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თითოეული დავალების ნომრის წინ ფრჩხილებში მითითებულია დავალების ქულა. 
➢ კითხვა არჩევითი პასუხებით - დავალება # 1-18, 22-27, 32-36. 

ინსტრუქცია 
თითოეულ კითხვას ახლავს ოთხი სავარაუდო პასუხი. მათგან მხოლოდ ერთია სწორი. არჩეული პასუხი გადაიტანეთ 

პასუხების ფურცელში ამგვარად: პასუხების შესაბამის უჯრედში გააკეთეთ აღნიშვნა - X. არც ერთი 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 ფასდება 1 ქულით. 

➢ შესაბამისობის დადგენა - დავალება # 28-29. 

ინსტრუქცია 

დაადგინეთ შესაბამისობა დავალებაში მოცემულ ორ ჩამონათვალს შორის. პასუხი ჩაწერეთ პასუხების ფურცელში 

მოცემულ ცხრილში. თითოეულ ასოს ქვემოთ მიუწერეთ შესაბამისი ციფრი. დავალების მაქსიმალური ქულაა  1. 

➢ ინფორმაციის ანალიზი - დავალება # 20, 21, 28-31, 37. 

ინსტრუქცია 

ყურადღებით გაეცანით მოცემულ ინფორმაციას (ფოტო, ცხრილი, გრაფიკი და სხვ.) და უპასუხეთ კითხვებს. პასუხი 

ჩაწერეთ პასუხების ფურცელში გამოყოფილ შესაბამის ადგილზე. ქულათა რაოდენობა განისაზღვრება კონკრეტული 

დავალების მიხედვით. 



  
 

 

 

 

 

 

საგნობრივი ცოდნა 
 

 

 

 

 

 

 
  



  
 

(1) 1. რომელი აბიოტური ფაქტორი არ არის  საჭირო  თესლის გაღივებისათვის? 

ა) წყალი;    

ბ) სითბო;    

გ) ჰაერი;     

დ) სინათლე. 

 

 

 

  



  
 

(1) 2. ჩამოთვლილთაგან რომელი ახასიათებს მხოლოდ ძუძუმწოვრებს? 

I – ბალნიანი საფარველი; 

II – თბილსისხლიანობა; 

III – ნაირგვარი ფუნქციის კბილები. 

 

ა)  მხოლოდ I; 

ბ)  მხოლოდ II; 

გ)   მხოლოდ I და II; 

დ)  მხოლოდ I და III. 

 

 

 

 

 

  



  
 

(1) 3. დედამიწაზე ბინადარი ყველა ორგანიზმის სიცოცხლისათვის აუცილებელია: 

ა)  ნიადაგი; 

ბ) წყალი; 

გ) მზე; 

დ) ჰაერი. 

  



  
 

(1) 4. მოცემული ორგანიზმებიდან რომელი მრავლდება თესლით? 

 
 

 

 

ა) ბ) გ) დ) 

 

  



  
 

(1) 5. ჩამოთვლილთაგან რომელ ორგანიზმს ახასიათებს პირდაპირი განვითარება? 

ა)   ბაყაყს; 

ბ)   პეპელას; 

გ)   ქათამს; 

დ)  ჭიამაიას. 

  



  
 

(1) 6. რომელ სისტემატიკურ ჯგუფშია გაერთიანებული მხოლოდ პარაზიტები? 

ა) ვირუსებში; 

ბ) ბაქტერიებში; 

გ)  სოკოებში; 

დ) ცხოველებში. 

  



  
 

(1) 7. ადამიანის ასკარიდით დასნებოვნება, ჩვეულებრივ, ხდება: 

ა) თერმულად დაუმუშავებელი ხორცით; 

ბ) თერმულად დაუმუშავებელი თევზით; 

გ) გაურეცხავი ხილითა და ბოსტნეულით; 

დ) შინაურ ცხოველებთან ურთიერთობით. 

  



  
 

(1) 8. სად იწყება საკვების ქიმიური დამუშავება? 

ა) პირის ღრუში; 

ბ) საყლაპავში; 

გ) კუჭში; 

დ) ნაწლავებში. 

  



  
 

(1) 9. ილუსტრაციაზე რომელი ლათინური ასოთი აღნიშნული მწერია მალარიის გამომწვევის გადამტანი? 

 

 

ა) მხოლოდ A; 

ბ) მხოლოდ B; 

გ) მხოლოდ C; 

დ) C და D. 

