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Sesavali 

 

 

saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros gadawyvetilebiT, 

2011 wlidan istoriis maswavlebelTa (sabazo-saSualo donis) 

sasertifikacio gamocda tardeba, romelic pedagogTa kvalifikaciis 

Semowmebasa da Sesabamisi sertifikatis gacemas gulisxmobs. 

 

winamdebare krebulis mizania, istoriis maswavleblebs gaacnos 

sasertifikacio gamocdis moTxovnebi, sagamocdo programa, testur 

davalebaTa aRweriloba, rekomendaciebi da 2012 wlis sagamocdo testi.  

 

vimedovnebT, krebuli dagexmarebaT safuZvlianad moemzadoT 2013 wlis 

pedagogTa sasertifikacio gamocdebisaTvis.  

 

 

gisurvebT warmatebas! 
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მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდის პროგრამა ისტორიაში 

საბაზო ან/და საშუალო საფეხურის ისტორიის მასწავლებლის პროფესიული უნარ-ჩვევები 

მიმართულება: ისტორიული დრო 

დროში ორიენტირება; 

ქრონოლოგიური ერთეულების სისტემის გამოყენება; 

მიმართულება: ისტორიული ინტერპრეტაცია  

ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განსხვავებული ინტერპრეტაციის ანალიზი და 

შეფასება;  

მიმართულება: ისტორიული კვლევა  

ისტორიული (პირველადი და მეორადი) წყაროების ანალიზი; 

ისტორიული კვლევის დაგეგმვა და ჩატარება. 

მიმართულება: კომუნიკაცია 

მსჯელობა სხვადასხვა ეპოქაში საქართველოსა და მსოფლიოში მნიშვნელოვანი 

პოლიტიკური, სოციალურ -ეკონომიკური და კულტურულ-რელიგიური მოვლენების 

შესახებ; 

მსჯელობა თანამედროვე ეპოქასა და წარსულში განსხვავებული კულტურების ურთიერ-

თობისა და ურთიერთგავლენის შესახებ;  

მსჯელობა საქართველოსა და მსოფლიოში პოლიტიკური, სოციალურ - ეკონომიკურ და 

კულტურულ-რელიგიური პროცესების ურთიერთმიმართების შესახებ; 

მიმოხილვითი თხზულების დაწერა ისტორიულ თემატიკაზე; 

ისტორიული თემის დაწერა საკუთარი კვლევის საფუძველზე.  

 

საბაზო ან/და საშუალო საფეხურის ისტორიის მასწავლებლის პროფესიული ცოდნა 

ისტორიის შესწავლის საგანი და ამოცანები;  

ისტორიის დამხმარე დისციპლინები: არქეოლოგია, ეთნოლოგია, წყაროთმცოდნეობა, 

ისტორიოგრაფია, ნუმიზმატიკა, ისტორიული გეოგრაფია, ჰერალდიკა, გენეალოგია, 

ეპიგრაფიკა.  
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მსოფლიოსა და საქართველოში ისტორიული აზრის განვითარება (ძველი სამყაროსა და 

შუა საუკუნეების მემატიანეები, ახალი ეპოქის ისტორიკოსები, XIX-XX საუკუნეების 

ისტორიკოსები). 

ისტორიული დროის ერთეულები: წელი, საუკუნე, ათასწლეული, წელთაღრიცხვის 

სისტემა; კალენდარი და დროის აღრიცხვის სისტემები (იულიუსის და გრიგორიანული 

კალენდრები, ქორონიკონი, ჰიჯრა).  

ისტორიის პერიოდიზაცია. 

პალეოლითი; 

ნეოლითური რევოლუცია;  

ბრინჯაოს ეპოქა;  

პრეისტორიული ეპოქის ადამიანი საქართველოს ტერიტორიაზე. 

ძველი აღმოსავლეთი: 

ძველი ეგვიპტე;  

შუამდინარეთი (შუმერ - აქადის სახელმწიფოები, ბაბილონი, ასურეთი);  

ხეთების სამეფო;  

ურარტუ; 

ფინიკია;  

იუდეა და ისრაელი - იუდაიზმი;  

აქემენიანთა იმპერია - ზოროასტრიზმი;  

ძველი ჩინეთი - კონფუციანობა;  

ძველი ინდოეთი - ინდუიზმი, ბუდიზმი. 

ქართველი ხალხის წარმომავლობის საკითხი 

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტომთა უძველესი გაერთიანებები. დიაოხი და კოლხა. 

ძველი საბერძნეთი, ელინიზმი და რომი: 

საბერძნეთის მდებარეობა, ბუნებრივი პირობები, კრეტა– მიკენი; არქაული ეპოქა - დიდი 

ბერძნული კოლონიზაცია; კლასიკური ეპოქა - ათენი; სპარტა; ბერძენ-სპარსელთა ომები; 

პელოპონესის ომი;  

ძველი ბერძნული რელიგია და კულტურა (თეატრი, არქიტექტურა, ქანდაკება, მწერლობა, 

მეცნიერება, ფილოსოფია, ისტორიოგრაფია, სპორტული თამაშები). 

ალექსანდრე მაკედონელის იმპერია და მისი დაცემა  
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ელინისტური ეპოქა 

იტალიის მდებარეობა, ბუნებრივი პირობები; ეტრუსკები; რომის დაარსება - მეფობის 

ეპოქა; რომის რესპუბლიკა (მმართველობის სისტემა, სოციალ -ეკონომიკური სისტემა, 

პატრიციები და პლებეები; დაპყრობითი ომები, რესპუბლიკის კრიზისი, სამოქალაქო ომები);  

რომის იმპერია ახ. წ. I–II საუკუნეებში - პრინციპატი (იმპერატორის ხელისუფლება და 

მმართველობის სისტემა; სოციალ -ეკონომიკური მდგომარეობა,  ქრისტიანობის წარმოშობა 

და მისი გავრცელება, საგარეო და საშინაო პოლიტიკა. ოქტავიანე, ვესპასიანე, ტრაიანე, 

ადრიანე, ანტონიუს პიუსი, მარკუს ავრელიუსი); 

რომის იმპერია ახ. წ. III–V საუკუნეებში - დომინატი (დიოკლეტიანეს რეფორმები და 

დომინატის დამყარება; კონსტანტინეს რეფორმები;  ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად 

გამოცხადება; რომის იმპერიის ორად გაყოფა; რომი და ბარბაროსები; დასავლეთ რომის 

იმპერიის დაცემა); 

კულტურა ძველ რომში (არქიტექტურა, მწერლობა, რელიგია. „ პური და სანახაობა”, 

ისტორიოგრაფია).  

საქართველო ანტიკურ ხანაში: 

დასავლეთ საქართველო ძვ. წ. VI-III სს. და ბერძნული ახალშენები. 

ქართლის (იბერიის) სამეფო ძვ.წ.აღ-ის IV - ახ.წ.აღ-ის III სს. სახელმწიფო მმართველობის 

სისტემა, საზოგადოებრივი (სოციალური) ურთიერთობები, საქალაქო ცხოვრება, საგარეო 

პოლიტიკა (ურთიერთობა ელინისტურ სახელმწიფოებთან, რომთან და პართიასთან); 

ანტიკური ხანის ქართული კულტურა და რელიგია.  

სასანიანთა ირანი - სახელმწიფო მმართველობის სისტემა, საშინაო და საგარეო პოლიტიკა.  

ბიზანტიის იმპერია IV- XV საუკუნეებში: 

სახელმწიფო მმართველობის სისტემა; იუსტინიანე დიდი და “რომის სამართლის კრებული;” 

ურთიერთობა ბარბაროსულ სახელმწიფოებთან; ირან-ბიზანტიის ომები; ჰერაკლე კეისარი; 

ბიზანტიის იმპერია და არაბები; ხატთაყვანისმცემლობა და ხატმებრძოლეობა; განხეთქილება 

მსოფლიო ქრისტიანულ ეკლესიაში;  

ბიზანტია და თურქ-სელჩუკები;  

ბიზანტია და ჯვაროსნები;  

ბიზანტიის დასუსტება და დაცემა;  

ბიზანტიური კულტურა: არქიტექტურა, მეცნიერება, განათლება, მწერლობა. 
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არაბები - მუჰამედი და ისლამი; სახალიფოს ჩამოყალიბება; არაბთა დაპყრობები; სუნიტები 

და შიიტები. სახალიფოს კრიზისი; მუსლიმური კულტურა (არქიტექტურა, ლიტერატურა, 

მეცნიერება). 

თურქ-სელჩუკები - სელჩუკთა სახელმწიფოს ჩამოყალიბება; სელჩუკთა დაპყრობები; 

სახელმწიფოს დასუსტება და დაშლა. 

მონღოლები - მონღოლთა სახელმწიფოს შექმნა - ჩინგიზ ყაენი; მონღოლთა დაპყრობები; 

მონღოლთა სახელმწიფოები.  

დასავლეთ ევროპა V - XV საუკუნეებში: 

ხალხთა დიდი გადასახლება;  

ფრანკების სამეფო (მეროვინგები; „სალიკური სამართალი’’; კაროლინგების იმპერია: 

კარლოს დიდი, „კაროლინგული რენესანსი”; ფრანკების იმპერიის დაცემა);  

ფეოდალიზმი დასავლეთ ევროპაში; რაინდობა; ქალაქი და სოფელი შუა საუკუნეებში; 

ეკლესია შუა საუკუნეებში - კათოლიკობა და მართლმადიდებლობა; ერესი (კატარები, 

ალბიგოელები); ეკლესია და სახელმწიფო; კათოლიკური ორდენები.  

ჯვაროსნული ლაშქრობები;  

განათლება შუა საუკუნეებში - სკოლები და უნივერსიტეტები; 

შუა საუკუნეების ევროპული ხელოვნება: არქიტექტურა, ფილოსოფია, მეცნიერება, 

ლიტერატურა;  

დასავლეთ ევროპის ქვეყნები X-XV საუკუნეებში: ინგლისი  (ნორმანთა მიერ ინგლისის 

დაპყრობა, ჰენრი II, თავისუფლების დიდი ქარტია, პარლამენტის შექმნა, ასწლიანი ომი, 

ვარდების ომი); საფრანგეთი (ფილიპე II, ლუი IX, ფილიპე ლამაზი, ასწლიანი ომი, ჟაკერია); 

საღვთო რომის იმპერია (დაპირისპირება იმპერატორებსა და პაპებს შორის); ესპანეთი 

(რეკონკისტა); იტალიის ქალაქები (ვენეცია და გენუა).  

რუსეთი X – XVI საუკუნეებში: 

კიევის რუსეთის სახელმწიფოს შექმნა; რუსეთის გაქრისტიანება; რუსეთი მონღოლთა 

ბატონობის პერიოდში; მოსკოვის სამთავროს გაძლიერება.  

საქართველო IV-XV საუკუნეებში: 

ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება; ვახტანგ გორგასალი; ”დ იდი 

ომიანობა”; 608 წლის საეკლესიო განხეთქილება; მეფობის გაუქმება ქართლში. ასურელი 

მამები; ერისმთავრობის ინსტიტუტი; 
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არაბობა საქართველოში (ჰაბიბ იბნ-მასლამას “დაცვის სიგელი,” მურვან ყრუსა და ბუღა 

თურქის ლაშქრობები, არაბთა მმართველობის სისტემა საქართველოში);  

სამეფო–სამთავროების წარმოშობა;  

საქართველო X საუკუნის ბოლოსა და XI საუკუნეში (დავით კურაპალატი; ბაგრატ III; 

გიორგი I, ბაგრატ IV, გიორგი II); 

დავით IV აღმაშენებელი;  

დემეტრე I; გიორგი III; 

თამარ მეფის ეპოქა;  

ქართული კულტურა IV-XIII საუკუნეებში: განათლება, საერო და სასულიერო მწერლობა, 

საისტორიო მწერლობა, არქიტექტურა;  

მონღოლთა ბატონობა საქართველოში (მონღოლური მმართველობის დამყარება 

საქართველოში; მონღოლური გადასახადები; ორმეფობა; დემეტრე თავდადებული). 

