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სარეკომენდაციო შინაარსი V, VI კლასისათვის 

 

 

გერმანული ენა 
 

თემები  

1. საერთაშორისო სიტყვები;  

2. ანბანი;  

3. ფერები;  

4. ოჯახი;  

5. საცხოვრებელი (ჩემი სახლი/ბინა/ოთახი და ნივთები);  

6. სკოლა, სასკოლო საგნები და სასკოლო ნივთები;  

7. საქმიანობები (თამაში, მეცადინეობა, გართობა, დასვენება); 

8. კალენდარი;  

9. რიცხვები;  

10. საათი/დრო;  

11. სხეულის ნაწილები;  

12. ექიმთან;  

13. ტანსაცმელი; 

14. ცხოველები;   

15. ზღაპრები;  

16. დღესასწაულები.   

სამეტყველო აქტები 

 

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები (V-VI კლასისათვის) 

1. ინტერაქცია სოციალურ რიტუალებში  

მისალმება   Hallo! 

 Guten Tag!  

 Guten Morgen! 

დამშვიდობება  Auf Wiedersehen! 

 Tschüs! 

გაცნობა  Wie heißt du? 

 Ich heiβe… 

 Das ist Andreas.  

მადლობის გადახდა  Danke! (Danke schön!) 

 Vielen Dank ! 

მილოცვა  

(დაბადების დღე, შობა) 

 Alles Gute zum Geburtstag ! 

 Fröhliche Weihnachten ! 

2. ინტერაქცია ინფორმაციის მოსაპოვებლად 

პირადი მონაცემები  Mein Name ist… 

 Ich bin … Jahre alt. 

ადამიანის აღწერა  Er ist klein.  

 Sie ist hübsch.  
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საგნის აღწერა  Das Haus ist groβ. 

ამინდი  Es ist sonnig/war/kalt.  

 Es regnet/ schneit. 

ნებართვა  Darf ich…? 

3. ინტერაქცია შეხედულებებზე და დამოკიდებულებებზე 

მოწონება/არ მოწონება  Ich mag… 

 Ich mag … nicht. 

 Mir gefällt…. 

დათანხმება/უარყოფა  Richtig!/Falsch! 

 Stimmt!/Stimmt nicht! 

4. ინტერაქცია გრძნობებსა და ემოციებზე 

სურვილი  Ich will…. 

 Ich möchte… 

სიხარული  Wunderbar! 

 Wie schön! 

 Das ist ja toll ! 

ბრაზი  Was soll das! 

წუხილი  Tut mir Leid1 

გაოცება  Echt?  

 Ehrlich?  

შიში  Ich habe Angst… 

შეგრძნებები  Ich bin müde. 

 Ich habe Durst. 

5. ინტერაქცია დროსა და სივრცეზე 

დრო  Wie spät ist es? 

ადგილმდებარეობა  Wo ist meine Tasche?  

მიმართულება  Wohin gehst du? 

 

 

გრამატიკა 

თემა V-VI კლასი 

3.1. არსებითი სახელი  არსებითი სახელის სქესი (მამრობითი, მდედრობითი 

საშუალო);  

 მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვი: Singular/Plural;  

 არსებითი სახელის უარყოფა: kein(e) ბრუნვები: 

სახელობითი და ბრალდებითი (Nominativ, Akkusativ); 

 მრავლობითი რიცხვის წარმოება. სახელობით და 

ბრალდებით ბრუნვებში: Plural-Nominativ/Akkusativ;  

3.2. ნაცვალსახელი  პირის: სახელობით (ich, du, er/sie, wir, sie) ;  

 ჩვენებითი: das (das ist…, sind…); 

 კითხვითი: wer, wie, was, wo, woher, wann, wie viel, 

wohin, welch-; 
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3.3. ზედსართავი სახელი  დადებით ხარისხში: (Das Buch ist dick/interessant.); 

 

3.4. რიცხვითი სახელი  მარტივი და რთული რაოდენობითი (Kardinalzahl); 

 რიგობითი (Ordnungszahl); 

3.5. ზმნა  დამხმარე ზმნები sein და haben; 

 ზმნის პირი და რიცხვი: I, II, III; 

 ზმნის რიცხვი: მხოლობითი და მრავლობითი 

Singular/Plural; 

 ხმოვანმონაცვლე (a/e) ზმნები: fahren, laufen;/essen, lessen, 

sehen (Sg., Pl.) 

