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ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მოსწავლეთათვის 

 
1. საგანი  :  2. მასწავლებელი:  

ისტორია მზია ბაუჟაძე 

 
 სასწავლო-მეთოდური კომპლექსი   

ისტორია -      12 კლასი 

ნ.კიღურაძე,რ.გაჩეჩილაძე,გ.სანიკიძე 

 

თემა:   თემის შესწავლის ვადები 

მსოფლიო XIX საუკუნეში 

 

XIIა-16.09-25.11.2013 

XIIბ-17.09-19.11.2013 

 

კლასი 

 სულ 

გაკვეთილ

თა 

რაოდენობა 

პრაქტიკული სამუშაოს 

თემა,(კარნახი, 

თხზულება, შინაარსის 

გადმოცემა, ტესტური 

დავალება) 

დამოუკიდ

ებელი 

სამუშაოს 

თარიღი 

დამოუკ

იდებელ

ი 

სამუშაო 

დამოუკიდებელ

ი სამუშაოს თემა 

ჩათვლის 

თარიღი 

ჩათვლი

ს თემა 

საშინაო დავალება, 

სახელმძღვანელოს გვერდის 

მითითებით  

XII 10 შემაჯამებელი წერა 
XIIა-25/11 

XIIბ-19/11 
    

გვ9,გვ17,გვ25,გვ.30,გვ35,გ

ვ.43,გვ.48,გვ51გვ.56გვ.61გ

ვ.65,გვ.71გვ.74გვ.79 
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მოსწავლეებმა უნდა იცოდნენ: მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ: 
წელთააღრიცხვა..საფრანგეთის რევოლუციის 

მიზეზები,18 ბრიუმერის 

გადატრიალება.ნაპოლეონის ეპოქა.საქართველოს 

პოლიტიკური-ეკონომიკური  მდგომარეობა XVIII 

საუკუნეში.საქართველო მეზობელი 

სახელმწიფოების გარემოცვაში.... 

 

მოსწავლეს შეუძლია XIX  და XX საუკუნეებში მმართველობით სტრუქტურებში 

მომხდარი ცვლილებების ანალიზი. 

მოსწავლეს შეუძლია პოლიტიკური ისტორიის საკითხების კვლევა.მსოფლიო 

ისტორიულ პროცესში საქართველოს ადგილის განსაზღვრა. შეუძლია XIX  და 

XX  საუკუნეებში სოციალური სტრუქტურების ურთიერთმიმართების 

კვლევა.შეუძლია მსჯელობა საზოგადოების ცნობიერებაზე ახალი და უახლესი 

ისტორიის პერიოდში ჩამოყალიბებული სოციალური სტრუქტურების 

გავლენის შესახებ 

დამატებითი ლიტერატურა  და 

ინტერნეტ რესურსები:  

ძირითადი ტერმინები და ცნებები: 

1. ახალი ისტორია,(წიგნი1,1870-

1900).თბ.უნივერსიტეტის გამ-ბა,1990 

2. ახალი ისტორია,(წიგნიII,1900-

1918).თბ.უნივერსიტეტის გამ-ბა,1975 

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

4. http://www.myvideo.ge/?video_id=889549  

5. http://ka.wikipedia.org/wiki/ნაპოლეონის_ომებ

ი  

6. http://www.youtube.com/watch?v=TSEZ2qYVL

vo  

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

ycU  

8. http://www.youtube.com/watch?v=zhCXRbpPoz

s  
 

რესტავრაცია,ნომინალური,ექსპანსიონიზმი,პენტარქია,კონცერტი,პაუპერიზაცი

ა,დეკაბრისტები, 

http://www.nplg.gov.ge/
http://www.myvideo.ge/?video_id=889549
http://www.youtube.com/watch?v=TSEZ2qYVLvo
http://www.youtube.com/watch?v=TSEZ2qYVLvo
http://www.youtube.com/watch?v=OjQNng_-ycU
http://www.youtube.com/watch?v=OjQNng_-ycU
http://www.youtube.com/watch?v=zhCXRbpPozs
http://www.youtube.com/watch?v=zhCXRbpPozs
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დამატებითი ლიტერატურა: პრეზენტაციის, რეფერატის თემატიკა: 

  

ჩათვლის კითხვები: შეფასების კრიტერიუმები: 

 

 

 

 

 
 

 

საკონტროლო  წერის (ტესტირების) 

ნიმუში: 

შეფასების კრიტერიუმები: 

1.(1ქ.) ვინ თავმჯდომარეობდა ვენის კონგრესს ?  

 

2.(1ქ.) როდის გაუქმდა იმერეთის სამეფო ?  

 

3.(1ქ.) როდის გადმოასვენეს სოლომონ II 

ოსმალეთიდან და სად არის დაკრძალული ის ?  

4.(1ქ.) 1832 წ. შეთქმულების ერთ-ერთი 

გამორჩეული ფიგურა, რომელსაც ეკუთვნის 

ფილოსოფიის კურსის პირველი ნაწილი , „ლოგიკა“  

5.(1ქ.) როდის შემოიღო მეფის მთავრობამ 

კავკასიაში მეფისნაცვლის თანამდებობა კავკასიაში 

?  

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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6.(1ქ.) როდის შეიქმნა „ქართველთა შორის წერა-

კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება „ ? ვინ 

იყო ამ საზოგადოების პირველი თავმჯდომარე ? 

7.(1ქ.) საქართველოში რუსეთის მეფისნაცვლის 

მიხეილ ვორონცოვის მიერ განხორციელებული 

პოლიტიკა ?  

8.(1ქ.) როდის გამოვიდა ჟურნალი „ცისკარი“-ს 

პირველი ნომერი?  

 

9.(1ქ.) იტალიელი პატრიოტები, რომლებიც 

ცდილობდნენ ქვეყნის გაერთიანებას ? რა 

ტერმინით იცნობენ ამ პროცესს ?  

10.(1ქ.)როდის დაიდო ლატერანიის შეთანხმება 

(კონკორდატი) ?ვინ არის ვატიკანის სახელმწიფოს 

მეთაური ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. .უპასუხეთ კითხვებს:  პასუხი ამომწურავია-1 ქ 

                                            პასუხი არასრულია-0,5 ქ 

                                            პასუხი არასწორია-0ქ 

 

 


