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âïýï-ôøïâåäï - 150

„ãòñâïîæåà, êïúíë, åîàèïíåàò“

„ïîùòâò âíïõå æïÿîòäò
ñâïâ-ñëîíåþì åëèåþëæï“
— òìèòì ìúåíòæïí...
„âï¸, èêâæïîë âïýêïúëþïë
úëúõäïæ æïèèïîõïâ àïâòìï“
— þóþóíåþì ïôøòíï...
„àó ïìå üóîôï òñïâò, îïæ âåî ãïè÷íåâæò
òïë“ — ïèéåîåþóäïí âïýïì ðëåçòòì èïîãïäòüåþò.
...äåáìì ìòèéåîï úâäòæï, ìòèéåîïì —
úåêâï, úåêâïì — èõïüâîóäò êòàõâï âïýïì
èëàõîëþåþòìï. ìïçåòèë ãïíùñëþïì áèíòæï
òíüåîòåîò, îëèåäòú èëîàóäò òñë ôøïóîò ôïîæïãåþòà, èëìùïâäååþò ãïèëùñëþòäíò òñâíåí ïè êóàõòìàâòì øåìïôåîòì ìïèëìøò. 14 æåêåèþåîì, ìêëäï-äòúåóè „úëæíïì“ (æòîåáüëîò — íïçò íïæòîïûå) æïîþïçøò, ÷ïüïîæï âïýï ôøïâåäïì ìïòóþòäåë
ùäòìïæèò èòûéâíòäò éëíòìûòåþï — „ãòñâïîæåà, êïúíë, åîàèïíåàò“, îëèäòì òíòúòïüëîò æï ëîãïíòçïüëîò òñë áïîàóäò
åíòìï æï äòüåîïüóîòì èïìùïâäåþåäò æïîåöïí úõëèïîòï.
òíüåãîòîåþóäò éëíòìûòåþï, óðòîâåäåì ñëâäòìï, èòçíïæ òìïõïâæï ëîò ìêëäòì
æïèåãëþîåþïì, òíêäóçòóîò èëìùïâäååþòì
÷ïîàâïì ìïçëãïæëåþïøò.
ìêëäï-äòúåóèòì áïîàóäò åíòìï æï äò-

üåîïüóîòì êïàåæîïè, ¹200 ìïöïîë ìêëäï-ðïíìòëíòì ìììè èëìùïâäååþàïí åîàïæ,
ìúåíïçå ãïïúëúõäï èùåîäòì óêâæïâò ðåîìëíïýåþò.
áïîàóäò åíòìï æï äòüåîïüóîòì ðåæïãëãòì, òîèï þåãòïøâòäòì èëìùïâäååþèï
ùïîèëïæãòíåì ðëåèï „ãëãëàóîò æï ïôøòíï“. ðåæïãëãì æòæò îóæóíåþòà ¸ñïâæï èëìùïâäååþò øåî÷åóäò, îïàï èìèåíåäòì ãóäïèæå èòåüïíï ðëåüòì ìïàáèåäò. æòæ øàïþåÿæòäåþïì áèíòæï ìúåíïçå ãïúëúõäåþóäò ðëåüóîò ùïîèëìïõâòì, îåïäóîò ãèòîò
ðåîìëíïýåþò. õïüëþïçå èëìóä êïîã ñèåþì
íïáåþ âïýêïúàï õåâòìþåîò äëúïâì æï ìòñâïîóäìï æï êïúàèëñâïîåëþïì áïæïãåþì. ìïêóàïî ôåîòúâïäåþïì ìòïèïñòà ãïèëõïüïâì
ãèòîò ðåîìëíïýò æï ïèòà ãïõïîåþóäò óôïäò êïîã ñèïì öâïîì ìùåîæï çåíòàï.
ìêëäï-äòúåóèòì áïîàóäò åíòìï æï äòüåîïüóîòì èïìùïâäåþäåþòì — íòíë èåäáïûòìï æï äòï äïçòøâòäòì èëìùïâäååþèï
ùïîèëïæãòíåì þòëãîïôòï ãïôëîèåþóäò
âòæåëèïìïäòà, æïùñåþòàò ìïôåõóîòì èëìùïâäååþèï — ìðåáüïêäò „÷õòêâàï áëîùòäò“
(èïìùïâäåþäåþò: îòüï ðïðòïøâòäò, èïîòíå
êâïîïúõåäòï), ¹200 ìêëäï-ðïíìòëíòì èëìùïâäååþèï ùïòêòàõåì âïýïì äåáìåþò.

„òæãíåí æï åäëæíåí, óìïçéâîëï èàåþòì
èëäëæòíò“ — êòàõóäëþì ìêëäï-äòúåóèòì „úëæíï“ V êäïìòì èëìùïâäå èïîòïè
üñåøåäïøâòäò æï èìèåíåäò àòàáëì õåæïâì
úïèæå ïéèïîàóä ãóäöâîòïí èàåþì...;
„âï¸, æåæïì àáâåíìï ñëâåþë...“ — øåèïîàï
ðïüïîï èóøüò ðòîâåäêäïìåäèï äóêï êóõïäïøâòäèï (èïìùïâäåþåäò — íïíï çóîïþòïíò).
„óéîïí üñåøò èëìóäò âïî, èïíïè úëúõïäò
âïî, ÷åèò ìòäïèïçòà æïâïüêþëþ üñåì, þïäïõì...“ — ïèþëþì ¹200 ìêëäòì èëìùïâäå
ïíîò üåüóäëâò æï àòàáëì âõåæïâà ðïüïîï úòìôåî ñâïâòäì, îëèåäòú ìòäïèïçòìàâòì æï ìòñâïîóäòìàâòìïï ãï÷åíòäò...
¹200 ìêëäï-ðïíìòëíòì æï ìêëäï-äòúåóèòì „úëæíï“ èóìòêòì ðåæïãëãåþèï — èïñâïäï þóíüóîèï æï íïàòï èëìóäòøâòäèï
ëîòâå ìêëäòì èëìùïâäååþì åîàëþäòâò
ìòèéåîòà æïïìîóäåþòíåì éëíòìûòåþï.
ìïéïèëì æïìïìîóä èëùâåóä ìüóèîåþì
ìòüñâòà èòèïîàï ìêëäï-äòúåóèòì æòîåáüëîèï íïçò íïæòîïûåè.

éëíòìûòåþïì åìùîåþëæíåí: ãäæïíò-íïûïäïæåâòì îïòëíòì ãïèãåþåäò íëæïî ìïíæóõïûå; ãïèãåþäòì èëïæãòäå âòüïäò ãëãóïûå; ãïèãåëþòì èàïâïîò ìðåúòïäòìüò èïíó÷ïî ÷ïôò÷ïûå; ïæèòíòìüîïúòòì õåäèûéâïíåäò þåìïîòëí ïîâåäïûå; èóíòúòðïäòüåüòì àïâèöæëèïîå ïâÿïäï-ãäæïíòì õåâòì çëíïøò ïäåáìïíæîå ÷ïôò÷ïûå; ìïêîåþóäëì ùåâîò æïâòà ùåîåàåäò; ãäæïíò-íïûïäïæåâòì îïòëíòì îåìóîìúåíüîòì ìðåúòïäòìüò àïèïî êâòùòíïøâòäò; ¹200 ìêëäïðïíìòëíòì æòîåáüëîò èïîòíå óöèïöóîòûå;
ø.ð.ì. „êïíæòæòì“ æòîåáüëîò èïîòíï áâîòâòøâòäò; ¹59 ìïöïîë ìêëäòì æòîåáüëîò
ÿïþóê ÿïþóêòïíò æï ìõâåþò.
ãäæïíò-íïûïäïæåâòì ãïèãåëþïè æï ø.ð.ì
„úëæíïì“ æòîåáúòïè ìïèïõìëâîë ôïìòïíò
ìï÷óáîåþò ãïæïìúåì éëíòìûòåþïøò ÷ïîàóä
èå-200 ìêëäï-ðïíìòëíòì èëìùïâäååþì.

ÀÅÏ ÎÓÕÏÛÅ
ø.ð.ì. „úëæíïì“ òìü èåíåöåîò

èïàåèïüòêòì ìùïâäåþòì
èåàëæòêòì
ïõïäò ìïõåäèûéâïíåäë
öåèïä öòíöòõïûòì „æïùñåþòà ìêëäïøò
èïàåèïüòêòì ìùïâäåþòì èåàëæòêï“ ãïèëèúåèäëþï „ãïíïàäåþïè“ ãïèëìúï 1990 ùåäì.
ïè øåìïíòøíïâò ùòãíòì üòîïýò 20000 åãçåèðäïîò òñë. ãïâîúåäæï èàåä ìïáïîàâåäëøò.
1990 ùäòæïí ïè ùòãíçå æïùñåþòàò êäïìåþòì
èïìùïâäåþåäàï èîïâïäò àïëþï ïéòçïîæï.
èòóõåæïâïæ ïìåàò æòæò üòîïýòìï, 1996
ùäòìïàâòì, ïéíòøíóäò ìïõåäèûéâïíåäë
ùòãíòì èïéïçòåþòì àïîëåþòæïí ãïáîï æï ìïÿòîë ãïõæï èòìò õåäèåëîåæ ãïèëúåèï.
ùåäì, ìïïõïäùäëæ, ãïèëèúåèäëþï „óíòâåîìïäèï“ ãïèëìúï öåèïä öòíöòõïûòì ïéíòøíóäò ìïõåäèûéâïíåäëì ãïæïèóøïâåþóäò ãïèëúåèï — „èïàåèïüòêòì æïùñåþòàò
êóîìòì ìùïâäåþòì èåàëæòêï æï üåáíëäëãòï“.
ãïíïàäåþòì øåìïõåþ ìïáïîàâåäëì ïõïäò
êïíëíòì øåèëéåþòà ìïáïîàâåäëì ìêëäåþøò
èîïâïäò ìòïõäå øåèëâòæï. ïèòì ãïèë, èåàëæòêòì ìïõåäèûéâïíåäëè, ùòíï ãïèëúåèåþàïí øåæïîåþòà, èîïâïäò úâäòäåþï ãïíòúïæï. èïàåèïüòêòì æïùñåþòàò êóîìòì øòíïïîìò æï èëúóäëþï, ïè êóîìòì ìùïâäåþòì èòçíåþò, èåàëæåþò æï ìïøóïäåþåþò èòìïæïãåþóäòï æéåâïíæåä èëàõëâíåþàïí.
ùòãíòì ðòîâåä àïâøò ãïíòõòäåþï èïàåèïüòêòì ìùïâäåþòì èåàëæòêòì çëãïæò ìïêòàõåþò, èåëîå àïâøò êåîûë ìïêòàõåþòï ãïøóáåþóäò. ïá ãïíòõòäåþï ðîëãîïèóäò
èïìïäòì çëãïæèåàëæòêóîò æïèóøïâåþï. èåìïèå àïâò åûéâíåþï èïàåèïüòêòì æïùñåþòàò êóîìòì ìùïâäåþòì èïãòìüîïäóî ìïêòàõåþì. üåîèòíò „èïãòìüîïäóîò“ ïâüëîèï ãïèëòñåíï òè ìïêòàõåþòì èòèïîà, îëèäåþòú êåîûë èåàëæòêïì óïõäëâæåþï,
èïãîïè èïàåèïüòêòì èàåä êóîìì ãïìæåâì æï òíïî÷óíåþì çëãïæòì àâòìåþåþìïú. èåëàõå àïâøò ìïóþïîòï èëìùïâäåàï èïàåèïüòêóîò èåüñâåäåþòì ãïíâòàïîåþòì ãçåþòì ûòåþòì øåìïõåþ.
æïîùèóíåþóäò âïîà, ïè ùòãíòì ìïõòà ãïíïàäåþòì þïêïäïâîåþò, ãïíïàäåþòì èïãòìüîïíüåþò, ãïíïàäåþòì æëáüëîïíüåþò, æïùñåþòàò êäïìåþòì èïìùïâäåþäåþò æï
èïàåèïüòêòì èåàëæòìüåþò êïîã æïèõèïîå èåàëæòêóî ìïõåäèûéâïíåäëì èòòéåþåí.

ÎËÈÏÍËÇ ÆÏÍÅÄÒÏ

ÏÂÜËÎÌ ØÅÃÒÛÄÒÏÀ ÆÏÓÊÏÂØÒÎÆÅÀ — 599 78 65 54

22 æåêåèþåîò

2011

ìòïõäå!
„ïõïäò ãïíïàäåþòì“ îåæïáúòï ìïìùïâäë æïùåìåþóäåþåþì
ìàïâïçëþì àåèïüóî ðäïêïüåþì,
îåðîëæóáúòåþìï æï áïîàâåä èùåîïäàï ðëîüîåüåþì

àåèïüóîò ðäïêïüåþò
æïùñåþòàò êäïìåþòìàâòì

àåèïüóîò ðäïêïüåþò
èïéïäò êäïìåþòìàâòì

ôëîèïüò A2 (42X59.4 ìè)

ôëîèïüò A1 (59.4X84.1 ìè)

1. áïîàóäò ïíþïíò
2. ùåäòùïæòì æîëåþò: øåèëæãëèï-çïèàïîò
3. ùåäòùïæòì æîëåþò: ãïçïôõóäò-çïôõóäò
4. ôåîåþò
5. ôëîèåþò
6. ãïîåóäò úõëâåäåþò
7. ãïîåóäò ôîòíâåäåþò
ÅÎ
8. ðîëôåìòåþò
9. îòúõâåþò
ÚÏ ÀÒ
ÄÒ
10. õòä-þëìüíåóäò
ÔÏ Ì
11. øòíïóîò úõëâåäåþò
2.5 ÌÒ
12. üïíìïúèåäò
ÄÏ
13. ¸òãòåíòì íòâàåþò
ÎÒ
14. ìïëöïõë íòâàåþò
15. üîïíìðëîüò
16. ùñäòì þòíïæîåþò
17. òíãäòìóîò ïíþïíò
18. îóìóäò ïíþïíò
19. ÷åèò ìïáïîàâåäë

1. îåäòãòåþòì ùïîèëøëþï
2. ãïîåóäò ôîòíâåäåþò ìïáïîàâåäëøò
3. ãïîåóäò úõëâåäåþò ìïáïîàâåäëøò
4. èùåîåþò
5. áïîàóäò õïäõóîò ìïêîïâåþò
6. áâåùïîèïâäåþò ìïáïîàâåäëøò
ÅÎ
7. ìïáïîàâåäëì èúåíïîååþò
ÚÏ ÀÒ
8. ïæïèòïíòì ïãåþóäåþï
Ä
ÔÏ ÒÌ
9. îåðüòäòåþò æï æòíëçïâîåþò
10. èçòì ìòìüåèï
3 Ä ÌÒ
ÏÎ
11. íòïæïãò — ìòúëúõäòì ùñïîë
Ò
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. åáâàòèå àïñïòøâòäò - æïèàïâîæï

2. èòõåòä öïâïõòøâòäò
3. ãòëîãò äåëíòûå
4. üåîåíüò ãîïíåäò

5. íòêë äëîàáòôïíòûå - æïèàïâîæï
6. ãîòãëä îëþïáòûå - æïèàïâîæï

7. òîïêäò ïþïøòûå

8. äïæë ïìïàòïíò - æïèàïâîæï

9. íëæïî æóèþïûå
10. èòîçï ãåäëâïíò
11. ïêïêò þïáîïûå
12. âïìòä þïîíëâò
13. ðïëäë òïøâòäò

14. üòúòïí üïþòûå - æïèàïâîæï

15. ìóäõïí-ìïþï
ëîþåäòïíò

16. íòêëäëç þïîïàïøâòäò - æïèàïâîæï

17. òëìåþ ãîòøïøâòäò
18. ðëäòêïîðå êïêïþïûå
19. ãóîïè î÷åóäòøâòäò
20. òïêëþ õóúåìò
21. òëïíå ìïþïíòìûå