 მოდალური ზმნები (wollen/ können/müssen) 

 აწმყო დრო Präsens, უღლების პარადიგმა (წესიერი, 

ხმოვანმონაცვლე, შერეული, თავსართმოცილებადი, 

დამხმარე, მოდალური); 

 ზმნის უარყოფა (nicht); 

3.6. ზმნიზედა  ადგილის: (da, hier, dort); 

 დროის (heute, gestern, morgen); 

 ვითარების: (schnell, z.B. Der Junge läuft schnell.); 

3.7. არტიკლი  განსაზღვრული არტიკლი: der, die, das; 

 განუსაზღვრელი არტიკლი: ein(e) 

 განსაზღვრული და განუსაზღვრელი არტიკლი 

ბრალდებით ბრუნვაში: den/einen, das/ein, die/eine;  

 ნულოვანი არტიკლი; 

 მრავლობით რიცხვსა და სახელობით ბრუნვაში: Plural-

Nominativ/Akkusativ;  

3.8. წინდებული  ადგილის აღმნიშვნელი: in (im), auf, an (am), aus; 

 დროის აღმნიშვნელი: am..., im…,vor…., nach…, zu…, 

um…, von… bis…; 

 მიმართულების აღმნიშვნელი ბრუნვამონაცვლე 

წინდებულები ბრალდებით ბრუნვაში: an…, auf…, 

hinter…, in…, neben…, über..., unter..., vor…, zwischen; 

 კუთვნილების აღმნიშვნელი: von (საკუთარ 

სახელებთან); 

3.9. კავშირი  კონექტორები: und, oder,  aber; 

3.10. ნაწილაკი  ja, nein, auch, mal, nicht, noch, nur, doch, los, raus;  

3.11. შორისდებული  ემოციების გამომხატველი: oh! juhu! 

3.12. სიტყვაწარმოება  ნაწარმოები სიტყვა (კომპოზიტები): die Schule + die 

Tasche = die Schultasche/der Tische + die Lampe = die 

Tischlampe; 

 არსებით სახელთა მრავლობითი რიცხვის 

მაწარმოებელი სუფიქსები: -e, -n/-en, -er,  

- s; 
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3.13. სინტაქსი  მარტივი თხრობითი წინადადება (გავრცობილი, 

გაუვრცობელი); 

 წინადადების მთავარი წევრები: ქვემდებარე და 

შემასმენელი, მათი სახეობები; 

 სიტყვაწყობა მარტივ გაუვრცობელ, გავრცობილ და 

კითხვით წინადადებაში; 

 შემასმენლის წინადადების ჩარჩო წინადადებში და 

სიტყვათწყობა (შემასმენელი: თავსართმოცილებადი 

ზმნა აწმყო დროში/Präsens); 

 შემასმენლის წინადადების ჩარჩო წინადადებში და 

სიტყვათწყობა მოდალურ ზმნებთან; 

 კითხვითსიტყვიანი (wer, was, wie, wo, woher, wie alt…, 

wann, wie viel, wohin, welche) და უკითხვითსიტყვო 

წინადადება (Ja-/Nein-Frage); 

 ბრძანებითი წინადადება; 

 სიტყვაწყობა ბრძანებით წინადადებაში; 

 წინადადების მთავარი და მეორახარისხოვანი წევრები: 

ქვემდებარე, შემასმენელი, პირდაპირი დამატება; 

 წინადადების უარყოფა (nicht-ის ადგილი); 

 წინადადებაში შემასმენლისა და ადგილმდებარეობის 

უარყოფა. 

 

სოციოკულტურა და კულტურა 

სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია მოცემული 

ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება. 

 დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული (მაგ. Nikolaustag, Weihnachten, 

Ostern), მათი თავისებურებები, დეკორაციები, ტრადიციული კერძი, პერსონაჟები და სხვა; 

 პურობა: მოზარდის ტიპური საუზმე; 

 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: ტიპობრივი აქტივობები; 

 სასკოლო საგნები, სასკოლო კვირის განრიგი; 

 ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველების,   ჩვეული ხმაურების (მაგ., მამლის ყივილის, 

დაცემინების,  კაკუნის მიბაძვითი ხმები);  

 საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები; 

 სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა; 

 გერმანულენოვანი ქვეყნები და მათი დედაქალაქები: რამდენიმე ღირსშესანიშნეობა.  
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სარეკომენდაციო შინაარსი V, VI კლასისათვის 

ფრანგული ენა 

 

თემები  

17. საერთაშორისო სიტყვები;  

18. ანბანი;  

19. ფერები;  

20. ოჯახი;  

21. საცხოვრებელი (ჩემი სახლი/ბინა/ოთახი და ნივთები);  

22. სკოლა, სასკოლო საგნები და სასკოლო ნივთები;  

23. საქმიანობები (თამაში, მეცადინეობა, გართობა, დასვენება); 

24. კალენდარი;  

25. რიცხვები;  

26. საათი/დრო;  

27. სხეულის ნაწილები;  

28. ექიმთან;  

29. ტანსაცმელი; 

30. ცხოველები;   

31. ზღაპრები;  

32. დღესასწაულები.   

სამეტყველო აქტები 

 

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები (V-VI კლასისათვის) 

6. ინტერაქცია სოციალურ რიტუალებში  

მისალმება   Salut! 

 Bonjour! 

 Bonsoir! 

დამშვიდობება  Salut! 

 Au revoir! 

 Bonne nuit! 

გაცნობა  Comment tu t’appelles ? 

 Je m’appelle Nina et toi ? 

 C’est Nicolas. 

მადლობის გადახდა  Merci ! 

 Merci beaucoup ! 

მილოცვა  

(დაბადების დღე, შობა) 

 Joyeux anniversaire! (Bon anniversaire!) 

 Joyeux Noël! 

 Bonne année! 

7. ინტერაქცია ინფორმაციის მოსაპოვებლად 

პირადი მონაცემები  Mon prénom c’est Catherine. 

 J’ai 11 ans. 
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ადამიანის აღწერა  Il est gros/maigre/jeune. 

 Il est gentil/méchant. 

საგნის აღწერა  La table est ronde/carrée. 

ამინდი  Il fait froid/chaud. 

 Il pleut. Il neige. 

ნებართვა  Je peux sortir s’il vous plaît ? 

8. ინტერაქცია შეხედულებებზე და დამოკიდებულებებზე 

მოწონება/არ მოწონება  J’aime … . / Je n’aime pas … . 

 J’adore … . 

 C’est bon/mauvais. 

 C’est super ! / C’est nul ! 

დათანხმება/უარყოფა  Oui, merci! 

 D’accord! 

 Avec plaisir! 

 Non, merci! 

9. ინტერაქცია გრძნობებსა და ემოციებზე 

სურვილი  Je veux … . 

სიხარული  Super! 

 Youpi! 

 Génial ! 

 Comme c’est beau ! 

ბრაზი  Zut! 

 J’en ai marre. 

წუხილი  Désolé! 

 Dommage! 

გაოცება  Tiens! 

 C’est extraordinaire! 

 Oh là là! 

 Ah bon? 

 Hein? 

შიში  J’ai peur. 

შეგრძნებები  J’ai soif/faim. 

 Je suis fatigué. 

10. ინტერაქცია დროსა და სივრცეზე 

დრო  Quelle heure est-il? 

ადგილმდებარეობა  Où est le livre? 

მიმართულება  Où vas-tu? 

 

 

გრამატიკა 

თემა V-VI კლასი 

3.1. ფონეტიკა  ბგერების წარმოთქმა - ფრანგული ენისთვის 

დამახასიათებელი სპეციფიური ბგერები: /ɛ/- frère; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
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/ə/- le; /y/ –une; /ø/ – deux; /œ/ – heure; /wa/– moi; /wi/– 

oui; /ɥi/ – huit; /ij/ - fille; /ã/-ans; /ɔ̃/- on; /œ̃/ - un; /ɛ̃/- 

main. 

