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                                                                წინასიტყვაობა 

ძვირფასო ახალგაზრდებო! 

ჩვენი მისალმება გვსურს დავიწყოთ დიდი ქართველი პოეტის, დავით გურამიშვილის, სიტყვებით, 

რომელიც ახალგაზრდების, ანუ, როგორც თავად უწოდებს, ყმაწვილების, აღზრდასა და განათლებას 

უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებდა:„ყმაწვილი უნდა სწავლობდეს საცნობლად თავისადაო, ვინ არის, 

სიდან მოსულა, სად არის, წავა სადაო“... 

 დავით გურამიშვილის ეს სიტყვები გვასწავლის, რომ ცოდნა და განათლება ის ერთადერთი 

წყაროა, რომელიც ძლიერ საფუძველს შეგიქმნით საიმისოდ, რათა შეიცნოთ საკუთარი თავი, 

შეისწავლოთ და დააფასოთ ჩვენი ქვეყნის წარსული, აწმყო და მომავალი, შეიძინოთ საჭირო 

ცხოვრებისეული გამოცდილება, გაძლიერდეთ და განმტკიცდეთ. 

ჩვენი, თქვენი ლექტორების, პროფესორ-მასწავლებლების სურვილიც სწორედ ესაა  -  

დაგეხმაროთ, შეგასწავლოთ და სწორი მიმართულება მივცეთ თქვენს პირველ ნაბიჯებს ამ დიდად 

მნიშვნელოვან და საპასუხისმგებლო გზაზე. ჩვენი ვალია, დაგანახვოთ ის სიკეთე, რომელიც 

სწავლა-განათლების მიღებას მოაქვს. ეს მხოლოდ დასაწყისია მომავალი დიდი ცხოვრებისა. ამიტომ 

თქვენც გევალებათ, დიდი მონდომებით მიიღოთ და გაითვალისწინოთ ჩვენი თქვენდამი 

დამოკიდებულება და ყოველი სიახლე  დღითიდღე განავითაროთ. 

 გილოცავთ ახალი და საინტერესო ცხოვრების დაწყებას, გვსურს, დაგილოცოთ ეს გზა და 

მუდამ გახსოვდეთ, რომ ისეთ სიმდიდრეს, როგორიც ცოდნა და  განათლებაა, ვერაფერი შეცვლის; 

არ გადაუხვიოთ ამ გზიდან; იარეთ სულ წინ და წინ ახალი წარმატებებითა და სიკეთით; გიყვარდეთ 

ერთმანეთი, დააფასეთ თქვენზე მზრუნველი ადამიანები, ჩვენი უნივერსიტეტი და არასოდეს 

დაივიწყოთ, რომ სწორედ სიყვარული და მადლიერებაა ყოველი სიკეთისა და წარმატების 

საფუძველი. 
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I თემა 

 

მეგობრობა 
 

გეგმა  (3 სთ:  ტექსტი 1): 

 კითხვები გამოწვევისათვის. (გონებრივი იერიში) 

 სტუდენტები სამჯერ ისმენენ ტექსტს N1-ს, რომელთა აუდიო ვერსიები 

განთავსებულია სიდიდისკებზე. 

 

 ტესტებზე მუშაობა. სტუდენტები შეასრულებენ დავალებებს  გრამატიკული, 

ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური, მართლწერისა და სემანტიკური ასპექტების 

გათვალისწინებით. 

 მოსმენილი ტექსტის გაგება გააზრება ზეორიენტირებული დავალებების 

შესრულება. 

 ასოციაციური რუკა.სტუდენტები ქმნიან ცნებების რუკას სიტყვაზე: მეგობარი. 

 

მოისმინეთ ტექსტიN1: მეგობრები 

1. კითხვები გამოწვევისათვის (გონებრივი იერიში) 

რა არის მეგობრობა? 

ვინ შეიძლება იყოს მეგობარი? 

როგორი უნდა იყოს მეგობარი? 

როგორია კარგი მეგობარი? 

გყავთ საუკეთესო მეგობარი და როგორია ის? 

რა გაქვთ საერთოთ ქვენს მეგობართან? 

თუ გწყენიათ მისგან რაიმე? 

თუ აწყენინეთ ოდესმე მეგობარს? 

როგორ გამოასწორეთ თქვენი დანაშაული? 

რა წესი უნდა დავიცვათ მეგობრობისას? 
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ტექსტზემუშაობა 

 

ლექსიკა და გრამატიკა 

 

2. მიუწერეთ განმარტებები სიტყვებს. 

ა. იგივეა რაც ჭრელი, სხვადსხვა ფერი 1. ლამაზი 

ბ. ჩასადები 2. ფერადი 

გ. ტკბილი სასუსნავი 3. ყუთი 

დ. იგივეა რაც მშვენიერი 4. შოკოლადი 

 

3. ამოიწერეთ ტექსტიდან (1) თქვენთვის უცნობი სიტყვები და მოიძიეთ მათი განმარტებები 

ლექსიკონში: 

________________________  -  _______________________________________________________ 

________________________  -  _______________________________________________________ 

________________________  -  _______________________________________________________  

________________________  -  _______________________________________________________ 

 

4. ახალი სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. ჩასვით შესაბამისი სიტყვა/სიტყვები (გამოიყენეთ ანტონიმები): 

ა) ტყუილის თქმა ცუდი საქციელია და არა---------------. 

ბ) ანას ლევანი დაემშვიდობა  და არა ---------------. 

გ)  ეს შოკოლადი ძალიან გემრიელია და არა----------------. 

დ. ანას ლევანის ნახვა ძალიან გაუხარდა და  არა  ------------------------------. 

 

6. შეაერთეთ ხაზებით საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვები (ანტონიმები). 
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ლამაზი დადო 

ბევრი  უშნო 

აიღო  ცოტა 

 

7. დაწერეთ მრავლობით რიცხვში. 

შოკოლადი_ ---------------------------- მეგობარი _ ------------------------ 

სახლი _ -------------------------              ყუთი _ -------------------------- 

 

8. ჩასვით წინადადებებში შესაბამისი ნაცვალსახელები (ის, ეგ, ამ, ეს):                                   

ა. ლევან, ........... შოკოლადი შენთვის  მოვიტნე. 

ბ. დათო, ........... შოკოლადი როდის იყიდე? 

გ. ............ წელს შოკოლადის ქარხანაში წასვლა მინდა. 

             დ. თუ შეიძლება, მომაწოდეთ ............... შოკოლადი. 

       

9. წინადადებებში ჩასვით შესაბამისი ზმნები. 

ა) ის გუშინ ანასთან ---------------------. (მოდის, მოვიდა) 

ბ) ანა და ლევანი ერთად სასიამოვნოდ ------------------. (თამაშობენ, ითამაშეს) 

 

10. მოცემული პასუხისათვის შეარჩიეთ სწორი კითხვითი წინადადების ვარიანტი: 

ანას ძალიან შერცხვა, რომ მოატყუა ლევანი. 

ა) რატომ შერცხვა ანას? 

ბ) რა გააკეთა ანამ? 

გ) რისთვის შერცხვა ანას? 

უცებ ლევანმა ფერადი ყუთი დაინახა.  

ა) რატომ დაინახვა ლევანმა? 

ბ) საიდან დაინახა ლევანმა? 

გ) რა დაინახა ლევანმა? 

 

 

11. პირების მიხედვით შეცვალეთ ზმნა: მიყვარს 
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მე მიყვარს შოკოლადი 

შენ -------------------- 

მას  ------------------------------ 

ჩვენ--------------------------- 

თქვენ------------------------ 

მათ----------------------- 

 

12. შემოხაზეთ სწორი პასუხი:   

რომელი   არის  ლაპარაკის სინონიმი?     

ა) მოსმენა   ბ) საუბარი    გ) მოლაპარაკება 

რომელი  არის  ტყუილის  ანტონიმი?         

ა) სიმართლე    ბ) მატყუარა    გ)სიცრუე 

 

13. რომელია სწორი ფორმა? 

ა) ანას შოკოლადის ყიდვა უნდოდა. 

ბ)ანას შოკოლადის ჭამა უნდოდა. 

 

შეარჩიეთ ხაზგასმულის მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა: 

1. მეგობრობის დაფასება და შენარჩუნება ძალიან მნიშვნელოვანია. 

 ა) დარჩენა;  ბ) დაცვა;  გ) გაზიარება 

2. ლევანს არ ეწყინა. 

ა) გაბრაზდა;  ბ) გაუხარდა;  გ) ესიამოვნა 

3. მას ძალიან გაუხარდა მეგობრის მოსვლა. 

ა) ეწყინა;  ბ) ესიამოვნა;  გ)განრისხდა. 

4. ანამ იცრუა, ყუთში ფერადი ძაფები დევსო. 

ა) სიმართლე თქვა;  ბ) აუხსნა;  გ) მოიტყუა. 

 

 

მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება: 
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14. რომელია მცდარი ფრაზები? 

ა) ანას შოკოლადი ძალიან უყვარს. 

ბ) ანას არ მოსწონს შოკოლადი. 

ა) ანას კარზე კაკუნის ხმა გაისმა. 

ბ) ანას კარებში კაკუნის ხმა გაისმა. 

 

15. შექმენით ასოციაციური რუკა სიტყვაზე: მეგობარი 

 

16. შემოხაზე სწორი პასუხი: 

ანასთან სტუმრად მოვიდა: 

ა) კლასელი. 

ბ) მეგობარი. 

გ) მეზობელი. 

როცა ლევანი ანასთან სტუმრად მივიდა, მათ: 

ა) ერთად ბევრი ითამაშეს. 

ბ) ერთად შოკოლადი მიირთვეს. 
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გ) ლევანი ანაზე გაბრაზდა. 

ანას ძალიან შერცხვა, იმიტომ რომ: 

ა) ლევანი მოატყუა. 

ბ) შოკოლადი არ აჭამა. 

გ) ორივე პასუხი სწორია. 

 

17. უპასუხეთ კითხვებს: 

რა აჩუქეს ანას? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

რაში იდო ანას საჩუქარი? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

რატომ დამალა ანამ შოკოლადი? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

სად დამალა ანამ შოკოლადი? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

რატომ წავიდა მეორე დღეს ანა ლევანთან? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

როგორ მოიქცა ანა? რატომ ფიქრობ ასე?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. მონიშნეთ ინფორმაცია  + / -   ნიშნებით:          

ინფორმაცია +/- 

ანა ბოროტი გოგონაა.  

ანამ შოკოლადები კარადაში დამალა.  

ლევანმა ფერადი ყუთი შენიშნა.  

ყუთში ფერადი ძაფები იდო.  

ლევანი საღამოს წავიდა სახლში.  

ანამ ცუდი საქციელი გამოასწორა.  

ლევანი გაბრაზებული დარჩა ანაზე.  
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19. ორი მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა გავითვალისწინოამ ტექსტიდან: 

I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

უყურეთ/ მოისმინეთ: 

მოცემულ ბმულზე უყურეთ ქართულ ზღაპარს:“ რწყილი და ჭიანჭველა“ - 

https://www.youtube.com/watch?v=P-j8v0Z3JWA 

 თანმიმდევრულად მოყევით მოსმენილი ზღაპრის შინაარსი და იმსჯელეთ, რა არის მისი მთავარი 

აზრი. 

ამოიწერეთ ზმნები მოსმენილი ზღაპრიდან და შექმენით წინადადებები. 

_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

საშინაო დავალება: 

1. იმსჯელეთ რას ნიშნავს ანდაზა: 

 „მითხარი, ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი, ვინ ხარ შენ!“ 

2. მოცემულ ლინკზე, იხილეთ ილუსტრირებული მოთხრობა: „უსუნო ყვავილი“, 

https://www.storyjumper.com/book/showframe/39180126/58ebf0326771b 

 მოამზადეთ სალექციოდ, გადმოეცით თქვენი სიტყვებით: რა არის ამ  მოთხრობის მთავარი 

აზრი? იმსჯელეთ, ეთანხმებით თუ არა მის მთავარ იდეას და რატომ. დაასაბუთეთ თქვენი 

აზრი. 

3. დაწერეთ თემა: „ჩემი მეგობარი“ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-j8v0Z3JWA
https://www.storyjumper.com/book/showframe/39180126/58ebf0326771b
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II თემა   

 

მეგობრობა 

(გაგრძელება) 
გეგმა  

 ტექსტიN2, სტუდენტებ იუსმენენ ტექსტს,მოსმენილი ტექსტის გაგება-გააზრება 

ზეორიენტირებული დავალებების შესრულება. 

 ჯგუფური მუშაობა, სტუდენტები გუნდური მუშაობის პრინციპით შეაჯამებენ 

ლექციაზე მოსმენილ ორივე ტექსტს, ისაუბრებენ რა განსხვავება და მსგავსებაა ამ ორ 

ტექსტს შორის. 

  ტექსტის მიხედვით   ერთად მოამზადებენ პლაკატურ პრეზენტაციას: „როგორი 

უნდა იყოს ნამდვილი მეგობარი“. 

 საკომუნიკაციო დიალოგები, სტუდენტები მოცემული ილუსტრაციების 

მიხედვით ქმნიან დიალოგებს და შემდეგ როლური თამაშის სახით წარმოადგენენ 

მეწყვილესთან ერთად. 

საშინაო დავალება: სტუდენტებს ვაძლევთ საშინაო დავალებას. 

 

მოისმინეთ ტექსტიN2: „ნამდვილი მეგობრებობა“ (დასაფიქრებელი ისტორია) 

 

ტექსტზე მუშაობა 

ლექსიკა და გრამატიკა 

 

რა როგორი რას შვრება? 

ქოხი   

მეხი   

ჭექა-ქუხილი   

ჯოჯოხეთი   

სამოთხე   

მესერი   
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1. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. დაუკავშირეთ ერთმანეთს ანტონიმები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უფლება                        გაცემა 

პატარა                           მრავალი 

ბევრი                             რთული 

მცველი                          ციდა 

ძნელი                            მოგზაური 

მიცემა                            ღობე       

მესერი                            დარაჯი 

სამოთხე                         ნება 

ფასი                                ედემი      

მგზავრი                        ღირებულება 

მგზავრ 

 

 

დარი                          ცოტა 

ეძნელებოდა            ჯოჯოხეთი 

არაფერი                   გასასვლელი 

ცხელოდა                  შიგნით 

ცოცხალი                  უადვილდებოდა 

სამოთხე                    ავდარი 

შესასვლელი            ყველაფერი 

ბევრი                        ციოდა 

გარეთ                        მკვდარი 
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3. შეარჩიეთ ხაზგასმულის მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა: 

უხსოვარ დროში  ერთ პატარა ქოხში ღარიბი კაცი ცხოვრობდა. 

ა) რამდენიმე წლის წინ;  ბ) ოდესღაც;  გ) გარკვეულ დროს 

მათ გარდა არაფერი გააჩნდა. 

ა)ჰქონდა;  ბ) ჩანდა;  გ) იცოდა 

მგზავრებმა სთხოვეს წყლის დალევის უფლება მიეცათ. 

ა) ფლობა;  ბ) ნება;  გ) პატივისცემა. 

სოფელს გარშემო ხის ჭიანი მესერი ერტყა. 

ა) ღობე; ბ) კედელი;  გ) ჭიშკარი 

როდესაც წყლის სმით გული იჯერეს შევიდნენ სოფელში. 

ა) დაიჯერეს;  ბ) დაკმაყოფილდნენ;  გ) გაბრაზდნენ 

მათი წყალობით აქ მარტო ასეთი ადამიანები ხვდებოდნენ. 

ა) დახმარებით; ბ) დაშინებით;  გ)ბრძანებით 

შესასვლელ კარს მცველები იცავდნენ.  

ა) უფრთხილდებოდნენ;  ბ) ამაგრებდნენ;  გ) დარაჯობდნენ 

მათი წყალობით სამოთხეში მხოლოდ კეთილი ადამიანები მოდიოდნენ. 

ა) ბრძანებით;  ბ) თხოვნით;  გ) დახმარებდით 

წყურვილისგან დატანჯულები ერთ სოფელს მიადგნენ. 

ა) შეწუხებულები;  ბ) დაღლილები;  გ) გაბრაზებულები 

 

4. მოცემულყოველსიტყვასდაუსვითსაჭიროკითხვა. 

 

მოულოდნელად მეხი ჩამოვარდა და გზაზე მდგომ ხეს დაეცა. 
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5. დააწყვილეთ პირველ სვეტში მოცემული სიტყვები და მეორე სვეტში მოცემული ზმნები. 

წვიმა დაეცა 

მეხი მოიყოლა 

ქვეშ წამოვიდა 

 

6. აუღლეთ ზმნა:  

ახლანდელი დრო მწყურია  

წარსული უწყვეტელი   

მომავალი დრო   

წარსული წყვეტილი   

სასურველი მოქმედება   

წარსული შედეგებოთი   

 

 

მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება: 

 

1. შემოზახეთ სწორი პასუხი: 

ესამბავიმოხდა 

• ახლანდელ დროს 

• უძველეს დროს 

• ორი კვირის წინ 

 

რომელია სწორი  

• კაცი იყო ძალიან მდიდარი 

• ამ კაცს ჰყავდა ბევრი შვილი 

• ამ კაცს შვილები არ ჰყავდა 

 

2. პასუხი გაეცით კითხვებს: 

დაასახელეთ ამ კაცის მეგობრები: _____________________________________________________ 

რატომ მოკვდა ეს კაცი? ____________________________________________________________ 
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3. შემოზახეთ სწორი პასუხი: 

რას ეძებდნენ კაცი,ცხენი და ძაღლი უცხო სამყაროში? 

• საჭმელს 

• წყალს 

• დასაძინებელს 

სად ნახეს პირველად წყალი?  

• მინდორში 

• მთაზე 

• ქალაქში 

 

4. უპასუხეთ კითხვებს: 

ვინ იცავდა ამ ქალაქს? _________________________________________________________ 

რატომ არ შევიდა ის კაცი იმ ქალაქში? _________________________________________  

სად დალიეს წყალი მეგობრებმა? ________________________________________________  

რა ერქვა იმ სოფელს, სადაც წყალი დალიეს? _____________________________________ 

რა ერქვა იმ ქალაქს, სადაც არ შეუშვეს? _________________________________________  

რატომ გაბრაზდა ეს კაცი?  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

რა უპასუხეს სოფლის მცველებმა? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. გადმოეცით ტექსტის მოკლე, მაგრამ სრული შინაარსი! 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

6. ისაუბრეთ, რატომ არის ეს ისტორია დასაფიქრებელი, რას გვასწავლის იგი? 
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საკომუნიკაციო დიალოგზე მუშაობა: 

 

მოდით ვისაუბროთ! 