22. êëíìüïíüòíå ãïèìïõóîæòï
- æïèàïâîæï

23. æïâòà ãóîïèòøâòäò
24. þåìòêò

25. èóîèïí äåþïíòûå - æïèàïâîæï

26. îåâïç òíïíòøâòäò

27. ïäåáìïíæîå ñïçþåãò - æïèàïâîæï

28. ïäåáìïíæîå ÿïâÿïâïûå

38. ãîòãëä ëîþåäòïíò
39. æïâòà ïéèïøåíåþåäò ïõïäò
40. ãóîïè ïìïàòïíò ïõïäò

29. òïêëþ ãëãåþïøâòäò - æïèàïâîæï
30. æïâòà êäæòïøâòäò - æïèàïâîæï

ÅÎ
ÚÏ ÀÒ
ÄÒ
ÔÏ Ì
4 Ä ÌÒ
ÏÎ
Ò

31. ïêïêò ùåîåàåäò
32. îóìàïâåäò
33. âïýï-ôøïâåäï
34. àåòèóîïç I
35. âïõüïíã VI
36. ãòëîãò èåî÷óäå

37. òäòï ÿïâÿïâïûå - æïèàïâîæï

õåäëâíåþòì êïþòíåüòìàâòì
îåðîëæóáúòåþò

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

ÅÎ
ÚÏ ÀÒ
Ä
ÔÏ ÒÌ
6.5 ÌÒ
ÄÏ
ÎÒ

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

àïâòìóôïäò ïçîòì ãïèëõïüâòì ïìðïîåçò
àþòäòìòì þïâøâàï óôäåþåþòì
æïúâòì ìïáïäïáë úåíüîò æåæïáïäïáøò ìïáèòïíëþì 1999 ùäòæïí.
úåíüîòì èóøïëþï èîïâäòìèëèúâåäòï æï òíüåîìüîóáüóîóäò —
èóæèòâïæ ïõëîúòåäåþì ìïãïíèïíïàäåþäë, ôìòáëäëãòóî, ìëúòïäóî æï óôäåþïæïèúïâ ìïáèòïíëþïì.
àþòäòìòì þïâøâàï óôäåþåþòì
æïúâòì ìïáïäïáë úåíüîèï 2006
ùäòì 25 èïòìì æïïôóûíï àþòäòìòì
þïâøâàï ìïêîåþóäë, îëèåäòú
àïâòìò ïîìòà èëçïîæàï àâòàïáüóïäòçïúòòìï æï àâòàîåïäòçïúòòìïàâòì øåáèíòäò ïõïäò ëîãïíòçïúòóä-ìüîóáüóîóäò ãïåîàòïíåþïï. þïâøâàï ìïêîåþóäë ïìîóäåþì èëçïîæåþòìï æï ìïçëãïæëåþòì óôîëìò íïùòäòì øåèïåîàåþåäò õòæòì îëäì. åì ëîãïíòçïúòï ïîï èõëäëæ äòæåîàï àåëîòóä ìùïâäåþïçå ãïàâäòäò
ìêëäïï, ïîïèåæ òì ïûäåâì óíòêïäóî øåìïûäåþäëþïì àòàëåóä
èëìùïâäåì, òèóøïëì æåæïáïäïáòìïàâòì èíòøâíåäëâïí êëíêîåüóä
ìïêòàõåþçå.
þïâøâàï ìïêîåþóäëì èòìòïï
þïâøâàï êëíâåíúòòà ãïàâïäòìùòíåþóäò óçåíïåìò óôäåþåþòì —
ãïíâòàïîåþòìï æï ïçîòì àïâòìóôäïæ ãïèëõïüâòì õåäøåùñëþï.
CRC-ì îåêëèåíæïúòïøò èòàòàåþóäò ìïêâïíûë ìïêòàõåþòì ãïæïÿîòì ãçïçå þïâøâàï ìïêîåþóäëè ùïîèïüåþóäò íïþòöåþò ãïæïæãï. åì ëîãïíòçïúòï àòàëåóä
èëçïîæì ïûäåâì øåìïûäåþäëþïì,
ùïèëÿîïí èïàò ïçîòà ñâåäïçå ïáüóïäóîò ðîëþäåèåþò æï ïè
ðîëþäåèåþòì ãïæïìïÿîåäïæ èïà
èòåîâå òíòúòîåþóäò ðîëåáüåþòà
òèóøïëí.
þïâøâàï ìïêîåþóäëì èóøïëþòì
óèàïâîåìò ðîòíúòðåþòï:
n æåèëêîïüòóä æï ìïèëáïäïáë ôïìåóäëþåþçå æïñîæíëþòà
èëáïäïáåëþòì ìùïâäåþï æï ïèãâïîïæ àïíïüëäåþòì ìïçëãïæëåþîòâ úõëâîåþïøò ïáüòóîïæ ÷ïþèï;
n îå ï äó îò æï ðîëþ äå èï çå
ëîòåíüòîåþóäò êëíêîåüóäò
ðîëåáüåþòà þïâøâàï óôäåþåþòì
æïúâòììôåîëøò ïîìåþóäò ðîëþäåèåþòì ãïæïÿîï;
n äòþåîïäóîò ôïìåóäëþåþòì
ðëðóäïîòçåþï àïíïüëäåþøò;
n üëäåîïíüóäò ìóäòìêâåàåþòì æïèêâòæîåþï îåäòãòóîò æï
åàíòêóîò óèúòîåìëþåþòìïàâòì
æï èïàò èëíïùòäåëþòà ðîëåáüåþòì ãïíõëîúòåäåþòì ãçòà;
n êóä üó îó äò üîï æò úò å þòì
æïúâï æï èïàò ðëðóäïîòçåþï.
àþòäòìòì þïâøâàï ìïêîåþóäëì èóøïëþï ëîòåíüòîåþóäòï
õóà ûòîòàïæ ìôåîëçå. øåìïþïèòìïæ, þïâøâàï ìïêîåþóäëøò ôóíáúòëíòîåþì õóàò êëèòìòï:
1. òóîòæòóä ìïêòàõàï æï þïâøâàï óôäåþåþòì æïúâòì êëèòìòï;

2. òíüåãîïúòòìï æï ìïçéâïîãïîåààïí óîàòåîàëþòì êëèòìòï;
3. ãïíïàäåþòì êëèòìòï;
4. êóäüóîòìï æï ìðëîüòì êëèòìòï;
5. ìëúòïäóî ìïêòàõàï êëèòìòï.
ðîëåáüåþò êò, àåèïüòêòì èòõåæâòà, áèíòïí øåèæåã èòçíëþîòâ
öãóôåþì:
1. èëáïäïáåëþòì ìùïâäåþïçå
ëîòåíüòîåþóäò ðîëåáüåþò;
2. êóäüóîïàï æòïäëãò;
3. ìëúòïäóîò ìðåáüîòì ðîëåáüåþò;
4. êóäüóîóä-ìïãïíèïíïàäåþäë ðîëåáüåþò;
5. ãïîåèëì æïúâïìï æï æïìóôàïâåþïçå ëîòåíüòîåþóäò ðîëåáüåþò.
ìïêîåþóäë ðëðóäïîóäòï àþòäòìòì èëìùïâäå ïõïäãïçîæëþïøò, èïà èøëþäåþìï æï ìïçëãïæëåþòì ìõâïæïìõâï ôåíïøò.
þïâøâàï ìïêîåþóäëì ìïáèòïíëþï àâïäàïõåæâòæïí ïî ãïèëî÷åíòï óùèòíæåììï æï óíåüïîåìì,
ìîóäòïæ ìïáïîàâåäëì êïàëäòêëì-ðïüîòïîáì òäòï II-ì. èïí èòãâòéë ìïèåþòì ìïêïàåæîë üïûïîøò, æïãâäëúï, ùòíìâäï æï ùïîèïüåþåþò ãâòìóîâï æï êóîàõåâï
èëãâúï, îïàï êâäïâïú ãïãâåãîûåäåþòíï èóøïëþï.
ðïüîòïîáèï àïâòì áïæïãåþïøò
æïæåþòàïæ øåïôïìï, îëè ìïáïîàâåäëøò ôóíáúòëíòîåþì þïâøâàï
óôäåþåþòì æïúâòì ëîãïíòçïúòï,
îëèåäòú îåïäóîïæ ÿîòì ìåîòëçóä ðîëþäåèåþì æï òûäåâï áîòìüòïíóäò ìòñâïîóäòìï æï ïæïèòïíóîò àïíïæãëèòì èïãïäòàì.
þïâøâàï ìïêîåþóäëøò ÷ïîàóäòï æåæïáïäïáòì ìïöïîë æï êåîûë ìêëäåþò. ïè åüïðòìàâòì þïâøâ-

àï ìïêîåþóäëì ¸ñïâì 27 æåðóüïüò. âåèçïæåþòà ïõïäò ïî÷åâíåþòì
÷ïìïüïîåþäïæ.
æéåòìïàâòì æïôòíïíìåþóäò
æï ãïíõëîúòåäåþóäòï 37 ðîëåáüò (ìêâåîåþòì êåàòäèëùñëþï;
óíïîøåçéóæóäò þïâøâåþòìïàâòì
õåõòäòì þïéòì ãïøåíåþï; áïäïáòì
åêëäëãòïìï æï ìòìóôàïâåçå çîóíâï; ìïãïíèïíïàäåþäë, êóäüóîóäò æï ìïáâåäèëáèåæë ðîëãîïèåþò...).
÷âåí èòåî ãïíõëîúòåäåþóäò
þëäë ðîëåáüòï „ðëäëíóî-áïîàóäò ëîåíëâïíò ìïþïâøâë äòüåîïüóîóäò ïäèïíïõò“, îëèåäòú
ðëäëíåàòì ìïåä÷ëì æïôòíïíìåþòàï æï èõïîæïÿåîòà ãïíõëîúòåäæï. àþòäòìòì þïâøâàï ìïêîåþóäë èïæäëþïì óõæòì ðëäëíåàòì îåìðóþäòêòì åä÷ì,
áïäþïüëí óîìóäï æëîëøåâìêïì,
êëíìóäì, þïüëí çþòãíåâ âòêüëîëâò÷ì æï ðëäëíåàòì îåìðóþäòêòì ñëôòä åä÷ì ìïáïîàâåäëøò, þïüëí òïúåê èóäüïíëâìêòì ïäèïíïõòì òæåòì ïâüëîò
æï èàïâïîò îåæïáüëîòï þåäï ìïîòï. èòì èëèçïæåþïøò ãïíìïêóàîåþóäò ùâäòäò øåòüïíåì „Wspulnota Polska“-ì àþòäòìòì ëôòìòì
æòîåáüëîèï, ðîëôåìëîèï èïîòï
ôòäòíïè. òì ãïõäïâà ðëäëíóîò
üåáìüåþòì îåæïáüëîò æï ðîëôåìëîèï íïàåäï íïæòþïòûåè, îëèåäèïú èëïèçïæï ðùêïîåæåþò äòüåîïüóîóäò àïîãèïíòìïàâòì.
ðëäëíåàòæïí èóæèòâ æïõèïîåþïì
ãâòùåâæï ðîëôåìëîò æïíóüï
ëìëâìêï. øåèëáèåæåþòà öãóôì
õåäèûéâïíåäëþæï áïäþïüëíò íòíë æâïäòøâòäò. ïäèïíïõòìïàâòì
ðëäëíóîò äòüåîïüóîòì ðîëçïóäò àó ðëåüóîò øåæåâîåþò àïî-

ãèíåì àþòäòìòì ìïöïîë ìêëäåþòì èëìùïâäååþèï øåèëáèåæåþòàò
öãóôòì ùåâîåþò ïîòïí: ëàïî êïõòûå, äåáìë æëîåóäò, àïèàï øïãóäïøâòäò, íòíóúï íïíòüïøâòäò,
èïîòïè èïîãâåäïøâòäò, äòêï æïîïõâåäòûå, ïíï ÷õòêâïûå, ìïäëèå
õïîåþïâï æï íïàòï çóîïþïøâòäò.
òäóìüîïúòåþò èëèçïææï àþòäòìòì ìïèõïüâîë ìêëäåþòì èëìùïâäåàï èòåî. 2010 ùåäì ïäèïíïõòì
àþòäòìóîò ðîåçåíüïúòï ãïòèïîàï ìïìüóèîë „îïæòìëí òâåîòïøò“. ðîåçåíüïúòïì åìùîåþëæíåí:
ðëäëíåàòì åä÷ò, áïäþïüëíò óîìóäï æëîëøåâìêï; ìïðïüòë êëíìóäò, þïüëíò çþòãíåâ âòêüëîëâò÷ò; ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåíüòì,
àþòäòìòì ìïêîåþóäëì, ìïåîàïøëîòìë ôëíæåþòìï æï ìïçëãïæëåþîòëþòì ùïîèëèïæãåíäåþò.
2011 ùäòì 2-8 æåêåèþåîì àþòäòìòì þïâøâàï ìïêîåþóäëì æåäåãïúòï ðëäëíóîò èõïîòì èòùâåâòà „ðëäëíóî-áïîàóäò ëîåíëâïíò ìïþïâøâë äòüåîïüóîóäò
ïäèïíïõòì ðîåçåíüïúòòìïàâòì“
òèñëôåþëæï âïîøïâïøò. æåäåãïúòòì ñâåäï ùåâîì ãïæïåúï èìëôäòë ðëäëíåäàï ìïàïâë ëîãïíòçïúòòì Wspulnota Polska ìåîüòôòêïüåþò æï èïæäëþòì ùåîòäåþò.
ëîãïíòçïúòïè, 2009 ùäòì 20
íëåèþåîì, åâîëêïâøòîòì þïâøâàï
êåàòäæéåëþòì îåôëîèòì õåäøåùñëþòì ðîëåáüòì ìïõåäòà, èòò-

éë èïæäëþï 2008-2011 ùäåþòì
ìïèàïâîëþë ìïèëáèåæë ãåãèòì
ìïþïâøâë âåîìòòì èëèçïæåþòìï æï
ùïîæãåíòìïàâòì.
2008 ùåäì ëîãïíòçïúòïè èòòéë èïæäëþï æïíïøïóäòì êâäåâòìï æï ðîëãíëçòîåþòì æïèëóêòæåþåäò úåíüîòìïãïí ïèåîòêòì øååîàåþóäò øüïüåþòì ìïåä÷ëì
èõïîæïÿåîòà ãïíõëîúòåäåþóä
ðîëåáüøò — „ïõïäãïçîæëþï æïíïøïóäòì ùòíïïéèæåã“ — ãïíìïêóàîåþóäò ùâäòäòìïàâòì.
ìïêîåþóäëì ïèýïèòíæåä øåèïæãåíäëþïì ðëäëíåàøò ùïîèëïæãåíæíåí: ìïêîåþóäëì àïâèöæëèïîå ìóäõïí ÷ïîãåòøâòäò (ò. âåêóïì
ìïõ. 42-å ìïöïîë ìêëäï), òíüåãîïúòòì êëèòìòòì àïâèöæëèïîå áåàåâïí êâïîïúõåäòï (åâîëðóäò ìêëäï), òóîòæòóäò êëèòìòòì àïâèöæëèïîå èïîòïè êóüïäïûå (43-å ìïêïîë ìêëäï), êóäüóîòì êëèòìòòì
àïâèöæëèïîå ïíò ìòõïîóäòûå (63å ìïöïîë ìêëäï). èëìùïâäåàï æåäåãïúòåþì õåäèûéâïíåäëþæíåí
þïâøâàï ìïêîåþóäëì êóîïüëîåþò: øïäâï èåìüâòîòøâòäò (îëþïáòûòì ìïõ. óíòâåîìòüåüòì òóîòæòóäò ôïáóäüåüòì IV êóîìòì ìüóæåíüò) æï àïèïî æòïìïèòûå.

ÞÅÄÏ ÌÏÎÒÏ
àþòäòìòì þïâøâàï
óôäåþåþòì æïúâòì ìïáïäïáë
úåíüîòì õåäèûéâïíåäò
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2011

ãïèëìïøâåþò ãïèëúæåþò

2011-2012 ìïìùïâäë ùäòì
ìêëäòì ãïèëìïøâåþò ãïèëúæåþòì ìïãïèëúæë ðîëãîïèï
საგამოცდო პროგრამა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ეფუძნება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
2006 წლის 28 სექტემბრის №841 ბრძანებით დამტკიცებულ ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივ პროგრამას.

