
I-XII კლასებში 2019–2020 სასწავლო წლის 

განმავლობაში გამოსაყენებელი დამხმარე 

ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ ი ს ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი 

კლასებისა და საგნების მიხედვით 

 

 
 

კლასი საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი 

დაწყებითი საფეხური 

I-III ქართული ,,დედა ენა’’ - ბელა სარია ,,შემეცნება’’/2010 წ. 

 ქართული ,,დედა ენა’’ - ვ.როდონაია  

 ქართული ,,დედა ენა’’ - ი.გოგებაშვილის მიხედვით ,,ბაკურ სულაკაური’’ 

 ქართული ,,დედა ენა’’ - აი ია - ვ.რამიშვილი ,,აისი’’/2009წ. 

 ქართული ,,ქართული ენა’’ - თ.ღონღაძე ,,აისი’’/2008 წ. 

 ქართული ,,კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა’’ 

- ბ.სარია 

,,საქართველოს მაცნე’’/2005 წ. 

 ქართული ,,ქართული ენა’’ - ვ.რამიშვილი ,,ლამპარი’’/2002 წ. 

IV ქართული ქ.თოფაძე, ვ.როდონაია, 

მ.მირიანაშვილი 

,,სწავლანი“/2011წ. 

V-VIII ქართული ს. სარჯველაძე, მ.ხვედელიძე ,,საქართველოს მაცნე’’/2002 

 ქართული მ. ხვედელეიძე, ნ.ცხვედიანი ,,საქართველოს მაცნე’’/2003 

 ქართული ,,ქართული ენა’’ - ვ.რამიშვილი ,,განათლება’’ – 1995წ. 

 ქართული ,,ქართული ენა’’ - ვ.როდონაია ,,საქართველოს მაცნე’’ 

 ქართული ,,ქართული ენა’’ - ვ.რამიშვილი ,,აისი’’/2006წ 

 ქართული ,,კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა’’ 

- გ.ბერიშვილი 

,,ბაკურ სულაკაური’’/2009წ. 

 ქართული ,,მშობლიური ლიტერატურა’’ - 

ე.გულდამაშვილი და სხვ. 

,,ინტელექტი’’/2004წ. 

 ქართული ,,მშობლიური ლიტერატურა’’ - 

მ.ანდრიაძე და სხვ. 

,,ტრიასი’’/2007 

 ქართული ,,ქართული ენა’’ ნ.ცხვედიანი, 

მ.ხვედელიძე 

,,საქართველოს მაცნე’’/2003წ 

 ქართული ს.ს.ორბელიანის განმ.ლექსიკონი’’  

 ქართული ქართული ენა და ლიტერატურა - 

ვ.როდონაია 

,,სწავლანი’’/2011წ. 

 ქართული ,,სკოლაში შესასწავლი ქართველი 

მწერლები’’ 

,,უნივერსალი’’/2002წ. 

 ქართული ქართული პოეზია ტ.VIII; XII ,,ნაკადული’’/1982წ. 

საბაზო და საშუალო საფეხური 



 ქართული ქართული ენის განმარტებითი თ.შარაშენიძე; მ.მესხიშვილი; 

ლექსიკონი’’, ტომიVI მეცნ.აკად.გამ-ბა, თბ.1960 წ. 

ქართული სულხან-საბა ორბელიანის ,,ლექსიკონი 

ქართული’’, ტომი I 

გამომცემლობა ,,მერანი’’ 1991 წ. 

 ქართული ,,ქართული კრიტიკის სასკოლო მარკეტინგული და მედია 

ქრესტომათია’’, ტომი II კომუნიკაციის ინსტიტუტი, 

თბილისი 2008 წ. 

ქართული ,,ქართული მწერლობა’’ - ტომი I – II; გამომცემლობა - ,,ნაკადული’’, 

თბილისი 1987 წ. 

ქართული ქართული პოეზია, ტომი VIII; გამომცემლობა ,,ნაკადული’’ 

1978წ. 

ქართული ქართული ხალხური პოეზიის გ.ალიბეგაშვილი, გამომცემლობა 

ნიმუშები; ,,განათლება’’ 1962 წ. 