 

7. მოცემული ნახატების მიხედვით მოიფიქრეთ დიალოგები: 

 

 

გამოიყენეთ სიტყვები: 

მეგობრები ვართ. 

მიხარია შენი ნახვა. 

სავახშმოდ ხომ არ წავიდეთ? 

ძალიან მომწონს შენთან საუბარი. 

დიდი ხანია ვმეგობრობთ. 

რას საქმიანობთ? 

ხომ არ გაგვესეირნა სამსახურის მერე? 
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სიტუაციური დიალოგი 

 

8. დიალოგში მოვლენები არეულია, დაალაგეთ სწორი თანამიმდევრობით, შემდეგ კი როლური 

თამაშის სახით წარმოადგინეთ მეწყვილესთან ერთად.  

 

 

რესტორანში 

 

დიალოგი 1 

- ა) გამარჯობა. მობრძანდით. 

- ბ) დიახ, რა თქმა უნდა. აი, აქ არის თავისუფალი ადგილი. რამდენი ხართ?  

- გ) თავისუფალი მაგიდა გაქვთ? სად არის? 

- დ) აი ინებეთ მენიუ. რას მიირთმევთ? 

- ე) ოთხი. თუ შეიძლება, მენიუ მოგვიტანეთ. 

- ვ) სასმელი რა გნებავთ? 

- ზ) თუ შეიძლება, ორი სალათა, ერთი ქათმის  და ერთი კიტრისა და-პამიდვრის სალათა. 

კიდევ ერთი ხაჭაპური, 15 ცალი ხინკალი, ერთი ულუფა მწვადი და კიდევ ერთი ულუფა  

ნიგვზიანი ბადრიჯანი.  

- თ) ერთი მინერალური წყალი და ორი ლიმონათი. რა ლიმონათი გაქვთ? 

- ი) დიდი მადლობა.     

- კ) ერთი ტარხუნის და ერთი ლიმონის მოგვიტანეთ. მალე იქნება? 

- ლ) დიახ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი 10 წუთში იქნება.  

- მ)გვაქვს ნატახტარის, ტარხუნის, ლიმონისა და ნაღების ლიმონათები. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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9. ჩასვით დიალოგში გამოტოვებული სიტყვები: 

დიალოგი 2 

- თუ შეიძლება, კიდევ ერთი ----------- წყალი მოგვიტანეთ.  

- აი, ------ ერთი ------------ წყალი. კიდევ ხომ არ გნებავთ რამე? 

- არა, დიდი -------. ყველაფერი ძალიან -------- იყო. თუ შეიძლება, ანგარიში ------- 

- აი, ინებეთ ------. ბარათით გადაიხდით თუ ------- ფულით? 

- ------ ფულით გადავიხდით. 

- ახლავე მოგართმევთ -------. აი თქვენი ხურდა. 

- დიდი მადლობა.  

- კიდევ --------ჩვენთან. 

- აუცილებლად. ძალიან გემრიელი სამზარეულო გაქვთ და --------- კარგია. დიდი 

მადლობა. 

- კარგად -----------. 

- ნახვამდის.  

 

10. ჯგუფური მუშაობა:ჯგუფთან ერთად შეაჯამებეთ ლექციაზე მოსმენილი ორივე ტექსტი, 

ისაუბრეთ,  რა განსხვავება და მსგავსებაა ამ ორ ტექსტს შორის, ტექსტის მიხედვით   მოამზადეთ 

პლაკატური პრეზენტაცია: „როგორი უნდა იყოს ნამდვილი მეგობარი“ 

 

საშინაო დავალება: 

უყურეთ ფილმს: „გრძელი ნათელი დღეები“ გადმოეცით ფილმის შინაარსი და ისაუბრეთ მთავარი 

პერსონაჟების მეგობრობაზე. 
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IIIთემა 

 

„იცით თუ არა, რომ…“ 
 

გეგმა  (ტექსტი 3) 

 ლექსიკასა და გრამატიკაზე მუშაობა. 

 სტუდენტები სამჯერ ისმენენ ტექსტებს, რომელთა აუდიო ვერსიები განთავსებულია 

სიდიდისკზე. 

 ტესტებზე მუშაობა. სტუდენტები შეასრულებენ დავალებებს, გრამატიკული, ლექსიკურ-

ფრაზეოლოგიური, მართლწერისა და სემანტიკური ასპექტების გათვალისწინებით. 

 ტექსტებზე მუშაობა, მოსმენილი ტექსტების გაგება-გააზრება ზეორიენტირებული 

დავალებების შესრულება. 

 დიალოგი. 

 

მოისმინეთ ტექსტი #3:„ყველაზე ხანმოკლე ომი“. 

 

ტექსტზემუშაობა 

 

ლექსიკა და გრამატიკა 

 

ვინ/რა როგორი რას შვრება? 

კონფლიქტი გამანადგურებელი ნებდება 

ნაწილი დაუჯერებელი განაპირობებს 

ულტიმატუმი   
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სულთანი   

არმია   

გემი   

მეომარი   

 

 

1. მოიძიეთ ლექსიკონში წარმოდგენილი სიტყვების განმარტებები.  

 

2. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები. 

 

 

 

 

 

3. დაუკავშირეთ ერთმანეთს ანტონიმები: 

 

 

 

 

4. დაადგინეთ შესიტყვებები (ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

 

 

 

5. შეარჩიეთ ხაზგასმულის მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა: 

ბარგაშმა გადაწყვიტა ურთიერთობა გაეწყვიტა ინგლისთან და დაახლოებოდა გერმანიას. 

ა) ერთობა;  ბ) კავშირი;  გ) მეგობრობა 

ასეთი გადაწყვეტილება  ხელს არ აძლევდა ინგლისელებს  

ურთიერთობა                                ზემოქმედება  

იძულება                                          არსებობს 

ცოცხლობს                                       მცირე 

 ხანმოკლე                                        კავშირი 

 

 

 

მეომრები                                                        დაიწყო 

კონფლიქტი                                                   მიაყენა 

ომი                                                                  მოხდა 

დარტყმა                                                         დაიღუპნენ 

 

ხანმოკლე                                             მშვიდობა 

გაეწყვიტა                                             ხანგრძლივი 

ომი                                                         გაეგრძელებინა 
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ა) არ სიამოვნებდა;  ბ) არ ართმევდა;           გ)არ აწყობდა; 

ზანზიბარის სულთანის არმია 2800 ადამიანისა და მხოლოდ ერთი გემისგან შედგებოდა. 

ა) ჯარი;  ბ) ჯარისკაცი;  გ) ხალხი; 

 

დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია! 

ა) წარმოუდგენელია;  ბ) რეალობაა;  გ) საოცრებაა; 

6. მოცემული სიტყვებისაგან ააგეთ წინადადებები. 

ნიმუში: კაცს ტყეში ცხოველი შეხვდა 

ა ომი 38 წუთი მხოლოდ გაგრძელება 

ბ ამბავი  ფაქტი მაგრამ დაუჯერებელი 

გ ომი დაღუპვა მეომარი ბევრი 

დ ზანზიბარი ინგლისი მოთხოვნა დანებება 

ე ტანზანია ზანზიბარი გახდომა ნაწილი 

 

 

7. აუღლეთ ზმნები: დაიღუპა, გაანადგურა. 

ახლანდელი დრო   

წარსული უწყვეტელი                                                                        

მომავალი დრო   

წარსული წყვეტილი   

სასურველი მოქმედება   

წარსული შედეგობითი   

 

8. იპოვეთ შეცდომები და აღნიშნე X-ით. 

მაგრად. მაგრათ. 

ასეთი. ესეთი. 

აქეთ. აქით. 
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9. რომელია მცდარი ფრაზები? 

ა) სწორი გადაწყვეტილება 

ბ) მართალი გადაწყვეტილება 

ა) დარტყმა მიაყენეს 

ბ) ცემა მიაყენეს 

ა) ბევრი მეომარი დაიღუპა 

ბ)ბევრი მეომარი მოკვდა 

 

10. მოცემული წინადადების ყველა სიტყვას დაუსვით საჭირო კითხვა:  

ზანზიბარის მმართველმა გადაწყვიტა დაახლოებოდა გერმანიას.  

 

11. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

მეომრები გმირულად.........                                   

ა)იბრძვის  

ბ) იბრძვიან 

 

ჯარისკაცი იყენებს საბრძოლო... 

ა) მეთოდები 

ბ) მეთოდებს. 

სტუდენტები მოამზადებენ.... 

ა) პრეზენტაცია 

ბ)პრზენტაციას 

მეგობრული ქვეყნები აქტიურად თანამშრომლობენ....... 

ა)ერთმანეთში 

ბ)ერთმანეთთან 

 

მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება:                      

 

12. მონიშნეთ  ინფორმაცია  + / -   ნიშნებით:          

ინფორმაცია +/- 

ინგლისსა და ზანზიბარს შორის მეგობრული ურთიერთობა იყო.  
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ზანზიბარმა ულტიმატუმი წაუყენა ინგლისს  

ინგლისმა დანებება მოსთხოვა, შემდეგ კი ომი გამოუცხადა  

ქვეყნებს შორის ომი დიდი ხანი გრძელდებოდა  

ეს იყო ყველაზე ხანმოკლე ომი მსოფლიოს იტორიაში  

ზანზიბარი გაერთიანებული ნაწილია ტანზანიისა.  

 

13. ტექსტის მიხედვით უპასუხეთ კითხვებს: 

რამდენ წუთს გრძელდებოდა ყველაზე ხანმოკლე ომი?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

რომელ ქვეყნებს შორის იყო კონფლიქტი?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

რატომ წაუყენა ულტიმატუმი ინგლისმა ზანზიბარს? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

თქვენი აზრით, როგორ შეძლო ინგლისმა გამანადგურებელი დარტყმა მიეყენებინა 

ზანზიბარისთვის? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

რამდენი მეომარი დაეღუპა ინგლისს და რამ გამოიწვია ეს შედეგი? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

რატომ არის ეს მოვლენა შეტანილი გინესის რეკორდების წიგნში? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

ომი მოხდა: 

ა. ინგლისსა და ზანზიბარს  შორის. 

ბ.ამერიკასა და ზანზიბარის პრეზიდენტს შორის. 

გ. ინგლისსა და ზანზიბარის მინისტრს შორის. 

დ. ინგლისისა და ზანზიბარის სულთანს შორის. 

 

ომის თარიღია: 

ა. 1964 წლის 25ივნისი. 

ბ. 1965 წლის 27 სექტემბერი 

გ.  1764 წლის 27 აგვისტო 

დ. 1864 წლის 27 აგვისტო 
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ზანზიბარი მდებარეობდა: 

ა. რუსეთში. 

ბ. გერმანიში. 

გ. ჩინეთში. 

დ. აფრიკაში. 

ყველაზე ხანმოკლე ომი მხოლოდ 38 წუთს გაგრძელდა. 

ა) რამდენ ხანს გაგრძელდა ომი? 

ბ) როდის დაიწყო ომი? 

გ) რის გამო დაიწყო ომი? 

დ)როდიდან დაიწყო ომი? 

 

კონფლიქტი განაპირობა ზანზიბარის მმართველის გადაწყვეტილებამ. 

ა) ვინ განაპირობა კონფლიქტის დაწყება? 

ბ) რისთვის დაიწყო კონფლიქტი? 

გ)რამ განაპირობა კონფლიქტის დაწყება? 

დ) რა მიზნით დაიწყო კონფლიქტი? 

 

ომი მოხდა ინგლისსა და ზანზიბარს შორის. 

ა) ვინ ომობდა? 

ბ) რის გამო მოხდა ომი? 

გ) ვისა და ვის შორის მოხდა ომი? 

 

15. ტექსტში გამოყენებული გამონათქვამი: „ხელს არ აძლევდა“-ნიშნავს: 

ა) ხელი არ ჩამოართვა 

ბ) ხელი უკან წაიღო 

გ) მის ინტერესებში არ შედიოდა 

 

16. გადმოეცით ზეპირად: სამი  რამ, რაც  გავიგე ამ ტექსტიდან 

 

       16. გადმოეცით ტექსტის მოკლე, მაგრამ სრული შინაარსი! 

 

 

 

დიალოგი: 
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17. წარმოიდგინეთ, რომ ხართ პოლიტიკოსები, დაწყვილდით მეგობართან ერთად და ისაუბრეთ 

თემაზე: „ომი და მშვიდობა“ მოამზადეთ თემა აუდიტორიაში წარმოსადგენად. 

 

დავალება N18 „თანამოსაუბრე“ 

არ აქვს მნიშვნელობა გაქვთ თუ არა „ფეისბუკი“, ბევრ ადამიანს აქვს საკუთარი მოსაზრება 

ამასთან დაკავშირებით.  

 დააკვირდით ქვემოთ მოყვანილ დებულებებს. დასვით ნიშანი:  ან  იმ დებულების 

გასწვრივ, რომელსაც ეთანხმებით. 

მემძულს, როდესაც ადამიანები სხედან თეატრში ან კინოში და იქაც ათვალიერებენ სოციალურ 

ქსელს.------ 

თუ გაქვს „ფეისბუკი“, არასოდეს ხარ მარტო. ---- 

ფეისბუკით ბევრი მეგობარი შევიძინე, ისინი ჩემი ნამდვილი მეგობრები არიან.---- 

მძულს ისინი - ადამიანები სულელებს ჰგვანან, როდესაც ქუჩაში დადიან და თან წერილებს 

წერენ სოციალურ ქსელში გაცნობილ ადამიანებთან მეგობრობა ძალიან საშიშია.--- 

 გაუზიარეთ სოციალურ ქსელთან დაკავშირებული თქვენი იდეები თქვენს თანამოსაუბრეს. ისაუბრეთ 

იმის შესახებ, თუ რატომ აქვთ ადამიანებს „ფეისბუკი“.  რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს 

მას?   

საუბრის დასასრულს მოუყევით მასწავლებელს თქვენი მსჯელობის შესახებ.  

ის შემდეგ გკითხავთ თქვენ, როდის და სად უნდა შეიზღუდოს სოცილაური ქსელის გამოყენება? 

კარგად თუ ცუდად? ცვლის თუ არა ტექნოლოგიები ჩვენი ურთიერთობების გზებს? რას ფიქრობთ 

მომავალ განვითარებაზე?   

 

 

საშინაო დავალება:  

19. მოიძიე 10 სხვადასხვა საინტერესო ფაქტი, გააკეთე პრეზენტაცია. 
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IV თემა 

 

ლონდონი, ჰავანა, პარიზი, ზუგდიდი 
 

 

ტექსტი N4 

გეგმა:  

 სტუდენტები უსმენენ ტექსტს (#4),ტექსტს ისმენენ სამჯერ. 

 ტესტებზე მუშაობა. სტუდენტები შეასრულებენ დავალებებს  გრამატიკული, 

ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური, მართლწერისა და სემანტიკური ასპექტების 

გათვალისწინებით.. 

 ჯგუფური მუშაობა, სტუდენტები გუნდური მუშაობის პრინციპით შეაჯამებენ 

ლექციაზე მოსმენილ ორივე ტექსტს, ისაუბრებენ რა განსხვავება და მსგავსებაა ამ 

ორ ტექსტს შორის. 

  საუბარი ფოტოების მიხედვით. 

 საკომუნიკაციო დიალოგები, სტუდენტები თანმიმდევრობით ალაგებენ ტექსტს, 

შემდეგ როლური თამაშის სახით წარმოადგენენ მეწყვილესთან ერთად. 

 საშინაო დავალება: სტუდენტებს ვაძლევთ საშინაო დავალებას. 

 

მოისმინეთ ტექსტი:ლონდონი, ჰავანა, პარიზი, ზუგდიდი 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

ლექსიკა და გრამატიკა 
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რა როგორი რას შვრება? 

ყალიბი დაცული ინახავს 

ნიღაბი  ასხამს 

მემკვიდრეობა  ქორწინდება 

  აარსებს 

 

1. მოიძიეთ ლექსიკონში წარმოდგენილი სიტყვების განმარტებები.  

 

2. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. დაუკავშირეთ ერთმანეთს ანტონიმები 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. დაადგინეთ შესიტყვებები (ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

ყალიბი                                      იმპერატორი 

რელიკვია                                  დისწული 

ფრთხილი                                  საკუთარი 

მეფე                                             ყურადღებიანი 

დისშვილი                                  მემკვიდრეობა 

პირადი                                        ანაბეჭდი 

საინტერესო                                           მარტივი 

საერთო                                                  დაკარგვა 

შენახვა                                                   მოყვარე 

მტერი                                                     უარესად 

უკეთ                                                      კერძო 

რთული                                        უინტერესო 

ყალიბის                                          მუზეუმი 

რელიკვიის                                      სახიდან 

ზუგდიდის                                      ჩამოსხმული 

ბონაპარტის                                     ჩამოსხმა 

ბრინჯაოსგან                                   გადაცემა 
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დავალება: სინონიმებისა და ანტონიმების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები ან მინი 

დიალოგი. 

 

5. შეარჩიეთ ხაზგასმულის მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა: 

უკეთ გასარკვევად სჯობს  მოვისმინოთ უფრო დეტალურად 

ა) მოსასმენად;  ბ) გასაგებად;  გ) გასართობად 

შეიძლება ძნელი წარმოსადგენი იყოს ბევრისთვის 

ა) დაუჯერებელი;  ბ) დასაფიქრებელი;          გ)გაუგებარი 

ერთი ნიღაბი დაცულია ინვალიდების სასახლეში პარიზში 

ა) დაცვა იცავს;  ბ) ინახება;  გ) უსაფრთხოდაა 

 

მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება: 

 

6. მონიშნეთ  ინფორმაცია  + / -   ნიშნებით:          

ინფორმაცია +/- 

ნაპოლეონის ნიღაბი მისი სახიდან შექმნა მისმა დისშვილმა.  

ნიღაბი ინახება ოთხ ქალაქში.  

ნიღაბი დაცულია პარიზში ინვალიდების სასახლეში.  

აშილ მიურატი დაქორწინდა სამეგრელოს მთავრის დავით დადიანის 

ქალიშვილზე. 

 

საოჯახო რელიკვიები დაუბრუნდა პარიზს.  

1921 წელს რელკვიები ზუგდიდის სახელმწიფო მუზეუმს გადაეცა.  

ნიღაბი მოიპარეს  ზუგდიდის მუზეუმიდან, თუმცა მალევე იპოვეს 

და დაუბრუნეს მუზეუმს. 

 

 

7. ტექსტის მიხედვით უპასუხეთ კითხვებს: 

ლონდონი, ჰავანა, პარიზი, ზუგდიდი- რა აქვს საერთო ამ ოთხ ქალაქს? 
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______________________________________________________________________________ 

როგორ და ვინ შექმნა  ნაპოლეონის ნიღაბი? 

