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2012

åîëâíóäò ìïìùïâäë ëäòèðòïæòì
èåëîå üóîò æïòùñë
åîëâíóäò ìïìùïâäë ëäòèðòïæòì èåëîå üóîøò ìïáïîàâåäëì ñâåäï îïòëíòì 53 ïàïìçå èåüò èëìùïâäå èëíïùòäåëþì.
15 òïíâïîì èëìùïâäååþèï áïîàóäò åíòìï æï äòüåîïüóîòì æï ãåëãîïôòòì ëäòèðòïæïøò èòòéåì èëíïùòäåëþï. åîëâíóäò ìïìùïâäë ëäòèðòïæòì èåëîå üóîò 16 òïíâïîì èïàåèïüòêòìï æï òìüëîòòì ëäòèðòïæòà ãïãîûåäæåþï.
ðòîâåäò üóîò, úåíüîòì èòåî èëèçïæåþóäò èïìïäåþòà, ìïãïíèïíïàäåþäë îåìóîìúåíüîåþèï æï ìêëäåþèï ÷ïïüïîåì. ðòîâåäò üóîòì ãïèïîöâåþóäåþèï èëìïùâåâåþò àïâòïíà ìêëäåþøò èòòéåì.
åîëâíóäò ìïìùïâäë ëäòèðòïæòì èòçïíòï ìïìùïâäë ðîëúåìòì ìüòèóäòîåþï, íòÿòåîò
èëìùïâäååþòì ãïèëâäåíï.

øïâò çéâòì èå-3 ìïãïíèïíïàäåþäë
êëíôåîåíúòòìàâòì èëíïùòäååþòì
îåãòìüîïúòï
øïâò çéâòì ìïãïíèïíïàäåþäë êëíôåîåíúòï, îëèåäòú üîïæòúòóäïæ ìïáïîàâåäëøò
üïîæåþï, 2012 ùåäì þïàóèøò ãïòèïîàåþï. ìïêóîëîüë áïäïáò, 8 æï 9 òâíòìì, îòãòà èåìïèå êëíôåîåíúòïì óèïìðòíûäåþì. êëíôåîåíúòòì èàïâïîò àåèï òáíåþï „ïõïäò üåáíëäëãòåþò ìïãïíèïíïàäåþäë øåôïìåþïøò“.

øïâò çéâòì êëíôåîåíúòåþòì ëîãïíòçåþï ãïèëúæåþòì åîëâíóäèï úåíüîèï 2006 ùäòæïí æïòùñë. ãïíïàäåþòì ìôåîëì èêâäåâïîåþò, ðîïáüòêëìò åáìðåîüåþò æï ãïíïàäåþòì
ðëäòüòêòì ìðåúòïäòìüåþò èìëôäòëì 40-çå èåüò áâåñíòæïí, 3 ùåäòùïæøò åîàõåä, ìïáïîàâåäëøò òêîòþåþòïí æï ìïãïíèïíïàäåþäë ìôåîëøò èòèæòíïîå óèíòøâíåäëâïíåì úâäòäåþåþì, ðîëþäåèåþìï æï ìòïõäååþì ãïíòõòäïâåí.
ïéìïíòøíïâòï, îëè øïâò çéâòì êëíôåîåíúòåþò ìïåîàïøëîòìë ìïãïíèïíïàäåþäë ëîãïíòçïúòåþòìï æï åáìðåîüåþòì æòæ òíüåîåìì òùâåâì. êëíôåîåíúòòì èëíïùòäååþòì ïáüóïäóî æï ìïòíüåîåìë ðîåçåíüïúòåþì òíüåíìòóîò ãïíõòäâï æï æåþïüåþò èëìæåâì õëäèå.
øïâò çéâòì èåìïèå ìïãïíèïíïàäåþäë êëíôåîåíúòïçå èëùâåóäíò ïîòïí ìüóèîåþò îëãëîú øïâò çéâòì îåãòëíòæïí, ïìåâå èìëôäòëì ìõâï áâåñíåþòæïíïú.
êëíôåîåíúòòì èëíïùòäååþòì îåãòìüîïúòï 10 òïíâïîì æïòùñë.
èëíïùòäåëþòì èìóîâåäåþì øåóûäòïà ãïèëúæåþòì åîëâíóäò úåíüîòì âåþãâåîæçå
(www.naec.ge) øåïâìëí ìïîåãòìüîïúòë ôëîèï æï ãïèëãçïâíëí èòìïèïîàçå bsc@naec.ge

2012 ùäòì ãïèëúæåþòìàâòì
èëìïèçïæåþåäò æïèõèïîå
ìïõåäèûéâïíåäëåþò
ãïèëúæåþòìïàâòì ãïíêóàâíòäò æïèõèïîå ìïõåäèûéâïíåäëåþòì øåûåíï èìóîâåäåþì
ùòãíòì èïéïçòåþøò øåóûäòïà, îëèåäàï íóìõï ãïèëúæåþòì åîëâíóäò úåíüîòì âåþãâåîæçåï (www.naec.ge) ãïíàïâìåþóäò.
èïìùïâäåþäòì þòþäòëàåêòì åãòæòà ãïèëúåèóä æï ìïåîàïøëîòìë àó åîëâíóäò øåôïìåþåþòì øåìïõåþ ãïèëìóä ãïèëúåèåþì êò èëáïäïáååþò ìïáïîàâåäëì ôëìüòì èåøâåëþòà
øåòûåíåí — ïèòìïàâòì èëáïäïáåè óíæï æïîåêëì (ïí èòþîûïíæåì) ìïáïîàâåäëì ôëìüòì
óïõäëåì ëôòìøò æï øåóêâåàëì ìïìóîâåäò ãïèëúåèåþò.
æïèõèïîå ìïõåäèûéâïíåäëåþòì ãïúíëþïìï æï øåûåíïì èëáïäïáååþò ãïèëúæåþòì åîëâíóäò úåíüîòì èòåî æïãåãèòäò åîàæéòïíò ôëîóèòì ôïîãäåþøò ãïèïîàóä ãïèëôåíïçåú øåûäåþåí. æïòíüåîåìåþóä ðòîåþì ìïãíëþîòâò öãóôåþòì ùïîèëèïæãåíäåþàïí ãïìïóþîåþòì øåìïûäåþäëþïú åáíåþïà.
úåíüîòì èòåî èëèçïæåþóäò æïèõèïîå ìïõåäèûéâïíåäëåþò ñëâåäùäòóîïæ ãïèëæòì
îëãëîú ïþòüóîòåíüåþòìïàâòì, òìå ðåæïãëãåþòìï æï èïãòìüîëþòì êïíæòæïüàïàâòì.

ðåæïãëãàï êïâøòîò – 50

ðîëþäåèåþò. ðåîìðåáüòâï...

ìïáïîàâåäëì òïêëþ ãëãåþïøâòäòì ðåæïãëãàï êïâøòîò 50 ùåäì òàâäòì. òãò åîà-åîàò ðòîâåäò ïîïìïèàïâîëþë ëîãïíòçïúòïï, îëèåäòú ìïþÿëàï ìòíïèæâòäåøò ìïáïîàâåäëì èòíòìüîàï ìïþÿëì 1961 ùäòì
14 òâäòìòì ¹429 æïæãåíòäåþòà øåòáèíï. ðåæêïâøòîò æòæò òäòïìï æï
òïêëþòì èòåî æïôóûíåþóäò ùåîïêòàõâòì ãïèïâîúåäåþåäò ìïçëãïæëåþòì ìïèïîàïäèåèêâòæîåï. ìïçëãïæëåþïè àïâòìò èòìòï øåìîóäåþóäïæ 1921 ùåäì ÷ïàâïäï. óêïíïìêíåäò
àïâèöæëèïîòì,
òïìëí
äëîàáòôïíòûòì ãïíêïîãóäåþòà
ïéíòøíóäò ëîãïíòçïúòï ãïóáèæï.
õëäë 1961 ùåäì, éâàòì øåùåâíòà,
òìåâ òïìëí äëîàáòôïíòûòì øàïèëèïâäòì, úíëþòäò èåúíòåîòì, „ðåæïãëãòêòì“ ïâüëîòì æïâòà äëîàáòôïíòûòì õåäæïìèòà æïôóûíæï òïêëþ
ãëãåþïøâòäòì ìïõåäëþòì ðåæïãëãòóîò ìïçëãïæëåþï (1997 ùäòæïí ìïçëãïæëåþï ðåæïãëãàï êïâøòîïæ
òùëæåþï), îëèåäòú ïãåî óêâå íïõåâïîò ìïóêóíåï ÷òíåþóäïæ ãïíïãîûëþì æòæò ùòíïðîåþòì ãçïì.
ðåæêïâøòîèï
èåèêâòæîåëþòà
óæòæåìò òíüåäåáüóïäóîò ðëüåíúòïäò èòòéë. ïàåóäò ùäåþòì ãïíèïâäëþøò ìïøóîò æï ìïìòêåàë ìïáèååþò ïêåàï, åîëâíóäò ðîòíúòðåþòìï æï êóäüóîóäò ôïìåóäëþåþòì
æïúâï-øåíïî÷óíåþòìïàâòì òéâïùï,
åîëâíóä úíëþòåîåþïçå æïôóûíåþóäò ñâåäï òæåï æï òæåòì èïüïîåþåäò èåúíòåîò øåïêïâøòîï. òãò æéåì
ðåæïãëãàï æï èåúíòåîàï 75-ïàïìòïí ïîèòïì ïåîàòïíåþì, îëèåäòú àïâòì æòæ èòìòïì ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëìàïí èÿòæîë
óîàòåîàëþòàï æï àïíïèøîëèäëþòà ïõëîúòåäåþì. òéùâòì ðåæïãëãòóîò èåúíòåîåþòì óïõäåìò èòéùåâåþòì, ïõïäò ðåæïãëãòóîò üåáíëäëãòåþòì, èòæãëèåþòì æï ëîòåíüòîåþòì, èëùòíïâå ðåæïãëãòóîò ãïèëúæòäåþòì ðîáüòêïøò æïíåîãâòì,
èïìùïâäåþåäàï øåèëáèåæåþòàò ïáüòâëþòì ãïíâòàïîåþòì, èïàò ðîëôåìòóäò æïëìüïüåþòì, ãïèë÷åíòäò
ïæïèòïíåþòì, ïèïãæïîò ðåæïãëãåþòì,
èåúíòåîåþòì éâïùäòì ùïîèë÷åíòì,
àïíïèåæîëâå ãäëþïäòçïúòòì ðòîëþåþøò åîëâíóäò ôïìåóäëþåþòì
øåíïî÷óíåþòì, ìêëäòì, ëöïõòìï æï
ìïçëãïæëåþòì êïâøòîòì ãïíèüêòúåþòì æï æîëòà íïêïîíïõåâò ìõâï ïèëúïíåþòì ãïæïìïùñâåüïæ.

ðåæïãëãàï êïâøòîì àïâòæïíâå
æïåþåæï ãïèë÷åíòä ïæïèòïíàï àïâêïúëþï. ìõâïæïìõâï æîëì èïì ìïàïâåøò åæãíåí, úíëþòäò èåúíòåîåþò:
æïâòà äëîàáòôïíòûå, ãòëîãò öòþäïûå, ëàïî áòíáäïûå, íïàåäï âïìïûå, èïèòï æïî÷òï, êïîäë èïÿïîïøâòäò, çóîïþ úóúáòîòûå, ëäåã ïäïâòûå, àïèïî äïøáïîïøâòäò, ãîòãëä
ìïöïòï æï ìõâåþò. ïèýïèïæ ëîãïíòçïúòïì õåäèûéâïíåäëþì èîïâïäèõîòâò èëéâïùå, ôïîàë èåúíòåîóäò æï
äòüåîïüóîóäò òíüåîåìåþòì èáëíå
èåúíòåî-èêâäåâïîò, ÷âåíò æï ìïçéâïîãïîåàòì áâåñíåþòì ïîïåîàò ïêïæåèòòì ïêïæåèòêëìò ãïîò ÷ïôòûå, õëäë ïàåóäò ùäåþòï ðåæêïâøòîòì
àïâèöæëèïîòì èëïæãòäåæ (õøòîïæ
õåäèûéâïíåäïæïú) èóõä÷ïóõîåäïæ, òéâùòì øåìïíòøíïâò ðòîëâíåþï,
àïâòì ìïáèåçå óçëèëæ øåñâïîåþóäò, æòæò òïêëþòì ðòîëâíåþòì àïñâïíòìèúåèåäò æï èòìò ìóäòåîò èåèêâòæîåëþòì èêâäåâïîò ïçï þóïûå, ìïáèåàï èèïîàâåäò íóíó ãëãòüòøâòäò
æï ìõâåþò. ìùëîåæ ïè ïèïãæïîò ïæïèòïíåþòì æïèìïõóîåþïï, îëè òïêëþ
ãëãåþïøâòäòì ðåæïãëãàï êïâøòîòì,
áâåñíòì ûíåäþåæëþòì èûòèå ùäåþøò,
åêëíëèòóîò øåÿòîâåþòì ðòîëþåþøòú
(ðåæïãëãåþò ùåäòùïæøò òè åîà äïîìïú âåî òõæòæíåí, îëèåäòú æåþóäåþòà ìïùåâîë ïíïîòúõòì ìïõòàïï
ãïàâïäòìùòíåþóäò) ðëçòúòåþò ïî
æïóàèòï, èóøïëþï ïî øåóìóìüåþòï
æï ãïíïàäåþòì æïîãòì ãïíâòàïîåþïì, ìïìùïâäë-ïéèçîæåäëþòàò èóøïëþòì øåèæãëè ìîóäñëôïì ÷âåóäò
øåèïîàåþòà åèìïõóîåþëæï. ëîãïíòçïúòï òïêëþ ãëãåþïøâòäòì ðåæïãëãòóîò èåèêâòæîåëþòì, èòìò òæååþòì
èõëäëæ ðîëðïãïíæòà êò ïî øåèëòôïîãäåþëæï, ïîïèåæ èòìò ðîïáüòêïøò æïíåîãâòìïàâòì òéâùëæï, ìïáïîàâåäëøò èëáèåæ ñâåäï ìïãïíèïíïàäåþäë ìüîóáüóîïçå çîóíïâæï æï
èïà ñâåäï ùïèëùñåþïìï æï òæåòì ãïíõëîúòåäåþïøò àïâòì ìòüñâïì ïèþëþæï. íïàáâïèòì æïìüóîïæ ìïêèïîòìòï
àóíæïú òì ôïáüò, îëè ìïáïîàâåäëì
52 îïòëíìï æï áïäïáøò ðåæêïâøòîòì
ïæãòäëþîòâò ãïíñëôòäåþåþò æï
ìïþÿëåþò ôóíáúòëíòîåþåí, îëèäåþòú ïæãòäåþçå åùåâòïí èåüïæ ìïÿòîë æï ìïìïîãåþäë ìïáèòïíëþïì.
ðåæïãëãàï êïâøòîàïí ïîìåþëþæï
ìåáúòåþò, ìïõåäæëþî, æïèùñåþ ðåæïãëãàï, æïùñåþòàò êäïìåþòì, áïîàóäò åíòìï æï äòüåîïüóîòì, òìüëîò-

