
პროგრამის შინაარსი 

 

სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი V და VI კლასებისათვის  

(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი 

მთლიანი შინაარსის 80 %-ს) 
 

დრო და სივრცე: 

1. საქართველოს მდებარეობა და საზღვრები/ მეზობლები და გარესამყარო  

2. საქართველოს სახმელეთო მეზობლები  

3. შავიზღვისპირა ქვეყნები 

4. არქეოლოგიური მემკვიდრეობა 

5. უცხოელების თვალით დანახული საქართველო 

6. დრო და ისტორია - ქრონოლოგია და წელთაღრიცხვა 

7. როგორ და რატომ წარმოიშვა კალენდარი  

 

საქართველოს ბუნება:  
8. რელიეფის ფორმები: მთები, ქედები და დაბლობები 

9. ჰიდროგრაფია: მდინარეები, ტბები, წყალსაცავები, მყინვარები, ჭაობები 

 

საქართველოს კლიმატი:  
10. განსხვავებები დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს კლიმატს შორის  

11. განსხვავებები ბარისა და მთის კლიმატს შორის 
 

საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეები (გეოგრაფიული დახასიათება, 

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული დახასიათება):  

12. ქართლი  

13. კახეთი 

14. იმერეთი 

15. თუშეთი 

16. ფშავ-ხევსურეთი 

17. ხევი 

18. მთიულეთი/გუდამაყარი 

19. სამეგრელო   

20. გურია  

21. სვანეთი 

22. რაჭა-ლეჩხუმი 

23. აფხაზეთი 

24. სამცხე 

25. ჯავახეთი 

26. აჭარა 

27. საქართველოს ისტორიული მიწები (დღევანდელი საქართველოს ფარგლებს გარეთ) 

 

მოსახლეობა: 
28. დემოგრაფიული მდგომარეობა საქართველოში ძველად და ახლა 



29. შობადობა და მოკვდაობა 

30. ბუნებრივი მოძრაობა - მარტივი მაგალითების განხილვა აბსოლუტურ რიცხვებში 

31. სქესობრივი სტრუქტურა 

32. ასაკობრივი სტრუქტურა 

33. მიგრაცია და მისი გამომწვევი მიზეზები და შედეგები 

 

საქართველოს ბუნებრივი რესურსების გეოგრაფია: 
34. ტყის რესურსები 

35. წყლის რესურსები 

36. სასარგებლო წიაღისეული 

37. რესურსების სახეცვლილება მოპოვებიდან მოხმარებამდე 

38. რესურსები და შესაბამისი მეურნეობის დარგები 

39. რესურსების რაციონალური გამოყენება და დაცვა 

40. მეორადი გადამუშავება 

41. ბუნებაში ომით გამოწვეული ცვლილებები 
 

გარემო და ეკონომიკა: 

42. შემგროვებლური მეურნეობიდან მწარმოებლურ მეურნეობამდე, ქვის 

იარაღებიდან ლითონის იარაღებამდე 

43.  ქართველი ხალხის სამეურნეო ყოფა 

44. ხელოსნობის  ტრადიციული დარგები 

45. ფულის მიმოქცევა საქართველოში 

46. ტექნიკური პროგრესი (ცხენი-ბორბალი-ურემი; ცეცხლი-ჭრაქი- ნათურა;       
მედია-საშუალებების ევოლუცია)   

47. მეწარმეობა  და ქველმოქმედება 

 

სახელმწიფო და მმართველობა: 

48. შავი ზღვა: ლეგენდა არგონავტების შესახებ, ძველი ბერძნული ახალშენები, 

თანამედროვეობა 

49. ფარნავაზ მეფე (ლეგენდა ფარნავაზის შესახებ) 

50. წინარექრისტიანული პანთეონი  და რწმენა-წარმოდგენები საქართველოში 

51. რომი და საქართველო (ფარსმან ქველის სტუმრობა რომში) 

52. ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოში (ანდრია პირველწოდებული და  

სიმონ კანანელი, წმინდა ნინო)   

53. ვახტანგ გორგასალი (თბილისის დაარსება, ბრძოლები ირანელებთან და 

ჩრდილოეთ კავკასიელებთან) 

54. ბიზანტია-ირანის ომები და ქართული სამეფოები (გუბაზ მეფე, აიეტი და 

ფარტაძე) 

55. არაბობა და საქართველო (მურვან ყრუ და დავით და კონსტანტინე მხეიძეები, 

ბუღა თურქი და კონსტანტი კახი, აბულ-კასიმი და მიქელ გობრონი) 

56. დავით კურაპალატი და თორნიკე ერისთავი 

57. ბაგრატ III (საქართველოს გაერთიანება) 



58. დავით აღმაშენებელი (ერწუხის ომი, დიდგორის ომი, დავითის წიგნებით 

გატაცება, გალობანი სინანულისანი) 

59. თამარის ეპოქა (თამარის სახე ქართულ ლიტერატურაში, თამარის გათხოვების 

საკითხი, შამქორი, ბასიანი, თქმულებები თამარის საფლავის შესახებ) 

60. მონღოლები და საქართველო (ცოტნე დადიანი, დემეტრე თავდადებული) 

61. გიორგი ბრწყინვალე (თანამედროვეთა ცნობები გიორგი ბრწყინვალის შესახებ, 

იერუსალიმის სიწმინდეები) 

