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I-II siniflərə aid olan mövzular
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I-IIsiniflər

„Cədvəl“

Aktivliyin   məqsədidir  ki, şagirdlər  bacarsınlar:

•	 Real  obyektləri müşahidə  etməklə  məlumatların  toplanmasını;

•	 Bir növdən olan verilənlərin qısa siyahısından (on məlumatdan çox olmamaq 
şərti ilə)lazım olan bir neçə məlumatı ayırd etməyi. 

Müəllim: Sinidə may böcəklərinin və kəpənəklərin kiçik modelləri vardır.Mən siniyi 
gəzdirəcəyəm və siz ovucunuza sığacaq qədər onlardan götürəcəksiniz.Əlinizdə olan 
həşəratları sayın və hər növün miqdarını dəftərlərinizə yazın. Tapşırığı qurtardıqdan sonra 
əllərinizi qaldırmaqla mənə işarə verin.

Müəllim yenidən uşaqlara tərəf gedir və uşaqlar həşəratların modellərini geri 
qaytarırlar,müəllim paralel olaraq şagirdlərin yazılarına göz gəzdirir.

Şagirdlər növbə ilə əldə etdikləri nəticələri uca səslə müəllimə deyirlər, müəllim məlumatları 
lövhəyə yazır.Yekunda lövhədə aşağıdakına  bənzər  yazılar görünəcəkdir:

Kəpənək  - 3, 5, 4, 2, 1, 3, 6, 3 ....

May böcəyi – 2, 1, 4, 6, 4, 5, 1, 2 ....

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili  hazırlamışdır
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Müəllim:Modelləri yenidən saymamaq şərti ilə,hamının ümumulikdə  nə qədər may böcəyi 
və kəpənək tutduğunu  necə bilərik ? (Lövhədə yazılmış  ədədləri toplamaqla.)

Müəllim: Hər  həşəratın növünün sayını hesablayın və cədvəli doldurun .

Kəpənək

May böcəyi

Diferensiasiya: Tez hesablamağı bacarmayan aşağı hazırlıqlı qruplar ilə müəllim cədvəl 
üzərində işləməyi davam etdirir.

Müəllim: Ədədləri ardıcıllıqlamı topladınız? Onları toplamaq üçün kim asan yol fikirləşə 
bildi? (Verilmiş suala cavab ala bilmədikdə müəllim sinfə birinci sıranın  nümunəsində 5-5, 
yaxud 10-10 qruplaşdırma üsulunu göstərir.Sonra müəllim şagirdlərdən xahiş edir ki,bu 
üsulu ikinci sıranın ədədlərinin toplanmasına tətbiq etsinlər.)

Şagirdlərdən biri alınmış nəticələri hündür səslə müəllimə deyir.Cədvəl doldurulur:

Böcək Miqdarı

Kəpənək

May böcəyi

Birinci tapşırığı tez yerinə yetirən  yüksək hazırlıqlı şagirdlər qrupuna müəllim əlavə 
tapşırıqlar verir:

Müəllim  divardan plakat asır  və  yaxyd   proyektorla göstərir. Fərdi  baratlar  paylayır.  

Müəllim:Baratların üzərində adınızı və soyadınızı yazın.Şəklə əsasən cədvəli doldurun.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili  hazırlamışdır
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Şagirdlər fərdi olaraq vədvəli doldururlar.

Adı, soyadı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canlı Miqdarı

İt

Tutuquşu

İpək böcəyi

May böcəyi

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili  hazırlamışdır
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I-II   siniflər

„Ədədlər aparatı“

Ləvazimat:üzərində yerinə yetiriləcək  aktivliklər olan  vərəq və  hər şagird üçün qələm

İnkişaf etdiriləcək qabiliyyətlər: ədədlərin toplanması və çıxılması; riyazi 
qanunauyğunluğun aşkar edilməsi

Təfəvvür edin ki,üst hissədə  qıfı,alt hissədə isə kiçik borucuğu olan qurğunuz vardır.Ola bilər 
ki, bu qurğunu elə proqramlaşdıra biləsiniz ki,qıfa hər hansı bir ədədi daxil etdikdən sonra 
qurğu onu yenidən işləsin və borucuqdan tamamilə başqa ədəd çıxsın.Məsələn, qurğunu elə 
proqramlaşdırmaq olar ki,qıfa atılmış istənilən ədədə 5 əlavə edilsin. Yəni,qıfa 3 ədədini 
atsaq, 8;əgər 7 ədədini atsaq 12 ədədini və s.alarıq.

Belə qurğunu şərti olaraq  „Ədədlər qurğusu -aparatı“adlandıraq.

Daxil olur Çıxır

3 8

7 12

15 20

Hesablamaq üçün verilmiş məsələnin hər hansı bir kəmiyyəti çatışmamalıdır,şagirdin 
məqsədi isə bu ədədi tapmaq olacaqdır.Məsələnin şərti haqqında,qurğudan hansı ədədin 
çıxacağı haqqında,yaxud hansı ədədin düşəcəyi haqqında;yaxud qurğunun hansı qayda ilə 
proqramlaşdırıldığı haqqında heç bir məlumat verilməyə bilər,məsələn:

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili  hazırlamışdır
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Qayda

5 əlavə edilməsi 

Daxil olur Çıxır

3

5

8

Qayda

Daxil olur Çıxır

6 3

10 5

16 8

Qayda

4 əlavə edilməsi 

Daxil olur Çıxır

6

16

11

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili  hazırlamışdır
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Çalışmalar:

1. Cədvəli doldurun 

Qayda

+9

Daxil olur Çıxır

1 10

4

6

8

5

2. Qaydanı tapın

Qayda

Daxil olur Çıxır

10 2

12 4

9 1

14 6

8 0

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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3. Cədvəli doldurun

Qayda

+6

Daxil olur Çıxır

10

12

9

15

6

4. Qaydanı tapın

Qayda

Daxil olur Çıxır

8 13

4 9

13

10

Diferensiasiya: Şagirdlərin hazırlıq səviyyələri nə qədər aşağı olarsa,tapşırığın yerinə yetirilməsi 
üçün onlara o qədər çox vaxt  verin. Məsələn, aşağı hazırlıqlı şagirdlər üçün:

Birinci tip çalışmalar üçün 1 dəqiqə vaxt verin, 2-ci və 3 –cü tip çalışmalar üçün 2 dəqiqə, 4-cü tip 
çalışmalar üçün isə 3 dəqiqə  vaxt verin.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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I-II siniflər

„Əyləncəli resurslar“

     

Aktivliyin bu seriyası tamamilə özümüzün hazırladığımız resurslarla həyata keçirilir.
Keyfiyyətli rənglər və rəsmlər tədris prosesini daha cəlbedici edir.Eyni bir resursu müxtəlif 
siniflərdə müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edə bilərik.Məsələn, növləri ayırd etmək 
məqsədi ilə:şagird baratlar toplusundan ev heyvanlarını və vəhşi heyvanları,quru və hava 
yollarında istifadə edilən nəqliyyat vasitələrini,meyvə və tərəvəzləri və s.seçməlidir.

Resurslar sizə  „Variantlar lövhəsi“ni yaratmaqda yardımçı olabilər (bu, üzərinə müxtəlif 
aktivliklər  təsvir  edilmiş baratlar yapışdırıla bilən lövhədir).

Əgər  hesab edirsiniz  ki,rəsmlər çəkməyi o qədər də yaxşı bacarmırsınız,o zaman 
həmkarlarınıza, ya da şagirdlərə müraciət edə bilərsini.Mümkündür  ki,ağ-qara rəngli 
rəsmləri ya özünüz rəngləyəsiniz, ya da şagirdlər rəsm dərslərində rəngləsinlər. Rəsmləri 
kəsin, qalın kağıza yapışdırın,yaxud laminatlaşdırın ( gələcəkdə onlardan dəfələrlə istifadə 
edə biləcəksiniz).

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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Rəngli baratlar belə  daha cazibadar  görünürlər.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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Lazımi baratların hazırlanması üçün müxtəlif əşyalardan və fiqurlardan istifadə etməklə 
baratların özünüzə məxsus variantlarını yaradın.Nümünələri təqdim edirik:

Baratların hazırlanması üçün sagirdlərin  yardımından  da  istifadə edin. Bu ativlik hesabına 
onların motor hərəkəti qabiliyyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə işləyəcəksiniz.

 

   

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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Baratlar belə də ola bilər:

       

Onların hazırlanmasında kiçik, rəngləmək üçün nəzərdə tutulmuş dəftərlərin  (əsasən, 
məktəbəqədər yaş qrupları üçün nəzərdə tutulmuşdur ) vərəqlərindən də istifadə edə 
bilərsiniz–şəkillər sadədir və onları rəngləmək də asandır.

Bu baratları müxtəlif  tədris məqsədləri üçün istifadə edə bilərsiniz. „Variantlar  lövhəsi “ 
üçün nümunələr təqdim edirik. 

     

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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Bu baratları 
dəfələrlə istifadə edə 

biləcəksiniz,əgər 
uşaqlar da yapışdır-

masalar,özünüz 
dəftərxana yapışqanı 

ilə  rəsmləri 
ardıcıllıqla baratlara  
yapışdıra bilərsiniz

    

Plastik fiqurların 
köməyi ilə baratlarda 
ayıcıqların  konturunu 

cızın və tədris 
məqsədinə uyğun 
olaraq rəngləyin

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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Variantlar lövhəsini hazırlayarkən  nəzərə alın ki, çox yaxşı olardı ki,az,lakin yaxşı 
işlənmiş seçiminiz olsun.Həddən çox variantların işlənib hazırlanması məqsədə uyğun 
deyildir–belə olan halda monitorinq  və  qiymətləndirmə müəllim tərəfindən  əlavə vaxtın 
sərf edilməsi ilə bağlı olur.Bundan başqa, nəzərdən qaçırmayın ki,çox  müxtəlif rəngarəng 
seçim  şagirdlər üçün həddən artıq çətin və  dumanlı   ola bilər.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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Sizə eyni bir resursun başqa-başqa  məqsədlər üçün  tətbiq edilməsinin  bir neçə müxtəlif  
variantını təqdim edirik.  

