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ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მოსწავლეთათვის 

 
საგანი    მასწავლებელი  
fizika Tamaz beriZe 

 
სასწავლო-მეთოდური კომპლექსი   

fizika VIII  კლასის სახელმძღვანელო                გ. გedeniZe, e lazaraSvili. 

 

თემა: muSaoba, simZlavre, energia. თემის შესწავლის ვადები 

 saubari fizikis Sesaxeb 

ა) ra da rogor iswavleT,SeamowmeT Tqveni codna; 

 ბ)meqanikuri muSaoba, muSaobis erTeulebi;  

გ) simZlavre, simZlavris erTeulebi.  

d) meqanikuri energia-potenciuri da kinetikuri 

e) Sinagani energia, energiis mudmivobisa da gardaqmnis kanoni; 

v) amocanebis amoxsna 

   01.10. 2013-19.11. 2013 
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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  

 VIII 12 ტესტური დავალება 
1. ჩათვლა 

2 . შემაჯამაებელი 

წერა 

1. 20.09 

2. 19.10 
#1.გვ.10–13. 

 

 

მოსწავლეებმა უნდა იცოდენ: მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ: 
1)meqanikuri muSaobis  formulis saxiT Cawera;  

2)muSaobis damokidebuleba Zalasa da gavlil manZilze;  

3)formulebi                  
 

      
:  F  

 

 
; 4)muSaobis erTeulebi da 

kavSiri maT Soris   1 jouli=1niutoni/metri.  1kj=1000j,  1 
mgj=1000000j     

5) simZlavris formula da misi erTeulebi   
 

 
                 ;  1 kvt 

= 1000 vt,  I mgvt = 1000000 vt 

6)muSaobisa da simZlavris erTeulebis fizikuri azri.;   

7) energiis gansazRvra da misi kavSiri muSaobasTan;  

8) kavSiri simZlavresa da siCqares Soris       ;  

9) potenciuri da kinetikuri energiebi, maTi Sesabamisi formulebi. 

Mmisi erTeuli 1 j: 

10)kine.tikuri energiis formulaE kin = 
   

 
  ; 

EEEpot = 
    

 
      E     =     

11) energiis mudmivobisa da gardaqmnis kanoni da misi mniSvneloba 
 

 

 

1) sigrZis, farTobis, moculobis erTeulebis gadayvana jerad da 
wilur erTeulebSi; 

2) martivi saxis amocanebis aqmoxsna muSaobisa da simZlavris 
formulebis gamoyenebiT;   

3) amocanebis amoxsna sxeulTa kinetikur da potenciur energiebze;  

4) Tvisobrivi saxis amocanebis amoxsna energiis mudmivobis kanonis 
gamoyenebiT. 
5) formulebSi ricxviTi mniSvnelobebis sworad Casma da saboloo 
Sedegis miReba. 
6) miRebuli pasuxis analizi da Sedegebis ganzogadeba. 
7) miRebuli Teoriuli codnis praqtikaSi gamoyeneba da zogierTi 
Fizikuri movlenebis axsna fizikaSi Seswavlili Teoriuli 
masalis safuZvelze 
 

 



 

 

  სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა                                                                                   http://www.pmc.edu.ge                                                                                                                                                                                                                                                                          

Email:  info@pmc.edu.ge  

დამატებითი ლიტერატურა  ძირითადი ტერმინები და ცნებები: 
1.q tatiSvili. 2. Gg .gedeniZe, e lazaraSvili. 3.basiaSvili; 4. 

Ffizikis amocanaTa krebuli – gedeniZe – lazaraSvili VIII klasi; 

5. Ffizikis amocanaTa krebuli – basiaSvili VIII klasi;  6. Ffizikis 
amocanaTa krebuli – rimkeviCi VIII – 

 

muSaoba, simZlavre, energia, kinetikuri energia, potenciuri 
energia, Sinagani energia, gavlili manZili, gadaadgileba, siCqare, 
aCqareba, jouli, kilojouli, megajouli, vati, kilovati, megavati, 
meqanikuri muSaoba, simZimis Zala, drekadobis Zala, xaxunis Zala, 
amomgdebi Zala. 

