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„ïî ùò âò âíï õå æïÿ îò äò
ñâïâ-ñëî íåþì åëèå þë æï“ 
— òì èòì ìúå íò æïí...
„âï¸, èêâæï îë âïý êï úë þïë  
úëúõ äïæ æïè èïî õïâ àï âò ìï“ 
— þó þó íåþì ïô øò íï...
„àó ïìå üóî ôï òñï âò, îïæ âåî ãïè ÷ íåâ æò

òïë“ — ïè éå îå þó äïí âï ýïì ðë å çò òì èïî ãï -
äò üå þò.

...äåáìì ìòè éå îï úâäò æï, ìòè éå îïì —
úåê âï, úåê âïì — èõïü â îó äò êòàõ âï âï ýïì
èëàõ îë þå þò ìï. ìï çå ò èë ãïí ùñë þïì áèíò æï
òí üå îò å îò, îë èå äòú èëî àó äò òñë ôøï ó -
îò ôïî æï ãå þòà, èëì ùïâ äå å þò ãï èëùñë -
þòä íò òñ â íåí ïè êóàõòì à âòì øå ìï ôå îòì ìï -
èëì øò. 14 æå êåè þåîì, ìêë äï-äò úå óè „úëæ -
íïì“ (æò îåá üë îò — íï çò íï æò îï ûå) æïî þïç -
øò, ÷ï üïî æï âï ýï ôøï âå äïì ìï ò ó þò äåë
ùäò ìïæ èò èòûé â íò äò éë íòì ûò å þï — „ãòñ -
âïî æåà, êïú íë, åî à èï íå àò“, îëè äòì òíò -
úò ï üë îò æï ëî ãï íò çï üë îò òñë áïî àó äò
åíò ìï æï äò üå îï üó îòì èïì ùïâ äå þå äò æï -
îå öïí úõë èï îòï. 

òí üåã îò îå þó äò éë íòì ûò å þï, óðòî âå -
äåì ñëâ äò ìï, èòç íïæ òìï õïâ æï ëîò ìêë äòì
æï èå ãëþ îå þïì, òí ê äó çò ó îò èëì ùïâ äå å þòì
÷ïî à âïì ìï çë ãï æë å þï øò.

ìêë äï-äò úå ó èòì áïî àó äò åíò ìï æï äò -

üå îï üó îòì êï àåæ îïè, ¹200 ìï öï îë ìêë -
äï-ðïí ìò ë íòì ìììè èëì ùïâ äå åþ àïí åî àïæ,
ìúå íï çå ãï ï úëúõ äï èùåî äòì óê â æï âò ðåî -
ìë íï ýå þò.

áïî àó äò åíò ìï æï äò üå îï üó îòì ðå æï -
ãë ãòì, òî èï þå ãò ïø âò äòì èëì ùïâ äå åþ èï
ùïî èë ïæ ãò íåì ðë å èï „ãë ãë àó îò æï ïô øò -
íï“. ðå æï ãëãì æò æò îó æó íå þòà ¸ñïâ æï èëì -
ùïâ äå å þò øåî ÷å ó äò, îï àï èìèå íå äòì ãó -
äïè æå èò å üï íï ðë å üòì ìïà á èå äò. æòæ øàï -
þåÿ æò äå þïì áèíò æï ìúå íï çå ãï úëúõ äå þó -
äò ðë å üó îò ùïî èë ìïõ âòì,  îå ï äó îò ãèò îò
ðåî ìë íï ýå þò. õï üë þï çå èë ìóä êïîã ñèåþì
íï áåþ âïý êïú àï õå âòì þå îò äë úïâì æï ìòñ âï -
îóä ìï æï êïú à èëñ âï îå ë þïì áï æï ãåþì. ìï -
êó àïî ôå îòú âï äå þïì ìò ï èï ñòà ãï èë õï üïâì
ãèò îò ðåî ìë íï ýò æï ïèòà ãï õï îå þó äò óôï -
äò êïîã ñèïì öâïîì ìùåî æï çå íò àï.

ìêë äï-äò úå ó èòì áïî àó äò åíò ìï æï äò -
üå îï üó îòì èïì ùïâ äåþ äå þòì — íò íë èåä áï -
ûò ìï æï äòï äï çòø âò äòì èëì ùïâ äå åþ èï
ùïî èë ïæ ãò íåì þò ëã îï ôòï ãï ôëî èå þó äò
âò æå ë èï ìï äòà,  æïùñå þò àò ìï ôå õó îòì èëì -
ùïâ äå åþ èï — ìðåá üïê äò „÷õòê â àï áëî ùò äò“
(èïì ùïâ äåþ äå þò: îò üï ðï ðò ïø âò äò, èï îò íå
êâï îïúõå äòï), ¹200 ìêë äï-ðïí ìò ë íòì èëì -
ùïâ äå åþ èï ùï ò êòàõåì âï ýïì äåá ìå þò.

„òæ ã íåí æï åäëæ íåí, óìïçé â îëï èàå þòì
èë äë æòíò“ — êòàõó äëþì ìêë äï-äò úå ó -
èòì „úëæ íï“ V êäï ìòì èëì ùïâ äå èï îò ïè
üñå øå äïø âò äò æï èìèå íå äò àòà áëì õå æïâì
úïè æå ïé èïî àóä ãóä ö â îò ïí èàåþì...;

„âï¸, æå æïì àáâåí ìï ñë âå þë...“ — øå èïî àï
ðï üï îï èóø üò ðòî âåä ê äï ìåä èï äó êï êó õï -
äïø âòä èï (èïì ùïâ äå þå äò — íï íï çó îï þò ï íò).
„óé îïí üñå øò èë ìó äò âïî, èï íïè úëúõï äò
âïî, ÷å èò ìò äï èï çòà æï âïü ê þëþ üñåì, þï -
äïõì...“ —  ïè þëþì ¹200 ìêë äòì èëì ùïâ äå
ïí îò üå üó äë âò æï àòà áëì  âõå æïâà ðï üï -
îï úòì ôåî ñâï âòäì, îë èå äòú ìò äï èï çòì à -
âòì æï ìòñ âï îó äòì à âò ìïï ãï ÷å íò äò... 

¹200 ìêë äï-ðïí ìò ë íòì æï ìêë äï-äò úå -
ó èòì „úëæ íï“ èó ìò êòì ðå æï ãë ãåþ èï — èïñ âï -
äï þóí üóî èï æï íï àòï èë ìó äòø âòä èï
ëîò âå ìêë äòì èëì ùïâ äå åþì åî àëþ äò âò
ìòè éå îòà æï ïì îó äå þò íåì éë íòì ûò å þï.

ìï éï èëì æï ìïì îóä èëù âå óä ìüóè îåþì
ìòüñ âòà èò èïî àï ìêë äï-äò úå ó èòì æò îåá -
üëî èï íï çò íï æò îï ûåè.

éë íòì ûò å þïì åì ù îå þëæ íåí: ãäæï íò-íï -
ûï äï æå âòì îï ò ë íòì ãïè ãå þå äò íë æïî ìïí -
æó õï ûå; ãïè ãåþ äòì èë ïæ ãò äå âò üï äò ãë -
ãó ï ûå; ãïè ãå ë þòì èàï âï îò ìðå úò ï äòì üò èï -
íó ÷ïî ÷ï ôò ÷ï ûå; ïæ èò íòì ü îï úò òì õåä è ûé -
âï íå äò þå ìï îò ëí ïî âå äï ûå; èó íò úò ðï äò -
üå üòì àïâ è ö æë èï îå ïâ ÿï äï-ãäæï íòì õå -
âòì çë íï øò ïäåá ìïí æ îå ÷ï ôò ÷ï ûå; ìïê îå þó -
äëì ùåâ îò æï âòà ùå îå àå äò; ãäæï íò-íï ûï -
äï æå âòì îï ò ë íòì îå ìóî ì úåí ü îòì ìðå úò ï -
äòì üò àï èïî êâò ùò íïø âò äò; ¹200 ìêë äï-
ðïí ìò ë íòì æò îåá üë îò èï îò íå óö èï öó îò ûå;
ø.ð.ì. „êïí æò æòì“ æò îåá üë îò èï îò íï áâîò -
âòø âò äò; ¹59 ìï öï îë ìêë äòì æò îåá üë îò
ÿï þóê ÿï þó êò ï íò æï ìõâå þò.

ãäæï íò-íï ûï äï æå âòì ãïè ãå ë þïè æï ø.ð.ì
„úëæ íïì“ æò îåá úò ïè ìï èïõ ìëâ îë ôï ìò ï íò
ìï ÷óá îå þò ãï æïì úåì éë íòì ûò å þï øò ÷ïî àóä
èå-200 ìêë äï-ðïí ìò ë íòì èëì ùïâ äå åþì.

ÀÅÏ ÎÓ ÕÏ ÛÅ
ø.ð.ì. „úëæ íïì“ òìü èå íå öå îò
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öå èïä öòí öò õï ûòì „æïùñå þòà ìêë äï øò
èï àå èï üò êòì ìùïâ äå þòì èå àë æò êï“ ãï èëè -
úåè äë þï „ãï íïà äå þïè“ ãï èëì úï 1990 ùåäì.
ïè øå ìï íòø íï âò ùòã íòì üò îï ýò 20000 åã çåè ð -
äï îò òñë. ãïâ î úåä æï èàåä ìï áïî à âå äë øò.
1990 ùäò æïí ïè ùòã í çå æïùñå þò àò êäï ìå þòì
èïì ùïâ äå þåä àï èîï âï äò àï ë þï ïéò çïî æï.

èò ó õå æï âïæ ïìå àò æò æò üò îï ýò ìï, 1996
ùäò ìïà âòì, ïé íòø íó äò ìï õåä è ûé âï íå äë
ùòã íòì èï éï çò å þòì àï îë å þò æïí ãïá îï æï ìï -
ÿò îë ãïõ æï èò ìò õåä èå ë îåæ ãï èë úå èï.

ùåäì, ìï ï õïä ù äëæ, ãï èëè úåè äë þï „óíò -
âåî ìïä èï“ ãï èëì úï öå èïä öòí öò õï ûòì ïé -
íòø íó äò ìï õåä è ûé âï íå äëì ãï æï èó øï âå þó -
äò ãï èë úå èï — „èï àå èï üò êòì æïùñå þò àò
êóî ìòì ìùïâ äå þòì èå àë æò êï æï üåá íë äë -
ãòï“.

ãï íïà äå þòì øå ìï õåþ ìï áïî à âå äëì ïõï äò
êï íë íòì øå èë éå þòà ìï áïî à âå äëì ìêë äåþ øò
èîï âï äò ìò ïõ äå øå èë âò æï. ïèòì ãï èë, èå àë -
æò êòì ìï õåä è ûé âï íå äëè, ùò íï ãï èë úå èåþ -

àïí øå æï îå þòà, èîï âï äò úâäò äå þï ãï íò úï æï. èï àå èï üò êòì æïùñå þò àò êóî ìòì øò -
íï ïî ìò æï èë úó äë þï, ïè êóî ìòì ìùïâ äå þòì èòç íå þò, èå àë æå þò æï ìï øó ï äå þå þò èò -
ìï æï ãå þó äòï æéå âïí æåä èëàõëâ íåþ àïí.

ùòã íòì ðòî âåä àïâ øò ãï íò õò äå þï èï àå èï üò êòì ìùïâ äå þòì èå àë æò êòì çë ãï æò ìï -
êòàõå þò, èå ë îå àïâ øò êåî ûë ìï êòàõå þòï ãï øó áå þó äò. ïá ãï íò õò äå þï ðîëã îï èó äò
èï ìï äòì çë ãïæ èå àë æò êó îò æï èó øï âå þï. èå ìï èå àï âò åûé â íå þï èï àå èï üò êòì æïùñå -
þò àò êóî ìòì ìùïâ äå þòì èï ãòì ü îï äóî ìï êòàõåþì. üåî èò íò „èï ãòì ü îï äó îò“ ïâ -
üëî èï ãï èë ò ñå íï òè ìï êòàõå þòì èò èïîà, îëè äå þòú êåî ûë èå àë æò êïì óïõ äëâ æå þï,
èïã îïè èï àå èï üò êòì èàåä êóîìì ãïì æåâì æï òíïî ÷ó íåþì çë ãï æòì àâò ìå þåþ ìïú. èå -
ëàõå àïâ øò ìï ó þï îòï èëì ùïâ äå àï èï àå èï üò êó îò èåüñ âå äå þòì ãïí âò àï îå þòì ãçå -
þòì ûò å þòì øå ìï õåþ.

æïî ù èó íå þó äò âïîà, ïè ùòã íòì ìï õòà ãï íïà äå þòì þï êï äïâ îå þò, ãï íïà äå þòì èï -
ãòì ü îïí üå þò, ãï íïà äå þòì æëá üë îïí üå þò, æïùñå þò àò êäï ìå þòì èïì ùïâ äåþ äå þò æï
èï àå èï üò êòì èå àë æòì üå þò êïîã æïè õ èï îå èå àë æò êóî ìï õåä è ûé âï íå äëì èò ò éå þåí.

ÎË ÈÏ ÍËÇ ÆÏ ÍÅ ÄÒÏ

ÏÂ ÜËÎÌ ØÅ ÃÒÛ ÄÒ ÏÀ ÆÏ Ó ÊÏÂ ØÒÎ ÆÅÀ — 599 78 65 54

èï àå èï üò êòì ìùïâ äå þòì 
èå àë æò êòì 

ïõï äò ìï õåä è ûé âï íå äë

âïýï-ôøïâåäï - 150

„ãòñ âïî æåà, êïú íë, åî à èï íå àò“
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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. 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
29. òïêëþ ãëãåþïøâòäò - æïèàïâîæï

30. æïâòà êäæòïøâòäò - æïèàïâîæï

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

38. ãîòãëä ëîþåäòïíò
39. æïâòà ïéèïøåíåþåäò
40. 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

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌÔÏÌÒ 4 ÄÏÎÒ

ÅÎÀÒ ÚÏÄÒÌÔÏÌÒ 6.5 ÄÏÎÒ

ïõïäò

ïõïäò
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àþò äò ìòì þïâ ø â àï óô äå þå þòì
æïú âòì ìï áï äï áë úåí ü îò æå æï áï -
äïá øò ìïá èò ï íëþì 1999 ùäò æïí.
úåí ü îòì èó øï ë þï èîïâ äòì èëè ú -
âå äòï æï òí üåî ì ü îóá üó îó äò —
èóæ èò âïæ ïõëî úò å äåþì ìï ãïí èï -
íïà äåþ äë, ôìò áë äë ãò óî, ìë úò -
ï äóî æï óô äå þï æïè úïâ ìïá èò ï -
íë þïì.