გიორგი V ბრწყინვალე;  

თემურ-ლენგის შემოსევები საქართველოში და მისი შედეგები;  

ალექსანდრე დიდი; გიორგი VIII და ქვეყნის დაშლა სამეფო-სამთავროებად. 

ოსმალეთის სახელმწიფო - ოსმალთა სახელმწიფოს ჩამოყალიბება და გაძლიერება; 

დაპყრობითი ომები ევროპაში; ირან-ოსმალეთის ომები XVI-XVII სს; რუსეთ -ოსმალეთის 

ომები XVIII-XIX სს. 

დასავლეთ ევროპა, ჩრდილოეთ ამერიკა, რუსეთი XVI-XIX საუკუნეებში  

რენესანსი (მსოფლმხედველობა, მეცნიერება, ხელოვნება);  

რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია (მარტინ ლუთერი, კალვინიზმი, რეფორმაცია 

ინგლისში); 

კოლუმბამდელი ამერიკის ცივილიზაციები: (მაია, აცტეკები და ინკები); 

დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები (ვასკო და გამა, კოლუმბი, მაგელანი);  

საფრანგეთი (რელიგიური ომები, ანრი IV, რიშელიე, მაზარინი, ლუი XIV, მერკან-

ტელიზმი);  

ინგლისი (ჰენრი VIII, ელისაბედ I, ჩარლზ I, სამოქალაქო ომი, კრომველი, რევოლუციის 

შედეგები); 

საღვთო რომის იმპერია (კარლოს V, ნიდერლანდების ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის, 

ოცდაათწლიანი ომი); 
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ესპანეთი (ფილიპე II); 

რუსეთი (ივანე მრისხანე; პეტრე I; ეკატერინე II); 

ამერიკის კოლონიზაცია ინგლისელების მიერ; ომი დამოუკიდებლობისათვის და 

ამერიკის შეერთებული შტატების შექმნა; სამოქალაქო ომი აშშ-ში; 

განმანათლებლობა (ფრანგი განმანათლებლები, ეკონომიკური თეორიები ფიზიოკრატები, 

ადამ სმიტი);  

საფრანგეთის დიდი რევოლუცია (აბსოლუტიზმის კრიზისი, მონარქიის დამხობა, 

იაკობინელთა დიქტატურა, რევოლუციის შედეგები);  

ნაპოლეონის ეპოქა (ნაპოლეონის აღზევება, ნაპოლეონის საგარეო პოლიტიკა და საომარი 

კამპანიები; კონტინენტური ბლოკადა, 1812 წლის საომარი კამპანია რუსეთში, ბრძოლა 

ლაიფციგთან, ასი დღე, ვატერლოოს ბრძოლა); 

1830 და 1848 წლების რევოლუციები ევროპაში; 

ინდუსტრიული რევოლუცია;  

იმპერიალიზმი და კოლონიალიზმი (ინგლისი, რუსეთი, საფრანგეთი, ესპანეთი); 

ევროპა XIX საუკუნის მეორე ნახევარში (საფრანგეთის მესამე რესპუბლიკა, გერმანიის 

გაერთიანება, იტალიის გაერთიანება, ალექსანდრე II-ის რეფორმები რუსეთში); 

ურბანიზაცია, სოციალური ცვლილებები; მუშათა მოძრაობა; 

დასავლური კულტურა XVI-XIX სს. 

საქართველო XVI-XVIII საუკუნეებში: 

ბრძოლა ირანისა და ოსმალეთის წინააღმდეგ; ლუარსაბ I; ბაგრატ III; ამასიის ზავი;  სიმონ 

I; სამცხე-საათაბაგოსა და აჭარის ოსმალეთის მფლობელობაში გადასვლა; თეიმურაზ I;  

ლუარსაბ II; გიორგი სააკაძე; როსტომ-ხანი; ვახტანგ VI; თეიმურაზ II და ერეკლე II; 

სოლომონ I; საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა XVI-XVIII სს; ქართული კულტურა XV-

XVIII სს.  

საქართველო XIX საუკუნეში: 

რუსეთის მიერ ქართული სამეფო-სამთავროების გაუქმება; აჯანყებები ქართლის მთია-

ნეთში, კახეთში, იმერეთსა და გურიაში; 1832 წლის შეთქმულება; რუსეთის მთავრობის 

პოლიტიკა საქართველოში 30-50-იან წლებში; რუსეთ -ირანის  და რუსეთ-თურქეთის ომები 

და საქართველო; ბატონყმობის გაუქმება საქართველოში; 60-70-იან წლების რეფორმები; 
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“თერგდალეულები;” პოლიტიკური მიმდინარეობებისა და პარტიების ჩამოყალიბება; 

ქართული კულტურა XIX საუკუნეში.  

მსოფლიო XX საუკუნეში: 

მსოფლიო XX საუკუნის დასაწყისში; I მსოფლიო ომი (მიზეზები, საომარი მოქმედებები, 

შედეგები, საქართველო და I მსოფლიო ომი) პარიზის სამშვიდობო კონფერენცია;  

რევოლუციები და სამოქალაქო ომი რუსეთში;  

საქართველო 1918-1921 წლებში (საშინაო და საგარეო პოლიტიკა, კულტურა);  

სსრკ 20-30-იან წლებში; საქართველო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში (20-იანი 

წლების დასაწყისის განმათავისუფლებელი აჯანყებები; კოლექტივიზაცია და 

ინდუსტრიალიზაცია; პოლიტიკური რეპრესიები);  

ევროპა პირველ და მეორე მსოფლიო ომებს შორის (გერმანია, იტალია); 

აშშ და დიდი დეპრესია; 

II მსოფლიო ომი (მიზეზები; საომარი მოქმედებები; შედეგები; საქართველო და II 

მსოფლიო ომი); 

 მსოფლიო და საქართველო XX საუკუნის მეორე ნახევარსა და XXI საუკუნის დასაწყისში: 

ცივი ომი; ცივი ომის დროინდელი კონფლიქტები (კორეის ომი; კარიბის კრიზისი; ვიეტნამის 

ომი; ავღანეთი; ისრაელი და არაბული სამყარო); “პერესტროიკა” და სსრკ-ის და აღმოსავლეთ 

ევროპის სოციალისტური სისტემის დაშლა;  

მსოფლიო და საქართველო პოსტსაბჭოთა ეპოქაში; 

XX საუკუნის დასავლური კულტურა (მწერლობა, მუსიკა, ფერწერა); 

XX საუკუნის ქართული კულტურა (მწერლობა, მუსიკა, ფერწერა, თეატრი, კინო). 

 

სწავლების მეთოდები 

ა) სასწავლო პროცესის დაგეგმვა: 

ა.ა) საზოგადოებრივ მეცნიერებათა საგნობრივ პროგრამაზე დაყრდნობით გრძელვადიანი 

და მოკლევადიანი სასწავლო მიზნების, შესაბამისი ამოცანებისა და მოსალოდნელი 

შედეგების განსაზღვრა; 

ა.ბ) საზოგადოებრივ მეცნიერებათა საგნობრივ პროგრამაზე დაფუძნებული ისეთი 

სასწავლო გეგმის შედგენა, სადაც მოსწავლე სასწავლო პროცესის აქტიური მონაწილეა და 
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რომელიც ითვალისწინებს მოსწავლეთა ცოდნას, ინტერესებს, შესაძლებლობებს, 

შეხედულებებსა და გამოცდილებას;  

ა.გ) საზოგადოებრივ მეცნიერებათა საგნობრივ პროგრამაზე დაფუძნებული სწავლა-

სწავლების ეფექტური სტრატეგიების განსაზღვრა, რომელიც ორიენტირებულია 

მოსწავლეებში გააზრებული და საფუძვლიანი ცოდნის შეძენასა და უნარ-ჩვევების 

გამომუშავება-განვითარებაზე; 

ა.დ) მიზნის შესაბამისი შეფასების ისეთი ტიპებისა და ფორმების შერჩევა, რომელთა 

საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება არა მარტო გამოვლინდეს მოსწავლეთა 

შესაძლებლობანი და შეფასდეს მათი ცოდნა და უნარ-ჩვევები, არამედ ხელი შეეწყოს 

სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას;  

ა.ე) შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა და შეფასების ცხრილებისა და სქემების 

შედგენა შემდეგი ტიპის აქტივობებისათვის: პრობლემის იდენტიფიკაცია, ინფორმაციის 

მოძიება, პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული გზების განსაზღვრა და მათი 

ეფექტურობის შეფასება, ისტორიულ-გეოგრაფიული საშუალებების გამოყენება, 

ისტორიულ-გეოგრაფიული წყაროებისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური საკითხების 

ანალიზი, ისტორიული და გეოგრაფიული კვლევის დაგეგმვა, ჩატარება და პრეზენტაცია, 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების თემებზე საკლასო დისკუსიებში მონაწილეობა, სხვა-

დასხვა ტიპის წერითი დავალებების შესრულება და სხვა; 

ა.ვ) სასწავლო პროცესის ეფექტურად წარმართვისათვის საზოგადოებრივი მეცნიერებების 

და სხვა საგნობრივი ჯგუფების მასწავლებლებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი 

სტრატეგიების შემუშავება – ინტეგრირებული გაკვეთილებისა და სხვადასხვა 

არასაგაკვეთილო აქტივობების ერთობლივი დაგეგმვა; 

ა.ზ) საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების პროცესის დაგეგმვისას საფეხურებს 

შორის უწყვეტობის პრინციპის გათვალისწინება. 

ა.თ) სასწავლო პროცესისათვის იმ ტიპის აქტივობების დაგეგმვა, რომლებიც მოსწავლეებს 

განუვითარებს სოციალურ და სამოქალაქო კომპეტენციებს - საკუთარი აზრის 

დაფიქსირება და დაცვა, განსხვავებული აზრის პატივისცემა და გათვალისწინება, 

ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღება, სხვისი უფლებების პატივისცემა, ტოლერანტობა, 

კონფლიქტების პრევენცია და მოგვარება, დემოკრატიული პრინციპების აღიარება და სხვ. 

ბ) სასწავლო პროცესის წარმართვა: 



 
 
 

11 

ბ.ა) საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლის მოტივაციის ამაღლების სტრატეგიების 

გამოყენება;  

ბ.ბ) მოსწავლეებში, საზოგადოებრივი მეცნიერებების ცოდნის გაღრმავებისა და უნარების 

განვითარების მიზნით, თანამედროვე პედაგოგიური მეთოდებისა და აქტივობების 

გამოყენება.  

ბ.გ) აქტივობების იმგვარად წარმართვა, რომ მოსწავლეებს განუვითარდეთ კვლევითი 

უნარი, და შეძლონ როგორც სხვათა, ასევე საკუთარი კვლევების კრიტიკული შეფასება; 

ბ.დ) მოსწავლეებში საზოგადოებრივი მეცნიერებების საკითხებზე სადისკუსიო და 

წერითი უნარების განვითარებისათვის ხელშეწყობა;  

ბ.ე) საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლის პროცესში ყველა მოსწავლის (მათი 

ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით) მაქსიმალური ჩართულობის 

უზრუნველყოფა (ჯგუფურ მუშაობებში და პროექტებში მონაწილეობა, სხვადასხვა 

ღონისძიებების ერთობლივი დაგეგმვა და განხორციელება და სხვ.). 