Aktivlik N1 - I sinif

                                            

Hal hazırda həyata keçirdiyimiz və növbəti  həyata keçirəcəyiniz aktivliyin məqsədi odur 
ki,şagird, verilmiş ədədə müvafiq olan sayda əşyalar  yığımını və əksinə -verilmiş əşyalar 
çoxluğuna  müvafiq  olan  ədədi  uyğunlaşdırsın; modeli tətbiq etməklə verilmiş ədədə    
müvafiq olan miqdarı  ifadə edə bilsin.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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Aktivlik N2 −  I sinif

Qanunauyğunluğu tap

Aktivlik N3  - Sinif  I

Bu aktivliyin məqsədi şagirdləri verilmiş ədəddən əvvəlkli və sonrakı ədədin adını 
demək,ədədlər  ardıcıllığında  boş  qalmış açıq mövqeni müvafiq ədədlə doldurmağı bacar-
maq qabiliyyətini məşq etdirməkdir.

            
AktivlikN4 −sinif I

Aktivlik şagirddə təsnifata ayırmanın başlanğıc bacarıq-qabiliyyətlərini inkişaf etdirir

Müvafiq xanalara düz

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır



23

Aktivlik N5 - IIsinif

Aktivliyin məqsədi odur ki,şagird ardıcıllığın verilmiş fraqmentinə əsasən  bu ardıcıllığın 
bir neçə ardıcıl  açıq mövqeyini doldura bilsin. Düzülmənin eyni bir qaydasına tabe olan 
ardıcıllıqları göstərə bilsin;verilmiş qaydaya əsasən,fərqlənən cisimləri yalnız bir əlamətinə 
görə ardıcıllıqla düzsün.

Aktivliyin resursları: 

rəngli almalar  təsvit 
edilmiş  tapşırıq 
baratları,

müvafiq rənglərə 
boyanmış pambıq 
topaları. 

    

Şagirdlər   tapşırıqları 
fərdi ,yaxud cütlüklərlə 
yerinə yetirirlər

Nümunəyə əsasən 
ardıcıllığı  rənglənmiş 
pambıq topaları ilə 
davam etdirirlər

Bu tip tapşırıq baratları hazırlamaq üçün aşağıdakı  kimi  hazırlanmış  iki  baratdan istifadə 
edin.Çap vərəqinə köçürülmüş baratların  üzərindəki (kiçik almalardan ibarət olan ) sıranı  
tədris məqsədlərinə uyğun olaraq özünüz rəngləyə bilərsiniz.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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Kiçik almalardan düzəldilmiş qannauyğunluğa müvafiq olaraq  ardıcıllığı davam etdir
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Kiçik almalardan düzəldilmiş qannauyğunluğa müvafiq olaraq  ardıcıllığı davam etdir

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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I-II sinif

„Riyazi faktlar üçbucaları“

Ləvazimat:Kəsilmiş ,,Riyazi faktlar üçbucaqları”

İnkişaf etdiriləcək  qabiliyyətlər: ədədlərin toplanması-çıxılması.  

Qeyd
Riyazi faktlar üçbucaqları cəbri qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsinin tədris alətidir.Onlar 
fleş-baratların gündəlik riyazi təxminləri-versiyası kimi araşdırılır.Belə üçbucaqlar uşaqlarda 
cəbri əməllərin məşq etdirilməsində məhsuldar yardım edir,çünki,onlar birbaşa faktlar 
ailəsinə fokuslanıbdır. Faktlar ailəsi toplama və çıxma ilə bağlı olan elə faktlar birliyidir 
ki,burada üç eyni ədəd iştirak edir. Məsələn, 2-nin, 4-ün və  6-nın faktlar ailəsi aşağıdakı 
əməllərdən ibarətdir:  2 + 4 = 6;  4 + 2 = 6; 6 – 4 = 2  və  6 – 2 = 4. 

Uşaqlarla toplama əməllərini praktiki olaraq yerinə yetirərkən riyazi faktlar üçbucağındakı iri 
nöqtənin altında duran ədədi baş barmaqla örtmək lazımdır.

Şagird  toplama faktlarını  deyir: 4 + 5 = 9, yaxyd  5 + 4 = 9.

Çıxma əməli üzərində praktiki məşğul olarkən  isə  riyazi  faktlar  üçbucağının  aşağıdakı 
künclərindən birindəki ədədi baş barmaqla tutmaq lazımdır.

Şagird  çıxma faktlarını  deyir: 9 - 5 = 4,  yaxud  9 - 4 = 5.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili  hazırlamışdır
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Əgər şagird hər hansı bir faktı deyə bilmirsə,ona təsadüflər ailəsindən, başqa iki faktı həll 
etməyi təklif  edin  və  bundan  sonra  ilkin  məsələyə  qayıdın.

Nümunə: Mari  9 – 5–in cavabını bilmir. Ona əvvəlcə  4 + 5 -i, sonra isə – 9 – 4  və axırda 
yenə bir dəfə  9 – 5 –i təklif edin. 

Çalışın ki,bu aktivlik şagird üçün qısa müddətli və sevindirici olsun. Bu məqsədlə iki 
həftə ərzində,yəni elə vaxt müddətində ki,uşaqlar cəbri əməllərə hələ ki, kifayyət qədər 
alışmayıblar,hər dərsdə 5-10 dəqiqə sərf edin.

Aşağıdaki riyazi faktlar üçbucaqlarını kəsib hazırlayın və tətbiq edin. Rəngarənglilik üçün 
bu tip üçbucaqların müxtəlif nümunələrini hazırlaya bilərsiniz.

Diferensiasiya:nisbətən aşağı hazırlıqlı uşaqlara düşünmələri üçün nisbətən çox vaxt veririk 
və bu tip aktivlikləri çox  sayda  yerinə yetirmək  imkanı veririk.

 

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili  hazırlamışdır
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I-II siniflər

„Evlərin cərgəsi“

Ləvazimat:Hər qrup üçün evlər cərgəsinin nümunəsi,qələm,xətkeş,dolu kibrit qutuları və 
çap vərəqləri

İnkişaf etdiriləcək  qabiliyyətlər: ədədi qanunauyğunluğu anlamaq və tapmaq,hesablama 
qanunauyğunluğunun tətbiqi.

Evlər cərgəsi kibrit çöplərindən düzəldilmişdir.

         1 ev                                                  2 ev                                                   3 ev
   6    kibrit çöpü                              11 kibrit çöpü                                     16 kibrit çöpü

6 kibrit çöpündən bir bina yığmaq olar,on bir kibrit çöpündən isə  – ikisini,lakin on altı kibrit 
çöpündən isə  – üç ev yığmaq olar.                   

1. Kibrit çöplərindən  4 ev  qurun və sonra analoji sxemi dəftərlərinizə çəkin.

2. Müxtəlif saylı sıradan ibarət olan  evlərin yığılması üçün vacib  olan kibrit çöplərinin 
miqdarını göstərən cədvəli doldurmaq lazımdır:

Evlərin miqdarı 1 2 3 4 5 6

Kibrit çöplərinin miqdarı 6 11 16

Bu qayda ilə yığılmış evlər cərgəsindən ibarət olan dörd evin qurulması üçün neçə kibrit 
çöpü lazımdır?

Cavabı cədvələ yazın.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili  hazırlamışdır
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3. Bu qayda ilə yığılmış evlər cərgəsindən ibarət olan altı  evin qurulaması üçün neçə kibrit 
çöpü lazımdır? ___________

Necə başa düşdüyünüzü  izah edin.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. 41 dənə kibrit çöpünüz vardır. 

Bir cərgədə duran neçə belə ev qura bilərsiniz?       ____________________

Bu cavabı necə aldığınızı izah edin.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Qiorqi deyir: „Mənə dəqiq 55 dənə kibrit çöpü lazımdır ki,bir cərgədə duran  11  belə ev 
qurum“.

Qiorqi səhv edir.İzah edin, niyə?. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Bir cərgədə duran  11 belə evin yığılması üçün neçə kibrit çöpü lazımdır?

______________________

Sonunda qruplar müəllimlə birlikdə aşağıda verilmiş  nümunəyə əsasən yığılan xalları 
sayırlar.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili  hazırlamışdır
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Evlərin cərgəsi –Qiymətləndirmə rubrikası

Oyunun yerinə yetirilməsinin əsas elementləri aşağıdakılardır:
•	 Sxemin ardıcıllığındakı qanunauyğunluğun tapılması;
•	 Miqdarın proqnozlaşdırılması üçün qanunauyğunluğun 

tətbiqi.
Bunları nəzərə alaraq,konkret elementlərin yerinə yetirilməsinin 
nəticəsi olaraq,xallar aşağıdakı  qaydada paylanmalıdır: Xal

Mərhə-
lənin 

ümumi 
xalları

1.Bir cərgədə 4 evin durduğu hala uyğun olan təsviri qurur və 
düzgün sxemini çəkir

1
1

2. Doğru cavab verir: 21 1 1

3. Doğru cavab verir : 31
Qurur/sxemini çəkir,yaxud düzgün izahat verir,məsələn,belə  bir 
cavab:kibrit çöplərinin sayı  5-in intervalları ilə artır, ona görə  
21-ə 10 əlavə etdim.

1

1
2

4. Doğru cavab verir: 8

Cavabın düzgün interpretasiyası verilir,məsələn,belə bir cavab:
əgər  6 evin qurulması üçün  31 kibrit çöpü lazım gəlirsə,onda 
7-sinin qurulması üçün  36 kibrit çöpü , 8-nin qurulması üçün isə – 
41-i lazımdır. 