______________________________________________________________________________ 

ვის ერგო მემკვირდრეობით ნაპოლეონის ნიღაბი? 

_____________________________________________________________________________ 

როგორ აღმოჩნდა ნიღაბი საქართვეოში? 

_____________________________________________________________________________ 

 სად არჩია  ცხოვრება აშილ მიურატმა? 

______________________________________________________________________________ 

რატომ გადაეცა ნივთები ზუგდიდის სახელმწიფო მუზეუმს? 

______________________________________________________________________________ 

სად ინახება დღეს მემკვიდრეობა? 

_____________________________________________________________________________ 

8. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

ტექსტის პირველ აბზაცში ახსნილია: 

ა)როგორ გაიძარცვა ნაპოლეონის მემკვიდრეობა. 

ბ)ვინ შექმნა ნაპოლეონის ნიღაბი. 

გ)რა მასალისგანაა იგი დამზდებული. 

ვინ უნდა ყოფილიყო ნაპოლეონის ნიღბის მემკვიდრე? 

ა)პირადი ექიმი, რომელმაც ნიღაბი შექმნა. 

ბ)იმპერატორის უახლოესი ნათესავები. 

გ)უნდა გაყიდულიყო და შემოსავალი საფრანგეთის კეთილდღეობას მოხმარებოდა. 

მიუწერეთ, რომელ მუზეუმებშია დაცული? 

ზუგდი: ___________________________________ 

ლონდონი: __________________________________ 

პარიზი: ____________________________________ 

ჰავანა:______________________________________ 

 

9. შეარჩიეთ ერთი მოსაუბრე და მოცემული კითხვითი სიტყვების გამოყენებით დაუსვით შეკითხვა 

(ტექსტის მიხედვით). 



30 
 

 

 

 

 

 

 

9. სამი  რამ, რაც  გავიგე ამ ტექსტიდან: 

1. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

    10. გადმოეცით ტექსტის მოკლე, მაგრამ სრული შინაარსი! 

 

აქტივობა 11. საუბარი ფოტოების მიხედვით. 

1. დააკვირდით ფოტოებს. აღწერეთ, რას ხედავთ თითოეულ ფოტოზე, მიუწერეთ ფოტოებს რა 

ტიპის მუზეუმებში იმყოფებიან ფოტოს გმირები. რა მსგავსება-განსხვავებებს ხედავთ?  

ა)                            ბ)  

ვინ? როდის? რატომ? რისთვის? 

რის გამო? 

 

 

 

 

რომელი? ვისგან? რისგან? 



31 
 

გ)                             დ)  

 

სიტუაციური დიალოგი! 

 

12. დიალოგში მოვლენები არეულია, დაალაგეთ თანამიმდევრობით, შემდეგ კი როლური თამაშის 

სახით წარმოადგინეთ მეწყვილესთან ერთად.  

 

მუზეუმი 

დიალოგი 

- ა) მუზეუმში შესვლა  ფასიანია? 

- ბ) თქვენთან რამდენიმე შეკითხვა მაქვს... 

- გ) მოგესალმებით, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება! 

- დ) დიდი მადლობა კარგი მომსახურებისათვის! 

- ე) მომეცით ორი ბილეთი სტუდენტებისათვის. 

- ვ) გამარჯობა. 

- ზ) დიახ, გისმენთ.  

- თ) მუზეუმი ღიაა დამთვალიერებელთათვის დილის 9:00 საათიდან, საღამოს 20:00 

საათამდე. 

- ი)  რომელ საათზე იღება და იკეტება მუზეუმი? 

- კ)დიახ! თუმცა სტუდენტებზე ფასდაკლება მოქმედებს, 6 წლამდე ბავშვებისათვის კი 

უფასოა. 

- ლ)დიახ! წარმოადგინეთ პირადობა ან სტუდენტური ბილეთი. 

- ინებეთ! 

- გმადლობთ, რომ გვეწვიეთ! 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

 

 

როლური თამაშები: 

 

სიტუაცია 1 

მეგობარი გეპატიჟებათ მუზეუმის დასათვალიერებლად საღამოს, მაგრამ თქვენ გინდათ დარჩეთ 

სახლში და უყუროთ თქვენი საყვარელი სატელევიზიო სერიალის ბოლო სერიას.  

მადლობა გადაუხადეთ თქვენს მეგობარს (რომლის როლსაც ასრულებს გამომცდელი) და 

თავაზიანად უთხარით უარი. 

 

სიტუაცია 2 

 თქვენ გსურთ, რომ დედათქვენმა (რომლის როლსაც ასრულებს ა. ჯგუფელი) მოგცეთ უფრო მეტი 

ჯიბის ფული. მას არ მოსწონს ეს იდეა და არ გთანხმდებათ. ეცადეთ, გადააფიქრებინოთ მას.  თქვენ 

გსურთ ლონდონიდან პარიზში ჩაფრენა 13 მარტს და ერთი კვირის შემდეგ დაბრუნება. მოიძიეთ 

ყველა ინფორმაცია, რაც გჭირდებათ სამოგზაურო ბიუროს თანამშრომლისგან (რომლის როლსაც 

ასრულებს ბ. ჯგუფელი). 

 

საკლასო  დავალება: 

13. მოიძიეთ მასალა ნაპოლეონ  ბონაპარტის  მოღვაწეობის  შესახებ და პრეზენტაციის სახით 

წარმოადგინეთ თქვენთვის  საინტერესო ნებისმიერი ეპიზოდი იმპერატორის ცხოვრებიდან. 
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V თემა 

აღმოჩენები 

 მოისმინეთ ტექსტი:„ზეზვა მზია“ 

 

გეგმა  

 კითხვები გამოწვევისათვის. (გონებრივი იერიში) 

 სტუდენტები სამჯერ ისმენენ ტექსტებს, რომელთა აუდიო ვერსიები 

განთავსებულია სიდიდისკებზე. 

 ტესტებზე მუშაობა. სტუდენტები შეასრულებენ დავალებებს  გრამატიკული, 

ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური, მართლწერისა და სემანტიკური ასპექტების 

გათვალისწინებით. 

 ტექსტზემუშაობა, მოსმენილიტექსტის გაგება-გააზრება ზეორიენტირებული 

დავალებების შესრულება. 

 ასოციაციური რუკა.სტუდენტები ქმნიან ცნებების რუკას სიტყვაზე: აღმოჩენა. 

 საუბარი ფოტოების მიხედვით. 

 სიტუაციური დიალოგი. სტუდენტები მოცემული ილუსტრაციების მიხედვით 

ქმნიან დიალოგებს და შემდეგ როლური თამაშის სახით წარმოადგენენ 

მეწყვილესთან ერთად. 

 საკომუნიკაციო დიალოგები, სტუდენტები თანმიმდევრობით ალაგებენ 

ტექსტს შემდეგ როლური თამაშის სახით წარმოადგენენ მეწყვილესთან 

ერთად. 

 

 საშინაო დავალება: სტუდენტებს ვაძლევთ საშინაო დავალებას. 
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1. კითხვები გამოწვევისათვის (გონებრივი იერიში) 

 

 ვინ არიან ზემოთ მოცემულ ფოტოზე წარმოდგენილი ადამიანები? 

 რა იცით დმანისის მუზეუმის შესახებ? 

 რა იცით უძველესი ადამიანების შესახებ? 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

ლექსიკა და გრამატიკა 

 

2. მოიძიეთ ლექსიკონში წარმოდგენილი სიტყვების განმარტებები (თარგმნეთ მშობლიურ ენაზე). 
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რა როგორი რას შვრება? 

გამოსახულება განსხვავებული არჩევს 

აგებულება მცირე აღმოაჩინა 

ყბა  თხრის 

კიდური  იყენებს 

ცოცვა   

სხეული   

შუბლი   

არქეოლოგია   

აღმოჩენა   

 

3. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები. 

 

 

 

 

 

 

 

4. დაუკავშირეთ ერთმანეთს ანტონიმები 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. დაადგინეთ შესიტყვებები (ტექსტის მიხედვით). 

ზედა კიდურები                            ახლანდელი 

აგებულება                                      ძალიან ძველი 

თანამედროვე                                 მკვლევარი 

უძველესი                                        მდედრი 

მეცნიერი                                         აღნაგობა 

ქალი                                                 ხელები 

ადასტურებს                                   ახალი 

უმთავრესი                                      დაშლა 

განსხვავებული                             მთელი 

ნაწილი                                            მსგავსი 

ძველი                                              უმნიშვნელო 

შეერთება                                        უარყოფს 
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დავალება: სინონიმებისა და ანტონიმების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები ან მინი  

დიალოგი. 

6. მოცემული სიტყვებისგან ააგეთ წინადადებები. 

1 მეცნიერები ისინი ევროპელები წოდება 

2 აღმოჩენა ზომა ყბები დიდი 

3 ქონება მათ კიდურები გრძელი 

4 ადამიანი დმანისი უძველესი აღმოჩენა 

5 ნაწილები მუზეუმი აღდგენა დაცვა 

6 უცხოვრიათ ადამიანები საქართველო უძველესი 

 

7. რომელია მცდარი ფრაზები? 

ა)მკვეთრად განსხვავებული 

ბ)მსუბუქად განსხვავებული 

ა)უახლესი ამბავი 

ბ)ძლიერ ახალი ამბავი 

ა)საქმის აწყობა 

ბ)საქმის შეწყობა 

 

 

მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება 

 

8. როდის აღმოაჩინეს უძველესი ადამიანები - ზეზვა და მზია? 

გამოსახულების                         ნიკაპი 

არქეოლოგიური                        ევროპელები 

მეცნიერებმა                               აგებულება 

მცირე ზომის                             აღდგენა 

პირველი                                    გათხრები 

ადამიანის                                  აღმოაჩინეს 
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

9. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

რატომ უწოდეს მათ პირველი ევროპელები? 

ა) რადგან ისინი უძველესი ადამიანები არაიან. 

ბ) რადგან აფრიკის გარდა, სხვაგან ჯერ უძველესი ადამიანების კვალისათვის არ მიუგნიათ. 

გ) რადგან საქართველო ისტორიულად ევროპის ნაწილს წარმოადგენდა. 

 

 

სად აღმოაჩინეს ზეზვა და მზია? 

ა) დმანისში 

ბ) ბოლნისში 

გ) თბილისში 

რით განსხვავდება 21-ე საუკუნის ადამიანი უძველესი ადამიანისაგან? 

ა) უძველეს ადამიანებს აქვთ უფრო დიდი შუბლის ნაწილი და დიდი ზომის ყბები, აგრეთვე 

გრძელი კიდურები,  ფეხებზე გრძელი ხელები. 

ბ) მათ ფეხებით სიარული არ შეეძლოთ. 

გ) მათი ფეხები უფრო მოკლე იყო ვიდრე ხელები. 

 

10. რას ნიშნავს სიტყვა  გამოსახულება? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. დაწერეთ გამოსახულებასთან დაკავშირებული სიტყვები: 

გამოსახულება:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. რის საფუძველზე შექმნეს მეცნიერებმა ზეზვასა და მზიას გამოსახულებები? 
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_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

13. ტექსტში ნათქვამია: „მათ ჰქონდათ მკვეთრად განსხვავებული გრძელი ხელის კიდურები,“ - 

მეცნიერების თქმით, რაზე მიუთითებს ეს? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

14. სად არის შესაძლებელი ზეზვასა და მზიას ნახვა? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

15. დააკავშირეთ წინადადებები ერთმანეთს: 

I. საქართველოში არქეოლოგიური გათხრების 

დროს                                        

II. მათ სახელიც კი შეურჩიეს:   

III. პირველი ადამიანი  

IV. აფრიკის გარდა, 

 

 

 

16. მოცემული წინადადების ყველა სიტყვას დაუსვით სათანადო კითხვა. 

ზეზვასა და მზიას გამოსახულებები ძლიერ განსხვავებულია. 

 

17. დააწყვილეთ პირველ სვეტში მოცემული ზმნები და მეორე სვეტში მოცემული სიტყვები. 

იყენებდნენ შეექმნათ 

შეძლეს გამოსახულება 

აღადგინეს ცოცვისათვის 

ა) ზეზვა და მზია.                                                                           

ბ) უძველესი ადამიანი დმანისშია 

აღმოჩენილი 

გ) აღმოაჩინეს უძველესი ადამიანების 

სხეულის ნაწილები.  

დ) ძლიერ განსხვავდებოდა 21-ე 

საუკუნის ადამიანისაგან. 
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18. ააგეთ წინადადებები ჩართული სიტყვების გამოყენებით: ერთი მხრივ, მეორე მხრივ, ამგვარად, 

მაშასადამე, მგონი, ალბათ. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19. აუღლეთ ზმნა: აღმოვაჩინე 

ახლანდელი დრო  

წარსული უწყვეტელი  

მომავალი დრო  

წარსული წყვეტილი  

სასურველი მოქმედება  

წარსული შედეგებოთი  

 

20. შეარჩიეთ ერთი მოსაუბრე და მოცემული კითხვითი სიტყვების გამოყენებით დაუსვით შეკითხვა 

(ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

 

 

 

21. სამი რამ, რაც  გავიგე ამ ტექსტიდან 

1. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

ვინ? როდის? რატომ? რისთვის? 

რის გამო? 

 

 

 

 

რომელი? ვისგან? რისგან? 
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___________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

23. გადმოეცით ტექსტის მოკლე, მაგრამ სრული შინაარსი! 

 

აქტივობა 24. საუბარი ფოტოების მიხედვით. 

14. დააკვირდით ფოტოებს. აღწერეთ, რას ხედავთ თითოეულ ფოტოზე. 

ა)      ბ)  

 

გ)              დ)  

 

სიტუაციური დიალოგი! 

 

25. არქეოლოგები 
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ნახატზე წარმოდგენილია ორი არქეოლოგი. მოიფიქრეთ ისტორია და შექმენით დიალოგი, შემდეგ 

კი როლური თამაშის სახით წარმოადგინეთ მეწყვილესთან ერთად. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                            –––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             –––––––––––––––––––––––––––– 

26. დიალოგი დეკანატში-თემა: ჯგუფის შეცვლა 

დიალოგში მოვლენები არეულია, დაალაგეთ სწორი თანამიმდევრობით, შემდეგ კი როლური 

თამაშის სახით წარმოადგინეთ მეწყვილესთან ერთად.  

დიალოგი 

- ა) შეიძლება შემოვიდე? 

- ბ) დიდი მადლობა! და მიზეზიც უნდა მივუთითო? 

- გ) ვის სახელზე უნდა დავწერო? 

- დ) ჩემი მეგობრის ჯგუფში მინდა სწავლა... 

- ე) დიახ, მობრძანდით. 

- ვ) დიახ, რა თქმა უნდა,  შაბლონს ახლავე ამოგიბეჭდავთ! გამომართვით. არ 

დაგავიწყდეთ, იმ ჯგუფის მითითება, რომელშიც გინდათ გადასვლა. 

- ზ) პროგრამის ხელმძღვანელის, კახა გაბუნიას სახელზე. 
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- თ) ჩემს ჯგუფთან დაკავშირებით პრობლემა მაქვს! ჯგუფის შეცვლა მინდა... 

- ი) კარგი...ალბათ მიზეზიც გაქვთ?!... 

- კ)ვფიქრობ, არც ისე დამაჯერებელი მიზეზია ჯგუფის შესაცვლელად, თუმცა ყველა 

შემთხვევაში მოგიწევთ განცხადების დაწერა. 

- ლ)შეგიძლიათ დამეხმაროთ? რაიმე ფორმა ხომ არ გაქვთ? 

- მ) დიახ, მიზეზის დასახელება აუცილებელია. 

- ნ) გმადლობთ! 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

დავალება 27 „თანამოსაუბრე“ 

არ აქვს მნიშვნელობა გყავს თუ არა მანქანა, ბევრ ადამიანს აქვს საკუთარი მოსაზრება ამასთან 

დაკავშირებით.  

 დააკვირდით ქვემოთ მოყვანილ დებულებებს. დასვითნიშანი:  ან  იმ დებულების გასწვრივ, 

რომელსაც ეთანხმებით. 

მე მძულს ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის საკუთარი მანქანით დადიან, ისინი აბინძურებენ 

გარემოს.------ 

თუ გყავს მანქანა ყველგან შგიძლია წახვიდე. ---- 

მანქანა ძალიან სასარგებლო გამოგონებაა.---- 

მძულს მანქანები - გააზარმაცა ადამიანებიორ ნაბიჯზეც მანქანით გადაადგილდებიან.--- 

მანქანის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმომიდგენია.---- 

 გაუზიარეთ მანქანის  მომრავლებასთან დაკავშირებული თქვენი იდეები თქვენს თანამოსაუბრეს. 

ისაუბრეთ იმის შესახებ, რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს მას?   

საუბრის დასასრულს მოუყევით მასწავლებელს თქვენი მსჯელობის შესახებ.  

ის შემდეგ გკითხავთ თქვენ, როდის და სად უნდა შეიზღუდოს მანქნის გამოყენება? კარგად თუ 

ცუდად? ცვლის თუ არა ტექნოლოგიები ჩვენს ცხოვრებას? რას ფიქრობთ მომავალ განვითარებაზე?   

 

საკლასო დავალება: 
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ინტერნეტში თანაჯგუფელთან ერთად მოიძიეთ დამატებითი ცნობები ზევასა და მზიას 

ისტორიიდან, გაეცანით დმანისის მუზეუმის მასალებს და მოამზადეთ პრეზენტაცია. 

 

საშინაო დავალება: 

28. ჯგუფთან ერთად შეარჩიეთ თბილისში რომელიმე მუზეუმი, მოაწყვეთ გასვლითი აქტივობა და 

გააკეთეთ ჯგუფური პრეზენტაცია  ნანახი ექსპონანტებისა და შერჩეული მუზეუმის შესახებ. 

 

VI თემა 

 

მკვლელობა თუ ჰუმანურობა? 

(ევთანაზია) 

 
გეგმა (4სთ): 

 კითხვები გამოწვევისათვის. (გონებრივი იერიში) 

 სტუდენტები სამჯერ ისმენენ ტექსტ N6-ს, რომლის აუდიო ვერსიები 

განთავსებულია სიდიდისკებზე. 

 ტექსტზე მუშაობა, მოსმენილი ტექსტის გაგება-გააზრება ზეორიენტირებული 

დავალებების შესრულება. 

 ტესტებზე მუშაობა. სტუდენტები შეასრულებენ დავალებებს  გრამატიკული, 

ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური, მართლწერისა და სემანტიკური ასპექტების 

გათვალისწინებით. 