ბ.ვ) საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლებისას საგანთაშორისი კავშირების 

დამყარება, რათა მოსწავლეებმა შეძლონ ცოდნის ტრანსფერი – ერთ საგანში მიღებული 

ცოდნის სხვა შინაარსობრივ კონტექსტში გადატანა და გამოყენება. 

ბ.ზ) აქტივობების იმგვარად წარმართვა, რომ მოსწავლეებმა შეძლონ მიღებული ცოდნის 

ყოველდღიურ ცხოვრებასთან დაკავშირება;  

ბ.თ) მოსწავლეთათვის ხელმისაწვდომი და მოხერხებული ისტორიულ-გეოგრაფიული 

საშუალებების, მედია და ტექნოლოგიური რესურსების გამოყენება (საჭიროების 

შემთხვევაში თავად შექმნა); 

ბ.ი) საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლა-სწავლების პროცესის იმგვარად წარმართვა, 

რომ მოსწავლეებს გამოუმუშავდეთ საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად 

მართვის უნარი. 

ბ.კ) სასწავლო პროცესის იმგვარად წარმართვა, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში 

სემიოტიკური კომპეტენციის განვითარებას – რუკის, ფოტოს, დიაგრამის, სქემის და ა.შ. 

საშუალებით გადმოცემული ინფორმაციის გააზრების, ინტერპრეტირების და ნიშანთა 

ერთი სისტემიდან მეორეში გადატანის უნარის განვითარება.  

გ) შეფასება: 
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გ.ა) საზოგადოებრივი მეცნიერებების სასწავლო მიზნების შესაბამისი შეფასების 

კრიტერიუმებისა და სქემების შედგენა და გამოყენება; 

გ.ბ) საზოგადოებრივ მეცნიერებებში მოსწავლეთა პროგრესისა და მიღწევების 

მონიტორინგის წარმართვა; 

გ.გ) საზოგადოებრივ მეცნიერებებში მოსწავლეთა საჭიროებების, პროგრესისა და 

მიღწევების აღნუსხვა, ანალიზი და ანგარიშის სახით წარმოდგენა; 

გ.დ) მომავალი სასწავლო პროცესის დასაგეგმად შეფასების მონაცემების გამოყენება; 

საკუთარი პედაგოგიური საქმიანობის შეფასება; მის მიერ გამოყენებული თანამედროვე 

სწავლების კონცეფციების, მეთოდებისა და ტექნიკის კრიტიკულად შეფასება. 

დ) ისტორიის, გეოგრაფიისა და სამოქალაქო განათლების სწავლება მოსწავლის 

პიროვნული, კულტურული განვითარებისა და ესთეტიკური აღზრდის 

უზრუნველსაყოფად: 

დ.ა) ისეთი დავალებებისა და აქტივობების შერჩევა ან მოფიქრება, რომლებიც დაეხმარება 

მოსწავლეებს შემოქმედებითი უნარის განვითარებაში; 

დ.ბ) ისეთი დავალებებისა და აქტივობების შერჩევა ან მოფიქრება, რომლებიც ხელს 

უწყობს მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების უნარის განვითარებას; 

დ.გ) ისეთი დავალებებისა და აქტივობების შერჩევა ან მოფიქრება, რომლებიც ხელს 

შეუწყობს მოსწავლეებში ეთიკური ღირებულებების გამომუშავებასა და მაღალი 

გემოვნების განვითარებას; 

დ.დ) ისეთი დავალებებისა და აქტივობების შერჩევა ან მოფიქრება, რომლებიც ხელს 

შეუწყობს მოსწავლეებში ცოდნაზე დაფუძნებული პატრიოტიზმის განვითარებას; 

დ.ე) ისეთი დავალებებისა და აქტივობების შერჩევა ან მოფიქრება, რომლებიც ხელს 

შეუწყობს მოსწავლეების პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებას. 

დ.ვ) ისეთი დავალებებისა და აქტივობების შერჩევა, რომლებიც ხელს შეუწყობს 

მოსწავლეებში სამოქალაქო ღირებულებების ჩამოყალიბებასა და განვითარებას. 
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testuri davalebebis aRweriloba da rekomendaciebi 

 

 

davalebis  I tipi 

 

o arCeviTboloiani kiTxva 

davalebis aRwera: _ davalebaSi dasmulia kiTxva, romelsac oTxi savaraudo 

pasuxi axlavs. maTgan mxolod erTia swori. pasuxebis furcelSi unda 

gadaxazoT arCeuli pasuxis Sesabamisi ujra. mocemuli testuri davaleba 

amowmebs faqtobrivi masalis, cnebebisa da terminebis codnas; movlenaTa 

damaxasiaTebeli niSnebisa da mizez-Sedegobrivi kavSirebis gamovlenis unars. 

TiToeuli davaleba 1 quliT fasdeba. 

 

nimuSebi ixileT 2012 wlis maswavlebelTa sasertifikacio gamocdis 

TandarTul testSi. 

 

 

davalebis II tipi 

 

o qronologiis gansazRvra 

davalebis aRwera: davalebaSi mocemuli CamonaTvali (istoriuli pirovnebebis 

an movlenebis, faqtebis) unda dalagdes qronologiuri principiT, uZvelesidan 

uaxlesisaken. mocemuli testuri davaleba amowmebs faqtobriv, kerZod, 

qronologiis, istoriuli periodebis codnasa da misi gamoyenebis unars. 

TiToeuli davaleba 1 quliT fasdeba. 

 

nimuSebi ixileT 2012 wlis maswavlebelTa sasertifikacio gamocdis 

TandarTul testSi. 
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davalebis III tipi 

 

o Secdomis povna da Sesworeba 

davalebis aRwera: davalebaSi mocemulia teqsti, romelSic moswavlem 

garkveuli informacia SecdomebiT warmoadgina. pedagogma unda aRmoaCinos da 

Seasworos es Secdomebi. mocemuli testuri davaleba amowmebs pedagogis 

Sefasebis unars (Secdomis aRmoCenisa da misi adekvaturi Sesworebis unars), 

aseve faqtobrivi masalis codnisa da misi gamoyenebis unars; TiToeuli 

davalebis qulaTa maqsimaluri raodenoba ganisazRvreba konkretuli davalebis 

mixedviT. 

 

nimuSi ixileT 2012 wlis maswavlebelTa sasertifikacio gamocdis TandarTul 

testSi. 

 

 

davalebis  IV tipi 

 

o Sesabamisobis dadgena  

davalebis aRwera: davalebaSi mocemulia ori sxvadasxva tipis CamonaTvali (or 

svetad).Udavalebis Sesruleba gulisxmobs erT svetSi mocemuli informaciis 

misadagebas meore svetSi warmodgenil informaciasTan. mocemuli testuri 

davaleba amowmebs faqtobrivi masalis codnisa da misi gamoyenebis unars, aseve 

informaciis klasificirebis, misi garkveuli niSniT dajgufebis/ganzogadebis 

unars. TiToeuli davaleba 1 quliT fasdeba. 

 

nimuSebi ixileT 2012 wlis maswavlebelTa sasertifikacio gamocdis 

TandarTul testSi. 
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davalebis V tipi 

 

o sadiskusio Temis gansazRvra 

davalebis aRwera: davalebaSi mocemulia nawyveti istoriuli wyarodan. 

wyaroSi mocemul informaciaze dayrdnobiT, pedagogma unda gansazRvros 

sadiskusio Tema da Camoayalibos argumentebi sagakveTilo diskusiis dros 

wamoWrili ori gansxvavebuli poziciis/Tvalsazrisis sasargeblod. mocemuli 

testuri davaleba meToduri xasiaTisaa da amowmebs pedagogis mier istoriuli 

dokumentidan sadiskusio Temis gamoyofis, gansxvavebuli poziciebis 

Camoyalibebisa da maTi argumentirebulad dasabuTebis, msjelobis unars. 

qulaTa raodenoba ganisazRvreba konkretuli davalebis mixedviT. 

 

nimuSi ixileT 2012 wlis maswavlebelTa sasertifikacio gamocdis TandarTul 
testSi.

 
  

 

davalebis VI tipi 

 

o istoriuli wyaros analizi  

davalebis aRwera: davalebaSi mocemulia istoriuli wyaro (werilobiTi an 

vizualuri), romelsac Tan kiTxvebi axlavs. es kiTxvebi Seexeba: istoriuli 

wyaros gagebas da misgan saWiro informaciis gamoyofas, istoriul wyaroSi 

warmodgenili konkretuli ambis zogad istoriul konteqstSi Casmas, mis 

gaazrebas, aseve sakuTari azris/Sefasebis argumentirebulad dasabuTebas ama 

Tu im istoriuli movlenis mimarT. mocemuli testuri davaleba amowmebs 

istoriuli wyaros gagebisa da misgan saWiro informaciis gamoyofis, 

istoriul wyaroSi moTxrobili ambis istoriul konteqstSi Casmis, sakuTari 

mosazrebis/Sefasebis argumentirebulad dasabuTebis unars. qulaTa 

maqsimaluri raodenoba ganisazRvreba konkretuli davalebis mixedviT. 

 

nimuSebi (davalebebSi: istoriuli wyaros analizi, istoriuli rukis analizi) 

ixileT 2012 wlis maswavlebelTa sasertifikacio gamocdis TandarTul testSi. 
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davalebis VII tipi 

 

o moswavlis naSromis Sefaseba 

davalebis aRwera: davalebaSi mocemulia moswavlisaTvis micemuli davaleba: 

istoriuli wyaro an istoriuli xasiaTis teqsti TandarTuli kiTxvebiT. 

davalebaSi warmodgenilia konkretuli moswavlis mier am kiTxvebze gacemuli 

pasuxebi; yovelive amas ki Tan erTvis Sefasebis kriteriumebi (Sefasebis sqema), 

romlis gamoyenebiTac pedagogma unda SeZlos moswavlis namuSevris Sefaseba. 

es davaleba meToduri xasiaTisaa, romelSic pedagogi amJRavnebs saswavlo 

procesSi Sefasebis komponentis adekvaturad flobis unars (igi garkveuli 

kriteriumebis gamoyenebiT afasebs moswavlis pasuxs). qulaTa raodenoba 

ganisazRvreba konkretuli davalebis mixedviT. 

 

nimuSi ixileT 2012 wlis maswavlebelTa sasertifikacio gamocdis TandarTul 

testSi. 

 

 

დavalebis VIII tipi 

 

o gakveTilis dagegmva 

davalebis aRwera: mocemuli davaleba ukavSirdeba saswavlo procesis 

dagegmvas. mocemul testur davalebaSi pedagogs moeTxoveba gakveTilis 

miznebis gansazRvra, romlis miRwevasac gegmavs gakveTilze (dasaxelebul 

sagakveTilo TemasTan dakavSirebiT), winapirobebis warmodgena (risi codna da 

unarebi moeTxoveba moswavles), saswavlo resursebisa (ra ZiriTadi da 

damatebiTi resursebia saWiro ama Tu im gakveTilis Catarebisas) da sxva 

aqtivobebis (ra konkretuli aqtivobebi unda daigegmos gakveTilze sagakveTilo 

miznis misaRwevad) dasaxeleba saswavlo procesis efeqturad warmarTvlis 

mizniT.  