ქართული ძველი ქართული პოეზია, ტომი I; გამომცემლობა ,,ნაკადული’’ 

1979 წ. 

ქართული ქართული მწერლობა სკოლაში, I-IV გამომცემლობა ,,საქართველოს 

ტომი; მაცნე’’ 2008 წ. 

ქართული ვეფხისტყაოსანი, სასკოლო გამოცემა; გამომცემლობა ,,განათლება’’ 

1974 წ. 

ქართული სულხან-საბა ორბელიანის ალ. ბარამიძე, ე.მეტრეველი; 

,,თხზულებანი’’; გამომცემლობა ,,საბჭოთა 

საქართველო’’ 1962 წ. 

ქართული სკოლაში შესასწავლი ქართველი ნ.გრიგალაშვილი, გამ-ბა 

მწერლები ,,უნივერსალი’’ 2004 წ. 

ქართული ქართველ მწერალთა ბიოგრაფიები ჯ.ხურცილავა, 2005 წ. 

ქართული სულხან-საბა ორბელიანის 

ლექსიკონები; 

 

 



 ქართული ,,ქართული ენა და ლიტერატურა’’ - 

თ.ქიტოშვილი, მ.ნებიერიძე, 

ნ.ნაფეფვაძე. 

,,ბაკურ სულაკაური’’/2009წ. 

 ქართული ,,ქართული ენა და ლიტერატურა’’ - 

ნ.მუზაშვილი, ნ.ჩუბინიძე 

,,ბაკურ სულაკაური’’/2009წ. 

 ქართული ,ქართული ენა’’ - ბ.წიფურია ,,არტანუჯი’’/2009-2013წ. 

 ქართული ,,ქართული ენა’’ - ა.არაბული, 

ქ.რეხვიაშვილი, ნ.შარაშენიძე, 

მ.შაყელაშვილი 

,,წყაროსთვალი’’ 

 ქართული ,,ქართული ენა და ლიტერატურა’’ - 

თ.ვასაძე, ნ.შარაშენიძე 

,,დიოგენე’’/2009წ. 

 ქართული ,,ქართული ენა და ლიტერატურა’’ - 

ლ.თუშური, ნ.შარაშენიძე 

,,დიოგენე’’/2009წ 

 ქართული ,,ქართული ენა და ლიტერატურა’’ - 

ბ.სულაკაური, თ.გოტიაშვილი 

,,ბაკურ სულაკაური’’/2009წ. 

 ქართული ,,ქართული ენა და ლიტერატურა’’ - 

თ.ბოლქვაძე, ბ.სარია 

,,არტანუჯი’’/2009-2013 

 ქართული ,,ქართული ენა და ლიტერატურა’’ - 

ბ.სულაკაური, თ.ქიტოშვილი, 

ნ.გორდელაძე 

,,ბაკურ სულაკაური’’/2008წ 

 ქართული ,,ქართული ენა და ლიტერატურა’’ - 

ლ.თუშური, მ.ინასარიძე, ნ.შარაშენიძე 

,,დიოგენე’’/2008წ. 

VII ქართული მ.ხვედელეიძე, ნ.ცხვედიანი ,,საქართველოს მაცნე’’/2005 

VIII ქართული ა.შანიძე; ლ.კვაჭაძე ,,განათლება’’/2004წ. 

IX ქართული ა.შანიძე; ლ.კვაჭაძე ,,განათლება’’/2006წ. 

I-III მათემატიკა მათემატიკა ,,სულაკაური’’/2006წ. 

 მათემატიკა მათემატიკა - ი.რუხაძე ,,პედაგოგიკა’’/2009წ 

 მათემატიკა მათემატიკა - გ.კალანდაძე ,,შემეცნება’’/2009წ. 
 



 მათემატიკა მათემატიკა - ი.რუხაძე ,,პედაგოგიკა’’/2004წ. 

 მათემატიკა ,,მათემატიკა’’ - ნ.ლაგვილავა ,,დიოგენე’’/2008წ. 

 მათემატიკა ,,საყმაწვილო მათემატიკა’’ - ზ.ვახანია ,,თბილისი’’/2008წ. 

 მათემატიკა მათემატიკა - ი.რუხაძე ,,პედაგოგიკა’’/2001 წ. 