 მეგობრების მსჯელობა, სტუდენტები უზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ 

მოსაზრებებს და წერენ  :“ვეთანხმები“ ,„ არ ვეთანხმები“ 

 აქტივობა:“ ღირებულებების ხაზი“. 

 ფილმის ჩვენება. 

 ფილმთან დაკავშირებული შეკითხვები და მსჯელობები. 

 საშინაო დავალების მიცემა. 
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მოისმინეთ ტექსტი:„ევთანაზია“N6 

 

 

 

 

 

ტექსტზემუშაობა 

 

ლექსიკა და გრამატიკა 

 

რა როგორი რას შვრება? 

ევთანაზია პასიური აიძულებს 

მომხრე აქტიური  

პრეპარატი დამკვიდრებული  

მოთხოვნა დაჟინებული  

 

 

1. მოიძიეთ ლექსიკონში წარმოდგენილი სიტყვების განმარტებები. 

 

2. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

რელიგიური ასპექტით ე---------- დაკანონებას ე-------------  ეკლესია. 

ფილოსოფიური ასპექტით თუკი ა-------------- აქვს სიცოცხლის უ-------------, რატომ 

ვაკისრებთ მას ს---------------- ვ-------------------------- და რატომ არ უნდა -------------- 

სიკვდილის უ------------------------. 

3. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები. 

 

 

 

 

 დაავადება                                             სურვილი 

 სრული                                                  სრულდება 

 გამორთვა                                              ავადმყოფობა     

მთავრდება                                             მთელი 

ნება                                                         გათიშვა 
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4. დაუკავშირეთ ერთმანეთს ანტონიმები. 

 

 

 

 

 

 

 

5. დაადგინეთ შესიტყვებები (ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

 

 

 

დავალება: სინონიმებისა და ანტონიმების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები ან მინი 

დიალოგი. 

 

მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება 

 

6. კითხვები გამოწვევისათვის (გონებრივი იერიში) 

გსმენიათ თუ არა ევთანაზიის შესახებ? 

რას ნიშნავს ევთანაზია? 

არის თუ არა ის მისაღები? 

რომელ ქვეყნებშია დაშვებული? 

 

 

 

 

შენარჩუნება                             შეფერხება 

დაჩქარება                                 გაჭიანურება 

მომხრე                                       მოწინააღმდეგე 

აკრძალული                              განკურნებადი 

უკურნებელი                            ნებადართული 

 

 

ტკივილის                                 ტკივილი 

რელიგიური                             მომხსნელი 

კანონს                                        ასპექტით 

აუტანელი                                იცავს 
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7. იმსჯელეთ მოცემულ ფოტოზე..... 

 

 

8. მონიშნეთ  ინფორმაცია  + / -   ნიშნებით:          

ინფორმაცია +/- 

ევთანაზიის ბევრი სახე არსებობს.  

ევროპის უმეტესი ქვეყანა თავს არიდებს ევთანაზიის 

ლეგალიზებას. 

 

ექიმების აზრით, აქტიური ევთანაზია დასაშვებია.  

პასიური ევთანაზია დანაშაულად ითვლება.  

ევთანაზიას ბევრი მოწინააღმდგე ჰყავს.  

მედიცინა თანდათან ვითარდება.  

კანონი ადამიანს იცავს დაბადებიდან ბიოლოგიურ 

სიკვდილამდე. 

 

 

9. ტექსტის მიხედვით უპასუხეთ კითხვებს: 

რას ნიშნავს ევთანაზია? 

_____________________________________________________________________________ 

რას ნიშნავს პასიური ევთანაზია? 

_____________________________________________________________________________ 
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რას ნიშნავს აქტიური ევთანაზია? 

______________________________________________________________________________ 

რას ნიშნავს თავს არიდებს? 

______________________________________________________________________________ 

რა დამოკიდებულებაა საქართველოში   ევთანაზიის მიმართ? 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. რა პირობა უნდა იყოს დაცული, რომ აქტიური ევთანაზია არ ჩაითვალოს დანაშაულად? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. შემოხაზე სწორი პასუხი: 

ევთანაზია დაშვებულია თუ: 

 მსხვერპლის მიერ მოთხოვნა არის ადეკვატური. 

 თუ ადამიანს არ უნდა სიცოცხლე. 

 თუკი პაციენტის სიცოცხლე აპარატზეა დამოკიდებული. 

 ყველა ზემოთ ჩამოთვლ შემთხვევაში. 

ევთანაზიის პრაქტიკა ფართოდაა დანერგილი: 

 ყველა ქვეყანაში 

 ამერიკაში 

 ინგლისში 

 სკანდინავიის ქვეყნებში 

თავს არიდებს ნიშნავს: 

 ერიდება 

 მორცხვია 

 ემალება 

 არ უნდა 
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12. შეავსეთ ცხრილი: 

ევთანაზიის მომხრეების არგუმენტები: ევთანაზიის მოწინააღმდეგეების 

არგუმენტები: 

1. 

 

2. 

 

3.  

 

4.  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

13. შეარჩიეთ ერთი მოსაუბრე და მოცემული კითხვითი სიტყვების გამოყენებით დაუსვით 

შეკითხვა (ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

 

 

 

14. სამი რამ, რაც  გავიგე ამ ტექსტიდან 

1. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

   15. ორი  რამ, რაზეც მეტი ინფორმაცია მჭირდება: 

ვინ? როდის? რატომ? რისთვის? 

რის გამო? 

 

 

 

 

რომელი? ვისგან? რისგან? 
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1. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

18. იმსჯელეთ მეგობართან ერთად ევთანაზიის შესახებ? თქვენი აზრით, ეს არის მკვლელობა თუ 

ჰუმანიზმი? ეთამნხმებით თუ არა აზრს, რომ ადამიანს შეუძლია გათავისუფლდეს საშინელი 

ტკივილისაგან და  მიიღოს ევთანაზიით სიცოცხლის დასრულების გადაწყვეტილება. 

ვეთანხმები                                                        არ ვეთანხმები  

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                            –––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                            –––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

                 აქტივობა- ღირებულებების ხაზი 

 

სტუდენტები იყოფიან ორ საპირისპირო აზრის მქონე ჯგუფად, ირჩევენ თავიანთი ღირებულებების 

ხაზს, ერთ მხარეს დადგებიან სტუდენტები, რომელებიც არიან ევთანაზიის მომხრეები, მეორე 

მხარეს კი  ამ აზრის მოწინააღმდეგეები, ესაუბრეთ ერთმანეთს არგუმენტებით. 

 

19. უყურეთ ფილმს: „მე შენამდე“ (#7). 
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http://net.adjara.com/Movie/main?id=16967 

 

 

კითხვები ფილმის ნახვის შემდეგ: 

 

20. მონიშნეთ  ინფორმაცია  + / -   ნიშნებით:          

ინფორმაცია +/- 

ლუ პატარა გოგონაა, რომელიც მძიმე სამოუშაოებს შორისაა 

გაჭედილი. 

 

უილი წარუმატებელი მამაკაცია.  

უილი უბედური შემთხვევის  დროს დაინვალიდდა, იმ დღეს 

კარგი ამინდი იყო, როცა ავარია შეემთხვა. 

 

ლუ ფილმის ერთ მონაკვეთში მოხუცებს ეუბნება, რომ ბევრად 

ნაკლებ კალორიას მიიღებენ თუ წამოწოლილები შეჭამენ. 

 

ლუ ტანსაცმლის მაღაზიიდან გაათავისუფლეს.  

გასაუბრებაზე ლუს ბიჭი ურჩევს, რომ აჯობებს გარდერობი 

დაალაგოს. 

 

ფილმში უილი ორი წლის წინ დაშავდა საგზაო შემთხვევის 

შედეგად. 

 

 

21. უპასუხეთ კითხვებს: 

რა პრობლემა აქვს ლუს ოჯახს? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

სად დაიწყო ლუისამ მუშაობა? რა პობლემაა ამ ოჯახში? 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

დროის რა ხანგრძლივობით შეიძლება უილის მარტო დატოვება? 

http://net.adjara.com/Movie/main?id=16967
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

რა ჰქვია უილის ოჯახის წევრებს? 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

როგორ მოიქცა უილი, როცა მან პირველად ნახა ლუ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

რა გადაწყვეტილება აქვს მიღებული უილის? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. გაიხსენეთ უილის  დედ- მამა, დაახასიათეთ ისინი, ახსენით, რა დამოკიდებულება აქვთ მათ შვილის 

გადაწყვეტილების  მიმართ. 

უილის დედა უილის მამა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ქვემოთ მოცემულია ფოტოები, რომელებიც ამოღებულია ფილმის კონკრეტული 

მონაკვეთებიდან, გაიხსენეთ ეს ეპიზოდები,  გადმოეცით/აღწერეთ, სად ხდება მოქმედება და რა 

ხდება?  

 

 

 

 

 

 

I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

24. გადმოეცით ფილმის მოკლე შინაარსი. 

 

 

 

25. როგორი დასასრული აქვს  ფილმს?  შენ რომ ამ ფილმის რეჟისორი იყო, როგორ დაასრულებდი მას? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

26. იმსჯელეთ უილის გადაწყვეტილების შესახებ, ეთანხმებით თუ არა და რატომ? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

27. რას ფიქრობდით ევთანაზიის შესახებ: 

ფილმის ნახვამდე (რატომ): ფილმის ნახვის შემდეგ (რატომ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო დავალება: მოიძიეთ ფილმი, რომელიც გადაღებულია შენთვის საინტერესო, აქტუალურ და 

პრობლემურ საკითხზე, უყურეთ და მოუყევით აუდიტორიას ფილმის შინაარსი. 

 

 

 

 

VII თემა 

 

 

ცხოვრებისეული მაგალითები 
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გეგმა (4სთ): 

 სტუდენტები სამჯერ ისმენენ ტექსტებს, რომელთა აუდიო ვერსიები 

განთავსებულია სიდიდისკებზე. 

 ტექსტზე მუშაობა, მოსმენილი ტექსტის გაგება-გააზრება 

ზეორიენტირებული დავალებების შესრულება. 

 ტესტებზე მუშაობა. სტუდენტები შეასრულებენ დავალებებს  გრამატიკული, 

ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური, მართლწერისა და სემანტიკური ასპექტების 

გათვალისწინებულით. 

 მოსმენილი ტექსტის მოკლე, მაგრამ სრული შინაარსის გადმოცემა. 

 

მოისმინეთ ტექსტი:“პირველად დანახული სამყარო“ ტექსტი N7 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

ლექსიკა და გრამატიკა 

 

ვინ/რა როგორი რას შვრება? 

ღიმილი უსინათლო დაკვირვება 

ვაჟი  დახუჭვა 

მგზავრი  ყურება 

სამყარო  გახელა 

წვეთი  დაშტერება 

თანატოლი  მოთმენა 

 

1. მოიძიეთ ლექსიკონში წარმოდგენილი სიტყვების განმარტებები. 
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2. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. დაუკავშირეთ ერთმანეთს ანტონიმები 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. დაადგინეთ შესიტყვებები (ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ავტობუსი                                    ყურება 

მოულოდნელად                        ლაპარაკი 

ემოცია                                          ელანდება 

ეჩვენება                                       გრძნობა 

საუბარი                                       ტრანსპორტი 

გახედვა                                        უეცრად 

ლამაზი                                                  მოხუცი 

გარეთ                                                     ავდარი 

წამოიძახა                                              უბედური 

ახალგაზრდა                                        გაჩუმდა 

დარი                                                      შიგნით 

ბედნიერი                                               უშნო 

ავტობუსი                         გააღო 

ფანჯარა                            გადმოსცვივდა 

ენაცვლებიან                    წამოიძახა 

ცრემლები                         ხედავს       

მოულოდნელად             დაიძრა 

პირველად                        ერთმანეთს 
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5. შეარჩიეთ ხაზგასმულის მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა: 

ბიჭი ფანჯარასთან დაჯდა და გარეთ იხედებოდა.. 

ა) ათვალიერებდა;  ბ) ელოდებოდა;  გ) იყურებოდა 

ის დიდი ემოციით საუბრობდა ყველაფერზე და სიხარულს ვერ მალავდა. 

ა) ფარავდა;            ბ) ემალებოდა;                              გ)ამჟღავნებდა 

მოულოდნელად ბიჭმა კვლავ წამოიძახა 

ა) ეუცრად;  ბ) უთუოდ;  გ) წამსვე 

რასაკვირველია, აქამდე არ ვყოფილვართ მასთან. 

ა) სავარაუდოდ; ბ) რა თქმა უნდა;  გ) საკვირველია 

6. დაწერეთ მრავლობით რიცხვში. 

ჩამოვარდა------------------------- 

გამოსწორდა----------------------- 

 

7. იპოვეთ შეცდომები და აღნიშნეთ X-ით. 

თავ-თავი.    თავთავი. 

მანქნით.       მანქანით. 

იჯდნენ.        ისხდნენ. 

ამჯერად.     ამჯერათ 

 

8. მოცემულყოველსიტყვასდაუსვისაჭიროკითხვა. 

ბიჭი ფანჯარასთან დაჯდა და გაერეთ დაიწყო ყურება. 

 

9. დააწყვილეთ პირველ სვეტში მოცემული ზმნები და მეორე სვეტში მოცემული სიტყვები. 

ეჩვენებოდა ემოციით 

აკვირდებოდა უცნაურად 

საუბრობდა ბიჭს 

 

10. აუღლეთ ზმნა: ვათვალიერებ, ათვალიერებს 
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ახლანდელი დრო  ათვალიერებს 

წარსული უწყვეტელი   

მომავალი დრო დავათვალიერებ  

წარსული წყვეტილი   

სასურველი მოქმედება   

წარსული შედეგებოთი   

 

 

მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება:                      

 

11. მონიშნეთ  ინფორმაცია  + / -   ნიშნებით:          

ინფორმაცია +/- 

ვაჟი პატარა ასაკის იყო და ამიტომ ემოციებს ვერ მალავდა.  

მამა ძალიან ნერვიულობდა და ამიტომ უხერხულობისაგან 

აქეთ- იქით იყურებოდა. 

 

უკან მსხდომი ბიჭები აკვირდებოდნენ თანატოლის ქცევას.  

ვაჟის მამა ძალიან ბედნიერად გრძნობდა თავს.  

ბიჭებმა მამას დახმარება შესთავაზეს.  

მამამ ვაჟებს თავისი ბედნიერების მიზეზი აუწყა.  

 

12. ტექსტის მიხედვით უპასუხეთ კითხვებს: 

დასაწყისიდანვე ვინ და ვინ იკვეთება ავტობუსში მსხდომთაგან? 

______________________________________________________________________________ 

რატომ იყურებოდა ვაჟი ფანჯარაში ასე დაჟინებით? 

______________________________________________________________________________ 

რა ემოციებს ავლენდა იგი? 

_____________________________________________________________________________ 

 

ვინ აკვირდებოდა ბიჭის რეაქციებს? 
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_____________________________________________________________________________ 

რატომ დაინტერსედნენ ბიჭები თანატოლით? 

______________________________________________________________________________ 

რა შესთავაზეს მათ ვაჟის მამას? 

______________________________________________________________________________ 

რა პასუხი მიიღიეს მამისგან? 

_____________________________________________________________________________ 

 

13. შემოხაზე სწორი პასუხი: 

თუ თქვენ აღმოჩნდებით ბიჭის ადგილას, როგორ მოიქცევით? 

ა)გაგიკვირდებათ, მაგრამ ყურადღებას არ მიაქცევთ. 

ბ)გაერკვევით საქმის ვითარებაში და მხოლოდ მაშინ შესთავაზებთ დახმარებას. 

გ)თქვენც ბიჭების მსგავსად მოიქცევით. 

ბიჭი იყო: 

ა) 20 წლის 

ბ) შუახნის 

გ)თინეიჯერი 

დ) 25 წლის 

ცა იყო: 

ა) მოქუფრული 

ბ) უღრუბლო 

გ)ღრუბლიანი 

დ) ლურჯი 

 

14. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

ცოტა წამოწვიმა და ბიჭს რამდენიმე-----------დაეცა-------. მან თვალები-------, შემდეგ --------და 

წვიმის წვეთებს-----------. 

– მამა,ხედავ? წვიმს და წვიმის---------ხელებზე მეცემა! – თქვა და------ცრემლები-----------. 

 

15. რომელია მცდარი ფრაზები? 
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ა) ხელი გაუწოდა 

                         ბ)ხელი მოუწოდა 

ა)შენიშვნა მისცა  

ბ)შენიშვნა მიაწოდა 

 

16. შეარჩიეთ ერთი მოსაუბრე და მოცემული კითხვითი სიტყვების გამოყენებით დაუსვით 

შეკითხვა (ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

 

 

 

 

17. სამი  რამ, რაც  გავიგე ამ ტექსტიდან: 

1. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

17. ორი  რამ, რაზეც მეტი ინფორმაცია მჭირდება: 

1. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

18. მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა გავითვალისწინო 

ვინ? როდის? რატომ? რისთვის? 

რის გამო? 

 

 

 

 

რომელი? ვისგან? რისგან? 
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1. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

19. გადმოეცი თთხრობით ტექსტის მოკლე, მაგრამ სრული შინაარსი! 

 

საკლასო დავალება:დაწერეთ თემა: „ჩემი ერთი ცხოვრებისეული მაგალითი“, გაიხსენეთ თქვენი ან 

თქვენი მეგობრის ცხოვრებიდან მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელმაც დაგაფიქრათ. 
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VIIIთემა 

 

ცხოვრებისეული მაგალითები 
 

გეგმა: 

 სტუდენტები სამჯერ ისმენენ ტექსტებს, რომელთა აუდიო ვერსიები 

განთავსებულია სიდიდისკებზე. 

 ტექსტზე მუშაობა, მოსმენილი ტექსტის გაგება-გააზრება 

ზეორიენტირებული დავალებების შესრულება. 

 ტესტებზე მუშაობა. სტუდენტები შეასრულებენ დავალებებს, გრამატიკული, 

ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური, მართლწერისა და სემანტიკური ასპექტების 

გათვალისწინებულით. 

 მოსმენილი ტექსტის მოკლე, მაგრამ სრული შინაარსის გადმოცემა. 

 

მოისმინეთ ტექსტი #8: „ნამცხვრების შეკვრა“. 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

ლექსიკა და გრამატიკა 

 

რა როგორი რას შვრება? 

სიტყვა გაკვირვებული შერცხვა 

დრო   

შემთხვევა   

ბრაზი   

მოსაცდელი   
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1. მოიძიეთ ლექსიკონში წარმოდგენილი სიტყვების განმარტებები.  

  

2. წინადადებებში გამუქებული სიტყვები ჩაანაცვლეთ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვებით: 

მიემგზავრებოდა,  გასაოცად, კონფლიქტი, საამბობი,  მოაგონდა,  

 

ა) ცოტა ხანში ქალს ნაყიდი ნამცხვრები გაახსენდა.  