  



  
 

(1) 10. მცენარის რომელი სასიცოცხლო პროცესებია გამოსახული ილუსტრაციაზე? 

 

ა) ზრდა და მგრძნობელობა; 

ბ) მგრძნობელობა და მოძრაობა; 

გ) სუნთქვა და ზრდა; 

დ) კვება და განვითარება.  



  
 

(1) 11. ილუსტრაციაზე რომელი ციფრით აღნიშნული ნაყოფი ვრცელდება ქარით? 

 
ა) 1 და 3;   

ბ) 2 და 4;   

გ) 1 და 5;   

დ) 3 და 5.  



  
 

(1) 12. იხელმძღვანელეთ ილუსტრაციით და განსაზღვრეთ, რომელი ციფრით არის აღნიშნული ავტოტროფები? 

 

 

ა) 1 და 3; 

ბ) 1 და 4; 

გ) 2 და 3; 

დ) 2 და 4.  



  
 

(1) 13. ფიზიკური სხეულების დაჯგუფებისას რკინისა და მინის სხეულები მოხვდა ერთ ჯგუფში.  

ჩამოთვლილთაგან რომლის მიხედვით შეიძლება მომხდარიყო ასეთი დაჯგუფება? 

 

ა) აგრეგატული მდგომარეობის მიხედვით; 

ბ) გამჭვირვალობის მიხედვით; 

გ) თბოგამტარობის მიხედვით; 

დ) ელექტროგამტარობის მიხედვით. 

  



  
 

(1) 14. ჩამოთვლილთაგან რომელია კარგი თბოგამტარი? 

ა) პლასტმასა; 

ბ) ხე; 

გ) სპილენძი; 

დ) ვაკუუმი. 

  



  
 

(1) 15. დიაგრამაზე გამოსახულია თანაბრად მოძრავი ოთხი სხეულის მოძრაობის დროები (t) და სიჩქარეები (v).  

რომელი ორი სხეულის გავლილი მანძილები შეიძლება აღმოჩნდეს ერთმანეთის ტოლი? 

 
ა) A და B;  ბ) A და C;  გ) B და C;  დ) A და D. 

  



  
 

(1) 16. რა არის კონდენსაცია? 

ა) ნივთიერების გადასვლა მყარიდან აირად მდგომარეობაში; 

ბ) ნივთიერების გადასვლა თხევადიდან მყარ მდგომარეობაში; 

გ) ნივთიერების გადასვლა აირადიდან თხევად მდგომარეობაში; 

დ) ნივთიერების გადასვლა თხევადიდან აირად მდგომარეობაში. 

  



  
 

(1) 17. A, B და C ნივთიერებებისაგან  დაამზადეს ერთნაირი ბურთულები. 

ცნობილია, რომ ეს ნივთიერებები წყალში არ იხსნება, ხოლო მათი ლღობის ტემპერატურები მოცემულია 

დიაგრამაზე. რომელი ბურთულა გალღვება, თუ მათ მდუღარე წყალში მოვათავსებთ? 

  

ა) მხოლოდ A;  

ბ) A და B; 

გ) მხოლოდ C; 

დ) B და C. 



  
 

(1) 18. ფიზიკური მოვლენების დროს ნივთიერება უცვლელი რჩება, ქიმიურის დროს კი იცვლება და სხვა ნივთიერება 

წარმოიქმნება. ქვემოთ ჩამოთვლილი მოვლენებიდან რომელია ფიზიკური და რომელი - ქიმიური? 

                          I – სანთლის წვა;   II – სანთლის დნობა. 

 

ა) I – ქიმიურია,  II – ფიზიკური;  

ბ) I – ფიზიკურია,  II – ქიმიური; 

გ) ორივე ქიმიურია; 

დ) ორივე ფიზიკურია.  

 

 

  



  
 

(1) 19. განსაზღვრეთ, ჩამოთვლილი დაავადებებიდან რომელს იწვევს ბაქტერია.  

გაითვალისწინეთ, რომ სწორი პასუხი შეიძლება იყოს ერთი ან რამდენიმე. 

პასუხების ფურცელში მოცემულ ცხრილში შესაბამისი ციფრის ქვეშ უჯრაში დასვით ნიშანი X. 

 

1. გრიპი; 

2. ტუბერკულოზი; 

3. შიდსი; 

4. ქოლერა; 

5. დიფტერია. 

