
შპს „მზეკაბანი 2007“ 

გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები 

I კლასი 

№ საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/გამომცემლობა შენიშვნა 

1 ქართული ენა დედაენისკვალზე 

 

ნინოგორდელაძე,  

გვანცაჩხენკელი 

/შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა"  

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

2 მათემატიკა მათემატიკა გურამგოგიშვილი, თეიმურაზვეფხვაძე, 

იამებონია,ლამარაქურჩიშვილი 

შპს "გამომცემლობაინტელექტი" 

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

3 ინგლისური ენა New Building 

Blocks 

Kristina Cajo Andel, Daska Domljan,  

Ankica Knezovic, Danka Singer,  

Paula Vrankovic/შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა" 

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

4 ბუნებისმეტყველება ბუნება თ.კვანტალიანი,მ.ლევიძე,ლ.მიქიაშვილი, 

მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი/ 

შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა" 

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

5 მუსიკა მუსიკა მარიკაჩიკვაიძე 

შპს "გამომცემლობაინტელექტი" 
 

6 სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ნანამაჭარაშვილი, ნინოსილაგაძე, 

ნათელაჯაბუა,მაიამაჭარაშვილი 

შპს "გამომცემლობამერიდიანი" 

 

 

 

 

 



 

 

II კლასი 

№ საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/გამომცემლობა შენიშვნა 

1 ქართული ენა ქართული 
 

ნინოგორდელაძე,  

თინათინ კუხიანიძე 

/შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა"  

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

2 მათემატიკა მათემატიკა გურამგოგიშვილი, თეიმურაზვეფხვაძე, 

იამებონია,ლამარაქურჩიშვილი 

შპს "გამომცემლობაინტელექტი" 

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

3 ინგლისური ენა New Building Blocks Kristina Cajo Andel, Daska Domljan,  

Ankica Knezovic, Danka Singer,  

Paula Vrankovic/შპს 

"ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა" 

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

4 ბუნებისმეტყველება ბუნება თ.კვანტალიანი,მ.ლევიძე,ლ.მიქიაშვილი, 

მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი/ 

შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა" 

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

5 მუსიკა მუსიკა მარიკაჩიკვაიძე 

შპს "გამომცემლობაინტელექტი" 
 

6 სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ნანა მაჭარაშვილი, ნინო სილაგაძე, 

ნათელა ჯაბუა, მაია მაჭარაშვილი 

შპს "გამომცემლობა მერიდიანი" 

 

 

 

 

 

 



 

III კლასი 

№ საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/გამომცემლობა შენიშვნა 

1 ქართული ენა ქართული 
 

ნინოგორდელაძე,  

თინათინ კუხიანიძე 

შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა"  

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

2 მათემატიკა მათემატიკა გურამგოგიშვილი, თეიმურაზვეფხვაძე, 

იამებონია,ლამარაქურჩიშვილი 

შპს "გამომცემლობაინტელექტი" 

მოსწავლისწიგნი 

 

 

3 ინგლისური ენა New Building Blocks Kristina Cajo Andel, Daska Domljan,  

Ankica Knezovic, Danka Singer,  

Paula Vrankovic 

შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა" 

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

4 ბუნებისმეტყველება ბუნება თ.კვანტალიანი,მ.ლევიძე,ლ.მიქიაშვილი, 

მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი/ 

შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა" 

მოსწავლისწიგნი 

 

 

5 მე და საზოგადოება მე და საზოგადოება  მოსწავლისწიგნი 

6 მუსიკა მუსიკა მარიკაჩიკვაიძე 

შპს "გამომცემლობაინტელექტი" 

მოსწავლისწიგნი 

 

 

7 სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ნანამაჭარაშვილი, ნინოსილაგაძე, 

ნათელაჯაბუა,მაიამაჭარაშვილი 

შპს "გამომცემლობამერიდიანი" 

მოსწავლისწიგნი 

 

 

 

 

 

 

 



IV კლასი 

№ საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/გამომცემლობა შენიშვნა 

1 ქართული ენა ქართული 
 

ნინოგორდელაძე,  

თინათინ კუხიანიძე 

შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა"  