òì, ãåëãîïôòòì, ôòçòêòì, èïàåèïüòêòì, þòëäëãòòì, õåäëâíåþòì, óúõëóîò åíåþòìï æï ìõâï æòìúòðäòíåþòì
èïìùïâäåþåäàï, ìïæïú õæåþëæï ðåæïãëãòóîò òíëâïúòåþòà, ïáüòóîò
æï òíüåîïáüòóîò ìùïâäåþòì èåàëæåþòà ðåæïãëãàï ïéÿóîâï, ïõïäò
ðåæïãëãòóî-èåàëæóîò äòüåîïüóîòì ãïíõòäâï. èëùòíïâå ðåæïãëãòóîò
ãïèëúæòäåþòì ãïçòïîåþï æï ðîïáüòêóä èóøïëþïøò èòìò æïíåîãâï.
ìïáïîàâåäëì àòàáèòì ñâåäï ðåæïãëãò èëíïùòäåëþì ðåæïãëãàï
êïâøòîòì èòåî ãïèëúõïæåþóä êëíêóîìåþøò: „ùäòì ìïóêåàåìë ìêëäïèæåäò ïéçîæòì ðåæïãëãò“,
„ùäòì ìïóêåàåìë êäïìòì æïèîòãåþåäò“, „åìàåüòêóîò úòêäòì ìïãíåþòì ìïóêåàåìë èïìùïâäåþåäò“,
„ùäòì ìïóêåàåìë øåèëáèåæò èïìùïâäåþåäò“, „ùäòì ìïóêåàåìë æïùñåþòàò êäïìåþòì èïìùïâäåþåäò“, „ùäòì
ìïóêåàåìë òïêëþ ãëãåþïøâòäòì
êäïì-êïþòíåüò“, „òïêëþ ãëãåþïøâòäò íëî÷-øåèëáèåæàï àâïäòà“,
„ùäòì ìïóêåàåìë áïîàóäò åíòìï æï
äòüåîïüóîòì èïìùïâäåþåäò“....
èàåäèï ìïáïîàâåäëè ãïòúíë ìïóêåàåìë ðåæïãëãåþò, æïèîòãåþäåþò, ìïèïãïäòàë êäïì-êïþòíåüåþò,
îëèäåþòú ìêëäåþøòï ãïõìíòäò æï
òïêëþòì ìïõåäì ïüïîåþì. ìïçåòèë
âòàïîåþïøò õæåþï êëíêóîìåþòì øåöïèåþï. ãïèïîöâåþóäà öòäæëæ,
ðåæïãëãåþòìïàâòì ìïíóêâïîò ãïíûò,
òïêëþ ãëãåþïøâòäòì èåèëîòïäóîò
èåæïäò ãïæïåúåèï.
ïèïãæïîò, âïäèëõæòäò æï éâïùäèëìòäò ðåæïãëãåþòì, èåúíòåîåþòì
æïèìïõóîåþïì èïéïäò öòäæëàò —
òïêëþ ãëãåþïøâòäòì èåæäòà („ðåæïãëãòóî æïîãøò ãïíìïêóàîåþóäò
æïèìïõóîåþòìïàâòì“) æï „äïóîåïüòì“ ìïðïüòë èåæäòà ïéíòøíïâì,
îëèåäòú ìïè ùåäòùïæøò åîàõåä
êëíêóîìòì øåæåãïæ ãïèëâäåíòäò
ìïóêåàåìë íïøîëèòì ïâüëîì,
èêâäåâïîì åíòÿåþï.
ãïíïàäåþòì îåôëîèòì èëàõëâíïàï øåìïþïèòìïæ ùïîèïîàïâì àïâòì
èóøïëþïì ðåæïãëãàï êïâøòîòì ïÿïîòì îåìðóþäòêóîò ëîãïíòçïúòï.
ðîïáüòêïøòï æïíåîãòäò ìïòóþòäåë
æï øåèëáèåæåþòàò ìïéïèëåþòì, øåõâåæîåþòì, ãïèëôåíåþòì, æòìêóìòïæòïäëãåþòì, êëíêóîìåþòì, âòáüëîòíåþòì, üîåíòíãåþòì, éòï êïîòì
æéååþòì, êëíìóäüïúòåþòì ÷ïüïîåþï, èëùòíïâå ìïòíëâïúòë ìïáèòïíë-

þòì øåìùïâäï-ãïíçëãïæåþï, ïèïãæïîò ðåæïãëãåþòì ðïüòâãåþï, îåêëèåíæïúòåþòì øåèóøïâåþï, åáìêóîìòåþòìï
æï ìõâï éëíòìûòåþåþòì ãïèïîàâï,
îëèäåþòú æòæïæ óùñëþì õåäì ðåæïãëãåþòì ðåæïãëãòóî-èåàëæóîò
èëèçïæåþòì æëíòì ïèïéäåþïì.
ðåæêïâøòîò ãïíìïêóàîåþóäïæ
çîóíïâì åîòì ìïìòáïæóäë øâòäåþòì, èåúíòåîåþòìï æï èùåîäåþòì
åîëâíóäò éâïùäòì, èïàò ìóäòåîò
èåèêâòæîåëþòì íïàäïæ ùïîèë÷åíòìïàâòì.
ìùëîåæ ïè èòçïíì åèìïõóîåþëæï
òäòï ÿïâÿïâïûòì, ïêïêò ùåîåàäòì,
ãïäïêüòëí üïþòûòì, íëæïî æóèþïûòì, òïêëþ ãëãåþïøâòäòì, âïýï-ôøïâåäïì, ôîòæëí õïäâïøòì, èïèòï âïîøïíòûòì, çóîïþ ãëîãòäïûòì... ïìåâå
úíëþòäò èåúíòåîåþòì — æòèòüîò
óçíïûòì, íòêë èóìõåäòøâòäòì, ïêïêò
øïíòûòì æï ìõâï ãïèë÷åíòäò ïæïèòïíåþòì ìïòóþòäåë àïîòéåþòì ôïîàëæ ïéíòøâíï.
ïéìïíòøíïâòï òì ôïáüò, îëè ìïáïîàâåäëì ðåæïãëãàï êïâøòîòì èòåî ãïèëúõïæåþóä êëíêóîìåþøò ïÿïîòì îåìðóþäòêòæïí ïîïåîàèï ðåæïãëãèï èòòéë èëíïùòäåëþï, ãïòèïîöâï æï òïêëþ ãëãåþïøâòäòì èåæäòà
æïöòäæëâæï. õëäë æïàâïäòåîåþï-êëíêóîìøò, „òïêëþ ãëãåþïøâòäò
íëî÷åþòì àâïäòà“, ïÿïîòì ìïöïîë
ìêëäåþòì ëúèï èëìùïâäåè ãïòèïîöâï æï ìïáïîàâåäëì ðåæïãëãàï êïâøòîòì ãïèãåëþòì ìïðïüòë ìòãåäò
æïòèìïõóîï.
ðåæïãëãàï êïâøòîòì ïÿïîòì ëîãïíòçïúòòì èòåî ãïèïîàóä êëíêóîìåþøò „âòí óêåà òúíëþì òïêëþì“ æï
„âòí óêåà êòàõóäëþì ïêïêòì“ ïÿïîòì ìïöïîë ìêëäåþòì èëìùïâäåàï
æòæò íïùòäò òñë ÷ïîàóäò. êëíêóîìåþøò ãïèïîöâåþóäåþì úòõòìûòîòì,
õóäëì æï êâïüòòì ìïöïîë ìêëäåþòì èëìùïâäååþì: èïîåõ þåýïíòûåì,
àïèàï àïâïîàáòäïûåì æï ãòëîãò
þåîòûåì ãïæïåúïà ôóäïæò ðîåèòåþò (ðòîâåäò, èåëîå æï èåìïèå ðîåèòï). õëäë êëíêóîìøò „âòí óêåà òúíëþì òïêëþì“ ãïèïîöâåþóä èëìùïâäåàï îïëæåíëþï ìïêèïëæ æòæò òñë.
þïâøâåþòì æòæèï íïùòäèï ìùëîïæ
óðïìóõï êòàõâåþì (ìóä 80-èæå êòàõâï òñë). òìòíò ìïðïüòë ìòãåäåþòàï
æï ôïìòïíò ìï÷óáîåþòà æïöòäæëâæíåí. ìòãåäåþò ãïæïåúï ïìåâå êëíêóîìøò èëíïùòäå ñâåäï èëìùïâäåì
(ìóä 100-çå èåüò èëìùïâäå æïöòä-

æëâæï).
èëãåõìåíåþïà, ãïíïàäåþòì îåôëîèïè ûòîåóäïæ øåúâïäï ãïíïàäåþòì ìòìüåèòì ìïáèòïíëþï. ÷âåíú,
ãïíïàäåþòìï æï èåúíòåîåþòì ìïèòíòìüîëìàïí åîàïæ, ïÿïîòì ãïíïàäåþòì, êóäüóîòì æï ìðëîüòì ìïèòíòìüîëì èõïîæïèõïî èîïâïäò ìïòíüåîåìë æï ìïìïîãåþäë éëíòìûòåþòì, ðîëåáüòìï æï ðîëãîïèòì ãïíõëîúòåäåþï ãâïáâì ãïæïùñâåüòäò.
ðåæïãëãàï êïâøòîòì èúòîåëæåíò
ìïùåâîë àïíõï êò ïî òûäåâï ìïøóïäåþïì ôïîàëæ ãïâøïäëà èóøïëþï,
æïâïöòäæëâëà ïéèçîæåä-ðåæïãëãåþò, ãïíïàäåþòì æïîãòì ìõâï
èóøïêåþò, ãïâúåà ðîåèòåþò, ìòãåäåþò æï ôïìòïíò ìï÷óáîåþò.
èæãëèïîåëþïì ïîàóäåþì òì ôïáüòú, îëè õøòî øåèàõâåâïøò, òì èòçåîóäò ìïùåâîë àïíõïú ïî òîòúõåþï
ìïöïîë ìêëäåþòæïí ðåæêïâøòîòì ïíãïîòøçå, îëèåäòú ùåìæåþòàïï ãïàâïäòìùòíåþóäò, èïøòí îëúï ìïáïîàâåäëì ãïíïàäåþòì æï èåúíòåîåþòì
ìïèòíòìüîëè èåãï ðîëãîïèòà „òïêëþ
ãëãåþïøâòäò“ — 60 èòäòëíò äïîò ãïèë¸ñë ìïöïîë ìêëäåþòì èøåíåþäëþòìï æï îåïþòäòüïúòòìïàâòì (20052011ù.), èïøòí, îëæåìïú ÷âåíò áâåñíòì
ðòîâåäò äåæò, ìõâï áâåñíòì çíå-÷âåóäåþåþçå ïéçîæòäò ïæïèòïíò, ìïíæîï îóäëâìò èõïîøò æïóæãï ðåæïãëãàï êïâøòîì æï áâåäèëáèåæåþòì
ìïõòà ìëäòæóîò àïíõï ÷ïîòúõï êïâøòîòì ïíãïîòøçå.
èòóõåæïâïæ ïèòìï, îëãëîú çåèëàïú ïéòíòøíï, ìïùåâîë ïíïîòúõåþòì
èëêîåþòì èõîòâ èæãëèïîåëþï èåüïæ
ìïâïäïäëï. çëãòåîàò èóíòúòðïäòüåüòæïí 1-2 ìïöïîë ìêëäï àó
îòúõïâì ðåæêïâøòîòì ïíãïîòøçå àïíõïì. ìïÿòîëï ìïãïíèïíïàäåþäë îåìóîìúåíüîåþòì óôîëìåþòì, ìêëäòì
æòîåáüëîåþòì, øåèëìïâäòïíò ëîãïíòçïúòåþòì, áâåäèëáèåæò þòçíåìèåíåþòì èåüò ñóîïæéåþï æï àïíïæãëèï,
îëè ðåæïãëãàï êïâøòîèï ðòîíïàäïæ
øåïìîóäëì àïâòìò èòìòï. ìõâï îëè ïîï
òñëì îï „æåæï åíòì“ èïæäì æï õòþäì
õëè ñâåäï áïîàâåäò âïîà íïçòïîåâò.

