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íïà äòì éå þï óô äò ìï èíòø â íå äë âï íò æéåï àâòà çå úò ó îò ïí ãå äë çå þòì à âò ìïú
êò, îïæ ãïí áèíò äå þòì ùò íï øå ñëâ äïæ ù èòí æï ìï èå þï ñâå äï çå úõï æïæ ùïî èë÷ í æï,
ãïí úõïæ æï, îòì à âò ìïú ãïí úõï æå þòì æéå ìïì ùï ó äòú åùë æå þï. 

ïè æéåì ùñäò æïí ïèë ìóä, íï àåä éå þóä èïúõë âïîì ìó äòù èòí æï èüîå æòì ìï -
õòà æï ïæ ãï èõïî çå, õë äë çå úò æïí èï èï éèåî àòì õèï èë òì èï: „åìå ïîì ûå ÷å èò
ìïñ âï îå äò, îë èå äò èå ìïà íë â ñïâ“. æò ïõ! ãïí úõï ææï êïú àïà âòì ñëâ äïæ ù èòí æï
ìï èå þòì ìï ò æóè äë, óôïä èï êò ïêóî àõï ùñï äò æï íïà äòì éå þòì ùèòí æï ìï ò æóè -
äë å þï æïã âò ùå ìï. 

ìï èò ùäòì èå îå, çå úïæ ïèïé äå þòì ùòí, èïúõë âï îò åüñ âòì àï âòì èë úò áó äåþì æï
èï àò ìï õòà ìï èë úò áó äë åê äå ìò ïì: „ùïî âå æòà æï èë ò èë ùï ôå íòà ñë âåä íò ùïî -
 èïî à íò æï íï àåäì ìúåè æòà èïà ìï õå äò àï èï èò ìï àï æï ûò ìï æï ùèòí æò ìï ìó äò ìï -
àï... îë èåäì ¸îùèå íåì æï íï àåä-òéëì, úõëâ í æåì, õë äë îë èåä ìï ïîï ¸îùèå íåì,
æï ò ìï öëì“. 

ùèòí æï íïà äòì éå þòà ñë âåä ïæï èò ïíì ãï å éå þï ïõï äò ïé à á èòì åê äå ìò òì êï îò.
èõë äëæ íïà äë þòì øåè æåã ãâåû äå âï óô äå þï, èë íï ùò äå ë þï èò âò éëà ìï èë úò áó -
äë åê äå ìò åþ øò ïé ì îó äå þóä ìï ò æóè äë å þåþ øò.

óô äòì íïà äòì éå þï. ùè. äó êïì ìï õå äë þòì èë íïì üå îò, ïüò êï. XIV ìï ó êó íå
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åîëâ íó äò ìïì ùïâ äë ëäòè ðò ï æòì
èå ë îå üó îò æï òùñë

åîëâ íó äò ìïì ùïâ äë ëäòè ðò ï æòì èå ë îå  üóî øò ìï áïî à âå äëì ñâå äï îï ò ë íòì  53 ïàïì -
çå èå üò èëì ùïâ äå  èë íï ùò äå ëþì.

15 òïí âïîì èëì ùïâ äå åþ èï áïî àó äò åíò ìï æï äò üå îï üó îò ì æï ãå ëã îï ôò òì ëäòè ðò ï æï -
øò èò ò éåì èë íï ùò äå ë þï. åîëâ íó äò ìïì ùïâ äë ëäòè ðòï æòì èå ë îå üó îò 16 òïí âïîì èï àå èï -
üò êò ìï æï òì üë îò òì ëäòè ðò ï æòà ãïã î ûåä æå þï.

ðòî âå äò üó îò, úåí ü îòì èò åî èëè çï æå þó äò èï ìï äå þòà, ìï ãïí èï íïà äåþ äë îå ìóî ì -
úåí ü îåþ èï æï ìêë äåþ èï ÷ï ï üï îåì. ðòî âå äò üó îòì ãï èïî ö âå þó äåþ èï èë ìïù âå âå þò àï âò -
ïíà ìêë äåþ øò èò ò éåì.

åîëâ íó äò ìïì ùïâ äë ëäòè ðò ï æòì èò çï íòï ìïì ùïâ äë ðîë úå ìòì ìüò èó äò îå þï, íò ÿò å îò
èëì ùïâ äå å þòì ãï èëâ äå íï.

øï âò çéâòì èå-3 ìï ãïí èï íïà äåþ äë
êëí ôå îåí úò òì à âòì èë íï ùò äå å þòì

îå ãòì ü îï úòï  
øï âò çéâòì ìï ãïí èï íïà äåþ äë êëí ôå îåí úòï, îë èå äòú üîï æò úò ó äïæ ìï áïî à âå äë øò

üïî æå þï, 2012 ùåäì þï àóè øò ãï ò èïî àå þï. ìï êó îëî üë áï äï áò, 8 æï 9 òâ íòìì, îò ãòà èå ìï -
èå êëí ôå îåí úò ïì óèïì ðòí û äåþì. êëí ôå îåí úò òì èàï âï îò àå èï òá íå þï „ïõï äò üåá íë äë ãò -
å þò ìï ãïí èï íïà äåþ äë øå ôï ìå þï øò“. 

øï âò çéâòì êëí ôå îåí úò å þòì ëî ãï íò çå þï ãï èëú æå þòì åîëâ íóä èï úåí ü î èï 2006 ùäò -
æïí æï òùñë. ãï íïà äå þòì ìôå îëì èêâäå âï îå þò, ðîïá üò êë ìò åá ì ðåî üå þò æï ãï íïà äå þòì
ðë äò üò êòì ìðå úò ï äòì üå þò èìëô äò ëì 40-çå èå üò áâåñ íò æïí, 3 ùå äò ùïæ øò åî àõåä, ìï áïî -
à âå äë øò òê îò þå þò ïí æï ìï ãïí èï íïà äåþ äë ìôå îë øò èòè æò íï îå óè íòø â íå äë âï íåì úâäò -
äå þåþì, ðîëþ äå èåþ ìï æï ìò ïõ äå åþì ãï íò õò äï âåí.

ïé ìï íòø íï âòï, îëè øï âò çéâòì êëí ôå îåí úò å þò ìï åî àï øë îò ìë ìï ãïí èï íïà äåþ äë ëî ãï -
íò çï úò å þò ìï æï åá ì ðåî üå þòì æòæ òí üå îåìì òù âåâì. êëí ôå îåí úò òì èë íï ùò äå å þòì ïá üó ï -
äóî æï ìï òí üå îå ìë ðîå çåí üï úò åþì òí üåí ìò ó îò ãïí õòä âï æï æå þï üå þò èëì æåâì õëä èå.

øï âò çéâòì èå ìï èå ìï ãïí èï íïà äåþ äë êëí ôå îåí úò ï çå èëù âå óä íò ïîò ïí ìüóè îå þò îë -
ãëîú øï âò çéâòì îå ãò ë íò æïí, ïìå âå èìëô äò ëì ìõâï áâåñ íå þò æï íïú.

êëí ôå îåí úò òì èë íï ùò äå å þòì îå ãòì ü îï úòï 10 òïí âïîì æï òùñë.
èë íï ùò äå ë þòì èìóî âå äåþì øå óû äò ïà  ãï èëú æå þòì åîëâ íó äò úåí ü îòì âåþ ã âåî æ çå

(www.naec.ge) øå ïâ ìëí ìï îå ãòì ü îï úòë ôëî èï æï ãï èëã çïâ íëí èò ìï èïî à çå bsc@naec.ge 

2012 ùäòì ãï èëú æå þòì à âòì 
èë ìïè çï æå þå äò æïè õ èï îå 

ìï õåä è ûé âï íå äë å þò
ãï èëú æå þò ìïà âòì ãïí êóà â íò äò æïè õ èï îå ìï õåä è ûé âï íå äë å þòì  øå ûå íï èìóî âå äåþì

ùòã íòì èï éï çò åþ øò øå óû äò ïà, îë èåä àï íóì õï ãï èëú æå þòì åîëâ íó äò úåí ü îòì âåþ ã âåî -
æ çåï (www.naec.ge) ãïí àïâ ìå þó äò. 

èïì ùïâ äåþ äòì þòþ äò ë àå êòì åãò æòà ãï èë úå èóä æï ìï åî àï øë îò ìë àó åîëâ íó äò øå -
ôï ìå þå þòì øå ìï õåþ ãï èë ìóä ãï èë úå èåþì êò èë áï äï áå å þò ìï áïî à âå äëì ôëì üòì èåø âå ë þòà
øå ò ûå íåí — ïèò ìïà âòì èë áï äï áåè óí æï æï îå êëì (ïí èòþ î ûïí æåì) ìï áïî à âå äëì ôëì üòì
óïõ äë åì ëôòì øò æï øå óê âå àëì ìï ìóî âå äò ãï èë úå èå þò.  

æïè õ èï îå ìï õåä è ûé âï íå äë å þòì ãïú íë þï ìï æï øå ûå íïì èë áï äï áå å þò ãï èëú æå þòì åîëâ -
íó äò úåí ü îòì èò åî æï ãåã èò äò åî à æéò ï íò ôë îó èòì ôïî ã äåþ øò ãï èïî àóä ãï èë ôå íï -
çåú øåû äå þåí. æï òí üå îå ìå þóä ðò îåþì ìïã íëþ îò âò öãó ôå þòì ùïî èë èïæ ãåí äåþ àïí ãï ìï -
óþ îå þòì øå ìïû äåþ äë þïú åá íå þïà.

úåí ü îòì èò åî èëè çï æå þó äò æïè õ èï îå ìï õåä è ûé âï íå äë å þò ñë âåä ù äò ó îïæ ãï èë æòì
îë ãëîú ïþò üó îò åí üå þò ìïà âòì, òìå ðå æï ãë ãå þò ìï æï èï ãòì ü îë þòì êïí æò æïü àïà âòì.

ðîëþ äå èå þò. ðåî ì ðåá üò âï...
ðåæïãëãàï êïâøòîò – 50

ìï áïî à âå äëì òïêëþ ãë ãå þïø âò -
äòì ðå æï ãëã àï êïâ øò îò 50 ùåäì òà -
â äòì. òãò åîà-åî àò ðòî âå äò ïîï -
ìïè àïâ îë þë ëî ãï íò çï úòïï, îë èå -
äòú ìïþ ÿë àï ìò íïè æ âò äå øò ìï áïî à -
âå äëì  èò íòì ü î àï ìïþ ÿëì 1961 ùäòì
14 òâ äò ìòì ¹429 æïæ ãå íò äå þòà øå -
òá è íï. ðåæ êïâ øò îò æò æò òäò ï ìï æï
òïêë þòì èò åî  æï ôóû íå þó äò ùå îï-
êòàõ âòì ãï èïâ î úå äå þå äò ìï çë ãï -
æë å þòì ìï èïî àïä èåè ê âòæ îåï. ìï çë -
ãï æë å þïè àï âò ìò èò ìòï øåì îó äå þó -
äïæ 1921 ùåäì ÷ïà âï äï. óêï íïì ê íå -
äò àïâ è ö æë èï îòì, òïìëí
äëîàáòôïíòûòì ãïí êïî ãó äå þòà
ïé íòø íó äò ëî ãï íò çï úòï ãï óá è æï.
õë äë 1961 ùåäì, éâàòì øå ùåâ íòà,
òìåâ òïìëí äëî à áò ôï íò ûòì øàï èë -
èïâ äòì, úíë þò äò èåú íò å îòì, „ðå æï -
ãë ãò êòì“ ïâ üë îòì æï âòà äëî à áò -
ôï íò ûòì õåä æïì èòà æï ôóû í æï òïêëþ
ãë ãå þïø âò äòì ìï õå äë þòì ðå æï ãë ãò -
ó îò ìï çë ãï æë å þï (1997 ùäò æïí ìï -
çë ãï æë å þï ðå æï ãëã àï êïâ øò îïæ
òùë æå þï), îë èå äòú ïãåî óê âå íï õå -
âï îò ìï ó êó íåï ÷ò íå þó äïæ ãï íïã î -
ûëþì æò æò ùò íïð îå þòì ãçïì.

ðåæ êïâ øòî èï èåè ê âòæ îå ë þòà
óæò æå ìò òí üå äåá üó ï äó îò ðë üåí -
úò ï äò èò ò éë. ïàå ó äò ùäå þòì ãïí -
èïâ äëþ øò ìï øó îò  æï ìï ìò êå àë ìïá -
èå å þò ïêå àï, åîëâ íó äò ðîòí úò ðå þò -
ìï æï êóä üó îó äò ôï ìå ó äë þå þòì
æïú âï-øå íïî ÷ó íå þò ìïà âòì òé âï ùï,
åîëâ íóä úíë þò å îå þï çå æï ôóû íå -
þó äò ñâå äï òæåï æï òæå òì èï üï îå -
þå äò èåú íò å îò øå ï êïâ øò îï. òãò æéåì
ðå æï ãëã àï æï èåú íò åî àï 75-ïàï ìò -
ïí ïî èò ïì ïåî àò ï íåþì, îë èå äòú àï -
âòì æòæ  èò ìò ïì  ãï íïà äå þò ìï æï èåú -
íò å îå þòì ìï èò íòì ü îëì àïí èÿòæ îë
óî àò åî àë þò àï æï àï íïè ø îëè äë -
þòà ïõëî úò å äåþì. òé ù âòì ðå æï ãë -
ãò ó îò èåú íò å îå þòì  óïõ äå ìò èòé ùå -
âå þòì, ïõï äò ðå æï ãë ãò ó îò üåá íë -
äë ãò å þòì, èòæ ãë èå þòì æï ëîò åí üò -
îå þòì, èë ùò íï âå ðå æï ãë ãò ó îò ãï -
èëú æò äå þòì ðîáüò êï øò æï íåî ã âòì,
èïì ùïâ äå þåä àï øå èëá èå æå þò àò ïá -
üò âë þòì ãïí âò àï îå þòì, èï àò ðîë ôå -
ìò ó äò æï ëì üï üå þòì, ãï èë ÷å íò äò
ïæï èò ï íå þòì, ïèïã æï îò ðå æï ãë ãå þòì,
èåú íò å îå þòì éâïù äòì ùïî èë ÷å íòì,
àï íï èåæ îë âå ãäë þï äò çï úò òì ðò -
îë þåþ øò åîëâ íó äò ôï ìå ó äë þå þòì
øå íïî ÷ó íå þòì, ìêë äòì, ëöï õò ìï æï
ìï çë ãï æë å þòì êïâ øò îòì  ãïí è ü êò úå -
þòì æï æîë òà íï êïî íï õå âò ìõâï ïèë -
úï íå þòì ãï æï ìïùñ âå üïæ.

ðå æï ãëã àï êïâ øòîì àï âò æïí âå
æï å þå æï ãï èë ÷å íòä ïæï èò ïí àï àïâ -
êï úë þï. ìõâï æïì õ âï æîëì  èïì ìï àï -
âå øò åæ ã íåí, úíë þò äò èåú íò å îå þò:
æï âòà äëî à áò ôï íò ûå, ãò ëî ãò öòþ -
äï ûå,   ëàïî áòí á äï ûå, íï àå äï âï ìï -
ûå, èï èòï æïî ÷òï, êïî äë èï ÿï îïø âò -
äò, çó îïþ úóú áò îò ûå, ëäåã ïäï âò -
ûå, àï èïî äïø áï îïø âò äò, ãîò ãëä
ìï öïòï æï ìõâå þò. ïè ýï èïæ ëî ãï íò çï -
úò ïì õåä è ûé âï íå äëþì èîï âïä è õ îò -
âò èëé âï ùå, ôïî àë èåú íò å îó äò æï
äò üå îï üó îó äò òí üå îå ìå þòì èáë íå
èåú íò åî-èêâäå âï îò,  ÷âå íò æï ìïçé -
âïî ãï îå àòì áâåñ íå þòì ïîï åî àò ïêï -
æå èò òì ïêï æå èò êë ìò ãï îò ÷ï ôò ûå, õë -
äë ïàå ó äò ùäå þòï ðåæ êïâ øò îòì
àïâ è ö æë èï îòì èë ïæ ãò äåæ (õøò îïæ
õåä è ûé âï íå äï æïú) èóõ ä ÷ï óõ îå -
äïæ, òé â ùòì øå ìï íòø íï âò ðò îëâ íå þï,
àï âòì ìïá èå çå óçë èëæ øåñ âï îå þó -
äò, æò æò òïêë þòì ðò îëâ íå þòì àïñ âï -
íòì è úå èå äò æï èò ìò ìó äò å îò èåè ê -
âòæ îå ë þòì èêâäå âï îò ïçï þó ï ûå, ìïá -
èå àï èèïî à âå äò íó íó ãë ãò üòø âò äò
æï ìõâå þò. ìùë îåæ ïè ïèïã æï îò ïæï -
èò ï íå þòì æïè ìï õó îå þïï, îëè òïêëþ
ãë ãå þïø âò äòì ðå æï ãëã àï êïâ øò îòì,
áâåñ íòì ûíåä þå æë þòì èûò èå ùäåþ øò,
åêë íë èò ó îò øå ÿòî âå þòì ðò îë þåþ øòú
(ðå æï ãë ãå þò ùå äò ùïæ øò òè åîà äïî -
ìïú âåî òõ æòæ íåí, îë èå äòú æå þó -
äå þòà ìï ùåâ îë ïíï îòúõòì ìï õò àïï
ãïà âï äòì ùò íå þó äò) ðë çò úò å þò ïî
æï óà èòï, èó øï ë þï ïî øå ó ìóì üå þòï
æï ãï íïà äå þòì æïî ãòì ãïí âò àï îå -
þïì, ìïì ùïâ äë-ïé è ç î æå äë þò àò èó -
øï ë þòì øåè æ ãëè ìîóä ñë ôïì ÷âå ó äò
øå èïî àå þòà åè ìï õó îå þë æï. ëî ãï íò -
çï úòï òïêëþ ãë ãå þïø âò äòì  ðå æï ãë -
ãò ó îò èåè ê âòæ îå ë þòì, èò ìò òæå å þòì
èõë äëæ ðîë ðï ãïí æòà êò ïî øå èë ò -
ôïî ã äå þë æï, ïîï èåæ èò ìò ðîïá üò êï -
øò æï íåî ã âò ìïà âòì òé â ùë æï, ìï áïî -
à âå äë øò èëá èåæ ñâå äï ìï ãïí èï íïà -
äåþ äë ìüîóá üó îï çå çîó íïâ æï æï
èïà ñâå äï ùï èëùñå þï ìï æï òæå òì ãïí -
õëî úò å äå þï øò  àï âòì ìòüñ âïì ïè þëþ -
æï. íïà á âï èòì æïì üó îïæ ìïê èï îò ìòï
àóí æïú òì ôïá üò, îëè ìï áïî à âå äëì
52 îï ò ëí ìï æï áï äïá øò ðåæ êïâ øò îòì
ïæ ãò äëþ îò âò ãïí ñë ôò äå þå þò æï
ìïþ ÿë å þò ôóí á úò ë íò îå þåí, îëè äå -
þòú ïæ ãò äåþ çå åùå âò ïí èå üïæ  ìï ÿò -
îë æï ìï ìïî ãåþ äë ìïá èò ï íë þïì.

