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                  ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მოსწავლეთათვის 

 
საგანი    მასწავლებელი  

                 ისტორია ლიანა      შოთაძე 

 
სასწავლო-მეთოდური კომპლექსი   

     ისტორია.     XI  კლასის სახელმძღვანელო.     

      ავტორები:   ნინო კიღურაძე;      გიორგი სანიკიძე;      ლევან გორდეზიანი;       ლალი ფირცხალავა; 

                             რევაზ გაჩეჩილაძე,   ნოდარ ასათიანი.      

 

      თემა თემის შესწავლის ვადები 

    ა)    უძველესი ადამიანი;   პირველყოფილი საზოგადოება                                                                                                                 

     ბ)   ძველი მსოფლიო; 

  

17- სექტემბერი- 

   24-ოქტომბერი 
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კლასი 

 სულ 

გაკვეთილ

თა 

რაოდენობა 

პრაქტიკული სამუშაოს 

თემა,(კარნახი, თხზულება, 

შინაარსის გადმოცემა, 

ტესტური დავალება) 

დამოუკიდებელი 

სამუშაო 

დამოუკიდებელი 

სამუშაოს თარიღი 

საშინაო დავალება, 

სახელმძღვანელოს გვერდის 

მითითებით  

11 14 
თხზულება, შინაარსის 

გადმოცემა, ტესტური 

დავალება,წყაროებზე მუშაობა 

შემაჯამებელი 

       წერა  N1 

                                             
  5 ნოემბერი   გვ.8-92 

 

 

 

 

 

მოსწავლეებმა უნდა იცოდნენ: მოსწავლეს უნდა შეეძლოს: 
ა)    თეორიები  ადამიანის წარმოშობის შესახებ;    

(კრეაციული და ევოლუციური) 

ბ) პირველყოფილი საზოგადოების სტრუქტურები; 

(გვარი,თემი,იერარქიული პრინციპები,შრომითი 

ფუნქციები,რელიგია და ხელოვნება)                                                                                                                      

გ)  სახელმწიფოს წარმოშობის თეორიები    და   

მახასიათებლები, 

 დ)  რა არის ცივილიზაცია;  უძველესი სამდინარო 

ცივილიზაციები; სახმელეთო იმპერია,საზღვაო -

 

*მსჯელობა სახელმწიფოს  რაობისა და მნიშვნელობის შესახებ;  

* მოსაზრების გამოთქმა- რატომაა მმართველობის ესა თუ ის ფორმა 

დამახასიათებელი  ამა თუ ეპოქისათვის; 

* საქართველოს  მმართველობის სისტემის შედარება სხვა ქვეყნის 

თანადროულ მმართველობის სისტემას; 

* საქართველოსა და მსოფლიოში საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკვანძო 

საკითხების კვლევა; 

*მოამზადოს პრეზენტაცია;   

*მსჯელობა რომელიმე კონფლიქტის(ომის) ეკონომიკურ წინაპირობასა და 

შედეგებზე; 

* მსჯელობა აღმოსავლური და ევროპული კულტურების 

ურთიერთმიმართებაზე და თითოეულის გავლენაზე ქართველი ხალხის 

ხელოვნებასა და ყოფაზე. 
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საქალაქო ცივილიზაციები. 

 

  

 

დამატებითი ლიტერატურა და 

ინტერნეტ რესურსები:  

ძირითადი ტერმინები და ცნებები: 

 

*ძველი მსოფლიოს ისტორიის  ზოგადი კურსი__ 

[შემდგ.ჯემალ შარაშენიძე,გივი გამრეკელი, რედ.: 

გრანი ქავთარია] თბ.:უნ-ტის გამ-ბა. 

*ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორიის 

ქრესტომათია,[რედ.გრ.გიორგაძე,თბ.1990] 

*საქართველოს ისტორიის ნარკვევები,ტ1,თბ.,1970-

1980წწ.] 