ÏÊÏÊÒ ÇËÒÛÅ
ìïáïîàâåäëì òïêëþ ãëãåþïøâòäòì
ðåæïãëãàï êïâøòîòì ïÿïîòì
îåìðóþäòêóîò ëîãïíòçïúòòì
àïâèöæëèïîå, æëáüëîò,
ãïíïàäåþòì èåúíòåîåþïàï
ïêïæåèòòì ïêïæåèòêëìò

19-25 òïíâïîò

2012

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

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

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

ÅÎ
ÚÏ ÀÒ
Ä
ÔÏ ÒÌ
4 Ä ÌÒ
ÏÎ
Ò

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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âïýï-ôøïâåäï – 150

„äïèïçïæ øâòäòì ãïèçîæåäò æåæï èòúâíòï éèåîàïæï!“

2011 ùåäò âïýï-ôøïâåäïì ùåäò
òñë, èïì æïþïæåþòæïí 150 ùåäò øåóìîóäæï. ÷âåíì áâåñïíïøò éòîìåóäïæ ïéòíòøíï åì æòæåþóäò àïîòéò. ïîïåîàò éëíòìûòåþï àó äòüåîïüóîóäò ìïéïèë èòåûéâíï ïè
æéåì. àåàîòùñïîëì ¹1 ìïöïîë
ìêëäòì áïîàóäò åíòìï æï äòüåîïüóîòì êäóþèï ÷ïïüïîï èõïüâîóä-äòüåîïüóîóäò êëèðëçòúòï èòûéâíòäò âïýï-ôøïâåäïì 150
ùäòìàïâòìïæèò: „ãòñâïîæåà, êïúíë, åîàèïíåàò“. àòàáèòì ñâåäïè,
äòüåîïüóîòà æï âïýïì øåèëáèåæåþòà æïòíüåîåìåþóäèï èëìùïâäåè èòòéë èëíïùòäåëþï.
èõïü â îóä-äò üå îï üó îóä
êëèðëçòúòïì õåäèûéâïíåäëþæíåí áïîàóäò åíòìï æï äòüåîïüóîòì ðåæïãëãåþò: äòïíï èïòìóîïûå,
èïîòíå íïæòîïûå æï èïîòíå îïèïçïøâòäò. æïîþïçøò ãïèëôåíòäò
òñë èëìùïâäåàï èòåî øåáèíòäò
êåæäòì ãïçåàò æï ðëåüòì íïùïîèëåþàï ìõâïæïìõâï ðåîòëæøò ãïèëúåèóäò êîåþóäåþò.
ãàïâïçëþà ïèëíïîòæåþì èëì-

ùïâäåàï èòåî èëûòåþóäò æï ãïèëñåíåþóäò èïìïäåþòæïí: èïîòïè æï
åäòìë ùòêäïóîåþò: (èå-10êäïìò) —
ìïóêóíååþòì ãïæïìïõåæòæïí áïîàâåä áïäàï ãïäåîåïøò þïîþïäå
ôõòêäïøâòäèï ìïðïüòë ïæãòäò
æïòêïâï. èàòåäò áïäò — ûïäçå
ãóä÷âòäò, ìïàóàò, ìüóèïîàèëñâïîå æï éïîòþàï ãïèêòàõïâò. „æåæïï ãïæïèùñâåüò øâòäåþòì þåæòéþäòìï, øâòäòì èëèïâïäò óìïàóëæ òèïçåï æïèëêòæåþóäò, àó
æåæïè îï øàïþåÿæòäåþòà ïìïçîæëâï øâòäò, íëî÷ò, èïãîïè éîèïæ
ïéèþåÿæò ãóäò æï ãëíåþï“ (âïýïôøïâåäï). èïòíú âòí òñë òè æòæò
ìóäòåîò ìïèñïîëì èïüïîåþåäò
ïæïèòïíò ðëåüòì ùòíïðïîàïãïí?
âòìò ìóäò ùïîèë÷íæï ïìå èûäïâîïæ „èàòì êïúøò“?
åì òñë æåæï!
èïîòïè îëìüòïøâòäò (èå-10
êäïìò): îïçòêïøâòäåþòì ëöïõèï
ìïèò úíëþòäò ðëåüò ãïèëçïîæï,
èïãîïè æåæïì èõëäëæ âïýïçå
åìòçèîåþëæï „ãîûíåóäò ìòçèîåþò“, ìùëîåæ èïì óùòíïìùïîèåüñâå-

äï æòæò èëèïâïäò. æåæòì ãóäò
õëè óüñóïîòï! èïèïè ïìùïâäï ùåîï-êòàõâï „ûâåäåþóî ùåìåþçå ÷ïóöæåþëæï õòíêäòìàâòì ìïêåð ôòúïîì, òáâå üïõüçå èåú ÷ïâóöæåþëæò ðòîæïðòî æï âóãæåþæò ãïôïúòúåþòà ñóîì òèòì üêþòä ìïóþïîì“... (âïýï-ôøïâåäï „÷åèò ùóàòìëôåäò“).
àïèïî þåáïóîò, àïèïî èÿåæäòøâòäò (èå-10 êäïìò): ðëåüòì
èîùïèìòì ÷ïèëñïäòþåþïì èëìòñâïîóäå ëöïõóîò ãïîåèë æï èàòì
ïèïñò þóíåþïú óùñëþæï õåäì. âïýïôøïâåäï, æòïõ, ïá óíæï æïþïæåþóäòñë, ïá óíæï åùëâï èàòì ïèïñ
øâòäì „èàòìïâå ûóûó“ — „àáâåíò
èòùëâïâ èåú ûóûó, éïäòïí-þïîïáòïíò“ („þïõüîòëíò“).
ïá õëè þóíåþïï „èþîûïíåþåäò“,
ïá õëè ðòîòèçåì, æåêïìï àó éâòì,
øâäòì íóêîìï àó èàòì ùñïîëì, ïîùòâìï àó òïì — „þíåä õåâøò èëìóäì“, ðòîáóø êäæåì — àâïäåþòú
ïáâà æï ñóîåþòú, ïæïèòïíçå óêåà
ãîûíëþåí, ïæïèòïíåþçå èåüïæ óñâïîà åîàèïíåàò æï øåóûäòïà êò-

æåú ïæïèòïíàï æïèëûéâîï:
„ãòñâïîæåà, êïúíë, åîàèïíåàò!“ („êäæåè èõëäëæ åîàõåä
ìàáâï“).
íòêëäëç ëãþïòûå (èå-7êäïìò):
åì òì ïæãòäòï, ìïòæïíïú õåäòì ãóäòâòà èë÷ïíì áâåñïíï, èàòì èùâåîâïäçå èæãëèò ðëåüò éèåîààïí
ìïóþîëþì, èïà õëè åîàèïíåàòì
åíï åìèòà:
„èàïì âòñïâ, èùâåîâïäçå âòæåá,
àâïäùòí èåôòíï áâåñïíï,
ãóäçå èåìâåíï èçå, èàâïîå,
âäïðïîïêëþæò éèåîààïíï...
òâæòàò ëáóïøâòäò, íòêë õïþóäòïíò (èå-9þ êäïìò): âïýï-ôøïâåäï
õíïâæï, àåìïâæï... ùåîæï! „âåäóîò
ôøïâåäò“ ïîìåþëþòìï æï øåèëáèåæåþòàò èóøïëþòìïàâòì ìïÿòîë ðòîëþåþòì ûåþíïè àïâïæ ïèòäïõâîòì
ëöïõøò èòòñâïíï. ïá èïì àïâæïâòùñåþòà øåóñâïîæï àïâïæòì ïõäïæ æïáâîòâåþóäò øâòäò, êåêå.
ëöïõèï óïîò àáâï áïäòì ãïàõëâåþïçå. âïýïè êåêå èëòüïúï æï úëäïæ øåòîàë.
àëîíòêå
ùòêäïóîèï
(èå10êäïìò) æïèìùîå ìïçëãïæëåþïì
èëóàõîë êåêåì üîïãòêóäò ïéìïìîóäò æï ùïóêòàõï äåáìò „òïì
óàõïîòà üóîôïìï“
„...èòùïâ, øåí ãåþïîåþëæåì
åì ÷åèò üóîôï òïë,
øåí óðïüîëíå, åèøëþäå,
îëãëîïú øåíò çíåïë!“
ïíïíë èÿåæäòøâòäò, íïàòï øïâïûå (èå-9ï êäïìò): âïýï-ôøïâåäï
æïòíòøíï ùåîï-êòàõâòì ãïèïâîúåäåþåäò ìïçëãïæëåþòì ðòîâåäæïùñåþòà ìêëäïøò àåàîòùñïîëì
îïòëíòì ìëôåä æòæ àëíåàøò.
èëìùïâäååþèï ùïòêòàõåì èëãëíåþåþò âïõüïíã îïçòêïøâòäòì ùòãíòæïí „èïèï÷åèò — âïýï-ôøïâåäï“,
îëèåäòú óêïâøòîæåþëæï âïýïì
æòæ àëíåàøò èëéâïùåëþïì, îëãëî âåî åãóåþëæï ðëåüòì ïèïñò
ìóäò óìïèïîàäëþïì.

„þïäïõò âòñë ìïàòþò,
ïîï èùïæòï úåäëþï,
úõâîïæâå èïèñëôå òìåâå
ëéëíæ ïèøëîæåì èãåäëþï“...
(„÷åèò âåæîåþï“).
íïàòï àâïäòïøâòäèï æï ãóäíïîï èóêâïíèï (èå-8 êäïìò) øåèëãâàïâïçåì âïýïì äåáìò „îïè øåèáèíï
ïæïèòïíïæ?!“ æï ðëåüòì áïäòøâòäòì ãóäáïí îïçòêïøâòäòì èëãëíåþï „îëãëî æïòùåîï äåáìò „îïè
øåèáèíï ïæïèòïíïæ?!“
ìïþïâøâë àåèïüòêòæïí: „øâäòì
íóêîòì íïïèþëþò“, „èàòì ùñïîë“,
„òï“ — íïùñâåüåþò èõïüâîóäïæ
ùïòêòàõåì èå-5, èå-6 æï èå-7 êäïìòì
èëìùïâäååþèï: ïíï êëþïõòûåè, íòêëäëç íïæòîïûåè. äåáìò „êïò ñèï“
êò ùïîèëìàáâï èå-8 êäïìòì èëìùïâäåè øëàï þïþäóïíèï.
ãòüïîòì àïíõäåþòà ïýéåîæï
âïýïì äåáìçå æïùåîòäò ìòèéåîï
„ãïèëéèòà èå âïî, ãïéèòà — øåí“
èå-10 êäïìòì èëìùïâäååþòì øåìîóäåþòà.
æïìïìîóä, ãòëîãò èïäõïçòì ûå
ùòêäïóîèï, ãòëîãò çóîïþòì ûå
ùòêäïóîèï, òâïíå ïôúòïóîèï æï
ïäåáìïíæîå ãëãëäïóîèï ùïòêòàõåì âïýïì „ìïïõïäùäëæ“ àáèóäò äåáìò. ÷âåíú, àåàîòùñïîëì
¹1 ìïöïîë ìêëäòì äòüåîïüóîòì
èëñâïîóäàï ìïõåäòà, âïýïì
ìòüñâåþòà èëãòäëúïâà æïèæåã
ïõïä ùåäì èàåä ìïáïîàâåäëì:
„ïþï, âòíï õïîà, ìïæï õïîà,
ãïèëòõåæåà ãïîåàï,
ãòäëúïâà ïõïäìï ùåäìï,
òúëúõäåà, ãïòõïîåàï...
óðòîâåäåìò ìïäïèò
òâåîòì ïîåèïîåìï —
èòìì ìòìõäìï æï õëîúì —
áïîàä-êïõåàì
æï òèåîåàòì èõïîåìï“...

ÈÏÎÒÍÏ ÎÏÈÏÇÏØÂÒÄÒ
àåàîòùñïîëì ¹1 ìïöïîë
ìêëäòì áïîàóäò åíòìï æï
äòüåîïüóîòì èïìùïâäåþåäò

„èàïâ, øåí åì ÷åèò ôòáîåþò ãóä-èêåîæçå æïòùåîëæò!“

ïìå åîáâï éëíòìûòåþïì, îëèåäòú âïýï-ôøïâåäïì æïþïæåþòì 150-å ùäòìàïâì èòåûéâíï æï
ãëèþëîòì ìïöïîë ìêëäïøò ãïòèïîàï. äòüåîïüóîóäò ìïéïèëì ìóäòì÷ïèæãèåäò ãïõäæïà èåëàõå êäïìòì ìåîüòôòúòîåþóäò èïìùïâäåþåäò èïîåõ æòæåþïøâòäò.
ãëèþëîøò èîïâïäåîëâïíò, øåõèïüêþòäåþóäò ìëôäòì èëìïõäåëþòì óèîïâäåìëþï
èàòåäåþò ïîòïí. ïá ãïíìïêóàîåþóäïæ óñâïîà
âïýï, ïá ñëâåäò æéå áïîàóäò ðëåçòòì ïîùòâòìïï.
„ïî òñïâòë âïýïì æéåçå
ïè çïôõóäì ÷ïîãïäì!“ —
âòí, âòí èòþåæïâì?
.....................
„îïë, îï þîûïíåà?!
÷ïâåêòàõå ïîïêïúì çòçéòà, —
÷åèàâòì ñëâåäæéå âïýïì æéåï!
— âóàõïîò èêïúîïæ, —
æï òäòïìòú, ìõâïàïøëîòì!“
ãëèþëîåäò èëìùïâäååþòú èóîèïíòìíïòîïæ
ôòáîëþåí àóîèå, îïæãïí èïà ìêëäïøò âïýïì
êïþòíåüò ïáâà æï ìïòóþòäåë ìïèçïæòìò ìåáüåèþîòæïí, ìùïâäòì ãïíïõäåþòìàïíïâå, æïóùñòïà — øåòìùïâäåì âïýï-ôøïâåäïì þòëãîïôòï, äåáìåþò, èëàõîëþåþò, ùåîòäåþò... èëïùñâåì àïâòïíàò íïõïüåþòì ãïèëôåíï „âïýïì ðåîìëíïýåþò“.
ìïìùïâäë ùäòì ðòîâåäò ìåèåìüîòì æïìïìîóäì èåëàõåêäïìåäåþèï æïèîòãåþäòì, èïîåõ
æòæåþïøâòäòì æïõèïîåþòà, âïýïì ðïüòâìïúåèïæ, ìêëäòì ìïïáüë æïîþïçò ôøïóîò ôïîæïãåþòàï æï ïè êóàõòìïàâòì æïèïõïìòïàåþåäò
ìïñëôïúõëâîåþë íòâàåþòà æïïèøâåíåì. éëíòìûòåþïçå èëòùâòåì ðåæïãëãåþò, èøëþäåþò,
óôîëìêäïìåäåþò.
æïòùñë ìïéïèë æï äëúâïìïâòà ãïòìèï âïýïì
äåáìò „÷åèò âåæîåþï“, èïì èë¸ñâï „ïîùòâò“, „áåòôò“, „ìòèéåîï“, „ìïïõïäùäë“. èåëàõåêäïìåäåþèï: àïàï õóèïîïøâòäèï æï èïîòïè ãëãíåäïøâòäèï ùïîèëïæãòíåì òíìúåíòîåþï äåáìòìï