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

2 მათემატიკა მათემატიკა გურამგოგიშვილი, თეიმურაზვეფხვაძე, 

იამებონია,ლამარაქურჩიშვილი 

შპს "გამომცემლობაინტელექტი" 

მოსწავლისწიგნი 

 

 

3 ინგლისური ენა New Building 

Blocks 

Kristina Cajo Andel, Daska Domljan,  

Ankica Knezovic, Danka Singer,  

Paula Vrankovic 

შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა" 

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

4 ბუნებისმეტყველება ბუნება თ.კვანტალიანი,მ.ლევიძე,ლ.მიქიაშვილი, 

მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი/ 

შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა" 

მოსწავლისწიგნი 

 

 

5 მე და საზოგადოება მე და 

საზოგადოება 

     ნ.ტალახაძე 

   გამომცემლობა   „სიდი 

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლის რვეული 

6 მუსიკა მუსიკა მარიკაჩიკვაიძე 

შპს "გამომცემლობაინტელექტი" 

მოსწავლისწიგნი 

 

 

7 სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ნანამაჭარაშვილი, ნინოსილაგაძე, 

ნათელაჯაბუა,მაიამაჭარაშვილი 

შპს "გამომცემლობამერიდიანი" 

მოსწავლისწიგნი 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V კლასი 

№ საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/გამომცემლობა შენიშვნა 

1 ქართული ენა ქართული 
 

ნინოგორდელაძე,  

თინათინ კუხიანიძე 

შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა"  

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

2 მათემატიკა მათემატიკა გურამგოგიშვილი, თეიმურაზვეფხვაძე, 

იამებონია,ლამარაქურჩიშვილი 

შპს "გამომცემლობაინტელექტი" 

მოსწავლისწიგნი 

 

 

3 ინგლისური ენა New Building Bridges Borka Lekaj Lubina, Jasna Pavuna,  

Danka Singer 

შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა" 

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

4 ბუნებისმეტყველება ბუნება მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი 

შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა" 
მოსწავლისწიგნი 

 

 

5 ჩვენი საქართველო  შპს „კლიო“  მოსწავლისწიგნი 

6 რუსული ენა Русскийязык  

 

 

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

7 მუსიკა მუსიკა მარიკაჩიკვაიძე 

შპს "გამომცემლობაინტელექტი" 

მოსწავლისწიგნი 

 

 

8 სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ნანამაჭარაშვილი, ნინოსილაგაძე, 

ნათელაჯაბუა,მაიამაჭარაშვილი 

შპს "გამომცემლობამერიდიანი" 

მოსწავლისწიგნი 

 

 

9 ისტ    

 



 

 

 

VI კლასი 

№ საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/გამომცემლობა შენიშვნა 

1 ქართული ენა ქართული 
 

ნინოგორდელაძე,  

თინათინ კუხიანიძე 

შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა"  

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

2 მათემატიკა მათემატიკა გურამგოგიშვილი, თეიმურაზვეფხვაძე, 

იამებონია,ლამარაქურჩიშვილი 

შპს "გამომცემლობაინტელექტი" 

მოსწავლისწიგნი 

 

 

3 ინგლისური ენა New Building Bridges Borka Lekaj Lubina, Jasna Pavuna,  

Danka Singer 

შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა" 

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

4 ბუნებისმეტყველება ბუნება მაიაბლიაძე, რუსუდანახვლედიანი 

შპს "ბაკურსულაკაურისგამომცემლობა" 
მოსწავლისწიგნი 

 

 

5 ჩვენი საქართველო  რ.თოფჩიშვილი,ე.მეძმარიაშვილი 

შპს „კლიო“ 

მოსწავლისწიგნი 

6 რუსული ენა Русскийязык  

ქ.შოშიშვილი 

შპს  „კლიო“ 

მოსწავლისწიგნი 

მოსწავლისრვეული 

 

7 მუსიკა მუსიკა მარიკაჩიკვაიძე 

შპს "გამომცემლობაინტელექტი" 

მოსწავლისწიგნი 

 

 

8 სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ნანამაჭარაშვილი, ნინოსილაგაძე, 

ნათელაჯაბუა,მაიამაჭარაშვილი 

შპს "გამომცემლობამერიდიანი" 

