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I leqcia 

 

ნაძვის  ხე 

 

 ნაძვი მარადმწვანე მცენარეა. იგი ძირითადად გავრცელებულია ევროპის, აზიისა და 

ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებში. ნაძვი საქართველოშიც ხარობს, ჩვენთან ძირითადად 

აღმოსავლური ნაძვის სახეობაა გავრცელებული. მას უმეტესად დასავლეთ საქართველოსა და 

ბორჯომის ხეობაში შეხვდებით, შედარებით მცირე რაოდენობითაა აღმოსავლეთ 

საქართველოში.  ნაძვის ხისგან   ავეჯს ამზადებენ, ხოლო მის ფოთლებსა და ქერქს 

სამკურნალო საშუალებად იყენებენ. გარდა ამისა, ყველა ბავშვს ნაძვის ხე ახსენებს ახალ 

წელს. ბევრ ქვეყანაში, ისევე როგორც საქართველოში ნაძვის  ხის მორთვა საახალწლო 

ტრადიციაა და ამ მხრივ ნაძვს ყველაზე უფრო ხშირი გამოყენება აქვს. 

ნაძვი მაღალი ხეა, იგი დაახლოებით 20-50 მეტრის სიმაღლისა იზრდება. ნაძვს სხვა 

ხეებისაგან განსხვავებული ფოთლები აქვს. ისინი მოგრძო  და წვრილი ფორმისაა, თითქოს 

ნემსს მოგაგონებთ. ნაძვის ფოთლებს წიწვები ჰქვია. ამის გამო, ნაძვს წიწვოვან მცენარეს 

უწოდებენ. ნაძვი 15-20 წლამდე შედარებით ნელა იზრდება, შემდეგ კი ზრდას უფრო 

სწრაფად აგრძელებს. ნაძვი დიდხანს ცოცხლობს, დაახლოებით 200-500 წლამდე. თუ ნაძვის 

ხე განცალკევებით დგას, იგი ნაყოფის გამოღებას ადრე იწყებს, ხოლო როცა  ერთად ბევრი 

ნაძვია თავმოყრილი, ისინი ნაყოფს შედარებით გვიან გამოიღებენ. ნაძვის ნაყოფს გირჩა 

ჰქვია, იგი ღია ყავისფერია. გირჩას სამკურნალოდ და შეშის ნაცვლად, საწვავ საშუალებად 

იყენებენ. 

ნაძვი კარგად უძლებს სიცივეს, თუმცა იგი მაინც მზის სხივების მოყვარული მცენარეა. 

საახალწლოდ თითქმის ყველა ოჯახში ირთვება ნაძვის ხე. მისი მორთვა განსაკუთრებით 

ბავშვებს ახალისებს. საინტერესოა, რატომ რთავენ მაინცდამაინც ამ ხეს? ან საიდან და როდის 

დაიწყო ნაძვის ხის მორთვის ტრადიცია? 

უძველეს დროში რომაელებს ჰქონდათ ასეთი საახალწლო ტრადიცია: ისინი 

მარადმწვანე ლავრის ხის ტოტებისაგან გვირგვინს ამზადებდნენ და სახლის კარზე 
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ჰკიდებდნენ. მარადმწვანე მცენარეები  სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და ჯანმრთელობის 

სიმბოლო იყო და ხალხს სჯეროდა, რომ თუ ახალ წელს  ასეთი გვირგვინებით 

შეეგებებოდნენ, მთელი წელი ჯანმრთელები იქნებოდნენ. 

ჩრდილოეთ გერმანული ტომები კი ასეთი რიტუალისათვის ნაძვის ხის ტოტებს 

იყენებდნენ. მათ გარდა იმისა, რომ ტოტებს ჯანმრთელობისა და სიკეთის მომტანად 

მიიჩნევდნენ, სჯეროდათ, რომ მორთულ ნაძვს ავი სულების განდევნაც შეეძლო. 

მოგვიანებით, შუა საუკუნეებში, გერმანიაში უკვე ფართოდ გავრცელდა 24 დეკემბერს ნაძვის 

ხის მორთვის ტრადიცია. 24 დეკემბერს კათოლიკეები ადამისა და ევას  დღეს აღნიშნავდნენ: 

რთავდნენ ნაძვის ხეს სხვადასხვა ჯიშის ვაშლებით, ხოლო თავზე ხისგან ან ცომისგან 

დამზადებულ გველს ამაგრებდნენ. დროთა განმავლობაში ვაშლებს  სხვადასხვა ხილისა და 

ტკბილეულობისაგან დამზადებული  მორთულობა დაემატა და ნაძვის ხემ სულ სხვა 

მნიშვნელობა შეიძინა. იგი დღეს აღარავის ახსენებს ევასა და ადამის დღისათვის მორთულ 

სამოთხის ხეს,  დღეს ნაძვის ხეს სხვადასხვა ფორმის სათამაშოებით რთავენ და იგი უკვე 

მთელ მსოფლიოში ცნობილი და ბევრისათვის საყვარელი  ხეა. ზოგ ქვეყანაში მას საშობაო 

ხეს უწოდებენ, ჩვენთან კი საახალწლო  ნაძვის ხედაა ცნობილი. 

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან „ბოლდით“ გამოყოფილი სიტყვები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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2. რა ჰქვია ნაძვის ფოთლებს? 

ა) წიწვი 

ბ) გირჩა 

გ) ფოთოლი 

3. რა არის გირჩა? 

ა) ნაძვის ხის თესლი 

ბ) ნაძვის ხის ნაყოფი 

გ) ნაძვის ხის ფოთოლი 

4. სად მორთეს პირველი ნაძვის ხე? 

ა) გერმანიაში 

ბ) რომში 

დ) საქართველოში 

5. რისი სიმბოლოა მარადმწვანე მცენარე? 

ა) სიყვარულის 

ბ) სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და ჯანმრთელობის 

გ) იმედის 

6. ტექსტის მიხედვით ჩაწერეთ ინფორმაცია: 

 სად არის ნაძვის ხე გავრცელებული? 

 

 

 

 

 

დაახასიათეთ ნაძვის ხე: 
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  რატომ რთავდნენ  24 დეკემბერს ნაძვის ხეს? 

  

 

   

 

 

 

7. შეადგინეთ ტექსტის მოკლე გეგმა (დაიცავით თანამიმდევრობა): 

 

 

დრაკონი 

 

შესავალი 

ერთ უცნაურ ცხოველზე მინდა მოგიყვეთ. ეს ცხოველი უცნაური იმიტომ არის, რომ 

დანამდვილებით ვერ იტყვი, ის მართლა რეალურია თუ გამოგონილი, როგორც ზღაპრის 

გმირი. ცხოველია მეთქი - გეუბნებით, მაგრამ თქვენ შეიძლება ის ფრინველიც კი გეგონოთ 

და არც შეცდებით, რადგან ძალიან კარგად დაფრინავს. ამ ცხოველმა თუ ფრინველმა 

იმდენად კარგად იცის ცურვა და მიწაზე ხოხვაც, რომ ქვეწარმავალიც კი გეგონებათ. ძალიან 

უცნაურია, არა? ნუ დაიბნევით, ყველაფერს თანმიმდევრობით მოგიყვებით მასზე და ბოლოს 

თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ, ის ცხოველებს მიაკუთვნოთ, ფრინველებს თუ ქვეწარმავლებს. 

 

დრაკონის გარეგნობა 

ამ უცნაურ არსებას დრაკონი ჰქვია. ის რეალურად არავის უნახავს, თუმცა მითები და 

ლეგენდები მისი არსებობის შესახებ ბევრს გვიყვებიან. დრაკონი უზარმაზარი ცხოველია და 



7 
 

ყველა სხვა ცხოველისგან განსხვავდება. მისი სხეულის ნაწილები სხვადასხვა ცხოველის 

სხეულის ნაწილებია. მაგალითად, დრაკონს თავი აქლემისა აქვს, ყურები - ძროხის, რქები - 

ირმის, წელს ქვემოთ, უკანა ნაწილი ნიჟარას მოგაგონებთ. დრაკონს ტანზე თევზის 

ფარფლები აყრია, ფრთები არწივისა აქვს, თათები - ვეფხვის,  თვალები კი - ეშმაკის... 

აი, ასეთი უცნაური სხეულის აგებულება აქვს დრაკონს. სწორედ ამიტომ  შეუძლია მას 

ფრენა, ცურვა, მიწაზე ხოხვა და, რაც ყველაზე მთავარია, პირიდან ცეცხლის გამოშვება. 

ზოგი მითი ერთთავიანი დრაკონის შესახებ მოგვითხრობს: ამ მითებში დრაკონი 

ზუსტად ასეთია, როგორც აქ აღვწერეთ, მაგრამ ზოგიერთი დრაკონი მრავალთავიანია. ხან 

ოთხფეხიანი  დრაკონია  დახატული ძველ სურათებზე, ხანაც - ორფეხა. 

ყველა ქვეყანაში დრაკონებზე სხვადასხვანაირი წარმოდგენა ჰქონდათ და ამიტომაც იყო 

მათი გარეგნობა ყველგან განსხვავებული. 

 

რითაა დრაკონი ძლიერი? 

როგორც უკვე გითხარით, დრაკონს ხოხვაც შეუძლია, ცურვაც და ფრენაც, მაგრამ ყველა 

სხვა ცხოველისგან განსხვავებით, მას ცეცხლის ამოფრქვევა შეუძლია. ცეცხლს პირიდან 

უშვებს. თურმე დრაკონის საყლაპავი მილი ძალიან გრძელი ყოფილა და ცეცხლის 

გამოშვების დროს ფართოვდება, ეს მას საშუალებას აძლევს, ძლიერი ცეცხლი გამოაფრქვიოს 

და ყველაფერი გადაწვას. ცეცხლით დრაკონი თავს იცავს და მტერს იგერიებს. თვითონ კი  

ცეცხლი ვერაფერს უშავებს. 

 

დრაკონი ზღაპრებსა და მითებში 

დრაკონი ზღაპრებსა და მითებში გამოყვანილია, როგორც დაუმარცხებელი, 

ძლევამოსილი ურჩხული. მისი ყველას ეშინია. ზღაპრებში დრაკონი ძალიან ბოროტია და 

ყველაფერს ანადგურებს და წვავს, ის ადამიანებსაც კი ჭამს. დრაკონი დიდი განძის 

მფლობელია ხოლმე. ის განძს  ხალხს ართმევს და ითვისებს. მერე კი ამ განძს სხვები 

ახლოსაც ვეღარ ეკარებიან მისი შიშით. დრაკონის დამმარცხებლად ზღაპრებსა და მითებში 

ყოველთვის ერთი ჩვეულებრივი კაცი ჩნდება. ის ხდება ამ ზღაპრის გმირი, რადგან 

ამარცხებს დრაკონს. როგორ უნდა მოერიოს ჩვეულებრივი ადამიანი ასეთ ძლიერ ცხოველს? 

მე ვფიქრობ, ის მოხერხებით და ჭკუით სჯობნის მას და საბოლოოდ კლავს კიდეც. დრაკონის 

განძი ზღაპრის ბოლოს ხალხს რჩება. 
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 დრაკონი და რელიგია 

დრაკონი ისლამურ და ქრისტიანულ რელიგიაში ბოროტ ურჩხულად არის გამოყვანილი. 

რომელიც ამავე დროს არის უწმინდური, ხალხს მისი ეშინია. რელიგიურად დრაკონს 

ყოველთვის ღმერთის რჩეული ამარცხებს, ასეთ რჩეულს წმინდანს ეძახიან. წმინდანი 

დრაკონზე ძლიერია, რადგან მას ღვთის ძალა ეხმარება. დრაკონს ამარცხებს და ხალხს მისი 

შიშისგან ათავისუფლებს. რელიგიაში დრაკონს განძი არ აქვს. ის უფრო მეტად ისეთ რაიმეს 

ფლობს, რომელიც ხალხს ცხოვრებისთვის, არსებობისთვის სჭირდება. მაგალითად, დრაკონი 

ცხოვრობს წყალთან და ხალხს ახლოს მისვლის უფლებას არ აძლევს.  

ხალხი წყურვილით დაიხრჩობა, თუკი მათ არავინ უშველის. სწორედ ასეთი მშველელი 

არის ის წმინდა ადამიანი, რომელიც დრაკონს კლავს, წყალს ათავისუფლებს და ხალხს 

აძლევს. 

 

დრაკონი და ჰოროსკოპი 

დრაკონი ჰოროსკოპშიც გვხვდება. ჰოროსკოპი ზოგ ადამიანს ძალიან უყვარს და სჯერა 

კიდეც მისი. ეს არის წინასწარმეტყველება ასტროლოგიური ნიშნების მიხედვით. ყველა 

ადამიანს აქვს თავისი ჰოროსკოპის ნიშანი. ერთ-ერთი ნიშანია დრაკონიც. მაგალითად, 

ადამიანი შეიძლება იყოს დრაკონის წელში დაბადებული, ვირთხის წელში და ა.შ. 

ამბობენ, დრაკონის ხასიათი ძალიან მოქმედებს იმ ადამიანზე, რომელიც დრაკონის 

წელშია დაბადებულიო. ჰოროსკოპის მიხედვით, დრაკონი ბოროტი სულაც არ არის. ის, 

უბრალოდ, ძალიან ძლიერი ცხოველია, რომელიც ყველას სჯობნის. ჰოროსკოპი გვეუბნება, 

რომ დრაკონს სითბო და სიყვარული უნდა, ფულიც უყვარს და ხელგაშლილობაც. მაგრამ 

დრაკონი ძალიან ფეთქებადია და თუ გაბრაზდა, ყველაფერს ანადგურებს.  ამიტომ მისი 

გაბრაზება არ შეიძლება.  

 

ბოლოსიტყვაობა 

როგორც ვნახეთ, დრაკონი სხვადასხვა ზღაპრებსა და მითებში განსხვავებულია, 

ჰოროსკოპი მასზე უფრო კარგ ამბებს გვიყვება, ვიდრე მითები. სინამდვილეში არავინ იცის, 

იგი როგორია. მთავარი ერთია, დრაკონს ყველა ქვეყანაში იცნობენ, ძალიან ბევრ წიგნსა და 

ნახატზე გვხვდება იგი. ეს ნიშნავს, რომ ის ძალიან საინტერესო არსებაა. 
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teqstze muSaoba 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან „ბოლდით“ გამოყოფილი სიტყვები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ტექსტი რამდენიმე  ნაწილადაა დაყოფილი. ჩამოთვლილთაგან, მიუსადაგეთ თითოეულ 

ნაწილს სათაური: 

 

დრაკონის გარეგნობა              დრაკონი ზღაპრებსა და მითებში          ბოლოსიტყვაობა      

რითაა დრაკონი ძლიერი?       შესავალი        დრაკონი და რელიგია 

დრაკონი და ჰოროსკოპი 

 

I         ______________________________________________________ 

II        ______________________________________________________ 

III       ______________________________________________________ 

IV       ______________________________________________________ 

V       ______________________________________________________ 

VI       ______________________________________________________ 

VII      ______________________________________________________ 
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3. თქვენი სიტყვებით აღწერეთ დრაკონის გარეგნობა:           

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. დაასრულეთ წინადადება: 

დრაკონი ყველა სხვა ცხოველისგან განსხვავდება იმით, რომ ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. შემოხაზეთ ოთხიდან ერთი სწორი პასუხი: 

რას ფლობს დრაკონი ზღაპრებში და რას - რელიგიის მიხედვით? 

ა) ზღაპრებში დრაკონს აქვს განძი და რელიგიის მიხედვით - წყალი. 

ბ) დრაკონი არაფერს არ ფლობს. 

გ) დრაკონი ძალიან გულუხვია და ყველაფერს ხალხს აძლევს. 

დ) დრაკონს აქვს ფული. 

 

6. ტექსტის მიხედვით დაახასიათეთ დრაკონი: 

 

როგორია დრაკონი? 

რელიგიის მიხედვით ზღაპრებსა და მითებში ჰოროსკოპის მიხედვით 
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7. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა: 

 რა  ვიცოდი დრაკონის 

შესახებ 

რა მინდა, რომ ვიცოდე  

დრაკონების  შესახებ: 

რა გავიგე  დრაკონების შესახებ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

არწივი 

-1- 

არწივი ყველა ფრინველის მეფედ ითვლება და ღირსიც არის ამ დიდებული სახელისა. 

იგი მძლავრი, გულადი და ამპარტავანი ფრინველია. ტანი მოშავო ფერისა აქვს, მხოლოდ 

კისერზე აქვს ოქროსფერი ზოლი; ნისკარტი აქვს მოკაუჭებული და ძალიან მაგარი, 

ბრჭყალები _ ბასრი და ღონიერი. მისი უზარმაზარი თვალებიდან ძალა და სიმამაცე ჩანს. 

ფრთები აქვს გრძელი და ღონიერი, ბრჭყალებამდე თეთრი ბუმბულით დაფარული; არწივს 

საცხოვრებლად მაღალი მთიანი ადგილები უყვარს. სადაც ერთხელ დაბინავდება, იქ 

ზამთარ-ზაფხულ ცხოვრობს; ადგილის გამოცვლა ხშირად არ იცის. 

     ყოველ მოძრაობაში არწივი ძალიან სწრაფია. ფრინავს მშვენივრად, მიწაზე სიარული 

უშნოდ იცის. ჯდომაც ლამაზი აქვს; ზის სწორად, კაცივით ამართული, ფრთებაკრეფილი და 

ამაყად იცქირება აქეთ-იქით. ამიტომ მშვენიერი სანახავია მჯდომარე არწივი. გამოჩნდება თუ 

არა რომელიმე ადგილას არწივი, ყველა ფრინველსა და წვრილ ცხოველებს შიშის ზარი 

ეცემათ. როგორც კი ფრინველები და ცხოველები გაიგონებენ არწივის ხმას, მაშინვე აქეთ-
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იქით გულგახეთქილები იფანტებიან. მაგრამ არწივის დიდ თვალებს რა დაემალება! 

ფრინველების მეფე დინჯად და ამაყად ტრიალებს მაღლა ცაში, თუმცა მისი გამჭრიახი 

თვალი დაკვირვებით გასცქერის ქვემოთ მთელ მინდორს და როგორც კი თავის მსხვერპლს 

დაინახავს ქვემოთ, ფრთებს შეჰკუმშავს და ისარივით სწრაფად დაეშვება. ამ დროს საშინელი 

ძალით და სიჩქარით მოდის და ჰაერში შხუილი გააქვს. ბასრი ბრჭყალები გაშლილი აქვს, 

რომ საჩქაროდ გაუყაროს საწყალს მსხვერპლს, რომელიც თავის ლუკმად ამოირჩია. არწივი 

დააცხრება ხოლმე ყველა არსებას, რომლის მორევა და წაღებაც კი შეუძლია. არ შეიცოდებს 

არც მოთამაშე პატარა ბავშვს, არც ცელქ მელიას, თუმცა მელია ხანდახან ბევრს ანანებს 

ხოლმე: ჰაერში ატანილი მელია ზოგჯერ არწივს შიგ ყელში მარდად მისწვდება და ყელს 

გამოღადრავს ხოლმე. შველი, გარეული გოჭები, ციკნები, ბატკნები, კურდღლის ბაჭია და 

კატა სისხლით დაიცლება ხოლმე ამ საშინელი მონადირის ბრჭყალებში. ფრინველებიდან 

არწივი იტაცებს ბატს, იხვს, წეროს, გარეულს ქათამს და ყველა შინაურს ფრინველს. არწივის 

საყვარელი საჭმელი ცხოველის სისხლია; ამიტომაც წყალს ეს ფრინველი ზოგჯერ მთელი 

კვირის განმავლობაში არ სვამს.  

-2- 

ადვილი წარმოსადგენია, რა საშიშია არწივი ცხოველებისთვის მაშინ, როცა ბარტყებს 

ზრდის. როდესაც მხოლოდ თავისი თავი აქვს შესანახი, მაშინაც წვრილ ცხოველებს 

მოსვენებას არ აძლევს და ახლა ხომ სულ სისხლს უშრობს! მარტშივე დაიწყებს ხოლმე 

დედალ-მამალი ახალი ბუდის კეთებას, ან ძველის ბუდის გასუფთავებას. თუ არწივი მთებში 

ცხოვრობს, თავის ბუდეს მაღალსა და მიუვალ  კლდეებში აკეთებს: თუ ბინა ვაკე ტყეში აქვს, 

მაშინ ბუდეს მაღალსა და მიუდგომელ ხეებზე იშენებს. არწივები აწყობენ ჯერ დიდ გამხმარ 

ხის ტოტებს, მერე წვრილს, ღრმა ბუდეს აკეთებენ. შიგ მატყლსა და ჩალას აგებენ. ბუდე 

ლამაზი არ არის, მაგრამ დიდია და ისეთი მაგარი, რომ ადამიანსაც კი გაუძლებს. ბუდის 

მასალა ორივე არწივს მოაქვს. როცა მუშაობით იღლებიან, დედალ-მამალი ზევით ჰაერში 

მიდის დასასვენებლად და ერთმანეთს ლამაზი ფრენით ასიამოვნებენ. ასეთი ფრენით მამალი 

ართობს დედალს, როდესაც ის კვერცხებზე ზის. Bროგორც წესი, დედალი ბუდეში დებს ორ-

სამ კვერცხს. კვერცხები წაბლისფერია. ახალი გამოჩეკილი ბარტყები უფრო მატყლის 

გორგალს ჰგვანან, ვიდრე ფრინველს... მთელი ტანი დაფარული აქვთ ხშირი თეთრი 

ბუმბულით. მშობლები კარგად უვლიან, აჭმევენ ხორცს, რომელსაც ჯერ თავისი პირით 

კარგად ღეჭავენ და მერე ბარტყებს უდებენ პირში, ვიდრე ესენი პატარები არიან. ბარტყები 
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სანამ კარგად არ დაიზრდებიან, ბუდეს არ სცილდებიან. ფრთები რომ ამოუვათ, დედ-მამა 

ჯერ ფრენას ასწავლის, მერე კი _ ნადირობას. ამ დროს არწივები ძალიან ავდებიან, 

გულადობა და შეუპოვრობა ემატებათ. არც ფრინველს, არც პატარა ცხოველს მოსვენებას აღარ 

აძლევენ. კარგად გამოცდილი და გამბედავი მონადირე უნდა, რომ არწივს ბარტყები 

მოჰპაროს და ცოცხალი გადარჩეს. ხან არწივები კაცს სასიკვდილოდ დასჭრიან და 

დაამახინჯებენ ხოლმე. აი ერთი უცნაური მოთხრობა არწივებთან ბრძოლის შესახებ: 

-3- 

      ერთმა მონადირემ მაღალ კლდეზე არწივის ბუდე შეამჩნია და იქიდან ბარტყების 

ამოყვანა მოინდომა. რადგანაც ქვემოდან ბუდეს ვერ მიწვდებოდა, შეეცადა, როგორმე 

ზემოდან ჩასულიყო. მონადირემ რამდენიმე ახალგაზრდასთან ერთად წავიდა, თან კანაფის 

მსხვილი თოკი წაიღო. როცა კლდეზე ავიდნენ, ახალგაზრდებმა მონადირეს თოკი 

შემოარტყეს, იღლიებში ამოსდეს და ნელ-ნელა ძირს, ბუდისკენ ჩაუშვეს. გამბედავ 

მონადირეს ხმალი ერტყა, რომ არწივები მოეშორებინა, თუკი უცებ გამოჩნდებოდნენ. როცა 

ბუდემდე ჩავიდა, ორი ბარტყი ამოიყვანა, პარკში ჩაისვა და თავის ამხანაგებს ანიშნა, რომ 

თოკი ზემოთ აეწიათ. კლდის წვერთან უკვე ახლოს იყო, როცა დედალ-მამალი არწივი 

გამოჩნდა და მონადირეს საშინელი ყვირილით მიესივნენ. მონადირე ხმალს ხან აქეთ 

იქნევდა, ხან იქით და ერთი არწივი მოკლა კიდეც, მაგრამ მეორე არწივმა უფრო საშინელი 

ბრძოლა დაუწყო. გულად მონადირეს იმედი ჰქონდა, ამასაც მოვკლავო; მაგრამ ამ დროს 

დაინახა, რომ თოკი ხმლით გადაუჭრია და მხოლოდ მის მეოთხედზე ჰკიდია საშინელი 

უძირო ხრამის თავზე... შიშით გული წაუვიდა. ხმალი ხელიდან გაუვარდა და ამხანაგებმაც 

ცოცხალ-მკვდარი ზემოთ აიტანეს. მონადირე ძლივსღა იცნეს, რადგანაც შიშის გამო თმა 

უცებ სრულიად გასთეთრებოდა... 

      არწივზე ნადირობა ძალიან ძნელია. ძალიან ფრთხილი ფრინველია და მიუდგომელ 

ადგილზე ჯდება; იშვიათად მოხდება, რომ მონადირე სასროლ მანძილზე მიეპაროს. 

ცოცხლის დაჭერა კიდევ უფრო ძნელია. ზოგან არწივს ხაფანგით იჭერენ. არწივის 

მოშინაურება ძნელი არ არის. გაშინაურებულ არწივს ნადირობას ასწავლიან: აჭერინებენ 

კურდღელს, მელას და მგლის ლეკვებსაც კი. არწივი დიდხანს  ცოცხლობს. ერთ ქვეყანაში 

მოშინაურებული ჰყავდათ არწივი, რომელმაც ას ოთხი წელიწადი იცოცხლა. ტყესა და 

მინდორში თავისუფლად რომ ყოფილიყო, რასაკვირველია, უფრო დიდხანს იცოცხლებდა. 
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teqstze muSaoba 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან „ბოლდით“ გამოყოფილი სიტყვები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ტექსტი 3 ნაწილადაა დაყოფილი. მოიფიქრეთ და დაარქვით ამ ნაწილებს სათაურები. 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

 

3. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

არწივი ფრინველების მეფედ ითვლება, რადგან:  

ა. ის ყველაზე ლამაზი ფრინველია. 

ბ. ის სუსტ ფრინველებს ერევა. 

გ. ის ლეშისმჭამელი ფრინველია. 

დ. ის ყველაზე მძლავრი, გულადი და ამპარტავანი ფრინველია. 

 

4. რით იკვებება არწივი? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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5.  დაწერეთ,  რატომ წარმოადგენს გატაცებული მელია არწივისთვის საფრთხეს?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. განსაკუთრებით როდის არიან საშიშები არწივები ცხოველებისათვის?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. სად აშენებენ არწივები ბუდეს? 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. დაახასიათეთ არწივი  შემდეგი ნიშნების მიხედვით:  

არწივის გარეგნობა 
 

ნადირობა არწივზე  
არწივის ხასიათი 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

9.  შეავსეთ გრაფა შემდეგი კატეგორიების მიხედვით:  

არწივის  კვება 
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არწივის ზრუნვა 

ბარტყებზე  

 

 

 

 

 

არწივის ცხოვრების წესი 

 

 

 

 

 

 

10. მოკლედ დაწერეთ  ტექსტში მოცემული მონადირის ისტორია.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

11. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი.    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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12. შეაჯამეთ მონაცემები არწივის შესახებ:  

 

რა ვიცოდი  

 

რა გავიგე 

 

რა მინდა გავიგო 
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II leqcia 

 

საფრანგეთის რევოლუცია 

 

I. 

 საფრანგეთის რევოლუცია ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო როგორც საფრანგეთის, 

ასევე მთელი ევროპის ისტორიაში. რევოლუცია არის მოკლე დროში მომხდარი დიდი 

ცვლილებები. საფრანგეთის რევოლუცია მოხდა 1789-1799 წლებში. ამ რევოლუციის შედეგად 

შეიცვალა ქვეყნის მართვის ფორმა. ადრე საფრანგეთში იყო აბსოლუტური მონარქიზმი, რაც 

ნიშნავს, რომ ქვეყნის მმართველს, ანუ მონარქს აქვს შეუზღუდავი ძალაუფლება. ქვეყნის 

მართვა არის მხოლოდ ამ ერთი ადამიანის ხელში. რევოლუციის შემდეგ აბსოლუტური 

მონარქიზმი შეიცვალა რესპუბლიკით. საფრანგეთი  აქამდე იყო მონარქია, სადაც ერთი 

ადამიანი მართავდა ქვეყანას მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. რევოლუციის შემდეგ იგი 

გახდა რესპუბლიკა. რესპუბლიკაში ქვეყნის მმართველს ირჩევენ გარკვეული დროით, 

მთელი  ძალაუფლება მხოლოდ მას არ აქვს, იგი გადანაწილებულია სხვა პოლიტიკოსებზეც. 

საფრანგეთის რევოლუციის წყალობით ქვეყანაში ძველი რეჟიმი დასრულდა და 

გამოცხადდა „ძალაუფლება, თანასწორობა და ძმობა“. 

II.  

ბასტილიის ციხე საფრანგეთის ისტორიული ციხეა. მას სახელი განთქმული ჰქონდა 

თავისი სიმკაცრით და ცუდი პირობებით. იგი საფრანგეთის მთავარი საპყრობილე იყო, 

ყველანაირ დამნაშავეს იქ სვამდნენ. 

1789 წლის 14 ივლისს შეიარაღებულმა ხალხმა აიღო ბასტილიის ციხე. ბასტილია არც ისე 

კარგად დაცული და შიშისმომგვრელი ციხე აღმოჩნდა, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანდა. 17 

ივლისს კი იმდროინდელი საფრანგეთის მეფე, ლუი XVI, იძულებული გახდა,  ხალხის 

გამარჯვება ეღიარებინა.   მან პარიზი რესპუბლიკად გამოაცხადა. 

III.  

პარიზის რესპუბლიკად გამოცხადებისა და ხალხის გამარჯვების შემდეგ, საფრანგეთის 

სხვა ქალაქებშიც დაიწყო გლეხების გამოსვლები. ისინი დიდებულების  სახლებს ცეცხლს 

უკიდებდნენ, მათ ოჯახებს არბევდნენ. ხალხს იმედი მიეცა, რომ რაღაც შეიცვლებოდა, 
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ამიტომ მათი შეჩერება შეუძლებელი იყო. ევროპაში  საფრანგეთის რევოლუციის დაწყებამ 

ბევრი სახელმწიფო შეაშფოთა.  უმეტეს ქვეყანაში მაშინ მონარქია იყო და ქვეყნის მეთაურები 

შიშობდნენ, რომ მათ ძალაუფლებასაც დაემუქრებოდა საფრთხე. ამის გამო საფრანგეთის 

რესპუბლიკას  მაშინვე ბევრი მტერი გამოუჩნდა. მათ ჩამოაყალიბეს დიდი გაერთიანება, 

რომელიც საფრანგეთის წინააღმდეგ იყო მიმართული. თუმცა ვერანაირმა წინააღმდეგობამ 

ვერ შეაჩერა რევოლუციის პროცესი, ხალხს თავისუფლება  სურდა და რადგან პარიზის 

მაგალითზე დაინახეს, რომ ეს შესაძლებელი იყო, უკვე აღარ შეჩერებულან. 

საფრანგეთის რევოლუცია არ ყოფილა მშვიდობიანი და უწყინარი. მან ძალიან ბევრი 

სისხლი და სიკვდილი მოიტანა თან. ქვეყნის სათავეში მოვიდა დაჯგუფება, რომლის 

წევრებსაც  იაკობინელებს ეძახდნენ. ისინი დიდი სისასტიკით გამოირჩეოდნენ. მათ 1793 

წელს გამოსცეს ბრძანება საეჭვო პირების დასჯის შესახებ. თუკი რომელიმე ადამიანს ასეთად 

მიიჩნევდნენ მას, სიკვდილით სჯიდნენ. სიკვდილით დასჯის ყველაზე გავრცელებული 

საშუალება ამ დროს იყო გილიოტინაზე დასმა. გილიოტინა კი ყველაზე საშინელი 

მოწყობილობა იყო, რომელიც ადამიანს წამებში კლავდა. ამ მოწყობილობით 35 000 ადამიანი 

გამოსალმეს რევოლუციის პერიოდში სიცოცხლეს. საბოლოოდ, იაკობინელებიც სწორედ მათ 

მსგავსად დაისაჯნენ, ყოველგვარი გამოძიებისა და გასამართლების გარეშე, გილიოტინაზე. 

IV.  

 მიუხედავად იმისა, რომ რევოლუციამ სისხლისღვრა და სიკვდილიანობა მოიტანა, მან  

მაინც  დიდი როლი ითამაშა   საფრანგეთის ისტორიაში. საფრანგეთის რევოლუციამ ასევე 

ბევრ ქვეყანაში შეცვალა მონარქიული მმართველობა რესპუბლიკით, სადაც უბრალო ხალხს 

საბოლოოდ უფრო მეტი უფლებები და თავისუფლება მიეცა. 
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teqstze muSaoba 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან „ბოლდით“ გამოყოფილი სიტყვები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ტექსტი 4  ნაწილადაა დაყოფილი. ჩამოთვლილთაგან, მიუსადაგეთ თითოეულ 

ნაწილს სათაური: 

ბოლოსიტყვაობა       რევოლუციის შიში ევროპაში     შესავალი          ბასტილიის აღება 

I         ______________________________________________________ 

II        ______________________________________________________ 

III       ______________________________________________________ 

IV       ______________________________________________________ 

 

3. როდის მოხდა საფრანგეთის რევოლუცია? 

ა) 1789 წელს. 

ბ) 1789-1799 წლებში. 

გ) 1799 წელს. 

4. რა ძირითადი ცვლილება მოხდა საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ? 

ა) მონარქია შეიცვალა რესპუბლიკით. 

ბ) რესპუბლიკა შეიცვალა მონარქიით. 

გ) რესპუბლიკა შეიცვალა იმპერიით. 

5. რომელ წელს აიღეს ბასტილიის ციხე? 

ა) 1789 წელს. 

ბ) 1799 წელს. 

 გ) 1793 წელს. 
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6. როდის და სად გამოცხადდა პირველი რესპუბლიკა? 

ა) 1799 წელს სტრასბურგში. 

ბ) 1799 წელს პარიზში. 

გ) 1789 წელს პარიზში. 

7. ტექსტის მიხედვით, ჩაწერეთ ინფორმაცია: 

აღწერეთ, რით განსხვავდება რესპუბლიკა მონარქიისაგან; 

  

 

რატომ შეშფოთდა ევროპა საფრანგეთის რევოლუციის გამარჯვების გამო? 

 

 

 

 

რომელმა დაჯგუფების წევრებმა შემოიღეს გილიოტინაზე დასჯა? ვის სჯიდნენ ისინი? 

 

 

 

 

 

 

  თქვენი აზრით, რატომ არის მნიშვნელოვანი საფრანგეთის რევოლუცია? 
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საქართველო ევროპისა და აზიის გზაგასაყარზე 

 

I. 

სად მდებარეობს საქართველო – ევროპასა თუ აზიაში? ეს კითხვა ხშირად 

დისკუსიის საგანიც გამხდარა. მნიშვნელოვანია, რომ ისტორიული და კულტურული 

ფაქტორების გათვალისწინებით, საქართველო ევროპის ნაწილად განიხილება. 

 ფიზიკურ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით, მთელი კავკასია იმყოფება ევროპასა და 

აზიას შორის მოსაზღვრე ზოლში. 

II.  

 თანამედროვე მონაცემების მიხედვით, საქართველო ბუნებრივი რესურსებით 

მდიდარი ქვეყანაა. ფართობის ერთეულზე ბუნებრივი რესურსების კონცენტრაციის 

დონით იგი უსწრებს ისეთ მაღალგანვითარებულ ქვეყნებს, როგორიცაა შვეცია, იაპონია, 

სამხრეთ კორეა და სხვა. 

 საქართველოს ეკონომიკის განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორია სათბობი 

რესურსების არსებობა. დიდია ჰიდროენერგორესურსების მარაგიც. 

 საქართველო წიაღისეულით მდიდარი ქვეყანაა. აქ მოიპოვება ქვანახშირი 

(ტყიბულის, ტყვარჩელის და ახალციხის საბადოები); 1974 წელს აღმოაჩინეს ნავთობის 

საბადო სამგორ-პატარძეულში (თბილისის ახლოს) და სუფსაში. საქართველოში არის 

ბუნებრივი გაზის საბადოებიც. სასარგებლო წიაღისეულია: მანგანუმი (ჭიათურა), 

სპილენძი (კახეთში), დარიშხანი (რაჭაში) და სხვა... საქართველო სამკურნალო წყლებით 

მდიდარი ქვეყანაა, დიდია ტყის რესურსიც. საქართველოს ტყეებს ნიადაგდაცვითი და 

საკურორტო მნიშვნელობა აქვს. 

 საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო რესურსები რესპუბლიკის ეკონომიკის ერთ-

ერთი საფუძველია. საქართველოში ბევრი კულტურა ხარობს – მარცვლეული (ხორბალი 

და სიმინდი), ბოსტნეული, ხილი, სამრეწველო კულტურები (თამბაქო, ჩაი)... და ბოლოს 

– საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი პერსპექტიული რესურსია ტურიზმი, რაც 

მომავალში უფრო განვითარდება. შავი ზღვის სანაპირო და კავკასიის მთიანეთი 

მრავალი საზაფხულო და საზამთრო კურორტის განვითარებისთვის კარგ პირობებს 

ქმნის. 
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 ტურიზმის განვითარებას ხელს შეუწყობს უნიკალური ისტორიული და 

ხუროთმოძღვრული ძეგლების არსებობა (ვარძია, უფლისციხე, გელათი, საფარა, ზარზმა). 

რაც მთავარია, ქართველი ხალხის სტუმართმოყვარეობა და ტრადიციები ყველა პირობას 

ქმნის უცხოელი დამთვალიერებლებისთვის და ტურისტული ინდუსტრიის 

განვითარებისთვის. 

 საქართველომ, რომელმაც აირჩია განვითარების დამოუკიდებელი, 

დემოკრატიული გზა, უნდა მოძებნოს საკუთარი ადგილი მსოფლიოს ცივილიზებულ 

ერთა თანამეგობრობაში და, ამავე დროს, უნდა შეინარჩუნოს საკუთარი ეროვნული 

თვითმყოფადობა. 

III. 

კავკასიაზე, კერძოდ კი საქართველოზე, ოდითგანვე გადიოდა ევროპიდან 

აღმოსავლეთის ქვეყნებისკენ მიმავალი სავაჭრო ტრასა. მას „აბრეშუმის დიდი გზა’‘ 

ეწოდებოდა. ეს იყო სავაჭრო გზა, რომელიც აკავშირებდა ჩინეთის ხმელთაშუა და შავი 

ზღვის სანაპიროებთან. ამიერკავკასიის თავისებურმა გეოგრაფიულმა მდებარეობამ 

ევროპისა და აზიის მიჯნაზე ძველთაგანვე განაპირობა მისი დიდი მნიშვნელობა 

აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის ურთიერთობაში. არსებობდა ერთიანი დიდი 

სავაჭრო-სატრანსპორტო გზები:  

1. ინდოეთიდან შავი ზღვის სანაპიროებამდე ამიერკავკასიის გავლით; 

2. მცირე აზიიდან სომხეთის გავლით მცხეთამდე, აქედან კი არაგვის ხეობით – 

ჩრდილოეთ კავკასიაში; 

3. მცირე აზიიდან სომხეთის გავლით ჯავახეთზე (წუნდა), ჩადიოდა სამცხეში და 

შემდეგ გადადიოდა დასავლეთ საქართველოში; აქედან კი სოხუმში (ძველი 

სებასტოპოლისი) და შემდეგ უკავშირდებოდა ბიზანტიის აღმოსავლეთ 

პროვინციებს. ბიზანტიაში ამ გზით აღმოსავლეთიდან შეჰქონდათ აბრეშუმი, 

სპილოს ძვალი, ძვირფასეულობა, ოქრო... 

4. მცირე აზიიდან საქართველოს გავლით ჩრდილოეთ კავკასიაში, აქედან კი – 

რუსეთში. 

ვაჭრობა განვითარებული იყო ირანსა და ამიერკავკასიის ქვეყნებს შორის. 

საქართველოს ხელსაყრელი მდებარეობა აქვს და მას შეუძლია ინდუსტრიულ 

დასავლეთსა და ნედლეულით მდიდარ აღმოსავლეთს შორის საქონლის გაცვლაში 
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აქტიური როლი ითამაშოს. მნიშვნელოვანი როლის შესრულება აგრეთვე საჰაერო 

კომუნიკაციებსაც. საქართველო გზაჯვარედინია, ერთი მხრივ, ევროპასა და სამხრეთ 

აღმოსავლეთ აზიას შორის, მეორე მხრივ – ჩრდილო-აღმოსავლეთსა და იაპონია-კორეა-

ჩინეთის რეგიონს შორის. 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან „ბოლდით“ გამოყოფილი სიტყვები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ტექსტი სამ ნაწილადაა დაყოფილი. ჩამოთვლილთაგან, მიუსადაგეთ თითოეულ 

ნაწილს სათაური: 

 

საქართველოს ბუნებრივი რესურსები                   

  შესავალი 

საქართველო ევროპისა და აზიის გზაჯვარედინზე 

I. ______________________________________________________ 

II. ______________________________________________________ 

III. ______________________________________________________ 
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შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

 

3. ხშირად დისკუსიის საგანი გამხდარა კითხვა: 

ა. არის თუ არა საქართველო ლამაზი ქვეყანა? 

ბ. არის თუ არა საქართველო დემოკრატიული ქვეყანა? 

გ. სად მდებარეობს საქართველო- ევროპასა თუ აზიაში? 

დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

4. რა ფაქტორების მიხედვით განიხილება საქართველო ევროპის ნაწილად? 

ა. მისი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის ფაქტორის მიხედვით. 

ბ. ქართველი ხალხის გარეგნობის ფაქტორით. 

გ.  კულტურული და ისტორიული ფაქტორით. 

დ. მხოლოდ კულტურული ფაქტორით. 

5. საქართველოში რომელ წელს აღმოაჩინეს ნავთობის საბადო? 

ა. 1975 წელს 

ბ. 1874 წელს. 

გ. 1974 წელს. 

დ. 1974 წელს 

 

6. დაასრულეთ წინადადება: ფიზიკურ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით, მთელი კავკასია 

იმყოფება  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7.  დაასრულეთ წინადადება:  თანამედროვე მონაცემების მიხედვით საქართველო..... 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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8.  შეავსეთ გრაფა შემდეგი კატეგორიების მიხედვით:  

საქართველო 

რესურსების 

კონცენტრაციის დონით 

უსწრებს: 

 

 

 

 

წიაღისეული 

საქართველოში 

მოიპოვება: 

 

 

 

სასარგებლო 

წიაღისეულებია: 

 

 

 

 

 

საქართველოში ხარობს: 

 

 

 

 

 

 

ტურიზმის განვითარება 

საქართველოში: 
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9. რას ეწოდება „აბრეშუმის გზა“? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10.  რა სტრატეგიული მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს და რატომ? (იმსჯელეთ) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. როგორ დაწერდით ტექსტს 2-3  წინადადებით?    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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12. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა:  

რა ვიცოდი  

 

რა გავიგე 

 

რა მინდა გავიგო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

13. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

საქართველომ, რომელმაც აირჩია განვითარების დ------------------ და  დე----------------- 

გზა, უნდა მოძებნოს საკუთარი ა--------------- მსოფლიოს ცივილიზებულ ერთა 

თანამეგობრობაში და, ამავე დროს, უნდა შ--------------- საკუთარი ე------------------- 

თვითმყოფადობა.  
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14. გადაიყვანეთ მესამე პირში: 

მე პოლიტიკოსი ვარ, არჩევნებში გავიმარჯვე და ახლა ჩემს ქვეყანას ვემსახურები, 

საქართველო ჩემი სამშობლოა და სიყვარულთან ერთად ვალდებულებასაც ვგრძნობ მის 

მიმართ, მინდა წვლილი შევიტანო საქართველოს  კარგი  მომავლის შენებაში, თუმცა 

ვფიქრობ, რომ ძალიან რთული გზა ავირჩიე, ძალიან მიჭირს გადაწყვეტილებების მიღება, 

როცა საქმე ჩემი ქვეყნის ხალხის,სამშობლოს  მომავალს ეხება, ძალიან ბევრს ვფიქრობ, ჩემს 

კოლეგებთან ერთად ვკამათობ, განვიხილავ ყველა დეტალს და შემდეგ ვცდილობთ 

მივიღოთ ერთობლივი გადაწყვეტილება. 

ჩემი გამოცდილებით, ჩემს დარგში ყველაზე მთავარია, გიყვარდეს ქვეყანა, რომელსაც  

ემსახურები.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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მუხა 

მუხა არის მარადმწვანე, ან ზაფხულმწვანე მცენარე, რომელიც საკმაოდ დიდი ზომის 

იზრდება. მუხას ძალიან უყვარს მზე და სითბო, თუმცა ის ზამთრის ყინვებსაც  კარგად 

უძლებს.  მუხა მაისსა და ივნისში ყვავილობს, ხოლო  ნაყოფი სექტემბრისთვის მწიფდება. 

ითვლება, რომ მუხა ძალიან სასარგებლო ხეა. მისი მსხვილი ღერო დამუშავების შემდეგ 

ძალიან ძვირადღირებული და გამძლე სამშენებლო მასალაა. მუხის ხე მუქი ფერისაა და 

ამიტომ მას ხის  დეკორატიული ნივთების დასამზადებლადაც იყენებენ.  გარდა ამისა, მუხის 

ქერქს წარმატებით იყენებენ მედიცინაშიც, როგორც სამკურნალო საშუალებას. 

 ყველაზე ძალიან კი მუხა ერთ-ერთ შინაურ ცხოველს, ღორს უყვარს. მუხა ისხამს ნაყოფს, 

რომელსაც რკოს უწოდებენ და ღორებიც დიდი სიამოვნებით შეექცევიან მუხის ქვეშ 

ჩამოყრილ გემრიელ რკოს.  

მუხის ძალიან ბევრი სახეობა არსებობს, ისინი ბევრ ქვეყანაშია გავრცელებული, მათ შორის 

საქართველოშიც.  ქვემოთ მოკლედ მოგიყვებით სად ხარობს მუხა, საქართველოში მუხის რა 

სახეობები არსებობს და რომელია ცნობილი მუხის ხეები. 

მუხის გავრცელება 

მუხის 400-დან 600-მდე სახეობა არსებობს. ისინი სამყაროს სხვადასხვა ნაწილში ხარობენ.  

ყველაზე ხშირად მუხა გავრცელებულია ჩრდილოეთ და ცენტრალურ  ამერიკაში, მექსიკასა 

და კოლუმბიაში. მუხის სახეობებს ვხვდებით აგრეთვე კარიბის კუნძულებზეც. მათი 

რამდენიმე სახეობა გავრცელებულია ევრაზიაში, მათ შორის საქართველოში და ჩრდილოეთ 

აფრიკის კონტინენტზე. 

ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო ქართული მუხის ჯიშებია. ისინი, ძირითადად, 

მარადმწვანე მცენარეებია და ოთხ სახეობად იყოფა:  

1. ჭალის მუხა, რომელიც მუხებს შორის ყველაზე მაღალი ხეა და მისი რკოც გრძელი ყუნწით 

გამოირჩევა. მუხის ეს ჯიში მხოლოდ საქართველოში ხარობს და სხვაგან არსად მოიპოვება. 

2.კოლხური მუხა-საშუალო სიმაღლის ხეა და სხვა მუხებისაგან იმით გამოირჩევა, რომ მისი 

ფოთოლი ზედა მხრიდან  შედარებით ფართო და ბუსუსებიანია. კოლხური მუხა იშვიათი 

მცენარეა და წითელ წიგნშია შეტანილი. 

3.იმერული მუხაც- წითელ წიგნშია შეტანილი მისი მცირე რაოდენობის გამო, მისი 

ფოთლები  უყუნწოა და სხვა მუხის ფოთლებთან  შედარებით მუქია. იგი ხშირად ორ რკოს 

ისხამს ერთ ყუნწზე. 

4.მაღალმთის ანუ აღმოსავლური მუხა-ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოშია 

გავრცელებული. იგი არც ისე მაღალია და გამოირჩევა ხშირი და სქელი ტოტებით. 

აღმოსავლური მუხა სხვა ქართული მუხებისაგან განსხვავებით 2-5 რკოს ერთად ისხამს და 
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მისი რკოები განსაკუთრებით მსხვილია. მაღალმთის მუხა აზიის უძველესი სახეობაა  და 

დღეს ისიც გადაშენების პირასაა, რის გამოც წითელ წიგნში შეიტანეს. 

ცნობილი მუხის ხეები 

ევროპის უძველესი მუხა-ევროპაში ყველაზე დიდი ხნის მუხის ხე ავსტრიის ქალაქ ბად-

ბლუმაუში ხარობს და იგი 1200 წლისაა. მუხის ტანის გარშემოწერილობა 8,7 მეტრს აღწევს. 

რობინ ჰუდის მუხა- ინგლისში, შერვუდის ტყეში მდებარეობს 800 -1000 წლამდე ასაკის  

მუხა, რომელსაც მიიჩნევენ რობინ ჰუდის მუხად  და ამბობენ, რომ ერთხელ როცა მტერი 

თავს დაესხათ, რობინი და მისი მხლებლები ამ ხეში დაიმალნენ. ამის შემდეგ მუხა რობინ 

ჰუდის საყვარელ ხედ იქცა. ინგლისში კი დღესაც კარგად იცნობენ ამ ხეს. 

ფოსტალიონი მუხა-გერმანიის  ქალაქ  ოიტინში (შლეზვიგ-ჰოლშტაინის მიწა) მდებარეობს 

ერთი მუხა, რომელსაც აქვს საკუთარი, ერთი შეხედვით უხილავი ფუღურო, რომელიც 

გონიერმა და შეყვარებულმა წყვილებმა წერილების ყუთად აქციეს. ეს მუხა დაახლოებით 500 

წლისა და მის შესახებ არსებობს თქმულება, რომ იგი შეყვარებულების მესაიდუმლეა. 

თურმე, ერთ გერმანელ გოგონას და ბიჭს ერთმანეთი უყვარდათ, მაგრამ გოგონას მამა მათი 

ერთად ყოფნის წინააღმდეგი იყო და შეხვედრებსაც უშლიდა. შეყვარებულებმა მოიფიქრეს 

მუხის პატარა, შეუმჩნეველ ნახვრეტში ერთმანეთისათვის წერილები დაეტოვებინათ. მათ 

აღმოჩინეს, რომ მუხის ნახვრეტი არც ისე პატარა იყო, იგი ხის შიგნით საკმაოდ 

ფართოვდებოდა და დიდ ფუღუროდ იქცეოდა. მალე ეს ხე სიყვარულის ხედ იქცა და ბევრმა 

წყვილმა სწორედ მისი ტოტების ქვეშ  გადაიხადა ქორწილი. 

 

მოთხრობა მუხაზე 

როგორც ვნახეთ, მუხა ძალიან საინტერესო და ბევრისთვის საყვარელი  მცენარეა. იგი 

ლიტერატურაში  გამძლეობისა და სიძველის სიმბოლოა  და ბევრი ლექსი და მოთხრობის 

მთავარი გმირიცაა. ადრე, როცა პატარა ვიყავი, ერთი მოთხრობა წავიკითხე მუხაზე. ეს 

მოთხრობა რევაზ ინანიშვილმა დაწერა. მას კიდევ ბევრი საინტერესო საბავშვო მოთხრობები 

აქვს, მაგრამ მე ყველაზე მეტად   ეს მომეწონა და მინდა  თქვენც მოგიყვეთ, იქნებ თქვენც 

ჩემსავით მოგეწონოთ: 

„ის მუხა ტყის პირას იდგა, უკვე დაბერებულიყო, ტოტებიც შეთხელებოდა,   სიცხიან 

ამინდში დაჩრდილვაც აღარ შეეძლო და ვეღარც რკოს ისხამდა. ყველამ მიატოვა, ბებერი და 

უნაყოფო აღარავის სჭირდებოდა. ციყვებმაც კი დატოვეს მისი ფუღუროები...მუხაც იდგა 

დაღონებული, წლებით დაღლილი და მოწყენილი გაჰყურებდა ცას. 

მუხის მეზობლად ლამაზი და ახალგაზრდა თელის ხე იდგა. ერთხელ აქ მონადირეები 

მოვიდნენ და თელის ჩრდილში დაისვენეს, საჭმელი ჭამეს და ღვინოც დალიეს. როცა კარგად 

შეთვრნენ, აყაყანდნენ: არა მე გჯობივარ სროლაში და არა მეო. მერე გადაწყვიტეს თავი 
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გამოეცადათ და სროლაში ერთმანეთს შეჯიბრებოდნენ. ჩვენი ნაცნობი მუხის ხე სამიზნედ 

ამოირჩიეს და სროლა დაიწყეს. საწყალ მუხას ყოველი ტყვიის მოხვედრა სულს უმწარებდა, 

სტკიოდა და  ოხრავდა. ბოლოსდაბოლოს მონადირეები წავიდნენ. წვიმა წამოვიდა, მუხის 

ჭრილობები მიწით ამოავსო და ცოტა ტკივილი შეუმსუბუქა. გავიდა თვეები, წლები. ერთ-

ერთი მონადირე, შვილიშვილთან ერთად ისევ მოხვდა ამ ადგილას და მუხა იცნო. მუხის  

ნაჭრილობევში იები ამოსულიყო. მონადირის შვილიშვილმა, ლამაზმა, სიფრიფანა გოგონამ, 

იებთან ჩაიმუხლა, მუხას ხელები მოხვია და გახარებულმა გულში ჩაიხუტა. მონადირემ 

უყურა, უყურა და შერცხვა თავისი ადრინდელი საქციელის. ბოდიშის მოხდის ნიშნად მუხის 

წინაშე ქუდი მოიხადა.“ 

ეს მოთხრობა ასე დამთავრდა, მონადირე მიხვდა, რომ მუხაც ცოცხალი არსებაა და როცა მას 

სჭრიან სხეული  და სული  სტკივა. ყველაზე ძალიან აქ ის მომეწონა, რომ მონადირე თავის 

დანაშაულს მიხვდა და ბოდიში მოუხადა მუხას. თქვენ რას იზამდით მის ადგილას  რომ 

ყოფილიყავით?   

 

teqstze muSaoba 

 

1. როდის ყვავილობს მუხა? 

ა) აპრილში 

ბ) მარტსა და აპრილში 

გ) მაისსა და ივნისში 

 

2. როდის მწიფდება რკო? 

ა)სექტემბერში 

ბ)აგვისტოში 

დ) ნოემბერში 

 

3. რისთვის იყენებენ მუხას? 

ა) მედიცინაში, სამშენებლო მასალებისათვის და დეკორატიული ნივთების 

დასამზადებლად. 

ბ)სამშენებლო მასალისა და დეკორატიული ნივთების დასამზადებლად. 

გ)მხოლოდ მედიცინაში. 
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4. საქართველოში გავრცელებული რომელი მუხის სახეობები იცით? ჩამოთვალეთ: 

ა)--------------------------------------------------- 

ბ)--------------------------------------------------- 

გ)--------------------------------------------------- 

დ)-------------------------------------------------- 

 

5. რატომ არის შეტანილი წითელ წიგნში მაღალმთის, აღმოსავლური მუხა? 

ა)  ვინაიდან ეს ჯიში მხოლოდ საქართველოში მოიპოვება. 

ბ)გადაშენებისაგან დაცვის მიზნით, რადგან მცირე რაოდენობითაა შემორჩენილი. 

გ)ვინიდან ამ ჯიშის მხოლოდ ერთი მუხაა შემორჩენილი. 

6. სად მდებარეობს რობინ ჰუდის მუხა? 

ა) ავსტრიაში, ქალაქ ბად-ბლუმაუში. 

ბ) ინგლისში, ქალაქ ლონდონში. 

გ) ინგლისში, შერვუდის ტყეში. 

 

7. ტექსტის მიხედვით ჩაწერეთ ინფორმაცია: 

როგორი მცენარეა მუხა?  

 

რა იცით „ფოსტალიონი მუხის“ შესახებ? 

 

   

 

  რომელია ევროპის უძველესი მუხა? 
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მუხის შესახებ მოთხრობის მიხედვით, რატომ მოიხადა მოხუცმა მონადირემ მუხის წინ 

ქუდი? 

   

 

 

 

 რატომ მიატოვა მოხუცი მუხა ყველამ? 

 

 

 

 

 

 

8. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

ა) მუხა ისხამს----------------------, რომელსაც---------------- უწოდებენ და იგი ძალიან 

უყვართ--------------------. 

ბ)მუხის ხემ----------------------- ჰუდი და მისი---------------------- მტრისგან იხსნა. 

გ)ციყვებმაც კი--------------------------მუხა, ბებერი და-------------------- აღარავის 

სჭირდებოდა. 

 

9. გამოხატეთ თქვენი სიტყვებით: 

ა)მარადმწვანე მცენარე----------------------------------------------------------------------------

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

ბ) ზაფხულმწვანე მცენარე------------------------------------------------------------------------

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

გ)მესაიდუმლე-------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 



35 
 

 

III leqcia 

 

ქართული კინოს ისტორია 

 

საქართველოში კინემატოგრაფიის ისტორია იწყება ევროპულის პარალელურად. 

1896 წლის 16 ნოემბერი – თბილისის სათავადაზნაურო თეატრი – ნაჩვენები იქნება 

ლუმიერების სინემატოგრაფი – იუწყებოდნენ თბილისის ქუჩებში გამოკრული აფიშები. 

1904 წლიდან კი პირველი სტაციონალური კინოთეატრის „ილუზიონის“ გახსნის 

შემდეგ თბილისში იხსნება მრავალი კინოთეატრი: „აპოლო“, „სკიფი“, „ერანი“, „კოლიზეი“, 

„სინემა“, „მელენელექტრიკი“ და სხვ.  

1908 წლიდან იწყება ქართული კინოფილმების წარმოების ისტორია, რომლის 

პიონერები იყვნენ ვასილ ამაშუკელი და ალექსანდრე დიღმელოვი. მათ მიერ გადაღებული 

დოკუმენტური ფილმები ძირითადად ასახავდა საზოგადოებაში მიმდინარე მოვლენებს: 

„ქვანახშირის ზიდვა აქლემებით“, „ბაქოს ბაზრები“, „ქუთაისის პეიზაჟები“ და სხვ. 1908 

წელი _ ეს თარიღი ოფიციალურად აღინიშნება ქართული კინოს შექმნის თარიღად. 

1812 წ. – ქუთაისი – კინოთეატრი „რადიუმი“ - პრემიერა ვასილ ამაშუკელის ფილმისა 

„აკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში“ - ეს იყო პირველი სრულმეტრაჟიანი ქართული 

ფილმი, პირველი ფილმი, რომელიც შევიდა მსოფლიო კინემატოგრაფიის ისტორიაში, 

როგორც საშემსრულებლო ხელოვნების მაღალი ოსტატობითა და ქრონომეტრაჟით... ეს იყო 

მსოფლიო კინემატოგრაფიის ისტორიაში პირველი სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური 

ფილმი, რომელსაც ანალოგი იმ დროისთვის არ ჰქონია. 

1916 წელს რეჟისორ ალექსანდრე წუწუნავამ გადაიღო პირველი სრულმეტრაჟიანი 

მხატვრული ფილმი „ქრისტინე“. 

1918 წელს ბელგიური კინოფირმა „ფილმე“-ს მეშვეობით თბილისში არსდება პირველი 

კინოსტუდია. 

1923 წელს ზემოაღნიშნული სტუდიის ბაზაზე არსდება „სახკინმრეწვი”. 

1928 წელს იქმნება კინოქრონიკის სექტორი. ამ პერიოდისთვის საქართველოში უკვე 

გადაღებული 200 მდე მხატვრული და ქრონიკალური ფილმები. 

1930 წელს საქართველოში გადაიღეს პირველი ანიმაციური ფილმი „გაზაფხული”  (რეჟ. 

ვლადიმერ მუჯირი). 

1932 წელს შეიქმნა პირველი ხმოვანი მხატვრული ფილმი. 

1938 წელს „სახკინმრეწვს” ეწოდა „თბილისის კინოსტუდია”. 
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1947 წელს გაიხსნა სტერეოკინოს სტუდია, სადაც გადაიღეს პირველი საბჭოთა 

სრულმეტრაჟიანი სტერეოსკოპული ფილმი. 

1951 წლიდან თბილისის კინოსტუდია იწყებს ფერადი ფილმების წარმოებას. 

1953 წელს თბილისის კინოსტუდიას ეწოდა „ქართული ფილმი”. 

1956 წლიდან – საქართველოს ტელევიზიის მაუწყებლობის გახსნიდან, იწყება 

სატელევიზიო ფილმების სტუდიის არსებობა. 

1958 წელს ჩამოყალიბდა დოკუმენტური და სამეცნიერო-პოპულარული ფილმების 

სტუდია. 

უცხოელმა კინემატოგრაფისტებმა კარგად იცოდნენ ქართული ფილმების აღსანიშნავი 

სტილი, გამორჩეული ნიშანი და მხარს უჭერდნენ მათ ავტორებს საერთაშორისო 

ღონისძიებებზე, არამარტო მათი მაღალი პროფესიონალური უნარ-ჩვევების გამო, არამედ 

მათი მოქალაქეობრივი სიმამაცეს და ხელოვნებისადმი თავგანწირულ დამოკიდებულებას. 

თანდათანობით ქართულ კინემატოგრაფიაში გაჩნდა ქართული კინოს ფენომენი. 

ქართული კინოს 100 წლიანი ისტორიის მანძილზე შექმნილია 800-მდე 

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული, სატელევიზიო და მოკლემეტრაჟიანი ფილმები,600-მდე 

დოკუმენტური და სამეცნიერო-პოპულარული ფილმები და 500-მდე ანიმაციური და 

თოჯინური ფილმები. 

ქართულ კინოში დასაბამიდან დღემდე მოღვაწეობდნენ მსოფლიოში აღიარებული 

კინემატოგრაფისტები როგორიცაა ალ. წუწუნავა, ა. დიღმელოვი,კ. მარჯანიშვილი, ვ. 

ბარსკი, ივ. პერესტიანი, მ. კალატოზოვი (კალატოზიშვილი), ნ. შენგელაია, მ. ჭიაურელი, 

დ. რონდელი, ვ. ტაბლიაშვილი, ნ. სანიშვილი, რ. ჩხეიძე, ო. იოსელიანი, ე. შენგელაია, ლ. 

ღოღობერიძე, ს. ფარაჯანოვი, გ. შენგელაია თ. აბულაძე, ირ. კვირიკაძე, ნ. ჯორჯაძე, თ 

ბაბლუანი და სხვ. 

ქართულმა კინომ თავისი არსებობის განმავლობაში აღიარება მოიპოვა მსოფლიოს 

თითქმის ყველა კინოფესტივალსა თუ ფორუმზე: კანი, ბერლინალე, ომერჰაუზენი, ვენეცია, 

რომი, და სხვა. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, საქართველომ განიცადა სერიოზული 

ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისი. არ არის გასაკვირი, რომ კრიზისმა გავლენა 

იქონია კინოინდუსტრიაზე. ტექნიკოსები და მსახიობები დაითხოვეს სამსახურიდან. კინოს 

მწარმოებელი სამსახურები ან დახურეს, ან მათი დაფინანსება უბრალოდ მინიმუმამდე 

დაიყვანეს. თითქმის 10 წლის განმავლობაში კინოსტუდია ქართული ფილმი არ განიცდიდა 

ტექნიკურ განახლებას და ფილმწარმოება მინიმუმამდე დავიდა. 

ამჟამად სახელმწიფო ცდილობს, მხარი დაუჭიროს ქართული ფილმის ინდუსტრიას. 

ქართული ფილმის ძირითადი შენობის სარესტავრაციო სამუშაოების დიდი ნაწილი უკვე 
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დასრულდა. შენობა რეკონსტრუირებული იქნა თანამედროვე სტანდარტებზე 

დაყრდნობით. შექმნილია კინოს საპროდუქციო, პოსტსაპროდუქციო უახლესი აპარატურა 

და ტექნოლოგიები. დღეს-დღეობით თამამად შეიძლება ითქვას, განახლებული „ქართული 

ფილმი” მზად არის, კვლავ ჩაერთოს მსოფლიო კინოინდუსტრიის შექმნისა და 

განვითარების პროცესში. 

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. დაალაგეთ მოვლენების მიხედვით ქართული ფილმის ჩამოყალიბების ისტორია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. რომელი წლიდან იწყება ქართული ფილმის შექმნის ისტორია და ვინ იყვნენ მისი  

პირველი „პიონერები“? 

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

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

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

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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3. ვისი ფილმია „აკაკის  მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში“? (შემოხაზეთ სწორი პასუხი) 

 ვასილ ბარნოვის; 

 ვასილ ამაშუკელის; 

 ალექსანდრე დიღმოველის; 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

 

4. „აკაკის  მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში“ არის: 

 კომედიური ჟანრის ფილმი; 

 მელოდრამა; 

 ფანტასტიკა; 

 დოკუმენტური . 

 

5. ჩაწერეთ ინფორმაცია: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ჩამოთვალეთ ის კინოფესტივალები, სადაც აღიარება მოიპოვა ქართულმა ფილმმა:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

პირველი სრულეტრაჟიანი დოკუმენტური 

ფილმი: 

 

პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული 

ფილმი საქართველოში: 
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7.  დაწერეთ ოთხკუთხედში ტექსტის მთავარი აზრი და გარშემო რგოლებში ის მთავარი 

დეტალები მოკლედ, რაც,თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია (ყველა რგოლის შევსება არ არის 

აუცილებელი).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. რომელია თქვენი საყვარელი ქართული  ფილმი და რატომ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

მთავარი თემა 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

    

     9.  გადმოეცით ტექსტის დედააზრი და გააკეთეთ დასკვნა: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. შეაჯამეთ: 

რა ვიცოდი ქართული ფილმის  

შესახებ: 

რა მინდა, რომ ვიცოდე 

ქართული  შესახებ: 

რა გავიგე ქართული ფილმის  

შესახებ: 
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მაიას ტომი 

 

მაიას ტომი ამერიკული წარმოშობის ადამიანების გაერთიანებაა, რომლებმაც უძველეს 

დროში  დაიწყეს ცხოვრება. მათი საცხოვრებელი ადგილი ცენტრალური ამერიკაა, 

იუკატანის ნახევარკუნძული. ისინი თავიანთი ცივილიზაციით გამოირჩეოდნენ. მაიას 

ტომის არსებობას, დაბადებიდან  მათ განადგურებამდე, მეცნიერები  4 ძირითად  ეტაპად  

ყოფენ: 

1-ლი  ეტაპი:  მაიას ტომის ცივილიზაციის გაჩენის ზუსტი თარიღის დადგენა ძალიან 

რთულია, ამის შესახებ დღესდღეობით ინფორმაცია არ არსებობს. თუმცა მეცნიერები 

მიიჩნევენ, რომ მაიას ტომები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-18 საუკუნეში უნდა 

დაბადებულიყვნენ. ამ პერიოდში მათ აგებული ჰქონდათ მნიშვნელოვანი ქალაქები: ნაკბე, 

სან ბარტოლო, ელ მირადორი და სხვ. 