  

1 2 3 4 5 

     



  
 

(3) 20. იხელმძღვანელეთ ილუსტრაციაზე გამოსახული ეკოლოგიური პირამიდით და განსაზღვრეთ: 

 

(1) 20.1. რომელი ორგანიზმია მესამე რიგის 

კონსუმენტი (მომხმარებელი)? 

 

 

 

(2) 20.2. როგორ შეიცვლება როგორც გველების, 

ასევე თაგვების რაოდენობა, თუ არწივის 

რიცხოვნობა შემცირდება? 

 



  
 

(3) 21. ილუსტრაციაზე მცენარის ორგანოები აღნიშნულია ციფრებით. განსაზღვრეთ: 

 

(1) 21.1. რა ფუნქციას ასრულებს ციფრით 2 აღნიშნული ორგანო? 

 

 

(1) 21.2. რომელი ციფრებითაა აღნიშნული ვეგეტატიური 

ორგანოები? 

 

 

(1) 21.3. რა წარმოიქმნება ციფრით 4 აღნიშნული ორგანოდან? 

 

 



  
 

(1) 22. რომელ ილუსტრაციაზეა ასახული სამხრეთ ამერიკის რუკის ფრაგმენტი? 

ა) 

 

 

ბ) 

 
     

გ) 

 

 

დ) 

 
 



  
 

(1) 23. რომელ სქემაზეა ნაჩვენები წყლის მცირე წრებრუნვა? 

ა) 

 

 

ბ) 

 
  

 
  

გ) 

 

 

დ) 

 
  



  
 

(1) 24. რა მასშტაბის რუკაზე შეესაბამება 7 სანტიმეტრიან მონაკვეთს ადგილზე 1 კილომეტრი და 750 მეტრი? 

ა) 1 : 25 000 

ბ) 1 : 50 000 

გ) 1 : 100 000 

დ) 1 : 125 000 

 

  



  
 

(1) 25. ჩამოთვლილთაგან რომელია დედამიწაზე არსებული სეზონური რიტმულობის მაგალითი? 

ა) მუსონი; 

ბ) მიქცევა-მოქცევა; 

გ) ბრიზი; 

დ) პასატი. 

  



  
 

(1) 26. რა ეწოდება ჰაერის ტემპერატურის რყევის შედეგად გამოწვეულ ქანების ნგრევისა და დაშლის პროცესს? 

ა) ქიმიური გამოფიტვა; 

ბ) ფიზიკური გამოფიტვა; 

გ) ორგანული გამოფიტვა; 

დ) ანთროპოგენური გამოფიტვა. 

  



  
 

(1) 27. რა მიმართულებით ბრუნავს დედამიწა წარმოსახვითი ღერძის გარშემო? 

ა) აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ; 

ბ) ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ; 

გ)  დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ;  

დ) სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ. 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

(1) 28. დაადგინეთ შესაბამისობა მოცემულ ორ ჩამონათვალს შორის. 

გაითვალისწინეთ, რომ პასუხის გამეორება არ არის შესაძლებელი. 

 

ტბა  მდინარე 

ა მონების დიდი  1 ლენა 

ბ ტანა  2 ანგარა 

გ კასპიის ზღვა  3 თეთრი ნილოსი 

დ ბაიკალი  4 ცისფერი ნილოსი 

  5 მაკენზი 

  6 იუკონი 

  7 ამუდარია 

  8 ვოლგა 

  



  
 

(1) 29. დაადგინეთ შესაბამისობა (გაითვალისწინეთ, რომ პასუხის გამეორება არ არის შესაძლებელი): 

ფოტო: 
მოვლენის/ 

პროცესის 

სახელწოდება: 

 

1. ზვავი; 

2. ღვარცოფი; 

3. ეროზია; 

4. წყალდიდობა; 

5. ტორნადო; 

6. ქვათაცვენა; 

7. ვულკანიზმი; 

8. ცუნამი. 

    

ა ბ გ დ 

   

ე ვ ზ 



  
 

(2) 30. მოცემულ ილუსტრაციებზე შეარჩიეთ 

სანავიგაციო თანავარსკვლავედები, რომლებშიც 

მდებარეობს პოლარული ვარსკვლავები. 

მიუთითეთ, რომლის გამოყენებაა შესაძლებელი 

ჩრდილოეთ, და რომლის - სამხრეთ 

ნახევარსფეროში.  