àþò äò ìòì þïâ ø â àï óô äå þå þòì
æïú âòì ìï áï äï áë úåí ü î èï 2006
ùäòì 25 èï òìì æï ï ôóû íï àþò äò ìòì
þïâ ø â àï ìïê îå þó äë, îë èå äòú
àï âò ìò ïî ìòà èë çïî æ àï àâò àïá -
üó ï äò çï úò ò ìï æï àâòà îå ï äò çï -
úò ò ìïà âòì øåá è íò äò ïõï äò ëî ãï -
íò çï úò óä-ìüîóá üó îó äò ãï åî -
àò ï íå þïï. þïâ ø â àï ìïê îå þó äë ïì -
îó äåþì èë çïî æå þò ìï æï ìï çë ãï -
æë å þòì óô îë ìò íï ùò äòì øå èï åî -
àå þå äò õò æòì îëäì. åì ëî ãï íò -
çï úòï ïîï èõë äëæ äò æåî àï àå -
ë îò óä ìùïâ äå þï çå ãïà â äò äò
ìêë äïï, ïîï èåæ òì ïû äåâì óíò êï -
äóî øå ìïû äåþ äë þïì àò àë å óä
èëì ùïâ äåì, òèó øï ëì æå æï áï äï áò -
ìïà âòì èíòø â íå äë âïí êëí ê îå üóä
ìï êòàõåþ çå. 

þïâ ø â àï ìïê îå þó äëì èò ìòïï
þïâ ø â àï êëí âåí úò òà ãïà âï äòì ùò -
íå þó äò óçå íï å ìò óô äå þå þòì —
ãïí âò àï îå þò ìï æï ïç îòì àï âò -
ìóô äïæ ãï èë õïü âòì õåä øåùñë þï. 

CRC-ì îå êë èåí æï úò ï øò èò àò -
àå þó äò ìïê âïí ûë ìï êòàõå þòì ãï -
æïÿ îòì ãçï çå þïâ ø â àï ìïê îå þó -
äëè ùïî èï üå þó äò íï þò öå þò ãï -
æïæ ãï. åì ëî ãï íò çï úòï àò àë å óä
èë çïîæì ïû äåâì øå ìïû äåþ äë þïì,
ùï èëÿ îïí èï àò ïç îòà ñâå äï çå ïá -
üó ï äó îò ðîëþ äå èå þò æï ïè
ðîëþ äå èå þòì ãï æï ìïÿ îå äïæ èïà
èò åî âå òíò úò îå þó äò ðîë åá üå þòà
òèó øï ëí.

þïâ ø â àï ìïê îå þó äëì èó øï ë þòì
óè àïâ îå ìò ðîòí úò ðå þòï:

n æå èëê îï üò óä æï ìï èë áï äï -
áë ôï ìå ó äë þåþ çå æïñ î æ íë þòà
èë áï äï áå ë þòì ìùïâ äå þï æï ïè ã âï -
îïæ àï íï üë äå þòì ìï çë ãï æë åþ -
îòâ úõëâ îå þï øò ïá üò ó îïæ ÷ïþ èï;

n îå ï äó îò æï ðîëþ äå èï çå
ëîò åí üò îå þó äò êëí ê îå üó äò
ðîë  åá üå þòà þïâ ø â àï óô äå þå þòì
æïú âòììôå îë øò ïî ìå þó äò ðîëþ -
äå èå þòì ãï æïÿ îï;

n äò þå îï äó îò ôï ìå ó äë þå þòì
ðë ðó äï îò çå þï àï íï üë äåþ øò;

n üë äå îïí üó äò ìó äòì ê âå àå -
þòì æïè ê âòæ îå þï îå äò ãò ó îò æï
åà íò êó îò óè úò îå ìë þå þò ìïà âòì
æï èï àò èë íï ùò äå ë þòà ðîë åá üå -
þòì ãïí õëî úò å äå þòì ãçòà;

n êóä üó îó äò üîï æò úò å þòì
æïú âï æï èï àò ðë ðó äï îò çå þï.

àþò äò ìòì þïâ ø â àï ìïê îå þó -
äëì èó øï ë þï ëîò åí üò îå þó äòï
õóà ûò îò àïæ ìôå îë çå. øå ìï þï èò -
ìïæ, þïâ ø â àï ìïê îå þó äë øò ôóí á -
úò ë íò îåþì õó àò êë èò ìòï:

1. òóîò æò óä ìï êòàõ àï æï þïâ -
ø â àï óô äå þå þòì æïú âòì êë èò ìòï;

2. òí üåã îï úò ò ìï æï ìïçé âïî ãï -
îåà àïí óî àò åî àë þòì êë èò ìòï;

3. ãï íïà äå þòì êë èò ìòï;
4. êóä üó îò ìï æï ìðëî üòì êë -

èò ìòï;
5. ìë úò ï äóî ìï êòàõ àï êë èò ìòï.
ðîë åá üå þò êò, àå èï üò êòì èò -

õåæ âòà, áèíò ïí øåè æåã èòç íëþ îòâ
öãó ôåþì:

1. èë áï äï áå ë þòì ìùïâ äå þï çå
ëîò åí üò îå þó äò ðîë åá üå þò;

2. êóä üó îï àï æò ï äë ãò;
3. ìë úò ï äó îò ìðåá ü îòì ðîë -

åá üå þò;
4. êóä üó îóä-ìï ãïí èï íï àäåþ -

äë ðîë åá üå þò;
5. ãï îå èëì æïú âï ìï æï æï ìóô -

àï âå þï çå ëîò åí üò îå þó äò ðîë -
åá üå þò.

ìïê îå þó äë ðë ðó äï îó äòï àþ -
ò  äò ìòì èëì ùïâ äå ïõïä ãïç î æë -
þïøò, èïà èøëþ äåþ ìï æï ìï çë ãï -
æë  å þòì ìõâï æïì õ âï ôå íïøò.

þïâ ø â àï ìïê îå þó äëì ìïá èò ï -
íë þï àâïä àï õåæ âò æïí ïî ãï èëî -
÷å íòï óù èò íæåì ìï æï óíå üï îåìì,
ìîó äò ïæ ìï áïî à âå äëì êï àë äò -
êëì-ðïü îò ïîáì òäòï II-ì. èïí èòã -
âò éë ìï èå þòì ìï êï àåæ îë üï ûïî -
øò, æïã â äë úï, ùòí ì â äï æï ùïî èï -
üå þå þò ãâò ìóî âï æï êóî àõå âï
èëã â úï, îï àï êâäï âïú ãïã âåã î ûå -
äå þò íï èó øï ë þï.

ðïü îò ïî á èï àï âòì áï æï ãå þï øò
æï æå þò àïæ øå ï ôï ìï, îëè ìï áïî à -
âå äë øò ôóí á úò ë íò îåþì þïâ ø â àï
óô äå þå þòì æïú âòì ëî ãï íò çï úòï,
îë èå äòú îå ï äó îïæ ÿîòì ìå îò ë -
çóä ðîëþ äå èåþì æï òû äå âï áîò -
ì üò ï íó äò ìòñ âï îó äò ìï æï ïæï èò -
ï íó îò àï íïæ ãë èòì èï ãï äòàì.

þïâ ø â àï ìïê îå þó äë øò ÷ïî àó -
äòï æå æï áï äï áòì ìï öï îë æï êåî -
ûë ìêë äå þò. ïè åüï ðòì à âòì þïâ ø â -

àï ìïê îå þó äëì ¸ñïâì 27 æå ðó üï -
üò. âåè çï æå þòà ïõï äò ïî ÷åâ íå þòì
÷ï ìï üï îåþ äïæ.

æéå ò ìïà âòì æï ôò íïí ìå þó äò
æï ãïí õëî úò å äå þó äòï 37 ðîë åá -
üò (ìêâå îå þòì êå àòä èëùñë þï;
óíïî øåçéó æó äò þïâ ø âå þò ìïà âòì
õå õò äòì þï éòì ãï øå íå þï; áï äï áòì
åêë äë ãò ï ìï æï ìò ìóô àï âå çå çî -
óí âï; ìï ãïí èï íïà äåþ äë, êóä üó -
îó äò æï ìïá âåä èëá èå æë ðîëã -
îï èå þò...).

÷âåí èò åî ãïí õëî úò å äå þó äò
þë äë ðîë åá üòï „ðë äë íóî-áïî -
àó äò ëîå íë âï íò ìï þïâ ø âë äò üå -
îï üó îó äò ïä èï íï õò“, îë èå äòú
ðë äë íå àòì ìï åä ÷ëì æï ôò íïí ìå -
þò àï æï èõïî æï ÿå îòà ãïí õ ëî úò -
åä æï. àþòäòìòì þïâø âàï ìïê -
îåþóäë èïæäëþïì óõæòì ðë -
äëíåàòì îåìðóþäòêòì åä÷ì,
áïäþïüëí óîìóäï æëîëøåâìêïì,
êëí ìóäì, þïüëí çþòãíåâ âòê -
üëîëâò÷ì æï ðëäëíåàòì îåì -
ðóþ äòêòì ñëôòä åä÷ì ìïáïî -
àâåäëøò, þïüëí òïúåê èóä üï -
íëâ ìêòì ïä èï íï õòì òæå òì ïâ üë îò
æï èàï âï îò îå æïá üë îòï þå äï ìï -
îòï. èòì èëè çï æå þï øò ãïí ìï êóà -
îå þó äò ùâäò äò øå ò üï íåì „Wsp -
ulnota Polska“-ì àþò äò ìòì ëôò ìòì
æò îåá üëî èï, ðîë ôå ìëî èï èï îòï
ôò äò íïè. òì ãïõ äïâà ðë äë íó îò
üåá ì üå þòì îå æïá üë îò æï ðîë ôå -
ìëî èï íï àå äï íï æò þï ò ûåè, îë -
èåä èïú èë ïè çï æï ðùêï îå æå þò äò -
üå îï üó îó äò àïî ã èï íò ìïà âòì.
ðë äë íå àò æïí èóæ èòâ æïõ èï îå þïì
ãâò ùåâ æï ðîë ôå ìë îò æï íó üï
ëìëâ ì êï. øå èëá èå æå þòà öãóôì
õåä è ûé âï íå äëþ æï áïä þï üë íò íò -
íë æâï äòø âò äò. ïä èï íï õò ìïà âòì
ðë äë íó îò äò üå îï üó îòì ðîë çï -
ó äò àó ðë å üó îò øå æåâ îå þò àïî -

ã è íåì àþò äò ìòì ìï öï îë ìêë äå -
þòì èëì ùïâ äå åþ èï øå èëá èå æå þò àò
öãó ôòì ùåâ îå þò ïîò ïí: ëàïî êï -
õò ûå, äåá ìë æë îå ó äò, àïè àï øï -
ãó äïø âò äò, íò íó úï íï íò üïø âò äò,
èï îò ïè èïî ã âå äïø âò äò, äò êï æï -
îïõ âå äò ûå, ïíï ÷õòê âï ûå, ìï äë èå
õï îå þï âï æï íï àòï çó îï þïø âò äò.
òäóì ü îï úò å þò èëè çïæ æï àþò äò -
ìòì ìïè õïü â îë ìêë äå þòì èëì ùïâ -
äå àï èò åî. 2010 ùåäì ïä èï íï õòì
àþò äò ìó îò ðîå çåí üï úòï ãï ò èïî -
àï ìïì üóè îë „îï æò ìëí òâå îò ï -
øò“. ðîå çåí üï úò ïì åì ù îå þëæ íåí:
ðë äë íå àòì åä ÷ò, áïä þï üë íò óî -
ìó äï æë îë øåâ ì êï; ìï ðï üòë êëí -
ìó äò, þï üë íò çþòã íåâ âòê üë îë -
âò ÷ò; ìï áïî à âå äëì ðïî äï èåí üòì,
àþò äò ìòì ìïê îå þó äëì, ìï åî àï -
øë îò ìë ôëí æå þò ìï æï ìï çë ãï æë -
åþ îò ë þòì ùïî èë èïæ ãåí äå þò.

2011 ùäòì 2-8 æå êåè þåîì àþò -
äò ìòì þïâ ø â àï ìïê îå þó äëì æå -
äå ãï úòï ðë äë íó îò èõï îòì èòù âå -
âòà „ðë äë íóî-áïî àó äò ëîå íë -
âï íò ìï þïâ ø âë äò üå îï üó îó äò
ïä èï íï õòì ðîå çåí üï úò ò ìïà âòì“
òè ñë ôå þë æï âïî øï âï øò. æå äå ãï -
úò òì ñâå äï ùåâîì ãï æï å úï èìëô -
äòë ðë äë íåä àï ìï àï âë ëî ãï íò -
çï úò òì Wspulnota Polska ìåî üò -
ôò êï üå þò æï èïæ äë þòì ùå îò äå þò.

ëî ãï íò çï úò ïè, 2009 ùäòì 20
íë åè þåîì, åâ îë êïâ øò îòì þïâ ø â àï
êå àòä æéå ë þòì îå ôëî èòì õåä -
øåùñë þòì ðîë åá üòì ìï õå äòà, èò ò -

éë èïæ äë þï 2008-2011 ùäå þòì
ìïè àïâ îë þë ìï èëá èå æë ãåã èòì
ìï þïâ ø âë âåî ìò òì èëè çï æå þò ìï æï
ùïî æ ãå íò ìïà âòì. 

2008 ùåäì ëî ãï íò çï úò ïè èò ò -
éë èïæ äë þï æï íï øï ó äòì êâäå âò -
ìï æï ðîëã íë çò îå þòì æï èë ó êò -
æå þå äò úåí ü îò ìï ãïí ïèå îò êòì øå -
åî àå þó äò øüï üå þòì ìï åä ÷ëì
èõïî æï ÿå îòà ãïí õëî úò å äå þóä
ðîë åá ü øò — „ïõïä ãïç î æë þï æï íï -
øï ó äòì ùò íï ïé è æåã“ — ãïí ìï êóà -
îå þó äò ùâäò äò ìïà âòì. 