SesaZloa, pedagogs daevalos gakveTilis dagegmvis mxolod erTi an ori 

komponentis Sesruleba (magaliTad, saSinao davalebis). mocemuli davaleba 

meToduri xasiaTisaa, romelic amowmebs umniSvnelovanes pedagogiur unars _ 

gakveTilis sworad dagegmvasa da adekvaturad organizebas, kerZod: saswavlo 



 
 
 

17 

miznis sworad dasaxvas (ramdenad realisturi da miRwevadia mizani), 

sagakveTilo miznis erovnuli saswavlo gegmis (sagnobrivi programis) 

gaTvaliswinebiT gansazRvras (moklevadiani miznis grZelvadian mizanTan 

Sesabamisobas), sagakveTilo drois sworad organizebas, saswavlo resursis 

adekvaturad SerCeva/gamoyenebas, saswavlo procesis dagegmvisas moswavleTa 

codnis, SesaZleblobebisa da gamocdilebis gaTvaliswinebiT, saswavlo 

aqtivobebis sagakveTilo miznis Sesabamisad SerCeva/dagegmvas, klasis 

organizebis optimaluri formis SerCevas, saswavlo procesis dagegmvis 

sxvadasxva etapebis/komponentebis logikurad bma/dakavSirebas. qulaTa 

raodenoba ganisazRvreba konkretuli davalebis mixedviT. 

 

nimuSi ixileT 2012 wlis maswavlebelTa sasertifikacio gamocdis TandarTul 

testSi. 
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I - არჩევითბოლოიანი დავალება 

 

ინსტრუქცია 

    თითოეულ კითხვაზე მოცემულია ოთხი სავარაუდო პასუხი. მათგან მხოლოდ ერთია 

სწორი. პასუხების ფურცელში უნდა გადახაზოთ არჩეული პასუხის  შესაბამისი უჯრა. თქვენს 

მიერ არჩეული პასუხის მონიშვნის ერთადერთი გზა პასუხების ფურცელზე სათანადო უჯრაში 

X ნიშნის დასმაა. არცერთი სხვა აღნიშვნა, ჰორიზონტალური თუ ვერტიკალური ხაზები, 

შემოხაზვა და ა.შ. ელექტრონული პროგრამის მიერ არ აღიქმება; თუ გსურთ პასუხების 

ფურცელზე მონიშნული პასუხის გადასწორება, მთლიანად გააფერადეთ უჯრა, რომელშიც 

დასვით X ნიშანი და შემდეგ მონიშნეთ პასუხის ახალი ვარიანტი (დასვით X ნიშანი ახალ 

უჯრაში). შეუძლებელია ხელმეორედ აირჩიოთ ის პასუხი, რომელიც გადაასწორეთ. 

თითოეული დავალება 1 ქულით ფასდება. 

 

1. ძველი მსოფლიოს რომელი ხალხის მითოლოგიური გმირია გილგამეში? 

 

ა. შუმერების 

ბ. სპარსელების 

გ. ინდოელების 

დ. ეგვიპტელების 
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2. სად  ი

ა. ეგვიპ

ბ. შუამდ

გ. ჩინეთ

დ. ინდო

 

3. რომე

ა. ასურე

ბ. ბაბილ

გ. ურარ

დ. სპარ

იყო გავრცე

პტეში 

დინარეთში

თში 

ოეთში 

ლი სახელმ

ეთის 

ლონის 

რტუს 

რსეთის 

ელებული ფ

ი 

მწიფოს მეო

ფოტოზე გამ

ომრები არია

2 

მოსახული

 

ან გამოსახუ

დამწერლო

ული ფოტოზ

 

ობა? 

ზე? 
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4. რას გ

ა. არეო

მოქალა

ბ. ათენ

ათენელ

გ. სტრ

მოქალა

დ. ვალი

კავშირი

 

5. რომ

ღვთისმ

ა. გოთუ

ბ. რომან

გ. მავრი

დ. რენე

ულისხმობ

ოპაგის გაუ

აქეების ვალ

ნელი მოქალ

ლ მოქალაქეთ

ატეგოსის 

აქეების ოთხ

ის გამო მონ

ის“ დაარსებ

მელ არქი

მშობლის ტა

ურს 

ნულს 

იტანულს 

ესანსულს 

ბდა სოლონ

უქმებას, არ

ლების ჩამოწ

ლაქეების ო

თა გათავის

ერთმმართ

ხ კატეგორი

ნად გაყიდუ

ბას 

ტექტურულ

აძარი? 

ის რეფორმ

რხონტის არ

წერას 

ოთხ კატეგო

სუფლებას 

თველობის

იად დაყოფ

ულ ათენელ

ლ სტილს

 

3 

მები? 

რჩევითი თ

ორიად და

აკრძალვას

ას 

ლ მოქალაქე

მიეკუთვ

თანამდებობ

ყოფას და

, არეოპაგი

ეთა გათავის

ვნება ფოტ

ბის შემოღ

ვალის გამ

ის დაფუძნ

სუფლებას დ

ტოზე გამო

ღებასა და 

მო მონად გ

ნებასა და 

და „ათენის

ოსახული 

ათენელი 

გაყიდულ 

ათენელი 

ს საზღვაო 

შარტრის 
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6. რა იყო ის ერთ-ერთი უმთავრესი ნიშანი, რომელიც ერთმანეთისგან განასხვავებდა 

როსტომ ხანისა და მისი წინამორბედი მეფეების პოლიტიკას? 

ა. ოსმალეთთან ვასალური ურთიერთობის დამყარება 

ბ. რუსეთის გვერდის ავლით ევროპასთან პირდაპირი კავშირის დამყარება 

გ. ისლამის სუნიტური მიმდინარეობის მფარველობა და ქრისტიანობის შევიწროვება 

დ. ირანთან კომპრომისების ხარჯზე ქართლში მშვიდობის შენარჩუნება 

 

7. რა იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ 1832 წლის შეთქმულების მონაწილეთა 

უმრავლესობა თავად-აზნაურთა წარმომადგენლები იყვნენ? 

ა. ტრადიციულად თავადაზნაურობა იყო ერის წარმმართველი ძალა 

ბ. რუსული მმართველობის შედეგები არ შეეხო მოსახლეობის სხვა ფენებს 

გ. თავადაზნაურობას  ჰქონდა პოლიტიკური კავშირები ევროპულ არისტოკრატიასთან 

დ. მოსახლეობის დაბალ  ფენებში აღარ იყო პოპულარული თავისუფლების იდეა 

 

8. რა ეწოდება ეკონომიკურ თეორიას, რომელიც  ქვეყნის ეკონომიკაში სახელმწიფოს აქტიურ 

ჩარევასა და სახელმწიფოს მიერ სიმდიდრის (ფული, ძვირფასი ლითონები და სხვ.) 

დაგროვების აუცილებლობას  ქადაგებს? 

ა. ალტრუიზმი 

ბ. მერკანტილიზმი 

გ. ფიზიოკრატია 

დ. ჩარტიზმი 
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9. თქვენ მოგეპოვებათ რესურსი - ფოტო, რომელზეც გამოსახულია საბჭოთა და გერმანელი 

ჯარისკაცების ერთობლივი აღლუმი ქალაქ ბრესტში. რა დავალებას მისცემდით 

მოსწავლეებს ამ რესურსთან დაკავშირებით დამოუკიდებელი აზროვნების 

გასავითარებლად? 

ა. გაიხსენეთ, რა მოვლენა უძღვოდა წინ აღნიშნულ აღლუმს 

ბ. მოიფიქრეთ ფოტოსთვის ლაკონური და ორიგინალური სათაური 

გ. აღწერეთ ფოტოზე გამოსახული ისტორიული მოვლენა 

დ. განსაზღვრეთ ფოტოზე აღბეჭდილი მოვლენის თარიღი 

 

10. თქვენი სასწავლო მიზანია, მოსწავლეებმა შეიგრძნონ წარსულში მცხოვრები ადამიანების 

ქცევის მოტივები, განცდები. ამ მიზნის მისაღწევად თქვენ იყენებთ ისტორიულ წყაროს, 

აგათია სქოლასტიკოსის ცნობას ფაზისში გამართული სასამართლოს შესახებ. ქვემოთ 

მოცემული დავალებებიდან ყველაზე მეტად რომელი შეესაბამება ინტერაქტიურ სწავლებას? 

ა. ისტორიული წყაროს თხრობით დასწავლა   

ბ. წყაროს მიხედვით სცენარის მომზადება და მისი გათამაშება 

გ. ისტორიული წყაროს მოკლე შინაარსის დაწერა 

დ. მოცემული წყაროს შედარება სხვა ისტორიულ წყაროსთან 

 

11. თქვენი სასწავლო მიზანია, მოსწავლეებს გააცნოთ XIX საუკუნის რუსეთ-თურქეთის 

ომების შედეგების მნიშვნელობა საქართველოსთვის. ქვემოთ მოცემული დავალებებიდან 

ყველაზე მეტად რომელი შეესაბამება ინტერაქტიურ  სწავლებას? 

ა. ამ საკითხის შესახებ მოსწავლეებისთვის ლექციის ჩატარება 

ბ. სახელმღძვანელოს შესაბამისი მონაკვეთის თხრობით დასწავლა 

გ. რუსეთ-თურქეთის ომების ქრონოლოგიური ცხრილის შედგენა 

დ. XVIII და XIX საუკუნეების კავკასიის რუკების გაანალიზება 
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12. დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის ცნობაზე დაყრდნობით: „და ესე იყო პირველი დიდი 

თურქობა, რამეთუ ქორონიკონ იყო სამასი“, მოსწავლემ დიდი თურქობის დაწყების თარიღი 

1612 წლით განსაზღვრა. რა არის ამ შეცდომის მიზეზი? 

 ა. სელჩუკები ოსმალებში აერია 

 ბ. ერთმანეთში აურია სხვადასხვა მოქცევა 

 გ. დააბნია „ქორონიკონ სამასმა“ 

 დ. სწორად ვერ შეასრულა მათემატიკური მოქმედება 

 

13. თქვენი სასწავლო მიზანია, გაანალიზოთ ბურჟუაზიული რევოლუციების 

თავისებურებანი ევროპაში. რომელი სასწავლო აქტივობა დაგეხმარებათ დასახული 

მიზნის უკეთ მიღწევაში? 

ა. კრომველის მოღვაწეობის წერილობითი აღწერა 

ბ. იაკობინელთა ეკონომიკური პოლიტიკის გაანალიზება 

გ. ინგლისისა და საფრანგეთის რევოლუციების შედარება 

დ. ევროპაში მომხდარი რევოლუციების ქრონოლოგიური ხაზის შექმნა 

 

14. თქვენი სასწავლო მიზანია, მშვიდობიანი გზით მოგვარებული კონფლიქტის 

შედეგების განხილვა მოსწავლეებთან. რომელი სასწავლო აქტივობა შეესაბამება ყველაზე 

მეტად ინტერაქტიურ სწავლებას?  

ა. `დაცვის სიგელის~ მუხლების დასწავლა 

ბ. `დაცვის სიგელის~ და `გეორგიევსკის ტრაქტატის~ შედარებითი ანალიზი 

გ. `დაცვის სიგელის~ დადებითი და უარყოფითი მხარეების განსაზღვრა 

დ. `გეორგიევსკის ტრაქტატის~ გაფორმების წინაპირობების განხილვა 
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II – ქრონოლოგიის განსაზღვრა 

 

ინსტრუქცია 

      ქრონოლოგიურად (უძველესიდან უახლესისაკენ) დაალაგეთ ისტორიული პიროვნებები და 

მოვლენები. პასუხები ჩაწერეთ პასუხების ფურცელში მოცემულ უჯრებში. გაითვალისწინეთ, რომ 

უჯრაში იწერება მხოლოდ დასახელებული მოვლენის ან პიროვნების შესაბამისი ციფრი. პირველ 

უჯრაში იწერება ის ციფრი, რომლითაც ყველაზე ადრე მომხდარი მოვლენაა აღნიშნული და ა.შ. 

შესაბამისად, ბოლო, მესამე უჯრაში ის ციფრი ჩაიწერება, რომლითაც ყველაზე გვიან მომხდარი 

მოვლენა აღინიშნა. თითოეული დავალება 1 ქულით ფასდება. 