„ëîò ãèòîò“. âïýïì ïôëîòçèåþòì úëæíòì ãïèëèýéïâíåþïøò õëè èàåäò êäïìò ÷ïåîàë.
èëìùïâäååþèï æïèìùîå ìïçëãïæëåþï „øåïõâåæîåì“ ïüòîåþóä øâäòì íóêîìï æï èàòì
ïîùòâì, þïõüîòëíì èòèïâïä äåäï þï÷äåäìï æï
êâòîòïì, ãëãëàóîìï æï ïôøòíïì, þïêóîì, ãòãòì, êïò ñèïì... ãïïúëúõäåì „÷õòêâàï áëîùòäòì“ èïààâòì ìïñâïîåäò ôîòíâåäåþò æï àõòäòì èëñâïîå ùîóùóíï.
èïñóîåþåäàï æòæò èëùëíåþï æïòèìïõóîåì
ðïüïîï èìïõòëþåþèï: íòíë æï øèïãò ïîïþóäåþèï, àïàï æï õïüòï õóèïîïøâòäåþèï, âïõüïíã
öéóàïøâòäèï, êâòîòï øåàåêïóîèï, äóêï ùòêäïóîèï, àïàòï ÿòíÿïîïóäèï, àïèïî áë÷ïøâòäèï, íïàòï õòþäïøâòäèï, ãòëîãò ãïþòíïøâòäèï, èïàå àóàäïøâòäèï. èïà èìèåíåäåþì ùïóêòàõåì èëãëíåþåþò âïýïçå.
áïîàâåäåþàïí åîàïæ èåëàõå êäïìøò ìùïâäëþåí ãëèþëîåäò ïçåîþïòöïíåäò æï îóìò
þïâøâåþò, îëèåäàïú èøëþäòóî åíïìïâòà øåòñâïîåì áïîàóäò æï éëíòìûòåþïøò ïáüòóîò èëíïùòäåëþïú èòòéåì. „þïõüîòëíòì“ ãèòîò êâòîòï øåìïíòøíïâïæ ãïíïìïõòåîï ïçåîþïòöïíåäèï
èëìùïâäåè òìèïòä èïáìòèëâèï, õëäë èòîçï èïèåæëâèï, èòõåòä èëä÷ïíëâèï, èïîòïè èïáìòèëâïè, îåíïü èïèåæëâïè, ìïèòîï èóìïåâïè, îïøòæ
ïõèåæëâèï, öóäòåüï öïôïîëâèï, èòîíïéò èòîíïéòåâèï âïýïì äåáìåþòú ùïóêòàõåì èìèåíåäì
æï ðåîìëíïýåþòú ãïíïìïõòåîåì.
âïýï-ôøïâåäïì õìëâíòì ðïüòâìïúåèïæ ôøïóî üïíìïúèåäøò ãïèëùñëþòäò èåëàõåêäïìåäò ãëãëíåþò „þóõïîàïí“ ÷ïèëìõæíåí, ìï÷å÷åäò æï üïî-ôïîüåíï èëòèïîöâåì æï ìïæòïúë
ìïáèåøò ãïîàóäåþèï êïôòïëþï æïòùñåì.
ïè äïèïçò ìïíïõïëþòì øåèæåã IV-V-êäïìåäåþì øëîòì ãïòèïîàï âòáüëîòíï „âòí óêåà
òúòì âïýïì þòëãîïôòï?“ ðïìóõãïóúåèåäò
êòàõâï ïî æïî÷åíòäï, òèæåíò îïè òúòïí èëìùïâäååþèï âïýïì øåìïõåþ. „þîûëäòì“ øåèæåãïú
âåî ãïèëâäòíæï ãïèïîöâåþóäò æï ïèòì ãïèë
àòàëåóäò èïàãïíò ìêëäòì æòîåáúòòì ìòãå-

äåþòà æïöòäæëâæï.
æïìïìîóä, èïîåõ æòæåþïøâòäèï èïæäëþï
ãïæïóõïæï ðåæïãëãåþì: èçòï ïîïþóäì, àïèïî
÷ëäïãïóîì, çïçï áòìüïóîìï æï åäåíå ùòâòäïøâòäì ïè äïèïçò ìïéïèëì èëèçïæåþïøò æïõèïîåþòìïàâòì.
äòüåîïüóîóäò ìïéïèë ûïäçå øòíïïîìòïíò òñë, ïóúòäåþäïæ óíæï ïéòíòøíëì ìåîüòôòúòîåþóäò èïìùïâäåþäòì èïîåõ æòæåþïøâòäòì èëìùïâäååþàïí àïâæïæåþóäò èóøïëþòì
øåìïõåþ. èåëàõåêäïìåäåþò óêâå íïçòïîåþíò
ïîòïí âïýïì ðëåüóî ìïèñïîëì, èòìò øåèëáèåæåþòì ìòæòïæåìï æï àïâòìåþóîåþïì, ïæïèòïíòìï
æï þóíåþòì óîàòåîàëþòì èòèïîàåþïì, çåðòîïæ òúòïí ðëåüòì êåàòäøëþòäóîò ïçîåþò æï
ïôëîòçèåþò.
âïýï „ìïïõïäùäë ôòáîåþøò“ ùåîì: „ïè ïõïäùäòì æïèæåãì åì ôòáîò èëæòì ûïäïóíåþó-

îïæ... ìïúï âúõëâîëþà æï îëèåä áâåñíòì øâòäåþòúï âïîà, îëèåäò áâåñíòì ðóîòà, éâòíòà,
ùñäòà æï ¸ïåîòà âìïçîæëëþà, òèïì âïîãëà
îïè, âïêåàëà òèòì ìïìïîãåþäëæ ÷âåíòì ûïäéëíòì æïãâïîïæ, îïú-êò øåãâòûäòï...
àó ÷âåíàâòì æï ÷âåíòì áâåñíòìàâòì âòáíåþòà êïîãíò, ÷âåíì ìïêóàïî øòíïóî ìïáèåì ùïâòñâïíà êïîãïæ, èïøòí èàåäò êïúëþîòëþòìàâòìïú ìïìïîãåþäëíò âòáíåþòà“.
øåóìîóäï èàïè âïýïì àõëâíï, èòìò ôòáîåþò
ãóä-èêåîæçå æïòùåîï. èïîåõ æòæåþïøâòäò êò
òì èïìùïâäåþåäòï, îëèäòì àïâæïóçëãïâò
øîëèòàïú èëìùïâäååþì ïè ôòáîåþòì ùïêòàõâï
æï ãïïçîåþï øåóûäòïà.
ÄÅÒÄÏ ÏÎ÷ÅÈÏØÂÂÒÄÒ

19-25 òïíâïîò

2012
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бòèòï
3. მონაცემების ანალიზი და შეფასება

საგნობრივი უნარები
მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:

ფიზიკურ სიდიდეებს შორის
რაოდენობრივი კავშირების დადგენა
n

1. საკითხის ცოდნის, გაგების და გამოყენების დემონსტრირება
ძირითადი ცნებების, ფაქტების, კანონების ცოდნა, შესაბამისი
ტერმინოლოგიით ახსნა - განმარტება, მათი ადეკვატური და პრაქტიკული
გამოყენება
2. მონაცემების წაკითხვა და ორგანიზება
სხვადასხვა ტექსტიდან, ნახატიდან, გრაფიკიდან, სქემიდან, ცხრილიდან
და დიაგრამიდან საჭირო ინფორმაციის წაკითხვა
მონაცემების გადაყვანა ერთი სახიდან მეორეში (მაგ. ცხრილების
გრაფიკებში და სხვა)

ზოგადი

კანონზომიერებებისა

და

n

მონაცემთა ინტერპრეტაცია, ანალიზი და დასკვნის გამოტანა

n

მონაცემთა კლასიფიცირება

n

მოვლენათა მიზეზების ახსნა. მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენა

n

4. პრობლემის გადაჭრა

n

n

საკითხთა
ჩამონათვალი

1

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

საკითხთა დაზუსტება

n
n

n

n

n

n
n

n

n
n

n

n
n

n

n
n

n
n
n
n
n

n
n

n

n

n

2 ატომის
აღნაგობა.
პერიოდულობის
კანონი.
ქიმიურ
ელემენტთა
პერიოდული
სისტემა

n

n

n

n

n

n

n

ოქსიდების დაყოფა ფუძე და მჟავა ოქსიდებად;
ოქსიდის
ფორმულის
შედგენა
და
სახელწოდების დადგენა;
ოქსიდის მიღება მარტივი და რთული
ნივთიერებების წვით;
ფუძის შესაბამისი ფუძე ოქსიდის ფორმულის
შედგენა;
მჟავას შესაბამისი მჟავა ოქსიდის ფორმულის
შედგენა;
ფუძეების კლასიფიკაცია;
ფუძის ფორმულის შედგენა მეტალის ვალენტობის მიხედვით;
ტუტის
მიღება
მეტალიდან,
მეტალის
ოქსიდიდან;
ტუტის ელექტროლიტური დისოციაცია;
მჟავას ფორმულის შედგენა სახელწოდების
მიხედვით;
ჟანგბადიან მჟავაში ელემენტის ვალენტობის
დადგენა;
მჟავას ელექტროლიტური დისოციაცია;
მარილის ფორმულის შედგენა სახელწოდების
მიხედვით;
მარილის სახელწოდების შედგენა ფორმულის
მიხედვით;
მარილში მეტალის ვალენტობის განსაზღვრა;
მარილში არამეტალის ვალენტობის განსაზღვრა;
მარილის მიღება ნეიტრალიზაციით;
მარილის მიღება ფუძისა და მჟავა ოქსიდისგან;
მარილის მიღება ფუძე ოქსიდისა და მჟავასგან;
მარილის მიღება ფუძე და მჟავა ოქსიდებისგან;
უჟანგბადო მჟავას მარილის მიღება მეტალისა
და არამეტალისგან;
მარილის მიღება მეტალისა და მჟავასგან;
მარილის მიღება მეტალისა და მარილისგან
(მეტალთა
აქტიურობის
მწკრივის
გამოყენებით);
მარილის მიღება ტუტისა და მარილისგან
(ხსნადობის ცხრილის გამოყენებით);
მარილის მიღება მჟავასა და მარილისგან
(ხსნადობის ცხრილის გამოყენებით);
მარილის დაშლა მჟავა და ფუძე ოქსიდებად.
რიგობრივი ნომრით და მასური რიცხვით
ატომბირთვის შედგენილობის განსაზღვრა;
პერიოდული სისტემის საშუალებით ელემენტების დაყოფა მეტალებად და არამეტალებად;
ელემენტების მეტალური და არამეტალური
სიძლიერის შედარება პერიოდებსა და ჯგუფებში;
ელემენტის უმაღლესი ოქსიდის ფორმულის
დადგენა პერიოდული სისტემის საშუალებით
(მთავარ ქვეჯგუფებში);
არამეტალის წყალბადნაერთის ფორმულის
დადგენა პერიოდული სისტემის საშუალებით
(მთავარი ქვეჯგუფების ელემენტებისათვის);
ელემენტების ნაერთების ფუძე და მჟავა
თვისებების შედარება პერიოდული სისტემის
საშუალებით;
ელემენტის ელექტრონული ფორმულის შედგენა
(I-III პერიოდები).

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან
ბუნ.VIII.101
ბუნ.IX.11
ბუნ. IX.12

n

პრობლემის გადაჭრის გზების შერჩევა

n

პრობლემის გადაჭრის ეტაპების განსაზღვრა

n

პრობლემის გადაჭრა

საკითხთა
ჩამონათვალი
3 ელექტროუარყოფითობა,
ჟანგვის ხარისხი,
ჟანგვააღდგენითი
რეაქციები

საკითხთა დაზუსტება

n

n

n

n

n

n

4 ქიმიური ბმის
ტიპები:
იონური,
კოვალენტური
და მეტალური
ბმები
5 ქიმიური
კინეტიკა:
- რეაქციის
სითბური
ეფექტი;
- შექცევადი და
შეუქცევადი
რეაქციები;
- ქიმიური
რეაქციის
სიჩქარე;
- ქიმიური
წონასწორობა.

n

n

n

n

n

n
n
n

n

n

6

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

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

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

ელემენტის ჟანგვის ხარისხის განსაზღვრა ქიმ.XI.2
წყალბად და ჟანგბადნაერთებში;
ქიმ.XI.4
ელემენტის ჟანგვის ხარისხის განსაზღვრა
ჟანგბადიან მჟავებში;
ელემენტის ჟანგვის ხარისხის განსაზღვრა
ბინარულ ნაერთში ელექტროუარყოფითობის და
პერიოდული სისტემის გამოყენებით;
ქიმიური რეაქციის ტიპის დადგენა ჟანგვის
ხარისხის ცვლილების მიხედვით;
ჟანგვა-აღდგენით რეაქციაში დამჟანგველისა და
აღმდგენელის განსაზღვრა;
ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების ტოლობის გათანაბრება.
ნაერთში ქიმიური ბმის ტიპის დადგენა
ფორმულის მიხედვით;
იონური, პოლარული და არაპოლარული
კოვალენტური ბმების განსხვავება;
ნივთიერების ელექტრონული (ლუისის) ფორმულის შედგენა.