ðå æï ãëã àï êïâ øòî àïí ïî ìå þëþ æï
ìåá úò å þò, ìï õåä æëþî, æïè ùñåþ ðå æï -
ãëã àï, æïùñå þò àò êäï ìå þòì, áïî àó -
äò åíò ìï æï äò üå îï üó îòì,  òì üë îò -

òì, ãå ëã îï ôò òì, ôò çò êòì, èï àå èï üò -
êòì,  þò ë äë ãò òì, õå äëâ íå þòì, óúõë -
ó îò åíå þò ìï æï ìõâï æòì úòð äò íå þòì
èïì ùïâ äå þåä àï, ìï æïú õæå þë æï ðå -
æï ãë ãò ó îò òíë âï úò å þòà, ïá üò ó îò
æï òí üå îïá üò ó îò ìùïâ äå þòì èå àë -
æå þòà ðå æï ãëã àï ïé ÿóî âï, ïõï äò
ðå æï ãë ãò óî-èå àë æó îò äò üå îï üó -
îòì ãïí õòä âï. èë ùò íï âå ðå æï ãë ãò ó îò
ãï èëú æò äå þòì ãï çò ï îå þï æï ðîïá üò -
êóä èó øï ë þï øò èò ìò æï íåî ã âï.

ìï áïî à âå äëì àòà á èòì ñâå äï ðå -
æï ãë ãò èë íï ùò äå ëþì  ðå æï ãëã àï
êïâ øò îòì  èò åî ãï èëúõï æå þóä êëí -
êóî ìåþ øò: „ùäòì ìï ó êå àå ìë ìêë -
äïè æå äò ïé ç î æòì ðå æï ãë ãò“,
„ùäòì ìï ó êå àå ìë êäï ìòì æïè îò ãå -
þå äò“, „åì àå üò êó îò úòê äòì ìïã íå -
þòì ìï ó êå àå ìë èïì ùïâ äå þå äò“,
„ùäòì ìï ó êå àå ìë øå èëá èå æò èïì ùïâ -
äå þå äò“, „ùäòì ìï ó êå àå ìë æïùñå þò -
àò  êäï ìå þòì èïì ùïâ äå þå äò“, „ùäòì
ìï ó êå àå ìë òïêëþ ãë ãå þïø âò äòì
êäïì-êï þò íå üò“, „òïêëþ ãë ãå þïø âò -
äò íëî÷-øå èëá èåæ àï àâï äòà“,
„ùäòì ìï ó êå àå ìë áïî àó äò åíò ìï æï
äò üå îï üó îòì èïì ùïâ äå þå äò“....

èàåä èï ìï áïî à âå äëè ãï òú íë ìï -
ó êå àå ìë ðå æï ãë ãå þò, æïè îò ãåþ äå -
þò, ìï èï ãï äò àë êäïì-êï þò íå üå þò,
îëè äå þòú ìêë äåþ øòï ãïõ ì íò äò æï
òïêë þòì ìï õåäì ïüï îåþì. ìï çå ò èë
âò àï îå þï øò õæå þï  êëí êóî ìå þòì øå -
öï èå þï. ãï èïî ö âå þóäà öòä æëæ,
ðå æï ãë ãå þò ìïà âòì ìï íóê âï îò ãïí ûò,
òïêëþ ãë ãå þïø âò äòì èå èë îò ï äó îò
èå æï äò ãï æï å úå èï.

ïèïã æï îò, âïä èëõ æò äò æï éâïù -
ä èë ìò äò ðå æï ãë ãå þòì, èåú íò å îå þòì
æïè ìï õó îå þïì èï éï äò öòä æë àò —
òïêëþ ãë ãå þïø âò äòì èåæ äòà („ðå æï -
ãë ãò óî æïî ã øò ãïí ìï êóà îå þó äò
æïè ìï õó îå þò ìïà âòì“) æï „äï ó îå ï -
üòì“ ìï ðï üòë èåæ äòà ïé íòø íïâì,
îë èå äòú ìïè ùå äò ùïæ øò åî àõåä
êëí êóî ìòì øå æå ãïæ ãï èëâ äå íò äò
ìï ó êå àå ìë íïø îë èòì ïâ üëîì,
èêâäå âïîì åíò ÿå þï.

ãï íïà äå þòì îå ôëî èòì  èëà õë â -
 íï àï øå ìï þï èò ìïæ ùïî èïî àïâì àï âòì
èó øï ë þïì ðå æï ãëã àï êïâ øò îòì  ïÿï -
îòì îåì ðóþ äò êó îò ëî ãï íò çï úòï.
ðîïá üò êï øòï æï íåî ãò äò ìï ò ó þò äåë
æï øå èëá èå æå þò àò ìï éï èë å þòì, øåõ -
âåæ îå þòì, ãï èë ôå íå þòì, æòì êó ìòï-
æò ï äë ãå þòì, êë í  êóî ìå þòì, âòá üë -
îò íå þòì, üîå  íòí ãå þòì, éòï êï îòì
æéå å þòì, êëí ìóä üï úò å þòì ÷ï üï îå -
þï, èë ùò íï âå  ìï ò íë âï úòë ìïá èò ï íë -

þòì øåì ùïâ äï-ãïí çë ãï æå þï, ïèïã æï -
îò ðå æï ãë ãå þòì ðï üòâ ãå þï, îå êë èåí -
æï úò å þòì øå èó øï âå þï, åá ì êóî ìò å þò ìï
æï ìõâï éë íòì ûò å þå þòì ãï èïî à âï,
îëè äå þòú æò æïæ óùñëþì õåäì ðå -
æï ãë ãå þòì  ðå æï ãë ãò óî-èå àë æó îò
èëè çï æå þòì æë íòì ïèïé äå þïì. 

ðåæ êïâ øò îò ãïí ìï êóà îå þó äïæ
çîó íïâì åîòì ìï ìò áï æó äë  øâò äå -
þòì, èåú íò å îå þò ìï æï èùåî äå þòì
åîëâ íó äò éâïù äòì, èï àò ìó äò å îò
èåè ê âòæ îå ë þòì  íïà äïæ ùïî èë ÷å íò -
ìïà âòì.

ìùë îåæ ïè èò çïíì åè ìï õó îå þë æï
òäòï ÿïâ ÿï âï ûòì,  ïêï êò ùå îåà äòì,
ãï äïê üò ëí üï þò ûòì, íë æïî æóè þï -
ûòì, òïêëþ ãë ãå þïø âò äòì, âï ýï-ôøï -
âå äïì, ôîò æëí õïä âï øòì, èï èòï âïî -
øï íò ûòì, çó îïþ ãëî ãò äï ûòì... ïìå âå
úíë þò äò èåú íò å îå þòì — æò èòü îò
óç íï ûòì, íò êë èóì õå äòø âò äòì, ïêï êò
øï íò ûòì æï ìõâï ãï èë ÷å íò äò ïæï èò ï -
íå þòì  ìï ò ó þò äåë àï îò éå þòì ôïî -
àëæ ïé íòø â íï.

ïé ìï íòø íï âòï òì ôïá üò, îëè ìï -
áïî à âå äëì ðå æï ãëã àï êïâ øò îòì èò -
åî ãï èëúõï æå þóä êëí êóî ìåþ øò ïÿï -
îòì îåì ðóþ äò êò æïí ïîï åî à èï ðå æï -
ãëã èï èò ò éë èë íï ùò äå ë þï, ãï ò èïî ö -
âï æï òïêëþ ãë ãå þïø âò äòì èåæ äòà
æï öòä æëâ æï. õë äë æïà âï äò å îå -
þï-êëí êóî ì øò, „òïêëþ ãë ãå þïø âò äò
íëî ÷å þòì àâï äòà“, ïÿï îòì ìï öï îë
ìêë äå þòì ëú èï èëì ùïâ äåè ãï ò èïî ö -
âï  æï ìï áïî à âå äëì  ðå æï ãëã àï êïâ -
øò îòì  ãïè ãå ë þòì ìï ðï üòë ìò ãå äò
æï òè ìï õó îï.

ðå æï ãëã àï êïâ øò îòì ïÿï îòì ëî -
ãï íò çï úò òì èò åî ãï èïî àóä êëí êóî -
ìåþ øò „âòí óêåà òú íëþì òïêëþì“ æï
„âòí óêåà êòàõó äëþì ïêï êòì“ ïÿï -
îòì ìï öï îë ìêë äå þòì èëì ùïâ äå àï
æò æò íï ùò äò òñë ÷ïî àó äò. êëí êóî -
ìåþ øò ãï èïî ö âå þó äåþì úò õòì ûò îòì,
õó äëì æï êâï üò òì  ìï öï îë ìêë äå -
þòì èëì ùïâ äå åþì: èï îåõ þå ýï íò ûåì,
àïè àï àï âïî à áò äï ûåì æï ãò ëî ãò
þå îò ûåì ãï æï å úïà ôó äï æò ðîå èò å -
þò (ðòî âå äò, èå ë îå æï èå ìï èå ðîå -
èòï). õë äë êëí êóî ì øò „âòí óêåà òú -
íëþì òïêëþì“ ãï èïî ö âå þóä èëì ùïâ -
äå àï îï ë æå íë þï ìïê èï ëæ æò æò òñë.
þïâ ø âå þòì æòæ èï íï ùòä èï ìùë îïæ
óðï ìó õï êòàõ âåþì (ìóä 80-èæå êòàõ -
âï òñë). òìò íò ìï ðï üòë ìò ãå äå þò àï
æï ôï ìò ï íò ìï ÷óá îå þòà  æï öòä æëâ -
æ íåí. ìò ãå äå þò ãï æï å úï ïìå âå êëí -
êóî ì øò èë íï ùò äå ñâå äï èëì ùïâ äåì
(ìóä 100-çå èå üò èëì ùïâ äå æï öòä -

æëâ æï).
èë ãåõ ìå íå þïà, ãï íïà äå þòì îå -

ôëî èïè ûò îå ó äïæ øåú âï äï  ãï íïà -
äå þòì ìòì üå èòì ìïá èò ï íë þï. ÷âåíú,
ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì ìï èò -
íòì ü îëì àïí åî àïæ, ïÿï îòì ãï íïà -
äå þòì, êóä üó îòì æï ìðëî üòì ìï èò -
íòì ü îëì èõïî æïè õïî èîï âï äò ìï òí -
üå îå ìë æï ìï ìïî ãåþ äë éë íòì ûò å -
þòì, ðîë åá üò ìï æï ðîëã îï èòì ãïí -
õëî úò å äå þï ãâïáâì ãï æïùñ âå üò äò.
ðå æï ãëã àï êïâ øò îòì èúò îå ë æå íò
ìï ùåâ îë àïí õï êò ïî òû äå âï ìï øó ï -
äå þïì ôïî àëæ ãïâ øï äëà èó øï ë þï,
æï âï öòä æë âëà ïé è ç î æåä-ðå æï -
ãë ãå þò, ãï íïà äå þòì æïî ãòì  ìõâï
èó øï êå þò, ãïâ úåà ðîå èò å þò, ìò ãå äå -
þò æï ôï ìò ï íò ìï ÷óá îå þò. 

èæãë èï îå ë þïì ïî àó äåþì òì ôïá -
üòú, îëè õøòî øåè àõ âå âï øò,  òì èò çå -
îó äò ìï ùåâ îë àïí õïú ïî òîòúõå þï
ìï öï îë ìêë äå þò æïí ðåæ êïâ øò îòì ïí -
ãï îòø çå, îë èå äòú ùåì æå þò àïï ãïà -
âï äòì ùò íå þó äò, èï øòí îë úï ìï áïî à -
âå äëì  ãï íïà äå þòì æï èåú íò å îå þòì
ìï èò íòì ü îëè èå ãï ðîëã îï èòà „òïêëþ
ãë ãå þïø âò äò“ — 60 èò äò ë íò äï îò ãï -
èë  ̧ñë  ìï öï îë ìêë äå þòì  èøå íåþ äë -
þò ìï æï îå ï þò äò üï úò ò ìïà âòì (2005-
2011ù.), èï øòí, îë æå ìïú ÷âå íò áâåñ íòì
ðòî âå äò äå æò, ìõâï áâåñ íòì çíå-÷âå -
ó äå þåþ çå ïé ç î æò äò ïæï èò ï íò, ìïí -
æ îï îó äëâ ìò   èõïî øò æï óæ ãï ðå æï -
ãëã àï êïâ øòîì æï áâåä èëá èå æå þòì
ìï õòà ìë äò æó îò àïí õï ÷ï îòúõï êïâ -
øò îòì ïí ãï îòø çå.

èò ó õå æï âïæ ïèò ìï, îë ãëîú çå èë -
àïú ïéò íòø íï, ìï ùåâ îë ïíï îòúõå þòì
èëê îå þòì èõîòâ èæãë èï îå ë þï èå üïæ
ìï âï äï äëï. çë ãò åî àò èó íò úò ðï äò -
üå üò æïí 1-2 ìï öï îë ìêë äï àó
îòúõïâì ðåæ êïâ øò îòì ïí ãï îòø çå àïí -
õïì. ìï ÿò îëï ìï ãïí èï íïà äåþ äë îå -
ìóî ì úåí ü îå þòì óô îë ìå þòì, ìêë äòì
æò îåá üë îå þòì, øå èë ìïâ äò ï íò ëî ãï -
íò çï úò å þòì, áâåä èëá èå æò þòç íåì èå íå -
þòì èå üò ñó îïæ éå þï æï àï íïæ ãë èï,
îëè ðå æï ãëã àï êïâ øòî èï ðòî íïà äïæ
øå ïì îó äëì àï âò ìò èò ìòï. ìõâï îëè ïîï
òñëì îï „æå æï åíòì“ èïæäì æï õòþäì
õëè ñâå äï áïî à âå äò âïîà íï çò ï îå âò.