ìïê îå þó äëì ïè ýï èòí æåä øå èïæ -
ãåí äë þïì ðë äë íåà øò ùïî èë ïæ -
ãåí æ íåí: ìïê îå þó äëì àïâ è ö æë èï -
îå ìóä õïí ÷ïî ãå òø âò äò (ò. âå êó ïì
ìïõ. 42-å ìï öï îë ìêë äï), òí üåã îï -
úò òì êë èò ìò òì àïâ è ö æë èï îå áå àå -
âïí êâï îïúõå äòï (åâ îë ðó äò ìêë -
äï), òóîò æò ó äò êë èò ìò òì àïâ è ö -
æë èï îå èï îò ïè êó üï äï ûå (43-å ìï -
êï îë ìêë äï), êóä üó îòì êë èò ìò òì
àïâ è ö æë èï îå ïíò ìò õï îó äò ûå (63-
å ìï öï îë ìêë äï). èëì ùïâ äå àï æå -
äå ãï ú  ò åþì õåä è ûé âï íå äëþ æ íåí
þïâ ø â àï ìïê îå þó äëì êó îï üë îå -
þò: øïä âï èåì ü âò îòø âò äò (îë þï áò -
ûòì ìïõ. óíò âåî ìò üå üòì òóîò æò ó -
äò ôï áóä üå üòì IV êóî ìòì ìüó -
æåí üò) æï àï èïî æò ï ìï èò ûå.

ÞÅ ÄÏ ÌÏ ÎÒÏ
àþò äò ìòì þïâ ø â àï 

óô äå þå þòì æïú âòì ìï áï äï áë
úåí ü îòì õåä è ûé âï íå äò 

þïâøâàï  ìïêîåþóäë
àïâòìóôïäò ïçîòì ãïèëõïüâòì ïìðïîåçò
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ãïèëìïøâåþò ãïèëúæåþò

საგამოცდო პროგრამა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ეფუძნება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 
2006 წლის 28 სექტემბრის №841 ბრძანებით დამტკიცებულ ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივ პროგრამას. 

2011-2012 ìïìùïâäë ùäòì 
ìêëäòì ãïèëìïøâåþò ãïèëúæåþòì ìïãïèëúæë ðîëãîïèï

èïàåèïüòêï

6

საგნობრივი უნარები 
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.

n განტოლებათა, უტოლობათა და მათი სისტემების გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას.
n დისკრეტული მათემატიკის ელემენტების გამოყენება (მაგალითად: ვარიანტების

დათვლისას, სიმრავლის ელემენტების რაოდენობის დადგენისას).

გეომეტრია და სივრცის აღქმა
n გეომეტრიული ფიგურების ამოცნობა და გეომეტრიული ფიგურების კლასიფიცირება.
n 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.
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საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება კავშირი ეროვნულ სასწავლო

გეგმასთან

1
სიმრავლეები.
ოპერაციები
სიმრავლეებზე.

სიმრავლეთა თანაკვეთა, გაერ -
თი ანება, სიმრავლის დამატება;
ვენის დიაგრამები.

მათ. VII.6, მათ. IX.5, მათ. IX.3.

2

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

არითმეტიკული მოქმედებები
ნა ტუ  რა ლურ რიცხვებზე.

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

რიცხვის დაშლა მარტივ მამ -
რავ ლე ბად.

მათ. VII.1, მათ. IX.2.
VII, რიცხვები და მოქ მე -
დებები,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
გა ყო ფადობის 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

3
მთელი რიცხვები არითმეტიკული მოქმედებები

მთელ რიცხვებზე.
მათ. VII.2, მათ. VIII.2.

4

რაციონალური
რიცხვები.
წილადები და
ათწილადები.

რაციონალური რიცხვების შე და -
რება და არითმეტიკული მოქ მე დე -
ბები რაციონალურ რიცხვებზე.

მთელი რიცხვებისა და ათ წი ლა -
დების დამრგვალება.

მათ. VII.1, მათ. VII.2, მათ.
VII.3, მათ. VIII.1, მათ. VIII.2,
მათ. VIII.3, მათ. VIII.4.

5

ირაციონალური
რიცხვები.
ნამდვილი 
რიცხვები.

ნამდვილი რიცხვების შედარება
და არითმეტიკული მოქმედებები
მათზე.

მათ. X1, მათ. X2, მათ. X3.

6
რიცხვითი
ღერძი.

წერტილის კოორდინატი. ნამ -
დვი ლი რიცხვის შესაბამისი წერ ტი -
ლის გამოსახვა რიცხვით ღერძზე.

მათ. VI.1, მათ. VII.1.

7
რიცხვითი
შუალედები.

რიცხვითი შუალედების გაერთია -
ნე ბა და თანაკვეთა. მათ. VIII.7.

8
რიცხვის
მოდული.

რიცხვის მოდულის გეო მეტ რი -
ული აზრი.

მათ. X.3.

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება კავშირი ეროვნულ

სასწავლო გეგმასთან

9

ნატურალური
რიცხვების
წარმოდგენა
სხვადასხვა
პოზიციურ
სისტემაში.

ათობით პოზიციურ სისტემაში
მოცემული რიცხვების ჩაწერა
ორობითში და პირიქით.

მათ. X.2.

10 პროპორცია.

პროპორციის ძირითადი თვი სება,
პროპორციის უცნობი წევრის პოვნა,
რიცხვის დაყოფა მოცემული
შეფარდებით.

პირდაპირპროპორციული და
უკუპროპორციული დამოკი დე -

ბულება სიდიდეებს შორის.

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

11
რიცხვის
პროცენტი 
და ნაწილი.

რიცხვის პროცენტისა და ნაწილის
პოვნა.

რიცხვის პოვნა მისი პროცენტით ან
ნაწილით.

ორი რიცხვის ფარდობის პროცე ნ -
ტული გამოსახვა

მათ. VII.2, მათ. VII.4, 
მათ. X.2.

12

რამდენიმე
რიცხვის
არითმეტიკული
საშუალო.

მათ. IX.3.

13

ხარისხი
ნატურალური
და მთელი
მაჩვენებლით.

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

მათ. VII.2, მათ. VIII.1

14
ერთწევრი და
მრავალწევრი

მრავალწევრების შეკრება, გამოკლება
და გამრავლება.

XII, კანონზომიერებები 
და ალგებრა, შინაარსი, 
I პუნქტი

15
შემოკლებული
გამრავლების
ფორმულები.

მათ. VII.7.

16

მრავალწევრის
დაშლა
მამრავლებად.

საერთო მამრავლის ფრჩხილებს გარეთ
გატანა, დაჯგუფების ხერხი, მამრავ -
ლებად დაშლა შემოკლებული გამ რავ -
ლების ფორმულების გამოყენებით.

მათ. VII.7.
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17
რაციონალური
გამოსახულება.

მოქმედებები რაციონალურ გამო სა -
ხუ ლებებზე.

მათ. IX.2.

18

n-ური ხარისხის
ფესვი,
არითმეტიკული
ფესვი.

არითმეტიკული ფესვის თვისებები. მათ. VIII.2, 
მათ. IX.2, 
მათ. XI.2.

19
რ ა ციო ნალ ურ -
მაჩვენებლიანი
ხარისხი.

რაციონალურმაჩვენებლიანი ხარის -
ხის თვისებები.

მათ. X.3.

20
ალგებრული
გამოსახულება.

ალგებრული გამოსახულების გარ -
დაქ მნა და მისი რიცხვითი მნიშ ვნე ლო -
ბების გამოთვლა.

მათ. VII.7.

21
რიცხვის
ლოგარითმი.

ძირითადი ლოგარითმული იგი ვეო ბა.
ნამრავლის, შეფარდების და ხარის -

ხის ლოგარითმი. ლოგარითმში ფუძის
შეცვლის ფორმულა.

მათ. XI.2, მათ. XI.4.

22

მართკუთხა
კოორდინატთა
სისტემა
სიბრტყეზე და
სივრცეში.

წერტილის კოორდინატები. ნამდვილ
რიცხვთა წყვილის და სამეულის
გამოსახვა შესაბამისად საკოორდინატო
სიბრტყეზე და საკოორდინატო სივრ ცე -
ში. 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

23

ფუნქცია.
ფუნქციის
გრაფიკი.
ფუნქციათა
კომპოზიცია.

ფუნქციის განსაზღვრის არე.
ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.
ფუნქციის ზრდადობა, კლებადობა,

ლუწობა, კენტობა, პერიოდულობა.
ფუნქციის უდიდესი და უმცირესი მნიშ -
ვნე ლობა. ფუნქციათა კომპოზიცია.
პარამეტრის შემცველი ფუნქციები.

მათ. VIII.10, მათ. IX.6,
მათ. X.6, მათ.

X.8, მათ. XI.5, მათ. XI.6,
მათ. XII.3.

ფუნქციის მოცემა ცხრილის, ფორ მუ -
ლისა და გრაფიკის საშუალებით.

ფუნქციის მნიშვნელობის გამოთვლა
არ გუ  მენტის მოცემული მნიშვ ნე ლო -
ბისთვის.

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

24

კუთხის
გრადუსული და
რადიანული
ზომა.

კავშირი კუთხის რადიანულ და
გრადუსულ ზომებს შორის.

X, რიცხვები და
მოქმედებები, შინაარსი, 
მე- 9 პუნქტი.

25

ტ რ იგო ნომ ეტ -
რიუ ლი
ფუნქციები:
სინუსი,
კოსინუსი
და ტანგენსი.

სინუსის, კოსინუსის და ტანგენსის:
მნიშვნელობები

არგუმენტებისთვის;
ნიშნები მეოთხედების მიხედვით;
პერიოდულობა, ლუწობა და კენტობა.

მათ. IX.8, მათ. XI.5, 
მათ. XI.6, 
XI, კანონზომიერებები

და ალგებრა, შინაარსი, 
I პუნქტი.

ძირითადი დამოკიდებულებები
ერთი და იმავე არგუმენტის ტრიგო ნო -
მეტრიულ ფუნქციებს შორის.

მათ. XI.5.

დაყვანის ფორმულები. მათ. XI.5.

ტრიგონომეტრიული ფუნქციების
მნი შვ ნელობების გამოსათვლელი ფორ -
მულები ორი არგუმენტის ჯამისა და
სხვაობისათვის.

მათ. XI.5.

26
განტოლება,
განტოლებათა
სისტემა.

განტოლებისა და განტოლებათა
სისტემის ამონახსნისა და ამონახსნთა
სიმრავლის ცნებები. ტოლფასი განტო -
ლე ბები და განტოლებათა სისტემები.

მათ. VIII.7, მათ. X.7.

27
ერთუცნობიანი
წრფივი 
განტოლებები.

წრფივი განტოლების ამოხსნა. მათ. VII.7.

28
ერთუცნობიანი
კვადრატული
განტოლებები.

დისკრიმინანტი. IX, კანონზომიერებები
და ალგებრა, შინაარსი, 
I პუნქტი.კვადრატული განტოლების ამოხსნა.

ვიეტის თეორემა. ვიეტის თეორემის
შებრუნებული თეორემა.

29
კვადრატული
სამწევრი.

კვადრატული სამწევრის ფესვები.
კვადრატული სამწევრის დაშლა

წრფივ მამრავლებად.

მათ. X.6.

30

ორუცნობიანი
ალგებრულ
განტოლებათა
სისტემები.

ისეთი ორუცნობიანი ალგებრულ
განტოლებათა სისტემის ამოხსნა,

რომელშიც ერთი განტოლება წრფივია,
ხოლო მეორე განტოლების ხარისხი არ
აღემატება ორს.

მათ. X.7,
IX, კანონზომიერებები

და ალგებრა, შინაარსი, 
მე-3 პუნქტი.

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება კავშირი ეროვნულ

სასწავლო გეგმასთან

31

ამოცანები
განტოლებისა
და
განტოლებათა
სისტემის
შედგენაზე.

ამოცანების ამოხსნა განტოლებისა
და განტოლებათა სისტემის გამოყე ნე -
ბით.

მათ. X.7.

32
რიცხვითი
უტოლობები.

რიცხვითი უტოლობების თვისე ბები. მათ. VI.6, მათ. VII.7

33
უტოლობა,
უტოლობათა
სისტემა.

უტოლობისა და უტოლობათა სის -
ტე მის ამონახსნისა და ამონახსნთა სიმ -
რავლის ცნებები.

ორუცნობიანი წრფივი უტოლობისა
და უტოლობათა სისტემის ამონახსნის

წარმოდგენა საკოორდინატო სიბრ -
ტყეზე. ტოლფასი უტოლობები.

მათ. VIII.7,
მათ. IX.7, 
მათ. X.7.

34

ერთუცნობიანი
უტოლობები
და უტოლობათა
სისტემები.

ერთუცნობიანი წრფივი, კვად რა -
ტული და რაციონალური უტო ლო -
ბების და უტოლობათა სისტემების
ამოხსნა.

მათ. VIII.7, 
მათ. IX.7, მათ. X.7.

35

წრფივი,
კვადრატული,
ხარისხოვანი,
მაჩვენებლიანი,
ლოგარითმული,
ტრიგონომეტრ -
ული ფუნქციები
და მათი
გრაფიკები.

ფუნქციების განსაზღვრის არე,
მნიშვნელობათა სიმრავლე, ზრდადო -
ბისა და კლებადობის შუალედები.

მათ. X.6, მათ. XI.5

36
ირაციონალური
განტოლებები.

ერთუცნობიან წრფივ და კვად რა -
ტულ განტოლებებზე დაყვანადი ირა -
ციო ნალური განტოლების ამოხსნა.

მათ. X.7, IX,
კანონზომიერებები 
და ალგებრა,
შინაარსი, მე-3 პუნქტი.

37
მაჩვენებლიანი
განტოლებები
და უტოლობები.

მაჩვენებლიანი განტოლებების და
უტოლობების ამოხსნა.

მათ. XI.5, მათ. XI.6

38
ლოგარითმული
განტოლებები
და უტოლობები.

ლოგარითმული (არაცვლად ფუ -
ძიანი) განტოლებების და უტოლობების
ამოხსნა.

მათ. XI.5, მათ. XI.6

39
ტრ იგ ონომეტრი -
ული
განტოლებები. სახის განტოლებების ამოხსნა.

მათ. XI.5, მათ. XI.6

40
რიცხვითი
მიმდევრობა.

მიმდევრობის n- ური წევრის ფორმუ -
ლის მიხედვით მიმდევრობის წევრების
პოვნა.

მათ. VII.8, მათ. X.8,

41
არითმეტიკული
პროგრესია.