მე-2 ეტაპი: მაიას ტომის ცივილიზაციამ ამ პერიოდში განვითარების უმაღლეს 

მწვერვალს მიაღწია. ამ დროს უკვე აშენებდნენ ულამაზეს ტაძრებს, სასახლეებს, რომლებიც 

ქვეყნის მმართველებსა და წარჩინებულებს ეკუთვნოდათ. 

მეორე ეტაპის დასასრულისკენ მაიას ტომების განვითარება ცოტა ხნით შეჩერდა. ამ 

პერიოდს მეცნიერები მაიას დაცემის  ხანას უწოდებენ. 

მე-3 ეტაპი: დაცემის ხანიდან მაიას ტომმა ისევ მოახერხა განვითარება და ახალი ძალით 

ახალი ქალაქების აშენება. მათი განვითარების მესამე ეტაპზე აშენებული ქალაქებია: ჩიჩენ  

იცა, უშმალი, კობა და სხვ.. 

მე-4 ეტაპი: ეს პერიოდი აღინიშნება მე-16 - მე-17 საუკუნეებით. მე-16 საუკუნიდან მაიას 

ტომების დაპყრობა დაიწყეს ესპანელებმა. დიდი ხნის განმავლობაში უწევდნენ მაიას ტომები 

წინააღმდეგობას ესპანელ დამპყრობლებს, მაგრამ 1697 წელს ისინი საბოლოოდ 

დაემორჩილნენ მათ. 

მაიას ტომების განვითარების ოთხი ეტაპი  ორ ძირითად ნაწილად ერთიანდება. ეს არის 

ძველი სამეფო, რომელიც პირველ ორ ეტაპს მოიცავს და ახალი სამეფო, რომელიც ბოლო ორ 

ეტაპს მოიცავს. 

მეცნიერების ვარაუდით, ძველი სამეფოს აშენების შემდეგ მაიას ხალხი თავისი 

ტერიტორიიდან აყრილა, აშენებული ქალაქები მიუტოვებია და ახალი სამეფოს მშენებლობას 

შესდგომია. რატომ აიყარნენ და გადასახლდნენ სხვა ადგილას ჯერჯერობით უცნობია. 
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მაიას ტომის ცხოვრება 

საინტერესოა, როგორი იყო ამ ხალხის ყოველდღიური ცხოვრება? ისინი თესდნენ, 

მოჰყავდათ მოსავალი.  მძიმე შრომას გლეხები ეწეოდნენ, მათ მოჰყავდათ მოსავალი  და 

აღების დროს  სამ ნაწილად ჰყოფდნენ: ერთ ნაწილს დიდებულებს აძლევდნენ, მეორე 

ნაწილს ქურუმებს, მესამე ნაწილს კი თავისთვის იტოვებდნენ. დიდებულები და ქურუმები 

ფიზიკურად არ შრომობდნენ. მეცნიერება და კულტურა კი ძალიან აინტერესებდათ და ამ 

მხრივ მათ მართლაც დიდ წარმატებებს მიაღწიეს. მაიას ტომმა შექმნა კალენდარი. 

ვარსკვლავებზე დაკვირვების შედეგად, საფუძველი ჩაუყარა ვარსკვლავების შესახებ 

მეცნიერების განვითარებას. ამ მეცნიერებას ასტრონომია ჰქვია. მაიას ტომი მათემატიკაშიც 

ძალიან კარგად ერკვეოდა, ისინი ახერხებდნენ უზარმაზარი ტაძრებისა და სასახლეების 

ზუსტი ნახაზები შეედგინათ. შემდეგ კი გლეხების დახმარებით ამ ნაგებობებს აშენებდნენ. 

მაიას ტომების მიერ აგებული შენობები საკუნეებს უძლებს და ზოგიერთმა მათგანმა 

ჩვენამდეც მოაღწია. ეს ტომი სრულიად არ გადაშენებულა, მათი შთამომავლები დღესაც 

ცხოვრობენ იუკატანის ნახევარკუნძულზე. მაიას  ტომების ქალაქების სილამაზე კი  ბევრ 

მნახველს აოცებს თავისი ოსტატობითა და დახვეწილობით.   

 

teqstze muSaoba 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან „ბოლდით“ გამოყოფილი სიტყვები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. სად ცხოვრობდნენ მაიას ტომები?  

ა) ცენტრალურ ამერიკაში, კუნძულ იუკატანზე. 

ბ) აფრიკის კონტინენტზე. 

გ) ესპანეთში. 
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3. როდის გაჩნდნენ მაიას ტომები?  

ა) 2000 წლის წინ.  

ბ) მეცნიერებმა მათი დაბადების თარიღი ვერ დაადგინეს. 

გ) მათი დაბადების ზუსტი თარიღი უცნობია, მეცნიერების ვარაუდით, ისინი ძველი 

წელთაღრიცხვით მე-18 საუკუნეში გაჩნდნენ. 

 

4. მაიას ცივილიზაცია 4 ძირითად პერიოდად იყოფა. რომელი ქალაქები ააგეს მათ 

განვითარების პირველ ეტაპზე? ჩამოთვალეთ:  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5. რომელ პერიოდში მიაღწია მაიას ტომმა განვითარების უმაღლეს მწვერვალს?  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

6. როდის დაიწყო ესპანელი დამპყრობლების შემოსვლა იუკატანის ნახევარკუნძულზე?  

ა) მე-17 საუკუნეში. 

ბ) მე-16 საუკუნეში. 

გ) მე-20 საუკუნეში. 

 

7. აღწერეთ მაიას ტომის ცხოვრების წესი.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. დაალაგეთ ტექსტი ლოგიკური თანმიმდევრობით (მიუწერეთ მარცხნივ  

   რიგითი ნომრები):   

 

მაიას ტომის ცივილიზაციის გაჩენის ზუსტი თარიღის დადგენა ძალიან 

რთულია, ამის შესახებ დღესდღეობით ინფორმაცია არ არსებობს. თუმცა 

მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ მაიას ტომები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-18 

საუკუნეში უნდა დაბადებულიყვნენ. ამ პერიოდში მათ აგებული ჰქონდათ 

მნიშვნელოვანი ქალაქები: ნაკბე, სან ბარტოლო, ელ მირადორი და სხვ. 

 

მაიას ტომის ცივილიზაციამ ამ პერიოდში განვითარების უმაღლეს 

მწვერვალს მიაღწია. ამ დროს უკვე აშენებდნენ ულამაზეს ტაძრებს, 

სასახლეებს, რომლებიც ქვეყნის მმართველებსა და წარჩინებულებს 

ეკუთვნოდათ. 

ამ ეტაპის დასასრულისკენ მაიას ტომების განვითარება ცოტა ხნით 

შეჩერდა. ამ პერიოდს მეცნიერები მაიას დაცემის  ხანას უწოდებენ. 

 

დაცემის ხანიდან მაიას ტომმა ისევ მოახერხა განვითარება და ახალი 

ძალით ახალი ქალაქების აშენება. მათი განვითარების მესამე ეტაპზე 

აშენებული ქალაქებია: ჩიჩენ იცა, უშმალი, კობა და სხვ.. 

 

ეს პერიოდი აღინიშნება მე-16 - მე-17 საუკუნეებით. მე-16 საუკუნიდან 

მაიას ტომების დაპყრობა დაიწყეს ესპანელებმა. დიდი ხნის განმავლობაში 

უწევდნენ მაიას ტომები წინააღმდეგობას ესპანელ დამპყრობლებს, მაგრამ 

1697 წელს ისინი საბოლოოდ დაემორჩილნენ მათ. 
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ჩარლი ჩაპლინი 

 

სერ ჩარლზ სპენსერ ჩაპლინი, უმც.   უკეთ ცნობილი, როგორც ჩარლი ჩაპლინი — 

ინგლისელი კომედიური მსახიობი, ჰოლივუდის კინემატოგრაფიის ადრეულ-შუა 

პერიოდში ყველაზე განთქმული შემსრულებელი, ასევე რეჟისორი. 

ჩაპლინმა ითამაშა, გადაიღო, სცენარი დაწერა და საკუთარი მუსიკაც კი შექმნა ყველა 

თავისი ფილმისათვის, რაც ხაზს უსვამს მის კრეატიულობას და მუნჯი კინოს ეპოქის 

ფილმებზე გავლენას. მისი შემოქმედებითი გზა მოიცავს 65-წლიან პერიოდს, 88 წლის 

ასაკამდე. მისი პირადი ცხოვრება ბევრჯერ გამხდარა განხილვებისა და ჭორების მიზეზი. 

დაგლას ფერბენკსის, მერი პიკფორდისა და დ.უ. გრიფიტის დახმარებით, 1919 წელს მან 

დააარსა ცნობილი კომპანია United Artists. 

ჩარლი ჩაპლინი დაიბადა 1889 წლის 16 აპრილს ლონდონში. მისი მშობლები music 

hall-ის (ბრიტანული თეატრი 1850-1960) მსახიობები იყვნენ, ისინი ერთმანეთს 

დასცილდნენ, როცა ჩარლი ჯერ კიდევ 3 წლის იყო. ბავშვები დარჩნენ დედაზე 

დამოკიდებულები.  

ჩარლის დედამ დაკარგა ხმა და იძულებული გახდა, 1896 წელს დაეტოვებინა სცენა. 

ჩარლის მამა ლოთობისგან გარდაიცვალა 1901. ძმები - ჩარლი და სიდი დედამისთან 

ერთად აღმოჩნდნენ სამუშაო სახლში ლამბეტაში. ამის შემდეგ ბავშვები მიაბარეს ობოლთა 

თავშესაფარში. 

ჩარლიმ სიმღერა თავისი მშობლებისგან ისწავლა. ის სცენაზე პირველად 1894 წელს 

ავიდა 5 წლის ასაკში, თავისი დედის შემცვლელად music hall-ში. 1898 წელს ჩარლი 

ხვდება ბავშვთა საცეკვაო ჯგუფში The Eight Lancashire Lads. 

 1903 წელს ჩარლის უკვე აქვს ერთი „მუდმივი” სამსახური (ჩარლი ადრეულ ასაკშივე 

მუშაობდა ბევრ ადგილას: გაზეთების გამყიდველად, ექიმის დამხმარედ… ასაკის გამო 

ყველგან დროებით) … 14 წლის ასაკში ის თეატრში იწყებს მსახიობად მუშაობას და იღებს 

როლს სპექტაკლში „შერლოკ ჰოლმსი” … ჩარლის არ ჰქონდა არავითარი განათლება და 

ეშინოდა, არ დაეკარგა ეს სამსახური, რადგან მან არ იცოდა კითხვა კარგად… როლის 

სწავლაში მას თავისი ძმა დაეხმარა. 16 წლის ასაკიდან ის რეგულარულად იწყებს დაკვრას 

ვიოლინოზე 4-16 საათი დღეში, გაკვეთილებს ის ნაცნობებისგან იღებდა. 

1908 წლიდან იწყება ჩარლის სამსახიობო კარიერა. 

ჩაპლინი გარდაიცვალა 1977 წლის 25 დეკემბერს თავის სახლში, ვევეიში  
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ჩარლზ ჩაპლინის წერილი ჯერალდინას მისამართით  

 

ჩემო გოგონა: 

«ახლა ღამეა. შობა ღამე. ჩემს პატარა ციხესიმაგრეში ყველა უაბჯრო მეციხოვნემ ძილს 

მისცა თავი. სძინავს შენს და-ძმას. დედაშენსაც კი ჩაეძინა.შენ ისე შორს ხარ ჩემგან… 

მაგრამ დაე, თვალისჩინი წამერთვას, თუ ახლაც, ამ წუთს, შენს სურათს არ ვუმზერდე. ის 

აქ არის, მაგიდაზე, ჩემს გულთან ახლოს.შენ კი სადა ხარ? შორს, ზღაპრულ პარიზში. 

ელისეს მინდვრების თეატრში. დიდებულ სცენაზე ცეკვავ. ხომ კარგად ვიცი ეს, მაგრამ 

მაინც, წყნარი ღამის მდუმარებაში თითქოს ცხადად ჩამესმის შენი ნაბიჯების ხმა. ვხედავ 

შენს თვალებს, ზამთრის ცაზე გაბნეული ვარსკვლავებივით რომ კიაფობენ. ვიცი, ამ 

ლამაზ სპექტაკლში ხანისგან დატყვევებული სპარსელი მზეთუნახავის როლს ასრულებ. 

იყავი მზეთუნახავი და იცეკვე. იყავი ვარსკვლავი და იკაშკაშე. მაგრამ თუკი მაყურებლის 

მადლობამ და აღტაცებამ დაგათროს, თუ მორთმეული ყვავილების სურნელებამ თავბრუ 

დაგასხას, განმარტოვდი სადმე კუთხეში და ჩემი წერილი წაიკითხე, ყური მიუგდე 

მამაშენის ხმას.მე მამაშენი ვარ ჯერალდინა! მე ჩარლი ჩაპლინი ვარ, ჩარლი ჩაპლინი!… 

იცი კი, რამდენჯერ დამთენებია შენს სასთუმალთან? სულ პაწია ზღაპრებს გიყვებოდი! 

ხან მძინარე მზეთუნახავისას, ხან ბოროტი გველეშაპისას.  

ჰო, მე ჩარლი ვარ! ბებერი მასხარა. დღეს შენი ჯერია. იცეკვე! მე ფართხუნა, 

დაკონკილი შარვლით ვცეკვავდი, შენ პრინცესას აბრეშუმის სამოსი გმოსავს. ეგ ცეკვა და 

ტაშის გრიალი დროდადრო ცაში აგტყორცნის. გაფრინდი, გაფრინდი იქით… მაგრამ 

ხანდახან მიწაზეც დაეშვი! შენ უნდა ნახო ხალხის ცხოვრება_ცხოვრება იმ ქუჩის 

მოცეკვავეებისა, შიმშილისაგან დაოსებულნი, სიცივითა და სიღატაკით ათრთოლებულნი 

რომ როკავენ! მათი ხვედრი მეც მიწვნევია, ჯერალდინა. იმ ჯადოსნურ ღამეებში, შენ რომ 

ჩემს ზღაპრებთან იძინებდი, მე არ მეძინა. დავყურებდი შენს საყვარელ სახეს, ვუსმენდი 

შენი გულისფეთქვას და ჩემს თავს ვეკითხებოდი:”ჩარლი, ნუთუ ეს ღლაპი შენ ოდესმე 

გაგიცნობს?” შენ არ მიცნობ მე ჯერალდინა… იმ შორეულ ღამეებში უამრავ ზღაპარს 

გიყვებოდი, მაგრამ ჩემი ზღაპარი არასოდეს მიამბია… ისიც ძალიან საინტერესო ზღაპარია, 

ჯერალდინა. ზღაპარი მშიერი მასხარისა, ლონდონის ღატაკთა კვარტლებში რომ მღეროდა 

და ცეკვავდა, მერე კი … მოწყალებას აგროვებდა! აი, ჩემი ზღაპარი! მე ვიცი, რა არის 

შიმშილი, ვიცი, რას ნიშნავს უსახლკარობა! ეგ კიდევ რაა, მე გამოვცადე დამამცირებელი 

ტკივილი მოხეტიალე მასხარისა, რომლის მკერდში მობობოქრე სიამაყის ოკეანე 

სამოწყალოდ გადაგდებულ მონეტებს უნდა დაეშრო. მაგრამ მაინც, მიუხედავად 

ყველაფრისა, ცოცხალი ვარ, ცოცხლებზე კი მუდამ ცოტას ლაპარაკობენ.შენ ჩემი გვარისა 

ხარ – ჩაპლინი! ლამის ნახევარი საუკუნე ეს გვარი მთელს დედამიწას აცინებდა. მაგრამ ის 
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სიცილი რაა იმასთან, რავ მე მიტირია, ჯერალდინა. სამყარო სადაც შენ ცხოვრობ, მარტო 

ცეკვის და მუსიკის საუფლო როდია!…… 

 ჯერალდინა! შუაღამისას იმ დიდებული დარბაზიდან რომ გამოხვალ, დაივიწყე შენი 

მდიდარი თაყვანისმცემლები, მაგრამ არ დაგავიწყდეს, ტაქსის მძღოლს ცოლის ამბავი 

გამოჰკითხო. შეიძლება ცოლი ფეხმძიმედ ჰყავს და იმის ფულიც არ აქვთ. რომ თავიანთი 

პირმშოსათვის სახვევები იყიდონ. თუ ასეა, ადექი და ჩაუდე ფული ჯიბეში. დროდადრო 

მეტროში ჩადი. ქალაქი დაათვალიერე, იარე ფეხით ან ავტობუსით. ხალხს დააკვირდი! 

ქვრივ-ობლებს შეხედე! და თუნდაც დღეში ერთხელ მაინც შენს თავს უთხარი:”მეც ერთ-

ერთი ამათთაგანი ვარ!’დიახ, შენ ერთ-ერთი იმათაგანი ხარ, ჩემო გოგონა.  

 ჩარლი წავა, ჯერალდინა, და შენ იცოცხლებ… მე არ მინდა, ოდესმე სიღატაკე 

გამოსცადო. ამ წერილთან ერთად გიგზავნი ჩეკის წიგნაკს – ხარჯე, რამდენსაც 

მოისურვებ, ოღონდ გახსოვდეს: ორ ფრანკს რომ დახარჯავ, შენს თავს უთხარი, მესამე 

მონეტა ჩემი არ არის-თქო. ჩარლი დაბერდა, ჯერალდინა! ადრე თუ გვიან თეთრი 

სასცენო კაბის მაგიერ შავებში უნდა გამოეწყო და ჩემს საფლავზე მოხვიდე. ახლა არ მინდა 

გული გატკინო, მაგრამ ხანდახან სარკეში ჩაიხედე_იქ მე დამინახავ. შენს ძარღვებში ჩემი 

სისხლი ჩქეფს. მე მინდა, რომ მაშინაც კი, როცა ჩემს ძარღვებში სისხლი დინებას 

შეწყვეტს, არ დაივიწყო მამაშენი ჩარლი. მე ანგელოზი არ ვყოფილვარ, მაგრამ მუდამ 

ვცდილობდი, ადამიანი ვყოფილიყავი. ეცადე შენც. 

  

გკოცნი, ჯერალდინა 

 შენი ჩარლი.» 

 

teqstze muSaoba 

 

1. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი. 

 

I. ჩარლი ჩაპლინის კრეატიულობას ხაზს უსვამს: 

ა. ის ყველაზე ლამაზად იცვამს. 

ბ. ის ძალიან წარმატებული მსახიობია. 

გ. ის თვითონ ქმნიდა სცენარს, მუსიკას სიმღერას. 

დ. ის ყველაზე კარგად თამაშობს მუნჯ ფილმში. 
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II. ჩარლი ჩაპლინი დაიბადა: 

ა. 1889 წლის 16 აპრილს ლონდონში. 

ბ. 1989 წლის 16 აგვისტოს სიდნეიში. 

გ.  1887 წლის 16 აპრილს ლონდონში. 

დ. 1889 წლის 16 ივნისს  ნიუ-იორკში. 

III. ჩარლიმ სიმღერა ისწავლა: 

ა. ცნობილი მომღერლისგან. 

ბ. დედა-შვილმა ასწავლა ჯერ კიდევ პატარა ჩარლის სიმღერა. 

გ. თავის მშობლებისგან. 

დ. მისი უახლოესი მეგობრისგან, რომელი ძალიან კარგად მღეროდა. 

2. გააგრძელეთ წინადადება:  ჩარლი ჩაპლინი გახლდათ....... 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.  დაასრულეთ წინადადება:  ჩარლის მშობლები ერთმანეთს დასცილდნენ მაშინ 

როცა ... 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.  შეავსეთ გრაფა შემდეგი კატეგორიების მიხედვით:  

ჩარლი დაიბადა 

 

 

 

 

ჩარლის მშობლები  
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ჩარლის ბავშვობა 

 

 

 

ჩარლის კარიერა 

 

 

 

 

ჩარლი გარდაიცვალა 

 

 

 

 

    5. ვინ არის ჩარლისთვის ჯერალდინა 

 დისშვილი. 

 შვილი. 

 და . 

 ახლო მეგობარი. 

    6.  როცა ჩარლი წერილს წერს, არის: 

 ახალი წლის დილა; 

 ახალი წლის ღამე; 

 შობა ღამე; 

 შოლბის დილა. 

 

7. დაასრულეთ წინადადება: „დაე, თვალისჩინი წამერთვას, თუ“............ 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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 8. რას გულისხმობს ჩარლი, როცა ამბობს: „ხანდახან მიწაზეც დაეშვი!“ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. წერილის მიხედვით, ცხოვრებაში რა გამოუცდია ჩარლის? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. ჩარლის თქმით, რისი კითხვა არ უნდა დაავიწყდეს ჯერალდინას ტაქსის  

მძღოლისთვის? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

11. რას უგზავნის ჩარლი ჯერალდინას წერილთან ერთად და რას სთხოვს? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

12. მოკლედ გადმოეცით წერილის მთავარი სათქმელი. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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13. შეაჯამეთ ინფორმაცია ჩარლის შესახებ:  

რა ვიცოდი  

 

რა გავიგე 

 

რა მინდა გავიგო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

14. ჩარლის მოცემული სიტყვებიდან ააწყვეთ წინადადება: 

„ადამიანი, ვყოფილვარ, მაგრამ ანგელოზი  ვყოფილიყავი, ეცადე, ვცდილობდი,არ, მე, 

მუდამ, შენც“. 
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IV leqcia 

 

გრიგოლ ფერაძე 

 

1995 წელს საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ  წმინდანად შერაცხა გრიგოლ 

ფერაძე და ამის შემდეგ მას წმინდა გრიგოლი ეწოდა. 

 

გრიგოლ ფერაძის ოჯახი 

გრიგოლი 1899 წელს დაიბადა კახეთის სოფელ ბაკურციხეში. მისის მამა, რომანოზ 

ფერაძე მღვდელი იყო და სწორედ მისგან გამოჰყვა გრიგოლს ღმერთის  სიყვარული. 

დედა, მარიამი მღვდლის ქალიშვილი ყოფილა.  ცოლ-ქმარს სამი ვაჟი გაუჩნდა, 

გრიგოლი შუათანა იყო.  მამის გარდაცვალების შემდეგ გრიგოლის ოჯახს ძალიან გაუჭირდა. 

დედამ მაინც მოახერხა და გრიგოლი სასულიერო სასწავლებელში შეიყვანა. სასწავლებლის 

დასრულების შემდეგ, გრიგოლმა სასულიერო სემინარიაც დაასრულა. 

 

მამა გრიგოლის საქართველოს გარეთ 

გრიგოლ ფერაძე უნიჭიერესი მოსწავლე იყო. ის თეოლოგიურ ფაკულტეტზე 

სწავლობდა. სემინარიის ხელმძღვანელს სურდა, რომ  იგი გერმანიაში გაეგზავნა სწავლის 

გასაგრძელებლად. მაშინ ეს არ გამოვიდა, თუმცა მოგვიანებით, სამხედრო სამსახურის 

დასრულების შემდეგ,  გრიგოლმა მაინც შეძლო გერმანიაში სასწავლებლად წასვლა. 

ქართველი მეცნიერების დიდი მხარდაჭერით მან გერმანული სტიპენდია მიიღო და სწავლა 

ბერლინში თეოლოგიის ფაკულტეტზე გააგრძელა. ბერლინის უნივერსიტეტი მან 

წარმატებით, თეოლოგიური მეცნიერებების დოქტორის ხარისხით დაასრულა. მისი არაერთი 

ნაშრომი გამოქვეყნდა ამ წლებში, რომელმაც მეცნიერების ყურადღება მიიპყრო. 

 

მამა გრიგოლის მოღვაწეობა 

მამა გრიგოლი გერმანიაში დიდხანს აღარ დარჩენილა, იგი საფრანგეთსა და ინგლისში 

გადავიდა და ორივე ქვეყანაში დიდი წარმატებით მოღვაწეობდა, სწავლობდა ენებს, წერდა 

ნაშრომებს, კითხულობდა ლექციებს სხვადასხვა უნივერსიტეტში, თარგმნიდა ძველი 

ბერძნულიდან სასულიერო ტექსტებს. 

 ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა მეცნიერი და სტუდენტებისათვის საყვარელი 

ლექტორი, ლონდონის წმინდა სოფიას ბერძნულ ეკლესიაში ბერად აღიკვეცა. ამის შემდეგ 

მან სასულიერო მოღვაწეობაც დაიწყო. 
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გრიგოლის უდიდესი ნატვრა საქართველოში დაბრუნება იყო, მაგრამ იმ დროს ეს 

შეუძლებელი აღმოჩნდა. მას, როგორ თეოლოგს და სასულიერო პირს საქართველოში არავინ 

შემოუშვებდა. ამ დროს უკვე კომუნისტური რეჟიმი იყო დამყარებული, რომელიც 

თეოლოგიას და ღვთისმსახურებას სასტიკად სდევნიდა. 

გრიგოლი სწერდა წერილებს მის დიდ გულშემატკივარს, ქართველ მეცნიერს კორნელი 

კეკელიძეს: „საშინლად ვიტანჯები. არაფრის ხალისი არ მაქვს... თუმცა ნივთიერად 

სრულიად უზრუნველყოფილი ვარ... რისთვის ვიტანჯე ამდენი ხანი, რისთვის ვისწავლე, 

რისთვის მოვიარე თითქმის მთელი ევროპა? რატომ არ მიშვებენ სახლში?“ 

იგი იძულებული გახდა საბოლოდ შეგუებოდა იმ აზრს, რომ სამშობლოში ვეღარ 

დაბრუნდებოდა, თუმცა ყოველთვის ცდილობდა საქართველოსთვის სიკეთე გაეკეთებინა. 

თავის ნაშრომებს საქართველოში აგზავნიდა. მან, ექვთიმე თაყაიშვილთან ერთად 

გადაარჩინა საქართველოს განძი, რომელიც საფრანგეთის ერთ-ერთ ბანკში ინახებოდა. 

ფაშისტებმა რომ გაიგეს, აქ საქართველოდან წამოღებული დიდი განძი ინახებაო. სასწრაფოდ 

მიადგნენ მამა გრიგოლს და მის შესაფასებლად წაიყვანეს. მამა გრიგოლმა იმ დღეს მოატყუა 

ფაშისტები. მან თქვა, რომ ამ განძს მხოლოდ ქართველებისათვის აქვს კულტურული 

ღირებულება, თორემ ისე აქ ძვირფასი არაფერიაო... გრიგოლს დაუჯერეს,  რადგან იგი 

პატივსაცემი მეცნიერი იყო. ასე გადარჩა ქართული განძი დაკარგვას. 

 

მამა გრიგოლის გარდაცვალება 

 საფრანგეთიდან მამა გრიგოლი პოლონეთში გადავიდა საცხოვრებლად. იქ ხშირად 

ეხმარებოდა დევნილებს, მათ აჭმევდა, სახლში იფარებდა და უვლიდა. ეს მალე გაიგეს 

ფაშისტებმა, რის გამოც გრიგოლი დააპატიმრეს. საპატიმროდან იგი ცოცხალი აღარ 

გამოსულა. მამა გრიგოლთან ერთან საპატიმროში ერთი მრავალშვილიანი ებრაელი კაცი 

ყოფილა, რომელიც იმ დღეს გაზის კამერაში უნდა მოეკლათ. მამა გრიგოლს შეეცოდა ეს კაცი, 

მის ნაცვლად  სასჯელი თავის თავზე აიღო და გაზის კამერაში თვითონ შევიდა. ეს მოხდა 

1942 წელს. 

  

teqstze muSaoba 

 

I. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი. 

1. გრიგოლ ფერაძე წმინდანად შერაცხეს: 

 ა. 1996 წელს. 

ბ.  1995 წელს. 



54 
 

გ.  1895 წელს. 

დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

2. გრიგოლ ფერაძე  დაიბადა: 

ა. 1889 წელს  კახეთის სოფელ ბაკურციხეში 

ბ. 1999 წელს  კახეთის სოფელ ქედერში 

გ.  1898 წელს  კახეთის სოფელ ნუკრიანში 

დ. 1899 წელს  კახეთის სოფელ ბაკურციხეში. 

3. გრიგოლ ფერაძეს ღვთის სიყვარული გამოყვა: 

ა. მისი ბავშვობის მღვდლისგან 

ბ. დეიდაშვილი ჰყავდა მოძღვარი 

გ. თავის მშობლებისგან. 

დ. მამისგან. 

 

4. გააგრძელეთ წინადადება:  გრიგოლ ფერაძე  გახლდათ....... 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5.  დაასრულეთ წინადადება:  გრიგოლ ფერაძის უდიდესი ნატვრა იყო  ......  

___________________________________________________________________________ 

6. ჩაწერეთ ინფორმაცია:   

გრიგოლ ფერაძე  

დაიბადა 

 

 

 

 

გრიგოლ ფერაძის  

მშობლები  
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გრიგოლ ფერაძე 

სწავლობდა 

 

 

 

 

 

მოღვაწეობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გრიგოლ ფერაძე 

გარდაიცვალა 

 

 

 

 

 

 

7. შეავსეთ გრაფა შემდეგი კატეგორიების მიხედვით: 

წერილი კორნელი 

კეკელიძეს 

 

 

 

 

გრიგოლ ფერაძე და 

ექვთიმე თაყაიშვილი  
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„მამა გაბრიელმა 

მოატყუა ფაშისტები“ 

 

 

 

 

 

კეთილი საქმეები 

 

 

 

 

 

8. დაწერეთ, გრიგოლ ფერაძე და საქართველო.... 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 9. რის გამო დააპატიმრეს გრიგოლ ფერაძე? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. მოკლედ გადმოეცით ტექსტის  მთავარი აზრი. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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11. როგორ დაწერდით ტექსტს 2-3  წინადადებით?    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. შეაჯამეთ ინფორმაცია  გრიგოლ ფერაძის შესახებ: 

რა ვიცოდი  

 

რა გავიგე 

 

რა მინდა გავიგო 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

13. მოცემული  გრიგოლ ფერაძის სიტყვებიდან ააწყვეთ წინადადება: 

„არაფრის, სრულიად. მაქვს,   ვარ... ნივთიერად,  ხალისი,  არ, ვიტანჯები, 

უზრუნველყოფილი,   თუმც,    საშინლად“  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ელექტრონული წიგნებისგან მომდინარე საფრთხე 

 

დროში, სადაც ბიზნესი დომინირებს სახელმწიფოზე და თვითონ გვიწერს კანონებს, 

ნებისმიერი ტექნოლოგიური მიღწევა ბიზნესისთვის არის კიდევ ერთი შანსი დაუწესოს 

აკრძალვები საზოგადოებას. ტექნოლოგიები რომლებიც შეიძლება გვათავისუფლებდეს, 

გამოიყენება ჩვენს დასაბმელად. 

ნაბეჭდი წიგნი 

 შეგიძლია იყიდო ნაღდი ფულით, ანონიმურად. 

 შემდეგ შენ ფლობ მას. 

 შენ არ ხარ იძულებული მოაწერო ხელი  ლიცენზიას რომელიც გიზღუდავს 

მის გამოყენებას. 

 ფორმატი ცნობილია და არ გიწევს რაიმე დაპატენტებული ტექნოლოგიის 

გამოყენება მის წასაკითხად. 

 შეგიძლია ათხოვო ან მიყიდო სხვას 

 შეგიძლია გადაიღო მისი ასლი და ეს ყველაფერი კანონის ფარგლებში 

 არავის შეუძლია დისტანციურ რეჟიმში გაანადგუროს შენი წიგნი. 

  

ნაბეჭდი წიგნისგან განსხვავებით, ამაზონის ელექტრონული წიგნები: 

 მოითხოვს იდენტიფიცირება მოახდინო ამაზონზე. 

 ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკაშიც ამაზონი ამბობს რომ მომხმარებელი 

არაა თავისივე ნაყიდი წიგნის მფლობელი. 

 ამაზონი მოითხოვს მომხმარებელი დათანხმდეს ლიცენზიას რომელიც 

ზღუდავს წიგნის გამოყენებას. 

 ფორმატი საიდუმლოა და მხოლოდ დაპატენტებულ, მომხმარებლისთვის 

შემზღუდველ, პროგრამულ უზრუნველყოფას შეუძლია  მისი წაკითხვა. 

 შესაძლებელია ზოგიერთი წიგნის თხოვება, ლიმიტირებული დროით, მაგრამ 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი მიუთითებს იგივე სისტემის 

იმ  მომხმარებლის სახელს ვისაც თხოვნის. არაა შესაძლებელი წიგნის მიცემა ან გაყიდვა. 

 წიგნის კოპირება შეუძლებელია Digital Restrictions Management*-ის გამო 

რიდერში და აკრძალულია ლიცენზიით, რომელიც თავის მხრივ იმაზე უფრო 

შემზღუდველია ვიდრე კანონი კოპირაითის შესახებ. 

 ამაზონს შეუძლია დისტანციურ რეჟიმში წაშალოს წიგნი მომხმარებლის 

მოწყობილობიდან. 2009 წელს წაიშალა ათასობით ორუელის „1984“ და სხვა წიგნები. 

http://a-library.info/?p=555
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თუნდაც ერთი ასეთი თავისუფლების შეზღუდვა, ნაბეჭდი წიგნების უკან აყენებს 

ელექტრონულ წიგნებს და ჩვენ აუცილებლად უნდა უარვყოთ ისინი სანამ პატივს არ სცემენ 

ჩვენს თავისუფლებებს. 

კომპანიები ამბობენ რომ ჩვენი ტრადიციული უფლებების უარყოფა აუცილებელია 

იმისთვის რომ წიგნის ავტორებისთვის ფულის გადახდა შეძლონ. თუმცა თანამედროვე 

კოპირაითის სისტემა ეხმარება კომპანიებს და არა ავტორებს. ჩვენ უკეთესად შეგვიძლია 

დავეხმაროთ წიგნის ავტორებს და ამისთვის სულაც არაა საჭირო ჩვენი თავისუფლებების 

შეკვეცა. ორი მეთოდი რომელსაც გთავაზობთ: 

 გადასახადებიდან თითოეულ ავტორს ერგოს საკუთარი პოპულარობის 

კუბური ფესვის რაოდენობის თანხა.  

 მოეწყოს რიდერები ისე რომ მომხმარებელმა შეძლოს ანონიმურად 

გადაუხადოს ფული ავტორს. 

ელექტრონული წიგნები თავისთავად არ ესხმის თავს ჩვენს თავისუფლებას, სანამ მათი 

მფლობელი კომპანიები არ გადაწყვეტენ ასე. ასე რომ, ჩვენი გადასაწყვეტია, შევაჩეროთ თუ 

არა ისინი. 

 

 

teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

1.  როგორ იწყება ტექსტი? 

ა.დროში სადაც წიგნები უარყოფილია. 

ბ. დროში სადაც პოლიტიკა დომინირებს. 

გ. ელექტრო წიგნები საფრთხეს წარმოადგენს ჩვენთვის. 

დ. დროში სადაც ბიზნესი დომინირებს. 

 

2. ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკაშიც ამაზონი ამბობს რომ: 

ა. მომხმარებელი თავისი ნაყიდი წიგნების მფლობელია. 

ბ. მომხმარებელი არაა თავისივე ნაყიდი წიგნის მფლობელი. 

გ.  მოითხოვს იდენტიფიცირება მოახდინოს საკუთარი წიგნის. 

დ. მოითხოვს იდენტიფიცირება მოახდინოს სხვისი წიგნის. 
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3. ელექტრონული წიგნი შეგიძლია: 

ა.  იყიდო ანონიმურად, ნაღდი ფულით. 

ბ. გადაიღო ასლი. 

გ. მიყიდო სხვას. 

დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი 

  

4. ახსენით რას ნიშნავს სიტყვა „ დომინირებს“? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. რას ნიშნავს სიტყვა „ლიმიტირებული“ ? 

_____________________________________________________________________________ 

 

6.  დაასრულეთ წინადადება:  „ნებისმიერი ტექნოლოგიური მიღწევა ბიზნესისთვის 

არის“... 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

ელექტრონული წ---------------  თავისთავად ა- ესხმის თ-------------ჩვენს თ-------------

---ს, სანამ მათი მფლობელი კ----------------ი არ გ----------------ასე.                                                                                         

ასე რომ ჩვენი გ--------------------ა შევაჩეროთ თუ არა ი----------. 

 

 

8.  შეავსეთ გრაფა შემდეგი კატეგორიების მიხედვით:  
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ჩაწერეთ ინფორმაცია: 

„ამაზონს“ შეუძლია 

 

 

 

 

„ამაზონი“ მოითხოვს  

 

 

 

 

 

ნაბეჭდი წიგნი 

შეგიძლია... 

 

 

 

 

 

 

 

9.  ჩამოთვალეთ მახასიათებელი და განსხვავებები: 

ნაბეჭდი წიგნი ელექტრონული წიგნი 
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10. რითი ხსნიან ელექტრონული წიგნის შეზღუდულობას კომპანიები და რა  

გამოსავალი ჩანს ტექსტში ამ შეზღუდვებისაგან? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. თქვენ რომელ ტიპს ირჩევთ (ნაბეჭდი წიგნი თუ ელექტრონული)  

      რატომ ფიქრობ ასე? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

12. ტექსტიდან გამოიტანეთ დასკვნა: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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13. გადაიყვანეთ მესამე პირში 

მე სტუდენტი ვარ, ვსწავლობ ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, კითხვა ძალინა მიყვარს,  

როცა მეკითხებიან ელექტრონულ წიგნებს ვანიჭებ უპირატესობას თუ ნაბეჭდს, ჩემი პასუხი 

ყოველთვის ცალსახაა: ელექტრონული- ალბათ თქვენთვისაც ნაცნობია სიტუაცია, როდესაც 

კურორტზე გასამგზავრებლად ვემზადებოდი ჩემოდნიდან მიწევდა საყვარელი ჯინსის 

ამოღება იმისათვის, რომ ბარგისთვის ერთი-ორი წიგნი დამემატებინა, ახლა კი ჩემი 

„ქინდლი“ კილოგრამის მხოლოდ მეოთხედს იწონის, მისი მეხსიერება კი საკმარისია 

იმისთვის, რომ სამი ათასი წიგნი დაიტიოს, მაშასადამე მე შემიძლია მისი საშუალებით 

უზარმაზარი ბიბლიოთეკა ვატარო და სურვილისამებრ ვიკითხო.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

14.  მეცამეტე დავალების ტექსტში,   გამუქებული სიტყვებისგან შეადგინეთ წინადადება: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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გენდერული თანასწორობა 

 

გენდერული თანასწორობა ნიშნავს, რომ ქალსა და მამაკაცს აქვთ თანაბარი პირობები 

და ცხოვრებისეული შანსები თავიანთი პოტენციალის სრული რეალიზაციისათვის. 

თანაბრად მონაწილეობენ პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული 

განვითარების პროცესებში და თანაბრად სარგებლობენ საზოგადოებრივი სიკეთეებით, 

შესაძლებლობებითა და რესურსებით. გენდერული თანასწორობა არ ნიშნავს ქალისა და 

მამაკაცის იგივეობას, პირიქით – დემოკრატიულ პლურალისტურ საზოგადოებაში 

აღიარებულია, რომ ადამიანებს აქვთ სხვადასხვა ღირებულებები და მიზნები, სხვადასხვა  

საჭიროებები და ცხოვრების წესი. მიუხედავად ამისა, მათი ინტერესები თანაბრად უნდა 

იყოს გათვალისწინებული ყველა დონეზე, ისინი უნდა სარგებლობდნენ თანაბარი 

უფლებებითა და შესაძლებლობებით და ჰქონდეთ ერთნაირი პასუხისმგებლობები და 

ვალდებულებები. გენდერული თანასწორობა, როგორც დემოკრატიული ღირებულებების 

შემადგენელი ნაწილი შედარებით ახალი ფენომენია და შრომატევად სამუშაოს მოითხოვს 

სათანადო გარემოს შესაქმნელად. 

საუკუნეების განმავლობაში დარღვეული თანასწორობის აღდგენას მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყნები სხვადასხვა სტრატეგიებით ებრძვიან, განსაკუთრებით მას შემდეგ, 

რაც მთავრობებისა და საზოგადოებების დიდმა ნაწილმა გააცნობიერა, თუ როგორი 

მასშტაბური და დამანგრეველია უთანასწორობის შედეგები. საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით დასავლეთ ევროპისა და ამერიკის ქვეყნები სულ 

უფრო და უფრო ხშირად მიმართავენ კვოტირების სისტემას. 

 

გენდერული თანასწორობა საქართველოში: 

კავკასიაში ერთ-ერთ რეფორმატორულ ქვეყანად სწორედ საქართველო მოიაზრება და 

გენდერული თანასწორობის მიმართ გატარებული პოლიტიკა (კანონის დონეზე) უკვე წინ 

გადადგმული ნაბიჯია. ამ კუთხით მიმდინარე სამუშაოები საკმაოდ შრომატევადია, 

რადგან გარემო, კავკასიური მენტალობიდან გამომდინარე პატრიარქალურია. პოლიტიკის 

ხორცშესხმასა და ქმედითუნარიანობას სამოქალაქო შემეცნებითი დონის ამაღლება 

სჭირდება. 

საქართველო მსოფლიო გენდერული ინდექსის მიხედვით, 134 ქვეყნიდან 84-ე 

ადგილზეა და ჩამორჩება ისეთ ქვეყნებს, როგორებიცაა ტანზანია, განა, ვიეტნამი, 

უზბეკეთი და ნიკარაგუა; ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ ფართოდ გავრცელებული ფენომენია 

ადრეული ქორწინებები, მოტაცება ქორწინების მიზნით, ქალიშვილობის ინსტიტუტი, ე.წ. 

„ღირსების მკვლელობებიც” კი; ყოველი მეთერთმეტე ქალი მეუღლის/პარტნიორის 
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მხრიდან ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია, ხოლო 35%-ზე მეტი განიცდის ძალადობის 

სხვადასხვა ფორმებს, მათ შორის ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ და ეკონომიკურ ზეწოლას; 

საქართველო მოწინავე ქვეყანაა მსოფლიოში სელექციური აბორტების, იგივე დაუბადებელ 

ბავშვთა სქესობრივი ნიშნით მკვლელობების, თვალსაზრისით. ტრადიციის შედეგად, 

რომლის თანახმადაც ბიჭის, როგორც „მემკვიდრის” დაბადება უფრო სასურველია, 

ყოველწლიურად ათასობით გოგონა ხდება სქესის ნიშნით ნაყოფის მუცელშივე 

მკვლელობების მსხვერპლი. 

ქალები თითქმის საზარალო მდგომარეობაში არიან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

მონაწილეობის თვალსაზრისითაც: ნომინალურია ქალთა წარმომადგენლობა 

საქართველოს პარლამენტში (150 დეპუტატიდან მხოლოდ 9 ქალი), აღმასრულებელ 

ხელისუფლებასა (18 მინისტრიდან მხოლოდ 2 ქალი) და კერძო სექტორში. მართალია, 

პროცენტულად ასეთ ორგანიზაციებში დასაქმებულ ქალთა რიცხვი დიდია, მაგრამ მათი 

უმრავლესობა დაბალ თანამდებობრივ საფეხურებზეა წარმოდგენილი, მაშინ როცა 

გადაწყვეტილების მიმღები პოზიციების უმრავლესობა მამაკაცებს ეკუთვნით (მაგ. საჯარო 

სამსახურში მაღალ თანამდებობებზე წარმოდგენილია 2318 მამაკაცი და 298 ქალი). 

კულტურულად კონსერვატულ საქართველოში შრომით ბაზარზე წარმატებული ქალების 

ნაკლებობას მავანნი ქალებისვე არჩევნით ხსნიან. ამ მოსაზრების მომხრენი მიიჩნევენ, რომ 

ქალებისათვის ბევრად სასურველია მოირგონ ნაკლებად აქტიური, თუნდაც ნაკლებად 

პრესტიჟული პროფესიული როლები იმისათვის, რომ ოჯახსა და შვილების აღზრდას მეტი 

დრო დაუთმონ. 

ყოველივე აქედან გამომდინარე, დასკვნის გაკეთება რთულია, მაგრამ უნდა 

აღინიშნოს, რომ ამ პრობლემის გადასაჭრელად ნაბიჯები იდგმება, რაც უკვე პროგრესის 

მანიშნებელია. მთავარი მიზანი, რომ სამოქალაქო შეგნება შეიცვალოს გენდერულ 

საკითხთან მიმართებით, დროში გაწელილი პროცესია და შედეგის ნაუცბადევი მიღება 

ნაკლებ სავარაუდოა. 
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teqstze muSaoba 

 

1. ჩაწერეთ გრაფაში: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   ტექსტის მიხედვით უპასუხეთ,  რომელ ღირებულებებს შეიცავს გენდერული 

თანასწორობა: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. რა მიზნით გაჩნდა გენდერული თანასწორობა? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

გენდერული თანასწორობა ნიშნავს: გენდერული თანასწორობა არ ნიშნავს: 
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4. იმსჯელეთ, თქვენი აზრით რისი მაჩვენებელია ის,  რომ „საქართველოში 

ტრადიციის თანახმად  ბიჭის, როგორც  „მემკვიდრის” დაბადება უფრო 

სასურველია“?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. რით ხსნიან კულტურულად კონსერვატულ საქართველოში შრომით ბაზარზე 

წარმატებული ქალების ნაკლებობას? (შემოხაზეთ სწორი პასუხი) 

 მშობლების არჩევანით. 

 ქმრების არჩევანით. 

 ძმების არჩევანით. 

 ქალებისვე არჩევანით 

 

6. მსოფლიო გენდერული ინდექსის მიხედვით რომელ ადგილზეა საქართველო და 

რომელ ქვეყნებს ჩამორჩება ის?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7. იპოვეთ ტექსტში ის მონაკვეთი, სადაც ვლინდება გენდერული კუთხით პრობლემები 

საქართველოში.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. იმსჯელეთ, რა ღირებულებებს შეიცავს თქვენთვის გენდერული თანასწორობა, რატომ 

ფიქრობ ასე? (30 სიტყვა) 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 ფაქტი: საქართველოში 

გენდერული თანსაწორობის 

კუთხით არის პრობლემები:  

 

დასაბუთება 

დასაბუთება 

დასაბუთება 
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V leqcia 
 

ახალციხე 

 

   თრიალეთის ქედის სამხრეთით ახალციხის მხარე და ჯავახეთი მდებარეობს. ეს 

მხარეები დიდი ხნით იყვნენ ოსმალეთის ხელში და მხოლოდ 1829 წელს შემოიერთა 

რუსეთის იმპერიამ. 

  ახალციხის მხარე საკმაოდ მაღალზეა. ამის გამო აქ ძალიან გრილი ჰავაა. ზამთარი ცივი 

იცის და ხშირად სამ-ოთხ თვეს დედამიწა თოვლით არის დაფარული. ნოემბერში, როცა 

შემოდგომის თბილი დღეებია ქართლსა და კახეთში, ახალციხის მხარეში თოვლი დევს და 

შუა ზამთარია. სიგრილისა და სიცივის გამო ამ მხარეში ქართლისა და კახეთის ბევრი ხილი 

საერთოდ არ ხარობს. აქ ვერ ნახავ წაბლს, ლეღვს და ბროწეულს; ყურძენი ვერ იტანს აქაურ 

ცივ ზამთარს, ვენახები აქ თითქმის  არ არის და ღვინოსაც, რასაკვირველია, აქაური 

მაცხოვრებლები ვერ წურავენ. ვაშლი და მსხალი კი ჩინებული მოდის და ბლომადაც. 

ახალციხის რაიონში ძირითადად ქართველები ცხოვრობენ, მაგრამ ყველა ქრისტიანი არ 

ყოფილა. ეს მხარე დიდხანს ოსმალეთს ემორჩილებოდა და აქაური ქართველების დიდი 

ნაწილი გაამაჰმადიანა... თუმცა, ქართული ენა უმრავლესობამ კარგად იცოდა. 

გამაჰმადიანებული ქართველები და ქართველი ქრისტიანები ცალ-ცალკე სოფლებში 

ცხოვრობდნენ; მაგრამ ერთმანეთთან მისვლა-მოსვლა და ურთიერთობა კი ჰქონდათ. 

   ახალციხის მხარეში მიწა ბეგების საკუთრება იყო. ეს ბეგები იყვნენ გამაჰმადიანებული 

თავადების შთამომავლები. გლეხს საკუთარი მამული არ ჰქონდა: გლეხი ბეგების მამულში 

მუშაობდა და ბეგს აძლევდა მოსავლის მეხუთედს. 

   აქაური გლეხი ძირითადად ხნავდა და თესავდა, აგრეთვე შინაურ პირუტყვს უვლიდა, 

მოჰყავდა ხეხილიც. აქაური ბაღები სხვადასხვა მშვენიერი ხეხილით არის სავსე; 

განსაკუთრებით მსხალი და ვაშლი იცის კარგი. კაკალი ძალიან დიდი იზრდება და ბევრსაც 

ისხამს. შინაური საქონლიდან აქ უფრო ხშირია ცხვარი და ღორი. თესავენ სიმინდს, შვრიას, 

ქერსა და პურს. 

A ახალციხის მხარეში ერთი ქალაქია - ახალციხე. ძველ დროში ამ ქალაქს ლომისი ერქვა. 

ახლანდელი სახელი დაერქვა მეჩვიდმეტე საუკუნეში. როცა ოსმალებმა აიღეს ახალციხე, 

ძველი ციხე დააქციეს, ახალი ააშენეს და დაიწყეს აქ ბატონობა. ახალციხეში ჩამოდის პატარა 

მდინარე ფოცხოვი, რომელიც დასავლეთის მხარეს ერთვის მტკვარს. ფოცხოვი ახალციხეს 

ორ ნაწილად ჰყოფს: სამხრეთის მხარეს ახალი ქალაქია გაშენებული, ჩრდილოეთის მხარეს _ 
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ძველი ქალაქი. ახალ ქალაქში ძირითადად  სომხები ცხოვრობენ და აქ უფრო კარგი სახლებია, 

განიერი, სწორი და სუფთა ქუჩები, ვიდრე ძველ ქალაქში. ძველი ქალაქის მცხოვრებლებს 

შეადგენდნენ ქართველები და ებრაელები. ქართველებში ბევრი კათოლიკეა, ზოგი კი 

მართლმადიდებელი. ძველ ქალაქშივე არის სახელგანთქმული ციხე, მაღალ კლდეზე 

აშენებული, ზედ ფოცხოვის ნაპირზე. ეს ციხე სულ ახლახან აღადგინეს და ძალიან ლამაზია... 

   ახალციხის მხარეში შემდეგი შესანიშნავი სოფლებია: აბასთუმანი, სადაც სამკურნალო 

წყლებია; რუსთავი, სადაც დაიბადა დიდი პოეტი შოთა რუსთაველი; ურაველი - შესანიშნავი 

რკინის წყლით, აწყური - თავისი შესანიშნავი ძველი ციხით; ასპინძა, სადაც ერეკლე მეფემ 

ოსმალოთა ჯარი საშინლად დაამარცხა და სხვა. 

A აქვე არის ორი დიდებული ნაშთი წარსულისა: ვარძია და საფარა. საზოგადოდ, 

ძველად ახალციხის მხარე მდიდარი იყო მონასტრებით. უპირველეს მონასტრად 

ითვლებოდა ვარძია, რომელიც ახალციხიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთითაა, მტკვრის პირას, 

ხერთვისის ხეობაში. ყველა სხვა ქართული მონასტრებისგან ვარძია გამოირჩეოდა იმით, რომ 

იგი სხვა მონასტრებივით არ არის აშენებული: მისი სენაკები ბერებისათვის, ეკლესიები და 

სამეფო სასახლეები გამოჭრილია კლდეში და ისეთი ოსტატობით, რომ ბევრად სჯობდნენ 

აშენებულ შენობებს. ვარძიის მშენებლობა დაიწყო თამარის მამამ, გიორგი მეფემ, ხოლო 

დაამთავრა თვით თამარ მეფემ. თამარ მეფეს აქვე ჰქონდა სამეფო რეზიდენცია. თამარ მეფეს 

აქ ძალიან უყვარდა დასვენება. ეს დიდებული და მდიდარი მონასტერი მტრის თვალს 

იზიდავდა, რის გამოც ვარძია რამდენჯერმე გაიძარცვა მტრის მიერ საქართველოს სისუსტის 

დროს. უკანასკნელად მეთექვსმეტე საუკუნეში ვარძია სრულიად ააოხრა და ბერებიც 

ამოჟლიტა სპარსეთის ერთმა შაჰმა. ამის შემდეგ ვარძია ვეღარ წამოდგა ფეხზე. ბოლოს სულ 

დაცარიელდა და გაუქმდა, როცა ახალციხის მხარე ოსმალოებმა დაიპყრეს. 

     მიუხედავად ამისა, ყოველი წლის 15 აგვისტოს აქ მოდიან სალოცავად ქართველები, 

არა მარტო ქრისტიანები, არამედ მუსულმანებიც. 

E  ექვსი კილომეტრის მანძილზე ახალციხიდან სამხრეთით მეორე შესანიშნავი 

მონასტერია - საფარა. რა დიდებული მონასტერი იყო წინათ საფარა, ჩანს იქიდან, რომ მასში 

აქამდე თორმეტი ეკლესიის ნაგებობაა შემორჩენილი. მათ შორის ყველაზე დიდია წმიდა 

საბას ეკლესია. ეს ეკლესია ძალიან ჰგავს გელათის ტაძარს. მონასტერი  ტყიან ადგილასაა, 

მთაში. აქ სუფთა ჰაერი და ანკარა წყაროებია. აქაურ მთავრებს – ჯაყელებს - სწორედ 

საფარაში ჰქონდათ საზაფხულო რეზიდენცია. 
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teqstze muSaoba 

 

I. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი 

 

1. ახალციხე მდებარეობს:  

ა. თრიალეთის ქედის დასავლეთით. 

ბ. თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთით. 

გ. თრიალეთის ქედის  ჩრდილოეთი. 

დ.  თრიალეთის ქედის სამხრეთით.  

 

2. დაწერეთ ვის მფლობელობაში იყო ეს მხარე და რომელ წელს შემოიერთა რუსეთმა? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3.  აქ რომელი ხეხილის მოყვანაა რთული და რატომ? 

ა. მხოლოდ ვაშლისა და მსხლის, იმიტომ რომ ამ ხეხილისთვის აქ ცივა. 

ბ. მხოლოდ ვენახის, იმიტომ რომ არ არის ნაყოფიერი მიწა. 

გ. მხოლოდ ფორთოხლის, ზეთისხილისა და ლიმნის, იმიტომ რომ ვერ იტანს მაღლობ 

ადგილებს. 

დ.წაბლის, ლეღვის,ბროწეულის, ყურძნის იმიტომ რომ ვერ  იტანს ზამთრის სიცივეს. 

 

4.როგორი ზამთარი იცის ახალციხეში? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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5. დაასრულეთ წინადადება: 

axalcixis mxare sakmaod maRalzea, amis gamo აქ... 

____________________________________________________________________ 

 

6.ვინ იყვნენ ბეგები? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7.  დაახასიათეთ ახალციხე  შემდეგი ქვეთავების  მიხედვით: 

ახალციხე  მდებარეობს ახალციხეში ამინდები ახალციხეში ცხოვრობს  
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8. შეავსეთ გრაფა  კატეგორიების მიხედვით: 

ახალციხეში მდინარეები 

 

 

 

 

 

ახალციხეში მოსახლეობა 

 

 

 

 

 

ახალციხეში 

 რელიგია 

 

 

 

 

 

ახალციხეში ძველი 

დიდების ნაშთები 

 

 

 

 

ახალციხის სოფლები 
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9. როგორ დაწერდით ტექსტს 2-3  წინადადებით?    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    10. შეაჯამეთ ინფორმაცია ამ თემასთან დაკავშირებით: 

 

რა გავიგე 

 

რა ვიცოდი 

 

რა მინდა გავიგო 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. მეორე მსოფლიო ომი 

 

მეორე მსოფლიო ომი ყველაზე მასშტაბური და სისხლისმღვრელი კონფლიქტი იყო 

კაცობრიობის ისტორიაში. 

აზიაში ის დაიწყო 1937 წლის 7 ივლისს იაპონია-ჩინეთის ომით, ევროპაში კი 1929 წლის 

1 სექტემბერს გერმანიის თავდასხმით პოლონეთზე.  . საომარი მდგომარეობა ევროპაში 

დასრულდა 1945 წლის 8 მაისის ვერმახტის კაპიტულაციით, ხოლო აზიაში — 1945 წლის 2 

სექტემბერს იაპონიის კაპიტულაციით. 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/1945
http://ka.wikipedia.org/wiki/8_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A2%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/1945
http://ka.wikipedia.org/wiki/2_%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/2_%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90
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მეორე მსოფლიო ომის განმავლობაში  გერმანია, იტალია და იაპონია აწარმოებდნენ 

დამპყრობლურ ომებს მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის წინააღმდეგ. მათი მთავარი 

მოწინააღმდეგეები იყვნენ: საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და ჩინეთის 

რესპუბლიკა,  საბჭოთა კავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები. 

მეორე მსოფლიო ომის ძირითადი ბრძოლის ადგილი იყო: აზია, წყნარი ოკეანის აუზი, 

ევროპა და  ჩრდილოეთ აფრიკა. საომარი შეტაკებები მიმდინარეობდა აგრეთვე ჩრდილოეთ 

ამერიკაში  ალასკასა და გრენლანდიაზე, ახლო აღმოსავლეთში - ერაყსა და ირანში, 

აღმოსავლეთ აფრიკაში - ეთიოპიასა და სომალიში, აგრეთვე სამხრეთ 

ამერიკაში, ტიბეტში და ანტარქტიდაზეც კი.  

მეორე მსოფლიო ომმა იმსხვერპლა 60 მილიონამდე ადამიანის სიცოცხლე, მათ შორის 20 

მილიონამდე მშვიდობიანი მოსახლის.  

მეორე მსოფლიო ომი ევროპაში იყო გერმანიის მიერ წამოწყებული დამპყრობლური და 

გამანადგურებელი ომი აღმოსავლეთში „საარსებო გარემოს“ მოპოვების მიზნით. გერმანიის 

სათავეში იდგა ფაშისტური ნაცისტური პარტია ადოლფ ჰიტლერის ხელმძღვანელობით. 

ფაშისტური იტალიის სათავეში იდგა მუსოლინი, ხოლო ესპანეთის სათავეში _ გენერალი 

ფრანკო. გერმანიის საგარეო პოლიტიკის სავარაუდო სქემის ძირითად კომპონენტებს 

შეადგენდნენ: 

 კავშირი იტალიასა და იაპონიასთან; 

 ბრძოლა გერმანიისთვის გამანადგურებელი შედეგების მომტან ე.წ. „ებრაულ 

მსოფლიო შეთქმულების“ წინააღმდეგ; 

 ანტიბოლშევისტური გამანადგურებელი ბრძოლა აღმოსავლეთში „საარსებო 

გარემოს“ მოპოვებისათვის და დაპყრობილი ტერიტორიების გერმანელებით 

დასახლება. 

გერმანიის საბოლოო მიზანი იყო მსოფლიოში გაბატონებული პოზიციის მოპოვება.  

ანტიფაშისტური კოალიციის ქვეყნები იყო: საფრანგეთი (პრეზიდენტი დე გოლი), 

ინგლისი (პრემიერ მინისტრი უინსტნ ჩერჩილი), აშშ (პრეზიდენტი რუზველტი) და საბჭოთა 

კავშირი (იოსებ სტალინი). 

1941 წლის 22 ივნისს გერმანია თავს დაესხა საბჭოთა კავშირს, რომლის ტერიტორიაზე 

გაჩერდა დიდი ბრძოლები: სტალინგრადთან, კურსკთან, ყირიმის ნახევარკუნძულზე, 

ჩრდილო კავკასიაში.  

საბჭოთა კავშირში ამ ომს უწოდებდნენ დიდ სამამულო ომს. იგი გაგრძელდა 1945 წლის  

8 მაისამდე, როდესაც საბჭოთა ჯარებმა აიღეს რაეხსტაგი და აღმართეს დროშა (ქანთარიამ და 

ეგოროვმა).  

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98_%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%99
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A8
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A9%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A9%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90


76 
 

აგრესიულ სახელმწიფოთა კოალიციიდან, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომი გააჩაღა, 1945 

მაისში ბრძოლას მხოლოდ იაპონია განაგრძობდა. 17 ივლისიდან - 2 აგვისტომდე შედგა 

სსრკ-ის (დელეგაციის მეთაური ი. სტალინი), აშშ-ის (დელეგაციის მეთაური ჰ. ტრუმენი) და 

დიდი ბრიტანეთის (დელეგაციის მეთაური უ. ჩერჩილი) მთავრობათა მეთაურების  (1945). 

მიიღეს გადაწყვეტილება გერმანიის დემილიტარიზაციის, დენაციფიკაციისა და 

დემოკრატიული გარდაქმნის შესახებ. დიდი ბრიტანეთის, აშშ-ისა და ჩინეთის მთავრობებმა 

წაუყენეს იაპონიას კაპიტულაციის კონკრეტული პირობები, რომლებიც იაპონიის მთავრობამ 

უარყო, სსრკ-მა, რომელმაც 1945 აპრილში მოახდინა სსრკ-იაპონიის ნეიტრალიტეტის 

შესახებ პაქტის დენონსირება, დაადასტურა მზადყოფნა, ჩაბმულიყო ომში იაპონიის 

წინააღმდეგ. 

6 და 9 აგვისტოს აშშ-მა ატომური ბომბები ჩამოაგდო ჰიროსიმასა და ნაგასაკიში, რის 

შედეგადაც დაიხოცა და დასახიჩრდა 1/4 მლნ-მდე მშვიდობიანი მცხოვრები. 8 აგვისტოს 

სსრკ-მა ომი გამოუცხადა იაპონიას. 9 აგვისტოს საბჭოთა შეიარაღებულმა ძალებმა დაიწყეს 

საომარი მოქმედება მანჯურიაში განლაგებული იაპონელთა კვანტუნის არმიის (1,2 მლნ. 

კაცი) წინააღმდეგ. 10 აგვისტოს იაპონიის წინააღმდეგ ომში ჩაება მონღოლეთის სახალხო 

რესპუბლიკაც. საბჭოთა ჯარებმა სწრაფი შეტევით მოკლე დროში გაანადგურეს კვანტუნის 

არმია და გაათავისუფლეს ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთის ჩინეთის ნაწილი, ჩრდილოეთ კორეა, 

კუნძული სახალინი და კურილის კინძულები. გათავისუფლებული მანჯურია 

ეკონომიკურად ჩინეთის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული რაიონი, გადაიქცა ჩინეთის 

რევ. ძალების საიმედო სამხედრო-სტრატეგიულ პლაცდარმად. სსრკ-ის ომში ჩაბმამ და 

კვანტუნის არმიის განადგურებამ დააჩქარა იაპონიის უსიტყვო კაპიტულაცია, 

რომლითაც 1945 წლის 2 სექტემბერს დასრულდა მეორე მსოფლიო ომი. 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. დაასრულეთ წინადადება:“მეორე მსოფლიო ომი იყო ყველაზე....  __________________  

 

 

2. რომელი ქვეყნები აწარმოებდა  დამპყრობლურ ომებს? __________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

 

http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98,_%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98,_%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98,_%E1%83%A3%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C
http://ka.wikipedia.org/wiki/1945
http://ka.wikipedia.org/wiki/6_%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/9_%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A8
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%95%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/1945
http://ka.wikipedia.org/wiki/2_%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
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3. რომელმა ქვეყანამ წამოიწყო მეორე მსოფლიო ომი და რა მიზნით?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. რა იყო გერმანიის საბოლოო მიზანი ?  

 ეკონომიკის გაძლიერება; 

 ნავთობის მოპოვება; 

 მხოლოდ საბჭოთა კავშირის განადგურება; 

 მსოფლიოში გაბატონებული პოზიციის მოპოვება. 

5. ანტიფაშისტური კოალიციის ქვეყნები იყო: 

 საფრანგეთი, ჩინეთი, იაპონია, საბჭოთა კავშირი. 

 ჩინეთი, საბჭოთა კავშირი, იტალია, იაპონია. 

 საბჭოთა კავშირი, აშშ, იტალია, საფრანგეთი. 

 საფრანგეთი, ინგლისი, საბჭოთა კავშირი, აშშ. 

6. რა მოხდა 1941 წლის 22 ივნისს?  ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. საბოლოოდ რომელი ქვეყანა განაგრძობდა ბრძოლას ? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. რა იცით ჰიროსიმასა  და  ნაგასაკის შესახებ ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. შეავსეთ გრაფა, მეორე მსოფლიო ომის დროს მმართველი იყო: 

გერმანია საფრანგეთი აშშ ინგლისი საბჭოთა კავშირი 
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10. როგორ დასრულდა მეორე მსოფლიო ომი და რამდენი ადამიანის სიცოცხლე 

იმსხვერპლა მან?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

11. რეალური ფაქტი!: მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებით, გერმანელი ჯარისკაცები 

ამბობდნენ: „საბჭოთა კავშირს ომი მოაგებინა ოთხმა  ფაქტორმა:  1. ქარმა 2. ყინვამ 

3.თოვლმა      4. თაგვებმა“. 

კითხვა -  თქვენი აზრით, რას გულისხმობდნენ ამაში გერმანელები (როგორ 

შეიძლებოდა საბჭოთა კავშირს ომი მოეგო თაგვების დახმარებით)? 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ლონდონი 

 

შესავალი 

ალბათ ყველას გსმენიათ ლონდონის შესახებ. ალბათ ყველამ იცით ინგლისის 

დედაქალაქის შესახებ. ალბათ ყველამ იცით, რომ ლონდონი, ინგლისის გარდა, დიდი 

ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს დედაქალაქია. 

საინტერესოა ლონდონის დაარსების ისტორია. ის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია 

მსოფლიოში. თუმცა, ყველაფერი თავიდან დავიწყოთ. ჩვენ გიამბობთ, ლონდონის 

დაარსების შესახებ. მოგითხრობთ საინტერესო ფაქტებს ლონდონის შესახებ. გაგაცნობთ 

ლონდონის ღირსშესანიშნაობებს. ალბათ, დაინტერესდით...  
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მაშ, დავიწყოთ ლონდონში მოგზაურობა! 

 

ლონდონი დაარსების ისტორია  

ქალაქი ლონდონი რომაელებმა დაარსეს.  რომაელთა ჯარი ინგლისში კენტიდან 

კოლჩესტერისკენ მიემართებოდა.კოლჩესტერი იმ დროისთვის ინგლისის ყველაზე დიდი 

ქალაქი იყო. გზად რომაელები შეჩერდნენ მდინარე თემზასთან. ამ მდინარის გადალახვა 

რთული იყო. მთავარსარდალმა ხიდის აშენება ბრძანა. მდინარე თემზაზე რომაელებმა ხიდი 

ააგეს. სწორედ იმ ადგილას, სადაც ახლა ლონდონია გაშენებული. ალბათ, იცი, რომ 

ლონდონი მდინარე თემზაზეა.  

ხიდის აგებამ ჯარების მიმოსვლა გაადვილა. მალე აქ დასახლდნენ რომაელები და ამ 

ადგილს ლონდონიუმი უწოდეს.  