ÏÊÏ ÊÒ ÇË Ò ÛÅ
ìï áïî à âå äëì òïêëþ ãë ãå þïø âò äòì

ðå æï ãëã àï êïâ øò îòì ïÿï îòì 
îåì ðóþ äò êó îò ëî ãï íò çï úò òì 

àïâ è ö æë èï îå, æëá üë îò,  
ãï íïà äå þòì èåú íò å îå þï àï 

ïêï æå èò òì  ïêï æå èò êë ìò
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ì ò ï õ ä å !
„ïõïäò ãïíïàäåþòì“ îåæïáúòï ìïìùïâäë æïùåìåþóäåþåþì 

ìàïâïçëþì àåèïüóî ðäïêïüåþì, 
îåðîëæóáúòåþìï æï áïîàâåä èùåîïäàï ðëîüîåüåþì

àåèïüóîò ðäïêïüåþò
æïùñåþòàò êäïìåþòìàâòì

ôëîèïüò A2 (42X59.4 ìè)
1. áïîàóäò ïíþïíò
2. ùåäòùïæòì æîëåþò: øåèëæãëèï-çïèàïîò
3. ùåäòùïæòì æîëåþò: ãïçïôõóäò-çïôõóäò
4. ôåîåþò
5. ôëîèåþò
6. ãïîåóäò úõëâåäåþò
7. ãïîåóäò ôîòíâåäåþò
8. ðîëôåìòåþò
9. îòúõâåþò
10. õòä-þëìüíåóäò
11. øòíïóîò úõëâåäåþò
12. üïíìïúèåäò
13. ¸òãòåíòì íòâàåþò
14. ìïëöïõë íòâàåþò
15. üîïíìðëîüò
16. ùñäòì þòíïæîåþò
17. òíãäòìóîò ïíþïíò
18. îóìóäò ïíþïíò
19. ÷åèò ìïáïîàâåäë

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌÔÏÌÒ 2.5 ÄÏÎÒ

1. èòõåòä öïâïõòøâòäò
2. ãòëîãò äåëíòûå
3. üåîåíüò ãîïíåäò
4. òîïêäò ïþïøòûå
5. íëæïî æóèþïûå
6. èòîçï ãåäëâïíò
7. ïêïêò þïáîïûå
8. âïìòä þïîíëâò
9. ðïëäë òïøâòäò
10. ìóäõïí-ìïþï  

ëîþåäòïíò

11. òëìåþ ãîòøïøâòäò
12. ðëäòêïîðå êïêïþïûå
13. ãóîïè î÷åóäòøâòäò
14. òïêëþ õóúåìò
15. òëïíå ìïþïíòìûå
16. æïâòà ãóîïèòøâòäò
17. þåìòêò
18. îåâïç òíïíòøâòäò
19. ïäåáìïíæîå     

ÿïâÿïâïûå
20. ïêïêò ùåîåàåäò

21. îóìàïâåäò
22. âïýï-ôøïâåäï
23. àåòèóîïç I
24. âïõüïíã VI
25. ãòëîãò èåî÷óäå
26. ãîòãëä ëîþåäòïíò
27. æïâòà ïéèïøåíåþåäò
28. ãóîïè ïìïàòïíò

àåèïüóîò ðäïêïüåþò
èïéïäò êäïìåþòìàâòì 

ôëîèïüò A1 (59.4X84.1 ìè)
1. îåäòãòåþòì ùïîèëøëþï 
2. ãïîåóäò ôîòíâåäåþò ìïáïîàâåäëøò
3. ãïîåóäò úõëâåäåþò ìïáïîàâåäëøò
4. èùåîåþò
5. áïîàóäò õïäõóîò ìïêîïâåþò
6. áâåùïîèïâäåþò ìïáïîàâåäëøò
7. ìïáïîàâåäëì èúåíïîååþò
8. ïæïèòïíòì ïãåþóäåþï
9. îåðüòäòåþò æï æòíëçïâîåþò
10. èçòì ìòìüåèï
11. íòïæïãò — ìòúëúõäòì ùñïîë
12. ìïáïîàâåäëì ìïèåôë æòíïìüòï
13. ûâåäò îëèò
14. èìëôäòëì æîëøåþò
15. çéâòì æòíåþåþò
16. áòèòóîò åäåèåíüåþòì ðåîòëæóäò ìòìüåèï
17. ìïèñïîëì ùïîèëøëþï
18. áïîàâåäò èåëèîòì øåòïîïéåþï æï ìïþîûëäë üåáíòêï
19. èìëôäòëì øâòæò ìïëúîåþï

áïîàóäò  äòüåîïüóîòì  êïþòíåüòìàâòì
èùåîïäàï ðëîüîåüåþò (34X47 ìè)

1. úòìôåîò þïäåîòíåþò - æåãï
2. òèðîåìòëíòìüåþòì ìóîïàåþò 

10 æïìïõåäåþï
3. ¸ëîïúòóìàï ôòúò -

ýïê-äóò æïâòæò 
4. èùñåèìàï àïñâïíòìúåèï -

æëèåíòêë ãòîäïíæïòë
5. ïæåä þäëõ-þïóåîòì ðëîüîåüò -

ãóìüïâ êäòèüò

6. ïâüëðëîüîåüò - 
îåèþîïíæü ¸ïîèåíì âïí îåòíò 

7. èåíòíåþò - âåäïìêåìò 
8. æåäôëìåäò ìòþòäï - 

èòáåäïíöåäë 
9. èõïüâîòì þïéò - êäëæ èëíå 
10. óûéåþò øâòäòì æïþîóíåþï - 

îåèþîïíæüò 
11. ìïáïíåäï - îåíóïîò 

12. ìïêâòîïë ãïìåòîíåþï, 
ãîïí-ýïüòì êóíûóäçå  - ýëîý ìòëîï 

õåäëâíåþòì  êïþòíåüòìàâòì
îåðîëæóáúòåþò

õåäèëùåîòì èìóîâåäåþò æïãâòêïâøòîæòà: 2958023; 790958023; 577132283.  åäôëìüï axaliganatleba@gmail.com

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌÔÏÌÒ 3 ÄÏÎÒ
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âïýï-ôøïâåäï – 150

2011 ùå äò âï ýï-ôøï âå äïì ùå äò
òñë, èïì æï þï æå þò æïí 150 ùå äò øå -
óì îóä æï. ÷âåíì áâå ñï íï øò éòî ìå -
ó äïæ ïéò íòø íï åì æò æå þó äò àï -
îò éò. ïîï åî àò éë íòì ûò å þï àó äò -
üå îï üó îó äò ìï éï èë èò åûé â íï ïè
æéåì. àåà îòùñï îëì ¹1 ìï öï îë
ìêë äòì áïî àó äò åíò ìï æï äò üå -
îï üó îòì êäóþ èï ÷ï ï üï îï èõïü â -
îóä-äò üå îï üó îó äò êëè ðë çò -
úòï èòûé â íò äò âï ýï-ôøï âå äïì 150
ùäòì àï âò ìïæ èò: „ãòñ âïî æåà, êïú -
íë, åî à èï íå àò“. àòà á èòì ñâå äïè,
äò üå îï üó îòà æï âï ýïì øå èëá èå -
æå þòà æï òí üå îå ìå þóä èï èëì ùïâ -
äåè èò ò éë èë íï ùò äå ë þï.

èõïü â îóä-äò üå îï üó îóä
êëè ðë çò úò ïì õåä è ûé âï íå äëþ æ -
íåí áïî àó äò åíò ìï æï äò üå îï üó -
îòì ðå æï ãë ãå þò: äò ï íï èï ò ìó îï ûå,
èï îò íå íï æò îï ûå æï èï îò íå îï èï -
çïø âò äò. æïî þïç øò ãï èë ôå íò äò
òñë èëì ùïâ äå àï èò åî øåá è íò äò
êåæ äòì ãï çå àò æï ðë å üòì íï ùïî -
èë åþ àï ìõâï æïì õ âï ðå îò ëæ øò ãï -
èë úå èó äò êîå þó äå þò.

ãàï âï çëþà ïèë íï îò æåþì èëì -

ùïâ äå àï èò åî èë ûò å þó äò æï ãï èë -
ñå íå þó äò èï ìï äå þò æïí: èï îò ïè æï
åäò ìë ùòê äï ó îå þò: (èå-10êäïìò) —
ìï ó êó íå å þòì ãï æï ìï õå æò æïí áïî à -
âåä áïä àï  ãï äå îå ï øò þïî þï äå
ôõòê äïø âòä èï ìï ðï üòë ïæ ãò äò
æï ò êï âï. èàò å äò áï äò — ûïä çå
ãóä ÷ âò äò, ìï àó àò, ìüó èïî à èëñ -
âï îå æï éï îòþ àï ãïè êòàõï âò. „æå -
æïï ãï æïè ùñ âå üò øâò äå þòì þåæ-
òé þ äò ìï, øâò äòì èë èï âï äò óìï -
àó ëæ òèï çåï æï èë êò æå þó äò, àó
æå æïè îï øàï þåÿ æò äå þòà ïìïç î -
æë âï øâò äò, íëî ÷ò, èïã îïè éîèïæ
ïé è þåÿ æò ãó äò æï ãë íå þï“ (âï ýï-
ôøï âå äï). èï òíú âòí òñë òè æò æò
ìó äò å îò ìïè ñï îëì èï üï îå þå äò
ïæï èò ï íò ðë å üòì ùò íï ðïî àï ãïí?
âò ìò ìó äò ùïî èë÷ í æï ïìå èûäïâ -
îïæ „èàòì êïú øò“?

åì òñë æå æï!
èï îò ïè îëì üò ïø âò äò (èå-10

êäï ìò):  îï çò êïø âò äå þòì ëöïõ èï
ìï èò úíë þò äò ðë å üò ãï èë çïî æï,
èïã îïè æå æïì èõë äëæ âï ýï çå
åìòç è îå þë æï „ãîûíå ó äò ìòç è îå -
þò“, ìùë îåæ èïì óùò íïì ùïî èåüñ âå -

äï æò æò èë èï âï äò. æå æòì ãó äò
õëè óüñó ï îòï! èï èïè ïì ùïâ äï ùå -
îï-êòàõ âï „ûâå äå þóî ùå ìåþ çå ÷ï -
óö æå þë æï õòí ê äòì à âòì ìï êåð ôò -
úïîì, òá âå üïõ ü çå èåú ÷ï âóö æå -
þë æò ðòî æï ðòî æï âóã æåþ æò ãï -
ôï úò úå þòà ñóîì òèòì üêþòä ìï ó -
þïîì“... (âï ýï-ôøï âå äï „÷åèò ùó àò -
ìë ôå äò“).

àï èïî þå áï ó îò, àï èïî èÿåæ -
äòø âò äò (èå-10 êäï ìò):  ðë å üòì
èîùïè ìòì ÷ï èë ñï äò þå þïì èë ìòñ âï -
îó äå ëöï õó îò ãï îå èë æï èàòì
ïèï ñò þó íå þïú óùñëþ æï õåäì. âï ýï-
ôøï âå äï, æò ïõ, ïá óí æï æï þï æå þó -
äò ñë, ïá óí æï åùë âï èàòì ïèïñ
øâòäì  „èàò ìï âå ûó ûó“ —   „àáâå íò
èò ùë âïâ èåú ûó ûó, éï äò ïí-þï îï áò -
ï íò“ („þïõ ü îò ë íò“).

ïá õëè þó íå þïï „èþîûï íå þå äò“,
ïá õëè ðò îòè çåì, æå êï ìï àó éâò ì,
øâäòì íóê î ìï àó èàòì ùñï îëì, ïî -
ùòâ ìï àó òïì — „þíåä õåâ øò èë -
ìóäì“, ðòî áóø êäæåì  — àâï äå þòú
ïáâà æï ñó îå þòú, ïæï èò ïí çå óêåà
ãîûíë þåí, ïæï èò ï íåþ çå èå üïæ óñ -
âïîà åî à èï íå àò æï øå óû äò ïà êò -

æåú ïæï èò ïí àï æï èëûé â îï:
„ãòñ âïî æåà, êïú íë, åî à èï íå -

àò!“ („êäæåè èõë äëæ åî àõåä
ìàáâï“).

íò êë äëç ëã þï ò ûå (èå-7êäïìò):
åì òì ïæ ãò äòï, ìï ò æï íïú õå äòì ãó -
äò âòà èë ÷ïíì áâå ñï íï, èàòì èùâåî -
âïä çå èæãë èò ðë å üò éèåî à àïí
ìï óþ îëþì, èïà õëè åî à èï íå àòì
åíï åì èòà:

„èàïì âò ñïâ, èùâåî âïä çå âò æåá,
àâïä ùòí èå ôò íï áâå ñï íï,
ãóä çå èåì âå íï èçå, èàâï îå,
âäï ðï îï êëþ æò éèåî à àï íï...
òâ æò àò ëáó ïø âò äò, íò êë õï þó -

äò ï íò (èå-9þ êäï ìò):  âï ýï-ôøï âå äï
õíïâ æï, àå ìïâ æï... ùåî æï! „âå äó îò
ôøï âå äò“ ïî ìå þë þò ìï æï øå èëá èå -
æå þò àò èó øï ë þò ìïà âòì ìï ÿò îë ðò -
îë þå þòì ûåþ íïè àï âïæ ïèò äïõ â îòì
ëöïõ øò èò òñ âï íï. ïá èïì àïâ æï -
âòùñå þòà øå óñ âïî æï àï âï æòì ïõ -
äïæ æïá â îò âå þó äò øâò äò, êå êå.
ëöïõ èï óïîò àáâï áï äòì ãïàõë âå -
þï çå. âï ýïè êå êå èë ò üï úï æï úë -
äïæ øå òî àë.

àëî íò êå ùòê äï óî èï (èå-
10êäïìò) æïè ì ù îå ìï çë ãï æë å þïì
èë óàõ îë êå êåì üîï ãò êó äò ïé -
ìïì îó äò æï ùï ó êòàõï äåá ìò „òïì
óàõï îòà üóî ôï ìï“

„...èò ùïâ, øåí ãå þï îå þë æåì
åì ÷å èò üóî ôï òïë,
øåí óðïü îë íå, åè øëþ äå,
îë ãë îïú øå íò çíåïë!“
ïíï íë èÿåæ äòø âò äò, íï àòï øï -

âï ûå (èå-9ï êäï ìò):  âï ýï-ôøï âå äï
æï ò íòø íï ùå îï-êòàõ âòì ãï èïâ î úå -
äå þå äò ìï çë ãï æë å þòì ðòî âåä -
æïùñå þòà ìêë äï øò àåà îòùñï îëì
îï ò ë íòì ìë ôåä æòæ àë íåà øò.
èëì ùïâ äå åþ èï ùï ò êòàõåì èë ãë íå -
þå þò âïõ üïíã îï çò êïø âò äòì ùòã íò -
æïí  „èï èï ÷å èò —  âï ýï-ôøï âå äï“,
îë èå äòú óêïâ øòî æå þë æï âï ýïì
æòæ àë íåà øò èëé âï ùå ë þïì, îë -
ãëî âåî åãó å þë æï ðë å üòì ïèï ñò
ìó äò óìï èïî à äë þïì.

„þï äï õò âò ñë ìï àò þò,
ïîï èùï æòï úå äë þï,
úõâîïæ âå èïè ñë ôå òìå âå
ëéëíæ ïè øëî æåì èãå äë þï“...

(„÷åèò âåæ îå þï“).
íï àòï àâï äò ïø âòä èï æï ãóä íï -

îï èóê âïí èï (èå-8 êäï ìò) øå èëã â -
àï âï çåì âï ýïì äåá ìò „îïè øåè á è íï
ïæï èò ï íïæ?!“ æï ðë å üòì áï äòø âò -
äòì ãóä áïí îï çò êïø âò äòì èë ãë -
íå þï „îë ãëî æï ò ùå îï äåá ìò „îïè
øåè á è íï ïæï èò ï íïæ?!“

ìï þïâ øâë àå èï üò êò æïí: „øâäòì
íóê îòì íï ïè þë þò“, „èàòì ùñï îë“,
„òï“ —   íïùñ âå üå þò èõïü â îó äïæ
ùï ò êòàõåì èå-5, èå-6 æï èå-7 êäï ìòì
èëì ùïâ äå åþ èï: ïíï êë þï õò ûåè, íò -
êë äëç íï æò îï ûåè. äåá ìò „êïò ñèï“
êò ùïî èëì à á âï èå-8 êäï ìòì èëì -
ùïâ äåè øë àï þïþ äó ïí èï.

ãò üï îòì àïí õ äå þòà ïý éåî æï
âï ýïì äåá ì çå æï ùå îò äò ìòè éå îï
„ãï èëé èòà èå âïî, ãïé èòà  — øåí“
èå-10 êäï ìòì èëì ùïâ äå å þòì øåì -
îó äå þòà.

æï ìïì îóä, ãò ëî ãò èïä õï çòì ûå
ùòê äï óî èï, ãò ëî ãò çó îï þòì ûå
ùòê äï óî èï, òâï íå ïô úò ï óî èï æï
ïäåá ìïí æ îå ãë ãë äï óî èï ùï ò -
êòàõåì âï ýïì „ìï ï õïä ù äëæ“ àáèó -
äò äåá ìò. ÷âåíú, àåà îòùñï îëì
¹1 ìï öï îë ìêë äòì äò üå îï üó îòì
èëñ âï îóä àï ìï õå äòà, âï ýïì
ìòüñ âå þòà èë ãò äë úïâà æïè æåã
ïõïä ùåäì èàåä ìï áïî à âå äëì:

„ïþï, âò íï õïîà, ìï æï õïîà,
ãï èë ò õå æåà ãï îå àï,
ãò äë úïâà ïõïä ìï ùåä ìï,
òúëúõ äåà, ãï ò õï îå àï...
óðòî âå äå ìò ìï äï èò
òâå îòì ïîå èï îå ìï —
èòìì ìòì õ ä ìï æï õëîúì —
áïîàä-êï õåàì 

æï òèå îå àòì èõï îå ìï“...

ÈÏ ÎÒ ÍÏ ÎÏ ÈÏ ÇÏØ ÂÒ ÄÒ 
àåà îòùñï îëì ¹1 ìï öï îë 
ìêë äòì áïî àó äò åíò ìï æï 

äò üå îï üó îòì èïì ùïâ äå þå äò 

„äï èï çïæ øâò äòì ãïè ç î æå äò æå æï èòú â íòï éèåî àï æï!“

ïìå åî á âï éë íòì ûò å þïì, îë èå äòú âï ýï-ôøï -
âå äïì æï þï æå þòì  150-å ùäòì àïâì èò åûé â íï æï
ãëè þë îòì ìï öï îë ìêë äï øò ãï ò èïî àï. äò üå -
îï üó îó äò ìï éï èëì ìó äòì ÷ïè æ ã èå äò ãïõ ä -
æïà èå ëàõå êäï ìòì ìåî üò ôò úò îå þó äò èïì -
ùïâ äå þå äò èï îåõ æò æå þïø âò äò.

ãëè þëî øò èîï âï äå îë âï íò, øåõ èïü ê þò äå -
þó äò ìëô äòì èë ìïõ äå ë þòì óè îïâ äå ìë þï
èàò å äå þò ïîò ïí. ïá ãïí ìï êóà îå þó äïæ óñ âïîà
âï ýï, ïá ñë âå äò æéå áïî àó äò ðë å çò òì ïî ùò âò -
ìïï.

