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ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მოსწავლეთათვის 

 
1. საგანი  :  2. მასწავლებელი:  

ისტორია მზია ბაუჟაძე 

 
 სასწავლო-მეთოდური კომპლექსი   

ისტორია 8 კლასი 

გ.სანიკიძე,რ.გაჩეჩილაძე, ლ.გორდეზიანი,ნ.კიღურაძე,ზ.მიმინოშვილი 

 

თემა:  თემის შესწავლის ვადები 

კონფლიქტები ძველ მსოფლიოში.დაპირისპირება ახლო აღმოსავლეთში 

 
19.09-25.10.2013 

 

კლასი 

 სულ 

გაკვეთილ

თა 

რაოდენობა 

პრაქტიკული სამუშაოს 

თემა,(კარნახი, თხზულება, 

შინაარსის გადმოცემა, 

ტესტური დავალება) 

დამოუკ

იდებელ

ი 

სამუშაო

ს 

თარიღი 

დამოუკიდ

ებელი 

სამუშაო 

დამოუკიდებელი 

სამუშაოს თემა 

ჩათვლი

ს 

თარიღი 

ჩათვლის 

თემა 

საშინაო დავალება, 

სახელმძღვანელოს 

გვერდის 

მითითებით  

VIII 
 

11 

   
შემაჯამებელი წერა 25/10     

გვ.12,15,18,21,25,2

9,33,38,42,47,52 
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მოსწავლეებმა უნდა იცოდენ: მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ: 
რატომ ხდება ომები.ძველი ეგვიპტელების, 

ასურეთის  ომები.ბერძენ-სპარსელთა 

ომები,ალექსანდრე მაკედონელის 

ლაშქრობები,პუნიკური ომები,ბიზანტია- ირანის 

ომები,სახალიფოს შექმნა და არაბთა 

დაპყრობები.თურქ-სელჩუკები ახლო 

აღმოსავლეთში,მანაზკერტის 

ბრძოლა,ჯვაროსნული ომები,ბიზანტიის იმპერიის 

დაცემა და მისი მსოფლიო ისტორიული 

მნიშვნელობა.ქრისტიანობა(აღმოსავლეთსა და 

დასავლეთს შორის დაპირისპირება)... 

დააკავშიროს ფაქტები და მოვლენები შესაბამის ისტორიულ 

ეპოქებთან.შეისწავლოს კონფლიქტების  მიზეზები,განვითარება და შედეგები. 

დაახასიათოს საზოგადოებაში მშვიდობიანი თანაარსებობისათვის 

აუცილებელი პირობები.დაახაიათოს კონფლიქტის შედეგად გამოწვეული 

მიგრაციული პროცესები.ახსნას სახელმწიფოში მმართველობის ფორმისა და 

პოლიტიკური რეჟიმის ურთიერთკავშირი 

დამატებითი ლიტერატურა და 

ინტერნეტ რესურსები:  

ძირითადი ტერმინები და ცნებები: 

 
1. http://videochannel.iliauni.edu.ge/?p=45414 

2. http://tttamunaaa20.blogspot.com/ 

3. http://www.b2p.ge/2012/04/blog-post_22.html 

4. http://www.youtube.com/watch?v=pHCcjRD4mOs 

5. http://ucnauri.com/52269/ჰანიბალი/ 

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

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

8. რ.ერონი,,მშვიდობა და ომი ერებს 

შორის.თბ.არსი 2008 

 

 

ასიმილიაცია,კონტრიბუცია,ორატორია,ავანტიურისტი,ანტიპათია,პრივილეგია,

სუვერენი,სუვერენობა, 

http://videochannel.iliauni.edu.ge/?p=45414
http://tttamunaaa20.blogspot.com/
http://www.b2p.ge/2012/04/blog-post_22.html
http://www.youtube.com/watch?v=pHCcjRD4mOs
http://www.nplg.gov.ge/
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დამატებითი ლიტერატურა: პრეზენტაციის, რეფერატის თემატიკა: 

 

 

 

ჩათვლის კითხვები: 
 

შეფასების კრიტერიუმები: 

 

 
 

 

საკონტროლო  წერის (ტესტირების) 

ნიმუში: 

შეფასების კრიტერიუმები: 

1.(1ქ.)  როდის გაიმართა გავგამელას ბრძოლა ?  

 

2.(1ქ.) როდის და როგორ დასრულდა პირველი 

პუნიკური ომი?  

 

3.(1ქ.) როდის და ვინ შეაჩერა არაბების წინსვლა 

ევროპაში ? 

 

4.(1ქ.) სად გადაიტანეს აბასიანებმა იმპერიის 

სატახტო ქალაქი ? 

  

5.(1ქ.) ვინ მიიჩნევა „დიდ სელჩუკთა“ 

სახელმწიფოს დამაარსებლად?  

 

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 

                                                    პასუხი არასრულია-0,5 ქ 
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6.(1ქ.) ვინ მოუწოდა მორწმუნეებს აღმოსავლეთში 

გალაშქრებისაკენ, ურწმუნოთაგან წმინდა მიწისა 

და მაცხოვრის საფლავის გასათავისუფლებლად ?  

7.(1ქ.) როდის შეიქმნა ლათინთა იმპერია და 

რომელ წლამდე იარსება ?   

 

 

8.(1ქ.) ვინ მიიღო „მაცხოვრის საფლავის მცველის“ 

ტიტული ? 

 

9.(1ქ.) ოსმალთა ჯარში განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას ასრულებდა იანიჩართა კორპუსი. 

ვინ იყვნენ „იანიჩარები“ ?  

 

10.(1ქ.)  კონსტანტინოპოლის დაცემის მსოფლიო 

ისტორიული მნიშვნელობა ?  

 

 

 

 

 

 

                                                     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 

 

 


