
პროგრამის შინაარსი 

სავალდებულო შინაარსობრივ საკითხთა ჩამონათვალი XI კლასისათვის 

(ქვემოთ წარმოდგენილი საკითხები შეადგენს ამ კლასისათვის განკუთვნილი 

მთლიანი შინაარსის 80%-ს) 

 

 

 
1. უძველესი ადამიანი:   

    ა) თეორიები ადამიანის წარმოშობის შესახებ (კრეაციული და ევოლუციური) 

    ბ) უძველესი ადამიანი (განვითარების ანთროპოლოგიური საფეხურები, დმანისის 

აღმოჩენები და მათი მნიშვნებლობა) 

2. პირველყოფილი საზოგადოება:  

    ა) სოციალური სტრუქტურები: გვარი, თემი (ლიდერის როლი და ფუნქცია,  

იერარქიულობის პრინციპი,  შრომითი ფუნქციები გვარში და თემში); პირველყოფილი 

რელიგია და ხელოვნება;  ’’სოციალურ-ეკონომიკური’’ სისტემა 

    ბ) პირველყოფილი საზოგადოების განვითარების ეტაპები მსოფლიოსა და საქართველოში 

3. სახელმწიფოს წარმოშობა:  

     ა) თეორიები სახელმწიფოს წარმოშობის შესახებ 

    ბ) სახელმწიფოს ძირითადი მახასიათებლები: დამწერლობა, მმართველობის სისტემა და ა. 

შ.  

    გ) რა არის ცივილიზაცია?  უძველესი სამდინარო ცივილიზაცია - ეგვიპტე, შუმერი, 

ბაბილონი 

    ე) ასურეთი,  ხეთები, ურარტუ; უძველესი ქართული სახელმწიფოებრივი ერთეულები  

ძველაღმოსავლურ ხანაში  

4.  სახმელეთო იმპერია - აქემენიანთა ირანი   ძვ.წ. VI-IV სს. (დაპყრობები,  ურთიერთობა 

მცირეაზიულ ბერძნულ ქალაქებთან და საბერძნეთთან; ურთიერთობა ეგრისთან, სამხრეთ-

დასავლეთ  ქართული ტომები ირანის შემადგენლობაში,   ზოროასტრიზმი)  

5. საზღვაო-საქალაქო ცივილიზაციები:  

     ა) ფინიკიური ქალაქ-სახელმწიფოები  და  კოლონიზაცია  

    ბ) ბერძნული პოლისები, სახელმწიფოს მმართველობის ფორმები  

    გ) დიდი ბერძნული კოლონიზაცია და მისი შედეგები  შავიზღვისპირეთში, ბერძნული 

კულტურის გავრცელების არეალი 

    დ) ბერძენ-სპარსელთა ომები 

    ე) ათენის კავშირი -  პირველი საზღვაო ,,იმპერიის’’  შექმნის მცდელობა 

    ვ) პელოპონესის ომები   

    ზ) ეგრისი და ანტიკური საბერძნეთი 

6. ალექსანდრე მაკედონელი და ელინისტური ეპოქა:  

    ა) ალექსანდრე მაკედონელის იმპერია, ელინიზაცია და ელინისტური სახელმწიფოები ბ) 

ქართული სახელმწიფოები და ელინისტური სამყარო 

7. რომი:  

    ა) რომის წარმოშობა; რომაული საზოგადოება, სახელმწიფო წყობა - მეფობა/რესპუბლიკა  

    ბ) რომაული დაპყრობები (პუნიკური ომები, ომი სელევკიდებთან,   მითრიდატული ომები 

და საქართველო);   რესპუბლიკის დაცემა 

8. რომი იმპერიის ეპოქაში:  



    ა) პრინციპატი და დომინატი -  რომის ეკონომიკა,  კულტურა, საზოგადოებრივი 

ურთიერთობები:  კარაკალას ედიქტი  

      ბ) რომის იმპერია და საქართველო, რომის ურთიერთობა პართიასთან და 

სასანიანთა ირანთან  
9. ხალხთა დიდი გადასახლება:  

     ა) რომი და ,,ბარბაროსული სამყარო’’,  ცვლილებები ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში IV-