 

15. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ ძველ აღმოსავლეთში მომხდარი მოვლენები: 

 

1. ჰამურაბის კანონების შექმნა 

2. აშურბანიფალის მიერ ბიბლიოთეკის  დაარსება 

3. ნაბუქოდონოსორის  მიერ იერუსალიმის აღება 
 
 

16. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ საქართველოში მონღოლთა ბატონობის დროს 

მომხდარი მოვლენები: 

 

1. დავით ულუს აჯანყება 

2. ბერქა ყაენის ლაშქრობა საქართველოში 

3. სამცხის „ხასინჯუს“ მიწად  გამოცხადება 
 

17. ქრონოლოგიურად დაალაგეთ ევროპაში რეფორმაციისა და კონტრრეფორმაციის 

ეპოქის მოვლენები: 

 

1. „95 თეზისის“ გამოქვეყნება 

2. აუგსბურგის ზავი 

3. იეზუიტთა ორდენის დაარსება 
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18. ქ

 

1. ს

2. ა

3. „

 

19. ქ

მ

 

1. ე

2. ა

3. ე

 

20. ქ

შ

 

 1 

ქრონოლოგ

სოხოისტას

ახალციხის 

„გურჯისტა

ქრონოლოგ

მოღვაწეობი

ემელიანე პ

ალექსანდრ

ერმაკი 

ქრონოლოგ

შეხვედრები

გიურად და

ს ბრძოლა 

 საფაშოს შ

ანის  ვილაი

გიურად და

ის დროის მ

უგაჩოვი 

რე მენშიკოვ

გიურად და

ის ამსახველ

ალაგეთ საქ

შექმნა 

იეთის დიდ

აალაგეთ რ

მიხედვით:

ვი 

აალაგეთ სს

ლი ფოტოებ

8 

ქართველოს

დი დავთრის

რუსეთის ი

სრკ-ს, აშშ-ს

ბი: 

ს ისტორიაშ

ს“ შედგენა

ისტორიაში

ა და დიდი

ში მომხდარ

ცნობილი 

ი ბრიტანეთ

 

რი მოვლენე

პიროვნებე

თის ხელმძღ

ები: 

ები მათი 

ღვანელთა 
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III - შეცდომის პოვნა და შესწორება 

ინსტრუქცია 

      ყურადღებით წაიკითხეთ მოსწავლის მიერ დაწერილი ტექსტი, რომელშიც დაშვებულია  

შეცდომები. თქვენ გევალებათ შეცდომების პოვნა და მათი შესწორება. პასუხები დააფიქსირეთ 

პასუხების ფურცელში მოცემულ ცხრილში. გაითვალისწინეთ, რომ ნაპოვნი შეცდომა მის 

შესწორებულ ვარიანტთან ერთად 1 ქულით  შეფასდება. 

 

21. იპოვეთ და შეასწორეთ შეცდომები.   

ქართველთა წარმომავლობის საკითხი ძველ ქართულ წყაროებში 

ქართველთა წარმომავლობის ანუ ეთნოგრაფიის შესახებ საინტერესო ცნობებია 

დაცული ძველ ქართულ წყაროებში.  

ამ საკითხზე ვრცლად მოგვითხრობს „ქართლის ცხოვრების“ ერთ-ერთი თხზულების 

ავტორი, ურბნისის ეპისკოპოსი ლეონტი. მისი უწყებით, ნოეს შთამომავალი  თარგამოსი  ორ 

მთას - არარატსა და მასისს შორის არსებულ ქვეყანაში დამკვიდრდა. სწორედ მისი რვა ძისგან 

წარმოსდგებიან კავკასიელი ხალხები. ძმათაგან უფროსი კავკასოსი იყო. ქართველთა 

მამამთავარი ანუ ეპარქი ქართლოსი თავდაპირველად მდინარეების, მტკვრისა და არაგვის 

შესართავთან აღმართულ იმ მთაზე დასახლდა, რომელსაც მაშინ ქართლის მთა ეწოდებოდა. 

ამ მთაზე წარმართული კერპის დადგმის შემდეგ მას ზადენის მთა დაერქვა. ქართველთა 

მეორე მამამთავარი  მოვაკანი  კი დასავლეთ საქართველოში დამკვიდრდა. 

 მეორე ქართული წყაროს, „უწყებაჲ ქართლისაჲს“, თანახმად, ალექსანდრე 

მაკედონელს კავკასიაში ლაშქრობისას თან ახლდა არიან-ქართლის მეფის ძე აზო, იგივე 

აზონი. აზომ თავისი სამშობლოდან ქართლში თანამემამულეები წამოიყვანა და თან კერპები 

გაცი და აინინა წამოიღო. ამ წყაროს მიხედვით, აზო პირველი მეფეა, რომელიც 

უფლისციხეში დაჯდა. 
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IV - შესაბამისობის დადგენა 

ინსტრუქცია 

     დავალებაში ინფორმაცია ორ სვეტადაა წარმოდგენილი. დავალების შესრულება გულისხმობს 

ერთ სვეტში მოცემული ინფორმაციის მისადაგებას მეორე სვეტში მოცემულ ინფორმაციასთან.  

პასუხები დააფიქსირეთ პასუხების ფურცელში მოცემულ ცხრილში ნიმუშის მიხედვით. კერძოდ, 

ცხრილის ცარიელ გრაფებში ჩაწერეთ პასუხის რიგითი ნომერი. თითოეული დავალება 1 ქულით 

ფასდება. 

 

22. მასწავლებელი გეგმავს ახსნას ახალი სასწავლო თემა – „პელოპონესის ომი“ და 

ამისათვის მან მოსწავლეებისათვის სხვადასხვა სირთულის დავალებები შეადგინა. 

შეუსაბამეთ მოსწავლეებისთვის შედგენილი თითოეული დავალება ქვემოთ მოცემულ 

კოგნიტურ მიზანს (ბლუმის ტაქსონომიის მიხედვით).  

 

მოსწავლეთათვის განკუთვნილი დავალებები:   

ა. გაიხსენეთ, რამ გამოიწვია ათენის საბოლოო დამარცხება  

ბ. ჩამოაყალიბეთ თქვენი მოსაზრება, რა მნიშვნელობა ჰქონდა საბერძნეთისათვის ბერძენ-

სპარსელთა ომებში ათენელთა გამარჯვებას 

გ. ჩამოაყალიბეთ წერილობით თქვენი მოსაზრება, რა მნიშვნელობა ჰქონდა ბერძენთათვის 

პელოპონესის ომის შედეგებს 

დ. დაასახელეთ პელოპონესის ომის მიზეზები და მეომარი მხარეები 

ე. ჩამოთვალეთ ათენის პოლიტიკური და ეკონომიკური ძლიერების მიზეზები 

ვ. ახსენით, რა მნიშვნელობა ჰქონდა პელოპონესის ომს სპარსეთის იმპერიისთვის     

 

კოგნიტური მიზნები: 

1. ცოდნა 

2. ანალიზი 

3. სინთეზი 
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23. ქვემოთ მოცემულია ინფორმაცია ორ სვეტად. მარცხენა სვეტში ჩამოთვლილია 

ისტორიული მოვლენები, მარჯვენაში – კონკრეტული პიროვნებები. დაადგინეთ 

შესაბამისობა ისტორიულ მოვლენასა და მასთან დაკავშირებულ კონკრეტულ პიროვნებას 

შორის:  

      ისტორიული მოვლენა                          პიროვნება 

ა. დაპირისპირება სერტორიუსთან                   1. გაიუს იულიუს კეისარი 

ბ. ვერცინჟეტორიქსის დამარცხება                      2. გნეუს პომპეუსი 

გ. ზამასთან ბრძოლა                                 3. ჰანიბალ ბარკა 

დ. კანეს ბრძოლა 

ე. ომი მითრიდატე VI-ის წინააღმდეგ 

ვ. ფარნაკის დამარცხება  

 

24. ქვემოთ მოცემულია ინფორმაცია ორ სვეტად. მარცხენა სვეტში ჩამოთვლილია 

საქართველოს მეფეები, მარჯვენაში – „ქართლის ცხოვრების“ თხზულებები, სადაც 

აღწერილია აღნიშნულ მეფეთა ზეობის ხანა. დაადგინეთ შესაბამისობა მეფესა და 

კონკრეტულ თხზულებას შორის.  

 

 საქართველოს  მეფეები                      „ქართლის ცხოვრების“ თხზულებები 

ა. თამარი                                         1. ისტორიანი და აზმანი   

ბ. გიორგი II                                      2. მატიანე ქართლისა 

გ. გიორგი-ლაშა                                   3. ასწლოვანი მატიანე 

დ. ბაგრატ III 

ე. დემეტრე I 

ვ. დემეტრე II  

652046



13 
 

25. ქვემოთ მოცემულია ინფორმაცია ორ სვეტად. მარცხენა სვეტში ჩამოთვლილია 

კონკრეტული პიროვნებები, მარჯვენაში – საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დროს 

არსებული პოლიტიკური პარტიები. პარტიული კუთვნილების მიხედვით, დაადგინეთ 

შესაბამისობა კონკრეტულ პიროვნებასა და პოლიტიკურ პარტიას შორის:  

 

      პიროვნება                                        პოლიტიკური პარტია 

ა. ვარლამ გელოვანი                                 1. ეროვნულ-დემოკრატიული 

ბ. ექვთიმე თაყაიშვილი                               2. სოციალ-დემოკრატიული 

გ. სპირიდონ კედია                                   3. სოციალისტ-ფედერალისტური 

დ. კარლო ჩხეიძე 

ე. არჩილ ჯორჯაძე  

ვ. ვალიკო ჯუღელი  
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V - სადისკუსიო თემის განსაზღვრა 

ინსტრუქცია 

     დავალებაში მოცემულია ნაწყვეტი ისტორიული წყაროდან. წყაროში მოცემულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით, პედაგოგმა უნდა განსაზღვროს სადისკუსიო თემა და ჩამოაყალიბოს არგუმენტები  

დისკუსიის დროს წამოჭრილი ორი განსხვავებული პოზიციის/თვალსაზრისის სასარგებლოდ.   

 

26. დაკვირვებით წაიკითხეთ ქვემოთ მოტანილი ნაწყვეტი „ქართლის ცხოვრებიდან“ და 

შეასრულეთ  დავალებები. 

 

 „ხოლო ესეცა წარმოვთქუათ ჩუენ, რამეთუ რაოდენნი ბაგრატოანნი მეფედ და 

კურაპალატად ზემორე აღგჳწერია, რომელნიმე მეფობდეს ქართლსა და რომელნივე სამცხე-

ტაოსა შინა, ვიდრე ამა ბაგრატის გამეფებამდე. და ოდეს მეფე იქმნა, რომელნიმე 

გარდაცვალებულ იყვნეს და რომელნიმე ამას ჟამსა გარდაიცვალნეს. და არღარავინ იყო ამის 

ჟამში სხუა ბაგრატოანი, თჳნიერ სუმბატისა და ძმისა მისისა გურგენისა, რომელნი მეფობდეს 

კლარჯეთს, ძენი ბაგრატ არტანუჯელისანი, რომელთა სიკუდილი ზემორე აღვწერეთ... 

ხოლო ესრეთ იყო გარდაცვალება მათი: რამეთუ მაშინ ოდესმე ამან ბაგრატ მეფემან 

კურაპალატმან მოიყვანნა ესე ორნი ძმანი, კლარჯთა ჴელმწიფენი, სუმბატ და გურგენ, ძენი 

ბაგრატ არტანუჯელისანი დარბაზობად მის წინაშე, შეიპყრნა იგინი და აღიხუნა ციხენი და 

ქალაქნი მათნი, რამეთუ იგინი პატიმარ ყვნა ციხესა შინა თმოგჳსასა, და მუნ ციხესა შინა 

გარდაიცვალნეს სუმბატ და გურგენ. “ 

 

დავალებები: 

 

(1) 26.1. ზემოთ მოყვანილი ნაწყვეტის შინაარსიდან გამომდინარე, ჩამოაყალიბეთ 

სადისკუსიო თემა. 