Doğru sxemi çəkir, yaxud düzgün izahat verir, məsələn, belə bir 
cavab:
birinci evin qurulması üçün 6 kibrit çöpü lazım gəlir.Hər evin əlavə 
edilməsi üçün isə 5 kibrit çöpü əlavə etmək lazımdır. 41 – 6 = 35, 
35 ÷ 5 = 7, 1 + 7 = 8

1

1

2

5. Doğru izahat  verir,məsələn,belə bir cavab:
Birinci ev üçün  6 kibrit çöpü lazımdır, hər növbəti ev üçün isə –
əlavə olaraq 5 dənə kibrit çöpü artırmaq lazımdır. 6 + 5 × 10 = 56

Yaxud

Kibrit çöplərinin sayında təkliklər mövqeyində 1-in və 6-nın növbə  
ilə  təkrarlanması müşahidə edilir . 

Doğru cavab verir: 56

1

Yazud 
aşağıdak-

ılardan biri
1

1
2

Yekun xallar 8

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili  hazırlamışdır
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Diferensiasiya:

1. I təbəqə - Yüksək hazırlıqlı qruplar müstəqil olaraq yuxarıda göstərilən evlərin 
sırasını qururlar və özləri ikinci mərhələdə verilən cədvəli qururlar.

2. II təbəqə - Orta hazırlıqlı qrupların özləri yuxarıda göstərilən evlərin sırasını qururlar 
və  özləri də ikinci mərhələdə verilən cədvəli doldururlar. 

3. III təbəqə - Müəllim, aşağı hazırlığı olan qrupa,yuxarıda göstərilən evlərin  sırasının 
qurulmasında və ikinci mərhələdə verilən cədvəlin  doldurulmasında yardım edir. 

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili  hazırlamışdır
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I-II siniflər

„Lentlərlə toxuma“

Aktivliyin məqsədi:  şagird sadə qanunauyğunluqları tanımağı,təsvir etməyi,fiqurların 
periodik  düzülməsini genişləndirməyi-davam etdirməyi,verilmiş ardıcıllığa uyğun olaraq 
oxşar ardıcıllıq yaratmağı bacarmalıdır.

Toxumaq, bəzi tarixçilərin sübut etməyə çalışdıqları kimi,insanların yazıdan çox-çox əvvəl 
yaratdıqları     ən qədim incəsənətdir.İncəsənətin bu möhtəşəm növünün nümunələri çoxsayda 
qədim sivilizasiyalarda   və  coğrafi regionlarda tapılmışdır. 

Lentlərlə qanunauyğunluqların yaradılması aktivliyi şagirdlərinizi təkcə naxış toxumağın 
qeyri-adi mühiti ilə bağlı ləvazimatlarla və proseslə tanış etməyəcəkdir,həmçinin,elə baçlanğıc 
riyazi bacarığı-sadə qanunauyğunluqların tanınması,təsviri və geniçləndirilməsi-davam 
etdirilməsi kimi qabiliyyətləri də inkişaf etdirəcəkdir.Bu,həvəslə dolu aktivlikdə,rənglərin 
zəngin çalarlarından istifadə edin;sadə qanunauyğunluğun oxşar olanını da toxuya 
bilərsiniz(bənzərini)!

Sizə nələr lazım olacaqdır:bir neçə müxtəlif rəngli lent;qayçı; karton,yaxud qalın kağız 
vərəq;  maye yapışqan;yapışqanı sormaq üçün fırça. 

Nə edirsiniz:

Lentlərin rənglərini,arzu etdiyiniz qanunauyğunluğu və kağız vərəqin formasını müəyyən-
ləşdirin.Yaxşı olardı ki,bu zaman hamar,düzbucaq formalı kağızdan istifadə edəsiniz.Lenti 
kağızın uzunluğunda kəsin. 

     

sur. 1                           

Şəkil. 1Uşaqlardan tələb edin ki,qanunauyğunluğu lentlərin rənglərinə uyğun seçsinlər(bax 
şəkil 1).Sonra isə götürdükləri kağızın,yaxud kartonun sol tərəfinə yapışqanla şaquli 
istiqamətdə xətt çəksinlər və lenti üfiqi istiqamətdə elə yerləşdirsinlər ki,onun sol tərəfi 
yapışqanlı səthin üzərinə bərkisin.Vərəqin yuxarı hissəsi boş qalmalıdır (yəni,vərəqin yuxarı 

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri  Şorena Lomtadze  hazırlamışdır
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hissəsi təxminən lentin eni ölçüdə üfiqi xətt boyunca boş qalmalıdır).İkinci, ehtiyatla, lentin 
yapışqana  toxunduğu yerdə birincinin üzərinə qoyulur və ikinci tərəfi də kağıza yapışdırılır. 

Bu lentin altından və ona paralel olmaq  şərti ilə, şagird, ikinci lenti seçilmiş qanunauyğunluğa 
əsasən yapışdırır və vərəqin aşağı hissəsinə çatana qədər yapışdırmaqda davam edir.Məcburi 
deyil ki,lentlər hökmən bir-birinə çox yaxın olsunlar,onlar arasında kiçik məsafə qalmalıdır 
(heç olmasa 2 mm).Bu,sonrakı toxumada yardımçı olacaqdır.

Şagird vərəqin yuxarıdakı boş yerinə yapışqanla üfiqi xətt çəkir .

Daha sonra,geridə qalmış lentləri şaquli istiqamətdə yuxarıdan aşağıya doğru ehtiyatla 
yerləşdirir və lentin kənarlarını kağızın üzərinə yapışdırır.

Yapışqan quruduqdan sonra şagird toxumağa başlayır.O,kaşızın yuxarı sol kənar küncündən 
başlayır və şaquli lentləri növbə ilə üfiqi lentlərin gah altından, gah da üzərindən keçirir.

İşi  tamamladıqdan sonra şagird fırça ilə azacıq miqdarda yapışqanla,ehtiyatla hərəkət 
edərək, toxuduğunun alt hissəsinə keçirməklə lentin alt hissəsinə və kağızın üst hissəsinə 
sürtür.Sonra yapışqanlı fırçanı kənara qoyur və nəvazişlə lentin istiqamətində hərəkət edərək 
yapışdırır.Nəticədə lentlər vərəqin üzərinə yapışacaqdır.

Şagird bu işdə az-çox məşq etdikdən sonra, tapşırıqlar mürəkkəbləşdirilməlidir.Daha 
mürəkkəb qanunauyğunluqlardan istifadə etdiklərinə görə şagirdləri təərifləyin,tətillərdə 
özünəməxsus tapşırıqlar verin;bu tapşırıqlar konkret rənglər və vərəqlərdən başqa,müxtəlif 
formalı səthlərdən istifadə  etməklə(məsələn,dəiyrmi və yaxud kələ-kötür formalardan 
istifadə etsinlər) özlərini əyləndirsinlər.

Qeyd olunan aktivliyi həyata keçirməzdən əvvəl,yaxşı olardı ki,bütün siniflə interaksiya 
yolu ilə aşağıdakı çalışmaları yerinə yetirəsiniz:boş qalmış sətirləri doldurun;ardıcıllığın 
periodunu deyin.

Sətirləri  verilmiş nümunələrdəki fraqmenrlərə əsasən  davam etdirin; ardıcıllığın periodunu 
deyin (bax şəkil 2).

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri  Şorena Lomtadze  hazırlamışdır
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Şəkil. 2

Qanunauyğunluğu hansı rəng pozur?Ardıcıllığın periodu  neçə rəngdən ibarətdir?(bax şəkil 3)

Şəkil. 3

Birgə interaksiyadan sonra,yəni müəllim şagirdlərin hazırlığını qiymətləndirdikdən 
sonra,onları hazırlıqlarına görə qruplara ayıra bilər.Fərdi olaraq: bir qrupda məsələlərin 
öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gələn şagirdlər:verilmiş ardıcıllıqlarda bir və ya bir 
neçə boş buraxılmış  mövqeni doldura bilənlər birləşə bilərlər;həmçinin,ardıcıllığın 
qanunauyğunluğunu pozan obyekti tanıya bilir,lakin uzunluğu iki mövqedən ibarət olan 
periodu ayırmaqda və ardıcıllığı verilmiş qanunauyğunluğa görə davam etdirməkdə çətinlik 
çəkirlər.
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İkinci qrupda isə məsələnin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gələn şagirdlər-verilmiş mövqedə 
bir və ya bir neçə boş buraxılmış mövqeni doldura bilirlər;həmçinin,ardıcıllığın verilmiş 
qanunauyğunluğunu pozan obyekti tanıyırlar,periodu ayıra bilirlər,ardıcıllığın periodunun 
uzunluğu  iki mövqedən ibarət olarsa, davam etdirə bilir,lakin, periodu ayırmaqda və periodun  
uzunluğu üç mövqedən ibarət olan halda ardıcıllığı verilmiş qayda ilə davam etdirməkdə 
çətinlik çəkirlər.

(Nəzərdə tutulur ki, ardıcıllığın obyekti bir-birindən yalnız bir atributa-rəngə görə fərqlənir).

Uyğun olaraq,müəllim qruplara tapşırıqlar verir–birinci qrupa: a)verilmiş qanunauyğunluğa 
görə lentlər seç və vərəqi həm şaquli, həm də üfiqi cərgələrlə doldur;b)şaquli lentləri üfiqi 
lentlərin həm altından,həm də üzərindən keçirməklə toxuyun(yaxud əksinə). Məsələn,əgər 
birinci şaquli lenti birinci üfiqi lentin üzərindən hörürüksə,onda, ikinci şaquli lenti birinci üfiqi 
lentin altından toxuyuruq və sairə.Uyğun olaraq birinci şaquli lent ikinci üfiqi lentin altından 
keçəcəkdir(bax şəkil4), lakin ikinci şaquli lent ikinci üfiqi lentin üzərindən keçəcəkdir və 
sairə.