არითმეტიკული პროგრესიის n-ური
წევრისა და პირველი n წევრის ჯამის
გამოსათვლელი ფორმულები.

მათ. XI.7 ; IX, კანონზ -
ომიერებები და ალგებრა,
შინაარსი, მე-5 პუნქტი. XI,
კანონზომიერებები და
ალგებრა, შინაარსი, მე-5
პუნქტი.

42
გეომეტრიული
პროგრესია.

გეომეტრიული პროგრესიის n-ური
წევრისა და პირველი n წევრის ჯამის
გამოსათვლელი ფორმულები

მათ. XI.7 ; IX, კანონზ -
ომიერებები და ალგებრა,
შინაარსი, მე-5 პუნქტი. XI,
კანონზომიერებები და
ალგებრა, შინაარსი, მე-5
პუნქტი.

43
კო მბინატო -
რიკის
ელემენტები.

გადანაცვლებათა რიცხვი;
ჯუფთებათა რიცხვი;
წყობათა რიცხვი.

მათ. XI.14, მათ. XII.4.
XII, კანონზომიერებები

და ალგებრა, შინაარსი, 
მე-2 პუნქტი.

ã å ë è å ü î ò ï  /  ð ä ï í ò è å ü î ò ï
საკითხთა

ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება კავშირი ეროვნულ 
სასწავლო გეგმასთან

1
წერტილი, წრფე.
სხივი, მონაკვეთი,
ტეხილი.

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

2
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
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საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება კავშირი ეროვნულ 

სასწავლო გეგმასთან

3

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

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

4 კუთხის ბისექტრისა. კუთხის ბისექტრისის
თვისება.

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

5
მონაკვეთის
შუამართობი.

მონაკვეთის შუამართობის
თვისება.

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

6
მოსაზღვრე და
ვერტიკალური
კუთხეები.

მოსაზღვრე კუთხეების ჯამი. მათ. VII.9,
VII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა,
შინაარსი, მე-3 პუნქტივერტიკალური კუთხეების

ტოლობა.

7

წრფეთა პარალელობა.
ორი წრფის მესამე
წრფით გადაკვეთისას
მიღებული კუთხეები.

ორი პარალელური წრფის
მესამეთი გადაკვეთისას
მიღებული კუთხეების
თვისებები.

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

ნიშნები.

8

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

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

9

მრავალკუთხედი და
მისი ელემენტები:
გვე რდი, წვერო,
კუთ ხე, დიაგონალი.
მრავალკუთხედის
პე რიმეტრი.

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

10
ამოზნექილი
მრავალკუთხედი.

ამოზნექილი
მრავალკუთხედის
კუთხეების ჯამი.

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

11

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

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

12
სამკუთხედის
კუთხეები.

სამკუთხედის კუთხეების
ჯამი. სამკუთხედის გარე
კუთხის თვისება.

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

13
სამკუთხედების
ტოლობა.

სამკუთხედების ტოლობის
ნიშნები.

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

14
სამკუთხედის
უტოლობა.

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

15

დამოკიდებულებანი
სამკუთხედის
გვერდებსა და
კუთხეებს შორის.

სამკუთხედში დიდი გვერდის
(კუთხის) პირდაპირ
დიდი კუთხე (გვერდი) ძევს.

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

16 სამკუთხედის მედიანა.

სამკუთხედის მედიანების
თვისება (სამკუთხედის სა მი -
ვე მედიანა ერთ წერტილში
იკვეთება და თითოეული
მათგანი გადაკვეთის
წერტილით 2:1 შეფარდებით
იყოფა წვეროს მხრიდან).

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

17
სამკუთხედის
ბისექტრისა.

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

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

საკითხთა
ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება კავშირი ეროვნულ 
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19

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

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

19
ტოლფერდა
სამკუთხედი.

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

20
მართკუთხა
სამკუთხედი.

მართკუთხა სამკუთხედების
ტოლობის ნიშნები

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

მართკუთხა სამკუთხედში
30o -იანი კუთხის მოპირ-
დაპირე კათეტის თვისება.

მართკუთხა სამკუთხედში
კუთხეებსა და გვერდებს
შორის ტრიგონომეტრიული
თანაფარდობები.

თანაფარდობები
ჰიპოტენუზაზე დაშვებულ
სიმაღლეს, კათეტებს,
კათეტების გეგმილებს და
ჰიპოტენუზას შორის

21 პითაგორას თეორემა.
მათ. VII.13, მათ. VIII.8,
VIII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი, მე-3 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

23
სამკუთხედის
შუახაზი.

სამკუთხედის შუახაზის
თვისებები.

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

24
სამკუთხედების
მსგავსება.

სამკუთხედების მსგავსების
ნიშნები.

მათ. IX.8, მათ. X.12,
IX, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი, I პუნქტი
X, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი, I პუნქტი

მსგავსი სამკუთხედების
პერიმეტრებისა და ფართო-
ბების შეფარდება.

25 სინუსების თეორემა. მათ. X.12,

26 კოსინუსების თეორემა. მათ. X.12,

27 სამკუთხედების ამოხსნა. მათ. VII.13.

28 პარალელოგრამი.

პარალელოგრამის გვერ დე ბი -
სა და კუთხეების თვისებები. 

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

პარალელოგრამის
დიაგონალების თვისებები
(პარალელ ოგრა მის დიაგო ნა -
ლების გადაკვეთის წერტილი
პარალელოგრამის სიმეტრიის
ცენტრია; პარალელოგრამის
დიაგონალების სიგრძეების
კვადრატების ჯამი მისი
გვერდების სიგრძეების
კვადრატების ჯამის ტოლია).

29 რომბი. რომბის დიაგონალების
თვისებები.

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

30
მართკუთხედი,
კვადრატი.

მართკუთხედის
დიაგონალების ტოლობა.

მათ. VIII.8,
VIII, გეომეტრია და სივრცის
აღქმა, შინაარსი, 
I და მე-2 პუნქტი
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31

ტრაპეცია და მისი
ელემენტები: ფუძე,
ფერდი, სიმაღლე.
ტრაპეციის შუახაზი.

ტრაპეციის შუახაზის თვი -
 სე ბები.

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

32

ტრაპეციის კერძო
სახეები: ტოლფერდა
ტრაპეცია, მართკუთხა
ტრაპეცია.

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

33 ტოლფერდა ტრაპეცია. ტოლფერდა ტრაპეციის
თვისებები.

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

34
ბრტყელი ფიგურის
ფართობი.

ბრტყელი ფიგურის
ფართობი მისი შემადგენელი
ნაწილების ფართობების
ჯამის ტოლია;

მათ. V.9, მათ. VI.10, მათ. X.10.

35

კვადრატის,
მართკუთხედის,
სამკუთხედის,
პარალელოგრამის და
ტრაპეციის ფართობი.

კვადრატის, მართკუთხედის,
სამკუთხედის, პარალე ლოგ -
რა მის და ტრაპეციის ფარ -
თობების გამოსათვლელი
ფორმულები.

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

36

წრეწირი, წრე და მათი
ელემენტები: ცენტრი,
რადიუსი, დიამეტრი,
ქორდა, რკალი,
სექტორი, სეგმენტი.

რკალის გრადუსული და
რადიანული ზომა.

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

რიცხვი  .

წრეწირის და მისი რკალის
სიგრძის გამოსათვლელი
ფორმულები.

ქორდის მართობული
დიამეტრის თვისება.

37
ცენტრალური და
ჩახაზული კუთხეები.

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

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

38
წრეწირის მხები და
მკვეთი.

წრეწირის მხების თვისება.

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

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

39

სამკუთხედში
ჩახაზული და
სამკუთხედზე
შემოხაზული
წრეწირები.

სამკუთხედში ჩახაზული
წრეწირის ცენტრის
მდებარეობა;
სამკუთხედზე შემოხაზული
წრეწირის ცენტრის მდებარეობა. მათ. IX.8,

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

სამკუთხედში ჩახაზული და
სამკუთხედზე შემოხაზული
წრეწირების რადიუსების
გამოსათვლელი ფორმულები:

40

წესიერი
მრავალკუთხედები.
წესიერ
მრავალკუთხედებში
ჩახაზული და
შემოხაზული
წრეწირები.

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

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

41
წესიერი
მრავალკუთხედების
ფართობი.

წესიერი მრავალკუთხედის
ფართობის გამოსათვლელი
ფორმულები მასში ჩახა ზუ -
ლი, მასზე შემოხაზული
წრეწირების რადიუსების და
მრავალკუთხედის გვერდის
საშუალებით.

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

42
წრიული სექტორისა
და წრის ფართობი.

წრიული სექტორის და წრის
ფართობის გამოსათვლელი
ფორმულები.

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

საკითხთა
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43
გეომეტრიული
გარდაქმნები
სიბრტყეზე.

ცენტრული სიმეტრია. სი -
მე  ტრიის ცენტრი. ფიგუ რის
სიმეტრიულობა წერტი ლის
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

ã å ë è å ü î ò ï  /  ì ü å î å ë è å ü î ò ï
საკითხთა

ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება კავშირი ეროვნულ 
სასწავლო გეგმასთან

1
წერტილი, წრფე და
სიბრტყე სივრცეში.

მათ. VII.12, VII მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა
შინაარსი, I პუნქტი.

2
წრფეთა ურთიერ თ -
განლაგება სივრცეში.

ურთიერთგადამკვეთი, პა -
რა ლე ლური და აცდენილი
წრფეები. წრფეთა პარალ ელო -
ბის ნიშანი.

XI.მიმართულება: გეომეტრია
და სივრცის აღქმა შინაარსი, 

I პუნქტი.

3

წერტილის, წრფის,
მონაკვეთის ორთოგ ო -
ნალური დაგეგმილება
სიბრტყეზე.

XI. მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა 
I პუნქტი.

4
წრფისა და სიბრტყის
მართობულობა.

წრფისა და სიბრტყის ურთიე -
რთმართობულობის ნიშანი.

XI. მიმართულება: 
გეომე ტრია და სივრცის აღქმა 
I პუნქტი.

5
წრფისა და სიბრტყის
პარალელობა.

წრფის და სიბრტყის
პარალელობის ნიშანი.

XI. მიმართულება: 
გეომე ტრია და სივრცის აღქმა 
I პუნქტი.

6
სიბრტყეთა
პარალელობა.

ორი სიბრტყის პარალელობის
ნიშანი.

XI. მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა 
I პუნქტი.

7
კუთხე სიბრტყეებს
შორის.

XI. მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა 
I პუნქტი.

8
სიბრტყეთა
მართობულობა.

ორი სიბრტყის
მართობულობის ნიშანი.

XI. მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა 
I პუნქტი.

9

მონაკვეთი, მართობი
და დახრილი.
მანძილი წერტილიდან
სიბრტყემდე.

სამი მართობის თეორემა.
XI. მიმართულება:

გეომეტრიადა სივრცის აღქმა 
I პუნქტი.

10
კუთხე წრფესა და
სიბრტყეს შორის.

XI. მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა 
I პუნქტი.

11
ორწახნაგა კუთხე.
ორწახნაგა კუთხის
ზომა.

მათ. XII.5.

12
მრავალწახნაგა და მისი
ელემენტები
(წვერო, წიბო, წახნაგი).

მათ. VII.10, მათ. X.12 X
მიმართულება: გეომეტრია

და სივრცის აღქმა შინაარსი, 
მე-4.

13

პრიზმა და მისი
ელემენტები (ფუძე,
გვერდითი წახნაგი,
გვერდითი წიბო,
სიმაღლე, დიაგონალი).

მათ. IV.11.

14

პრიზმის კერძო სახეები
(მართი პრიზმა, წეს იე რი
პრიზმა, მართი პა რალე -
ლე პი პედი, მარ თკუთხა
პარა ლე ლე პი პე დი, კუ -
ბი). მართი პრ ი ზმის
დია გონალური კვეთა.

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

15

პირამიდა და მისი ელ -
ემენტები (წვერო, გვე -
რდითი წიბო, ფუძე,
გვერდითი წახნაგი, სი -
მაღლე).

მათ. III.8., მათ. VIII.10.

9
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საკითხთა

ჩამონათვალი საკითხთა დაზუსტება კავშირი ეროვნულ 
სასწავლო გეგმასთან

16
წესიერი პირამიდა.
აპოთემა.

მათ. III.8 მიმართულება:
გეომეტრია და სივრცის აღქმა

17

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

მათ. IV.8, მათ. XI.11, 
მათ. XII.5.

18

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

მათ. IV.8, მათ. XI.11,
მათ. XII.5.

19

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

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

20
ბირთვის მხები
სიბრტყე. ბირთვის
კვეთა სიბრტყით.

მათ. XI.11

21
სხეულის მოცულობა
და ზედაპირის
ფართობი.

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.

22

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

ამ ფიგურების აღდგენა მათი
შლილების საშუალებით. მათ. V.7, მათ. VI.7.

23
ვექტორები სიბრტყეზე
და სივრცეში.

ვექტორები და მათზე
განსაზღვრული ოპერაციები:
შეკრება, სკალარზე
გამრავლება. ვექტორთა
სკალარული ნამრავლი.
კუთხე ორ ვექტორს შორის.
ვექტორის სიგრძე.

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

ვექტორებისა და მათზე
მოქმედებების
გამოსახვა კოორდინატებში.

მათ. XI.8

ïîò ïí ïæï èò ï íå þò, îë èåä àï íïê âï äåâì
âå îï âò àï îò æîë-ýï èò âåî ùïø äòì, èï àò
èï èó äòø âò äó îò ìïá èò ï íë þï äïè ðï îò âòà
ãçïì óíï àåþì øàï èë èïâ äë þïì. ïìåà ïæï -
èò ïí àï îòúõâì ãï íå êóà â íå þï ïôõï çå àò ìï
æï çå èë ìâï íå àòì ìï çë ãï æë å þò ìïà âòì
úíë þò äò ðå æï ãë ãò, ìï çë ãï æë èëé âï ùå
ïô îï ìò ëí ìå ôåì ûå ãïì âò ï íò.