(2) 26.2. ჩამოაყალიბეთ ორი განსხვავებული პოზიცია, რომელიც, თქვენი აზრით, უნდა 

წარმოიშვას ამ დისკუსიის დროს. მოიტანეთ თითო-თითო არგუმენტი ორივე პოზიციის 

სასარგებლოდ. 
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VI - ისტორიული წყაროს ანალიზი 

ინსტრუქცია 

      ყურადღებით წაიკითხეთ ქვემოთ მოყვანილი წერილობითი წყარო და უპასუხეთ კითხვებს. 

პასუხები ჩაწერეთ პასუხების ფურცლის შესაბამის ადგილას.  

 

27. ნაწყვეტი პეტიციიდან უფლებათა შესახებ (1628 წ) 

 

სასულიერო და საერო ლორდები და ასევე თემები, პარლამენტში შეკრებილნი, 

წარუდგენენ ჩვენს უზენაეს ხელმწიფე-მეფეს შემდეგს:  ედუარდ I-ის დროს გამოცემული 

სტატუტით გამოცხადებული და დაკანონებულია, რომ ამ სამეფოში მეფე ან მისი 

მემკვიდრეები არ დაგვბეგრავენ ან არ გადაგვახდევინებენ ხარკს ან ბაჟს არქიეპისკოპოსების, 

ეპისკოპოსების, გრაფების, ბარონების, რაინდების, მოქალაქეთა და ამ სამეფოს თემების სხვა 

თავისუფალი ადამიანების კეთილი ნებისა და თანხმობის გარეშე. ედუარდ III-ის მეფობის 

ოცდამეხუთე წელს მოწვეული პარლამენტის ძალაუფლებით გამოცხადებული და 

დაკანონებულია, რომ მომავალი დროისათვის არავინ უნდა აიძულონ, საკუთარი ნება-

სურვილის წინააღმდეგ, აძლიოს სესხად ფული მეფეს, რამდენადაც ასეთი სესხი 

ეწინააღმდეგება სამართლიანობას და ქვეყნის თავისუფლებების პრინციპებს; ამ სამეფოს სხვა 

კანონებით დადგენილია, რომ არავის უნდა დაედოს ნებაყოფლობითად  წოდებული ბეგარა 

ან გადასახადი, ან მათი მსგავსი ხარკი. ზემოთ აღნიშნული სტატუტისა და ამ სამეფოს სხვა 

კეთილი კანონების, სტატუტების ძალით თქვენმა ქვეშევრდომებმა მემკვიდრეობით მიიღეს 

ის თავისუფლება, რომ ისინი არ შეიძლება აიძულო გადაიხადონ რაიმე ტიპის გადასახადი, 

გამოსაღები, ხარკი ან სხვა მსგავსი ბეგარა, რომელიც პარლამენტში საერთო თანხმობით არაა 

დადგენილი. 

მაგრამ მიუხედავად ამისა, ახლახან გამოიცა სხვადასხვა ბრძანება ინსტრუქციებით,   

მიმართული კომისრებისადმი რამდენიმე საგრაფოში, რომელთა ძალით თქვენს ხალხს თავი 

მოუყარეს სხვადასხვა ადგილას და აიძულეს გარკვეული თანხა ესესხებინა თქვენი 

უდიდებულესობისათვის; ზოგიერთი, ამის გაკეთებაზე უარის თქმის შემდეგ, დააფიცეს, ამ 

სამეფოს კანონებისა და სტატუტების საწინააღმდეგოდ. აიძულეს გამოცხადებულიყვნენ 
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საქმის გამოსარკვევად თქვენს საიდუმლო საბჭოში და სხვა ადგილებში. ბევრი სხვა იმავე 

მიზეზით შეიპყრეს, ჩააგდეს საპყრობილეში, შეავიწროვეს და სხვა ხერხებით შეაშინეს. ბევრ 

საგრაფოში ლორდ-ნაცვლებმა, კომისრებმა, მომრიგებელმა მოსამართლეებმა და სხვებმა 

თქვენი ხალხი სხვადასხვა გადასახადით დაბეგრეს თქვენი უდიდებულესობის ან თქვენი 

საიდუმლო საბჭოს ბრძანებით, სამეფოს კანონებისა და თავისუფალ ჩვეულებათა 

საწინააღმდეგოდ. 

რამდენადაც „ინგლისის თავისუფლებათა დიდ ქარტიად“ წოდებული სტატუტით 

გამოცხადებული და დაკანონებულია, რომ არცერთი თავისუფალი ადამიანი არ შეიძლება 

იქნეს შეპყრობილი, საპყრობილეში ჩაგდებული, საკუთარ მიწას ან თავისუფლებებს 

მოკლებული, კანონგარეშე დატოვებული, სხვა რამ საშუალებით გაძევებული ან 

შევიწროვებული, თუ არა მხოლოდ თანასწორთა მიერ გამოტანილი კანონიერი განაჩენისა ან 

ქვეყნად მოქმედი კანონების საფუძველზე. 

ედუარდ III-ის მეფობის ოცდამერვე წელს გამოცხადდა და დაკანონდა პარლამენტის 

ძალაუფლებით, რომ არცერთ ადამიანს, წოდებისა და მდგომარეობის მიუხედავად, არ 

შეიძლება წაერთვას საკუთრების ან სარგებლობის უფლებით დადგენილი, მისი კუთვნილი 

მიწა, შეპყრობილ იქნეს ან წაერთვას მემკვიდრეობა, ან სიკვდილით დაისაჯოს, თუ არ იქნება 

პასუხისგებაში მიცემული სამართალწარმოების კანონიერი წესით. 

მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ზემოთ აღნიშნული და ასევე თქვენი სამეფოს სხვა 

კანონებისა და სტატუტების არსის საწინააღმდეგოდ, ახლახან ბევრი თქვენი ქვეშევრდომი  

მიზეზების მითითების გარეშე საპყრობილეში ჩააგდეს. როდესაც სასამართლოს 

გადაწყვეტილების გამოსატანად ისინი თქვენს მოსამართლეებთან მიიყვანეს, რათა მათ  

სასამართლოს განკარგულების  თანახმად მოპყრობოდნენ, საპყრობილის ზედამხედველებმა 

ბრძანებაზე – მიეთითებინათ შეპყრობის მიზეზი, მიზეზი არ მიუთითეს, გარდა იმისა, რომ 

ეს პიროვნებები დაპატიმრებული ჰყავდათ თქვენი უდიდებულესობის განსაკუთრებული 

განკარგულებით, რომელიც დადასტურებული იყო თქვენი საიდუმლო საბჭოს ლორდების 

მიერ. ამის მიუხედავად, ისინი გაამწესეს სხვადასხვა სატუსაღოში, თუმცა მათ წინააღმდეგ 

არ წამოუყენებიათ არავითარი ბრალდება, რომელზეც მათ შეიძლებოდა პასუხი ეგოთ 

კანონის თანახმად. 
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  ყოველივე ამის შედეგად სასულიერო და საერო ლორდები და თემები უმორჩილესად 

სთხოვენ თქვენს  უდიდებულესობას, რომ მომავალში არავინ აიძულონ გადაიხადოს ან 

გაიღოს რაიმე ძღვენის, სესხის, შეწირულების, გადასახადის ან რაიმე მსგავსი ხარკის სახით 

პარლამენტის აქტით მოცემული საერთო თანხმობის გარეშე; და რომ არავის მოსთხოვონ  

პასუხი, დაფიცება, იძულებითი სამსახური, არ დაიჭირონ ან სხვა მხრივ არ შეავიწროვონ, ან 

არ შეაწუხონ ამ გადასახადების გამო ან მის გადახდაზე უარის თქმის გამო; რომ არც ერთი 

თავისუფალი ადამიანი არ ჩააგდონ საპყრობილეში ან არ დააპატიმრონ; არ დაისაჯონ 

სიკვდილით ქვეყნის კანონებისა და თავისუფლებათა საწინააღმდეგოდ. 

 

კითხვები: 

(1) 27.1. რომელი დინასტიის წარმომადგენელია ამ პეტიციის ადრესატი? 

(1) 27.2. რომელი ინსტიტუციის წევრების მიერაა შედგენილი აღნიშნული მიმართვა?   

(1) 27.3. წყაროში არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, როგორი იყო სამეფო 

ხაზინის შევსების ხერხი ედუარდ  I-მდე? 

(1) 27.4. წყაროში არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, რატომ გახდა საჭირო      

ედუარდ III-ის დროს ხაზინის შევსების ახალი ხერხის მოძებნა და რაში მდგომარეობდა 

ის?  

(1) 27.5. წყაროში არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, რატომ ჩათვალეს საჭიროდ 

პეტიციის ავტორებმა, შეეხსენებინათ მეფისათვის მის წინამორბედთა დროს მიღებული 

კანონები?  

(1) 27.6. მიმართვის ავტორთა აზრით, რა თანამდებობის პირები ასრულებდნენ კანონების 

საწინააღმდეგო ბრძანებებს? 

(1) 27.7. წყაროს თანახმად, რომელი ორგანო მონაწილეობდა აქტიურად მეფის 

პოლიტიკის გატარებაში?   

(1) 27.8. წყაროში არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, რომელია უძველესი 

სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელსაც ეყრდნობიან პეტიციის ავტორები?   

(2) 27.9. რომელი მეფის დროს იქნა მიღებული უძველესი სამართლებრივი დოკუმენტი, 

რომელსაც ეყრდნობიან პეტიციის ავტორები და ადამიანის რა უმთავრესი 

უფლებების დაცვა იყო გარანტირებული ამ აქტით?  
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(2) 27.10. წყაროს თანახმად, ვისი ბრძანებით ხდებოდა თავისუფალ მოქალაქეთა 

დაბეგვრა და რამდენად კანონიერი იყო ეს  (კითხვის მეორე ნაწილთან დაკავშირებით, 

თქვენი მოსაზრების დასასაბუთებლად, აუცილებლად მოიყვანეთ არგუმენტი 

მხოლოდ დოკუმენტში არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე)? 

(1) 27.11. წყაროს თანახმად, რა პირობის დაცვა იყო აუცილებელი მოქალაქის 

დასაპატიმრებლად?  

(1) 27.12. თქვენი აზრით, რაში მდგომარეობს ამ დოკუმენტის მნიშვნელობა? 
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VII - ისტორიული რუკის ანალიზი 

ინსტრუქცია 

      ყურადღებით წაიკითხეთ ქვემოთ მოყვანილი ისტორიული რუკა და უპასუხეთ კითხვებს. 

პასუხები ჩაწერეთ პასუხების ფურცლის შესაბამის ადგილას.  

 

28.  ყურადღებით შეისწავლეთ მოცემული რუკა და უპასუხეთ კითხვებს. 

 

კითხვები: 

(1) 28.1. რომელი საუკუნეების მიჯნაზე არსებული ვითარებაა ასახული  რუკაზე?  

(1) 28.2. რუკაზე არსებულმა რა ინფორმაციამ მიგიყვანათ ამ დასკვნამდე? 

(1) 28.3. რომელი ახალწარმოქმნილი სახელმწიფოს საზღვრებია აღნიშნული რუკაზე 

ყავისფერი ზოლით?   

(2) 28.4. მხოლოდ რუკაზე არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, ამომწურავად 

აღადგინეთ მესოპოტამიაში განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების თანმიმდევრობა. 

(1) 28.5. რომელი კონკრეტული ისტორიული საკითხის დამუშავებისას გამოიყენებდით  ამ 

რუკას გაკვეთილზე? 