ბუნ.VIII.12
ბუნ.IX.12

რეაქციის სიჩქარის განსაზღვრა ნივთიერებების
საწყისი და საბოლოო კონცენტრაციებისა და
დროის საშუალებით;
რეაქციის სიჩქარეების შედარება მყარი ნივთიერებების სხვადასხვა ფართობის ზედაპირის
შემთხვევაში;
კატალიზური და არაკატალიზურi რეაქციები;
რეაქციის სითბური ეფექტის განსაზღვრა;
ქიმიური წონასწორობის გადახრის მიმართულების დადგენა ნივთიერებების კონცენტრაციის
ცვლილებისას;
ქიმიური წონასწორობის გადახრის მიმართულების დადგენა სისტემაში წნევის ცვლილებისას;
ქიმიური წონასწორობის გადახრის მიმართულების დადგენა სისტემაში ტემპერატურის
ცვლილებისას.

ბუნ.IX.10
ქიმ.XI.6

ქიმიური
ქლორი:
ელემენტების
n ბუნებაში გავრცელება;
და მათი
n იზოტოპები;
მნიშვნელოვანი n ელექტრონული აღნაგობა (ნორმალურ მდგონაერთების
მარეობაში);
ძირითადი
n ფიზიკური თვისებები;
თვისებები და ამ n ქიმიური თვისებები: ურთიერთქმედება წყალთვისებების
ბადთან, მეტალებთან, წყალთან, ჰალოგენიკავშირი მათ
დებთან;
გამოყენებასთან. n გამოყენება.
ელემენტების
გოგირდი:
წრებრუნვა
n ბუნებაში გავრცელება;
ბუნებაში
n ელექტრონული აღნაგობა;
n ფიზიკური თვისებები, ალოტროპები;
n ქიმიური თვისებები: ურთიერთქმედება წყალბადთან, ჟანგბადთან, მეტალებთან;
n გამოყენება.
აზოტი:
n ბუნებაში გავრცელება;
n ელექტრონული აღნაგობა;
n ფიზიკური თვისებები;
n ქიმიური თვისებები: ურთიერთქმედება წყალბადთან;
n გამოყენება;
n წრებრუნვა ბუნებაში.

ქიმ.X.1
ქიმ.X.2
ქიმ.XI.7
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საკითხთა
ჩამონათვალი
6

7

საკითხთა დაზუსტება

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან

ქიმიური
ნახშირბადი:
n ბუნებაში გავრცელება;
ელემენტების
n ელექტრონული
აღნაგობა (ნორმალურ და
და მათი
აგზნებულ მდგომარეობებში);
მნიშვნელოვანი
n ფიზიკური თვისებები და ალოტროპია;
ნაერთების
n სრული და არასრული წვა;
ძირითადი
თვისებები და ამ n გამოყენება;
n წრებრუნვა ბუნებაში.
თვისებების
ნატრიუმი:
კავშირი მათ
გამოყენებასთან. n ბუნებაში გავრცელება;
n ელექტრონული აღნაგობა;
ელემენტების
n ფიზიკური თვისებები;
წრებრუნვა
n ქიმიური
თვისებები:
ურთიერთქმედება
ბუნებაში
ჟანგბადთან, ქლორთან, გოგირდთან, წყალთან;
n გამოყენება.
ნატრიუმი:
n ბუნებაში გავრცელება;
n ელექტრონული აღნაგობა;
n ფიზიკური თვისებები;
n ქიმიური
თვისებები:
ურთიერთქმედება
ჟანგბადთან, ქლორთან, გოგირდთან, წყალთან;
n გამოყენება.
კალციუმი:
n ბუნებაში გავრცელება;
n ელექტრონული აღნაგობა;
n ფიზიკური თვისებები;
n ურთიერთქმედება
ჟანგბადთან, ქლორთან,
გოგირდთან, წყალთან;
n გამოყენება.
ალუმინი:
n ბუნებაში გავრცელება;
n ელექტრონული აღნაგობა;
n ფიზიკური თვისებები;
n ურთიერთქმედება
ჟანგბადთან, ქლორთან,
გოგირდთან, მჟავასთან;
n გამოყენება.
რკინა:
n ბუნებაში გავრცელება;
n ფიზიკური თვისებები;
n ურთიერთქმედება ჟანგბადთან, ქლორთან, გოგირდთან, მარილმჟავასთან;
n რკინის ჟანგვა ტენიან ჰაერზე;
n გამოყენება.

ქიმ.X.1
ქიმ.X.2
ქიმ.XI.7

ორგანული
ქიმია:
- ორგანულ
ნაერთთა
აღნაგობის
თეორიის
ძირითადი
დებულებები;
- ნახშირწყალბადები;
- ფუნქციურჯგუფიანი
ნაერთები;
- კავშირი
ორგანულ
ნაერთთა
კლასებს შორის.

ბუნ.IX.13
ქიმ.XII.1

n

n
n
n
n

n

n

n

n
n
n
n

n

n

n

n
n

ალკანები:
მეთანის ჰომოლოგიური რიგი (ზოგადი
ფორმულა და პირველი 10 წევრი);
აღნაგობა (sp3 ჰიბრიდიზაცია);
იზომერია და ნომენკლატურა;
ფიზიკური თვისებები;
ალკანების ქიმიური თვისებები: წვა, ქლორთან
ჩანაცვლება;
გამოყენება.
ალკენები:
ეთილენის ჰომოლოგიური რიგი (ზოგადი
ფორმულა და პირველი 5 წევრი);
აღნაგობა (sp2 ჰიბრიდიზაცია, სიგმა და პიბმები);
იზომერია და ნომენკლატურა;
ფიზიკური თვისებები;
მიღება ალკანების დეჰიდრირებით;
ალკენების ქიმიური თვისებები: წვა, მიერთება
(H2, Br2, HBr, H2O), პოლიმერიზაცია;
ძირითადი ცნებები: პოლიმერი, მონომერი,
მონომერული ერთეული, პოლიმერიზაციის
ხარისხი;
გამოყენება.
ალკინები:
აცეტილენის ჰომოლოგიური რიგი (ზოგადი
ფორმულა და პირველი 5 წევრი);
აღნაგობა (sp ჰიბრიდიზაცია, სიგმა და პი- ბმები);
იზომერია და ნომენკლატურა;

საკითხთა
ჩამონათვალი
7

საკითხთა დაზუსტება

ორგანული
ქიმია:
- ორგანულ
ნაერთთა
აღნაგობის
თეორიის
ძირითადი
დებულებები;
- ნახშირწყალბადები;
- ფუნქციურჯგუფიანი
ნაერთები;
- კავშირი
ორგანულ
ნაერთთა
კლასებს შორის.

n
n
n
n

n

n
n
n
n

n

n

n
n
n

n
n
n
n

n

n
n
n

n

n

n
n
n
n

n
n

n
n
n

n

n
n

n

n
n
n

n
n

n
n

n
n
n

ფიზიკური თვისებები;
მიღება ალკენების დეჰიდრირებით;
აცეტილენის მიღება მეთანიდან და კარბიდიდან;
აცეტილენის ქიმიური თვისებები: წვა, მიერთება
(H2, Br2, H2O);
აცეტილენის გამოყენება.
ბენზოლი:
აღნაგობა (ჰიბრიდიზაცია);
ფიზიკური თვისებები;
მიღება აცეტილენიდან;
ქიმიური თვისებები: წვა, ბრომირება, ნიტრირება, მიერთება (წყალბადის და ქლორის);
გამოყენება.
ერთ- და მრავალატომიანი სპირტები:
ჰომოლოგიური რიგი (ზოგადი ფორმულა და
პირველი 5 წევრი);
იზომერია და ნომენკლატურა;
ფიზიკური თვისებები;
ქიმიური თვისებები: წვა, ჟანგვა (დეჰიდრირება),
შიდამოლეკულური და მოლეკულათაშორისი
დეჰიდრატაცია,
ურთიერთქმედება ტუტე ლითონებთან;
მიღება ალკენის ჰიდრატაციით;
გამოყენება;
ეთილენგლიკოლის და გლიცერინის ფიზიკური
თვისებები და გამოყენება.
ალდეჰიდები:
ჰომოლოგიური რიგი (ზოგადი ფორმულა და
პირველი 5 წევრი);
ნომენკლატურა;
ფიზიკური თვისებები;
ქიმიური თვისებები: ჟანგვა (”ვერცხლის სარკის"
რეაქცია), აღდგენა (ჰიდრირება);
გამოყენება.
ნაჯერი ერთფუძიანი კარბონმჟავები:
ჰომოლოგიური რიგი (ზოგადი ფორმულა და
პირველი 5 წევრი);
იზომერია და ნომენკლატურა;
ფიზიკური თვისებები;
მჟავა თვისება (ელექტროლიტური დისოციაცია)
ქიმიური თვისებები: ურთიერთქმედება ლითონებთან, ფუძე ოქსიდებთან, ჰიდროქსიდებთან
და მარილებთან (კარბონატებთან), ესტერიფიკაციის რეაქცია;
მიღება ალდეჰიდიდან;
გამოყენება.
ცხიმები:
შედგენილობა. მყარი და თხევადი ცხიმები;.
ცხიმების ჰიდროლიზი და ჰიდროგენიზაცია;
გამოყენება.
ნახშირწყლები:
გლუკოზის მოლეკულის შედგენილობა (ფუნქციური ჯგუფები);
ფიზიკური თვისებები;
გლუკოზის წარმოქმნა ფოტოსინთეზის დროს
(რეაქციის ტოლობა);
გლუკოზის დაშლა სუნთქვისა და დუღილის
პროცესებში (რეაქციების ტოლობები);
ფრუქტოზა – გლუკოზის იზომერი;
საქაროზას შედგენილობა და ჰიდროლიზი;
სახამებლის შედგენილობა და ჰიდროლიზი,
აღმოჩენა იოდით;
ცელულოზას შედგენილობა და ჰიდროლიზი;
ნახშირწყლების გამოყენება.
ამინები:
კლასიფიკაცია და ნომენკლატურა;
ურთიერთქმედება წყალთან და მჟავებთან.
ამინომჟავები და ცილები:
ამინომჟავების ნომენკლატურა;
ამინომჟავების ამფოტერული ბუნება;
ცილების წარმოქმნა ამინომჟავებისგან (პეპტიდური ბმა).

კავშირი
ეროვნულ
სასწავლო
გეგმასთან
ბუნ.IX.13
ქიმ.XII.1

уъхлуот енеют
საგნობრივი უნარები
საკითხთა
ჩამონათვალი

კითხვა

საკითხთა დაზუსტება

სხვადასხვა სახის (ინფორმაციული, თხრობითი, დიალოგი, წერილი,
განცხადება,რეკლამა, ინსტრუქცია და სხ.) ტექსტის გაგება-გააზრება:
-კონკრეტული ფაქტობრივი ინფორმაციის (ავტორი, ადრესატი,
მიზანი, შედეგი, დრო, ადგილი და ა.შ.) ამოცნობა.
- ძირითადი ინფორმაციის განსაზღვრა

კავშირი
ეროვნულ სასწავლო
გეგმასთან
უცხ.ს. IV.6
უცხ.ს. IV.7
უცხ.ს. V.4
უცხ.ს. V.10
უცხ.ს. VI.3
უცხ.ს. VI.8
უცხ.ს. VI.10

2011-2012 სასწავლო წლის
სკოლის გამოსაშვები გამოცდის
მოთხოვნების დონე
შეესაბამება ევროსაბჭოს მიერ
დადგენილ ენის ფლობის A2
და B.1.1 დონეებს.
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уъхлуот енеют
საგნობრივი ცოდნა ენების მიხედვით
კონტექსტში
გაგება/ამოცნობა

გამოყენება

ინგლისური

დროის, ადგილის, ხარისხის, განუსაზღვრელობითი, ვითარების, კითხვითი, სიხშირის – of time,
place, degree, indefinite, manner, interrogative, frequency;

ü

ü

n

შედარების ხარისხები - Comparison of adverbs;

ü

ü

წინდებული
Prepositions

n

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

ü

ü

კავშირი
Conjunction

n
n

მაერთებელი – Coordinating;
მაქვემდებარებელი – Subordinating;

ü

ü

ნაწილაკი
Particle

n

no, not, too, only, almost, etc.;

ü

ü

კონსტრუქციები
Structures

n

There is, there are, be going to, used to, make me do;

ü

ü

n

დადებითი, კითხვითი, უარყოფითი
Affirmative, interrogative, negative;

ü

ü

n

თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი
Declarative, interrogative, imperative;

ü

ü

n

კითხვითი წინადადების სახეები
Forms of questions;

ü

ü

n

მარტივი - Simple;

ü

ü

n

რთული თანწყობილი - Compound;

ü

ü

n

რთული ქვეწყობილი - Complex;

ü

ü
ü

gramatika

გრამატიკული საკითხები

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

კონტექსტში
გაგება/ამოცნობა

გამოყენება

არტიკლი
Articles

ზედსართავი
სახელები
Adjectives
რიცხვითი სახელი
Numerals

ნაცვალსახელი
Pronouns

ზმნიზედა
Adverbs

n

საკუთარი, საზოგადო – Proper, common;

ü

ü

n

თვლადი, უთვლადი – Countable, uncountable;

ü

ü

n

ბრუნვა – Case;

ü

ü

n

რიცხვი – Number;

ü

ü

n

განსაზღვრული – Definite;

ü

ü

n

განუსაზღვრელი – Indefinite;

ü

ü

n

ნულოვანი – Zero;

ü

ü

n

შედარების ხარისხები – Comparison of adjectives;

ü

ü

n

რაოდენობითი – Cardinal;

ü

ü

n

რიგობითი – Ordinal;

ü

ü

n

პირის – Personal;

ü

ü

n

ჩვენებითი – Demonstrative;

ü

ü

n

პირობითი წინადადება I - Conditional I;

ü

n

კუთვნილებითი – Possessive;

ü

ü

n

პირობითი წინადადება II - Conditional II;

ü

n

კითხვითი – Interrogative;

ü

ü

n

Wish sentences;

ü

ü

n

განუსაზღვრელობითი – Indefinite;

ü

ü

n

პირდაპირია ირიბი თქმა – Direct and indirect
speech;

ü

ü

n

უკუქცევითი – Reflexive;

ü

ü
ü

დროთა თანმიმდევრობა – Sequence of tenses;

ემფატური – Emphatic;

ü

n

ü

ü

n

n

მიმართებითი – Relative;

ü

ü

n

წესიერი, არაწესიერი – Regular, irregular;

ü

ü

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

ü

ü

n

სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე – Main, auxiliary;

ü

ü

n

ზმნის უპირო ფორმები – Nonfinite forms;

ü

ü

ფრაზული ზმნები
Phrasal verbs

ü

ü

n

მაკავშირებელი ზმნები – Linking verbs;

ü

ü

გრამატიკული საკითხები

არსებითი სახელი
Nouns

n

წინადადება

Conditional sentences:

პირდაპირი და
ირიბი თქმა
Direct, indirect
speech

look at, put on, take off, bring up, etc.