ბ)კაცის უცნაური საქციელი საინტერსეო მოსაყოლი იქნებოდა მეგობრებისთვის.  

გ) მისდა გასაკვირვად, ტკბილეული უკვე ამოღებული დახვდა. 

დ)ქალი უცხო ქვეყანაში მიფრინავდა.   

ე)ქალი ბრაზდებოდა, თუმცა ნამცხვრის გამო ჩხუბი არ სურდა. 

 

3. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. დაუკავშირეთ ერთმანეთს ანტონიმები 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. დაადგინეთ შესიტყვებები (ტექსტის მიხედვით). 

ტკბილეული                                            გასაოცარი 

შეკვრა                                                        გაუხსნელი 

გასაკვირი                                                  განმარტება 

ხელშეუხებელი             პრესა 

ახსნა                                პაკეტი 

ჟურნალ-გაზეთი           ნამცხვარი 

 

გაახსენდა                    გაუხარდა 

ამოიღო                         გაამთლიანა 

დატოვა                        სხვა 

გაბრაზდა                     წაიღო 

გატეხა                           ჩადო 

იგივე                             დაავიწყდა 
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დავალება: სინონიმებისა და ანტონიმების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები ან მინი 

დიალოგი. 

 

6. მოცემული სიტყვები. 

ცოტა ხან... მას გვერდ...ერთ.. მამაკაცი მიუჯდა, ისიც ჟურნალ.. კითხულობდა. ცოტა 

ხან...ქალ..თავის ნამცხვრ....გაახსენ.... იქვე იდო ნამცხვრებ.... შკვრა. ქალ....ვერ გაიხსენა, როდის 

ამოიღო ის ჩანთ........, 

 

7. დაწერეთ მრავლობით რიცხვში: 

გდია --------------- 

აცლის-------------------- 

8. იპოვეთ შცდომები და აღნიშნეთ X-ით: 

სანახავად.  სანახავათ. 

ზემოთ. ზემოდ. 

თვითმფრინავით. თვითმფვრინავით. 

ბოდიში გადავუხადო. ბოდიში მოვუხადო. 

 

9. მოცემული წინადადების ყველა სიტყვას დაუსვით სათანადო კითხვა: 

ცოტა ხანში მის გვერდით ერთი მამაკაცი დაჯდა. 

 

 

 

10. დააწყვილეთ პირველ სვეტში მოცემული ზმნები და მეორე სვეტში მოცემული სიტყვები. 

მიფრინავდა                        ამბავი 

კითხვა                                  ამოღება 

გადაავიწყდა                       გაახსენდა 

გადამხდარი                        დაიწყო 

ნამცხვრები                         უცხო ქვეყანაში 
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იჯდა ხელი 

აუკრა ნამცხვარი 

მიაწოდა თვითმფრინავში 

 

11. ააგეთ წინადადებები შემდეგი  ჩართული სიტყვების გამოყენებით: რასაკვირველია, რა თქმა 

უნდა. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. აუღლეთ ზმნები: მივფრინავ, ვმგზავრობ 

 

ახლანდელი დრო  მიფრინავს 

წარსული უწყვეტელი   

მომავალი დრო გავფრინდები  

წარსული წყვეტილი   

სასურველი მოქმედება   

წარსული შედეგებოთი   

 

 

მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება:                      

 

13. როგორ გესმით გამონათქვამი- „ეს შემთხვევა ხელიდან გაუშვა“? 

 ხელი გაშალა და დაუვარდა. 

 ვერ მიხვდა, ისე დაკარგა. 

 შანსი დაკარგა. 

 

14. მონიშნეთ  ინფორმაცია  + / -   ნიშნებით:          
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ინფორმაცია +/- 

ქალი მატარებლით ბრუნდებოდა სამშობლოში  

იგი აეროპორტის მოსაცდელში იმყოფებოდა  

ქალმა ნამცხვარი ამოიღო და გვერდით მჯდომ მამაკაცს 

შესთავაზა 

 

ქალი ძალიან გაბრაზდა, როცა მამაკაცმა ბოლო ნამცხვარი გაუყო  

ქალმა სასწრფოდ დატოვა მოსაცდელი ოთახი  

ქალმა ძალიან ინანა თავისი საქციელი  

აღმოჩნდა, რომ ქალი სხვის ნამცხვარს ჭამდა  

 

15. ტექსტის მიხედვით უპასუხეთ კითხვებს: 

სად მიფრინავდა ქალი? 

რატომ გაჩერდა მოსაცდელ ოთახში? 

რატომ გაბრაზდა იგი? 

რატომ დატოვა ქალმა მოსაცდელი ოთახი? 

რა აღმოჩნდა ქალისათვის მოულოდნელი? 

რა განცდა დაეუფლა ქალს? 

რა ინატრა ქალმა? 

ტექსტის ბოლოს რა დასკვნაა გამოტანილია?  

 

16. შემოხაზე სწორი პასუხი: 

ტექსტის პირველ აბზაცში ახსნილია: 

ა)რატომ მიფრინავდა ქალი უცხოეთში. 

ბ)რატომ გაჩერდა მოსაცდელ ოთახში. 

გ)რა ამოიღო ქალმა ჩანთიდან. 

როგორი უნდა იყოს ადამიანი გამგზავრების წინ? 

ა)უყურადღებო, გაფანტული. 

ბ)ფრთხილი, მობილიზებული. 

გ)გაკვივრებული.  
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17. შეარჩიეთ ერთი მოსაუბრე და მოცემული კითხვითი სიტყვების გამოყენებით დაუსვით 

შეკითხვა (ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

 

 

 

18. სამი  რამ, რაც  გავიგე ამ ტექსტიდან: 

1. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

19. ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა გავითვალისწინო 

1. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

20. გადმოეცით  ტექსტის მოკლე,  მაგრამ  სრული  შინაარსი! 

 

აქტივობა 21. საუბარი ფოტოების მიხედვით. 

1. დააკვირდით ფოტოებს. აღწერეთ, რას ხედავთ თითოეულ ფოტოზე, მოიფიქრეთ ისტორიები. 

შემდეგ კი როლური თამაშის სახით წარმოადგინეთ მეწყვილესთან ერთად. 

 

ვინ? როდის? რატომ? რისთვის? 

რის გამო? 

 

 

 

 

რომელი? ვისგან? რისგან? 
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ა)                    ბ)  

 

 

გ)  

 

სიტუაციური დიალოგი! 

 

22. დიალოგში მოვლენები არეულია, დაალაგეთ სწორი თანამიმდევრობით, შემდეგ კი როლური 

თამაშის სახით წარმოადგინეთ მეწყვილესთან ერთად. 

ტრანსპორტი 

დიალოგი 
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- ა) ისანთან ახლოსაა... ფეხით გახვალთ 5 წუთში... 

- ბ) ეს ადგილი თავისუფალია? 

- გ) ბოდიში, რა ღირს ბილეთი? 

        -    დ) უკაცრავად, ეს ავტობუსი მეტრო ისნამდე მიდის? 

- ე) დიახ, მიდის. მეოთხე გაჩერებაზე უნდა ჩახვიდეთ. 

- ვ) ჩააგდეთ 50 თეთრი ან გაატარეთ აპარატზე თქვენი სამგზავრო ბარათი 

- ზ) ხომ ვერ მეტყვით, როგორ მოვხვდე შავი ზღვის ქუჩაზე? 

- თ) დიახ, დაბრძანდით. 

- ი) არა, ორი ბილეთის აღება მოგიწევთ... დაელოდეთ სხვა მგზავრს და გამოართვით 

ხურდა. 

- კ)სტუდენტური ბარათი ჯერ არ ამიღია... ლარიანი მაქვს, ხურდას დამიბრუნებს? 

- ლ)უკაცრავად,თუ შეიძლება გამატარეთ, მომდევნო გაჩერებაზე ჩავდივარ! 

- მ)წინ გადმობრძანდით და ამ კარიდან ჩადით! 

- ნ)გახსენით, რა, უკანა კარი, ჩავდივარ! 

- ო) მიბრძანდით! 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

23. საკლასო დავალება: 

მოამზადე პრეზენტაციისთვის თემა: „მგზავრობა“ გაითვალისწინე, რა ნივთები გვჭირდება 

მგზავრობის დროს, რა არ უნდა დაგვავიწყდეს. 

 

 

საშინაო დავალება: 

დაუსვით თქვენს მეგობრებს/ახობლებს კითხვები, თუ ჰქონიათ უხერხული მომენტები ცხოვრებაში 

ან სასაცილო ისტორიები? სთხოვეთ, რომ მოგიყვნენ და მოამზადეთ სალექციოდ წარსადგენად. 

 

 



70 
 

IXთემა 

 

ბუნებრივი მოვლენები 
 

გეგმა: 

 სტუდენტები სამჯერ ისმენენ ტექსტს, რომლის აუდიო ვერსია 

განთავსებულია სიდიდისკებზე. 

 ტექსტზე მუშაობა; ლექსიკა და გრამატიკა: სტუდენტები 

შეასრულებენ დავალებებს გრამატიკული, ლექსიკურ-

ფრაზეოლოგიური, მართლწერისა და სემანტიკური ასპექტების 

გათვალისწინებით. 

 ტექსტზე მუშაობა, მოსმენილი ტექსტის გაგება-გააზრება 

ზეორიენტირებული დავალებების შესრულება. 

 ფოტოების მიხედვით საუბარი. 

 სიტუაციური დიალოგები. 

 

მოისმინეთ ტექსტიN 9:  ვულკანი 

 

ტექსტზემუშაობა 

 

ლექსიკა და გრამატიკა 

 

რა როგორი რას შვრება? 

ფერფლი ნაყოფიერი აფრქვევს 

ლავა მოქმედი მიდის 

ორთქლი მყარი  

მასა   

ფსკერი   
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1. მოიძიეთ ლექსიკონში წარმოდგენილი სიტყვების განმარტებები.  

 

2. ახალი სიტყვების განმარტების შემდეგ, მოცემული სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ 

წინადადებები. 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

 

3. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. დაუკავშირეთ ერთმანეთს ანტონიმები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამოსული                           მადანი 

ძალიან ცხელი                  ორთქლი 

საბადო                               ძვირფასი ლითონი 

 ბოლი                                მდიდარი 

ნაყოფიერი                        გავარვარებული 

ოქრო                                  ამოფრქვეული 

 

 

 

მოქმედი                                         ცხელდება 

 ბუნებრივი                                    ახლოს 

ცივდება                                         ჩადის 

შორს                                                შესაძლებელი 

გადმოდის                                      ხელოვნური 

შეუძლებელი                                 ჩამქრალი                                 
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5. დაადგინეთ შესიტყვებები (ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

 

 

 

 

6. მოცემული სიტყვებისაგან ააგეთ წინადადებები. 

ნიმუში: 1. კაცს ტყეში ცხოველი შეხვდა 

ამოდის გული დედამიწა ვულკანი 

მასა წარმოშობა მთები ვულკანი 

არის  ხანდახან იგი სასარგებლო 

ადგილი დედამიწა ჩაღრმავებული ზედაპირი 

ყურება  ლამაზი ფრქვევა ძალიან 

 

7. აუღლეთ ზმნები: ამოფქრვევა,  ხედავს 

ახლანდელი დრო იფრქვევა  

წარსული უწყვეტელი                                                                        

მომავალი დრო  დაინახავს 

წარსული წყვეტილი   

სასურველი მოქმედება   

წარსული შედეგობითი   

 

8. იპოვე შეცდომები და აღნიშნე X-ით. 

ცხელ-ცხელი. ცხელცხელი. 

გაციებული. გაცივებული. 

 

ვულკანის                                   ტერიტორიები 

ცხელი                                         ლითონი 

ნაყოფიერი                                  წვერიდან 

ძვირფასი                                     მინერალი 

მთის                                             ამოფრქვევა 

სასარგებლო                                მასა 
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9. რომელია მცდარი ფრაზები? 

ა) მოქმედი ვულკანი 

ბ) უმოქმედო ვულკანი 

ა) ჩამქრალი ვულკანი 

ბ) ჩაფერფლილი ვულკანი 

ა) ძვირფასი საბადოები 

ბ)მშვენიერი საბადოები 

 

10. მოცემული წინადადების ყველა სიტყვას დაუსვით საჭირო კითხვა: 

ზოგჯერ ვულკანი სასარგებლოც შეიძლება ოყოს. 

 

11. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

ვულკანები ერთდროულად.........                                   

ა)ამოქმედდა  

ბ) ამოქმედდნენ 

ჩვენ ტელევიზორში ვუყურებთ  ვულკანის... 

ა) ფრქვევას 

ბ) ფრქვევა 

 

12. დააწყვილეთ პირველ სვეტში მოცემული ზმნები და მეორე სვეტში მოცემული სიტყვები. 

დაუდგება სწრაფად 

ამოდის მასა 

იფრქვევა ვერაფერი 
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მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება:                      

 

13. მონიშნეთ  ინფორმაცია  + / -   ნიშნებით:          

ინფორმაცია +/- 

ვულკანი ბუნებრივი მოვლენაა  

ვულკანი დედამიწის ფსკერიდან ამოდის  

ვულკანისგან ცხელი მასა ყოველთვის არ ამოდის  

ჩამქრალი ვულკანი საშიში აღარ არის  

ხანდახან ვულკანი სასარგებლოც შეიძლება იყოს  

ვულკანური ტერიტორიები ძალიან უნაყოფოა  

 

14. ტექსტის მიხედვით უპასუხეთ კითხვებს: 

რა ეწოდება ვულკანის ამოსვლას? 

რა წარმოიქმნება ვულკანის გაციებული მასისგან? 

როგორ ჩნდება და საიდან იფრქვევა ვულკანი?  

რატომ არის ვულკანური ტერიტორიები ნაყოფიერი? 

არის თუ არა შესაძლებელი ვულკანის ამოფრქვევის  თავიდან აცილება? 

რამდენი სახეობის მასას ამოისვრის ვულკანი? ჩამოთვალეთ: 

რომელი მოქმედი ვულკანი იცით?  

 

15. დაასრულეთ აზრი: 

ხანდახან ვულკანი სასარგებლოც კი შეიძლება იყოს, რადგან 

 _________________________________________________________________________________ 

 

16. შემოხაზე სწორი პასუხი: 

ტექსტის პირველ აბზაცში ახსნილია: 

ა. როგორ ამოდის და იფრქვევა ვულკანი. 

ბ.რატომ ცივდება ამოფრქვეული ვულკანი. 

გ. რატომ არის ჩამქრალი ვულკანი უფრო საშიში. 

ვულკანების ძირითადი ნაწილი არის: 
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ა. წყნარ ოკეანეში 

ბ. ხმელეთზე 

გ.ინდონეზიის კუნძულებზე 

ვულკანის ამოფრექვევის პროგნოზი: 

ა. შესაძლებელია 

ბ. ზოგჯერ შუეძლებელია 

გ. შეუძლებელია 

 

17. სამი  რამ, რაც  გავიგე ამ ტექსტიდან 

1. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

18. გადმოეცით ტექსტის მოკლე, მაგრამ სრული შინაარსი! 

 

19. აღწერე, რა სიტუაციაა ფოტოზე? გამოიყენე მოცემული სიტყვები შესაბამის ფოტოზე. 

(იფრქვევა, ორთქლი, გადმოდის, ამოდის, მასა, ლავა, ცეცხლოვანი) 

ა) ვულკანიდან--------------------------------------- 
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ბ) ვულკანიდან--------------------------------------------------- 

გ) ვულკანიდან------------------------------------- 

 

სიტუაციური დიალოგი: 

 

20. წარმოიდგინეთ, რომ შენი ჯგუფელი ვერ მოვიდა ლექციაზე,  

გაუგზავნეთ ერთამენთს შეტყობინება , მისწერეთ რა თემაზე იყო 

საუბარი ლექციაზე, სთხოვეთ, რომ ერთად გააკეთოთ პრეზენტაცია, 

დაგეგმეთ ერთად პრეზენტაცია და აარჩიეთ თემა. 

გამოიყენეთ სიტყვები: 

როგორ ხარ? 

რატომ ვერ მოხვედი? 

ბენებრივ მოვლენებზე უნდა ვისაუბროთ. 

რომელი შევარჩიოთ? 
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საინტერესო იქნება. 

შემომიერთდები? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. დააკვირდით ქვემოთ მოცემულ სურათებს და  გამოიყენეთ შესაბამისი სიტყვები ფოტოს აღსაწერად 

(ჭექა-ქუხილი, დარი, ავდარი, თავსხმა წვიმა, ძლიერი ქარი ქრის, ქარიშხალი). 

ა) ბ)  
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გ) დ)  

ე)  

 

 

 

როლური თამაშები: 

 

სიტუაცია 1 

ჯგუფელი გეპატიჟებათ სასეირნოდ, მაგრამ თქვენ გინდათ დარჩეთ სახლში და მოამზადოთ 

დავალება, არ გინდათ, რომ აწყენინოთ.. მადლობა გადაუხადეთ თქვენს ჯგუფელს, 

მოიმიზეზეთ ამინდი (რომლის როლსაც ასრულებს ჯგუფელი) და თავაზიანად უთხარით 

უარი. 
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სიტუაცია 2 

 თქვენ გსურთ, რომ გახდეთ ჟურნალისტი, გამოცხადებულია ამინდის პროგნოზის წამყვანის 

ვაკანსია, მიწვეული ხართ გასაუბრებაზე (რომლის როლსაც ასრულებს ა. ჯგუფელი) უნდა 

დაუმტკიცოთ, რომ თქვენ ხართ ყველაზე კარგი წამყვანი და არა თქვენი კონკურენტი (რომლის 

როლსაც ასრულებს ბ. ჯგუფელი) ეცადეთ, დაარწმუნოთ ის. უნდა გააკეთოთ საცდელი ამინდის 

პროგნოზი, ისაუბრეთ საქართველოს სხვადასხვა მხარეს როგორი ამინდია მოსალოდნელი. 

 

22. საშინაო დავალება: 

მეგობართან ერთად შეარჩიე თემა რომელიმე ბუნებრივი მოვლენის შესახებ, მაგ: ტორნადო, 

მიწისძვრა და ა.შ.  მასთან ერთად მოამზადე ჯგუფური პრეზენტაცია, ეცადეთ, რომ ჯგუფში არ 

განმეორდეს თემა. 
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Xთემა 

 

ბულინგი სკოლაში 
 

გეგმა: 

კითხვები გამოწვევისათვის. (გონებრივი იერიში). 

მსჯელობა ფოტოების მიხედვით. 