èïàåèïüòêï
საგნობრივი უნარები

განტოლებათა, უტოლობათა და მათი სისტემების გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას.
დისკრეტული მათემატიკის ელემენტების გამოყენება (მაგალითად: ვარიანტების
დათვლისას, სიმრავლის ელემენტების რაოდენობის დადგენისას).
n
n

მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:

რიცხვები და მოქმედებები რიცხვებზე
n
ერთმანეთისაგან განასხვავოს და ერთმანეთთან დააკავშიროს ნამდვილ რიცხვთა
ქვესიმრავლეები: ნატურალური რიცხვები, მთელი რიცხვები, რაციონალური რიცხვები,
ირაციონალური რიცხვები, კენტი რიცხვები, ლუწი რიცხვები, დადებითი და უარყოფითი
რიცხვები, მარტივი და შედგენილი რიცხვები.
n
რიცხვის ჩაწერა სხვადასხვა (ათობით და ორობით) პოზიციურ სისტემაში.
n
ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების თვისებების გამოყენება (მაგალითად:
გადანაცვლებადობა, ჯუფთებადობა) და ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების შესრულება
სხვადასხვა ხერხით.
n
მსჯელობა - დასაბუთების სხვადასხვა ხერხის გამოყენება რიცხვებთან და მათზე
მოქმედებებთან დაკავშირებით.
n
რიცხვითი სიდიდეების შეფასებისა და შედარების სხვადასხვა ხერხის გამოყენება.
რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის შეფასება სხვადასხვა ხერხით.
n
ზომის სხვადასხვა ერთეულების ერთმანეთთან დაკავშირება და მათი გამოყენება
ამოცანების ამოხსნისას.

კანონზომიერებები და ალგებრა
n
ფუნქციის თვისებების (მაგალითად: ზრდადობა, კლებადობა, მუდმივობა, ფუნქციის
მაქსიმუმი/მინიმუმი) გამოკვლევა და ფუნქციების და მათი თვისებების გამოყენება ორ
სიდიდეს შორის დამოკიდებულების შესასწავლად.
n
გრაფიკული და ალგებრული მეთოდების გამოყენება ფუნქციის/ფუნქციათა ოჯახის
თვისებების შესასწავლად.
n
მიმდევრობის თვისებების გამოკვლევა და მიმდევრობების და მათი თვისებების
გამოყენება კანონზომიერების შესასწავლად და აღსაწერად.

გეომეტრია და სივრცის აღქმა
გეომეტრიული ფიგურების ამოცნობა და გეომეტრიული ფიგურების კლასიფიცირება.
ფიგურებისა და მათი ელემენტების ზომების დადგენა-შეფასება სხვადასხვა ხერხით და
მათი გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას. გეომეტრიულ ობიექტთა შორის მანძილების
მოძებნა.
n
გეომეტრიული გარდაქმნების თვისებების ჩამოყალიბება. გეომეტრიული გარდაქმნების
გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას.
n
ვექტორებზე მოქმედებების შესრულება და ვექტორების გამოყენება ამოცანების
ამოხსნისას.
n
გეომეტრიული ამოცანის შესაბამისი ნახაზის შედგენა, ამოცანის მონაცემების დადგენა
ნახაზის საშუალებით.
n
სივრცით ფიგურასა და მის წარმოდგენებს (მაგალითად: სივრცით ფიგურასა და მის
ნახაზს) შორის კავშირების დადგენა. სივრცითი ფიგურის შლილების გამოყენება ამ ფიგურის
შესასწავლად.
n
დედუქციური/ინდუქციური მსჯელობის გამოყენება გეომეტრიულ დებულებათა
დასამტკიცებლად. მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა
n
მონაცემთა მოწესრიგებისა და წარმოდგენის ხერხების გამოყენება ამოცანის ამოხსნისას.
სხვადასხვა ხერხით წარმოდგენილი მონაცემების ინტერპრეტირება.
n
მონაცემთა ანალიზი რიცხვითი და გრაფიკული მეთოდების გამოყენებით; შედეგების
ინტერპრეტირება და დასკვნების ჩამოყალიბება.
n
შემთხვევითი მოვლენის შესაბამისი ალბათური მოდელის შედგენა და მისი გამოყენება
შემთხვევითი მოვლენის აღწერისას. ალბათობის თვისებების გამოყენება შემთხვევით
მოვლენასთან დაკავშირებული ამოცანის ამოხსნისას.
n
n
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საკითხთა
ჩამონათვალი

1

2

სიმრავლეები.
ოპერაციები
სიმრავლეებზე.

ნატურალური
რიცხვები.
მარტივი და
შედგენილი
რიცხვები.
გამყოფი და
ჯერადი.

საკითხთა დაზუსტება

კავშირი ეროვნულ სასწავლო
გეგმასთან

სიმრავლეთა თანაკვეთა, გაერთიანება, სიმრავლის დამატება;
ვენის დიაგრამები.

მათ. VII.6, მათ. IX.5, მათ. IX.3.

არითმეტიკული მოქმედებები
ნატურალურ რიცხვებზე.

მათ. III.1, მათ. III.2, მათ. III.3,
მათ. III.4, მათ. IV.2, მათ. IV.3.

რიცხვის დაშლა მარტივ მამრავლებად.

მათ. VII.1, მათ. IX.2.
VII, რიცხვები და მოქმედებები,შინაარსი, მე-6 პუნქტი

რამდენიმე რიცხვის უდიდესი
საერთო გამყოფისა და უმცირესი
საერთო ჯერადის პოვნა.

მათ. VII.1, VII, რიცხვები და
მოქმედებები,
შინაარსი, მე-6 პუნქტი

2-ზე, 3-ზე, 5-ზე, 9-ზე და 10-ზე
გაყოფადობის ნიშნები.

მათ. VII.1, მათ. VIII.1,
VII, რიცხვები და მოქმედებები,
შინაარსი, მე-8 პუნქტი,
VIII, რიცხვები და მოქმედებები,
შინაარსი, მე-8 პუნქტი

ნაშთიანი გაყოფა.

მათ. VII.1, მათ. IX.2.
VII, რიცხვები და მოქმედებები,
შინაარსი, მე-8 პუნქტი, VIII,
რიცხვები და ოქმედებები,
შინაარსი, მე-8 პუნქტი

მთელი რიცხვები

არითმეტიკული მოქმედებები
მთელ რიცხვებზე.

რაციონალური
რიცხვები.
წილადები და
ათწილადები.

რაციონალური რიცხვების შედამათ. VII.1, მათ. VII.2, მათ.
რება და არითმეტიკული მოქმედე- VII.3, მათ. VIII.1, მათ. VIII.2,
ბები რაციონალურ რიცხვებზე.
მათ. VIII.3, მათ. VIII.4.
მთელი რიცხვებისა და ათწილადების დამრგვალება.
ნამდვილი რიცხვების შედარება
და არითმეტიკული მოქმედებები
მათზე.

მათ. X1, მათ. X2, მათ. X3.

5

ირაციონალური
რიცხვები.
ნამდვილი
რიცხვები.
რიცხვითი
ღერძი.

წერტილის კოორდინატი. ნამდვილი რიცხვის შესაბამისი წერტილის გამოსახვა რიცხვით ღერძზე.

მათ. VI.1, მათ. VII.1.

6

3

4

რიცხვითი
7
შუალედები.

რიცხვითი შუალედების გაერთიანება და თანაკვეთა.

რიცხვის
მოდული.

რიცხვის მოდულის გეომეტრიული აზრი.

8

საკითხთა
ჩამონათვალი

მათ. VII.2, მათ. VIII.2.

მათ. VIII.7.
მათ. X.3.

ნატურალური
რიცხვების
წარმოდგენა
სხვადასხვა
პოზიციურ
სისტემაში.

საკითხთა დაზუსტება

კავშირი ეროვნულ
სასწავლო გეგმასთან

ათობით პოზიციურ სისტემაში
მოცემული
რიცხვების
ჩაწერა
ორობითში და პირიქით.

მათ. X.2.

პროპორცია.

პროპორციის ძირითადი თვისება,
პროპორციის უცნობი წევრის პოვნა,
რიცხვის
დაყოფა
მოცემული
შეფარდებით.
პირდაპირპროპორციული და
უკუპროპორციული
დამოკიდებულება სიდიდეებს შორის.

მათ. VII.2. IX, რიცხვები
და მოქმედებები,
შინაარსი,
მე-6 პუნქტი

რიცხვის
პროცენტი
და ნაწილი.

მათ. VII.2, მათ. VII.4,
მათ. X.2.

11

რიცხვის პროცენტისა და ნაწილის
პოვნა.
რიცხვის პოვნა მისი პროცენტით ან
ნაწილით.
ორი რიცხვის ფარდობის პროცენტული გამოსახვა

12

რამდენიმე
რიცხვის
არითმეტიკული
საშუალო.

13

ხარისხი
ნატურალური
და მთელი
მაჩვენებლით.

14

ერთწევრი და
მრავალწევრი

9

10

მათ. IX.3.

ნამრავლის, ფარდობის და ხარისხის
ახარისხება. ტოლფუძიანი ხარისხების
ნამრავლი და შეფარდება.

მათ. VII.2, მათ. VIII.1

მრავალწევრების შეკრება, გამოკლება XII, კანონზომიერებები
და გამრავლება.
და ალგებრა, შინაარსი,
I პუნქტი
მათ. VII.7.

შემოკლებული
15 გამრავლების
ფორმულები.

მრავალწევრის
დაშლა
16
მამრავლებად.

საერთო მამრავლის ფრჩხილებს გარეთ
გატანა, დაჯგუფების ხერხი, მამრავლებად დაშლა შემოკლებული გამრავლების ფორმულების გამოყენებით.

მათ. VII.7.

6
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საკითხთა
ჩამონათვალი

17

რაციონალური
გამოსახულება.

18

n-ური ხარისხის
ფესვი,
არითმეტიკული
ფესვი.

19

რაციონალურმაჩვენებლიანი
ხარისხი.

კავშირი ეროვნულ
სასწავლო გეგმასთან

საკითხთა დაზუსტება

მოქმედებები რაციონალურ გამოსახულებებზე.
არითმეტიკული ფესვის თვისებები.

მათ. IX.2.

მათ. VIII.2,
მათ. IX.2,
მათ. XI.2.

რაციონალურმაჩვენებლიანი ხარისხის თვისებები.

მათ. X.3.

ალგებრული გამოსახულების გარდაქმნა და მისი რიცხვითი მნიშვნელობების გამოთვლა.

მათ. VII.7.

20

ალგებრული
გამოსახულება.

ძირითადი ლოგარითმული იგივეობა.
ნამრავლის, შეფარდების და ხარისხის ლოგარითმი. ლოგარითმში ფუძის
შეცვლის ფორმულა.

მათ. XI.2, მათ. XI.4.

21

რიცხვის
ლოგარითმი.

წერტილის კოორდინატები. ნამდვილ
რიცხვთა წყვილის და სამეულის
გამოსახვა შესაბამისად საკოორდინატო
სიბრტყეზე და საკოორდინატო სივრცეში. ორ წერტილს შორის მანძილის
გამოსათვლელი ფორმულა.

მათ. VII.12, მათ. VIII.10,
მათ. X.10, მათ. X.11,
მათ. XI.8 X, შინაარსი,
გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, მე-2 პუნქტი

მართკუთხა
კოორდინატთა
22 სისტემა
სიბრტყეზე და
სივრცეში.

ფუნქცია.
ფუნქციის
23 გრაფიკი.
ფუნქციათა
კომპოზიცია.

კუთხის
გრადუსული და
24
რადიანული
ზომა.

ფუნქციის განსაზღვრის არე.
მათ. VIII.10, მათ. IX.6,
ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე. მათ. X.6, მათ.
ფუნქციის ზრდადობა, კლებადობა,
X.8, მათ. XI.5, მათ. XI.6,
ლუწობა, კენტობა, პერიოდულობა. მათ. XII.3.
ფუნქციის უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობა. ფუნქციათა კომპოზიცია.
პარამეტრის შემცველი ფუნქციები.
ფუნქციის მოცემა ცხრილის, ფორმულისა და გრაფიკის საშუალებით.
ფუნქციის მნიშვნელობის გამოთვლა
არგუმენტის მოცემული მნიშვნელობისთვის.
კავშირი კუთხის რადიანულ
გრადუსულ ზომებს შორის.

და

სინუსის, კოსინუსის და ტანგენსის:
მნიშვნელობები

ტრიგონომეტრიული
ფუნქციები:
25
სინუსი,
კოსინუსი
და ტანგენსი.

განტოლება,
26 განტოლებათა
სისტემა.
ერთუცნობიანი
27 წრფივი
განტოლებები.

არგუმენტებისთვის;
ნიშნები მეოთხედების მიხედვით;
პერიოდულობა, ლუწობა და კენტობა.
ძირითადი
დამოკიდებულებები
ერთი და იმავე არგუმენტის ტრიგონომეტრიულ ფუნქციებს შორის.
დაყვანის ფორმულები.

29

კვადრატული
სამწევრი.

ორუცნობიანი
ალგებრულ
30
განტოლებათა
სისტემები.

X, რიცხვები და
მოქმედებები, შინაარსი,
მე- 9 პუნქტი.
მათ. IX.8, მათ. XI.5,
მათ. XI.6,
XI, კანონზომიერებები
და ალგებრა, შინაარსი,
I პუნქტი.

32

რიცხვითი
უტოლობები.

34

ერთუცნობიანი
უტოლობები
და უტოლობათა
სისტემები.

ერთუცნობიანი წრფივი, კვადრატული და რაციონალური უტოლობების და უტოლობათა სისტემების
ამოხსნა.

35

წრფივი,
კვადრატული,
ხარისხოვანი,
მაჩვენებლიანი,
ლოგარითმული,
ტრიგონომეტრული ფუნქციები
და მათი
გრაფიკები.

ირაციონალური
36
განტოლებები.

ისეთი ორუცნობიანი ალგებრულ
მათ. X.7,
განტოლებათა სისტემის ამოხსნა,
IX, კანონზომიერებები
რომელშიც ერთი განტოლება წრფივია, და ალგებრა, შინაარსი,
ხოლო მეორე განტოლების ხარისხი არ მე-3 პუნქტი.
აღემატება ორს.

მათ. VI.6, მათ. VII.7
მათ. VIII.7,
მათ. IX.7,
მათ. X.7.

მათ. VIII.7,
მათ. IX.7, მათ. X.7.

ფუნქციების განსაზღვრის არე,
მნიშვნელობათა სიმრავლე, ზრდადობისა და კლებადობის შუალედები.
ერთუცნობიან წრფივ და კვადრა- მათ. X.7, IX,
ტულ განტოლებებზე დაყვანადი ირა- კანონზომიერებები
ციონალური განტოლების ამოხსნა.
და ალგებრა,
შინაარსი, მე-3 პუნქტი.
მაჩვენებლიანი განტოლებების და
უტოლობების ამოხსნა.

მათ. XI.5, მათ. XI.6

ლოგარითმული
(არაცვლადფულოგარითმული
ძიანი) განტოლებების და უტოლობების
38 განტოლებები
და უტოლობები. ამოხსნა.

მათ. XI.5, მათ. XI.6

ტრიგონომეტრი39 ული
სახის განტოლებების ამოხსნა.
განტოლებები.

მათ. XI.5, მათ. XI.6

40

რიცხვითი
მიმდევრობა.

მიმდევრობის n- ური წევრის ფორმულის მიხედვით მიმდევრობის წევრების
პოვნა.

არითმეტიკული
პროგრესია.

არითმეტიკული პროგრესიის n-ური
მათ. XI.7 ; IX, კანონზწევრისა და პირველი n წევრის ჯამის ომიერებები და ალგებრა,
გამოსათვლელი ფორმულები.
შინაარსი, მე-5 პუნქტი. XI,
კანონზომიერებები და
ალგებრა, შინაარსი, მე-5
პუნქტი.

გეომეტრიული
პროგრესია.

გეომეტრიული პროგრესიის n-ური
მათ. XI.7 ; IX, კანონზწევრისა და პირველი n წევრის ჯამის ომიერებები და ალგებრა,
გამოსათვლელი ფორმულები
შინაარსი, მე-5 პუნქტი. XI,
კანონზომიერებები და
ალგებრა, შინაარსი, მე-5
პუნქტი.