„ïî òñï âòë âï ýïì æéå çå 
ïè çïôõóäì ÷ïî ãïäì!“ —
âòí, âòí èò þå æïâì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
„îïë, îï þîûï íåà?!
÷ï âå êòàõå ïîï êïúì çòçéòà, —
÷åè à âòì ñë âåä æéå âï ýïì æéåï!
— âóàõï îò èêïú îïæ, —
æï òäò ï ìòú, ìõâï àï øë îòì!“
ãëè þë îå äò èëì ùïâ äå å þòú èóî èï íòì íï ò îïæ

ôòá îë þåí àóî èå, îïæ ãïí èïà ìêë äï øò  âï ýïì
êï þò íå üò ïáâà æï ìï ò ó þò äåë ìïè çï æò ìò ìåá -
üåè þ îò æïí, ìùïâ äòì ãï íïõ äå þòì àï íï âå, æï -
óùñò ïà — øå òì ùïâ äåì âï ýï-ôøï âå äïì þò ëã îï -
ôòï, äåá ìå þò, èëàõ îë þå þò, ùå îò äå þò... èë ïùñ -
âåì àï âò ïí àò  íï õï üå þòì ãï èë ôå íï „âï ýïì ðåî -
ìë íï ýå þò“.

ìïì ùïâ äë ùäòì ðòî âå äò ìå èåì ü îòì æï ìïì -
îóäì èå ëàõåê äï ìå äåþ èï æïè îò ãåþ äòì, èï îåõ
æò æå þïø âò äòì æïõ èï îå þòà, âï ýïì ðï üòâ ìï úå -
èïæ, ìêë äòì ìï ïá üë æïî þï çò ôøï ó îò ôïî æï -
ãå þò àï æï ïè êóàõò ìïà âòì  æï èï õï ìò ï àå þå äò
ìï ñë ôïúõëâ îå þë íòâ àå þòà æï ïè ø âå íåì. éë -
íòì ûò å þï çå èë òù âò åì ðå æï ãë ãå þò, èøëþ äå þò,
óô îëì ê äï ìå äå þò.

æï òùñë ìï éï èë æï äëú âï ìï âòà ãï òì èï âï ýïì
äåá ìò „÷å èò âåæ îå þï“, èïì èë  ̧ñ âï „ïî ùò âò“, „áå -
ò ôò“, „ìòè éå îï“,  „ìï ï õïä ù äë“. èå ëàõåê äï ìå -
äåþ èï: àï àï õó èï îïø âòä èï æï èï îò ïè ãëã íå -
äïø âòä èï ùïî èë ïæ ãò íåì òí ì úå íò îå þï äåá ìò ìï

„ëîò ãèò îò“. âï ýïì ïôë îòç èå þòì úëæ íòì ãï -
èëè ý éïâ íå þï øò õëè èàå äò êäï ìò ÷ï åî àë.

èëì ùïâ äå åþ èï æïè ì ù îå ìï çë ãï æë å þï „øå -
ïõ âåæ îåì“ ïüò îå þóä øâäòì íóê î ìï  æï èàòì
ïî ùòâì, þïõ ü îò ëíì èò èï âïä äå äï þï÷ äåä ìï æï
êâò îò ïì, ãë ãë àóî ìï æï ïô øò íïì, þï êóîì, ãò -
ãòì, êïò ñèïì... ãï ï úëúõ äåì „÷õòê â àï áëî ùò -
äòì“ èïà à âòì ìïñ âï îå äò ôîòí âå äå þò æï àõò -
äòì èëñ âï îå ùîó ùó íï.

èï ñó îå þåä àï æò æò èë ùë íå þï æï òè ìï õó îåì
ðï üï îï èìï õò ë þåþ èï: íò íë æï øèï ãò ïîï þó äåþ -
èï, àï àï æï õï üòï õó èï îïø âò äåþ èï, âïõ üïíã
öéó àïø âòä èï, êâò îòï øå àå êï óî èï, äó êï ùòê -
äï óî èï, àï àòï ÿòí ÿï îï óä èï, àï èïî áë ÷ïø -
âòä èï, íï àòï õòþ äïø âòä èï, ãò ëî ãò ãï þò íïø -
âòä èï, èï àå àóà äïø âòä èï. èïà èìèå íå äåþì ùï -
ó êòàõåì èë ãë íå þå þò âï ýï çå.   

áïî à âå äåþ àïí åî àïæ èå ëàõå êäïì øò ìùïâ -
äë þåí ãëè þë îå äò ïçåî þï ò öï íå äò æï îó ìò
þïâ ø âå þò, îë èåä àïú èøëþ äò óî åíï ìï âòà øå òñ -
âï îåì áïî àó äò æï éë íòì ûò å þï øò ïá üò ó îò èë -
íï ùò äå ë þïú èò ò éåì. „þïõ ü îò ë íòì“ ãèò îò êâò -
îòï øå ìï íòø íï âïæ ãï íï ìï õò å îï ïçåî þï ò öï íåä èï
èëì ùïâ äåè òì èï òä  èïá ìò èëâ èï, õë äë èòî çï èï -
èå æëâ èï, èò õå òä èëä ÷ï íëâ èï, èï îò ïè èïá ìò èë -
âïè, îå íïü èï èå æë âïè, ìï èò îï èó ìï å âïè, îï øòæ
ïõ èå æëâ èï, öó äò å üï öï ôï îëâ èï, èòî íï éò èòî -
íï éò åâ èï âï ýïì äåá ìå þòú ùï ó êòàõåì èìèå íåäì
æï ðåî ìë íï ýå þòú ãï íï ìï õò å îåì.

âï ýï-ôøï âå äïì õìëâ íòì ðï üòâ ìï úå èïæ ôøï -
óî üïí ìïú èåä øò ãï èëùñë þò äò èå ëàõåê äï ìå -
äò ãë ãë íå þò „þó õïî àïí“ ÷ï èëì õ æ íåí, ìï ÷å ÷å -
äò æï üïî-ôïî üå íï èë ò èïî ö âåì æï ìï æò ï úë
ìïá èå øò ãïî àó äåþ èï êï ôò ï ë þï æï òùñåì. 

ïè äï èï çò ìï íï õï ë þòì øåè æåã IV-V-êäï ìå -
äåþì øë îòì  ãï ò èïî àï âòá üë îò íï „âòí óêåà
òúòì âï ýïì þò ëã îï ôòï?“ ðï ìóõ ãï ó úå èå äò
êòàõ âï ïî æïî ÷å íò äï, òè æå íò îïè òúò ïí èëì -
ùïâ äå åþ èï âï ýïì øå ìï õåþ. „þîûë äòì“ øåè æå ãïú
âåî ãï èëâ äòí æï ãï èïî ö âå þó äò æï ïèòì ãï èë
àò àë å ó äò èïà ãï íò ìêë äòì æò îåá úò òì ìò ãå -

äå þòà æï öòä æëâ æï.
æï ìïì îóä, èï îåõ æò æå þïø âòä èï èïæ äë þï

ãï æï ó õï æï ðå æï ãë ãåþì: èçòï ïîï þóäì, àï èïî
÷ë äï ãï óîì, çï çï áòì üï óî ìï æï åäå íå ùò âò -
äïø âòäì ïè äï èï çò ìï éï èëì èëè çï æå þï øò æïõ -
èï îå þò ìïà âòì.

äò üå îï üó îó äò ìï éï èë ûïäçå øò íï ïî ìò ï -
íò òñë, ïóúò äåþ äïæ óí æï ïéò íòø íëì ìåî üò -
ôò úò îå þó äò èïì ùïâ äåþ äòì èï îåõ æò æå þïø âò -
äòì èëì ùïâ äå åþ àïí àïâ æï æå þó äò èó øï ë þòì
øå ìï õåþ. èå ëàõåê äï ìå äå þò óê âå íï çò ï îåþ íò
ïîò ïí âï ýïì ðë å üóî ìïè ñï îëì, èò ìò øå èëá èå æå -
þòì ìò æò ï æå ìï æï àï âò ìå þó îå þïì, ïæï èò ï íò ìï
æï þó íå þòì óî àò åî àë þòì èò èïî àå þïì, çå ðò -
îïæ òúò ïí ðë å üòì êå àòä øë þò äó îò ïç îå þò æï
ïôë îòç èå þò.

âï ýï „ìï ï õïä ù äë ôòá îåþ øò“ ùåîì: „ïè ïõïä-
ùäòì æïè æåãì åì ôòá îò èë æòì ûï äï ó íå þó -

îïæ... ìï úï âúõëâ îëþà æï îë èåä áâåñ íòì øâò -
äå þò úï âïîà, îë èå äò áâåñ íòì ðó îòà, éâò íòà,
ùñäòà æï ¸ï å îòà âìïç î æë ëþà, òèïì âïî ãëà
îïè, âï êå àëà òèòì ìï ìïî ãåþ äëæ ÷âå íòì ûïä-
éë íòì æïã âï îïæ, îïú-êò øåã âòû äòï...

àó ÷âåí à âòì æï ÷âå íòì áâåñ íòì à âòì âòá íå -
þòà êïî ã íò, ÷âåíì ìï êó àïî øò íï óî ìïá èåì ùï -
âòñ âïíà êïî ãïæ, èï øòí èàå äò êï úëþ îò ë þòì à -
âò ìïú ìï ìïî ãåþ äë íò âòá íå þòà“.

øå óì îó äï èàïè âï ýïì àõëâ íï, èò ìò ôòá îå þò

ãóä-èêåî æ çå æï ò ùå îï. èï îåõ æò æå þïø âò äò êò

òì èïì ùïâ äå þå äòï, îëè äòì àïâ æï ó çë ãï âò

øîë èò àïú èëì ùïâ äå åþì ïè ôòá îå þòì ùï êòàõ âï

æï ãï ïç îå þï øå óû äò ïà.

ÄÅ Ò ÄÏ ÏÎ ÷Å ÈÏØ Â ÂÒ ÄÒ

„èàïâ, øåí åì ÷å èò ôòá îå þò ãóä-èêåî æ çå æï ò ùå îë æò!“
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საგნობრივი უნარები 
მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:

1. საკითხის ცოდნის, გაგების და გამოყენების დემონსტრირება
n ძირითადი ცნებების, ფაქტების, კანონების ცოდნა, შესაბამისი

ტერმინოლოგიით ახსნა - განმარტება, მათი ადეკვატური და პრაქტიკული
გამოყენება

2. მონაცემების წაკითხვა და ორგანიზება
n სხვადასხვა ტექსტიდან, ნახატიდან, გრაფიკიდან, სქემიდან, ცხრილიდან

და დიაგრამიდან საჭირო ინფორმაციის წაკითხვა
n მონაცემების გადაყვანა ერთი სახიდან მეორეში (მაგ. ცხრილების

გრაფიკებში და სხვა)

3. მონაცემების ანალიზი და შეფასება
n ფიზიკურ სიდიდეებს შორის ზოგადი კანონზომიერებებისა და

რაოდენობრივი კავშირების დადგენა
n მონაცემთა ინტერპრეტაცია, ანალიზი და დასკვნის გამოტანა
n მონაცემთა კლასიფიცირება
n მოვლენათა მიზეზების ახსნა. მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენა
4. პრობლემის გადაჭრა
n პრობლემის გადაჭრის გზების შერჩევა
n პრობლემის გადაჭრის ეტაპების განსაზღვრა
n პრობლემის გადაჭრა

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი 
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

1
არაორგანულ
ნაერთთა
კლასები:
- ოქსიდები;
- ფუძეები;
- მჟავები;
- მარილები;
- კავშირი
სხვადასხვა
კლასის
ნაერთებს
შორის.

n ოქსიდების დაყოფა ფუძე და მჟავა ოქსიდებად;
n ოქსიდის ფორმულის შედგენა და

სახელწოდების დადგენა;
n ოქსიდის მიღება მარტივი და რთული

ნივთიერებების წვით;
n ფუძის შესაბამისი ფუძე ოქსიდის ფორმულის

შედგენა;
n მჟავას შესაბამისი მჟავა ოქსიდის ფორმულის

შედგენა;
n ფუძეების კლასიფიკაცია;
n ფუძის ფორმულის შედგენა მეტალის ვა ლენ -

ტობის მიხედვით;
n ტუტის მიღება მეტალიდან, მეტალის

ოქსიდიდან;
n ტუტის ელექტროლიტური დისოციაცია;
n მჟავას ფორმულის შედგენა სახელწოდების

მიხედვით;
n ჟანგბადიან მჟავაში ელემენტის ვალენ ტო ბის

დადგენა;
n მჟავას ელექტროლიტური დისოციაცია;
n მარილის ფორმულის შედგენა სახელწო დების

მიხედვით;
n მარილის სახელწოდების შედგენა ფორმულის

მიხედვით;
n მარილში მეტალის ვალენტობის განსაზღვრა;
n მარილში არამეტალის ვალენტობის გან -

საზღვრა;
n მარილის მიღება ნეიტრალიზაციით;
n მარილის მიღება ფუძისა და მჟავა ოქსიდი სგან;
n მარილის მიღება ფუძე ოქსიდისა და მჟა ვასგან;
n მარილის მიღება ფუძე და მჟავა ოქსიდებისგან;
n უჟანგბადო მჟავას მარილის მიღება მეტალისა

და არამეტალისგან;
n მარილის მიღება მეტალისა და მჟავასგან;
n მარილის მიღება მეტალისა და მარილისგან

(მეტალთა აქტიურობის მწკრივის
გამოყენებით);

n მარილის მიღება ტუტისა და მარილისგან
(ხსნადობის ცხრილის გამოყენებით);

n მარილის მიღება მჟავასა და მარილისგან
(ხსნადობის ცხრილის გამოყენებით);

n მარილის დაშლა მჟავა და ფუძე ოქსიდებად.

ბუნ.VIII.101

ბუნ.IX.11
ბუნ. IX.12

2 ატომის
აღნაგობა.
პერიოდულობის
კანონი.
ქიმიურ
ელემენტთა
პერიოდული
სისტემა

n რიგობრივი ნომრით და მასური რიცხვით
ატომბირთვის შედგენილობის განსაზღვრა;

n პერიოდული სისტემის საშუალებით ელემენ -
ტების დაყოფა მეტალებად და არამეტალებად;

n ელემენტების მეტალური და არამეტალური
სიძლიერის შედარება პერიოდებსა და ჯგუ -
ფებში;

n ელემენტის უმაღლესი ოქსიდის ფორმულის
დადგენა პერიოდული სისტემის საშუალებით
(მთავარ ქვეჯგუფებში);

n არამეტალის წყალბადნაერთის ფორმულის
დადგენა პერიოდული სისტემის საშუალებით
(მთავარი ქვეჯგუფების ელემენტებისათვის);

n ელემენტების ნაერთების ფუძე და მჟავა
თვისებების შედარება პერიოდული სისტემის
საშუალებით;

n ელემენტის ელექტრონული ფორმულის შედგენა
(I-III პერიოდები).

ბუნ.VIII.10
ბუნ.VIII.11
ბუნ.VIII.12
ქიმ.XI.1
ქიმ.XI.2

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი 
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

3 ელექტროუარ -
ყოფითობა,
ჟანგვის ხარისხი,
ჟანგვა-
აღდგენითი
რეაქციები

n ელემენტის ჟანგვის ხარისხის განსაზღვრა
წყალბად და ჟანგბადნაერთებში;

n ელემენტის ჟანგვის ხარისხის განსაზღვრა
ჟანგბადიან მჟავებში;

n ელემენტის ჟანგვის ხარისხის განსაზღვრა
ბინარულ ნაერთში ელექტროუარყოფითობის და
პერიოდული სისტემის გამოყენებით;

n ქიმიური რეაქციის ტიპის დადგენა ჟანგვის
ხარისხის ცვლილების მიხედვით;

n ჟანგვა-აღდგენით რეაქციაში დამჟანგველისა და
აღმდგენელის განსაზღვრა;

n ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების ტოლობის გა თა -
ნაბრება.

ქიმ.XI.2
ქიმ.XI.4

4 ქიმიური ბმის
ტიპები:
იონური,
კოვალენტური
და მეტალური
ბმები

n ნაერთში ქიმიური ბმის ტიპის დადგენა
ფორმულის მიხედვით;

n იონური, პოლარული და არაპოლარული
კოვალენტური ბმების განსხვავება;

n ნივთიერების ელექტრონული (ლუისის) ფორ -
მულის შედგენა.

ბუნ.VIII.12
ბუნ.IX.12

5 ქიმიური
კინეტიკა:
- რეაქციის
სითბური
ეფექტი;
- შექცევადი და
შეუქცევადი
რეაქციები;
- ქიმიური
რეაქციის
სიჩქარე;
- ქიმიური
წონასწორობა.

n რეაქციის სიჩქარის განსაზღვრა ნივთიერებების
საწყისი და საბოლოო კონცენტრაციებისა და
დროის საშუალებით;

n რეაქციის სიჩქარეების შედარება მყარი ნივ თიე -
რებების სხვადასხვა ფართობის ზედაპირის
შემთხვევაში;

n კატალიზური და არაკატალიზურi რეაქციები;
n რეაქციის სითბური ეფექტის განსაზღვრა;
n ქიმიური წონასწორობის გადახრის მიმარ თუ -

ლების დადგენა ნივთიერებების კონცენტრაციის
ცვლილებისას;

n ქიმიური წონასწორობის გადახრის მიმარ თუ ლე -
ბის დადგენა სისტემაში წნევის ცვლილებისას;

n ქიმიური წონასწორობის გადახრის მიმარ -
თულების დადგენა სისტემაში ტემპერატურის
ცვლილებისას.