VI საუკუნეებში (გერმანულ ტომთა გაერთიანებები, ჰუნები; რომის დაცემა, ევროპის 

პოლიტიკური რუკა)  

      ბ) აღმოსავლეთ რომის იმპერია - ბიზანტია 

10. ქრისტიანობა - მსოფლიო რელიგია: კატაკომბური ეკლესიიდან მილანის ედიქტამდე, 

მისიონერობის შედეგები რომის იმპერიასა და მის გარეთ,  ,,სასწაულის’’ ფენომენი 

გაქრისტიანებისას (ფრანკები, ქართლი, სომხეთი და სხვა); ნეტარი ავგუსტინე და 

კაპადოკიელი მამები; ქართული ეკლესია, მსოფლიო ქრისტიანული  საეკლესიო კრებები 

და საქართველო 

11. ძველი მეტოქეები ახალ რეალობაში - ქრისტიანული ბიზანტია და მაზდეანური  ირანი V-

VI  საუკუნეში:  

     ა) ირანისა და ბიზანტიის ბრძოლა მახლობელ აღმოსავლეთსა და სამხრეთ კავკასიაში V 

საუკუნეში 

    ბ) იუსტინიანე I (რომის აღდგენის მცდელობები დასავლეთში და ძველი იმპერიული 

პრეტენზიები აღმოსავლეთში (ურთიერთობა ხოსრო ანუ შირვანთან, დიდი ომიანობა 

ეგრისში) 

    გ) იუსტინიანეს სამართალი (მისი გავლენის მნიშვნელობა და მასშტაბი), კულტურა და 

აღმშენებლობა 

12. შუა საუკუნეების ევროპული ცივილიზაციის ჩამოყალიბება (პოლიტიკურ ისტორიის   

კონტექტში):  

     ა) პაპიზმი 

      ბ) ევროპული ფეოდალიზმი, ქალაქები შუა საუკუნეებში: კომუნა ევროპაში 

      გ) ფეოდალიზმი  საქართველოში   

13. ბრძოლა გავლენისთვის ქრისტიანულ სამყაროში  შუა საუკუნეებში:  

      ა) ჰერაკლე კეისარი და მისი ეპოქა, მისი ლაშქრობები აღმოსავლეთსა და საქართველოში, 

საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში  

      ბ) ხატმებრძოლეობა და მისი პოლიტიკურ-რელიგიური შედეგები  დასავლეთსა  და 

აღმოსავლეთში    

      გ) translacio imperii - ერთიანი დასავლეთ  ევროპა კარლოს დიდის საიმპერიო გვირგვინის 

ქვეშ,  დაპირისპირება რომის პაპსა და კონსტანტინოპოლის პატრიარქის შორის; 

მაკედონური დინასტია და საქართველო,  საეკლესიო განხეთქილება და საქართველო,  

ქართველ მეფეთა საგარეო პოლიტიკური მისწრაფებები 

14. არაბები – ისლამის წარმოშობა, შიიტები და სუნიტები, ომაიანები და აბასიანები, არაბები 

ევროპაში, არაბობა  საქართველოში,  არაბული კულტურა 

15. თურქ–სელჩუკები – სელჩუკთა სახელმწიფოს შექმნა, დაპყრობები, მანასკერტის ბრძოლა, 

თურქ-სელჩუკები და საქართველო 

16. ჯვაროსნული ეპოქა – ჯვაროსნული ლაშქრობების  მიზეზები, მოვლენათა ქრონიკა, 

სარაინდო ორდენები,  შედეგები,  ჯვაროსნები და საქართველო 

17. მონღოლთა დაპყრობები და მისი შედეგები,  მონღოლები საქართველოში 



18. ახალი რეალობა  შუა საუკუნეებში:  

    ა) ,,უნივერსიტეტების ხანა’’ ევროპასა  და აღმოსავლეთში (მათ შორის საქართველოშიც), 

ევროპული და აღმოსავლური  ფილოსოფიური აზრი, მეცნიერება, მწერლობა; ქართული 

კულტურის ”ოქროს ხანა”  