òì æï ò þï æï 1921 ùåäì èåì üò òì îï ò ë íòì
ìë ôåä õïä æå øò, ïè ìë ôåä øò 1876 ùåäì
æïü îò ï äå þó äò üîï ãå æò ò æïí 45 ùäòì
øåè æåã, îë æå ìïú èå ôòì îó ìå àòì öï îåþ èï
ãï ó ãë íï îò ìò ìïì üò êòà ìòì õ ä øò ÷ï ïõ ø âåì
æï èò ùïì àïí ãï ïì ùë îåì ìâï íå àòì ïöïí ñå -
þòì úò üï æå äò — ìë ôå äò õïä æå, èëê äåì
èîï âï äò ïæï èò ï íò, ãï ï úòè þò îåì ìëô äòì
ñâå äï èï èï êï úò. åì òì ðå îò ë æòï, îë æå ìïú
þëä øå âò êåþ èï èå-11 ïî èò òì øå èëÿ îòà èë -
ïõ æò íåì àï âò ìó ôï äò, æï èë ó êò æå þå äò ìï -
áïî à âå äëì ïíåá ìòï. áïî à âå äò õïä õò âåî
øå å ãóï àï âò ìóô äå þòì æï êïî ã âïì æï æï -
òùñë èï ìëþ îò âò ãï èëì â äå þò, èïà øë îòì
ìâï íåà øòú. ïöïí ñå þï æï èïî úõ æï, ïèïì èë¸ -
ñ âï ïî íï õó äò îåð îå ìò å þò, îï ìïú øå å ùò îï
ïô îï ìò ë íòì þò ûï ãò ëî ãò ãïì âò ï íò, ìâï íåà -
øò èå üïæ úíë þò äò ðò îëâ íå þï.

ïè èûò èå, üîï ãò êó äò èëâ äå íå þòì ôëí -
çå èòè æò íï îå ëþ æï ïô îï ìò ë íòì þïâ ø âë þï,
èò ìò èìëô ä è õåæ âå äë þòì ÷ï èë ñï äò þå þï.
æò æò îë äò èòì ïé ç î æï øò èò óûé âòì ëöïõì.
èï èï èò ìò ìå ôå ãïì âò ï íò ìâï íåà øò ìï êòàõï âò
ïæï èò ï íò òñë àï âò ìò ÿêó òà, ãë íå þòà, èÿåâ -
î èåüñ âå äå þòà, èå æò ï üë îë þòà. çåæ èò -
ùåâ íòà êïî ãïæ òúë æï ìâï íó îò ìï èïî àï äò,
æå æï — ûò íë þò óæå ìò ï íò — èå üïæ ìïà íë,
êå àò äò þó íå þòì áï äò ãïõ ä æïà.

ïô îï ìò ëí ãïì âò ï íò 1928 ùåäì øå æòì
õïä æåì æïùñå þòà ìêë äï øò, øåè æåã ìùïâ -
äïì ïã î ûå äåþì êï äòì ïîïì îóä æï èó äï -
õòì ìï øó ï äë ìêë äåþ øò. ìï èò âå ìêë äï øò òì
ãï èë òî ÷å ë æï îë ãëîú óïé îå ìïæ íò ÿò å îò,
àâïä ìï ÷ò íë èëì ùïâ äå æï ùïî ÷ò íå þòà ïè -
àïâ îåþì ìï øó ï äë ìêë äïì.

1939  ùåäì ìùïâ äïì ïã î ûå äåþì ìë õó èòì
ðå æï ãë ãò ó îò òí ì üò üó üòì ôò äë äë ãò òì
ôï êóä üåü çå, ëîò ùäòì øåè æåã ãï æï âò æï
áó àï ò ìòì ðå æï ãë ãò óî òí ì üò üóü øò òèï âå
ôï êóä üåü çå, îë èå äòú ùïî ÷ò íå þòà æï ïè -
àïâ îï 1944 ùåäì. òí ì üò üóü øò ìùïâ äòì ðå -
îò ëæ øò òñë ãï èëî ÷å ó äò ìüó æåí üò.  èë -
íï ùò äå ëþ æï ìüó æåí ü àï ìï èåú íò å îë êëí -
ôå îåí úò åþ øò. èïí ïè ðå îò ëæ øò ïîï åî àò
ìï òí üå îå ìë ùå îò äò æï ùå îï ìâï íå àòì åà -
íëã îï ôò ï çå, ôëä ê äëî çå. òì éîèïæ æï å -
óô äï áïî àóä åíïà èåú íò å îå þïì, èîï âïä -
ìï ó êó íë âïí äò üå îï üó îïì. ÷ï èë ñï äòþ æï
ïè ìïã íòì êïîã ìðå úò ï äòì üïæ.

òí ì üò üó üòì æïè àïâ îå þòì øåè æåã òì
þîóí æå þï èøëþ äò óî ìâï íåà øò. èó øï ë þïì
òùñåþì òôï îòì, øåè æåã èó äï õòì ìï øó ï äë
ìêë äï øò æò îåá üë îïæ. èëã âò ï íå þòà ãï æï òñ -
âï íåì èåì üò òì ðïî üò òì îï ò êëè øò ðïî ü êï þò -
íå üòì ãïè ãåæ. ïè ðå îò ëæ øò êëä õå àòì æïþ -
äë þòì ïà âò ìå þòì ìï èó øï ë å þò èòè æò íï îå ëþ -
æï, îï øòú èë íï ùò äå ëþ æï ìâï íå àòì èë ìïõ äå -
ë þïú, èï àò ëî ãï íò çå þï ¸áëí æï æï âï äå þó -
äò, îï ìïú þîùñòí âï äåæ ïî à èåâ æï àïâì.

1951 ùåäì õïä æåì èë ìïõ äå ë þï æï ìïõ -
ä æï ïôõï çåà øò. ãó æï ó àòì îï ò ë íòì ìë -
ôåä ëàõï îï øò, ìï æïú òì èó øï ëþ æï èïì -
ùïâ äåþ äïæ, øåè æåã êò ìïì ùïâ äë íï ùò äòì
ãïè ãåæ.

èò ìò èó øï ë þï èõë äëæ ìêë äòà ïî øå èë -
ò ôïî ã äå þë æï. òãò ïõ äïæ ÷ï ìïõ äå þó äò
ìâï íå þòì àïâ êï úòú òñë. èë ìïõ äå ë þïì ïõïä
ìïúõëâ îå þåä ïæ ãòä çå þåâ îò ìï êòàõòì
èëã âï îå þï ìÿòî æå þë æï, îïú çåè æ ãë èò
ëî ãï íë å þòì æïõ èï îå þïì ìï ÿò îë åþ æï. ïè
èòç íòà ìï áïî à âå äëì îåì ðóþ äò êòì èàïâ -
îë þòì ùïî èë èïæ ãåí äå þò õøò îïæ ÷ï æò ëæ -
íåí ìë ôåä ëàõï îï øò, èï ààïí øåõ âåæ îå þò
þï üë íò ïô îï ìò ë íòì ëöïõ øò òèïî àå þë æï.
èïì óæò æå ìò éâïù äò èò óûé âòì áïî àó äò
èë ìïõ äå ë þòì òá æï ôóû íå þï øò. èëã âò ï íå -
þòà èïì ïàï âò ìóô äå þåí ìï èó øï ë æïí.

ïè òí úò æåí üòì øåè æåã òì êâäïâ þîóí -
æå þï ìâï íåà øò. òá õåä èå ë îåæ æï ìïõ äå þï -
øò èïì æò æò æïõ èï îå þï ãï ó ùòï úë äòì
èïèòì — ïäåá ìïí æ îå ãóä þï íòì ëöïõ èï,
èòì èï øâò äåþ èï. èó øï ë þïì ïã î ûå äåþì òôï -
îòì ìï øó ï äë ìêë äï øò, øåè æåã êò òôï îòì
ìï ìëô äë ìïþ ÿëì àïâ è ö æë èï îåæ. çå èë
ìâï íåà øò èó øï ë þòì ðå îò ëæ øò ïá üò ó îïæ
òñë ÷ïî àó äò ìï çë ãï æë åþ îòâ ðë äò üò -
êóî ìïá èò ï íë þï øò. òñë èåì üò òì îï ò ë íòì
õåä è ûé âï íå äò ëî ãï íë å þòì ùåâ îò. ïîï åî -
àõåä ãï èë ìó äï ìòüñ âòà ìï áïî à âå äëì
îåì ðóþ äò êòì èàïâ îë þòì èò åî ãï èïî àóä
éë íòì ûò å þåþ çå.

1972 ùåäì ïô îï ìò ëí ãïì âò ïíì æò æò
óþå æó îå þï æï ïüñ æï àïâì, üîï ãò êó äïæ
æï ò éó ðï èò ìò ìïñ âï îå äò âï ýòø âò äò öå èï -
äò, æò æò èë èïâ äòì èáë íå, óäï èï çå ìò
ïõïä ãïç î æï, îïú èë ó øó øå þåä ÿîò äë þïæ
æïî ÷ï èòì æï èå óé äòì  þï þë ãóä þï íòì
úõëâ îå þï øò.

1973 ùåäì ìë ôåä ëàõï îï øò þîóí æå þï,
ìï æïú èò ìò èë õó úò èøëþ äå þò æï ïõ äë íï -
àå ìï âå þò úõëâ îëþ æ íåí. èó øï ë þïì ïã î ûå -
äåþì ëàõï îòì ìï øó ï äë ìêë äï øò èïì ùïâ -
äåþ äïæ. òì òñë ñâå äï àï ë þòì èëì ùïâ äòì
ìïñ âï îå äò èïì ùïâ äå þå äò. þó íå þòà êå àò -
äò, ðò îïæ óî àò åî àë þï øò ûï äò ïí àþò äò
æï óþ îï äë ïæï èò ï íò ãïõ ä æïà, èòì à âòì
øå ãåû äë àï âò ìóô äïæ ãï ãåí æë øå íò ãó -
äòì ü êò âò äò, ñë âåä à âòì èå ãëþ îóä î÷å -
âïì èëã úåè æï. èïì ùïâ äå þå äò ìó äòì òí ýò -
íå îòïë — ìùë îåæ èïì èò å ìï æï ãå þï åì ìòüñ -
âå þò.

ïô îï ìò ëí ãïì âò ï íò ìòì üå èï üó îïæ
åóô äå þë æï ôò äë äë ãò ï øò èåú íò å îóä
èòé ùå âåþì. èò ìò èëé âï ùå ë þï ïîï åî àò æïè -
ìï õó îå þó äò öòä æë àò ïéò íòø íï. ñâå äï
ðå æï ãë ãò ìïà âòì àâïä ìï ÷ò íë æï èò ìï þï ûò
òñë þï üëí ïô îï ìò ë íòì ðå æï ãë ãò ó îò ãï -
èëú æò äå þï, îë èåä àï ãïú íë þï õæå þë æï
ðåæ êòàõ âåþ çå, èå àë æóî ìõæë èåþ çå æï
éòï ãïê âå àò äåþ çå. èïí þåâî ïõïä ãïç î æïì
øå ïñ âï îï èøëþ äò ó îò åíï æï äò üå îï üó îï
æï þåâ îòú æï ïê âï äò ï íï æï æï ï ëì üï üï ïè
ãïí õ îòà.

þï üë íò ïô îï ìò ë íò ìòì üå èï üó îïæ àï -
íïè øëè äëþ æï ðå îò ë æóä ðîå ìïì àïí, òñë
ïîï åî àò ãï çå àòì øüïü ãï îå øå êë îåì ðëí -
æåí üò. õøò îïæ òþåÿ æå þë æï èò ìò ùå îò äå þò
ìâï íå àòì ðîëþ äå èåþ çå æï ìõâï ìï òí üå îå -
ìë ìï êòàõåþ çå.

ïè èõîòâ ïé ìï íòø íï âòï úíë þò äò áïî à âå -
äò èùåî äòì æï ðóþ äò úòì üòì ïêï êò ãå äë -
âï íòì ùòã íòì „ìâï íå àòì àåà îò áó æò“ ãï -
èëì â äïì àïí æï êïâ øò îå þòà ãï çåà „ìïþ ÿë -
àï ìâï íåà øò“ æï þåÿ æò äò èò ìò îïè æå íò èå
ùå îò äò. ïè ðóþ äò êï úò åþ øò þï üë íò ïô îï ìò -
ë íò æòæ øå ôï ìå þïì ïû äåâì ùòãíøò ïé ùå îòä
ìâï íå àòì 1875-76 ùäå þòì ïöïí ñå þòì, õïä -
æåì üîï ãå æò òì ãèò îå þòì óê â æïâ ñë ôïì,
ïèï âå æîëì ïî óùë íåþì èùå îïäì, ùòã í øò ïè
èëâäåíåþòì àïâ êï úïæ àï âò ìò ãâï îòì ðò -
îëâ íå þï îëè ¸ñïâì ãï èëñ âï íò äò, îïú òì -
üë îò óä ìò íïè æ âò äåì ïî øå å ìï þï èå þï.

ïôõï çåà øò èëè õ æïî èëâ äå íåþì èå üïæ
èüêòâ íå ó äïæ ãï íòú æò æï ïô îï ìò ëí ãïì âò -
ï íò. ìïè ùó õï îëæ, ïôõïç ìå ðï îï üòì üå þòì
ïí üò áïî àóä èï ãï èëì â äåþ èï ëàõï îòì ìï -
øó ï äë ìêë äï øòú ò÷ò íï àï âò, èïà èò åî ãï -
íïæ ãó îå þóä òá íï áïî àó äò ùïî ùå îå þò,
áïî à âå äò èùåî äå þò ìï æï ðë å üå þòì ìó îï -
àå þò, îïú þï üëíò ïô îï ìò ë íòì àï ëì íë þòà
úíë þò äò ãïõ æï ïôõï çå àòì ãï íïà äå þòì
ìï èò íòì ü îë øò, îëè äòì ÷ï îå âòì øåè æåã
ìò üó ï úòï ãï íò èóõ üï.

ìë ôåä ëàõïî øò òì ãïî æï òú âï äï 1991
ùäòì íë åè þåî øò. ëîò àâòà ïæ îå êò,  ãïî -
æï òú âï äï èò ìò þò ûï òðë äò üå ãïì âò ï íò —
ìëô äòì åîà-åî àò àïâ êï úò æï úíë þò äò
ðò îëâ íå þï, îïú èïí ûï äò ïí èüêòâ íå ó äïæ
ãï íò úï æï. èò ìò úõå æï îò èò ò þï îï óû âå äåì -
èï áïî àóä èï èò ùïè èøëþ äå þò ìï æï ìï àïñ -
âï íå þå äò øâò äòì ìïô äïâ àï ãâåî æòà.
ìïô äï âå þò ìï, îëè äå þòú éâàòì ãïí ãå þòà
èë å äò ïí íï àå ìï âå þò ìï æï ïõ äëþ äå þòì
æïþ îó íå þïì æï æï îï öë þåí áïî àóä èò ùïì.

