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ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მოსწავლეთათვის 

 
1. საგანი  :  2. მასწავლებელი:  

: ისტორია მზია ბაუჟაძე 

 
 სასწავლო-მეთოდური კომპლექსი   

ისტორია 10კლასი 

ნ.კიღურაძე,გ.სანიკიძე,ლ.გორდეზიანი,გ.ოთხმეზური,ლ.ფირცხალავა 

 

თემა:  თემის შესწავლის ვადები 

ისტორიის მეცნიერება 17.09-22.11.2013 

 

კლასი 

 სულ 

გაკვეთილ

თა 

რაოდენობა 

პრაქტიკული სამუშაოს 

თემა,(კარნახი, თხზულება, 

შინაარსის გადმოცემა, 

ტესტური დავალება) 

დამოუკი

დებელი 

სამუშაოს 

თარიღი 

დამოუკიდ

ებელი 

სამუშაო 

დამოუკიდებელი 

სამუშაოს თემა 

ჩათვლის 

თარიღი 

ჩათვლის 

თემა 

საშინაო 

დავალება, 

სახელმძღვანე

ლოს გვერდის 

მითითებით  

X 19 შემაჯამებელი წერა 22/10     

გვ.10,17,21,27

,30,35,38,44,4

9,53,60,64,71,

77,81,84,88,91

, 
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მოსწავლეებმა უნდა იცოდენენ მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ: 

რატომ ვსწავლობთ 

ისტორიას.ქრონოლოგია.კალენდარი.რელიგ

იური და ანტირელიგიური 

კალენდარი.წელთააღრიცხვის 

სისტემები(ერა,ჰიჯრა,ქორონიკონი)ისტორი

ის პერიოდიზაცია,(პტოლემაიოსის 

სისტემა)პერიოდიზაციის სამწევროვანი 

სისტემა,საქართველოს ისტორიის 

პერიოდიზაცია,წყაროთმცოდნეობა.არქეოლ

ოგია,ეთნოგრაფია,კარტოგრაფია,პალეოგრა

ფია,ნუმიზმატიკა და 

ბონისტიკა,ჰერალდიკა,გენიალოგია,სფრაგი

სტიკა,ვექსილოლოგია.ისტორია და 

ინფორმატიკა 
 

 

 

 

 

შეუძლია მსჯელობა სხვადასხვა ეპოქაში ისტორიული აზრის 

განვითარების პროცესზე. 

 შეუძლია გაანალიზოს და შეაფასოს ისტორიული მოვლენის 

განსხვავებული ინტერპრეტაციები.შეუძლია ანალიტიკური 

მსჯელობა ისტორიის ქრონოლოგიისა და პერიოდიზაციის 

საკითხებზე.  

დამატებითი ლიტერატურა:  ძირითადი ტერმინები და ცნებები: 
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1. ,,აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“-

ვ.ბაგრატიონის თხზულება 

2. ინტერაქტიური გაკვეთილის 

ელემენტები.ნაწილი 1,თბილისი ,2006 

3. http://www.nplg.gov.ge/  

4. http://www.resonancedaily.com/index.ph

p?id_rub=6&id_artc=1404  

5. http://tveni.ge/?gverdi=2&svla=qoronikon

i  

6. http://ka.wikipedia.org/wiki/ქრონოლოგ

ია   

7. http://www.youtube.com/watch?v=MirY6

E5JMvM  

8. http://www.myvideo.ge/?video_id=21058

86  

9. http://ka.wikipedia.org/wiki/ვახუშტი_ბა

ტონიშვილი   

 

 

 

 

 

 

 

დილმუნი,ელისიუმი,ქრონოსი,ჰადესი,მარქსიზმი, 

http://www.nplg.gov.ge/
http://www.resonancedaily.com/index.php?id_rub=6&id_artc=1404
http://www.resonancedaily.com/index.php?id_rub=6&id_artc=1404
http://tveni.ge/?gverdi=2&svla=qoronikoni
http://tveni.ge/?gverdi=2&svla=qoronikoni
http://www.youtube.com/watch?v=MirY6E5JMvM
http://www.youtube.com/watch?v=MirY6E5JMvM
http://www.myvideo.ge/?video_id=2105886
http://www.myvideo.ge/?video_id=2105886
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დამატებითი ლიტერატურა: პრეზენტაციის, რეფერატის თემატიკა: 