კომბინატო43 რიკის
ელემენტები.

გადანაცვლებათა რიცხვი;
ჯუფთებათა რიცხვი;
წყობათა რიცხვი.

მათ. VII.8, მათ. X.8,

მათ. XI.14, მათ. XII.4.
XII, კანონზომიერებები
და ალგებრა, შინაარსი,
მე-2 პუნქტი.

ãåëèåüîòï / ðäïíòèåüîòï

IX, კანონზომიერებები
და ალგებრა, შინაარსი,
I პუნქტი.

მათ. X.6.

მათ. X.7.

მათ. X.6, მათ. XI.5

მაჩვენებლიანი
37 განტოლებები
და უტოლობები.

საკითხთა
ჩამონათვალი

ვიეტის თეორემა. ვიეტის თეორემის
შებრუნებული თეორემა.
კვადრატული სამწევრის ფესვები.
კვადრატული სამწევრის დაშლა
წრფივ მამრავლებად.

რიცხვითი უტოლობების თვისებები.

უტოლობა,
უტოლობათა
სისტემა.

42

მათ. VII.7.

ამოცანების ამოხსნა განტოლებისა
და განტოლებათა სისტემის გამოყენებით.

33

მათ. XI.5.

მათ. VIII.7, მათ. X.7.

კავშირი ეროვნულ
სასწავლო გეგმასთან

საკითხთა დაზუსტება

უტოლობისა და უტოლობათა სისტემის ამონახსნისა და ამონახსნთა სიმრავლის ცნებები.
ორუცნობიანი წრფივი უტოლობისა
და უტოლობათა სისტემის ამონახსნის
წარმოდგენა საკოორდინატო სიბრტყეზე. ტოლფასი უტოლობები.

41

განტოლებისა და განტოლებათა
სისტემის ამონახსნისა და ამონახსნთა
სიმრავლის ცნებები. ტოლფასი განტოლებები და განტოლებათა სისტემები.

კვადრატული განტოლების ამოხსნა.

31

ამოცანები
განტოლებისა
და
განტოლებათა
სისტემის
შედგენაზე.

მათ. XI.5.

მათ. XI.5.

დისკრიმინანტი.
ერთუცნობიანი
28 კვადრატული
განტოლებები.

მათ. VII.5, მათ. VIII.5,
მათ. IX.6,
მათ. XI.6, მათ. XII.3.

ტრიგონომეტრიული ფუნქციების
მნიშვნელობების გამოსათვლელი ფორმულები ორი არგუმენტის ჯამისა და
სხვაობისათვის.

წრფივი განტოლების ამოხსნა.

საკითხთა
ჩამონათვალი

1

2

საკითხთა დაზუსტება

კავშირი ეროვნულ
სასწავლო გეგმასთან

წერტილი, წრფე.
სხივი, მონაკვეთი,
ტეხილი.

მათ. II.8, II, გეომეტრია და
სივრცის აღქმა, შინაარსი, I
პუნქტი

მონაკვეთის სიგრძე,
ტეხილის სიგრძე.

მათ. II.8, მათ. III.10,
მათ. IV.10. II, გეომეტრია და
სივრცის აღქმა, შინაარსი, 1 და
მე-5 პუნქტი, III, გეომეტრია და
სივრცის აღქმა, შინაარსი, მე-3
პუნქტი

7
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საკითხთა
ჩამონათვალი

3

4

კუთხე, კუთხის
გრადუსული ზომა,
მართი, მახვილი,
ბლაგვი და გაშლილი
კუთხეები.

კუთხის ბისექტრისა.

5

მონაკვეთის
შუამართობი.

6

მოსაზღვრე და
ვერტიკალური
კუთხეები.

7

8

საკითხთა დაზუსტება

წრფეთა პარალელობა.
ორი წრფის მესამე
წრფით გადაკვეთისას
მიღებული კუთხეები.

მათ. V.7,
V, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-2 პუნქტი

კუთხის ბისექტრისის
თვისება.

მათ. VII.13, მათ. IX.10.
VII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-7 პუნქტი

მონაკვეთის შუამართობის
თვისება.

მათ. VII.13,
VII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-7 პუნქტი

მოსაზღვრე კუთხეების ჯამი.
ვერტიკალური კუთხეების
ტოლობა.
ორი პარალელური წრფის
მესამეთი გადაკვეთისას
მიღებული კუთხეების
თვისებები.
წრფეთა პარალელობის
ნიშნები.

კუთხე ორ წრფეს
შორის. წრფეთა
მართობულობა.
მართობი, დახრილი
და გეგმილი. მანძილი
წერტილიდან
წრფემდე.

ამოზნექილი
მრავალკუთხედი.

სამკუთხედის
კუთხეები.

სამკუთხედების
13
ტოლობა.

14

ამოზნექილი
მრავალკუთხედის
კუთხეების ჯამი.

სამკუთხედის
ბისექტრისა.

ტოლფერდა სამკუთხედის
თვისებები (ტოლფერდა
სამკუთხედში ფუძესთან
მდებარე კუთხეები ტოლია;
ტოლფერდა სამკუთხედში
ფუძისადმი გავლებული
მედიანა, ბისექტრისა და
სიმაღლე ერთმანეთს
ემთხვევა).

მათ. V.8, მათ. VII.13.
VII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-4 პუნქტი

მართკუთხა სამკუთხედების
ტოლობის ნიშნები
მართკუთხა სამკუთხედში
30o -იანი კუთხის მოპირდაპირე კათეტის თვისება.

20

მართკუთხა
სამკუთხედი.

მართკუთხა სამკუთხედში
კუთხეებსა და გვერდებს
შორის ტრიგონომეტრიული
თანაფარდობები.
თანაფარდობები
ჰიპოტენუზაზე დაშვებულ
სიმაღლეს, კათეტებს,
კათეტების გეგმილებს და
ჰიპოტენუზას შორის

მათ. V.8, მათ. IX.8,
VIII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-3 პუნქტი
IX, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-2 პუნქტი

მათ. VII.9,
VII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-2 პუნქტი

22 თალესის თეორემა.

მათ. VII.9,VII, გეომეტრია და
სივრცის აღქმა, შინაარსი, I და
მე-3 პუნქტი XI, გეომეტრია და
სივრცის აღქმა, შინაარსი,
I პუნქტი

მათ. VII.13, VII, გეომეტრია და
სივრცის აღქმა,
შინაარსი, მე-4 პუნქტი

23

სამკუთხედების ტოლობის
ნიშნები.

მათ. VII.13,
VII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-4 პუნქტი

24

სამკუთხედის
შუახაზი.

სამკუთხედების
მსგავსება.

მათ. VII.13,
სამკუთხედში დიდი გვერდის
VII, გეომეტრია და სივრცის
(კუთხის) პირდაპირ
აღქმა,
დიდი კუთხე (გვერდი) ძევს.
შინაარსი, მე-4 პუნქტი

სამკუთხედების მსგავსების
ნიშნები.
მსგავსი სამკუთხედების
პერიმეტრებისა და ფართობების შეფარდება.

მათ. VII.13, VII, გეომეტრია და
სივრცის აღქმა, შინაარსი,
მე-4 პუნქტი
მათ. IX.8, მათ. X.12,
IX, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი, I პუნქტი
X, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი, I პუნქტი
მათ. X.12,

26 კოსინუსების თეორემა.

მათ. X.12,

27 სამკუთხედების ამოხსნა.

მათ. VII.13.
პარალელოგრამის გვერდებისა და კუთხეების თვისებები.

28 პარალელოგრამი.

მათ. VII.13,
VII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-4 პუნქტი

მათ. VII.13,
VII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-4 და მე-7 პუნქტი

სამკუთხედის შუახაზის
თვისებები.

25 სინუსების თეორემა.

მათ. VII.13,
VII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-4 პუნქტი

სამკუთხედის ბისექტრისის
თვისება (სამკუთხედის
კუთხის ბისექტრისა ამ
კუთხის მოპირდაპირე
გვერდს მიმდებარე
გვერდების პროპორციულ
მონაკვეთებად ყოფს).

მათ. V.8, მათ. VII.13,
VII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-4 პუნქტი

მათ. VII.13, მათ. VIII.8,
VIII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი, მე-3 პუნქტი

სამკუთხედის კუთხეების
ჯამი. სამკუთხედის გარე
კუთხის თვისება.

სამკუთხედის მედიანების
თვისება (სამკუთხედის სამივე მედიანა ერთ წერტილში
16 სამკუთხედის მედიანა. იკვეთება და თითოეული
მათგანი გადაკვეთის
წერტილით 2:1 შეფარდებით
იყოფა წვეროს მხრიდან).

17

ტოლფერდა
19
სამკუთხედი.

კავშირი ეროვნულ
სასწავლო გეგმასთან

21 პითაგორას თეორემა.

მათ. VII.13,
VII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-3 და მე-4 პუნქტი

სამკუთხედის
უტოლობა.

დამოკიდებულებანი
სამკუთხედის
15
გვერდებსა და
კუთხეებს შორის.

მათ. VII.9,
VII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, I და მე-3 პუნქტი

საკითხთა დაზუსტება

სამკუთხედის კერძო
სახეები: მართკუთხა,
მახვილკუთხა,
19 ბლაგვკუთხა,
ტოლფერდა,
ტოლგვერდა
სამკუთხედები.

მათ. VII.9,
VII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-3 პუნქტი

მათ. IV.10.
IV, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-3 პუნქტი

სამკუთხედი და მისი
ელემენტები: გვერდი,
11 კუთხე, წვერო,
მედიანა, ბისექტრისა,
სიმაღლე.

12

საკითხთა
ჩამონათვალი

მათ. VII.9,
VII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, I და მე-3 პუნქტი

მრავალკუთხედი და
მისი ელემენტები:
გვერდი, წვერო,
9 კუთხე, დიაგონალი.
მრავალკუთხედის
პერიმეტრი.

10

კავშირი ეროვნულ
სასწავლო გეგმასთან

პარალელოგრამის
დიაგონალების თვისებები
(პარალელოგრამის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი
პარალელოგრამის სიმეტრიის
ცენტრია; პარალელოგრამის
დიაგონალების სიგრძეების
კვადრატების ჯამი მისი
გვერდების სიგრძეების
კვადრატების ჯამის ტოლია).

მათ. VIII.8,
VIII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი,
I და მე-2 პუნქტი

29 რომბი.

რომბის დიაგონალების
თვისებები.

მათ. VIII.8, მათ. VIII.9
VIII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი, I და მე-2 პუნქტი

მართკუთხედი,
30
კვადრატი.

მართკუთხედის
დიაგონალების ტოლობა.

მათ. VIII.8,
VIII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი,
I და მე-2 პუნქტი

8
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საკითხთა
ჩამონათვალი
ტრაპეცია და მისი
ელემენტები: ფუძე,
31
ფერდი, სიმაღლე.
ტრაპეციის შუახაზი.

საკითხთა დაზუსტება

ტრაპეციის შუახაზის თვისებები.

მათ. VIII.8, მათ. VIII.9
VIII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი,
I და მე-2 პუნქტი

ტრაპეციის კერძო
სახეები: ტოლფერდა
32
ტრაპეცია, მართკუთხა
ტრაპეცია.

მათ. VIII.8, მათ. VIII.9
VIII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი,
I და მე-2 პუნქტი

33 ტოლფერდა ტრაპეცია.

მათ. VIII.8, მათ. VIII.9
VIII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი, I და მე-2 პუნქტი

34

ბრტყელი ფიგურის
ფართობი.

კვადრატის,
მართკუთხედის,
35 სამკუთხედის,
პარალელოგრამის და
ტრაპეციის ფართობი.

ტოლფერდა ტრაპეციის
თვისებები.
ბრტყელი ფიგურის
ფართობი მისი შემადგენელი
ნაწილების ფართობების
ჯამის ტოლია;

მათ. V.9, მათ. VI.10, მათ. X.10.

კვადრატის, მართკუთხედის,
სამკუთხედის, პარალელოგრამის და ტრაპეციის ფართობების გამოსათვლელი
ფორმულები.

მათ. VIII.8, მათ. VIII.9
VIII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი,
I და მე-2 პუნქტი

რკალის გრადუსული და
რადიანული ზომა.
წრეწირი, წრე და მათი
ელემენტები: ცენტრი,
36 რადიუსი, დიამეტრი,
ქორდა, რკალი,
სექტორი, სეგმენტი.

რიცხვი  .
წრეწირის და მისი რკალის
სიგრძის გამოსათვლელი
ფორმულები.
ქორდის მართობული
დიამეტრის თვისება.

ცენტრალური და
37
ჩახაზული კუთხეები.

ერთსა და იმავე რკალზე
დაყრდნობილი ჩახაზული
და ცენტრალური კუთხეების
სიდიდეებს შორის
ურთიერთდამოკიდებულება.

38

წრეწირის მხები და
მკვეთი.

სამკუთხედში
ჩახაზული და
39 სამკუთხედზე
შემოხაზული
წრეწირები.

გეომეტრიული
43 გარდაქმნები
სიბრტყეზე.

მათ. V.7,
V, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, I პუნქტი
მათ. IX.8.
IX, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-4 და მე-5 პუნქტი

მათ. IX.8,
IX, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-4 პუნქტი

IX, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-4 პუნქტი

სამკუთხედში ჩახაზული
წრეწირის ცენტრის
მდებარეობა;
სამკუთხედზე შემოხაზული
წრეწირის ცენტრის მდებარეობა. მათ. IX.8,
IX, გეომეტრია და სივრცის
სამკუთხედში ჩახაზული და აღქმა,
სამკუთხედზე შემოხაზული
შინაარსი, მე-4 პუნქტი
წრეწირების რადიუსების
გამოსათვლელი ფორმულები:

საკითხთა
ჩამონათვალი
1

წესიერი მრავალკუთხედის
გვერდსა და მასში
ჩახაზული და შემოხაზული
წრეწირის რადიუსებს
შორის დამოკიდებულება:

მათ. IX.8,
IX, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-4 პუნქტი

წესიერი
41 მრავალკუთხედების
ფართობი.

წესიერი მრავალკუთხედის
ფართობის გამოსათვლელი
ფორმულები მასში ჩახაზული, მასზე შემოხაზული
წრეწირების რადიუსების და
მრავალკუთხედის გვერდის
საშუალებით.

VIII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-2 პუნქტი

წრიული სექტორისა
და წრის ფართობი.

წრიული სექტორის და წრის
ფართობის გამოსათვლელი
ფორმულები.

მათ. IX.8,
IX, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი, მე-5 პუნქტი

42

კავშირი ეროვნულ
სასწავლო გეგმასთან

ცენტრული სიმეტრია. სიმეტრიის ცენტრი. ფიგურის
სიმეტრიულობა წერტილის
მიმართ.

მათ. VI.8., მათ. VII.11. მათ.
VIII.8, მათ. IX.9, მათ. X.12,
VI, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი, I პუნქტი
VIII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი, მე-5 პუნქტი
X, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი, მე-3 პუნქტი

ღერძული სიმეტრია.
სიმეტრიის ღერძი. ფიგურის
სიმეტრიულობა ღერძის
მიმართ.

X, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-3 პუნქტი

პარალელური გადატანა.
ჰომოთეტია. მობრუნება
წერტილის გარშემო.

X, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი, მე-3 პუნქტი

საკითხთა დაზუსტება

წრფეთა ურთიერთ2
განლაგება სივრცეში.

კავშირი ეროვნულ
სასწავლო გეგმასთან
მათ. VII.12, VII მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა
შინაარსი, I პუნქტი.

წერტილი, წრფე და
სიბრტყე სივრცეში.

ურთიერთგადამკვეთი, პაXI.მიმართულება: გეომეტრია
რალელური და აცდენილი
და სივრცის აღქმა შინაარსი,
წრფეები. წრფეთა პარალელოI პუნქტი.
ბის ნიშანი.

წერტილის, წრფის,
მონაკვეთის ორთოგო3
ნალური დაგეგმილება
სიბრტყეზე.

XI. მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა
I პუნქტი.

4

წრფისა და სიბრტყის
მართობულობა.

წრფისა და სიბრტყის ურთიერთმართობულობის ნიშანი.