62. ქართველი ხალხის გმირული ბრძოლის ეპიზოდები თემურ ლენგის 

წინააღმდეგ; 

63. გიორგი VIII და საქართველოს დაშლა (იოთამ ზედგინიძე) 

64. ლუარსაბ I, სიმონ I  

65. ქართველი ხალხის გმირული ბრძოლის ეპიზოდები შაჰ-აბასის წინააღმდეგ 

(ფერეიდნელი ქართველები,  ქეთევან წამებული, გიორგი სააკაძე და 

მარტყოფისა და მარაბდის ბრძოლები, ბახტრიონი) 

66. ომში ქცევის წესები და ომის მსხვერპლთა კატეგორიები 

67. სულხან-საბა ორბელიანის ელჩობა ევროპაში  

68. ერეკლე II (ასპინძის ბრძოლა, კრწანისის ბრძოლა) 

69. გეორგიევსკის ტრაქტატი და ქართული სახელმწიფოებრიობის გაუქმება 

70. საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში (ქართული მიწების 

შემოერთება, 1832 წლის შეთქმულება, თერგდალეულები) 

71. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 1918-1921 წწ (პირველი 

რესპუბლიკის დროშა, გერბი, ჰიმნი, კონსტიტუცია, კოჯორ-ტაბახმელის 

ბრძოლები)  

72. ქართველი გმირები მეორე მსოფლიო ომში 

73. 9 აპრილის ტრაგედია და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 
თანამედროვე საქართველო  და გარესამყარო 

 

აღზრდა,  განათლება,  კულტურა: 

74. ქართული  ფოლკლორი (მუსიკა, ცეკვა,  ხალხური პოეზია) 

75. სტუმარმასპინძლობა საქართველოში 

76. ქორწილი/ /გლოვა (ლხინისა და ჭირის აღნიშვნა საქართველოში) 

77. ტრადიციული და თანამედროვე ოჯახი 

78. აღზრდის ხალხური წესები,  დიდგვაროვანთა აღზრდა შუა საუკუნეებში 

79. სპორტის ტრადიციული  სახეობები 

80. განათლების კერები საქართველოში 

81. წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებიდან უნივერსიტეტამდე (ილია 

ჭავჭავაძე, იაკობ გოგებაშვილი, ივანე ჯავახიშვილი)  

82. ქართული სტამბა 

83. ქართული ხელოვნება  

84. ქართული პრესა 

85. ქართული საგანძურის თავგადასავალი - ექვთიმე თაყაიშვილი 



                           

ადამიანი და საზოგადოება : 

86. ადამიანების მრავალფეროვნების ნიშნები 

87. ოჯახი და სხვა სოციალური ჯგუფები 

88. ადამიანის ღირსება 

89. ადამიანის  უფლებები და თავისუფლებები 

90. ბავშვის  უფლებები და თავისუფლებები 

91. ადამიანის უფლებები, მოვალეობები  და ქცევის წესები 

92. ადამიანის ღირსება, პატივისცემა და მშვიდობიანი თანაცხოვრება 

93. ქცევის წესები და კანონები 

94. თანასწორობა და სამართლიანობა 

95. საზოგადოებრივი ფენების განვითარება საქართველოში 

96. ძველი ქართული სამართალი 

97. პოლიტიკური პარტიები 

98. ადამიანის უფლებები თანამედროვე  საქართველოში 

 

          ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური მრავალფეროვნება 

99.      ქართველი ხალხი 

100.      მრავალეთნიკური საქართველო 

101.      თბილისური სუბკულტურა 

102.      ქალაქი და სოფელი ძველად და ახლა 

103.      იძულებით გადაადგილებულები საქართველოში 

104. რას ნიშნავს ცნება - ,,საქართველოს მოქალაქე’’ 

 

             დასახლებები  

105. უძველესი დასახლებები/ მათი ფუნქციები/დასახლებების განვითარება 

საქართველოში (საქართველოს ისტორიული ქალაქები);  საფორტიფიკაციო 

ნაგებობები საქართველოში 

106. თანამედროვე სასოფლო დასახლება 

107. საქალაქო დასახლება 

108. დასახლებების ფუნქციები 

 

           მოგზაურობები 

109. უცხოელი მოგზაურები საქართველოში, მათი მარშრუტები, მათი 

მოგზაურობის შედეგები 

110. ქართველი მოგზაურები, მათი მარშრუტები, მათი მოგზაურობის შედეგები 
 

          ტრანსპორტი და კომუნიკაციები 

111. გზები და მიმოსვლის საშუალებები 

112. სატრანსპორტო გზები, რომლებითაც საქართველო უკავშირდება გარესამყაროს 

113. ტრანსპორტის სახეების ცვლილება დროში 



114. ტრანსპორტი და გარემო 

115. საკომუნიკაციო საშუალებების განვითარება 

116. ქართული ანბანი 

 

საჭირო თვალსაჩინოებები: თემატური ისტორიული რუკები;  საქართველოს 

ფიზიკურ-გეოგრაფიული რუკა, საქართველოს სასარგებლო წიაღისეულის რუკა, 

მარტივი დიაგრამები, საქართველოს დასახლებების რუკა, საქართველოს ისტორიულ-

გეოგრაფიული პროვინციების რუკა. 
                              

 

 

 