Şəkil. 4

İkinci qrupun aldığı tapşırıq: a)verilmiş qanunauyğunluğa əsasən müvafiq lentləri seçir 
və vərəqin həm şaquli, həm də üfiqi sıralarını doldur; b)şaquli lentləri üfiqi lentlərin 
növbələşdirərək əvvəlcə  altından,sonra isə üzərindən keçirin(yaxud,əksinə).Məsələn, əgər 
birinci şaquli lenti birinciü fiqi lentin üzərindən keçiririksə,onda ikinci şaquli lenti birinci 
üfiqi lentin altından keçirməliyik və sairə. Uyğun olaraq,birinci şaquli lent ikinci üfiqi lentin 
altından,lakin ikinci şaquli lent  ikinci üfiqi lentin üzərindən keçəcəkdir  və sair.(bax şəkil 5).
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Şəkil. 5

Müəllim tapşırığı tez yerinə yetirməklə özlərini göstərən şagirdlər üçün məsələni mürək-
kəbləşdirə bilər.
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I-II  sinif

„Şənliyə hazırlaşaq“

Layihənin məqsədi:şagirdlər əşyaların və rəsmlərin\fiqurların periodik düzülmələrini 
(ardıcıllıqlarını) yığmağı və müqayisə etməyi bacarmalıdır,onların motor-hərəkət bacarıqları 
inkişaf etdirilməlidir.

Şagirdlər növbə ilə zərləri atırlar və hər dəfədə əlavə bir barat alırlar. Onların hər biri 
götürdükləri tapşırığın və baratın nümunəsinə əsasən layihəni yerinə yetirir. „Kubiklər“ 
nümunəsində mümkün ola biləcək tapşırıqlar verilmişdir.

 

„Kubiklərin“ nümunələri

Baratda verilən qa-
nunauyğunluğu                

gözləməklə divarın üfiqi 
çilçıraqlarını düzəlt.                     
Özün ardıcıllığın nü-

munəsini hazırla və ona 
uyğun olan bir çilçıraq 

düzəlt.

Baratda verilən qa-
nunauyğunluğu                    

gözləməklə divarın şaquli 
çilçıraqlarını düzəlt.                    
Özün ardıcıllığın nü-

munəsini hazırla və ona 
uyğun olan bir çilçıraq 

düzəlt.

Baratda verilən qa-
nunauyğunluğu                    

gözləməklə pəncərədən 
asılan  çilçıraqları düzəlt.                     

Özün ardıcıllığın nü-
munəsini hazırla və ona 
uyğun olan bir çilçıraq 

düzəlt.

Baratda verilən qa-
nunauyğunluğu                 

gözləməklə qapının 
bəzədilməsi  üçün 
çilçıraqlar  düzəl.                     

Özün ardıcıllığın nü-
munəsini hazırla və ona 
uyğun olan bir çilçıraq 

düzəlt.

Baratda verilən qanun-
auyğunluğu    gözləməklə 

lövhənin yuxarısından 
asmaq üçün çilçıraqlar  

düzəlt.  
Özün ardıcıllığın nü-

munəsini hazırla və ona 
uyğun olan bir çilçıraq 

düzəlt.

Baratda verilən qanun-
auyğunluğu    gözləməklə 
tavandan asılan çilçıraqlar 

düzəlt.  
Özün ardıcıllığın nü-

munəsini hazırla və ona 
uyğun olan bir çilçıraq 

düzəlt.
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Baratlar nümunəsi: məsləhət görülür ki,baratları rəngli printerdə hazırlayasınız və laminatlaşdırasınız:      
belə olarsa ,onları dəfələrlə işlədə bilərsiniz–başqa sinif aktivlikləri zamanı da işlədə bilərsiniz.  
Uşaqları da bunların hazırlanmasına cəlb etməniz  mümkündür–ürəkləri  rəsm dərslərində rənglədin.

Müəllim üçün təlimat:  İşə başlamazdan əvvəl şagirdləri çilçıraqların nümunələri ilə tanış 
edin. Onlarla birlikdə seçin,məsələn,qapıların bəzədilməsi üçün olan çilçıraqlarından birini.
Sinfi hansı rənglərlə bəzəməyi şagirdlərlə razılaşdırın.Rəsm dərslərindən istifadə edin 
ki,şagirdlər fiqurları hazırlamağı və rəngləmənsini özləri bacarsınlar.Hər bir şagirddən 
xahiş edin ki,vərəqdə bir fiqurun hazırlanması üçün lazım olan ləvazimatları yazsınlar–
məsələn;yapışdırıcı,qayçı, rəngli lent,yaxud kapron ip (uzunluğu göstərməklə),rəngli vərəqlər 
(miqdarını göstərməklə). Bu tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı şagirdlərin hazırlıq 
səviyyələri aşkar ediləcəkdir və sizə aşağı hazırlıqlı şagirdlərlə işləmək imkanı veriləcəkdir–
xahiş edin ki,baratlarda verilmiş fiqurların ardıcıllıqlarını yazsınlar (rənglərinə və/yaxud 
adlarına görə;məsələn, „qırmızı rəngli ürək,qızıl gül rəngli ürək“  ya da  „qırmızı gül, qırmızı 
may böcəyi“ ).İzah etsinlər:təkrarlanan nədir–rənglər,yoxsa fiqur, sonra isə yerinə yetiriləcək  
tapşırığı sözlərlə ifadə etsinlər.Çap vərəqlərində rəsmləri çəksinlər,necə çilçıraq hazırlamaq 
istədiklərini seçsinlər.İş materiallarının alınması üçün müdiriyyətə və valideynlərə müraciət 
edin. Şagirdlərin əl işlərinin satış-sərgisini də təşkil edilməsi mümkündür.Eyni aktivliyi 
təbiət dərslərinə də tətbiq etmək olar,həmçinin, payız şənliyi keçirmək, ya da yeni il satış-
sərgisi  düzəltmək olar. 
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Çilçıraqların nümunələri

Divar çilçıraqları - (şaquli)

Şagird  (sinfə müvafiq olaraq)  2 yaxud 3 fiqur seçir

Divar çilçıraqları-üfiqi

            

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili  hazırlamışdır
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Pəncərələri bəzəmək  üçün

Tavandan asma çilçıraqlar

         

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili  hazırlamışdır
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Lövhənin yuxarıcından asma çilçıraq

   

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili  hazırlamışdır
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Qapıları  bəzəmək  üçün  çilçıraqlar
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Yeni il mövzusuna dair layinənin

 nümunəsi
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Təbiət

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili  hazırlamışdır



45

Hərəki (mobil)

(interyerin bəzədilməsi üçün asma hərət edən kompozisiya)

Bu iş üçün sizə lazım olanlar:rəngli kağızlar, yapışqan,qayçı,qurumuş yarpaqlar,ip(qaytan) 
yaxud rəngli yoğun sap.

İşin təsviri: 

Qəhvəyi rəngli kağızdan kirpi kəsin, istənilən  başqa heyvan və ya ürəyinizdən keçən hər 
hansı bəşqa bir abstrakt təsvir.

Sarı və ya qırmızı rəngli kağızdan meyvə kəsə bilərsiniz,göbələklər, yaxud sizin fikrinizə 
görə mobilinizə uyğun  olan  istənilən  başqa  forma,onları kirpilərə yapışdırın. 

Kirpiləri və yarpaqları yapışqanla ipə bərkidin. Belə ipləri tavandan,kitab rə-
flərindən,pəncərənin dəstəklərindən asa bilərsiniz.Otaqdakı havanın hərəkəti zamanı mobil 
öz oxu ətrafında fırlanacaqdır.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili  hazırlamışdır



46

O y u n l a r



47

I sinif

„Maneələr“

Mövzu: -Toplulardan cütluklərin,üçlüklərin,beşliklərin  və s. ayrılması; 

-Ardıcıllığın verilmiş fraqmentinə uyğun olaraq–bu ardıcıllığın bir neçə ardıcıl mövqeyinin 
doldurulması;

-10-u aşmaqla ədədlər üzərində əməllərin yerinə yetirilməsi.

Sinif otağının bir tərəfində ardıcıllıqla üç kəndir-„Baryer“-çəkilmişdir (baryerlərin  I 
sırası),3-ü ikinci tərəfdə (baryerin II sırası).Hazırlığına görə sinif iki komandaya bölünür.  I 
komanda sol tərəfdəki baryeri aşmalıdır, II komanda isə sağ tərəfdəki baryeri aşmalıdır.

Birinci baryerdən tapşırıqlar olan baratlar  asılıbdır.İkinci və üçüncü baryerdən asılmış 
tapşırıqlar baratlarına isə nömrələr yazılıbdır.İkinci baryerin baratlarınayazılmış ədədlərbirinci 
baryerin tapşırıqlarının cavablarına uyğun gəlir (hərəsinə biri).Üçüncü baryerin baratlarının 
nömrələri isə ikincinin tapşırıqlarının cavablarıdır.

I  komanda tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün əlavə resurslara ehtiyacı olan şagirdlərdir;ona 
görə də I sıranın baryerlərinin yanında stollar durmalıdır,bu stollarda lazımi miqdarda 
„Sütunlar və kubiklər“,say çöplərivə sair  olmalıdır.Şagirdlər bunlardan istifadə edə bilərlər.

II dəstə komanda isə tapşırıqları əlavə resurslardan istifadə etmədən yalnız qələm/və ya 
karandaşlardan istifadə  etməklə  yerinə yetirirlər.

Müəllim cərgələr arasında durur,yerinə yetirilmiş tapşırıqları yoxlayır  və  jetonlar verir.