 ინტონაცია: თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი 

კილოს გამომხატველი ინტონაციები; 

 რიტმული ჯგუფები; 

 სიტყვების ფონეტიკური შეერთება (liaison). 

3.2. არტიკლი 

 განუსაზღვრელი არტიკლი (un, une, des) 

 განსაზღვრული არტიკლი (le, la, l’, les) 

 შერწყმული არტიკლი (au, aux, à la, à l’, du, de la, des) 

 ნაწილობითი არტიკლი (du, de la, de l’, des) 

3.3. არსებითი სახელი  არსებითი სახელის მდედრობითი სქესის წარმოება 

o ზოგადი წესი: მამრობითი სქესის ფორმას + 
„e”, un ami – une amie; 

o დაბოლოება არ იცვლება: un élève – une élève, 
etc. 

o დაბოლოება იცვლება: er – ère, f – ve, eux – 
euse ; 

o ცალკეული შემთხვევები: un homme - une 
femme, etc. 

 არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოება 
o ზოგადი წესი - მხოლობითი რიცხვის ფორმას 

+ s, un crayon – des crayons, etc. 
o დაბოლოება არ იცვლება : un fils – des fils, etc. 
o ცალკეული შემთხვევები : al-aux ; eau+x – un 

cheval – des chevaux, un tableau – des tableaux, 
un œil – des yeux, etc. 

3.4. ზედსართავი სახელი  კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები: mon, ton, 

son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, 

leurs 

 კითხვითი ზედსართავი სახელები: quel, quelle, 

quels, quelles 

 თვისებითი ზედსართავი სახელების მდედრობითი 

სქესის წარმოება 

o  ზოგადი წესი : მამრობითი სქესის ფორმას + 
„e“, court – courte, etc. 

o დაბოლოება არ იცვლება: jaune – jaune, etc. 
o დაბოლოება იცვლება: er – ère ; f – ve ; eux – 

euse ; 
o ცალკეული შემთხვევები: beau – belle, blanc – 

blanche, etc.   
 

 თვისებითი ზედსართავი სახელების მრავლობითი 

რიცხვის წარმოება 

o ზოგადი წესი: მხოლობითი რიცხვის ფორმას 
+ „s“, jeune – jeunes, etc.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
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o დაბოლოება არ იცვლება : vieux – vieux, etc. 

o ცალკეული შემთხვევები: international -  
internationaux, beau – beaux, etc. 

3.5. რიცხვითი ზედსართავი 

სახელი 

 რაოდენობითი რიცხვითი ზედსართავი სახელები; 

 რიგობითი რიცხვითი ზედსართავი სახელები. 

3.6. ნაცვალსახელი  უმახვილო პირის ნაცვალსახელები : je, tu, il/elle, 

nous, vous, ils/elles ; 

 მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები ქვემდებარისა 

და დამატების ფუნქციით : moi, toi, lui/elle, nous, vous, 

eux/elles ;     

 პირის ნაცვალსახელი on. 

3.7. ზმნა  I, II და III ჯგუფის ზმნები 

 ზმნის დროები : 

o აწმყო (l'indicatif présent)  

o ბრძანებითი (l'impératif présent)  

o უახლოესი მომავალი (le futur proche)  

o უახლოესი წარსული (le passé récent) 

o ნამყო წყვეტილი (le passé composé)  

o ნამყო უწყვეტელი (l'imparfait) 

o მომავალი (le futur) 

 être-ით ნაუღლები ზმნების ნამყო მიმღეობის 

შეთანხმება   ქვემდებარესთან (Elle est venue.) 

3.8. ზმნიზედა  ადგილის: ici, là, là-bas, etc. 

 დროის : maintenant, aujourd’hui, demain, etc.  

 რაოდენობის: beaucoup, assez, trop, etc. 

 ვითარების: bien, mal, vite, etc. 

3.9. წინდებული  ადგილისა და მიმართულების აღმნიშვნელი: à, sur, 

sous, dans, en, près de/loin de, etc.  