þï üëíò ïô îï ìò ë íòì îë ãëîú æò æå þó -
äò èï èó äòø âò äò ìï æï æïè ìï õó îå þó äò ðå -
æï ãë ãòì ìï õå äò èï îïæ óê â æï âò òá íå þï èò -
ìò ñë ôò äò èëì ùïâ äå  ïõïä ãïç î æë þò ìï æï
ïõ äëþ äå þòì ãó äåþ øò.

ïô îï ìò ëí ãïì âò ï íòì ãçï ìò êå àòà, åî à -
ãó äå þòà, ìóä ã î ûå äë þòà, ìïè øëþ äë -
ìïæ èò ìòñ âï îó äòà ìïâ ìå ãçïï.

ÂÏÕ ÜÏÍÃ ÃÏÌ ÂÒ Ï ÍÒ
ïôõï çå àòì ïâ üë íë èò ó îò 

îåì ðóþ äò êòì ãï íïà äå þòì èò íòì ü îòì 
ðòî âå äò èë ïæ ãò äå 1985-2005 ùù.

éòî ìå ó äò 
èï èó äòø âò äò

êâïäò íïàåäò

* * *
ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï æï

èåú íò å îå þòì èò íòì ü îòì èë ïæ ãò äåè
òîò íå áóî æï ûåè òí ê äó çò ó îò ãï íïà -
äå þòì ìôå îë øò øå üï íò äò ùâäò äò -
ìïà âòì èóä üò æòì úòð äò íó îò ãóí -
æòì 40 ùåâîì èïæ äë þòì ìò ãå äå þò
ãï æïì úï. åì ïæï èò ï íå þò ìðå úò ï äó îò
ìï ãïí èï íïà äåþ äë ìï ÿò îë å þòì èáë -
íå èëì ùïâ äå å þòì øå ôï ìå þïì ïõ æå íåí
æï èïà ìï ãïí èï íïà äåþ äë ìòâ î úå øò
åôåá üó îïæ ÷ïî à âïì óç îóí âåä ñë -
ôåí.

ìï èò íòì ü îëì åîà-åîà èàï âïî
ðîò ë îò üåüì òí ê äó çò ó îò ãï íïà äå -
þòì æï íåî ã âòì ãçòà, ñâå äï ìïà âòì
õåä èò ìïù â æë èò ìï ãïí èï íïà äåþ äë
ìòâ î úòì øåá è íï ùïî èë ïæ ãåíì. ìêë -
äåþ øò òí ê äó çò ó îò ãï íïà äå þòì æï -
íåî ã âòì ðîë úåìì èíòø â íå äëâ íïæ óùñëþì õåäì ìï áïî à âå äëì èïì ø üï þòà 11 èóä üò æòì úòð -
äò íó îò ãóí æòì ïî ìå þë þï. àþò äò ìòì ãóí æò 9 ùåâ îò ìï ãïí øåæ ãå þï æï æå æï áï äïáì åè ìï õó -
îå þï. îå ãò ë íó ä ãóí æ øò 31 ðîë ôå ìò ë íï äòï ãï åî àò ï íå þó äò, îëè äå þòú 9 îå ãò ë íòì ìï èòç -
íå æï æï èï üå þòà èó íò úò ðï äò üå üåþì åè ìï õó îå þ ï. 

ìï áïî à âå äëì ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì ìï èò íòì ü îëì èóä üò æòì úòð äò íó îò ãóí æò
ðï ìó õòì è ãå þå äòï ìðå úò ï äó îò ìï ãïí èï íïà äåþ äë ìï ÿò îë å þòì èáë íå èëì ùïâ äå å þòì øå ôï -
ìå þï ìï æï òí ê äó çò ó îò ãï íïà äå þòì ìï êòàõåþ çå ðå æï ãë ãå þò ìï æï èøëþ äå þòì êëí ìóä üò -
îå þï çå. ãóí æòì ùåâ îå þò ïìå âå ìï ÿò îë å þòì øåè àõ âå âï øò èïì ùïâ äåþ äå þòì à âòì üîå íòí ãåþì
ïüï îå þåí.

òíôëîèïúòï
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ìïìêëäë ðïîüíòëîëþï

ãï íïà äå þò ìï æï èåú íò å îå þòì ìï èò íòì ü -
îëì èò åî ãï èëúõï æå þóä êëí êóî ì øò „ìïì -
êë äë ðïî ü íò ë îë þòì éë íòì ûò å þå þò“ þëî -
öë èòì ¹6 ìï öï îë ìêë äòì èò åî ùïî èëæ ãå -
íò äò ðîë åá üò „ìï áïî à âå äëì øâò äå þò“ èë -
ùë íå þóä òá íï æï ãï èïî ö âå þóä ðîë åá üåþì
øë îòì ïé èë÷ í æï. ðîë åá üòì ôïî ã äåþ øò
ðïî ü íò ë îë þï øåâ àï âï çåà íò íëù èòí æòì ¹3
æï àå äï âòì îï ò ë íòì ñï îï öï äòì ìï öï îë
ìêë äåþì. ìï èò âå ìêë äï øò èë ìïè çï æå þå äò
ìï èó øï ë å þò „èå ãëþ îë þòì êâò îå ó äòà“ æï -
òùñë. 7-æïí 17 íë åè þ îòì ÷ïà â äòà ãï èë ôå -
íò ìïà âòì øå òî ÷ï èëì ùïâ äå àï õåä íï êå àò
íï èó øåâ îå þò, èëè çïæ æï îå ôå îï üå þò: „÷å èò
ìêë äòì òì üë îòï“, „äå ãåí æï“ æï „÷âå íå þó -
îò üîï æò úòï“.

¹ 6 ìï öï îë  ìêë äòì  äò üå îï üó îóä ìï -
äëí øò  „èï íï íï“ èëè çïæ æï æï ãï èë ò úï  äò -
üå îï üó îó äò  ïä èï íï õò „ìï áïî à âå äëë,
äï èï çë!“, îë èåä øòú ãïí àïâ ì æï ïèë íï îò -
æå þò áïî à âå äò èùåî äå þò ìï æï ðë å üå þòì
úíë þò äò äåá ìå þò æïí æï íï ùïî èë å þå þò æïí;
æïè çïæ æï ìò ãå äå þò ìõâï æïì õ âï íë èò íï úò -
åþ øò ãï èïî ö âå þóä àïà âòì.   øå òî ÷ï ðîë åá -
üòì èë íï ùò äå VII-XI êäï ìòì 10 èëì ùïâ äå,
îë èåä àï ëöï õå þòú 10 æéòì ãïí èïâ äë þï øò
óèïì ðòí û äåþ æ íåí ïçåî þï ò öï íåä æï ìë èåõ
àï íï üëäåþì.

18 íë åè þåîì, ìï éï èëì 5 ìà-çå, íò íëù èòí -
æò ìï æï ñï îï öï äòì ìêë äå þòì æå äå ãï úò -
åþì ìï çå ò èë øåõ âå æ îï èë âóùñ âåà. íò íëù -
èòí æòì ¹3 ìï öï îë ìêë äòì æå äå ãï úò ïì
õåä è ûé âï íå äëþ æï ìêë äòì æò îåá üë îò ïî -
èå íóò õïî ø äò ï íò, õë äë ñï îï öï äòì ìêë -
äòì æå äå ãï úò ïì ìêë äòì æò îåá üë îò åä çï
ïøò îë âï. ãïú íë þòì øåè æåã ìüó èïî-èïì ðòí -
û äåþ èï ëöï õåþì èò ï øó îåì. 

19 íë åè þåîì ðîë åá üòì èë íï ùò äå å þò åì -
üóè î íåí þëî öë èòì ¹2 ÷ï èëè ì õ èåä áïî õï -
íïì, íï õåì þëî öë èòì ùñäòì ÷ï èëì õ èòì ðîë -
úå ìò. ðîë åá üòì ðïî ü íò ë îò, áïî õ íòì æò -
îåá üë îò ìüå ôï íå ãïþ îò å äò ûå, ìüóè îåþì
áïî õ íòì òì üë îò ï ìï æï àï íï èåæ îë âå üåá -
íë äë ãò óî ðîë úå ìåþ çå åìï óþ îï. øåè æåã
ðîë åá üòì èë íï ùò äå å þò þëî öëè-õï îï ãï ó -
äòì åîëâ íóä ðïîêì åì üóè î íåí, ãï åú íåí
ðïî êòì øåá è íòì òì üë îò ïì, íï÷ âå íå þò òá íï
ôòä èò ìï áïî à âå äëì æï úó äò üå îò üë îò å -
þòì øå ìï õåþ. ìï ÷óá îïæ èò ò éåì ìï äïø á îë
îó êï. øåè æåã æï ïà âï äò å îåì  þëî öë èòì
èõï îåà è úëæ íå ë þòì èó çå ó èò æï íï õåì ôòä -

èò „úõëâ îå þï ãò ëî ãò èàïù èòí æå äò ìï“. ìï -
éï èëì êò, ñâå äïè åî àïæ æï ïà âï äò å îï
þëî öë èòì ãï íïõ äå þó äò òì üë îò ó äò èò íå -
îï äó îò  ùñäå þòì ðïî êò. 

20 íë åè þå îò èàäò ï íïæ ìðëî üóä éë -
íòì ûò å þåþì æï åà èë. ïè öå îïæ ãâò èïì ðòí û äï
þëî öë èòì ¹3 ìï öï îë ìêë äïè æï ìðëî üòì
èïì ùïâ äå þåä èï âï äå îò ýï æïí èï. ìï èò âå
åîëâ íå þòì èëì ùïâ äå å þò ìï ãïí æï êëè ð äåá -
üå þó äò ëîò ãóí æò — „àë îò“ æï „íóï“ èïì -
ðòí ûå äò ìêë äòì ìðëî üòì èïì ùïâ äåþ äå þòì
— èï êï æï ãò ëî ãò ãå äïø âò äå þòì æïõ èï îå -
þòà åî à èï íåàì èõò ï îóä ìüïî üåþ øò øå å -
öòþ î íåí. ãï ò èïî àï üóî íò îò ôîåí þóî à øò.
üóî íò îòì þë äëì, èëì ùïâ äå àï ãï èïî ö âå -
þóä èï ãóí æ èï èå ãëþ îó äò øåõ âåæ îï ãï -
èïî àï èïì ùïâ äåþ äå þò ìï æï èøëþ äå þò ìï ãïí
øåè æ ãïî  ãóí æ àïí. ïèï âå æéåì, ¹6 ìï öï îë
ìêë äï øò ãï ò èïî àï èå ãëþ îó äò øåõ âåæ îï
èï ãò æòì ÷ëã þóî à øò  ìêë äòì êóî ì æïè àïâ -
îå þó äåþ ìï æï ðîë åá üòì èë íï ùò äå èëì -
ùïâ äå åþì øë îòì. ìï éï èëì ãï ò èïî àï æòì êë -
àå êï, ìï æïú ñï îï öï äåä ñòç þïì òì êïí æï -
îëâì æï þï æå þòì æéåì àïí æï êïâ øò îå þòà
èå ãëþ îåþ èï üëî üò èò ïî à âåì.

21-25 íë åè þåîì ìüóè îå þò, èïì ðòí û äåþ -
àïí åî àïæ, æò äò æïí âå ïá üò ó îïæ òñ â íåí
÷ïî àó äò ìï ãïê âå àò äë ðîë úåì øò, èë íï ùò -
äå ë þï èò ò éåì áïî àó äòì, òì üë îò òì, èï àå -
èï üò êòì, òí ã äò ìó îòì ãïê âå àò äå þòì èìâ -
äå äë þï øò æï ôò çò êï-áò èò òì äï þë îï üë -
îò ó äò ìï èó øï ë å þòì ÷ï üï îå þï øò, ìüóè îåþ -
èï èïì ðòí ûå äò èïì ùïâ äåþ äå þòì øå áå þï æï -
òè ìï õó îåì.

21  íë åè þåîì, ãïê âå àò äå þòì øåè æåã, ñï -
îï öï äò ìï æï íò íëù èòí æòì ¹3 ìï öï îë
ìêë äå þòì èëì ùïâ äå å þòì íï ùòä èï èë íï ùò -
äå ë þï èò ò éë êï äòã îï ôò òì êëí êóî ì øò, íï -
ùòä èï êò äò üå îï üó îó äò ìï äë íòì „èï íï -
íï“ õåä è ûé âï íå äòì ïíïì üï ìòï õï ÷ò ûòì æïõ -
èï îå þòà áïî à âåä ðë åü àï äåá ìå þò øå òì -
ùïâ äï, èó ìò êòì èïì ùïâ äå þåä èï þå äï ïí àò -
ûåè ìüóè îå þò áïî àó äïæ ïïè éå îï, âï ýåþ èï
æï ãë ãë íåþ èï áïî àó äò úåê âòì îïè æå íò èå
òäå àò øå òì ùïâ äåì.  æéå æòì êë àå êòà æïè -
àïâ î æï.

22 íë åè þåîì, ãïê âå àò äå þòì øåè æåã,
ðîë åá üòì èë íï ùò äå åþì àþò äò øåõ âåæ îï
èë óùñë þëî öë èòì àë öò íå þòì ìï õåä è ùò ôë
àå ïü îòì æïì èï (æò îåá üë îò — áå àå âïí ìò -
îï ûå), íï÷ âå íå þò òá íï ìðåá üïê äò „ëá îëì ùò -

ùò äï“, õë äë êóä üó îò ìï æï õå äëâ íå þòì
úåí ü î øò (æò îåá üë îò — ãë ÷ï þäò ï ûå) ãï ò -
èïî àï èëì ùïâ äå àï àâò àøå èëá èå æå þòì êë -
í  úåî üò.

23 íë åè þåîì, ãò ëî ãë þòì þîùñòí âï äå
æéå ìïì ùï óäì èò åûé â íï åá ì êóî ìòï èúõå àï-
ìï ãó îï èë øò. ðîë åá üòì èë íï ùò äå åþ èï æï -
ïà âï äò å îåì ãï íïõ äå þó äò ìï üïõ üë áï äï áò

èúõå àï, ìâå üòúõëâ äòì üï ûï îò, ìïè àïâ îëì
èë íïì üå îò, öâîòì èë íïì ü îò æïí æïü ê þ íåí
óäï èï çå ìò õå æå þòà. ïè æéåè óô îë èå üïæ
æï ï ïõ äë âï ìï áïî à âå äëì øâò äå þò, êò æåâ
åî àõåä ãï ïõ ìå íï èïà èøëþ äò ó îò áâåñ íòì
æò æå þó äò ùïî ìó äò.