მოსწავლისწიგნი 

 

 

9 ისტ    

 



 

 

 

VII კლასი 

შერჩეული გრიფირებული სახელმძღვანელოები 

№ საგანი ავტორი გამომცემლობა დასახელება 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვ.როდონაია,ნ.ნაკუდაშვილი, 

ა.არაბული, მ.ხუციშვილი, დ.ბენაშვილი 

შპს საგამომცემლო 

 სახლი სწავლანი 

მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის რვეული 

2 მათემატიკა გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე, 

ი.მებონიალ.ქურჩიშვილი 

შპს გამომცემლობა ინტელექტი მოსწავლის წიგნი 

3 ინგლისური ენა თ.ჯაფარიძე შპს სულაკაურის გამომცემლობა მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის რვეული 

4 რუსული ენა შოშიაშვილი ,ხომერიკი ლუტიძე გამომცემლობა „კლიო“„ მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის რვეული 

5 ისტორია მ.სურგულაძე, გ.გამყრელიძე, ზ.კიკნაძე, 

ლ.პატარიძე 

შპს ლოგოს პრესი მოსწავლის წიგნი 

6 გეოგრაფია მ.ბლიაძე, დ.კერესლიძე შპს სულაკაურის გამომცემლობა მოსწავლის წიგნი 



მოსწავლის რვეული 

7 ბიოლოგია რ.ახვლედიანი, ნ.შათირიშვილი, 

მ.სულამანიძე   

შპს სულაკურის გამომცემლობა მოსწავლის წიგნი 

8 ფიზიკა გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი შპს გამომცემლობა ინტელექტი მოსწავლის წიგნი 

9 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე შპს გამომცემლობა ინტელექტი მოსწავლის წიგნი 

10 სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება 

ნ.იოსელიანი, ს.ქებურია შპს სულაკაურის გამომცემლობა მოსწავლის წიგნი 

11 მოქალაქეობა ნ.ტალახაძე, ლ.მოსახლიშვილი, 

თ.ბექიშვილი 

შპს „სიდი ...“ 

შპს სულაკაურის გამომცემლობა 

მოსწავლის წიგნი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII კლასი 

შერჩეული გრიფირებული სახელმძღვანელოები 

№ საგანი ავტორი გამომცემლობა დასახელება 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვ.როდონაია,ნ.ნაკუდაშვილი, 

ა.არაბული, მ.ხუციშვილი, დ.ბენაშვილი 

შპს საგამომცემლო 

 სახლი სწავლანი 

მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის რვეული 

2 მათემატიკა გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე, 

ი.მებონიალ.ქურჩიშვილი 

შპს გამომცემლობა ინტელექტი მოსწავლის წიგნი 

3 ინგლისური ენა თ.ჯაფარიძე შპს სულაკაურის გამომცემლობა მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის რვეული 

4 რუსული ენა მეგი კობერიძე შპს სულაკაურის გამომცემლობა მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის რვეული 

5 ისტორია მ.სურგულაძე, გ.გამყრელიძე, ზ.კიკნაძე, 

ლ.პატარიძე 

შპს ლოგოს პრესი მოსწავლის წიგნი 

6 გეოგრაფია მ.ბლიაძე დ.კერესელიძე შპს სულაკაურის გამომცემლობა მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის რვეული 

7 ბიოლოგია მ.სეხნიაშვილი შპს „კლიო“ მოსწავლის წიგნი 

8 ფიზიკა გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი შპს გამომცემლობა ინტელექტი მოსწავლის წიგნი 



9 ქიმია თ.ბუთხუზი შპს ‘საქართველოს მაცნე“ მოსწავლის წიგნი 

10 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე შპს გამომცემლობა ინტელექტი მოსწავლის წიგნი 

11 სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება 

მ.მეხაშიშვილი, ნ.კუნჭულია შპს „დიოგენე“ მოსწავლის წიგნი 

12 მოქალაქეობა ს.ბაჩილავა შპს „დიოგენე“ მოსწავლის წიგნი 

13 სპორტი შ.ხაბარელი   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX  კლასი 