 

საინტერესო ფაქტები ლონდონის შესახებ 

იცოდი, რომ ლონდონს მსოფლიოს ქალაქსაც უწოდებენ? იცოდი, რომ ლონდონი 

ოცდამეერთე საუკუნის მსოფლიოს დედაქალაქადაც დაასახელეს? ალბათ, გსმენია, რომ 

ლონდონს ბევრი საინტერესო ისტორია უკავშირდება... 

იცოდი, რომ ლონდონი თავისი სიდიდით მეცხრე ქალაქია მსოფლიოში და პირველი - 

ევროკავშირის ქვეყნებში? ალბათ გაგიკვირდება: ლონდონი რომ ქვეყანა იყოს, მოსახლეობის 

რაოდენობით მერვე იქნებოდა სიდიდით ევროპაში...  

იცი, რომ ლონდონი ორი ნაწილისგან შედგება: ლონდონი სიტისგან და ლონდონი 

ვესტმინისტერისგან. ლონდონი სიტიში უამრავი ბანკია. 

 ლონდონი ვესტმინისტერში კი პარლამენტისა და მთავრობის შენობებია. 

იცოდი, რომ ლონდონში ორჯერ ჩატარდა ოლიმპიური თამაშები. პირველად, 

ოლიმპიური თამაშები ჩატარდა 1908 წელს. მეორედ ოლიმპიური თამაშები ლონდონში 

ჩატარდა 1948 წელს. იცი, რომ მესამედ ოლიმპიური თამაშები ლონდონში  2012 წელს 

ჩატარდება? 

ალბათ იცი, რომ ლონდონში უცხოელ სტუმართა რაოდენობა ყველაზე დიდია 

მსოფლიოში. ლონდონში 270-ზე მეტ ენაზე საუბრობენ. ესეც მსოფლიო რეკორდია. 

ალბათ ჯერ არ იცი, რომ ტურისტებმა 2012 წელს ლონდონი ყველაზე მიმზიდველ 

ქალაქად დაასახელეს. ალბათ იცი, რომ ლონდონი სიძვირით მესამე ქალაქია მსოფლიოში 

მოსკოვისა და ტოკიოს შემდეგ... 

ალბათ გაგიკვირდება, როცა გაიგებ, რომ ლონდონში ხუთ მეტროს სადგურს ბარების 

სახელი ჰქვია. იცოდი, რომ ლონდონის მეტრო პირველი მეტრო იყო მსოფლიოში? იცი, რომ 
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ლონდონის მეტროს ერთ-ერთ სადგურში არის მსოფლიოში ყველაზე გრძელი ესკალატორი. 

ამ ესკალატორს 318 საფეხური აქვს.  

ალბათ, იცი, რომ პარლამენტის სასახლეს ვესტმინისტერის სასახლეს უწოდებენ. 

იცოდი, რომ ამ სასახლეში 1100 ოთახზე მეტია? უფრო მეტიც, 100-ზე მეტი კიბეა და 

მთლიანობაში კორიდორების სიგრძე 5  კილომეტრია. გაგიკვირდება და - სასახლეში 19 ბარი 

და რესტორანია  

 

 

ლონდონის ღირსშესანიშნაობები 

ბუკინგემის სასახლე 

ბუკინგემის სასახლე ლონდონის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა. ბუკინგემის სასახლე 

დედოფლის ოფიციალურ რეზიდენციას წარმოადგენს. ბუკინგემის სასახლე ააშენა ჯონ 

შეფილდმა, ბუკინგემის ჰერცოგმა. თავდაპირველად ბუკინგემის სახლი ეწოდა და ჰერცოგმა 

ის საკუთარ ლონდონურ სახლად აიშენა.  

მეფე ჯორჯ მესამემ ბუკინგემის სახლი შეისყიდა თავისი მეუღლისთვის, დედოფალი 

შარლოტასთვის და ბუკინგემის სახლს ეწოდა დედოფლის სახლი. ბუკინგემის სახლი 

გადაიქცა ბუკინგემის სასახლედ 1820 წელს დედოფალ ვიქტორიასთვის. 

 

ბიგ ბენი 

ბიგ ბენი ალბათ ყველამ იცით. ხშირად ბიგ ბენის სახელწოდება საათის სახელწოდება 

ჰგონიათ. სინამდვილეში ბიგ ბენი დიდი ზარის სახელწოდებაა, რომელიც საათიდან გაისმის. 

კოშკზე საათი დამონტაჟდა 1859 წელს. ეს საათი უდიდესი იყო იმ დროისთვის მსოფლიოში. 

საათის წონა 13,5 ტონაა.    

ბიგ ბენის სახელწოდებასთან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს. ერთი ვერსიის 

თანახმად, ბიგ ბენი ეწოდა მშენებლობის ხელმძღვანელის - ბენჟამინ ჰოლის 

საპატივცემულოდ. თუმცა, არსებობს მეორე მოსაზრებაც, რომ სახელწოდება წამოვიდა 

ცნობილი მოკრივის და ჩემპიონის ბენჟამინ ქაუნთის სახელიდან. 

 

ლონდონის თაუერის ხიდი 

1894 წელს დედოფალმა ვიქტორიამ თაუერის ხიდი ააგებინა, რომელიც ლონდონის 

ისეთივე სიმბოლოდ იქცა, როგორც პარიზისათვის – ეიფელის კოშკი. ხიდი 100 წლის 

განმავლობაში დაახლოებით მილიონჯერ აწიეს - თემზაზე გემების გასატარებლად. 

მოქალაქეებს მხოლოდ 1982 წელს დართეს ნება, ტაუერის ხიდზე ასულიყვნენ. მალე 

მიღებების, დღესასწაულებისა და გამოფენების გამართვაც დაიწყეს თაუერის ხიდზე.  
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ლონდონის თვალი 

ეს უნიკალური კარუსელია, რომელიც მდებარეობს ლონდონში. კარუსელის საერთო 

სიმაღლე 135 მეტრია. კარუსელი ერთ ბრუნს აკეთებს 30 წუთში. კარუსელზე სულ 32 

ვაგონია და თითოეული 25 ადგილიანია... ლონდონის თვალს წელიწადში 3 მილიონი 

ადამიანი სტუმრობს. აგების მომენტში ლონდონის თვალი ყველაზე მაღალი ეშმაკის 

ბორბალი იყო მსოფლიოში, თუმცა, 2006 წელს მას ჯერ ნანჩანის ვარსკვლავმა (160 მ), ხოლო 

2008 წელს კი სინგაპურის მფრინავმა (165 მ) გაუსწრო.  

 

teqstze muSaoba 

 

1. რატომ ააშენეს რომაელებმა ხიდი თემზაზე? 

ა. მათ ქალაქის აშენება გადაწყვიტეს. 

ბ. ხიდის გარეშე მდინარის გადალახვა რთული იყო. 

გ. რომაელები აქ ჩასახლებას გეგმავდნენ. 

დ. ლონდონის ადგილზე ჯარებს უნდა ევლოთ. 

2. რას უწოდებენ ლონდონს? 

ა. მას მსოფლიო დედაქალაქს უწოდებენ. 

ბ. მას ევროკავშირის დედაქალაქს უწოდებენ. 

გ. მას ქალაქ-სახელმწიფოს უწოდებენ. 

დ. მას მსოფლიო ისტორიის ქალაქს უწოდებენ. 

3. რა არის განლაგებული ვესტმინისტერის რაიონში? 

ა.  ლონდონი სიტი 

ბ. ლონდონის მეტრო 

გ. მსოფლიოს საბანკო ბირჟა 

დ. მთავრობის სახლი 

4. რა არის ყველაზე ძველი ლონდონში? 

ა. დედოფლის სასახლე - ბუკინგემი. 

ბ. ვესტმინისტერის სასახლე 

გ. ბიგ ბენი 

დ. მეტრო 
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5. ვისთვის აშენდა ბუკინგემის სასახლე? 

ა. ბუკინგემის ჰერცოგისათვის. 

ბ. მეფე ჯორჯ მესამისათვის. 

გ. დედოფალი ვიქტორიისათვის. 

გ. დედოფალი შარლოტასთვის. 

6. რითია განსაკუთრებული ლონდონის თაუერის ხიდი? 

ა. ის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ხიდია მსოფლიოში. 

ბ. ის იხსნება, რომ გემებმა გაიარონ. 

გ. ამ ხიდზე ქვეითად მოსიარულეებს არ უშვებდნენ. 

დ. ის ეიფელის კოშკივით მნიშვნელოვანია ლონდონისათვის. 

 

7. ჩამოთვალეთ: 

რა არის ლონდონში „ყველაზე...“ მსოფლიოსა და ევროპაში: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. შეავსეთ ცხრილი: 

ლონდონის ღირსშესანიშნაობები: აღწერა 

ბუკინგემის სასახლე  
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ბიგ-ბენი  

 

 

 

ლონდონის თაუერის ხიდი  

 

 

 

 

ლონდონის თვალი  

 

 

 

 

 

9. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ტექსტთან დაკავშირებით: 

რა ვიცოდი: რა გავიგე: რა მინდა, რომ ვიცოდე: 
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VI leqcia 

 

მეხიკო 

შესავალი 

მეხიკო რომ მექსიკის დედაქალაქია, ყველას გაგიგიათ. მოდით, ახლა მეხიკოს 

ვეწვიოთ. გავიგოთ ამ უდიდესი ქალაქის დაარსების ისტორია, გავეცნოთ საინტერესო 

ფაქტებს ამ ქალაქის შესახებ და ვიმოგზაუროთ მეხიკოს ლამაზ და საინტერესო ადგილებში. 

მოდით, ვიმოგზაუროთ მეხიკოში.  

 

მეხიკოს დაარსების ისტორია  

მეხიკო მექსიკის დედაქალაქია. დღევანდელი მეხიკო ძველი ქალაქის -

ტენოჩტიტლანის ადგილზე აშენდა.  ქალაქი ტენოჩტიტლანი აცტეკებმა დააარსეს. აცტეკები 

მექსიკის უძველესი ტომია. ტენოჩტიტლანი ნიშნავს „წმინდა კაქტუსის ქალაქს“. მეხიკო 

საკმაოდ რთულ ადგილზე არის გაშენებული. ტბის ნაპირზე, რომელიც წყლით იფარება და 

წყალში იძირება. მეხიკოს ირგვლივ ვულკანური მთებია. აქ ხშირია ვულკანები და 

მიწისძვრები. ალბათ, საინტერესოა, რატომ გადაწყვიტეს აცტეკებმა ასეთ საშიშ და უცნაურ 

ადგილზე ქალაქის აშენება. არსებობს ლეგენდა ამ ქალაქის დაარსების შესახებ. აცტეკებმა ტბა 

ტესკოკოს ნაპირზე დაინახეს არწივი, რომელიც, კაქტუსზე წამომჯდარი, გველს გლეჯდა. 

არწივი აცტეკებისთვის ღმერთის სიმბოლო იყო. აცტეკთა ბელადებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს 

იყო ნიშანი, რათა ქალაქი აეშენებინათ და მოსახლეობა ამ უცნაურ ადგილზე 

დაესახლებინათ.  ამ ლეგენდიდან გამომდინარე, კაქტუსი მექსიკის სიმბოლოდ იქცა. 

კაქტუსი მექსიკის ეროვნულ გერბზეა გამოსახული. მექსიკაში საახალწლოდ ღია ცის ქვეშ 

კაქტუსს ბავშვები სათამაშოებით რთავენ, ისევე, როგორც ნაძვის ხეს ვრთავთ.  

 

საინტერესო ფაქტები მეხიკოს შესახებ 

არ ვიცი, გსმენიათ თუ არა, მაგრამ მეხიკოსა და მექსიკაზე ბევრი საინტერესო 

ისტორია არსებობს. ზოგიერთი, ალბათ, გსმენიათ, ზოგი - არა. ზოგი ამბავი გაგაკვირვებთ, 

ზოგი, ალბათ, არა.  შევეცდები, ბევრი საინტერესო რამ გიამბოთ... 

მეხიკო სიდიდით ყველაზე დიდი ქალაქია ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში. 

მეხიკო სიდიდით მეორე ქალაქია მსოფლიოში.  
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 შოკოლადი ხომ ძალიან გიყვართ? შოკოლადი სწორედ მექსიკაში გამოიგონეს და 

მექსიკიდან გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. შოკოლადის მსგავსად, ხორბალიც მექსიკიდან 

გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. 

გინდ დაიჯერეთ და გინდ არა, მექსიკაში ცხოვრობს განსაკუთრებული კურდღელი. ამ 

კურდღელს ვულკანის კურდღელს ეძახიან. ის მარტო მექსიკაში ცხოვრობს.  

ალბათ ისიც გაგიკვირდებათ, რომ პირველი ნაბეჭდი წიგნი ჩრდილოეთ ამერიკაში 

სწორედ მექსიკაში დაიბეჭდა მე-16 საუკუნეში. ჩრდილოეთ ამერიკაში პირველი 

უნივერსიტეტიც მეხიკოში დაარსდა და ისიც მე-16 საუკუნეში. 

განათლებასთან  და მეცნიერებასთან მექსიკელების სიახლოვე ბევრგან ჩანს. რაც არ 

უნდა გასაკვირი იყოს, ასტრონომთა პირველი კრება სწორედ მეხიკოში  ჩატარდა.  

მეხიკოში არაერთი სპორტული შეჯიბრიც ჩატარდა. მაგალითად, მეცხრამეტე 

ოლიმპიადა - 1968 წელს. მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში -1970 და 1986 წლებში. 

მსოფლიოს უნივერსიადა - 1978 წელს. 

მეხიკოს ბევრი სხვა რამ გამოარჩევს. მეხიკოშია ხარებთან ბრძოლის ყველაზე დიდი 

მოედანი მსოფლიოში ხარებთან ბრძოლა მექსიკელების ეროვნული სპორტის სახეობაა. 

სწორედ მეხიკოშია სამხრეთ ამერიკაში ყველაზე დიდი - აკაპულკოს საკონცერტო დარბაზი. 

მეხიკო და მექსიკელები თავიანთი საკვებითაც გამოირჩევიან. მსოფლიოში ცნობილი 

კერძები: ტაკო, ბურიტო, ქესადილა და ტორტილა - მექსიკური კერძებია. ალბათ, ყველას 

გაგიგიათ ცეზარის სალათი... იცით, სად შეიქმნა ცეზარის სალათი? სწორედ მეხიკოში, 

იტალიელმა მზარეულმა ცეზარ სარდინიმ შექმნა. შემდეგ ის მთელ მსოფლიოში გავრცელდა. 

ალბათ, სასმელი ტეკილაც გსმენიათ - ისიც მექსიკური ეროვნული სასმელია.  

იცოდით, რომ მეხიკოში ყველაზე პატარა ვულკანია მსოფლიოში. ეს ვულკანი 

მხოლოდ 13 მეტრია.  ამ პატარა ვულკანის შიგნით პატარა კიბეა გაკეთებული. იცოდით თუ 

არა, რომ მეხიკოშია ყველაზე ძველი ხე მსოფლიოში. ის 12 მეტრის  სიმაღლისაა.  

 

მეხიკოს ღირსშესანიშნაობები  

მეხიკო ძალიან საინტერესო ადგილია. აქ არის 1400 მონუმენტი, 10 არქეოლოგიური 

ზონა, 80-ზე მეტი მუზეუმი, ფოლკლორის ათეული ცენტრი, 2000-ზე მეტი რესტორანი. 

მოდით, გავეცნოთ ყველაზე საინტერესო ადგილებს მეხიკოში. 

 

ელ სოკალო 

ელ სოკალო ერთ-ერთი ულამაზესი და საინტერესო ადგილია მეხიკოში და მთელ 

მსოფლიოში. მას საკონსტიტუციო პლაზა ჰქვია. ელ სოკალოს სკვერში ორი მნიშვნელოვანი 

შენობაა: მეტროპოლიტენის კათედრალი და ეროვნული სასახლე. ელ სოკალო წარმოადგენს 
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უნიკალურ ადგილს. აქ ახალი და ძველი ერთად და საინტერესოდაა თავმოყრილი.  აქ არის 

უამრავი ახალი და  ლამაზი შენობა, მაღაზია, კაფე, რესტორანი. ამავე დროს, აქვეა აცტეკების 

ნამოსახლარი უძველესი ნანგრევები, რომლებიც აცტეკების ყოფას ასახავენ. 

 

მეტროპოლიტენის კათედრალი 

ეს კათედრალი ელ სოკალოს ტერიტორიაზე მდებარეობს. მეტროპოლიტენის 

კათედრალი უძველესი და უდიდესია მთელ სამხრეთ ამერიკაში.  ეს კათედრალი სამი 

საუკუნის განმავლობაში შენდებოდა. მისი ეპარქია ყველაზე დიდია მსოფლიოში. 

კათედრალი ცნობილია თავისი მუსიკით, რომელსაც „კათედრალის ხმები“ ეწოდება. 

 

ეროვნული სასახლე 

ეროვნული სასახლეც მეხიკოს ცენტრში მდებარეობს, ელ სოკალოს ტერიტორიაზე. 

ვაშინგტონის „თეთრი სახლის“ და მოსკოვის „კრემლის“ მსგავსად, მეხიკოს ეროვნული 

სასახლე მექსიკის პრეზიდენტისა და მთავრობის ადგილსამყოფელია. ძალიან ლამაზი 

ფრესკებია ეროვნულ სასახლეში. უძველესი და ულამაზესია სასახლის წითელი ფასადი. ეს 

წითელი ფასადი მეთხუთმეტე საუკუნისაა.  

 

ჩაპულტეპეკის ციხე 

ჩაპულტეპეკის ტყე ცნობილი ტყეა მექსიკაში. სწორედ ჩაპულტეპეკის ტყეშია 

აგებული უამრავი ციხე-სიმაგრე. ეს ციხე-სიმაგრეები მე-18 საუკუნეში ააგეს და მეხიკოს 

ერთ-ერთი ულამაზესია ადგილია. ციხე-სიმაგრეებში შეხვდებით ულამაზეს ავეჯს, 

საიუველირო ნაწარმს და ძალიან ლამაზ ფრესკებს. ფრესკები დახატულია ცნობილი 

მხატვრების მიერ. რაც მთავარია, ამ ციხე-სიმაგრიდან არის ულამაზესი ხედი მეხიკოზე. 

ნამდვილად ღირს ამ ადგილიდან გადმოხედვა და მეხიკოს სილამაზით დატკბობა.  

 

ტემპლო მაიორი 

ტემპლო მაიორი „დიდ ტაძარს“ ნიშნავს. ის უდიდესი  და ულამაზესი ქვის 

პირამიდაა. ეს პირამიდა მეთოთხმეტე საუკუნეში აშენდა. ის აცტეკების ორ ღმერთს 

მიუძღვნეს. ომის ღმერთს და წყლის ღმერთს. ამ ორი ღმერთის საპატივცემულოდ, 

პირამიდასთან ერთად ორი ტაძარიც ააგეს. ტემპლო მაირში ნანახია უძვირფასესი და 

ულამაზესი ხელოვნების ნიმუშები. აღმოჩენილი 3000 ხელოვნების ნიმუში ასახავს აცტეკების 

იმპერიის სიდიადეს. მაიორ ტემპლო რამდენიმე ძალიან საინტერესო ნაწილისაგან შედგება. 

აქ ნახავთ რვატონიან მრგვალ ქვას, რომელზეც გამოსახულია მთვარის ღმერთი. აქ ნახავთ 

აცტეკელი მეომრების ორ ერთნაირ ძეგლს. მეომრები არწივის ფორმაში არიან 
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გამოწყობილები, აქ ნახავთ უშუალოდ არწივის ქვასაც, რომელიც აგრეთვე ერთ-ერთ ღმერთს 

ეძღვნება. აქ შეხვდებით ულამაზეს აკლდამებს და სალოცავ ადგილებს. ტემპლო მაიორი 

მეხიკოს ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და საინტერესო ადგილია.  

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. რატომ არის მეხიკო რთულ ადგილზე გაშენებული? 

ა. მეხიკო ლეგენდების ადგილზეა აშენებული. 

ბ. მეხიკო არწივების საცხოვრებელ ადგილზეა აშენებული. 

გ. მეხიკო ტბის პირასაა აშენებული, რომელიც დროდადრო წყლით იფარება. 

დ. მეხიკო კაქტუსებითაა სავსე. 

2. ვინს სახელს უკავშირდება მეხიკოს აშენება? 

ა. მეხიკოს აშენება არწივის სახელს უკავშირდება. 

ბ. მეხიკო აცტეკების მიერ დაარსებული ქალაქის ადგილზე აშენდა. 

გ. მეხიკოს აშენება ღმერთების სახელს უკავშირდება. 

დ. მეხიკოს აშენება ლეგენდებს უკავშირდება. 

3. რა არის მეხიკოში მსოფლიოში ერთადერთი და უნიკალური? 

ა. მეხიკო ყველაზე დიდი ქალაქია ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში. 

ბ. მეხიკოში პირველი წიგნი დაიბეჭდა ჩრდ. ამერიკაში. 

გ. მეხიკოში პირველი უნივერსიტეტი დაარსდა. 

დ. მეხიკოში ცხოვრობს ვულკანის კურდღელი. 

4. რითია ელ სოკალო გამორჩეული? 

ა. აქ მეტროპოლიტენის კათედრალი და ეროვნული სასახლეა. 

ბ. ის ულამაზესი და საინტერესოა. 

გ. აქ ახალი და ძველი შენობები ერთადაა თავმოყრილი. 

დ. მას საკონსტიტუციო პლაზა ჰქვია. 
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5. რა არის ნაპოვნი ტემპლო მაიორში? 

ა. მაირო ტემპლოში უძვირფასესი და ულამაზესი ხელოვნების ნიმუშები იპოვეს. 

ბ. ის პირამიდაა და ღმერთების სამარხები იპოვეს. 

გ. აქ მთვარის ღმერთის მრგვალი ქვა იპოვეს. 

დ. აქ მეომრები არწივის ფორმაში არიან გამოწყობილი. 

 

6. დაახარისხეთ: 

მეხიკოში უნიკალურია მეხიკოში მსოფლიოში 

ყველაზე მნიშვნელოვანია 

მეხიკოში ამერიკის 

კონტინენტზე ყველაზე 

მნიშვნელოვანია 

 

 

 

 

 

 

  

 

7. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ, მეხიკოს ღირსშესანიშნაობები: 

მეხიკოს 

ღირსშესანიშნაობები: 

აღწერა 
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8. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ტექსტთან დაკავშირებით: 

რა ვიცოდი: რა გავიგე: რა მინდა, რომ ვიცოდე: 
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9. გადმოეცით ტექსტის შინაარსი. დაიცავით თანამიმდევრობა: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

ტოკიო 

 

შესავალი 

აღმოსავლეთის დედაქალაქის შესახებ თუ გსმენია რაიმე? მართალი ხარ, იაპონიის 

დედაქალაქის ტოკიოს შესახებ გეკითხები... 

ტოკიოსთან დაკავშირებით, ალბათ, მიწისძვრები და ცუნამები გახსენდება. მართალი 

ხარ, ამ ქალაქში ძალიან ხშირია მიწისძვრა და ცუნამი. მიუხედავად ამისა, ტოკიო მაინც 

ყველაზე დიდი ქალაქია მოსახლეობით მთელ მსოფლიოში, მის სანახავად უამრავი ხალხი 

ჩადის, იმპერატორის სასახლე, ცათამბჯენები, უძველესი ტაძრები და მუზეუმები, გინზას 

უბანი თუ დისნეი ლენდი ტოკიოს ულამაზესი ადგილებია. ამიტომ ყველა ადამიანს უნდა ამ 

ქალაქის შესახებ მეტი გაიგოს... 

მოდით ჩვენც ნუ დავაყოვნებთ, ჩვენც ვიმოგზაუროთ ტოკიოში და გავიგოთ უფრო 

ბევრი „აღმოსავლეთის დედაქალაქის“ შესახებ. 

 

ტოკიოს შესახებ 

ტოკიო იაპონიის კუნძულების ყველაზე დიდ, კანტოს ველზე მდებარეობს. იგი 

ამომავალი მზის ქვეყნის დედაქალაქი 1869 წელს გახდა. სწორედ იმ დროიდან უწოდეს მას 

ტოკიო, რაც აღმოსავლეთის დედაქალაქს ნიშნავს, წინათ კი ამ ქალაქს ედო ერქვა და 

იაპონიაში არაფრით გამოირჩეოდა. იგი სათევზაო ადგილს წარმოადგენდა. 
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ტოკიო ძველისა და ახალი შერწყმაა. აქ არის თანამედროვე სახლები და შენობები, აქვეა 

უძველესი ტაძრები. ტოკიო თანამედროვე მოდის და ტექნიკის ცენტრია. ამავე დროს, 

ტოკიოში ძველი დასახლების ედოს ტრადიციებიცაა თავისი თევზაობის კულტურით. 

იცოდი, რომ ტოკიო 23 ადმინისტრაციულ ერთეულს აერთიანებს? იცოდი, რომ 23 

ადმინისტრაციული ერთეულით ქალაქი ტოკიო მსოფლიოს უდიდეს ქალაქად ითვლება?  

იცოდი, რომ ტოკიო, ცენტრალური ქუჩების გარდა, მოიცავს უკაცრიელ პატარა 

კუნძულებს? ეს მივარდნილი კუნძულები ტოკიოდან 1850 კილომეტრის სიგრძეზეა 

გადაჭიმული. 

გსმენია, რომ ტოკიოში უამრავი ბანკია? გსმენია, რომ ნიუ იორკთან და ლონდონთან 

ერთად, ტოკიო მსოფლიოში ყველაზე დიდი ცენტრია ბანკების რაოდენობით? 

გაგიგია, რომ ტოკიოში ყველაზე კარგად დაქსელილი რკინიგზაა? იცოდი, რომ ტოკიო 

2006 წლამდე ყველაზე ძვირ ქალაქად ითვლებოდა? იცოდი, რომ ტოკიო ყველაზე 

გამწვანებული ქალაქია აზიაში? 

ალბათ, გსმენია ტოკიოს ტრაგედიების შესახებ. ტოკიოში ხშირად ტრაგედიები 

მიწისძვრების, ცუნამის, ატომური ბომბის ჩამოგდების, ეკოლოგიური კატასტროფების გამო 

მომხდარა.. 

ტოკიოს თევზის ბაზრის შესახებ თუ გსმენია? ტოკიო ცნობილია აგრეთვე თევზების 

ბაზრით. თევზების მრავალფეროვნებით ტოკიოს თევზების ბაზარი (ცუკიჟი) პირველია 

მთელ მსოფლიოში.  

 

ტოკიოს ღირსშესანიშნაობები 

მიდთაუნ თაუერი 

ტოკიო ცათამბჯენების ქალაქიცაა, მაგრამ მსოფლიოს სხვა ქალაქების 

ცათამბჯენებთან შედარებით, აქაური ცათამბჯენები უფრო დაბალია. უფრო მეტიც, ტოკიოში 

საერთოდ აკრძალული იყო 31 მეტრზე მაღალი შენობების აგება. ამის მიზეზი, რა თქმა უნდა, 

ხშირი მიწისძვრები იყო. მიუხედავად ამისა, ბოლო 50 წლის განმავლობაში, ტოკიოში მაინც 

აშენდა რამდენიმე ცათამბჯენი. მათ შორის, გამორჩეულია 2007 წელს დასრულებული 

„მიდთაუნ თაუერი". ამ ცათამბჯენის სახელწოდება ნიუ-იორკის უბნის სახელწოდებიდან 

მომდინარეობს. „მიდთაუნი“ - ასე ეწოდება ნიუ-იორკში ერთ-ერთ დასახლებას. მიდთაუნ 

თაუერი ქალაქის უმაღლესი ნაგებობაა.  

 

იმპერატორის სასახლე 

ტოკიოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილია იმპერატორის სასახლე. 

იმპერატორის სასახლე მე-19 საუკუნეში ააგეს. ჩვეულებრივ დღეებში იმპერატორის 
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სასახლეში მოქალაქეებისთვის შესვლა აკრძალულია. მნახველებისთვის იგი წელიწადში 

მხოლოდ ორჯერ – იმპერატორის დაბადების დღეს, 23 დეკემბერსა და ახალ წელს, 2 იანვარს 

იხსნება.  იმპერატორის დაბადების დღე, როგორც სახელმწიფო დღესასწაული, იაპონიაში 

1873 წლიდან აღინიშნება.  

ამჟამინდელი იმპერატორის სასახლის ადგილზე იყო ედოს ტაძარი. ედო, ალბათ, 

გახსოვთ ტოკიოს ძველი სახელია. სხვათა შორის, ედოს ტაძარი ერთ დროს მსოფლიოს 

უდიდეს ტაძრადაც ითვლებოდა. ის მე-17 საუკუნეში აშენდა. ედოს ტაძარი დაიწვა 1657 

წლის დიდი ხანძრისას.  

1869 წლიდან ტოკიო გახდა იაპონიის დედაქალაქი და ეს ადგილი გახდა 

იმპერატორის სასახლე. თუმცა სასახლე მნიშვნელოვნად დაზიანდა 1923 წლის იაპონიის 

ძლიერი მიწისძვრით და მეორე მსოფლიო ომის დაბომბვებით,  ფაქტობრივად, ხელახლა 

ასაშენებელი გახდა.  

იმპერატორის სასახლეში იმპერატორი და მისი ოჯახი ცხოვრობს. სასახლეში 

განლაგებულია როგორც სამუშაო ოთახები, აგრეთვე საცხოვრებელი ოთახები, სტუმრების 

ოთახები და ადმინისტრაციული ოთახები.   

იმპერატორის სასახლე ბაღებითა და ტყეებით არის ცნობილი. იმპერატორის სასახლე 

ძალიან ძვირად ღირებული ადგილია. მიწა, სადაც იმპერატორის სასახლეა, იმაზე ძვირად 

ღირებულია, ვიდრე მთლიანად კალიფორნიის შტატი ამერიკაში. ტყეები და ბაღები 

სასახლის ერთ-ერთი მთავარი ადგილია. სასახლე იყოფა 4 ბაღად.   

 

გინზას ქუჩა 

კომერციული თვალსაზრისით ქალაქის ცენტრია თვალუწვდენელი ბრწყინვალე ქუჩა 

გინზა. ეს ქუჩაც, რომელიც მაძღარი თვალისთვისაც კი ნამდვილი სამოთხეა, ტოკიოს ერთ-

ერთ უმთავრეს ღირსშესანიშნაობათა შორის მოიხსენიება. გინზა არის ტოკიოს ყველაზე 

დიდი ცენტრი უამრავი მაღაზიით, ბარით, რესტორნით, ბანკით და ა.შ. ამ უბანში არის 

უამრავი მუზეუმი და ტაძარიც. ეს ქუჩა განსაკუთრებით ლამაზია ღამით, როცა ყველაფერი 

განათებულია... 

გინზა მნიშვნელოვანი საბანკო ადგილი ჯერ კიდევ 1612 წელს გახდა. 1612 წელს აქ 

ააშენეს ზარაფხანა. ალბათ, იცი, ზარაფხანა რაც არის: ადგილი, სადაც ფულს ჭრიან. 

საინტერესოა, რატომ დაარქვეს ამ ქუჩას გინზა; ნეტავ რას ნიშნავს გინზა? „გინ“ იაპონურად 

ვერცხლს ნიშნავს, გინზა კი - ვერცხლის სასახლეს და სავაჭრო ადგილს. რადგან გინზა 

ოდითგანვე იყო მნიშვნელოვანი საბანკო და სავაჭრო ადგილი, შესაბამისი სახელიც 

დაარქვეს. გინზა გავრცელებული სახელი იყო იაპონიაში. დაახლოებით 600 ადგილს 



93 
 

უწოდებდნენ გინზას. დროთა განმავლობაში ამ ადგილებს პლაზა დაერქვა, ხოლო ტოკიოს ეს 

უბანი კვლავ გინზად მოიხსენიება.  

გინზას უბანში ექვსი დიდი სავაჭრო მაღაზია და 30-ზე მეტი მსოფლიოში ცნობილი 

დიზაინერების საფირმო ბუტიკებია განლაგებული. ამ უბანში შეგიძლიათ შეიძინოთ 

როგორც ყველაზე თანამედროვე ტექნიკა, აგრეთვე მსოფლიოს ცნობილი დიზაინერების 

ტანსაცმელი.  

ცნობილ მაღაზიებს შორის გინზაზე შეხვდებით ქრისტიან დიორს, ტიფანის, გუჩის, 

ჰერმესს და უამრავ სხვა ცნობილ მაღაზიას. გინზა ერთ-ერთი მომხიბვლელი ადგილია 

ტოკიოს სტუმრებისთვის.  

 

ტოკიოს დისნეი ლენდი 

ტოკიოს დისნეი ლენდი, ალბათ, გაგიგია. ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადგილია 

ტოკიოში.  ტოკიოს დისნეი ლენდი მსოფლიოში მერვე ადგილია, სადაც ტურისტები 

ყველაზე ხშირად დადიან ან წასვლა სურთ. ტოკიოს დისნეი ლენდი ბავშვებზე საოცარ 

შთაბეჭდილებას ახდენს.  

ტოკიოს დისნეი ლენდში არის უამრავი სათავგადასავლო ატრაქციონი, თეატრალური 

ატრაქციონები, საკონცერტო და გასართობი ადგილები. ტოკიოს დისნეი ლენდი საუკეთესო 

ადგილია ბავშვებისთვისაც და დიდებისთვისაც.  

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. 1869 წელს ტოკიო გახდა: 

ა. ლიდერი ქვეყანა. 

ბ. ცუნამი დაატყდა თავს. 

გ. ამომავალი მზის ქვეყნის დედაქალაქი. 

დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

2. სად მდებარეობს ტოკიო? 

_________________________________________________________________________ 

3. რა ერქვა ტოკიოს თავდაპირველად? 

__________________________________________________________________________________ 
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4. იაპონიასთან დაკავშირებით, მოცემული წლები ჩასვით გრაფაში და ჩაწერეთ ინფორმაცია: 

1612, 1657,1869,1873,1923, 2006, 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ჩაწერე ინფორმაცია: 

 

ტოკიო არის: ტოკიოს ტრაგედიები: გინზა: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

3.  

5.  

4.  

2.  
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6. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ, ტოკიოს ღირსშესანიშნაობები: 

 

ტოკიოს ღირსშესანიშნაობები: აღწერა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ტექსტთან დაკავშირებით: 

 

რა ვიცოდი: რა გავიგე: რა მინდა, რომ ვიცოდე: 
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მოსკოვი 

 

შესავალი 

მოსკოვი რუსეთის დედაქალაქია. ალბათ, ყველას გსმენიათ მოსკოვის შესახებ. რა 

გახსენდებათ მოსკოვთან დაკავშირებით? შევეცდები გამოვიცნო... ალბათ, კრემლი. კრემლი 

ხომ მოსკოვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირშესანიშნაობაა. ალბათ, ლენინი და მისი 

მავზოლეუმიც კრემლში... შეიძლება შევცდი და ლენინის და მავზოლეუმის შესახებ არაფერი 

გსმენიათ. თქვენ ხომ პატარები ხართ! ლენინის მავზოლეუმი თუ არა, წითელი მოედანი 

მაინც გეცოდინებათ... არა? მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი? წმინდა ბასილის 

კათედრალი? ალბათ, ზოგი რამ გაგიგიათ, ზოგი - არა. მოდით, ერთად გავიცნოთ მოსკოვი. 

ის ხომ ძალიან საინტერესო ქალაქია. ვფიქრობ, დაინტერესდით. შეგვიძლია დავიწყოთ 

მოსკოვში მოგზაურობა. 

 

მოსკოვის დაარსების ისტორია  

მოსკოვი მდებარეობს მდინარე მოსკოვზე. მოსკოვის დაარსება იური დოლგორუკის 

სახელს უკავშირდება. იური მეგობრებთან ერთად მდინარე მოსკოვის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მოგზაურობდა. დიდი ხნის სიარულის შემდეგ მეგობრები დაიღალნენ და 

გაჩერდნენ ერთ ადგილას. მეგობრებმა შეისვენეს და ისადილეს. ეს ადგილი მდინარე 

მოსკოვის ნაპირი იყო. ამ ნაპირზე უამრავი მარწყვი ხარობდა. ამიტომ მეგობრებმა „წითელი 

სოფელი“ შეარქვეს იმ ადგილს. მდინარეშიც უამრავი თევზი იყო. ძალიან მოიხიბლა ამ 

ადგილით თავადი იური. მალე გაარკვია, რომ ამ ადგილის მეპატრონე  ბოიარი სტეპან კუჩკა 

ყოფილა. ეს ადგილი ექვსი სოფლისგან შედგებოდა. იურიმ გადაწყვიტა მიწა ეყიდა, მაგრამ 

მეპატრონე ძალიან უხეშად დახვდა. მეპატრონის უხეშობით გაბრაზებულმა იურიმ 

დააპატიმრა ამ სოფლების მეპატრონე და მისი ოჯახი და დასაჯა. ბოიარს ულამაზესი 

ქალიშვილი ჰყოლია. ბოიარის ქალიშვილი იურის ვაჟზე დაქორწინებულა, იმ ადგილზე კი 

იურიმ ქალაქი გაშენება გადაწყვიტა. ქალაქს, მდინარის სახელი, მოსკოვი, დაარქვა.  

 

საინტერესო ფაქტები მოსკოვის შესახებ 

ალბათ, გსმენია, რომ მოსკოვი უდიდესი ქალაქია ევროპაში. ალბათ, ისიც გსმენია, რომ 

მოსკოვი ყველაზე ძვირი ქალაქია მსოფლიოში. უფრო მეტიც, გაგაკვირვებთ და - მოსკოვში 

ყველაზე მეტი მდიდარი ადამიანი ცხოვრობს მსოფლიოში. მდიდარი ადამიანები, ანუ 

მილიარდერები. მოსკოვში 79 მილიარდერი ცხოვრობს. მოსკოვმა ნიუ-იორკს 3 

მილიარდერით აჯობა. 



97 
 

მოსკოვის მეტროს შესახებ თუ გსმენიათ რამე? ის ძალიან დიდია. ერთ-ერთი უდიდესი 

მსოფლიოში. ის 182 მეტროს სადგურს მოიცავს. მოსკოვის მეტროს სადგურები გამორჩეულია 

თავიანთი სილამაზით.  

შვიდი დის შესახებ თუ გსმენიათ რამე? შვიდი და გოგონები და ადამიანები არ არიან. 

შვიდ დას მოსკოვის შვიდ შენობას უწოდებენ. ეს შენობები ერთმანეთს ჰგავს. ამიტომაც 

დაარქვეს შვიდი და. ეს შენობებია: (1) სასტუმრო უკრაინა; (2) სასტუმრო ლენინგრადსკაია; 

(3) კუდრინსკაიას სკვერის შენობა, (4) ოქროს ჭიშკრის ადმინისტრაციული შენობა; (5) 

საგარეო საქმეთა სამინისტრო; (6) მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; (7) 

კატელნიჩესკაიას სანაპიროს შენობები. 

იცოდი თუ არა, რომ მოსკოვის სახელმწიფო ბიბლიოთეკა ყველაზე დიდია ევროპაში და 

მეორეა მსოფლიოში ამერიკის კონგრესის ბიბლიოთეკის შემდეგ. 

ალბათ, გაგაკვირვეთ ამდენი საინტერესო ამბით. მეტსაც გეტყვით. მოსკოვს ყველაზე 

მეტი პარკი და სკვერი აქვს მსოფლიოში - ქალაქის სიდიდიდან გამომდინარე. იზმაილოვის 

პარკი ექვსჯერ დიდია, ვიდრე ნიუ-იორკის ცნობილი ცენტრალური პარკი.  

სწორედ მოსკოვშია ყველაზე დიდი ბოტანიკური ბაღიც ევროპაში. 

კიდევ გაგაკვირვოთ? ოსტანკინოს ანძა თუ გაგიგიათ? ოსტანკინოს ანძა ყველაზე 

მაღალი შენობაა ევროპაში. ოსტანკინოს ანძაც მოსკოვშია. 

მოსკოვში სპორტული თამაშებიც ხშირად ტარდება. 1980 წელს მოსკოვში ჩატარდა 

ოლიმპიადა.  

2018 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში რუსეთში, მათ შორის მოსკოვშიც, 

ჩატარდება. 

 

მოსკოვის ღირსშესანიშნაობები 

 

წითელი მოედანი 

წითელი მოედანი - მოსკოვის ყველაზე სახელგანთქმული მოედანია. ამ მოედნიდან 

მთავარი ქუჩები გაედინება ყველა მიმართულებით. წითელი მოედანი ხშირად მოსკოვისა და 

მთლიანად რუსეთის ცენტრალურ მოედნად ითვლება. 

წითელ მოედანზე ადრე მხოლოდ ხის ნაგებობები იყო. მეფე ივანე III-ის ბრძანებით, 

ეს ადგილი მოასუფთავეს, რადგან ხის ნაგებობებს ხშირად ცეცხლი უჩნდებოდა. ხანძარი 

ძალიან ხშირად ხდებოდა მოსკოვში. მალე წითელი მოედანი მოსკოვის მთავარი ბაზარი 

გახდა. მოგვიანებით - კი სხვადასხვა სახალხო დღესასწაული და ცერემონიალი ტარდებოდა 

წითელ მოედანზე: მეფედ კურთხევა, ქორწილი, დაკრძალვა. წითელ მოედანზე უამრავი 

წითელი ფერის აგურის შენობაა აშენებული. სახელიც ამიტომ დაერქვა „წითელი მოედანი“..  
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კრემლი 

კრემლი წითელი მოედნის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილია. ხშირად კრემლს ამერიკულ 

„თეთრ სახლს“ ადარებენ. რუსეთის პრეზიდენტი და მთავრობა კრემლში საქმიანობს, ისევე, 

როგორც ამერიკის პრეზიდენტი - თეთრ სახლში. სინამდვილეში კრემლი ციხე-სიმაგრეს 

ნიშნავს და ის შუა საუკუნეების ციხე სიმაგრეა. უამრავი კრემლი ანუ ციხე-სიმაგრე იყო 

აშენებული რუსეთის ტერიტორიაზე.  

მოსკოვის კრემლი პირველად 1365 წელს აშენდა. ის უდიდესი ციხეა ევროპაში. კრემლში 

ანუ ციხე-სიმაგრეებში ძველი დროიდან იყო უამრავი სასახლე, სამხედრო სახლი, მაღაზია და 

სხვა შენობები. კრემლს ქალაქში არსებულ ქალაქსაც უწოდებდნენ. კრემლთანაც არის 

დაკავშირებული საინტერესო ამბები. მაგალითად, კრემლშია მსოფლიოში ყველაზე დიდი 

ზარი.  

კრემლშია აგრეთვე მსოფლიოში ყველაზე დიდი ქვემეხი. ქვემეხი იმდენად დიდია, რომ 

ამ ქვემეხიდან ჯერ არც ერთხელ არ გაუსროლიათ.  

ალბათ, იცით, რომ ლენინის მავზოლეუმიც კრემლშია. მავზოლეუმის სანახავად უამრავი 

ტურისტი სტუმრობდა მოსკოვს.  

 

წმინდა ბასილის კათედრალი 

წმინდა ბასილის კათედრალი მდებარეობს მოსკოვში, წითელ მოედანზე.  

ის მსოფლიოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლია. ხშირად წმინდა ბასილის 

კათედრალიც კრემლის ნაწილი ჰგონიათ. სინამდვილეში ის დამოუკიდებელი ტაძარია. ის 

აშენდა ივანე მრისხანეს მეფობისას მე-16 საუკუნეში. ლეგენდის მიხედვით ტაძარი ააშენა 

იტალიელმა არქიტექტორმა. იტალიელი არქიტექტორი ბრმა იყო. მას სურდა აეგო ისეთი 

ტაძარი, როგორიც არასდროს არავის არ ექნებოდა აგებული.  ტაძარს საინტერესო ფორმის 

სახურავი აქვს. ტაძარზე ხახვის ფორმის გუმბათები დადგეს, სადაც თოვლი ვერ ჩერდება.  

ტაძარში ინახება წმინდა ბასილის ნაწილები. წმინდა ბასილი იყო წმინდანი,  რომელმაც 

მოსკოვის 1547 წლის დიდი ხანძარი იწინასწარმეტყველა. 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. ვინ დააარსა მოსკოვი? 

ა. მოსკოვი მისმა მფლობელმა, სტეპან კუჩკამ დაარსა. 

ბ. მოსკოვი 6 სოფლის ადგილას დაარსდა თანდათან. 
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გ. მოსკოვი მდინარე მოსკოვის საპატივცემულოდ დაარსდა. 

დ. მოსკოვის დაარსება იური დოლგორუკის სახელს უკავშირდება. 

2. რატომ დაარქვეს მეგობრებმა მოსკოვის ნაპირს „წითელი სოფელი?“ 

ა. იური დოლგორუკმა ბრძანა, ამ ადგილისთვის წითელი სოფელი დაერქვათ. 

ბ. ბოიარის ულამაზესი ქალიშვილი ამ ადგილს წითელ სოფელს ეძახდა. 

გ. მოსკოვის ნაპირზე უამრავი მარწყვი ხარობდა. 

დ. მოსკოვის წყალი თევზით იყო სავსე. 

3. რითია მოსკოვი მსოფლიოს ყველა სხვა ქალაქისგან გამორჩეული? 

ა. ის ყველაზე დიდი ქალაქია ევროპაში. 

ბ. მოსკოვში ყველაზე მეტი მილიარდერი ცხოვრობს. 

გ. მოსკოვში ყველაზე დიდი მეტროა მსოფლიოში. 

დ. მოსკოვში ყველაზე დიდი ბიბლიოთეკაა ევროპაში. 

4. რითი გამოირჩევა წითელი მოედანი? 

ა. წითელ მოედნიდან ყველა მიმართულებით  მოსკოვის მთავარი ქუჩები გაედინება. 

ბ. აქ ადრე მხოლოდ ხის შენობები იყო. 

გ. აქ ყველაზე ხშირად ჩნდებოდა ხანძარი. 

დ. მოედანზე უამრავი სხვადასხვა ცერემონიალი ტარდება. 

5. რატომ დაერქვა ამ მოედანს „წითელი მოედანი?“ 

ა. მოსკოვის ნაპირას უამრავი მარწყვი ხარობდა. 

ბ. ამ მოედანზე უამრავი შენობა წითელი აგურითაა ნაშენი. 

გ. ამ მოედანზე მეფე აკურთხეს. 

დ. ამ მოედანზე უამრავი სახალხო დღესასწაული იმართებოდა. 

6. რა დანიშნულება აქვს კრემლს? 

ა. კრემლი შუა საუკუნეების ციხე-სიმაგრეა. 

ბ. კრემლი წითელ მოედანზე მდებარეობს. 

გ. კრემლი შუა საუკუნეების ძეგლია. 

დ. კრემლში რუსეთის მთავრობაა განთავსებული. 

7. რა აქვს განსაკუთრებული წმინდა ბასილის კათედრალს? 

ა. ის ივანე მრისხანეს დროს აშენდა. 

ბ. მას ხახვის ფორმის გუმბათები აქვს, სადაც თოვლი არ ჩერდება. 
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გ. ის იტალიელმა არქიტექტორმა ააშენა. 

დ. ის კრემლის ნაწილს წარმოადგენს.  

 

8. ჩამოთვალეთ ყველაფერი, რითაც მოსკოვი ყველაზე განსაკუთრებულია ევროპაში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. კიდევ რა იცით მოსკოვის შესახებ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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VII leqcia 

 

ბერმუდის სამკუთხედი 

 

ბერმუდის სამკუთხედი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ამოუცნობი საიდუმლოა. ამ 

ადგილს ხან „სიკვდილის სამკუთხედს”, ხან „ავბედით ზღვას” უწოდებენ, ხან კი 

„ატლანტიკის სასაფლაოდ” მოიხსენიებენ.  ეს დედამიწაზე ყველაზე გასაოცარი  და 

საიდუმლო რაიონი ატლანტიკის ოკეანეში მდებარეობს და  შემოსაზღვრულია 

ფლორიდიდან ბერმუდის კუნძულებამდე, შემდგომ პუერტო-რიკომდე და უკან _ 

ფლორიდამდე, ბაჰამების გავლით. 1945 წლის შემდეგ, „ეშმაკის სამკუთხედში” 100-ზე მეტი 

თვითმფრინავი და გემი (მათ შორის, წყალქვეშა ნავები) გაქრა, ხოლო ათასზე მეტი ადამიანი 

უგზოუკვლოდ დაიკარგა.  

 საოცარი ისაა, რომ ყველა უბედური შემთხვევა ერთმანეთს ჰგავს; გაუჩინარებული 

ხომალდები სამუდამოდ ქრება, ხოლო თვითმფრინავების შემთხვევაში საწვავის კვალიც კი 

არ რჩება ოკეანეზე, რაც, ავარიების შემთხვევაში, ჩვეულებრივ, მთავარი მანიშნებელია 

უბედური მოვლენის ადგილის ამოსაცნობად. ადამიანები ცდილობენ, სხვადასხვაგვარი ახსნა 

მოუძებნონ ამ უცნაურ შემთხვევებს. დროთა განმავლობაში ამ ავარიების ასახსნელად 

რამდენიმე განსხვავებული თეორია შეიქმნა: 

 ერთ-ერთი მათგანია მეკობრეთა თავდასხმები. ამ თეორიის მიხედვით, მიზეზი, რის 

გამოც უამრავი გემი უჩინარდება, ისაა, რომ აქ მეკობრეები განსაკუთრებით აქტიურები არიან. 

ეს თეორია იმ სკეპტიკოსთა არგუმენტია, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ბერმუდის 

სამკუთხედის რეგიონი არაფრით გამოირჩევა სხვა დანარჩენი ადგილებისგან და უბედური 

შემთხვევებიც სწორედ ისევე ხდება, როგორც სხვაგან. წარსულში მსოფლიოს სხვადასხვა 

ადგილას მეკობრეთა მიზეზით მრავალი გემი დაზიანებულა ან გამქრალა. Aამიტომ ამ 

თეორიის მომხრეები მიიჩნევენ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ასევე შეიძლება იყოს საბრძოლო 

ხომალდის მხრიდან თავდასხმა და სამგზავრო გემების განადგურება. 

 კიდევ ერთი თეორია ბერმუდის სამკუთხედის რეგიონში არსებულ ძლიერ მაგნიტურ 

ველს უკავშირდება. ამ თეორიის მიხედვით, ბერმუდის სამკუთხედი დედამიწის სპეციფიკურ 

ნაწილებს მიეკუთვნება, სადაც  დედამიწის მაგნიტური ველი განსაკუთრებით ძლიერია. ჯერ 

კიდევ ქრისტეფორე კოლუმბი აღწერდა 1492 წელს, თუ როგორ ადევნებდა თვალყურს გემ 

„სანტა-მარიას” შეშფოთებულ ეკიპაჟთან ერთად მოძრავ ცეცხლოვან ისარს ცაზე. კოლუმბი 

ასევე აღწერს ბაჰამის კუნძულებთან უჩვეულო თეთრი სინათლით განათებულ ზღვის 
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ტალღებსაც.  მოგზაურის ჩანაწერების მიხედვით, ამ შემთხვევის შემდეგ კომპასი უჩვეულო 

და გაურკვეველ პარამეტრებს აჩვენებდა. არაერთი დაკვირვება მოწმობს, რომ  ბერმუდის 

ტერიტორიაზე კომპასის ისრები მართლაც სწრაფად რხევას იწყებენ, ხოლო სანავიგაციო 

მოწყობილობები ნორმალურად ფუნქციონირებას წყვეტენ. ამის მიზეზი ისაა, რომ ბერმუდის 

სამკუთხედი ის ერთ-ერთი იშვიათი რეგიონია, სადაც გეოგრაფიული ჩრდილოეთი და 

მაგნიტური ჩრდილოეთი ერთმანეთს ემთხვევა. რეგიონის ძლიერი მაგნიტური ეფექტები 

შეიძლება ასევე იყოს მრავალი ადამიანის  უკვალოდ გაქრობის მიზეზი. 

 ერთ-ერთი თეორიის მიხედვით, ბერმუდის სამკუთხედი „კომეტის ეფექტის’‘ ქვეშ 

იმყოფება. არსებობს აზრი, რომ ათასობით წლის წინ სწორედ ამ რეგიონში ღია კოსმოსიდან 

შემოჭრილი კომეტა ჩამოვარდა. ამ თეორიის მომხრეებს სჯერათ, რომ სადღაც ოკეანის 

სიღრმეებში კომეტის ნარჩენები კიდევ არსებობს და სწორედ მისგან გამოწვეული 

ელექტრომაგნიტური მიზიდულობა იწვევს კატასტროფებსა და ხომალდიდან წამოსული 

სიგნალების ჩახშობას ბერმუდის სამკუთხედში.  

 კიდევ ერთი თეორიის მიხედვით, ბერმუდის მოვლენების გამომწვევი მიზეზი ჭარბი 

რაოდენობის მეთანის აირია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ძალა, რომელიც სხეულების ტივტივს 

უზრუნველყოფს, მცირდება. ამ მიზეზის გამო დიდი ხომალდები ვეღარ ახერხებენ წყალზე 

გაჩერებას და უკვალოდ იძირებიან.  

 კიდევ ერთი მოსაზრება ატლანტიდას უკავშირდება. ლეგენდის თანახმად, ჩაძირული 

მიწა, სახელად ატლანტიდა, ერთ დროს ბაჰამის კუნძულების სიახლოვეს მდებარეობდა 

ატლანტიკის ოკეანეში. ადამიანებს სჯერათ, რომ მისტიკური ქალაქი ატლანტიდა ამჟამად 

ოკეანეში განისვენებს. ლეგენდა გვიამბობს, რომ ატლანტიდაზე ენერგიით მომარაგების 

წყარო მძლავრი კრისტალები იყო. სწორედ ეს კრისტალები იწვევენ მოწყობილობების არევასა 

და წყობიდან გამოსვლას. 

დროის გამრუდების თეორია ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია, მიუხედავად იმისა, 

რომ არანაირი ფაქტი არ არსებობს მის მხარდასაჭერად. დროის გამრუდების თეორიის 

მომხრეები მიიჩნევენ, რომ ამდენი ხომალდის გაუჩინარების მიზეზი დროში მოგზაურობაა. 

ამას ემატება ისიც, რომ ადამიანები ამტკიცებენ, თითქოს ბერმუდის სამკუთხედის რეგიონში 

იხილეს უზარმაზარი, გვირაბის ფორმის ღრუბელი, რაც, სავარაუდოდ, დროში გასასვლელი 

კარიბჭე იყო. 

 არც თუ მცირერიცხოვანი სკეპტიკოსთა ჯგუფი მიიჩნევს, რომ მისტიკური ამ 

კატასტროფებში არაფერია და ყველაფერი პილოტთა და გემის კაპიტანთა მიზეზით ხდება. 

მეტიც, სკეპტიკოსთა აზრით, ბერმუდის სამკუთხედის გარშემო არსებულ კუნძულთა რიგები, 

რომლებიც ძალიან წააგავს ერთმანეთს, გზის გაგნებას აძნელებს. ცუდი ამინდი, ამ თეორიის 

მიხედვით, ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ახსნაა, რომელიც ხსნის ბერმუდის სამკუთხედის 
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უცნაურობებს. ატლანტიკის რეგიონი ცნობილია შტორმებით, ქარიშხლებითა და საშინელი 

ამინდით. მძვინვარე შტორმების მეშვეობით ხშირად წარმოიქმნება ტალღები, რომელთა 

სიმაღლე 25 მეტრს და მეტსაც აღწევს ხოლმე. ამას ემატება ოკეანის მძლავრი დინებაც და 

იქმნება პირობები, რომელთაგანაც თავის დაღწევა ძალიან ძნელია. ოკეანის სიღრმეში კიდევ 

ერთი საფრთხე იმალება: აქვე არის ატლანტიკის ოკეანის ყველაზე ღრმა ადგილი – პუერტო-

რიკოს ღრმული, რომელიც 8605 მეტრს აღწევს. ასე რომ, თუკი გემი ან თვითმფრინავი 

ჩაიძირება, სრულიად შესაძლებელია, უკვალოდ გაუჩინარდეს. 

 თეორიებისა და მითების გარდა, რომლებიც ბერმუდის სამკუთხედის შესახებ 

არსებობს, ბევრი უტყუარი ფაქტიცაა, რომელთა ახსნა შეუძლებელია და ახალ-ახალ კითხვებს 

ჰბადებს: აი რამდენიმე ამგვარი ფაქტი: 

 1945 წლის 5 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების 5 

ბომბდამშენი ხომალდი ბერმუდის სამკუთხედის რაიონში გაუჩინარდა. ხომალდები ისე 

გაქრნენ, რომ მათი ნამსხვრევები და ნაკვალევი ვერსად იპოვეს. ხომალდებიდან ბოლოს 

მიღებულ რადიოგადალაპარაკებებში პილოტები მოწყობილობების გაფუჭებასა და ოკეანის 

უჩვეულო მდგომარეობაზე ლაპარაკობენ. „ჩვენ თეთრ წყალში ვეშვებით” - ისმის ბოლო 

ჩანაწერში. 

 1948 წლის 30 იანვრის ადრეულ დილას, გემ „სტარ ტაიგერის” კაპიტანმა მაკმილანმა 

ბერმუდებზე შეატყობინა იქაურ დისპეტჩერებს ცნობები თავისი ადგილმდებარეობის 

შესახებ. მან დაადასტურა, რომ გემზე ყველაფერი წესრიგში იყო და რომ გემი ზუსტად 

მიჰყვებოდა განრიგს. ეს უკანასკნელი ცნობა იყო, რომელიც გემისგან მიიღეს. 10 გემი და 30-

მდე თვითმფრინავი ეძებდა დაკარგულ გემს ოკეანის მთელ რაიონში მისი მარშრუტის 

მიხედვით. ძებნამ შედეგი არ გამოიღო: ვერც ზეთის ლაქა წყლის ზედაპირზე, ვერც გემის 

ნამსხვრევი ვერ აღმოაჩინეს.  

 ასევე გახმაურებული შემთხვევა 1951 წელს სატვირთო გემის „სანდრას” გაუჩინარებას 

უკავშირდება. გემი შტორმის შედეგად უკვალოდ გაქრა. კიდევ უფრო უცნაური კი ისაა, რომ 

მის მოსაძებნად გამგზავრებული სამაშველო გემიც მეორე დღეს დაიკარგა.  

 1970-იან წლებში მაიამის აეროპორტის უშუალო სიახლოვეს, ხმელეთის თავზე, 

რამდენიმე თვითმფრინავმა განიცადა მარცხი. ავიაკატასტროფას ახსნა ვერ უპოვეს. ერთ-

ერთი თვითმფრინავი, რომელზეც იმყოფებოდა 100-ზე მეტი ადამიანი, უბრალოდ, გაქრა 1972 

წლის 29 დეკემბერს. ცნობილია მხოლოდ, რომ ეს თვითმფრინავი ფრენის უკანასკნელი 7-8 

წამის განმავლობაში ქვევით ისეთი სიჩქარით ეშვებოდა, რომ მისი დაფიქსირება 

ხელსაწყოებმაც კი ვერ შეძლო. დაშვების ამხელა სიჩქარეს არანაირი ახსნა არ აქვს. მეცნიერები 

მხოლოდ ვარაუდობენ, რომ ვარდნის მიზეზი ატმოსფერულ მოვლენებთან უნდა იყოს 

დაკავშირებული.   
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teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ ოთხიდან მოცემულიდან ერთი სწორი ვერსია ტექსტში მოცემული 

ინფორმაციის მიხედვით: 

 

1. ბერმუდის სამკუთხედი მდებარეობს: 

ა. პუერტო-რიკოში; 

ბ. ატლანტიკის ოკეანეში; 

გ. ფლორიდაში; 

დ. ბაჰამების კუნძულებზე. 

 

2. ბერმუდის ტერიტორიაზე კომპასის ისრები მართლაც სწრაფად რხევას იწყებენ და 

სანავიგაციო მოწყობილობები ნორმალურად ფუნქციონირებას წყვეტენ, რადგან: 

ა. ღია კოსმოსიდან შემოჭრილი კომეტის ნარჩენები კიდევ არსებობს; 

ბ. ამ რაიონში გეოგრაფიული ჩრდილოეთი და მაგნიტური ჩრდილოეთი 

ერთმანეთს ემთხვევა; 

გ. დროის გამრუდებისას გვირაბის ფორმის ღრუბელი გემებს იზიდავს; 

დ. შტორმები წარმოშობს უზარმაზარ ტალღებს, რომლებიც კომპასის ისრების 

რხევას იწვევს. 

3. გემების კატასტროფის დროს მათ პოულობენ: 

ა. ზეთის ლაქისა და ნამსხვრევების საშუალებით; 

ბ. ელექტრომაგნიტური ტალღების ზემოქმედების საშუალებით 

გ. პუერტო-რიკოს ღრმულში, რომლის სიღრმე 8 695 მეტრს აღწევს; 

დ. სანავიგაციო მოწყობილობების საშუალებით. 

4. 1948 წელს დაკარგულ გემ „სტარ ტაიგერს” ეძებდა: 

ა. სამაშველო გემი, რომელიც მეორე დღეს დაიკარგა; 

ბ. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ბომბდამშენი ხომალდები; 

გ. პირატები; 

დ. 10 გემი და 30-მდე თვითმფრინავი. 
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5. შეავსეთ ცხრილი მოცემული ფაქტების მიხედვით: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. რას არ აღიარებენ სკეპტიკოსები? 

ა) ატლანტიდის არსებობას 

ბ) ოკეანის უჩვეულო მდგომარეობას 

 გ) გემების დაღუპვის მისტიკურ ახსნას; 

 დ) დაშვების არაბუნებრივ სიჩქარეს. 

 

7. დაწერეთ 2-3 წინადადებით, რა დასკვნა შეიძლება ტექსტიდან გამოიტანოთ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

“ეშმაკის სამკუთხედში” 100-ზე მეტი თვითმფრინავი და გემი (მათ შორის, წყალქვეშა 

ნავები) გაქრა, ხოლო ათასზე მეტი ადამიანი უგზოუკვალოდ დაიკარგა. 

faqtebi: 

1. gemi „star taigeris’‘ gauCinareba.... 

2.  

Teoriebi da varaudebi: 

1. mekobreTa Tavdasxmebi... 

2.  
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ქართული ხალხური საკრავები 

 

ქართული ხალხური მუსიკალური ინსტრუმენტები მრავალფეროვანია. თითოეულ 

ინსტრუმენტს თავისი შექმნისა და გავრცელების ისტორია აქვს. ქართველ ხალხს ძალიან 

უყვარს მუსიკა. ისინი მღეროდნენ ჭირსა და ლხინშიც, მუშაობისა თუ შესვენების დროს. ამის 

გამო საქართველოს ყველა კუთხე მდიდარია ქართული მუსიკალური საკრავებით.  აქ 

შეხვდებით როგორც დასარტყამ და  სიმებიან ინსტრუმენტებს, ასევე  ჩასაბერ და 

კლავიშებიან საკრავებს 

 

სიმებიანი ინსტრუმენტები 

სიმებიანი ინსტრუმენტები სამ ჯგუფად იყოფა. ეს ჯგუფებია: ჩამოსაკრავი, მოსაზიდი 

და ხემიანი ინსტრუმენტები. ჩამოსაკრავ ინსტრუმენტებს მიეკუთვნება ფანდური და 

ჩონგური. 

ფანდურს სამი სიმი აქვს. იგი საქართველოს ყველა კუთხეში შეიძლება შეგვხვდეს. 

ფანდურზე ასრულებენ საგმირო, სახუმარო და სასიყვარულო სიმღერებს. ფანდურის 

მუსიკაზე ცეკვავენ კიდეც. ამ დროს ფანდურს რიტმულ ტაშს აყოლებენ მაყურებლები. ასეთ 

ცეკვასა და მუსიკას  „ტაშფანდურას“ ეძახიან. ფანდური ქართველი ხალხისათვის ძალიან 

საყვარელი საკრავია. ძველად, საქართველოში არ მოიძებნებოდა არც ერთი ქართული ოჯახი, 

რომელსაც  ფანდური არ ჰქონოდა. 

ჩონგურს კი ფანდურისაგან განსხვავებით ოთხი, ხანაც ხუთი სიმი აქვს. იგი უფრო 

დასავლეთ საქართველოშია გავრცელებული. ჩონგურსა და ფანდურზე უმეტესად ქალები 

უკრავდნენ, განსაკუთრებით  კი მუშაობის დროს. მღეროდნენ და სასიამოვნო მუსიკით 

სხვებსაც ართობდნენ. ჩონგურის დამზადებას სამი დღე მაინც სჭირდება. მისი გული თურმე 

აუცილებლად ფიჭვის ხისგან უნდა დამზადდეს, იმისთვის რომ ჩონგურის ხმა წკრიალა და 

სუფთა იყოს.  

ძველი ქართული მოსაზიდი, სიმებიანი საკრავია ჩანგი. ჩანგი უმეტესწილად სვანეთში 

იყო გავრცელებული. ჩანგი გარეგნულად ძალიან ჰგავს მშვილდს, რომელზედაც სიმებია 

დამაგრებული. ჩანგს წიწვოვანი ხეებისაგან ამზადებენ, განსაკუთრებით ცნობილია ნაძვისგან 

დამზადებული ჩანგი. ჩანგს მწუხარების და დარდის საკრავსაც უწოდებენ სვანეთში. სვანებს 

მისი შექმნის შესახებ ლეგენდა შემოუნახავთ. ლეგენდის მიხედვით, ჩანგი დაუმზადებია 

ერთ მოხუც კაცს, რომელსაც ახალგაზრდა შვილი დაეღუპა.  ჩანგის ტარი მისი შვილის 

მკლავია, სიმები კი თითები. ჩანგის წკრიალა ხმა მოხუცის ცრემლებიაო - მოგვითხრობს 

სვანური ლეგენდა.  
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გარდა ჩანგისა, სვანეთში შემონახულია კიდევ ერთი სიმებიანი საკრავი, რომელსაც 

ჭუნირს  უწოდებენ. იგი ხემიანი საკრავია. მისი ტანი მრგვალია, ტარზე გადაჭიმულია 

სიმები, რომელზედაც ხემის საშუალებით უკრავენ. ჭუნირს სუფთა და წკრიალა ხმა აქვს. მას 

სვანები ხშირად ამინდის წინასწარ გასაგებადაც იყენებენ. თუ წვიმიანი ამინდია 

მოსალოდნელი, ჭუნირის ხმა უსუფთაოდ და ჩუმად ჟღერს. ჭუნირზე სვანები უმეტესად 

სევდიან სიმღერებს მღერიან. ჩანგის მსგავსად, მასაც მწუხარების საკრავად მიიჩნევენ. 

 

ჩასაბერი ინსტრუმენტები 

სალამური  წკრიალა  ხმიანი ჩასაბერი ინსტრუმენტია. ის გავრცელებულია ქართლში, 

კახეთში, მესხეთში, თუშეთსა და ფშავში. მეცნიერებმა ძველი ქალაქების გათხრებისას 

დასავლეთ საქართველოშიც აღმოჩინეს სალამური. ეს სალამური განსაკუთრებულად 

ძვირფასი იყო, რადგან მის დასამზადებლად გედის ძვალია გამოყენებული. დღეს სალამურს 

ჭერმის ან ლერწმისაგან ამზადებენ. ჭერმის ხისგან უენო სალამურს ამზადებენ, ლერწმისგან 

კი ენიანს. სალამურის ენას ეძახიან პატარა, თხელ ხის ფირფიტას, რომელიც სალამურის 

ყელშია მოთავსებული. ენიანი სალამური უფრო პატარაა და იგი უფრო ბევრ ბგერას 

გამოსცემს. ენიანი სალამურის დამზადება გაცილებით რთულია, ვიდრე უენოსი. სალამური 

მწყემსების საყვარელი საკრავი იყო. დღეს კი სალამურს ხშირად უკრავენ მუსიკალურ 

ჯგუფებში, სხვა მუსიკალურ საკრავებთან ერთად. 