24 íë åè þåîì, ãïê âå àò äå þòì øåè æåã, ðîë -
åá üòì èë íï ùò äå 30 èëì ùïâ äå æï þëî öë èòì

ìï áïî à âå äëì  øâò äå þò 
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âï çò èïî üë óû âå äå ìò æï óè íòø â íå äë âï íå ìò êóä üó îï
îë æòï, áïî à âå äò êï úòì úõëâ îå þòì, ÷âå íò òì üë îò òì íï ùò -
äòú ïîòì. ïé íòø íóä ãï îå èë å þïì ñë âåä à âòì âòà âï äòì ùò -
íåþ ïé è ç î æå äë þòà èó øï ë þï øò. îë úï âå íïõ çå, âïç çå èòûé -
â íòä íï ùïî èë å þåþì âïì ùïâ äò, âúæò äëþ ïîï èïî üë ìîóä -
ñë ôò äò ùïî èëæ ãå íï èòâ úå ïé ìïç î æå äåþì âïç çå, èòì öò -
øåþ çå, íï ùò äåþ çå, ãïè îïâ äå þò ìï æï çîæò ìïà âòì ïóúò äå -
þåä ðò îë þåþ çå, ïîï èåæ ãï âóé âò âë ìòñ âï îó äò æï ïé â çïî -
æë èçîóí âå äò æï èë êò æå þó äå þï ïè óû âòî ôï ìå ìò êóä üó -
îò ìïæ èò. 

èëì ùïâ äå å þò òí üå îå ìòà åú íë þò ïí âï çòì øå ìï õåþ ïî ìå -
þóä ñâå äï èï ìï äïì — ãï øå íå þòì, ãïè îïâ äå þòì, èëâ äòì ùå -
ìåþì, ñóî û íò ìï ãïí æïè çï æå þóä ìõâï æïì õ âï ìï õòì ðîë -
æóáüì: èó îï þïì, àï àï îïì, ÷óî ÷õå äïì, öåèì, áòø èòøì, éâò -
íëì, ûèïîì, ïîïñì.

âìâïè êòàõ âïì: îë ãëî ôòá îëþà, æò æò øîë èï ìÿòî æå þï
âï çòì èëâ äïì, êïî ãò èë ìïâ äòì èò éå þïì? øå ó àïí õ è æòà åî -
à èï íåàì æï, ìóî âò äòì èò õåæ âòà, òèó øï âåà öãó ôåþ øò, —
èòâ èïî àïâ ïé ìïç î æå äåþì. 

þïâ ø âå þò öãóô æå þò ïí. òèïî àå þï æòì êó ìòï. òìò íò èìöå -
äë þåí, ãï èëà á âï èåí èë ìïç îå þåþì, èë¸ ñïâà èï ãï äò àå þò,
ïìï þó àå þåí îï üëè ôòá îë þåí, îëè âï çòì æï ìï åî àëæ õå õò -
äòì èëâ äï èå üïæ øîë èï üå âï æò ìïá èåï ïí ðò îò áòà. ïõ æå íåí
ìï êó àï îò ïç îå þòì ðîå çåí üï úò ïì. âï êå àåþ êë èåí üïîì æï
âóõ ì íò èëì ùïâ äå åþì, îëè âï çòì èëâ äï èïî à äïú øîë èï üå -
âï æòï. êïî ãò èë ìïâ äòì èò éå þïì, úëæ íï-ãï èëú æò äå þïì àïí
åî àïæ, æò æò øîë èï ìÿòî æå þï — ïæ îå ãï çïôõóä çå ãïì õ äï -
âåí, ïÿ îò ïí ãïè õ èïî üë üåþì, ùå äò ùïæ øò îïè æåí öåî èå ùïè -
äï âåí, èò ùïì ïèó øï âå þåí, îùñï âåí æï ï.ø. æï ôï çå æãå þï ïìë -
úò ï úò ó îò îó êï.

þïâ ø âåþì èë âï ãë íåþ ïêï êò ùå îåà äòì ïæ îå øåì ùïâ äòä
èëàõ îë þïì „ùèòí æï íò íë“, îëè äòì èò õåæ âò àïú, ìï áïî à âå -
äë øò áîòì üò ï íë þòì ãï ìïâ î úå äåþ äïæ øå èë ìóä èï ùèòí æï
íò íëè âï çòì äåî ùòì öâï îò ìï êó àï îò àèå þòà øåê îï. áïî à -
âå äò êï úò òè æå íïæ æòæ ðï üòâì ìúåèì âïçì, îëè èò ìò ëî íï -
èåí üòà îàïâì åê äå ìò åþì, øå íë þåþì, ÿóî ÿåäì.

ïìë úò ï úò ó îò îó êï

èïø, âï çò ïî ñë ôò äï èïî üë âï çò, ïíó èúå íï îå, îë èå äòú
ñóî ûåíì òû äå âï, óô îë èå üò æï ïé èï üå þó äòï. úíë þò äò
èùå îï äò íë æïî æóè þï ûå âïçì ìïè øëþ äëì ïæï îåþì. òá íåþ
âï çòï ìïè øëþ äë? ïþï, æï ïê âòî æòà. àó æï þï äòï, æï ÷ë áòä -
èï óí æï æïê îò ôë, àó èïé äï îòï — úï øò õå äïðñ îë þòä èï.
ëî àï âå ìï ëú îïæ ¸ãïâì äëú âïì. äëú âï êò ïîï ôåîì ïî óõ -
æå þï òìå, îë ãëîú ìïè øëþ äëì. èëì ùïâ äå å þò ïêå àå þåí æïì -
ê â íïì: íë æïî æóè þï ûå âïçì ìïè øëþ äëì ïæï îåþì. öï îòì êï -
úòì èï èï êò èûâòí âï îå, ìòì õ äòì è é â îå äò ëèòì æîë ìïú êò
çîó íïâì âïç çå, åôå îå þï æï åìòñ âï îó äå þï èïì. „...ïá îïè
èë ãòñ âï íï øå æï äëú âò äë, øå þï îï áò ï íë øå íï“, — èò èïî àïâì
èïì æï ïî ïû äåâì üïí êòìüì âå íï õòì ãï æï àåä âòì íå þïì.

ñâå äïì ïìå óí æï ãâòñ âïî æåì æï âóô î àõòä æå þë æåà
âïçì, — ïêå àå þåí æïì ê â íïì èëì ùïâ äå å þò. 

âïç çå èòûé â íò äò ãïê âå àò äòì æîëì ìï ãïí ãå þëæ âîàïâ
ìïê äï ìë ëàïõì. ôåî àï ãï èï øò, úõï æòï, ÿïî þëþì ëá îëì ôå -
îò, òã î û íë þï øå èëæ ãë èòì ìóî íå äò, êåæ äå þò èë ÷ò àó äòï
âï çòì ôëà äå þòà, ñóî û íòì èüåâ íå þòà. åùñë þï âï çò ìïæ èò
èòûé â íò äò èëì ùïâ äå àï íï õï üå þòì ãï èë ôå íï. þó íåþ îò âò èï -
ìï äòì ãï èë ñå íå þòà, âïú íëþ èëì ùïâ äå åþì: îïì ¸áâòï ïêò æë,
÷õï, èüåâ íòì êë íï, âï çòì þï éò (âå íï õò), îë ãë îò ¸ï âòì èëñ âï -
îó äòï âï çò, îë ãë îò èúå íï îåï, îòà åõ âå âï ÿò ãëì, îë ãë îò
áåî áò ïáâì, âï çòì îïè æå íò öò øòï úíë þò äò, îïè æå íò öò øòï
ãïâ î úå äå þó äò ìï áïî à âå äë øò, ïÿï îï øò, ÷âåíì ìë ôåä øò?
îïì óùë æå þåí âï çòì üò îòäì? îë æòì òùñåþì òãò üò îòäì,
îë èå äò ìïé âò íå öò øå þòï ãïâ î úå äå þó äò ÷âåí àïí? îë èå -
äòï ìóô îòì öò øå þò?

æï ôï çå âùåî ìï âïî öò øëì: âò úë æò, âòì ùïâ äå, èòí æï âò -
úë æå.

þïâ ø âå þò òõ ìå íå þåí ïí æï çåþì, þîûíóä ãï èë íïà á âï èåþì,
äåá ìåþì âïç çå, øîë èï çå — „øóî èï æï äòï ìë ôå äò, øîë èïè
êò ïïøå íïë“; „âï çòì ìòñ âï îó äòà òùñå þï áâåñ íòì ìòñ âï îó -
äòë“; „âï çòì ûòî øò æïî ùå ó äò ïê âï íò...“ „âï çë áïä ùó äë,
æï äïä æïù íó äë...“; 

„ðòî âåä ñëâ äò ìï ñóî ûåíì âï áåþ“, „òèïì âå íïú âï äå ûòî -
øò, óí æï âï áë áïî àó äò âï çòì ñâå äï õó àï ìò âå öò øò“ (èóî -
èïí äå þï íò ûå). 

èëì ùïâ äå åþì ïîú ãï èë úï íå þò ãï èëî ÷å íò ïà. „òãò æò æò
ìò êå àòà æï èïæ äòà ïîòì úíë þò äò, èïî üë ôåõ çå æãë èï
óÿòîì, èõïî øò óæ ãïì ûèë þò äò,çëãì áïî âï ïáâì ìïè êï ó äïæ,
çëã ìïú êò æåâ ãò øå îò, àâò àëí óí æï ãï èë òú íë, èå âå îï -
ôåîì ãòø âå äò“. 

þïâ ø âå þòì æòæ òí üåîìì òù âåâì àï èï øò „ãï èë ò úïí ìùë -
îïæ“. âï êå àåþ èò íòø íå þïì îë èå äò èå õòä çå, èëì ùïâ äå åþ èï
óí æï ãï èë òú íëí òãò. èï ãï äò àïæ, „èïé äï ôëà äåþ øò åä âï -
îåþì... ìòì õ äò âòà ùò àå äò“. þïâ ø âå þò ðï ìó õë þåí — âïø äò.
êåí ê îë âï íò èúå íï îåï. íï ñë ôå þò åî àï æïï øåê îó äò. åùë æå -
þï... èüå âï íò, — ïè þë þåí èëì ùïâ äå å þò. „æå æïì âÿïèà, øâòä -
ìï âìâïèà, ëî àï âå ãåè îò å äòï“ — ñóî ûå íò æï éâò íë, — ïé -
íòø íï âåí ïé ìïç î æå äå þò. èëàõ îë þòì „âå íï õò“ ïõ ì íòì æîëì
èëì ùïâ äå åþì æï âóì âò êòàõ âï:

— îï çå èòã âï íòø íåþì ìï àï ó îò „âå íï õò“, îï çå òá íå þï ìï ó þï îò?
— âå íïõ çå, âïç çå, èòì ìïî ãåþ äë þï çå.
æò ïõ, æéåì ÷âå íò ãïê âå àò äò åûé â íå þï âïçì. âêòàõó äëþ

ðòî âåä ïþ çïúì æï âìâïè ìï êëí ü îë äë êòàõ âïì ðòî âå äò ïþ -
çï úòì òî ã â äòâ. îï èëõ æå þï øåè æåã? þïâ ø âå þò ãï èëà á âï èåí
âï îï ó æåþì. âïã î ûå äåþà êòàõ âïì. êâäïâ êòàõ âå þò æï âï îï -
ó æå þò. âêòàõó äëþà èëàõ îë þòì þë äë íï ùòäì æï ãï èëã -
âïáâì æïì ê â íï. æï ôï çå êåà æå þï âå íòì æò ïã îï èï æï ïìë úò ï -
úò ó îò îó êï. âó êòàõïâ üåá ì üòì þë äëì èë àïâ ìå þóä õïä -
õóî äåáìì:

âï çë øâò äò âòà íï çïî æë,
èëâ ê â æå þò èå øåíì ûòî øòï,
øå íòà âïî èõíå æï ãó äï æò,
òèå æò ãï ìï ÿòî øòï.
üåá ì üòì ãï èë èåüñ âå äå þòà êòàõ âï øò âïî öò øòì øåè æåã

ïá úåí üò êåà æå þï òè ôïá ü çå, îëè âï çòì ãïç î æïì øâò äòì
ãïç î æïì ïæï îåþì ãäåõ êï úò.

æï ôï çå âï êå àåþ ìáå èïì:

êâäïâ ìï êëí ü îë äë êòàõ âåþì âìâïè. èëì ùïâ äå àï ïá üò -
ó îò èë íï ùò äå ë þòà òî ê âå âï èëàõ îë þòì àå èï, èï ìï äï,
òæåï, ãï èë òê âå àï æå æï ïç îò: âå íïõ çå çîóí âïè ûèåþì øîë èï
øå ïñ âï îï, èï àò úõëâ îå þï ãï ïè ø âå íò å îï. øîë èï ìò úëúõ äåï.

èëàõ îë þòì êòàõ âò ìï æï àõîë þòì ðï îï äå äó îïæ, èëì -
ùïâ äå åþì æï âï äå þïæ èò âå úò æï å ùå îïà àõçó äå þï — „òá íåþ
âï çòï ìïè øëþ äë“. èë èïáâì åîà-åî àò èëì ùïâ äòì èò åî øåì -
îó äå þó äò àõçó äå þòì íò èó øò.

„ãï èëî ÷å ó äïæ èòñ âïîì âï çò. òãò, îë ãëîú èó õï ìï áïî à -
âå äë øò, êóä üòì èúå íï îåæ òà â äå þï. ïèï çå ïîï åî àò àáèó -
äå þï, äå ãåí æï, äåá ìò, ãï èë úï íï àó ïí æï çï èò ï íòø íåþì. æò -
æò áïî à âå äò èå ôòì ôïî íï âï çòì ôïî ìïú õëè âï çò ïè ø âå -
íåþì. „èå âïî ôï îò ôïî íï âï çòì, èå âò ôï îïâ èüêâïîì æï ôï -
çòìì, çåæ þå ÿå æò èò ìò èï çòì — èëî ÷ò èøâå íò å îò âï çòì“. 