ბუნ.IX.10
ქიმ.XI.6

6 ქიმიური
ელემენტების
და მათი
მნიშვნელოვანი
ნაერთების
ძირითადი
თვისებები და ამ
თვისებების
კავშირი მათ
გამოყენებასთან.
ელემენტების
წრებრუნვა
ბუნებაში

ქლორი:
n ბუნებაში გავრცელება;
n იზოტოპები;
n ელექტრონული აღნაგობა (ნორმალურ მდგო -

მარეობაში);
n ფიზიკური თვისებები;
n ქიმიური თვისებები: ურთიერთქმედება წყალ -

ბადთან, მეტალებთან, წყალთან, ჰალო გე ნი -
დებთან;

n გამოყენება.
გოგირდი:
n ბუნებაში გავრცელება;
n ელექტრონული აღნაგობა;
n ფიზიკური თვისებები, ალოტროპები;
n ქიმიური თვისებები: ურთიერთქმედება წყალ -

ბადთან, ჟანგბადთან, მეტალებთან;
n გამოყენება.
აზოტი:
n ბუნებაში გავრცელება;
n ელექტრონული აღნაგობა;
n ფიზიკური თვისებები;
n ქიმიური თვისებები: ურთიერთქმედება წყალ -

ბად თან;
n გამოყენება;
n წრებრუნვა ბუნებაში.

ქიმ.X.1
ქიმ.X.2
ქიმ.XI.7

1 დოკუმენტში ზოგი პუნქტი აღნიშნულია როგორც - ქიმ., ზოგი კი როგორც - ბუნ.
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საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი 
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

6 ქიმიური
ელემენტების
და მათი
მნიშვნელოვანი
ნაერთების
ძირითადი
თვისებები და ამ
თვისებების
კავშირი მათ
გამოყენებასთან.
ელემენტების
წრებრუნვა
ბუნებაში

ნახშირბადი:
n ბუნებაში გავრცელება;
n ელექტრონული აღნაგობა (ნორმალურ და

აგზნებულ მდგომარეობებში);
n ფიზიკური თვისებები და ალოტროპია;
n სრული და არასრული წვა;
n გამოყენება;
n წრებრუნვა ბუნებაში.
ნატრიუმი:
n ბუნებაში გავრცელება;
n ელექტრონული აღნაგობა;
n ფიზიკური თვისებები;
n ქიმიური თვისებები: ურთიერთქმედება

ჟანგბადთან, ქლორთან, გოგირდთან, წყალთან;
n გამოყენება.
ნატრიუმი:
n ბუნებაში გავრცელება;
n ელექტრონული აღნაგობა;
n ფიზიკური თვისებები;
n ქიმიური თვისებები: ურთიერთქმედება

ჟანგბადთან, ქლორთან, გოგირდთან, წყალთან;
n გამოყენება.
კალციუმი:
n ბუნებაში გავრცელება;
n ელექტრონული აღნაგობა;
n ფიზიკური თვისებები;
n ურთიერთქმედება ჟანგბადთან, ქლორთან,

გოგირდთან, წყალთან;
n გამოყენება.
ალუმინი:
n ბუნებაში გავრცელება;
n ელექტრონული აღნაგობა;
n ფიზიკური თვისებები;
n ურთიერთქმედება ჟანგბადთან, ქლორთან,

გოგირდთან, მჟავასთან;
n გამოყენება.
რკინა:
n ბუნებაში გავრცელება;
n ფიზიკური თვისებები;
n ურთიერთქმედება ჟანგბადთან, ქლორთან, გო -

გირ  დთან, მარილმჟავასთან;
n რკინის ჟანგვა ტენიან ჰაერზე;
n გამოყენება.

ქიმ.X.1
ქიმ.X.2
ქიმ.XI.7

7 ორგანული
ქიმია:
- ორგანულ
ნაერთთა
აღნაგობის
თეორიის
ძირითადი
დებულებები;
- ნახშირწყალბა -
დები;
- ფუნქციურ -
ჯგუფიანი
ნაერთები;
- კავშირი
ორგანულ
ნაერთთა
კლასებს შორის.

ალკანები:
n მეთანის ჰომოლოგიური რიგი (ზოგადი

ფორმულა და პირველი 10 წევრი);
n აღნაგობა (sp3 ჰიბრიდიზაცია);
n იზომერია და ნომენკლატურა;
n ფიზიკური თვისებები;
n ალკანების ქიმიური თვისებები: წვა, ქლორთან

ჩანაცვლება;
n გამოყენება.

ალკენები:
n ეთილენის ჰომოლოგიური რიგი (ზოგადი

ფორმულა და პირველი 5 წევრი);
n აღნაგობა (sp2 ჰიბრიდიზაცია, სიგმა და პი-

ბმები);
n იზომერია და ნომენკლატურა;
n ფიზიკური თვისებები;
n მიღება ალკანების დეჰიდრირებით;
n ალკენების ქიმიური თვისებები: წვა, მიერთება

(H2, Br2, HBr, H2O), პოლიმერიზაცია;
n ძირითადი ცნებები: პოლიმერი, მონომერი,

მონომერული ერთეული, პოლიმერიზაციის
ხარისხი;

n გამოყენება.
ალკინები:

n აცეტილენის ჰომოლოგიური რიგი (ზოგადი
ფორმულა და პირველი 5 წევრი);

n აღნაგობა (sp ჰიბრიდიზაცია, სიგმა და პი- ბმები);
n იზომერია და ნომენკლატურა;

ბუნ.IX.13
ქიმ.XII.1

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი 
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

7 ორგანული
ქიმია:
- ორგანულ
ნაერთთა
აღნაგობის
თეორიის
ძირითადი
დებულებები;
- ნახშირწყალბა -
დები;
- ფუნქციურ -
ჯგუფიანი
ნაერთები;
- კავშირი
ორგანულ
ნაერთთა
კლასებს შორის.

n ფიზიკური თვისებები;
n მიღება ალკენების დეჰიდრირებით;
n აცეტილენის მიღება მეთანიდან და კარბიდიდან;
n აცეტილენის ქიმიური თვისებები: წვა, მიერთება

(H2, Br2, H2O);
n აცეტილენის გამოყენება.

ბენზოლი:
n აღნაგობა (ჰიბრიდიზაცია);
n ფიზიკური თვისებები;
n მიღება აცეტილენიდან;
n ქიმიური თვისებები: წვა, ბრომირება, ნიტ რი -

რება, მიერთება (წყალბადის და ქლორის);
n გამოყენება.

ერთ- და მრავალატომიანი სპირტები:
n ჰომოლოგიური რიგი (ზოგადი ფორმულა და

პირველი 5 წევრი);
n იზომერია და ნომენკლატურა;
n ფიზიკური თვისებები;
n ქიმიური თვისებები: წვა, ჟანგვა (დეჰიდრირება),

შიდამოლეკულური და მოლეკულათაშორისი
დეჰიდრატაცია,

n ურთიერთქმედება ტუტე ლითონებთან;
n მიღება ალკენის ჰიდრატაციით;
n გამოყენება;
n ეთილენგლიკოლის და გლიცერინის ფიზიკური

თვისებები და გამოყენება.
ალდეჰიდები:

n ჰომოლოგიური რიგი (ზოგადი ფორმულა და
პირველი 5 წევრი);

n ნომენკლატურა;
n ფიზიკური თვისებები;
n ქიმიური თვისებები: ჟანგვა (”ვერცხლის სარკის"

რეაქცია), აღდგენა (ჰიდრირება);
n გამოყენება.

ნაჯერი ერთფუძიანი კარბონმჟავები:
n ჰომოლოგიური რიგი (ზოგადი ფორმულა და

პირველი 5 წევრი);
n იზომერია და ნომენკლატურა;
n ფიზიკური თვისებები;
n მჟავა თვისება (ელექტროლიტური დისოციაცია)
n ქიმიური თვისებები: ურთიერთქმედება ლით ო -

ნებ თან, ფუძე ოქსიდებთან, ჰიდროქსი დებთ ან
და მარილებთან (კარბონატებთან), ესტერი ფი კა -
ციის რეაქცია;

n მიღება ალდეჰიდიდან;
n გამოყენება.

ცხიმები:
n შედგენილობა. მყარი და თხევადი ცხიმები;.
n ცხიმების ჰიდროლიზი და ჰიდროგენიზაცია;
n გამოყენება.

ნახშირწყლები:
n გლუკოზის მოლეკულის შედგენილობა (ფუნ -

ქცი ური ჯგუფები);
n ფიზიკური თვისებები;
n გლუკოზის წარმოქმნა ფოტოსინთეზის დროს

(რეაქციის ტოლობა);
n გლუკოზის დაშლა სუნთქვისა და დუღილის

პროცესებში (რეაქციების ტოლობები);
n ფრუქტოზა – გლუკოზის იზომერი;
n საქაროზას შედგენილობა და ჰიდროლიზი;
n სახამებლის შედგენილობა და ჰიდროლიზი,

აღმოჩენა იოდით;
n ცელულოზას შედგენილობა და ჰიდროლიზი;
n ნახშირწყლების გამოყენება.

ამინები:
n კლასიფიკაცია და ნომენკლატურა;
n ურთიერთქმედება წყალთან და მჟავებთან.

ამინომჟავები და ცილები:
n ამინომჟავების ნომენკლატურა;
n ამინომჟავების ამფოტერული ბუნება;
n ცილების წარმოქმნა ამინომჟავებისგან (პეპტი -

დუ რი ბმა).

ბუნ.IX.13
ქიმ.XII.1

საგნობრივი უნარები

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება

კავშირი 
ეროვნულ სასწავლო

გეგმასთან

კითხვა

სხვადასხვა სახის (ინფორმაციული, თხრობითი, დიალოგი, წერილი,
განცხადება,რეკლამა, ინსტრუქცია და სხ.) ტექსტის გაგება-გააზრება:

-კონკრეტული ფაქტობრივი ინფორმაციის (ავტორი, ადრესატი,
მიზანი, შედეგი, დრო, ადგილი და ა.შ.) ამოცნობა.
- ძირითადი ინფორმაციის განსაზღვრა

უცხ.ს. IV.6
უცხ.ს. IV.7
უცხ.ს. V.4
უცხ.ს. V.10
უცხ.ს. VI.3
უცხ.ს. VI.8
უცხ.ს. VI.10

уъхлуот енеют

2011-2012 სასწავლო წლის
სკოლის გამოსაშვები გამოცდის
მოთხოვნების დონე
შეესაბამება ევროსაბჭოს მიერ
დადგენილ ენის ფლობის A2
და B.1.1 დონეებს.
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ინგლისური

gramatika

შენიშვნა: თუ კონკრეტული გრამატიკული საკითხის გასწვრივ მხოლოდ პირველი გრაფაა
მონიშნული (კონტექსტში გაგება), ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსწავლეს მოეთხოვება ამ საკითხის
მხოლოდ და მხოლოდ აღქმა ისე, რომ კონტექსტის შინაარსი მისთვის გასაგები იყოს. ხოლო, თუ
კონკრეტული საკითხის გასწვრივ ორივე გრაფაა მონიშნული (ე.ი. გაგება და გამოყენება), ეს იმას
ნიშნავს, რომ მოსწავლეს ამ გრამატიკული საკითხის არა მხოლოდ აღქმა, არამედ კონტექსტში
გამოყენებაც უნდა შეეძლოს.

გრამატიკული საკითხები

კო
ნტ

ექ
სტ

ში
გა

გე
ბა

/ა
მო

ცნ
ო

ბა

გა
მო

ყე
ნე

ბა
არსებითი სახელი
Nouns

n საკუთარი, საზოგადო – Proper, common; ü ü

n თვლადი, უთვლადი – Countable, uncountable; ü ü

n ბრუნვა – Case; ü ü

n რიცხვი – Number; ü ü

არტიკლი
Articles

n განსაზღვრული – Definite; ü ü

n განუსაზღვრელი – Indefinite; ü ü

n ნულოვანი – Zero; ü ü

ზედსართავი
სახელები
Adjectives

n შედარების ხარისხები – Comparison of adjectives; ü ü

რიცხვითი სახელი
Numerals

n რაოდენობითი – Cardinal; ü ü

n რიგობითი – Ordinal; ü ü

ნაცვალსახელი
Pronouns

n პირის – Personal; ü ü

n ჩვენებითი – Demonstrative; ü ü

n კუთვნილებითი – Possessive; ü ü

n კითხვითი – Interrogative; ü ü

n განუსაზღვრელობითი – Indefinite; ü ü

n უკუქცევითი – Reflexive; ü ü

n ემფატური – Emphatic; ü ü

n მიმართებითი – Relative; ü ü

ზმნა
Verbs

n წესიერი, არაწესიერი – Regular, irregular; ü ü

n სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე – Main, auxiliary; ü ü

n ზმნის უპირო ფორმები – Nonfinite forms; ü ü

n მაკავშირებელი ზმნები – Linking verbs; ü ü

მოდალური ზმნები – Modal verbs

n can-be able to, may-be allowed to, must-have to, be
to, should, would; ü ü

n ought; ü

ზმნის დროის ფორმები მოქმედებით გვარში
Tense forms – Active voice

n Present, Past, Future, Future in the Past Simple; ü ü

n Present, Past, Future Continuous; ü ü

n Present, Past Perfect; ü ü

n Future Perfect; ü

n Present, Past Perfect Continuous; ü

ზმნის დროის ფორმები ვნებით გვარში
Tense forms – Passive voice

n Present, Past, Future Simple; ü ü

n Present, Past Continuous; ü ü

n Present, Past Perfect; ü

გრამატიკული საკითხები
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გა

გე
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/ა
მო

ცნ
ო
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გა
მო

ყე
ნე

ბა

ზმნიზედა
Adverbs

n დროის, ადგილის, ხარისხის, განუ საზღ ვრე ლო ბ -
ითი, ვითარების, კითხვითი, სიხშირის – of time,
place, degree, indefinite, manner, interrogative, fre-
quency;

ü ü

n შედარების ხარისხები - Comparison of adverbs; ü ü

წინდებული
Prepositions

n ადგილის, დროის, მიმართულების – of place,
time, direction, etc.; ü ü

კავშირი
Conjunction

n მაერთებელი – Coordinating;
n მაქვემდებარებელი – Subordinating; ü ü

ნაწილაკი
Particle n no, not, too, only, almost, etc.; ü ü

კონსტრუქციები
Structures n There is, there are, be going to, used to, make me do; ü ü

წინადადება

n დადებითი, კითხვითი, უარყოფითი
Affirmative, interrogative, negative; ü ü

n თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი
Declarative, interrogative, imperative; ü ü

n კითხვითი წინადადების სახეები
Forms of questions; ü ü

n მარტივი - Simple; ü ü

n რთული თანწყობილი - Compound; ü ü

n რთული ქვეწყობილი - Complex; ü ü

Conditional sentences:

n პირობითი წინადადება I - Conditional I; ü ü

n პირობითი წინადადება II - Conditional II; ü

n Wish sentences; ü ü

პირდაპირი და
ირიბი თქმა
Direct, indirect
speech

n პირდაპირია ირიბი თქმა – Direct and indirect
speech; ü ü

n დროთა თანმიმდევრობა – Sequence of tenses; ü ü

სიტყვათწარმოება
Wordbuilding

n სუფიქსები – Suffixes;
n პრეფიქსები – Prefixes;
-y, -er, -ical, -able, -ly, -ful, -less, etc.
un-, ir-, im-, etc.