გერმანული

მოდალური ზმნები – Modal verbs

გრამატიკული საკითხები

n

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

ü

n

ought;

ü

ü

განსაზღვრული არტიკლი der bestimmte Artikel
განუსაზღვრელი არტიკლი der unbestimmte Artikel
არტიკლიM
ნულოვანი არტიკლი der Nullartikel

ზმნის დროის ფორმები მოქმედებით გვარში
Tense forms – Active voice
ზმნა
Verbs

n

უარყოფითი არტიკლი der Negationsartikel

n

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

ü

ü

არსებითი სახელის სქესი das Geschlecht

n

Present, Past, Future Continuous;

ü

ü

მრავლობითი რიცხვის წარმოება die Pluralformen

n

Present, Past Perfect;

ü

ü
არსებითი სახელი

n

Future Perfect;

ü

n

Present, Past Perfect Continuous;

ü

არსებითი სახელის ბრუნება Deklination der Substantive
ბრუნება die Deklination:
n სუსტი schwach
n ძლიერი stark
n არაწესიერი unregelmäβig
n მდედრობითი სქესის weiblich
ზედსართავი სახელის შედარების ხარისხები KKomparation des
Adjektivs

ზმნის დროის ფორმები ვნებით გვარში
Tense forms – Passive voice
n

Present, Past, Future Simple;

ü

ü

n

Present, Past Continuous;

ü

ü

n

Present, Past Perfect;

ü

ზედსართავი სახელი

ზედსართავი სახელის ბრუნება Deklination des Adjektivs
n სუსტი schwach
n ძლიერი stark
n შერეული gemischt
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уъхлуот енеют
გერმანული
გრამატიკული საკითხები

დამოკიდებული
წინადადები
ტიპები

რაოდენობითი რიცხვითი სახელი die Kardinalzahlen

n

n

n

რიცხვითი სახელი
რიგობითი რიცხვითი სახელი die Ordinalzahlen

n

პირის ნაცვალსახელი das Personalpronomen
n

n

კუთვნილებითი ნაცვალსახელი das Possesivpronomen
n

ჩვენებითი ნაცვალსახელი das Demonstrativpronomen
ნაცვალსახელი

უკუქცევითი ნაცვალსახელი das Reflexivpronomen

n

კითხვითი ნაცვალსახელი das Interpogativpronomen

n

მიმართებითი ნაცვალსახელი das Relativpronomen

n

განუსაზღვრელი და უარყოფითი ნაცვალსახელი
das Indefinitpronomen und das Negationspronomen

n

დამატებითი დამოკიდებული წინადადება
der Objektsatz
განსაზღვრებითი დამოკიდებული წინადადება
der Attributsatz
დროის გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Temporalsatz
ადგილის გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Lokalsatz
ვითარების გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Modalsatz
მიზეზის გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Kausalsatz
მიზნის გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Finalsatz
მიმართებითი დამოკიდებული წინადადება
der Relativsatz
პირობის გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Konditionalsatz
დათმობის გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Konzessivsatz
შედეგის გარემოებითი დამოკიდებული
წინადადება der Konsekutivsatz

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

პირნაკლი ნაცვალსახელი «es» Unpersönliches Pronomen "es"

ზმნა: das Verb
n
სუსტი schwach
n
ძლიერი stark
n
არაწესიერი unregelmäβig
n
თავსართმოცილებადი mit trennbaren Vorsilben
n
თავსართმოუცილებადი mit untrennbaren Vorsilben
n
უკუქცევითი reflexiv
n
დამხმარე Hilfsverben
n
მოდალური Modalverben
ზმნის დროის ფორმები :
n
Präsens
n
Präteritum
n
Perfekt
n
Plusquamperfekt
n
Futur I

ზმნა

გრამატიკული საკითხები

არტიკლი
L'article

ბრძანებითი კილო
n
n

მიმღეობა I Partizip I
მიმღეობა II Partizip II

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

n

ინფინიტივური კონსტრუქცია “zu” ნაწილაკით
Infinitiv mit "zu"
ინფინიტივური კონსტრუქცია “zu” ნაწილაკის გარეშე
Infinitiv ohne "zu"

n

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

ü

ü

n

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

ü

ü

n

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

ü

ü

n

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

ü

ü

n

არსებითი სახელის მდედრობითი სქესის წარმოება /
La formation du féminin
ზოგადი წესი: მამრობითი სქესის ფორმას + « e »
დაბოლოებების შეცვლა
ცალკეული შემთხვევები: un homme/une femme;
un garçon /une fille, etc.

ü

ü

არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოება /
La formation du pluriel
ზოგადი წესი: მხოლობითი რიცხვის ფორმას + « s »
დაბოლოება არ იცვლება: une souris / des souris, etc.
დაბოლოებების შეცვლა: un journal/ des journaux
გამონაკლისი შემთხვევები: un oeil / des yeux, etc.

ü

ü

თვისებითი ზედსართავი სახელის მდედრობითი სქესის
წარმოება / La formation du féminin
ზოგადი წესი: მამრობითი სქესის ფორმას + « e »
არ იცვლება: jeune – jeune
დაბოლოების შეცვლა: er-ère, f-ve, eux-euse, etc.
ზედსართავი სახელები, რომლებსაც ორი ფორმა აქვთ
მამრობით სქესში: nouveau-nouvel, beau-bel, etc.

ü

ü

თვისებითი ზედსართავი სახელის მრავლობითი რიცხვის
წარმოება / La formation du pluriel
ზოგადი წესი: მხოლობითი რიცხვის ფორმას + « s »
დაბოლოება არ იცვლება: un vieux cartable / de vieux
cartables, etc.
დაბოლოებების შეცვლა: mondial/mondiaux

ü

ü

n
n
n

არსებითი
სახელი
Le nom

n

n
n
n
n

კავშირებითი კილო der Konjuktiv II
ზმნური მართვა Rektion der Verbe
ადგილის ზმნიზედა die Lokaladverbien

n
n

დროის ზმნიზედა die Temporaladverbien

n

ზმნიზედა

n

მოდალური ზმნიზედა die Modaladverbien
ნაცვალსახელური ზმნიზედა die Pronominaladverbien
მაერთებელი კავშირები die nebenordnende Konjunktionen
კავშირი
მაქვემდებარებელი კავშირები die unterordnende Konjunktionen
ნაწილაკი

წინდებული

ზედსართავი
სახელი
L’adjectif

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

წინადადება

მთავარი და დამოკიდებული წინადადება
წინადადება der Satz
n
მთავარი და დამოკიდებული წინადადება
der Hauptsazt und der Nebensatz
n
რთული თანწყობილი die Satzreihe
n
რთული ქვეწყობილი der Satzgefüge

n
n

n

კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები /Les adjectifs possessifs (mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre,
vos, leur, leurs)

ü

კუთვნილებითი ზედსართავი სახელი ხმოვნით ან
მუნჯი « h »-ით დაწყებული არსებითი სახელების წინ
(mon amie, son horloge, etc.)

წინადადება: der Satz:
n
თხრობითი der Aussagesatz
n
კითხვითი der Fragesatz
n
ბრძანებითი der Aufforderungssatz
n
ძახილის der Ausrufesatz
რიცხვითი
სახელი
L’adjectif
numéral

გამოყენება

ზმნის უღლება Konjugation des Verbes

კონტექსტში
გაგება/ამოცნობა

ფრანგული

ზმნის ძირითადი ფორმები Gdie Grundformen

ü

ჩვენებითი ზედსართავი სახელები /Les adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, ces)

ü

ü

რაოდენობითი რიცხვითი სახელები / Les adjectifs
numéraux ordinaux

ü

ü

რიგობითი რიცხვითი სახელები / Les adjectifs numéraux
cardinaux

ü

ü
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ü

განუსაზღვრელი პირის ნაცვალსახელი / Le pronom personnel indéfini « on »

ü

ü

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

ü

ü

ü

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

ü

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

ü

ü

კითხვითი ნაცვალსახელები / Les pronoms interrogatifs

ü

ü

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

ü

ü

I, II და III ჯგუფის ზმნები / Les trois groupes du verbe

ü

ü

ნაცვალსახელოვანი ზმნები / Les verbes pronominaux (se
lever, se promener, etc.)

ü

ü

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

ü

ü

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

ü

ü

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

ü

ü

კონსტრუქცია « il y a »

ü

ü

« Il faut » + ზმნის საწყისი ფორმა / « Il faut » + l’infinitif du
verbe

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

პირობითი კილოს აწმყო დრო / Le conditionnel présent

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

პირობითობის აღმნიშვნელი « si » ნაწილაკიანი წინადადებები
(ჰიპოთეზა)

ü

ü

კავშირებითი კილოს აწმყო დრო / Le subjonctif présent

ü

უახლოესი წარსული / Le passé récent / passé immédiat
ნამყო წყვეტილი / Le passé composé
ნამყო უწყვეტელი / L’imparfait
მომავალი / Le futur simple
ნამყო წინარე წარსული / Le plus-que-parfait
ნამყო დროის მიმღეობა / Le participe passé
აწმყო დროის მიმღეობა / Le participe présent
გერუნდივი / Le gérondif
ზმნური ზედსართავი სახელები / Les adjectifs verbaux
ბრძანებითი კილო / L’impératif présent

ü

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

ü

ü

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

ü

ü

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

ü

ü

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

ü

ü

ü

ü

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

ü

ü

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

ü

ü

აღმატებითი არსებით სახელთან / avec le nom: le/la/les plus de/moins de +
nom
ხარისხი
Le superlatif ზმნიზედასთან / avec l’adverbe: le plus/le moins + adverbe

ü

ü

ü

ü

განსაკუთრებული ფორმები / Les cas particuliers: le meilleur,
le plus mauvais/le pire, le plus petit /le moindre, le mieux, etc.

ü

ü

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

ü

ü

მარტივი წინადადება / La phrase simple

ü

ü

რთული თანწყობილი და ქვეწყობილი წინადადებები
შემდეგი კავშირებით: et, ou, mais, parce que.

ü

ü

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

ü

დროთა შესაბამისობა რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში/
La concordance des temps

ü

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

ü

ü

ü

უახლოესი მომავალი / Le futur proche / futur immédiat

ზმნის კილო
და დრო
Les modes
et les
temps du
verbe

ü

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

აწმყო / L’indicatif présent

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

ü

ü

ü

ü

ü

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

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

ზმნა
Le verbe

ü

გამოყენება

ü

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

ü

ü

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

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

ზმნიზედა
L’adverbe

ü

უარყოფის გამომხატველი ფორმა მარტივ და რთულ
დროსთან (ne – verbe – pas) / La forme négative

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü

წინადადება
La phrase

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

გრამატიკული საკითხები

გამოყენება

მახვილიანი პირის ნაცვალსახელები / Les pronoms personnels toniques (moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles)

ü

კონტექსტში
გაგება/ამოცნობა

უმახვილო პირის ნაცვალსახელები / Les pronoms personnels atones (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles)

გრამატიკული საკითხები

კონტექსტში
გაგება/ამოცნობა

ნაცვალსახელი
Le pronom

გამოყენება

გრამატიკული საკითხები

კონტექსტში
გაგება/ამოცნობა

ãïèëìïøâåþò ãïèëúæåþò

ü

ü

მორფოლოგია
n

n

არსებითი სახელი\
Имя
существительное

n

n

სულიერი და უსულო არსებითი სახელები.\
Одушевленные и неодушевленные имена существительные.
საკუთარი და საზოგადო არსებითი სახელები.\
Нарицательные и собственные имена существительные.
არსებითი სახელის სქესი.\ Род имен существительных.
არსებითი სახელების რიცხვი. არსებითი სახელები,
რომლებსაც აქვთ მხოლოდ მრავლობითი ან
მხოლობითი რიცხვი.\ Число имен существительных.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
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уъхлуот енеют
გრამატიკული საკითხები
n

n

n

n

ზედსართავი
სახელი\
Имя
прилагательное

n

n

n

n

n

n

რიცხვითი სახელი\
Имя числительное

n

რიცხვითი სახელის ბრუნება. \Склонение числительных.