XI. მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა
I პუნქტი.

5

წრფისა და სიბრტყის
პარალელობა.

წრფის და სიბრტყის
პარალელობის ნიშანი.

XI. მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა
I პუნქტი.

6

სიბრტყეთა
პარალელობა.

XI. მიმართულება:
ორი სიბრტყის პარალელობის
გეომეტრია და სივრცის აღქმა
ნიშანი.
I პუნქტი.

7

კუთხე სიბრტყეებს
შორის.

8

სიბრტყეთა
მართობულობა.

XI. მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა
I პუნქტი.
ორი სიბრტყის
მართობულობის ნიშანი.

მონაკვეთი, მართობი
და დახრილი.
სამი მართობის თეორემა.
9
მანძილი წერტილიდან
სიბრტყემდე.
10

კუთხე წრფესა და
სიბრტყეს შორის.

ორწახნაგა კუთხე.
11 ორწახნაგა კუთხის
ზომა.
მრავალწახნაგა და მისი
12 ელემენტები
(წვერო, წიბო, წახნაგი).

წესიერი
მრავალკუთხედები.
წესიერ
40 მრავალკუთხედებში
ჩახაზული და
შემოხაზული
წრეწირები.

საკითხთა დაზუსტება

ãåëèåüîòï / ìüåîåëèåüîòï

წრეწირის მხების თვისება.
წერტილიდან წრეწირისადმი
გავლებული ორი მხები
მონაკვეთის ტოლობა.
ურთიერთგადამკვეთი
ქორდების თვისებები.
წრეწირისადმი ერთი
წერტილიდან გავლებული
მხებისა და მკვეთის
თვისებები.

საკითხთა
ჩამონათვალი

კავშირი ეროვნულ
სასწავლო გეგმასთან

პრიზმა და მისი
ელემენტები (ფუძე,
13 გვერდითი წახნაგი,
გვერდითი წიბო,
სიმაღლე, დიაგონალი).
პრიზმის კერძო სახეები
(მართი პრიზმა, წესიერი
პრიზმა, მართი პარალე14 ლეპიპედი, მართკუთხა
პარალელეპიპედი, კუბი). მართი პრიზმის
დიაგონალური კვეთა.
პირამიდა და მისი ელემენტები (წვერო, გვე15 რდითი წიბო, ფუძე,
გვერდითი წახნაგი, სიმაღლე).

XI. მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა
I პუნქტი.
XI. მიმართულება:
გეომეტრიადა სივრცის აღქმა
I პუნქტი.
XI. მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა
I პუნქტი.
მათ. XII.5.
მათ. VII.10, მათ. X.12 X
მიმართულება: გეომეტრია
და სივრცის აღქმა შინაარსი,
მე-4.

მათ. IV.11.

VIII, მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა.
შინაარსი, მე-2 პუნქტი.

მათ. III.8., მათ. VIII.10.
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22 æåêåèþåîò
ãïèëìïøâåþò ãïèëúæåþò

èïàåèïüòêï
საკითხთა
ჩამონათვალი
16

საკითხთა დაზუსტება

წესიერი პირამიდა.
აპოთემა.

კავშირი ეროვნულ
სასწავლო გეგმასთან
მათ. III.8 მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა

ცილინდრი და მისი
ელემენტები (რადიუსი,
მსახველი, ფუძეები,
17
სიმაღლე, ცილინდრის
ღერძი). ცილინდრის
ღერძული კვეთა.

მათ. IV.8, მათ. XI.11,
მათ. XII.5.

კონუსი და მისი
ელემენტები (წვერო,
18 ფუძე, მსახველი,
სიმაღლე). კონუსის
ღერძული კვეთა.

მათ. IV.8, მათ. XI.11,
მათ. XII.5.

ბირთვი, სფერო და
მათი ელემენტები
19
(ცენტრი, რადიუსი,
დიამეტრი).

მათ. III.8, III მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა
შინაარსი, I პუნქტი.

ბირთვის მხები
20 სიბრტყე. ბირთვის
კვეთა სიბრტყით.

მათ. XI.11

სხეულის მოცულობა
21 და ზედაპირის
ფართობი.

კუბის, მართკუთხა
პარალელეპიპედის,
მართი პრიზმის,
22
პირამიდის,
ცილინდრის და
კონუსის შლილები.

სხეულის მოცულობა მისი
შემადგენელი ნაწილების
მოცულობათა ჯამის ტოლია;

მათ. VI.3. მათ. VIII.9,
მათ. XII.5.

კუბის, მართკუთხა
პარალელეპიპედის, მართი
პრიზმის, პირამიდის,
ცილინდრის და კონუსის
გვერდითი და სრული
ზედაპირის ფართობისა და
მოცულობის გამოთვლა.

მათ. XII.5.

სფეროს ზედაპირის
ფართობისა და ბირთვის
მოცულობის გამოთვლა.

მათ. XII.5.

ამ ფიგურების აღდგენა მათი
შლილების საშუალებით.

მათ. V.7, მათ. VI.7.

ვექტორები და მათზე
განსაზღვრული ოპერაციები:
შეკრება, სკალარზე
გამრავლება. ვექტორთა
სკალარული ნამრავლი.
ვექტორები სიბრტყეზე კუთხე ორ ვექტორს შორის.
23
და სივრცეში.
ვექტორის სიგრძე.
ვექტორებისა და მათზე
მოქმედებების
გამოსახვა კოორდინატებში.

IX .მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა,
შინაარსი, მე-7 პუნქტი.
მათ. XI.8

მათ. XI.8

òíôëîèïúòï
* * *

ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï
èåúíòåîåþòì èòíòìüîòì èëïæãòäåè
òîòíå áóîæïûåè òíêäóçòóîò ãïíïàäåþòì ìôåîëøò øåüïíòäò ùâäòäòìïàâòì èóäüòæòìúòðäòíóîò ãóíæòì 40 ùåâîì èïæäëþòì ìòãåäåþò
ãïæïìúï. åì ïæïèòïíåþò ìðåúòïäóîò
ìïãïíèïíïàäåþäë ìïÿòîëåþòì èáëíå èëìùïâäååþòì øåôïìåþïì ïõæåíåí
æï èïà ìïãïíèïíïàäåþäë ìòâîúåøò
åôåáüóîïæ ÷ïîàâïì óçîóíâåäñëôåí.
ìïèòíòìüîëì åîà-åîà èàïâïî
ðîòëîòüåüì òíêäóçòóîò ãïíïàäåþòì æïíåîãâòì ãçòà, ñâåäïìïàâòì
õåäèòìïùâæëèò ìïãïíèïíïàäåþäë
ìòâîúòì øåáèíï ùïîèëïæãåíì. ìêëäåþøò òíêäóçòóîò ãïíïàäåþòì æïíåîãâòì ðîëúåìì èíòøâíåäëâíïæ óùñëþì õåäì ìïáïîàâåäëì èïìøüïþòà 11 èóäüòæòìúòðäòíóîò ãóíæòì ïîìåþëþï. àþòäòìòì ãóíæò 9 ùåâîòìïãïí øåæãåþï æï æåæïáïäïáì åèìïõóîåþï. îåãòëíóä ãóíæøò 31 ðîëôåìòëíïäòï ãïåîàòïíåþóäò, îëèäåþòú 9 îåãòëíòì ìïèòçíå æï æïèïüåþòà èóíòúòðïäòüåüåþì åèìïõóîåþï.
ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëì èóäüòæòìúòðäòíóîò ãóíæò
ðïìóõòìèãåþåäòï ìðåúòïäóîò ìïãïíèïíïàäåþäë ìïÿòîëåþòì èáëíå èëìùïâäååþòì øåôïìåþïìï æï òíêäóçòóîò ãïíïàäåþòì ìïêòàõåþçå ðåæïãëãåþòìï æï èøëþäåþòì êëíìóäüòîåþïçå. ãóíæòì ùåâîåþò ïìåâå ìïÿòîëåþòì øåèàõâåâïøò èïìùïâäåþäåþòìàâòì üîåíòíãåþì
ïüïîåþåí.

2011

êâïäò íïàåäò

éòîìåóäò
èïèóäòøâòäò
ïîòïí ïæïèòïíåþò, îëèåäàï íïêâïäåâì
âåîïâòàïîò æîë-ýïèò âåî ùïøäòì, èïàò
èïèóäòøâòäóîò ìïáèòïíëþï äïèðïîòâòà
ãçïì óíïàåþì øàïèëèïâäëþïì. ïìåà ïæïèòïíàï îòúõâì ãïíåêóàâíåþï ïôõïçåàòìï
æï çåèë ìâïíåàòì ìïçëãïæëåþòìïàâòì
úíëþòäò ðåæïãëãò, ìïçëãïæë èëéâïùå
ïôîïìòëí ìåôåì ûå ãïìâòïíò.
òì æïòþïæï 1921 ùåäì èåìüòòì îïòëíòì
ìëôåä õïäæåøò, ïè ìëôåäøò 1876 ùåäì
æïüîòïäåþóäò üîïãåæòòæïí 45 ùäòì
øåèæåã, îëæåìïú èåôòì îóìåàòì öïîåþèï
ãïóãëíïîò ìòìïìüòêòà ìòìõäøò ÷ïïõøâåì
æï èòùïìàïí ãïïìùëîåì ìâïíåàòì ïöïíñåþòì úòüïæåäò — ìëôåäò õïäæå, èëêäåì
èîïâïäò ïæïèòïíò, ãïïúòèþòîåì ìëôäòì
ñâåäï èïèïêïúò. åì òì ðåîòëæòï, îëæåìïú
þëäøåâòêåþèï èå-11 ïîèòòì øåèëÿîòà èëïõæòíåì àïâòìóôïäò, æïèëóêòæåþåäò ìïáïîàâåäëì ïíåáìòï. áïîàâåäò õïäõò âåî
øååãóï àïâòìóôäåþòì æïêïîãâïì æï æïòùñë èïìëþîòâò ãïèëìâäåþò, èïà øëîòì
ìâïíåàøòú. ïöïíñåþï æïèïîúõæï, ïèïì èë¸ñâï ïîíïõóäò îåðîåìòåþò, îïìïú øååùòîï
ïôîïìòëíòì þòûï ãòëîãò ãïìâòïíò, ìâïíåàøò èåüïæ úíëþòäò ðòîëâíåþï.
ïè èûòèå, üîïãòêóäò èëâäåíåþòì ôëíçå èòèæòíïîåëþæï ïôîïìòëíòì þïâøâëþï,
èòìò èìëôäèõåæâåäëþòì ÷ïèëñïäòþåþï.
æòæò îëäò èòì ïéçîæïøò èòóûéâòì ëöïõì.
èïèïèòìò ìåôå ãïìâòïíò ìâïíåàøò ìïêòàõïâò
ïæïèòïíò òñë àïâòìò ÿêóòà, ãëíåþòà, èÿåâîèåüñâåäåþòà, èåæòïüëîëþòà. çåæèòùåâíòà êïîãïæ òúëæï ìâïíóîò ìïèïîàïäò,
æåæï — ûòíëþò óæåìòïíò — èåüïæ ìïàíë,
êåàòäò þóíåþòì áïäò ãïõäæïà.
ïôîïìòëí ãïìâòïíò 1928 ùåäì øåæòì
õïäæåì æïùñåþòà ìêëäïøò, øåèæåã ìùïâäïì ïãîûåäåþì êïäòì ïîïìîóä æï èóäïõòì ìïøóïäë ìêëäåþøò. ìïèòâå ìêëäïøò òì
ãïèëòî÷åëæï îëãëîú óïéîåìïæ íòÿòåîò,
àâïäìï÷òíë èëìùïâäå æï ùïî÷òíåþòà ïèàïâîåþì ìïøóïäë ìêëäïì.
1939 ùåäì ìùïâäïì ïãîûåäåþì ìëõóèòì
ðåæïãëãòóîò òíìüòüóüòì ôòäëäëãòòì
ôïêóäüåüçå, ëîò ùäòì øåèæåã ãïæïâòæï
áóàïòìòì ðåæïãëãòóî òíìüòüóüøò òèïâå
ôïêóäüåüçå, îëèåäòú ùïî÷òíåþòà æïïèàïâîï 1944 ùåäì. òíìüòüóüøò ìùïâäòì ðåîòëæøò òñë ãïèëî÷åóäò ìüóæåíüò. èëíïùòäåëþæï ìüóæåíüàï ìïèåúíòåîë êëíôåîåíúòåþøò. èïí ïè ðåîòëæøò ïîïåîàò
ìïòíüåîåìë ùåîòäò æïùåîï ìâïíåàòì åàíëãîïôòïçå, ôëäêäëîçå. òì éîèïæ æïåóôäï áïîàóä åíïàèåúíòåîåþïì, èîïâïäìïóêóíëâïí äòüåîïüóîïì. ÷ïèëñïäòþæï
ïè ìïãíòì êïîã ìðåúòïäòìüïæ.
òíìüòüóüòì æïèàïâîåþòì øåèæåã òì
þîóíæåþï èøëþäòóî ìâïíåàøò. èóøïëþïì
òùñåþì òôïîòì, øåèæåã èóäïõòì ìïøóïäë
ìêëäïøò æòîåáüëîïæ. èëãâòïíåþòà ãïæïòñâïíåì èåìüòòì ðïîüòòì îïòêëèøò ðïîüêïþòíåüòì ãïèãåæ. ïè ðåîòëæøò êëäõåàòì æïþäëþòì ïàâòìåþòì ìïèóøïëåþò èòèæòíïîåëþæï, îïøòú èëíïùòäåëþæï ìâïíåàòì èëìïõäåëþïú, èïàò ëîãïíòçåþï ¸áëíæï æïâïäåþóäò, îïìïú þîùñòíâïäåæ ïîàèåâæï àïâì.
1951 ùåäì õïäæåì èëìïõäåëþï æïìïõäæï ïôõïçåàøò. ãóæïóàòì îïòëíòì ìëôåä ëàõïîïøò, ìïæïú òì èóøïëþæï èïìùïâäåþäïæ, øåèæåã êò ìïìùïâäë íïùòäòì
ãïèãåæ.
èòìò èóøïëþï èõëäëæ ìêëäòà ïî øåèëòôïîãäåþëæï. òãò ïõäïæ ÷ïìïõäåþóäò
ìâïíåþòì àïâêïúòú òñë. èëìïõäåëþïì ïõïä
ìïúõëâîåþåä ïæãòäçå þåâîò ìïêòàõòì
èëãâïîåþï ìÿòîæåþëæï, îïú çåèæãëèò
ëîãïíëåþòì æïõèïîåþïì ìïÿòîëåþæï. ïè
èòçíòà ìïáïîàâåäëì îåìðóþäòêòì èàïâîëþòì ùïîèëèïæãåíäåþò õøòîïæ ÷ïæòëæíåí ìëôåä ëàõïîïøò, èïààïí øåõâåæîåþò
þïüëíò ïôîïìòëíòì ëöïõøò òèïîàåþëæï.
èïì óæòæåìò éâïùäò èòóûéâòì áïîàóäò
èëìïõäåëþòì òá æïôóûíåþïøò. èëãâòïíåþòà èïì ïàïâòìóôäåþåí ìïèóøïëæïí.
ïè òíúòæåíüòì øåèæåã òì êâäïâ þîóíæåþï ìâïíåàøò. òá õåäèåëîåæ æïìïõäåþïøò èïì æòæò æïõèïîåþï ãïóùòï úëäòì
èïèòì — ïäåáìïíæîå ãóäþïíòì ëöïõèï,
èòìèï øâòäåþèï. èóøïëþïì ïãîûåäåþì òôïîòì ìïøóïäë ìêëäïøò, øåèæåã êò òôïîòì
ìïìëôäë ìïþÿëì àïâèöæëèïîåæ. çåèë
ìâïíåàøò èóøïëþòì ðåîòëæøò ïáüòóîïæ
òñë ÷ïîàóäò ìïçëãïæëåþîòâ ðëäòüòêóî ìïáèòïíëþïøò. òñë èåìüòòì îïòëíòì
õåäèûéâïíåäò ëîãïíëåþòì ùåâîò. ïîïåîàõåä ãïèëìóäï ìòüñâòà ìïáïîàâåäëì
îåìðóþäòêòì èàïâîëþòì èòåî ãïèïîàóä
éëíòìûòåþåþçå.