პასუხების ფურცელში შესაბამის ადგილას 

ჩაწერეთ თანავარსკვლავედების აღმნიშვნელი 

შესაბამისი ლათინური ასო. 

 

1) ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში ____________ 

2) სამხრეთ ნახევარსფეროში _______________ 

  



  
 

(4) 31.  მდინარის ხეობის ჭრილის სქემაზე აღნიშნულ ციფრებს მიუწერეთ ხეობის ნაწილის შესაბამისი სახელწოდება: 

 

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 

4) _________________________________ 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აკადემიური უნარები 

  



  
 

 

 

წაკითხული ტექსტის  გააზრება 
 

ყურადღებით წაიკითხეთ და გაიაზრეთ ტექსტი. თითოეული შეკითხვის სავარაუდო პასუხებიდან აირჩიეთ 
ის ვარიანტი, რომელიც მართებულია  მოცემული ტექსტის მიხედვით. 

ამა თუ იმ შეკითხვის გაცნობის შემდეგ, მასზე პასუხის გასაცემად, შესაძლებელია, დაგჭირდეთ ტექსტთან 

დაბრუნება, შესაბამისი მონაკვეთის ხელახლა წაკითხვა და კვლავ შეკითხვაზე გადასვლა. ამას გაგიადვილებთ 

როგორც ტექსტის, ასევე თითოეული შეკითხვის ბოლოს მოცემულ სათანადო აღნიშვნებზე „დაწკაპუნება“. 
 

  



  
 

 ადრეული ასაკის ბავშვების მიერ სოციალური ნორმების ათვისების პროცესი დიდი ხანია მკვლევართა ყურადღების 

ობიექტია. რამდენიმე ათეული წლის წინ მიაჩნდათ, რომ 7 წლამდე  ასაკის ბავშვები უკრიტიკოდ იღებენ უფროსების მიერ 

შეთავაზებულ ნორმებს, როგორც ურყევ ჭეშმარიტებას; ამ ასაკის ბავშვებს ჰგონიათ, რომ მხოლოდ ავტორიტეტული 

უფროსების უფლებაა სამართლიანობის დადგენა და მხოლოდ ქცევის შედეგით ფასდება ამ ქცევის მორალურობის 

ხარისხი. თანამედროვე კვლევების მიხედვით კი, უკვე  სკოლამდელ ასაკში აცნობიერებენ ბავშვები ჩვენი სოციალური 

ცხოვრების ნორმებისა და წესების მრავალფეროვნებას.  

ერთ-ერთ თანამედროვე ექსპერიმენტში 4-7 წლის ბავშვებს აყურებინეს ვიდეო, რომელშიც სამი ბავშვი თამაშობდა. 

ერთ შემთხვევაში თამაშის წესს განსაზღვრავდა ერთ-ერთი ბავშვი, ხოლო მეორე შემთხვევაში – უფროსი ან მოთამაშეთა 

ჯგუფი ერთობლივად. ვიდეოჩვენების ბოლოს ბავშვებს ეკითხებოდნენ, არის თუ არა შესაძლებელი მოცემულ 

შემთხვევებში წესების შეცვლა. როცა თამაშის წესს ერთი ბავშვი ან უფროსი განსაზღვრავდა, ბავშვები ფიქრობდნენ, რომ 

ამ წესის შეცვლა მხოლოდ იმ ადამიანს შეუძლია, ვინც ის შემოიღო. როცა წესი განისაზღვრებოდა ჯგუფური 

შეთანხმებით,  6-7 წლის ასაკის ბავშვები ფიქრობდნენ, რომ ამ წესის შეცვლის უფლება არავის აქვს, მაშინ, როცა 4-5 წლის 

ასაკის ბავშვებს მიაჩნდათ, რომ ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია ამ წესის შეცვლა. 