ìï ï èï ñëï, îëè ÷âåíì áâå ñï íï øò 500-èæå ïæ ãò äëþ îò âò öò -
øòï ãïâ î úå äå þó äò. èïà ãïí ñâå äï çå èå üïæ ãï òà á âï ìï õå äò
„îáï ùò àåä èï“, „èùâï íåè“, „ìï ôå îïâ èï“, „úòú áïè“, „êîï õó -
íïè“, „úë äò êï óî èï“, „ïæå ìïè“ æï ï.ø. èòñ âïîì ñóî ûå íò æï
èòì ãïí æïè çï æå þó äò ðîë æóá üå þò, ãïí ìï êóà îå þòà êò, àï -
àï îï øò ïèëâ äå þó äò ÷óî ÷õå äå þò. âïç çå èòûé â íò äò íï ùïî -
èë å þå þòú èò çò æïâì, ñâå äï çå èå üïæ êò, ðë åü øë àï íòø íò ï -
íò ûòì äåá ìò èõòþ äïâì: „áïîàä-êï õå àò äå ãåí æïï, òèå îå àò
— çéï ðï îò, ìï èåã îå äë — ëú íå þïï ãïô îå íò äò ôï ôï îò. ãó -
îòï êò ìòè éå îïï, õë äë îï ÿï — ìòç èï îò, ñâå äï åî àïæ âå íï -
õòï ÷âå íò æï ìï ôò úï îò“.

ïìåà èò çïí èò èïî àóä, ãåã èï çë èò åî èó øï ë þïì àï âò ìò øå -
æå ãò èë ïáâì — þïâ ø âåþ øò òé âò ûåþì ïèïé äå þó äò, êå àòä øë -
þò äó îò ãîûíë þå þò, òìò íò òè ì ÿ âï äå þò ïí ïîï èïî üë âï çòì,
ïîï èåæ þó íå þòì, ìïè øëþ äëì ìòñ âï îó äòà, óé âòâ æå þïà æò -
æò ìïá èå å þò ìï æï ãèò îë þò ìï êåí ìùîïô âï, ìùïâ äë þåí èï èó -
äòø âò äó îò âï äòì èëõ æïì áâåñ íòì ùò íï øå.

ÍÏ ÀÅ ÄÏ ÊÏ ÕÒ ÛÅ
èï îï æò æòì ìï öï îë ìêë äòì èïì ùïâ äå þå äò,

òïêëþ ãë ãå þïø âò äò ðîå èò òì äï ó îå ï üò

âò úë æò âòì ùïâ äå èòí æï âò úë æå

îàâå äò, âï -
çòì îïè æå íò öò -
 øòï, èò ìò ìò êå àå

ìï áïî à âå äë -
øò ãïâ î úå äå þóä
öòø àï îï ë æå íë -
þï, îë ãëî èë âó -
ï îëà âïçì, âï çòì
òì üë îò ó äò èíò -
ø  â íå äë þï

îë èå äò áâå ñï -
íïï âï çòì ìïè øëþ -
äë, îë ãëî ïè ñ -
íë þåí âïçì, îë -
ãëî ãï èë¸ ñïâà
ïõï äò öò øå þò.
îï üëè øå èë âò æï
ùèòí æï íò íë ìï -
áïî à âå äë øò âï -
çòì öâîòà

îï ïî 
âò úë æò

îï ãï âò ãå
îïè 

æï èïè ùóõ îï
îïè 

ãï èï õï îï

îëè ïî ìå -
 þë þåí òì å  àò
çïî èï úò øâò -
äå þò, îëè -
äå þòú èïì ïî
øå òþ îï äå þåí

þîûíó äò
æï îò ãå þòà
ïæï èò ï íò ìù -
ëî ãçïì æï -
ïæ ãå þï

èï èïì òì -
å àò çïî èï -
úò øâò äå þò
¸ñïâ æï, îëè
ïî åþ îï äå -
þë æïà èë -
õó úò èï èï

þ ò  ÿ å þ ì
øîë  èï øå óñ -
âïî æïà, èò -
õ  â æ íåí èï -
èòì ïí æåî û -
òì ìòþ î û íåì,
âå íï õòì èë -
 ìï âïä èï ãï -
ï  õï îï, øî ë -
èï øå óñ âïî -
 æïà.

òá íåþ  âï çòï  
ìïè øëþ äë

¹6 ìï öï îë ìêë äòì èëì ùïâ äå àï àâòà è èïî à âå äë þòì ùåâ -
îå þò ëî öãó ôïæ ãï òñ â íåí üîå íòí ãò ìïà âòì „ìï èë áï äï áë
ãï íïà äå þï æï ìêë äòì àâòà è èïî à âå äë þï“. üîå íòí ãò ìï -
òí üå îå ìëæ ùïî èïî àåì ïõïä úò õòì ïõïä ãïç î æó äò úåí ü -
îòì àï íïè ø îëè äåþ èï. ìüóè îåþ èï ãï ò çò ï îåì èïì ðòí ûå äò
ìêë äòì èëì ùïâ äå àï àâòà è èïî à âå äë þòì ãï èëú æò äå þï
æï ïá üò ó îïæ ÷ï åþ íåí æòì êó ìò ï øò ìï èë áï äï áë ãï íïà äå þòì
ìï êòàõåþ çå.

25 íë åè þåîì ¹6 ìï öï îë  ìêë äòì õå äëâ íå þòì êï þò íå üò
âåî òüåâ æï ìï èò ìêë äòì èëì ùïâ äå àï õåä íï êåà íï èó øåâ -
îåþì, ìïì êë äë úõëâ îå þòì  ïè ìïõ âåä ôë üë êë äï ýåþ ìï æï
âò æå ë èï ìï äåþì. ìï èò âå ìêë äòì èëì ùïâ äå åþ èï ùïî èë ïæ ãò -
íåì ìï òí üå îå ìë îå ôå îï üå þò: „÷å èò ìêë äòì òì üë îòï“,
„äå ãåí æï“ æï „÷âå íò üîï æò úòï“. ùï ò êòàõåì ùò íïì ùïî øåî -
÷å ó äò úíë þò äò ðë å üå þòì äåá ìå þò, òè éå îåì áïî àó äò æï
åîëâ íó äò ìòè éå îå þò. ïçåî þï ò öï íóäì — áïî àó äò, áïî -
àóäì ìëè õó îò úåê âå þò åíïú â äå þë æï. èëì ùïâ äå åþ èï
ìóî âò äå þòì õå çå „èå èòí æï îëè...“ èò ï èïã îåì àï âò ïí àò
ìóî âò äå þò: „èòí æï, îëè ïìå àò ðîë åá üå þò þåâ îò òñëì“,
„èå èòí æï, îëè êïî ãïæ âòì ùïâ äë áïî àó äò èë èï âï äò ùïî -
èï üå þò ìïà âòì æï ÷å èò èå ãëþ îå þò ÷åè àïí ùï èë âòæ íåí“, „èå
èòí æï, îëè ÷âå íò èå ãëþ îë þï ãïã î ûåä æåì æï åî àïæ âò -
ñëà þåæ íò å îå þò“ æï ï.ø. æï ìïì îóä, üò äë çå, îë èåä çåú
ãï èë õï üó äò òñë èå ãëþ îë þò ìïà âòì ãïù â æò äò õå äå þò, íò -
íëù èòí æòì ¹3, ñï îï öï äò ìï æï þëî öë èòì ¹6 ìï öï îë
ìêë äå þòì èëì ùïâ äå åþ èï, èïì ùïâ äåþ äåþ èï æï èøëþ äåþ èï
õå äòì ôå îï æò ïíï þåÿ æå þò æï üë âåì. åì ðäï êï üò ðïî ü íò ë -
îë þòì ðîë åá üòì — „ìï áïî à âå äëì øâò äå þò“ — ãïã î ûå äå -
þòì åî à ã âï îò ìòè þë äë ãïõ æï.   

ñâå äï çå èîï âïä ôå îë âï íò æï åèë úò ó îïæ æïü âòî àó -
äò ãï èëæ ãï 26 íë åè þ îòì ãï èë ìïè ø âò æë þå þå äò ìï éï èë.
ìï çå ò èë ðîëã îï èï èò¸ ñïâ æïà èïì ðòí û äåþì. áïî àó äò
äåá ìå þòà, ìòè éå îå þòà, ãóä øò ÷ïè ù â æë èò ïèï éåä âå þå äò
ãï èë ìïè ø âò æë þå þå äò ìòüñ âå þòà åî à èï íåàì åíïú â äå -
þëæ íåí — õï üòï ÷õïî üòø âò äò æï äó ìò íå èçò êò ï íò, êï èë
éïî ì äò ï íò æï þåì äïí õï äò äë âò, ñòç þïì òì êïí æï îë âò æï
àï èï îï ëèï îë âï, ïî üóî èó ìë ò ï íò æï îå âïç âåôõ âò ïø âò -
äò, îïàõïí òþ îï ãò èë âò æï ãò ëî ãò èçò êò ï íò, öï þï èÿåæ -
äòø âò äò æï èïí æïî ìïî æï îë âò... èõò ï îó äëþ æ íåí æï àïí
úîåè äå þò åûï äå þë æïà èë ìï äëæ íå äò ãïí øë îå þòì ãï èë.
ñï îï öï äå äò þåì äïí õï äò äë âòì ìòüñ âåþ èï óô îë ìåþ ìïú
ïó÷ó ñï ãó äò: „íò êï ïîå âï ûå ÷å èò ìï ó êå àå ìë èïì ðòí ûå äò
òñë. ÷åè àïí åî àïæ 10 æéòì ãïí èïâ äë þï øò íò êïì àïí ìüóè -
îëþ æï êï èë éïî ì äò ï íòú. ÷âåí, ìï èò âå, ìòê â æò äïè æå èå -
ãëþ îå þò âòá íå þòà. ïè ðîë åá ü èï þåâ îò îïè èïì ùïâ äï èå -
ãëþ îë þï ìï æï ìòñ âï îóä çå“. 

ìï éï èë çå èëù âå ó äò òñ â íåí þëî öë èòì ìïê îå þó äë ìï
æï èó íò úò ðï äò üå üòì,  ìï ãïí èï íïà äåþ äë îå ìóî ì úåí ü -
îòì àï íïè ø îëè äå þò æï ðîë åá üòì ðïî ü íò ë îå þò.

ðîë åá üò „ìï áïî à âå äëì øâò äå þò“ øå ï öï èï þëî öë èòì
¹6 ìï öï îë ìêë äòì æò îåá üë îòì èë âï äå ë þòì øåè ì îó äå -
þåä èï áå àå âïí õï ÷ò ûåè. èïí èïæ äë þï ãï æï ó õï æï ðîë åá üòì
ïâ üë îåþì, èë íï ùò äå ðå æï ãë ãåþì æï ìï ÷óá îå þò ãï æïì úï
ìï èò âå ìêë äòì ùïî èë èïæ ãåí äåþì: ûâå äò áïî àó äò ïí þï íò
æï àâïä ìï ÷ò íë å þï — „áïî àó äò ãîï èï üò êï“, àâïä ìï ÷ò íë -
å þï „áïî àó äò àï íï èåæ îë âå ïí þï íò“, ìïì ùïâ äë ðäï êï üå -
þòì íïê îå þò, „÷âå íò ìï óí öå“ — áïî àó äò ìï ãïí ûó îò (ðï êå -
üò), ïî áò üåá üó îó äò ûåã äå þò ìï æï ìï áïî à âå äëì ôò çò -
êó îò îó êå þò.

ðîë åá üòì èë íï ùò äå ñâå äï èëì ùïâ äåì ãï æï å úï ìï èïõ -
ìëâ îë ìï ÷óá îå þòì íïê îå þò: þëî öë èòì ¹2 ÷ï èëè ì õ èå äò
áïî õ íòì èò åî ãï èëã çïâ íò äò þîåí æò îå þó äò ÿò áï þëî öë -
èòì äë ãë àò, äò üå îï üó îó äò ìï äë íòì „èï íï íï“ èò åî øåá -
è íò äò ïä èï íï õò „ìï áïî à âå äëë, äï èï çë!“, þëî öëè-õï îï -
ãï ó äòì åîëâ íó äò ðïî êòì ìï äïø á îë îó êï, ïõïä úò õòì
ïõïä ãïç î æó äò úåí ü îòì èò åî ãï èëã çïâ íò äò ìï ùå îò ðïì -
üå þò æï þäëê íë üå þò, ðîë åá üòì èòè æò íï îå ë þòì ïè ìïõ âå -
äò ôë üë æï âò æåëèï ìï äï, ïìå âå ñâå äï æï öòä æëâ æï ìï -
èïõ ìëâ îë ìò ãå äòà øå ìï þï èòì íë èò íï úò ï øò. þïí êå üò æïì -
îóä æï ìï çå ò èë ôå ò åî âåî êòà. 

27 íë åè þåîì æò äò æïí àëâ æï, ïèòí æòì ãï ó ï îå ìå þòì ãï -
èë, íò íëù èòí æï ìï æï ñï îï öï äï øò ãï ìïè ã çïâ îå þå äò èòê -
îë ïâ üë þó ìòì èûéë äå þò ãïì â äïì ÷áï îëþ æ íåí, èïã îïè
ìüó èïî-èïì ðòí ûå äò ïî ÷áï îëþ æï, åî à èï íå àò ïî åà èë þë -
æïà æï àâïä ú îåè äò ï íå þò æòæ õïíì åè ø âò æë þå þëæ íåí åî -
à èï íåàì. 

ÈÏ ÍÏ ÍÏ ÞÅ ÎÒ ÛÅ,
ÍÏ ÍÏ ÄËÎ À ÁÒ ÔÏ ÍÒ ÛÅ             

ðîë åá üòì ïâ üë îå þò    

ìïìêëäë ðïîüíòëîëþï



„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 !

22  æåêåèþåîò   2011

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 
„ÈÌËÔ ÄÒ ËÌ ÎÅ ÄÒ ÃÒ Å ÞÒ“

29.90 

17 ÄÏ ÎÒ

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 ÜË ÈÒ — 16 ÄÏ ÎÒ, IV-V ÜË ÈÒ —18 ÄÏ ÎÒ
v ÎÅ ÂÏÇ ÒÍÏ ÍÒØ ÂÒ ÄÒ, I-V 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 

ÐÒÎ ÂÅ ÄÏÆ ÌÏ ÁÏÎ À ÂÅ ÄË ØÒ!
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


