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ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მოსწავლეთათვის 

 
1. საგანი  :  2. მასწავლებელი:  

ისტორია მზია ბაუჟაძე 

 
 სასწავლო-მეთოდური კომპლექსი   

ისტორია(7 კლასი) 

გიორგი სანიკიძე,ლევან გორდეზიანი,ლალი ფირცხალავა 

 

თემა:  თემის შესწავლის ვადები 

ძველი აღმოსავლეთის ცივილიზაციები-სახელმწიფოებრიობის 

დასაწყისი.ბერძნული და რომაული ცივილიზაციები 
16.09-22.10.2013 

 

კლასი 

 სულ 

გაკვეთილთ

ა 

რაოდენობა 

პრაქტიკული სამუშაოს 

თემა,(კარნახი, თხზულება, 

შინაარსის გადმოცემა, 

ტესტური დავალება) 

დამოუკი

დებელი 

სამუშაოს 

თარიღი 

დამოუკიდე

ბელი 

სამუშაო 

დამოუკიდებელი 

სამუშაოს თემა 

ჩათვლის 

თარიღი 

ჩათვლი

ს თემა 

საშინაო 

დავალება, 

სახელმძღვანელ

ოს გვერდის 

მითითებით  

VII 15 შემაჯამებელი წერა 22/10     

გვ.10,14,18,23,

27,31,34,38,42,

46,50,53,57,60, 
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მოსწავლეებმა უნდა იცოდენ: მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ: 
წელთააღრიცხვა.დრო და სივრცე,პირველყოფილი 

ადამიანი,ადამიანის უძველესი წინაპრის 

გავრცელების რუკა,ძველი 

ეგვიპტე,შუამდინარეთი,ძველი ჩინეთი,ძველი 

ინდოეთი,ხეთების სამეფო,ფინიკია,იუდეა და 

ისრაელი,მიდია და სპარსეთი,ბერძნული და 

რომაული ცივილიზაციები,ალექსანდრე 

მაკედონელის პიროვნება და დაპყრობები 

 

 

მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს ფაქტები და მოვლენები შესაბამის 

ისტორიულ ეპოქასთან.მოსწავლეს შეუძლია ახსნას,თუ რა გავლენას ახდენს 

ბუნებრივი პირობები დასახლების ტიპებზე,საზოგადოების ტრადიციებსა და 

მეურნეობის განვითარებაზე.შეუძლია დაახასიათოს და ერთმანეთს შეადაროს 

სხვადსხვა სოციალური ფენის სტუქტურა და მათი 

წარმომადგენლები.მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა წესი,ნორმა,კანონი და 

ტრადიცია განასხვაოს ამა თუ იმ ისტორიული ეპოქისადმი მათი კუთვნილების 

მიხედვით.მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს სხვადასხვა ქვეყნის ,ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული მხარისა და გეოგრაფიული ობიექტის მდებარეობა რუკაზე 

დამატებითი ლიტერატურა და 

ინტერნეტ რესურსები:  

ძირითადი ტერმინები და ცნებები: 

 

1. http://sarkmeli.wordpress.com/საქართველო-

უძველეს-ხანაშ/  

2. http://geoah.ge/index.php?do=full&id=223 

3. http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AB%E1%

83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98_

%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%95%E1%8

3%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%94 
4. http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%8

3%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94

%E1%83%97%E1%83%98 
5. http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A9%E1%8

3%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%

E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83

%98%E1%83%93%E1%83%98_%E1%83%99%

 

ადაპტაცია,დემოგრაფია,დელტა,პტახოტეპი,,ანალები,დიალექტი,კოლონია,სემი

ტები,სტატუსი,სტელა,მორალი,ეთიკა,იდეოლოგია,ეთიკა,სტანდარტი,კოლონი

ზაცია,იერარქია, 

http://geoah.ge/index.php?do=full&id=223
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
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E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83

%9A%E1%83%98 
6. https://www.google.ge/search?q=%E1%83%A9%

E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83

%97%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%93%

E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98+%E1%83

%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E

1%83%9A%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&sour

ce=univ&sa=X&ei=lS8zUoOdFMHTtAbzr4HwC

Q&ved=0CC0QsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1 

7. http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%

83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%

E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%8

3%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%

E1%83%9D 
8. http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%8

3%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%

E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83

%98%E1%83%A1%E1%83%98   
9. https://www.google.ge/search?q=%E1%83%90%

E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83

%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E

1%83%94%E1%83%91%E1%83%98+%E1%83%

93%E1%83%90+%E1%83%99%E1%83%9D%E1

%83%9A%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9

7%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&

sa=X&ei=QjEzUviFLYGttAaK6YDICQ&ved=0C

DgQsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1 

10.  