      ბ) წოდებრივ-წარმომადგენლობითი ორგანოები: თავისუფლებათა დიდი ქარტიიდან 

პარლამენტამდე (გენერალური შტატები, კორტესები, ლანდსტაგები და სხვ., წოდებრივ-

წარმომადგენლობითი ორგანოს შექმნის მცდელობა საქართველოში) 

19.  რენესანსის ეპოქა – ბიზანტიის დეკადენსი და აღორძინების დასაწყისი იტალიაში,  

რენესანსისა და ჰუმანიზმის მახასიათებლები,  აღორძინების ევროპული ცენტრები 

20.  კონსტანტინოპოლის დაცემა:  

      ა) ოსმალთა სახელმწიფოს წარმოშობა და პირველი დაპყრობები 

      ბ) კათოლიკური ევროპა და ბიზანტია; ბიზანტიის  დაცემის მნიშვნელობა  ევროპისთვის 

და  საქართველოსთვის (კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური ასპექტები); 

ანტიოსმალური კოალიცია და საქართველო 

21. დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები:    

    ა) ახალი სამიმოსვლო გზებისა და კონტინენტების აღმოჩენა 

     ბ) კოლუმბამდელი ამერიკა  

     გ) კოლონიალური ეპოქის დასაწყისი 

     დ) დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების მნიშვნელობა საქართველოსთვის 

22. რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია:   

      ა) რეფორმაციის მიზეზები, მარტინ ლუთერი, ერთიანი კათოლიკური სივრცის დაშლა; ბ) 

კარლ V-ის მოღვაწეობის ორი მიმართულება  

      გ) ანგლიკანური ეკლესია, ლუთერანიზმი, კალვინიზმი. რელიგიური ომები ევროპაში; 

იეზუიტების ორდენი და კათოლიკობის რენოვაცია,  კათოლიკე  მისიონერები 

საქართველოში 

23. საქართველო და მისი მეზობლები  XVI-XVIII საუკუნეებში:  

    ა) ბრძოლა ოსმალური ექსპანსიის წინააღმდეგ ევროპაში  

     ბ) რუსეთის გამოჩენა მსოფლიო ასპარეზზე და რეჩ-პოსპოლიტა 

     გ) ირანისა და თურქეთის ინტერესები ამიერკავკასიაში და საქართველოს საკითხი 

24. ჰოლანდიის და ინგლისის რევოლუციები:      

ა) ფეოდალური ურთიერთობის რღვევა, ჰოლანდიის რევოლუცია და მისი მნიშვნელობა  

ბ) ინგლისის დაწინაურების საფუძველი XVI-XVII საუკუნეებში; ინგლისის რევოლუციის 

წინაპირობები, მსვლელობა;  კრომველის პროტექტორატი 

25. ახალ კონტინენტზე ახალი სახელმწიფო - აშშ:  

    ა) ამერიკის კოლონიზაცია  

     ბ) ,,დამოუკიდებლობის დეკლარაცია“ - ტომას ჯეფერსონი   

     გ) აშშ-ს  შექმნა 

26. კონტინენტური ევროპა საფრანგეთის დიდ რევოლუციამდე: 

ა) აბსოლუტიზმი:  რიშელიე, მაზარინი, ლუი XIV  

ბ) აბსოლუტიზმის ხანის ეკონომიკური იდეები:  მერკანტილისტები და ფიზიოკრატები  

გ) ვახტანგ VI და მისი ეპოქის კულტურა   

დ) პეტრე პირველის რეფორმები   

ე) შვიდწლიანი ომი ევროპაში   

ვ) საქართველოს საგარეო ორიენტაციის საკითხი, გეორგიევსკის ტრაქტატი 



27. საფრანგეთის დიდი რევოლუცია:   

    ა) განმანათლებლობა,  განმანათლებლობის ხანის იდეების გავლენა საქართველოზე  

     ბ)  საფრანგეთის რევოლუციის წინაპირობები, მსვლელობა   

     გ) 18 ბრიუმერის გადატრიალება 

 

 
საჭირო თვალსაჩინოებები: თემატური ისტორიული რუკები 

 
 


