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HOME KIT   
დამხმარე მასალა მშობლებისთვის

HOME KIT წარმოადგენს სავარჯიშოების კრებულს 
III-VI კლასის მოსწავლეებისთვის, რომელიც 
მშობლებს ეხმარება  შვილების საერთაშორისო 
TOEFL   PRIMARY® ტესტისთვის მომზადებაში 
სახლიდან გაუსვლელად.

TOEFL® ტესტები უმოწმებს კანდიდატებს ინგლისური 
ენის ცოდნის დონეს, აფასებს მათ სხვადასხვა 
ჭრილში შემადგენელი კომპონენტების მიხედვით 

და უმოწმებს/უვითარებს ცხოვრებისთვის საჭირო 
უნარებს.
HOME KIT-ის სავარჯიშოები  შეესაბამება TOEFL 

PRIMARY®    ტესტის სტრუქტურას. ამავე დროს, იგი არის 
მარტივი და სწრაფი საშუალება მშობლებისთვის 
დააკვირდნენ  შვილის TOEFL PRIMARY®  ტესტისთვის 
მომზადების პროცესს. 



CONTENT
READING EXERCISE | 5-9 

LISTENING EXERCISE | 9-10

ANSWER KEYS | 11

ANSWER SHEET | 12 

TOEFL PRIMARY® TEST - STEP 1 | 13

სარჩევი
კითხვის დავალება | 5-9 

მოსმენის დავალება | 9-10

სწორი პასუხები | 11

TOEFL PRIMARY® TEST - STEP 1 | 13

 პასუხების ფურცელი  | 12 







- --

6. 

7. 

7

(А) Triangles 

(В) Cubes 

(С) Ovals 

(А) Literature 

(В) Science 

(С) Math 
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(А) She is exercising 

(В) She is walking 

{С) She is dancing 

(А) Knees 

(В) Toes 

(С) Shoulders 
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10. 

(А) ln front of 

(В) Behind 

(С) Next to 

11. 

(А) Squirrel 

(В) Parrot 

(С) Turtle 

12. 

(А) She is wiping the tаЫе 

(В) She is laying the tаЫе 

(С) She is clearing the tаЫе 
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Listening section for TOEFL Primary® Test - Step 1 Test consists of 5 types of 
tasks. 

The given Home Kit includes Task 1 with 8 questions. Each question has 3 
options. 

Students should choose the correct one (A, B or C) based on the listening. 

For each correct answer, students should colour the 
corresponding circle (Task 1) on the answer sheet on page 12.
For the listening tasks, please follow the link below:
https://www.englishbookexams.co.uk/home-kit

Listen to the track and complete the tasks:

მოსმენის დავალება TOEFL Primary® Step 1 ტესტისთვის მოიცავს 5 
ტიპის დავალებას. 

აღნიშნულ Home Kit-ში მოცემულია პირველი დავალება 8 
შეკითხვით. 

თითოეულ შეკითხვას აქვს 3  სავარაუდო პასუხი. მოსწავლეებმა 
უნდა აირჩიონ სწორი პასუხი (A, B ან C) მოსმენილი დავალების 
მიხედვით და გააფერადონ  შესაბამისი წრე პასუხების ფურცელზე, 
რომელიც მოცემულია მე-12  გვერდზე.

მოსასმენი დავალებისთვის გთხოვთ, იხილოთ ქვემოთ მოცემული 
ბმული, მოუსმინოთ აუდიო მასალას და უპასუხოთ დავალებაში 
მოცემულ შეკითხვებს:
https://www.englishbookexams.co.uk/home-kit 
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მოსმენის დავალება
Task 1 პირველი დავალება

Listen and choose the correct answer. Colour the corresponding circle 
(Task 1) on the answer sheet on page 12.

მოუსმინეთ და აირჩიეთ სწორი პასუხი. მე-12  გვერდზე 
მოცემულ პასუხების ფურცელზე გააფერადეთ არჩეული 
პასუხის შესაბამისი წრე (Task 1).
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ANSWER KEYS

READING    კითხვის დავალება

TASK 1       პირველი დავალება

1.C  2. B  3. A  4. C 5. A  6. B 7. B 8. A 9. B 10. B  11. C
12. C  13. C  14. A  15. C 16. C  17. B

სწორი პასუხები

LISTENING  მოსმენის დავალება

TASK 1     პირველი დავალება

   1 . C  2. B 3. A  4. A  5. C  6. C  7. C  8. C



. R�ng . ))))) Listening 
Task 1 

Task 1 

1. АО во со 
2. АО во со 1. АО во со 
3. АО во со 2. АО во со 
4. АО во со 3. АО во со 

5. АО во со 4. АО во со 

6. АО во со 5. АО во со 

7. АО во со 6. АО во со 

8. АО во со 
7. АО во со 

9. АО во со 
8. АО во со 

10. АО во со 
11. АО во со 
12. АО во со 
13. АО во со 
14. АО во со 
15. АО во со 
16. АО во со 
17. АО во со 
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CONTACT US:

ADDRESS: #92 VEPKHISTKAOSANI STREET, 3 M/D, DIDI DIGHOMI 
DIRECT LINE: 0322 00 12 44 
E-MAIL: ENGLISHBOOKTEAM@ENGLISHBOOK.GE
WEBSITE: WWW.ENGLISHBOOKEXAMS.CO.UK

HOME KIT
დამხმარე მასალა მშობლებისთვის
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TOEFL PRIMARY ® TEST - STEP 1
Intended for students aged 8-11.

Tests understanding for:

• Familiar Context (School, home, playground);
• Basic formulaic expressions;
• Basic vocabulary and phrases related to common objects   
   and people;
• Short and simple requests and directions;
• Short and simple text about everyday experience. 

TOEFL PRIMARY ® TEST - STEP 1 
განკუთვნილია 8-დან 11 წლამდე მოსწავლეებისთვის. 

ტესტი  მოიცავს:

• ნაცნობ სიტუაციებს (სკოლა, სახლი, მოედანი);
• საბაზისო ტერმინებს;
• საგნებსა და ადამიანებთან დაკავშირებულ 
       საბაზისო ლექსიკასა და ფრაზებს;
• მოკლე და მარტივ თხოვნასა და მიმართულებებს;
• მოკლე და მარტივ ტექსტებს ყოველდღიური 
       აქტივობების შესახებ.
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