დამატებითი ლიტერატურა და ინტერნეტ 

რესურსები:  

პრეზენტაციის, რეფერატის თემატიკა: 

1. https://www.facebook.com/mathphysicscenter 

2.ფიზიკის სახელმძღვანელოები. 

3.  http://skoool.ge/physics_main.php 

4. http://phet.colorado.edu/ka/simulations/category/physics 

1.rogor gamovtacoT wyals energia. 

2. maradiuli Zrava- Seqmnis ideebi da modelebi. 

3.proeqti:gakveTili axalbeda mZRolebisaTvis. 
 

 

 

 

 

ჩათვლის კითხვები: 

1)sxeulze modebuli Zala ra pirobebSi iwvevs mis mobrunebas 

damagrebuli RerZis garSemo?; 

2)ra aris Zalis mxari? 

4) ra aris Zalis momenti?; 

5) rogoria sxeulis wonasworobis piroba, romelsac SeuZlia 
brunva damagrebuli RerZis garSemo? 
6)daasaxeleT berketis gamoyenebis ramodenime magaliTi. 

7)satvirTo avtomanqaniT gadahqondaT erTnairi wonis sxvadasxva 
tvirTi.: erT SemTxvevaSi foladis furclebi, meoreSi—bamba, 
mesame SemTxvevaSi—SeSa. romel SemTxvevaSi iyo ufro mdgradi 
satvirTo avtomanqana? 
8) rogor Camoyalibdeba berketis wesi? 
9)vigebT Tu ara Zalas uZravi WoWonaqiT? 
10)vigebT Tu ara moZravi WoWonaqiT Zalas da Tu vigebT 

შეფასების კრიტერიუმები: 
 

N შეფასების კრიტერიუმი ქულა (1) 

1 მოცემულობის სწორად 

დაწერა 

0.1 

2 ფიზიკური სიდიდეების 

გადაყვანა Si სისტემაში 

0.1 

https://www.facebook.com/mathphysicscenter
http://skoool.ge/physics_main.php
http://phet.colorado.edu/ka/simulations/category/physics
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ramdenjer? 
11)rogori unda iyos berketi, rom misi gamoyenebisas Zala arc 
movigoT da arc wavagoT? daasaxeleT aseTi berketis gamoyenebis 
magaliTi. 
12)sad unda gavukeToT saxeluri kars, rom misi gaReba advili 
iyos? Ppasuxi daasabuTeT. 
13)SeiZleba Tu ara, rom daxril sibrtyeze tvirTis atana ufro 
Zneli iyos,vidre misi aweva?pasuxi daasabuTeT. 
14)qvemoT moyvanili SemTxvevebidan rodis sruldeba meqanikuri 
muSaoba? 
      a.WurWelSi Casxmuli wyali awveba WurWlis fskersa da 
kedlebs; b.wyali arqimedes Zalis moqmedebiT zeviT amoZravebs xis 
Zelaks; g. wyali moZraobs tumbos dguSis moqmedebiT; d.vardeba 
wvimis wveTebis saxiT. 
15)erTi da igive sxeuli erTsa da imave simaRleze aswies: a. haerSi 
b. wyalSi. erTnairia Tu ara simZimis Zalis mier Sesrulebuli 
muSaoba orive SemTxvevaSi.pasuxi ganamtkiceT msjelobiT. 
16)romeli Zalebi asruleben muSaobas: a. wvimis wveTebis 
vardnisas? Bb. Aasrolili burTis ZeviT moZraobisas? Gg. 
Hhorizontalur gzaze gamarTuli ZraviTi moZravi avtomobilis 
gaCerebisas? Dd. Sahaero buStis zeviT asvlisas? 
17)sxeuls masze gamobmuli Zafis meSveobiT, zedapiris 
paralelurad moqmedi ZaliT, Tanabrad amoZraveben horizontalur 
zedaparze. 
  a. gansazRvreT sxeulze moqmedi Zalebis tolqmedis muSaoba; 
  b. sxeulze moqmedi Zalebidan romeli asrulebs dadebiT 
muSaobas da romeli uaryofiTs? 
Ppasuxi daasabuTeT. 
 