სალამურის მსგავსი ჩასაბერი საკრავია დუდუკიც. თუმცა მას სალამურისაგან 

განსხვავებით მხოლოდ ერთი მილია კი არა, ხუფი და ხმის დასარეგულირებელი 

მოწყობილობაც გააჩნია.  დუდუკის წარმოშობის შესახებ დავა დიდი ხანია მიმდინარეობს და 

საბოლოოდ გადაჭრილი დღესაც არაა. ზოგიერთი მეცნიერი თვლის, რომ დუდუკი 

აღმოსავლური საკრავია, ზოგი კი მიიჩნევს რომ იგი უძველესი ქართული ხალხური 

ინსტრუმენტია. დავა ამ საკრავის წარმოშობაზე მიმდინარეობს იმის გამო, რომ მისი ხმა ჰგავს 

ზურნის ხმას, რომელიც მართლაც აღმოსავლური საკრავია. ამის შესახებ ქართველი მწერალი 

მიხეილ ადამაშვილიც წერდა: „ხალხს ერევა ერთიმეორეში დუდუკი და ზურნა. ეს 

უკანასკნელი მართლა არაა აქაური. ბევრი ქვეყანა შემოვიარე, მაგრამ არსად ეს საკრავი არ 

მინახავს. ზურნა კი რამდენიც გინდა, ყველგან იყო." დუდუკის თანხლებით შესრულებული 

სიმღერები სევდიანია, დუდუკსაც ძალიან სევდიანი  და ნაზი ხმა აქვს. აჭარაში არსებობს  

დუდუკის მსგავსი მუსიკალური საკრავი, რომელსაც პილილს უწოდებენ. მასაც დუდუკის 

მსგავსად ღერო და ხუფი აქვს. პილილს აჭარაში დოლის თანხლებით უკრავდნენ. 

განსაკუთრებით ცნობილი ჩასაბერი საკრავია გუდასტვირი. ის საქართველოს სხვადასხვა 

კუთხეშია გავრცელებული. რაჭაში მას შტვირს ეძახიან, აჭარაში-ჭიბონს, მესხეთში თულუმს, 

ქართლსა და ფშავში კი-სტვირს. გუდასტვირი ორი ძირითადი ნაწილისაგან შედგება: 
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გუდისა და რქისაგან. გუდა ცხვრის ტყავისგან მზადდება. რქასა და გუდას ერთმანეთთან 

ლერწმის მილი აკავშირებს. გუდასტვირით სრულდება საცეკვაო მელოდიები. ხშირად მას 

თან ახლავს დოლის ხმაც. გუდა სტვირის დამკვრელს მესტვირეს ეძახიან. ადრე რაჭველი 

მესტვირეები მთელს საქართველოში იყვნენ ცნობილი. მათ მოხეტიალე მუსიკოსებსაც 

უწოდებდნენ. მათი მოსვლა ყველას უხაროდა დღესასწაულებსა და ქორწილებში. 

ჩასაბერი საკრავებიდან განსაკუთრებით საინტერესოა ქართული მრავალღერიანი 

სალამური. მას სამეგრელოში ლარჭემს ეძახიან, გურიაში კი სოინარს. იგი ექვსი, სხვადასხვა 

სიგრძის მილისაგან შედგება. თითოეული მილი, სხვადასხვა სიგრძისა და სიმაღლის ბგერას 

გამოსცემს. გურული სოინარი უფრო პატარაა, ვიდრე მეგრული ლარჭემი, სხვა მხრივ მათ 

შორის განსხვავება არ არის. მრავალღერიანი სალამური ძირითადად დაკავშირებულია 

მწყემსის ცხოვრებასთან, ისევე როგორც ჩვეულებრივი სალამური. მოგვიანებით მას 

ქორწილებსა და დღესასწაულებზეც იყენებდნენ. დღეს კი ამ საკრავზე  ხალხური 

მუსიკალური ჯგუფები საკმაოდ  ხშირად უკრავენ. საკრავის მილებს დაკვრის წინ  ნახევარი 

საათით წყლით ავსებენ, იმისთვის რომ  უფრო სუფთა ბგერები ჰქონდეს. 

 

დასარტყამი ინსტრუმენტები 

 მრავალფეროვნებით გამოირჩევა ქართული დასარტყამი საკრავებიც. მათ რიცხვს 

მიეკუთვნებიან: დაფი ანუ დაირა, დაფდაფი ანუ დოლი, დიპლიპიტო, წინწილა და სხვ. 

დოლი საქართველოს ბარში გავრცელებული მუსიკალური ინსტრუმენტია. მას ხისგან 

ამზადებენ, თავსა და ბოლოში კი ტყავი აქვს გადაკრული, რომელიც თასმებითაა 

გადაჭიმული. დოლზე უფრო მეტად ხელებით უკრავენ, ზოგჯერ ჯოხებსაც იყენებენ. ცეკვის 

დროს დოლის ხმა ხაზს უსვამს ცეკვის რიტმს. მას ხშირად სხვადასხვა მუსიკალურ 

საკრავებთან  აერთიანებენ. 

დაირა, დოლისაგან განსხვავებით, დაბალი და მცირე ზომისაა. იგი წარმოადგენს ხის 

რკალს, რომელზედაც გადაკრულია ცხვრის თხელი ტყავი. რკალზე შიგნიდან 

ჩამოკიდებულია ეჟვნები და პატარა ფირფიტები. ზოგ შემთხვევაში დაირის ხის რკალი 

ლამაზად მოხატულია. ასეთი მდიდრულ დაირები ადრე კარგ მუსიკოსებს ან მდიდარ 

ოჯახებს ჰქონდათ. დაირის კარგი დამკვრელები მონაწილეობდნენ ქორწილებში, 

დღეობებში, მეჯლისებში და სხვ. დაირა გვხვდება სამეგრელოსა და რაჭაში, აღმოსავლეთ 

საქართველოს ბარსა და თუშეთში. გარეგნული ფორმით  სხვადასხვა კუთხის დაირებს 

შორის განსხვავება არ არის. დაკვრის დროს დაირა უჭირავთ ორივე ხელით და მასზე 

უკრავენ ხელის თითებით. 

 დაირისა და დოლის მსგავსად დიპლიპიტოც დასარტყამი ინსტრუმენტია. მას უმეტესად 

მუსიკალურ ანსამბლებში უკრავენ. დიპლიპიტო შედგება სხვადასხვა სიგანისა და ერთნაირი 
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სიმაღლის თიხის ორი პატარა ქილისაგან. ქილებზე გადაკრულია ციკნის ტყავი. ისინი 

ერთმანეთთან თასმითაა გადაბმული. დიპლიპიტო ძირითადად გავრცელებულია 

აღმოსავლეთ საქართველოს ქალაქებში. მასზე უკრავენ პატარა ჯოხებით. ამ ჯოხებს „თხის 

ფეხუნებს“ ეძახიან. 

დასარტყამი საკრავებიდან უძველესია წინწილა. ეს არის თეფშის ფორმის, ზედა მხრიდან 

ამობურცული, სახელურიანი ნივთი. წინწილა აღმოჩენილია მოდინახისა და არმაზის 

ციხეების ტერიტორიაზე. დასაკრავად საჭიროა ორი წინწილა, ერთი მოზრდილი, მეორე კი 

შედარებით პატარა. წინწილები დღესაც გამოიყენება. მას ძირითადად საზეიმო სამხედრო 

მსვლელობების დროს უკრავენ სხვა საკრავებთან ერთად. 

 

კლავიშებიანი საკრავები 

ხალხურ კლავიშებიან საკრავებს შორის ყველაზე მეტად საქართველოში 

გავრცელებულია ბუზიკა. მას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა ქართველ 

მთიელი ხალხის ცხოვრებაში. გადმოცემის მიხედვით, ეს საკრავი ქალების კუთვნილება იყო. 

მისი დაკვრით ქალები ხშირად  იწონებდნენ თავს. როდესაც ქალი თხოვდებოდა, მისთვის 

ბუზიკა მიჰქონდათ საჩუქრად. ბუზიკა ძალიან ჰგავს გარმონს, რომელიც საქართველოში 

რუსეთიდან შემოვიდა. ქართველ ხალხს გარმონის ხმა ძალიან მოეწონა. იგი განსაკუთრებით 

პოპულარული იყო თუშეთში. დღეს კი გარმონს დოლთან ერთად ხშირად უკრავენ 

სხვადასხვა ქალაქური სიმღერების შესრულებისას.  

 

ბოლოსიტყვაობა 

საქართველოში მუსიკალური საკრავების ასეთი მრავალფეროვნება ქართველი ხალხის 

მუსიკისადმი სიყვარულმა გამოიწვია. დღევანდელი ქართველები სიამოვნებით უკრავენ 

როგორც უძველეს ქართულ მუსიკალურ საკრავებზე, ასევე თანამედროვე, სხვა ხალხების 

მიერ შექმნილ ინსტრუმენტებზე. 
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teqstze muSaoba 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან „ბოლდით“ გამოყოფილი სიტყვები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. სიმებიანი მუსიკალური ინსტრუმენტებია: 

ა)ფანდური, ჩონგური, ჩანგი და ჭუნირი. 

ბ) ფანდური, დაირა, სალამური და დოლი. 

გ) ფანდური, ჩონგური, ბუსიკა და ჭუნირი. 

3. ჩანგი გავრცელებულია: 

ა) მხოლოდ კახეთში. 

ბ) მხოლოდ სვანეთში. 

გ) საქართველოს ყველა კუთხეში. 

4. დასარტყამი მუსიკალური ინსტრუმენტებია: 

ა)დოლი, ჭუნირი, დაირა,დიპლიპიტო. 

ბ) დოლი,დიპლიპიტო, სალამური, წინწილა. 

გ) დოლი, დაირა, დიპლიპიტო, წინწილა. 

5.   უპასუხეთ კითხვებს: 

 რამდენ ჯგუფად იყოფა სიმებიანი ინსტრუმენტი? (ჩამოთვალეთ) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 სად იყო გავრცელებული ჩანგი? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 რით განსხვავდება დუდუკი სალამურისგან? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ჩამოთვალეთ სვანეთში შემონახული საკრავი ინსტრუმენტები: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. დაახასიათეთ: 

ინსტრუმენტი აღწერა 

ფანდური 

 

 

 

 

 

ჩონგური   

 

 

დუდუკი 

 

 

 

 

გუდასტვირი 

 

 

 

 

დოლი 
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7. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ: 

 

ჩასაბერი ინსტრუმენტები: 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასარტყამი 

ინსტრუმენტები: 

 

 

 

 

 

კლავიშიანი საკრავები  

 

 

 

 

 

 

8. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ თქვენი ნაციონალური საკრავი ინსტრუმენტები: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. გადმოეცით ტექსტის მოკლე შინაარსი: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10. დაასრულეთ წინადადება: საქართველოში საკრავების მრავალფეროვნება მიუთითებს... 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ტექსტთან დაკავშირებით: 

 

რა ვიცოდი: რა გავიგე: რა მინდა, რომ ვიცოდე: 

  

 

 

 

 

 

 

 

ათი  ფილმი საუკეთესო სპეცეფექტით 

 

მე მინდა გესაუბროთ იმ ფილმებზე, რომლებიც გამოირჩევიან განსაკუთრებული 

სპეცეფექტებით, თქვენ ალბათ იცით ყველა ეს ფილმი: 

207-მილიონიანი კინგ კონგის სპეცეფექტები დღესაც რჩება ერთ-ერთ ყველაზე . 

შთამბეჭდავ ეფექტებად თანამედროვე კინემატოგრაფიაში. პიტერ ჯექსონმა კონგს ახალი 

სიცოცხლე აჩუქა თავისი სცენარით და მას ეხმარებოდა ენდრი სერკინსი, რომელიც 

განასახიერებდა კინგ კონგს. სერკინსი იცვამდა გორილის კოსტიუმს და ცდილობდა, რომ 

დამსგავსებულიყო კინგ კონგს. კინგ კონგის ფანებმა პიტერ ჯექსონს ეს ყველაფერი 

დაუფასეს და ფილმის შემოსავალმა შეადგინა 560 მილიონი დოლარი. 
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რეჟისორი როლანდ ემერიხი ცნობილია მაღალი დონის სპეცეფექტებით თავის 

ფილმებში. სწორედ როლანდ ემერიხმა გვაჩუქა ჩვენ „დამოუკიდებლობის დღე“ უილ 

სმიტის მონაწილეობით. ფილმმა კრიტიკოსებისგან მიიღო უარყოფითი შეფასება, რადგან 

მათ არ მოეწონათ მსახიობების თამაში და სიუჟეტი, მაგრამ სპეცეფექტებმა ძალიან დიდი 

ყურადღება მიიქცია. ფილმი მოგვითხრობს უცხოპლანეტელი არსებების გრანდიოზულ 

თავდასხმაზე  კაცობრიობაზე. მოქმედება ვითარდება უზარმაზარი კოსმიური აგრეგატების 

გამოჩენის შემდეგ. მაგრამ აღფრთოვანება და გაოცება საშინელ შიშში გადადის, როდესაც 

კოსმიური იარაღი დამანგრეველი სიძლიერის სხივებით დაიწყებს მთელი მსოფლიოს 

უდიდესი  ქალაქების ნანგრევებად გადაქცევას. მთელი მსოფლიოს ბედი აღმოჩნდება 

რჩეულთა ხელში – ამ ქაოსში ცოცხლად გადარჩენილების, გაერთიანებულების გადამწყვეტი 

შეტაკებისთვის დამპყრობლებთან. 

ეს კი არის ცნობილი ფილმი „უფსკრულთან  შეჯახება“, რომლის სიუჟეტის მიხედვით, 

ცოტა ხანში დედამიწას დაეჯახება კომეტა, რომელიც გაანადგურებს პლანეტას. კომეტის 

გამანადგურებელი სპეცეფექტები უბრალოდ შთამბეჭდავია. ეს ფილმი ითვლება ჩვენი 

დროის ყველაზე შთამბეჭდავ ფილმად. 

„მე-9 რაიონი“ არის ამერიკული სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმი, რომლის 

რეჟისორიც გახლავთ ნილ  ბლომკამპი, ხოლო პროდიუსერი არის პიტერ ჯექსონი. ფილმ 

„მე-9 რაიონის“ მოქმედება სამხრეთ აფრიკაში ვითარდება, სადაც უცხოპლანეტელები 

რამდენიმე ათწლეულის წინ ჩამოფრინდნენ და იძულებულები არიან, იცხოვრონ რაიონში 

და სიცოცხლისთვის იბრძოლონ. ფილმი მოგვითხრობს რასიზმზე უცხოპლანეტელების 

მიმართ, რაიონის თავზე კი ცაში არის გაშეშებული უზარმაზარი კოსმოსური ხომალდი და 

სწორედ ეს ხომალდი არის ამ ფილმის სპეცეფექტების და დიზაინის მშვენება. 

კრისტოფერ ნოლანი ცნობილია თავისი შესანიშნავი, ექსცენტრიული სიუჟეტებით და 

გასაოცარი სცენარებით, ხოლო ფილმის დასაწყისი მისი ნამდვილი შედევრია. ერთ-ერთი 

ყველაზე მიმზიდველი სცენა გახლავთ, როდესაც ჯოზეფ გორდონ ლევითის პერსონაჟი 

მირბის მბრუნავ დერეფანში ნულოვანი გრავიტაციისას. ფილმის სიუჟეტი კი შემდეგნაირია: 

პატარა ფირმის აღმასრულებელი დირექტორი მართავს კანტორას, რომლის თანამშრომლებს 

შეუძლიათ შეაღწიონ სხვა ადამიანის გონებაში და დაავიწყონ ის ინფორმაცია რომელიც არ 

უნდა იცოდნენეს, ან პირიქით დაამახსოვრებინონ ის, რაც სინამდვილეში არ მომხდარა. 

„ბეჭდების მბრძანებელი 3: მეფის დაბრუნება“ არის პიტერ ჯქსონის კიდევ ერთი 

ნამუშევარი რეჟისორის სავარძლიდან. „ბეჭდების მბრძანებელი“ გახლავთ ერთ-ერთი 

ყველაზე დასამახსოვრებელი ეპიკური ტრილოგია, რომელსაც ყველა დროის შემოსავლიან 

ფილმთა სიაში მეხუთე ადგილი უკავია. 
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„რიგითი რაიანის გადასარჩენად“ ყველა დროის საუკეთესო რეჟისორის – სტივენ 

სპილბერგის ნამუშევარია. ფილმში მთავარ როლს ასრულებს ჰოლივუდის ვარსკვლავი ტომ 

ჰენქსი. ფილმმა „რიგითი რაიანის გადასარჩენად“ გამოიწვია ძალიან დიდი ემოცია 

მაყურებელთა მხრიდან, რადგან მასში ზუსტად იყო აღწერილი ის სისასტიკე და სცენარი, 

რაც ხდებოდა ჩვენს არცთუ შორეულ წარსულში.  

ფილმის სიუჟეტის მიხედვით, კაპიტანი ჯონ მილერი უნდა გაემგზავროს 

ნორმანდიაში თავის მცირერიცხოვან რაზმთან ერთად, რომ გადაარჩინოს რიგითი ჯეიმს 

რაიანი, მაგრამ იმისთვის, რომ კაპიტანმა ჯონ მილერმა გადაარჩინოს რიგითი რაიანი, მან 

რაზმთან ერთად უნდა გაიაროს რთული გზა. 

ეს კი გახლავთ ჩემი საყვარელი ფილმი ფანტასტიკის ჟანრში - „ტრანსფორმერები“. 

„ტრანსფორმერების“ პირველი ნაწილი გამოვიდა 2007 წელს და მთავარ როლებს 

ასრულებდნენ შაია ლაბაფი და მეგან ფოქსი. ფილმი გადაიღო ცნობილმა რეჟისორმა მაიკლ 

ბეიმ კომპანია Hasbro-ს სათამაშო სერიების და ამავე სახელწოდების მულტფილმის 

მიხედვით. „ტრანსფორმერებმა“ დაიმსახურა კრიტიკოსებისგან დადებითი შეფასებები და 

ბევრი ადამიანის გულიც დაიპყრო, მათ შორის ჩემიც. „ტრანსფორმერებს“ აქვს უბრალოდ 

შესანიშნავი სპეცეფექტები და დიზაინი. 9-მეტრიანი ოპტიმუს პრაიმმა გააკვირვა პუბლიკა 

თავისი რეალიზმითა და ზუსტად დამუშავებული დეტალებით, ხოლო ოპტიმუსისნაირი 

რობოტები ფილმში  კიდევ 6-7 ცალია. „ტრანსფორმერები“  ნომინირებული იქნა „ოსკარზე“ 

4-ჯერ საუკეთესო სპეცეფექტებისთვის და ალბათ მარტივი მისახვედრიცაა, რატომ... 

ფილმის ბიუჯეტი იყო 150 მილიონი დოლარი, შემოსავლებმა კი გადააჭარბა  709 მილიონს,  

ფილმის სიუჟეტი კი შემდეგნაირია: უამრავი ასწლეულის განმავლობაში, 

უცხოპლანეტელთა ორი რასა: ავტობოტები და დეცეპტიკონები აწარმოებდნენ ომს, რომლის 

ფსონიც იყო მთელი სამყარო. იმ დროს, როდესაც ბოროტების ძალები ეძებენ გასაღებს 

ძალაუფლებისთვის, ჩვენი გადარჩენის ბოლო შანსი ერთი ახალგაზრდა დედამიწის 

მაცხოვრებლის ხელშია. ერთადერთი, რაც ბოროტების მატარებელი დესეპტიკონების და 

უმაღლეს ძალაუფლებებს შორის დგას – ეს გასაღებია, რომელიც უბრალო ბიჭის ხელშია. 

„ავატარი“ გახლავთ ერთადერთი ფილმი, რომლის შემოსავლებმა გადააჭარბეს  2 

მილიარდს. ფილმის რეჟისორი – ლეგენდარული ჯეიმს კამერონი ელოდა შესაბამის 

ტექნოლოგიას 7 წლის განმავლობაში. ავატარმა შეუცვალა ხედვა კინემატოგრაფიას და 

მოახდინა დიდი ტექნოლოგიური გარღვევა. კამერონი არ აპირებს, რომ მარტო ამაზე 

შეჩერდეს. ფილმის ბიუჯეტი იყო  237 მილიონი, ხოლო შემოსავლებმა, როგორც ითქვა -  

გადააჭარბა  2 მილიარდს. ავატარის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა გახლავთ ოსკარის 

სამ ნომინაციაში და ოქროს გლობუსის ორ ნომინაციაში გამარჯვება. 
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teqstze muSaoba 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან „ბოლდით“ გამოყოფილი სიტყვები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. რას ნიშნავს სიტყვა სპეცეფექტი? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. შემოხაზეთ, რასთან მიმართებითაა სიტყვა „სპეცეფექტი“ ტექსტში გამოყენებული? 

 სპეციალობასთან 

 ეფექტურად ჩაცმასთან 

 ფოტოსურათთან  

 ფილმთან 

4. ტექსტის მიხედვით, რეჟისორების შესაბამის უჯრაში ჩაწერეთ მათი  მიერ გადაღებული 

ფილმები: 

 

ჯეიმს კამერონი მაიკლ ბეი პიტერ 

ჯექსონი 

სტივენ 

სპილბერგი 

ქრისტოფერ 

ნოლანი 

როლანდ 

ემრიხი 
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5. რომელმა ფილმმა გადააჭარბა შემოსავლით 2 მილიარდ დოლარს? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. შემოხაზეთ, რა ჟანრშია გადაღებული ფილმი „ტრანსფორმერები“ ? 

 მელოდრამა 

 ისტორიული 

 ფანტასტიკა 

 დრამა 

7. რამდენი შეადგინა ფილმ „კინგ კონგის“ შემოსავალმა?  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. შეავსეთ ცხრილი: 

ფილმი მოკლე შინაარსი/აღწერა ფილმის შემოსავალი 

„კინგ კონგი“  

 

 

 

 

 

„ავატარი“  
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„უფსკრულთან შეჯახება“  

 

 

 

 

 

 

 

 

„ბეჭდების მბრძანებელი“  

 

 

 

 

 

„რიგითი რაიანი“  

 

 

 

 

 

 

„ტრანსფორმერები“  

 

 

 

 

 

„მე-9 რაიონი“ 
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9. რომელია თქვენი საყვარელი ფილმი და რატომ?  

____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________  

   

10. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ტექსტთან დაკავშირებით: 

რა ვიცოდი: რა მინდა, რომ ვიცოდე: რა გავიგე: 
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VIII leqcia 

 

ტორნადო 

შესავალი 

„ტორნადოსავით სწრაფი და ძლიერიაო“, - ასეთი გამოთქმა ალბათ თქვენც გაგიგონიათ. 

იცით, ტორნადო რა არის? მართლა ასე ძლიერია, როგორც ამბობენ? 

საერთოდ, სიტყვა „ტორნადო“ მოდის ესპანური ენიდან და ნიშნავს ბრუნვას. ისე კი 

ტორნადო არის ძლიერი და საშიში ჰაერის სვეტი, რომელიც ბრუნავს წრიულად და თან 

სხვადასხვა მიმართულებით გადაადგილდება. ტორნადო, ერთი შეხედვით, ძაბრს ჰგავს, 

დედამიწის ზედაპირს რომ უახლოვდება ვიწრო პირი აქვს, ხოლო ცისკენ ის უფრო დიდდება 

და  ფართოვდება. ამ ვიწრო პირით ტორნადო დედამიწიდან ყველაფერს ისრუტავს, რაც კი 

გზად შეხვდება, თქვენ წარმოიდგინეთ, ისეთ მძიმე ნივთებსაც კი, როგორიცაა მანქანა ან 

დიდი ლოდები. 

შესრუტულ ნივთებსაც აბრუნებს იგი ჰაერში და  ბოლოს სადმე გადმოყრის, 

განადგურებულსა და დანგრეულს.  

ტორნადოს ადამიანების ატაცებაც შეუძლია, სახლების დანგრევაც. ის მართლა ძალიან 

ძლიერი და საშიშია. 

 

ტორნადოს წარმოქმნა   

საინტერესოა, როგორ ჩნდება ტორნადო და რა იწვევს მის ასეთ სიძლიერეს. 

თურმე ტორნადო ღრუბლების შეჯახების შედეგად ჩნდება. ამ დროს წარმოიქმნება 

დიდი ძალა და მტვერი, მაშინაც კი, როდესაც ტორნადო დედამიწაზე გამოჩნდება   ეს ძალა 

ისევ აქვს და სწორედ ამის გამოა, რომ ყველაფრის შესრუტვა შეუძლია. ტორნადოები 

სხვადასხვა ფორმისა და ზომისაა. ზოგი დიდია, ზოგიც - უფრო პატარა, ზოგი ძალიან 

ძლიერია, ზოგი - საშუალო და ხალხს არც ისეთ დიდ ზიანს აყენებს... ტორნადოს საშუალო 

სიგრძე 80 მეტრია. ყველაზე საშიში ტორნადო დედამიწაზე 3 კილომეტრის სიგრძისა იყო. 

  

ტორნადოს გავრცელება 

ტორნადოები ძირითადად ჩნდება ადრეულ ზაფხულზე და ზაფხულის ბოლოს. 

ზაფხულის ბოლოს უფრო წყლის ტორნადოები ჩნდებიან და მას ამერიკაში „წყლის შარვალს„ 

ეძახიან. 
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 ყველაზე ხშირად ტორნადო ჩნდება ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ 

ნაწილში, შემდეგ არგენტინაში, შუა და სამხრეთ ევროპაში, სამხრეთ აფრიკაში, ბენგალიაში, 

იაპონიასა და ავსტრალიაში. აგრეთვე შედარებით მსუბუქი ტორნადოებით მდიდარია 

ფლორიდა და ბრიტანული კუნძულები. 

 

ბოლოსიტყვაობა 

ტორნადოების შესახებ მეცნიერებმა უკვე ბევრი რამ იციან. ადგენენ მის სისწრაფეს, მის 

სიგრძესაც კი. მეცნიერებს შეუძლიათ წინასწარ გააფრთხილონ ხალხი მოსალოდნელი 

ტორნადოს შესახებ, თუმცა, არც ერთ მეცნიერს არ შეუძლია მისი თავიდან არიდება, იმიტომ, 

რომ ტორნადო ბუნებრივი მოვლენაა და  მისი ხელის შეშლა ადამიანს არ შეუძლია. 

ადამიანს შეუძლია ტორნადოს დროს გადარჩეს: მართალია, იგი ძალიან ძლიერი და 

სწრაფია, მაგრამ ძალიან ვიწრო ყელი აქვს და თუკი ადამიანი კარგად დააკვირდება, მისი 

მოძრაობის მიმართულებას გამოიცნობს. შემდეგ შეუძლია სწრაფად გაეცალოს  და 

„შესრუტვას“ გადაურჩეს. 

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან „ბოლდით“ გამოყოფილი სიტყვები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. რომელი ენიდან მოდის სიტყვა „ტორნადო“  და რას ნიშნავს? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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3. შემოხაზეთ ოთხიდან ერთი სწორი პასუხი: 

ტორნადო გადაადგილდება: 

ა) მხოლოდ ერთი მიმართულებით. 

ბ) მხოლოდ მარჯვენა მიმართულებით. 

გ) მხოლოდ მარცხენა მიმართულებით. 

დ) ყველა  მიმართულებით. 

 

4. დაასრულეთ აზრი: 

ტორნადო დედამიწიდან ყველაფერს ისრუტავს, რაც კი გზად შეხვდება, თქვენ 

წარმოიდგინეთ, ისეთ  _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. როგორ წარმოიქმნება ტორნადო?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. რას უწოდებენ „წყლის შარვალს“ ? 

 

 

7. არის თუ არა შესაძლებელი ტორნადოს თავიდან აცილება? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

8. როგორ არის შესაძლებელი ადამიანი ტორნადოს „შესრუტვას“ გადაურჩეს? 

__________________________________________________________________________________ 
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9. მოცემულ გრაფაში ჩაწერეთ  ინფორმაცია: 

 

ტორნადოს წარმოქნა: ტორნადოს აგებულება: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ტექსტის მიხედვით დაალაგეთ ინფორმაცია: 

  ტორნადოს გავრცელება:  რა იციან ტორნადოზე მეცნიერებმა:  
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11. შეაჯამეთ: 

რა ვიცოდი ტორნადოს  

შესახებ: 

რა მინდა, რომ ვიცოდე 

ტორნადოს  შესახებ: 

რა გავიგე ტორნადოს  

შესახებ: 

  

 

  

 

 

 

 

ბერლინის კედელი 

 

ბერლინის კედელი იყო 1378 კილომეტრი სიგრძის კედელი, რომელიც გერმანიის 

დედაქალაქ ბერლინში მდებარეობდა. დღეს ამ კედლისგან მხოლოდ ნანგრევებიღაა 

შემორჩენილი, ისიც მხოლოდ იმიტომ, რომ იქ  ჩასულმა სტუმარმა  ნახოს იგი და მის შესახებ 

ისტორია მოისმინოს. ბერლინის კედლის ისტორია კი მართლაც  ძალიან საინტერესოა. ეს 

კედელი დედაქალაქის ორად გაყოფას უკავშირდება. კედლის აქეთ-იქით მცხოვრებ 

ადამიანებს არ ჰქონდათ უფლება,  კედლის მიღმა გადასულიყვნენ და იქ დარჩენილი ნაცნობ-

მეგობრები მოენახულებინათ. ბერლინის კედელს ძალიან ბევრი სევდიანი ისტორია  

უკავშირდება, ხოლო მისი დანგრევა მთელი გერმანიისათვის სასიხარულო ამბად იქცა. 
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ბერლინის კედლის  აგება 

1939-1945 წლებში მთელ მსოფლიოში ყველაზე დიდი და ყველაზე საშინელი ომი 

მიმდინარეობდა. ამ ომს მეორე მსოფლიო ომს უწოდებენ, რადგან მასში თითქმის მთელი 

მსოფლიო იყო ჩართული. მათ შორის იყვნენ გერმანია და საბჭოთა კავშირი.  საბჭოთა 

კავშირი  ერქვა ერთად გაერთიანებულ რამდენიმე სახელმწიფოს,  რომლებსაც კომუნიზმის 

აშენება უნდოდათ...  როდესაც მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა, ქვეყნებში ჯერ კიდევ 

დიდი არეულობა, შიმშილი და  დაპირისპირება იყო.  მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 

შემდეგ გამოცხადდა ცივი ომი. ეს იყო დაძაბული მდგომარეობა ორ დიდ და ძლიერ 

სახელმწიფოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის. მათ ვერ გაიყვეს 

ძალაუფლება ომის შემდეგ. ასეთი მდგომარეობა იყო გერმანიაშიც, აქ  იყვნენ როგორც 

ამერიკელი, ასევე საბჭოთა ჯარისკაცებიც. ისინი გერმანიაში საკუთარი ძალაუფლების 

გაძლიერებისათვის იბრძოდნენ. ქვეყანა რამდენიმე ნაწილად გაიყო.  გაიყო  ბერლინიც. ჯერ 

კიდევ არ იყო გამყოფი  კედელი აგებული, მაგრამ  ბერლინის ერთი ნაწილიდან მეორეში 

გადასვლა მაინც  ჭირდა. შუა ბერლინში, სადაც დღეს ჩეკპოინტ ჩარლის დიდი მუზეუმია, 

ადრე სამოქალაქო შემოწმების ადგილები იყო. ამერიკელი და საბჭოთა ჯარისკაცები იდგნენ 

და შემოწმების გარეშე მეორე მხარეს არავის უშვებდნენ. ჩეკპოინტი გაჩნდა ბერლინის 

კედლის შენების პერიოდში. დასავლეთიდან აღმოსავლეთ ბერლინში გადასვლის უფლება 

ეძლეოდათ მხოლოდ უცხოელებს, რომლებიც გერმანიაში მუშაობდნენ და დიპლომატებს. 

მალევე აიგო  ბერლინის კედელიც, ის მტკიცე  გამყოფი ხაზი, რომელიც დედაქალაქს ორად 

ჰყოფდა.   მისი აგება 1961 წელს დაიწყეს. 

კედელი თავიდან მხოლოდ ერთი იყო, მაგრამ მალევე, უფრო მეტი სიმკაცრისათვის, 

მის გვერდით მეორე კედელიც ააგეს. კედლის აქეთ დარჩა დასავლეთ გერმანია, ხოლო 

კედლის იქით - აღმოსავლეთ გერმანია, რომელსაც  საბჭოთა კავშირი მართავდა. ორ კედელს 

შორის კი დარჩა მიწის პატარა მონაკვეთი, რომელსაც გერმანელები „არავის ქვეყანას“  

ეძახდნენ. 

 

ცხოვრება კედელს იქით და კედელს აქეთ 

როგორ ცხოვრობდა ხალხი ორად გაყოფილ დედაქალაქში? მათ ძალიან გაუჭირდათ 

კედელთან შეგუება. ბევრ ადამიანს ბერლინის კედლის მიღმა დარჩა ნათესავები, მეგობრები, 

საყვარელი ადამიანები, რომლებსაც ვეღარასოდეს ნახავდნენ. მათ არ ჰქონდათ 

აღმოსავლეთიდან დასავლეთ ბერლინში გადასვლის უფლება  და პირიქით - მათ ნათესავებს 

არ უშვებდნენ აღმოსავლეთ ბერლინში... ტრანსპორტიც  კი, რომელიც ბერლინის ამ 

ნაწილებს  ადრე ერთმანეთთან აკავშირებდა, გაუქმდა და აღარ მოძრაობდა.  საერთოდ, 

გერმანელი ხალხი დადგენილ წესებს ადვილად ეგუება. მაგრამ ბერლინის კედელთან 
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შეგუება, რომელიც  გერმანული და საბჭოთა მთავრობების  დადგენილი წესი იყო, 

გერმანელებმაც კი ვერ შეძლეს. ბევრმა ადამიანმა სცადა კედელს მიღმა გადასვლა და გაქცევა. 

განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის / აღმოსავლეთ ბერლინის მხრიდან გარბოდნენ 

გერმანელები დასავლეთ ბერლინისაკენ. ბერლინის კედელი მართლაც გადაულახავი 

საზღვარი იყო. იგი, გარდა იმისა, რომ მაღალი იყო და ზედ ასვლა რთულდებოდა, დაცული 

იყო მავთულხლართებით, რომელშიც ელექტროენერგია გადიოდა. ადამიანი მავთულის 

შეხებისთანავე კვდებოდა. ბერლინის კედელს იცავდა პოლიციაც, მათ უფლება ჰქონდათ, 

გაქცეულებისათვის ესროლათ და მოეკლათ. 239 ადამიანი დაიღუპა კედელზე გადასვლის 

მცდელობისათვის. 

 

ბოლოსიტყვაობა 

ბერლინის კედელი 1991 დაინგრა. მისი დანგრევა უკავშირდება საბჭოთა კავშირის 

ლიდერის, მიხეილ გორბაჩოვის სახელს, რომელმაც დიდი ცვლილებები შეიტანა საბჭოთა 

კავშირის მმართველობაში და დაასრულა ცივი ომი. ცივი ომის დასრულების აღსანიშნავად 

საზეიმოდ დაინგრა ბერლინის კედელიც. ეს იყო მოვლენა, რომელსაც მთელი გერმანია 

სიხარულით შეხვდა. 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან „ბოლდით“ გამოყოფილი სიტყვები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. რა სიგრძის იყო ბერლინის დიდი კედელი?-------------------------------------------- 
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3. როდის აიგო ბერლინის კედელი? 

ა) პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ. 

ბ) მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ. 

გ) მეორე მსოფლიო ომის დროს. 

4. რომელ წლებში მიმდინარეობდა მეორე მსოფლიო ომი? 

ა) 1914-1918 წლებში. 

ბ) 1939-1945 წლებში. 

გ) 1961-1989 წლებში. 

5. ტექსტის მიხედვით, ჩაწერეთ ინფორმაცია: 

რამდენ ნაწილად ჰყოფდა ბერლინის კედელი გერმანიას? 

  

 

როგორი იყო ცივი ომი გერმანიაში? რა მოჰყვა მას? 

 

 

 

 

რით იყო დაცული ბერლინის კედელი?  

რა არის ჩეკპოინტ ჩარლი? რატომ იდგნენ აქ ამერიკელი და რუსი ჯარისკაცები? 
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6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

ა) საბჭოთა---------------ერქვა რამდენიმე ---------------------------, ერთად 

გაერთიანებულს. 

ბ) ბერლინის კედლის იქით----------------უფლება ჩვეულებრივ---------------- არ 

ჰქონდათ. 

გ) კედელზე ------------------მცდელობისათვის 239 ---------------დაიღუპა. 

 

7. გამოხატეთ თქვენი სიტყვებით: 

ა) გადაულახავი ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ბ) საზეიმოდ ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

გ) ჯარისკაცი ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

დ) საზღვარი ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ჩაუძირავი ლაინერის მარცხი  

 

ერთ ავბედითი ღამეს – 1912 წლის 14 აპრილს – ოლიმპიკის კლასის ინგლისურ 

ლაინერს „ტიტანიკს” ავარია მოუვიდა და რამდენიმე საათში ატლანტის ოკეანის ფსკერზე 

დაიდო ბინა. XX საუკუნის დასაწყისისთვის უდიდესმა სამგზავრო გემმა სრული კრახი 

განიცადა, შეიწირა 1517 სიცოცხლე და, როგორც მოვლენა, შევიდა მშვიდობიანი პერიოდის 

დროს მომხდარ ყველაზე საშინელი კატასტროფების სიაში. დროთა განმავლობაში ის იქცა 

მითქმა-მოთქმის საგნად, წარმოიშვა უამრავი თეორია, რომელიც ამ მოვლენის ახსნას 

ცდილობდა. 

მსოფლიოში ყველაზე დიდი სამგზავრო თბომავალი ააგო ცნობილმა ბრიტანულმა 

კომპანიამ „White Star Line”-მა 1911 წელს. მისი მონაცემები ასეთი იყო: 



129 
 

  

● სიგრძე – 269.1 მ 

● ყველაზე განიერი მონაკვეთი – 28 მ 

● სიმაღლე – 53.3 მ 

● ეკიპაჟი – 885 სული. 

● ტვირთმზიდაობა – 46 328 ტონა 

● სიჩქარე – 39 კმ/სთ, მაქსიმუმ 43 კმ/სთ. 

● სიმძლავრე – 5 ჩვეულებრივი და 24 ორმაგი შოტლანდიური საზღვაო ბოილერი. 2 ცალი 4 

ცილინდრიანი სამმაგი გაფართოების ორთქლის ძრავა, თითოეული 15 000 ცხენის ძალით. 

ერთი დაბალი წნევის ტურბინა 16 000 ცხენის ძალით. მთლიანობაში – 46 000 ცხენის ძალა, 

მაქსიმუმ – 59 000. 

● მამოძრავებელი ძალა – ბრინჯაოს 2 სამმაგი ფრთიანი პროპელერი. ბრინჯაოს 1 ოთხმაგი 

ფრთიანი ცენტრალური პროპელერი. 

● ტევადობა – მგზავრები და ეკიპაჟი, ჯამში 3547 სული. პირველი კლასი – 416. მეორე 

კლასი – 162. მესამე კლასი – 262. დამატებით 40 სადგომი ადგილი. 

  

“ტიტანიკის” ყოველი დეტალი ხაზს უსვამდა სიმდიდრესა და ფუფუნებას. აღჭურვილი 

იყო სატელეფონო სისტემით, ბიბლიოთეკებითა და მსხვილი საპარიკმახეროებით. I კლასის 

მგზავრებს სექციაში ჰქონდათ საცურაო აუზი, სპორტული დარბაზი, თურქული აბანო, 

ელექტროენერგიაზე მომუშავე ორთქლის აბანო და ვერანდა კაფეები. ოთახები მორთული 

იყო ძვირფასი ხის პანელებით, იდგა საუცხოო ავეჯი და მრავალი დეკორაცია. გემს ასევე 

ჰქონდა იმ პერიოდის მოწინავე ტექნოლოგიები – სამი ელექტრული ლიფტი პირველი 

კლასისთვის და ერთი – მეორე კლასისთვის. ასევე ელექტროენერგიის მსხვილი სისტემა, 

რომელიც გამომუშავდებოდა ორთქლის გენერატორებით. ეს უზრუნველყოფდა განათებას 

მთელ გემზე. ამის გარდა მარკონის ორი რადიო, რომელიც იყენებდა მორზეს ანბანს 

ინფორმაციის გადასაცემად. 

 

"ტიტანიკის" სპორტული დარბაზი 

“ტიტანიკი” ძალიან ჩამოჰგავდა მის წინამორბედს, „ოლიმპიკს”, რომელიც ასევე 

კომპანია „White Star Line”-მა ააგო და გაუშვა 1910 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ 

„ტიტანიკს” უფრო მეტი მოცულობა მისცეს და, შესაბამისად, მეტი ტვირთმზიდაობა ჰქონდა, 

კორპუსი იგივე იყო. გამოასწორეს „ოლიმპიკის” მინუსები, მაგალითად, ჭრიალი კიჩოს 

შეერთების ადგილებში. კაპიტნის ჯიხური ტიტანიკში უფრო ვიწრო და გრძელი გააკეთეს. 

ამ ყველაფერმა „ტიტანიკი” ტვირთმზიდაობის მოცულობის მხრივ გახადა 1004 ტონით 
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უფრო დიდი, ვიდრე „ოლიმპიკი” იყო. შესაბამისად, ის ასევე იქცა მსოფლიოში ყველაზე 

დიდ გემად პირველი მგზავრობის დროს – 1912 წლის აპრილში. 

  1912 წლის 14 აპრილს, კვირა ღამით, ტემპერატურა თითქმის ყინვამდე დაეცა და 

ოკეანე დამშვიდდა. გემს 6 შეტყობინება მიუვიდა ნიუფაუნდლენდის სამხრეთ 

სანაპიროსთან მდებარე აისბერგებთან დაკავშირებული საფრთხის შესახებ, თუმცა კაპიტანმა 

რატომღაც ექვსივე შეტყობინება დააიგნორა. შემდეგ, ახალი მთვარის დროს, მეშვიდე 

შეტყობინება მოვიდა. ამჯერად ედვარდმა ყურადღება მიაქცია და სტანდარტული 

მარშრუტიდან 16 კმ-ით გადაუხვია სამხრეთისკენ. კვირა დღეს, შუადღის 13:45 სთ-ზე 

ტვირთმზიდმა გემმა „SS Amerika”-მ შეტყობინება გამოგზავნა, რომ „ტიტანიკის” მარშრუტის 

სამხრეთით მასიური აისბერგები შეინიშნებოდა. თუმცა ეს შეტყობინება კაპიტნამდე ვერ 

მივიდა. საღამოს, 21:30 სთ-ზე, კიდევ ერთი გზავნილი მიიღეს ტელეგრაფისტებმა 

ანალოგიური საშიშროების შესახებ, თუმცა კაპიტანი ისევ არ იყო საქმის კურსში. აქედან 

გამომდინარე, კაპიტანი ედვარდ სმიტი ვერ ხედავდა ვერანაირ მიზეზს, რომ უსაფრთხოების 

დამატებითი ზომები მიეღო და სვლა შეენელებინა. „ტიტანიკს” ორ სათვალთვალო პუნქტზე 

მომუშავე სამი გუნდი ჰყავდა, რომლებიც ყოველ ორ საათში გარემოს აკვირდებოდნენ. 

კაპიტანიც მათ იმედზე იყო, რომ აისბერგის გამოჩენის შემთხვევაში დროულად 

მიაწოდებდნენ ინფორმაციას. თუმცა მათდა საუბედუროდ, მრავალი ფაქტორი ისე 

დაემთხვა ერთმანეთს, რომ საფრთხე გვიან აღმოაჩინეს: არ იყო მთვარე, არ უბერავდა ქარი, 

არ ჰქონდათ ბინოკლები, ხოლო საბედისწერო აისბერგი ახალი ამოტრიალებული იყო და 

მისი ზედაპირი, ე.წ. „ბნელი მხარე”, სველი გახლდათ – ამიტომ სიბნელეში შორიდან მისი 

დანახვა იმ პირობებში შეუძლებელი იყო. საუბედუროდ, სათვალთვალო პუნქტები 

ფაქტობრივად უფუნქციო აღმოჩნდა. როგორც ეკიპაჟის წევრი, ჩარლზ ლაითოლერი 

სასამართლოზე ამბობდა, „ყველაფერი ჩვენს წინააღმდეგ იყო..” 

23:40-ზე სათვალთვალო პუნქტში ფრედერიკ ფლიტმა და რეგინალდ ლიმ გემის 

მარჯვნივ მსხვილი აისბერგი შენიშნეს. ფლიტმა გემის საგანგაშო ზარი სამჯერ აახმაურა და 

გადამცემს მიაშურა. მას ოფიცერმა ჯეიმს მუდმა უპასუხა. 

– არის ვინმე მანდ? 

– დიახ, ხედავთ რამეს? 

– აისბერგი, დიდი, მარჯვნივ! 

– გმადლობთ. 

განსხვავებული ცნობები არსებობს იმის შესახებ, თუ რა მოიმოქმედა აისბერგთან 

შეჯახების თავიდან ასაცილებლად მეზღვაურმა ოფიცერმა უილიამ მერდოკმა. მან 

მიმართულების შეცვლა და საჭის მობრუნება ბრძანა, რისი მეშვეობითაც გემი მარცხნივ 

წავიდოდა და პორტს შეაფარებდა თავს. ჯოზეფ ბოქსჰოლი ამბობდა, რომ ამის შემდეგ 
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კაპიტანმა უკან მობრუნება სცადა, თუმცა მას დაუპირისპირდა მეცეცხლური ფრედერიკ 

სკოტი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ სმიტის ბრძანება შეჩერებას ეხებოდა. 

 

აისბერგი, რომელიც სავარაუდოდ „ტიტანიკის" მარცხის მიზეზი აღმოჩნდა 

37 წამი იყო გასული მას შემდეგ, რაც ფლიტმა აისბერგი შენიშნა და „ტიტანიკის” 

საბედისწერო შეჯახებაც მოხდა. გემის მარჯვენა მხარე ყინულის გიგანტმა გაჭრა, კორპუსი 

რამდენიმე ადგილას გახეთქა და დაიწყო პირველი 5 განყოფილების წყლით გავსება. 

მეექვსეში მოახერხეს შემოსული წყლის ტუმბოების მეშვეობით ამოქაჩვა. ამის შემდეგ 

ჰერმეტული კარები ავტომატურად დაიხურა. 

“ტიტანიკი” დარჩებოდა წყლის ზედაპირზე, თუკი მხოლოდ 4 განყოფილება 

გაივსებოდა წყლით, მაგრამ ხუთს ვეღარ გაუძლო, მეექვსე კი ისევ გავსებას იწყებდა. 

შეჯახებიდან 10 წუთის განმავლობაში 5 განყოფილება დაიტბორა 4.3 მეტრის სიღრმეზე. 

დურგალ ჯ. ჰატჩინსონის და გემთმშენებელ ტომას ენდრიუსის მიერ ჩატარებულმა 

ანალიზმა აჩვენა, რომ გემი ჩასაძირად იყო განწირული. ენდრიუსმა ივარაუდა, რომ ეს 

მოხდებოდა 1-1.5 სთ-ში, ხოლო ტუმბოების მუშაობა მხოლოდ რამდენიმე წუთით 

გაუხანგრძლივებდა „ტიტანიკს” სიცოცხლეს. მათ 1 საათში მხოლოდ 20 000 ტონა წყლის 

ამოტუმბვა შეეძლოთ, ამ რაოდენობის წყალი კი ყოველ 5 წუთში შემოდიოდა. შუაღამის 

დადგომამდე მესამე კლასის ოთახების დატბორვა დაიწყო. 

00:05 სთ-ზე კაპიტანმა სმიტმა სამაშველო ნავების გამოყენება ბრძანა. 00:25-ზე დაიწყო 

ქალებისა და ბავშვების ევაკუაცია. 00:50-ზე ოფიცერმა ჯოზეფ ბოქსჰოლმა თეთრი რაკეტა 

გაუშვა, რაც უბედურების ნიშანი იყო. 00:45-ზე პირველი სამაშველო ნავი ჩაეშვა ოკეანეში, 

მასზე 28 ადამიანი იმყოფებოდა, აქედან 26 – პირველი კლასის მგზავრები. თუმცა ამ ნავის 

ტევადობა რეალურად 65 ადამიანი იყო. „ტიტანიკი” იტევდა 32 ნავს, მაგრამ მგზავრობისას 

მხოლოდ 20 წაიღეს. მათი მთლიანი ტევადობა შეადგენდა 1178 ადამიანს, რაც მგზავრთა და 

ეკიპაჟის წევრთა (2223 სული) 53% იყო. 

I და II კლასის მგზავრები ადვილად გადასხდნენ ნავებში, III კლასისთვის კი ეს რთული 

აღმოჩნდა – დატბორილი დერეფნები და ჩაკეტილი კარები დიდი დაბრკოლება იყო. I და II 

კლასის ბავშვები და ქალები უმეტესწილად გადარჩნენ, III კლასში კი იგივე კატეგორიაში 

მსხვერპლი გაცილებით მეტი იყო, ვიდრე გადარჩენილი. 

00:55 სთ-ზე მეორე ნავი ჩაუშვეს, 65 ადგილიდან მხოლოდ 23 შეივსო. 01:10-ზე მესამე 

ნავი, იგივე მოცულობისა და მხოლოდ 28 სულით. მხოლოდ ამის შემდეგ შეივსო შემდეგი 

ნავი 01:20-ზე – მასში 56 ადამიანი იყო. ამის შემდეგ სიტუაცია მკვეთრად დაიძაბა. 01:25-ზე 

70 მგზავრით დატვირთული ნავი ჩაუშვეს, თუმცა მალევე ჩაძირვა დაიწყო. 10 წუთში კიდევ 

ორი ნავი ჩაუშვეს იგივე რაოდენობის მგზავრებით, შემდეგ კიდევ ერთი. გემზე 6 ნავიღა 
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დარჩა, ჯამში 293 ადამიანის ტევადობით. ბორტზე მყოფ ადამიანთა რაოდენობა კი 

დაახლოებით 1800 იყო. ამათგან ორი ნავი (C და D) შედარებით სუსტი იყო და ბოლოს 

ჩაუშვეს – 02:00 და 02:05 მომენტებში. მათ წინ კი ცალკე ნავი გამოყვეს იმათთვის, ვინც 

გაყინულ ოკეანეში იყო. 

01:40 სთ – გემის ცხვირი გადაიხარა, გადატყდა და წყალქვეშ აღმოჩნდა. ამის გამო წინა 

ნაწილმა, რომელიც მანამდე მშრალი იყო, წყლით ავსება დაიწყო. ქვანახშირის ბუნკერის 

ცეცხლის გამო ჰერმეტული ტიხრები შესუსტდა ძრავის ოთახებში. 

01:45 სთ – წინა ერდო და გემბანი უკვე წყალქვეშ იყო. გემბანის სასეირნო ტერიტორიას 

წყლიდან 3 მეტრი აშორებდა. ამ დროს გემზე ცხოველებმა დაიწყეს სირბილი, მათ შორის 

იყო ამერიკელი ბიზნესმენის, ჯონ იაკობ ასტორის ტერიერი, სახელად კიტი. „ტიტანიკში” 

ხუხულებიც იყო, რომლებიც ეკიპაჟის წევრებმა გახსნეს, რადგან ჩაკეტვას აზრი აღარ 

ჰქონდა. 

ოპერატორები ჯეკ ფილიპსი და ჰაროლდ ბრაიდი სიგნალებს გზავნიდნენ: „CQD-MGY, 

ვიძირებით, დაუყოვნებლივ გვესაჭიროება დახმარება.” მოგვიანებით ამას მოჰყვა 

გავრცელებული გზავნილი „SOS”. სიგნალებს სამი გემი გამოეხმაურა – „Mount Temple”, 

„Frankfurt” და „Olympic” – მაგრამ არც ერთი არ იყო იმდენად ახლოს, რომ დახმარება 

გაეწიათ. ყველაზე ახლოს იყო „Carpathia”, მაგრამ მას 100 კმ-ზე მეტი აშორებდა და 4 საათი 

მაინც სჭირდებოდა, რაც საკმაოდ დიდი დრო იყო მომაკვდავი ტიტანიკისთვის. 

 ბოლოს გემზე აურზაური შეწყდა და სიწყნარემ დაისადგურა. მგზავრები მიხვდნენ, 

რომ დაღუპვა გარდაუვალი იყო და თავიანთ აღსასრულს დაელოდნენ. 8 წევრიანი 

ორკესტრი თავდავიწყებით უკრავდა ჩაძირვამდე. 

02:05 სთ – ტიტანიკის ბრინჯაოს პროპელერები წყალს ზემოთ მოექცა სამაშველო 

ნავთან ახლოს. კაპიტანმა სმიტმა რადისტები – ფილიპსი და ბრაიდი – გაათავისუფლა 

პოსტიდან სიტყვებით – „თქვენ უკვე შეასრულეთ თქვენი მოვალეობა” და თავი მოიკლა. 

უილას ჰარტლეის ორკესტრმა უკანასკნელი მელოდია დაუკრა. მამა თომას ბაილსი 

ლოცულობდა, დადიოდა მგზავრებში და აღსარებას ისმენდა, ათობით ადამიანს შენდობა 

მისცა. 

02:18 სთ – გემის კიჩო ამოიზარდა 15-დან 35 გრადუსზე. ელექტრული სისტემა 

მოიშალა, განათება აციმციმდა და რამდენიმე წამში სამუდამოდ ჩაქრა. „ტიტანიკის” მეორე 

საკვამური გადატყდა და წყალში ჩავარდა, თან გაიყოლა რამდენიმე ათეული ადამიანი. 

ზედნაშენი მესამე საკვამურის ქვემოთ ნაწილებად დაიშალა, გემი შუაზე გადატეხა და 

ასობით ადამიანი გასრისა. გემის წინა ნაწილი მთლიანად წყალში აღმოჩნდა. მას მიჰყვა 

მესამე და მეოთხე საკვამურები. 
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02:20 სთ – დაუმარცხებელი „ტიტანიკი” ჩაიძირა. ხომალდი, რომლის ჩაძირვას, 

მფლობელთა აზრით, თვით ღმერთიც ვერ შეძლებდა, ოკეანის ფსკერზე აღმოჩნდა. 

ნავში მყოფი ერთ-ერთი მგზავრის გადმოცემით, მათ მცირე ხანს თავგამოდებით 

იბრძოლეს, შემდეგ კი უმეტესობა გაიყინა. ყინულებიან წყალში მყოფი ადამიანებიდან 

სიკვდილს მხოლოდ სამაშველო ჟილეტებში მყოფი 6 ადამიანი გადაურჩა. მათ შორის იყო 

ერთი ახალგაზრდა, რომელმაც მოგვიანებით მსოფლიოს განსაცვიფრებელი ადამიანის 

შესახებ უამბო: 

– წყალში აღმოჩენილები საცოდავად ფართხალებდნენ და შველას ითხოვდნენ. 

მოძღვარი ჯონ ჰარპერი ცდილობდა, ადამიანები გაემხნევებინა და უფალთან მისვლაში 

დახმარებოდა. ის ერთ ადგილას არ ჩერდებოდა. შემდეგ მეც მომიახლოვდა და მკითხა, 

მწამდა თუ არა ღმერთის. ჩემი პასუხი უარყოფითი იყო. მან საკუთარი სამაშველო ჟილეტი 

მოიხსნა, ჩამაცვა და მითხრა, იწამე და გადარჩებიო. ამის შემდეგ სხვა ადამიანებისკენ 

გადაინაცვლა.  

ოკეანემ გვამებთან ერთად უამრავი სიმდიდრეც შთანთქა. ბორტზე მყოფი უმდიდრესი 

ადამიანები ცხადია, ძვირფასეულობას ატარებდნენ თან. ერთ-ერთი მილიონერის ბარგი 16 

სკივრს მოიცავდა. მულტიმილიონერ ჯონ ასტორის გვამი, რომელიც 18 წლის მეუღლესთან 

ერთად მგზავრობდა, დიდი ბრილიანტით ამოიცნეს. მას ჯიბეში $4000 ჰქონდა, რას 

დღევანდელი კურსით $120 000-ს შეესაბამება. მისი ახალგაზრდა მეუღლე სამაშველო ნავში 

აღმოჩნდა და გადარჩა, კაიუტაში კი უამრავი ძვირფასი ნივთი დარჩა. 

 ტიტანიკის” კატასტროფის მიზეზად ოფიციალურად აისბერგთან შეჯახება ითვლება. 

თუმცა არის სხვა ფაქტორებიც, რომლებმაც დიდი თუ პატარა როლი ითამაშეს ამ 

მოვლენაში. 

ადრე ისტორიკოსები და ექსპერტები ფიქრობდნენ, რომ აისბერგმა ღრმად გაჭრა 

კორპუსი, თუმცა შესაბამისი ანალიზი არ იყო ჩატარებული. გამომდინარე იქიდან, რომ გემი 

ოკეანის ფსკერზე განისვენებდა, მეცნიერებმა გამოიყენეს სონარი (ბგერის არეკვლით 

წყალქვეშ სხვადასხვა ობიექტის აღმოსაჩენი სისტემა) და შემთხვევის არეალი გამოიკვლიეს. 

ფოლადის ფირფიტები, რომლებიც კორპუსის ასაგებად გამოიყენეს, სისქეში 2.5-3.8 სმ 

იყო. პატარა ნაწილების დეტალურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ შემადგენლობის გამო ფოლადის 

ეს ტიპი კარგავდა სიმყარეს და ხდებოდა მყიფე ცივ წყალსა და ყინულში. ფოლადი 

შეიცავდა დიდი რაოდენობით ფოსფორსა და გოგირდს – დღევანდელთან შედარებით 4-ჯერ 

მეტს. ფოსფორი ხელს უწყობდა ბზარების გაჩენას, გოგირდმა კი გააადვილა მასალების 

სკდომა. მაგნიუმი მცირე ოდენობით იყო, რაც ნაკლებ სიმტკიცეს აძლევდა კორპუსს. 

არსებობს ლეგენდაც, რომ ეს ეგვიპტური მუმიის ბრალი იყო. მუმია ამონ-რას ქურუმისა 

იყო, რომელიც 3000 წლის წინ ცხოვრობდა. გადმოცემის მიხედვით, აღმოჩენისთანავე (1890-
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იანი წლები) მთავარ არქეოლოგს პრობლემები შეექმნა და მისი ცხოვრება უკან წავიდა. 

მუმია ბრიტანეთის მუზეუმს გადასცეს და ამის შემდეგ მნახველები და მომსახურე 

პერსონალი ხშირად ყვებოდნენ მისტიურ მოვლენებზე. საბოლოოდ ის ჟურნალისტ უილიამ 

ტომას სტედის ხელში მოხვდა, რომელმაც ყურადღება არ მიაქცია მითქმა-მოთქმას და ჩუმად 

აიტანა „ტიტანიკზე”. მგზავრებს კი ავბედითი ღამის წინა დღეს გააცნო ეს ეგზოტიკური 

სუვენირი. 

შესაძლებელი იყო „ტიტანიკის” დაღუპვის წინასწარმეტყველება? როგორც ჩანს, კი. 1898 

წელს მორგან რობერტსონმა გამოუშვა რომანი „ამაოება თუ ტიტანის მარცხი”.  

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი 

1.  რომელ წელს ჩაიძირა „ტიტანიკი“ 

ა.1812 წლის 13 აპრილს . 

ბ. 1912 წლის 14 აპრილს. 

გ. 1916 წლის 14 მაისს. 

დ.1917 წლის 15 ოქტომბერს. 

 

2. „ტიტანიკის” ყოველი დეტალი ხაზს უსვამდა: 

ა. შიშის ზარს სცემდა ადამიანს. 

ბ. უსაფრთხოებასა და დაცულობას. 

გ.  სიმდიდრესა და ფუფუნებას. 

დ. მომავალ საფრთხეს. 

3. ტექსტის მიხედვით თავდაპირველად რას არ მიაქცია ყურადღება გემის კაპიტანმა? 

ა.  უსაფრთხოებასა და დაცულობას. 

ბ. ამინდს. 

გ. წესრიგს. 

დ. შეტყობინებას. 
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4. რა მიმართულებით შეცვალა კურსი გემის კაპიტანმა? 

ა. აღმოსავლეთით. 

ბ. დასავლეთით. 

გ. ჩრდილოეთით. 

დ. სამხრეთით. 

5. რა საფრთხის შესახებ იღებდა ინფორმაციას გემის კაპიტანი? 

ა. მოსალოდნელი ქარიშხლის შესახებ. 

ბ. მოსალოდნელი ჭექა-ქუხილის შესახებ. 

გ. აისბერგის შესახებ. 

დ. მოსალოდნელი სიცივის შესახებ. 

6. ტიტანიკის კაპიტანი იყო: 

ა. ედუარდ ფიშერი 

ბ. ადამ კოლინი. 

გ. ჯიმ კარკსონი. 

დ. ედუარდ სმიტი. 

 

7. გადმოეცით თქვენი სიტყვებით, რას ნიშნავს: ტიტანიკმა ატლანტის ოკეანის ფსკერზე 

დაიდო ბინა. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. რას ნიშნავს  „კრახი განიცადა“ ? 

_____________________________________________________________________________ 

 

9.  დაასრულეთ წინადადება:  „სათვალთვალო პუნქტზე მომუშავე გუნდმა აისბერგი ვერ   

შეამჩნია, რადგან“_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. რა შემთხვევაში დარჩებოდა „ტიტანიკი“ წყლის ზედაპირზე? 

_____________________________________________________________________________ 

 



136 
 

11. რას მიუთითებს სიგნალი „SOS” ? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

12. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

“წ_______________  აღმოჩენილები  ს_______________დ  ფართხალებდნენ და 

_______________ ითხოვდნენ. მოძღვარი ჯონ ჰარპერი ც_______________ა, ადამიანები 

გ_______________ა  და უფალთან მისვლაში დახმარებოდა. ის ერთ ადგილას არ 

ჩ_______________ა. შემდეგ მეც მ_______________ა და მ_______________, მ________ა თუ არა 

ღმერთის.  

 

13.  შეავსეთ გრაფა შემდეგი კატეგორიების მიხედვით (ჩაწერეთ ინფორმაცია): 

ტიტანიკი აღჭურვილი 

იყო 

 

 

 

 

ტიტნიკის სიმძლავრე:  

 

 

 

 

ტიტანიკმა შეიწირა 
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14.  ჩაწერეთ ინფორმაცია: 

ტიტანიკი ოლიმპიკი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. რა დაიწერა ტიტანისკის შესახებ? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16.  ტექსტში გამუქებული სიტყვებისგან შეადგინეთ წინადადება: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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17. ტექსტი დაჰყავით  მთავარ აზრად, დეტალებად და გააკეთეთ მოკლე დასკვნა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ჩაწერეთ გამოთქმული ვარაუდები ტიტანიკის ჩაძირვასთან დაკავშირებით: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ფაქტორები: 

 

დასაბუთება: 

დასაბუთება: 

დასაბუთება: 

 

 

 

მთავარი აზრი: 

I დეტალი: 

II დეტალი: 

III დეტალი: 

დასკვნითი 

წინადადება:  
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IX leqcia 

 

ნოდარ დუმბაძე 

უცხოეთის ცის ქვეშ 

(ციკლიდან „უცხოეთში წასვლის წინ წასაკითხი ნოველები’‘) 

 

 ჩემი ცოდნა ევროპის ქვეყნებისა და ქალაქების შესახებ ადრე მხოლოდ სასკოლო 

გეოგრაფიის სახელმძღვანელოთი იფარგლებოდა, ახლა კი, როდესაც ხელთა მაქვს ერთ-ერთი 

ქართველი ტურისტის უცხოური შთაბეჭდილებების ჩანაწერები მისი ევროპაში 

მოგზაურობის შესახებ, ჩემი ცოდნის ჰორიზონტი საგრძნობლად გაფართოვდა და, ასე 

ვთქვათ, გინდაც მე თვითონ ვყოფილვარ ევროპაში. 

 ნახეთ, რა წიგნია და როგორ იკითხება: 

 5/V. 57 წ. დღეს ჩვენი ტურისტული დელეგაცია ევროპაში მიემგზავრება. რამდენიმე 

ძლიერი ხელის ჩამორთმევა, ახლობლებთან გადახვევა და სკანდინავიის ავიაკომპანიის 

ოთხმოტორიანმა თვითმფრინავმა  SAS # 198-მა ჰაერში აგვიტაცა. უკანასკნელად შევავლე 

თვალი სამშობლოს თვალუწვდენელ ბარაქიან ველებს. 

_ რამსიმაღლეზე ვართ! – იხუმრა დათიკომ. მე „გაფრინდი, შავო მერცხალო’‘ წამოვიწყე და 

ფიქრებით ალაზნის ველზე გავიჭერ. შემოვიდა სტიუარდესა, მოგვაწოდა შოკოლადი და 

მანეკენივით გაგვიღიმა. რამდენი სიცარიელეა ამ ღიმილში. 

 მაგონდება თბილისი. მახსოვს, დასიცხული რომ შევედი ლაღიძის წყლებში, რა 

ჯანსაღად გამიღიმა წყლის გამყიდველმა ქალმა... ეჰ, როგორ მენატრება თბილისი... 

6/V. 57 წ. პარიზი (პარიზი საფრანგეთის დედაქალაქია). ეიფელის კოშკი. მაგონდება 

ფუნიკულიორი თავისი სატელევიზიო კოშკით, მახსოვს, იმ კოშკს რომ აკეთებდნენ, სულ 

მიკვირდა, ანტენა ვინ უნდა დადგას-მეთქი. კარგია ახლა იქ ყოფნა: ქვევით მტკვარი, ზევით – 

თბილისი, უფრო ზევით – კოჯორი, უფრო ზევით – მანგლისი და ასე შემდეგ. 

პარიზში ფუნიკულიორი არ არის. 

10/V. 57 წ. ჩვენი თვითმფრინავი თავზე რომს დასტრიალებს. 

_ რომი კარგი დასალევია, - არ იშლის ხუმრობას დათიკო. ყველანი ვიცინით. შუადღეზე 

გიდი (გიდი ჩვენებურ „ექსკურსავოდს’‘ ნიშნავს) გვიყვება ერთ-ერთი ისტორიული ძეგლის 

ისტორიას. უცებ მომიბრუნდა და მოულოდნელად მკითხა: - გეორგიანო? 

_ არა, მე ამბროსი ვარ, გიორგი ისაა, - ვუპასუხე გაოცებულმა. 

იტალიელებს მაკარონი უყვართ. 



140 
 

13/V. 57 წ. ვენეციაში ვართ. 