1972 ùåäì ïôîïìòëí ãïìâòïíì æòæò
óþåæóîåþï æïïüñæï àïâì, üîïãòêóäïæ
æïòéóðï èòìò ìïñâïîåäò âïýòøâòäò öåèïäò, æòæò èëèïâäòì èáëíå, óäïèïçåìò
ïõïäãïçîæï, îïú èëóøóøåþåä ÿîòäëþïæ
æïî÷ï èòì æï èåóéäòì þïþë ãóäþïíòì
úõëâîåþïøò.
1973 ùåäì ìëôåä ëàõïîïøò þîóíæåþï,
ìïæïú èòìò èëõóúò èøëþäåþò æï ïõäë íïàåìïâåþò úõëâîëþæíåí. èóøïëþïì ïãîûåäåþì ëàõïîòì ìïøóïäë ìêëäïøò èïìùïâäåþäïæ. òì òñë ñâåäï àïëþòì èëìùïâäòì
ìïñâïîåäò èïìùïâäåþåäò. þóíåþòà êåàòäò, ðòîïæ óîàòåîàëþïøò ûïäòïí àþòäò
æï óþîïäë ïæïèòïíò ãïõäæïà, èòìàâòì
øåãåûäë àïâòìóôäïæ ãïãåíæë øåíò ãóäòìüêòâòäò, ñëâåäàâòì èåãëþîóä î÷åâïì èëãúåèæï. èïìùïâäåþåäò ìóäòì òíýòíåîòïë — ìùëîåæ èïì èòåìïæïãåþï åì ìòüñâåþò.
ïôîïìòëí ãïìâòïíò ìòìüåèïüóîïæ
åóôäåþëæï ôòäëäëãòïøò èåúíòåîóä
èòéùåâåþì. èòìò èëéâïùåëþï ïîïåîàò æïèìïõóîåþóäò öòäæëàò ïéòíòøíï. ñâåäï
ðåæïãëãòìïàâòì àâïäìï÷òíë æï èòìïþïûò
òñë þïüëí ïôîïìòëíòì ðåæïãëãòóîò ãïèëúæòäåþï, îëèåäàï ãïúíëþï õæåþëæï
ðåæêòàõâåþçå, èåàëæóî ìõæëèåþçå æï
éòï ãïêâåàòäåþçå. èïí þåâî ïõïäãïçîæïì
øåïñâïîï èøëþäòóîò åíï æï äòüåîïüóîï
æï þåâîòú æïïêâïäòïíï æï æïïëìüïüï ïè
ãïíõîòà.
þïüëíò ïôîïìòëíò ìòìüåèïüóîïæ àïíïèøëèäëþæï ðåîòëæóä ðîåìïìàïí, òñë
ïîïåîàò ãïçåàòì øüïüãïîåøå êëîåìðëíæåíüò. õøòîïæ òþåÿæåþëæï èòìò ùåîòäåþò
ìâïíåàòì ðîëþäåèåþçå æï ìõâï ìïòíüåîåìë ìïêòàõåþçå.
ïè èõîòâ ïéìïíòøíïâòï úíëþòäò áïîàâåäò èùåîäòì æï ðóþäòúòìüòì ïêïêò ãåäëâïíòì ùòãíòì „ìâïíåàòì àåàîò áóæò“ ãïèëìâäïìàïí æïêïâøòîåþòà ãïçåà „ìïþÿëàï ìâïíåàøò“ æïþåÿæòäò èòìò îïèæåíòèå
ùåîòäò. ïè ðóþäòêïúòåþøò þïüëíò ïôîïìòëíò æòæ øåôïìåþïì ïûäåâì ùòãíøò ïéùåîòä
ìâïíåàòì 1875-76 ùäåþòì ïöïíñåþòì, õïäæåì üîïãåæòòì ãèòîåþòì óêâæïâñëôïì,
ïèïâå æîëì ïî óùëíåþì èùåîïäì, ùòãíøò ïè
èëâäåíåþòì àïâêïúïæ àïâòìò ãâïîòì ðòîëâíåþï îëè ¸ñïâì ãïèëñâïíòäò, îïú òìüëîòóä ìòíïèæâòäåì ïî øååìïþïèåþï.
ïôõïçåàøò èëèõæïî èëâäåíåþì èåüïæ
èüêòâíåóäïæ ãïíòúæòæï ïôîïìòëí ãïìâòïíò. ìïèùóõïîëæ, ïôõïç ìåðïîïüòìüåþòì
ïíüòáïîàóäèï ãïèëìâäåþèï ëàõïîòì ìïøóïäë ìêëäïøòú ò÷òíï àïâò, èïà èòåî ãïíïæãóîåþóä òáíï áïîàóäò ùïîùåîåþò,
áïîàâåäò èùåîäåþòìï æï ðëåüåþòì ìóîïàåþò, îïú þïüëíò ïôîïìòëíòì àïëìíëþòà
úíëþòäò ãïõæï ïôõïçåàòì ãïíïàäåþòì
ìïèòíòìüîëøò, îëèäòì ÷ïîåâòì øåèæåã
ìòüóïúòï ãïíòèóõüï.
ìëôåä ëàõïîøò òì ãïîæïòúâïäï 1991
ùäòì íëåèþåîøò. ëîò àâòà ïæîå êò, ãïîæïòúâïäï èòìò þòûï òðëäòüå ãïìâòïíò —
ìëôäòì åîà-åîàò àïâêïúò æï úíëþòäò
ðòîëâíåþï, îïú èïí ûïäòïí èüêòâíåóäïæ
ãïíòúïæï. èòìò úõåæïîò èòòþïîï óûâåäåìèï áïîàóäèï èòùïè èøëþäåþòìï æï ìïàïñâïíåþåäò øâòäòì ìïôäïâàï ãâåîæòà.
ìïôäïâåþòìï, îëèäåþòú éâàòì ãïíãåþòà
èëåäòïí íïàåìïâåþòìï æï ïõäëþäåþòì
æïþîóíåþïì æï æïîïöëþåí áïîàóä èòùïì.
þïüëíò ïôîïìòëíòì îëãëîú æòæåþóäò èïèóäòøâòäòìï æï æïèìïõóîåþóäò ðåæïãëãòì ìïõåäò èïîïæ óêâæïâò òáíåþï èòìò ñëôòäò èëìùïâäå ïõïäãïçîæëþòìï æï
ïõäëþäåþòì ãóäåþøò.
ïôîïìòëí ãïìâòïíòì ãçï ìòêåàòà, åîàãóäåþòà, ìóäãîûåäëþòà, ìïèøëþäëìïæèò ìòñâïîóäòà ìïâìå ãçïï.

ÂÏÕÜÏÍÃ ÃÏÌÂÒÏÍÒ
ïôõïçåàòì ïâüëíëèòóîò
îåìðóþäòêòì ãïíïàäåþòì èòíòìüîòì
ðòîâåäò èëïæãòäå 1985-2005 ùù.

22 æåêåèþåîò

2011
ìïìêëäë ðïîüíòëîëþï

ìïáïîàâåäëì øâòäåþò

ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëì èòåî ãïèëúõïæåþóä êëíêóîìøò „ìïìêëäë ðïîüíòëîëþòì éëíòìûòåþåþò“ þëîöëèòì ¹6 ìïöïîë ìêëäòì èòåî ùïîèëæãåíòäò ðîëåáüò „ìïáïîàâåäëì øâòäåþò“ èëùëíåþóä òáíï æï ãïèïîöâåþóä ðîëåáüåþì
øëîòì ïéèë÷íæï. ðîëåáüòì ôïîãäåþøò
ðïîüíòëîëþï øåâàïâïçåà íòíëùèòíæòì ¹3
æï àåäïâòì îïòëíòì ñïîïöïäòì ìïöïîë
ìêëäåþì. ìïèòâå ìêëäïøò èëìïèçïæåþåäò
ìïèóøïëåþò „èåãëþîëþòì êâòîåóäòà“ æïòùñë. 7-æïí 17 íëåèþîòì ÷ïàâäòà ãïèëôåíòìïàâòì øåòî÷ï èëìùïâäåàï õåäíïêåàò
íïèóøåâîåþò, èëèçïææï îåôåîïüåþò: „÷åèò
ìêëäòì òìüëîòï“, „äåãåíæï“ æï „÷âåíåþóîò üîïæòúòï“.
¹ 6 ìïöïîë ìêëäòì äòüåîïüóîóä ìïäëíøò „èïíïíï“ èëèçïææï æï ãïèëòúï äòüåîïüóîóäò ïäèïíïõò „ìïáïîàâåäëë,
äïèïçë!“, îëèåäøòú ãïíàïâìæï ïèëíïîòæåþò áïîàâåäò èùåîäåþòìï æï ðëåüåþòì
úíëþòäò äåáìåþòæïí æï íïùïîèëåþåþòæïí;
æïèçïææï ìòãåäåþò ìõâïæïìõâï íëèòíïúòåþøò ãïèïîöâåþóäàïàâòì. øåòî÷ï ðîëåáüòì èëíïùòäå VII-XI êäïìòì 10 èëìùïâäå,
îëèåäàï ëöïõåþòú 10 æéòì ãïíèïâäëþïøò
óèïìðòíûäåþæíåí ïçåîþïòöïíåä æï ìëèåõ
àïíïüëäåþì.
18 íëåèþåîì, ìïéïèëì 5 ìà-çå, íòíëùèòíæòìï æï ñïîïöïäòì ìêëäåþòì æåäåãïúòåþì ìïçåòèë øåõâåæîï èëâóùñâåà. íòíëùèòíæòì ¹3 ìïöïîë ìêëäòì æåäåãïúòïì
õåäèûéâïíåäëþæï ìêëäòì æòîåáüëîò ïîèåíóò õïîøäòïíò, õëäë ñïîïöïäòì ìêëäòì æåäåãïúòïì ìêëäòì æòîåáüëîò åäçï
ïøòîëâï. ãïúíëþòì øåèæåã ìüóèïî-èïìðòíûäåþèï ëöïõåþì èòïøóîåì.
19 íëåèþåîì ðîëåáüòì èëíïùòäååþò åìüóèîíåí þëîöëèòì ¹2 ÷ïèëèìõèåä áïîõïíïì, íïõåì þëîöëèòì ùñäòì ÷ïèëìõèòì ðîëúåìò. ðîëåáüòì ðïîüíòëîò, áïîõíòì æòîåáüëîò ìüåôïíå ãïþîòåäòûå, ìüóèîåþì
áïîõíòì òìüëîòïìï æï àïíïèåæîëâå üåáíëäëãòóî ðîëúåìåþçå åìïóþîï. øåèæåã
ðîëåáüòì èëíïùòäååþò þëîöëè-õïîïãïóäòì åîëâíóä ðïîêì åìüóèîíåí, ãïåúíåí
ðïîêòì øåáèíòì òìüëîòïì, íï÷âåíåþò òáíï
ôòäèò ìïáïîàâåäëì æïúóäò üåîòüëîòåþòì øåìïõåþ. ìï÷óáîïæ èòòéåì ìïäïøáîë
îóêï. øåèæåã æïïàâïäòåîåì þëîöëèòì
èõïîåàèúëæíåëþòì èóçåóèò æï íïõåì ôòä-

èò „úõëâîåþï ãòëîãò èàïùèòíæåäòìï“. ìïéïèëì êò, ñâåäïè åîàïæ æïïàâïäòåîï
þëîöëèòì ãïíïõäåþóäò òìüëîòóäò èòíåîïäóîò ùñäåþòì ðïîêò.
20 íëåèþåîò èàäòïíïæ ìðëîüóä éëíòìûòåþåþì æïåàèë. ïèöåîïæ ãâòèïìðòíûäï
þëîöëèòì ¹3 ìïöïîë ìêëäïè æï ìðëîüòì
èïìùïâäåþåäèï âïäåîò ýïæïíèï. ìïèòâå
åîëâíåþòì èëìùïâäååþòìïãïí æïêëèðäåáüåþóäò ëîò ãóíæò — „àëîò“ æï „íóï“ èïìðòíûåäò ìêëäòì ìðëîüòì èïìùïâäåþäåþòì
— èïêï æï ãòëîãò ãåäïøâòäåþòì æïõèïîåþòà åîàèïíåàì èõòïîóä ìüïîüåþøò øååöòþîíåí. ãïòèïîàï üóîíòîò ôîåíþóîàøò.
üóîíòîòì þëäëì, èëìùïâäåàï ãïèïîöâåþóäèï ãóíæèï èåãëþîóäò øåõâåæîï ãïèïîàï èïìùïâäåþäåþòìï æï èøëþäåþòìïãïí
øåèæãïî ãóíæàïí. ïèïâå æéåì, ¹6 ìïöïîë
ìêëäïøò ãïòèïîàï èåãëþîóäò øåõâåæîï
èïãòæòì ÷ëãþóîàøò ìêëäòì êóîìæïèàïâîåþóäåþìï æï ðîëåáüòì èëíïùòäå èëìùïâäååþì øëîòì. ìïéïèëì ãïòèïîàï æòìêëàåêï, ìïæïú ñïîïöïäåä ñòçþïì òìêïíæïîëâì æïþïæåþòì æéåìàïí æïêïâøòîåþòà
èåãëþîåþèï üëîüò èòïîàâåì.
21-25 íëåèþåîì ìüóèîåþò, èïìðòíûäåþàïí åîàïæ, æòäòæïíâå ïáüòóîïæ òñâíåí
÷ïîàóäò ìïãïêâåàòäë ðîëúåìøò, èëíïùòäåëþï èòòéåì áïîàóäòì, òìüëîòòì, èïàåèïüòêòì, òíãäòìóîòì ãïêâåàòäåþòì èìâäåäëþïøò æï ôòçòêï-áòèòòì äïþëîïüëîòóäò ìïèóøïëåþòì ÷ïüïîåþïøò, ìüóèîåþèï èïìðòíûåäò èïìùïâäåþäåþòì øåáåþï æïòèìïõóîåì.
21 íëåèþåîì, ãïêâåàòäåþòì øåèæåã, ñïîïöïäòìï æï íòíëùèòíæòì ¹3 ìïöïîë
ìêëäåþòì èëìùïâäååþòì íïùòäèï èëíïùòäåëþï èòòéë êïäòãîïôòòì êëíêóîìøò, íïùòäèï êò äòüåîïüóîóäò ìïäëíòì „èïíïíï“ õåäèûéâïíåäòì ïíïìüïìòï õï÷òûòì æïõèïîåþòà áïîàâåä ðëåüàï äåáìåþò øåòìùïâäï, èóìòêòì èïìùïâäåþåäèï þåäï ïíàòûåè ìüóèîåþò áïîàóäïæ ïïèéåîï, âïýåþèï
æï ãëãëíåþèï áïîàóäò úåêâòì îïèæåíòèå
òäåàò øåòìùïâäåì. æéå æòìêëàåêòà æïèàïâîæï.
22 íëåèþåîì, ãïêâåàòäåþòì øåèæåã,
ðîëåáüòì èëíïùòäååþì àþòäò øåõâåæîï
èëóùñë þëîöëèòì àëöòíåþòì ìïõåäèùòôë
àåïüîòì æïìèï (æòîåáüëîò — áåàåâïí ìòîïûå), íï÷âåíåþò òáíï ìðåáüïêäò „ëáîëì ùò-

ùòäï“, õëäë êóäüóîòìï æï õåäëâíåþòì
úåíüîøò (æòîåáüëîò — ãë÷ï þäòïûå) ãïòèïîàï èëìùïâäåàï àâòàøåèëáèåæåþòì êëíúåîüò.
23 íëåèþåîì, ãòëîãëþòì þîùñòíâïäå
æéåìïìùïóäì èòåûéâíï åáìêóîìòï èúõåàïìïãóîïèëøò. ðîëåáüòì èëíïùòäååþèï æïïàâïäòåîåì ãïíïõäåþóäò ìïüïõüë áïäïáò