   * ძირითადი  ტერმინები: ცივილიზაცია;  იმპერია;   მმართველობის სისტემა;  

სახელმწიფოებრივი  მოწყობა; რესპუბლიკა;  საზოგადოებრივი წყობა; 

პოლისი; ქალაქ-სახელმწიფო; ელინიზმი;......  

    *ძირითადი თარიღები     (სახელმძღვანელოში მითითებული) 

    *ისტორიული და თანამედროვე გეოგრაფიული ტერმინები. 

დამატებითი ლიტერატურა: პრეზენტაციის, რეფერატის თემატიკა: 
*ძველი მსოფლიოს ისტორიის  ზოგადი კურსი__ 

[შემდგ.ჯემალ შარაშენიძე,გივი გამრეკელი, რედ.: 

გრანი ქავთარია] თბ.:უნ-ტის გამ-ბა. 

*ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორიის 

ქრესტომათია,[რედ.გრ.გიორგაძე,თბ.1990] 

*საქართველოს ისტორიის ნარკვევები,ტ1,თბ.,1970-

1980წწ.] 

 

 

 

„მდინარეების მნიშვნელობა პირველი ცივილიზაციების შექმნაში“ 

„ძველი აღმოსავლეთის იმპერიები’’[ასურეთისა და აქემენიანთა იმპერიების 

შედარება] 
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ჩათვლის კითხვები: შეფასების კრიტერიუმები: 

  

საკონტროლო  წერის (ტესტირების) 

ნიმუში:  

შეფასების კრიტერიუმები: 

1.შემოხაზეთ სწორი პასუხი.   

ამენხოტეპ  მეოთხე იყო  

   ა.  ხეთების მეფე;          გ. ასურეთის მეფე    

    ბ.  ურარტუს მეფე       დ.  ეგვიპტის ფარაონი 

 

2. დაალაგეთ თანმიმდევრობით.  

  ჰომო საპიენსი;   

პომო ჰაბილისი;  

ჰომო ერექტუსი; 

  

3 .დააკავშირეთ ერთმანეთთან სწორი პასუხები:  

    ამენხოტეპ მეოთხე           ხეთების მეფე     

    მეფე  მუვათალი               ასურეთის მეფე     

    სარგონ მეორე                    ურარტუს მეფე                    

1. სწორად შემოხაზული პასუხი ფასდება 1 ქულით 

 

 

 

 

2. სწორად შესრულებული დავალება ფასდება 1 ქულით 

 

 

 

 

3.  თითოეული სწორად დაკავშირებული პასუხი ფასდება 0.5 ქულით 
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     მენუა                                   ეგვიპტის ფარაონი 

 

4.იპოვეთ და გაასწორეთ შეცდომა: 

ქართველი ტომები წინა აზიის ასპარეზზე გამოჩდნენ 

ძვ.წ. 5 საუკუნიდან,როდესაც მათგან აღმოსავლეთით 

განადგურდა  ორი უძლიერესი სახელმწიფო 

სპარსეთის იმპერიაა და  ხეთების სამეფო. სპარსეთის 

ძლევამოსილმა მეფემ ტიგლათფილესერმა 

 ძვ.წ.1112  წ.ილაშქრა იბერიის წინააღმდეგ. 

ტიგლეთფილესერმა დატყვევებული ქართველი მეფე  

თავის დედაქალაქ ბაბილონში წაიყვანა.  

  

 

შეცდომაა უნდა იყოს 
  

  

  

  

 

5.განმარტე უცხო სიტყვები: 

 ოლიგარქია;   ეკო სისტემა 

6. უპასუხეთ კითხვებს: 

როგორ ამყარებდა  საკუთარი ფლოტის ბატონობას 

ათენი რას აძლევდა ეს მას? 

 

 

4.   იპოვა შეცდომა-ფასდება 0,5 ქულით,   

       იპოვა და გაასწორა შეცდომა  ფასდება 1ქულით  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.სწორად განმარტებული თითო სიტყვა ფასდება 0,5 ქულით 

 

6. პასუხი ამომწურავია ფასდება 1 ქულით 

    არასრული პასუხი ფასდება 0,5 ქულით 

   არასწორი პასუხი--0ქულით 

 

 