Birinci şagird birinci bariyerə tərəf gedir, baratı qoparır,tapşırığı yerinə yetirir,müəllimə 
göstərir.Əgər tapşırıq düzgün yerinə yetirilibdirsə,müəllim tapşırığı özündə saxlayır,şagirdə 
bir jeton verir(ikinci baryeri aşan zaman isə iki jeton,üçüncü baryeri aşan zaman isə üç jeton 
verir).Şagird kəndirin altından keçir,ikinci baryerin yanına gedir üzərində birinci baryerin 
cavabına uyğun nömrə  yazılmış baratı qopardır.Sonra həmin əməliyyat təkrar olunur.Əgər 
hər hansı mərhələdə  cavab düzgün olmazsa,şagird jeton almır və müəllim növbəti baryerin 
tapşırıq nömrəsini göstərir.Bütün baryerləri aşdıqdan sonra şagird öz komandasının  yanına 
qayıdır və oyunu komandanın  ikinci iştirakçısı davam etdirir.

Komandalar oyunu eyni zamanda başlayırlar.Hansı komanda oyunu tez qurtararsa,əlavə 
olaraq 5 jeton alır.Çox jeton toplayan komanda qalib hesab edilir.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır
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Tapşırıqların nümunələri:

I sıranın tapşırıqları: birinci baryer: 1) Cütlükləri dairəyə al.Neçə cütlük olduğunu yaz.    

2)Üçlükləri dairəyə al.Neçə üçlük olduğunu yaz.

İkinci baryer: 1) Boş buraxılmış ədədi yaz: 7+□=11

2) Boş buraxılmış ədədi yaz:6+□=12

Üçüncü baryer: 1) Ardıcıl gələn növbəti iki fiquru çək: □;○;�;□;○;�;□;○;�;...

2)Ardıcıl gələn növbəti iki ədədi yaz: 1;2;5;1;2;5;1;...

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır
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II İkinci sıranın tapşırıqları: birinci bariyer:

1) Üçlükləri dairəyə al.Neçə üçlük olduğunu yaz.

2) Beşlikləri dairəyə al.Neçə beşlik vardır?

İkinci baryer:

1) Boş buraxılmış ədədi yaz: 8+□=14

2)Boş buraxılmış ədədi yaz7+□=15

Üçüncü   baryer:

1) Növbəti  iki  fiquru çək:   ...

2) Ardıcıl iki növbəti ədədi yaz: 2;5;8;...

Belə tapşırıqlardan hər bir baryer üçün komandada olan iştirakçıların sayı qədər düzəldirik.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır
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I-II siniflər

„Sütunlar və kubiklər vasitəsi ilə ədədlərin tanınması“

Bacarıqlar: Ədədlərin  mövqelərinin və toplama –çıxılmasının qavranılması

Ləvazimat:

Onluqların sütunları və təkliklərin kubikləri;

yüzlüklər cədvəli;

Təkliklər və onluqlar cədvəli (aşağıya baxın);

Çap vərəqləri.

Oyunun qaydaları:

1. Stolun üzərinə onluqların bir neçə sütununu və təkliklərin bir neçə kubiklərini qoyun.
Şagirdlərdən xahiş edin ki,müvafiq ədədləri təkliklər və onluqlar cədvəlində müvafiq 
olduqları yerə yazsınlar.

Məsələn:əgər stolun üzərində iki ədəd onluq sütunu və üç ədəd təkliklər kubiki 
durursa,onlar onluqlar sütununa 2 və təkliklər sütununa isə 3 yazmalıdırlar.

Şagirdlər,həmçinin,aldıqları nəticəni yüzluklər cədvəlində də yaza bilərlər,bu yazılış 
onlara aldıqları ifadəni standart yazılmış ədədlər ilə əlaqələndirməkdə yardım 
edəcəkdir.

2. İndi isə sütunları və kubikləri kağız ilə örtərək şagirdlərə fərqli miqdarda kublar 
göstərin .

Məsələn: onlara 5 dənə təkliklər kubu göstərin.

3. Şagirdlərə deyin ki,bu kubları vərəqin altında olan əvvəlki kubların və sütunların 
yanına qoyaq.İndi isə şagirdlər baxmamaq şərti ilə kağızın altında nə miqdarda kub 
olduğunu bilməlidirlər (yardım məqsədi ilə onluqlar və təkliklər cədvəlini və ya 
yüzlüklər cədvəlindən istifadə edə bilərlər).

4. Şagirdlər cavabı dedikdən sonra,vərəqi götürün və onlarla birlikdə sayın.Eyni 
zamanda diqqəti onluqları ifadə edən kubların və yüzlükləri ifadə edən sütunların  
miqdarına yönəldin.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili  hazırlamışdır
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Diferensiasiya:

1. Kubların miqdarını elə seçin ki,onları birləşdirərkən  ümumi  miqdarı onluqların 
miqdarını aşmasın (aşağı hazırlığı olan qruplar üçün). 

2. Kubların miqdarını elə seçin ki,onluqlar sütununa əlavə etmək də lazım gəlsin (orta 
hazırlığı olan qruplar üçün).

3. Kubların miqdarını elə seçin ki,yüzlük bloku da əlavə etmək lazım gəlsin (nisbətən 
yüksək hazırlığı olan qruplar üçün).

4. Uyğun əməliyyatı kağızın altındakı kubları üzərə çıxararaq da həyata  keçirin(əlavə 
etmənin əvəzinə) (yüksək hazırlığı olan qruplar üçün).

Onluqlar Təkliklər

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili  hazırlamışdır
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Yüzlüklər cədvəli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili  hazırlamışdır
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I-II siniflər

„Arzuolunan onluqların paseansı“

Ləvazimat: Hər bir oyunçu üçün 1-dən 10-da daxil olmaqla rəqəmlər yazılmış baratlar 
dəsti(hər bir ədəd  dörd müxtəlif rəngdə olan kağızdan hazırlanmalıdır,dəst 40 baratdan 
ibarətdir)

Bacarıqlar: onluqları  yığmaq  (ədədləri qavraya bilmək)

Oyunun qaydaları: 

1. Hər bir oyunçu özünün əvvəlcədən kəsilmiş dəstindən 2 barat götürür,çevirərək stolun 
üzərinə ön tərəfdən düzür.Baratlar üfiqi vəziyyətdə paseansdakı kimi düzülür.Əgər 
onlardan birinə öz dəstlərindən olan baratların elə kombinasiyası düşərsə ki,onların 
cəmi 10-a bərabər olsun (məsələn, 2-lik və  8-lik baratları),onlar ayrıca „onluqlar 
toplusuna “qoyulmalıdır(hər bir oyunçunun bir şəxsi „onluqlar toplusu“vardır).Əgər 
10-luq çıxarsa,onu bir başa onluqlar toplusuna qoymaq lazımdır. Sonra,yenə iki barat 
götürülür və sair,oyun oyunçular öz dəstlərindəki bütün baratları yoxlayıb qurtarana 
qədər davam edir.

2. Sonra oyunçular, cütlüklərdən ayrılmamaq şərti ilə,qalmış baratlardan bir-bir barat 
götürürlər və ikisi bitlikdə 10-luqlar cütü yığmağa çalışırlar,onları ümumi „onluqlar 
toplusuna“ qoyacaqlar. Əgər baratların tam dəsti oyun üçün istifadə olunubdursa,oyunun 
sonunda oyunçuların heç birində barat qalmamalıdır.

Nümunə: 

Bu nümunədə 
oyunçu 
7-liyi 3-lüklə 
cütləməlidir, 6-lığı  
4-lüklə, 10-luğu 
isə dəstəyə birbaşa  
cütləmədən 
qoymalıdır.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili  hazırlamışdır
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3. Oyunçular baratların cütlənməsini qurtardıqdan sonra,onlar şəxsi nəticələrini öyrənmək 
üçün onluqlar dəstini yoxlamağa başlayırlar.Oyunçuların hamısı növbə ilə dəstin üstündə 
duran baratı götürürlər və növbəti kimin olacağını uca səslə elan edirlər.Digərləri isə cavab 
verirlər. Məsələn, əgər dəstin uca səslə oxunan üst baratı 6-lıq olarsa,bu zaman başqa 
oyunçular başa düşməlidirlər ki,onların cütlük  baratı 4-lük olacaqdır və sair. (Şagirdlər 
üçün belə proqnozlaşdırma sevindiricidir və yaxşı məşq etməyi də təmsil edir).

Əyləncəli fərziyyə:

İki oyunçu bir-biri ilə qarşılaşaraq oyunun birinci mərhələsini kimin tez qurtarmasında 
yarışırlar.

Diferensiasiy:

1. Oyunçulara üç baratdan istifadə etməklə onluğun yığılmasını tapşırın,məsələn,5+3+2.
Bu halda oyunçular eyni vaxtda üç barat çevirirlər. Başqa şərtlər isə eyn ilə qalır.

2. Oyunçulara tapşırıq verin ki,həmin qayda ilə başqa ədədləri də yığsınlar və bu zaman 
4 baratdan istifadə etsinlər. Bu halda oyunçular eyni vaxtda dörd barat çevirirlər.Başqa 
şərtlər isə eyn ilə qalır.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili  hazırlamışdır
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I-II siniflər

Bir tetriliklərin xırdalanması“

Bacarıqlar: təkliklər  və onluqlar intervalları ilə saymaq,bir tetriliklərin onluq tetrilərə 
xırdalanması, ədədlərin müqayisəsi.

Ləvazimat: bur tetriliklər və on tetriliklər;zər;oyun cədvəli.

Diskusiya mövzuları:

On tetrilik almaq üçün neçə bir tetrilik lazımdır?

11 tetrini hansı iki üsulla almaq olar? (on tetrilik və bir tetrilik,yaxud 11 dənə bir tetrilik)

Bir   tetriliyi və on tetrilikləri təkliklər və onluqlar mövqeyi ilə əlaqələndirin.

Aktivliklər:

1. Hər oyunçuya bir oyun cədvəli verilir.

1. Birinci oyunçu zəri atır və hansı ədəd düşərsə,ona müvafiq miqdarda bir tetrilik 
görürür,sonra onları qarşısında duran bir tetriliklər cədvəlinin xanalarına nizamla 
düzür. Məsələn,əgər zər beşliyin üzərində dayanarsa,o ,xanalara beş dənə bir tetrilik 
düzəcəkdir.