ü

ü

ზმნის ბრძანებითი და კავშირებითი კილო.\ Повелительное и условное (сослагательное) наклонения глагола.
გარდამავალი და გარდაუვალი.\ Переходные и непереходные глаголы.
უპირო ზმნები.\ Безличные глаголы.

ü

n

სქესის ასახვა ზმნის კავშირებითი კილოს ფორმაში.\
Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения.

ü

n

აწმყო და წარსული დროის მიმღეობა.\ Причастия
настоящего и прошедшего времени.
მოქმედებითი და ვნებითი გვარი.\ Действительные и
страдательные причастия.
ვნებითი გვარის მიმღეობის სრული და მოკლე ფორმები.\
Полные и краткие формы страдательных причастий.
მიმღეობის შემცველი კონსტრუქციები.\ Причастный
оборот.

ü

სრული და უსრული სახის აბსოლუტივი.\ Деепричастия совершенного и несовершенного вида.
აბსოლუტივის შემცველი კონსტრუქციები.\ Деепричастный оборот.

ü

n

n

n

n

n

n

ვითარების, დროის, ადგილის, კითხვითი,
უარყოფითი ზმნიზედები. \ Наречия образа действия, времени, места, вопросительные, отрицательные.

თანწყობილი
предложение.

Сложносочиненное

ü

ü

n

ქვეწყობილი წინადადება.\ Сложноподчиненное
предложение.

ü

ü

n

დამოკიდებული წინადადების ტიპები: განმარტებითი, განსაზღვრებითი, გარემოებითი. \ Виды
придаточных предложений: изъяснительное, определительное, обстоятельственное.

ü

n

თანწყობილი უკავშირო წინადადება.\
носочиненное бессоюзное предложение.

ü

ü

n

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

ü

ü

n

პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი.\ Прямая и косвенная речь.

ü

n

ორთოგრაფია\
Орфография

n

n

ü

n

n

n

პუნქტუაცია \
Пунктуация

n

n

ü

ü

ü

წინადადება.\

Слож-

მართლწერა \ Правописание

ü

ü

ü

n

n

ü

ü

ü

ü

ü

ü

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

n

ü

ü

n

n

წინდებულების გამოყენება.\ Использование предлогов.

ü

ü

n

ü

2

წინადადება ერთგვარი წევრებით.\ Предложение
с однородными членами.

n

n

n

ü

რთული
წინადადება\
Сложное
предложение

1

n

n

ü

სინტაქსური აგებულობის სახეები.\Виды связи слов в
словосочетании.
თხრობითი, ბრძანებითი და კითხვითი წინადადებები.\ Повествовательные, побудительные и
вопросительные предложения.

ü

მარტივი
გართულებული
წინადადება\
Простое
осложненное
предложение

n

ზმნიზედის შედარების ხარისხები.\ Степени
сравнения наречий.

n

n

n

n

სინტაქსი \ Синтаксис

n

n

ü

კავშირები\ Союзы; ნაწილაკები\Частицы; შორისდებული\Междометие

წინადადების მთავარი წევრები.\ Главные члены
предложения.
წინადადების მეორეხარისხოვანი წევრები: განსაზღვრება, დამატება, გარემოება\ Второстепенные
члены предложения: определение, дополнение,
обстоятельство.
გავრცობილი და გაუვრცობელი, სრული და არასრული
წინადადებები.\ Распространенные и нераспространенные, полные и неполные предложения.
წინადადება ერთი მთავარი წევრით.\ Предложение с
одним главным членом.
კავშირები მარტივ წინადადებაში. Союзы в простом
предложении.

n

მიზეზის, მიზნის, ხარისხის და ზომის, მიმართებითი,
განუსაზღვრელი ზმნიზედები.\ Наречия причины,
цели, меры и степени, указательные, неопределенные.

n

n

n

ü

n

მტკიცებითი და უარყოფითი წინადადებები.\
Утвердительные и отрицательные предложения.

n

ზმნის ასპექტი. აწმყო, წარსული და მომავალი დრო\
Глаголы совершенного и несовершенного вида.
Настоящее, будущее и прошедшее время.
ზმნის უღლება. პირი და რიცხვი.\ Спряжение
глаголов. Лицо и число.
თავისებურ ზმნათა უღლება.\ Разноспрягаемые
глаголы.
სქესის ასახვა ზმნის თხრობითი კილოს წარსული
დროის ფორმაში.\ Изменение по родам глаголов в форме изъявительного наклонения (прошедшее время).

n

ü

ü
ü

ზმნის განუსაზღვრელი ფორმა (ინფინიტივი).\
Неопределенная форма глагола. (инфинитив).
უკუქცევითი ზმნები.\ Возвратные глаголы.
ზმნის თხრობითი კილო.\ Изъявительное наклонение.

n

მარტივი
წინადადება
\ Простое
предложение

ü

n

ზმნა \ Глагол

n

n

ü

n

წინადადება \
Предложение

ü

მიმართებითი, განუსაზღვრელი, უარყოფითი, ნაცვალსახელების ბრუნება.\ Склонение относительных,
неопределенных, отрицательных местоимений.

n

გრამატიკული საკითხები

ü

ü

n

n

2

n

ü

n

შესიტყვება\
Словосочетание

ü

უკუქცევითი, პირის, კითხვითი, კუთვნილებითი,
ჩვენებითი, განსაზღვრებთი ნაცვალსახელების ბრუნება.\ Cклонение возвратного, личных, вопросительных, притяжательных, указательных, определительных местоимений.

n

წინდებული\
Предлоги

რაოდენობითი რიცხვითი სახელი. კრებითი
რიცხვითი სახელი.\ Количественные числительные.
Собирательные числительные.
რიგობითი რიცხვითი სახელი.\ Порядковые числительные.
მარტივი და რთული რიცხვითი სახელები.\ Простые
и сложные числительные.

n

n

ზმნიზედა\
Наречие

ზედსართავი სახელის სქესი, რიცხვი და ბრუნვა. \
Род, число и падеж имен прилагательных.
ზედსართავი სახელის შედარებითი ხარისხი.\
Сравнительная степень прилагательных.
ზედსართავი სახელის აღმატებითი ხარისხი.\ Превосходная степень прилагательных.
ზედსართავი სახელის სრული და მოკლე ფორმები.\
Полные и краткие прилагательные.

წილადები რიცხვითი სახელები.\ Дроби.

ნაცვალსახელი\
Местоимение

აბსოლუტივი \
Деепричастие

ვითარებითი, მიმართებითი, კუთვნილებითი
ზედსართავი სახელები.\ Прилагательные качественные, относительные и притяжательные.

n

n

მიმღეობა\
Причастие

ბრუნვათა სისტემა. არსებითი სახელის ბრუნების
ტიპები.\ Система падежей в русском языке. Типы
склонений имен существительных.
ბრუნვადი და უბრუნველი არსებითი სახელები.\
Склоняемые и несклоняемые имена существительные.
ბრუნების სხვადასხვა ტიპის მქონე არსებითი სახელები.\
Разносклоняемые существительные.

1

n

n

არსებითი და ზედსართავი სახელების ბრუნვის
ნიშანთა მართლწერა.\ Правописание падежных
окончаний существительных, прилагательных.
ზმნის პირის ნიშნების მართლწერა ზმნებში.\
Правописание личных окончаний глаголов.
ხმოვნების და თანხმოვნების მართლწერა სიტყვის
ძირში.\ Правописание гласных исогласных в корнях слов.
ასომთავრულის გამოყენება. \Употребление прописной буквы.
Ь და Ъ ასოების მართლწერა სიტყვებში.\ Правописание в словах ъ и ь.
ხმოვნების მართლწერა შიშინა და Ц თანხმოვნის
შემდეგ.\ Правописание гласных после шипящих и ц.
მეტყველების სხვადასხვა ნაწილების დაბოლოებების მართლწერა.\ Правописание окончаний слов
различных частей речи.
მეტყველების სხვადასხვა ნაწილთა სუფიქსების
მართლწერა.\ Правописание суффиксов слов
разных частей речи.
ხმოვნების და თანხმოვნების მართლწერა წინსართებში.\ Правописание гласных и согласных в приставках.
н и нн-ს მართლწერა მეტყველების სხვადასხვა
ნაწილებში.\ Правописание н и нн в словах разных
частей речи.
სიტყვების ერთად, ცალცალკე ან დეფისით
დაწერა.\ Слитное и дефисное написание слов.
მეტყველების სხვადსხვა ნაწილებთან не და ни
ნაწილაკების მართლწერა.\ Слитное и раздельное
написание не и ни со словами разных частей речи.
ზმნიზედების მართლწერა.\ Правописание наречий.
ნაწილაკების მართლწერა.\ Правописание частиц.
სიტყვის გადატანის ძირითადი წესები.\ Основные
правила переноса.
სასვენი ნიშნები წინადადების ბოლოს.\ Знаки препинания в конце предложения.
სასვენი ნიშნები ერთგვარ წევრებთან. \ Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
სასვენი ნიშნები მიმართვასთან, ჩართულ სიტყვებთან და გამოთქმებთან. \ Знаки препинания в
предложениях с обращениями, вводными словами и
конструкциями.
სასვენი ნიშნები თანწყობილ, ქვეწყობილ და
უკავშირო წინადადებაში.\ Знаки препинания в
сложном
предложении:
сложносочиненном,
сложноподчиненном, бессоюзном.
სასვენი ნიშნების გამოყენება პირდაპირ ნათქვამში.\
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
სასვენი ნიშნების გამოყენება ციტირებისას.\Знаки
препинания в цитатах.
სასვენი ნიშნების გამოყენება მიმღეობისა და აბსოლუტივის შემცველ კონსტრუქციებში.\ Знаки препинания в
предложениях с причастным и деепричастным оборотом.
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„ðóîò ÷âåíò ïîìëþòì“ åîàò æéå íòíëùèòíæòì áïîàóä ìêëäïøò

ïõïäúòõòì ììòð ¹5 ìïöïîë
ìêëäïì èîïâïäôåîëâïíò éëíòìûòåþåþòì ÷ïüïîåþòì æòæò ãïèëúæòäåþï ïáâì. æéåì, îëúï ðåæïãëãàï øåèëáèåæåþòàò æï ðîëôåìòóäò ãïíâòàïîåþòìïàâòì óïèîïâò îåìóîìò ïîìåþëþì æï ìïþóíåþòìèåüñâåäë èåúíòåîåþåþò ùòíï
ðäïíçåï ùïèëùåóäò, ïè êóàõòà
ðåæïãëãàï èóøïëþï êòæåâ óôîë
ãïûäòåîæï.
ìêëäïøò ùïîèïüåþòà èóøïëþì
ìïãíëþîòâò êïàåæîåþò, òãåãèåþï
æï åüïðëþîòâïæ õëîúòåäæåþï
èíòøâíåäëâïíò ðîëåáüåþò, êëíôåîåíúòåþò, êëíêóîìåþò, øåèåúíåþòàò æï òíüåäåáüóïäóîò éëíòìûòåþåþò. ìùëîåæ ïìåàò, ìïþóíåþòìèåüñâåäë èåúíòåîåþïàï êïàåæîïçå æïãåãèòäò ðîëåáüòì ðîåçåíüïúòï èëåùñë 16 æåêåèþåîì
¹5 ìïöïîë ìêëäïøò. þòëäëãòòì
èïìùïâäåþäòì àïèïî öòíÿâåäïûòì
õåäèûéâïíåäëþòà, XI êäïìòì èëìùïâäååþèï þïâøâåþèï èìèåíåäåþì
ãïïúíåì õëîþäòì áïîàóäò öòøåþò: çïíæóîò, èïõï, æëäò, àïâàóõò,
æòêï, ñïíï. ñóîïæéåþï ãïïèïõâòäåì
òè ôïáüçå, îëè ìïáïîàâåäë õëîþäåóäò êóäüóîåþòì ùïîèëøëþòì
åîà-åîàò æïèëóêòæåþåäò êåîïï,
ìïáïîàâåäëøò ðóîòì ìïèøëþäëæ

òàâäåþï áïîàäò, óôîë èåüïæ êò
— èåìõåàò. òìïóþîåì ïæãòäëþîòâò
öòøòì — ïõïäúòõóîò „ùòàåäò æëäòì“ øåìïõåþ æï ðóîòì úõëþòì èåìõóî üåáíëäëãòïçå.
èëìùïâäååþò ìïóþîëþæíåí æòíöïæ, àïâæïöåîåþóäïæ, ðóîòì
êóäüóîòìïæèò èëùòùåþòàï æï ìòñâïîóäòà. ðîåçåíüïúòï ãïèæòæîåþóäò òñë âòæåëèïìïäòà, ðóîòì ìïõåëþïàï ôëüëåþòàï æï äïèïçïæ
ãïôëîèåþóäò êåæäòì ãïçåàòà,
òîãâäòâ êò ìïìòïèëâíë æï èïæòìïéèûâîåäò ìóîíåäò üîòïäåþæï,
ìóîíåäò òè ðóîåþòìï, îëèäåþòú
„åäêïíïì“ èòåî èòùëæåþóäò õëîþäòì ôáâòäòà òñë ãïèëèúõâïîò æï
ãïèëôåíïçå ùïîèëæãåíòäò.
ðîåçåíüïúòï ðóîòì ìïãïäëþåäòà æïìîóäæï.
ìêëäòì æòîåáüëîèï ýåíòï èåîïþòøâòäèï æï ìêëäòì ìüóèïîèï,
ïãëîòì ¹3 ìïöïîë ìêëäòì æòîåáüëîèï âïõüïíã ìóõòüïøâòäèï
èëìùïâäååþì æï èïìùïâäåþäåþì
æòæò èïæäëþï ãïæïóõïæåì æï
ùïîèïüåþåþò óìóîâåì.