 შეკითხვებზე გადასვლა:    32    33    34    35    36  



  
 

 

          4-7 წლის ბავშვები ასევე აცნობიერებენ, რომ არსებობს სხვადასხვაგვარი წესები. კერძოდ, ისინი ხვდებიან, რომ 

მორალური ნორმები განსხვავდება მარტივი სოციალური შეთანხმებებისგან. ერთ-ერთ კვლევაში დაწყებითი სკოლის 

ბავშვებს სთავაზობდნენ სხვადასხვაგვარ წესებს, მაგალითად, როგორიცაა - სკოლაში ფორმის ტარება, რაც ტიპური 

სოციალური შეთანხმებაა და, ასევე, წესს იმის შესახებ, რომ მოსწავლეები ერთმანეთს არ უნდა ეჩხუბებოდნენ, რაც 

ტიპური მორალური ნორმაა. შემდეგ ბავშვებს ეკითხებოდნენ, სავალდებულოა თუ არა ამ წესების დაცვა იმ 

შემთხვევაში, თუკი მასწავლებელი გადაწყვეტს, რომ მათი დაცვა არ არის საჭირო ან უნდა ვრცელდებოდეს თუ არა ეს 

წესები სხვა ქვეყნის ბავშვებზეც. ბავშვები უშვებდნენ პირველი წესის (სოციალური შეთანხმების) შეცვლის 

შესაძლებლობას, მაგრამ არ თმობდნენ მორალური ნორმის დაცვის აუცილებლობას.   

ამრიგად, იმის ნაცვლად, რომ ბრმად მიიღონ უფროსების მიერ შეთავაზებული ნორმები, ადრეული ასაკის 

ბავშვები შეიძლება აქტიურად მონაწილეობდნენ წესების ფორმულირებასა თუ ინტერპრეტაციაში. შესაბამისად, 

სოციალური სამყაროს წესების შესწავლის პროცესი - ეს არ არის ქუჩა, რომელზეც ცალმხრივი მოძრაობაა და მხოლოდ 

უფროსები ასწავლიან ბავშვებს.   

 შეკითხვებზე გადასვლა:  32 33 34 35 36  



  
 

(1) 32. პირველ აბზაცში წარმოდგენილი მოსაზრების მიხედვით, 7 წლამდე ასაკის ბავშვები უკრიტიკოდ იღებენ 

უფროსების მიერ შეთავაზებულ ნორმებს, როგორც ურყევ ჭეშმარიტებას. რა მიმართებაა ამ მოსაზრებასა და მესამე 

აბზაცში წარმოდგენილი კვლევის შედეგს შორის? 

 

მესამე აბზაცში წარმოდგენილი კვლევის შედეგი 

 

ა) განამტკიცებს ამ მოსაზრებას; 

ბ) ეჭვქვეშ აყენებს ამ მოსაზრებას; 

გ) არ გამოდგება ამ მოსაზრების არც განმამტკიცებლად, არც გასაბათილებლად; 

დ) შეიძლება განვიხილოთ ამ მოსაზრების საილუსტრაციო მაგალითად. 

 

 

 

დაბრუნება ტექსტის I გვერდზე 

დაბრუნება ტექსტის II გვერდზე  



  
 

(1) 33. მეორე აბზაცში აღწერილი ექსპერიმენტის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 4-7 წლის ბავშვები: 

 

ა) მხოლოდ თამაშის წესების ავტორის უფლებად მიიჩნევენ წესების შეცვლას; 

ბ) არ განიხილავენ იმ წესების შეცვლის შესაძლებლობას, რომლებიც უფროსების მიერაა შემუშავებული;  

გ) ჯგუფის მიერ შემუშავებულ წესებს განიხილავენ, როგორც ურყევ ჭეშმარიტებას; 

დ) განიხილავენ წესების შეცვლის შესაძლებლობას იმის მიხედვით, თუ ვის მიერაა ისინი შემუშავებული.   

  

 

 

 

 

 

დაბრუნება ტექსტის I გვერდზე 

დაბრუნება ტექსტის II გვერდზე  



  
 

(1) 34. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ვარაუდის დაშვების საფუძველს გვაძლევს მესამე აბზაცში აღწერილი კვლევის 

შედეგი? 

 

4-7 წლის ბავშვები უკვე აცნობიერებენ, რომ:  

 

ა) არსებობს წესები, რომელთა ერთობლივი შემუშავება და,  შესაბამისად, დაცვა სავალდებულოა;  

ბ) არსებობს წესები, რომელთა დაცვა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მათი შეცვლა ცალკეული ადამიანის ნებაზე არ არის 

დამოკიდებული;  

გ) მასწავლებელს არ აქვს უფლება, გადაწყვიტოს, რომელი წესი უნდა დაიცვან ბავშვებმა - მორალური ნორმა თუ 

სოციალური შეთანხმება;  

დ) მათ თავად აქვთ უფლება, გადაწყვიტონ, რომელი წესის დაცვაა მნიშვნელოვანი - მორალური ნორმისა თუ სოციალური 

შეთანხმების. 

