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ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მოსწავლეთათვის 

 
1. საგანი : 2. მასწავლებელი:  

ისტორია მზია ბაუჟაძე 

 
 სასწავლო-მეთოდური კომპლექსი   

ისტორია 11 კლასი 

ნ.კიღურაძე,გ.სანიკიძე,ლ.გორდეზიანი,ლ.ფირცხალავა,რ.გაჩეჩილაძე,ნ.ასათიანი 

 

თემა:  თემის შესწავლის ვადები 

უძველესი ადამიანი.პირველყოფილი საზოგადოება. 

ძველი მსოფლიო 
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მოსწავლეებმა უნდა იცოდნენ: მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ: 
პირველყოფილი ადამიანები,პირველი ადამიანები 

საქართველოში.მითები და ლეგენდები.ეგვიპტის 

ტერიტორიულ-გეოგრეფიული 

მდებარეობა.უძველესი ქართული 

სახელმწიფოებრივი ერთეულები 

(დიაოხი,კოლხა.).ასურეთისა და კოლხეთის 

ურთიერთობა.ბერძნული კოლონიზაციის მიზნები 

და მისი შედეგები ახალშენები.ბერძენ -სპარსელთა 

ომები,პელოპონესის ომი,ელინიზმის 

ეპოქა,ალექსანდრე მაკედონელის დაპყრობები 

ქართლის სამეფოს წარმოქმნა.რომი.სახელმწიფო 

ამა თუ იმ ქვეყნის მატერიალურ და სულიერ კულტურაზე რელიგიის გავლენის 

ანალიზი.მსოფლიო ისტორიულ პროცესებში  ეკონომიკური ფაქტორის 

მნიშვნელობაზე მსჯელობა.შეუძლია რესურსებისა და ეკონომიკის 

ურთიერთგავლენის ანალიზი.შეუძლია სახელმწიფოს რაობისა და 

მნიშვნელობის ანალიზი.შეუძლია მმართველობითი  სტრუქტურების 

ჩამოყალიბებისა და დროში ცვალებადობის ანალიზი.საქართველოსა და 

მსოფლიოში საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკვანძო საკითხების კვლევა 
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წყობა-მეფობა და რესპუბლიკა,რომაული 

დაპყრობები.პუნიკური ომები,რომის იმპერია და 

საქართველო 

დამატებითი ლიტერატურა და 

ინტერნეტ რესურსები:  

ძირითადი ტერმინები და ცნებები: 

1. რ.არონი.მშვიდობა და ომი ერებს 

შორის.თბ.არსი,2008 

2. ნ.ბერძენიშვილი საქართველოს ისტორიის 

საკითხები,ტI-VIII 

3. გრ.გიორგაძე,,ათასი ღვთაების ქვეყანა“,თბ.1988 

4. ჰეროდოტე,ისტორია,1,ბერძნულიდან 

თარგმნა)თბილისი ,1975 

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

6. http://www.dzeglebi.ge/statiebi/etnografia/cinareqrist

ianuli_rcmena.html  

7. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d

=6&t=5089  

8. http://ka.wikipedia.org/wiki/არქეოლოგია  

9. http://www.youtube.com/watch?v=gbsAKv9N_EE&li

st=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b  

10. http://www.youtube.com/playlist?list=PLgMuUoNAJ

ynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b  

11. http://www.youtube.com/watch?v=k3NIbEekcz0  

12. http://www.youtube.com/watch?v=CZczpQT2uiE&li

st=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b&i

ndex=1  

 

 

 

ეკოსისტემა,დიფერენციაცია,უნივერსალური,რეკონსტრუქცია,პროტო,გენეტიკა,კომპონ

ენტი,კომბინირებული,სოციუმი,სტერეოტიპი,პლეისტოცენი,პროტო,მონოპოლია,დეფი

ნიცია,ქარიზმატული ლიდერი,დიორიტი,სემიტები,კაპიტელი,ფიქსაცია, 

http://www.nplg.gov.ge/
http://www.dzeglebi.ge/statiebi/etnografia/cinareqristianuli_rcmena.html
http://www.dzeglebi.ge/statiebi/etnografia/cinareqristianuli_rcmena.html
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=5089
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=5089
http://www.youtube.com/watch?v=gbsAKv9N_EE&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b
http://www.youtube.com/watch?v=gbsAKv9N_EE&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b
http://www.youtube.com/playlist?list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b
http://www.youtube.com/playlist?list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b
http://www.youtube.com/watch?v=k3NIbEekcz0
http://www.youtube.com/watch?v=CZczpQT2uiE&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=CZczpQT2uiE&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=CZczpQT2uiE&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b&index=1
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დამატებითი ლიტერატურა: პრეზენტაციის, რეფერატის თემატიკა: 

 

 

 

ჩათვლის კითხვები: შეფასების კრიტერიუმები: 

 

 
 

 

საკონტროლო  წერის (ტესტირების) 

ნიმუში: 

შეფასების კრიტერიუმები: 

1.(1ქ)რამ განაპირობა ბერძნული კოლონიზაციის 

შეჩერება? 

 

 

2. (1ქ)ჩამოთვალეთ ბერძნული კოლონიზაციის 

ახალშენები ჩრდ.შავიზღვისპირეთში? 

 

3.(1ქ)ვინ იყვნენ სასპერები და სად ცხოვრობდნენ 

ისინი? 

 

4.(1ქ)როდის დაარსდა ქ.ტუნისი და ვის 

სახელთანაა დაკავშირებული?  

 

5.(1ქ)აქემენიანთა სატახტო ქალაქი? 

 

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 

5. უპასუხეთ კითხვებს:          პასუხი ამომწურავია-1 ქ 
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6.(1ქ)რომელ ტერიტორიებს მოიცავდა  აქემენიანთა  

იმპერია კამბისეს II-ის დროს? 

 

7.(1ქ)ვინ აიღო დიაოხის სამეფო ქალაქი ზუა? 

 

 

8.(1ქ)რას ნიშნავს სიტყვა ისონომია? ფალანგა? 

 

9.(1ქ)როდის წყვეტს არსებობას ძველი  ეგვიპტე?ვის 

მიიჩნევენ ძველ ეგვიპტელთა პირდაპირ 

მემკვიდრეებად? 

 

10.(1ქ).რომელ საუკუნეებში ცხოვრობდა ურუქის 

მეფე-გილგამეში? 

 

 

 

 

                                                     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. განმარტე უცხო სიტყვები.სწორად განმარტებული  თითოეული სიტყვა 

ფასდება - 0,5 ქ 

 

9. უპასუხეთ კითხვებს:          პასუხი ამომწურავია-1 ქ 

                                                     პასუხი არასრულია-0,5 ქ 

                                                     პასუხი არასწორია-0ქ 

 

 

10. უპასუხეთ კითხვებს:           პასუხი ამომწურავია-1 ქ 

                                                       პასუხი არასრულია-0,5 ქ 

                                                        პასუხი არასწორია-0ქ 

 

 