ჩვენს სოფელში ერთ ქალს ვენეცია ჰქვია. ჯერ კიდევ არიან ასეთი დაუდევარი მშობლები, 

რომლებიც ბავშვს ასეთ უცნაურ სახელებს არქმევენ. 

15/V. 57 წ. მილანში ვიმყოფებით. 

_ ხომ არ ვნახოთ ლასკალა? – მეხუმრება დათიკო. 

ეს კაცი რომ არ მახლდეს, ალბათ, დარდისგან მოვკვდებოდი. 

18/V. 57 წ. ბერლინი. 

20/V. 57 წ. ჟენევა. 

21/V. 57 წ. სტოკჰოლმი. 

22/V. 57 წ. ისევ თვითმფრინავში ვართ. 

_ ყურები ხომ არ დაგეგუბა? _ მეკითხება დათიკო. 

_ კი! 

_ ნერწყვი გადაყლაპე და გაგივლის. 

_ ვუახლოვდებით პრაღას, _ აცხადებს პილოტი. 

_ პრაღა იმას ჰქვია, „მალადოი სტალინეცში’‘ რომ დეტექტურ მოთხრობებს წერს? _ 

ვეკითხები დათიკოს. 

_ ჩავალთ და ვნახავთ! 

 23/V. 57 წ. ისევ ჰაერში ვართ. რა არის ტექნიკა! ვინ იფიქრებდა 2000 წლის წინ, რომ 

ადამიანი იფრენდა. ახლა კი არავის არაფერი გვიკვირს. გზადაგზა თვალს ვატყუებ, 

ვკითხულობ ილია ჭავჭავაძის ლექსებს, რა კარგი პოეტი ყოფილა, კაცო?! 

 24/V. 57 წ. დღევანდელი დღე ყველაზე ბედნიერი დღეა ჩემს ცხოვრებაში. საგზურს 

ვადა გაუვიდა, სამშობლოში ვბრუნდებით. 

 ვსხდებით მშობლიურ „ტუ-104-ში’‘. თვითმფრინავმა გეზი თბილისისკენ აიღო და 

ამაყად შეიჭრა სტრატოსფეროში. 

 ვეშვებით. მომცვივდნენ ნათესავები, მეგობრები, მოყვრები. რამდენიმე მძლავრი 

ხელის ჩამორთმევა, ხვევნა, კოცნა, უამრავი შეკითხვა. 

_ რა ჩამოიტანე? 

_ მაცალეთ სახლში მოსვლა! 

_ ივ მონტანი ნახე? 

_ არა! 

_ აბა, რა ნახე, შე უბედურო! 

 არავის ყურადღებას არ ვაქცევ, ჩემი ფიქრი და მზერა თბილისს ელოლიავება. 

თბილისი, ჩემი ვახტანგ გორგასლის აშენებული თბილისი, რა ლამაზია, თავი პარიზში 

მგონია. ახლა იგი 1500 წლის გახდა. 
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 `გამარჯობა, ჩემო თბილის-ქალაქო! შენ ჩემო ლამაზო დედაქალაქო!’‘ _ 

ძალაუნებურად აღმომხდა იეთიმ გურჯის სიტყვები.  

 მე მგონი, ადამიანი დამთხვეული უნდა იყოს, ამ წიგნის წაკითხვის შემდეგ ფული 

რომ გადაყაროს საგზურში, განცხადებების წერით შუათითი დაისიოს და მოიწყვიტოს 

ევროპის აეროდრომებზე ჰოტელების ბეჭდებით აჭრელებული ჩემოდნების თრევით. 

წაიკითხე წიგნი და მორჩა, მთელი ევროპა ხელისგულივით გაქვს. 

 არა თუ? 

 

 

teqstze muSaoba 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. ტექსტის დასაწყისში, ტურისტული დელეგაცია: 

 მიემგზავრება ევროპაში. 

 მიემგზავრება აზიაში. 

 იმყოფება პარიზში. 

 იმყოფება საქართველოში. 

2. რა ჰქვია წიგნში მთავარ მთხრობელს? 

 ამბროსი. 

 დათიკო. 

 გიორგი. 

 ლაშა. 

3. ვისზე ამბობს მთხრობელი:  „რამდენი სიცარიელეა ამ ღიმილში“... 

 მეგობარ  ანაზე. 

 უცხოელზე. 

 ბორტგამცილებელზე. 

 დათიკოზე. 

უპასუხეთ კითხვებს: 

4. რა აგონდება მთხრობელს თბილისთან დაკავშირებით? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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5. რა გაიხუმრა დათიკომ რომთან დაკავშირებით? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

6. „ჯერ კიდევ არიან ასეთი დაუდევარი მშობლები“ -  როგორ მშობლებზეა საუბარი? 

(მოიყვანეთ მაგალითი) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. რომელი პოეტის ლექსებს კითხულობს მთხრობელი მგზავრობისას? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. ვისი სიტყვები წამოთქვა მთხრობელმა თბილისში დაბრუნებისას? მოიყვანეთ 

ილუსტრაცია. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9. ნოველის დასასრულს, რასთან დაკავშირებით სვამს კითხვას ავტორი: „არა თუ“ ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10.  გადმოეცით ნოველის მოკლე შინაარსი:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

11. მოგწონთ თუ არა მოცემული ნოველა? რატომ ფიქრობთ ასე? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

12. ა) ქვემოთ მოცემულ ვარსკვლავში ჩაწერეთ თქვენი სახელი,  წინადადებები 

დაასრულეთ ინფორმაციით (ჩაწერეთ წინადადებების გრაფაში), რომელიც 

გიკავშირდებათ თქვენ. ეცადეთ გასცეთ გულწრფელი პასუხი (არ მოიტყუოთ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ბ) 

 12-  ა)-ს   დავალებაში გაცემული პასუხები გადაიტანეთ თაბახის ფურცელზე, 

ისე, რომ თქვენი პასუხი იყოს  ჯგუფელისთვის საიდუმლო, „დაკუჭეთ“ 

ქაღალდი ისე, რომ მიიღოს ბურთის ფორმა და დააწყვეთ მასწავლებლის 

მაგიდაზე. 

-მე არასდროს ვყოფილვარ... 

ჩემი ოცნების ქვეყანა 

/ქალაქი... 

მე არ მომწონს მგზავრობა, 

იმიტომ რომ... 

მე მგზავრობისას ყოველთვის... 

შარშან, ზაფხულის არდადეგებზე 

გავემგზავრე... 
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 (კითხვითი წინადადებების შექმნა  - მუშაობა ჯგუფებში) ამავე დროს, მე-11  ა)  

დავალებაში მოცემული წინადადებები გადაიყვანეთ კითხვით ფორმაში და 

დაწერეთ დაფაზე. 

 (პასუხების იდენტიფიკაცია) მაგიდაზე დაწყობილი ბურთის ფორმის 

ფურცლებიდან აირჩიეთ ერთ-ერთი, გახსენით ნაწერი და დაიწყეთ გარკვევა, 

თუ ვის ეკუთვნის ნაწერი, ამისათვის ყველა ჯგუფელს ცალ-ცალკე დაუსვით 

დაფაზე გაწერილი კითხვები, თუ გამოკითხული თანაგუნდელის პასუხი 

დაემთხვა თქვენს ბარათს, ე.ი. იპოვეთ პასუხის ავტორი,  მას უნდა დაუსვათ 

სხვა კითხვებიც და ჩაინიშნოთ.  

 თქვენს ჯგუფელთან დაკავშირებით მოძიებულ ინფორმაციაზე ისაუბრეთ;  

 

ამის შემდეგ: 

 

12 გ) დავალება: „ჯგუფელის პორტრეტი“ 

 

თაბახის ფურცელში დახაზეთ  წრე, ჩახატეთ თქვენი ჯგუფელი (რომელიც თქვენ 

მიერ ნაპოვნი პასუხების ავტორია), შემდეგ  მასზე ნაპოვნი, მოძიებული ინფორმაცია 

ჩაწერეთ ნახატის ქვემოთ: 

 

მაგ:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჰოვანესი... არასდროს ყოფილა ეგვიპტეში, მისი ოცნების ქალაქია პარიზი, მას არ მოსწონს 

მგზავრობა იმიტომ რომ, მისთვის დამღლელია... 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

12 დ) შეფასება: აუდიტორიაში, სხვადასხვა ადგილზე, მიამაგრეთ თაბახის ფურცელზე 

დაწერილი  „ჯგუფელის პორტრეტი“, მოძებნეთ თქვენი „პორტრეტი“ და შეაფასეთ. 

 

 

 

რეზო ინანიშვილი 

მეეტლე იაგორა 

 

 ამ წვიმიან დღეს, რატომღაც, ჩვენებური მოხუცი მეეტლე იაგორა შემახსენდა. 

 ორმოც წელიწადზე მეტი იყო სოფლიდან თბილისში მეეტლედ გაქცეული იაგორა 

ერთხელაც არ გახსენებია სოფელი. ქალაქში პატარა ქოხიც ეყიდა და უკვე მოქალაქედ 

გამხდარი, სოფელს აღარ კადრულობდა. ბოლოს კი მოხუცებაში „მიწამ მოიკითხა’‘. თავად 

უშვილო იყო, ცოლიც მოუკვდა, ცხენებიც დაეხოცა, ქოხში წვიმამ ჩამოატანა, მსოფლიო ომიც 

დაიწყო; გაღარიბდა, დაავადმყოფდა ჩვენი იაგორა და სოფელს მოაშურა. ეს იყო მსოფლიო 

ომის მეორე წელს. 

 კარგად მახსოვს მისი ქალაქიდან დაბრუნების დღე. ჩვენს უბანში ეს იყო „ახალი 

ამბავი’‘, თუ გინდ, მთელი „მოვლენაც’‘. სწორედ იმ დღეებში წმინდა გიორგის ხატში 

ვიყავით, სოფლის განთქმულ სალოცავში. აპრილის ბოლო იყო. 

 მეზობლები იაგორას პატივით ხვდებოდნენ და ხატობაშიც მიიპატიჟეს, რომელიც 

აგერ ორმოცი წელიწადია, რაც არ ელოცა. 

 იაგორა ხარობდა, იცინოდა, გამოიცვალა, თითქოს სიბერის ქურქი გადასძვრაო... 

_ უჰ, თქვენი ჭირიმე და! - ...თან მუხლი ეჭრებოდა. 

 როცა ხატობის სუფრაზე დავსხედით და იაგორას სავსე კერძი მიაწოდეს, მან 

მოულოდნელად წამოიძახა: 
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_ მთელ სიცოცხლეს ვნატრობდი: ღმერთო, აუწონავი ხორცით გამაძღე-მეთქი! ჰოი, თქვენს 

დედის რძეს ვენაცვალე! 

 ორმოც წელიწადს ქალაქის სასწორის შემყურე იაგორასათვის, ამ ომიანობის დამშეულ 

დროს, როცა შავი პური საძებარი გახდა, მართლაც და, სანატრელი უნდა ყოფილიყო 

აუწონავი, მუქთი ხორცი... აქ კი, - კმასაყოფელი პურმარილი, ღვინო... 

 ზვარას ხარტყავი და დასისხლული თავი ეგდო ძირს, ბალახში, ჭიისფრად შეღებილ 

მიწაზე. გრძელი მწვადები შიშხინებდა, ქონი მიწას ეწვეთებოდა. 

 მიამიტ სოფლელებს უკვირდათ იაგორას აღტაცება; უკვირდათ ქალაქელი კაცისგან 

ჭამაზე ლაპარაკი, განსაკუთრებით მანდილოსნებს...  

 შემთვრალ იაგორას კი თითქოს ქვეყნის კიდური შემოევლოს, ისე მოჰქონდა თავი! ვის 

არ იცნობდა თურმე თბილისში, ვინ არ უტარებია თავისი ეტლით – თავადი, ბობოლა, 

მოხელე თუ დიდი ვაჭარი! 

 ღვინომოკიდებული იაგორა ქალაქურ ყაიდაზე ჭიკჭიკებდა: 

_ მე რომ დილით შინიდან გამოვდივარ, ენას შაქარში ვავლებ, რომ ტკბილად ვილაპარაკო! 

 იაგორა ჩარჩა სოფელში, დაბრუნების აღტაცებამ ნელ-ნელა გაიარა. სოფლის 

სინამდვილემ მალე გააცნო თავი, ვეღარ გაძლო, მძიმე გლეხური ცხოვრება სიცხესა თუ 

ტალახში ვერ აიტანა. დაიწყო ქალაქზე დარდიანობა. საღამოთი გადადგებოდა თბილისის 

მხარეს სოფლის ბექობზე, ვითომ ქალაქიდან მისი შუქი შორიდან უნდა დაენახა, თვალი 

მოეკრა. 

_ აგერ, აგერ, მთაწმინდაზე შუქი აინთო, აჰა, სიონის ზარის ხმა მესმის, - იძახოდა ღიმილით, 

თითქოს შორეულ ტკბილ მოჩვენებას ესაუბრებაო. სულ ქალაქზე ფიქრობდა, სადაც 

ეგულებოდნენ ძმაკაცები, მუშტრები, იგონებდა ვერისა და ორთაჭალის სალხინო სახლებს და 

გულზე მუშტს იბაგუნებდა... მაგრამ აღარც ჯანი მოსდევდა, აღარც წელი, აღარც ჯიბე, 

ვეღარც გლეხურ ცხოვრებას მიუდგა. დარჩა უმწეო, მარტოდმარტო, ეული. 

_ ვხმები, ვხმები ღაღუას ტირიფივით! – ქალაქურად ოხუნჯობდა სევდიანი იაგორა და აკი 

კიდეც გადაჰყვა ამ ტირიფს... წინასწარ ერთი ბოთლი ჭაჭის არაყი  დაელია და თავი 

ჩამოეხრჩო სახლის წინ, სწორედ იმ ტირიფზე, რომელიც ძალიან უყვარდა მწვანიანობის 

გამო. 
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teqstze muSaoba 

 

უპასუხეთ კითხებს: 

1. ვინ არის იაგორა ? 

______________________________________________________________________________ 

 

2. ტექსტის მიხედვით, რატომ აღარ კადრულობდა იაგორა სოფელს? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. „ბოლოს კი მოხუცებაში იაგორა „მიწამ მოიკითხა“; -  გადმოეცით თქვენი სიტყვებით 

ამ კონტექსტში რას ნიშნავს „მიწამ მოიკითხა“? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. დაასრულეთ წინადადება: იაგორამ ისევ სოფელს მოაშურა, რადგან.......  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: სოფლის მეზობლები იაგორას... 

ა) ცუდად ეპყრობოდნენ. 

ბ) პატივს არ სცემდნენ. 

გ) დასცინოდნენ, რადგან ქალაქი არჩია სოფელს. 

დ) პატივით ხვდებოდნენ. 

6. ნელ-ნელა იაგორამ დაიწყო  დარდიანობა: 

ა) თავის შვილებზე. 

ბ) სამშობლოზე. 
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გ) ქალაქზე. 

დ) თავის მეზობლებზე. 

7. დაასრულეთ წინადადება: „როცა ხატობის სუფრაზე დავსხედით და იაგორას სავსე 

კერძი მიაწოდეს, მან მოულოდნელად წამოიძახა... 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. რას ამბობდა  იაგორა ქალაქზე? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. რატომ ვერ აიტანა იაგორამ სოფელში ყოფნა? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. გადმოეცით ტექსტის დასასრული: როგორ დაამთავრა სიცოცხლე იაგორამ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. დაახასიათეთ იაგორა, როგორც პერსონაჟი, რა ტიპის ადამიანია და რატომ ფიქრობთ 

ასე? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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12. ჯგუფში შეარჩიეთ ორი სტუდენტი, რომლებიც უნდა დასხდნენ აუდიტორიის შუა 

ნაწილში, ისე, რომ ვერ ხედავდნენ დაფას. 

მერხებთან მსხდომმა სტუდენტებმა მათგან მალულად, დაფაზე უნდა დაწერონ 

ტექსტში გამუქებული სიტყვები ან წინადადება.  როგორც კი ყველა სიტყვას დაწერენ 

დაფაზე,  12 სიტყვა გადანაწილდება 2  სტუდენტზე, რომლებიც ვერ ხედავენ დაფაზე 

დაწერილ სიტყვებს, სტუდენტები უნდა შეეცადონ, დაფაზე დაწერილი სიტყვის 

წარმოთქმის გარეშე, თემატურად  აუხსნან,  რა სიტყვა წერია დაფაზე.  

მაგ. 

 

  

სიტყვა:  ახსნა: 

მხიარული ეს სიტყვა შეიძლება ითქვას ადამიანზე, რომელიც ხშირად იცინის, კარგი 

ხასიათის ადამიანია... და ა.შ. 

 

                     იმის მიხედვით, ვინც მეტ სიტყვას ამოიცნობს, გამოვლინდება გამარჯვებული. 

 

 

 

 

გოდერძი ჩოხელი 

ცხრა შეკითხვა სიყვარულის შესახებ 

 

1 

- უკაცრავად. თქვენი სახელი? 

- გოჩა. 

- გვარი? 

- ჩიფიკაშვილი. 

- რამდენი წლისა ხარ, გოჩა? 

- თექვსმეტის. 

- შეყვარებული თუ გყავს? 
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- შეყვარებული? 

- ჰო, რა იყო, რაზე გეცინება? 

- რავი აბაა! 

- რა ჰქვია? 

- ვის? 

- შენს შეყვარებულს. 

- არ ვიცი. 

- როგორ, სახელი არ იცი? 

- არა, მხოლოდ ერთხელ მყავს ნანახი და ისიც შორიდან. 

- როგორ ფიქრობ, რა არის სიყვარული? 

- რავი აბაა! მე მგონი მარადიული მონატრებაა. . . 

 

2 

- მართა პირველი. 

- ოჰო! რა ლამაზი სახელი და გვარი გაქვთ! 

- მართლაა! 

- ძალიან მომწონს. 

- უი, დიდი მადლობა. 

- მართა, შეიძლება სიყვარულის შესახებ რამდენიმე კითხვა მოგცეთ, ხომ არ გაბრაზდებით? 

- უი, როგორ გეკადრებათ, პირიქით, მე ძალიან მიყვარს ამ თემაზე საუბარი. 

- რახან ასეა, მაშინ გულახდილად მითხარით, გიყვართ ვინმე? 

- არა, მე გათხოვილი ვარ! 

 

3 

- თქვენი სახელი? 

- ჩემი?! 

- დიახ. 

- კოლა, ნიკოლოზი, ისე ნიკიფორეს მეძახიან. 

- თქვენ რომელი გირჩევნიათ? 

- მეე, ნიკო. 

- რა გვარი ბრძანდებით? 

- ჩუქურთმიშვილი, ნიკიფორე ჩუქურთმიშვილი. 

- ცოლ-შვილი გყავთ? 
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- პირველი ცოლისგან ერთი ბიჭი, ახლა ჯარშია, წერილს ველოდები, მეორისაგან ქალ-ბიჭნი, 

უმცროსი მერვეშია, უფროსი მეათეში, გოგო სჯობია სწავლითა, ბიჭი ყალთაბანდობს, არა 

უშავრა კია. . . ბიჭი ეგეთი სჯობია, გამაიჯეკება ყველა საქმეშია, მეც ეგრე არ ვიყავი, რო? 

მესამე ცოლი კიდევ უშვილო გამამადგა, მაგრამ რას იზამ, ვერ გააგდებ და ვერაფერი, ისეთი 

ძმები ჰყავ, რომა კაცი მჭამლები. 

- რას იტყვით, რა არის სიყვარული? 

- არ გაგიგონიაა, შიში შაიქმს სიყვარულსაო, ასპროცენტიანი ეგრეა; რა ვქნა უშვილო 

გამამადგა, მაგრამ ისეთი ძმები ჰყვა რო პირდაპირ კაციმჭამლები, მიყორს მა რა ვქნა, 

თავზეით რო ძალა აღარ არის, რას იზამ? 

- შვილების სიყვარულზე რას იტყვით? 

- აი, იმათ ენაცვალოთ მამა, აგრეე! 

- ხომ ნახულობ? 

- არა, ალიმენტ უგზავნი. 

 

4 

- რომელ კლასში ხარ ლადო? 

- მეოთხეებში გადავდივარ. 

- რა ნიშნები გყავს? 

- რავიიი! 

- შენმა კლასელმა გოგომ მითხრა ორებს ღებულობსო, მართლა? 

- ორებს კი არა, ისაა. 

- მაშ, რა ნიშნები გყავს? 

- ხუთები, ოთხები და ალაგ-ალაგ სამები. 

- რა გვარი ხარ? 

- წიკლაური. 

- შეყვარებული ხომ გყავს? 

- შეყვარებული არა, ისაა! 

- მე რომ მითხრეს ჰყავსო? 

- არაფერიც. 

- შენი კლასელია? 

- ვინა? 

- ის გოგო, შენ რომ გიყვარს. 

- არავინაც არ მიყვარს. 

- მე რომ მითხრეს? 
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- რა გითხრეს? 

- ლადოს ის გოგო უყვარს, კლასში მის უკან რომ ზისო. 

- უკან კი არა, წინ ზის – წამოსცდა ლადოს და სირცხვილისაგან აწითლებულმა თავი დახარა. 

 

5 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- მე რა უნდა გითხრათ სიყვარულზე, ეგ ასაკი უკვე გავიარე. 

- რა ასაკი. 

- აი, კაცს რომ ჰგონია, სიყვარული მართლა რომ არსებობს. 

- თქვენ გინდათ თქვათ რომ. . . 

- დიახ, დიახ, ადრეც მეგონა, რომ არსებობდა, მაგრამ თურმე ეს ყველაფერი ბავშვობის 

ილუზიები იყო. 

- მერე როგორ მიხვდით, რომ არ არსებობს? 

- სულ უბრალოდ. სკოლა რომ დავამთავრეთ, დავშორდით. მე ინსტიტუტში გავაგრძელე 

სწავლა, ის ჯარში წავიდა. 

- მერე? 

- მერე ჩემს თანაკურსელზე გავთხოვდი. 

- რატომ, არ გიყვარდათ? 

- ჰმ, შენ რა ჩემი ქმარივით ლაპარაკობ? 

- მაინც? 

- გიყვარს, არ გიყვარს, გიყვარვარ, არ გიყვარვარ, რა შუაშია აქ სიტყვები, მთავარია 

ელემენტარული გაგება, ხომ? 

- მაინც რაში გამოიხატება ეს ელემენტარული გაგება? 

- მე მგონი ბევრ რამეში, თუნდაც იმაში, რომ არ უნდა მთხოვდეს ანგარიშებს, სად ვიყავი, 

რატომ დავიგვიანე, ეს ხომ წვრილმანია, არა? 

- გააჩნია, რა შემთხვევაში. 

- ხომ გითხარი? 

- რა მითხარით? 

- ჩემი ყოფილი ქმარივით ლაპარაკობთ-მეთქი. 

- შერიგებას არ აპირებთ? 

- ვისთან, იმასთან?! 

- უკაცრავად. 

- არაფერზე. 
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- და კიდევ ერთი კითხვა: ის ბიჭი რომ შეგხვდეს და ძველი სიყვარულის გაახლება 

შემოგთავაზოთ, რას იზამთ? 

- ვისზე ამბობთ? 

- თქვენს თანაკლასელზე, მე მგონი აქამდე ცამოვიდოდა ჯარიდან. 

- ააა, გოჩაზე ამბობთ? ის შემხვდა კიდეც, რომ გაიგო ქმართან გაცილებული ვიყავი, ასეო, 

ისეო, უშენოდ არ შემიძლიაო. 

- მერე რა უთხარით? 

- ვიფიქრებ მეთქი. იმ დღეს იანვრის ოცდაცხრა რიცხვი იყო, დავთქვით, თებერვლის 

ოცდაცხრაში შევხვედროდით ერთმანეთს და მაშინ ვეტყოდი ჩემს პასუხს. მისამართი განგებ 

არ მივეცი, იმან ძველი მისამართი იცოდა, ჩვენ კი საცხოვრებლად სხვაგან გადავედით. 

მოკლედ თუკი ვინმე საერთო ნაცნობი გვყავდა და ჩემი ახალი მისამართი იცოდა, ყველა 

გავაფრთხილე, არ ეთქვათ მისთვის ჩემი ახალი მისამართი. 

- რატომ? 

- იმიტომ, რომ მაინტერესებდა, ადრე მართლა მიყვარდა თუ არა. თუ მართლა მიყვარდა, ხომ 

ვერ გავძლებდი და თებერვლის ოცდაცხრაში დათქმულ ადგილზე შევხვდებოდი. არ 

მინდოდა შევხვედროდი მანამდე, გაიგე? ჩემს თავს ვამოწმებდი. 

- მერე რა გაარკვიეთ? 

- თებერვალი ოცდაცხრით კი არა, ოცდარვით იყო. 

- და ვეღარ შეხვდით? 

- მე ოცდარვაშიც მივედი და პირველ მარტსაც. 

- არ მოვიდა? 

- ამას წინათ ისევ შემთხვევით შემხვდა და იცი, რა მითხრა? მაპატიე, ოცდაცხრა თებერვალს 

ისეთი საქმე მქონდა ვერაფრით ვერ მოვახერხე მოსვლაო. მაშინ მივხვდი, რომ ეს ყველაფერი 

ბავშვობა იყო. 

- და აღარ გჯერათ? 

- არავითარ შემთხვევაში. 

- და მაინც როგორ სიყვარულს ისურვებდით? 

- რაღა თქმა უნდა, ურთიერთგაგება რომ იყოს, ისეთს. 

 

6 

- ბებოო? 

- რაო, შვილო? 

- სიყვარული რა არის? 

- სიყვარული არა ხაარ, მა რა ხარ, ბებო გენაცვალოს! 
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- ჩემი სახელია აპოლონი. 

- გვარი? 

- მღებრიშვილი. 

- სად მუშაობთ? 

- იქ. 

- სად იქ? 

- ნუ, რა საჭიროა? 

- შემთხვევა რო იყოს, სიყვარულის გულისათვის თუ დასთმობდით სიცოცხლეს? 

- ვინა? მეეე ქალის გულისათვის, კაცო?! სიყვარული რაღა არის, რომ მისი გულისათვის 

სიცოცხლე გაწიროს კაცმა. 

 

8 

- ეხლანდელები ქაა?! ეხლანდელები აღარც სირცხვილს დაგიდევენ და აღარც ნამუსსა, 

გვიყვარსო! აეტუზებიან ერთმანეთსა და ჰპროშნიან. ზედაც არ გიყურებენ, გინდა ყოფილხარ 

იქა გინდა არა, გვიყვარსო! მერეე ქაა?! ეხლანდელი ცოლ-ქმარი რო დადიან, ეგრე 

დავდიოდით ჩვენა? ჩვენ კი არ გვიყვარდა ერთმანეთი?! თუ მაგათ სწავლა რომ აქ, სხვანაირი 

სიყვარული იციან? ჩემ ქმარს რო დავინახავდი, იგრე შამაზრიალებდა ტანში, როგორც რო რა? 

მაგრამა რას შავიმჩნევდი, სახელი რა არის, სახელითაც ვერ მივმართავდი ხალხშია, 

მრცხვენოდა. ისრე წავიდა შავ მიწაშია, მე იმისთვი თვალი არ გამიყრია თვალშია. 

ახლანდელები? ლამის არის, თვალებით დაჭამონ ერთმანეთი. 

არა, ქაა! მე მაგნაირი სიყვარული არ მწამს. 

არ მწამს და მამკალ, აჰა! 

 

9 

მეცხრე და ბოლო კითხვა, თუმცა ბოლო რატომ? განა წინა პასუხებიდან რამე გაირკვა? 

სიყვარულის რაობისათვის ხომ იმდენივე კითხვა შეიძლება დაისვას, რამდენი ადამიანიც 

არის ქვეყანაზე. ალბათ ყველა პასუხი მართალი იქნება შეკითხვაზე, თუ რა არის სიყვარული. 

მართალი იქნება იმიტომ, რომ ყველა თავისებურად ხედავს მას, მაგრამ საბოლოოდ მაინც 

გაურკვეველი დარჩება, რადგან თვითონ ცვალებადი და გაურკვეველი ბუნებისაა 

სიყვარული. 

ასე არ არის, მკითხველო? 

სცადეთ, ყველამ საკუთარი პასუხი გასცეთ ამ შეკითხვას: 
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- მაინც რა არის სიყვარული, როგორი ბუნებისაა იგი და ისურვებდით თუ არა 

არსებობას მის გარეშე? 

ამით მარადიულად გაგრძელდება ჩვენი მოთხრობა, რომელიც ვერასოდეს ჩასწვდება 

მის ბუნებას. 

და თუ ვინმე მაინც ჯიუტად შემოგიბრუნებთ კითხვას: 

- დამიმტკიცეთ, რომ არსებობს სიყვარული... 

ამაზე მხოლოდ ერთი პასუხი არსებობს: სიყვარული ისეთ ბუნებისაა, დამტკიცებას არ 

საჭიროებს, იგი თვითონ მტკიცდება იქ, სადაც ფეხს დაადგამს! 

 

 

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. ტექსტში ერთი ნახვით შეყვარებული არის: 

 ლადო. 

 ნიკიფორე. 

 ნიკო. 

 გოჩა. 

2. სიყვარულზე საუბარი უყვარს: 

 ნიკიფორე ჩუქურთმიშვილს. 

 აპოლონ მღებრიშვილს. 

 მართა პირველს. 

 გათხოვილ ქალბატონს. 

3. გოჩა ჩოფიკაშვილი ამბობს, რომ სიყვარული არის: 

 მარადიული. 

 მარადიული ტანჯვა. 

 მარადიული მონატრება. 

 მარადიული ბედნიერება. 
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უპასუხეთ კითხვებს: 

4. ტექსტში ერთ-ერთი მოპასუხე კითხვაზე: 

-„ რახან ასეა, მაშინ გულახდილად მითხარით, გიყვართ ვინმე? - პასუხობს: 

- არა, მე გათხოვილი ვარ!“...  

 რა დასკვნის გამოტანა შეიძლება  მისი ამ პასუხიდან? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

5. „არ გაგიგონია, შიში შეიქმს სიყვარულსა“ -  ვინ ამბობს ამ სიტყვებს ტექსტში და 

ეთანხმება თუ არა იგი ამ გამონათქვამს? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

6. გაიხსენეთ ნიკიფორე ჩუქურთმიშვილი და ისაუბრეთ მის სიყვარულზე: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

7. ვინ არის ლადო?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. რას უარყოფს ლადო დაჟინებით და რა წამოსცდა მას? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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9. მერვე კითხვის მოპასუხეს, რა არ მოსწონს „ახლანდელებში“? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

10. რას პასუხობს ბებო შვილიშვილს კითხვაზე:  „ბებო, რა არის სიყვარული? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

11.  ვის უსვამს ავტორი მეცხრე კითხვას და რატომ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

12. შეავსეთ გრაფა: რას ფიქრობენ ისინი სიყვარულზე (ჩაწერეთ მარჯვენა გრაფაში): 

გოჩა ჩიფიკაშვილი:  

 

 

ნიკოლოზ 

ჩუქურთმიშვილი: 

 

 

აპოლონ 

მღებრიშვილი: 
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მე-5 კითხვის 

ავტორი: 

 

 

მე-8 კითხვის 

ავტორი: 

 

 

 

 

 

13. დაასრულეთ აზრი: „და თუ ვინმე მაინც ჯიუტად შემოგიბრუნებთ კითხვას: 

- დამიმტკიცეთ, რომ არსებობს სიყვარული. ამაზე მხოლოდ ერთი პასუხი არსებობს .... 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

14. დაწერეთ თქვენი ორი კითხვა სიყვარულზე: 

1.______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

15. ა)  გრაფაში ჩაწერეთ თქვენი ჯგუფელების სახელები, სათითაოდ დაუსვით  მე-14 

დავალებაში დასმული კითხვები და მათი პასუხები შეიტანეთ  გრაფაში: 

სახელი: 

მაგ: ელჩინი  

პასუხი: 

 

1.  
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2.  

 

 

 

სახელი: პასუხი: 

 

1.  

 

2.  

 

 

 

 

სახელი: პასუხი: 

 

1.  

 

2.  

 

 

 

სახელი: პასუხი: 

 

1.  

 

2.  

 

 

 

ბ) ინფორმაციის მოძიება ერთ-ერთ ჯგუფელზე: 

ცარიელ ფურცლებზე დაწერეთ თქვენი სახელი და სათითაოდ დააწყვეთ  მაგიდაზე, 

ისე რომ არ ჩანდეს  ნაწერი, ფურცლები აურიეთ და აიღეთ ერთი ბარათი, სადაც წერია 

თქვენი ჯგუფელის სახელი, მას შემდეგ, რაც ყველა აიღებს ფურცლებს, დაიწყეთ 



160 
 

ინფორმაციის მოძიება იმ ჯგუფელზე, რომელიც შეგხვდათ ბარათში (მე-15 

დავალების ა) გრაფის კითხვები და პასუხები გამოჰკითხეთ თქვენს ჯგუფელებს); 

გრაფაში ჩაწერეთ მოძიებული ინფორმაცია: 

 

კითხვა: პასუხი: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

გ) დავალება: „ჯგუფელის პორტრეტი“ 

თაბახის ფურცელში დახაზეთ  წრე, ჩახატეთ თქვენი ჯგუფელი, რომელზეც 

გაქვთ ინფორმაცია მოძიებული, ტექსტის მსგავსად ააწყვეთ წინადადებები (მე-15-ის 

ბ) დავალებიდან)  და დაწერეთ ნახატის ქვემოთ. 

 

მაგ:      
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

დ) შეფასება: აუდიტორიაში სხვადასხვა ადგილზე მიამაგრეთ თაბახის ფურცელზე 

დაწერილი  „ჯგუფელის პორტრეტი“, მოძებნეთ თქვენი „პორტრეტი“ და შეაფასეთ. 
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X leqcia 

 

ტერენტი გრანელი 

გაზაფხულის საღამო 

 

გაზაფხულის საღამოა მშვიდი, 

ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი. 

სული საზღვარს გადასცდება ფრენით, 

ახლაც მახსოვს მისამართი შენი. 

ცამდე სწვდება ღამეების სიგრძე, 

რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძენ. 

წინ მეშლება სხვა ოცნების არე, 

მიწის ცქერით დაიღალა მთვარე. 

გაზაფხულის საღამოა მშვიდი, 

ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი. 

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. ლექსი იწყება სტროფით: 

 შემოდგომის საღამოა მშვიდი. 

 გაზაფხულის შუადღეა მშვიდი. 

 გაზაფხულის საღამოა მშვიდი. 

 ზამთრის  საღამოა მშვიდი. 

 

2. საზღვარს ფრენით გადასცდება:  

 გული. 

 ჩიტი. 

 სული. 

 მტრედი. 
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3. დაასრულეთ სტრიქონი: „ახლაც მახსოვს“...: 

 „მისამართი  შენი“. 

 „სიყვარული შენდამი“. 

 „გაბრაზება შენი“. 

 „სიახლოვე  შენი“. 

უპასუხეთ კითხვებს: 

4. რის ცქერით დაიღალა მთვარე? 

________________________________________________________________________________ 

5. სად  გადაფრინდა ჩიტი? 

______________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

 

ც----  სწვდება ღ--------ს სიგრძე, 

რაღაც დიდი ს----------  ვიგრძენ. 

წინ მ------------   სხვა ო-------------- არე, 

---------  ცქერით დაიღალა მ-----------. 

 

7. „ არქეოლოგობანა“  

ტერენტი გრანელის ლექსი დაწერეთ თაბახის ფურცელზე (გარკვევით); დაწერილი 

ფურცელი გაუცვალეთ თქვენ  გვერდით მჯდომ ჯგუფელს; თუკი მის ნაწერში არის 

შეცდომები, გაასწორეთ; დაჭერით  თაბახის ფურცელზე  დაწერილი ლექსი სტროფებად და  

გადაეცით  სხვა ჯგუფელს.  

2-3 თანაჯგუფელისგან შექმენით  გუნდი:  დაჭრილი ლექსის სტროფები დაალაგეთ ისე, რომ 

ააწყოთ ლექსი (დავალება სრულდება  გუნდურად).  დავალების შესასრულებლად დრო: 5-7 

წუთი. 

შეფასება: სწორად აწყობილ ლექსს შეაფასებს მასწავლებელი, გამარჯვებულად ჩაითვლება 

გუნდი, რომელიც დავალებას შეასრულებს ყველაზე სწრაფად და სწორად. 
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მორის ფოცხიშვილი 

ხე დარგე 

თბილისელი ხარ, შენს თბილისს 

მზის სხივად გადაექარგე,- 

ქორწინების წინ ხე დარგე, 

შვილი გეყოლა, ხე დარგე! 

ხე დარგე, როცა მოიწყენ, 

როცა მოილხენ ხე დარგე,- 

ლელოს გაიტან, ხე დარგე, 

კარგ ლექსს რომ დასწერ, ხე დარგე! 

თუ ვერ დასწერე, რა უშავს, 

ნურც რას იდარდებ, მეტადრე, 

ხის დარგვა ხომ შეგიძლია, 

შენც ადექი და ხე დარგე!  

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. დაასრულეთ სტროფი: „თბილისელი ხარ, შენს თბილისს  მზის.....„ 

 

 დარად გადაექარგე . 

 მსგავსად გადაექარგე. 

 სხივად გადაეფარე. 

 მზის სხივად გადაექარგე. 

 უპასუხეთ კითხვებს: 

2. ლექსის მიხედვით, როდის უნდა დავრგოთ ხე (ჩამოთვალეთ)? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://kids.ge/poesy-authors?author=%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
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3. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

 

თუ ვერ დ-------------, რა უ-----------, 

ნ----------რას ი--------------, მეტადრე, 

---------- დარგვა ხომ შ----------------, 

შ-------------ადექი და ხე -------------!  

 

4. თქვენი აზრით, რატომ არის მნიშვნელოვანი ხის დარგვა, რატომ მოგვიწოდებს ამას 

ლექსის ავტორი? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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მირზა გელოვანი 

* * * 

ყველა მოკლე და ქერა თმის ნახვით 

გამახსენდება თმები შოლტები. 

როგორ არ მინდა, როგორ არ მინდა, 

მაინც მივდივარ, მაინც გშორდები. 

ასე თიშავდნენ ძველი ზღაპრები 

ასფურცელას და ოქროსთმებიანს, 

ქარმა დაგლიჯა ყველა აფრები 

და შენზე დარდში დამთენებია. 

მგზავრი ვარ, შენზე ფიქრებს ვუნდები 

და აჩრდილებთან თამაშს უვნებელს. 

მე დავბრუნდები, ჰო, დავბრუნდები, 

მე შენი თმები დამაბრუნებენ. 

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. პოეტს „თმები შოლტები“ ახსენდება: 

 ყველა გრძელი და ქერა თმის ნახვით. 

 ყველა მოკლე და ქერა თმის ნახვით. 

 ყველა მოკლე და შავი თმის ნახვით. 

 ყველა ხვეული  და ქერა თმის ნახვით. 

2. ლექსში, რისი სურვილი არ აქვს პოეტს:  

 საყვარელ ადამიანთან დაშორების. 

 საყვარელი ადამიანისთვის გულის ტკენის. 

 სიყვარულის. 

 მოწყენის. 
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3. დაასრულეთ სტროფი სწორი ფორმით: -„ ქარმა დაგლიჯა ყველა აფრები და...„  

 შენზე ფიქრში  დამთენებია. 

 შენზე დარდში დამთენებია. 

 შენზე დარდში ჩამძინებია. 

 შენზე დარდში დამღამებია. 

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

4. რას ჰპირდება ლექსის ავტორი საყვარელ ადამიანს? 

________________________________________________________________________________ 

5. რა დააბრუნებს საყვარელ ადამიანთან დაშორებულ პოეტს? 

_______________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

 

ასე თ------------ ძველი ზ--------------- 

--------------ს და ო---------------------- 

ქ------------ დაგლიჯა ყველა ა-------------- 

და შ------------ დარდში -----------------. 

 

    7. „არქეოლოგობანა“.  

მირზა გელოვანის  ლექსი დაწერეთ თაბახის ფურცელზე (გარკვევით); დაწერილი ფურცელი 

გაუცვალეთ თქვენ  გვერდით მჯდომ ჯგუფელს; თუკი მის ნაწერში არის შეცდომები, 

გაასწორეთ; დაჭერით  თაბახის ფურცელზე  დაწერილი ლექსი სტროფებად და  გადაეცით  

სხვა ჯგუფელს.  

2-3 თანაჯგუფელისგან შექმენით  გუნდი:  დაჭრილი ლექსის სტროფები დაალაგეთ ისე, რომ 

ააწყოთ ლექსი (დავალება სრულდება  გუნდურად).  დავალების შესასრულებლად დრო: 5-7 

წუთი. 

შეფასება: სწორად აწყობილ ლექსს შეაფასებს მასწავლებელი, გამარჯვებულად ჩაითვლება 

გუნდი, რომელიც დავალებას შეასრულებს ყველაზე სწრაფად და სწორად. 
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პაოლო იაშვილი  

წერილი დედას 

 

დავტოვე სოფელი, 

მყუდრო სამყოფელი, 

ქვიტკირის მაენები 

და კატის კნუტები_სიმინდის ყანა! 

ჰა! კინტოს პროფილე, 

საეჭვო ტარნები, 

და დავიკუნტები 

ქალაქის ქუჩებში მე_ სალახანა. 

 

ტირილი, ტირილი, ტირილი ბევრი! 

მზის განიავება, კალო და კევრი 

და სოფლის სიწმინდე, მართალი ბათმანი,  

როცა მე ქალაქში მაწუხებს, მახელებს, 

ყველა ყელსახვევი, შავი ხელთათმანი. 

 

იქნებ ჩვენ ტფილისი ხვალ ყველამ დავტოვოთ! 

მინდა დღეს მივწერო დედას უსათუოდ, 

იმღეროს მამასთან ის ნანა ტკბილი, 

როცა გაიხარა, რომ მე მეჭრებოდა პირველი კბილი; 

 

როცა მე ქურდები მეგობრად მრაცხავენ, 

სოფელში ვენახი გახდა მოსარწყავი 

და ვაზის ფურცლებზე ისე გალურჯდება იქ შაბიამანი, 

ვით თვალის უპე _ როცა მე არ მახურავს ღამეში საბანი. 

 

დედა! ინახულე 

შენ წმინდა ხახული! 

წადი ფეხშიშველი, 

ქალაქში დაკარგულ შვილისთვის ღამე გაათია, 

ღმერთო! აპატიე_ 



169 
 

მე თუ ვერ მიშველი, 

დედას, რომ დაგინთოს ჩემ სიგრძე სანთელი, 

მისთვის, რომ ჩემს გულში 

დაყუჩდეს გრიგალი და კორიანტელი.. 

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. „თვალის უპე გალურჯდება, როგორც“...  

 ვაზი. 

 ვაზის ფურცელი . 

 ვაზის ფურცელზე შაბიამანი. 

 მტევანი. 

2. ლექსის ავტორის თქმით,  რა შეიძლება მოხდეს ხვალ?  

 თბილისი დატოვონ. 

 სოფელში ჩავიდეს. 

 დედა ინახულოს. 

 დაავიწყდეს სოფელი. 

3. დედამ გაიხარა მაშინ, როცა... 

 შვილი დაბრუნდა სოფელში. 

 როცა დააწინაურეს. 

 როცა შვილს ეჭრებოდა პირველი კბილი. 

 როცა შვილი ბედნიერი იყო . 

4. დაასრულეთ სტროფი:   „როცა მე ქალაქში მაწუხებს, მახელებს, ყველა“.....  

 და ყველაფერი. 

  ყელსახვევი, შავი ხელთათმანი. 

 პრობლება. 

 დარდი. 
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უპასუხეთ კითხვებს: 

5. რას სთხოვს ლექსის ავტორი დედას? 

______________________________________________________________________________ 

 

6. ლექსიდან გამოიტანეთ დასკვნა: ლექსის ავტორს ქალაქი უფრო მოსწონს თუ სოფელი? 

რატომ ფიქრობ ასე? დაასაბუთეთ. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენც, ლექსის ავტორის მსგავსად, დატოვეთ სოფელი და 

წამოხვედით ქალაქში... მისწერეთ დედას წერილი: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

------------ე სოფელი, 

-------------- სამყოფელი, 

ქ-------------- მარნები 

და ------------ კნუტები_ს--------------ს ყ--------------! 
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9. დაუსვით კითხვა თქვენს ერთ ჯგუფელს: სად ცხოვრობს, სოფელში თუ ქალაქში 

სად ურჩევნია ცხოვრება?... მოიფიქრეთ დამატებითი კითხვები,  მოძიებული ინფორმაცია 

ჩაწერეთ გრაფაში და შემდეგ ისაუბრეთ, რა გაიგეთ თქვენს ჯგუფელზე: 

 

ჯგუფელი ინფორმაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ჯგუფში შეარჩიეთ ორი სტუდენტი, რომელიც უნდა დაჯდეს აუდიტორიის შუა ნაწილში, 

ისე, რომ ვერ ხედავდეს დაფას. 

 

მერხებთან მსხდომმა სტუდენტებმა მათგან მალულად, დაფაზე უნდა დაწერონ ლექსში 

გამუქებული სიტყვები, როგორც კი ყველა სიტყვას დაწერენ დაფაზე,   სიტყვები უნდა 

გადანაწილდეს  2 სტუდენტზე, რომლებიც ვერ ხედავენ დაფაზე დაწერილ სიტყვებს, 

სტუდენტები უნდა შეეცადონ, მათ  დაფაზე დაწერილი სიტყვის წარმოთქმის გარეშე, 

თემატიკურად აუხსნან,  რა სიტყვა წერია დაფაზე.  

ნიმუში.  

სიტყვა:  ახსნა: 

მხიარული ეს სიტყვა შეიძლება ითქვას ადამიანზე, რომელიც 

ხშირად იცინის, კარგი ხასიათის ადამიანია... და ა.შ. 

 

    იმის მიხედვით, ვინც მეტ სიტყვას ამოიცნობს, გამოვლინდება გამარჯვებული. 
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11. სტუდენტები უნდა გაიყონ გუნდებად (თითო გუნდში - 2-3 სტუდენტი); ლექსში 

გამუქებული  და ახსნილი სიტყვებისგან (შეარჩიეთ 7 სიტყვა)  შეადგინეთ წინადადებები 

თქვენს თანაგუნდელებთან ერთად. იმის მიხედვით, რომელი გუნდი შეადგენს საუკეთესო 

წინადადებებს, გამოვლინდება გამარჯვებული გუნდი (შედგენილ წინადადებებს აფასებს 

მასწავლებელი). 

1.___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________.

3.___________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________________________ 

7.___________________________________________________________________________________ 

დავალების შესასრულებლად გამოყოფილია 10-15 წუთი. 

 

 

 

 

შოთა ნიშნიანიძე 

                     * * * 

ორშაბათს გოგონა გავიცანი, 

გოგონა ნახატი ყალმისანი, 

მისი ღიმილი და დალალები 

სამშაბათს გამიხდა საფიცარი. 

ოთხშაბათს წერილი გავიგზავნე, 

და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, 

ჩემი გასაჭირი ავუხსენი,  

ჩემი ეჭვები და იმედები. 

პარასკევს პასუხი მომივიდა, 

ვაიმე, ბედო უკეთურო, 

დაბერებულხარო გნოლივითა, 

ცოლ-შვილს მიხედეო უბედურო. 
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თეთრად გავათენე პარასკევი, 

ფიქრში გავატარე შაბათ-კვირა 

თავმოჭრილი ვარო დავასკვენი, 

ხოდა თავის მოკვლაც დავაპირე.  

მოვიდა მეორე ორშაბათი, 

ისევე შემეფეთა ის უღმერთო, 

ელვამ დამიარა კოჭებამდი,  

დილა მშვიდობისას გისურვებთო. 

მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ? 

უნდა სხვანაირად ვძლიო სვე- ბედს, 

მე ვიცი რაცხა ოხერი ვარ, 

ლექსებს დავწერ და ვიოცნებებ. 

ღმერთია ჩემი მწყალობელი,  

მე კი იმ უღმერთოს მგალობელი. 

 

 

teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. შოთა ნიშნიანიძის ლექსში ავტორმა გოგონა გაიცნო: 

 ხუთშაბათს. 

 სამშაბათს. 

 ორშაბათს. 

 ორშაბათს. 

2. სამშაბათს საფიცარი გაუხდა:  

 შვილები. 

 გოგონას ღიმილი და დალალები. 

 გოგონას ლამაზი ტანი. 

 გოგონას სილამაზე. 



174 
 

3. დაასრულეთ სტროფი: „ოთხშაბათს წერილი გავუგზავნე და..... „  

 თავს სასიკვდილოდ ვიმეტებდი . 

 თავს დასაღუპად ვიმეტებდი. 

 თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი. 

 თავს თვითმკვლელობისთვის ვიმეტებდი. 

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

4. რა უპასუხა  სასიყვარულო წერილზე გოგონამ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. როდის მოუვიდა საპასუხო წერილი  მწერალს? 

_______________________________________________________________________________ 

 

6. გოგონას საპასუხო წერილიდან რა დაასკვნა ავტორმა?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. საპასუხო წერილში რას შეადარა გოგონა მასზე შეყვარებული  ლექსის ავტორმა? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. ლექსში მოცემულია ორი ორშაბათი, რითი არის მნიშვნელოვანი ეს დღე ლექსის 

ავტორისთვის? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

 

მე------- რაცხა ---------- ვარ, 

ლექსებს --------- და ვიოცნებებ. 

ღმერთია ჩემი მ-------------,  

მ- კი იმ უღმერთოს მ------------. 
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10.  „არქეოლოგობანა“. 

შოთა ნიშნიანიძის ლექსი დაწერეთ თაბახის ფურცელზე (გარკვევით); დაწერილი ფურცელი 

გაუცვალეთ თქვენ  გვერდით მჯდომ ჯგუფელს; თუკი მის ნაწერში არის შეცდომები, 

გაასწორეთ; დაჭერით  თაბახის ფურცელზე  დაწერილი ლექსი სტროფებად და  გადაეცით  

სხვა ჯგუფელს.  

2-3 თანაჯგუფელისგან შექმენით  გუნდი:  დაჭრილი ლექსის სტროფები დაალაგეთ ისე, რომ 

ააწყოთ ლექსი (დავალება სრულდება  გუნდურად).  დავალების შესასრულებლად საჭირო 

სავარაუდო დრო: 5-7 წუთი. 

შეფასება: სწორად აწყობილ ლექსს შეაფასებს მასწავლებელი. გამარჯვებულად ჩაითვლება 

გუნდი, რომელიც დავალებას შეასრულებს ყველაზე სწრაფად და სწორად. 

 

 

ოთარ ჭილაძე  

სექტემბერი 

 

ჩემ წინ დაეცა ჭადრის ფოთოლი, 

გამოფიტული და დაქანცული,                         

და ზოოპარკის ცისფერ სკამებზე 

ანთია სიცხის ანაბეჭდები. 

- გინდა? გაჩუქებ. 

თუმცა ამ ფოთოლს 

ვინ გააჩერებს შენს გალიაში, 

ან ვინ იფიქრებს, რომ ეს ფოთოლი 

მე შემოგიგდე და არა ქარმა. 

ქარს მხოლოდ მიაქვს, 

ქარს სიტყვაც მიაქვს, 

მაგრამ ხანდახან განგებ ატანენ, 

რომ მოიშორონ სიტყვის სიმძიმე 

და ქარს დაბრალდეს ქარში ნათქვამი. 

ქარი მოვარდა, 

ქარმა მომაგნო, 
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ქარს გავეკიდე, 

ქარის ბრალია, 

ქარით დაღლილი, 

ქარად ვიქცევი, 

ქარო, როდემდის ვიქნები ასე? 

 

მე მთელი ღამე სიტყვას ვეძებდი, 

რომელსაც უნდა გადავერჩინე. 

ის ცალკე იჯდა და იცინოდა, 

მე კი მიყვარდა და ვბრაზდებოდი, 

და ვრწმუნდებოდი, რომ ვერასოდეს 

ვერ მოვნახავდი საჭირო სიტყვას. 

და ყველაფერი გადაწყდა უცებ: 

მან გაისწორა ლამაზი თმები, 

ლამაზი კაბა.. 

და შემომხედა, 

როგორც ტურისტმა ცარიელ კედელს. 

გათავდა? 

თუმცა ამ სიტყვის გარდა 

მე მქონდა გული, 

გულიც და ვნებაც. 

მან გაისწორა ლამაზი თმები, 

ლამაზი მხრები... და გაიცინა. 

გესმის? - გაწვიმდა. 

ხედავ? - გაწვიმდა. 

მე მიყვარს წვიმა, 

წვიმა და ფიქრი. 

წვიმა და ფიქრი ჰგვანან ერთმანეთს. 

წვიმა მოვიდა, 

წვიმამ მომისწრო, 

წვიმას წავყვები, 

წვიმის წილი ვარ, 

წვიმით ავივსე, 
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წვიმად ვიქცევი, 

წვიმავ, როდემდის ვიქნები ასე? 

 

წვიმა კი მოდის 

ხმამაღლა მოდის 

და ძირს ჩამოაქვს ხმელი ფოთლები, 

ფოთლებს ჩამოაქვთ ხის ოცნებები, 

ხის სურვილები და იმედები. 

და ტოტებს შორის, დიდი ხნის მერე, 

ისევ გამოჩნდა თეთრი ქალაქი, 

ადამიანთა თავშესაფარი, 

თეთრი ქალაქი გამოჩნდა ისევ. 

ამასობაში გადიღო კიდეც 

და შემოდგომის მზე ამოვიდა, 

და შემოდგომის მზე გალიებში 

კვლავ შემოცვივდა ოქროს ფოთლებად. 

შეინარჩუნე თუ შეგიძლია, 

ნაწილი მაინც შეინარჩუნე. 

რადგან უმზეოდ გაგიჭირდება, 

გაგიჭირდება... 

გაგიჭირდება... 

მზე ამოვიდა, 

მზემ გამაბრუა, 

მზეს შევეფარე, 

მზის იმედი მაქვს, 

მზით გავთამამდი, 

მზედ მინდა ვიქცე, 

მზეო, ნურასდროს ნუ წახვალ ჩემგან! 

მზე ყველას უნდა და ყველას უჭირს 

მისი გაყოფა და დარიგება, 

რადგან ყველაფერს ადვილად ვიტანთ, 

როცა სხეული მზითაა სავსე. 

ქალმა, რომელიც მიყვარდა ძლიერ, 

როგორც მებადურს უყვარს მდინარე, 
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მდინარეს - ფიქრი, ფიქრს - კი დუმილი, 

დუმილს - ხმაური და ხმაურს - სივრცე... 

დიდხანს უცადა იმ წყეულ სიტყვას, 

უცადა დიდხანს და მოთმინებით, 

მერე წამოდგა და შემომხედა, 

როგორც ტურისტმა ცარიელ კედელს. 

და აი, უკვე მზეც ამოსულა 

და შემოდგომის მზე გალიებში 

შემოცვენილა ოქროს ფოთლებად. 

ზამთარი მოდის და სანამ დროა 

შეინარჩუნე ოქროს ფოთლები: 

ზამთარში გულზე დაიფენ ხოლმე, 

თავქვეშ დაიდებ და განათდები. 

მე კი მეყოფა, თუ შენს თვალებში 

ვნახავ საოცრად პატარა მზეებს, 

პატარა მზეებს ვნახავ თვალებში, 

თვალებში ვნახავ უთვალავ მზეებს. 

მზე ამოვიდა, 

მზემ გაგვაბრუა, 

მზეს გავახსენდით, 

მზის შვილები ვართ, 

მზით მორთულები 

მზედ უნდა ვიქცეთ. 

მზეო, ნურასდროს ნუ წახვალ ჩვენგან... 
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teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. ლექსის მიხედვით, ჭადრის ფოთოლი არის:  

 გამოფიტული და დაქანცული. 

 ლამაზი და მწვანე . 

 გაყვითლებული. 

 დამჭკნარი. 

2. ლექსის ავტორის თქმით, ქარს მიაქვს:  

 ბარათი. 

 ფოთოლი. 

 სიტყვა. 

 სილამაზე. 

3. ლექსის მიხედვით,ზოგჯერ სურთ, ქარს დაბრალდეს: 

 სიცივე. 

 სიტყვა. 

 ქარში ნათქვამი. 

 სიცარიელე. 

4. ლექსის ავტორს უყვარს: 

 წვიმა და ქარი. 

 თოვლი და ქარი. 

 წვიმა და ფიქრი. 

 ფიქრი და დარდი. 

5. დაასრულეთ სტროფი: „მე მთელი ღამე სიტყვას ვეძებდი, რომელსაც...“ 

 „უნდა განვეკურნე“. 

 „უნდა გადავერჩინე“. 

 „უნდა მოვეკალი“. 

 „უნდა დავეწყნარებინე“ 
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6. რა კითხვას უსვამს ქარს ლექსის ავტორი? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7. დაწერეთ ბრუნვის სახელები და ჩასვით  მოცემული სიტყვა  შვიდ ბრუნვაში (გამოყავით 

ბრუნვის ფორმები). 

 

ა) 

1. მაგ. სახელობითი                    ქარი                    

2.                                            ---------------- 

3.                                             --------------- 

4.                                             ---------------- 

5.                                             ---------------- 

6.                                             ---------------- 

7.                                             ----------------- 

 

ბ) 

1. სახელობითი                        მზე 

2.                                            ---------------- 

3.                                             --------------- 

4.                                             ---------------- 

5.                                             ---------------- 

6.                                             ---------------- 

7.                                             ----------------- 

 

გ) 

1. სახელობითი                        წვიმა 

2.                                            ---------------- 

3.                                             --------------- 
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4.                                             ---------------- 

5.                                             ---------------- 

6.                                             ---------------- 

7.                                             ----------------- 

 

8. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

 

ამასობაში გ---------ო კიდეც 

და შ-----------ს მზე -------------, 

და შ----------ს მზე გ-------------- 

კ-------------- შემოცვივდა ო----------- ფ-------------. 

 

9. დაუკავშირეთ ლექსის სტრიქონები ერთმანეთს მართებულად: 

 

ა)  რადგან ყველაფერს ადვილად ვიტანთ, 

ბ)  მერე წამოდგა და შემომხედა, 

გ)  ვნახავ საოცრად პატარა მზეებს. 

დ) ფოთლებს ჩამოაქვთ ხის ოცნებები, 

 

1. მე კი მეყოფა, თუ შენს თვალებში, 

2. როცა სხეული მზითაა სავსე. 

3. ხის სურვილები და იმედები. 

4. როგორც ტურისტმა ცარიელ კედელს. 
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XI leqcia 

 

ინტერვიუ თემურ წიკლაურთან 

 

"დიდი ხანია უკან ვიყურები, მაგრამ უკან დაბრუნება არ შემიძლია", - მითხრა ინტერვიუს 

დასაწყისში თემურ წიკლაურმა. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ მომღერალი უცხო ენების 

სპეციალისტი გახლავთ, თუმცა პროფესიით არასდროს უმუშავია, ადრეული ასაკიდან სცენას 

მიეჯაჭვა და დღემდე ყველასთვის საყვარელი მომღერალია. ახლახან საპატიო თბილისელის 

წოდება მიანიჭეს. ამბობს, რომ ეს ძალიან მძიმე ტვირთია, ათმაგი პასუხისმგებლობა 

საკუთარი ხალხის წინაშე. დღეს ბატონ თემურს ცხოვრებისეულ გამოცდილებაზე 

ვესაუბრეთ. 

- პირველ რიგში, საპატიო თბილისელის წოდება მინდა მოგილოცოთ... 

- დიდი პასუხისმგებლობაა ნამდვილად. ახლახან ვსაუბრობდი ჩემს მეგობრებთან ამ 

თემაზე სწორედ. თავის ქებაში ნუ ჩამომართმევთ, უპასუხისმგებლო ადამიანი არასდროს 

ვყოფილვარ, მაგრამ უფრო დიდი პასუხისმგებლობა დამემატა, ვიდრე აქამდე მქონდა, მძიმე 

ტვირთია, ძალიან მძიმე. ვის მოუვიდა თავში აზრად არც ვიცი, ორი დღით ადრე მითხრეს ამ 

წოდების შესახებ და მართალი გითხრათ, ენა ჩამივარდა. 

- თავმდაბალიც ყოფილხართ... ჩვენ დღეს ცხოვრებისეულ გამოცდილებაზე უნდა 

ვისაუბროთ და პირველ რიგში, იმ გამოცდილებაზე გვიამბეთ, მშობლებისგან რომ მიიღეთ... 

- მამა ადრე გარდამეცვალა, 18 წლის ვიყავი მაშინ. სკოლის შემდეგ ქალაქში წამოვედი და 

ჩემს ყოფაში ძალუმად ქალაქის ყოფიერება ჩაერთო. კოჯორში ვარ დაბადებული და იქ 

შეძენილი საზოგადოებასთან ურთიერთობა, უფროს-უმცროსობა აქ ლაკმუსის ქაღალდივით 

გამოჩნდა. სოფელში შეძენილი გამოცდილება წესიერებისკენ, უფროსის დაფასებისკენ, ქალის 

პატივისცემისკენ ყოფილა მიმართული. მამა ხელოსანი იყო, არაჩვეულებრივი თამადა 

ყოფილა და ბევრს სვამდა თურმე. დედა დიასახლისი გახლდათ. 

- ფიზიკურად თუ გიშრომიათ? 

- რა თქმა უნდა, სხვანაირად სოფელში ვერ გაიტანდი თავს. ოჯახს დახმარება 

სჭირდებოდა, მხოლოდ საჭმელად და დასაძინებლად არ გაგვაჩინა ღმერთმა. მიწას 

ვამუშავებდით, ვთესავდით, ვთოხნიდით და მერე მოსავალს ვიღებდით. შეშა მოგვქონდა 

ტყიდან, ვაპობდით. ამიტომ ეს საქმიანობა ვიცი, მუქთახორა და დოყლაპია არასდროს 

ვყოფილვარ. 
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- „ქუჩის აკადემიას" რომ ვეძახით, ეს სად გაიარეთ, სოფლად თუ ქალაქში? 

- უფრო თბილისში. სოფელს ქუჩა არ გააჩნია, იქ ერთი ქუჩაა და ერთი აზრის მატარებელი 

ხალხი ცხოვრობს. საკმარისია, ფეხი დაგიცდეს და მთელმა სოფელმა იცის. ყოველი შენი 

ქმედება სახალხოდ განიხილება. იქ ვერ ითამაშებ, ცუდი ხარ - ჩანს, კარგი ხარ - ესეც ჩანს. 

ქუჩას რაც შეეხება, ყველაფერი ხდება, შავსაც შეიძლება შეეკრას კაცი ყმაწვილობის ასაკში და 

თეთრსაც. ამბიციურობაში ნუ ჩამომართმევთ, მაგრამ ადრეული ასაკიდან ვმღეროდი და 

იმთავითვე გავხდი ცნობილი სახე. ამის გამო ყველგან მოვხვდი, შავებთანაც და 

თეთრებთანაც, თავად გამოთქვამდნენ ჩემთან ურთიერთობის სურვილს. მომღერალი ხომ 

ყველასთვის მღერის. თან მაშინ არ იყო ასე დაყენებული საკითხი, შავს თუ ხელი ჩამოართვი, 

დაგიჭერთ და გაგასამართლებთო. დიდ პატივს მცემდნენ, როგორც წესიერ კაცს, არავის 

უთქვამს, შენც გაშავდიო, მაგრამ ყველას ვიცნობდი თეთრსაც და შავსაც, „ცეკას" მდივნებსაც 

და სახელმწიფოს მეთაურებსაც. 13 სახელმწიფო მეთაურს მოვესწარი და ყველასთან მქონდა 

ურთიერთობა, მათ კონცერტებზე გამოსვლა, საზღვარგარეთელი სტუმრებისთვის სიმღერა, 

ყველასი ვიყავი, ყველასი. 

       - რა ასაკში შეგიყვარდათ პირველად? 

- პირველი კლასის მასწავლებელი მიყვარდა. მიყვარდა, სხვანაირად მიყვარდა, ასე არც 

ერთი მასწავლებელი არ მყვარებია. არ ვიცი, რა უნდა დავარქვა ამას, ახალგაზრდაც არ იყო 

თან. ამ გრძნობას სხვას ვერაფერს დავარქმევ, გარდა სიყვარულისა. სიყვარული ხომ გრძნობის 

ღვთიური გამოსახულებაა. ღმერთი არს სიყვარული და სიყვარული არს ღმერთი. ამიტომ ვერ 

გეტყვით, რა ხარისხის, ან საით იყო მიმართული ჩემი სიყვარული. უბრალოდ, სიყვარულში 

ჩაფლული ბავშვი ვიყავი. 

- მგონი, თქვენ სიყვარული გიყვარდათ... 

- პირველად გავიგე ეს გამოთქმა და ძალიან მომეწონა, არაჩვეულებრივია, სიყვარული 

მიყვარდა, მომწონს! 

- პირველ სამსახურზე, პირველ ჰონორარზე რას მეტყვით? 

- შიმშილის დაკმაყოფილების გრძნობა გაიძულებს, რომ იმუშაო. 27 მანეთი მქონდა 

სტიპენდია ინსტიტუტში, უცხო ენებზე ვსწავლობდი. მერე ჩემმა მეგობარმა, რომელიც 

თბილისის ცენტრალურ უნივერმაღში მღეროდა (მაშინ ყველა ცენტრალურ დაწესებულებას 

შემოქმედებითი კოლექტივები ჰყავდა) თან წამიყვანა. გავაკეთეთ ტრიო, პარალელურად 

გამაფორმეს საწყობში მუშად, 66 მანეთი მქონდა ხელფასი. ეს დიდი ფული იყო მაშინ. ამას 

დამატებული სტიპენდია, თვეში 100 მანეთი გამოდიოდა. მართალი გითხრათ, მუშაობას 

არავინ გვაძალებდა, მაგრამ ვერაფრით ვერ ვახალტურებდი, ესეც აღზრდის გამოისობით. 

დილით საწყობში ვმუშაობდი, 9-ის ნახევარზე ინსტიტუტში გავრბოდი, მერე რეპეტიციები 

მქონდა, ინსტიტუტის თვითშემოქმედებით ჯგუფთან, თუმცა მაინც მრჩებოდა დრო 
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იმისთვის, რომ ორი კურსი კარგად მესწავლა. მერე სხვა სამუშაო გამოჩნდა, ფილარმონიაში 

ანსამბლი „ციცინათელა", სოსო ებრალიძე იყო ხელმძღვანელი. ამას მოჰყვა ტელევიზიაში 

გამოჩენა და ნელ-ნელა გამიცნო ხალხმა. 

- ბოლო  დროს ხშირად ვიყურები უკანო, მითხარით, განსაკუთრებით თუ დარდობთ 

თქვენს რომელიმე ნაბიჯს? 