3.10. შორისდებული  ემოციების გამომხატველი: Ah! Hélas! Zut! 

3.11. სინტაქსი  მარტივი თხრობითი წინადადება (გავრცობილი, 

გაუვრცობელი); 

 წინადადების მთავარი და მეორახარისხოვანი 

წევრები: ქვემდებარე, შემასმენელი, პირდაპირი 

დამატება, ადგილისა და დროის გარმოებები; 

 სიტყვაწყობა მარტივ გაუვრცობელ, გავრცობილ და 

კითხვით წინადადებაში; 

 უარყოფა მარტივ დროსთან : ne – verbe –pas/rien, etc. 

 კითხვის დასმა :  

o ინტონაციით 

o მტკიცებით ფორმაზე საქცევი "est-ce que"-ს 

დამატებით 

o ინვერსიით 
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სოციოკულტურა და კულტურა 

სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია მოცემული 

ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება. 

 დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი თავისებურებები, 

დეკორაციები, ტრადიციული კერძი, პერსონაჟები და სხვა; 

 პურობა: მოზარდის ტიპიური საუზმე;  

 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: ტიპობრივი აქტივობები; 

 სასკოლო საგნები, სასკოლო კვირისა და დღის განრიგი; 

 საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები; 

 სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა; 

 დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა; 

 რამდენიმე ფრანგულენოვანი ქვეყანა: დასახელება და რუკაზე მითითება. 

 

 

სარეკომენდაციო შინაარსი V, VI კლასისათვის 

რუსული ენა 

თემები  

33. საერთაშორისო სიტყვები;  

34. ანბანი;  

35. ფერები;  

36. ოჯახი;  

37. საცხოვრებელი (ჩემი სახლი/ბინა/ოთახი და ნივთები);  

38. სკოლა, სასკოლო საგნები და სასკოლო ნივთები;  

39. საქმიანობები (თამაში, მეცადინეობა, გართობა, დასვენება); 

40. კალენდარი;  

41. რიცხვები;  

42. საათი/დრო;  

43. სხეულის ნაწილები;  

44. ექიმთან;  

45. ტანსაცმელი; 

46. ცხოველები;   

47. ზღაპრები;  

48. დღესასწაულები.   

 

სამეტყველო აქტები 

 

რუბრიკა ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები (V-VI კლასისათვის) 

11. ინტერაქცია სოციალურ რიტუალებში  

მისალმება   Здравствуй(те)! 

  Привет! 
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  Доброе утро (вечер, день)!\ С добрым утром! 

დამშვიდობება  До свидания!  

 Пока! 

გაცნობა  Это (кто?)... Это мой\моя (кто?)... Она (кто?)... 

 Познакомьтесь, это мой\моя (кто?)... Его\её зовут.. 

 Очень приятно. 

მადლობის გადახდა  Спасибо. Не за что. 

 (Большое) спасибо за (что?)... 

მილოცვა  

(დაბადების დღე, შობა) 

 Поздравляю! С днем рождения!С праздником! С Новым 

годом\ с Рождеством!  

 Поздравляю тебя\вас  с днем рождения! 

12. ინტერაქცია ინფორმაციის მოსაპოვებლად 

პირადი მონაცემები  Как тебя\вас\его\её зовут? Сколько тебе\вам\ему\ей\им 

лет?  

 Меня\ тебя\вас\его\её зовут (как?)... Мне  

тебе\вам\ему\ей\им (сколько?)... лет.  

ადამიანის აღწერა  Она\он красивая(ый), высокая(ий), полная(ый), 

худая(ой).  

 Она\он хорошая(ий), добрая(ый), плохая(ой), злая(ой). 

საგნის აღწერა  Какой (-ая)?  Красный (-ая, -ое)…/большой  (-ая, -

ое)…/круглый (-ая, -ое)… 

ამინდი  Какая сегодня погода? 

  Хорошая\ плохая\ не очень хорошая. Идет дождь. 

Сильный ветер. Тепло\холодно\жарко. 

ნებართვა  Можно (выйти, взять, пересесть, написать, сказать) …? 