ìïõåäèùòôë ðîëãîïèòì „áïîàóäò,îëãëîú èåëîå
åíï“ ôïîãäåþøò (êëëîæòíïüëîò — èïêë ÿòäïøâòäò),
íòíëùèòíæòì îïòëíòì ãïíûòì øëàï îóìàïâåäòì ìïõåäëþòì ¹2 ìëèõóîåíëâïíò ìïöïîë ìêëäòì áïîàóäò
åíòì êäóþòì ùåâîåþò (õåäèûéâïíåäò — íïíï þïîöïûåèòõïíïøâòäò) ìüóèîïæ âåùâòåà íòíëùèòíæòì ¹4 ìïöïîë ìêëäïì (æòîåáüëîò — äåäï õòàïîòøâòäò). þïâøâåþèï åîàò æéå ãïïüïîåì ìêëäïøò, æïåìùîíåí ãïêâåàòäåþì æï, øåûäåþòìæïãâïîïæ, èëíïùòäåëþï èòòéåì
ãïêâåàòäòì èìâäåäëþïøò áïîàóä åíïçå.
ìïåîàë éëíòìûòåþïçå, áïîàâåä þïâøâåþàïí åîàïæ,
ùïòêòàõåì äåáìåþò áïîàóä åíïçå, òèéåîåì áïîàóäò æï
ìëèõóîò ìòèéåîåþò, òúåêâåì, ãïúâïäåì èòìïèïîàåþò, æïèåãëþîæíåí. èëìùïâäååþì áïîàóäò åíòì øåìùïâäòäò
äåáìòêòì ðîïáüòêóäïæ ãïèëåñåíåþòì ìïøóïäåþï èòåúïà.
èëüòâïúòòì ïèïéäåþòì èòçíòà æòæò èíòøâíåäëþï
¸áëíæï íëíëùèòíæòì áïîàóäò åíòì ìïõäòì æïàâïäòåîåþïìïú. èòìò õåäèûéâïíåäòï åäèòîï ìðëòïíò, îëèåäèïú êïîãïæ òúòì áïîàóäò æï îëèåäìïú áïîàóäò åíòì ìùïâäåþï ïâïäòï îåãòëíøò.
êèïñëôòäåþò òñâíåí þïâøâåþò. èïà ïéüïúåþïì
ìïçéâïîò ïî ¸áëíæï, îëúï ãïòãåì, îëè áïîàóä ìêëäïøò ìëèåõò þïâøâåþòú ìùïâäëþåí. ëúíåþïæ åáúïà
òìåâå êïîãïæ òèéåîëí áïîàóäò ìòèéåîåþò, îëãëîú
íòíëùèòíæòì áïîàóäò ìêëäòì þïâøâåþò èéåîòïí.
õøòîïæ óíæï èëåùñëì ïìåàò øåõâåæîåþò, îïú þïâøâåþì ãïíóâòàïîåþì îëãëîú ìïêóàïîò, òìå óúõë åîòì
àâòàèñëôïæëþòì æïôïìåþòìï æï ðïüòâòìúåèòì óíïîì,
ïìùïâäòì ìòñâïîóäì, êïúàèëñâïîåëþïì. àòàáëì, ìïèñïîëì ãïìïãëíïæ òìèëæï ÷âåíò þïâøâåþòì íïàáâïèò:
„âåîïâòí ãïãâòàòøïâì
øåêîóä ãóäåþì,
èçòìôîïæ ãâòþîùñòíïâì
èàï æï èæåäë,
øåíò ìòäïèïçå ãâïìóäæãèóäåþì,
øåíò ûäòåîåþï ãâïìóäæãèóäåþì,
æåæïë ìïáïîàâåäë !“

ðîëåáüøò èëíïùòäåëþæíåí ìëèõóîò åíòìï æï õåäëâíåþòì ðåæïãëãåþò — êïîòíï áïèïäòïíò æï âïíòê àåâïíòïíò.
ðîëåáüèï åîàõåä êòæåâ æïãâïíïõï, îëè ÷âåí, ìïáïîàâåäëøò èúõëâîåþ ñâåäï åîëâíåþòì ïæïèòïíì åîàò ìïèøëþäë ãâïáâì æï ìïáïîàâåäëì õåäòìóôäåþï
åîàíïòîïæ çîóíïâì ñâåäïçå. ìïõåäèùòôë ðîëãîïèï
„áïîàóäò, îëãëîú èåëîå åíï“ ùïîèïüåþòà èòèæòíïîåëþì ÷âåíì ìêëäïøòú æï îïòëíøòú. èïæäëþï ïè
ðîëãîïèòìàâòì õåäòìóôäåþïì, ãïíïàäåþòì ìïèòíòìüîëìï æï èïìùïâäåþåäàï ðîëôåìòóäò ãïíâòàïîåþòì
úåíüîì.
ïõäï ÷âåíò èïìðòíûäëþòì öåîòï. âåäëæåþòà áïîàâåä þïâøâåþì ÷âåíàïí, ìêëäïøò.

ÌÏÎÁÒÌ ÆÓÎÃÏÎÒÏÍÒ
íòíëùèòíæòì îïòëíòì ãïíûòì øëàï îóìàïâåäòì
ìïõåäëþòì ¹2 ìïöïîë ìêëäòì æòîåáüëîò

ÍÏÍÏ ÞÏÎÖÏÛÅ-ÈÒÕÏÍÏØÂÒÄÒ
„áïîàóäò, îëãëîú èåëîå åíòì“ ðåæïãëãò

ÈÏÒÏ ÀÏÀÅØÂÒÄÒ
ìïþóíåþòìèåüñâåäë èåúíòåîåþïàï
êïàåæîòì àïâèöæëèïîå,
ôòçòêòì èïìùïâäåþåäò

îï óíæï èïõïîë, øåí ùåäë, ïõïäë?

ìïòíüåîåìë ãïêâåàòäò

êïìðòì èàïâïî þòþäòëàåêïøò êïìðòì ¹1 ìïöïîë ìêëäòì VIIIþ êäïìòì
èëìùïâäåàïàâòì ó÷âåóäë ãïêâåàòäò ÷ïüïîæï àåèïçå: „õåäëâíåþï æï èåæòï“ (èïìùïâäåþåäò — èïíïíï ñïþïíïøâòäò).
îïòëíóä ãïçåàòì „ïõïäò ãïíàòïæò“ ýóîíïäòìüò áïäþïüëíò îóìóæïí
õå÷óïøâòäò èëìùïâäååþì ìïòíüåîåìëæ åìïóþîï ãïçåàòì òìüëîòïçå, ãïçåàøò ãïíàïâìåþóä îóþîòêåþçå, ïéíòøíï, îï ïîòì ãîïôòêï æï, îëè íïþåÿæò ãîïôòêï æéåìïú æòæ îëäì ïìîóäåþì ñëâåäæéòóî úõëâîåþïøò. íïþåÿæò ãîïôòêòì êïâøòîò àïíïèåæîëâå úõëâîåþïìàïí — àáâï èïí, — ãïíìïêóàîåþòà óùñëþì õåäì åîà-åîàò èíòøâíåäëâïíò æïîãòì, ýóîíïä-ãïçåàåþòì ãîïôòêòì ãïíâòàïîåþïì. îï àáèï óíæï, ïáâå ñóîïæéåþï ãïèïõâòäæï
ýóîíïä - ãïçåàåþòì àåèòìïàâòì ïóúòäåþåäò òìåàò åäåèåíüåþòì øåáèíïçå, îëãëîòúïï: øîòôüåþò, ëîíïèåíüåþò, íòøíåþò æï ìòèþëäëåþò.
ýóîíïäòìüèï ïèëèùóîïâïæ ãïìúï ðïìóõåþò èëìùïâäåàï êòàõâåþì.
þòþäòëàåêòì àïíïèøîëèåäèï äòï íòðïîòøâòäèï èëìùïâäååþì ó÷âåíï
ýóîíïä-ãïçåàåþò: „åðòçëæò“, „äòüåîïüóîóäò ðïäòüîï“, „ìïîêå“, „êïîòþÿå“, „èòíæï, ñâåäïôåîò âòúëæå“, „àþòäòìåäåþò“, „24 ìïïàò“ æï ï.ø. øåõâåæîïçå èëìùïâäååþèï ãïïêåàåì æïìêâíï, îëè ãîïôòêóäò æòçïòíòì ãïîåøå âåî òïîìåþåþì ýóîíïä-ãïçåàåþò æï îëè îåæïáúòïøò æòæò ñóîïæéåþï
åàèëþï ìðåúòïäóî èõïüâîóä îåæïáüëîì.
èëìùïâäååþèï èïæäëþï ãïæïóõïæåì îóìóæïí õå÷óïøâòäìï æï äòï íòðïîòøâòäì ìïòíüåîåìë ìïóþîòìïàâòì æï èòóäëúåì ãïçåà „ïõïäò ãïíàòïæòì“ 80 ùäòì òóþòäå.
èòéåþóäò òíôëîèïúòï òèæåíïæ øàïèþåÿæïâò ïéèë÷íæï, îëè èëìùïâäååþèï ìïêóàïîò ýóîíïäåþòì ãïèëúåèï ãïæïùñâòüåì. æéåòìïàâòì ãïèëòúï
ìïèò ýóîíïäò: „àëâäòì ãóíæï“, „çïèàïîò“ æï „÷åèò ìïáïîàâåäë“.
ÏÍÒ ÍÏÎËÇÏØÂÒÄÒ
VIIIþ êäïìòì èëìùïâäå

21 æåêåèþåîì êïìðòì èóíòúòðïäòüåüòì èëìùïâäå
ïõïäãïçîæëþòì ìïõäøò ÷ïüïîæï ìïïõïäùäë çåòèò,
îëèåäøòú èëíïùòäåëþæíåí êïìðòì ¹1 ìïöïîë ìêëäòì èëìùïâäååþò æï êïìðòì èëìùïâäå ïõïäãïçîæëþòì ìïõäòì äòüåîïüóîóä-øåèëáèåæåþòàò ùîòì
(ùîòì õåäèûéâïíåäò èïíïíï ñïþïíïøâòäò) ùåâîåþò:
þ. þòãïíïøâòäò, å. þòüïîòøâòäò, á. þóàõóçò, í. àïþóïøâòäò, ã. àïþóïøâòäò, í. àïþóêïøâòäò, ä. òäóîòûå,
ä. êïõòøâòäò, ä. êëþïòûå, ò. èïîáïîïøâòäò, ä. íëæïîòøâòäò, ã. ðëäëúêò, í. ìëñóîïøâòäò, ê. áìëâîåäò,
è. áóîàïóäò, ä. ñïçïîïøâòäò, è. ùòêäïóîò, ï. íïîëçïøâòäò, á. ãóîïìðïøâòäò.
âòì ïéïî øåõâæåþëæòà èïà øëîòì. ïá òñë ôòôáòï,
ìïíüï êäïóìò, ÷ëõï-ïõïäóõøò ãïèëùñëþòäò áïîàâåäò âïýêïúò, öïÿâòì ðåîïíãòà øåèëìòäò èåëèïîò, âòêòíãòì èóçïîïæòïíò èåþîûëäò æï óíïçåì êïþïøò ãïèëùñëþòäò ôåîòï.
çåòèòì èëíïùòäååþò åîàèïíåàì åöòþîåþëæíåí
èõïüâîóä êòàõâïøò, ìòèéåîïøò, ãïèëúïíåþòì àáèïøò,
ïìåâå ùïîèëïæãòíåì îëäóîò àïèïøò íïûâòì õòì ãïîøåèë.
æïèìùîå ìïçëãïæëåþï ãïíìïêóàîåþòà èëõòþäï
äóêï êïõòøâòäòì øåìîóäåþóäèï áïîàóäèï õïäõóîèï ìòèéåîïè. èëìùïâäååþèï ìóîâòäåþòú ãïãâòèõòäåì: çëãì èëþòäóîò üåäåôëíò ìóîæï ìïïõïäùäëæ, çëãò àóîèå êëèðòóüåîçå ëúíåþëþì, åîàèï
èëìùïâäåè ïìåàò îïè àáâï: ÷åèò íïüâîï òáíåþï, ÷ïôòáîåþóäò ìóîâòäò ñâåäïì ïóõæåì ïõïäò ùäòì öïæëìíóî éïèåìë.
éëíòìûòåþòì æïìïìîóäì êïìðòì èóíòúòðïäòüåüòì èëìùïâäå ïõïäãïçîæëþòì ìïõäèï ãóäóõâïæ
óèïìðòíûäï ðïüïîåþì. üêþòäåóäò æï ôïìòïíò ìï÷óáîåþò èëìùïâäååþòìïàâòì øåòûòíï êïìðòì èóíòúòðïäòüåüòì ìïõåäëâíåþë ìêëäåþòì ãïåîàòïíåþòì
æòîåáüëîèï íóíó ñòôòïíèï. èïí æï ìïõåäëâíåþë

ìêëäåþòì ãïåîàòïíåþòì ìðåúòïäòìüèï èïêï êïòøïóîèï øëþï-ïõïäò ùåäò èòóäëúåì éëíòìûòåþòì èëíïùòäå èëìùïâäååþì æï þåæíòåîò èëèïâïäò óìóîâåì èïà.

19-25 òïíâïîò

2012

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

„ 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
„ÈÓÌÒÊÏ“
29.90

17 ÄÏÎÒ

ìïñèïùâòäë åíúòêäëðåæòï
„ÌÐËÎÜÒ“
29.90

10 ÄÏÎÒ

„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

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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