ვიდეორგოლის ჩვენება: „ბულინგი სკოლაში“ 

ტექსტზემუშაობა, მოსმენილი ტექსტის გაგება-გააზრებაზე 

ორიენტირებული დავალებების შესრულება. 

ტესტებზე მუშაობა. სტუდენტები შეასრულებენ დავალებებს, 

გრამატიკული, ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური, მართლწერისა და 

სემანტიკური ასპექტების გათვალისწინებით. 

ფილმის ჩვენება. 

ფილმთან დაკავშირებული შეკითხვები და მსჯელობები. 

საშინაო დავალება: სტუდენტებს ვაძლევთ საშინაო დავალებას. 

 

კითხვები გამოწვევისათვის 

 

1. რა არის ბულინგი? 

2. რა არის ჩაგვრა? 

3. რა არის აგრესია? 

 

საუბარი ფოტოების მიხედვით: 

 

1.ისაუბრეთ და აღწერეთ, რას ხედავთ ფოტოზე, რა მსგავსება - განსხვავებებია მათ შორის? 
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ვუყუროთ მოცემულ ლინკზე ვიდეო რგოლს). 

https://www.youtube.com/watch?v=cH9bNXcTKRE 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

ლექსიკა და გრამატიკა 

 

2. . დაუკავშირე ანტონიმები: 

 

უკონფლიქტო დაიწყოს 

დამთავრდეს ახლებურად 

ძველებურად კონფლიქტური 

აგრესიული მშვიდი 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cH9bNXcTKRE
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3. დაუკავშირეთ სიტყვები ერთმანეთს: 

სიმართლის                   ფული 

წარმოჩენა                      თქმა 

ვიშოვე                              მოგვარება 

პრობლემის                       ნიჭის 

 

4. შეარჩიეთ სწორი პასუხი. 

მუქარა არის, როდესაც.... 

ა) ერთი ადამიანი აფრთხილებს მეორეს. 

ბ) ერთი ადამიანი აშინებს მეორეს. 

გ) ერთი ადამიანი უფრთხილდება მეორეს. 

თავდაჯერებული ნიშნავს, რომ ადამიანი: 

ა) აჯერებს ყველას თავის სიმართლეში. 

ბ) საკუთარ თავშია დარწმუნებული. 

გ)ლიდერია. 

„ფულის გამოძალვა“ ნიშნავს: 

ა)ფულის ძალით წართმევას. 

ბ)ფულის მიცემას. 

გ) ფულის ჩუქებას. 

 

მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება: 

 

5. უპასუხეთ კითხვებს: 

როგორი ბიჭია საბა?------------------------------------------ 

რა შეიცვალა საბასთან?------------------------------------------------ 

ვინ დაურეკა საბას დედას?----------------------------------------------------- 

როგორი ხასიათი აქვს ნიკას?------------------------------------------------------ 

რას ეძახის ნიკა საბას? -------------------------------------------------------------- 

რას სთხოვს ნიკა საბას?------------------------------------------------------------- 

რას უხსნის საბას მასწავლებელი?----------------------------------------------------- 
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რა პრობლემა აქვს საბას?--------------------------------------------------------------- 

რას ფიქრობს დირექტორი?------------------------------------------------------------- 

რას ამბობს სოციალური მუშაკი?------------------------------------------------------- 

ძალადობა არის........................................................................................................ 

რას ურჩევს სოციალური მუშაკი ნიკას დედას?-------------------------------------- 

 

6. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

როგორ ესაუბრება სოციალუირი მუშაკი ნიკას: 

ა) აგრესიულად 

ბ) მეგობრულად 

გ) უბრაზდება 

ნიკას მამა: 

ა) ყურადღებიანი მშობელია 

ბ)საზღვარგარეთაა წასული 

გ) პარლამენტარია 

 

7. რა არის ვიდეორგოლის მთავარი აზრი? რისი ჩვენება უნდოდა ამით ავტორს? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. როგორი დასასრული აქვს ვიდეორგოლს? რამ განაპირობა ეს? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

უყურეთ ფილმს:  „საოცრება“ 

http://net.adjara.com/Movie/main?id=20694 

 

 

ნანახ ფილმზე მუშაობა 
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ლექსიკა და გრამატიკა 

 

 

რა როგორი რას შვრება? 

საოცრება   

ნაკრძალი   

მოვლენა   

ხანძარი   

ცერი   

ჩაფხუტი   

 

1. მოიძიეთ ლექსიკონში წარმოდგენილი სიტყვების განმარტებები.  

 

2. ახალი სიტყვების განმარტების შემდეგ, მოცემული სიტყვებისგან შეადგინეთ წინადადებები. 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

 

3. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები. 

 

 

 

 

 

იდეალური                       მათხოვარი 

მაწანწალადადუმება 

გაჩუმება                             სენი 

უხერხული                        სრულყოფილი 

 ჭირი                                   უსიამოვნო 

ზემოქმედება                    გავლენა 

იგივე                                  გავლენა 
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4. დაუკავშირეთ ერთმანეთს ანტონიმები 

 

 

 

 

 

 

5. დაადგინეთ შესიტყვებები (ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

 

 

 

6. მოცემული სიტყვებისაგან ააგეთ წინადადებები. 

ნიმუში: 1. კაცს ტყეში ცხოველი შეხვდა 

ჩვენ კლასი ერთი ვარ 

თხოვნა მან მეგობარი ჩემთან 

აქვს სახე დეფორმაცია ძმა 

მე შეძლება მას დახმარება 

 

7. აუღლეთ ზმნები: მჭირდება, სჭირდება 

ახლანდელი დრო მჭირდება  

წარსული უწყვეტელი                                                                        

მომავალი დრო  დაგჭირდება 

წარსული წყვეტილი   

გახარებული                                        დასრულბა 

 დაწყება                                                მოწყენილი 

მახინჯი                                                ღარიბი 

მდიდარი                                              ლამაზი 

 

გაოცებული             ეტკინა 

პლასტიკური           იჩხუბეს 

გული                         ოპერაცია 

მეგობრებმა               უყურებდა 
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სასურველი მოქმედება   

წარსული შედეგობითი   

 

8. იპოვე შეცდომები და აღნიშნე X-ით. 

უხალისოთ. უხალისოდ. 

კარგათ. კარგად. 

 

9. რომელია მცდარი ფრაზები? 

ა) მეგობრული ადამიანი. 

ბ) მეგობრიანი ადამიანი. 

ა) შობამ კარგად ჩაიარა. 

ბ) შობამ კარგად იარა. 

ა) მაწან წალა 

ბ)მაწანწალა 

 

10. მოცემული წინადადების ყველა სიტყვას დაუსვით საჭირო კითხვა: 

თუ გადაწყვეტ გააკეთო სიკეთე, მაშინ გააკეთე მეტი სიკეთე.......... 

 

11. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

მეგობრები ერთად.........                                   

ა)დაჯდა 

ბ) დახსდნენ 

ბავშვებმა სცემეს.... 

ა) ერთამენთი 

ბ) ერთმანეთს 

 

მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება: 

 

12. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

რამდნი ოპერაცია გადაიტანა ავგიმ? 

 1 
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 20 

 27 

რისი ეშინია ავგის? 

 სკოლაში შესვლის 

 გარეთ გასვლის 

 დედის გარეშე სიარულის 

რომელი დღესასწაული უყვარს ავგის? 

 შობა 

 ჰელოუვინი 

 ახალი წელი 

ვინ არის დეიზი? 

 ძაღლი 

 და 

 კლასელი 

როგორ შეხვდნენ ავგის სკოლის ეზოში? 

 ყველა ესალმებოდა 

 ყველა გაკვირვებით უყურებდა 

 ყველა უღიმოდა 

 

13. უპასუხეთ კითხვებს: 

რა რეაქცია ჰქონდა ექიმს, როცა ავგუსტი დაიბადა? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ვინ დაათვალიერებინა სკოლა ავგუსტს? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

რატომ უკეთია ავგის ჩაფხუტი? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

რატომ მოიჭრა ავგიმ ნაწნავი? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

რა მოხდა ჰელუვინის ღამეს? 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

რა პრობლემები აქვს ვიას? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ვინ არის ვიას მეგობარი? რა შეიცვალა მათ შორის? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. დაასრულეთ ფილმის პერსონაჟების ჩამოთვლა, (რომელებიც დაგამახსოვრდათ) და მიუწერეთ მათი 

თვისებები: 

პერსონაჟი დახასიათება 

ავგი  

 

 

 

 

ავგუსტის მამა  

 

 

 

 

ავგუსტის დედა  

 

 

 

 

ვია  
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15. ქვემოთ მოცემულია ფოტოები, რომლებიც ამოღებულია ფილმის კონკრეტული მონაკვეთებიდან, 

გაიხსენეთ ეს ეპიზოდი გადმოეცით,აღწერეთ, სად მიმდინარეობს მოქმედებადა რა ხდება?  
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ა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. გაიხსენეთ ფილმში ბულინგის რა შემთხვევები იკვეთება, გადმოეცით ეს ნაწილი ფილმიდან. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. როგორ გადაიჭრა ბულინგის პრობლემა ფილმში? 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. ავგის  შემთხვევაში რა არის ბულინგის გამომწვევი ფაქტორი? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19. გადმოეცით ფილმის მოკლე  შინაარსი: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. საშინაო დავალება: 

მოამზადეთ პრეზენტაცია თემაზე: „ბულინგი, პრობლემები და პრობლემის გადაჭრის გზები.“ 
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გეგმა: 

 ლექსიკასა და გრამატიკაზე მუშაობა. 

 სტუდენტები სამჯერ ისმენენ ტექსტებს, რომელთა აუდიო ვერსიები 

განთავსებულია სიდიდისკზე. 

 ტესტებზე მუშაობა. სტუდენტები შეასრულებენ დავალებებს, გრამატიკული, 

ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური, მართლწერისა და სემანტიკური ასპექტების 

გათვალისწინებით. 

 ტექსტებზე მუშაობა, მოსმენილიტექსტების გაგება-გააზრება ზეორიენტირებული 

დავალებების შესრულება. 

 დიალოგი 

 

 

 

XI თემა 

სიყვარულის დღე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოისმინეთ ტექსტი #10: სიყვარულის დღე. 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

ლექსიკადა გრამატიკა 

 

ახალი სიტყვები   

  

რა 

 

როგორი 

 

   ზმნები 

 

 

 
ფიგურა  გამოუტყდა  

 
თაიგული  აუხსნა  
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 ბარათი    

 სიყვარული    

1. მოიძიეთ ლექსიკონში წარმოდგენილი სიტყვების განმარტებები.  

 

2. როგორ გესმით გამონათქვამი-„ვალს უბრუნებს“კონტექსტიდან გამომდინარე. 

o თანხა დაუბრუნა. 

o ძველი დავალიანება გაისტუმრა 

o სიყვარული აუხსნა 

 

3. წინადადებებში გამუქებული სიტყვები ჩაანაცვლეთ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვებით:  

ფურცლებზე, დებენ, უთხრას, ტრადიცია. 

ა) მოდით, რამდენიმე საინტერესო წეს-ჩვეულება განვიხილოთ. 

ბ)შემდეგამ ბარათებს ათავსებენ ყუთში.  

გ) ამ დღეს ქალს შუძლია გაუმხილოს კაცს თავისი სიყვარული. 

დ) ყოველი სიყვარულის დღეს ლამაზ ბარათებზე წერენ ერთმანეთის სახელებს. 

 

4. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. დააკავშირეთ ანტონიმები 

 

 

 

 

გაახსენდა                    გაუხარდა 

ამოიღო                         გაამთლიანა 

დატოვა                        სხვა 

გაბრაზდა                     წაიღო 

გატეხა                          ჩადო 

იგივე                             დაავიწყდა 

 

ცდილობს             სასიამოვნო მოულოდნელობა 

გამოუტყდეს        გადასცემენ 

სიურპრიზი         ძვირადღირებული 

იღებენ                   წეს-ჩვეულება 

ძვირფასი             გაუმხილოს 

ტრადიცია           მოწადინებულია 
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6. დაუკავშირეთ ერთმანეთს ანტონიმები 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. მოცემული სიტყვებისგან ააგეთ წინადადებები: 

 

1.  დღე  ქალები მილოცვა სიყვარული 

2.  შაქარი ამერიკა ძვირი ღირებულება 

3.  ჩუქება ერთმანეთი სუვენირები ლამაზი 

4.  ერთი  ზუსტად თვე  შემდეგ 

5.  აღნიშვნა შტატი დამოკიდებულება ტრადიცია 

6.  საჩუქრები ფიგურა იაპონელთა შოკოლადი 

 

 

8. რომელია მცდარი ფრაზები? 

ა) დაასაჩუქრა 

ბ)საჩუქარი აჩუქა 

ა) განსაკუთრებული სუვენირი 

ბ)წარმატებული სუვენირი 

ა)სამკუთხა ფიგურები 

ბ)სამკუთხედის ფიგურები 

 

ვალენტინობის                    საჩუქარი 

დადგენილი                        ფიგურები 

განსაკუთრებული              შეთავაზება 

შოკოლადის                        ლექსებს 

ქორწინების                         წეს-ჩვეულება 

უწერენ                                  დღესასწაული 
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9. დაწერეთ მრავლობით რიცხვში: 

ფიგურა --------------- 

ჩუქნის-------------------- 

 

10. იპოვეთ შცდომები და აღნიშნე X-ით: 

აგებულება. აგებულობა. 

აბამს. აბავს. 

ალბათ. ალბად. 

მე-19. 19-ე. 

 

11. დააწყვილეთ ზმნები სიტყვებთან. 

ამზადებს ყვავილებს 

ახმობს სიყვარულს 

უხსნის საჩუქარს 

 

12. შეადგინეთ  წინადადებები  და-, შე-, გადა- ზმნისწინების გამოყენებით. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. აუღლეთ ზმნები: მიყვარს, ჩუქნის 

ახლანდელი დრო (აწმყო)  უყვარს 

წარსული უწყვეტელი   

მომავალი დრო ვაჩუქებ  

წარსული წყვეტილი   

სასურველი მოქმედება   
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წარსული შედეგებოთი   

მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება: 

 

14. მონიშნეთ  ინფორმაცია  + / -   იშნებით:          

ინფორმაცია +/- 

თუ არის ცნობილი როდის და როგორ დაწესდა ეს დღე  

საქართველოში სიყვარულის მეორე  დღესაც აღნიშნავენ  

იაპონიაში ამ დღეს მხოლოდ მამაკაცებს ულოცავენ  

გერმანელები ამ დღეს „ტკბილ დღესაც უწოდებენ“  

სიყვარულის დღეს ყველა ქვეყანაში არ აღნიშნავენ  

 

15. ტექსტის მიხედვით უპასუხეთ კითხვებს: 

რომელი დღე ითვლევბა მსოფლიოში სიყვარულის დღედ? 

______________________________________________________________________________ 

როგორ აღინიშნება სიყვარულის დღე იაპონიაში? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რომელ დღეს ულოცავენ იაპონელი მამაკაცები ქალებს სიყვარულის დღეს? 

_____________________________________________________________________________ 

რაში გამოიხატება გერმანელების მიერ ამ დღის აღნიშვნის უცნაური თავისებურება? 

_____________________________________________________________________________ 

 რატომ ამზადებდნენ საჩუქრებს ამერიკელები შაქრისაგან? 

______________________________________________________________________________ 

რა განსხვავებული ტრადიცია არსებობს ინგლისში? 

______________________________________________________________________________ 

რატომ ჩუქნიდნენ დანიელი მამაკაცები ქალბატონებს ხელით დამზადებულ თაიგულებს? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

როგორია საქართველოში  ამ დღისადმი დამოკიდებულება? 
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_____________________________________________________________________________ 

 

16. შემოხაზე სწორი პასუხი: 

ტექსტის პირველ აბზაცში ახსნილია: 

ა)რატომ არ აღინიშნება ეს დღეს მსოფლიოში. 

ბ)როდის და როგორ დაწესდა ეს დღე? 

გ)რატომ არის სხვადასხვა ქვეყანაში აღნიშვნის ტრადიცია სხვადასხვაგვარი. 

 

17. ჩაწერეთ ქვეყნები (გერმანია, იაპონია, იტალია, ინგლისი, საფრანგეთი, დანია, ამერიკა) 

შესაბამის უჯრაში: 

       

შაქრის 

ფიგურები 

ხელით 

გაკეთებული 

თაიგული 

ხისკოვზები შოკოლადის 

ფიგურები 

ვარდისფერ 

კონვერტში 

ჩადებული 

სასიყვარულო 

წერილები 

მორთული 

ფსიქიატრიული 

საავადმყოფო 

ძვირფასი 

სამკაულები 

 

18. დააკავშირე წინადადებები ერთმანეთთან: 

ა) მე-19 საუკუნის დასაწყისში შაქარი ძვირი 

ღირდა, ამიტომ 

ბ) დანიელები რომანტიულები არიან, ამიტომ 

გ) იტალიელები თვლიან,რომ საუკეთესო 

საჩუქარი ტკბილეულობაა, ამიტომ  

 

 

 

 

19. შეავსეთ ცხრილი: 

ქვეყანა საჩუქარი განსაკუთრებული ტრადიცია 

გერმანია      

1. სიყვარულის დღეს  ”ტკბილდღესაც” 

უწოდებენ.   

2. ამერიკაში ყველაზე ძვირფასი საჩუქარი 

შაქრისგან დამზადებული ფიგურებია. 

3. იქ საუკეთესო საჩუქარი საკუთარი 

ხელებით გაკეთებული თაიგულებია 
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იაპონია 

 

 

  

იტალია 

 

 

  

ინგლისი 

 

 

  

საფრანგეთი 

 

 

  

დანია 

 

 

  

ამერიკა 

 

 

  

 

20. შეარჩიეთ ერთი მოსაუბრე და მოცემული კითხვითი სიტყვების გამოყენებით დაუსვით 

შეკითხვა (ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

21.  

 

21. სამი  რამ, რაც  გავიგე ამ ტექსტიდან: 

1. _________________________________________________________________________________ 

ვინ? როდის? რატომ? რისთვის? 

რის გამო? 

 

 

 

 

რომელი? ვისგან? რისგან? 
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___________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

22. ორი  რამ, რაზეც მეტი ინფორმაცია მჭირდება: 

1. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

23. გადმოეცით ტექსტის მოკლე, მაგრამ სრული შინაარსი! 

აქტივობა 39. საუბარი ფოტოების მიხედვით. დააკვირდით ფოტოებს. აღწერეთ, რას ხედავთ 

თითოეულ ფოტოზე, მოიფიქრეთ ისტორიები. შემდეგ კი როლური თამაშის სახით წარმოადგინეთ 

მეწყვილესთან ერთად. 