13. ინტერაქცია შეხედულებებზე და დამოკიდებულებებზე 

მოწონება/არ მოწონება  Я (не) люблю (что?)... 

 Я (не) люблю (играть, ходить, писать ...) 

დათანხმება/უარყოფა  Да/нет, спасибо. 

14. ინტერაქცია გრძნობებსა და ემოციებზე 

სურვილი  -Хочешь (грушу, яблоко, бутерброд, карандаши...)? –

Да/нет, спасибо. 

  Что ты хочешь?  

 -Я хочу/не хочу (есть, спать, пить...) 

 -Я хочу/не хочу домой, в парк, в школу.... 

სიხარული  -Я рад(а), очень хорошо, здорово! 

ბრაზი  Ай! Фу! Как тебе не стыдно! Тебе не стыдно?  

 

წუხილი  Жалко! Ой, как жаль! 

გაოცება  Правда? Не может быть! 

შიში  Я боюсь. 

შეგრძნებები  Холодно/тепло/жарко. Я устал(а). 

15. ინტერაქცია დროსა და სივრცეზე 

დრო  Когда?  
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 Сейчас\ сегодня \вчера \завтра. Утром\ вечером\ днём\ 

ночью. В понедельник, во вторник и т.д. Летом\ осенью\ 

весной\ зимой. В январе, феврале и т.д. 

 Который час? 

 Час, 2,5.... часа\ часов 14.00, ... Два часа, пять часов 

двадцать минут\половина шестого... 

ადგილმდებარეობა  Где? В\на (где?)… Здесь\там\ далеко\ близко\ слева\ 

справа\ внизу\ наверху. В школе, в парке, на полу... 

მიმართულება  Куда идёшь\едешь? Прямо \направо \налево\ вверх\ вниз. 

В школу, в парк, в кино... 

 

 

 

გრამატიკა 
 

 

თემა V-VI კლასი 

3.1.  ფონეტიკა 

 

Фонетика. 

 

 

Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие, сонорные,  шипящие 

согласные. 

Твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных (согласные с   ь, е, 

ё, ю, я). 

Слог.Ударение и ритмика. Правила переноса слов. 

3.2. ორთოგრაფია. 

ორთოეპია. 
Орфография. Орфоэпия. 

 

Изменение звуков в речевом потоке. 

Произношение и правописание безударных гласных. 

Произношение и правописание гласных после шипящих и ц. 

Произношение и правописание буквосочетаний  чк, чн, щн, нч, нщ.  

Правописание –тся и –ться в глаголах. Частица не с глаголами. 

 

3.3. მორფემიკა 
Морфемика. 

 
Виды морфем (корень, префикс, постфикс, флексия). 

3.4. მორფოლოგია Морфология 
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3.4.1. არსებითი 

სახელი 

Имя существительное. 

Одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Род. Число. Падеж. Существительные, имеющие форму только 

единственного (молоко, дружба) и только множественного числа (очки, 

ножницы). 

Система падежей русского языка.Употребление падежей. 

Именительный падеж для обозначения лица или предмета, 

грамматически не зависимых от других слов. 

Родительный падеж места и направления движения с предлогами 

из,до,от,у,около. 

Дательный падеж  

 адресата без предлога; 

 адресата, приближения или присоединения с предлогами   к, по. 

Винительный падеж 

  объекта; 

 места с предлогами в, на. 

Творительный падеж 

  совместимости действия с предлогом с; 

 места с предлогами над, под, перед. 

Предложный падеж  

 с предлогом  о  для обозначения субъектных отношений; 

 места с предлогами в, на. 

Сопоставление винительного и предложного падежей места с 

предлогами в, на. 

 

3.4.2. ნაცვალსახელი Местоимение. 

Род.Число. Падеж.  

Разряды местоимений: 

Личные местоимения (я ,ты ,он,она, оно, мы ,вы, они). 

Притяжательные местоимения (мой, твой, его, её, наш, ваш, их). 

Указательные местоимения (этот, эта, это, тот, та, то). 

Возвратное местоимение (себя).  

Склонение  личных и притяжательных местоимений. 

3.4.3. ზედსართავი 

სახელი 

Имя прилагательное. 