- რა თქმა უნდა და მუდმივად ვეძებ თავის გამართლების საფუძველს. გამოუცდელობა 

ჩაგადენინებს შეცდომებს, ის, რომ სხვას არ უჯერებ, მაგრამ თუ თვითონ არ გაიარე, არ 

წაიქეცი და ცხვირი არ წაიმტვრიე, სხვისი დაჯერება არ გინდა. რა ვუყო, მეც მაქვს შეცდომები 

დაშვებული. ის სიმღერა არ მიმღერია, რომელიც უნდა მემღერა. პირველ კურსზე ვიყავი 

უცხო ენებში, როცა მუსკომედიაში ჩამაბარებინეს. ძალიან მოვეწონე და მითხრეს, 

მუსკომედიაში გადმოდიო. მე ვერ შევძელი, ჩემს დეკანს რომ დავეკითხე, ისედაც იმღერებ, არ 

გადახვიდეო, მითხრა. დავუჯერე. მერე კონსერვატორიიდან მოვიდნენ და გამსინჯეს, მათაც 

ყველაფრის მიტოვება მთხოვეს. ვერც ეს შევძელი. ვიღაც რომ მყოლოდა გვერდით მრჩეველი, 

კონსერვატორიაში წავიდოდი. 

- დღეს რას საქმიანობთ? 

- კი, გარდაიცვალა ალექსანდრე ბასილაია, დიდი კომპოზიტორი, მოქალაქე და 

პიროვნება, რამაც ანსამბლ „ივერიის" შეჩერება გამოიწვია, მაგრამ ჩვენ დამარცხებულნი მაინც 

არ წავსულვართ, გამარჯვებულები წავედით სცენიდან. მოაქვთ ახალი სიმღერები ჩემამდე... 

ვწერ ახალ სიმღერებს, როგორც ნახეთ, ახლახან „გამაპატიოსნეს" (იცინის), უფრო სწორად, 

ჩვენი საყვარელი დედაქალაქის საპატიო მოქალაქედ დამასახელეს. ახლა 

სოლოკონცერტისთვის ვემზადები. 

 

teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

 

1.  ინტერვიუს დასწაყისში რისი სურვილი აქვს თემურ წიკლაურს, რომელიც არ შეუძლი 

აიხდინოს? 

ა. სოლო-კონცერტის დაგეგმვის. 

ბ. უკან დაბრუნების სურვილი. 

გ. თავისი სპეციალობით მუშაობის სურვილი. 

დ. სიმღერის სურვილი. 
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2. რა სპეციალობის არის თემურ წიკლაური? 

ა. ვოკალისტი. 

ბ. უცხო ენების სპეციალიტი. 

გ.  ჟურნალისტი. 

დ. ეკონომისტი. 

3. რას ულოცავს ჟურბნალისტი მომღერალს, ინტერვიუს დასაწყისში? 

ა.  ახალი სიმღერის ჩაწერას. 

ბ. საპატიო თბილისელის წოდებას. 

გ. სოლო-კონცერტის წარმატებით ჩატარებას. 

დ. მისი სახელობის ვარსკვლავის გახსნას. 

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

  

4.  რამდენი წლის იყო მომღერალი, როცა მამა გარდაეცვალა? 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. სად დაიბადა თემურ წიკლაური? 

_____________________________________________________________________________ 

 

7.  რას უწოდებს მომღერალი „ქუჩის აკადემიას“ და როგორ აღწერს მას? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. ჟურნალისტის რომელი გამონათქვამი მოეწონა მომღერალს? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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9. რას ამბობს მომღერალი პირველ სამსახურზე? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

10.  რას ნიშნავს ჰონორარი? 

________________________________________________________________________________  

 

11. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

 

ალბათ ბევრმა არ -------------, რომ მომღერალი --------------- ------------ სპეციალისტი     გ------

------თ, თუმცა პ------------- არასდროს ---------------ა,  ა---------ასაკიდან ს----------- მიეჯაჭვა 

და დღემდე ყველასთვის ს---------------- მომღერალია. ახლახან   ------------ო   თ--------------- 

წოდება მიანიჭეს. ამბობს, რომ ეს ----------- მძიმე ტ-------------,  ათმაგი     პ-----------------------

--ა საკუთარი ------------------ წინაშე. 

 

12. წარმოიდგინეთ, რომ მოგეცათ შანსი, ინტერვიუზე ჩაწეროთ თქვენი საყვარელი მწერალი, 

მსახიობი, მომღერალი... ვისთან შეხვედრას ისურვებდით და რა კითხვას დასვამდით? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

13. ამოიწერეთ ახალი სიტყვები, მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



187 
 

14. ახალი სიტყვების  გამოყენებით შეადგინეთ 10 წინადადება. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

15. შეადგინეთ კითხვები, ინტევიუს მსგავსად დაუსვით თქვენს ჯგუფელს, დაწერეთ 

მიღებული ინფორმაცია. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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ინტერვიუ ფილიპ როთთან 

 

 დიდი ამერიკელი მწერლის, ფილიპ როთის  80 

წლის იუბილეს აღსანიშნავად, გთავაზობთ 

ინტერვიუს, რომელშიც მწერალს სკოტ საიმონი 

ესაუბრება.  

 

საიმონი: დაბადების დღეს გილოცავთ, მისტერ როთ. როგორ იგრძენით თავი, როცა ნახეთ, 

როგორ იზეიმა ეს დღე მთელმა ნიუარკმა, და ვთქვათ სიმართლე, არამარტო ნიუარკმა? 

  

როთი: არაჩვეულებრივი იყო. დარბაზი ერთიანად გაივსო, მოსულთა შორის ბევრი იყო 

ისეთი, ვისთან ერთადაც სკოლაში ვსწავლობდი. იყვნენ გოგონები, რომლებსაც მაშინ 

ვხვდებოდი ხოლმე. გადასარევი იყო, დიახ.  

  

წავიკითხე, თითქოს მანჰეტენზე, თქვენს ბინაში, წარწერა გაგიკრავთ, სადაც წერია, რომ 

მწერლობასთან ჭიდილი დაამთავრეთ. 

დიახ, დიახ, დიახ. 

 

 კი ბატონო, მაგრამ ეს სიმართლეა? 

დიახ, დიახ, დიახ. მანამდე არ ვიცოდი, რომ თურმე წერა შემიწყვეტია, ეს აზრი თავისით 

მომიმწიფდა. კაცმა რომ თქვას, უკვე სამი წელია, რაც „ნემეზიდა" დავასრულე. არც ის 

ვიცოდი, რომ „ნემეზიდა" ჩემი უკანასკნელი რომანი იქნებოდა, თვეების განმავლობაში 

ვცდილობდი რაღაც ახლის დაწყებას და არაფერი გამომდიოდა. ბოლოს მივხვდი, რომ 

ვალდებული არ ვიყავი, რამე დამეწერა. 1955 წლის შემდეგ ვწერ. მაშინ 22 თუ 23 წლის 

ვიყავი. თანდათანობით ამ საქმეს თავი ვანებე და აღმოვაჩინე, რომ თურმე ეს ძალიან 

სასიამოვნო ყოფილა. უკვე რამდენიმე წელიწადია, მართლაც არაფერი დამიწერია. 

  

ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ცხოვრებას აღარ აკვირდებით, რომ  ისეთს ვერაფერს ხედავთ, 

რაზეც წერა ღირს? ალბათ, რომ  წერდეთ, რაღაცას უნდა მოეჭიდოთ ცხოვრებაში, ამბავი 

იქნება ეს, პერსონაჟი თუ სახეები? 

  

დიახ, სწორედ ამას ნიშნავს. უფრო ხშირად ასე ხდებოდა. ვიღაც ამბავს მიამბობდა თუ არა, 

ადრე მაშინვე მასზე ვიწყებდი ფიქრს, ხვდებით ალბათ, რასაც ვგულისხმობ, თუ საინტერესო 

ამბავი იყო, მაშინვე ვუღრმავდებოდი, რა იყო მასში ყურადღების ღირსი. შინ მივიდოდი, 

ჩავიწერდი და შევინახავდი, შევეთამაშებოდი, გონებაში მის ტრიალს დავიწყებდი. ეს 
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მართლა დაუსრულებლივი გონებრივი მუშაობის პროცესი იყო. ახლა კი მთხრობელს 

უბრალოდ ვუსმენ და ეს შესანიშნავია. მერე შინ მივდივარ და ვიძინებ. 

  

გაქვთ იმის შეგრძნება, რომ რაღაც ტვირთი მხრებიდან მოიშორეთ? თუ... 

ძალიან ჰგავს ამას, ძალიან. იცით, ზოგიერთი საქმიანობა ძალიან მძიმე სამუშაოს 

გულისხმობს. წერა ერთ-ერთია მათ შორის. მე ისეთ მწერალს არ ვიცნობ, ვისაც ეს საქმე 

თამაშ-თამაშით გამოსდის. შესაძლოა, მხოლოდ ჯონ აპდაიკი -  აპდაიკს ამბავი ერთიანად, 

მთლიანად მოსდიოდა თავში, პირადი გამოცდილებიდან უტივტივდებოდა, მაგრამ ჩვენ, 

დანარჩენები, ასეთი იღბლიანები ვერ ვართ და დიახ, მე წერა მძიმე სამუშაოს ფასად 

მიჯდებოდა.  

 

როგორი გავლენა მოახდინა თქვენზე  იმ წარმატებამ და ყურადღებამ, რომელიც 1969 წელს 

„პორტნოის სინდრომის" გამოსვლამ მოიტანა?  

ამ რომანმა მკვეთრად შეცვალა ჩემი ცხოვრება. ძალიან საფუძვლიანად. მგონი ცხოვრებაში 

პირველად გამიჩნდა ფული. საკმაო სახელიც მომიტანა და თან სახელი გამიფუჭა. ვერ 

გეტყვით, ქუჩაში ყველა გამვლელ-გამომვლელი მაჩერებდა-მეთქი, მაგრამ თვეების 

განმავლობაში რომანი ბესტსელერების სიის თავში იყო მოქცეული, ცნობილი ხომ იმით 

გახდა, რომ „ბინძური" წიგნი იყო, და უამრავი ადამიანი ცდილობდა ქუჩაში ჩემთან მასზე 

გამოლაპარაკებას. ხანდახან მანქანებიდან მიყვიროდნენ, „პორტნოი, შეეშვი მაგ საქმეს..." 

(იცინიან)  

მოკლედ, ამ ხუმრობების ობიექტი მე ვიყავი. და ეს ნორმალურია. ესეც ამ ყველაფრის 

ნაწილია, ალბათ გესმით. მაგრამ ბოლოს, ცოტა არ იყოს, მომბეზრდა და საცხოვრებლად 

სოფელში გადავედი. 

  

ნება მომეცით, ნათან  ცუკერმანზე შეგეკითხოთ, პერსონაჟზე, რომელიც მგონი თქვენს ცხრა 

რომანში ჩნდება. რა გაქვთ საერთო თქვენ ორს? 

ნათან ცუკერმანმა ბევრი რამ მასწავლა. სასარგებლო ინსტრუმენტი გამოდგა ჩემთვის. მისი 

აზროვნება გამოდგა სასარგებლო. ბევრ ჩემს რომანში ის იყო გონიერების ხმა, გონიერი 

მთხრობელი. 

 

რამდენად გონივრული გეჩვენებათ ზოგიერთის აზრი, თითქოს თქვენ და ნათან ცუკერმანი 

ლამის ერთი და იგივე პიროვნება იყოთ? 

ჩემი აზრით, ეგ უგუნურებაა, მაგრამ როგორც ჩანს, მე მანდ ვერაფერს გავაწყობ. ადამიანი, რა 

თქმა უნდა, საკუთარ გამოცდილებას ეყრდნობა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაც 
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ყოველდღიურად შეგემთხვევა, ყველაფერზე წერდე.   მაშინ მწერალიც აღარ გქვია. მაგრამ 

გამოცდილება გასწავლის, მისი მეშვეობით იგებ, როგორია ცხოვრება. და მერე აწონ-დაწონი, 

არჩევ შენს გამონაგონსა და აქტუალობის განცდას შორის. მაგალითად, ხანდახან ისეთი რამ 

შეგემთხვევა, რაც ინტერესს იმსახურებს, მაგრამ მე ასე ვიტყვი, ვიღაცის თავს გადამხდარი 

შემთხვევების 80 პროცენტი მაინც ვიღაცას საინტერესო ეჩვენება. 

  

მგონი არსებობს ადამიანი, სახელად ბლეიქ ბეილი, რომელიც თქვენი ბიოგრაფია. ეხმარებით 

მას მუშაობაში?  

გამოიცანით. რასაც ახლა ვწერ, სწორედ მისთვისაა განკუთვნილი. მგონი დღეში ორი საათი 

მაინც მიხდება მუშაობა, რომ მის ყველა კითხვას პასუხი გავცე. 

  

როგორ გრძნობთ თავს, როცა ეს ადამიანი, ამაში დარწმუნებული ვარ, თქვენი ცხოვრების 

ყველაზე პირად მომენტებში ცდილობს გარკვევას?  

ეს ჩვენი შეთანხმების ნაწილია. ხვდებით ალბათ, არსებობს შეთანხმება, რომლის პირობებსაც 

იღებ, ან არ იღებ. მაინცდამაინც დიდი საიდუმლოებები არც მაქვს. თქვენ გაქვთ დიდი 

საიდუმლო? მე, სიმართლე გითხრათ, არა. 

 

ალბათ უჩემოდაც კარგად გეცოდინებათ: ზოგი მკითხველი, უმეტესად ქალები, ამბობენ 

ხოლმე, თითქოს ზოგიერთი თქვენი რომანი უსიამოვნო განცდას უჩენს; ბრალად იმას 

გიყენებენ, რომ თქვენი ქალი პერსონაჟების უმეტესობა უსიმპათიოდ, კარიკატურულადაა 

შექმნილი. 

ეს დაუფიქრებელი განზოგადებებია და ამგვარი მკითხველის არსებობას დიდად არ 

ვუღრმავდები. 

  

მაშასადამე, პრობლემა მათეულ წაკითხვაშია, თქვენ ასე ფიქრობთ? 

აბსოლუტურად. რასაკვირველია. 

 

საკმარისია, წიგნს თქვენი სახელი ეწეროს - თქვენ კი შეიძლება შემეწინააღმდეგოთ, მაგრამ 

ასეა - რომ მას მკითხველი დიდი პატივით იღებს, და თქვენც იცით, რომ ასე იქნება, როცა 

მომდევნო რომანს დაწერთ. მაგრამ როგორც თავადვე თქვით, როცა წერას იწყებდით, უფრო 

ძნელი იყო იმის თქმა, რომ თავს საკუთარი ნაწერები გაგატანინებდათ. 

ამისგან სამუშაოს სირთულე არ დაკლებია. ახლაც ისეთივე სამუშაო მაქვს შესასრულებელი, 

როგორიც უწინ. თავშიც ვთქვი: როცა დამწყები მწერალი ხარ, გარკვეულ პრობლემათა 

ერთობლიობა აუცილებლად იჩენს თავს. მაგრამ საქმე არც მერე იოლდება. შეიძლება, იმ 

წიგნის მთავარი პრობლემატიკა, რომელსაც წერ, მოხელთებული გქონდეს, მაგრამ მძიმე 
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სამუშაო მძიმე სამუშაოდვე რჩება. შეიძლება წიგნი ორი წელი წერო. ხანდახან დღეში თითო 

გვერდს წერ, ხანდახან -  არც ერთს; შეიძლება, სამი გვერდი დაწერო, მაგრამ მერე მოისროლო. 

ყოველი წინადადება ახალ პრობლემას წამოჭრის. შენი ამოცანა ისაა, ერთი წინადადება 

მომდევნოს გადააბა. წერ ამ წინადადებას, და მერე უნდა გაიაზრო, რა შეიძლება მოსდევდეს 

მას, და რა არ უნდა მოსდევდეს.   

 

ყველა იმ პრემიას არ ჩამოვთვლი, რაც წლების განმავლობაში გაქვთ მიღებული, მაგრამ 

მაინტერესებს, იყო თუ არა აღიარების ფორმა, რომელიც თქვენთვის ახლაც ბევრს ნიშნავს.  

რა გითხრათ, ასეთი ბევრი იყო და ალბათ უკვე საკმარისია. ბოლოს და ბოლოს, ისე ხდება, 

რომ პრემიები ბევრს აღარაფერს ნიშნავს შენს ცხოვრებაში. თუმცა ზოგი ჯილდო უფრო 

მნიშვნელოვანი გეჩვენება, ასეც არის. და როცა ჯილდოთი იმ წიგნს გამოარჩევენ, რომელიც 

განსაკუთრებით მოგწონს - უნდა გითხრათ, ეს არაჩვეულებრივია. იცით, ჯილდოს მიღება 

ადამიანში ბავშვს აღვიძებს. და მეორე დღეს სამუშაოს ახალი ძალით უბრუნდები.  

 

 არის თუ არა ისეთი რამ თქვენს ცხოვრებაში, რასაც ახლა მეტ დროს უთმობთ? 

დიახ, ხანმოკლე წაძინებებს. მოდი, ორიოდ სიტყვას გეტყვით ამაზე. ეს სრულიად 

ფანტასტიკური რამეა. პატარა რომ ვიყავი, მამაჩემი სულ ცდილობდა, ჩემთვის კაცად ყოფნა 

ესწავლებინა. და ერთხელ მითხრა - მაშინ ალბათ ცხრა წლის ვიქნებოდი - ფილიპ, წაძინება 

რომ მოგინდება, ტანზე გაიხადე, პლედი ან საბანი დაიფარე და უკეთ დაგეძინებაო. ახლა 

სწორედ ასე ვიქცევი. როგორც სხვა დანარჩენში, მამაჩემი აქაც მართალი იყო. წამოვწვები, 

წავუძინებ ხოლმე, აუზიდან რომ ამოვდივარ, წავიხემსებ, გაზეთს წავიკითხავ და ისევ ამ 

შესანიშავ რამეს ვაკეთებ - თვალს ვატყუებ. თვალს რომ ახელ, პირველი თხუთმეტი წამის 

განმავლობაში ვერც ხვდები, სად ხარ. უბრალოდ ცოცხალი ხარ, სული გიდგას. ნეტარება 

სხვა კი არაფერია. აი ესაა აბსოლუტური ნეტარება. თქვენ ალბათ ჯერ კარგა ხანს იმუშავებთ, 

მაგრამ მერე ამის დროც დაგიდგებათ.  

 

მგონი არაჩვეულებრივი რჩევა მომეცით. 

და ტანზე გახდა არ დაგავიწყდეთ. 

 

მისტერ როთ, ძალზე სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი. დიდი მადლობა. 

გმადლობთ, სკოტ. 
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teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი 

 

1.  ვინ იღებს ინტერვიუს ფილიპ როთისგან? 

ა. ჟურნალი „სარკე“. 

ბ. სკოტ საიმონი. 

გ. ჟურნალი „გზა“ 

დ. ედუარდ სკოტი. 

2. მწერლის თქმით, რასთან ჭიდილი დაასრულა მან ? 

ა. ხალხთან. 

ბ. მთავრობასთან. 

გ.  ჟურნალისტებთან. 

დ. მწერლობასთან. 

3. ფილიპ როთი ამბობს, რომ წერა არის: 

ა.  ძალიან მარტივი სამუშაო. 

ბ. სახალისო და საინტერესო. 

გ. ძალიან რთული სამუშაო. 

დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

4. ის, რომ როთი აღარ წერს, ეს იმას ნიშნავს... (მწერლის თქმით): 

ა. რომ მას წერა მობეზრდა. 

ბ. რომ მას წერა აღარ შეუძლია. 

გ. რომ ის ცხოვრებას აღარ აკვირდება 

დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

  

5. რომელი რომანი აღმოჩნდა მწერლისთვის უკანასკნელი? 

__________________________________________________________________________________ 
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6. ვინ არის მწერლისთვის ნათან ცუკერმანი? 

_____________________________________________________________________________ 

7.  დაასრულეთ წინადადება:  „საცხოვრებლად სოფელში გადავედი, რადგან“.... 

___________________________________________________________________________ 

8. ვინ არის ბლეიქ ბეილი? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9. ჟურნალისტის თქმით რა არ მოსწონთ ქალებს როთის რომანებში? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

დიდ დროს ვუთმობ ხ--------- წაძინებებს. მოდი, ორიოდ სიტყვას გ---------- ამაზე. ეს 

სრულიად ფ----------- რამეა. პ------- რომ ვიყავი, მ---------- სულ ცდილობდა, ჩემთვის კაცად 

ყოფნა ე----------. და ერთხელ მ--------- - მაშინ ა--------- ცხრა --------- ვიქნებოდი - ფილიპ, წ--

------ რომ მოგინდება, ----------- გაიხადე, პლედი ან ს-------- დაიფარე და უკეთ დ-----------  

 

11. „მგონი არაჩვეულებრივი რჩევა მომეცით“ - ვინ ამბობს და რა რჩევაზეა საუბარი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

12. წარმოიდგინეთ, რომ მოგეცათ შანსი ინტერვიუზე ჩაწეროთ თქვენი საყვარელი მწერალი, 

მსახიობი, მომღერალი, ვისთან შეხვედრას ისურვებდით და რა კითხვებს დაუსვამდით? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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დარგობრივი ტექსტები 

 

humanitaruli seqcia 

 

 

იაკობ ხუცესი 

 

იაკობ ხუცესი V საუკუნეში მოღვაწეობდა. იგი არის ჩვენამდე მოღწეული უძველესი 

ქართული ლიტერატურული ძეგლის „შუშანიკის წამების’‘ ავტორი. ნაწარმოებიდან ჩანს, 

რომ იაკობი იყო აღწერილი ამბის მოწმე და აქტიური მონაწილე, შუშანიკის მოძღვარი, 

საპიტიახშოს კარის ეკლესიის მღვდელი.  

`შუშანიკის წამება’‘ დაწერილია 476-483 წლებში. მასში აღწერილია იმდროინდელი 

პოლიტიკური, რელიგიური და კულტურული ცხოვრება. ამ დროს ქართლი 

დაპყრობილი ჰყავდა ირანს. იგი ცდილობდა ქართლში ქრისტიანული რელიგიის 

ნაცვლად მაზდეანობა, ანუ ცეცხლთაყვანისმცემლობა გაევრცელებინა. ვარსქენმა, ქვემო 

ქართლის პიტიახშმა, მიიღო მაზდეანობა და გადაწყვიტა, თავისი ცოლ-შვილიც ამ 

სარწმუნოებაზე გადაეყვანა. მაგრამ მას წინააღმდეგობა გაუწია ცოლმა, შუშანიკმა, 

რომელიც იყო სომეხი მხედართმთავრის ვარდან მამიკონიანის შვილი. ვარსქენმა 

შუშანიკი საპყრობილეში ჩასვა, სადაც მან ექვსი წელი გაატარა, მეშვიდე წელს კი 

გარდაიცვალა. ნაწარმოებს საფუძვლად უდევს ეს ამბავი.  

`შუშანიკის წამების’‘ ავტორი არის უაღრესად ნიჭიერი ქართველი მწერალი. 

ნაწარმოები ჩვენამდე სრულად არაა მოღწეული. იაკობ ხუცესს ამ ნაწარმოების გარდა 

სხვაც უნდა ჰქონოდა დაწერილი, მაგრამ, სამწუხაროდ, მისმა შემოქმედებამ ჩვენამდე 

ვერ მოაღწია. ნაწარმოები დაწერილია მეტად ნიჭიერი მწერლის მიერ, ყველა გმირის 

ხასიათი კარგად ჩანს. მასში ბევრია დიალოგი, რაც მკითხველს ძალიან აახლოებს 

გმირის განცდებთან.  

ნაწარმოებში კარგადაა წარმოდგენილი V საუკუნის ქართლის ცხოვრება, 

სოციალური ურთიერთობები, ისტორიული და გეოგრაფიული ცნობები. მნიშვნელოვანია, 

რომ ამ დროს ქართულად უკვე თარგმნილი ყოფილა სახარება, „დავითნი’‘ და სხვა 

წიგნები. გარდა ამისა, ქართულად უკვე არსებობდა ქრისტიანული რელიგიისათვის 

თავდადებული სხვა მოწამეების ცხოვრების ამსახველი წიგნები. 
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1. (შემოხაზეთ სწორი პასუხი) რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა იაკობ ხუცესი? 

 IV საუკუნეში   

 VI საუკუნეში 

 V საუკუნეში 

 VII საუკუნეში 

2. გააგრძელეთ წინადადება:  იაკობ ხუცესი გახლდათ... ---------------------------------------

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

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

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

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

3. (შემოხაზეთ სწორი პასუხი) საიდან ჩანს, რომ ავტორი თავად იყო აღწერილი ამბის 

მოწმე?  

 ისტორიული წყაროებიდან; 

 მისი მოწაფეები იუწყებოდნენ; 

 სამეცნიერო კვლევების შედეგად დადგინდა; 

 ნაწარმოებიდან; 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

4. რომელ წლებშია დაწერილი „შუშანიკის წამება“? 

 476-483 წლებში; 

 472-488 წლებში; 

 465-470 წლებში; 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

5.   ჩამოთვალეთ ის განსაკუთრებული ფაქტები, რის გამოც „შუშანიკის წამება“ ძალიან 

მნიშვნელოვანია  საქართველოსთვის: 

1.  _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



196 
 

3. _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. გამოყავით ტექსტიდან  მთავარი აზრი, მეორეხარისხოვანი (არაძირითადი) დეტალები და 

გააკეთეთ მოკლე დასკვნა.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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იოანე საბანისძე 

 

იოანე საბანისძე ნიჭიერი ქართველი მწერალია. მას ეკუთვნის აგიოგრაფიული 

ნაწარმოები „აბოს წამება‘‘. ეს თხზულება დაიწერა 486-490 წლებში. იოანე თავად იყო ამ ამბის 

მოწმე, ამასთანავე იგი იყო თავისი პერსონაჟის მეგობარი. ნაწარმოები დაწერილია ქართლის 

კათალიკოსის სამოელის შეკვეთით. იოანე საბანისძემ ამ თხზულებაში პირველად გამოკვეთა 

ეროვნული იდეა და ქრისტიანული რელიგიისათვის თავდადებული პირი ეროვნულ გმირად 

აღიარა. მან აღწერა არაბთა ბატონობა ქართლში და თანამედროვეებს დაანახა 

სარწმუნოებრივი და ეროვნული პრობლემები, ამასთან ერთად, უჩვენა გამოსავალი _ 

ქრისტიანული რელიგიის დაცვა ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას ნიშნავდა.  

ნაწარმოები ოთხი თავისაგან შედგება. პირველ თავში გადმოცემულია ქართველთა 

მდგომარეობა და ქრისტიანული რელიგიის მნიშვნელობა ქართველებისთვის; მეორე და 

მესამე თავში მოთხრობილია აბოს ცხოვრება და სიკვდილით დასჯა; მეოთხე თავი კი აბოს 

ქებას წარმოადგენს.  

აბო იყო არაბი ჭაბუკი. იგი ბაღდადიდან თბილისში გამოჰყვა ქართლის ერისთავს 

ნერსეს. თბილისში აბო ახლოს გაეცნო ქრისტიანულ სარწმუნოებას და მთელი გულით 

შეიყვარა ქრისტე. აბო დაუახლოვდა ქართველებს, ისწავლა ქართულად ლაპარაკი და წერა-

კითხვა. მალე ნერსე ერისთავი იძულებული გახდა, ქართლი დაეტოვებინა და სამასი 

მეომრით გადავიდა ხაზარეთში, სადაც აბო ჭეშმარიტ ქრისტიანად მოინათლა. შემდეგ კი 

ისინი დასავლეთ საქართველოში გადავიდნენ. რამდენიმე ხნის შემდეგ ნერსე თბილისში 

დაბრუნდა, მას თან აბოც გამოჰყვა. არაბებმა გაქრისტიანებული აბო დაასმინეს ამირასთან, 

აბო დააპატიმრეს და ციხეში ჩასვეს. ათი დღის პატიმრობის შემდეგ, 786 წლის 6 იანვარს აბოს 

თავი მოჰკვეთეს, გვამი დაწვეს, ფერფლი და ძვლები მტკვარში ჩაყარეს.  

იოანე საბანისძემ ამ ნაწარმოებით საფუძველი ჩაუყარა ეროვნულ იდეოლოგიას.   
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1.  (შემოხაზეთ სწორი პასუხი) ვინ დაწერა „აბოს წამება? 

 იაკობ ხუცესი; 

 იაონე საბანისძე; 

 კათალიკოსი სამოელი; 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

2. გააგრძელეთ წინადადება:  იოანე საბანისძე გახლდათ... ------------------------------------

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

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

3. რამდენი თავისგან შედგება „აბოს წამება“?  

 ერთი  

 სამი  

 შვიდი 

 ხუთი 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

4. რომელ წლებშია დაწერილი „აბოს წამება“? 

 476-483 წლებში; 

 472-488 წლებში; 

 486-490 წლებში; 

 არც ერთი პასუხი არა რის სწორი. 

5.   ჩამოთვალეთ ის განსაკუთრებული ფაქტები, რის გამოც „აბოს წამება „ ძალიან 

მნიშვნელოვანი კულტურული ძეგლია საქართველოსთვის: 

1.  ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 
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6. დაწერეთ ოთხკუთხედში ტექსტის მთავარი აზრი და გარშემო რგოლებში ის მთავარი 

დეტალები მოკლედ, რაც,თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი აზრი: 

I დეტალი: III დეტალი: 

II დეტალი: 
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7. გადმოეცით აბოს ისტორია (მოკლედ)   

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 თხრობა და აღწერა 

 

თხრობა 

 

თხრობა არის ამბის გადმოცემა. ამბავი მოიცავს გარკვეულ მოქმედებას, რაც 

მიმდინარეობს დროსა და სივრცეში. თხრობისას მნიშვნელობა აქვს მოვლენათა 

განვითარების თანმიმდევრობას. ხშირად ერთი ამბავს მოსდევს მეორე, მეორეს _ მესამე და 

ა.შ. თხრობისას მოქმედება უნდა განვითარდეს ნათლად, ცოცხლად და საინტერესოდ. 

თხრობა შეიძლება იყოს ავტორის ან პერსონაჟის. ხშირად ავტორი 

პერსონაჟის როლში გამოდის და თხრობა მისი პოზიციიდან ხდება, ასეთ შემთხვევაში 

თხრობა I პირში მიმდინარეობს. ავტორის მიერ თხრობის განვითარებისას მოვლენები მესამე 

პირის ფორმითაა წარმოდგენილი და ავტორი ნაწარმოებში არ ჩანს. 

თხრობა ძირითადად ზმნების წარსული დროის ფორმებით ხდება. იშვიათად თხრობა 

შეიძლება აიგოს ზმნის სხვა დროის ფორმებითაც. 
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1. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: თხრობა არის: 

ა) ამბის ათვისება. 

ბ) ინფორმაციის შენახვა. 

გ) ამბის მოსმენა. 

დ) ამბის გადმოცემა. 

2. რას მოიცავს ამბავი? 

ა) დროს. 

ბ) მხოლოდ სინამდვილეს. 

გ)მხოლოდ სიცრუეს . 

დ)მოქმედებას. 

3. თხრობისას მოქმედება მიმდინარეობს: 

ა) მხოლოდ დროში. 

ბ) მხოლოდ ახლანდელ დროში. 

გ) დროსა და სივრცეში. 

დ)მხოლოდ სივრცეში. 

4. რას ენიჭება დიდი მნიშვნელობა თხრობისას? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. ვის როლში გვევლინება ხშირად ავტორი? ..... 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ნაწარმოებში ვინ შეიძლება იყოს მთხრობელი? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. როდის  არ ჩანს ავტორი ნაწარმოებში? 

______________________________________________________________________________ 

 

8. თემატურად დააკავშირე წინადადებები ერთმანეთს: 

ა) თხრობა ძირითადად...  
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ბ) იშვიათად თხრობა შეიძლება აიგოს ზმნის... 

გ) ავტორის მიერ თხრობის განვითარებისას... 

დ) როცა ავტორი პერსონაჟის როლში გამოდის... 

 

1) მოვლენები მესამე პირის ფორმითაა წარმოდგენილი 

2) ზმნების წარსული დროის ფორმებით ხდება. 

3) ასეთ შემთხვევაში თხრობა I პირში მიმდინარეობს. 

4) სხვა დროის ფორმებითაც. 

 

9. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები:  

ხ------- ერთი ამბავს --------ს მეორე, მეორეს _ ------- და ა.შ. თხრობისას მ-------- 

უნდა განვითარდეს -------------, ც-------- და -----------დ. თხრობა შეიძლება იყოს ----

------------ ან პ---------------. ხშირად ავტორი --------- როლში გამოდის და თხრობა 

მისი პ--------------ნ ხ----------. 

 

10. ჯგუფში შეარჩიეთ ორი სტუდენტი, რომელიც უნდა დაჯდეს აუდიტორიის შუა 

ნაწილში, ისე, რომ ვერ ხედავდეს დაფას. 

მერხებთან მსხდომმა სტუდენტებმა, ერთმანეთისგან მალულად, დაფაზე უნდა 

დაწერონ ტექსტში გამუქებული სიტყვები ან წინადადება, როგორც კი ყველა სიტყვას 

დაწერენ დაფაზე,   სიტყვები გადანაწილდება 2 სტუდენტზე, რომლებიც ვერ ხედავენ 

დაფაზე დაწერილ სიტყვებს, სტუდენტები უნდა შეეცადონ, დაფაზე დაწერილი 

სიტყვის წარმოთქმის გარეშე, თემატიკურად აუხსნან,  რა სიტყვა წერია დაფაზე.  

მაგ.  

სიტყვა:  ახსნა: 

მხიარული ეს სიტყვა შეიძლება ითქვას ადამიანზე, რომელიც 

ხშირად იცინის, კარგი ხასიათის ადამიანია... და ა.შ. 

 

                       

იმის მიხედვით, ვინც მეტ სიტყვას ამოიცნობს, გამოვლინდება გამარჯვებული. 
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აღწერა 

 

აღწერა ეს არის პიროვნების, საგნის, მოქმედების მახასიათებელი თვისებების 

ჩამონათვალი. აღწერისას გამოიკვეთება მნიშვნელოვანი, თვალშისაცემი თვისებები; 

აღწერისათვის უნდა შეირჩეს შესაფერისი ენობრივი საშუალებები (მხატვრულ ტექსტში 

ავტორი ხშირად იყენებს შედარებებს, ეპითეტებს, მეტაფორებს...). 

აღწერა შეიძლება იყოს: 

გარეგნობის აღწერა _ პორტრეტი 

ბუნების აღწერა _ პეიზაჟი 

მოქმედების აღწერა _ სცენა 

აღწერას ავტორი გარკვეული მიზნით მიმართავს. მას სურს შექმნას დამახასიათებელი 

სურათი, განწყობის შესაფერისი გარემო, მოქმედების შესაბამისი ატმოსფერო. ყოველივე ეს 

კი მიიღწევა მნიშვნელოვანი და მახასიათებელი ნიშნების გამოკვეთით და მათი ჩამოთვლით. 

ხშირად აღწერა ავტორის მიზანს ემსახურება, იგი გარკვეულად ხსნის ავტორის 

დამოკიდებულებას და ამზადებს მკითხველს ნაწარმოების სიუჟეტის განვითარებისათვის. 

გარეგნობის აღწერისას მნიშვნელოვანია სახე, თვალები, თმა, ღიმილი, აღნაგობა, 

სიმაღლე, სიარულის მანერა, გამოხედვა... პორტრეტის აღწერისას ყოველივე ამას ექცევა 

ყურადღება და ადამიანი ამ ნიშნებით ხასიათდება. ამიტომ გარეგნობის აღწერისას უფრო 

მეტად გამოიყენება ზედსართავი სახელები, ხოლო ზმნები კი შედარებით მცირე 

რაოდენობით გვხვდება.. გარეგნობის აღწერისას შეიძლება გამოვიყენოთ ფორმები: აქვს, 

უხდება... აღწერისას შეიძლება მახასიათებელი ნიშნები ჩამოთვლილი იყოს. 

ბუნების აღწერისას ყურადღება ექცევა გარემოს: აღიწერება ხე, მთა, ბალახი, ცა, მდინარე, 

გზა... „ 

მოქმედების აღწერისას მრავლად გამოიყენება ზმნები. 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. შემოხაზეთ სწორი პასუხი: აღწერისას გამოიკვეთება: 

ა) მნიშვნელოვანი თვისებები. 

ბ) უმნიშვნელო თვისებები. 

გ) მნიშვნელოვანი დეტალები. 

დ) უმნიშვნელო დეტალები. 
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2. რას უნდა შეირჩეს აღწერისთვის? 

ა) შესაფერისი აზრი. 

ბ) შესაფერისი ენობრივი საშუალებები 

გ) შეუფერებელი ენობრივი საშუალებები . 

დ) შესაფერისი მოქმედებები. 

3. რა ეწოდება გარეგნობის აღწერას? 

ა) ავტოპორტრეტი. 

ბ) პორტრეტი. 

გ) პეიზაჟი. 

დ) გამოსახულება. 

4. რა ეწოდება ბუნების აღწერას? 

ა) პორტრეტი. 

ბ) ბუნების პორტრეტი 

გ) პეიზაჟი. 

დ) ავტოპორტრეტი. 

 

5. მოქმედების აღწერას ეწოდება: 

ა) მსვლელობა 

ბ) სცენა 

გ) მოქმედების მიმდინარეობა 

დ) ქმედება. 

 

6. რა მიზნით მიმართავს ავტორი აღწერას და რა უნდა გაითვალისწინოს  იმისათვის, 

რომ მიაღწიოს კარგ შედეგს? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7. ჩამოთვალეთ ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც აუცილებელია გარეგნობის 

აღწერისას  ..... 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. რა ფორმები შეიძლება გამოვიყენოთ გარეგნობის აღწერისას? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. თემატურად დაუკავშირეთ წინადადებები ერთმანეთს: 

ა) ბუნების აღწერისას ყურადღება ექცევა გარემოს:  

ბ) მოქმედების აღწერისას  

გ) გამოიყენება ზედსართავი სახელები 

დ) ავტორის მიზანს ემსახურება, 

 

1) ხშირად აღწერა... 

2) აღიწერება ხე, მთა, ბალახი, ცა, მდინარე, გზა... „ 

3) გარეგნობის აღწერისას უფრო მეტად... 

4) მრავლად გამოიყენება ზმნები. 

 

10. გარეგნობასთან დაკავშირებული სიტყვები: 

 დაიყავით ორ გუნდად და დაარქვით თქვენს გუნდს სახელი (მაგალითად, აირჩიეთ 

რომელიმე ხილის სახელი);  დაფა მარკერით (ან ცარცით) გაყავით ორ ნაწილად, 

დაწერეთ თქვენი გუნდის სახელი: მარჯვენა ან მარცხენა მხარეს. 

თქვენი გუნდის წევრები უნდა შეიკრიბონ ერთ მხარეს, მეორე გუნდის წევრები - სხვა 

მხარეს, მონიშნეთ სასტარტო ადგილი, თითოეული გუნდის წევრი ცალ-ცალკე მიდის 

დაფასთან,  თავისი გუნდის გრაფაში  წერს გარეგნობასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ 
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სიტყვას, ბრუნდება უკან და მარკერს (ცარცს) გადასცემს მისი გუნდის სხვა  წევრს, 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა დაუბრუნდება სასტარტო ადგილს. 

 

 

ნიმუში: 

გუნდი: „ფორთოხალი“ გუნდი „ალუბალი“ 

სიტყვა: მომხიბვლელი... ქერა (თმა)... 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება: მას შემდეგ, რაც ორივე გუნდის წევრი დაწერს დაფაზე სიტყვებს, 

მასწავლებელი სათითაოდ განიხილავს ორივე გუნდის ნაწერს, სიტყვის სწორად 

დაწერის, თემის ადეკვატურობის და რაოდენობის მიხედვით გამოვლინდება 

გამარჯვებული ჯგუფი. 

 

11. აღწერეთ თქვენი  ჯგუფელი (გარეგნობა და მისი ბუნება) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ლუარსაბ თათქარიძის სახლის აღწერა 

 

შუა კახეთის პატარა სოფელში ერთი ტრიალი, დაცემული ადგილი და იმ ადგილის 

შუაგულსა _ ორსართულიანი სახლი ქვითკირისა... სახლის იატაკი აგურისა არის. ეგ 

არაფერი. ეს არის ძნელი, რომ აგურები შიგადაშიგ ამოცვივნულან; იმათი ადგილი 

ამოთხრილ ორმოებად დარჩენილა. თვალების ძალიან გაფაციცება უნდა, თორემ, თუ ფეხი 

შიგ ჩაგივარდა, ვაი შენს მტერს! ან კისერი მოსტყდება კაცსა, ან თვითონვე ფეხი... ამ ხიფათს 

შეიძლება კაცი გადაურჩეს, ოთახი რომ  ნათელი იყოს. ვაი, რომ არც ეს არის. თუმცა ორი 

კარგა მოდიდო, ფანჯარა აქვს, მაგრამ ოთახი მაინც  ბნელია, იმიტომ რომ ფიჭვის ჩარჩოებზე 

მინის მაგივრად მეტად გამჭრიახ გონებას გაქონილი ქაღალდი გაუკრავს... 

იმ ოთახში იდგა ორი გრძელი ტახტი, ერთმანეთის პირისპირ. ისეთი ფაქიზი ქეჩა და 

ხალიჩა ეშალა ზედა, რომ, როცა კნეინა ადგებოდა, ყოველი მის ბრწყინვალების ბრწყინვალე 

ფეხის ბრწყინვალე გადადგმაზე ისე ლამაზად აბოლდებოდა ხოლმე, რომ კაცი ყურებით ვერ 

გაძღებოდა. ამ ორ ტახტშუა აღმოსავლეთის კედელზე მოჩანდა კბილებჩაცვივნულ ბებერ 

დედაკაცის დაღებულ პირსავით, ერთი ამოჭვარტლული გარედან და შიგნიდან, ერთი 

მწუხარე და დაღრეჯილი ბუხარი. აქა-იქ ოთახის სამკაულად ეყარა სხვადასხვანაირი 

ნივთები, მაგალითად: ტალახიანი ყარაბაღული თეთრი წაღები, პირმოტეხილი სპილენძის 

თუნგი, ქონიანი შანდალი, სპილენძის საჩაიეში მოხარშული მყრალა-ბალახი, ზურგიელის 

ნაჭერი და სხვანი და სხვანი. 

 

 

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. ნაწარმოებში აღწერილი სახლი არის: 

 აგურით ნაშენები. 

 ქვითკირის. 

 ქოხი. 

 ფიცრით ნაშენები. 
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2. აღწერილი სახლი მდებარეობს: 

 სამეგრელოში. 

 კახეთში. 

 იმერეთში. 

 გურიაში. 

3. აღწერილ სახლში ოთახი არის ბნელი, რადგან: 

 სახლა არ აქვს ფანჯარა. 

 სახლს აქვს მხოლოდ ორი ფანჯარა, 

 სახლში არ არის შუქი. 

 ფანჯარას გაქონილი ქაღალდი აკვრია. 

      4.  უპასუხეთ კითხვებს: 

როგორ არის ამ ეპიზოდში სახლი აღწერილი? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

რომელი ფრაზებით არის აღწერილი სახლი, ეზო, ოთახი? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

თქვენი აზრით, ავტორის როგორი დამოკიდებულება ჩანს ამ ეპიზოდში სახლის 

პატრონისადმი, რატომ ფიქრობ ასე? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. რას ადარებს ავტორი ბუხარს?  

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. ტექსტში ავტორი ამბობს- „ფიჭვის ჩარჩოებზედ მინის მაგივრად მეტად გამჭრიახ 

გონებას გაქონილი ქაღალდი გაუკრავს...“ თქვენი აზრით, რა კონტექსტში უწოდებს 

ავტორი სახლის მეპატრონეებს „გონებით გამჭრიახებს“? რატომ ფიქრობ ასე? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

7. ტექსტის მიხედვით, რა საფრთხე ემუქრება სახლში შესულ სტუმარს „თუ თვალები ძალიან 

არ გააფაციცე“? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. ჩასვით მოცემული სიტყვები სათანადო ფორმაში:  

ოთახი, ყურება, ადგომა, ფეხი, ერთმანეთი, ბრწყინვალე. 

იმ თათქარიძის -------- იდგა ორი გრძელი ტახტი, ------------ პირისპირ. ასეთი 

ფაქიზი ქეჩა და ხალიჩა ეშალა ზედა, რომ, როცა კნეინა ------------, ყოველი 

მის ------------- ბრწყინვალე ------------ ბრწყინვალე გადადგმაზედ ისე ლამაზად 

აბოლდებოდა ხოლმე, რომ კაცი ----------- ვერ გაძღებოდა. 
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9. ჯგუფში შეარჩიეთ ორი სტუდენტი, რომელიც უნდა დაჯდეს აუდიტორიის შუა ნაწილში, 

ისე, რომ ვერ ხედავდეს დაფას. 

მერხებთან მსხდომმა სტუდენტებმა, მათგან მალულად, დაფაზე უნდა დაწერონ 

ტექსტში გამუქებული სიტყვები ან წინადადება, როგორც კი ყველა სიტყვას დაწერენ 

დაფაზე,  12 სიტყვა გადანაწილდება 2 სტუდენტზე, რომლებიც ვერ ხედავენ დაფაზე 

დაწერილ სიტყვებს, სტუდენტები უნდა შეეცადონ, მათ  დაფაზე დაწერილი სიტყვის 

წარმოთქმის გარეშე, თემატიკურად აუხსნან,  რა სიტყვა წერია დაფაზე.  

ნიმუში:  

სიტყვა:  ახსნა: 

მხიარული ეს სიტყვა შეიძლება ითქვას ადამიანზე, რომელიც 

ხშირად იცინის, კარგი ხასიათის ადამიანია... და ა.შ. 

 

იმის მიხედვით, ვინც მეტ სიტყვას ამოიცნოს გამოვლინდება გამარჯვებული. 

 

სწავლების სამი ფორმა 

 

სწავლების 3 ფორმა არსებობს:  

1. ინდივიდუალური - თითოეული მოსწავლე მუშაობს დამოუკიდებლად 

მასწავლებლის მიერ დასახული მიზნის მისაღწევად. ეს მოდელი გულისხმობს, რომ 

ერთი მოსწავლის მიღწევა სრულებით არ არის დამოკიდებული სხვა მოსწავლეების 

წარმატება-წარუმატებლობასთან, რაც ნიშნავს, რომ მოსწავლეები იმ კონკრეტული 

მიზნის მიღწევის პროცესში არ ურთიერთთანამშრომლობენ. ინდივიდუალურ მოდელზე 

მუშაობისას მავანის მიზანი არ არის დაკავშირებული მეორის (სხვის) მიზანთან, მისი 

წარმატება არ არის დამოკიდებული სხვის წარმატება-წარუმატებლობასთან. სამუშაოს 

შემსრულებელი პასუხისმგებელია მხოლოდ საკუთარი თავის და პედაგოგის 

წინაშე. ამ ტიპის სწავლების სიტყვიერი ფორმულა ასე შეიძლება 

ჩამოვაყალიბოთ: „მხოლოდ მე - მე მარტო’‘. 
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2. კონკურენტული - მოსწავლე აცნობიერებს, რომ მასწავლებლის მიერ დასახულ 

მიზანს იგი წარმატებით მიაღწევს; გაიმარჯვებს მხოლოდ და მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუკი სხვა მოსწავლეები ვერ მიაღწევენ ამ მიზანს და დამარცხდებიან, 

რაც ნიშნავს, რომ თითოეული მოსწავლე დაინტერესებულია სხვა მოსწავლის / 

კონკურენტის ბლოკირებასა და დამარცხებაში. კონკურენტულ მოდელზე მუშაობისას 

მავანის წარმატებას მეორის (სხვის) წარუმატებლობა განაპირობებს. მისი წარმატების 

საფუძველი სამუშაოს სხვაზე უკეთესად და მასზე სწრაფად შესრულებაა. მას არ 

ადარდებს თანაგუნდელის / თანაკლასელის ინტერესები და კონცენტრირებულია 

მხოლოდ საკუთარ თავზე. ამ ტიპის სწავლების სიტყვიერი ფორმულა ასე ჟღერს „მე - 

შენ ნაცვლად’‘.  

3. თანამშრომლობითი - თითოეული მოსწავლე აცნობიერებს, რომ ერთადერთი 

გზა მასწავლებლის მიერ დასახული მიზნის მისაღწევად თანაკლასელებთან 

ურთიერთთანამშრომლობაა. ერთის გამარჯვება ნიშნავს ყველას გამარჯვებას, რაც 

გულისხმობს ერთობლივი მიზნის მისაღწევად გუნდური პასუხისმგებლობის გრძნობის 

გამძაფრებას და ამავდროულად ხელს უწყობს ნაკლებად სტრესული, უფრო ჯანსაღი 

სასწავლო ატმოსფეროს ჩამოყალიბებას. 

თანამშრომლობით მოდელზე მუშაობისას მავანი აღწევს დასახულ მიზანს 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მისი თანაგუნდელიც მასავით წარმატებულია, რადგან 

გუნდის წარმატება თითოეული მისი წევრის წარმატებაა ნიშნავს. გუნდის წევრები ხომ 

არა მხოლოდ უშუალო კავშირში არიან ერთმანეთთან, არამედ დამოკიდებულნიც არიან 

ერთურთზე. ამ ტიპის სწავლების სიტყვიერი ფორმულა ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს: 

`„ჩვენ ერთობლივად“ ან „̀მე ნიშნავს ჩვენ“. 
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teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. სწავლების მხოლოდ: 

 ორი ფორმა არსებობს. 

 ოთხი ფორმა არსებობს. 

 სამი ფორმა არსებობს. 

 ერთი ფორმა არსებობს. 

2. ინდივიდალური სწავლების მოდელი გულისხმობს, როდესაც: 

 მოსწავლე დაინტერესებულია სხვა მოსწავლის წარმატებით. 

 მოსწავლის წარმატება დამოკიდებულია სხვა მოსწავლის 

წარუმატებლობასთან. 

 მოსწავლე მუშაობს დამოუკიდებლად მასწავლებლის მიერ დასახული მიზნის 

მისაღწევად. 

 მოსწავლეები ურთიერთთანამშრომლობენ. 

3. კონკურენტული  სწავლების მოდელი გულისხმობს, როდესაც: 

 მოსწავლე აცნობიერებს იმას, რომ ის გაიმარჯვებს თუ სხვებიც იქნებიან 

წარმატებულები. 

 ერთი მოსწავლის წარმატებას, სხვა მოსწავლი წარუმატებლობა განაპირობებს. 

 მოსწავლე მუშაობს დამოუკიდებლად მასწავლებლის მიერ დასახული მიზნის 

მისაღწევად. 

 მოსწავლეები ურთიერთთანამშრომლობენ. 

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

4. სწავლების რომელი მოდელის სიტყვიერი ფორმულაა: „მხოლოდ -მე, მე -მარტო“ ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5. სწალების რომელი მოდელის სიტყვიერი ფორმულაა: „მე ნიშნავს ჩვენ“ ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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6. გრაფაში ჩაწერეთ ტექსტში მოცემული სწავლების ფორმები და თითოეული აღწერეთ თქვენი 

სიტყვებით. 

სწავლების ფორმა: აღწერა: 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

7. სწავლების რომელ ფორმას მიანიჭებთ უპირატესობას? რატომ ფიქრობთ ასე? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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XI - XV  საუკუნეების საქართველო 

 

       საქართველოს ისტორიის  ქრონოლოგიური ჩარჩო - XI - XV საუკუნეები - მოიცავს 

ქართველი ხალხის ისტორიის უაღრესად მნიშვნელოვან პერიოდს. სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების მხრივ ეს იყო ჩამოყალიბებული, განვითარებული ფეოდალიზმის ხანა.  

     ქვეყნის პოლიტიკური თვალსაზრისით  მოცემული პერიოდი იყოფა ორ, ერთმანეთისაგან 

მკვეთრად განსხვავებულ, ეტაპად.  ამათგან პირველი - XI – XIII სს. დასაწყისი - ეკონომიკური, 

სოციალურპოლიტიკური და კულტურული განვითარების აღმავალი ეტაპი იყო, კერძოდ, XII - 

XIII სს. მიჯნაზე შუა  საუკუნეების საქართველო ერთიან, შედარებით ცენტრალიზებულ 

სახელმწიფოდ  იქცა და თავისი ისტორიული ცხოვრების უმაღლეს საფეხურს მიაღწია. 

შემდგომ  ეტაპზე კი (XIII ს.შუა წლები - XVს.) საშინაო და საგარეო ვითარების მკვეთრმა 

გაუარესებამ გამოიწვია ქვეყნის ეკონომიკის, პოლიტიკისა და კულტურის თანდათანობითი 

დაქვეითება, რომელიც XV ს. მიწურულს ცალკეულ  სამეფო სამთავროებად პოლიტიკური 

დაშლით დასრულდა.  

ქვემოთ შევეცდებით, ზოგადად დავახასიათოთ ეს ისტორიული პროცესი.  

 

*** 

         X ს. ბოლოსათვის საქართველოს საზოგადოებრივმა წყობილებამ მიიღო  სავსებით 

ჩამოყალიბებული, განვითარებული ფეოდალიზმის სახე. მაშინდელი საქართველოს 

მოსახლეობა ორი ძირითადი კლასისაგან - გაბატონებული  ფეოდალური კლასისა 

(აზნაურობა) და ექსპლოატირებული ფეოდალურად დამოუკიდებელი გლეხობისაგან 

შედგებოდა. ანტაგონისტური წინააღმდეგობანი და ბრძოლა აღნიშნულ კლასებს შორის კი ამ 

ეპოქის საქართველოს ისტორიის  მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი იყო.  

           აზნაურთა გაბატონებული კლასი დიდებულებისა (მსხვილი ფეოდალები)  და 

აზნაურებისაგან (წვრილი და საშუალო ფეოდალები) შედგებოდა.  ფეოდალური კლასის 

შინაგანი ორგანიზაცია მწყობრ იერარქიულ სტრუქტურაზე იყო დამყარებული. 

სიუზერენულ-ვასალური დამოკიდებულების -  პატრონყმობის - საფუძველი მიწის 

ფეოდალური საკუთრება იყო.  

         იმ დროის ქართველი გლეხობის ძირითად მასას ფეოდალის მიწაზე მიმაგრებული ყმა 

გლეხები შეადგენდნენ. გლეხობა მკაცრ ფეოდალურ ბატონყმურ ექსპლოატაციას განიცდიდა. 

იგი თავისი ბატონის სასარგებლოდ მძიმე ფეოდალურ ვალდებულებებს იხდიდა (ღალა, 

შრომითი ბეგარა, ფულადი რენტა). მაგრამ  გლეხობის ნაწილი XI ს. მანძილზე და XII ს. 

პირველ ნახევარში ჯერ კიდევ  ინარჩუნებდა პირად თავისუფლებას და საკუთარ მიწას. ესენი 

იყვნენ მდაბიურნი, რომლებიც ცენტრალური ხელისუფლების მოლაშქრეთა ნაწილს 
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შეადგენდნენ. ფეოდალურ საქართველოში ცალკე წოდებრივ ჯგუფს წარმოადგენდნენ 

ვაჭრები.  

          ისინი ორ ძირითად კატეგორიად - დიდვაჭრებად და წვრილ ვაჭრებად  იყოფოდნენ. 

საქართველოს მრავალრიცხოვან ქალაქებში მრავლად იყვნენ ხელოსნებიც. ფეოდალურად 

დამოკიდებულ გლეხთა და ხელოსანთა შრომა იყო ქართული ფეოდალური საზოგადოების 

ეკონომიკური საფუძველი. საქართველოს ერთიანი ფეოდალური მონარქია არ წარმოადგენდა  

შინაგანად მტკიცედ ცენტრალიზებულ სახელმწიფოს, რამდენადაც ეკონომიკური ბაზისი, 

რომელსაც იგი ემყარებოდა, არ იყო იმდენად მყარი, რომ უზრუნველეყო სახელმწიფოს 

პოლიტიკური ერთიანობა. საქვეყნოდ გამრიგე მოხელეები - ერისთავები, 

ერისთავთერისთავები და, საერთოდ, დიდებულები, ყოველთვის  ცდილობდნენ შეერყიათ 

ქვეყნის ერთიანობა, მაქსიმალურად დაესუსტებინათ მეფის ცენტრალური ხელისუფლება.  

       ბაგრატ III და მისი უახლოესი მემკვიდრეები (გიორგი I, ბაგრატ IV, გიორგი  II) თითქმის 

მთელი XI ს. განმავლობაში შეუპოვრად ებრძოდნენ შინაურ მტრებსა და უცხო დამპყრობლებს 

სახელმწიფოს ერთიანობის შესანარჩუნებლად. ერისთავები მათზე დაქვემდებარებულ 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში ახორციელებდნენ როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო 

ხელისუფლებას. თავიანთი  მდგომარეობით ისინი მეფის მოხელეები იყვნენ, მაგრამ 

ყოველნაირად ცდილობდნენ ერისთავობა თავიანთ საგვარეულო სამემკვიდრეო სახელოდ 

ექციათ, რასაც ხშირად აღწევდნენ კიდეც. მთელი XI ს. მანძილზე საქართველო რთულ 

საგარეო-პოლიტიკურ ვითარებაში იმყოფებოდა. მეზობელ დიდ სახელმწიფოებს არ სურდათ 

მათ გვერდით ყოფილიყო ერთიანი და ძლიერი საქართველო. განსაკუთრებით მწვავე და 

ხანგრძლივი იყო ფეოდალური საქართველოს ბრძოლა ბიზანტიის წინააღმდეგ, რომელმაც 

დავით კურაპალატის გარდაცვალების (1001წ.) შემდეგ მალე ხელთ  იგდო მისი 

სამფლობელოს დიდი ნაწილი და მხოლოდ XI ს.   70-იან წლებში შეძლეს  ქართველებმა 

დავითის „მემკვიდრეობის” დაბრუნება.  

            საქართველო შეუპოვრად იბრძოდა აგრეთვე  თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ, 

რომლებიც განსაკუთრებით ინტენსიურად არბევდნენ ქვეყანას XI ს. 60-იანი წლებიდან. 

წინანდელი დამპყრობლებისაგან  განსხვავებით, თურქ-სელჩუკები მიზნად ისახავდნენ 

საქართველოში დამკვიდრებული ბინადარი სამიწათმოქმედო კულტურის აღმოფხვრას, მის 

ადგილზე კი ჩამორჩენილი სამეჯოგეო მეურნეობის განვითარებასა და ქვეყანაში ნომადების 

ჩასახლებას. მაგრამ XI ს. დასასრულიდან, ქართველი ხალხის წინააღმდეგობის გაძლიერებისა 

და ჯვაროსნული ომების დროს თურქ-სელჩუკთა ძალების სამხრეთისაკენ წარმართვის 

შედეგად, საქართველო თანდათანობით თავისუფლდებოდა მათი ბატონობისაგან. 

          XII ს. დასაწყისისათვის საქართველოში მნიშვნელოვანი წარმატებები იქნა მოპოვებული 

ცენტრალიზებული სახელმწიფოს განმტკიცებისა და უცხო დამპყრობლების წინააღმდეგ 
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ბრძოლის საქმეში დავით აღმაშენებელმა (1089 - 1125 წწ.), რომელიც ეყრდნობოდა ქვეყნის 

ერთიანობით დაინტერესებულ სოციალურ ფენებს - წვრილ და საშუალო აზნაურებს, 

ქალაქების ვაჭრულ-ხელოსნურ ელემენტებს და თავისუფალ მდაბიურ მოლაშქრეებს, გაატარა 

მთელი რიგი მნიშვნელოვანი რეფორმები ეკონომიკის, სახელმწიფო წყობილების, სამხედრო 

საქმის, ეკლესიის, სასამართლო დაწესებულებასა და სხვადასხვა სფეროში. ეს ღონისძიებანი 

მიზნად ისახავდა სამ ძირითად ამოცანას: სახელმწიფოს შინაგანი ერთიანობის განმტკიცებას, 

მმართველობის ცენტრალიზაციას და ქვეყნის საგარეო უშიშროების უზრუნველყოფას. 

დავითი მკაცრად გაუსწორდა სეპარატისტულად განწყობილ  მსხვილ ფეოდალებს - ის არ 

ერიდებოდა მათი სამფლობელოების სრულ კონფისკაციასა და ზოგიერთი მეტად ჭირვეული 

მოწინააღმდეგის სამშობლოდან გაძევებასაც კი. 

      თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ ქართველი ხალხის ბრძოლა თანდათანობით 

ობიექტურად გადაიზარდა მთელი ამიერკავკასიის მათი ბატონობისაგან 

განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში. ამაში ქართველებს აქტიურ დახმარებას უწევდნენ 

ამიერკავკასიის მოძმე ხალხები დ სომხები და ალბანელები. დროთა განმავლობაში 

საქართველოს სამეფო მრავალეროვან სახელმწიფოდ გადაიქცა.  

          დავით აღმაშენებლის მემკვიდრეების დროს, განსაკუთრებით გიორგი III-ის მეფობაში 

(1156 - 1184 წწ.) ცენტრალურმა ხელისუფლებამ თავის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში 

ახალი, მნიშვნელოვანი წარმატებები მოიპოვა. ბოლო ამ წარმატებების შედეგად 

ფეოდალიზმის განვითარების უმაღლეს საფეხურს ქართულმა საზოგადოებამ XII - XIII სს. 

მიჯნაზე, თამარის მეფობაში (1184 - 1213წწ.), მიაღწია. საქართველო იქცა კავკასიის უძლიერეს 

სახელმწიფოდ და მახლობელი აღმოსავლეთის ერთდერთ წამყვან პოლიტიკურ ერთეულად. 

ფეოდალური საქართველოს მიერ მოპოვებული პოლიტიკური სიძლიერე განპირობებული 

იყო აღნიშნული ეპოქის ეკონომიკური აღმავლობით. სოფლის მეურნეობამ, ხელოსნურმა 

წარმოებამ და ვაჭრობამ იმ დროისათვის განვითარების მაღალ დონეს მიაღწია, რაც, თავის 

მხრივ, ფეოდალური საქართველოს ისეთი კულტურული აყვავების საფუძველი გახდა, 

რომელსაც ადგილი არ ჰქონია ფეოდალიზმის არც წინანდელ და არც შემდეგდროინდელ 

პერიოდში. იმ დროის ქართული კულტურის განვითარების გვირგვინი იყო 

„ვეფხისტყაოსანი” - შოთა რუსთაველის გენიალური  ქმნილება. 
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teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

 

1.  განვითარებული ფეოდალიზმის ხანა პოლიტიკური თვალსაზრისისთ იყოფა: 

ა. ორ პერიოდად. 

ბ. სამ პერიოდად. 

გ.  ოთხ პერიოდად. 

დ. ხუთ პერიოდად. 

 

2. XII-XIII საუკუნის მიჯნაზე საქართველო: 

ა. დაშლილ პოლიტიკურ ერთეულად იქცა. 

ბ. ცენტრალიზებულ სახელმწიფოდ  ჩამოყალიბდა. 

გ.  ეს არის ყველაზე წარუმატებელი ისტორიული საფეხური საქართველოს 

ისტორიისა. 

დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

 

3. საქართველო სამეფო სამთავროებად დაიშალა: 

ა. XIII საუკუნის დასაწყისს. 

ბ. XII-XIII საუკუნის მიჯნაზე. 

გ. XI-XII საუკუნის დასასრულს. 

დ. XV საუკუნეში. 

 

4. ცალკე წოდებრივ ჯგუფს წარმოადგენენ: 

ა. მდაბიონი. 

ბ. აზნაურები. 

გ.  ვაჭრები. 

დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 
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უპასუხეთ კითხვებს: 

 

 5.  რამდენ საზოგადოებრივ კლასად იყოფოდა საქართველო X საუკუნის ბოლოსთვის? 

ჩამოთვალეთ. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. როგორ გესმის, რას ნიშნასვ საზოგადოებრივი კლასი? 

_____________________________________________________________________________ 

 

7.   რას ნიშნავს ტერმინი ექსპლოატაცია? 

___________________________________________________________________________ 

 

8.  ვინ განიცდიდა და ვისგან ექსპლოატაციას? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

9. ვინ იყვნენ მდაბიურნი? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

10. რამდენ კატეგორიად იყოფოდნენ ვაჭრები? აღწერეთ. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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11. რა კუთხით გაატარა დავით აღმაშენებელმა ძირითადი რეფორმები? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

12. რომელ საუკუნეში მიაღწია საქართველომ სიძლიერის ზენიტს? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

13.  დაასრულეთ წინადადებაა:  „საშინაო და საგარეო ვითარების მკვეთრმა გაუარესებამ 

გამოიწვია ქვეყნის...“ 

__________________________________________________________________________________ 

 

14. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

 

იმ დროის ქართველი გლეხობის ძ-------------- მასას ფ------------ მიწაზე მ------------- ყმა 

გლეხები შ----------ნ. გლეხობა მ-------- ფეოდალურ ბატონყმურ ე------------ს განიცდიდა. იგი 

თავისი ბატონის ს-------------- მძიმე ფეოდალურ ვ-------------ს იხდიდა .მაგრამ  გლეხობის ნ--

--------- XI ს. მანძილზე და XII ს. პირველ ნახევარში ჯერ კიდევ  ი-----------------ა პირად თ------

----- და საკუთარ მ------------. ესენი იყვნენ მ-------------------. 

 

15. ამოიწერეთ ახალი სიტყვები, მოიძიეთ ლექსიკონში და განმარტეთ. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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16. ახალი სიტყვების  გამოყენებით შეადგინეთ 10 წინადადება. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

17. მიუწერეთ წინადადებებს: სწორია ან არასწორია. 

 

1. ქართული კულტურის განვითარების გვირგვინი იყო „ვეფხისტყაოსანი” - შოთა 

რუსთაველის გენიალური  ქმნილება.------------ 

2. თურქ-სელჩუკები საქართველოში სოფლის მეურნეობის შეცვლას ისახავდნენ, 

კარჩაკეტილი მეურნეობის ფორმით.------------- 

3. საქართველო ცენტრალიზებულ სახელმწიფოდ იქცა დავით აღმაშნებლი მეფობის 

დროს.------------- 

4. აზნაურები ექსპლოატაციას განიცდიდნენ გლეხებისგან.------------- 

5. ერისთავები, დიდებულები, ყოველთვის  ცდილობდნენ შეერყიათ ქვეყნის 

ერთიანობა.------- 
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samarTlis seqcia 

 

სახელმწიფოს ფორმები 

 

სახელმწიფოს ფორმა ეწოდება სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანიზაციას მართვა-

გამგეობისა და სახელმწიფო წყობილების ფორმის მიხედვით. 

განასხვავებენ სახელმწიფოს მართვა-გამგეობისა და სახელმწიფო წყობილების ფორმას. 

მართვა-გამგეობის ფორმაში იგულისხმება სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლესი 

ორგანოების თავისებური აგებულება, მათი შექმნის წესი და უფლებამოსილება. 

სხვა განმარტებით, მართვა-გამგეობის ფორმა ნიშნავს სახელმწიფო ორგანოების 

წყობასა და სისტემას, მათი შექმნის წესსა და საქმიანობის პრინციპებს. 

მართვა-გამგეობის ფორმებია: მონარქია და რესპუბლიკა. 

მონარქიის დროს უმაღლესი სახელმწიფო ხელისუფლება ეკუთვნის მონარქს. იგი 

შეიძლება იწოდებოდეს მეფედ, იმპერატორად, შაჰად და ა.შ. მონარქი ამ 

ხელისუფლებას, როგორც წესი, იღებს მემკვიდრეობით და პასუხისმგებელი არ არის 

ხალხის წინაშე. 