Bir tetriliklər:

On  tetriliklər:

Ümumi miqdar:

2. İkinci oyunçu da zəri atır və uyğun olaraq bir tetrilikləri  qarşısındakı xanalara düzür.

3. Birinci oyunçu zəri yenidən atır. Əgər oyunçunun bir tetriliklərinin ümumi sayı 
10-u keçərsə,o,on tetriliyə xırdalamalıdır və on tetriliklər cədvəlinə qoymalıdır.
Məsələn,əgər birinci oyunçunun 5 dənə bir tetriliyi var idisə və zər altılığın üzərinə 
düşərsə, 10 dənə bir tetriliyi 1 dənə  on tetriliyə xırdalamalıdır və bir dənə bir tetrilik 
saxlamalıdır,yekunda cəmin 11 tetri olması üçün.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili  hazırlamışdır
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Bir tetriliklər:

On tetriliklər:

Ümumi  miqdar:

Oyunun  gedişi:

1. Oyunçular cədvəllərində hansı məbləğin olduğunu müntəzəm olaraq yoxlamalıdırlar.

Onlar birlikləri və onluqları tez saymağı bacarmalıdırlar ki,kimin daha çox pulu 
olduğunu yoxlaya bilsinlər.

2. Oyunçular, zəri vaxtın qurtarmasına qədər və yaxud, oyunçulardan birində 60 tetri 
toplanana qədər növbə ilə atmaqda davam edirlər. Aydındır ki,məqsədin miqdarının 
daha yüksək (aşağı)seçilməsi də mümkündür.Oyunun sonunda onlar ümumi miqdarı 
müvafiq xanalara yazırlar və bir-biri ilə müqayisə edirlər.

 Əvvəlcədən nəzərə alınmalıdır ki, gərək bir tetriliklər və on tetriliklər,mümkün qədər, 
tez-tez təkliklərlə və onluqlarla uyğunlaşdırılsın.

Diferensiasiy:

1. Şagirdlərə tapşırıq verin ki,daha böyük ədədi almaq üçün onlara nə qədər  sikkələr 
lazım olduğunu müəyyənləşdirsinlər.Məsələn,əgər 14 tetriləri vardırsa, 30 tetri almaq 
üçün neçə tetri əlavə etmək lazımdır?

2. Şagirdlərə tapşırıq verin ki,bir tetriliklər cədvəlini doldurmaq üçün zəri ən azı neçə 
dəfə atmaq lazım olduğunu tapsınlar.

3. Şagirdlərə tapşırıq verin ki,bir tetriliklər cədvəlini 5 dəqiqədə doldursunlar.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili  hazırlamışdır
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I-II siniflər

„Tağın altından keç“

Ədədin tərtib edilməsi, 20 də daxil olmaqla ədədlərin toplanması/çıxılması

Oyunun məqsədi: şagirdlər sayı başa düşsünlər,ədədlər arasındakı asılılıqları və 
toplama-çıxma əməllərini bilsinlər, toplama-çıxma əməllərinin bir-birinə qarşılıqlı 
çevrilən əməllər olduğunu başa  düşsünlər,verilmiş  ədədə  uyğun olan əşyalar toplusunu 
ayıra bilsinlər.

İki şagirdin əlləri bir-birinə çarpazlaşdırılır və yuxarı qaldırılaraq,bir növ,əllərlə tavan əmələ 
gətirilmişdir.Əllərində üzərində ədədlər yazılmış baratlar tuturlar.Digər şagirdlərə isə müəllim 
baratlar paylayır.Bu baratlarda ədədlər yazılmışdır(baratların əvəzinə kiçik əşyalardan istifadə 
edə bilərsiniz ,elə edin ki,hər şagirdə müxtəlif sayda əşya düşsün).Müəllimin „Tağın altından 
keçməyə başlayırıq“ göstərişi ilə şagirdlər cütlük yoldaşlarını axtarmağa başlayırlar–cütlük 
yoldaşının baratında yazılmış ədəd tağın üzərində „yerləşdirilən“ədədi təşkil etməlidir.Tağın 
altından yalnız cütlük yoldaşını düzgün seçən cütlük keçə bilər .

10-u aşmaqla toplama-çıxmada çətinlik çəkən şagirdlər üçün  (məs. 8+7 )oyunun qaydalarına 
dəyişiklik etmək olar: tağın altından yalnız iki şagirdin deyil,üç nəfərin də keçmək icazəsi 
vardır.Onlardan iki nəfərinin ədədlərinin cəmi 10 olmalıdir.Məsələn:tağın üzərində 
yerləşdirilmiş baratda  17 yazılmışdır.Tağın altından ədədləri  (3;7 və 7 ),   ( 2;8 və  7) 
,yaxud( 9;1;7)olan üç şagird keçə bilər.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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I-II siniflər

„Rəsmi tamamla“

Oyunda iki və ya daha çox oyunçu oynayır (hər dəstədən bir oyunçu).Lövhəyə müəyyən 
sayda dairələr toplusu çəkilibdir. Şagirdlər  novbə ilə lovhəyə yaxınlaşırlar və lovhəyə şəxsi 
toplumlarına  bir dairə əlavə edirlər.Şagirdlər toplumları dairələrlə elə doldurmalıdırlar 
ki,hər toplumda  göstərilən miqdarda(məsələn  9) dairə olsun .Oyunda tapşırığı hamıdan tez 
və düzgün yerinə yetirən dəstə qalib gəlir.

“Cəbri loto“

Şagirdlər dairədə dururlar.Onların hər birinə başqalarından fərqli olan və üzərind 0-dan 
10-a qədər olmaqla müəyyən ədəd yazılmış baratlar verilmişdir.Şagirdlərdən biri dairədə 
durur və ədədi deyir , məsələn: 8. Dairədə duran-baratında 8 yazılmış  şagird onun ədədini 
10-a tamamlayan şagirdi axtarır  və dairənin ətafında 2-yə doğru qaçaraq onun qarşısında 
durur.2 –yazısı olan şagird də qaçır–o,dairənin ətrafına dövrə vurub öz yerində dayanmağa 
çalışmalıdır.Əgər 8 ədədi olan şagird 2 yazısı olana çata bilmirsə,2 yazısı olan şagird 
aparıcının yerini tutur və növbəti ədədi səsləndirir.

Oyunların üçü də elə dəyişdirilə bilər ki,oyunçular toplamanın əvəzinə çıxma əməlini yerinə 
yetisinlər;məsələn ,oyun qurtardıqdan sonra,şagirdlər dairələr cızmaq əvəzinə  növbə ilə 
onları toplumda arzu olunan sayda dairələr qalana qədər silməyə başlayırlar.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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Riyaziyyat mövzularının tədrisinin diferensiasiya elementləri ilə 
planlaşdırılması sxemi

Mövzu:  Toplamanın qruplaşdırılması

Fənn:Riyaziyyat Sinif:   İkinci
Vaxt:Bu  aktivliyi  həyata  keçirmək  üçün  nə  qədər  vaxt  lazımdır?  Bir  dərsdə  həyata  keçiriləcək  və  
ya  bir  neçə          dərsə paylaşdırılacaqdır? 

İki  dərsə paylaşdırılacaqdır.
Giriş
Dərsin /aktivliyin  əsas məqsədi:

Şagirdər toplamanın qruplaşdırılması xassəsini öyrənəcəklər,ədədləri asan və əlverişli ardıcıllıqla 
toplayacaqlar.
Tədrisin nəticələri
Münasibət(əhəmiyyətli ideyya,prinsip, qanunauyğunluqlar,dəyər,problem və sair.)

Şagirdlərdə  ədədlər üzərində əməlləri yerinə yetirərkən ədədlər arasındakı qanunauyğunluqları 
tapmaq cəhdi və mühakimələr zamanı əsas ideyaları ayırd etmək  qabiliyyətləri inkişaf 
etdiriləcəkdir.

Şagirdlərdə toplamanın yerinə yetirilməsinin daha asan yollarını tapmaq arzusu yaranacaqdır.
Bilik (faktlar,sözlər,terminlər,yadda 
saxlanılacaq ideyalar və sair.)

Şagirdlər  biləcəkdirlər  ki,tolamanın 
dəyişdirilmiş ifadəsinin  nəticəsi əməllərin  
yerinə  yetirilmə ardıcıllığından asılı deyldir.
Ədədlərin toplanmasını asanlaşdırmaq 
üçün ədədlərin əlverişli cütlüklərini seçmək  
mümkündür.

Bacarıqlar (düşüncə bacarıqları,fənn 
bacarıqları,qiymətləndirmə bacarıqları, hesablama 
strtegiyaları və sair.)

Şagird toplamanın dəyişdirilmiş ifadəsinin 
nəticəsinin asan üsulla hesablanmasını  
bacarcaqdır.Şagirddə hesablama bacarıq-
qabiliyyətlərı  inkişaf etdiriləcəkdir,o, konkret 
misal üçün şifahi hesablamanın müxtəlif 
üsullarını tapacaq və tətbiq edəcəkdir,tətbiq etdiyi 
üsulu izah edə biləcəkdir.

Milli  Tədris  Planının  standartı: 

Riy. II.2. Şagird say,ədədlər,ədədlərin adları arasındakı münasibəti və toplama-çıxma 
əməllərini əlaqələndirməyi bacarırr

•	 10-u aşmaqla toplam-çıxma əməlini şifahi olaraq hesablayır və tətbiq etdiyi üsulu 
nümayiş etdirməyi bacarır(məsələn :ədədlər pilləsində və ya əşyalar toplusunda).

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Tsitsino Toria və Mevlud Bardavelidze   
hazırlamışdır 
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Riy. II.5. Şagird  ədədlər və onlar üzərində əməlləri məsələlərin həllinin icrası zamanı tətbiq 
etməyi bacarır.