 
 
 

 მსჯელობა (ნახაზის აგება, 

ფიზიკური სიდიდეების 

მითითება და სხვა) 

0.2 

4 შესაბამისი  ფორმულის ან 

ფორმულების დაწერა 

0.2 

5 სიდიდეების  სწორად  ჩასმა, 

მიღებული საბოლოო 

ფორმულები 

0.1 

6 სწორი გამოკლებები 0.2 

7 პასუხის სწორად მითითება 0.1 
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საკონტროლო  წერის (ტესტირების) ნიმუში:  შეფასების კრიტერიუმები: 

№85. განსაზღვრეთ, როგორ შეიცვალა 60 კგ ყმაწვილის პოტენციური         

ენერგია, როდესაც იგი მეხუთე სართულიდან პირველზე ჩამოვიდა? 

სართულის სიმაღლე 3 მეტრია. 

86. დარტყმისას როგორ იცვლება გაბერილ ბურთში ჰაერის პოტენციური 

ენერგია? 

87.  ტუმბო ყოველ წამში 25 ლ წყალს აწვდის 10 მ სიმაღლეზე მდებარე 

წყალსაწნევ კოშკს. განსაზღვრეთ 1 სთ-ში წყლის პოტენციური ენერგიის 

ცვლილება. 

88. 1 კგ მასის სხეული დაკიდეს ზამბარაზე. განსაზღვრეთ ზამბარის 

პოტენციური ენერგია, თუ იგი 2 სმ-ით წაგრძელდა. 

89.ზამბარა მასზე დაკიდებულმა სხეულმა დაჭიმა. რამდენჯერ გაიზრდება 

ზამბარის პოტენციური ენერგია ორჯერ მეტი მასის ტვირთის დაკიდებისას? 

პასუხი დაასაბუთეთ. 

90.რამდენი პროცენტით შემცირდა ზამბარის პოტენციური ენერგია მასზე 

დამოკიდებული სხეულის მასის 2-ჯერ შემცირებით? 

 

27  60 კგ მასის ციგამ გორაკიდან ჩამოსრიალებისას 10 მ გაიარა. გორაკის 

დახრის კუთხე 300-ია . განსაზღვრეთ სიმძიმის ძალის მუშაობა . 

№36 ზამბარა რომელზეც 3 კგ მასის სხეული დაკიდეს, 4 სმ-ით წაგრძელდა. 

განსაზღვრეთ ზამბარის გაჭიმვისას შესრულებული მუშაობა. 

№53 განსაზღვრეთ ამწის სიმძლავრე თუ იგი 10 წთ-ში 18.105   ჯ მუშაობას  

ასრულებს. 

№60 განსაზღვრეთ ამწის სიმძლავრე, თუ მას 2ტ მასის ტვირთი თანაბრად 

ააქვს 0.5 მ/წმ სიჩქარით. 

№99  ველოსიპედისტის მასა ველოსიპედიანად 80 კგ-ია. განსაზღვრეთ 

მუშაობა რომელსაც ველოსიპედისტი ასრულებს სიჩქარის 36 კმ/სთ-დან 

54კმ/სთ-მდე გაზრდისას. 
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№ 166 ძალის რა მოგებას გვაძლევს დახრილი სიბრტყე, რომლის: 

ა. სიგრძე 85 სმ-ია, სიმაღლე - კი 17 სმ-ია; 

ბ.სიგრძე - 4მ-ია, სიმაღლე- 40 სმ-ია. 

№167 რა სიმაღლეზე უნდა აიწიოთ 2,5 მ სიგრძის ფიცრის ერთი ბოლო.რომ 

მიღებული დახრილი სიბრტყის მეშვეობით ძალა 5-ჯერ მოვიგოთ? 

 

 

 

 

 