https://www.google.ge/search?q=%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98+%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=lS8zUoOdFMHTtAbzr4HwCQ&ved=0CC0QsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98+%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=lS8zUoOdFMHTtAbzr4HwCQ&ved=0CC0QsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98+%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=lS8zUoOdFMHTtAbzr4HwCQ&ved=0CC0QsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98+%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=lS8zUoOdFMHTtAbzr4HwCQ&ved=0CC0QsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98+%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=lS8zUoOdFMHTtAbzr4HwCQ&ved=0CC0QsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98+%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=lS8zUoOdFMHTtAbzr4HwCQ&ved=0CC0QsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98+%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=lS8zUoOdFMHTtAbzr4HwCQ&ved=0CC0QsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98+%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=lS8zUoOdFMHTtAbzr4HwCQ&ved=0CC0QsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98+%E1%83%93%E1%83%90+%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QjEzUviFLYGttAaK6YDICQ&ved=0CDgQsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98+%E1%83%93%E1%83%90+%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QjEzUviFLYGttAaK6YDICQ&ved=0CDgQsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98+%E1%83%93%E1%83%90+%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QjEzUviFLYGttAaK6YDICQ&ved=0CDgQsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98+%E1%83%93%E1%83%90+%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QjEzUviFLYGttAaK6YDICQ&ved=0CDgQsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98+%E1%83%93%E1%83%90+%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QjEzUviFLYGttAaK6YDICQ&ved=0CDgQsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98+%E1%83%93%E1%83%90+%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QjEzUviFLYGttAaK6YDICQ&ved=0CDgQsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98+%E1%83%93%E1%83%90+%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QjEzUviFLYGttAaK6YDICQ&ved=0CDgQsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98+%E1%83%93%E1%83%90+%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QjEzUviFLYGttAaK6YDICQ&ved=0CDgQsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
https://www.google.ge/search?q=%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98+%E1%83%93%E1%83%90+%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QjEzUviFLYGttAaK6YDICQ&ved=0CDgQsAQ&biw=1280&bih=901&dpr=1
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http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%8

3%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C

%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%8

3%94%E1%83%91%E1%83%98 
11. http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%8

3%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1

%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%8

3%A0%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%90

%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%8

3%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A

%E1%83%98 
12. http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%8

3%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A

%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98_%E1

%83%93%E1%83%90_%E1%83%A0%E1%83%

94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1

%83%98 

დამატებითი ლიტერატურა: პრეზენტაციის, რეფერატის თემატიკა: 
 

 

 

 

ჩათვლის კითხვები:  

 

 

 
 

 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98
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საკონტროლო  წერის (ტესტირების) 

ნიმუში: 

შეფასების კრიტერიუმები: 

 1.(1ქ.)  რას ნიშნავს „ნეოლითური რევოლუცია“ ?  

როდის დაიწყო ის ? 

  

2.(1ქ.) როდის დასრულდა ჩინის დინასტიის 

არსებობა?  

 

3.(1ქ.) განმარტეთ „მორალი“? ანალები? 

4.(1ქ.)რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა ინდური 

წარმომავლობის რელიგიის ბუდიზმის 

ფუძემდებელი-ბუდა?  

5.(1ქ.)რამ განაპირობა ხეთების იმპერიის დაცემა ?  

 

 

6.(1ქ.) როდის დაარსდა ქალაქი კართაგენი ? 

რომელი თანამედროვე ქვეყნის ტერიტორიაზე 

მდებარეობდა ის ?  

7.(1ქ.) აქემენიანთა რელიგია?) 

 

 

8.(1ქ.) აქემენიანთა იმპერიის ბრწყინვალე სატახტო 

ქალაქი ?  

 

9.(1ქ.) ბერძნული ენის ხელოვნურად შექმნილი 

ზედიალექტი ?  

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.განმარტე  უცხო სიტყვები.თითო სწორად განმარტებული სიტყვა ფასდება -0,5 

ქ 

4. .უპასუხეთ კითხვებს:    პასუხი ამომწურავია-1 ქ 

                                              პასუხი არასრულია-0,5 ქ 

                                               პასუხი არასწორია-0ქ 

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 
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10.(1ქ.)კონფუცის შეხედულებით ვინ უნდა მართოს 

სახელმწიფო?ვის უწოდებს ის ,,ცის შვილს“? 

 

 

 

 

 

                                                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 

 

 