 

 

 

ა)                                                                             ბ) 

 

 

 

 

 

 

სიტუაციური დიალოგი! 

 

40. დიალოგში მოვლენები არეულია, დაალაგეთ სწორი თანამიმდევრობით, შემდეგ კი როლური 

თამაშის სახით წარმოადგინეთ მეწყვილესთან ერთად. 
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ტრანსპორტი 

დიალოგი 

 

- ა) ჯერ მოსამზადებელ პროგრამაზე ვართ, პროფესია 2 თვეში უნდა ავირჩიოთ, 

ბილინგვურ პროგრამაზე ვფიქრობთ. 

- ბ) მე და ანა  ერთად ჩამოვედით თბილისში სასწავლებლად და ახლა ერთად ვცოხვრობთ. 

- გ) გმადლობ, კარგად! ელნურ, გაიცანი ეს ჩემი მეგობარია, ანა. 

-  დ) გამარჯობა ელნურ, როგორ ხარ? 

- ე) კარგად, ესმირალდა? შენ როგორ ხარ? 

- ვ) მოგესალმებით! 

- ზ) ანა, გაიცანი, ეს ჩემი ძველი ნაცნობია. 

- თ) იმედია ერთმანეთს კიდევ შვხვებით. 

- ი) სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. 

- კ) კარგია, რომელ უბანში ცხოვრობთ? 

- ლ) რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ? 

- მ) ნახვამდის. 

- ნ) ძალიან საინტერესოა! გამიხარდა თქვენი ნახვა. 

- ო) იმედია, ეს ჩემი მისამართია, შეგიძლიათ მეწვიოთ, მესტუმრეთ როგორმე. 

- პ) ავლაბარში ბინა ვიქირავეთ. 

- ჟ) ვეცდებით. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 

 

საშინაო დავალება: 

24. მოამზადე პრეზენტაცია, ცნობილი სასიყვარულო ისტორიების შესახებ 
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XII თემა 

 

ლაგოდეხის ნაკრძალი 

 

         გეგმა: 

 სტუდენტები უსმენენ ვიდეორგოლს და ასრულებენ სავარჯიშოებს 

მოსმენილი ტექსტის გაგება-გააზრებაზე ორიენტირებულ დავალებებს. 

 

 

მოისმინეთ  ვიდეოჩანაწერი N11 - „ლაგოდეხის ნაკრძალი“ და შეასრულეთ დავალებები. 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

ლექსიკა და გრამატიკა 

 

ახალი სიტყვები   

  

რა 

 

როგორი 

 

   ზმნები 

 

 

 

ნაკრძალი მიმზიდველი იზიდავს  

სამუშაო დაცული მოიცავს  

 
რეგიონი შეზღუდული აისახება  

 მოწყვლადი  შეიცნონ  

 სეგმენტი    

 

1. მოიძიეთ ლექსიკონში წარმოდგენილი სიტყვების განმარტებები. 
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2. წინადადებებში გამუქებული სიტყვები ჩაანაცვლეთ საპირისპირო მნიშვნელობის სიტყვებით:  

ა) ლაგოდეხის ნაკრძალი ტურისტების ძალიან საინტერესოა და არა------------ 

ბ) ლაგოდეხის ნაკრძალი დაცული ტერიტორიაა და არა-------------- 

გ) ეს ბილიკები ადამიანისა და ბუნების დაახლოებას შეუწყობს ხელს და არა------------- 

დ) ლაგოდეხის ლანდშაფტი სრულიად ბუნებრივია და არა------ 

 

3. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. დაადგინეთ შესიტყვებები (ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წელიწადის  მოწყობილი 

შესაძლებლობას          განზომილება 

ტყის                სხვადასხვა 

ბილიკები  ყოველ დროს 

დონეზე  იძლევა 

   

 

შესაძლებლობა           ფინალი 

მთელი       ოდნავ 

ანალოგი       აუცილებელი 

ცოტათი                საცალფეხო გზა 

მნიშვნელოვანი          სრული 

ბილიკი       წვერი 

კენწერო                       შანსი 

ბოლო                           მსგავსი 
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5. დაუკავშირეთ ერთმანეთს ანტონიმები 

 

 

 

 

 

 

 

6. დააწყვილეთ ზმნები სიტყვებთან. 

დაიწყო ააშენა 

ბილკები განხორციელება 

 

7. შეადგინეთ წინადადებები და-, შე-, გადა- ზმნისწინების გამოყენებით. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. აუღლეთ ზმნები: მიყვარს, ჩუქნის 

ახლანდელი დრო (აწმყო)  აშენებს 

წარსული უწყვეტელი   

მომავალი დრო ვაშენებ  

წარსული წყვეტილი   

სასურველი მოქმედება   

წარსული შედეგებოთი   

 

მასპინძლობს                 შეუძლებელი 

მიიღებს                           დაბალი 

მოწყობილი                     გასცემს 

შესაძლებელი                  სტუმრობს 

მაღალი                            მოუწყობელი 
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მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება: 

 

9. მონიშნეთ  ინფორმაცია  + / -   ნიშნებით:     

 

 

 

 

 

 

 

10. შემოხაზეთ სწორი პასუხი:  

ლაგოდეხის ნაკრძალი მსოფლიოში გამორჩეულია: 

ა) თავისი ხეებით;         ბ) ბუნებრივი ლანდშაფტით. 

ლაგოდეხის ნაკრძალი დაარსდა: 

ა) 1918 წელს;         ბ) 1912 წელს. 

ახალი პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები დასრულდება: 

ა) დეკემბერში:         ბ) იანვარში. 

 

11. უპასუხეთ კითხვებს:  

როგორი ბილიკებით დაათვალიერებენ სტუმრები ლაგოდეხის ნაკრძალს? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

დაახლოებით რამდენ ადამიანს უმასპინძლებს ლაგოდეხის ნაკრძალი წლის განმავლობაში? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

რას ფიქრობს ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია ახალი პროექტის შესახებ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       რითი გამოირჩევა კენწეროზე მოწყობილი ბილიკები? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     რომელმა პროექტმა გაიმარჯვა ტენდერში? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ინფორმაცია + / - 

ლაგოდეხის ნაკრძალის დათვალიერება მხოლოდ ზაფხულშია შესაძლებელი  

ტენდერში გერმანულ-ჰოლანდიურმა კომპანიამ გაიმარჯვა  

ნაკრძალი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსაც მიიღებს  

ლაგოდეხის ნაკრძალი მხოლოდ ადგილობრივ ტურისტებს იზიდავს  

ლაგოდეხის ნაკრძალი პირველი დაცული ტერიტორიაა კავკასიაში  
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12. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები შესაბამისი ფორმით (ქვეყანა, პროექტი, შეზღუდული, ტურისტები, 

სამუშაოები,  ხე, დათვალიერება, საშუალება)  

ეს არის ძალიან მნიშნელოვანი ------------------------- ლაგოდეხისა და მთელი ---------------------. ის 

რეგიონში ------------------------ მოზიდვის კარგი ---------------------------  იქნება. ჩატარდა 

მნიშვნელოვანი -----------------------, რათა გათვალისწინებული იყოს ყველა სეგმენტის საჭიროებები. 

ლაგოდეხის   -----------------  კენწეროების ბილიკი მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ნაკრძალის------------

---------------- შეძლებენ ------------------------  შესაძლებლობების მქონე პირებიც.  

 

13. გადმოეცით 2- 3 წინადადებით რას ეხება სიუჟეტი?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

მოისმინეთ  ვიდეოჩანაწერი N12 - „პროფესიის არჩევა“ 

ტექსტზე მუშაობა 

 

ლექსიკა და გრამატიკა 

 

ახალი სიტყვები   

  

რა 

 

როგორი 

 

   ზმნები 

 

 

 
სფერო რადიკალური მოაქციეს  

 
ტრადიცია დაუგეგმავი მოგანიჭებთ  

 აქტუალობა დაუძლეველი   

 განხრა    

 

1. მოიძიეთ ლექსიკონში წარმოდგენილი სიტყვების განმარტებები.  
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2. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. დაადგინეთ შესიტყვებები (ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

 

 

 

4. აუღლეთ ზმნები:  ავირჩიე, აირჩია 

ახლანდელი დრო (აწმყო)  აირჩია 

წარსული უწყვეტელი   

მომავალი დრო ავირჩევ  

წარსული წყვეტილი   

სასურველი მოქმედება   

წარსული შედეგებოთი   

 

 

5. შეარჩიეთ ხაზგასმულის მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა: 

პროფესიის  მიღება 

გადაწყვეტილების     არჩევა 

რჩევის              წიგნი 

საინტერესო  მიცემა 

   

 

ტრადიცია                                 წვევა 

ჯანმრთელობა       დილემა 

სხვადასხვა                   მხნეობა 

არსებობს                            ცოცხლობს 

ვხედავ                                    ვუყურებ 

საკუთარი                    უნარი 

შესაძლებლობა                          ადათი 

სტუმრობა                                  თავისი 

პრობლემა                                   მრავალფეროვანი 
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თქვენი მომავალი თქვენს არჩევანზეა დამოკიდებული. 

ა) არჩევნებზე;  ბ) ნება-სურვილზე;  გ) გამორჩეულობაზე 

ექიმობა ყველაზე მოთხოვნად პროფესიათა შორისაა. 

ა) საჭირო;  ბ) აუცილებელი         გ)გასათვალისწინებელი 

ძალიან საინტერესოა სამედიცინო სფერო. 

ა) რგოლი;  ბ) დარგი;  გ) ნაწილი 

ბავშვობიდან მინდოდა გამოვსულიყავი ექიმი და მეზრუნა სხვების ჯანმრთელობაზე. 

ა) დავხმარებოდი; ბ) გამერკვია;  გ) მეფიქრა 

მსახიობობამ მისი ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა. 

ა) უმნიშვნელოდ; ბ) ნაწილობრივ;  გ) სრულიად 

 

6. მონიშნეთ  ინფორმაცია  + / -   ნიშნებით:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

ადამიანის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანია: 

ა) სამსახურის სწორად შერჩევა;         ბ) პროფესიის სწორად შერჩევა. 

მოსაუბრეს ბავშვობიდან სურდა: 

ა) გამხდარიყო ექიმი;         ბ) გამხდარიყო იურისტი. 

მომავალი პროფესიის არჩევისას უმჯობესია ენდოთ: 

ა) მშობლების რჩევასა და სურვილს;         ბ) საკუთარ სურვილსა და შესაძლებლობებს. 

ინფორმაცია + / - 

თქვენი მომავალი თქვენს პროფესიასთანაა დაკავშირებული  

ეკონომისტობა საქართველოში ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებს შორისაა  

სამედიცინო სფერო დიდი ხანია აქტუალური აღარ არის  

უნდა აირჩიოთ საქმე, რომელიც სიამოვნებას მოგანიჭებთ  

ბოლო ათი წელია მფრინავი მოთხოვნად პროფესიათა ათეულს შორისაა  
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8. უპასუხეთ კითხვებს: 

რამ შეცვალა თორნიკეს ცხოვრება რადიკალურად? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

რა ჯილდო აიღო თორნიკემ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ვინ არის ლელა პროფესიით? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები შესაბამისი ფორმით (ინტერესი, არჩევა, მიღწევა, ცოდნა, პროფესია, 

საქმიანობა, შანსი, შეცვლა) 

თუ ----------- სხვის რეკომნდაციით ------------ და ხვდებით, რომ სიამოვნებას სულ სხვა           --------

--------განიჭებთ, მაშინ კიდევ გაქვთ --------------, რომ არჩევანი -----------. თუ პროფესიის არჩევისას 

თქვენს ---------------,  შესაძლებლობებს და --------------- არეალს გაითვალისწინებთ წარმატებას 

აუცილებლად ----------------. 

 

10. გადმოეცით 2- 3 წინადადებით, რას ეხება სიუჟეტი. 

საკლასო დავალება:  „საზოგადოების ნაწილი თვლის, რომ მოზარდს არ შეუძლია 

დამოუკიდებელად  მიიღოს გადაწყეტილება, რა პროფესია აარჩიოს, ამიტომაც მშობლები უნდა 

იყვნენ მეტწილად ჩართულნი არჩევანის გაკეთებისას“- არგუმენტების მოშველიებით დაეთანხმეთ 

ან უარყავით მოცემული დებულება. 

 

საშინაო დავალება:  

მოიძიეთ ინფორმაცია პროფესიების შესახებ, რა პროფესიები არსებობს, რომელია ყველაზე 

მოთხოვნადი პროფესია, რომელია ყველაზე საინტერესო, უცნაური და აშ. გააკეთეთ პრეზენტაცია. 

 

 

 

მოისმინეთ  ვიდეოჩანაწერი N13„დავით კლდიაშვილი“და შეასრულეთ დავალებები:  
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ტექსტზემუშაობა 

 

ლექსიკადა გრამატიკა 

ახალი სიტყვები   

  

ვინ/რა 

 

როგორი 

 

   ზმნები 

 

 

 
წინაპრები გამოჩენილი განაწესეს  

 
გასაჭირი    

 წვლილი    

 ცხედარი    

 აზნაური    

 

11. მოიძიეთ ლექსიკონში წარმოდგენილი სიტყვების განმარტებები.  

 

12. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ოჯახი                      სულიერება 

შესწავლა                     ნარკვევები 

ჟურნალ-გაზეთები      მონაწილების მიღება 

კულტურა                სინამდვილე 

ჩართვა                         უსახსრო 

რეალობა                      განათლების მიღება 

ღარიბი                                      პრესა 

მემუარები                                კერა 
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13. დაადგინეთ შესიტყვებები (ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

 

 

 

14. დაუკავშირეთ ერთმანეთს ანტონიმები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. მოცემული სიტყვებისგან ააგეთ წინადადებები: 

 

წერა სამხედრო გასაგები უბრალო 

კიევი სამხედრო გაგზავნა სასწავლებელი 

დავითი მოთხრობა „ქამუშაძის 

გაჭირვება“ 

ერთ-ერთი 

7 წელი რუსული ასაკი სწავლა 

სახლმუზეუმი კლდიაშვილი მდებარეობა საგვარეულო სახლი 

 

16. რომელია მცდარი ფრაზები? 

ა) ოჯახში მიაბარეს 

ბაბუსათან                     დაბრუნებული 

საზღვარგარეთიდან                       საქმიანობა  

კულტურულ-საზოგადოებრივი    ამბავი  

რეალური                     იზრდებოდა 

   

 

ტრაგიკული                 გამდიდრებული 

გამგზავრება                ცოტა  

გაღარიბებული          პასიური               

აქტიური                      გაუნათლებელი 

განათლებული          რეგრესი 

პროგრესი                   კომიკური 

ბევრი                           სხვისი 

თავისი                         პასიური 

აქტიური                      ჩამოსვლა 
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ბ)ოჯახში მიაბრძანეს 

ა) ღარიბ-ღატაკი 

ბ)ღარიბღატაკი 

 

17. შეარჩიეთ სწორი პასუხი. 

მისი მოთხრობები...... 

ა) ქვეყნდებოდა 

ბ) ქვეყნდებოდნენ 

დიდი წვლილი .... 

ა) შეიყვანა 

ბ) შიტანა 

სწავლა განაგრძნო.... 

ა) სასწავლებელს 

ბ) სასწავლებელში 

შემდეგ დაბრუნდა... 

ა) საზღვარგარეთიდან 

ბ) საზღვარგარეთისგან 

 

18. აუღლეთ ზმნები: ვბრუნდები, ბრუნდება 

 

ახლანდელი დრო (აწმყო) ვბრუნდები ბრუნდება 

წარსული უწყვეტელი   

მომავალი დრო   

წარსული წყვეტილი   

სასურველი მოქმედება   

წარსული შედეგებოთი   

 

19. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები შესაბამისი ფორმით 

მწერლის ა--------- გაღარიბებული აზნაურების თავმომწონეობა რეალურ ------------- არ შეეფერება. 
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დავით კლდიაშვილი იყო პირველი ----------, რომელსაც ს------------ რესპუბლიკის  სახალხო 

მწელლის  საპატიო წოდება ------------. 

 

20. მონიშნეთ  ინფორმაცია  + / -   ნიშნებით:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

საქართველოში ჩამოსვლისთანავე კლდიაშვილი: 

ა) ჩაერთო კულტურულ საზოგადოებაში.         ბ) მოთხრობების წერა დაიწყო. 

კლდიაშვილის მოთხრობების მთავარი თემა: 

ა) ღარიბი იმერლებისცხოვრების წესი.       ბ) გაღარიბებული აზნაურების ცხოვრების წესი. 

 

22. უპასუხეთ კითხვებს: 

რომელ ჟურნალებში ქვეყნდებოდა მისი ნაწარმოებები? 

ჩამოთვალეთ დავით კლდიაშვილის მოთხრობები: 

სად არის დაკრძალული დავით კლდიაშვილი? 

ვინ ასწავლა მას წერა-კითხვა? 

რა განათლება მიიღო კლდიაშვილმა? 

კიდევ რა აქვს მას დაწერილი მოთხრობების გარდა? 

 

23. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

რომელ საუკუნეში დაიბადა დ. კლდიაშვილი? 

ინფორმაცია + / - 

დავით კლდიაშვილი ცნობილი ქართველი პოეტია  

დავით კლიდიაშვილის წინაპრები გაღარიბებული აზნაურები გახლდნენ  

ის იმერეთში დაიბადა  

დავით კდიაშვილს წერა-კითხვა დედამ ასწავლა  

8 წლისამ რუსულის სწვალა დაიწყო  

დავით კლდიაშვილის დედას მარია ერქვა  

საზღვარგარეთ მიიღო სამხედრო განათლება  

1931 წელს გარდაიცვალა დიდ ქართველი მწერალი დავით კლდიაშვილი  
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ა. XX 

ბ. XIX 

გ. XVIII 

სად წაიყვანეს პატარა დავითი რუსულის შესასწავლად? 

ა. მეზობელ სოფელში 

ბ. თბილისში 

გ. ქუთაისში 

დ. კლდიაშვილი კიევის სამხედრო სასწავლებელში გაგზავნეს ... 

ა. 7 წლის ასაკში 

ბ. 9 წლის ასაკში 

გ. 16 წლის ასაკში 

 

24. გადმოეცით 2- 3 წინადადებით რას ეხება სიუჟეტი? 

 

25. საკლასო დაალება: 

ჯგუფელთან ერთად შეარჩიეთ ერთი ცნობილი ქართველი მწერალი, მოიძიეთ ინფორმაცია 

ინტერნეტში და გააკეთეთ პრეზენტაცია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIIIთემა 

 

საინტერესო ფაქტები 
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გეგმა  

 ლექსიკასა და გრამატიკაზე მუშაობა. 