 

 

 

ჩათვლის კითხვები: 
 

შეფასების კრიტერიუმები: 

 
 

 

საკონტროლო  წერის (ტესტირების) 

ნიმუში: 

შეფასების კრიტერიუმები: 

1.(1ქ.) რამდენი დღისაგან შედგება მთვარის 

კალენდარი?  

 

2.(1ქ.) იულიუსის კალენდარის ნაკლი ?  

 

3.(1ქ.)როდის და ვისი მმართველობის დროს 

დამკვიდრდა ჰიჯრას წელთაღრიცხვა 

ოფიციალურად ?  

 

4.(1ქ.) როდის ჩაისახა არქეოლოგია 

საქართველოში და რომელი წლიდან იწყება 

სისტემატიური არქეოლოგიური გათხრები ?  

 

1. უპასუხეთ კითხვებს:                  პასუხი ამომწურავია-1 ქ 

                                                            პასუხი არასრულია-0,5 ქ 

                                                            პასუხი არასწორია-0ქ 

2. უპასუხეთ კითხვებს:                  პასუხი ამომწურავია-1 ქ 

                                                             პასუხი არასრულია-0,5 ქ 

                                                             პასუხი არასწორია-0ქ 

3. უპასუხეთ კითხვებს:                  პასუხი ამომწურავია-1 ქ 

                                                             პასუხი არასრულია-0,5 ქ 

                                                             პასუხი არასწორია-0ქ 

 

4. . უპასუხეთ კითხვებს:                 პასუხი ამომწურავია-1 ქ 

                                                             პასუხი არასრულია-0,5 ქ 

                                                             პასუხი არასწორია-0ქ 
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5.(1ქ.) ვის სახელთანაა დაკავშირებული 

ეგვიპტური დამწერლობის გაშიფვრა ? 

 

6.(1ქ.) რას ნიშნავს ბილინგვა ? რამდენ 

ენაზეა ის შესრულებული ?  

 

7.(1ქ.)“კოლხური თეთრის“ 

დამახასიათებელი ნიშანი ?  

 

8.(1ქ.) რამდენ პერიოდად  ყოფს 

საქართველოს ისტორიას ლეონტი მროველი 

?  

 

9.(1ქ.) რომელ საუკუნეს უკავშირდება 

ჰეროლდების წარმოშობა? რა ეველებოდათ 

ჰეროლდებს?  

10.(1ქ.) რას ნიშნავს ტოპონიმიკა 

?ეთნოგენეზი?  

 

 

 

 

 

 

5. უპასუხეთ კითხვებს:                  პასუხი ამომწურავია-1 ქ 

                                                             პასუხი არასრულია-0,5 ქ 

                                                             პასუხი არასწორია-0ქ 

 

6. . უპასუხეთ კითხვებს:                  პასუხი ამომწურავია-1 ქ 

                                                             პასუხი არასრულია-0,5 ქ 

                                                             პასუხი არასწორია-0ქ 

7. . უპასუხეთ კითხვებს:                  პასუხი ამომწურავია-1 ქ 

                                                             პასუხი არასრულია-0,5 ქ 

                                                             პასუხი არასწორია-0ქ 

8. . უპასუხეთ კითხვებს:                  პასუხი ამომწურავია-1 ქ 

                                                             პასუხი არასრულია-0,5 ქ 

                                                             პასუხი არასწორია-0ქ 

 

9. . უპასუხეთ კითხვებს:                  პასუხი ამომწურავია-1 ქ 

                                                             პასუხი არასრულია-0,5 ქ 

                                                             პასუხი არასწორია-0ქ 

10. განმარტე უცხო სიტყვები.სწორად განმარტებული თითოეული 

სიტყვა ფასდება -0,5 ქ 

 

 