•	 Məsəslənin şərtinə əsasən nəyin verildiyini və nəyin axtarıldığını müəyyən etməyi 
bacarır;

•	 Asan məsələlərin həlli üçün müvafiq əməlləri,onun həlli üsullarını və modelləri 
seçməyi bacarır (məsələn:toplama,çıxma,ikiqat artırma,yaxud yarılama;vahid 
addımlar  ilə irəli,yaxud gerisaymaq; əşyalar çoxluğu,  yaxud   ədədlər   pilləsi);

Riy. II.7. Şagird  toplama –çıxma   əməlini  sadə riyazi məsələlərin həllinə tətbiq  etməyi  
bacarır.

•	 Toplamanın kommutasiya (yer dəyişməsi qanununu)və assosiasiya(qruplaşma 
qanununu) xassəsini ədədi ifadələrin qiymətinin hesablanmasına tətbiq edir.

Vacib  olan  ilkin bilik-bacarıqlar

•	 100-ə qədər ədədlərin toplanmas və çıxılması;  

•	 Iki əməlli toplama (ədədlər pilləsində,yaxud əzbərdən);

•	 Toplmanın yerdəyişmə qanunu;

•	 Iki rəqəmli ədədlər,onların adları və yazılması;

•	 Cəbri hesablamalarda  mötərizə işarəsini istifadə etmək,əməllərin ardıcıllığı, 
sözlərlə verilmiş iki əməl üçün dırnaq işarəsini tətbiq etmək və əksinə,yazılmış 
ədədi  ifadənin sözlərlə ifadə edilməsi;

•	 Sadə riyaziyyat məsələlərinin hesablanması zamanı ədədi ifadənin  tərtib edilməsi.

Ilkin biliyin qiymətləndirilməsi (Şagirdlərin bilik-bacarıqları haqqında nə bilirsiniz? Hansı 
mənbələrə istinad edirsiniz?)

Şagirdlərin ilkin bilikləri haqqında məlumatları, onların ev rapşırıqlarının qiymərləndirilməsi və 
əvvəlki dərslərdə şagirdləri müşahidə etməklə, həmçinin,dərsin birinci fazasında çalışmaların 
araşdırılması zamanı əldə edirik.

Dərsin\aktivliyin planı

Şagirdlərin qruplaşdırılması formaları
Bu aktivliyi həyata keçirərkən qruplaşdırmanın hansı formasından istifadə edirsiniz (bütün 
sinif,cütlüklər,üçlüklər,dördlüklər,homogen,heterogen  və sair)?                                                                       

Bütün sinif, cütlüklər,fərdi,qrup işi.

Qruplaşdırmanın meyarları: 
Diferensiasiyalı tədris üçün şagirdlərin qruplaşdırılmasını nəyə əsasən  aparacaqsınız? 

Qrup işləri zamanı qruplaşdırma şagirdlərin  hazırlığına əsasən aparılacaqdır.

Tədris ləvazimatları: (mətn,əyani vasitələr,internet-resurslar və sair  ). Şagirdlərin 
dərslikləri,flipçart vərəqinə çəkilmiş cədvəl, qrup işləri üçün tapşırıqlar baratları,plakar –ədədlər 
pilləsi,  „sütunlar və kubiklər“, say çöpləri,proyektor.

Dərsin\aktivliyin mərhələləri

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Tsitsino Toria və Mevlud Bardavelidze   
hazırlamışdır 
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I – İlkin

Hazırlıq xarakteri 
daşıyan ev 
tapşırıqlarının hər 
bir məsələsinin 
bütün siniflə 
birlikdə işləyərək 
araşdırılması. Bu 
aktivlikdə şagirdlərin 
ilkin bilikləri 
aktivləşdiriləcəkdir.
Şagirdlər,praktiki 
olaraq ,  ikinci fazada 
qavrayacaqları  
üzərində işləyirlər. 
Müəllim  şagirdlərin 
suallarına diqqət edir 
və onların hazırlığını 
yoxlayır.

II – Ərzində

Qruplarla işləyərək yeni biliklərin   
quraşdırılması   və  anlaşılması    baş 
verəcəkdir .

III – Sonra

Yeni biliyin 
möhkəmləndirilməsi 
–şagirdlər  qruplarla 
və fərdi işləyərək 
öyrəndiklərinin  tətbiq 
edilməsi üzərində  
işləyirlər.

Qiymətləndirmə:

Şagirdlərin tədris prosesini və nəticələri necə müşahidə edəcəksiniz? Şagirdlərin nailiyyətləri haqqında 
nəyə əsaslanaraq mühakimə yürüdürsünüz ?

Müəllim şagirdlərin tədris prosesini müşahidə edir və ev tapşırıqlarını yoxlayaraq nəticələri 
qiymətləndirir (ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi keyfiyyətinə baxaraq), həmçinin, şagirdləri  
sinif aktivliklərinə  cəlb olunmları  və  məhsuldarlığa görə, cütlüklər  və  qruplarda aktiv 
işləmələrinə görə qiymətləndirir.

Əlavə resurslar:

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Tsitsino Toria və Mevlud Bardavelidze   
hazırlamışdır 
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I Dərs:

I faza:

Ev  tapşırıqlarının  yoxlanılması – araşdırılması1.                                                                                                     

Şəklə  uyğun olan  bütün ifadələri dairəyə alın:    

  8+5;   5+6;  5+8;  7+8.

2.  Toplamanı yerinə yetirin: 

  9+6;  3+17;  7+6;  12+8;  8+7;   9+11.

3.  Ədədi ifadələri və onların qiymətlərini müqayisə edin:

2+7 və 7+2;     9+5 və 5+9;    10+9 və 9+10;    7+8 və 8+7.

4.  Ədədi  ifadəni yazın:

15-in  və  3-ün  cəminə   28  əlavə  edək;

10  ədədinə 17-i  və   43-ün  cəmini   əlavə  edək;

72-nin   və  9-un  cəminə   18-in və  8-in cəmini  əlavə edək.

5.  Cədvəli  doldurun:

1)

+ 3 2

8+7

7+8

2)

+ 5 6

5+6

6+5

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Tsitsino Toria və Mevlud Bardavelidze   
hazırlamışdır 
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1.2. 3. Məsələlər əzbər yoxlanılacaq,   şagirdlər cavabları oxuyurlar,müəllim partalar arası 
gəzir, şagirdlərin işlərini nəzərdən keçirir, bu zaman onlar düzgün olmayan cavabları 
dəftərlərində düzəldirlər.3-cü məsələnin araşdırılması zamanı şagirdlər toplamanın 
yerdəyişmə xassəsini xatırlayacaqlar: toplananların yerinin dəyişdirilməsi zamanı cəm 
dəyişmir.

5. Məsələni yoxlamaq üçün müəllim lövhəyə flipçart üzərində hazırlanmış cədvəli asır.
Cədvəlin doldurulmasından  əvvəl sinifdən soruşur:

Toplananların adını deyin (birinci toplanan  8-in və 7-nin cəmidir, ikinci toplanan isə 3 -dür); 
ifadəni lövhəyə yazın, toplamanı şifahi yerinə  yetirin. 

Ola bilər ki, şagirdlər   ifadəni  mötərizəsiz və yaxud  mötərizə  tətbiq  etməklə yazsınlar.

8+7+3= (8+7)+3 = 15+3 = 18.

4) və 5) tapşırıqların yerinə yetirilməsində çətinlik çəkən və müəllimin köməyinə ehtiyacı  
olan şagirdlər aşağı hazırlıqlı şagirdlərdir (I təbəqə)  və  gərək onlara  əlavə vasitələrdən 
istifadə etməyə imkan verəsiniz:ədədlər  pilləsi,  „Sütunlar   və  kubiklər“, hesablama çöpləri  
və sair.

II   faza:

Müəllim şagirdləri dərsin məqsədi ilə tanış edir:  üç ədədin toplanmasını necə asanlaşdıra 
biləcəyimizi müəyyənləşdirək.

Müəllim ev tapşırıqlarının  araşdırılmış misallarından bir- ikisini seçir (məsələn, (7+8)+2 ). 
Sinif toplamanın nəticələrini yada salır. ( 7 + 8 ) + 2 = 15 + 2 = 17  (Şagirdlər,,Buki”lərdə 
işləyirlər).

Toplamanı başqa üsulla necə yerinə yetirə bilərik?  Bunun üçün belə bir situasiyanı araşdıraq: 

II təbəqəyə (orta hazırlıqlışagirdlərə) tapşırıq  verir:

Avtomobil dayanacağında bir tərəfdə  7 avtomobil  durur, ikinci tərəfdə isə 8 avtomobil 
durur.  Avtomobil dayanacağına iki avtomobil yenə gəldi.Dayanacaqda neçə avtomobil 
olacaqdır?İfadə düzəldin  (yeni avtomobillərin yerləşməsinin müxtəlif hallarını araşdırın).
Alınmış bərabərliyə diqqət edin və nəticə çıxarın.    

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Tsitsino Toria və Mevlud Bardavelidze   
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I təbəqə qrup şəklində yaranmış vəziyyəti araşdırır, əlavə vasitələrdən istifadə edirlər,lazım 
gəldiyi halda müəllim onlara yardım edir. Onlara daha strukturlaşdırıcı tapşırıqlar verilir: 
1) İki tərəfdə birlikdə neçə avtomobil olduğunu necə tapa bilərik? 2) İki avtomobolin 
getməsindən sonra nə qədər qalacaqdır? 3)Əgər birinci tərəfə 2–si gələrsə orada cəmi nə 
qədər avtomobil olar? 4)Hər iki tərəfdə neçə avtomobil olar? 5) Əgər hər ikisi ikinci tərəfdə 
dayanarsa,nə  qədər olacaqdır? 6)Hamısı birlikdə nə qədər olacaqdır?7) Nə zaman daha çox 
olacaqdır? Nəticə çıxarın.