ü ü

ფრაზული ზმნები
Phrasal verbs n look at, put on, take off, bring up, etc. ü ü

საგნობრივი ცოდნა ენების მიხედვით

გერმანული
გრამატიკული საკითხები

არტიკლიM

განსაზღვრული არტიკლი der bestimmte Artikel

განუსაზღვრელი არტიკლი der unbestimmte Artikel

ნულოვანი არტიკლი der Nullartikel

უარყოფითი არტიკლი der Negationsartikel

არსებითი სახელი

არსებითი სახელის სქესი das Geschlecht

მრავლობითი რიცხვის წარმოება die Pluralformen

არსებითი სახელის ბრუნება Deklination der Substantive
ბრუნება die Deklination:
n სუსტი schwach
n ძლიერი stark
n არაწესიერი unregelmäβig
n მდედრობითი სქესის weiblich

ზედსართავი სახელი

ზედსართავი სახელის შედარების ხარისხები KKomparation des
Adjektivs

ზედსართავი სახელის ბრუნება Deklination des Adjektivs
n სუსტი schwach
n ძლიერი stark 
n შერეული gemischt



გერმანული
გრამატიკული საკითხები

რიცხვითი სახელი
რაოდენობითი რიცხვითი სახელი die Kardinalzahlen

რიგობითი რიცხვითი სახელი die Ordinalzahlen

ნაცვალსახელი

პირის ნაცვალსახელი das Personalpronomen

კუთვნილებითი ნაცვალსახელი das Possesivpronomen

ჩვენებითი ნაცვალსახელი das Demonstrativpronomen

უკუქცევითი ნაცვალსახელი das Reflexivpronomen

კითხვითი ნაცვალსახელი das Interpogativpronomen

მიმართებითი ნაცვალსახელი das Relativpronomen

განუსაზღვრელი და უარყოფითი ნაცვალსახელი 
das Indefinitpronomen und das Negationspronomen

პირნაკლი ნაცვალსახელი «es» Unpersönliches Pronomen "es"

ზმნა

ზმნის ძირითადი ფორმები Gdie Grundformen

ზმნის უღლება Konjugation des Verbes

ზმნა: das Verb
n სუსტი schwach
n ძლიერი stark
n არაწესიერი unregelmäβig
n თავსართმოცილებადი mit trennbaren Vorsilben
n თავსართმოუცილებადი mit untrennbaren Vorsilben
n უკუქცევითი reflexiv
n დამხმარე Hilfsverben
n მოდალური Modalverben

ზმნის დროის ფორმები :
n Präsens
n Präteritum
n Perfekt
n Plusquamperfekt
n Futur I

ბრძანებითი კილო

n მიმღეობა I Partizip I
n მიმღეობა II Partizip II

ვნებითი გვარი das Passiv
n მოქმედების das Vorgangspassiv
n მდგომარეობის das Vorgangspassiv

n ინფინიტივური კონსტრუქცია “zu” ნაწილაკით 
Infinitiv mit "zu"

n ინფინიტივური კონსტრუქცია “zu” ნაწილაკის გარეშე 
Infinitiv ohne "zu"

კავშირებითი კილო der Konjuktiv II

ზმნური მართვა Rektion der Verbe

ზმნიზედა

ადგილის ზმნიზედა die Lokaladverbien

დროის ზმნიზედა die Temporaladverbien

მოდალური ზმნიზედა die Modaladverbien

ნაცვალსახელური ზმნიზედა die Pronominaladverbien

კავშირი
მაერთებელი კავშირები die nebenordnende Konjunktionen

მაქვემდებარებელი კავშირები die unterordnende Konjunktionen

ნაწილაკი

წინდებული

წინდებულები : Präpositionen von:
n აკუზატივის Akkusativ
n დატივის Dativ
n გენიტივის Genitiv
n დატივ-აკუზატივის Dativ-Akkusativ

წინადადება

წინადადება: der Satz:
n თხრობითი der Aussagesatz
n კითხვითი der Fragesatz
n ბრძანებითი der Aufforderungssatz
n ძახილის der Ausrufesatz

მთავარი და დამოკიდებული წინადადება

წინადადება der Satz
n მთავარი და დამოკიდებული წინადადება 

der Hauptsazt und der Nebensatz
n რთული თანწყობილი die Satzreihe
n რთული ქვეწყობილი der Satzgefüge
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уъхлуот енеют
დამოკიდებული
წინადადები
ტიპები

n დამატებითი დამოკიდებული წინადადება 
der Objektsatz

n განსაზღვრებითი დამოკიდებული წინადადება
der Attributsatz

n დროის გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Temporalsatz

n ადგილის გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Lokalsatz

n ვითარების გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Modalsatz

n მიზეზის გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Kausalsatz

n მიზნის გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Finalsatz

n მიმართებითი დამოკიდებული წინადადება 
der Relativsatz

n პირობის გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Konditionalsatz

n დათმობის გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Konzessivsatz

n შედეგის გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Konsekutivsatz

ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ფრანგული

გრამატიკული საკითხები
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/ა
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ო

ბა

გა
მო

ყე
ნე

ბა

არტიკლი
L'article

n განუსაზღვრელი არტიკლი / L’article indéfini (un, une, des) ü ü

n განსაზღვრული არტიკლი /L’article défini (le, la, l’, les) ü ü

n შერწყმული არტიკლი / L’article contracté (au, à la, à l’, aux;
du, de la, de l’, des) ü ü

n ნაწილობითი არტიკლი / L’article partitif (du, de la, de l’,
des), უარყოფით ფორმაში მისი « de »-თი შეცვლა ü ü

არსებითი
სახელი
Le nom

n არსებითი სახელის მდედრობითი სქესის წარმოება / 
La formation du féminin

n ზოგადი წესი: მამრობითი სქესის ფორმას + « e »
n დაბოლოებების შეცვლა
n ცალკეული შემთხვევები: un homme/une femme; 

un garçon /une fille, etc.

ü ü

n არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოება / 
La formation du pluriel

n ზოგადი წესი: მხოლობითი რიცხვის ფორმას + « s »
n დაბოლოება არ იცვლება: une souris / des souris, etc.
n დაბოლოებების შეცვლა: un journal/ des journaux
n გამონაკლისი შემთხვევები: un oeil / des yeux, etc.

ü ü

ზედსართავი
სახელი
L’adjectif

თვისებითი ზედსართავი სახელის მდედრობითი სქესის
წარმოება / La formation du féminin

n ზოგადი წესი: მამრობითი სქესის ფორმას + « e »
n არ იცვლება: jeune – jeune
n დაბოლოების შეცვლა: er-ère, f-ve, eux-euse, etc.
n ზედსართავი სახელები, რომლებსაც ორი ფორმა აქვთ

მამრობით სქესში: nouveau-nouvel, beau-bel, etc.

ü ü

თვისებითი ზედსართავი სახელის მრავლობითი რიცხვის
წარმოება / La formation du pluriel

n ზოგადი წესი: მხოლობითი რიცხვის ფორმას + « s »
n დაბოლოება არ იცვლება: un vieux cartable / de vieux

cartables, etc.
n დაბოლოებების შეცვლა: mondial/mondiaux

ü ü

კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები /Les adjectifs pos-
sessifs (mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre,
vos, leur, leurs)
ü კუთვნილებითი ზედსართავი სახელი ხმოვნით ან

მუნჯი « h »-ით დაწყებული არსებითი სახელების წინ
(mon amie, son horloge, etc.)

ü

ჩვენებითი ზედსართავი სახელები /Les adjectifs démon-
stratifs (ce, cet, cette, ces) ü ü

რიცხვითი
სახელი
L’adjectif
numéral

რაოდენობითი რიცხვითი სახელები / Les adjectifs
numéraux ordinaux ü ü

რიგობითი რიცხვითი სახელები / Les adjectifs numéraux
cardinaux ü ü
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გრამატიკული საკითხები

კო
ნტ

ექ
სტ

ში
გა

გე
ბა

/ა
მო

ცნ
ო

ბა

გა
მო

ყე
ნე

ბა

ნაცვალსახელი
Le pronom

უმახვილო პირის ნაცვალსახელები / Les pronoms person-
nels atones (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles) ü ü

მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები / Les pronoms person-
nels toniques (moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles) ü ü

უმახვილო პირის ნაცვალსახელები პირდაპირი
დამატების (me, te, le/la, nous, vous, les) და ირიბი
დამატების (me, te, lui, nous, vous, leur) ფუნქციით /
Les pronoms personnels compléments directs et indirects

ü ü

განუსაზღვრელი პირის ნაცვალსახელი / Le pronom per-
sonnel indéfini « on » ü ü

ზმნიზედური ნაცვალსახელები / Les pronoms adverbiaux 
« y » და « en » ü ü

კუთვნილებითი ნაცვალსახელები / Les pronoms possessifs
(le mien, la mienne, les miens, les miennes ; le tien, la tienne,
les tiens, les tiennes ; le sien, la sienne, les siens, les siennes ;
le/la nôtre, le/la vôtre, le/la leur ; les nôtres, les vôtres, les leurs)

ü

ჩვენებითი ნაცვალსახელები / Les pronoms démonstratifs
(celui (-ci/là), celle (-ci/là), ceux (-ci/là), celles (-ci/là)) ü ü

ნეიტრალური ჩვენებითი ნაცვალსახელები / Les pronoms
démonstratifs neutres (ce, ceci, cela, ça) ü ü

განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები / Les pronoms indéfinis
(quelqu’un, quelque chose, quelques-uns, quelques-unes, cer-
tains, certaines, plusieurs, aucun, aucune, chacun, chacune,
tout ,tous, toute, toutes, rien, personne, le/la même, les mêmes,
l’autre, les uns, les autres, etc.)

ü ü

მარტივი მიმართებითი ნაცვალსახელები / Les pronoms
relatifs simples (qui, que, où, dont) ü ü

კითხვითი ნაცვალსახელები / Les pronoms interrogatifs ü ü

ზმნიზედა
L’adverbe

ვითარების ზმნიზედის წარმოება ზედსართავი
სახელისაგან « -ment » დაბოლოების დამატებით / La for-
mation des adverbes de manière avec le suffixe « -ment »

ü ü

ადგილის ზმნიზედები / Les adverbes de lieu (là, ici, là-bas,
là-haut, en haut, en bas, etc.)
რაოდენობის ზმნიზედები / Les adverbes de quantité (beau-
coup de, assez de, trop de, etc.)

ü ü

დროის ზმნიზედები / Les adverbes de temps (aujourd’hui,
maintenant, pendant, etc.) ü ü

ზმნა
Le verbe

I, II და III ჯგუფის ზმნები / Les trois groupes du verbe ü ü
ნაცვალსახელოვანი ზმნები / Les verbes pronominaux (se
lever, se promener, etc.) ü ü

დამხმარე ზმნები « avoir » და « être », მათი უღლება და
ფუნქცია / Les verbes auxiliaires « avoir » et « être » ü ü

ზმნები, რომლებიც რთულ დროებში დამხმარე ზმნა
«être»-ით იუღლება / Les verbes conjugués avec l’auxiliaire
«être »

ü ü

უპირო ზმნები / Les verbes impersonnels: falloir, pleuvoir,
neiger, etc. ü ü

კონსტრუქცია « il y a » ü ü
« Il faut » + ზმნის საწყისი ფორმა / « Il faut » + l’infinitif du
verbe ü ü

ზმნის კილო
და დრო
Les modes 
et les
temps du
verbe

აწმყო / L’indicatif présent ü ü
უახლოესი მომავალი / Le futur proche / futur immédiat ü ü
უახლოესი წარსული / Le passé récent / passé immédiat ü ü
ნამყო წყვეტილი / Le passé composé ü ü
ნამყო უწყვეტელი / L’imparfait ü ü
მომავალი / Le futur simple ü ü
ნამყო წინარე წარსული / Le plus-que-parfait ü
ნამყო დროის მიმღეობა / Le participe passé ü ü
აწმყო დროის მიმღეობა / Le participe présent ü ü
გერუნდივი / Le gérondif ü
ზმნური ზედსართავი სახელები / Les adjectifs verbaux ü ü
ბრძანებითი კილო / L’impératif présent ü ü
პირობითი კილოს აწმყო დრო / Le conditionnel présent ü ü
პირობითობის აღმნიშვნელი « si » ნაწილაკიანი წინადადებები
(ჰიპოთეზა) ü ü

კავშირებითი კილოს აწმყო დრო / Le subjonctif présent ü
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უარყოფის გამომხატველი ფორმა მარტივ და რთულ
დროსთან (ne – verbe – pas) / La forme négative ü ü

უარყოფის გამომხატველი ფორმა მარტივ და რთულ
დროსთან (ne – verbe – rien / jamais / plus / ni…ni, ne .. . que) ü

კითხვის გამომხატველი ფორმა / La forme interrogative
(კითხვის დასმა ინტონაციით, მტკიცებით ფორმაზე
კითხვითი საქცევის «est-ce que»-ს დამატებით, ინვერსიით,
კითხვითი ნაცვალსახელის/ზედსართავის/ზმნიზედის
გამოყენებით)

ü ü

ზმნის აქტიური და პასიური ფორმები / La forme active – La
forme passive ü ü

შედარებითი
ხარისხი
Le comparatif

ზედსართავ სახელთან / avec l’adjectif: plus/moins/aussi . . . que ü ü

ზმნიზედასთან / avec l’adverbe « bien » ü ü
არსებით სახელთან / avec le nom: plus de/moins de/ 
autant de . . . que ü ü

განსაკუთრებული ფორმები / Les cas particuliers:
bon(ne)/meilleur(e), petit(e)/moindre, mauvais(e)/pire ü ü

აღმატებითი
ხარისხი
Le superlatif

ზედსართავ სახელთან / avec l’adjectif: le/la/les + plus/moins +
adjectif ü ü

არსებით სახელთან / avec le nom: le/la/les plus de/moins de +
nom ü ü

ზმნიზედასთან / avec l’adverbe: le plus/le moins + adverbe ü ü
განსაკუთრებული ფორმები / Les cas particuliers: le meilleur,
le plus mauvais/le pire, le plus petit /le moindre, le mieux, etc. ü ü

წინდებული
La préposition

ადგილმდებარეობის, დროის, მიზეზის, რაოდენობის
გამოხატველი წინდებულები / Les prépositions marquant le
lieu, le temps, la cause, la quantité etc. (à, en, dans,de, avec, sans,,
chez, pour, vers, entre etc.)

ü ü

წინადადება
La phrase

მარტივი წინადადება / La phrase simple ü ü
რთული თანწყობილი და ქვეწყობილი წინადადებები
შემდეგი კავშირებით: et, ou, mais, parce que. ü ü

რთული თანწყობილი და ქვეწყობილი წინადადებები
შემდეგი კავშირებით: qui, que, si, quand, comme, pendant
que, puisque, lorsque, donc, etc.

ü

დროთა შესაბამისობა რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში/ 
La concordance des temps ü

პირდაპირი ნათქვამი / ირიბი ნათქვამი / Le discours direct –
Le discours rapporté/indirect ü

რუსული

შენიშვნა: თუ კონკრეტული გრამატიკული საკითხის გასწვრივ მხოლოდ პირველი გრაფაა
მონიშნული (კონტექსტში გაგება), ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსწავლეს მოეთხოვება ამ საკითხის
მხოლოდ და მხოლოდ აღქმა ისე, რომ კონტექსტის შინაარსი მისთვის გასაგები იყოს. ხოლო, თუ
კონკრეტული საკითხის გასწვრივ ორივე გრაფაა მონიშნული (ე.ი. გაგება და გამოყენება), ეს იმას
ნიშნავს, რომ მოსწავლეს ამ გრამატიკული საკითხის არა მხოლოდ აღქმა, არამედ კონტექსტში
გამოყენებაც უნდა შეეძლოს.
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მორფოლოგია

არსებითი სახელი\
Имя 
существительное

n სულიერი და უსულო არსებითი სახელები.\
Одушевленные и неодушевленные имена существите -
льные.

n საკუთარი და საზოგადო არსებითი სახელები.\
Нарицательные и собственные имена сущес -
твительные.

n არსებითი სახელის სქესი.\ Род имен сущес твит ель -
ных.

n არსებითი სახელების რიცხვი. არსებითი სახე ლები,
რომლებსაც აქვთ მხოლოდ მრავლობითი ან
მხოლობითი რიცხვი.\ Число имен существительных.
Существительные, имеющие форму только единствен-
ного или только множестве нн ого числа.

ü ü
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n ბრუნვათა სისტემა. არსებითი სახელის ბრუ ნების
ტიპები.\ Система падежей в русском языке. Типы
склонений имен существительных.

n ბრუნვადი და უბრუნველი არსებითი სახელები.\
Склоняемые и несклоняемые имена сущес тви тель ные.

n ბრუნების სხვადასხვა ტიპის მქონე არსებითი სახელები.\
Разносклоняемые существительные.

ü ü

ზედსართავი
სახელი\
Имя 
прилагательное

n ვითარებითი, მიმართებითი, კუთვნილებითი
ზედსართავი სახელები.\ Прилагательные качествен-
ные, относительные и притяжательные.

ü

n ზედსართავი სახელის სქესი, რიცხვი და ბრუნვა. \
Род, число и падеж имен прилагательных.

n ზედსართავი სახელის შედარებითი ხარისხი.\
Сравнительная степень прилагательных.

ü ü

n ზედსართავი სახელის აღმატებითი ხარისხი.\ Прев -
о сходная степень прилагательных.

n ზედსართავი სახელის სრული და მოკლე ფორმები.\
Полные и краткие прилагательные.

ü

რიცხვითი სახელი\
Имя числительное

n რაოდენობითი რიცხვითი სახელი. კრებითი
რიცხვითი სახელი.\ Количественные числительные.
Соб ирательные числительные.

n რიგობითი რიცხვითი სახელი.\ Порядковые числ -
ительные. 

n მარტივი და რთული რიცხვითი სახელები.\ Прос тые
и сложные числительные.

ü ü

n წილადები რიცხვითი სახელები.\ Дроби. ü
n რიცხვითი სახელის ბრუნება. \Склонение числительных. ü

ნაცვალსახელი\
Местоимение

n უკუქცევითი, პირის, კითხვითი, კუთ ვნი ლე ბითი,
ჩვენებითი, განსაზღვრებთი ნაც ვალ სახელების ბრუ -
ნება.\ Cклонение возвратного, личных, вопроситель-
ных, притяжательных, указательных, определитель-
ных местоимений.

ü ü

n მიმართებითი, განუსაზღვრელი, უარყოფითი, ნაც -
ვა ლსახელების ბრუნება.\ Склонение относительных,
неопределенных, отрицательных местоимений.

ü

ზმნა \ Глагол

n ზმნის განუსაზღვრელი ფორმა (ინფინიტივი).\
Неопределенная форма глагола. (инфинитив).

n უკუქცევითი ზმნები.\ Возвратные глаголы.
n ზმნის თხრობითი კილო.\ Изъявительное наклонение.

ü ü

n ზმნის ბრძანებითი და კავშირებითი კილო.\ Повел ит -
ельное и условное (сослагательное) наклонения глагола.

n გარდამავალი და გარდაუვალი.\ Переходные и неп е -
реходные глаголы.

n უპირო ზმნები.\ Безличные глаголы.

ü

n ზმნის ასპექტი. აწმყო, წარსული და მომავალი დრო\
Глаголы совершенного и несовершенного вида.
Настоящее, будущее и прошедшее время.

n ზმნის უღლება. პირი და რიცხვი.\ Спряжение
глаголов. Лицо и число.

n თავისებურ ზმნათა უღლება.\ Разноспрягаемые
глаголы.

n სქესის ასახვა ზმნის თხრობითი კილოს წარსული
დროის ფორმაში.\ Изменение по родам глаголов в фор -
ме изъявительного наклонения (прошедшее время).

ü ü

n სქესის ასახვა ზმნის კავშირებითი კილოს ფორმაში.\
Изменение по родам глаголов в форме условного (сос-
лагательного) наклонения.