èúõåàï, ìâåüòúõëâäòì üïûïîò, ìïèàïâîëì
èëíïìüåîò, öâîòì èëíïìüîòæïí æïüêþíåí
óäïèïçåìò õåæåþòà. ïè æéåè óôîë èåüïæ
æïïïõäëâï ìïáïîàâåäëì øâòäåþò, êòæåâ
åîàõåä ãïïõìåíï èïà èøëþäòóîò áâåñíòì
æòæåþóäò ùïîìóäò.
24 íëåèþåîì, ãïêâåàòäåþòì øåèæåã, ðîëåáüòì èëíïùòäå 30 èëìùïâäå æï þëîöëèòì

22 æåêåèþåîò

2011

ìïìêëäë ðïîüíòëîëþï

òáíåþ âïçòï
ìïèøëþäë

¹6 ìïöïîë ìêëäòì èëìùïâäåàï àâòàèèïîàâåäëþòì ùåâîåþò ëî öãóôïæ ãïòñâíåí üîåíòíãòìïàâòì „ìïèëáïäïáë
ãïíïàäåþï æï ìêëäòì àâòàèèïîàâåäëþï“. üîåíòíãò ìïòíüåîåìëæ ùïîèïîàåì ïõïäúòõòì ïõïäãïçîæóäò úåíüîòì àïíïèøîëèäåþèï. ìüóèîåþèï ãïòçòïîåì èïìðòíûåäò
ìêëäòì èëìùïâäåàï àâòàèèïîàâåäëþòì ãïèëúæòäåþï
æï ïáüòóîïæ ÷ïåþíåí æòìêóìòïøò ìïèëáïäïáë ãïíïàäåþòì
ìïêòàõåþçå.
25 íëåèþåîì ¹6 ìïöïîë ìêëäòì õåäëâíåþòì êïþòíåüò
âåî òüåâæï ìïèò ìêëäòì èëìùïâäåàï õåäíïêåà íïèóøåâîåþì, ìïìêëäë úõëâîåþòì ïèìïõâåä ôëüëêëäïýåþìï æï
âòæåëèïìïäåþì. ìïèòâå ìêëäòì èëìùïâäååþèï ùïîèëïæãòíåì ìïòíüåîåìë îåôåîïüåþò: „÷åèò ìêëäòì òìüëîòï“,
„äåãåíæï“ æï „÷âåíò üîïæòúòï“. ùïòêòàõåì ùòíïìùïî øåî÷åóäò úíëþòäò ðëåüåþòì äåáìåþò, òèéåîåì áïîàóäò æï
åîëâíóäò ìòèéåîåþò. ïçåîþïòöïíóäì — áïîàóäò, áïîàóäì ìëèõóîò úåêâåþò åíïúâäåþëæï. èëìùïâäååþèï
ìóîâòäåþòì õåçå „èå èòíæï îëè...“ èòïèïãîåì àïâòïíàò
ìóîâòäåþò: „èòíæï, îëè ïìåàò ðîëåáüåþò þåâîò òñëì“,
„èå èòíæï, îëè êïîãïæ âòìùïâäë áïîàóäò èëèïâïäò ùïîèïüåþòìïàâòì æï ÷åèò èåãëþîåþò ÷åèàïí ùïèëâòæíåí“, „èå
èòíæï, îëè ÷âåíò èåãëþîëþï ãïãîûåäæåì æï åîàïæ âòñëà þåæíòåîåþò“ æï ï.ø. æïìïìîóä, üòäëçå, îëèåäçåú
ãïèëõïüóäò òñë èåãëþîëþòìïàâòì ãïùâæòäò õåäåþò, íòíëùèòíæòì ¹3, ñïîïöïäòìï æï þëîöëèòì ¹6 ìïöïîë
ìêëäåþòì èëìùïâäååþèï, èïìùïâäåþäåþèï æï èøëþäåþèï
õåäòì ôåîïæò ïíïþåÿæåþò æïüëâåì. åì ðäïêïüò ðïîüíòëîëþòì ðîëåáüòì — „ìïáïîàâåäëì øâòäåþò“ — ãïãîûåäåþòì åîàãâïîò ìòèþëäë ãïõæï.
ñâåäïçå èîïâïäôåîëâïíò æï åèëúòóîïæ æïüâòîàóäò ãïèëæãï 26 íëåèþîòì ãïèëìïèøâòæëþåþåäò ìïéïèë.
ìïçåòèë ðîëãîïèï èò¸ñïâæïà èïìðòíûäåþì. áïîàóäò
äåáìåþòà, ìòèéåîåþòà, ãóäøò÷ïèùâæëèò ïèïéåäâåþåäò
ãïèëìïèøâòæëþåþåäò ìòüñâåþòà åîàèïíåàì åíïúâäåþëæíåí — õïüòï ÷õïîüòøâòäò æï äóìòíå èçòêòïíò, êïèë
éïîìäòïíò æï þåìäïí õïäòäëâò, ñòçþïì òìêïíæïîëâò æï
àïèïîï ëèïîëâï, ïîüóî èóìëòïíò æï îåâïç âåôõâòïøâòäò, îïàõïí òþîïãòèëâò æï ãòëîãò èçòêòïíò, öïþï èÿåæäòøâòäò æï èïíæïî ìïîæïîëâò... èõòïîóäëþæíåí æï àïí
úîåèäåþò åûïäåþëæïà èëìïäëæíåäò ãïíøëîåþòì ãïèë.
ñïîïöïäåäò þåìäïí õïäòäëâòì ìòüñâåþèï óôîëìåþìïú
ïó÷óñï ãóäò: „íòêï ïîåâïûå ÷åèò ìïóêåàåìë èïìðòíûåäò
òñë. ÷åèàïí åîàïæ 10 æéòì ãïíèïâäëþïøò íòêïìàïí ìüóèîëþæï êïèë éïîìäòïíòú. ÷âåí, ìïèòâå, ìòêâæòäïèæå èåãëþîåþò âòáíåþòà. ïè ðîëåáüèï þåâîò îïè èïìùïâäï èåãëþîëþïìï æï ìòñâïîóäçå“.
ìïéïèëçå èëùâåóäò òñâíåí þëîöëèòì ìïêîåþóäëìï
æï èóíòúòðïäòüåüòì, ìïãïíèïíïàäåþäë îåìóîìúåíüîòì àïíïèøîëèäåþò æï ðîëåáüòì ðïîüíòëîåþò.
ðîëåáüò „ìïáïîàâåäëì øâòäåþò“ øåïöïèï þëîöëèòì
¹6 ìïöïîë ìêëäòì æòîåáüëîòì èëâïäåëþòì øåèìîóäåþåäèï áåàåâïí õï÷òûåè. èïí èïæäëþï ãïæïóõïæï ðîëåáüòì
ïâüëîåþì, èëíïùòäå ðåæïãëãåþì æï ìï÷óáîåþò ãïæïìúï
ìïèòâå ìêëäòì ùïîèëèïæãåíäåþì: ûâåäò áïîàóäò ïíþïíò
æï àâïäìï÷òíëåþï — „áïîàóäò ãîïèïüòêï“, àâïäìï÷òíëåþï „áïîàóäò àïíïèåæîëâå ïíþïíò“, ìïìùïâäë ðäïêïüåþòì íïêîåþò, „÷âåíò ìïóíöå“ — áïîàóäò ìïãïíûóîò (ðïêåüò), ïîáòüåáüóîóäò ûåãäåþòìï æï ìïáïîàâåäëì ôòçòêóîò îóêåþò.
ðîëåáüòì èëíïùòäå ñâåäï èëìùïâäåì ãïæïåúï ìïèïõìëâîë ìï÷óáîåþòì íïêîåþò: þëîöëèòì ¹2 ÷ïèëèìõèåäò
áïîõíòì èòåî ãïèëãçïâíòäò þîåíæòîåþóäò ÿòáï þëîöëèòì äëãëàò, äòüåîïüóîóäò ìïäëíòì „èïíïíï“ èòåî øåáèíòäò ïäèïíïõò „ìïáïîàâåäëë, äïèïçë!“, þëîöëè-õïîïãïóäòì åîëâíóäò ðïîêòì ìïäïøáîë îóêï, ïõïäúòõòì
ïõïäãïçîæóäò úåíüîòì èòåî ãïèëãçïâíòäò ìïùåîò ðïìüåþò æï þäëêíëüåþò, ðîëåáüòì èòèæòíïîåëþòì ïèìïõâåäò ôëüë æï âòæåëèïìïäï, ïìåâå ñâåäï æïöòäæëâæï ìïèïõìëâîë ìòãåäòà øåìïþïèòì íëèòíïúòïøò. þïíêåüò æïìîóäæï ìïçåòèë ôåòåîâåîêòà.
27 íëåèþåîì æòäòæïí àëâæï, ïèòíæòì ãïóïîåìåþòì ãïèë, íòíëùèòíæïìï æï ñïîïöïäïøò ãïìïèãçïâîåþåäò èòêîëïâüëþóìòì èûéëäåþò ãïìâäïì ÷áïîëþæíåí, èïãîïè
ìüóèïî-èïìðòíûåäò ïî ÷áïîëþæï, åîàèïíåàò ïî åàèëþëæïà æï àâïäúîåèäòïíåþò æòæõïíì åèøâòæëþåþëæíåí åîàèïíåàì.

ÈÏÍÏÍÏ ÞÅÎÒÛÅ,
ÍÏÍÏ ÄËÎÀÁÒÔÏÍÒÛÅ
ðîëåáüòì ïâüëîåþò

âïçò èïîüë óûâåäåìò æï óèíòøâíåäëâïíåìò êóäüóîï
îëæòï, áïîàâåäò êïúòì úõëâîåþòì, ÷âåíò òìüëîòòì íïùòäòú ïîòì. ïéíòøíóä ãïîåèëåþïì ñëâåäàâòì âòàâïäòìùòíåþ ïéèçîæåäëþòà èóøïëþïøò. îëúï âåíïõçå, âïççå èòûéâíòä íïùïîèëåþåþì âïìùïâäò, âúæòäëþ ïîï èïîüë ìîóäñëôòäò ùïîèëæãåíï èòâúå ïéìïçîæåäåþì âïççå, èòì öòøåþçå, íïùòäåþçå, ãïèîïâäåþòìï æï çîæòìïàâòì ïóúòäåþåä ðòîëþåþçå, ïîïèåæ ãïâóéâòâë ìòñâïîóäò æï ïéâçïîæë èçîóíâåäò æïèëêòæåþóäåþï ïè óûâòîôïìåìò êóäüóîòìïæèò.
èëìùïâäååþò òíüåîåìòà åúíëþòïí âïçòì øåìïõåþ ïîìåþóä ñâåäï èïìïäïì — ãïøåíåþòì, ãïèîïâäåþòì, èëâäòì ùåìåþì, ñóîûíòìïãïí æïèçïæåþóä ìõâïæïìõâï ìïõòì ðîëæóáüì: èóîïþïì, àïàïîïì, ÷óî÷õåäïì, öåèì, áòøèòøì, éâòíëì, ûèïîì, ïîïñì.
âìâïè êòàõâïì: îëãëî ôòáîëþà, æòæò øîëèï ìÿòîæåþï
âïçòì èëâäïì, êïîãò èëìïâäòì èòéåþïì? øåóàïíõèæòà åîàèïíåàì æï, ìóîâòäòì èòõåæâòà, òèóøïâåà öãóôåþøò, —
èòâèïîàïâ ïéìïçîæåäåþì.
þïâøâåþò öãóôæåþòïí. òèïîàåþï æòìêóìòï. òìòíò èìöåäëþåí, ãïèëàáâïèåí èëìïçîåþåþì, èë¸ñïâà èïãïäòàåþò,
ïìïþóàåþåí îïüëè ôòáîëþåí, îëè âïçòì æï ìïåîàëæ õåõòäòì èëâäï èåüïæ øîëèïüåâïæò ìïáèåï ïí ðòîòáòà. ïõæåíåí
ìïêóàïîò ïçîåþòì ðîåçåíüïúòïì. âïêåàåþ êëèåíüïîì æï
âóõìíò èëìùïâäååþì, îëè âïçòì èëâäï èïîàäïú øîëèïüåâïæòï. êïîãò èëìïâäòì èòéåþïì, úëæíï-ãïèëúæòäåþïìàïí
åîàïæ, æòæò øîëèï ìÿòîæåþï — ïæîå ãïçïôõóäçå ãïìõäïâåí, ïÿîòïí ãïèõèïî üëüåþì, ùåäòùïæøò îïèæåíöåîèå ùïèäïâåí, èòùïì ïèóøïâåþåí, îùñïâåí æï ï.ø. æïôïçå æãåþï ïìëúòïúòóîò îóêï.
þïâøâåþì èëâïãëíåþ ïêïêò ùåîåàäòì ïæîå øåìùïâäòä
èëàõîëþïì „ùèòíæï íòíë“, îëèäòì èòõåæâòàïú, ìïáïîàâåäëøò áîòìüòïíëþòì ãïìïâîúåäåþäïæ øåèëìóäèï ùèòíæï
íòíëè âïçòì äåîùòì öâïîò ìïêóàïîò àèåþòà øåêîï. áïîàâåäò êïúò òèæåíïæ æòæ ðïüòâì ìúåèì âïçì, îëè èòìò ëîíïèåíüòà îàïâì åêäåìòåþì, øåíëþåþì, ÿóîÿåäì.
ïìëúòïúòóîò îóêï

þïâøâåþò òõìåíåþåí ïíæïçåþì, þîûíóä ãïèëíïàáâïèåþì,
äåáìåþì âïççå, øîëèïçå — „øóîèï æïäòï ìëôåäò, øîëèïè
êò ïïøåíïë“; „âïçòì ìòñâïîóäòà òùñåþï áâåñíòì ìòñâïîóäòë“; „âïçòì ûòîøò æïîùåóäò ïêâïíò...“ „âïçë áïäùóäë,
æïäïäæïùíóäë...“;
„ðòîâåä ñëâäòìï ñóîûåíì âïáåþ“, „òèïì âåíïúâïäå ûòîøò, óíæï âïáë áïîàóäò âïçòì ñâåäï õóàïìòâå öòøò“ (èóîèïí äåþïíòûå).
èëìùïâäååþì ïîú ãïèëúïíåþò ãïèëî÷åíòïà. „òãò æòæò
ìòêåàòà æï èïæäòà ïîòì úíëþòäò, èïîüë ôåõçå æãëèï
óÿòîì, èõïîøò óæãïì ûèëþòäò,çëãì áïîâï ïáâì ìïèêïóäïæ,
çëãìïú êòæåâ ãòøåîò, àâòàëí óíæï ãïèëòúíë, èå âåîïôåîì ãòøâåäò“.
þïâøâåþòì æòæ òíüåîìì òùâåâì àïèïøò „ãïèëòúïí ìùëîïæ“. âïêåàåþ èòíòøíåþïì îëèåäòèå õòäçå, èëìùïâäååþèï
óíæï ãïèëòúíëí òãò. èïãïäòàïæ, „èïéäï ôëàäåþøò åäâïîåþì... ìòìõäòâòà ùòàåäò“. þïâøâåþò ðïìóõëþåí — âïøäò.
êåíêîëâïíò èúåíïîåï. íïñëôåþò åîàïæïï øåêîóäò. åùëæåþï... èüåâïíò, — ïèþëþåí èëìùïâäååþò. „æåæïì âÿïèà, øâòäìï âìâïèà, ëîàïâå ãåèîòåäòï“ — ñóîûåíò æï éâòíë, — ïéíòøíïâåí ïéìïçîæåäåþò. èëàõîëþòì „âåíïõò“ ïõìíòì æîëì
èëìùïâäååþì æïâóìâò êòàõâï:
— îïçå èòãâïíòøíåþì ìïàïóîò „âåíïõò“, îïçå òáíåþï ìïóþïîò?
— âåíïõçå, âïççå, èòì ìïîãåþäëþïçå.
æòïõ, æéåì ÷âåíò ãïêâåàòäò åûéâíåþï âïçì. âêòàõóäëþ
ðòîâåä ïþçïúì æï âìâïè ìïêëíüîëäë êòàõâïì ðòîâåäò ïþçïúòì òîãâäòâ. îï èëõæåþï øåèæåã? þïâøâåþò ãïèëàáâïèåí
âïîïóæåþì. âïãîûåäåþà êòàõâïì. êâäïâ êòàõâåþò æï âïîïóæåþò. âêòàõóäëþà èëàõîëþòì þëäë íïùòäì æï ãïèëãâïáâì æïìêâíï. æïôïçå êåàæåþï âåíòì æòïãîïèï æï ïìëúòïúòóîò îóêï. âóêòàõïâ üåáìüòì þëäëì èëàïâìåþóä õïäõóî äåáìì:
âïçë øâòäòâòà íïçïîæë,
èëâêâæåþò èå øåíì ûòîøòï,
øåíòà âïî èõíå æï ãóäïæò,
òèåæò ãïìïÿòîøòï.
üåáìüòì ãïèëèåüñâåäåþòà êòàõâïøò âïîöòøòì øåèæåã
ïáúåíüò êåàæåþï òè ôïáüçå, îëè âïçòì ãïçîæïì øâòäòì
ãïçîæïì ïæïîåþì ãäåõêïúò.
æïôïçå âïêåàåþ ìáåèïì:
îï ïî
âòúëæò

