ისტორია
IX კლასის პროგრამა
1. ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა
2. პირველყოფილი ადამიანი საქართველოში (ქვის ხანა: პალეოლითი, ნეოლითური
რევოლუცია, ბრინჯაოს ხანა)
3. უძველესი

ქართული

სახელმწიფოები

(დიაოხისა

და

კოლხას

წარმოშობა,

ურთიერთობა მეზობლებთან და განადგურება)
4. კოლხეთის სამეფო და ბერძნული ახალშენები შავიზღვისპირეთში
5. ფარნავაზ მეფე და მისი ეპოქა
6. საქართველო-რომის

ურთიერთობა

ანტიკურ

ხანაში

(პომპეუსის

ლაშქრობა,

ფარსმან I, ფარსმან II ქველი)
7. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება და ქართლის სამეფოს
საგარეო ურთიერთობები
8. სოციალური

ურთიერთობები

ქართლის

სამეფოში

(სტრაბონის

ცნობა,

ფეოდალიზმის ჩასახვა)
9. ვახტან გორგასალი და მისი ეპოქა
10. ეგრისის სამეფო IV-VI საუკუნეებში (ეგრისის სამეფოს წარმოშობა, დიდი
ომიანობა)
11. ანტიკური ხანის საქართველოს ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება
12. ერისმთავრობა ქართლში, საეკლესიო განხეთქილება ქართულ და სომხურ
ეკლესიებს შორის, ჰერაკლე კეისრის ლაშქრობები
13. არაბობა საქართველოში („დაცვის სიგელი“, მურვან ყრუს, ბუღა-თურქისა და
აბულ-კასიმის ლაშქრობები)
14. ქართული სამეფო-სამთავროები (კახეთის სამთავრო, ჰერეთის სამეფო, ეგრისაფხაზეთის სამეფო, ქართველთა სამეფო, თბილისის საამირო)
15. ადრეფეოდალური ხანის ქართული კულტურა IV-X საუკუნეებში (ფაზისის
აკადემია, ჰაგიოგრაფია, საისტორიო მწერლობა, ხუროთმოძღვრება)
16. საქართველო XI საუკუნეში (ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისათვის, ბაგრატ
III, ურთიერთობა ბიზანტიასთან და სელჩუკებთან)
17. გიორგი I, ბაგრატ IV, გიორგი II
18. დავით აღმაშენებელი (რეფორმები, ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისათვის)
19. დემეტრე I, გიორგი III
20. თამარის ეპოქა (საშინაო და საგარეო პოლიტიკა)
21. სახელმწიფო მმართველობა XIII საუკუნეში
22. ქართული კულტურა XI-XIII საუკუნეებში (განათლება, სამონასტრო ცენტრები
საქართველოსა და საზღვარგარეთ, მეცნიერება, ჰაგიოგრაფია და საისტორიო
მწერლობა, ხუროთმოძღვრება, ოქრომჭედლობა)
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23. მონღოლები საქართველოში (ლაშა-გიორგი, რუსუდანი, ორმეფობა, საქართველოს
აღწერა, დემეტრე თავდადებული, ბრძოლა მონღოლთა წინააღმდეგ)
24. გიორგი ბრწყინვალე და საქართველოს ერთიანობის აღდგენა (საშინაო პოლიტიკა,
ურთიერთობა მონღოლებთან, ურთიერთობა ეგვიპტის სულთანთან, რომის პაპთან,
ქართველები წმინდა მიწაზე, ძეგლისდება, ხელმწიფის კარის გარიგება,)
25. საქართველო და თემურ ლენგი (ბაგრატ V, გიორგი VII, თემურ ლენგის
ლაშქრობები საქართველოში)
26. საქართველოს დაშლა სამეფო-სამთავროებად (ალექსანდრე I, გიორგი VIII,
ქართველები ანტიოსმალურ კოალიციაში, სათავადოების ჩამოყალიბება)
27. ქართული სამეფო-სამთავროები XVI საუკუნის I ნახევარში (ლუარსაბ I, ბაგრატ III,
ამასიის ზავი)
28. ქართული სამეფო-სამთავროები XVI საუკუნის II ნახევარში (სიმონ I, სამცხე XVI
საუკუნეში, „გურჯისტან ვილაიეთის დიდი დავთარი“, კახეთის ურთიერთობა
რუსეთთან)
29. საქართველო XVII საუკუნეში (თეიმურაზ I, ლუარსაბ II, ბრძოლა შაჰ-აბასის
წინააღმდეგ, გიორგი სააკაძე, როსტომ ხანი, ბახტრიონის აჯანყება, გიორგი XI,
დასავლეთ საქართველო XVII საუკუნეში)
30. ქართული

კულტურა

XIV-XVII

საუკუნეებში

(მწერლობა,

განათლება,

ხუროთმოძღვრება)
31. ვახტანგ VI (კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა, ელჩობა ევროპაში,
ურთიერთობა პეტრე I-თან, ვახტანგ VI-ის სამართალი, დასტურლამალი)
32. ბრძოლა სამხრეთ კავკასიაში პირველობისათვის (თეიმურაზი II და ერეკლე II)
33. სოლომონ I
34. გეორგიევსკის ტრაქტატიდან ანექსამდე (გეორგიევსკის ტრაქტატი, აღა-მაჰმად
ხანის შემოსევა, გიორგი XII, 1801 წლის მანიფესტი, სოლომონ II)
35. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი

მოძრაობა

1802-1832

წლებში

(რუსული

მმართველობის დამყარება, აჯანყებები რუსეთის წინააღმდეგ XIX საუკუნის
პირველ მესამედში, ავტოკეფალიის გაუქმება, 1832 წლის შეთქმულება)
36. საქართველო რუსეთ-თურქეთის ომებში
37. მთავარმართებლობიდან მეფისნაცვლობისაკენ (მიხეილ ვორონცოვი)
38. თერგდალეულები
39. XIX საუკუნის 60-70-იანი წლების რეფორმები
40. სამთავროების გაუქმება
41. საქართველო XX საუკუნის დასაწყისში (პირველი მსოფლიო ომი, პოლიტიკური
პარტიები, 1917 წლის რევოლუციები რუსეთში, საქართველოს დამოუკიდებლობის
გამოცხადება)
42. ქართული კულტურა XIX საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში
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43. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (საშინაო პოლიტიკა, პირველი
კონსტიტუცია, საგარეო პოლიტიკა, ერთა ლიგა, რუსეთის მიერ საქართველოს I
დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპაცია )
44. 1924 წლის აჯანყება საქართველოში
45. მეორე მსოფლიო ომი და საქართველო
46. 1956 წლის 9 მარტი, 1978 წლის გამოსვლები საქართველოში
47. ეროვნული მოძრაობის აღმავლობა XX საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს, საბჭოთა
კავშირის დაშლა და საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება
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