ü

მიმღეობა\
Причастие

n აწმყო და წარსული დროის მიმღეობა.\ Причастия
настоящего и прошедшего времени.

n მოქმედებითი და ვნებითი გვარი.\ Дейст ви тельные и
страдательные причастия.

n ვნებითი გვარის მიმღეობის სრული და მოკლე ფორმები.\
Полные и краткие формы страдательных причастий.

n მიმღეობის შემცველი კონსტრუქციები.\ При частный
оборот.

ü

აბსოლუტივი \
Деепричастие

n სრული და უსრული სახის აბსოლუტივი.\ Деепри -
частия совершенного и несовершенного вида.

n აბსოლუტივის შემცველი კონსტრუქციები.\ Дее -
причастный оборот.

ü

ზმნიზედა\
Наречие

n ვითარების, დროის, ადგილის, კითხვითი,
უარყოფითი ზმნიზედები. \ Наречия образа дей-
ствия, времени, места, вопросительные, отрица-
тельные.

ü ü 

n მიზეზის, მიზნის, ხარისხის და ზომის, მიმარ თე ბი თი,
განუსაზღვრელი ზმნიზედები.\ Наречия причины,
цели, меры и степени, указательные, неопределенные.

ü

n ზმნიზედის შედარების ხარისხები.\ Степени
сравнения наречий. ü

წინდებული\
Предлоги n წინდებულების გამოყენება.\ Использование предлогов. ü ü

კავშირები\ Союзы; ნაწილაკები\Частицы; შორისდებული\Междометие ü
სინტაქსი \ Синтаксис

შესიტყვება\
Словосочетание

n სინტაქსური აგებულობის სახეები.\Виды связи слов в
словосочетании. ü ü

წინადადება \
Предложение

n თხრობითი, ბრძანებითი და კითხვითი წინა -
დადებები.\ Повествовательные, побудительные и
вопросительные предложения.

ü ü
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n მტკიცებითი და უარყოფითი წინადადებები.\
Утвердительные и отрицательные предложения. ü ü

მარტივი
წინადადება
\ Простое
предложение

n წინადადების მთავარი წევრები.\ Главные члены
предложения.

n წინადადების მეორეხარისხოვანი წევრები: გან -
საზღვრება, დამატება, გარემოება\ Вто рос тепенные
члены предложения: определение, дополнение,
обстоятельство.

n გავრცობილი და გაუვრცობელი, სრული და არასრული
წინადადებები.\ Распространенные и нераспространен-
ные, полные и неполные пред ложения.

n წინადადება ერთი მთავარი წევრით.\ Предло жение с
одним главным членом.

n კავშირები მარტივ წინადადებაში. Союзы в простом
предложении.

ü ü

მარტივი 
გართულებული 
წინადადება\
Простое
осложненное 
предложение

n წინადადება ერთგვარი წევრებით.\ Предложение 
с однородными членами. ü ü

n მიმართვის ფორმები, ჩართული სიტყვები და
გამოთქმები.\ Обращение и вводные конструкции. ü

რთული
წინადადება\
Сложное 
предложение

n თანწყობილი წინადადება.\ Сложносочиненное
предложение. ü ü

n ქვეწყობილი წინადადება.\ Сложноподчиненное
предложение. ü ü

n დამოკიდებული წინადადების ტიპები: განმარ -
ტებითი, განსაზღვრებითი, გარემოებითი. \ Виды
придаточных предложений: изъяснительное, опреде-
лительное, обстоятельственное.

ü

n თანწყობილი უკავშირო წინადადება.\ Слож -
носочиненное бессоюзное предложение. ü ü

n კავშირები и, или, а, но, потому что რთულ
წინადადებებში.\ Союзы и, или, а, но, потому что в
сложном предложении.

ü ü

n პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი.\ Прямая и кос-
венная речь. ü

მართლწერა \ Правописание

ორთოგრაფია\
Орфография

n არსებითი და ზედსართავი სახელების ბრუნვის
ნიშანთა მართლწერა.\ Правописание падежных
окончаний существительных, прилагательных.

n ზმნის პირის ნიშნების მართლწერა ზმნებში.\
Правописание личных окончаний глаголов.

n ხმოვნების და თანხმოვნების მართლწერა სიტყვის
ძირში.\ Правописание гласных исогласн ых в корнях слов.

n ასომთავრულის გამოყენება. \Употребление проп -
исной буквы.

n Ь და Ъ ასოების მართლწერა სიტყვებში.\ Право -
писание в словах ъ и ь.

n ხმოვნების მართლწერა შიშინა და Ц თანხმოვნის
შემდეგ.\ Правописание гласных после шипящих и ц.

ü ü

n მეტყველების სხვადასხვა ნაწილების დაბოლო ებ -
ების მართლწერა.\ Правописание окончаний слов
раз личных частей речи.

n მეტყველების სხვადასხვა ნაწილთა სუფიქსების
მართლწერა.\ Правописание суффиксов слов
разных частей речи.

n ხმოვნების და თანხმოვნების მართლწერა წინსართე -
ბში.\ Правописание гласных и согласных в приставках.

n н и нн-ს მართლწერა მეტყველების სხვადასხვა
ნაწილებში.\ Правописание н и нн в словах разных
частей речи.

n სიტყვების ერთად, ცალცალკე ან დეფისით
დაწერა.\ Слитное и дефисное написание слов.

n მეტყველების სხვადსხვა ნაწილებთან не და ни
ნაწილაკების მართლწერა.\ Слитное и раздельное
написание не и ни со словами разных частей речи.

n ზმნიზედების მართლწერა.\ Правописание наречий.
n ნაწილაკების მართლწერა.\ Правописание частиц.
n სიტყვის გადატანის ძირითადი წესები.\ Основные

правила переноса.

ü

პუნქტუაცია \
Пунктуация

n სასვენი ნიშნები წინადადების ბოლოს.\ Знаки пре-
пинания в конце предложения.

n სასვენი ნიშნები ერთგვარ წევრებთან. \ Знаки пре-
пинания в предложениях с однородными членами.

n სასვენი ნიშნები მიმართვასთან, ჩართულ სიტ -
ყვებთან და გამოთქმებთან. \ Знаки препинания в
предложениях с обращениями, вводными словами и
конструкциями.

n სასვენი ნიშნები თანწყობილ, ქვეწყობილ და
უკავშირო წინადადებაში.\ Знаки препинания в
сложном предложении: сложносочиненном,
сложно подчиненном, бессоюзном.

n სასვენი ნიშნების გამოყენება პირდაპირ ნათქ ვამ ში.\
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.

n სასვენი ნიშნების გამოყენება ციტირებისას.\Знаки
препинания в цитатах.

n სასვენი ნიშნების გამოყენება მიმღეობისა და აბსოლუ -
ტი ვის შემცველ კონსტრუქციებში.\ Знаки препинания в
предложениях с причастным и деепричастным оборотом.

ü

ãïèëìïøâåþò ãïèëúæåþò

уъхлуот енеют
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ïõïä úò õòì ììòð ¹5 ìï öï îë
ìêë äïì èîï âïä ôå îë âï íò éë íòì -
ûò å þå þòì ÷ï üï îå þòì æò æò ãï èëú -
æò äå þï ïáâì. æéåì, îë úï ðå æï -
ãëã àï øå èëá èå æå þò àò æï ðîë ôå -
ìò ó äò ãïí âò àï îå þò ìïà âòì óïè îï -
âò îå ìóî ìò ïî ìå þëþì æï ìï þó íå -
þòì èåüñ âå äë èåú íò å îå þå þò ùò íï
ðäïí çåï ùï èë ùå ó äò, ïè êóàõòà
ðå æï ãëã àï èó øï ë þï êò æåâ óô îë
ãïû äò åî æï.

ìêë äï øò ùïî èï üå þòà èó øï ëþì
ìïã íëþ îò âò êï àåæ îå þò, òãåã èå þï
æï åüï ðëþ îò âïæ õëî úò åä æå þï
èíòø â íå äë âï íò ðîë åá üå þò, êëí ôå -
îåí úò å þò, êëí êóî ìå þò, øå èåú íå þò -
àò æï òí üå äåá üó ï äó îò éë íòì ûò -
å þå þò. ìùë îåæ ïìå àò, ìï þó íå þòì -
èåüñ âå äë èåú íò å îå þï àï êï àåæ -
îï çå æï ãåã èò äò ðîë åá üòì ðîå -
çåí üï úòï èë åùñë 16  æå êåè þåîì
¹5 ìï öï îë ìêë äï øò. þò ë äë ãò òì
èïì ùïâ äåþ äòì àï èïî öòí ÿ âå äï ûòì
õåä è ûé âï íå äë þòà, XI êäï ìòì èëì -
ùïâ äå åþ èï þïâ ø âåþ èï èìèå íå äåþì
ãï ïú íåì õëî þ äòì áïî àó äò öò øå -
þò: çïí æó îò, èï õï, æë äò, àïâ àó õò,
æò êï, ñï íï. ñó îïæéå þï ãï ï èïõ âò äåì
òè ôïá ü çå, îëè ìï áïî à âå äë õëî þ -
äå ó äò êóä üó îå þòì ùïî èë øë þòì
åîà-åî àò æï èë ó êò æå þå äò êå îïï,
ìï áïî à âå äë øò ðó îòì ìïè øëþ äëæ

òà â äå þï áïî à äò, óô îë èå üïæ êò
— èåì õå àò. òìï óþ îåì ïæ ãò äëþ îò âò
öò øòì — ïõïä úò õó îò „ùò àå äò æë -
äòì“ øåìïõåþ æï ðóîòì úõëþòì èåì -
õóî üåáíëäëãòïçå. 

èëì ùïâ äå å þò ìï óþ îëþ æ íåí æòí -
öïæ, àïâ æï öå îå þó äïæ, ðó îòì
êóä üó îò ìïæ èò èë ùò ùå þò àï æï ìòñ -
âï îó äòà. ðîå çåí üï úòï ãïè æòæ îå -
þó äò òñë âò æå ë èï ìï äòà, ðó îòì ìï -
õå ë þï àï ôë üë å þò àï æï äï èï çïæ
ãï ôëî èå þó äò êåæ äòì ãï çå àòà,
òî ã â äòâ êò ìï ìò ï èëâ íë æï èï æò -
ìïé è û â îå äò ìóî íå äò üîò ï äåþ æï,
ìóî íå äò òè ðó îå þò ìï, îëè äå þòú
„åä êï íïì“ èò åî èò ùë æå þó äò õëî þ -
äòì ôáâò äòà òñë ãï èëè úõ âï îò æï
ãï èë ôå íï çå ùïî èëæ ãå íò äò.

ðîå çåí üï úòï ðó îòì ìï ãï äë þå -
äòà æïì îóä æï.

ìêë äòì æò îåá üëî èï ýå íòï èå -
îï þòø âòä èï æï ìêë äòì ìüó èïî èï,
ïãë îòì ¹3 ìï öï îë ìêë äòì æò -
îåá üëî èï âïõ üïíã ìó õò üïø âòä èï
èëì ùïâ äå åþì æï èïì ùïâ äåþ äåþì
æò æò èïæ äë þï ãï æï ó õï æåì æï
ùïî èï üå þå þò óìóî âåì.

ÈÏÒÏ ÀÏ ÀÅØ ÂÒ ÄÒ                   
ìï þó íå þòì èåüñ âå äë èåú íò å îå þï àï

êï àåæ îòì àïâè ö æë èï îå, 
ôò çò êòì èïì ùïâ äå þå äò

„ðóîò  ÷âåíò ïîìëþòì“

ìï òí üå îå ìë  ãïê âå àò äò
êïì ðòì èàï âïî þòþ äò ë àå êï øò êïì ðòì ¹1 ìï öï îë ìêë äòì VIIIþ êäï ìòì

èëì ùïâ äå àïà âòì ó÷ âå ó äë ãïê âå àò äò ÷ï üïî æï àå èï çå: „õå äëâ íå þï æï èå -
æòï“ (èïì ùïâ äå þå äò — èï íï íï ñï þï íïø âò äò).

îï ò ë íóä ãï çåàòì „ïõï äò ãïí àò ï æò“ ýóî íï äòì üò áïä þï üë íò îó ìó æïí
õå ÷ó ïø âò äò èëì ùïâ äå åþì ìï òí üå îå ìëæ åìï óþ îï ãï çå àòì òì üë îò ï çå,  ãï -
çåà øò ãïí àïâ ìå þóä îóþ îò êåþ çå,  ïé íòø íï, îï ïîòì ãîï ôò êï æï, îëè íï þåÿ -
æò ãîï ôò êï æéå ìïú æòæ îëäì ïì îó äåþì ñë âåä æéò óî úõëâ îå þï øò.  íï -
þåÿ æò ãîï ôò êòì êïâ øò îò àï íï èåæ îë âå úõëâ îå þïì àïí — àáâï èïí, — ãïí ìï -
êóà îå þòà óùñëþì õåäì åîà-åî àò èíòø â íå äë âï íò æïî ãòì, ýóî íïä-ãï çå -
àå þòì ãîï ôò êòì ãïí âò àï îå þïì. îï àáèï óí æï, ïá âå ñó îïæéå þï ãï èïõ âòä æï
ýóî íïä - ãï çå àå þòì àå èò ìïà âòì ïóúò äå þå äò òìå àò åäå èåí üå þòì øåá è íï -
çå, îë ãë îò úïï: øîòô üå þò, ëî íï èåí üå þò, íòø íå þò æï ìòè þë äë å þò.

ýóî íï äòì ü èï ïèëè ùó îï âïæ ãïì úï ðï ìó õå þò èëì ùïâ äå àï êòàõ âåþì. 
þòþ äò ë àå êòì àï íïè ø îë èåä èï äòï íò ðï îòø âòä èï èëì ùïâ äå åþì ó÷ âå íï

ýóî íïä-ãï çå àå þò: „åðò çë æò“, „äò üå îï üó îó äò ðï äòü îï“, „ìïî êå“, „êï -
îòþ ÿå“, „èòí æï, ñâå äï ôå îò âò úë æå“,  „àþò äò ìå äå þò“, „24 ìï ï àò“ æï ï.ø. øåõ -
âåæ îï çå èëì ùïâ äå åþ èï ãï ï êå àåì æïì ê â íï, îëè ãîï ôò êó äò æò çï ò íòì ãï îå -
øå âåî òïî ìå þåþì  ýóî íïä-ãï çå àå þò æï îëè îå æïá úò ï øò æò æò ñó îïæéå þï
åà èë þï ìðå úò ï äóî èõïü â îóä îå æïá üëîì.

èëì ùïâ äå åþ èï èïæ äë þï ãï æï ó õï æåì îó ìó æïí õå ÷ó ïø âòä ìï æï äòï íò ðï -
îòø âòäì ìï òí üå îå ìë ìï óþ îò ìïà âòì æï èò ó äë úåì ãï çåà „ïõï äò ãïí àò ï -
æòì“ 80 ùäòì òóþò äå.

èò éå þó äò òí ôëî èï úòï òè æå íïæ øàïè þåÿ æï âò ïé èë÷ í æï, îëè èëì ùïâ äå -
åþ èï ìï êó àï îò ýóî íï äå þòì ãï èë úå èï ãï æïùñ âò üåì. æéå ò ìïà âòì ãï èë ò úï
ìï èò ýóî íï äò: „àëâ äòì ãóí æï“, „çïè àï îò“ æï „÷å èò ìï áïî à âå äë“.

ÏÍÒ  ÍÏ ÎË ÇÏØ ÂÒ ÄÒ
VIIIþ êäï ìòì   èëì ùïâ äå

ìï õåä è ùò ôë ðîëã îï èòì „áïî àó äò,îë ãëîú èå ë îå
åíï“ ôïî ã äåþ øò (êë ëî æò íï üë îò — èï êë ÿò äïø âò äò),
íò íëù èòí æòì îï ò ë íòì ãïí ûòì øë àï îóì àï âå äòì ìï õå -
äë þòì ¹2 ìëè õó îå íë âï íò ìï öï îë ìêë äòì áïî àó äò
åíòì êäó þòì ùåâ îå þò (õåä è ûé âï íå äò — íï íï þïî öï ûå-
èò õï íïø âò äò) ìüóè îïæ âåù âò åà íò íëù èòí æòì ¹4 ìï öï -
îë ìêë äïì (æò îåá üë îò — äå äï õò àï îòø âò äò). þïâ ø -
âåþ èï åî àò æéå ãï ï üï îåì ìêë äï øò, æï åì ù î íåí ãïê âå -
àò äåþì æï, øåû äå þòì æïã âï îïæ, èë íï ùò äå ë þï èò ò éåì
ãïê âå àò äòì èìâäå äë þï øò áïî àóä åíï çå.

ìï åî àë éë íòì ûò å þï çå, áïî à âåä þïâ ø âåþ àïí åî àïæ,
ùï ò êòàõåì äåá ìå þò áïî àóä åíï çå, òè éå îåì áïî àó äò æï
ìëè õó îò ìòè éå îå þò, òúåê âåì, ãïú âï äåì èò ìï èïî àå þò, æï -
èå ãëþ î æ íåí. èëì ùïâ äå åþì áïî àó äò åíòì øåì ùïâ äò äò
äåá ìò êòì ðîïá üò êó äïæ ãï èë å ñå íå þòì ìï øó ï äå þï èò å úïà.

