
პროგრამის შინაარსი 

სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი VII კლასისათვის 

(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი 

მთლიანი შინაარსის 80%-ს) 

 
       რა არის ისტორია? 

1. როგორ გავიგოთ ჩვენი წარსულის შესახებ/დრო და სივრცე 

2. ადამიანის წარმოშობა  

3. პირველყოფილი სამყარო: მეურნეობის ფორმები - მონადირეობა და შემგროვებლობა;  

მიწათმოქმედება (უძველესი სამიწათმოქმედო კულტურა საქართველოში),  

მესაქონლეობა, ხელოსნობა; პირველყოფილი რელიგიები,   ბრძოლისა და შრომის 

იარაღები, პირველყოფილი ადამიანის სამოსახლოები 

 

ძველი  აღმოსავლეთის  ცივილიზაციები - სახელმწიფოებრიობის დასაწყისი: 
4. ნილოსის აუზი -  ძველი ეგვიპტე 

5. შუამდინარეთი:  ა) შუმერი/ბაბილონი     ბ) ასურეთი 

6. ხუანხეს აუზი - ძველი ჩინეთი 

7. ინდის აუზი - ძველი ინდოეთი 

 

წინა აზიის  რეგიონი: 

8. ხეთების სამეფო 

9. ფინიკია(ფინიკიური კოლონიზაცია)/იუდეა და ისრაელი 

10. მიდია/სპარსეთი 

 

ბერძნული  ცივილიზაცია: 

11. კრეტა-მიკენი (არგონავტების ლაშქრობა, ტროას ომი) 

12. სპარტა - უგალავნო პოლისი/ათენი- დემოკრატიის სამშობლო 

13. ალექსანდრე მაკედონელი 

 

რომაული ცივილიზაცია: 

14. ეტრუსკები, რომი მეფეებისა და რესპუბლიკის ხანაში (რომაული სახელმწიფო 

წყობილება) 

15. რომის იმპერია:  ოქტავიანეს რეფორმები და რომაული კულტურის ”ოქროს ხანა” ტრაიანე, 

მარკუს ავრელიუსი; დიოკლეტიანეს რეფორმები 

 

ანტიკურობიდან  შუა  საუკუნეებისკენ: 

16. კონსტანტინე დიდის რეფორმები რომის იმპერიის გადასარჩენად (დამოკიდებულება 

რელიგიისადმი) 

17. ხალხთა დიდი გადასახლება (რომის იმპერიის დაცემა და ბარბაროსული სამეფოები 

ევროპის ტერიტორიაზე) 

18. სასანიანთა ირანი   

19. ბიზანტიის ოქროს ხანა’’ -  რომის ერთიანობის აღდგენის მცდელობა,  აღმშენებლობა, 

პროკოფი კესარიელის  ორი  ისტორია 

 



ფრანკები: 

20. მეროვინგების ფრანკთა სამეფო,  ,,სალიკური სამართალი’’, კარლოს მარტელი და მისი 

რეფორმები 

21. კაროლინგების ფრანკთა სამეფო,   ,,კაროლინგული რენესანსი’’ 

 

ისლამური სამყარო :  

22. მუჰამედი და ისლამი, არაბთა სახალიფოს ჩამოყალიბება; იერუსალიმი - როგორც სამი 

რელიგიის წმინდა ქალაქი 

 

სლავები და ნორმანები: 

23. ნორმანები და სკანდინავიური ეპოსი, ნორმანები დასავლეთ ევროპასა და ატლანტის 

ოკეანეში 

24. სლავები, ვარიაგები და კიევის რუსეთი (ვარიაგები და საქართველო) 

 

ევროპა  ვერდენის ხელშეკრულების  შემდეგ:  

25. საღვთო რომის იმპერია 

26. ,,ილ-დე-ფრანსი’’,  კაპეტინგები საფრანგეთში 

27. არაბული ესპანეთი,  რეკონკისტა 

28. უილიამ დამპყრობელი ინგლისში, ,,საშინელი სამსჯავროს’’ წიგნი 

 

ბიზანტია - ჯვაროსნები, ბიზანტია და აღმოსავლეთის ქვეყნები: 

 
29.  ბიზანტია და სელჩუკები 

30. ჯვაროსნული ლაშქრობები (ევროპელი პილიგრიმები, ჯვაროსნული ლაშქრობები 

თანამედროვეების თვალით) 

31. მონღოლები: მონღოლების დაპყრობები, მონღოლთა იმპერია ევროპელ მოგზაურთა 

თვალით 

32. ოსმალები მახლობელ აღმოსავლეთში  

33.  ბიზანტიის რესტავრაციიდან კონსტანტინოპოლის დაცემამდე (პალეოლოგოსების ხანის 

კულტურა) 

 

34. იტალიის ქალაქ-სახელმწიფოები XII-XV სს (კავშირი საქართველოსთან) 

 

35. ”ასწლიანი ომი” 

 
36. ,,ვარდების ომი'' 

 

აბსოლუტიზმის ხანა 

37. ,,კათოლიკე მეფეები’’ - ფერდინანდი და იზაბელა 

38. რომის საღვთო იმპერია 

39.  ოტომანთა იმპერია 

40. ტიუდორები და სტიუარტები 

41. რიშელიე, ლუი XIV 

42. პეტრე I-ის რუსეთი,   რუსეთი და კავკასია 



                            

კოლუმბამდელი ამერიკის ცივილიზაციები: 
43. მაია, აცტეკები და ინკები; 

 
სახელმწიფო აპარატი და წარმომადგენლობითი ორგანოები: 

44. სამეფო კარი, სასახლე, ეტიკეტი 

45. წოდებრივ-წარმომადგენლობითი ორგანოები 

 
ადამიანი და საზოგადოება: 

46. კასტური წყობა ინდოეთში 

47. ათენელი მოქალაქეები და მონები 

48. კოლონატი რომში 

49. ფეოდალური საზოგადოება (ფეოდალური იერარქია, რაინდული ორდენები,  

ტურნირები, ტრუბადურები, ქალაქური ყოფა), ფეოდალური საზოგადოება 

საქართველოში 

50. ეტიკეტები და ქცევის ნორმები 

51. მმართველობები და თვითმმართველობები 

52. ბავშვთა უფლებები და სოციალური სტატუსები 

53. ბავშვთა უფლებების დაცვა საქართველოში 

54. სასწავლებლებში დამკვიდრებული წესები 

 
კულტურა და რელიგია: 

55. გილგამეშის ეპოსი (მითი წარღვნის შესახებ) 

56. ჰომეროსი და ტროა (შლიმანი) 

57. მსოფლიოს შვიდი საოცრება 

58. შუა საუკუნეების ეპოსი - საგები და თქმულებები  (მაგ.: თქმულება მეფე არტურისა და 

მრგვალი მაგიდის შესახებ, თქმულება ბოევულფის შესახებ, ნიბელუნგების ეპოსი); 

59. პოლითეიზმიდან მონოთეიზმამდე: რელიგიები და კონფესიები 

60. სატაძრო ქალაქები და საკულტო ნაგებობები 

61. აღორძინება (გამომგონებლობა, მხატვრობა, არქიტექტურა, ლიტერატურა) 

62. განმანათლებლობა 

 

 

საჭირო თვალსაჩინოებები:  თემატური ისტორიული რუკები 

 



 