(1) 28.6. რას უპასუხებდით მოსწავლეს კითხვაზე: „რა არის აღნიშნული წითელი ფერით 

რუკაზე“?  
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VIII - მოსწავლის ნაშრომის შეფასება 

ინსტრუქცია 

       ამ დავალების შესასრულებლად გეძლევათ: 1) მოსწავლისათვის გასაანალიზებლად მიცემული 

ტექსტი (ისტორიული წყარო) თანდართული კითხვებით; 2) მოსწავლის მიერ ამ კითხვებზე 

გაცემული პასუხები; 3) შეფასების სქემა, რომელიც უნდა გამოიყენოთ მოსწავლის მიერ გაცემული 

პასუხების შესაფასებლად. ყურადღებით გაეცანით ისტორიულ წყაროს, დასმულ შეკითხვებს და 

მოცემული შეფასების სქემის მიხედვით, შეაფასეთ მოსწავლის მიერ შესრულებული დავალება. 

პასუხები ჩაწერეთ პასუხების ფურცლის შესაბამის ადგილას.  

 

29.  მოსწავლეს გასაანალიზებლად მიეცა  ქვემოთ მოცემული ტექსტი და კითხვები. 

გერმანელები და მათი ყოფა-ცხოვრება გაიუს იულიუს კეისრისა და პუბლიუს 

კორნელიუს ტაციტუსის ნაშრომების მიხედვით 

 მათ ყველას ერთნაირი გარეგნობა აქვთ, რამდენადაც ეს შესაძლებელია ამ 

რაოდენობით ადამიანებში: მკაცრი, მუქი ცისფერი თვალები, წითური თმები, დიდი 

სხეული. ისინი საერთოდ ვერ უძლებენ წყურვილს და სიცხეს, თუმცა უამინდობამ და 

უნაყოფო ნიადაგმა შეაგუა ისინი შიმშილსა და სიცივეს. 

 გერმანელების ყოფა დიდად განსხვავდება გალების ცხოვრების წესისაგან. 

გერმანელებს არ ჰყავთ დრუიდები, ასევე ისინი არ არიან გატაცებული 

მსხვერპლშეწირვით. 

 ისინი ღმერთებად აღიარებენ მხოლოდ მზეს, ცეცხლსა და მთვარეს, ანუ ბუნების 

იმ ძალებს, რომელთაც ისინი საკუთარი თვალით ხედავენ და რომელთა დადებითი 

გავლენის ნახვის შესაძლებლობაც აქვთ. 

 გერმანელები მიწათმოქმედებას დიდ დროს არ უთმობენ, იკვებებიან ძირითადად 

რძით, ყველით და ხორცით. მათი მიწა არ გამოდგება მეხილეობისათვის.  

არცერთ მათგანს არ აქვს ზუსტად მოზომილი მიწის ნაკვეთი ან სამფლობელო 

კერძო საკუთრებაში. თუმცა ყოველწლიურად თანამდებობის პირები და უხუცესები 

საგვარეულოებსა და ჯგუფებს, ერთად მცხოვრებ ნათესავებს, მიწის გარკვეულ ნაკვეთს 

უზომავენ, ხოლო ერთი წლის შემდეგ აიძულებენ სხვა ადგილზე გადასვლას. მათ ამ 

წესის საკუთარი ახსნა გააჩნიათ: მათი სიტყვებით, მსგავსი პრინციპი გერმანელებს 

საშუალებას არ აძლევს ბინადარი ცხოვრების წესს მისდიონ და ომები სამიწათმოქმედო 
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სამუშაოზე გაცვალონ. ამის გამო არავინ ცდილობს სამფლობელოების გაფართოებას, 

უფრო ძლიერნი მიწიდან არ დევნიან უფრო სუსტებს. ეს წესი ხელს უშლის 

ფულისადმი სიხარბეს, რის გამოც ხდება ხოლმე შიდა ბრძოლები და დაპირისპირებები, 

ხელს უწყობს უბრალო ხალხში ქონებრივი თანასწორობის განცდას. 

 გერმანელებს არ აინტერესებთ ძვირფასი მეტალები. თუმცა ჩვენს სიახლოვეს 

მყოფი ტომები აფასებენ ზოგიერთ ჩვენ მონეტას და პატივსაც სცემენ. ქვეყნის შიგნით 

მცხოვრებნი კი ვაჭრობის უფრო ძველ და მარტივ ფორმას მიმართავენ, კერძოდ 

გაცვლას. 

  

 მოცემულ ტექსტთან დაკავშირებით მოსწავლეს დაუსვეს 6 შეკითხვა, რომლებზეც მას 

წერილობით უნდა ეპასუხა. გაითვალისწინეთ, რომ მას კითხვებზე პასუხი უნდა გაეცა 

მხოლოდ ტექსტში არსებული ინფორმაციის მიხედვით. მე-6 კითხვის პასუხში კი 

აუცილებლად უნდა მოეყვანა ნათლად ჩამოყალიბებული არგუმენტი, თუ რატომ 

მისდევდნენ გერმანელები წყაროში დასახელებული ვაჭრობის მარტივ ფორმას. 

 

მოსწავლისათვის დასმული კითხვები: 

29.1. წყაროს მიხედვით, გერმანელთა ხასიათიდან და მათი საცხოვრებელი გარემოდან 

გამომდინარე, რას შეეგუენ და რას ვერ უძლებენ ისინი?  

29.2. წყაროს მიხედვით, დაასახელეთ ის ორი რამ, რაც გერმანელებს გალებისაგან 

განასხვავებს?  

29.3. წყაროს მიხედვით, დაასახელეთ ის მიზეზები, რის გამოც გერმანელები მზეს, 

მთვარესა და ცეცხლს ღმერთებად აღიარებენ?   

29.4. წყაროს მიხედვით, დაასახელეთ სოფლის მეურნეობის რომელი დარგები იყო 

განვითარებული გერმანელებში?  

29.5. წყაროს მიხედვით, ჩამოთვალეთ ის დადებითი შედეგები, რომელიც გერმანელთა 

აზრით, მათი ცხოვრების აღნიშნულ წესს – ყოველწლიურად მიწის ნაკვეთების 

გამოცვლას  – მოაქვს?  

29.6. წყაროს მიხედვით, ვაჭრობის რომელ მარტივ ფორმას მისდევდნენ ქვეყნის შიგნით 

მცხოვრები გერმანელები და რატომ?   
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მოსწავლის მიერ გაცემული პასუხები: 

29.1. Seeguen SimSils da sicxes, ver uZleben wyurviლs da sicives 
29.2. ar hyavT druidebi da ar swiraven msxverpls 
29.3. xedavეn maT sakuTari TvaliT da maTi dadebiTi gavlenis naxvis SesaZleblobac 
aqvT 
29.4. mesaqonleoba, miwaTmoqmedeba, mexileoba 
29.5. xels uwyobs qonebrivi Tanasworobis gancdas, xels uSlis Sinaomebsa da 
dapirispirebebs da inarCunebs germanelTa Soris simSvides 
29.6. gacvlas, radgan isini qveynis SigniT cxovroben 
 

შეფასების სქემა, რომელიც უნდა გამოიყენოთ მოსწავლის მიერ გაცემული პასუხების 

შესაფასებლად:  

29.1.  ზუსტი, სრული და ამომწურავი დასახელება იმისა, თუ რას შეეგუენ და რას ვერ

უძლებენ გერმანელები, ფასდება 1 ქულით. 

დადებითი ქულის დაწერის შემთხვევაში, პასუხების ფურცელში აუცილებლად 

აღნიშნეთ მოსწავლის მიერ გაცემულ რომელ კონკრეტულ პასუხს ან პასუხებს 

მიეცით ქულა.  

29.2. თითოეული სწორად დასახელებული განსხვავება ფასდება 1 ქულით. 

დადებითი ქულის დაწერის შემთხვევაში, პასუხების ფურცელში აუცილებლად 

აღნიშნეთ მოსწავლის მიერ გაცემულ რომელ კონკრეტულ პასუხს ან პასუხებს 

მიეცით ქულა. 

29.3. თითოეული სწორად დასახელებული მიზეზი ფასდება 1 ქულით. 

დადებითი ქულის დაწერის შემთხვევაში, პასუხების ფურცელში აუცილებლად 

აღნიშნეთ მოსწავლის მიერ გაცემულ რომელ კონკრეტულ პასუხს ან პასუხებს 

მიეცით ქულა. 

29.4. თითოეული სწორად დასახელებული დარგი ფასდება 1 ქულით. 

დადებითი ქულის დაწერის შემთხვევაში, პასუხების ფურცელში აუცილებლად 

აღნიშნეთ მოსწავლის მიერ გაცემულ რომელ კონკრეტულ პასუხს ან პასუხებს 

მიეცით ქულა. 
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29.5. თითოეული სწორად დასახელებული დადებითი შედეგი ფასდება 1 ქულით. 

დადებითი ქულის დაწერის შემთხვევაში, პასუხების ფურცელში აუცილებლად 

აღნიშნეთ მოსწავლის მიერ გაცემულ რომელ კონკრეტულ პასუხს ან პასუხებს 

მიეცით ქულა. 

29.6. სწორად დასახელებული ვაჭრობის ფორმა და მასთან ერთად ნათლად და

მკაფიოდ ჩამოყალიბებული არგუმენტი ფასდება 1 ქულით. 

დადებითი ქულის დაწერის შემთხვევაში, პასუხების ფურცელში აუცილებლად 

აღნიშნეთ მოსწავლის მიერ გაცემულ რომელ კონკრეტულ პასუხს ან პასუხებს 

მიეცით ქულა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

652046



25 
 

IX - გაკვეთილის დაგეგმვა 

ინსტრუქცია 

     მოცემული დავალება უკავშირდება სასწავლო პროცესის დაგეგმვას. თქვენ გევალებათ,  

დასახელებულ საგაკვეთილო თემასთან დაკავშირებით, დაგეგმოთ სასწავლო მიზანი, 

რომელსაც მიაღწევთ ერთი გაკვეთილის განმავლობაში; განსაზღვროთ, დამატებით რომელი  

კონკრეტული  სასწავლო რესურსი (სახელმღძვანელოს, რვეულის, კალმის, დაფისა და ცარცის  

გარდა) დაგეხმარებათ ყველაზე ეფექტურად სასწავლო მიზნის მიღწევაში და დაგეგმოთ 

შესაბამისი სასწავლო აქტივობა. პასუხები ჩაწერეთ პასუხების ფურცლის შესაბამის ადგილას. 

 

30. გაკვეთილის თემაა:  დემნა უფლისწულის ამბოხება 

 

დავალებები: 

 

 (1) 30. 1. განსაზღვრეთ გაკვეთილის სასწავლო კოგნიტური მიზანი. 

 (1) 30.2. ჩამოაყალიბეთ, მოსწავლეთა რომელი კონკრეტული სასწავლო უნარ–ჩვევის 

განვითარებას  შეეცდებით  სასწავლო მიზნის მიღწევის პროცესში. 

(1) 30.3.  რა დამატებით სასწავლო რესურსს გამოიყენებთ, რომლის მეშვეობითაც ყველაზე 

უკეთ მიაღწევთ დასახულ მიზანს? აუცილებლად განმარტეთ, რატომ გადაწყვიტეთ ამ 

სასწავლო რესურსის გამოყენება.  

