
პროგრამის შინაარსი 

ცოცხალი სამყარო 

 

უჯრედი. უჯრედი - ელემენტარული ცოცხალი სისტემა. უჯრედის ძირითადი 

კომპონენტები:  ციტოპლაზმა და ბირთვი. ორგანოიდები  (მაგ., პლასტიდები,  

ქლოროპლასტები).  პლაზმური მემბრანა და უჯრედის კედელი. პროკარიოტული და 

ეუკარიოტული  (მცენარეული,  ცხოველური და სოკოს) უჯრედები. მიკროსკოპი - 

ოპტიკური ხელსაწყო; მიკროსკოპზე მუშაობის პრინციპი. მარტივი მიკროსკოპული 

პრეპარატების (მაგ., მცენარეული მასალა, სისხლი) დამზადების ხერხები. უჯრედის 

გაყოფა.  

 

ორგანიზმთა გამრავლება. გამრავლება - ორგანიზმთა ძირითადი თვისება, სიცოცხლის 

უწყვეტობის  უზრუნველყოფის პროცესი. მცენარისა და ცხოველის გამრავლების ფორმები 

(უსქესო და სქესობრივი) და სასიცოცხლო ციკლი (რომელიმე კონკრეტული  ინდივიდის 

მაგალითზე).  განაყოფიერება ცხოველებში (სასქესო უჯრედების აგებულება).   

განაყოფიერება ყვავილოვან მცენარეებში (გამარტივებული სქემით). ცხოველთა 

განვითარება (გამარტივებული სქემით განვითარების ემბრიონული  და 

პოსტემბრიონული პერიოდი). 

 

კლასიფიკაცია. ცოცხალ ორგანიზმთა დაჯგუფება (კლასიფიკაცია) და ტაქსონომიურ 

ერთეულებში გაერთიანების საფუძვლები. ვირუსები (არაუჯრედული ფორმები). 

მონერები (ბაქტერიები და ციანობაქტერიები). პროტისტები (უმარტივესები; 

ერთუჯრედიანი და მრავალუჯრედიანი წყალმცენარეები). სოკოები. მცენარეები  

(ხავსნაირები;  გვიმრანაირები;  შიშველთესლოვნები; ფარულთესლოვნები). ცხოველები  

(ნაწლავღრუიანები; ჭიები; მოლუსკები; ფეხსახსრიანები;  თევზები;   ამფიბიები; 

ქვეწარმავლები; ფრინველები; ძუძუმწოვრები). საქართველოს წითელ ნუსხასა და წითელ 

წიგნში შეტანილი ზოგიერთი სახეობები. 

 

ფიზიკური მოვლენები. 

ნივთიერების ატომურ-მოლეკულური სტრუქტურა. 

აირების, სითხეებისა და მყარი სხეულების თვისებები და ატომურ-მოლეკულური 

სტრუქტურა. 

დიფუზია. დიფუზია აირებში, სითხეებსა და მყარ სხეულებში. ტემპერატურის გავლენა 

დიფუზიაზე. 

ბროუნის მოძრაობა. 

მასა, მასის ერთეული. 

ნივთიერების სიმკვრივე, სიმკვრივის ერთეული. 

მოცულობის გაზომვა მენზურის გამოყენებით. მასის გაზომვა სასწორით.  



სხეულთა ურთიერთქმედება: უშუალო (მოქაჩვა, ბიძგი) და მანძილზე ურთიერთქმედება 

(მაგნიტური და გრავიტაციული).  

ძალა, როგორც ვექტორი. ერთი წრფის გასწვრივ მოქმედი ძალების შეკრება. 

დინამომეტრი, ძალის გაზომვა, ძალის ერთეული-ნიუტონი 

სიმძიმის, ხახუნის, დრეკადობის ძალები, ჰუკის კანონი. სიხისტე. 

ხახუნის კოეფიციენტი. 

წნევა. წნევის ერთეული. აირის წნევა. წნევა სითხეებში, პასკალის კანონი. 

ჰიდროსტატიკური წნევა. ზიარჭურჭელი. ჰიდრავლიკური მანქანა. ატმოსფერული წნევა, 

ტორიჩელის ცდა. ბარომეტრი, მანომეტრი. 

ამომგდები ძალა, არქიმედეს კანონი. სხეულთა ტივტივი, ცურვა, ჩაძირვა. 

 

 

ქიმიური მოვლენები  

ფუძეები, მჟავები და მათი გამოყენება ყოფა-ცხოვრებაში. მჟავებისა და ფუძეების ამოცნობა 

და მათი შედარება. წარმოდგენა ნეიტრალიზაციის რეაქციაზე. ნეიტრალიზაციის 

რეაქციის მნიშვნელობა ყოფა-ცხოვრებაში (საჭმლის მონელების მოშლის მკურნალობა, 

მჟავა წვიმა, ნიადაგის მოვლა და სხვ.). 

წარმოდგენა  ქიმიურ რეაქციაზე. რეაქცია მჟავებსა და მეტალებს შორის. რეაქცია მჟავებსა 

და კარბონატებს შორის. წვა, ჰაერზე ან ჟანგბადში ნივთიერებათა წვის შედეგები, 

ნივთიერებების წვის პირობები.   წიაღისეული საწვავის წვის პროდუქტები. სანთლის წვის 

პროცესზე დაკვირვება. 

 

მყარი ნივთიერებების გახსნა სითხეში. ხსნარის კომპონენტები. ბუნებრივი ნარევები. 

უჯერი და ნაჯერი ხსნარები. ბუნებაში არსებული მარილები. ნარევების დაყოფა 

კომპონენტებად: დისტილირება, აორთქლება/კონდენსირება, გაფილტვრა, წარმოდგენა 

ქრომატოგრაფიაზე.   

 