რესპუბლიკის დროს უმაღლესი სახელმწიფო ხელისუფლება გარკვეული ვადით 

არჩეული წარმომადგენლობითი ორგანოს ხელშია, რომელიც ანგარიშვალდებულია 

ამომრჩევლის წინაშე. 

განასხვავებენ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო რესპუბლიკებს. 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. რას ეწოდება სახელმწიფო ფორმა?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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2. (შემოხაზეთ სწორი პასუხი) სახელმწიფო მართვა-გამგეობის რამდენი ფორმა არსებოს:  

ა) მხოლოდ  ერთი სახეობა არსებობს. 

ბ)  ოთხი სახეობა არსებობს. 

გ)  ორი სახეობა არსებობს. 

დ) ხუთი სახეობა არსებობს. 

3. დაასრულეთ წინადადება: „marTva-gamgeobis formaSi igulisxmeba….... 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ჩამოთვალეთ სახელმწიფოს მართვა-გამგეობის ფორმები: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. (შეავსეთ გრაფა) დაახასიათეთ (აღწერეთ), რას ნიშნავს: 

 

მონარქია   

 

 

 

 

 

რესპუბლიკური 

მმართველობა არის: 
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6. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა, ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 

  

 

 

 

 

 

 

 

7. მოცემული სიტყვებისგან შეადგინეთ წინადადება: 

„saxelmwifo respublikური  dros xelSia  xelisufleba garkveuli vadiT 

arCeuli warmomadgenlobiTi umaRlesi organos, romelic 

angariSvaldebulia amomrCevlis winaSe მმართველობის“ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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სამუშაო დრო 

 

სამუშაო დროდ ითვლება კანონმდებლობით განსაზღვრული დრო, რომლის 

განმავლობაშიც მუშა ან მოსამსახურე ვალდებულია კანონისა და შრომის შინაგანაწესის 

შესაბამისად შეასრულოს მასზე დაკისრებული სამუშაო. 

შრომის კანონმდებლობა ითვალისწინებს სამუშაო დროის შემდეგ სახეებს:   

   _ ნორმალური ხანგრძლივობის სამუშაო დრო; 

 _ შემცირებული ხანგრძლივობის სამუშაო დრო; 

 _ არასრული სამუშაო დრო. 

სამუშაო დროის ხანგრძლივობის დაცვის ვალდებულება ეკისრებათ, როგორც მუშა-

მოსამსახურეებს, ასევე ადმინისტრაციას. 

სამუშაო დრო თავის გამოხატულებას პოულობს სამუშაო დღესა და სამუშაო კვირაში. 

სამუშაო დღე ეწოდება სახელმწიფოს მიერ პროფესიული კავშირების მონაწილეობით 

დღე-ღამის განმავლობაში დადგენილი სამუშაო დროის ხანგრძლივობას. 

სამუშაო კვირა ეწოდება კანონით დადგენილ სამუშაო დროის ნორმას კალენდარული 

კვირის განმავლობაში. 

საწარმოებში, დაწესებულებაში მუშა-მოსამსახურეთა სამუშაო დროის ნორმალური 

ხანგრძლივობა არ შეიძლება აღემატებოდეს კვირაში 41 საათს, ხოლო საჯარო 

მოსამსახურეებისათვის კი _ 40 საათს. 

სამუშაო დროის ხანგრძლივობის ნორმირებას სახელმწიფო ახორციელებს პროფესიული 

კავშირების მონაწილეობით. 

ექვსდღიანი სამუშაო კვირის დროს ყოველდღიური მუშაობის ხანგრძლივობა, როცა 

კვირის ნორმა 41 საათია, არ უნდა აღემატებოდეს შვიდ საათს, თუ კვირის ნორმა 36 საათია _6 

საათს, ხოლო როცა კვირის ნორმა _ 24 საათია _ 4 საათს. 
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teqstze muSaoba 

 

1. რა არის სამუშაო დრო ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. (შემოხაზეთ სწორი პასუხი) სამუშაო დროის რამდენი სახეობა არსებობს:  

ა) მხოლოდ  ერთი სახეობა არსებობს. 

ბ)  ოთხი სახეობა არსებობს. 

გ) სამი სახეობა არსებობს. 

დ) ხუთი სახეობა არსებობს. 

3. (შემოხაზეთ სწორი პასუხი)  ვის ეკისრება სამუშაო დროის დაცვის ვალდებულება: 

ა) მხოლოდ მუშა პერსონალს. 

ბ) მხოლოდ ადმინისტრაციას. 

გ) ადმინისტრაციასა და მუშა პერსონალს. 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.  

4. ჩამოთვალეთ სამუშაო დროის სახეები: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. (შეავსეთ გრაფა) დაახასიათეთ რას ნიშნავს: 

სამუშაო დღე   
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სამუშაო კვირა   

 

 

 

 

 

 

6. დასაშვები სამუშაო საათების ხანგრძლივობა (შეავსეთ სათანადო გრაფა): 

არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 

მუშა მოსამსახურეებისთვის..  

 

საჯარო მოხელეებისთვის...  

 

 

 

7. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 
 

8. აირჩევდით თუ არა პროფესიად იურისტობას?  რატომ ფიქრობთ ასე?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

საკუთრება 

 

საკუთრების უფლებას სამოქალაქო სამართალი განიხილავს, როგორც ნივთის 

მფლობელობას, სარგებლობასა და განკარგვის უფლებათა ერთიანობას. 

მესაკუთრეს ეკრძალება საკუთრების უფლების ბოროტად გამოყენება. სამოქალაქო 

უფლება უნდა განხორციელდეს მართლზომიერად. სამოქალაქო კოდექსი აღიარებს 

სარგებლობის თავისუფლებას ანუ მესაკუთრე თვითონ წყვეტს ისარგებლოს თუ არ 

ისარგებლოს საკუთრების ობიექტით ამასთან, კანონი აწესებს გამონაკლის შემთხვევებს, 

როდესაც შეიძლება დაწესდეს ნივთით სარგებლობის ან მოვლის და შენახვის ვალდებულება. 

მაგ. სასოფლო _ სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონით 

დადგენილია, რომ მიწის მესაკუთრის მიმართ, რომელიც ზედიზედ 2 წლის განმავლობაში 

არ ამუშავებს მიწას, არ იხდის მიწათსარგებლობისათვის დადგენილ გადასახადს და ასეთ 

შემთხვევაში იჯარითაც არ გასცემს მიწას სხვა პირზე, გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, 

რომელსაც ითვალისწინებს საგადასახადო კანონმდებლობა. 

სამოქალაქო კოდექსით საკუთრების უფლება ნივთზე ნიშნავს საკუთრების უფლებას 

ნივთის არსებით შემადგენელ ნაწილზეც. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ვინც ნივთზე საკუთრებას 

იძენს, ავტომატურადვე იძენს საკუთრებას მის არსებით შემადგენელ ნაწილებზედაც.  

არსებობს ინდივიდუალური და საერთო საკუთრება. საერთო საკუთრება ნიშნავს, რომ 

ქონება ერთობლივად შეიძლება ეკუთვნოდეს რამდენიმე პირს. ამასთან, თითოეული 

მათგანი იქნება ამ ქონების თანამესაკუთრე. საერთო საკუთრება შეიძლება წარმოიშვას, 
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როგორც კანონის, ისე გარიგების საფუძველზე. საერთო საკუთრება შეიძლება არსებობდეს 

ორი ძირითადი სახით. წილადი და საზიარო საკუთრება. 

წილადი საკუთრების მიხედვით თითოეულთანა მესაკუთრეს ეკუთვნის განსაზღვრული 

წილი საერთო საკუთრებაში, რომლის განკარგვის უფლება მას გააჩნია. ხოლო თანაზიარი 

საკუთრების დროს თითოეული მესაკუთრის უფლება ვრცელდება მთელ ქონებაზე. და მათი 

წილი განისაზღვრება მხოლოდ ქონების გაყოფის დროს, მანამდე ივარაუდება, რომ ყველას 

წილი თანაბარია. 

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

 

1. რა მოთხოვნა აქვს სამოქალაქო სამართალს ქონებრივი სამართლის მიმართ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. რა მაგალითებია მოყვანილი ტექსტში მფლობელობის ასახსნელად? თქვენ რა  

მაგალითების მოყვანა შეგიძლიათ კიდევ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. როგორ განმარტავთ მესაკუთრეს და არამესაკუთრეს? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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4. ვინ არ მიიჩნევა მფლობელად? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. რა არის „პირდაპირი მფლობელობა და „არაპირდაპირი მფლობელობა’‘? მოიყვანეთ 

მაგალითი ტექსტიდან და თქვენი პრაქტიკიდან. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. რას ნიშნავს „საკუთრების შეძენა ხანდაზმულობით? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. რა სამ პირობას უნდა აკმაყოფილებდეს პირი ხანდაზმულობის საფუძველზე 

საკუთრების უფლების მიღებისას? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. დაწერეთ ტექსტი ორი -სამი წინადადებით. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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9. დააკავშირეთ წინადადებები ერთმანეთს: 

ა) მესაკუთრეს ეკრძალება  

ბ) უნდა განხორციელდეს მართლზომიერად. 

გ) ქონება ერთობლივად შეიძლება  

დ) საერთო საკუთრება შეიძლება არსებობდეს 

 

ორი ძირითადი სახით. 

ეკუთვნოდეს რამდენიმე პირს.̀ 

საკუთრების უფლების ბოროტად გამოყენება. 

სამოქალაქო უფლება. 

 

 

 

შრომის ხელშეკრულება. მისი შეწყვეტის საფუძვლები 

 

კერძო სამართლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია შრომის სამართალი. 

 შრომის სამართალი სამართლის ისეთი დარგია, რომელიც აწესრიგებს შრომის პროცესში 

წარმოშობილი საზოგადოებრივ ურთიერთობებს, შრომის სამართლის ნორმების 

საფუძველზე. 

ეს დარგი ძირითად როლს ასრულებს მუშაკსა და დამსაქმებელს შორის შრომითი 

ურთიერთობის რეგულირების საქმეში. 

შრომის სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტებს წარმოადგენენ ერთი მხრივ, 

მუშაკი და მეორე მხრივ - დამსაქმებელი. 

შრომის სამართლებრივ ურთიერთობებში მუშაკი (მუშა ან მოსამსახურე, შეიძლება იყოს, 

როგორც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, ასევე უცხოელიც, ხოლო დამსაქმებლად შეიძლება 

გამოვიდეს, როგორც საჯარო სამართლის, ასევე კერძო სამართლის იურიდიული პირი 

(საწარმო, დაწესებულება, ორგანიზაცია მისი ადმინისტრაციის სახით) 

შრომის სამართლებრივი ურთიერთობის აღმოცენების ძირითადი საფუძველია შრომის 

ხელშეკრულება (კონტრაქტი), მაგრამ ზოგიერთი კატეგორიის მუშაკისათვის ასეთი 

ურთიერთობის წარმოშობას წინ უსწრებს სხვა იურიდიული ფაქტი, კერძოდ, იმ პირთათვის, 
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რომლებიც სამუშაოზე მიიღებიან კონკურსის წესით ან არჩევის წესით იკავებენ 

თანამდებობას. 

შრომის ხელშეკრულება ეს არის შეთანხმება საწარმოს, დაწესებულების 

ადმინისტრაციასა და მუშაკს შორის, რომლითაც ერთი მხარე _ საწარმოს, დაწესებულების 

ადმინისტრაცია ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს მუშაკი შრომის სათანადო 

პირობებით, გადაუხადოს ხელფასი იმ ოდენობით, რაც შრომის ხელშეკრულებით არის 

გათვალისწინებული, ხოლო მეორე მხარე _ მუშაკი ვალდებულებას იღებს შეასრულოს 

გარკვეული სამუშაო სპეციალობის, კვალიფიკაციისა და თანამდებობის გათვალისწინებით, 

დაიცვას შრომის ხელშეკრულების პირობები, დაემორჩილოს შრომის შინაგანაწესს.შრომის 

ხელშეკრულება არის ორმხრივი შეთანხმება, რომელიც არ შეიძლება დაიდოს 

წარმომადგენლის მეშვეობით, ასევე არ დაიშვება შრომითი ვალდებულების სხვა პირზე 

დაკისრება. 

შრომის უფლებაუნარიანობა მუშაკს სრული მოცულობით აღმოუჩენდება 16 წლის 

ასაკიდან. 

საქართველოს კონსტიტუცია აღიარებს შრომის თავისუფლებას, ასევე საქართველოს 

ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს დაიკავოს ნებისმიერი თანამდებობა თუ იგი აკმაყოფილებს 

კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, ხოლო სახელმწიფო სამსახურის პირობები 

განისაზღვრება საქართველოს კანონით საჯარო სამსახურის შესახებ. 

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

1. სამართლის რომელი დარგები იცით? 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

2. რას აწესრიგებს შრომის სამართალი და რის საფუძველზე? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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3. ვინ არიან შრომის სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტები? 

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

4. ვინ შეიძლება ჩაერთოს შრომის სამართლებრივ ურთიერთობებში? 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

5. ვინ შეიძლება იყოს დამსაქმებელი? 

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

6. რა არის შრომის სამართლებრივი ურთიერთობის აღმოცენების საფუძველი? 

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

7. რას ნიშნავს კონკურსის წესით მიღებული ან არჩეული მუშაკი? 

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

 

8. რას წარმოადგენს შრომის ხელშეკრულება და ვინ რა ვალდებულებას კისრულობს? 

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

9. რა ასაკიდანაა პიროვნება შრომის უფლებაუნარიანი? 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

10. რა უფლებას ანიჭებს კონსტიტუცია პიროვნებას? 

_________________________________________________________________________________       

_________________________________________________________________________________ 

11. აზრობრივად დააკავშირეთ წინადადებები: 

ა) შრომის ხელშეკრულება - ეს არის შეთანხმება. 

ბ) აღიარებს შრომის თავისუფლებას, 

გ) საქართველოს ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს, დაიკავოს  

დ) ადმინისტრაციამ მუშაკს უნდა გადაუხადოს ხელფასი  
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1) იმ ოდენობით, რაც შრომის ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული 

2) ნებისმიერი თანამდებობა, თუ იგი აკმაყოფილებს  

კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს 

3) საწარმოს, დაწესებულების ადმინისტრაციასა და მუშაკს შორის 

4) საქართველოს კონსტიტუცია 

 

12. მიუწერეთ წინადადებებს: სწორია ან არასწორია. 

 დამსაქმებელი არ შეიძლება იყოს უცხოელი. 

 კანონით დამსაქმებელს შეუძლია სამუშაოზე დაასაქმოს ნაცნობობით. 

 შრომითი ხელშეკრულებით ადმინისტრაცია ვალდებულებას იღებს, 

უზრუნველყოს მუშაკი შრომის სათანადო პირობებით, 

 მუშაკს აქვს უფლება, მოითხოვოს სათანადო პირობები. 

 მუშაკი ვალდებულებას იღებს, შეასრულოს გარკვეული სამუშაო თავისი 

სურვილის გათვალისწინებით. 

 

 

 

 

საქართველოს პრეზიდენტი 

 

ტერმინი „პრეზიდენტი’‘ წარმოდგება ლათინური სიტყვისაგან „პრესიდენს’‘ (ის, ვინც 

ზის წინ) და იხმარება ლიდერის, ხელმძღვანელის მნიშვნელობით. 

საქართველოში პრეზიდენტის ინსტიტუტი შემოღებული იქნა 1991 წლის 14 აპრილის 

კანონით, რომელიც საბოლოოდ სრულყოფილად ჩამოყალიბდა 1995 წლის კონსტიტუციაში. 

ამ უკანასკნელის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს სახელმწიფოს 

მეთაური. 

პრეზიდენტის მორიგი არჩევნები ეწყობა წინა არჩევნების ჩატარებიდან მეხუთე წლის 

აპრილის მეორე კვირა დღეს, ხოლო მისი ინაუგურაცია იმართება პრეზიდენტის არჩევის 

დღიდან მესამე კვირა დღეს. ის ამ დღეს წარმოთქვამს საპროგრამო სიტყვას და დებს ფიცს. 
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საქართველოს პრეზიდენტი წარმოადგენს ქვეყნის კონსტიტუციის, ადამიანის და 

მოქალაქის უფლებების და თავისუფლებების გარანტს. ის ღებულობს ზომებს საქართველოს 

სუვერენიტეტის, მისი დამოუკიდებლობის და სახელმწიფოებრივი ერთიანობის დაცვის 

მიზნით. ამავე დროს, ის არის საქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი. 

მის უფლებამოსილებას განეკუთვნება მოქალაქეობის საკითხის გადაწყვეტა, 

პოლიტიკური თავშესაფრის მიცემა, სახელმწიფო ჯილდოების მინიჭება, უმაღლესი 

სამხედრო, საგანგებო და საპატიო წოდების მინიჭება, მსჯავრდებულთა შეწყალება. 

საქართველოს პრეზიდენტი უმაღლესი წარმომადგენელია საგარეო ურთიერთობებში. 

პრეზიდენტის უფლებამოსილებაა, დანიშნოს პარლამენტის და სხვა 

წარმომადგენლობითი ორგანოების არჩევნები. ის ნიშნავს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამ 

წევრს, მის წინაშე პასუხისმგებელია მთავრობა, რომელის შემადგენლობას თავად წარუდგენს 

პარლამენტს ნდობის მისაღებად, კონსტიტუციით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

პრეზიდენტი დაითხოვს პარლამენტს და დანიშნავს რიგგარეშე არჩევნებს. ასევე 

საქართველოს პარლამენტს კონსტიტუციის თანახმად უფლება აქვს გადააყენოს პრეზიდენტი 

თუ მის მიერ ჩადენილი კონსტიტუციის დარღვევა დადასტურდა საკონსტიტუციო 

სასამართლოს  გადაწყვეტილებით ან სახელმწიფოს ღალატისა და სისხლის სამართლის სხვა 

დანაშაულის შემადგენლობის ნიშნები დადასტურებულია უზენაესი სასამართლოს 

დასკვნით. 

თუ საქართველოს პრეზიდენტი ვეღარ ასრულებს თავის უფლებამოსილებას 

ჯანმრთელობის და სხვა მდგომარეობის გამო ან უფლებამოსილება ვადამდე ადრე შეწყდა 

მის მოვალეობას ასრულებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და თუ პარლამენტის 

თავმჯდომარეც ვერ ასრულებს პრეზიდენტის მოვალეობას და თუ პარლამენტი 

დათხოვნილია, საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებს პრემიერ-მინისტრი. 

ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტის არჩევნები ტარდება პარლამენტის უფლებამოსილების 

შეწყვეტის დღიდან 45 დღის განმავლობაში და მის ჩატარებას უზრუნველყოფს პარლამენტი.  
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შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. სიტყვა პრეზიდენტი იხმარება: 

 ქვეყნის მფლობელის მნიშვნელობით. 

 ქვეყნის ლიდერის მნიშვნელობით. 

 ქვეყნის ხელმძღვანელის მნიშვნელობით, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე 

მართავს ქვეყანას. 

 არც ერთი პასუხი არ არსი სწორი. 

2. ტერმინი „პრეზიდენტი“ წარმოდგება: 

 ბერძნული სიტყვისგან. 

 ლათინური სიტყვისგან. 

 ქართული სიტყვისგან. 

 ინგლისური სიტყვისგან. 

 

3. რომელ წელს იქნა შემოღებული საქართველოში პრეზიდენტობის ინსტიტუტი? 

 1992 წლის 14 აპრილს 

 1891 წლის 15 მაისს 

 1991 წლის 14 აპრილს. 

 1993 წლის 13 ოქტომბერს. 

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

4. როდის ეწყობა პრეზიდენტის არჩევნები? როდის ეწყობა ინაუგურაცია? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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5. როგორ ტარდება ინაუგურაცია? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. ვის შეუძლია პრეზიდენტის გადაყენება და რა შემთხვევაში? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. რა შემთხვევაში ასრულებს პრეზიდენტის მოვალეობას პრემიერ-მინისტრი. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

8. ჩაწერეთ ინფორმაცია: 

1. საქართველოს პრეზიდენტი 

წარმოადგენს: 

 

 

 

 

 

2. საქართველოს პრეზიდენტი 

უფლებამოსილია.... 
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9. წაიკითხეთ და მონიშნეთ: სწორია ან არასწორია. 

1. პრემიერ-მინისტრი არის ქვეყნის სამხედრო ძალების მთავარსარდალი. _____________ 

2. პრეზიდენტის არჩევა ხდება უვადო დროით. _____________ 

3. საქართველოს პარლამენტს აქვს უფლება, გადააყენოს პრეზიდენტი, თუკი 

უმრავლესობას გამოთქვამს სურვილს _____________________ 

4. საქართველოს პრეზიდენტი ვალდებულია, მიიღოს ზომები, ქვეყნის 

დამოუკიდებლობისა და სახელმწიფოებრივი მთლიანობის დასაცავად. _____________  

 

 

მეურვეობა და მზრუნველობა 

 

არასრულწლოვან ბავშვებს, რომლებსაც მშობლების გარდაცვალების, მშობლებისათვის 

მშობლის უფლების ჩამორთმევის, მშობლების ქმედუნარიანად ცნობის, ავადმყოფობის ან 

სხვა მიზეზით დარჩნენ მშობლის მზრუნველობის გარეშე, უწესდებათ მეურვეობა და 

მზრუნველობა პირადი ქონებრივი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად. 

მეურვეობა და მზრუნველობა უწესდება აგრეთვე სრულწლოვან პირებს მათი პირადი და 

ქონებრივი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად, რომელსაც ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გამო არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად განახორციელონ თავიანთი უფლებები 

და შეასრულონ კანონიერი მოვალეობები. 

       მეურვეობა წესდება ბავშვზე, რომელსაც არ მოუღწევია შვიდი წლის ასაკისათვის ან 

პირზე, რომელიც სასამართლომ აღიარა ქმედუუნაროდ. არასრულწლოვნად პირი ითვლება 7 

წლიდან 18 წლამდე. მეურვეობა სრულწლოვან პირზე წესდება მისი თხოვნით, თუ მას 

თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია დამოუკიდებლად 

განახორციელოს თავისი უფლებები და შეასრულოს მოვალეობები. სასამართლოს მიერ 

მზრუნველობა სრულწლოვან პირს შეიძლება დაუწესდეს, თუ ის ბოროტად იყენებს 

ალკოჰოლს ან ნარკოტიკულ ნივთიერებებს და ამის გამო თავის ოჯახს მძიმე მატერიალურ 

მდგომარეობაში აყენებს. 

არასრულწლოვანი პირის მეურვეობა და მზრუნველობა ეკისრება განათლების 

ადგილობრივ ორგანოს, ხოლო სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ აღიარებული პირისა _ 

ჯანმრთელობის დაცვის ადგილობრივ ორგანოებს. რაც შეეხება ქმედუნარიან პირს, რომელიც 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საჭიროებს მზრუნველობას, მას მეურვეობას უწევენ 

სოციალური უზრუნველყოფის ადგილობრივი ორგანოები. 
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მეურვეობისა და მზრუნველობის დაწესება შეიძლება იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი 

არ ცხოვრობს მშობელთან და ეს უკანასკნელნი თავის არიდებენ მისი აღზრდის მოვალეობას. 

თუ ბავშვი ცხოვრობს მშობლებთან, რომლებიც არ ასრულებენ მისი აღზრდის მოვალეობებს, 

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს ასეთი 

მშობლებისათვის ბავშვის ჩამორთმევისა და მისი მეურვეობაში ან მზრუნველობის 

გადაცემის საკითხის გადასაწყვეტად. 

სასამართლო, რომელმაც გამოიტანა გადაწყვეტილება პირის ქმედუუნაროდ აღიარების 

თაობაზე, მოვალეა გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს სამი 

დღისა, აცნობოს ამის შესახებ მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოს ამ პირის 

საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. 

მეურვისა და მზრუნველის დანიშვნა ხდება მხოლოდ მათი თანხმობით, არა უგვიანეს 

ერთი თვისა ასეთი გადაწყვეტილების მიღებიდან. 

კანონი ჩამოთვლის იმ პირებს, რომლებიც არ შეიძლება დაინიშნონ მეურვედ ან 

მზრუნველად, ესენია: 

_ პირი, რომელსაც არ მიუღწევია 18 წლის ასაკისთვის; 

_ პირი, რომელიც სასამართლოს მიერ ცნობილია ქმედუუნაროდ; 

_ პირი, რომელსაც ჩამორთმეული აქვს მშობლის უფლება; 

_ მშვილებელი, თუ შვილად აყვანა გაუქმდა ამის გამო, რომ იგი ჯეროვნად არ 

ასრულებდა მშვილებლის მოვალეობას; 

_პირი, რომელიც უკვე იყო მეურვე ან მზრუნველი და განთავისუფლდა ამ 

მოვალეობისაგან, არაჯეროვნად შესრულებისათვის. 

მეურვეობისა და მზრუნველობის საქმიანობაზე ზედამხედველობას ახორციელებს 

მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო სამეურვეო პირის საცხოვრებელი ადგილის 

მიხედვით. 

მეურვეობის და მზრუნველობის მოვალეობები სრულდება უსასყიდლოდ. ისინი 

მოვალენი არიან იზრუნონ სამეურვეო (სამზრუნველო) პირის რჩენისათვის, უზრუნველყონ 

მოვლით და მკურნალობით, დაიცვან მისი უფლებები და ინტერესები. ისინი ამ პირთა 

სახელით და მათი ინტერესების გათვალისწინებით დებენ აუცილებელ გარიგებებს. არ 

შეიძლება სამეურვეო პირის სახელით დადონ ჩუქების ხელშეკრულება. მათი მოქმედება 

შეიძლება გაასაჩივროს დაინტერესებულმა პირმა და დაკისრებული მოვალეობის 

შეუსრულებლობისას მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო გაათავისუფლებს მას. 

მეურვეობის და მზრუნველობის შეწყვეტა ხდება კანონით ზუსტად განსაზღვრულ 

შემთხვევებში.    
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შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. მშობლის უზრუნველყოფის გარეშე  დარჩენილ არასრულწლოვან ბავშვებს მეურვეობა 

უწესდებათ: 

 იმისათვის რომ გაიზარდონ კარგი მოქალაქეები. 

 იმისათვის რომ არ წაივანონ „ბავშვთა თავშესაფარში“ 

 პირადი ქონებრივი ინტერესებისა და უფლებების დასაცავად. 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

 

2.არასრულწლოვნად ითვლება პირი: 

 6- წლიდან 20 წლის ასაკამდე. 

 5- წლიდან 19 წლის ასაკამდე. 

 7 -წლიდან 17 წლის ასაკამდე. 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

3. ვის უწესდება მეურვეობა და მზრუნველობა? 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. როდის უნდა ეცნობოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სასამართლო 

გადაწყვეტილება? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. როგორ ხდება მეურვისა და მზრუნველის დანიშვნა? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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6. ვინ არ შეიძლება დაინიშნოს მეურვედ ან მზრუნველად? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7.აზრობრივად დააკავშირეთ წინადადებები: 

1) არასრულწლოვანი პირის მეურვეობა და მზრუნველობა  

2) მეურვისა და მზრუნველის დანიშვნა ხდება  

3) მეურვეობის და მზრუნველობის მოვალეობები  

4) მეურვეობა წესდება ბავშვზე,  

 

ა) მხოლოდ მათი თანხმობით. 

ბ) ეკისრება განათლების ადგილობრივ ორგანოს. 

გ)რომელსაც არ მოუღწევია შვიდი წლის ასაკისათვის. 

დ)სრულდება უსასყიდლოდ. 

 

 

8. რა შემთხვევაში ხდება მეურვეობის შეწყვეტა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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biznesisa da ekonomikis seqcia 

 

 

თეორიული ეკონომიკის ფუნქციები 

 

თეორიულ ეკონომიკას გააჩნია შემდეგი ფუნქციები: შემეცნებითი, მეთოდოლოგიური, 

კრიტიკული, პრაქტიკული. 

1. თეორიული ეკონომიკის უპირველესი ფუნქცია შემეცნებითია. სხვა სიტყვებით, 

თეორიული ეკონომიკის უპირველესი ამოცანაა აგვიხსნას ეკონომიკური ცხოვრების 

მოვლენათა და პროცესთა არსი და ურთიერთკავშირები, ე.ი. აღმოჩენის და ჩამოყალიბოს 

ეკონომიკური კანონები, პრინციპები, თეორიები. 

2. მეთოდოლოგიური ფუნქცია თეორიული ეკონომიკისა გამოიხატება იმაში, რომ 

არსებობს ეკონომიკურ მეცნიერებათა მთელი სისტემა. მასში შედის როგორც დარგობრივი 

(მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის, ვაჭრობის ეკონომიკა და სხვ.), ისე ფუნქციური 

(შრომის ეკონომიკა, ეკონომიკური სტატისტიკა, ფინანსები და სხვ.) და მომიჯნავე 

(ეკონომიური გეოგრაფია, ეკონომიური ისტორია და სხვ.) დისციპლინები. თეორიული 

ეკონომიკა ჩამოთვლილი დისციპლინების მეთოდოლოგიური ფუნდამენტია, დედა 

მეცნიერებაა, რომელიც ეკონომიკის განვითარების ზოგადი კანონების ცოდნით კვებავს 

ყველა მათგანს. 

3. თეორიული ეკონომიკის კრიტიკული ფუნქციის შესახებ შეიძლება ითქვას შემდეგი:  

   ჯერ ერთი, ყოველი მეცნიერება კრიტიკულია მანამდე მოპოვებული ცოდნის მიმართ. 

ამ მხრივ არც თეორიული ეკონომიკაა გამონაკლისი. ეკონომიკური ცხოვრება იმდენად 

რთულია, რომ მისი საიდუმლოებების ამოხსნა ხშირად იწვევს აზრთა სხვადასხვაობას, ამ 

აზრების კრიტიკული შეფასების გარეშე შეუძლებელია ჭეშმარიტების დადგენა. 

   მეორე, აუცილებელია სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული სამეურნეო სისტემების 

(საბაზრო ეკონომიკის მოდელების) კრიტიკული შესწავლა და შეფასება, რათა შესაძლებელი 

გახდეს ერთ ქვეყანაში შეძენილი გამოცდილების გადატანა მეორეში და, ამასთან 

გამოირიცხოს დაშვებული შეცდომების შაბლონური გადანერგვა სხვა ქვეყანაში. 

4. თეორიული ეკონომიკის პრაქტიკული ფუნქციის შესახებ: 
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ეკონომიკური კანონების, პრინციპების, თეორიების ცოდნა ადამიანებს სჭირდებათ 

იმისათვის, რომ უშეცდომოდ იმოქმედონ, შეიმუშაონ პრაქტიკული სამეურნეო საქმიანობის 

პროგრამა – ის, რასაც თანამედროვე ენაზე ეკონომიკურ პოლიტიკას უწოდებენ. 

თეორიული ეკონომიკის პრაქტიკული ფუნქცია ის არის, რომ იგი წარმოადგენს 

ეკონომიკური პოლიტიკის თეორიულ საფუძველს, ადამიანებს ასწავლის მეურნეობის 

გაძღოლის პრინციპებსა და კანონებს. 

 

 

                      

teqstze muSaoba 

 

1. ჩამოთვალეთ, რა ფუნქციები აქვს თეორიულ ეკონომიკას? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. თეორიული ეკონომიკის უპირველესი ამოცანაა (შემოხაზეთ სწორი პასუხი):  

ა) გვასწავლოს მხოლოდ  ბიზნესის მართვა. 

ბ) აგვიხსნას, რა არის საგანი ეკონომიკა. 

გ) აგვიხსნას ეკონომიკური ცხოვრებისა და მოვლენათა არსი. 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

 

3. თეორიული ეკონომიკის უპირველესი ფუნქცია არის (შემოხაზეთ სწორი პასუხი): 

ა) თხრობითი. 

ბ) პრაქტიკული.  

გ) შემეცნებითი. 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.  
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4. დაახასიათეთ თეორიული ეკონომიკის შემდეგი ფუნქციები (შეავსეთ გრაფა): 

შემეცნებითი  

 

 

 

მეთოდოლოგიური  

 

 

 

კრიტიკული  

 

 

 

პრაქტიკული  

 

 

 

 

 

5. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 
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6. რას ასწავლის თეორიული ეკონომიკა ადამიანებს?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

7. აირჩევდით თუ არა პროფესიად ეკონომიკას?  რატომ ფიქრობ ასე?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ეკონომიკის შემადგენელი ნაწილები 

 

ეროვნულ ეკონომიკაში უამრავი გადასაწყვეტი პრობლემაა, რომელთაგან ზოგიერთი 

ცალკეულ საოჯახო მეურნეობასა და საწარმოს ეხება. გამოიყოფა ზოგადი პრობლემებიც, 

რომელთა წარმატებით გადაჭრა თითოეული ადამიანის კეთილდღეობას გულისხმობს. 

პრობლემათა ნაწილის გადაწყვეტა კი მხოლოდ მსოფლიო (საერთაშორისო) დონეზეა 

შესაძლებელი. ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილის გათვალისწინებით, გამოიყოფა 

„ეკონომიკის’‘ შემადგენელი ნაწილები: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა და მეგაეკონომიკა. 

მიკროეკონომიკა არის მეცნიერება მომხმარებლისა და საწარმოების შესახებ. მისი 

კვლევის საგანია ეკონომიკური ერთეულების მიერ ოპტიმალური გადაწყვეტილებების 

მიღება. მიკროეკონომიკურ მოდელებში, საოჯახო მეურნეობები დოვლათის შეძენის 

პროცესში ითვალისწინებენ მის მაქსიმალურ სარგებლობას, ხოლო როცა საწარმოები იღებენ 

გადაწყვეტილებას რაიმე პროდუქციის წარმოების შესახებ, მხედველობაში აქვთ  

მაქსიმალური მოგების მიღება. 

მაკროეკონომიკა არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ეკონომიკას, როგორც მთლიან 

სისტემას. იგი სწავლობს წარმოებისა და ფასების ცვლილებებს, ეკონომიკურ ზრდას, 

ინფლაციას, უმუშევრობას და მათი გადაწყვეტის გზებს ქვეყნის ეკონომიკაში. მაგალითად, 

რამდენი უმუშევარი ადამიანია ქვეყანაში; როგორ შეიცვალა ქვეყანაში წარმოებული 

მთლიანი პროდუქტის მოცულობა და სხვა. მაკროეკონომიკას, როგორც მეცნიერებას, 

ინგლისელმა ეკონომისტმა ჯონ მეინარდ კეინზმა ჩაუყარა საფუძველი. 
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მიკროეკონომიკა და მაკროეკონომიკა ისეთ ურთიერთდამოკიდებულებაშია, როგორც 

მთელი და მისი შემადგენელი ნაწილი. არსებობს ასეთი ხატოვანი შედარებაც: 

„მაკროეკონომიკა ტყეს სწავლობს, მიკროეკონომიკა კი ტყეში ცალკეული ხის შესწავლით 

იფარგლება’‘. 

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. ჩამოთვალეთ ეკონომიკის შემადგენელი ნაწილები:   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. რას შეისწავლის მაკროეკონომიკა, როგორც მეცნიერება?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. მიკროეკონომიკა შეისწავლის (შემოხაზეთ სწორი პასუხი): 

ა) ტრანსპორტის ეკონომიკას; 

ბ)  საოჯახო მეურნეობის მართვას; 

გ) ეროვნული ეკონომიკას; 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.  

 

4. რა ხატოვანი გამოთქმა არსებობს მიკროეკონომიკასთან დაკავშირებით? გადმოეცით მისი 

არსი თქვენი სიტყვებით: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. აირჩევდი თუ არა პროფესიად ეკონომიკურს  რატომ ფიქრობ ასე?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

ფულის ფორმები 

 

ისტორიაში ცნობილია ფულის შემდეგი ფორმები: საქონლური, ლითონ-ჭედური, 

ემისიური და დეპოზიტურ-ელექტრონული. 

  საქონლური ფორმა, თავის მხრივ, იყოფა საქონლურ-საანგარიშო და საქონლურ-წონით 

ფორმებად. პირველს მიეკუთვნება შრომის იარაღების, მსხვილფეხა პირუტყვის, 

სამკაულების და ა.შ. სახით, რომელთა წონა გაცვლის პროცესში მთავარ როლს ასრულებს, 

მეორეს – მცენარეული წარმოშობის მალფუჭებადი პროდუქტები, მოგვიანებით ლითონებიც 

კი, რომელთა წონა და დანაწევრების შესაძლებლობა გაცვლის პროცესში დიდ მნიშვნელობას 

იძენდა. 
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ფულის ლითონურ-ჭედურ ფორმას მიეკუთვნება ლითონის ფული მონეტების სახით, 

რომელიც იყოფა სრულფასოვან (ოქროს და ვერცხლის) და არასრულფასოვან (ბილონურ) 

ხურდა ლითონის მონეტებად. 

ფულის ემისიურ ფორმას მიეკუთვნება ღირებულების ნიშნების ნებისმიერი სახე, 

რომელიც წარმოდგენილია სპეციალურ ქაღალდზე გარკვეული ატრიბუტებით. მასში შედის 

საკუთრივ ქაღალდის ფული და საკრედიტო ფულის სახეობის უმეტესობა. 

ფულის დეპოზიტურ-ელექტრონული ფორმა ასახვას ჰპოვებს საბანკო დეპოზიტებში, 

საკრედიტო ბარათებსა და ე.წ. ელექტრონულ ფულში. 

თამასუქი – იგი კანონით დადგენილი წერილობითი საგადასახადო ვალდებულებაა, 

ფულადი დოკუმენტი, რომელსაც მსესხებელი გასცემს კრედიტორის სახელზე. 

საბანკო ბილეთი ანუ ბანკნოტი – იგი საკრედიტო ფულის უმაღლესი ფორმაა. იგი 

ბანკირის თამასუქია, რომლის წარმომდგენსაც ნებისმიერ დროს შეუძლია ფულის მიღება. 

საბანკო ჩეკი – იგი დადგენილი ფორმის ფულადი დოკუმენტია. ანგარიშის მფლობელის 

წერილობითი განკარგულება ბანკისადმი, რათა ამ უკანასკნელმა ჩეკზე ხელის მომწერის 

ანგარიშიდან გასცეს ან გადარიცხოს სხვა ანგარიშზე გარკვეული თანხა. 

ობლიგაცია – არის განსაზღვრული ვადით გამოშვებული, მყარი კურსის მქონე ფასიანი 

ქაღალდი, რომელიც შეიცავს მითითებულ დროში სესხის დაფარვისა და პროცენტის 

ყოველწლიური გადახდის ვალდებულებას. 

საკრედიტო ბარათი – პირველად ისინი „სავალო ბარათის’‘ სახით გამოუშვეს აშშ-ში. 

საკრედიტო ბარათი გადახდის საშუალებაა და ასრულებს საანგარიშსწორებო-საგადასახადო 

და საკრედიტო ფუნქციებს.  

 

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. (შემოხაზეთ სწორი პასუხი) ისტორიაში ფულის  რამდენი  ფორმაა ცნობილი:  

ა) მხოლოდ  ერთი სახეობა არსებობს. 

ბ)  ოთხი ფორმაა ცნობილი. 

გ) სამი ფორმაა ცნობილი.. 

დ) ხუთი ფორმაა ცნობილი. 
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2. დაწერეთ, ფულის რომელი  ფორმებია ისტორიაში ცნობილი?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. საკრედიტო ბარათი პირველად გამოუშვეს (შემოხაზეთ სწორი პასუხი):  

ა) ჩინეთში. 

ბ)  რუსეთში. 

გ) გერმანიაში. 

დ) აშშ-ში. 

4. დაახასიათეთ,  რა არის  (შეავსეთ გრაფა): 

თამასუქი  

 

 

 

საბანკო ბილეთი   

 

 

 

საბანკო ჩეკი 

 

 

 

 

 

ობლიგაცია  
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საკრედიტო ბარათი   

 

 

 

 

5.  რა მიეკუთვნება ფულის...  (შეავსეთ გრაფა): 

ემისიურ ფორმას  

 

 

 

ლითონურ-ჭედურ ფორმას  

 

 

 

საქონლურ ფორმას  

 

 

 

 

6. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა  ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 
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ფისკალური პოლიტიკა 

 

სახელმწიფოს უპირველესი ამოცანაა ეკონომიკის სტაბილიზაცია, რაც ძირითადად 

ფისკალური, ე. ი. საბიუჯეტო-საგადასახადო პოლიტიკით ხორციელდება. გადასახადებისა 

და სამთავრობო ხარჯების შეგნებული მანიპულირებით ხორციელდება კონტროლი 

ინფლაციაზე, ხდება ეროვნული წარმოების რეალური მოცულობის ზრდა, დასაქმების 

რეგულირება და ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება. 

ბიუჯეტში დეფიციტი იქმნება მაშინ, როდესაც მისი ხარჯები სჭარბობს შემოსავლებს. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი დაკავშირებულია შემოსავლის და ხარჯების 

დაუბალანსებლობასთან, როდესაც ბიუჯეტის ხარჯები რამდენჯერმე უსწრებს ბიუჯეტში 

სახსრების შემოსვლის ტემპს. 

ბიუჯეტის დეფიციტის დასაფარავად ფართოდ გამოიყენება ისეთი დროებითი 

ეკონომიკური ღონისძიებები, როგორიცაა: ა. საგადასახადო განაკვეთების ზრდა ან ახალი 

გადასახადების დაწესება; ბ. საგარეო სესხების აღება; გ. მოსახლეობისათვის სახელმწიფო 

ობლიგაციების მიყიდვა; გ. ქაღალდის ფულის გამოშვება; ე. სახელმწიფო ხარჯის შემცირება 

და სხვა. 

ყოველწლიური დაბალანსებული ბიუჯეტი სამართლიანად ითვლებოდა და ითვლება 

ნებისმიერი სახელმწიფოს სასურველ მიზნად. 

დაბალანსებული ბიუჯეტის მულტიპლიკატორის საფუძველია სამთავრობო ხარჯებისა 

და გადასახადების თანაბარი ზრდა. 

ეკონომისტების ნაწილი მხარს უჭერს ციკლურ საფუძველზე დაბალანსებული ბიუჯეტის 

იდეას. 

ციკლურ საფუძველზე დაბალანსებული ბიუჯეტის კონცეფციის თანახმად, ბიუჯეტი 

ყოველწლიურად არ უნდა დაბალანსდეს. საკმარისია მისი დაბალანსება ეკონომიკური 

ციკლის ფაზების მიხედვით. 

ფუნქციონალური ფინანსების კონცეფცია უფრო აღიარებულია, ვიდრე ყოველწლიური ან 

ციკლურ საფუძველზე ბიუჯეტის დაბალანსების იდეა. მისი უპირველესი მიზანია არა 

მხოლოდ უმუშევრობისა და ინფლაციის ლიკვიდაცია, არამედ – მთელი ეკონომიკის 

რეგულირება. ამდენად, სახელმწიფო ზოგჯერ ატარებს ღონისძიებებს ხელოვნური 

დეფიციტის ან ნამატის წარმოსაქმნელად. 
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teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. სახელმწიფოს უპირველესი ამოცანაა: 

 ბიუჯეტის დაზოგვა. 

 ბიუჯეტის მხოლოდ სახელმწიფო მიზნებით ხარჯვა. 

 ეკონომიკური სტაბილიზაცია 

 არც ერთი პასუხი არ არსი სწორი. 

2. ბიუჯეტში დეფიციტი იქმნება მაშინ როდესაც: 

 იხარჯება ფული სახელმწიფო პროექტების განსახორციელებლად. 

 შემოსავალი მეტია, ხარჯი ნაკლები. 

 ხარჯები სჭარბობს შემოსავალს. 

 ეკონომიკა სტაბილურია. 

3. როგორი ბიუჯეტის ქონაა სახელმწიფოს მიზანი? 

 გარე სესხებით გამდიდრებული. 

 ახალი ფულის კუპიურებით გამდიდრებული. 

 ყოველწლიურად დაუბალანსებელი. 

 ყოველწლიურად დაბალანსებული. 

უპასუხეთ კითხვებს: 

4. რას ნიშნავს ფისკალური პოლიტიკა? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. ჩამოთვალეთ, რა ღონისძიებები გამოიყენება სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის 

დასაფარად. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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6. რას ნიშნავს ციკლურ საფუძველზე დაბალანსებული ბიუჯეტი? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. თქვენი აზრით, როგორი ეკონომიკური ვითარებაა დღეს საქართველოში? რატომ ფიქრობ 

ასე? (დაწერეთ 30 სიტყვის ფარგლებში) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

მოგება 

 

ტერმინი „მოგება“ გამოიყენება საწარმოს მთლიან შემოსავალსა და მის დანახარჯებს 

შორის სხვაობის აღსანიშნავად. ეკონომიკურ დანახარჯებში შედის აშკარა და ფარული 

დანახარჯები (მთლიანი დანახარჯი). თუ საწარმოს მთლიან შემოსავალს (მაგალითად 1008 

ლარს) გამოვაკლებთ მთლიან დანახარჯს (ვთქვათ, 840 ლარის აშკარა დანახარჯი + 58 ლარის 

ფარული დანახარჯი), მივიღებთ მოგებას, რომელსაც ეწოდება ეკონომიკური (წმინდა) მოგება. 

იგი არ უნდა აურიოთ „მოგების’‘ სხვა გაგებაში. საქმე ის არის, რომ კომერციულ საქმიანობაში 

„მოგება’‘ ხშირად გამოიყენება, როგორც სხვაობა მთლიან შემოსავალსა და აშკარა 

დანახარჯებს შორის (1008 ლარი -840 ლარი). ამ სახის მოგებას ეწოდება ბუღალტრული 

მოგება, რადგან დანახარჯებში შეტანილია მხოლოდ ბუღალტრულ ანგარიშში ჩაწერილი 

ფულადი გასავალი. თანაფარდობა ამ ორ მოგებას შორის ასე წარმოგვიდგება:     

ეკონომიკური (წმინდა) მოგება = ბუღალტრული მოგება - ფარული დანახარჯი,  ანუ 

ბუღალტრული მოგება = ეკონომიკური მოგება + ფარული დანახარჯი. 
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ორივე მოგება (ეკონომიკური და ბუღალტრული) უნდა განვასხვაოთ ნორმალური 

მოგებისაგან. ეს ტერმინი ხშირად გამოიყენება საწარმოს ალტერნატიული დანახარჯის 

აღსანიშნავად.  

ნორმალური მოგება მაშინ მიიღება, როცა მოცემულ საწარმოში მიღებული ეკონომიკური 

მოგება არ იქნება ალტერნატიულ შემოსავალზე ნაკლები. 

 

 

teqstze muSaoba 

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

1. რისთვის გამოიყენება ტერმინი „მოგება“ ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. რას ეწოდება „ეკონომიკური მოგება“ ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. რას ეწოდება „ბუღალტრული  მოგება“ ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. რა განსახვავებაა  „ეკონომიკურ მოგებასა „  და „ბუღალტრულ   მოგებას „ შორის? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5. როდის მიიღება ნორმალური  მოგება ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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zusti da sabunebismetyvelo  

mimarTulebis seqcia 

 

 

ცნებების განსაზღვრება 

 

მათემატიკის სიზუსტეს რამდენიმე მხარე აქვს. ერთი მხარეა ის, რომ მათემატიკაში 

რასაც ვიტყვით ან დავწერთ, ზუსტი და ცალსახა უნდა იყოს _ გამორიცხული უნდა იყოს 

ორაზროვნება ან ორი სხვადასხვა აზრით გაგება. მეორე მხარეა ის, რომ ყველაფერი მკაფიოდ 

უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, რათა გამოირიცხოს ბუნდოვანება. განვიხილოთ, მაგალითად, 

გამოთქმა: „ვიწრო და მაღალი მართკუთხედი’‘. საყოფაცხოვრებო მეტყველებაში ეს გამოთქმა 

მისაღებია. მაგრამ მათემატიკისათვის ეს გამოთქმა ბუნდოვანია, რადგანაც ზუსტად ვერ 

გავარკვევთ, რომელი მართკუთხედია „ვიწრო და მაღალი’‘ და რომელი _ არა. 

თუმცა, შეგვიძლია ცნება „ვიწრო და მაღალი მართკუთხედი’‘ ზუსტად, მკაფიოდ, 

მათემატიკურად განვსაზღვროთ. ამ ცნების განსაზღვრება შეიძლებოდა, მაგალითად, ასე: 

ჭიდაომართკუთხედს ეწოდება ვიწრო და მაღალი, თუკი მისი ერთ ერთი გვერდის სიგრძე 4-

ჯერ ან უფრო მეტჯერაა მეტი, ვიდრე მეორე გვერდის სიგრძე. 

ეს განსაზღვრება მათემატიკისათვის სავსებით მისაღებია, რადგანაც საშუალებას 

გვაძლევს, მკაფიოდ გავარკვიოთ, მოცემული მართკუთხედი „ვიწრო და მაღალია’‘ თუ - არა.  

მაშასადამე, მათემატიკაში ყველა ცნება ბოლომდე დაზუსტებული უნდა იყოს. 

ამისათვის საჭიროა ცნების არსებით ნიშან-თვისებათა მკაფიოდ ჩამოყალიბება. ამას ცნების 

განსაზღვრება ჰქვია. ცნების განსაზღვრება ისეთი უნდა იყო, რომ საშუალებას გვაძლევდეს 

მკაფიოდ გავარკვიოთ ესა თუ ის საგანი ეკუთვნის ამ ცნებას თუ _ არა. 

მაგალითად, ტეხილი ხაზის განსაზღვრებაა: ტეხილი ეწოდება ისეთ ხაზს, რომელიც ორი 

ან მეტი რაოდენობის მონაკვეთისაგან შედგება.  

ეს წინადადება საშუალებას გვაძლევს მკაფიოდ გავარკვიოთ, ესა თუ ის ნაკვეთი არის 

ტეხილი თუ _ არა.  

 ახლა განვიხილოთ, მაგალითად, წინადადება: 

კვადრატი ეწოდება ისეთ ოთხკუთხედს, რომლის ოთხივე გვერდი ტოლია. 

კვადრატს ნამდვილად ტოლი აქვს ოთხივე გვერდი. ესე იგი, ოთხივე გვერდის ტოლობა 

ნამდვილად არის კვადრატის ნიშან-თვისება. მაგრამ ჩამოყალიბებული წინადადება მაინც 

ვერ გამოდგება კვადრატის განსაზღვრებად, რადგან კვადრატის გარდა, სხვაგვარ 

ოთხკუთხედებსაც აქვს ოთხივე გვერდი ტოლი. მაშასადამე, ჩამოყალიბებული წინადადება 

არაა კვადრატის სრული განსაზღვრება. კვადრატის სრული განსაზღვრებაა:  
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კვადრატი ეწოდება ისეთ ოთხკუთხედს, რომლის ოთხივე გვერდი ტოლია და ყველა 

მეზობელი გვერდი ერთმანეთის მართობულია.  

ამ განსაზღვრებაში კვადრატის ორი არსებითი ნიშან-თვისებაა ჩამოყალიბებული: 

ოთხივე გვერდის ტოლობა და ყველა მეზობელ გვერდთა ურთიერთმართობულობა. 

უცხოურად (ლათინურად) განსაზღვრებას ეწოდება დეფინიცია. 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. რა დადებითი მხარეები აქვს მათემატიკის სიზუსტეს (მოიყვანეთ მაგალითები)? 

1.  __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. როგორი უნდა იყოს  ცნების განსაზღვრება (შემოხაზეთ სწორი პასუხი):  

ა) კონკრეტულად უნდა აღწერდეს საგანს 

გ) არ უნდა აღწერდეს მკაფიოდ ცნების ნიშან-თვისებებს. 

დ) მკაფიოდ უნდა გამოხატავდეს ცნების ნიშან-თვისებებს. 

დ) არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

3. განსაზღვრეთ  ტეხილის ხაზი:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. კვადრატის განსაზღვრება: „კვადრატი ეწოდება ისეთ ოთხკუთხედს, რომლის ოთხივე 

გვერდი ტოლი“ - არის თუ არა ზუსტი კვადრატის  განსაზღვრება მისი ცნების 

გამოსახატავად? რატომ ფიქრობ ასე? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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5. დაწერეთ კვადრატის ზუსტი განსაზღვრება (მკაფიო ცნების მისაღებად): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. დაწერეთ ოთხკუთხედში ტექსტის მთავარი აზრი და გარშემო რგოლებში ის მთავარი 

დეტალები მოკლედ, რაც, თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია (ყველა რგოლის შევსება 

არ არის აუცილებელი).  

 

 

მთავარი 

თემა 

 

 

მთავარი 



257 
 

აქსიომები და თეორემები 

 

იმ მათემატიკურ წინადადებას, რომელიც მტკიცდება, ეწოდება თეორემა. ეს სიტყვა 

ევკლიდეს შემდეგ შემოიღეს, თავად ევკლიდე წერდა უბრალოდ: „წინადადება’‘. 

თეორემაა, მაგალითად, წინადადება: „ერთი წრფის მართობული და იმავე სიბრტყეში 

მდებარე ორი სხვადასხვა წრფე ერთმანეთის პარალელურია’‘. 

მაშ, ევკლიდე ცდილობდა ყველა „წინადადების’‘ ანუ თეორემის მკაცრად და ზუსტად 

დამტკიცებას. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ამ დამტკიცებისას რაიმე სხვა თეორემებს უნდა 

დავეყრდნოთ (მართლაც, თუკი არაფერს არ დავემყარეთ, ვერც ვერაფერს დავამტკიცებთ!). ეს 

სხვა თეორემებიც, თავის მხრივ, კიდევ სხვა თეორემებს ეყრდნობა, და ასე  შემდეგ. მაგრამ 

ბოლოს მივადგებით ისეთ წინადადებებს, რომლებსაც სხვა ვეღარაფერზე ვეღარ 

დავაყრდნობთ, იმიტომ, რომ მათ გარდა მეტი აღარაფერი დაგვრჩება. 

მაგალითად, მსჯელობებისა და დამტკიცებისას ჩვენ ხშირად ვიყენებთ იმას, რომ ერთი 

და იმავე რამის ტოლები ერთმანეთის ტოლიცაა. ესე იგი, თუკი რაიმე X რიცხვი ან ნაკვთი 

ტოლია რიცხვისა ან ნაკვთისა, და სხვა რიცხვი ან ნაკვთი ტოლია იმავე რიცხვისა ან ნაკვთის, 

მაშინ X და Y-ც ერთმანეთის ტოლია. მაგრამ რა ვუყოთ თვითონ ამ წინადადებას? რა ვიცით, 

რომ ეს ნამდვილად ასეა? მისი მართებულობა ცხადი კი გვეჩვენება, მაგრამ მაინც რომ 

მოვითხოვოთ დამტკიცება? როგორ მოვიქცეთ? ევკლიდემაც ბევრი იფიქრა ამაზე. 

ასეთივეა, მაგალითად მეორე წინადადებაც: მთელი მის ნაწილზე მეტია. რა ვიცით, რომ 

ეს ნამდვილად ასეა? 

ამგვარ წინადადებებს ვერ დავამტკიცებთ, ვინაიდან აღარ გვაქვს მათზე უფრო 

პირველადი სხვა წინადადებები. პირიქით, ისინი თვითონ გვჭირდება სხვა რამეების 

დასამტკიცებლად! ევკლიდემ „საწყისების’‘ დასაწყისში ჩამოწერა ის წინადადებები, 

რომლებსაც ვერ დავამტკიცებთ. ამ წინადადებებს ევკლიდემ უწოდა „მოთხოვნები’‘ და 

„საერთო მცნებები’‘. ევკლიდეს შემდეგ კი მათ უწოდეს აქსიომები ანუ პოსტულატები. 

აქსიომა ანუ პოსტულატი _ ესაა ისეთი მათემატიკური წინადადება, რომელსაც 

დაუმტკიცებლად ვიღებთ, რადგანაც მისი მართებულობა მეტისმეტად ცხადია. 

მაგალითად, ევკლიდესეული აქსიომაა: „მოითხოვება, რომ ყოველი წერტილიდან ყოველ 

წერტილამდე სწორი ხაზი გაივლოს’‘. ცხადია, ეს აქსიომა მხოლოდ გეომეტრიას ეხება, სხვა 

აქსიომებია: „ერთი და იმავეს ტოლები ერთმანეთის ტოლებიცაა’‘, „მთელი მეტია, ვიდრე 

მისი ნაწილი’‘. ცხადია, ეს ზოგადი აქსიომები არა მხოლოდ გეომეტრიას ეხება, არამედ, 

საზოგადოდ, მეცნიერებასა და აზროვნებას. 

აქსიომა _ ძველი ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს: „დამაჯერებელი, სარწმუნო, უეჭველი 

წინადადება’‘. თეორემა _ ძველი ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს: „განხილული, დანახული, 
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გააზრებული (წინადადება)’‘. ესაა ისეთი წინადადება, რომელიც არაა თავისთავად ცხადი. 

ამიტომ იგი უნდა დამტკიცდეს: ან აქსიომებზე დაყრდნობით, ან უკვე დამტკიცებულ 

თეორემებზე დაყრდნობით. 

 

 

teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. რას ეწოდება თეორემა? 

 მათემატიკურ წინადადებებს, რომელიც მტკიცდება. 

 მათემატიკურ წინადადებებს, რომელიც ვერ მტკიცდება. 

 სიტყვას რომელიც მტკიცდება. 

 არც ერთი პასუხი არ არსი სწორი. 

2. აქსიომა მამდინარეობს ? 

 ბერძნული სიტყვისგან. 

 ლათინური სიტყვისგან. 

 ქართული სიტყვისგან. 

 ინგლისური სიტყვისგან. 

3. ვინ ცდილობდა თეორემის ზუსტ დამტკიცებას? 

 ქიმიკოსები. 

 ფიზიკოსები. 

 ევკლიდე. 

 ნიუტონი. 

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

4. ვინ და რა უწოდა საწყის წინადადებებს? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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5. რას ნიშნავს საწყისი წინადადება? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. რა არის აქსიომა? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. ვისი და რა აქსიომაა ტექსტში მოყვანილი? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

8. შეაჯამეთ თქვენი ცოდნა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

რა გავიგე რა ვიცოდი რა მინდა გავიგო 
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უარყოფითი რიცხვების ისტორია 

 

მათემატიკაში უარყოფითი რიცხვები პირველად ალგებრულ განტოლებათა ამოხსნისას 

გახდა საჭირო. 

ყველაზე ადრე ადამიანებმა ნატურალური რიცხვები ისწავლეს: „ნატურალური’‘ _ 

ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს „ბუნებრივს’‘. მართლაც, ნატურალური რიცხვები ყველაზე 

ბუნებრივი, პირველადი რიცხვებია. ბავშვმაც ხომ კარგა ხნის განმავლობაში მხოლოდ 

ნატურალური რიცხვები იცის. 6-7 წლის ბავშვს რომც ავუხსნათ, მაინც ვერ გავაგებინებთ, თუ 

რა არის წილადი ან უარყოფითი რიცხვი! მისთვის მხოლოდ ნატურალური რიცხვებია 

ბუნებრივი. 

როგორც ვიცით, ნატურალურ რიცხვთა ერთმანეთზე გამრავლება და მათი შეკრება 

ყოველთვის შეიძლება. შედეგი კვლავ ნატურალური რიცხვია. მათი გაყოფისას კი უკვე 

სირთულეები ჩნდება: შეიძლება ან ნაშთი მოგვრჩეს, ან შედეგი არ იყოს ნატურალური. სანამ 

ადამიანებმა წილადები არ ისწავლეს, მათ არ შეეძლოთ, მაგალითად, 5-ის უნაშთოდ გაყოფა 

2-ზე. მხოლოდ წილადების შემოღების შემდეგ გახდა შესაძლებელი ნებისმიერი ორი 

ნატურალური რიცხვის ერთმანეთზე უნაშთოდ გაყოფა. 

ყველაზე რთულად გამოკლების საქმე იყო. მრავალი საუკუნის განმავლობაში 

ადამიანებმა უკვე იცოდნენ წილადები; ნატურალურ რიცხვებს ერთმანეთზე თავისუფლად 

ყოფდნენ უნაშთოდ, მაგრამ მათი გამოკლება კი არ შეეძლოთ _ როცა საკლები მაკლებზე 

ნაკლები იყო (მაგალითად, 2 _ 5). ხსნიდნენ სამი არითმეტიკული მოქმედების შესაბამის 

ნებისმიერ განტოლებას (რომლის ამოსახსნელად საჭიროა შეკრება, გამრავლება ან გაყოფა), 

მაგრამ ვერ ხსნიდნენ უმარტივეს განტოლებას გამოკლებაზე . . .   

რიცხვთა გამოკლება, როდესაც მაკლები მეტია საკლებზე, დიდი ხნის განმავლობაში 

შეუძლებლად მიაჩნდათ. შუამდინარელებმა, ეგვიპტელებმა და საბერძნეთ-რომის 

მათემატიკოსებმა არ იცოდნენ უარყოფითი რიცხვები. 

დიდი ხნის განმავლობაში უარყოფითი რიცხვების ნაცვლად ხმარობდნენ გამოთქმას 

„ვალი’‘. VII საუკუნეში ინდოეთში დადებითი რიცხვი გამოსახული იყო „ქონებით’‘, ხოლო 

უარყოფითი რიცხვი _ „ვალით’‘. ძველ ინდოეთსა და ჩინეთში იცოდნენ „ქონებისა’‘ და 

„ვალის’‘ შეკრებისა და გამოკლების წესები, მაგრამ მათი გამრავლება და გაყოფა კი არ 

შეეძლოთ. 

ამრიგად, უარყოფითი რიცხვები თავდაპირველად ჩინეთ-ინდოეთში შემოიღეს. 
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teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. ყველაზე ადრე ადამიანებმა ისწავლეს: 

 კენტი რიცხვები. 

 გამრავლება. 

 მიმატება. 

 ნატურალური რიცხვები. 

2. სირთულეები ჩნდება ნატურალური რიცხვების: 

 გაყოფისას. 

 გამოკლებისას. 

 გამრავლებისას. 

 მიმატებისას. 

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

3. რისთვის გამოიყენეს პირველად უარყოფითი რიცხვები, რატომ გაჩნდა მისი 

გამოყენების აუცილებლობა? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. როგორ გახდა შესაძლებელი 5-ის უნაშთოდ გაყოფა 2-ზე? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. რა შემთხვევაში მიაჩნდათ რიცხვების გამოკლება შეუძლებლად? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. რას ხმარობდნენ უარყოფითი რიცხვების აღსანიშნავად? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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7. რა არ იცოდნენ ძველ ინდოეთსა და ჩინეთში? 

 

8. ვინ შემოიღო უარყოფითი რიცხვები? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

9. წაიკითხეთ და მონიშნეთ: სწორია ან არასწორია. 

1. ტექსტის მიხედვით, ბავშვებმა თავიდანვე კარგად იციან ნატურალური 

რიცხვების გამრავლება და გაყოფა _________________ 

2. ნატურალური რიცხვების გაყოფისას გაჩნდა სირთულეები, ვინაიდან რჩებოდა 

ნაშთი ა _________________ 

3. უარყოფითი რიცხვები იტალიელებმა გამოიგონეს ა _________________ 

4. ნატურალური რიცხვების ერთმანეთზე გამრავლება და მიმატება ყოველთვის არ 

არის შესაძლებელი.ა _________________ 

 

 

 

ბუნებისმეტყველების საგანთა ინტეგრირება 

 

        ბუნებისმეტყველების ინტეგრირებული კურსი გულისხმობს სამივე 

საბუნებისმეტყველო დისციპლინის – ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის სწავლებას ერთი 

სახელმძღვანელოთი, რომელშიც განხილული საკითხების შესწავლა ხდება ამ სამივე 

დისციპლინის ზოგადი პრინციპებისა და კანონების გათვალისწინებით. 

        მაგალითისათვის შეგვიძლია განვიხილოთ წყალი ბუნებაში. ბუნებისმეტყველების 

ინტეგრირებულ კურსში წყლის აგრეგატული მდგომარეობების ცვლილება ფიზიკის და 

ქიმიის კანონების გათვალისწინებით იქნება შესწავლილი, დადგინდება წყლის სხვადასხვა 

მახასიათებლები სხვადასხვა მდგომარეობაში, როგორიცაა, მაგალითად, წყლის დუღილისა 

და გამყარების ტემპერატურა, კუთრი სითბოტევადობა, დნობის კუთრი სითბო და სხვა. 
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წყალი ცოცხალი ორგანიზმების დაახლოებით 70-80%-ს შეადგენს, ამრიგად დიდია 

წყლის როლი ცოცხალი ორგანიზმების არსებობისათვის და მათში მიმდინარე ბიოლოგიური 

პროცესები წყლის თავისებურებების გათვალისწინებით განიხილება. 

       საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლებამ მოზარდს უნდა გამოუმუშაოს 

კვლევის,სამყაროსა და გარემოს შესწავლის, მისი დაცვისა და შენარჩუნების უნარ-ჩვევები. ამ 

კურსის სწავლების ერთ-ერთი მთავარი მიზანია იმ უნარების გამომუშავება, რომელიც 

ეხმარება ადამიანს, განსაზღვროს თავისი ადგილი ბუნებრივ გარემოში, დააკვირდეს მასში 

მიმდინარე პროცესებს და აღიქვას სამყაროს მთლიანობა. 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. რომელ საგნებს გულისხმობს ბუნებისმეტყველების ინტეგრირებული კურსი? 

_________________________________________________________________________________ 

2. როგორ ხდება საკითხების შესწავლა ბუნებისმეტყველების ინტეგრირებულ კურსში? 

_________________________________________________________________________________ 

3. როგორ შეიძლება შევისწავლოთ წყალი? 

__________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________ 

4. რა როლი აქვს წყალს ბუნებაში? 

__________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________ 

5. რა უნარ-ჩვევები უნდა განუვითაროს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლებამ 

მოზარდს? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. რა არის კურსის სწავლების მთავარი მიზანი? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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7. მოკლედ  გადმოეცით მოცემული ტექსტის შინაარსი: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

        

 გამოიყენეთ კონსტრუქციები: 

სამივე საბუნებისმეტყველო დისციპლინის 

სწავლებას ერთი სახელმძღვანელოთი 

რომელშიც განხილული საკითხების შესწავლა ხდება 

ამ სამივე დისციპლინის 

ზოგადი პრინციპებისა და კანონების გათვალისწინებით. 

მაგალითისათვის შეგვიძლია განვიხილოთ 

ფიზიკისა და ქიმიის კანონების გათვალისწინებით 

სხვადასხვა მდგომარეობაში 

დიდია წყლის როლი ცოცხალი ორგანიზმების არსებობისათვის 

თავისებურებების გათვალისწინებით განიხილება.  

იმ უნარების გამომუშავება, რომელიც ეხმარება 

თავისი ადგილი ბუნებრივ გარემოში 

დააკვირდეს მასში მიმდინარე პროცესებს 

 

9. მოძებნეთ და ამოიწერეთ ტექსტიდან ის წინადადებები, რომლებშიც ეს კონსტრუქციებია 

გამოყენებული. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

10. ჩასვით მოცემული სიტყვები გამოტოვებულ ადგილას: 

აგრეგატული მდგომარეობების უნარების ბუნებაში მთლიანობა უნარ_ჩვევები 

ინტეგრირებული ორგანიზმების 

1. მოსწავლე უნდა დააკვირდეს ----------------------------------- მიმდინარე პროცესებს და 

აღიქვას სამყაროს ------------------------------------. 