èë üò âï úò òì ïèïé äå þòì èòç íòà æò æò èíòø â íå äë þï
¸áëí æï íë íëù èòí æòì áïî àó äò åíòì ìïõ äòì æïà âï äò -
å îå þï ìïú. èò ìò õåä è ûé âï íå äòï åä èò îï ìðë ò ï íò, îë -
èåä èïú êïî ãïæ òúòì áïî àó äò æï îë èåä ìïú áïî àó -
äò åíòì ìùïâ äå þï ïâï äòï îå ãò ëí øò.

êèï ñë ôò äå þò òñ â íåí þïâ ø âå þò. èïà ïé üï úå þïì
ìïçé âï îò ïî ¸áëí æï, îë úï ãï ò ãåì, îëè áïî àóä ìêë -
äï øò ìë èå õò þïâ ø âå þòú ìùïâ äë þåí. ëú íå þïæ åá úïà
òìå âå êïî ãïæ òè éå îëí áïî àó äò ìòè éå îå þò, îë ãëîú
íò íëù èòí æòì áïî àó äò ìêë äòì þïâ ø âå þò èéå îò ïí.

õøò îïæ óí æï èë åùñëì ïìå àò øåõ âåæ îå þò, îïú þïâ ø -
âåþì ãï íó âò àï îåþì îë ãëîú ìï êó àï îò, òìå óúõë åîòì
àâòà è ñë ôï æë þòì æï ôï ìå þò ìï æï ðï üò âòì úå èòì óíïîì,
ïì ùïâ äòì ìòñ âï îóäì, êïú à èëñ âï îå ë þïì. àòà áëì, ìïè -
ñï îëì ãï ìï ãë íïæ òì èë æï ÷âå íò þïâ ø âå þòì íïà á âï èò:

„âå îï âòí ãïã âò àò øïâì 
øåê îóä ãó äåþì, 

èçòì ô îïæ ãâòþ î ùñò íïâì
èàï æï èæå äë,

øå íò ìò äï èï çå ãâï ìóä æ ã èó äåþì,
øå íò ûäò å îå þï ãâï ìóä æ ã èó äåþì,
æå æïë ìï áïî à âå äë !“

ðîë åá ü øò èë íï ùò äå ëþ æ íåí ìëè õó îò åíò ìï æï õå -
äëâ íå þòì ðå æï ãë ãå þò — êï îò íï áï èï äò ï íò æï âï íòê àå -
âï íò ï íò.

ðîë åá ü èï åî àõåä êò æåâ æïã âï íï õï, îëè ÷âåí, ìï -
áïî à âå äë øò èúõëâ îåþ ñâå äï åîëâ íå þòì ïæï èò ïíì åî -
àò ìïè øëþ äë ãâïáâì æï ìï áïî à âå äëì õå äò ìóô äå þï
åî à íï ò îïæ çîó íïâì ñâå äï çå. ìï õåä è ùò ôë ðîëã îï èï
„áïî àó äò, îë ãëîú èå ë îå åíï“ ùïî èï üå þòà èòè æò íï -
îå ëþì ÷âåíì ìêë äï øòú æï îï ò ëí øòú. èïæ äë þï ïè
ðîëã îï èòì à âòì õå äò ìóô äå þïì, ãï íïà äå þòì ìï èò íòì -
ü îë ìï æï èïì ùïâ äå þåä àï ðîë ôå ìò ó äò ãïí âò àï îå þòì
úåíüîì.

ïõ äï ÷âå íò èïì ðòí û äë þòì öå îòï. âå äë æå þòà áïî à -
âåä þïâ ø âåþì ÷âåí àïí, ìêë äï øò.

ÌÏÎ ÁÒÌ ÆÓÎ ÃÏ ÎÒ Ï ÍÒ
íò íëù èòí æòì îï ò ë íòì ãïí ûòì øë àï îóì àï âå äòì

ìï õå äë þòì ¹2 ìï öï îë  ìêë äòì æò îåá üë îò 

ÍÏ ÍÏ ÞÏÎ ÖÏ ÛÅ-ÈÒ ÕÏ ÍÏØ ÂÒ ÄÒ
„áïî àó äò, îë ãëîú èå ë îå åíòì“  ðå æï ãë ãò 

åî àò æéå íò íëù èòí æòì áïî àóä ìêë äï øò

21 æå êåè þåîì êïì ðòì èó íò úò ðï äò üå üòì èëì ùïâ äå
ïõïä ãïç î æë þòì ìïõ ä øò ÷ï üïî æï ìï ï õïä ù äë çå ò èò,
îëèåäøòú èë íï ùò äå ëþ æ íåí êïì ðòì ¹1 ìï öï îë ìêë -
äòì èëì ùïâ äå å þò æï êïì ðòì èëì ùïâ äå ïõïä ãïç î æë -
þòì ìïõ äòì äò üå îï üó îóä-øå èëá èå æå þò àò ùîòì
(ùîòì õåä è ûé âï íå äò èï íï íï ñï þï íïø âò äò) ùåâ îå þò:
þ. þò ãï íïø âò äò, å. þò üï îòø âò äò, á. þóàõó çò, í. àï þó -
ïø âò äò, ã. àï þó ïø âò äò, í. àï þó êïø âò äò, ä. òäó îò ûå,
ä. êï õòø âò äò, ä. êë þï ò ûå, ò. èïî áï îïø âò äò, ä. íë æï -
îòø âò äò, ã. ðë äëú êò, í. ìë ñó îïø âò äò, ê. áìëâ îå äò,
è. áóî àï ó äò, ä. ñï çï îïø âò äò, è. ùòê äï ó îò, ï. íï îë -
çïø âò äò, á. ãó îïì ðïø âò äò.

âòì ïéïî øåõ â æå þë æòà èïà øë îòì. ïá òñë ôòô áòï,
ìïí üï êäï ó ìò, ÷ë õï-ïõï äóõ øò ãï èëùñë þò äò áïî à âå -
äò  âïý êï úò, öïÿ âòì ðå îïí ãòà øå èë ìò äò èå ë èï îò, âò -
êòí ãòì èó çï îï æò ï íò èåþ î ûë äò æï óíï çåì êï þï øò ãï -
èëùñë þò äò ôå îòï.

çå ò èòì èë íï ùò äå å þò åî à èï íåàì åöòþ îå þëæ íåí
èõïü â îóä êòàõ âï øò, ìòè éå îï øò, ãï èë úï íå þòì àáèï øò,
ïìå âå ùïî èë ïæ ãò íåì îë äó îò àï èï øò íïû âòì õòì ãïî -
øå èë. 

æïè ì ù îå ìï çë ãï æë å þï ãïí ìï êóà îå þòà èë õòþ äï
äó êï êï õòø âò äòì øåì îó äå þóä èï áïî àóä èï õïä -
õóî èï ìòè éå îïè. èëì ùïâ äå åþ èï ìóî âò äå þòú ãïã âòè -
õò äåì: çëãì èë þò äó îò üå äå ôë íò ìóî æï ìï ï õïä ù -
äëæ, çë ãò àóî èå êëè ðò ó üåî çå ëú íå þëþì, åî à èï
èëì ùïâ äåè ïìå àò îïè àáâï: ÷å èò íïü â îï òá íå þï, ÷ï -
ôòá îå þó äò ìóî âò äò ñâå äïì ïóõ æåì ïõï äò ùäòì öï -
æëì íóî éï èå ìë.

éë íòì ûò å þòì æï ìïì îóäì êïì ðòì èó íò úò ðï äò üå -
üòì èëì ùïâ äå ïõïä ãïç î æë þòì ìïõ ä èï ãó äóõ âïæ
óèïì ðòí û äï ðï üï îåþì. üêþò äå ó äò æï ôï ìò ï íò ìï -
÷óá îå þò èëì ùïâ äå å þò ìïà âòì øå ò ûò íï êïì ðòì èó íò úò -
ðï äò üå üòì ìï õå äëâ íå þë ìêë äå þòì ãï åî àò ï íå þòì
æò îåá üëî èï íó íó ñò ôò ïí èï. èïí  æï ìï õå äëâ íå þë

ìêë äå þòì ãï åî àò ï íå þòì ìðå úò ï äòì ü èï  èï êï êï ò øï -
óî èï øë þï-ïõï äò ùå äò èò ó äë úåì éë íòì ûò å þòì èë -
íï ùò äå èëì ùïâ äå åþì æï þåæ íò å îò èë èï âï äò óìóî -
âåì èïà.

îï  óí æï  èï õï îë,  øåí  ùå äë,  ïõï äë?



„ïõïäò ãïíïàäåþòì“ ùòãíòì àïîë

„îï ïîòì îï“ åîàò üëèò — 11 äïîò

èòèæòíïîåëþì õåäèëùåîï
ÃÏÆ ÈË ÎÒÚÕ ÂÒ ÌÏÌ ÏÓÚÒ ÄÅÞ ÄÏÆ ÈÒ Ó ÀÒ ÀÅÀ 

ÁÏ ÄÏ ÁÒ, ÎÏ Ò Ë ÍÒ, ÌË ÔÅ ÄÒ, ÌÊË ÄÏ, ÌÏ ÕÅ ÄÒ ÆÏ ÃÂÏ ÎÒ. 

øå ìïû äå þå äòï òí æò âò æó ï äó îò õåä èë ùå îå þò!

ÈÌÓÎ ÂÅ ÄÅ ÞÒ ÆÏÃ ÂÒ ÊÏÂ ØÒÎ ÆÒÀ ÜÅ ÄÅ ÔË ÍÅÞ ÇÅ: 

295 80 23;  8790 95 80 23; 577 13 22 83. 

õåä èë ùå îòì àïí õï ãïæ èë îòúõåà îåê âò çò üåþ çå: 
èòèéåþò — øðì „ïõïäò ãïíïàäåþï“, ì/ê202058735

ì/ì„äòþåîàò þïíêò“, þ/êLBRTGE22, ï/ïGE93LB0113314052305000

ø å è ë ã â ò å î à æ ò à !

19-25  òïíâïîò   2012

C M Y K

èòìïèïîàò: üåüåäïøâòäòì ¹3  üåä.: 295 80 23, 8790 958023, 577 132283. 

www.axaliganatleba.ge  E-mail: axaliganatleba@gmail.com Skype: axali.ganatleba

îåãòìüîïúòòì ¹ 2/4-1609, òíæåáìò õåäèëùåîòìàâòì: 76096

ãïçåàò îåãòìüîòîåþóäòï æòæóþòì îïòëíòì ìïìïèïîàäëì èòåî.

ÎÅÆÏÁÚÒÒÌ ÎÅÊÂÒÇÒÜÅÞÒÏ:
ìïáïîàâåäëì þïíêò 

þ/ê BAGAGE22, 
ì/ê 202058735, 

ï/ï GE 86 BG 0000000 123631000 GEL 
èàïâïîò

îåæïáüëîò:
ÈÏÎÒÊÏ ×ÒÁËÂÏÍÒ îåæïáúòïøò øåèëìóäò õåäíïùåîåþò ïî îåúåíçòîæåþï æï ïâüëîåþì ïî óþîóíæåþïà.

ÈÌËÔ ÄÒË ÒÌ ÜË ÎÒ ÒÌ 
ÅÍ ÚÒÊ ÄË ÐÅ ÆÒÏ  

45 35 ÄÏÎÒ

ÌÏ ÞÏÂ Ø ÂË ÚÕË ÂÅÄ ÀÏ 
ÅÍ ÚÒÊ ÄË ÐÅ ÆÒÏ 

30 26 ÄÏÎÒ

ÕÅ ÄËÂ ÍÅ ÞÒÌ 
ÒÄÓÌ Ü ÎÒ ÎÅ ÞÓ ÄÒ 
ÒÌ ÜË ÎÒÏ 

40 30 ÄÏÎÒ

„èìëôäòë äòüåîïüóîòì êäïìòêëìåþò“ 
åîàò üëèò — 12 äïîò

ãï èëè úåè äë þï „æò ë ãå íå ìï“ æï
ãï çåà „ïõï äò ãï íïà äå þòì“

ìðå úò ï äó îò ðîë åá üò

ìïñ èïù âò äë åí úòê äë ðå æòï 
„ÈÓÌÒÊÏ“

29.90 

17 ÄÏ ÎÒ

ìïñ èïù âò äë åí úòê äë ðå æòï 
„ÌÐËÎÜÒ“

29.90 

10 ÄÏ ÎÒ

ÕÅÄ ÈËÈ ÙÅÎ ÀÏ ÌÏ ÑÓ ÎÏÆÉÅ ÞËÆ!
àó àáâåí ùòã íòì èëñ âï îó äò þîûïí æå þòà, øå ãòû äò ïà òìïî ãåþ äëà

„æò ë ãå íåì“ øå èë àï âï çå þòà  æï ãï ï ôëî èëà õåä èë ùå îï. 

ãï èë ò ùå îåà ùòã íå þò æï 
èò ò éåà ìðå úò ï äóî ôï ìïæ

v ÂÏ ÝÏ-ÔØÏ ÂÅ ÄÏ, I-IV ÜË ÈÒ, — 11 ÄÏ ÎÒ
v ÍË ÆÏÎ ÆÓÈ ÞÏ ÛÅ, I-V ÜË ÈÒ, — 13 ÄÏ ÎÒ
v ÏÄÅÁ ÌÏÍ Æ ÎÅ ÑÏÇ ÞÅ ÃÒ, I-II ÜË ÈÒ,   — 11 ÄÏ ÎÒ
v ÈÒ ÕÅ ÒÄ ÖÏ ÂÏ ÕÒØ ÂÒ ÄÒ, I-VII ÜË ÈÒ — 11 ÄÏ ÎÒ
v ÄÅ ÂÏÍ ÃË ÀÓÏ, I-II ÜË ÈÒ — 16 ÄÏ ÎÒ
v ÅÆÒ ØÅÎ ÑÒ ÔÒ Ï ÍÒ, I-II ÜË ÈÒ — 15 ÄÏ ÎÒ
v ÊËÍ Ì ÜÏÍ ÜÒ ÍÅ ÃÏÈ ÌÏ ÕÓÎ ÆÒÏ, 

I, II, III, VI, VII,VIII ÜË ÈÒ — 16 ÄÏ ÎÒ, IV-V ÜË ÈÒ —18 ÄÏ ÎÒ
v ÎÅ ÂÏÇ ÒÍÏ ÍÒØ ÂÒ ÄÒ, I-VI ÜË ÈÒ — 12 ÄÏ ÎÒ
v ÂÏÕ ÜÏÍÃ ŸÅ ÄÒ ÛÅ, I-IV ÜË ÈÒ —12 ÄÏ ÎÒ
v ÃÎÒ ÃËÄ ÏÞÏ ØÒ ÛÅ, I-II ÜË ÈÒ — 12 ÄÏ ÎÒ 
v ËÜÒÏ ÒËÌÅ ÄÒ Ï ÍÒ, I-IX ÜË ÈÒ — 12 ÄÏ ÎÒ
v ÀÏ ÈÏÇ ŸÒ ÄÏ ÛÅ, I-VI ÜË ÈÒ — 10 ÄÏ ÎÒ
v ÃË ÆÅÎ ÛÒ ÷Ë ÕÅ ÄÒ, I-IV ÜË ÈÒ — 13 ÄÏ ÎÒ 

èëì ùïâ äå å þò ìï æï 
ðå æï ãë ãå þòì ìï èï ãò æë ùòã íò

àï èïî þå îë çïø âò äò

„ÁÏÎ ÀÓ ÄÒ ÅÍÒÌ ÌÏÌ ÊË ÄË 
ÃÏÍ ÈÏÎ ÜÅ ÞÒ ÀÒ ÄÅÁ ÌÒ ÊË ÍÒ“

14.90 

10 ÄÏ ÎÒ

áïî à âå äò èùåî äå þò

èòàòàåþóäòï àòàë üëèòì ôïìò

• ãóìüïâ ôäëþåîò  - ÈÏÆÏÈ ÞËÂÏÎÒ
• ëíëîå æå þïäçïêò - ÈÏÈÏ ÃËÎÒË
• âòáüëî ¸òóãë - ÐÏÎÒÇÒÌ ÉÂÀÒÌÈØËÞÄÒÌ ÜÏÛÏÎÒ
• åèòä çëäï - ÁÏÄÀÏ ÞÅÆÍÒÅÎÅÞÏ
• ïäåáìïíæîå æòóèï - ÊÏÂÊÏÌÒÏ
• ôòëæëî æëìüëåâìêò - ÈÊÂÆÏÎÒ ÌÏÕÄÒÌ ÷ÏÍÏÙÅÎÅÞÒ
• ¸åíîò îïòæåî ¸ïãïîæò - ÈËÍÜÅÌÓÈÏÌ ÏÌÓÄÒ
• ìüåíæïäò - ÙÒÀÅÄÒ ÆÏ ØÏÂÒ
• äåâ üëäìüëò - ÊÏÂÊÏÌÒÓÎÒ ÈËÀÕÎËÞÅÞÒ
• öëíïàïí ìâòôüò - ÃÓÄÒÂÅÎÒÌ ÈËÃÇÏÓÎËÞÏ
• åîòõ èïîòï îåèïîêò - ÌÏÈÒ ÈÅÃËÞÏÎÒ
• øëæåîäë æå äïêäë - ÌÏÕÒÔÏÀË ÊÏÂØÒÎÅÞÒ
• ïäåáìïíæîå ðóøêòíò - ÈËÀÕÎËÞÅÞÒ
• øüåôïí úâïòãò - ÈËÓÀÈÅÍÄËÞÏ ÃÓÄÒÌÏ
• èïòí îòæò - ÊÂÏÎÜÅÎËÍÒ

ïõïäò

ïõïäò

ïõïäò

ÐÒÎ ÂÅ ÄÏÆ ÌÏ ÁÏÎ À ÂÅ ÄË ØÒ!


