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ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მოსწავლეთათვის 

 
1. საგანი  :  2. მასწავლებელი:  

ისტორია მზია ბაუჟაძე 

 
 სასწავლო-მეთოდური კომპლექსი   

ისტორია 9 

ნ.ასათიანი,მ.ლორთქიფანიძე,ფ.ლომაშვილი,რ.მეტრეველი,გ.ოთხმეზური 

 

თემა:  თემის შესწავლის ვადები 

ქართველი ხალხის წარმომავლობა 

 
18.09-30.10.2013 

 

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  

IX 18 შემაჯამებელი წერა 30.10      
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მოსწავლეებმა უნდა იცოდნენ: მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ: 
საქართველოს ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობები და 

ისტორიულ-ეოგრაფიული 

დახასიათება,პირველყოფილი ადამიანი 

საქართველოში,ადრეყორღანული 

კულტურა,ქართველთა 

წარმომავლობა,დიაოხი,კოლხა,მითი არგონავტების 

შესახებ,კიმირიელებისა და სკვითების 

შემოსევა,ფარნავაზ მეფე,საქართველო-რომის 

ურთიერთობა ანტიკურ ხანაში,ანტიკური საქართველოს 

რელიგია და კულტურა,ფეოდალური ურთიერთობების 

ჩასახვა და გავრცელება,ქრისტიანობა,ქართველი 

ხალხის ბრძოლა დამპყრობლების წინააღმდეგ IVს 

ბოლოსა და  Vის პირველ ნახევარში,ვახტანგ 

გორგასალის მეფობა , ბრძოლა ირანის ბატონობის 

წინააღმდეგ  

ვახტანგის მეთაურობით 

მსჯელობა უძველესი დროიდან დღემდე ისტორიულ გეოგრაფიული მხარეების 

საზღვრების ცვალებადობაზე,ანალიზებს სხვადასხვა ეპოქის საქართველოში 

ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას.დაახასიათოს ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული მხარეები და გაანალიზოს მათი საზღვრების ისტორიული 

პროცესებით განპირობებული ცვალებადობა.მსჯელობს ქართული კულტურის 

სხვადასხვა დარგის ჩამოყალიბებაზე.აანალიზებს საგარეო და საშინაო ფაქტორების 

გავლენა ქართული სახელმწიფოს წარმოშობასა და განვითარებაზე.აანალიზებს 

საგარეოდა საშინაოფაქტორების გავლენას ქართული სახელმწიფოს წარმოშობასა და 

განვითარებაზე.მსჯელობს საქართველოში არსებული რელიგიებისა და მათი აქ 

გავრცელების ისტორიული მიზეზების შესახებ 

დამატებითი ლიტერატურა და ინტერნეტ 

რესურსები:  

ძირითადი ტერმინები და ცნებები: 

1. .ნ.ბერძენიშვილი საქართველოს ისტორიის 

საკითხები,ტI-VIII 

2. http://www.nplg.gov.ge/ 
3. http://www.dzeglebi.ge/statiebi/etnografia/cinareqri

stianuli_rcmena.html 
4. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term

&d=6&t=5089 
5. http://ka.wikipedia.org/wiki/არქეოლოგია 

6. http://www.youtube.com/watch?v=gbsAKv9N_E

E&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2

E1j8b 

მატიანე,არასცბის,პალეოლითი,ნეოლითი,ენეოლითი,პატრიარქატი,არიან,ინდოევროპ

ულიენები,ბასკები,სატრაპია,ტალანტი,ფორტიფიკაცია,ეპიტაფია,მითრა,ეთნოლოგია, 

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/watch?v=gbsAKv9N_EE&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b
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7. http://www.youtube.com/playlist?list=PLgMuUo

NAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b 

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

9. http://www.youtube.com/watch?v=CZczpQT2ui

E&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2

E1j8b&index=1 

10. http://www.youtube.com/watch?v=uMcAqgwud

NQ&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGl

V2E1j8b&index=62 

11. http://www.youtube.com/watch?v=7WiVRqb94f

k&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2

E1j8b&index=3  

12. http://www.youtube.com/watch?v=jRfvspWVW

MY&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGl

V2E1j8b  

13. http://www.youtube.com/watch?v=9ol0WBlwU2

Q&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2

E1j8b&index=30  

დამატებითი ლიტერატურა: პრეზენტაციის, რეფერატის თემატიკა: 

 

 

 

ჩათვლის კითხვები: შეფასების კრიტერიუმები: 

 

 
 

 

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
http://www.youtube.com/watch?v=uMcAqgwudNQ&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b&index=62
http://www.youtube.com/watch?v=uMcAqgwudNQ&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b&index=62
http://www.youtube.com/watch?v=uMcAqgwudNQ&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b&index=62
http://www.youtube.com/watch?v=7WiVRqb94fk&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=7WiVRqb94fk&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=7WiVRqb94fk&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=jRfvspWVWMY&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b
http://www.youtube.com/watch?v=jRfvspWVWMY&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b
http://www.youtube.com/watch?v=jRfvspWVWMY&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b
http://www.youtube.com/watch?v=9ol0WBlwU2Q&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b&index=30
http://www.youtube.com/watch?v=9ol0WBlwU2Q&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b&index=30
http://www.youtube.com/watch?v=9ol0WBlwU2Q&list=PLgMuUoNAJynUudW4k0mXR2ELGlV2E1j8b&index=30
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საკონტროლო  წერის (ტესტირების) 

ნიმუში: 

შეფასების კრიტერიუმები: 

1. (1ქ.) ჩამოთვალეთ შიდა ქართლის 

მოსაზღვრე ტერიტორიები ? 

 

2.  (1ქ.) განმარტეთ „ნეოლითური რევოლუცია“ 

? 

 

3.  (1ქ.) როგორ ამზადებდნენ ბრინჯაოს 

ქართველთა წინაპარი ტომები? ბრინჯაოს 

დადებითი თვისება ? 

4.  (1ქ.) რომელი საუკუნითაა დათარიღებული 

თრიალეთის ოქროს თასი ? 

5.  (1ქ.) როდის განადგურდა ურარტუს სამეფო 

და ვინ გაანადგურა ის ?  

6.  (1ქ.) რას წარმოადგენდა სკეპტუხია ? 

 

7.  (1ქ.) როგორ დასრულდა პომპეუსის 

ლაშქრობა ქართლში? რა ევალებოდა 

ქართლს ? 

 

8.  (1ქ.) მე-2 საუკუნეში დასავლეთ 

საქართველოში რამდენიმე სამთავრო  

ჩამოყალიბდა. ჩამოთვალეთ ისინი ? ვინ 

ედგა ამ სამთავროებს სათავეში? 

9.  (1ქ.) რამდენ და რომელ ენებზეა  

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 

                                              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 
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შესრულებული არმაზის ბილინგვა ?  

10.(1ქ.) როდის გაუქმდა მეფობა სომხეთში? 

ალბანეთში? 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