შერჩეული გრიფირებული სახელმძღვანელოები 

№ საგანი ავტორი გამომცემლობა დასახელება 

1 ქართული ენა და ლიტერატურა ვ.როდონაია,ნ.ნაკუდაშვილი, 

ა.არაბული, მ.ხუციშვილი, 

დ.ბენაშვილი 

შპს საგამომცემლო 

 სახლი სწავლანი 

მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის რვეული 

2 მათემატიკა გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე, 

ი.მებონიალ.ქურჩიშვილი 

შპს გამომცემლობა 

ინტელექტი 

მოსწავლის წიგნი 

3 ინგლისური ენა თ.ჯაფარიძე შპს სულაკაურის 

გამომცემლობა 

მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის რვეული 

4 რუსული ენა მ.კობერიძე 

 

შპს სულაკაურის 

გამომცემლობა 

მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის რვეული 

5 ისტორია მ.სურგულაძე, გ.გამყრელიძე, 

ზ.კიკნაძე, ლ.პატარიძე 

შპს ლოგოს პრესი მოსწავლის წიგნი 

6 გეოგრაფია მ.ბლიაძე, დ.კერესლიძე შპს სულაკაურის 

გამომცემლობა 

მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის რვეული 

7 ბიოლოგია რ.ახვლედიანი, ნ.შათირიშვილი, 

მ.სულამანიძე   

შპს გამომცემლობა 

 კლიო 

მოსწავლის წიგნი 



8 ფიზიკა რ.ქანთარია ლ.ჩიჩუა შპს გამომცემლობა 

 კლიო 

მოსწავლის წიგნი 

9 ქიმია თინათინ ბუთხუზი შპს გაზეთი 

საქართველოს  მაცნე  

მოსწავლის წიგნი 

10 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე შპს გამომცემლობა 

ინტელექტი 

მოსწავლის წიგნი 

11 სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ნ.იოსელიანი, ს.ქებურია შპს სულაკაურის 

გამომცემლობა 

მოსწავლის წიგნი 

12 მოქალაქეობა ე.სიმსივე შპს გამომცემლობა 

 კლიო 

მოსწავლის წიგნი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X  კლასი 

 საგანი წიგნის 

დასახელება 

ავტორები გამომცემლობა  გამოცემის 

თარიღი 

1 ქართული ენა 

და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა 

და 

ლიტერატურა 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ 

არაბული,  მარინე 

ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი და ლალი 

დათაშვილი 

შპს „საგამომცემლო სახლი 

სწავლანი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

2 მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ 

ვეფხვაძე, ია მებონია და ლამარა 

ქურჩიშვილი 

 შპს „გამომცემლობა 

ინტელექტი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

3 ინგლისური 

ენა 

Gateway A2 Judy GartonSprenger, Philip Prowse 

whith Amanda Bailey, Helena Gomm, 

Rachel Bladon, Tim Bowen, 

Susanna Mckee; 

 Macmillan 

Education   (შპს „ინგლისური 

წიგნი საქართველოში) 

2012 წლის 

გამოცემა 

4 რუსული ენა რუსული ენა ს5 მაია ლორთქიფანიძე, ირინე 

ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე 

შპს „გამომცემლობა 

არტანუჯი“ 

2011–2012 

წლის 

გამოც. 

5 ისტორია ისტორია  ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, 

რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ 

შპს „ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 



ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, 

ცირა ჩიკვაიძე, 

ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ 

მეტრეველი, 

ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი 

ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე 

6 გეოგრაფია  მსოფლიოს 

გეოგრაფია 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით კერესელიძე და 

ზურაბ სეფერთელაძე 

შპს „ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

7 სამოქალაქო 

განათლება 

სამოქალაქო 

განათლება 

ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, 

თამარ ბრეგვაძე და ივანე 

პეტრიაშვილი 

შპს „ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი“ 

და შპს „გამომცემლობა 

სიდი - ეკონომიკური 

განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი 

2012 წლის 

გამოცემა 

8 ქიმია ქიმია მანანა ვარდიაშვილი შპს „გამომცემლობა 

ინტელექტი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

9 ბიოლოგია ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და 

თამარ (ნანა) იოსებაშვილი 

 შპს „საგამომცემლო სახლი 

ტრიასი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

10 ფიზიკა ფიზიკა გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი 

შპს „გამომცემლობა 

ინტელექტი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

 