èïø, âïçò ïî ñëôòäï èïîüë âïçò, ïíó èúåíïîå, îëèåäòú
ñóîûåíì òûäåâï, óôîë èåüò æï ïéèïüåþóäòï. úíëþòäò
èùåîïäò íëæïî æóèþïûå âïçì ìïèøëþäëì ïæïîåþì. òáíåþ
âïçòï ìïèøëþäë? ïþï, æïïêâòîæòà. àó æïþïäòï, æï÷ëáòäèï óíæï æïêîòôë, àó èïéäïîòï — úïøò õåäïðñîëþòäèï.
ëîàïâå ìïëúîïæ ¸ãïâì äëúâïì. äëúâï êò ïîïôåîì ïî óõæåþï òìå, îëãëîú ìïèøëþäëì. èëìùïâäååþò ïêåàåþåí æïìêâíïì: íëæïî æóèþïûå âïçì ìïèøëþäëì ïæïîåþì. öïîòìêïúòì èïèï êò èûâòíâïîå, ìòìõäòìèéâîåäò ëèòì æîëìïú êò
çîóíïâì âïççå, åôåîåþï æï åìòñâïîóäåþï èïì. „...ïá îïè
èëãòñâïíï øå æïäëúâòäë, øå þïîïáòïíë øåíï“, — èòèïîàïâì
èïì æï ïî ïûäåâì üïíêòìüì âåíïõòì ãïæïàåäâòì íåþïì.
ñâåäïì ïìå óíæï ãâòñâïîæåì æï âóôîàõòäæåþëæåà
âïçì, — ïêåàåþåí æïìêâíïì èëìùïâäååþò.
âïççå èòûéâíòäò ãïêâåàòäòì æîëì ìïãïíãåþëæ âîàïâ
ìïêäïìë ëàïõì. ôåîàï ãïèïøò, úõïæòï, ÿïîþëþì ëáîëìôåîò, òãîûíëþï øåèëæãëèòì ìóîíåäò, êåæäåþò èë÷òàóäòï
âïçòì ôëàäåþòà, ñóîûíòì èüåâíåþòà. åùñëþï âïçòìïæèò
èòûéâíòäò èëìùïâäåàï íïõïüåþòì ãïèëôåíï. þóíåþîòâò èïìïäòì ãïèëñåíåþòà, âïúíëþ èëìùïâäååþì: îïì ¸áâòï ïêòæë,
÷õï, èüåâíòì êëíï, âïçòì þïéò (âåíïõò), îëãëîò ¸ïâòì èëñâïîóäòï âïçò, îëãëîò èúåíïîåï, îòà åõâåâï ÿòãëì, îëãëîò
áåîáò ïáâì, âïçòì îïèæåíò öòøòï úíëþòäò, îïèæåíò öòøòï
ãïâîúåäåþóäò ìïáïîàâåäëøò, ïÿïîïøò, ÷âåíì ìëôåäøò?
îïì óùëæåþåí âïçòì üòîòäì? îëæòì òùñåþì òãò üòîòäì,
îëèåäò ìïéâòíå öòøåþòï ãïâîúåäåþóäò ÷âåíàïí? îëèåäòï ìóôîòì öòøåþò?
æïôïçå âùåî ìïâïîöòøëì: âòúëæò, âòìùïâäå, èòíæï âòúëæå.
âòúëæò

âòìùïâäå

îàâåäò, âïìï áïî à âå äë çòì îïèæåíò öò- øò ãïâîúåäåþóä
øòï, èòìò ìòêåàå öòøàï îïëæåíëþï, îëãëî èëâóïîëà âïçì, âïçòì
òìüëîòóäò èíòøâíåäëþï

èòíæï âòúëæå
îëèåäò áâåñïíïï âïçòì ìïèøëþäë, îëãëî ïèñíëþåí âïçì, îëãëî ãïèë¸ñïâà
ïõïäò
öòøåþò.
îïüëè øåèëâòæï
ùèòíæï íòíë ìïáïîàâåäëøò âïçòì öâîòà

îëè ïîìåþëþåí òìåàò
çïîèïúò øâòäåþò, îëèäåþòú èïì ïî
øåòþîïäåþåí

îï ãïâòãå
þîûíó äò
æï îò ãå þòà
ïæïèòïíò ìùëî ãçïì æïïæãåþï

îïè
æïèïèùóõîï

îïè
ãïèïõïîï

èïèïì òìåàò çïîèïúò øâòäåþò
¸ñïâæï, îëè
ïî åþîïäåþëæïà èëõóúò èïèï

þòÿåþì
øîëèï øåóñâïîæïà, èòõâæíåí èïèòì ïíæåîûòì ìòþîûíåì,
âåíïõòì èëìïâïäèï ãïïõïîï, øîëèï øåóñâïîæïà.

êâäïâ ìïêëíüîëäë êòàõâåþì âìâïè. èëìùïâäåàï ïáüòóîò èëíïùòäåëþòà òîêâåâï èëàõîëþòì àåèï, èïìïäï,
òæåï, ãïèëòêâåàï æåæïïçîò: âåíïõçå çîóíâïè ûèåþì øîëèï
øåïñâïîï, èïàò úõëâîåþï ãïïèøâåíòåîï. øîëèï ìòúëúõäåï.
èëàõîëþòì êòàõâòìï æï àõîëþòì ðïîïäåäóîïæ, èëìùïâäååþì æïâïäåþïæ èòâåúò æïåùåîïà àõçóäåþï — „òáíåþ
âïçòï ìïèøëþäë“. èëèïáâì åîà-åîàò èëìùïâäòì èòåî øåìîóäåþóäò àõçóäåþòì íòèóøò.
„ãïèëî÷åóäïæ èòñâïîì âïçò. òãò, îëãëîú èóõï ìïáïîàâåäëøò, êóäüòì èúåíïîåæ òàâäåþï. ïèïçå ïîïåîàò àáèóäåþï, äåãåíæï, äåáìò, ãïèëúïíï àó ïíæïçï èòïíòøíåþì. æòæò áïîàâåäò èåôòì ôïîíïâïçòì ôïîìïú õëè âïçò ïèøâåíåþì. „èå âïî ôïîò ôïîíïâïçòì, èå âòôïîïâ èüêâïîì æï ôïçòìì, çåæ þåÿåæò èòìò èïçòì — èëî÷ò èøâåíòåîò âïçòì“.
ìïïèïñëï, îëè ÷âåíì áâåñïíïøò 500-èæå ïæãòäëþîòâò öòøòï ãïâîúåäåþóäò. èïàãïí ñâåäïçå èåüïæ ãïòàáâï ìïõåäò
„îáïùòàåäèï“, „èùâïíåè“, „ìïôåîïâèï“, „úòúáïè“, „êîïõóíïè“, „úëäòêïóîèï“, „ïæåìïè“ æï ï.ø. èòñâïîì ñóîûåíò æï
èòìãïí æïèçïæåþóäò ðîëæóáüåþò, ãïíìïêóàîåþòà êò, àïàïîïøò ïèëâäåþóäò ÷óî÷õåäåþò. âïççå èòûéâíòäò íïùïîèëåþåþòú èòçòæïâì, ñâåäïçå èåüïæ êò, ðëåü øëàï íòøíòïíòûòì äåáìò èõòþäïâì: „áïîàä-êïõåàò äåãåíæïï, òèåîåàò
— çéïðïîò, ìïèåãîåäë — ëúíåþïï ãïôîåíòäò ôïôïîò. ãóîòï êò ìòèéåîïï, õëäë îïÿï — ìòçèïîò, ñâåäï åîàïæ âåíïõòï ÷âåíò æïìïôòúïîò“.
ïìåà èòçïíèòèïîàóä, ãåãèïçëèòåî èóøïëþïì àïâòìò øåæåãò èëïáâì — þïâøâåþøò òéâòûåþì ïèïéäåþóäò, êåàòäøëþòäóîò ãîûíëþåþò, òìòíò òèìÿâïäåþòïí ïîï èïîüë âïçòì,
ïîïèåæ þóíåþòì, ìïèøëþäëì ìòñâïîóäòà, óéâòâæåþïà æòæò ìïáèååþòìï æï ãèòîëþòìïêåí ìùîïôâï, ìùïâäëþåí èïèóäòøâòäóîò âïäòì èëõæïì áâåñíòì ùòíïøå.

ÍÏÀÅÄÏ ÊÏÕÒÛÅ
èïîïæòæòì ìïöïîë ìêëäòì èïìùïâäåþåäò,
òïêëþ ãëãåþïøâòäò ðîåèòòì äïóîåïüò

22 æåêåèþåîò

2011

áïîàâåäò èùåîäåþò
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

ÂÏÝÏ-ÔØÏÂÅÄÏ, I-IV ÜËÈÒ, — 11 ÄÏÎÒ
ÍËÆÏÎ ÆÓÈÞÏÛÅ, I-V ÜËÈÒ, — 13 ÄÏÎÒ
ÏÄÅÁÌÏÍÆÎÅ ÑÏÇÞÅÃÒ, I-II ÜËÈÒ, — 11 ÄÏÎÒ
ÈÒÕÅÒÄ ÖÏÂÏÕÒØÂÒÄÒ, I-VII ÜËÈÒ — 11 ÄÏÎÒ
ÄÅÂÏÍ ÃËÀÓÏ, I-II ÜËÈÒ — 16 ÄÏÎÒ
ÅÆÒØÅÎ ÑÒÔÒÏÍÒ, I-II ÜËÈÒ — 15 ÄÏÎÒ
ÊËÍÌÜÏÍÜÒÍÅ ÃÏÈÌÏÕÓÎÆÒÏ,
I, II, III, VI, VII ÜËÈÒ — 16 ÄÏÎÒ, IV-V ÜËÈÒ —18 ÄÏÎÒ
ÎÅÂÏÇ ÒÍÏÍÒØÂÒÄÒ, I-V ÜËÈÒ — 12 ÄÏÎÒ
ÂÏÕÜÏÍÃ ŸÅÄÒÛÅ, I-IV ÜËÈÒ —12 ÄÏÎÒ
ÃÎÒÃËÄ ÏÞÏØÒÛÅ, I-II ÜËÈÒ — 12 ÄÏÎÒ
ËÜÒÏ ÒËÌÅÄÒÏÍÒ, I-IX ÜËÈÒ — 12 ÄÏÎÒ
ÀÏÈÏÇ ŸÒÄÏÛÅ, I-VI ÜËÈÒ — 10 ÄÏÎÒ
ÃËÆÅÎÛÒ ÷ËÕÅÄÒ, I-IV ÜËÈÒ — 13 ÄÏÎÒ

„ ïõïäò

ãïíïàäåþòì “ ùòãíòì àïîë

èòèæòíïîåëþì õåäèëùåîï

ÃÏÆÈËÎÒÚÕÂÒÌÏÌ ÏÓÚÒÄÅÞÄÏÆ ÈÒÓÀÒÀÅÀ
ÁÏÄÏÁÒ, ÎÏÒËÍÒ, ÌËÔÅÄÒ, ÌÊËÄÏ, ÌÏÕÅÄÒ ÆÏ ÃÂÏÎÒ.

øåìïûäåþåäòï òíæòâòæóïäóîò õåäèëùåîåþò!
ÈÌÓÎÂÅÄÅÞÒ ÆÏÃÂÒÊÏÂØÒÎÆÒÀ ÜÅÄÅÔËÍÅÞÇÅ:
295 80 23; 8790 95 80 23; 577 13 22 83.

èòàòàåþóäòï àòàë üëèòì ôïìò

õåäèëùåîòì àïíõï ãïæèëîòúõåà îåêâòçòüåþçå:

ãïèëèúåèäëþï „æòëãåíåìï“ æï
ãïçåà „ïõïäò ãïíïàäåþòì“
ìðåúòïäóîò ðîëåáüò

øåèëãâòåîàæòà!

èòèéåþò — øðì „ïõïäò ãïíïàäåþï“, ì/ê202058735
ì/ì„äòþåîàò þïíêò“, þ/êLBRTGE22, ï/ïGE93LB0113314052305000

ÈÌËÔÄÒË ÒÌÜËÎÒÒÌ
ÅÍÚÒÊÄËÐÅÆÒÏ
45 35 ÄÏÎÒ
ÌÏÞÏÂØÂË ÚÕËÂÅÄÀÏ
ÅÍÚÒÊÄËÐÅÆÒÏ
30 26 ÄÏÎÒ
ÕÅÄËÂÍÅÞÒÌ
ÒÄÓÌÜÎÒÎÅÞÓÄÒ
ÒÌÜËÎÒÏ
40 30 ÄÏÎÒ

ÕÅÄÈËÈÙÅÎÀÏ ÌÏÑÓÎÏÆÉÅÞËÆ!

àó àáâåí ùòãíòì èëñâïîóäò þîûïíæåþòà, øåãòûäòïà òìïîãåþäëà
„æòëãåíåì“ øåèëàïâïçåþòà æï ãïïôëîèëà õåäèëùåîï.

ãïèëòùåîåà ùòãíåþò æï
èòòéåà ìðåúòïäóî ôïìïæ
ìïñèïùâòäë åíúòêäëðåæòï
„ÈÌËÔÄÒËÌ ÎÅÄÒÃÒÅÞÒ“
29.90

17 ÄÏÎÒ
ìïñèïùâòäë åíúòêäëðåæòï
„ÈÓÌÒÊÏ“
29.90

17 ÄÏÎÒ
ìïñèïùâòäë åíúòêäëðåæòï
„ÌÐËÎÜÒ“
29.90

„èìëôäòë äòüåîïüóîòì êäïìòêëìåþò“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

åîàò üëèò — 12 äïîò

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 ïõïäò
øüåôïí úâïòãò - ÈËÓÀÈÅÍÄËÞÏ ÃÓÄÒÌÏ ïõïäò
èïòí îòæò - ÊÂÏÎÜÅÎËÍÒ ïõïäò

„îï ïîòì îï“ åîàò üëèò — 11 äïîò

10 ÄÏÎÒ
ÐÒÎÂÅÄÏÆ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËØÒ!
èëìùïâäååþòìï æï
ðåæïãëãåþòì ìïèïãòæë ùòãíò

àïèïî þåîëçïøâòäò

„ÁÏÎÀÓÄÒ ÅÍÒÌ ÌÏÌÊËÄË
ÃÏÍÈÏÎÜÅÞÒÀÒ ÄÅÁÌÒÊËÍÒ“

14.90

10 ÄÏÎÒ
ÎÅÆÏÁÚÒÒÌ ÎÅÊÂÒÇÒÜÅÞÒÏ:
ìïáïîàâåäëì þïíêò
www.axaliganatleba.ge E-mail: axaliganatleba@gmail.com Skype: axali.ganatleba
þ/ê BAGAGE22,
îåãòìüîïúòòì ¹ 2/4-1609, òíæåáìò õåäèëùåîòìàâòì: 76096
ì/ê 202058735,
ï/ï GE 86 BG 0000000 123631000 GEL
ãïçåàò îåãòìüîòîåþóäòï æòæóþòì îïòëíòì ìïìïèïîàäëì èòåî.

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

èàïâïîò
îåæïáüëîò:
ÈÏÎÒÊÏ ×ÒÁËÂÏÍÒ

îåæïáúòïøò øåèëìóäò õåäíïùåîåþò ïî îåúåíçòîæåþï æï ïâüëîåþì ïî óþîóíæåþïà.
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