Род. Число. Падеж. Зависимость рода, числа и падежа имени 

прилагательного от имени существительного. 

 

3.4.4. რიცხვითი 

სახელი 

Имя числительное. 
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Количественные и порядковые числительные. Простые, сложные и 

составные числительные (в пределах 100). 

Употребление числительных с существительными (год, час, месяц, 

лари). 

3.4.5. ზმნა Глагол. 

Инфинитив. Время глагола. Лицо и число. Возвратные глаголы. 

Глаголы движения (пешком и на транспорте; как в одном направлении, 

так и в обе стороны). 

3.4.6. ზმნიზედა Понятие о наречии. 

Отдельные наречия  

 образа действия (громко, весело и т.д.); 

  меры (очень, немного и т.д.) и степени (медленно, быстро и т.д.); 

 места (далеко, близко и т.д.) и времени (рано, давно и т.д.) 

3.4.7. წინდებული Предлог. 

Предлоги  в, на, с,из, о,от, до, к, около, по, над, под, перед с 

существительными в падежах. 

3.4.8. კავშირი Союз. 

Союзы а, и, или в простых предложениях. 

Союзы а, но, и  в сложно-сочинительных предложениях. 

3.4.9. ნაწილაკი Частица 

Частицы давай, давайте для образования повелительного наклонения. 

Частица не с глаголами в отрицательных предложениях. 

3.4.10. შორისდებული Междометия, выражающие эмоции:  Ах! Ой! Ух! Фу! и т.д. 

3.5. სინტაქსი. 

პუნქტუაცია. 

Синтаксис. Пунктуация. 

 

3.5.1. მარტივი 

წინადადება 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простое предложение. 

Понятие о субъекте и предикате в предложении. 

Способы выражения грамматического субъекта: 

 имя существительное или местоимение в форме именительного 

падежа (Маша рисует.и т.д.) 

Способы выражения логического субъекта: 

 имя существительное или местоимение в форме винительного 

падежа (Меня зовут Георгий.и т.д.); 
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3.5.2. რთული 

წინადადება 

 имя  существительное или местоимение в форме родительного 

падежа (У меня есть телефон.и т.д.) 

Способы выражения предиката: 

 глагол в изъявительном наклонении. 

Согласование между подлежащим и сказуемым в предложении. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Способы выражения лексико-смысловых отношений в предложении: 

 объектные отношения (падежные конструкции 

существительных): (Я рисую мишку. и т.д.); 

 атрибутивные отношения (согласованное определение): (Это 

интересная книга.и т.д.); 

 пространственные отношения (предложно-падежные 

конструкции существительных): (Я живу в Тбилиси. и т.д.); 

 временные отношения (наречия): (Я долго спал.и т.д.) 

Невопросительные предложения: 

 повествовательные, утвердительные (Сегодня я сдала экзамен. 

Дима слушает музыку.и т.д.); 

 отрицательные (Я не иду в школу. и т.д.) 

Вопросительные предложения (Что это? Куда ты идёшь? и т.д.) 

Двухкомпонентные модели (Сестра играет. Мама-доктор.и т.д.) 

Простые предложения с противительным союзом а (Это не шашки, а 

шахматы. и т.д.) 

Обращение и его выражение. Формы выражения приветствия. 

(Здравствуйте, Анна Ивановна. и т.д.) 

Сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном и союзном (сложносочинённом) 

предложении. 

 

  

სოციოკულტურა და კულტურა 

 

სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია მოცემული 

ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება. 

 

 დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული (მაგ. Новый год, Рождество, 

Масленица, Пасха, Международный женский день), მათი თავისებურებები, დეკორაციები, 

ტრადიციული კერძი, პერსონაჟები და სხვა; 

 პურობა: მოზარდის ტიპური საუზმე; 

 თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: ტიპობრივი აქტივობები; 
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 სასკოლო საგნები, სასკოლო კვირის განრიგი; 

 ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველების,   ჩვეული ხმაურების (მაგ., მამლის ყივილის, 

დაცემინების,  კაკუნის მიბაძვითი ხმები);  

 საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები; 

 სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა; 


