
აზროვნება 

 

ანალოგიები (ვიზუალური და 
ვერბალური) 

 

 

შესაფასებელი აქტივობები 



დააკვირდი სურათზე მოცემულ ანალოგიის ნიმუშს და შეავსე გამოტოვებული 
ადგილი ქვემოთ მოცემული ვარიანტებიდან აირჩიე ერთი. 



დააკვირდი სურათზე მოცემულ ანალოგიის ნიმუშს და შეავსე გამოტოვებული 
ადგილი ქვემოთ მოცემული ვარიანტებიდან აირჩიე ერთი. 



დააკვირდი სურათზე მოცემულ ანალოგიის ნიმუშს და შეავსე გამოტოვებული 
ადგილი ქვემოთ მოცემული ვარიანტებიდან აირჩიე ერთი. 



დააკვირდი სურათზე მოცემულ ანალოგიის ნიმუშს და შეავსე გამოტოვებული 
ადგილი ქვემოთ მოცემული ვარიანტებიდან აირჩიე ერთი. 



დააკვირდი სურათზე მოცემულ ანალოგიის ნიმუშს და შეავსე გამოტოვებული 
ადგილი ქვემოთ მოცემული ვარიანტებიდან აირჩიე ერთი. 



დააკვირდი სურათზე მოცემულ ანალოგიის ნიმუშს და შეავსე გამოტოვებული 
ადგილი ქვემოთ მოცემული ვარიანტებიდან აირჩიე ერთი. 



დააკვირდი სურათზე მოცემულ ანალოგიის ნიმუშს და შეავსე გამოტოვებული 
ადგილი ქვემოთ მოცემული ვარიანტებიდან აირჩიე ერთი. 



დააკვირდი სურათზე მოცემულ ანალოგიის ნიმუშს და შეავსე გამოტოვებული 
ადგილი ქვემოთ მოცემული ვარიანტებიდან აირჩიე ერთი. 



დააკვირდი სურათზე მოცემულ ანალოგიის ნიმუშს და შეავსე გამოტოვებული 
ადგილი ქვემოთ მოცემული ვარიანტებიდან აირჩიე ერთი. 



დააკვირდი სურათზე მოცემულ ანალოგიის ნიმუშს და შეავსე გამოტოვებული 
ადგილი ქვემოთ მოცემული ვარიანტებიდან აირჩიე ერთი. 



იპოვე სიტყვა, რომელიც შეესაბამება მაგალითში 
მოცემულ სიტყვებს შორის მიმართებას 

კარგი: ცუდი 

 

ბედნიერი: 
1. მოწყენილი 

2. დიდი 

3. ღიმილი 



იპოვე სიტყვა, რომელიც შეესაბამება მაგალითში 
მოცემულ სიტყვებს შორის მიმართებას 

პირი:ჭამა 

 

ტერფი: 
1. ლაპარაკი 

2. სიარული 

3. დანახვა 



იპოვე სიტყვა, რომელიც შეესაბამება მაგალითში 
მოცემულ სიტყვებს შორის მიმართებას 

ცეცხლი:ცხელი 

 

ყინული: 
1. ცისფერი 

2. დაღლილი 

3. ცივი 



იპოვე სიტყვა, რომელიც შეესაბამება მაგალითში 
მოცემულ სიტყვებს შორის მიმართებას 

ყვავილი:მცენარე 

 

ძაღლი: 
1. სახლი 

2. ცხოველი 

3. ძმა 



იპოვე სიტყვა, რომელიც შეესაბამება მაგალითში 
მოცემულ სიტყვებს შორის მიმართებას 

ბნელი:ნათელი 

 

პატარა: 
1. გაბრაზებული 

2. დიდი 

3. მზიანი 



იპოვე სიტყვა, რომელიც შეესაბამება მაგალითში 
მოცემულ სიტყვებს შორის მიმართებას 

წიგნი:კითხვა 

 

ტელევიზორი: 
1. ყურება 

2. ჭამა 

3. ძილი 



იპოვე სიტყვა, რომელიც შეესაბამება მაგალითში 
მოცემულ სიტყვებს შორის მიმართებას 

წყურვილი:დალევა 

 

შიმშილი: 
1. წერა 

2. მოსმენა 

3. ჭამა 



იპოვე სიტყვა, რომელიც შეესაბამება მაგალითში 
მოცემულ სიტყვებს შორის მიმართებას 

დიდი:უზარმაზარი 

 

პაწაწინა: 
1. მაღალი 

2. სწრაფი 

3. პატარა 



იპოვე სიტყვა, რომელიც შეესაბამება მაგალითში 
მოცემულ სიტყვებს შორის მიმართებას 

კედელი:ოთახი 

 

მანქანა: 
1. ბორბალი 

2. საცობი 

3. ყვითელი 



იპოვე სიტყვა, რომელიც შეესაბამება მაგალითში 
მოცემულ სიტყვებს შორის მიმართებას 

ფული:ყიდვა 

 

საპონი: 
1. ჭამა 

2. დაბანა 

3. მაღაზია 



დაასახელე სიტყვა, რომელიც შეესაბამება მაგალითში 
მოცემულ სიტყვებს შორის მიმართებას 

 

სკოლა - მოსწავლე                   საავადმყოფო - ? 

ამოცანა - ამოხსნა                     კითხვა - ? 
საათი - დრო                              თერმომეტრი - ? 
ივლისი – ზაფხული                   აპრილი - ? 
მხატვარი - სურათი                    მწერალი - ? 
მერცხალი - სისწრაფე              კუ - ? 
შუადღე - სადილი                     საღამო - ? 
მონადირე - თოფი                    მეთევზე - ? 

ხელი - თითები                            ხე - ? 

მამა - კაცი                                    დედა - ? 

 