 

დაბრუნება ტექსტის I გვერდზე 

დაბრუნება ტექსტის II გვერდზე  



  
 

(1) 35. მორალური განვითარების შესასწავლ ერთ-ერთ კლასიკურ ექსპერიმენტში ადრეული ასაკის ბავშვებს აჩვენებდნენ 

ორ ფილმს. ერთ ფილმში ასახული იყო ბავშვი, რომელიც შემთხვევით დაეჯახა მაგიდას და გაუტყდა რამდენიმე ჭიქა, 

მეორე ფილმში კი ბავშვი, რომელმაც განზრახ გატეხა ჭიქა. გამოკითხულ ბავშვთა უმრავლესობა შეკითხვაზე, თუ რომელი 

ბავშვი მოიქცა უფრო ცუდად, პასუხობდა, რომ პირველი, რადგან მან უფრო მეტი ჭიქა გატეხა.  

რომელ აბზაცში მოცემულ ინფორმაციას ეხმიანება აღწერილი ექსპერიმენტის შედეგი?  

 

ა) პირველში; 

ბ) მეორეში; 

გ) მესამეში; 

დ) მეოთხეში. 

 

 

 

დაბრუნება ტექსტის I გვერდზე 

დაბრუნება ტექსტის II გვერდზე  



  
 

(1) 36. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია ბოლო აბზაცში მოცემული წინადადების - ეს არ არის ქუჩა, რომელზეც 

ცალმხრივი მოძრაობაა - მართებული ინტერპრეტაცია? 

 

ა) ბავშვები დამოუკიდებლად განსაზღვრავენ თამაშის წესებს სოციალურ გარემოში; 

ბ) უფროსები მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდონ ბავშვებისთვის წესების შეთავაზების პროცესს; 

გ) ბავშვების მიერ სოციალური სამყაროს წესების შესწავლის პროცესი მეტად შედეგიანია, თუკი ის მრავალმხრივია. 

დ) უფროსების მიერ შეთავაზებული წესების ათვისება ბავშვების მიერ ამ წესების აქტიური გააზრების პროცესია.  

 

 

 

 

 

დაბრუნება ტექსტის I გვერდზე 

დაბრუნება ტექსტის II გვერდზე  



  
 

(9) 37. ანალიტიკური წერა   

მოსწავლეების დიალოგი სოციალური ქსელიდან: 

– „გიო, ხომ ამოხსენი დღეს ის ამოცანა, რატომ გსაყვედურობდა მასწავლებელი, ვერ გავიგე, რამე შეცდომა დაუშვი?  

– არა, სხვა გზით ამოვხსენი და პასუხიც სწორი მივიღე, მაგრამ იმაზე მომედავა, მე როგორც გასწავლეთ, ისე რატომ არ 

ამოხსენიო.  

– შენც რას ორიგინალობ, ამოხსენი იმ გზით, რომელიც გვასწავლა.      “ 

ნაწყვეტი სტატიიდან: 

„სამყაროს შესამეცნებლად, მისი ბუნების ამოსახსნელად თუ მხოლოდ ერთ ინსტრუმენტს გამოვიყენებთ, შედეგიც 

არასრული, ცალმხრივი იქნება. ზოგადად, ნებისმიერი საკითხის სხვადასხვა რაკურსით გააზრება, ერთი მხრივ, 

შესაძლებლობებს, ხოლო, მეორე მხრივ, სრული სურათის მიღების ალბათობას ზრდის.“  
 

გაიაზრეთ მოსწავლეების დიალოგი, ნაწყვეტი სტატიიდან და იმსჯელეთ: 
 

➢ რა პრობლემა იკვეთება მოცემულ საილუსტრაციო მასალაში?  

➢ რა გამოწვევების წინაშე გვაყენებს ეს პრობლემა სწავლა-სწავლების პროცესში? 

➢ რა შეიძლება დავსახოთ პრობლემის გადაჭრის გზად? განაზოგადეთ სათქმელი. 
 

მსჯელობის გასამყარებლად მოიყვანეთ არგუმენტები და მაგალითები. 

თქვენ მიერ დაწერილი თხზულება უნდა შეიცავდეს, სულ მცირე, 100 სიტყვას.  
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