(1) 30.4. თქვენს  მიერ დასახელებული რესურსის დახმარებით, დაასახელეთ და აღწერეთ 

ერთი სასწავლო აქტივობა, რომელსაც გამოიყენებთ დაგეგმილი მიზნის მისაღწევად.  
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მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდა ისტორიაში 

სწორი პასუხები 

 

 

დავალების 

# 

სწორი პასუხები მაქსიმალური 

ქულა

1 ა 1

2 ბ 1 

3 დ 1

4 ბ 1 

5 ა 1

6 დ 1 

7 ა 1

8 ბ 1 

9 ბ 1 

10 ბ 1 

11 დ 1

12 ბ 1 

13 გ 1 

14 გ 1 

15 1 2 3 1

16 1  2  3 1 

17 1 3 2 1

18 1 2 3 1

19 3  2  1 1 

20 3  2  1 1 
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21.    შეცდომის პოვნა და შესწორება  (აღმოჩენილი შეცდომა მის გასწორებულ 

ვარიანტთან ერთად 1 ქულით ფასდება), სულ 9 ქულა 

# არის უნდა იყოს მაქსიმალური 

ქულა 

21.1 ეთნოგრაფიის ეთნოგენეზის 1 

21.2 ურბნისის რუისის  1 

21.3 კავკასოსი ჰაოსი 1 

21.4 ეპარქი ეთნარქი 1 

21.5 ზადენის არმაზის 1 

21.6 მოვაკანი ეგროსი 1 

21.7 უწყებაი მოქცევაი 1 

21.8 აინინა გა/გაიმი 1 

21.9 უფლისციხეში მცხეთაში 1 

 

 

22. – 1 ქულა 

ა ბ გ დ ე ვ 

1 3 3 1 1 2 

 

23. – 1 ქულა 

ა ბ გ დ ე ვ 

2 1 3 3 2 1 

 

24. – 1 ქულა 

ა ბ გ დ ე ვ 

1 2 3 2 1 3 
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25. – 1 ქულა 

 

ა ბ გ დ ე ვ 

3 1 1 2 3 2 

 

 

 

 

 

26. სადისკუსიო თემის განსაზღვრა  - სულ 3 ქულა 

26.1. სადისკუსიო თემა - 1 ქულა 

ნიმუშები: ამართლებს თუ არა მიზანი საშუალებას? // ძალაუფლებისათვის ბრძოლა 

ტაოელ და კლარჯ ბაგრატიონებს შორის.  

26. 2.   სულ 2 ქულა 

არგუმენტები (1 არგუმენტი 1 პოზიციის სასარგებლოდ, სულ 2 არგუმენტი) 

დისკუსიის დროს წარმოშობილი განსხვავებული პოზიციების სასარგებლოდ. 

ნებისმიერი კონკრეტული, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და დასრულებული აზრის 

მატარებელი არგუმენტი, რომელიც არ  შეიცავს ფაქტობრივ შეცოდმას, 1 ქულით 

ფასდება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

27. ისტორიული წყაროს ანალიზი   -   სულ 14 ქულა 

 

27.1. სტიუარტების - 1 ქულა 

27.2. პარლამენტის - 1 ქულა 

27.3. დაბეგვრა, დახარკვა, ბაჟის გადახდა // გადასახადების დაკისრება - 1 

ქულა 

27.4. აკრძალული იყო ერთპიროვნულად (მეფის ნებით) დაბეგვრა, 

დახარკვა, ბაჟის გადახდა; სესხის აღებაში - 1 ქულა 

27.5. საკუთარი პოზიციის კანონიერების გასამყარებლად // მეფის 

გადაწყვეტილების უკანონობის საჩვენებლად - 1 ქულა 

27.6. კომისრები, ლორდ-ნაცვლები, მომრიგებელი მოსამართლეები, 

ზედამხედველები - 1 ქულა 

27.7. საიდუმლო საბჭო // სასამართლო  - 1 ქულა 

27.8. „თავისუფლების დიდი ქარტია“ - 1 ქულა 

27.9. ჯონ (იოანე) უმიწაწყლოს - 1 ქულა; საკუთრების უფლება, პიროვნების 

ხელშეუხებლობა, თავისუფლება, ადამიანის უფლებები  - 1 ქულა; სულ 2 

ქულა 

27.10. მეფის // საიდუმლო საბჭოს -  1 ქულა; უკანონო იყო, მოქმედი 

კანონებით იყო აკრძალული - 1 ქულა; სულ 2 ქულა 

27.11. პასუხისგებაში მიცემა სამართალწარმოების კანონიერი წესით //  

კანონიერი  განაჩენის საფუძველზე // სასამართლოს გადაწყვეტილებით //  

ბრალის წაყენებით // მიზეზის დასახელებით - 1 ქულა 

27.12. დოკუმენტი ზღუდავს მეფის ხელისუფლებას // ზღუდავს 

მმართველთა თვითნებობას // განამტკიცებს მოქალაქეთა უფლებებს, 

თავისუფლებებს // ხელს უწყობს პარლამენტარიზმის განვითარებას, 

კანონის უზენაესობას  - 1 ქულა 
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28. ისტორიული რუკის ანალიზი - სულ 7 ქულა 

 

287.1. ძვ.წ. VII-VI საუკუნეები - 1 ქულა 

28.2. ასურეთი განადგურებულია // იერუსალიმი ბაბილონის სამეფოს 

შემადგენლობაშია  //  წარმოქმნილია მიდიის სამეფო // წარმოქმნილია 

ლიდიის სამეფო // წარმოქმნილია ახალბაბილონური//ბაბილონის სამეფო // 

ურარტუ განადგურებულია - 1 ქულა 

28.3. ბაბილონის სამეფო // ახალბაბილონური სამეფო - 1 ქულა 

28.4. პასუხში უნდა დაფიქსირდეს შემდეგი ძირითადი მოვლენები:  

ძვ.წ. VII საუკუნის ბოლოს ასურეთის სამეფო სუსტდება, ხოლო მიდიის 

სამეფო თანდათან ძლიერდება. მიდია და ბაბილონი ანადგურებენ 

ასურეთის სამეფოს და იყოფენ მის ტერიტორიას. ასურეთის სამეფო წყვეტს 

არსებობას; შუამდინარეთში ახალბაბილონური სამეფო ყალიბდება   - 2 

ქულა   

28.5. ასურეთის განადგურება // მიდიის წარმოქმნა // 

ახალბაბილონური//ბაბილონის სამეფოს წარმოქმნა // ძველი აღმოსავლეთი  

VII-VI სს-ში // ბერძნული კოლონიზაცია // ურარტუს განადგურება – 1 ქულა 

28.6. ბერძნული სამყარო // პოლისები და მათი კოლონიები - 1 ქულა 

 

 

 

29.  მოსწავლის ნაშრომის შეფასება - სულ 9 ქულა 

 

29.1. 0 ქულა - 1 ქულა 

29.2. 1 ქულა, არ ჰყავთ დრუიდები - 1 ქულა 

29.3. 2 ქულა, ხედავენ მათ საკუთარი თვალით (1 ქულა); მათი დადებითი 

გავლენის ნახვის შესაძლებლობაც აქვთ (1 ქულა); სულ 2 ქულა 

29.4. 2 ქულა, მესაქონლეობა (1 ქულა);  მიწათმოქმედება (1 ქულა); სულ 2 

ქულა 

29.5. 2 ქულა, ხელს უწყობს ქონებრივი თანასწორობის განცდას (1 ქულა);  

ხელს უშლის შინაომებს და დაპირისპირებებს და ინარჩუნებს გერმანელთა 

შორის სიმშვიდეს (1 ქულა) - სულ 2 ქულა 

29.6. 0 ქულა - 1 ქულა 
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30.  გაკვეთილის დაგეგმვა - სულ 4 ქულა 

 

30.1.  გაკვეთილის სასწავლო კოგნიტური მიზანი (ადეკვატურად, 

ლოგიკურად ჩამოყალიბებული) - 1 ქულა  

ნიმუშები: დემნა უფლისწულის ამბოხის შეფასება (დემნა უფლისწულის 

ქმედების მართებულება) // დემნა უფლისწულის ამბოხის მარცხის 

მიზეზები // ბრძოლა ძალაუფლებისათვის // მემკვიდრეობის გადაცემის 

წესი. 

30.2. კრიტიკული აზროვნების, დისკუსიაში მონაწილეობის, მსჯელობის, 

არგუმენტირების, წყაროზე მუშაობის - 1 ქულა 

30.3. დამატებითი სასწავლო რესურსი (ადეკვატურად, ლოგიკურად 

ჩამოყალიბებული), რომლის საშუალებითაც ყველაზე უკეთ მიაღწევდით 

მიზანს, სათანადო განმარტებით - 1 ქულა 

ნიმუშები: ისტორიული წერილობითი წყარო, რათა დამატებითი 

ინფორმაცია მიიღოს აღნიშნულ მოვლენაზე, ასევე იმ პერიოდის 

ისტორიული რუკა, რათა გაერკვეს მოვლენის გეოგრაფიაში, ისტორიულ 

წყაროზე მუშაობას შეეჩვიოს // ბაგრატიონთა გენეალოგიური ხის განხილვა, 

რაც თვალსაჩინოს ხდის დემნა უფლისწულის უფლებას სამეფო ტახტზე.   

30.4. ერთი სასწავლო აქტივობის აღწერა (ადეკვატურად, ლოგიკურად 

ჩამოყალიბებული) - 1 ქულა 

ნიმუშები: აღნიშნულ რესურსზე დაყრდნობით დისკუსიის გამართვა: 

იმსჯელებენ ამ მოვლენების მიზეზებზე, შედეგებზე, ჩამოაყალიბებენ 

საკუთარ მოსაზრებებს, მოიყვანენ არგუმენტებს მხარეების სასარგებლოდ, 

გამოყოფენ ავტორისეულ პოზიციას //  წყაროზე მუშაობა, რომლის დროსაც 

მოსწავლეებს დავყოფ 2 ჯგუფად, ერთი ჯგუფი, წყაროს საშუალებით, 

დაადგენდა დემნა ბატონიშვილის პოზიციის სუსტ და ძლიერ მხარეებს, 

მეორე კი - გიორგი III-ის პოზიციის სუსტ და ძლიერ მხარეებს. ჯგუფები 

შეაჯერებენ მიღებულ ინფორმაციას და ჩამოაყალიბებენ დემნას ამბოხის 

მარცხის მიზეზებს // ისტორიულ რუკაზე მუშაობა, მოსწავლეები 

(წყვილები) რუკაზე დაადგენდნენ იმ ისტორიულ ადგილებს, რომლებიც 

დაკავშირებული იყო დემნა უფლისწულის ამბოხთან. მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე, მოსწავლეები დაადგენენ რომელ მხარეში 

მიმდინარეობდა ძირითადი ისტორიული მოვლენები და რა მასშტაბის იყო 

აჯანყება. 
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მასწავლებელთა  პროფესიული  განვითარების  ცენტრი: 

 მასწავლებლის სახელმძღვანელო:  

ნაწილი I. განვითარებისა და სწავლების თეორიები  2008 

ნაწილი II. სწავლება და შეფასება 2008 

ნაწილი III. სასწავლო და პროფესიული გარემო  2008 

 ეფექტური სწავლება სკოლაში  2009 

  

გამოცდების ეროვნული ცენტრი : 

 ეფექტიანი სწავლება. თეორია და პრაქტიკა  2010   

  

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი: 

  Cveni saqarTvelo (V-VI klasebi), 2011-2016 wlebis erovnuli saswavlo 

gegmaze dafuZnebuli gzamkvlevi zogadsaganmanaTleblo dawesebulebebis 

pedagogebisaTvis, erovnuli saswavlo gegmebisa da Sefasebis centri, 2011. 

 როგორ ვასწავლოთ მოსწავლეებს აზროვნება  2007 

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება  2008 

 სასარგებლო რესურსები მასწავლებლებისათვის  2007 

  

 ჩარლზ თემფლი. სტრატეგიები სხადასხვა საგანში 2001 

 რობერტ სტრადლინგი. ისტორიის  სწავლება სხვადასხვა ხედვის გამოყენებით. 

ლონდონი  2003 
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