2. საბუნებისმეტყველო მეცნიერების კურსის სწავლების მიზანია იმ ------------------------------ 

გამომუშავება, რომელიც დაეხმარება ადამიანს განსაზღვროს თავისი ადგილი ბუნებრივ 

გარემოში. 

3. ბუნებისმეტყველების -------------------------------- კურსი გულისხმობს სამივე 

საბუნებისმეტყველო დისციპლინის – ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის სწავლებას ერთი 

სახელმძღვანელოთი. 

4. დიდია წყლის როლი ცოცხალი ----------------------------------- არსებობისათვის. 

5. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლებამ მოზარდს უნდა გამოუმუშაოს კვლევის, 

სამყაროსა და გარემოს შესწავლის, მისი დაცვისა და შენარჩუნების ------------------------------. 

 

 

 

რას შეისწავლის ფიზიკა 

 

ბუნების მოვლენების შესწავლით ადამიანმა  დაადგინა, რომ ბუნებაში მიმდინარე 

ცვლილებები შემთხვევითი კი არ არის, არამედ მუდმივ ურთიერთკავშირშია ერთმანეთთან 

და კანონზომიერია. 

    ფიზიკა ბუნების მოვლენების შემსწავლელი ერთ-ერთი უძველესი მეცნიერებაა. 

    „ფიზიკა" წარმოდგება ბერძნული სიტყვისაგან „ფიუზის", რაც ბუნებას ნიშნავს. ეს 

ტერმინი პირველად ბერძენმა მეცნიერმა არისტოტელემ (ძველი წელთაღრიცხვით 384-322) 

შემოიღო. 
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ფიზიკას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს შორის. 

მაგალითად,  გეოგრაფიაში ფიზიკის კანონებზე დაყრდნობით აიხსნება ქარის წარმოშობა, 

მიწისძვრა. ასევე, ასტრონომები ციურ  სხეულთა ნათებას, პლანეტების მოძრაობას და 

მრავალ სხვა მოვლენას ფიზიკის დახმარებით სწავლობენ. ქიმია და ფიზიკა მჭიდრო 

ურთიერთკავშირშია, რადგან ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები ხშირად ერთდროულად 

მიმდინარეობს. ფიზიკის კანონებს იყენებენ ბიოლოგიაშიც, რადგან ცოცხალ ორგანიზმებში 

უამრავი ფიზიკური მოვლენა მიმდინარეობს, მაგალითად, როგორიცაა სისხლის მოძრაობა, 

მხედველობის ორგანოების საშუალებით გამოსახულების აღქმა და სხვა.  ბუნების 

მოვლენებზე დაკვირვებას და მათ ახსნას მეცნიერების განვითარებისათვის უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს. 

 

 

teqstze muSaoba 

      

       1. ჩასვით მოცემული სიტყვები წინადადებებში: 

1) კავშირი _ ურთიერთკავშირი 

1. ბუნებაში მიმდინარე ცვლილებები შემთხვევითი კი 

არ არის, არამედ მუდმივ ---------------------------შია ერთმანეთთან და კანონზომიერია. 

2. ქიმია და ფიზიკა მჭიდრო --------------------------------შია. 

 

       2.  დაუკავშირეთ ერთმანეთს: 

 

                  ფიზიკის მეშვეობით აიხსნება: 

გეოგრაფია                     ქარის წარმოშობა 

ასტრონომია                   ორგანიზმში მიმდინარე პროცესები 

ქიმია                           სისხლის მოძრაობა 

ფიზიკა                         პლანეტების მოძრაობა  

ბიოლოგია                      მიწისძვრა 

                              ციურ სხეულთა ნათება 

                              გამოსახულების აღქმა 
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3.  წაიკითხეთ ტექსტი და უპასუხეთ კითხვებს: 

a. შემთხვევითია თუ არა ბუნებაში მიმდინარე პროცესები? 

____________________________________________________________________________________ 

b. რას შეისწავლის ფიზიკა? 

____________________________________________________________________________________ 

c. რომელი სიტყვიდან წარმოდგება საგნის სახელწოდება? 

____________________________________________________________________________________ 

d. რას ნიშნავს ფიზიკა და ვინ შემოიღო იგი? 

____________________________________________________________________________________ 

e. როგორ უკავშირდება ერთმანეთს ფიზიკა და სხვა საბუნებისმეტყველო საგნები. 

გადმოეცით ეს ნიმუშების მიხედვით. 

____________________________________________________________________________________ 

f. როგორ აიხსნება ქარის წარმოშობა? 

____________________________________________________________________________________ 

 

g. როგორ აიხსნება მიწისძვრა? 

____________________________________________________________________________________ 

h. რა კავშირია ფიზიკასა და ასტრონომიას შორის? 

______________________________________________________________________________ 

i. როგორ აისახება ფიზიკის კანონები ბიოლოგიაში? 

____________________________________________________________________________________ 

j. როგორ ვითარდება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები? 

____________________________________________________________________________________ 

 

4.  ჩასვით ტექსტში გამოტოვებული სიტყვები შესაფერისი რიცხვისა და ბრუნვის ფორმით: 

მეცნიერი კანონზომიერი გეოგრაფია სიტყვა დახმარება 

ცვლილება ბუნება ურთიერთკავშირი 

ნათება ერთდროული მეცნიერება მოვლენა 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა მხედველობა 

დაკვირვება ორგანიზმი სისხლი 
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ბუნების -------------------- შესწავლით ადამიანმა დაადგინა, რომ ბუნებაში მიმდინარე --------

------------ შემთხვევითი კი არ არის, არამედ მუდმივ ------------------------ ---------------- 

ერთმანეთთან და --------------------. 

ფიზიკა -------------------- მოვლენების შემსწავლელი ერთ-ერთი უძველესი --------------------. 

"ფიზიკა" წარმოდგება ბერძნული -------------------- „ფიუზის", რაც ბუნებას ნიშნავს. ეს 

ტერმინი პირველად ბერძენმა -------------------- არისტოტელემ (ძველი წელთაღრიცხვით 384-

322) შემოიღო. 

ფიზიკას -------------------- ადგილი უჭირავს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს შორის. 

მაგალითად, -------------- ------ ფიზიკის კანონებზე დაყრდნობით აიხსნება ქარის წარმოშობა, 

მიწისძვრა. ასევე ასტრონომები ციურ სხეულთა --------------------, პლანეტების მოძრაობას და 

მრავალ 

სხვა მოვლენას ფიზიკის -------------------- სწავლობენ. ქიმია და ფიზიკა მჭიდრო 

ურთიერთკავშირშია, რადგან ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები ხშირად -------------------- 

მიმდინარეობს. ფიზიკის კანონებს იყენებენ ბიოლოგიაშიც, რადგან ცოცხალ -------------------- 

უამრავი ფიზიკური მოვლენა მიმდინარეობს, მაგალითად, როგორიცაა ----------------- --- 

მოძრაობა, -------------------- ორგანოების საშუალებით გამოსახულების აღქმა და სხვა. 

ბუნების მოვლენებზე -------------------- და მათ ახსნას მეცნიერების განვითარებისათვის 

უდიდესი -------------------- აქვს. 

 

5. გადმოეცით მოცემული ტექსტის შინაარსი; გამოიყენეთ კონსტრუქციები: 

ბუნების მოვლენების შესწავლით 

კანონზომიერი 

ბერძნული სიტყვისაგან 

ბუნებას ნიშნავს 

ფიზიკის კანონებზე დაყრდნობით 

ფიზიკის დახმარებით 

მჭიდრო ურთიერთკავშირშია 

ფიზიკის კანონებს იყენებენ 

განვითარებისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს 
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____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

მექანიკური რხევები და ტალღები 

 

  მოძრაობას, რომელიც დროის გარკვეული შუალედის შემდეგ მეორდება, რხევითი 

მოძრაობა ეწოდება. რხევის პერიოდი არის დროის შუალედი, რომლის განმავლობაშიც 

სრულდება 1 სრული რხევა. რხევის სიხშირე ეწოდება რხევათა რიცხვს 1 წმ–ში. 

 პერიოდი და სიხშირე ურთიერთშებრუნებული სიდიდეებია. 

მერხევი სხეულის წონასწორობის მდებარეობიდან უდიდეს (მაქსიმალურ) გადახრას 

ამპლიტუდა ეწოდება. სივრცეში რხევების გავრცელების პროცესს ტალღა ეწოდება 

მექანიკური ტალღა ძირითადად ორი სახისაა: განივი და გრძივი. ტალღა, რომელშიც 

ნაწილაკების რხევის მიმართულება ტალღის გავრცელების მართობულია, განივი  ტალღა 

ეწოდება. 

ტალღას, რომელშიც ნაწილაკები ირხევა რხევის გავრცელების მიმართულებით, გრძივი 

ტალღა ეწოდება. 

ტალღის წარმოსაქმნელად აუცილებელია არსებობდეს მერხევი სხეული და დრეკადი 

გარემო. ტალღის სიგრძე არის მანძილი, რომელზეც ვრცელდება რხევა ერთი პერიოდის 

განმავლობაში. განივ ტალღაში ტალღის სიგრძე გრაფიკულად არის მანძილი ორ მეზობელ 

მერხევ წერტილს შორის, რომლებიც ერთდროულად აღწევენ მაქსიმუმს, წონასწორობის 

მდებარეობას და მინიმუმს ანუ რომლებიც ირხევიან ერთნაირ ფაზაში. ბგერითი ტალღა 

გრძივი ტალღაა, რომელიც ვრცელდება როგორც ჰაერში, ისე თხევად და მყარ გარემოში.                                                                                                                          
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ბგერის გავრცელების სიჩქარე ჰაერში 340 მ/წმ –ია.     წყალში 1500 მ/წმ,     ლითონებში კი 5000 

მ/წმ– ია. 

ადამიანის ყური აღიქვამს 16  დან 20 000 ჰერცამდე სიხშირის ბგერას. ბგერას, რომლის 

სიხშირე 16 ჰერცზე დაბალია, ინფრაბგერა ეწოდება, ხოლო 20000 ჰერცზე მაღალი სიხშირის 

ბგერას ულტრაბგერა ეწოდება. დიდი ამპლიტუდის ბგერით ტალღებს ადამიანი აღიქვამს 

ხმამაღალ ბგერებად, მცირე ამპლიდუდისას– ხმადაბალ ბგერებად, ბგერის ხმამაღლობა 

დამოკიდებულია ბგერითი ტალღის ამპლიტუდაზე, ბგერის ტონის სიმაღლე 

დამოკიდებულია ბგერის სიხშირეზე 

 ადამიანის სმენის ორგანომდე მისული რაიმე ზედაპირიდან არეკლილი ბგერა არის ექო. 

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. რას ეწოდება რხევითი მოძრაობა: 

 მოძრაობას რომელიც დროის გარკვეული შუალედის შემდეგ იწყება. 

 მოძრაობას რომელიც დროის გარკვეული შუალედის შემდეგ სრულდება. 

 მოძრაობას რომელიც დროის გარკვეული შუალედის შემდეგ მეორდება. 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

2. რხევითი პერიოდი არის: 

 დროის საწყისი მონაკვეთი, როდესაც იწყება რხევა. 

 დროის დასასრული მონაკვეთი, როდესაც სრულდება რხევა. 

 დროის შუალედი რომლის დროსაც იწყება რხევა. 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

3. პერიოდი და სიხშირე არის: 

 ურთიერთმონაცვლე სიდიდეები. 

 ურთიერთშბრუნებული სიდიდეები. 

 დროში და რაოდენობრივად განსაზღვრული სიდიდეები. 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 
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უპასუხეთ კითხვებს: 

4. რას ეწოდება ამპლიტუდა? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. რას ეწოდება და რამდენი სახისაა ტალღა? (დაახასიათე)? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6. აღწერეთ ბგერითი ტალღა. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7. რას ეწოდება ულტრაბგერა? 

__________________________________________________________________________________ 

8. რა არის ექო? 

____________________________________________________________________________________ 

9. დაასრულეთ  წინადადება: ტალღის წარმოსაქმნელად აუცილებელია.... 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

10. მიუწერე წინადადებებს: სწორია ან არასწორია: 

1. ტალღა წარმოიქმნება მხოლო და მხოლოდ ოკეანეებში და ზღვებში.------- 

2. ტალღის წარმოქმნა განპირობებულია გარემოზე.--------------- 

3. ბგერითი ტალღა ვრცელდება მხოლოდ ჰაერში.----------- 

4. რხევის გავრცელების მიმართულებით მოძრავ ტალღას გრძივი ტალღა ეწოდება. 

11. აზრობრივად დააკავშირეთ  წინადადებები ერთმანეთთან: 

1. ტალღის სიგრძე არის მანძილი,  

2. ადამიანის ყური აღიქვამს  

3. ბგერას, რომლის სიხშირე 16 ჰერცზე დაბალია,  

4. 20000 ჰერცზე მაღალი სიხშირის ბგერას  

5. ბგერის ხმამაღლობა დამოკიდებულია  

6. ბგერის ტონის სიმაღლე დამოკიდებულია  
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ა) 16  დან 20 000 ჰერცამდე სიხშირის ბგერას. 

ბ) რომელზეც ვრცელდება რხევა ერთი პერიოდის განმავლობაში. 

გ) ულტრაბგერა ეწოდება. 

დ) ინფრაბგერა ეწოდება 

ე) ბგერის სიხშირეზე. 

ვ) ბგერითი ტალღის ამპლიტუდაზე, 

 

12. გადმოეცით ტექსტის მთავარი აზრი (თქვენი სიტყვებით): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

13. ტექსტში გამუქებული სიტყვებისგან შეადგინეთ წინადადებები. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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რას შეისწავლის ქიმია 

 

ქიმია არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ნივთიერებებს, მათ 

თვისებებს, გარდაქმნებსა და ამ გარდაქმნათა თანმხლებ მოვლენებს. 

არ არის დადგენილი, საიდან წარმოიშვა ეს ტერმინი. ერთ-ერთი მოსაზრებით, სიტყვა 

„ქიმია" უკავშირდება ეგვიპტის უძველეს სახელწოდებას „ქემი", რაც „შავ მიწას" ნიშნავს. სხვა 

ვერსიით „ქიმია" წარმოიშვა ძველბერძნული სიტყვებისაგან „ქემა' და „ქიმეფი", რომლებსაც 

სხვადასხვაგვარად თარგმნიან: „წვენი" (ან „ჩამოსხმა") და „დნობა"(ან „შერევა"). 

ქიმია შეისწავლის ნივთიერებებს. ნივთიერება არის ის, რისგანაც შედგება სხეული. 

სხეულები და ნივთიერებები ზოგი ნიშნით ერთმანეთს ჰგავს, ზოგი ნიშნით _ განსხვავდება. 

ამ ნიშნებს თვისებები ეწოდება. თვისებები შეიძლება იყოს ქიმიური და ფიზიკური. ნივ- 

თიერების ფერი, სუნი, გემო, აგრეგატული მდგომარეობა, დუღილისა და ლღობის 

ტემპერატურები მის ფიზიკურ თვისებებს განეკუთვნება.  

ყველა ცვლილებას მოვლენა ეწოდება. მოვლენას, რომლის დროსაც იცვლება 

ნივთიერების ფიზიკური თვისებები, ხოლო თვით ნივთიერება უცვლელი რჩება, ფიზიკური 

მოვლენა ეწოდება. ფიზიკური მოვლენებია აგრეგატული მდგომარეობის შეცვლა, ფორმის ან 

ზომის შეცვლა. 

მოვლენას, რომლის დროსაც ნივთიერება ახალ ნივთიერებად გარდაიქმნება, ქიმიური 

მოვლენა ანუ ქიმიური რეაქცია ეწოდება. 

ნივთიერების სხვა ნივთიერებად გარდაქმნის უნარს ქიმიური თვისება ეწოდება. 

 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. შეადგინეთ წინადადებები  მოცემული სიტყვების გამოყენებით: 

ნივთიერება    თვისება     გარდაქმნა     თანმხლები მოვლენა    დადგენილი    წარმოიშვა 

მოსაზრება    დნობა     განსხვავდება     თვისებები    დუღილი     ლღობა 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. ჩასვით მოცემული სიტყვები სწორი ფორმით წინადადებებში: 

გარდაქმნები      თვისება          ნივთიერება      მოვლენა 

 

ქიმია არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის 

--------------------------------, მათ --------------------------------, -------------------------------- და ამ 

გარდაქმნათა თანმხლებ ------------------------------------. 

 

3. დაუკავშირეთ ერთმანეთს სიტყვა და მისი განმარტება: 

 

ქიმია                 ეწოდება ყველა ცვლილებას. 

ნივთიერება          არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერება. 

თვისებები          არის ის, რისგანაც შედგებასხეული. 

მოვლენა            ეწოდება მსგავს ან განმასხვავებელ ნიშნებს. 

                   

4. ჩასვით ტექსტში გამოტოვებული სიტყვები შესაფერისი რიცხვისა და ბრუნვის ფორმით: 

უცვლელი აგრეგატული რეაქცია მოვლენა სხეული  უნარი ტემპერატურა 

თვისება ნივთიერება მდგომარეობა ნიშანი 

 

ქიმია შეისწავლის --------------------------. ნივთიერება არის ის, რისგანაც შედგება --------------

------------. სხეულები და ნივთიერებები ზოგი -------------------------- ერთმანეთს ჰგავს, ზოგი 

ნიშნით _ განსხვავდება. ამ ნიშნებს - ------------------------- ეწოდება. 



275 
 

თვისებები შეიძლება იყოს ქიმიური და ფიზიკური. ნივ- თიერების ფერი, სუნი, გემო, ---------

----------------- მდგომარეობა, დუღილისა და ლღობის -------------------------- მის ფიზიკურ 

თვისებებს განეკუთვნება. ყველა ცვლილებას მოვლენა ეწოდება. --------------------------

,რომლის დროსაც იცვლება ნივთიერების ფიზიკური თვისებები, ხოლო თვით ნივთიერება --

------------------------ რჩება, ფიზიკური მოვლენა ეწოდება. ფიზიკური მოვლენებია 

აგრეგატული -------------------------- შეცვლა, ფორმის ან ზომის შეცვლა. მოვლენას, რომლის 

დროსაც ნივთიერება ახალ ნივ- თიერებად გარდაიქმნება, ქიმიური მოვლენა ანუ ქიმიური - -

------------------------ ეწოდება. ნივთიერების სხვა ნივთიერებად გარდაქმნის --------------------

------ ქიმიური თვისება ეწოდება. 

 

5. გადმოეცით მოცემული ტექსტის შინააარსი; გამოიყენეთ კონსტრუქციები: 

რომელიც შეისწავლის 

ამ გარდაქმნათა 

თანმხლებ მოვლენებს 

ერთ-ერთი მოსაზრებით 

სხვა ვერსიით 

რისგანაც შედგება სხეული 

ზოგი ნიშნით 

შეიძლება იყოს 

ნივთიერებების სუნი, ფერი... 

დუღილის და ლღობის ტემპერატურა 

სხვა ნივთიერებად გარდაქმნა 
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ატომის აგებულება, იზოტოპები 

 

ჩვენი გარემომცველი სამყარო ოდითგანვე იყო ადამიანის ინტერესის სფერო და 

შესწავლის საგანი. ჩვენ დედამიწაზე ვცხოვრობთ, დედამიწა მზის სისტემის პლანეტაა, მზის 

სისტემა ჩვენს გალაქტიკას ეკუთვნის, გალაქტიკა უკიდეგანო სამყაროს შემადგენელი 

ნაწილია... სამყარო უსასრულოა თავის უდიდეს ზომებში, მაგრამ რამდენად სასრულია იგი 

თავის უმცირეს ზომებში?  

სად წყდება სამყაროს შემადგენელი უმცირესი ნაწილაკების დაყოფის ზღვარი?  

სამყაროს შემადგენელ ობიექტებს სხეულები ეწოდებათ, სხეულები ნივთიერებებისგან 

შედგებიან, ნივთიერებები – მოლეკულების, მოლეკულები- ატომებისგან.  

ატომი არის ის უმცირესი ქიმიურად განუყოფელი ნაწილაკი, რომლისგანაც არის 

აგებული სამყარო. ატომები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან შედგენილობით და მასით. 

ერთნაირ ატომებს ქიმიური ელემენტი ეწოდებათ.  

დღეისათვის ცნობილი განსხვავებული ატომების ანუ ელემენტების რიცხვმა 110-ს 

გადააჭარბა. ისინი თავმოყრილია ელემენტთა პერიოდულ სისტემაში, სადაც მათ თავიანთი 

სიმბოლო და რიგობრივი ნომერი აქვთ მიკუთვნებული.  

მაინც როგორია ატომი და რისგან შედგება იგი? ატომი ელექტრონეიტრალური, 

ქიმიურად განუყოფელი ნაწილაკია, რომელიც დადებითად დამუხტული ბირთვისა და 

უარყოფითი  

ელექტრონული გარსისაგან შედგება.  

ბირთვი თავის მხრივ შედგება პროტონებისა და ნეიტრონებისაგან.  

პროტონებს დადებითი მუხტი აქვთ, ნეიტრონს – მუხტი არ აქვს ანუ ნეიტრალურია. 

ატომში პროტონებისა და ელექტრონების რიცხვი თანაბარია.  

 

* * * 

ერთი და იმავე ელემენტის ატომებს, რომელთაც აქვს პროტონების ერთნაირი 

რაოდენობა, მაგრამ განსხვავდებიან ნეიტრონების რიცხვით, ე. ი. მასური რიცხვით, 

იზოტოპები ეწოდებათ.  

იზოტოპები ერთი და იგივე ელემენტის ატომებია, ისინი პერიოდულ სისტემაში ერთ 

უჯრაშია მოთავსებული. 
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teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. რა იყო ოდითგანვე ადამიანის ინტერესის სფერო? 

 გარემომცველი სამყაროს შესწავლა. 

 ენის შესწავლა. 

 ახალი სიახლეების შექმნა. 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

2. რომელი სისტემის პლანეტაა დედამიწა? 

 იუპიტერის. 

 მთვარის. 

 მზის. 

 მარსის. 

     3. გალაქტიკა არის: 

 ადგილი, რომელსაც აქვს დასაწყისი და დასასრული. 

 სამყაროსგან გამიჯნული ადგილი. 

 უკიდეგანო სამყაროს შემადგენელი ნაწილი. 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

 

     4. უპასუხეთ კითხვებს: 

 

რას ეწოდება სხეულები?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

რისგან შედგება სხეულები? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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რა არის და რისგან შედგება ატომი? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

რა არის იზოტოპები? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. მიუწერეთ წინადადებებს: სწორია ან არასწორია. 

1. ატომი  შეგვიძლია დავშალოთ ნაწილებად.------------------ 

2. სამყარო შედგება მხოლოდ ატომებისაგან----------------- 

3. ატომი შედგება დადებითად და უარყოფითად დამუხტული ბირთვისაგან.----- 

4. ატომებს, რომლებსაც აქვთ განსხვავებული პროტოინების რაოდენობა იზოტოპები 

ეწოდება.------------ 

5. პროტოინს აქვს ნეიტრალური მუხტი.------------- 

6. ნეიტრონი ნეიტრალურია.------------- 

 

6. ჯგუფში შეარჩიეთ ორი სტუდენტი, რომელიც უნდა დაჯდეს აუდიტორიის შუა ნაწილში, 

ისე, რომ ვერ ხედავდეს დაფას. 

მერხებთან მსხდომმა სტუდენტებმა, მათგან მალულად, დაფაზე უნდა დაწერონ 

ტექსტში გამუქებული სიტყვები ან წინადადება, როგორც კი ყველა სიტყვას დაწერენ 

დაფაზე,  12 სიტყვა გადანაწილდება 2 სტუდენტზე, რომლებიც ვერ ხედავენ დაფაზე 

დაწერილ სიტყვებს, სტუდენტები უნდა შეეცადონ, დაფაზე დაწერილი სიტყვის 

წარმოთქმის გარეშე, თემატიკურად აუხსნან,  რა სიტყვა წერია დაფაზე.  

სიტყვა: ახსნა: 

მხიარული ეს სიტყვა შეიძლება ითქვას ადამიანზე, რომელიც 

ხშირად იცინის, კარგი ხასიათის ადამიანია... და ა.შ. 

 

                     იმის მიხედვით, ვინც მეტ სიტყვას ამოიცნობს, გამოვლინდება გამარჯვებული. 
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biologiisa da medicinis seqcia 

 

 

ადამიანის ორგანიზმი 

 

ადამიანის სხეულის წინა მხარეს მკერდი ჰქვია, უკანა მხარეს კი – ზურგი. მუცელში 

მოთავსებულია შინაგანი ორგანოები. ზურგზე გადის ხერხემალი, რომელიც შედგება 

ხერხემლის მალებისაგან. ადამიანის შინაგანი ორგანოებია: გული, ფილტვები, კუჭი, 

ღვიძლი, საყლაპავი მილი, ნაღვლის ბუშტი, თორმეტგოჯა ნაწლავი, მსხვილი და წვრილი 

ნაწლავები, ბრმა ნაწლავი, თირკმელები. მკერდის მარცხენა მხარეს მოთავსებულია გული. 

თუ ადამიანს მკერდზე ყურს დავადებთ, გულისცემას გავიგონებთ. ფილტვებით ადამიანი 

სუნთქავს. ავადმყოფი ადამიანი მძიმედ სუნთქავს. 

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

1. რა ეწოდება ადამიანის წინა მხარეს? 

_____________________________________________________________________________ 

2. რას ეწოდება ზურგი? 

______________________________________________________________________________ 

3. სად არის მოთავსებული შინაგანი ორგანოები? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. რისგან შედგება ხერხემალი? 

______________________________________________________________________________ 

5. ჩამოთვალე ადამიანის შინაგანი ორგანოები: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. ადამიანის სხეული რომელ მხარეს არის მოთავსებული გული? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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7. როგორ სუნთქავს ავადმყოფი ადამიანი? 

______________________________________________________________________________ 

 

8. ჩასვი გამოტოვებული სიტყვები: 

თუ ----------- მკერდზე ყურს --------------, გ--------------- გავიგონებთ.  

-----------------ადამიანი სუნთქავს. ავადმყოფი ა--------------- -მ----------------- 

სუნთქავს. 

 

 

 

რას შეისწავლის ბიოლოგია 

 

ბიოლოგია არის მეცნიერება სიცოცხლის შესახებ (ბერძნულად „ბიო" ცოცხალს ნიშნავს, 

„ლოგოს" _ მეცნიერებას). ის სწავლობს ცოცხალ ორგანიზმებს და ორგანიზმების 

დამოკიდებულებას არაცოცხალ გარემოსთან. ბიოლოგიის ძირითადი დარგების არასრული 

ჩამონათვალია: ბოტანიკა, ზოოლოგია, მიკრობიოლოგია, გენეტიკა, ციტოლოგია, ეკოლოგია, 

ბიოქიმია, ბიოფიზიკა, ანატომია, ფიზიოლოგია და სხვა. 

ბოტანიკა მცენარეებს შეისწავლის, ზოოლოგია _ცხოველებს, მიკრობიოლოგია 

_მიკროორგანიზმებს, გენეტიკა– ორგანიზმების მემკვიდრეობითობას,  

ციტოლოგია_ უჯრედებს, ეკოლოგია _ ცოცხალ ორგანიზმებს ან ცოცხალ და არაცოცხალ 

ორგანიზმებს შორის ურთიერთდამოკიდებულებას, ბიოქიმია _ ორგანიზმში მიმდინარე 

ქიმიურ პროცესებს, ბიოფიზიკა _ ორგანიზმში 

მიმდინარე ფიზიკურ პროცესებს, ანატომია -_ ორგანიზმის აგებულებას, ფიზიოლოგია _ 

ორგანიზმისა და მისი ორგანოების მოქმედებას (ფუნქციონირებას). 
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teqstze muSaoba 

 

1. ჩასვით მოცემული სიტყვები გამოტოვებულ ადგილას: 

ცოცხალი _ სიცოცხლე _ არაცოცხალი 

 

1.  ბიოლოგია არის მეცნიერება ---------------------ის შესახებ; 

2.  ის სწავლობს ------------------------- ორგანიზმებს და 

ორგანიზმების დამოკიდებულებას ------------------------- გარემოსთან. 

3.  ეკოლოგია შეისწავლის ---------------------- ორგანიზმებს ან -----------------------------          

და ----------------------------- ორგანიზმებს შორის ურთიერთდამოკიდებულებას. 

 

2.  გამოიყენეთ თქვენი ცოდნა და ზემოთ მოცემული ძირითადი ტერმინებით შეადგინეთ 

წინადადები: მიკროორგანიზმი; ქიმიური; ფიზიკური; ბიოქიმია;ფიზიკური; ქიმიური; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________     

   

3. დაუკავშირეთ ერთმანეთს: რომელი საგანი რას შეისწავლის? 

ბოტანიკა                   მცენარეებს 

ზოოლოგია                 მიკროორგანიზმებს 

მიკრობიოლოგია           ცხოველებს 

გენეტიკა                   ორგანიზმების მემკვიდრეობითობას 

ციტოლოგია                ორგანიზმის მოქმედებას 

ეკოლოგია                  შეისწავლის უჯრედებს 

ბიოქიმია                   ცოცხალ ორგანიზმებს 

ბიოფიზიკა                 ორგანიზმის აგებულებას 

ანატომია                   ფიზიკურ პროცესებს ორგანიზმში 

ფიზიოლოგია               ქიმიურ პროცესებს ორგანიზმში 
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4.  დაალაგეთ სიტყვები ისე, რომ მიიღოთ ბიოლოგიის განმარტება: 

არის ის შესახებ სწავლობს ცოცხალ მეცნიერება ორგანიზმებს და ბიოლოგია ორგანიზმების 

სიცოცხლის   არაცოცხალ დამოკიდებულებას გარემოსთან 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 5.  გადმოეცით ზემოთ მოცემული ტექსტის შინაარსი; გამოიყენეთ კონსტრუქციები: 

სიცოცხლის შესახებ 

სწავლობს ცოცხალ ორგანიზმებს 

ორგანიზმების დამოკიდებულებას არაცოცხალ გარემოსთან. 

ბიოლოგიის ძირითადი დარგებია 

ბოტანიკა შეისწავლის მცენარეებს 

ორგანიზმებს შორის ურთიერთდამოკიდებულებას 

...შეისწავლის ორგანიზმის აგებულებას 

...შეისწავლის ორგანიზმისა და მისი ორგანოების მოქმედებას 

(ფუნქციონირებას) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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რას შეისწავლის მედიცინა? 

 

მედიცინა არის მეცნიერებისა და პრაქტიკული საქმიანობის დარგი, რომელიც 

მიმართულია ადამიანთა ჯანმრთელობის დაცვის, დაავადებების თავიდან აცილებისა და 

მკურნალობის, სიცოცხლის გახანგრძლივებისაკენ. 

 საუკუნეების განმავლობაში ადამიანთა გამოცდილებით დაგროვდა სამკურნალო 

საშუალებები და მეთოდები, რომლებიც შემონახულ იქნა, მათ შორის ხალხურ მედიცინაში 

და რომლებიც მოგვიანებით მეცნიერული მედიცინის ნაწილი გახდა. 

 

ისტორია 

სამკურნალო ხელოვნების მწვერვალი ძველ სამყაროში იყო ჰიპოკრატეს საქმიანობა. ჩვ.წ. 

მე-II საუკუნეში ანტიკური მედიცინის წარმოდგენები სისტემატიზებულ იქნა გალენოსის 

მიერ. მისი სისტემა, შევსებული ავიცენას მიერ, და კანონიზებულ იქნა ეკლესიის მიერ, 

ბატონობდა თითქმის ახალი ეპოქის დასაწყისამდე.  

მე-XVI-XVII საუკუნეებში ა. ვეზალიუსის, უ. ჰარვის, აღმოჩენებმა, პარაცელსუსის 

შრომებმა, ა. პარეს და ტ. სიდენჰემის მოღვაწეობამ ხელი შეუწყო მედიცინის დაბრუნებას 

ცდისეულ ცოდნის საფუძვლებში. ბუნებისმეტყველებისა და ტექნიკის მიღწევებმა, 

კლინიკურ-ანატომიური და კლინიკურ-ექსპერიმენტული მიმართულებების განვითარებამ, 

ავადმყოფობის კვლევის ობიექტურმა მეთოდებმა განაპირობებს მეცნიერული მედიცინის 

ჩამოყალიბება. 

მედიცინის განვითარების პროცესში მოხდა მისი დიფერენცირება რამდენიმე 

დამოუკიდებელ დარგად, რომლებიც შეისწავლიან: 

ჯანმრთელი ადამიანის ორგანიზმის აგებულებას და ფუნქციებს - ანატომია, 

ფიზიოლოგია, ჰისტოლოგია, ბიოქიმია და სხვა. 

ავადმყოფ ორგანიზმს - პათოლოგიური ანატომია, პათოლოგიური ფიზიოლოგია და სხვა. 

ავადმყოფობები და მათი მკურნალობა - თერაპია, ქირურგია და სხვა. 

გარემოს ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე - ჰიგიენა. 
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მედიცინის დარგებია: 

ანესთეზიოლოგია - შეისწავლის გაუტკივარების საკითხებს ოპერაციის გასაკეთებლად; 

გასტროენტეროლოგია-შეისწავლის საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ორგანოებს და მათ 

დაავადებებს; 

გენეტიკა - შეისწავლის ორგანიზმების მემკვიდრეობასა და ცვალებადობას; 

გინეკოლოგია - შეისწავლის ქალის სასქესო ორგანოებს და მათ დაავადებებს; 

დერმატოლოგია - შეისწავლის კანის სნეულებებს; 

ენდოკრინოლოგია - შეისწავლის შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლების აგებულებას და 

ფუნქციებს 

ვენეროლოგია - შეისწავლის ვენერიულ სნეულებებს 

იმუნოლოგია - შეისწავლის ადამიანის იმუნიტეტს 

კარდიოლოგია - შეისწავლის გულის დაავადებებს 

ლოგოპედია - შეისწავლის მეტყველების ნაკლს და მის მკურნალობას 

ნარკოლოგია - შეისწავლის ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, ადამიანთა მის მიმართ 

დამოკიდებულებას და მათ მკურნალობას 

ნეფროლოგია - შეისწავლის თირკმლების დაავადებებს 

ონკოლოგია - შეისწავლის სიმსივნეებს და მათი მკურნალობის მეთოდებს 

ორთოპედია - შეისწავლის ხერხემლისა და კიდურების დეფორმაციას 

ოსტეოლოგია - შეისწავლის ძვლების ფორმასა და სტრუქტურას 

ოტორინოლარინგოლოგია - შეისწავლის ყურის, ცხვირისა და ყელის დაავადებებს 

ოფთალმოლოგია - შეისწავლის თვალის სნეულებებს და მათ მკურნალობას 

პათოლოგია - შეისწავლის ავადმყოფობის პროცესებს 

პედიატრია - შეისწავლის ბავშვთა სნეულებებს 

პროქტოლოგია - შეისწავლის ადამიანის უკანალის სნეულებებს და მათ მკურნალობას 

რადიოლოგია - მეცნიერება რადიუმისა და სხვა რადიოაქტიური ელემენტების 

მოქმედებისა და მედიცინაში მათი გამოყენების შესახებ. 

რევმატოლოგია - შეისწავლის რევმატულ დაავადებათა მკურნალობისა და 

პროფილაქტიკის საკითხებს 

საოჯახო მედიცინა - შეისწავლის ოჯახის ექიმების მომსახურებას და მათი მომსახურების 

მეთოდებს 
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სექსოლოგია - შეისწავლის ადამიანის სექსუალური აღზრდის მეთოდებს 

სტომატოლოგია - შეისწავლის პირის ღრუს და კბილების დაავადებებს 

ტოქსიკოლოგია - შეისწავლის შხამების თვისებებს და მათ ზეგავლენას ორგანიზმზე 

ტრავმატოლოგია - შეისწავლის ტრავმულ დაზიანებებს და მათ მკურნალობას 

ფარმაკოლოგია - შეისწავლის სამკურნალო ნივთიერებათა მოქმედებას ორგანიზმზე 

ფარმაცევტიკა - იგივეა რაც ფარმაცია 

ფარმაცია - შეისწავლის სამკურნალო საშუალებების მოპოვების, დამუშავების, 

დამზადების წესებს; 

ფიზიოლოგია - შეისწავლის ცოცხალი ორგანიზმების სასიცოცხლო ფუნქციებს; 

ფსიქიატრია - შეისწავლის ფსიქიურ დაავადებებს და მათ მკურნალობას; 

ჰემატოლოგია - შეისწავლის სისხლის შემადგენლობას, თვისებებს და დაავადებებს; 

ჰისტოლოგია - შეისწავლის ადამიანის ორგანიზმის ქსოვილთა აგებულებას. 

 

 

teqstze muSaoba 

 

1. ჩასვით  სიტყვები გამოტოვებულ ადგილას: 

     

მედიცინა არის ----------- და პრაქტიკული --------------------- დარგი, რომელიც -------------

------ადამიანთა ----------------- დაცვის, ------------------ თავიდან აცილებისა და მ------------- 

სიცოცხლის გ--------------------------ნ. 

 

2. დაწერეთ მედიცინის, როგორც დარგის,  განვითარებისა და ჩამოყალიბების ისტორია: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ მედიცინის დარგები: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

     

 4.  დაუკავშირეთ ერთმანეთს, რომელი დარგი  რას შეისწავლის: 

დერმატოლოგია -               ბავშვთა სნეულებებს     

ენდოკრინოლოგია -           ავადმყოფობის პროცესებს          

ვენეროლოგია -                   ადამიანის იმუნიტეტს   

იმუნოლოგია -                   ვენერიულ სნეულებებს 

კარდიოლოგია -                  თირკმლების დაავადებებს          

ლოგოპედია -                      ხერხემლისა და კიდურების დეფორმაციას             

ონკოლოგია                         ფორმასა და სტრუქტურას        

ორთოპედია -                      მეტყველების ნაკლს და მის მკურნალობას        

ოსტეოლოგია -                    ყურის, ცხვირისა და ყელის დაავადებებს 

ოტორინოლარინგოლოგია -              სიმსივნეებს და მათი მკურნალობის მეთოდებს 

ოფთალმოლოგია -                თვალის სნეულებებს და მათ მკურნალობას 

პათოლოგია -                       შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლების აგებულებას და  

ფუნქციებს 

პედიატრია-     კანის სნეულებებს; 

ნეფროლოგია -                     გულის დაავადებებს   
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5.  დაალაგეთ სიტყვები ისე, რომ მიიღოთ აზრობრივად გამართული წინადადება, მედიცინის 

შესახებ: 

საუკუნეების განმავლობაში ადამიანთა გამოცდილებით დაგროვდა სამკურნალო 

საშუალებები და მეთოდები, რომლებიც შემონახულ იქნა, მათ შორის ხალხურ მედიცინაში 

და რომლებიც მოგვიანებით მეცნიერული მედიცინის ნაწილი გახდა. 

 

6.  როგორ დაწერდით ტექსტს ორი-სამი წინადადებით? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

გაახალგაზრდავების რეცეპტი მოძებნილია 

 

 უნიკალური რეცეპტი აღმოჩენილია იუნესკოს ექსპედიციის მიერ 1971 წელს ტიბეტურ 

მონასტერში თიხის ფირფიტებზე. შედგენილია 4-5 ათასი წლის წინ ჩვენს ერამდე. თავისი 

სიმარტივისა და ეფექტურობის გამო, ჯანდაცვის მსოფლიოს ორგანიზაციის მიერ მრავალ 

ქვეყანაშია გავრცელებული. 

 მოქმედება და შედეგი: მკვეთრად აუმჯობესებს ორგანიზმში ნივთიერებათა საერთო 

ცვლას, რის შედეგადაც სისხლძარღვები ელასტიური ხდება. ყოველივე ამის შედეგად კი 

ისპობა გულის კუნთის ინფარქტის, სტენოკარდიის, სკლეროზის, დამბლის, სხვადასხვა 

სიმსივნეების წარმოშობის შესაძლებლობა. ხდება მხედველობის გაუმჯობესება, ორგანიზმი 

ახალგაზრდავდება. 

 დამზადება: გავრეცხოთ და გავწმინდოთ 350 გ ნიორი, დავჭრათ წვრილად და 

დავსრისოთ ჭურჭელში ხის ან ფაიფურის კოვზით. ავიღოთ ამ მასის 200 გ ქვემო ფენიდან 

(სადაც წვენი მეტია). მოვათავსოთ მინის ჭურჭელში, დავასხათ 200 გ 96+-იანი სამედიცინო 

სპირტი და ჭურჭელი მჭიდროდ დავხუროთ. გავაჩეროთ ბნელ, გრილ ადგილას 10 დღე, 

შემდეგ ჭურჭლის შიგთავსი გავფილტროთ დოლბანდის რამდენიმე ფენაში ან მკვრივ 

ქსოვილში და გავწუროთ. ჩავასხათ ისევ მინის სუფთა ჭურჭელში და გავაჩეროთ ასე 2-3 

დღე ბნელ, გრილ ადგილას, რის შემდეგაც იგი მზად იქნება გამოსაყენებლად. 
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 მკურნალობის კურსი: ნაყენი დავლიოთ ცივ რძესთან (50 გ რძე ერთ მიღებაზე) 3-ჯერ 

დღეში ჭამამდე 20 წუთით ადრე შემდეგი სქემით: მე-11 დღიდან მივიღოთ 25 წვეთი ყოველ 

მიღებაზე. მიღება გავაგრძელოთ მანამ, სანამ მთელი ნაყენი არ დამთავრდება. 

განმეორებითი კურსი უნდა ჩატარდეს მხოლოდ 6 წლის შემდეგ. ნაყენი უნდა დამზადდეს 

შემოდგომაზე. მიღების ბოლო ვადაა იანვრის ბოლო. უფრო გვიან იგი არაეფექტურია. 

               

 

 

 

 

teqstze muSaoba 

                                               

1. ვინ აღმოაჩინა უნიკალური რეცეპტი?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. (შემოხაზეთ სწორი პასუხი) რომელ წელს და რაზე აღმოაჩინეს უნიკალური რეცეპტი? 

 1976 წელს გამოქვაბულის კედლებზე. 

 1960 წელს კრეტას კუნძულზე აღმოჩენილ ქვის ლოდზე. 

  1971 წელს ტიბეტურ მონასტერში ქვის ფირფიტაზე. 

 1971 წელს ტიბეტურ მონასტერში თიხის ფირფიტებზე. 

 

3. (შემოხაზეთ სწორი პასუხი) რომელ წელს არის შედგენილი „უნიკალური რეცეპტი“? 

 3-4 ათასი წლის წინ ჩვენს წელთა აღრიცხვამდე. 

 5-6 ათასი წლის უკან ჩვენს ერამდე. 

 4-5 ათასი წლის წინ ჩვენს ერამდე. 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 
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4. დაახასიათეთ  „უნიკალური რეცეპტი“ კატეგორიების მიხედვით:  

მოქმედება და შედეგი 

 

 

 

 

დამზადება 

 

 

 

 

მკურნალობის კურსი 

 

 

 

 

 

5. ჩამოთვალეთ ტექსტში მოცემული რეცეპტის დადებითი თვისებები: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

ნაყენი --------------  ცივ რძესთან. 

ნაყენი ---------------- ბნელ და ------------ ადგილას 10 დღე . 

ნიორი -------------- წვრილად და მოვათავსოთ ------------------------ 

მკვეთრად ----------------- ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლას. 

 

7. გადმოეცით ტექსტი 2-3 წინადადებით  __________________________________________    

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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მოტეხილობა 

 

მოტეხილობა ნიშნავს ძვლის მთლიანობის დარღვევას, რასაც მასზე მოქმედი ძალა 

იწვევს. ამ დროს ზიანდება არა მარტო ძვალი, არამედ მის ირგვლივ მდებარე რბილი 

ქსოვილებით: კუნთები, ფასცია, მყესი, სისხლძარღვები, ნერვები და სხვა. 

არსებობს დაავადება არასრულყოფილი ოსტეოგენეზი. ამ დროს ძვლებს თანდაყოლილი 

მსხვრევადობა ახასიათებს და შესაძლოა, მოტეხილობა უბრალო მოძრაობამაც კი გამოიწვიოს. 

ეს დაავადება უმთავრესად ბავშვთა ასაკში გვხვდება. ასეთ ბავშვებს „შუშისას" უწოდებენ. 

გარდა ამისა, არსებობს ძვლის დაავადებები, რომლებიც პათოლოგიურ მოტეხილობას იწვევს: 

ტუბერკულოზი, სიმსივნე და სხვა. 

ქალებს ხანდაზმულ ასაკში ადვილად სტყდებათ ბარძაყის ძვლის ყელი. ბარძაყის ძვლის 

ყელს, სხვა ძვლებისაგან განსხვავებით, არ გააჩნია ძვლისაზრდელა და ამიტომ სიმტკიცეც 

ნაკლები აქვს. თუ ამას დაერთო დემინერალიზაციაც (რომელიც მენოპაუზის შემდეგ 

ვითარდება და ორგანიზმში მიმდინარე ჰორმონულ ძვლებს უკავშირდება), ისე კიდევ უფრო 

სუსტდება, ამიტომ მოსატეხად ზოგჯერ უმნიშვნელო ტრავმაც კი კმარა. მეტიც: არის 

შემთხვევები, როდესაც ფეხზე მდგომ ადამიანს თავისთავად სტყდება ბარძაყის ყელი - ის 

იმდენად არის დასუსტებული, სხეულის სიმძიმეს ვერ უძლებს. 

დემინერალიზაცია არ არის პათოლოგია, ეს ფიზიოლოგიური პროცესია და მის თავიდან 

ასაცილებლად 40 წელს გადაცილებულმა ქალებმა საკვები დანამატების სახით უნდა მიიღონ 

მინერალები, რომლებიც ძვლებისთვის აუცილებელია: კალციუმი და მაგნიუმი, ასევე - 

ვიტამინები. 

ასევე ხშირია სხივის ძვლის მოტეხილობა მაჯის სახსართან ახლოს. აქაც ანალოგიურ 

მიზეზებთან გვაქვს საქმე. განსხვავება ის არის, რომ ბარძაყის ყელის მოტეხილობა 

ოპერაციულ მკურნალობას მოითხოვს, სხივის ძვლის მოტეხილობა კი კონსერვატიულს 

ემორჩილება. 

კანის დაზიანების მიხედვით, მოტეხილობა ორგვარია: ღია და დახურული. 

ღია მოტეხილობის დროს დაზიანებულ ადგილას ჩნდება ჭრილობა და ძვალს 

გარემოსთან აქვს კონტაქტი, ამიტომ იქმნება მოტეხილობის არეში მიკრობების შეჭრის, ამის 

კვალობაზე კი ადგილობრივი და/ან ზოგადი გართულებების განვითარების საფრთხე. ღია 

მოტეხილობის დროს, წესისამებრ, რბილი ქსოვილები ძლიერ არის დაზიანებული, რაც 

ძვლების შეზრდას ართულებს. 

დახურული მოტეხილობის დროს, კანის მთლიანობა დარღვეული არ არის და ინფექციის 

შეჭრაც გამორიცხულია. 
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ლოკალიზაციის მიხედვით განასხვავებენ: 

სახსარშიდა მოტეხილობას; 

სახსართან ახლოს მდებარე მოტეხილობას; 

სახსრიდან მოშორებულ მოტეხილობას. 

მოტეხილობის სახის მიხედვით კი: 

განივ მოტეხილობას — მოტეხილობის ხაზი ძვლის გასწვრივ ღერძს მიუყვება; 

ირიბ მოტეხილობას — მოტეხილობის ხაზი ძვლის გასწვრივ ღერთან კუთხეს ქმნის; 

სპირალურ მოტეხილობას — მოტეხილობის ხაზი სპირალურად მიემართება; 

მსხვრეულ მოტეხილობას — მოტეხილობის ადგილას მრავლობითი ფრაგმენტია. 

 

სიმპტომები 

მოტეხილობის დროს ტრავმირებულ არეში აღნიშნება ტკივილი, შეშუპება, დეფორმაცია 

და არაბუნებრივ ადგილას მოძრაობა. 

ტკივილი ძვლის მოტეხვისთანავე იწყება. იგი ძლიერია, თუ მოტეხილობას თან სდევს 

ნერვის დაზიანება, მასზე ზეწოლა ან მოტეხილი ძვალი ბასრი ბოლოთი აწვება რბილ 

ქსოვილებს. ტკივილი ძლიერდება ნებისმიერი მოძრაობის დროს, მოსვენებისას კი მცირდება. 

მაგრამ ტკივილი მოტეხილობის სპეციფიკური ნიშანი არ არის - ის დაჟეჟილობასა და 

დაჭიმულობას ახასიათებს. 

კუნთების შეკუმშვის, სისხლჩაქცევებისა და მოტეხილი ძვლის ფრაგმენტების შეცილების 

გამო მოტეხილობის არე დეფორმირდება. 

ნებისმიერი მოტეხილობის დროს მეტ-ნაკლებად არის გამოხატული დაზიანებული 

კიდურის ფუნქციის მოშლა. 

არაბუნებრივ ადგილას (სახსრის გარეშე) ძვლის მოძრაობა მოტეხილობის უტყუარი, 

მაგრამ არა სავალდებულო ნიშანია. მაგალითად, ჩაჭედილი მოტეხილობის დროს ასეთი რამ 

არ გვხვდება. 

მოტეხილობის ასევე უტყუარი, თუმცა არა სავალდებულო ნიშანია კიდურის დამოკლება, 

რაც ძვლების შეცილების შედეგია. 

მოტეხილობის უტყუარი ნიშანია კრეპიტაციაც - მოძრაობისას ძვლის ნატეხების 

ხმიანობა. კრეპიტაცია არ აღინიშნება, თუ ძვლის ფრაგმენტები ერთმანეთს ძლიერ არის 

დაშორებული ან მათ შორის რბილი ქსოვილია მოქცეული. 

 

გართულებები 

მოტეხილობის ადრეული გართულებაა თრომბოემბოლია, თუ მოტეხილობა ღიაა - 

ჭრილობის ინფიცირება და დაჩრქება. გვიანი გართულებაა მოტეხილობის შეუხორცებლობა 
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ანუ ყალბი სახსრისჩამოყალიბება ან არასწორი შეხორცება, რაც გამოიწვევს კიდურის 

დამოკლებას, დეფორმაციას და ა.შ. 

 

დიაგნოსტიკა 

მოტეხილობის ხასიათსა და სახეობას რენტგენოგრაფიული კვლევით ადგენენ. 

სახსარშიგა მოტეხილობის დროს ამომწურავი ინფორმაციის მისაღებად და ოპერაციის 

ტაქტიკის განსაზღვრის მიზნით მიმართავენ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას. 

 

პირველი დახმარება 

მოტეხილობის დროს პირველი დახმარება გულისხმობს ტრავმირებული კიდურის 

უძრავად დაფიქსირებას, რადგან მოტეხილი არის მოძრაობა ტკივილს აძლიერებს, ძვლის 

ფრაგმენტებს ერთმანეთს აცილებს და რბილ ქსოვილებს აზიანებს. ფიქსაციისთვის 

გამოიყენება არტაშანი. სასწრაფო დახმარების ბრიგადებს სამედიცინო არტაშნები აქვთ, 

ჩვეულებრივ მოქალაქეებს კი არტაშნებად შეუძლიათ ფიცრის ან მყარი მუყაოს ნაჭრები 

გამოიყენონ. თუ ხელთ არც ეს აღმოაჩნდათ, მაშინ ზედა კიდური ტანს უნდა მიეკრას, ხოლო 

ქვედა კიდური - ჯანმრთელ კიდურს. გარდა ამისა, დაშავებულს უნდა მიეცეს 

ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება, ამის შემდეგ კი მოხდეს მისი გადაყვანა სამკურნალო 

დაწესებულებაში. 

როდესაც მოტეხილობა ღიაა, დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად ჭრილობა სუფთა 

ნაჭრით უნდა დაიფაროს. 

დაუშვებელია მოტეხილობის დროს არაპროფესიონალის მიერ დეფორმაციის ძალით 

ჩასწორება, მაგალითად, კიდურის დაჭიმვით ან მასზე ზეწოლით. ჯერ ერთი, ეს გააძლიერებს 

ტკივილს და შესაძლოა, შოკიც კი გამოიწვიოს, მეორე - გამოიწვევს მოტეხილი ძვლების 

ცვდომას, რაც მდგომარეობას კიდევ უფრო გაართულებს. 

 

teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

3. რას ნიშნავს მოტეხილობა:? 

 ძვლის მთლიანობის დარღვევას. 

 ძვლის მთლიანობის დაშლას. 

 ძვლის მთლიანობის აღდგენას. 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 
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4. რა ახასიათებს ძვალს არასრულყოფილი ოსტეოგენეზის დროს? 

 ძვლის „ტკაცუნი“. 

 ძვლის თანდაყოლილი მსხვრევადობა. 

 ძვლის ელასტიურობა. 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

 

5. ძვლის რომელი ნაწილი სტყდებათ ქალებს ხანდაზმულობის ასაკში? 

 ხელის მტევანი. 

 მხრის ძვალი. 

 ბარძაყის ძვლის ყელი. 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

უპასუხეთ კითხვებს: 

6. რას ეწოდება დემინერალიზაცია? 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

7. კანის დაზიანების მიხედვით, როგორი სახის შეიძლება იყოს მოტეხილობა? (აღწერე) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

8. შეავსეთ გრაფა: ჩაწერე ინფორმაცია მოტეხილობასთან დაკავშირებით. 

მოტეხილობის ლოკალიზაციის მიხედვით 

განასხვავებენ: 

 

 

 

მოტეხილობის სიმპტომები: 
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მოტეხილობის გართულებები:  

 

 

 

მოტეხილობის დიაგნოსტიკა:  

 

 

 

პირველადი დახმარება:  

 

 

 

9.  ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

დ------------- მოტეხილობის დროს ა------------------ მიერ დეფორმაციის ძალით ------------, 

მაგალითად, კიდურის ------------ ან მასზე ზ----------. ჯერ ერთი, ეს გ-------------- ტკივილს და 

შესაძლოა, --------------- კი გამოიწვიოს, მეორე - გ----------- მოტეხილი ძვლების -----------, რაც 

მდგომარეობას კიდევ უფრო -------------. 

 

10. დაასრულეთ წინადადება: მოტეხილობის დროს პირველი დახმარება გულისხმობს.......... 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

11. მიუწერეთ წინადადებებს: სწორია ან არასწორია: 

1. მოტეხილობის დროს ძვლის ფიქსაციისთვის არტაშნის გამოყენება დაუშვებელია.-

------ 

2. დასაშვებია მოტეხილობის დროს არაპროფესიონალის მიერ დეფორმაციის ძალით 

ჩასწორება.--------------- 

3. ჩვეულებრივ მოქალაქეებს  არტაშნებად შეუძლიათ ფიცრის ან მყარი მუყაოს 

ნაჭრები გამოიყენონ.----------- 

4. ღია მოტეხილობის დროს დაზიანებულ ადგილას ჩნდება ჭრილობა 
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12. გადმოეცით ტექსტის მთავარი აზრი (თქვენი სიტყვებით): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

ბაქტერია 

 

- რა არის ბაქტერია, როგორია მისი როლი ადამიანის ორგანიზმის ცხოველქმედებაში და 

რომელი ბაქტერიები იწვევენ დაავადებებს? 

- ბაქტერია მიკროსკოპული ორგანიზმია, რომელიც ყველგან არის გავრცელებული და 

ყველგან შეიძლება აღმოჩნდეს - ოკეანის ღრმა შრეებიდან დაწყებული მაღალი მთების 

ჩათვლით. ვინაიდან ბაქტერიები მცირე ზომისანი არიან, ჩვენ ვერ ვგრძნობთ, რომ ისინი 

ჩვენს ორგანიზმში ბინადრობენ. მათი ზომა იმდენად მცირეა, რომ ნიადაგის ერთი გრამი 

შეიძლება 40 მილიონამდე ბაქტერიას შეიცავდეს. 

მაგრამ ყველა მათგანი როდია დაავადების გამომწვევი. პირიქით, მრავალი ბაქტერია 

ადამიანის ორგანიზმისთვის აუცილებელია. მაგალითად, ჩვენი საჭმლის მომნელებელი 

სისტემა ნორმალურად მხოლოდ იმის წყალობით ფუნქციონირებს, რომ ნაწლავური 

ბაქტერიების ნაწილი ჩვენ მიერ მიღებული საკვების დაშლაში მონაწილეობს. კანის 

ბაქტერიები წმენდენ ფორებს და საშუალებას აძლევენ ადამიანის კანს, მზის სხივების 

ზემოქმედებით შეიწოვოს სასარგებლო მინერალები და ვიტამინები. ბაქტერიული ინფექციის 

დროს კი ირღვევა ნორმალური ბალანსი ჩვენს ორგანიზმში არსებულ სასარგებლო და 

დაავადების გამომწვევ ბაქტერიებს შორის, იწყება იმ ბაქტერიების გამრავლება, რომლებიც 

ჯანმრთელ ორგანიზმში არ ბინადრობენ, ანდა ადამიანის ორგანიზმში მუდმივად 

მობინადრე ბაქტერიები იძენენ დაავადების გამოწვევის უნარს - პათოგენურნი ხდებიან. ასეთ 

ბაქტერიებს პირობითპათოგენურს უწოდებენ. იმ ბაქტერიებს, რომელთაც იმთავითვე 

შესწევთ დაავადების გამოწვევის უნარი, პათოგენურებს ვუწოდებთ. პათოგენური 

ბაქტერიები არიან ნეისერია, რომელიც მენინგიტს იწვევს, პნევმოკოკი, რომელიც ფილტვების 

ანთებას განაპირობებს, ოქროსფერი სტაფილოკოკი, რომელიც სხვადასხვა ინფექციის 
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მიზეზია, ჰელიკობაქტერია, რომელსაც კუჭის წყლულისა და გასტრიტის განვითარებაში 

მიუძღვის ბრალი, ნაწლავის ჩხირი და სალმონელა. ხშირად ბაქტერიული ინფექცია მალევე 

მოჰყვება ვირუსულს. ამის მიზეზია ვირუსული ინფექციის ზეგავლენით ორგანიზმის 

იმუნური სისტემის დასუსტება. ამ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ვირუსულს თან დაერთო 

მეორეული ბაქტერიული ინფექცია. მეორეული ბაქტერიული ინფექციის მიზეზი შეიძლება 

იყოს როგორც ორგანიზმში არსებული, ასევე გარედან შეჭრილი ბაქტერიები. ჯანმრთელი და 

ძლიერი იმუნური სისტემა მათ ადვილად იცილებს, მაგრამ დასუსტებულ ორგანიზმს ამ 

ბაქტერიებთან გამკლავება უჭირს. 

- რა ხდება ორგანიზმში პათოგენური ბაქტერიის მოხვედრისას? 

- ბუნებრივია, ადამიანის იმუნური სისტემა მაშინვე „ამჩნევს, რომ ორგანიზმში უცხო 

ბაქტერია მოხვდა და მის განადგურებას ცდილობს. პათოგენური ბაქტერიები წარმოქმნიან 

ტოქსინებს, რომლებიც უჯრედებს აზიანებს. ადამიანის იმუნურ სისტემას უმეტესად არ 

შესწევს ძალა, თავად გაუმკლავდეს ამ მდგომარეობას. აუცილებელია მისი დახმარება 

ანტიბაქტერიული მედიკამენტებით. ეს იმიტომ, რომ ბაქტერიების მიერ გამოყოფილი 

ტოქსინები ამცირებს ლეიკოციტების (სისხლის თეთრი უჯრედების) აქტივობას ბაქტერიათა 

წინააღმდეგ. თუ დროული ანტიბაქტერიული მკურნალობა არ ჩატარდა, შესაძლოა 

ინფექციამ მოიცვას სხვა ორგანოებიც, გავრცელდეს სისხლში. ამ მდგომარეობას 

ბაქტერიემიას უწოდებენ. არ არის გამორიცხული, განვითარდეს გენერალიზებული 

ბაქტერიული ინფექცია - სეფსისი. ამიტომაც არის რეკომენდებული ბაქტერიული ინფექციის 

სიმპტომების გაჩენისას ექიმის დროული კონსულტაცია. 

- ორგანიზმის რომელი სისტემები ზიანდება უმეტესად ბაქტერიული ინფექციის დროს? 

- ბაქტერიულმა ინფექციამ შეიძლება ორგანიზმის ნებისმიერი არე დააზიანოს, მაგრამ 

უმეტესად ის მოიცავს ყელს, ყურს, სასუნთქ სისტემას, ცხვირის ღრუს დანამატ წიაღებს, 

საშარდე სისტემას. ამ კუთხით საყურადღებო ინფექციაა ტუბერკულოზი. ასევე 

გავრცელებული და პაციენტთათვის კარგად ნაცნობი ინფექციებია სალმონელოზი, ანგინა, 

გონორეა, სიფილისი და სხვა. ბაქტერიები - სალმონელა და ეშერიხია ხშირად იწვევენ 

ნაწლავურ ინფექციას, რასაც საკვებით მოწამვლას ვუწოდებთ. ნაწლავური ინფექციის 

მიზეზია ამ ბაქტერიების მოხვედრა საკვებში ჰიგიენის ელემენტარული წესების 

დაუცველობის გამო კვების ობიექტებზე თუ ოჯახში. 

- რა სიმპტომები ახასიათებს ბაქტერიულ ინფექციებს? 

- ვინაიდან ბაქტერიული ინფექციის დროს ვითარდება ანთება, კარგად არის 

გამოხატული ანთებისთვის დამახასიათებელი ყველა ნიშანი: ტკივილი, შესივება, 

ტემპერატურის მომატება (მომატებულია როგორც უშუალოდ ინფექციის არის, ასევე 

სხეულის ტემპერატურაც), სიწითლე; ირღვევა ორგანოს ფუნქცია. ბაქტერიული ინფექციების 
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უდიდესი ნაწილი სხეულის მხოლოდ განსაზღვრულ ორგანოს თუ ორგანოთა სისტემას 

მოიცავს. მისი სიმპტომებიც ამ არით შემოიფარგლება. მაგალითად, ნუშურა ჯირკვლების 

ბაქტერიული ანთების - ბაქტერიული ტონზილიტის დროს ტკივილი, შეშუპება, გაწითლება 

ყელის არეშია ლოკალიზებული, პაციენტს უჭირს ყლაპვა, ხშირად იმატებს სხეულის 

ტემპერატურაც. მრავალი სხვა დაავადებისგან განსხვავებით, ერთი და იგივე ბაქტერიით 

გამოწვეული ინფექცია შესაძლოა სხვადასხვა ორგანოსა თუ სისტემის ანთებით 

გამოვლინდეს, რის გამოც შეუძლებელია, გამომწვევის ხასიათზე კლინიკური სურათით ან 

დაზიანებული ორგანოს მიხედვით ვიმსჯელოთ. ამის დადგენა მხოლოდ სპეციალური 

ლაბორატორიული გამოკვლევით არის შესაძლებელი. თუმცა არსებობს ზოგადი 

სიმპტომებიც, რომლებიც რიგი ინფექციისთვის საერთოა. ამ სიმპტომების გათვალისწინებით 

ექიმს შეუძლია ივარაუდოს, რომ პაციენტს ბაქტერიული ინფექცია აქვს. ამ სიმპტომთაგან 

პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ შემცივნება და ტემპერატურის მომატება (თუმცა ისიც 

სათქმელია, რომ ზოგადი სიმპტომები ყოველთვის არ არის გამოხატული). გარდა ამისა, 

ყურადღებას იპყრობს თავის ტკივილი, სისუსტე, სახსრების ტკივილი. ამ ყველაფერს ერთვის 

კონკრეტული ინფექციისა და ორგანოს დაზიანებისთვის დამახასიათებელი სიმპტომატიკა. 

მაგალითად, ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციის (ბრონქიტის ან ფილტვების ანთების) დროს 

- ხველა, ნახველის გამოყოფა, სუნთქვის გაძნელება, საშარდე გზების ინფექციის დროს - 

წელის ტკივილი, შარდვის თანმხლები დისკომფორტი, სასქესო ორგანოების ინფექციის 

დროს - გამონადენი სასქესო ორგანოებიდან და ასე შემდეგ. ამასთანავე, უნდა აღვნიშნოთ, 

რომ ერთი და იგივე სიმპტომი შესაძლოა დაკავშირებული იყოს როგორც სხვადასხვა გენეზის 

ბაქტერიულ ინფექციასთან, ასევე მრავალ სხვა დაავადებასთანაც. მაგალითად, ისეთი 

ფართოდ გავრცელებული მდგომარეობა, როგორიცაა ფაღარათი ანუ დიარეა, შესაძლოა 

გამოწვეული იყოს არა მარტო სხვადასხვა ბაქტერიით, არამედ ვირუსებით, პარაზიტებით, 

მედიკამენტებით და ნაწლავთა სხვადასხვა დაავადებითაც. არანაკლებ ფართოდ 

გავრცელებულ მდგომარეობებს, ცხვირის ღრუს დანამატი წიაღების (სინუსების), ყურის ან 

ყელის ანთებით დაავადებებს, ახასიათებს ლოკალური ტკივილი და შეშუპება. ასეთ დროს 

ძალიან ძნელია, კლინიკურად ერთმანეთისგან განვასხვაოთ ბაქტერიული ინფექციები და 

ზედა სასუნთქი გზების ვირუსული ინფექცია, მაგრამ ბაქტერიული ინფექციისთვის ის არის 

ნიშნეული, რომ მდგომარეობა ანტიბიოტიკების გარეშე არ უმჯობესდება. 
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teqstze muSaoba 

 

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: 

1. ბაქტერია არის: 

 თვალით ადვილად შესამჩნევი ორგანიზმი. 

 მიკროსკოპული ორგანიზმი. 

 საერთოდ უხილავი ორგანიზმი. 

 არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

2. ბაქტერია გავრცელებულია: 

 მხოლოდ ოკეანეებში. 

 მხოლოდ ზღვებში. 

 მხოლოდ ადამიანის ორგანიზმში. 

 ყველგან და ყველაფერში. 

3. ბაქტერია ყოველთვის არის: 

 მავნებელი. 

 შემაწუხებელი. 

 დაავადების გამომწვევი. 

 არ არის დაავადების გამომწვევი. 

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

4. რა ხდება ბაქტერიული ინფექციების დროს? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. რატომ შეიძლება იყოს ადამიანისთვის ბაქტერია სასარგებლო? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

6. რას ნიშნავს პათოგენური ბაქტერია? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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7. ჩამოთვალეთ პათოგენური ბაქტერიები: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

8. რა ხდება ორგანიზმში პათოგენური ბაქტერიის მოხვედრისას? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

9. რა სიმპტომები ახასიათებს ბაქტერიულ ინფექციებს? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

10. გადმოეცით ტექსტის მთავარი აზრი (თქვენი სიტყვებით)_ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

11. სამედიცინო ტერმინების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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