 სტუდენტები სამჯერ ისმენენ ტექსტებს, რომელთა აუდიო ვერსიები 

განთავსებულია სიდიდისკზე. 

 ტესტებზე მუშაობა. სტუდენტები შეასრულებენ დავალებებს 

გრამატიკული, ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური, მართლწერისა და 

სემანტიკური ასპექტების გათვალისწინებით. 

 ტექსტებზე მუშაობა, მოსმენილი ტექსტების გაგება-გააზრება 

ზეორიენტირებული დავალებების შესრულება. 

 დიალოგი. 

 საკლასო დავალება:სტუდენტები უყურებენ მოცემულ ლინკზე ვიდეოს: 

მოუსმენე სამჯერ ტექსტს და გადმოცემენ ტექსტის  შინაარსს. 

 ინტერვიუ 

 

მოისმინეთ ტექსტი N12: კოვბოები. 

 

ტექსტზემუშაობა 

 

ლექსიკა და გრამატიკა 

 

ახალი სიტყვები 

რა როგორი ზმნები 

მწყემსი შეკაზმული წვრთნის 

მხედარი   

დანა   

ქამანდი   

რევოლვერი   

 

1. მოიძიეთ ლექსიკონში წარმოდგენილი სიტყვების განმარტებები.  

 

2. დაადგინეთ შესიტყვებები (ტექსტის მიხედვით). 
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3. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სინონიმები. 

 

 

 

 

 

4. დაუკავშირეთ ერთმანეთს ანტონიმები 

 

 

 

 

 

 

5. მოცემული სიტყვებისაგან ააგეთ წინადადებები. 

ნიმუში: 1. კაცს ტყეში ცხოველი შეხვდა 

1. ქამანდი ცხოველი დაჭერა შესაძლებლობა 

2. დანა დანიშნულება მრავალმხრივი ქონა 

3. შარვალი განიერი თეძოები მათი 

4. პერანგი აქვთ ჟილეტი გადაცმა 

5. დაცვა ქუდი მზე წვიმა 

 

6. აუღლეთ ზმნები: ვმუშაობ, მუშაობს 

ახლანდელი დრო ვმუშაობ მუშაობს 

წარსული უწყვეტელი                                                                        

მოკლებულნი                          მწყემსავენ  

ჯოგს                                          არიან 

გაწვრთნილი                            პირობები 

 საცხოვრებელი                       ცხენი 

 

 

 

ხანმოკლე                                       ახლო  

 შორი                                               ხანგრძლივი 

 რთული                                           მარტივი                                                  

რთული                                      სწავლება 

ჭამა                                              ძნელი 

წვრთნა                                        კვება 
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მომავალი დრო   

წარსული წყვეტილი   

სასურველი მოქმედება   

წარსული შედეგობითი   

 

7. რომელია მცდარი ფრაზები? 

ა) გათავისუფლდა 

ბ) გაანთავისუფლა 

ა) ბევრმხრივი 

ბ) მრავალმხრივი 

 

8. მოცემული წინადადების ყველა სიტყვას დაუსვით საჭირო კითხვა:  

კოვბოებს უმეტესად მთლიანი პერანგები აცვიათ უშესაკრავო.  

 

9. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

კოვბოები ძალიან ბევრს.......                                   

ა)მუშაობს...  

ბ) მუშაობდნენ... 

ისინი ჩრდილოეთ ამერიკის მკვირდები... 

ა)გახდნენ... 

ბ) იყვნენ.... 

კოვბოებს გადაჰყავთ... 

ა) ჯოგი... 

ბ)ჯოგს... 

კოვბოები ეხმარებოდნენ...... 

ა)ერთმანეთი 

ბ)ერთმანეთს 

 

მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება:                      

 

10. მონიშნეთ  ინფორმაცია  + / -   ნიშნებით:          
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ინფორმაცია +/- 

კოვბოი არის ამერიკელი ცხენოსანი- მწყემსი  

კოვბოები მარტივ სამუშაოს ასრულებდნენ  

ისინი ჯოგს მწყემსავენ  

კოვბოები ცხენს ვერ წვრთნიან  

ქამანდი მჭრელი იარაღია  

პირველი კოვბოები აფრიკელები იყვნენ  

კოვბოისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანია გრძელი ტყავის 

ჩექმა. 

 

 

11. ტექსტის მიხედვით უპასუხეთ კითხვებს: 

ვინ იყვნენ კოვბოები? 

რა საქმიანობას ეწეოდნენ კოვბოები? 

რატომ იყო კოვბოების ცხოვრება რთული? 

 

12. შემოხაზე სწორი პასუხი: 

რომელ საუკუნეში იყვნენ კოვბოები 

ა. XIX 

ბ.XX 

გ. XVII 

ვინ იყვნენ პირველი კოვბოები? 

ა) სამხრეთ ამერიკელები. 

ბ) ევროპელები. 

გ) უცხოელები. 

დ) მონობიდან გათავისუფლებული აფროამერიკელები. 

კოვბოებს უწვედათ ცხენზე ჯდომა: 

ა. მთელი დღე. 

ბ. 10 საათზე მეტ ხანს. 

გ.  იშვიათად. 
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კოვბოის ცხენს უნდა ჰქონდეს: 

ა. უნაგირი და დეზები 

ბ. ქამანდი 

გ. ძლიერი კუნთები 

კოვბოები მოკლებულნი იყვნენ: 

ა) საჭმელს. 

ბ) სასმელს. 

გ) სისუფთავეს. 

კოვბოის შორეულ მგზავრობაში წასვლა უწევს: 

ა) იმიტომ რომ სამუშაო იპოვოს. 

ბ) საჭმლის მოსაპოვებლად, 

გ) ჯოგის გამოსაკვებად. 

 

13. ჩაწერეთინფორმაცია ტექსტის მიხედვით: 

 

 აღწერეთ კოვბოის საქმიანობა: 

 

 

 

 

 როგორი ჩაცმულობა აქვთ კოვბოებს? აღწერეთ: 
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ჩამოთვალეთ კოვბოისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთები; 

აღწერეთ, რისთვის სჭირდება მას ეს ნივთები: 

 

 

 

14. სამი  რამ, რაც  გავიგე ამ ტექსტიდან 

1. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

18. შეარჩიეთ ერთი მოსაუბრე და მოცემული კითხვითი სიტყვების გამოყენებით დაუსვით შეკითხვები 

(ტექსტის მიხედვით). 

 

 

 

 

 

 

19. გადმოეცით ტექსტის მოკლე, მაგრამ სრული შინაარსი! 

 

 

სიტუაციური დიალოგი! 

 

20. დიალოგში მოვლენები არეულია, დაალაგეთ სწორი თანამიმდევრობით, შემდეგ კი როლური თამაშის 

სახით წარმოადგინეთ მეწყვილესთან ერთად. 

ვინ? როდის? რატომ? რისთვის? 

რის გამო? 

 

 

 

 

რომელი? ვისგან? რისგან? 
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უნივერსიტეტელის გაცნობა-გამოლაპარაკება 

დიალოგი 

 

ა)აქ რასთან დაკავშირებით ხარ მოსული? 

ბ)დიახ, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში ვსწავლობ, ოღონდ ეკონომიკის 

ფაკულტეტზე. 

გ) გამარჯობა. შენ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტი ხარ? 

დ) ჩემთვისაც. ნახვამდის. 

ე) დიახ,   ინფორმაცია მაქვს ამ ღონისძიების შესახებ.  

ვ) შენ რომელ სპეციალობას ეუფლები? 

ზ) ჩვენთანაც ანალოგიური მდგომარეობაა. 

თ) რამდენ საგანში გაქვს გამოცდა?  

ი) ოთხ საგანში. 

კ) ისე,სემესტრის ბოლოა და გამოცდების ციებ-ცხელებაც მოახლოვდა.  

ლ) ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა, მაკროეკონომიკის 

პრინციპები, ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები და ბუღალტრული 

ადმინისტრირების საფუძვლები. 

მ) ჰოო.. მათემატიკა და ანგარიში მიყვარს, თუმცა ეკონომისტობაზე არასდროს არ 

მიფიქრია. ბავშვობიდან ექიმობაზე ვოცნებობდი. 

ნ)რომელ საგნებში?  

ო) ჯერჯერობით მედიცინის ძირითად საფუძვლებს ვსწავლობ. სპეციალობას 

მეხუთე კურსიდან ავირჩევ.  

პ) ძალიან კარგი და საპასუხისმგებლო პროფესიაა. 

ჟ) ვინაიდან სამკურნალოზე ჩავაბარე, ქირურგობა მინდა. 

რ) რომელ სპეციალობას აირჩევ? 

ს) წარმატებებს გისურვებ. 

ტ) შენც ასევე. სასიამოვნო იყო შენი გაცნობა. 

უ) დღეს თქვენს კორპუსში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ თემაზეა 



121 
 

ღონისძიება, რომლის ერთ-ეთი ორგნიზატორი ჩემი მეგობარია და დამპატიჟა. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 

 

 

საკლასო დავალება: 

 

21. უყურეთ მოცემულ ლინკზე ვიდეოს: https://www.youtube.com/watch?v=cb7sSlcZJOw მოუსმინეთ 

სამჯერ და გადმოეცით თქვენი სიტყვებით მოსმენილი ვიდეორგოლის შინაარსი. 

 

როლური თამაშები: 

 

სიტუაცია 

წარმოდგინეთ, რომ  ხართ ჟურნალისტი იმოგზაურეთ დროში და შეგხვდათ კოვბოი (რომლის 

როლსაც ასრულებს ჯგუფელი) აიღეთ ინტერვიუ მისგან, დაუსვით კითხვები, 

 

22. საშინაო დავალება: 

შეარჩიეთ რომელიმე საინტერესო ფაქტი, ისტორიიდან, კულტურიდან და მოამზადე პრეზენტაცია. 

 

 

 

 

XIVთემა 

 

 

სიკეთე  
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გეგმა (ტექსტი13) 

 კითხვები გამოწვევისათვის. (გონებრივი იერიში) 

 სტუდენტები სამჯერ ისმენენ ტექსტებს, რომელთა აუდიო ვერსიები 

განთავსებულია სიდიდისკებზე. 

 ტექსტზე მუშაობა, მოსმენილი ტექსტის გაგება-გააზრება 

ზეორიენტირებული დავალებების შესრულება. 

 ასოციაციური რუკა.სტუდენტები ქმნიან ცნებების რუკას სიტყვებზე: 

სიკეთე, კეთილი 

 ტესტებზე მუშაობა. სტუდენტები შეასრულებენ დავალებებს, 

გრამატიკული, ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური, მართლწერისა და 

სემანტიკური ასპექტების გათვალისწინებულით. 

 ჯგუფური მუშაობა 

 ფილმის ჩვენება:“ვერის უბნის მელოდიები“ 

 

1. კითხვები გამოწვევისათვის (გონებრივი იერიში) 

რა არის სიკეთე? 

როგორია კეთილი ადამიანი და რას აკეთებს იგი?  

რატომ უნდა ვაკეთოთ სიკეთე?  

როდის აქვს სიკეთეს ფასი? 

რა შინაარსი შეიძლება შეიძინოს სიკეთემ?  

რა უნდა გვახსოვდეს სიკეთის კეთების დროს?  

 

2. გადმოეცით თქვენი სიტყვებით, რას ნიშნავს: „სიკეთე უკვალოდ არ ჩაივლის“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. საუბარი ფოტოების მიხედვით. დააკვირდი ფოტოებს. აღწერეთ, რას ხედავთ თითოეულ ფოტოზე. რა 

მსგაგვსებებსა და განსხვავებებს ხედავთ?   
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მოისმინეთ ტექსტიN13: ნამდვილი ისტორია  

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

ლექსიკა და გრამატიკა 

 

1. რომელია მცდარი ფრაზები? 

ა) ეს ისტორია 1892 წელში მოხდა. 

ბ) ეს ისტორია 1892 წელს განვითარდა. 

ა) დახმარებისათვის უდიდეს პიანისტს მიმართეს. 

ბ) დახმარება უდიდეს პიანისტს გაუწიეს. 

ა) სამწუხაროთ, მეორე მსოფლიო ომმა პოლონეთი ცოტათი დააზარალა 

ბ) სამწუხაროდ ,მეორე მსოფლიო ომმა პოლონეთი მეტად დააზარალა. 

 

2. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები შესაბამისი ფორმით: (გადაეხადა, დამთავრება,  დახმარება, 

მადლობა,   გადაუხადა,  აცილება,  გადაწყვეტა,  ვიყავი. 

პოლონეთმა----- უბედურება ,პადერევსკიმ ------- შეხვედროდა ჰუვერს და მისთვის მადლობა  -------

--ჰუვერმა შეაწყვეტინა, თქვენ არ უნდა მიხდიდეთ ------------ ,ბატონო პემიერო, შესაძლოა არ 

გახსოვთ, მაგრამ თქვენ ----------- ორ სტუდეტს კოლეჯის ------------ ერთ-ერთი მათგანი მე ----------. 

 

3. მიუწერეთ განმარტებები სიტყვებს. 

ა. გასამრჯელო  

ბ. იმედგაცრუებული  

გ. უანგარო  

დ. ადმინისტრაცია  

ე. უკვალოდ  

ვ გულკეთილი  
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4. გაიხსენეთ და ჩამოწერეთ ქართულ ენაში დაფიქსირებული ლექსიკური ერთეულები, რომლებიც 

სიკეთეს უკავშირდება: 

 

5. მოცემული სიტყვებისგან ააგეთ წინადადებები: 

 

ობოლი სტუდენტი ერთი იყო 

დღე  ეს დადგომა ნანატრი 

მან  ბიჭები დაბრუნება თანხა 

ადამიანები არ მოთხოვნა ასეთი სანაცვლო 

აშშ მოგვიანებით პრეზიდენტი გახდომა 

 

6. ჩასვით შესაბამისი სიტყვა/სიტყვები (გამოიყენეთ ანტონიმები): 

სიკეთის კეთება მნიშვნელოვანია და არა---------------. 

მეორე მსოფლიო ომმა პოლონეთი დაასუსტა და არა ---------------. 



126 
 

ღარიბები მშივრები არიან და არა----------------. 

სტუდენტებმა თანხა მოაგროვეს და არა  ------------------------------. 

 

7. შეაერთეთ სინონიმები: 

 

რეალობა                                    ხელფასი 

დახმარება                                  სიდუხჭირე 

გასამრჯელო                               სინამდვილე 

თანხა                                            ხელის გაწვდენა 

შიმშილი                                      ფული 

 

8. წინადადებებში ჩასვით შესაბამისი ზმნები. 

სტუდენტი სწავლის საფასურს ვერ ---------------------. (იხდიდა, უხდიდა) 

როცა ბიჭებმა ჩეკი მისცეს, მან ჩეკი ------------------. (ხევს, დახია) 

სტუდენტობისას, თქვენ მე -------------------(დაეხმარეთ, დამეხმარეთ) 

მან მას მადლობა-------------------.(მოუხადა, გადაუხადა) 

მან მას ბოდიში-------------.(მოუხადა, გადაუხადა) 

 

9. პირების მიხედვით შეცვალეთ ზმნა: მიყვარს 

მევაკეთებ სიკეთეს 

შენ -------------------- 

ის  ------------------------------ 

 

ჩვენ--------------------------- 

თქვენ------------------------ 

ისინი ----------------------- 

 

10. იპოვეთ შეცდომები და აღნიშნეთ X-ით. 

ახლანდელი. ეხლანდელი  

დედა თქვენი. დედათქვენი. 
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მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება:                      

 

11. შემოხაზე სწორი პასუხი: 

ტექსტის პირევლ აბზაცში ახსნილია: 

ა) როგორ ეძებდა გამოსავალს ობოლი სტუდენტი, რათა სწავლის გადასახადი ეშოვა? 

ბ) რისთვის მიმართეს დასახმარებლად ბანკის მმართველს? 

გ) ბიჭები ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ კონცერტს წარმატება მოეტანა. 

რისთვის სჭირდებოდათ თანხა ბიჭებს? 

ა) საზღვარგარეთ წასასვლელად. 

ბ) კონცერტის ჩასატარებლად. 

გ) სწავლის გადასახადისთვის. 

კარგი ადამიანები გასცემენ სიკეთეს და სანაცვლოდ:  

ა) უფრო მეტს იღებენ. 

ბ) არაფერს მოელიან. 

გ) ღმერთი სიკეთით პასუხობს. 

 

12. უპასუხეთ კითხვებს: 

სად სწავლობდა 18 წლის ობოლი? 

რატომ გადაწყვიტეს ახალგაზრდებმა კონცერტის გამართვა? 

ვის მიმარტეს დახმარებისათვის? 

რა მოთხოვნა წაუყენა მენეჯერმა ბიჭებს? 

შეძლეს თუ არა მათ თანხის შეგროვება? 

როგორ მიიღო ისინი დიდმა მუსიკოსმა? 

რა თანამდებობა დაიკავა მოგვიანებით პადერევსკიმ? 

რატომ მიმართა მან დახმარებისათვის აშშ-ს ადმინისტრაციას? 

ვინ აღმოჩნდა ის ადამიანი, რომელთანაც პადერევსკი მადლობის გადასახდელად მივიდა? 
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13. მონიშნეთ ინფორმაცია  + / -   ნიშნებით:    

ინფორმაცია +/- 

ბიჭებმა კონცერტის ჩატარება გადაწყვიტეს.  

მათ მოახერხეს საკმარისი თანხის შეგროვება.  

მუსიკოსის მენეჯერმა გასამრჯელოდ 500 დოლარი მოითხოვა  

ბიჭებმა ვერ მოახერხეს ბილეთების გაყიდვა.  

მუსიკოსმა ჩეკი დახია და ფული ბიჭებს დაუტოვა.  

ჰუვერი პოლონეთის მინისტრი გახდა  

პადერევსკი აშშ-ს პრეზიდენტი გახდა.  

 

14. სამი  რამ, რაც  გავიგე ამ ტექსტიდან: 

1. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

15. ჯგუფური მუშაობა:„მადლი ჰქენი, ქვაზე დადე,გზად გაივლი წინ დაგხვდება“ჯგუფთან ერთად 

იმსჯელეთ მოცმულ ანდაზაზე, შეაჯამეთ ლექციაზე მოსმენილი ტექსტი და გაავლეთ პარალელი, რა 

აქვს საერთო ამ ანდაზას მოსმენილ ნამდვილ ისტორიასთან.  

 

16. საკლასო მუშაობა: 

 უყურეთ ფილმს:“ვერის უბნის მელოდიები“ - გადმოეცით ფილმის შინაარსი, იმსჯელეთ, რა სიკეთე 

გააკეთა ვარდომ? ჩაიარა თუ არა მისმა სიკეთემ უკვალოდ? 

 

 