 

 



XI   კლასი 

 საგანი წიგნის 

დასახელება 

ავტორები გამომცემლობა  გამოცემის 

თარიღი 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა 

და 

ლიტერატურა 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ 

არაბული,  მარინე 

ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი და ლალი 

დათაშვილი 

შპს „საგამომცემლო სახლი 

სწავლანი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

2 მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, 

თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია 

მებონია და ლამარა 

ქურჩიშვილი 

 შპს „გამომცემლობა 

ინტელექტი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

3 ინგლისური ენა Gateway B1 Judy GartonSprenger, Philip 

Prowse whith Amanda Bailey, 

Helena Gomm, Rachel Bladon, 

Tim Bowen, 

Susanna Mckee; 

 Macmillan 

Education   (შპს „ინგლისური 

წიგნი საქართველოში) 

2012 წლის 

გამოცემა 

4 რუსული ენა რუსული ენა ს6 მაია ლორთქიფანიძე, ირინე 

ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე 

შპს „გამომცემლობა 

არტანუჯი“ 

2011–2012 

წლის 

გამოც. 

5 ისტორია ისტორია  ლალი ფირცხალავა, 

გიორგი სანიკიძე, 

ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, 

შპს „ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 



რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ 

ლორთქიფანიძე, ნოდარ 

ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, 

ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ 

მეტრეველი, 

6 გეოგრაფია გლობალური 

გეოგრაფია 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით 

კერესელიძე და ზურაბ 

სეფერთელაძე 

შპს „ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

7 ქიმია ქიმია მანანა ვარდიაშვილი შპს „გამომცემლობა 

ინტელექტი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

8 ბიოლოგია ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი 

და თამარ (ნანა) 

იოსებაშვილი 

 შპს „საგამომცემლო სახლი 

ტრიასი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

9 ფიზიკა ფიზიკა გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი 

შპს „გამომცემლობა 

ინტელექტი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

10 საგაო ნიშნები და 

მოძრაობის 

უსაფრთხოება 

 

 მასალა ხელმისაწვდომია 

ვებ გვერდზე – 

www.mes.gov.ge 

  

 

 

 



XII   კლასი 

 

 საგანი წიგნის 

დასახელება 

ავტორები გამომცემლობა  გამოცემის 

თარიღი 

1 ქართული ენა 

და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა 

და 

ლიტერატურა 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ 

არაბული,  მარინე 

ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი და ლალი 

დათაშვილი 

შპს „საგამომცემლო სახლი 

სწავლანი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

2 მათემატიკა მათემატიკა გურამ გოგიშვილი, 

თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია 

მებონია და ლამარა 

ქურჩიშვილი 

 შპს „გამომცემლობა 

ინტელექტი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

3 ინგლისური ენა Gateway B1+ Judy GartonSprenger, Philip 

Prowse whith Amanda Bailey, 

Helena Gomm, Rachel 

Bladon, Tim Bowen, 

Susanna Mckee; 

 Macmillan 

Education   (შპს „ინგლისური 

წიგნი საქართველოში) 

2012 წლის 

გამოცემა 

4 რუსული ენა რუსული ენა 

ს7 

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე 

ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე 

შპს „გამომცემლობა 

არტანუჯი“ 

2011–2012 

წლის 

გამოც. 



5 ისტორია ისტორია ლალი ფირცხალავა, 

გიორგი სანიკიძე, 

ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი, გიორგი 

კიკნაძე, 

რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ 

ლორთქიფანიძე, ნოდარ 

ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, 

ფარნაოზ ლომაშვილი, 

როინ მეტრეველი, 

ზვიად მიმინოშვილი, 

გიორგი ოთხმეზური და 

ნინო კიღურაძე 

შპს „ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი“ 

2012 წლის 

გამოცემა 

6 სამოქალაქო 

თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

სამოქალაქო 

თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

ნინო ტალახაძე შპს "გამომცემლობა სიდი – 

ეკონომიკური განათლებისა 

და  განვითარების ცენტრი" 

2012 წლის 

გამოცემა 

 

 

 

 