IV მათემატიკა ი. რუხაძე ,,პედაგოგიკა’’/2005წ. 

 მათემატიკა ,,მათემატიკა’’ - ი.რუხაძე ,,პედაგოგიკა’’/20002წ. 

 მათემატიკა ,,მათემატიკა’’ - ნ.ლაგვილავა ,,დიოგენე’’/2006წ. 

 მათემატიკა ,,მათემატიკა’’ - გ.ბერიშვილი ,,ბაკურ სულაკაური’’/2009წ. 

X მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე, წულაია, მ.წილოსანი ,,ბაკურ სულაკაური’’/2009წ. 

XII მათემატიკა 1.გ.გოგიშვილი;თ.ვეფხვაძე ,,ინტელექტი’’2009 

VI ისტორია 1.უახლესი ისტორია; ქ.თვალიაშვილი; 

ც.ჩიკვაიძე 

,,კონა’’/2001 

VII ისტორია 2.საქ. და მსოფლიო ისტორია; 

ზ.კიკნაძე; ვ.ნეიძე 

,,ლოგოსპრესი’’/2007წ 

1.მსოფლიო გუშინ და 

დღეს;ისტორია/გეოგრაფია 

ე.ჩუბინაშვილი; ე.ნებიერიძე 

,,წყაროსთვალი’’/2007 

VIII ისტორია 1. ახალი ისტორია 

კ.ანთაძე;ნ.მამუკილაშვილი 

,,კონა’’/2003 

V ისტორია ბ.კუდავა; რ.მეტრეველი ,,არტანუჯი’’/2003წ 

IX საქ.ისტორია მ.ვაჩნაძე; ვ.გურული ,,არტანუჯი’’/2003წ 

XI უახლესი 

ისტორია 

გ. ბოლოთაშვილი ,,კონა’’/2000წ 

I-X საღვთო 

სჯული 

ლ.ბუკია 2009 წ. 

VIII ფიზიკა 1.ე.ბასიაშვილი ,,ამოცანათა კრებული’’ ,,განათლება’’/1982 2010წ 

IX ფიზიკა 1.გ.გედგენიძე; ე.ლაზარიშვილი 

,,ამოცანათა კრებული’’ 

,,ინტელექტი’’/2007 

XI– XII ფიზიკა 1.ე.ბასიაშვილი 

,,აბტურიენტებისათვის’ 

,,სპექტრი’’/2010წ. 

2. გ.გედენიძე; ე.ლაზარიშვილი ,,ინტელექტი’’/2010 

 



II ბუნება ,,ბუნების კარი’’ - ლ.შალვაშვილი ,,საქართველოს მაცნე’’/2002წ. 

III ბუნება ,,ბუნებისმცოდნეობა’’ - ნ.ბარსაველი ,,ბუნება პრინტი’’ – 2008 წ 

VII ბიოლოგია დ.ლორთქიფანიძე ,,კლიო’’/2006წ. 

VIII ბიოლოგია რ.გოხელაშვილი, თ.გეგეჭკორი ,,ბუნება პრინტი’’/2000წ. 

X ბიოლოგია ლ.ბურდილაძე, მ.ბაგალიშვილი, ქ. 

მაღრაძე 

,,დიოგენე’’/2009 

IX –XII ქიმია ც.გაგოშიძე; მ.მამიაშვილი; დ.გულაია 

სავარჯიშოების და ამოცანების 

კრებული 

,,საქართველოს მაცნე“/2004 

 ქიმია ტესტების კრებული - მეტრეველი, 

კახნიაშვილი. ტI, ტII. 

 

 ქიმია ნ.ჯავახიშვილი  

 ქიმია ქიმიის საკითხები საატესტატო 

გამოცდების შესაბამისად 

 

 ქიმია ამოცანათა კრებული - მ.ვარდიაშვილი  

III ხელოვნება ,,ხელოვნება’’ - ა.კლდიაშვილი ,,კლიო’’/2008 წ. 

 უცხოური  
გრამატიკის სახ. Round up2; 

 

ენა - ინგლ. 

 უცხოური 

ენა - 

რუსული 

 

 

მარინა ბარსეგოვა - руский язык, დ01, 

დ02 

,,XXI’’/2012w. 

 