Sonunda şagirdlər nəticəni formalaşdıracaqlar, toplamanın xassəsini 
müəyyənləşdirəcəklər:əgər  toplananların yerini dəyişsək və istənilən ardıcıllıqla 
qruplaşdırsaq, üç toplananın cəmi dəyişməyəcəkdir.

Daha sonra şagirdlər dərslikdəki mətnlə tanış olurlar və çıxardıqları nəticə ilə müqayisə 
edirlər.

III faza:

Sonra müəllim şagirdlərdən fərdi işləməyi xahiş edir.

1) Toplamanın bu xassəsini flipçart vərəqində hazırlanmış başqa ədədlər üçün də yoxlayın: 
qruplaşdırmanın   xassəsini tətbiq etməklə toplayın və müvafiq bərabərliyi yazın:

 (11+4)+6;        6+7+4

 ( 7+5)+3;        7+12+8

 (19+8)+1;         13+8+7 

2) Bir həyətdə 9 (12; 18) it və  3 (4; 7) pişik vardır, ikinci həyətdə isə  7 (8; 13) it vardır və 
pişiklər yoxdur.Hər iki həyətdə birlikdə neçə it və  pişik vardır? İstədiyiniz ədədləri seçin və 
ifadə düzəldin.

Müəllim şagirdlərin işini müşahidə edir, lazım gəldikdə onlara yardın edir. Şagirdlər 
prezentasiya edirlər.

Bundan sonra müəllim sinfə ev tapşırıqları verir:

1) Mərtəbələrin  cəmi  şəklində  yazın: 18; 23; 54.

2) Toplamanı  yerinə  yetirin: 17+3+1; 14+6+2; 18+2+3; 16+4+3.

3) Toplmanın  xassəsini  tətbiq  edin  və  asan  yolla  həll  edin: 

10+3+7;   7+4+3+6;    5+9+1+5;   3+9+7+1.
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4) Bir komandada 6 qız və 3 oğlan var idi , ikinci komandada isə – 7 qız və  4 oğlan. Hər 
iki komandada birlikdə neşə uşaq var idi? Müvafiq ifadə duzəlt və onun qiymətini asan 
üsulla hesabla.

5) Məsələ tərtib et, ifadəni həll etmək üçün iki ədədin cəminə üçüncü ədədin toplanması 
lazım gəlsin (ədədləri elə seçin ki, qruplaşdırmanın xassəsini tətbiq etməklə ifadənin 
qiymətini tapmaq  asan   olsun).

Ikinci dərs

Dərsin başlanğıcında ev  tapşırıqlarlarının məsələləri birlikdə araşdırılır.  Ev tapşırıqlarının 
həllində çətinlikləri olan şagirdlər I təbəqəyə məsləhətdir. Bu tapşırığı  həll edənlər isə II 
təbəqəyə ayrılır.  Sonra müəllim qruplara tapşırıqlar verir:

I təbəqə:

 1.      Boş burxılmış   ədədləri   yazın:

          (1 + 7) + 13 = ? + (7 + 13)=?

         12 + 1 + 8 = (12 + ?) + 1= ?

 2. Meqinin 4 oyuncaq gəlinciyi, 5 oyuncaq ayıcığı və 16 oyuncaq kubiki vardır. Meqinin 
cəmi neçə oyuncağı  vardır?

II Təbəqə:

1.      Boş buraxılmış  ədədləri   yazın:

          (7 + 8) + 12 = ? + (8 + 12) = ?

         14 + 8 + 6 = (14 + ?) + 8 = ?

2. Qiya birinci gün  13 larilik kitablar və 8 larilik dəftərlər aldı, ikinci gün   7 lari dəyərində 
top aldı. Qiya bu iki gündə nə  qədər pul xərclədi? 

Müəllim işi başqalarından tez qurtaran şagirdlərə tapşırıqlar verir:məsələ tərtib 
edin,bu məsələni həll etmək üçün, iki ədədin cəminin üzərinə başqa iki ədədin cəminin 
əlavə edilməsi lazım gəlsin  (ədədləri elə seçin ki, qruplaşdırma xassəsindən istifadə 
etməklə ifadənin qiymətinin tapılması sizin üçün asan olsun)sonra qruplar sinifdə 
yerinə yetitdikləri işin prezentasiyasını edirlər.

Müəllim tapşırıqlar verir:

I təbəqənin  qripu/qrupları: toplamanı  „Sütun və kubiklərdən “istifadə etməklə yerinə 
yetirin: 25 + 8; sonra   müvafiq  bərabərliyi  yazın. İkirəqəmli  ədədə bir rəqəmli  ədədi  
necə əlavə edək?
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Şagirdlər qarşılarına 2 sütun və 5 kubik, ayrıcaisə 8 kubik düzürlər. Toplama zamanı əvvəlcə 
kubikləri ona qədər tamamlayırlar və  1 sütunla əvəz edirlər, sonra isə geridə qalan 3 kubiki   
əlavə edirlər. Müvafiq olaraq yazırlar: 25 + 8 = 25 + (5 + 3) = (25 + 5) + 3 = 30 + 3 = 
33.Lazım gələn hallarda, müəllim   onlara   istiqamət   verici   suallarla     kömək   edir.

II  təbəqənin  qripu/qrupları:Toplama əməlini  qruplaşdırma qanununu tətbiq etməklə həll 
edin və  müvüfiq bərabərlikləri yazın:  42+19;   Nəticə çıxarın. ((40 + 10) + (9 + 1) + 1=50 
+ 10 + 1= 61)

Hər  iki  qrup  nəticə  çıxarır.

Müəllim flipçartda toplamanın nümunələrini göstərir və şagirdlər müvafiq izahatlar verərək    
əsbərdən   həll   edirlər:      66+5, 52+9, 86+7;         18+25,23+38,46+37

Daha sonra müəllim fərdi işləmək üçün tapşırıqlar verir: 1) Toplama misallarından hər hansı 
üçünü həll edin:  45 + 14; 83 + 8;  66 + 25;  47 + 8;  32 + 17.   2) Niniko bir  gündə  24 lari 
xərclədi, ikinci gün isə 27-lari. Niniko iki  gündə ümumilikdə  neçə  lari  xərclədi? 

Prezentasiyadan  sonra  müəllim şagirdlərə   ev    tapşırıqları   verir:

1.  Ədədi  ifadə   şəklində  yazın  və   asan  yolla onun  qiymətini  tapın:

51-in  və  3-ün   cəminə  17 əlavə    edin;

12-nin     üzərinə   27   və     38-in cəmini  əlavə  edin;

52  və  4-ün cəminin  üzərinə  18   və   16-nın cəmini  əlavə  edin. 

2. Toplamanı  yerinə  yetirin:  52 + 18;  35 + 18;  83 + 9;  28 + 17

3. Toplamanın xassələrini tətbiq edin və asan üsulla həll  edin: 

21+3 +9;   17 + 14 + 3 + 6;    15 + 9 + 11 + 5;   43 + 8 + 7 + 2.

4. Məsələ tərtib edin;həmin məsələnin həlli üçün   iki ədədin üzərinə  başqa iki ədədin cəmini  
əlavə etmək lazım gəlsin(ədədləri elə seçin ki, toplamanın qruplaşdırma xassəsini tətbiq 
etməklə ifadənin qiymətini tapmaq asan olsun). 
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III–IVsiniflər

„Piktoqram tərtib edək“

Aktivliyin  məqsədi odur ki, şagirdlər keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərinin 
interpretasiyasını  və  elementar analizini  etməyi bacarsınlar. 

İlkin bilik: Şagird piktoqram formasında təqdim edilmiş verilənləri sözlərlə,yaxud yazılı 
şəkildə təsvir edir\sadələşdirir;piktoqram formasında təqdim edilmiş verilənlərə dair 
yekunlaşdırıcı suallar verir.

Aktivlik N 1 –Quşların yumurtaları piktoqramı

Müəllim lövhədə məsələnin şərtini yazır.Şagirdlər fərdi olaraq işləyirlər.

Məsələ N1. Bayram günü münasibəti ilə Nino 3 yumurta bəzədi, Mayya−5,Tamuna isə 4.   
Məsələnin  şərtinə əsasən piktoqram çək\qur. 

Suallar fikirləş,onlara sənin çəkdiyin piktoqrama əsasən cavab vermək mümkün olsun və 
suallara cavab verin. 

Müəllim: „Məsələnin şərtində miqdarı göstərən ədədin qarşısına ,,bağlama”sözünü əlavə 
edək.

Məsələ N2. Bayram günü münasibəti ilə Nino 3 bağlama yumurta bəzədi, Mayya − 5, 
Tamuna   isə   4.Məsələnin  şərtinə əsasən piktoqram çək\qur. Sənin fikirləşdiyin suallar necə 
dəyişəcəkdir?

Şərtdə verilənlərə əsasən suala cavab verə bilərik, ya yox: Qızlardan hər biri neçə yumurta 
bəzəmişdir?  Qızların üçü birlikdə? Bu suala nə zaman cavab verə bilərik? ( bağlamaların 
hər birində  neçə yumurta olduğunu bildikdən sonra). 

Müəllim: „Birinci məsələyə qayıdaq. Hər bir qız tərəfindən bəzədilmiş yumurtaların sayını  
10-dəfə artıraq.Məsələnin şərti necə formalaşdırılacaqdır?                                                                              Məsələ 
N3. Bayram günü münasibəti ilə Nino 30 yumurta bəzədi, Mayya − 50, Tamuna isə − 40 
yumurta bəzədi 40. Məsələnin  şərtinə əsasən piktoqram  çəkin\qurun.

Müəllim: „Piktoqramı qurarkən hansı çətinliklərlə qarşılaşdıq?  (Şagirdlərin təxmini 
cavabları: yumurtaları çəkmək üçün yerimiz yetmədi;Bu qədər yumurta şəkli çəkmək 
bezikdiricidir və sair.)  Çətinmi  oldu,yoxsa yorucumu?

Müəllim şagirdlərə şəkli göstərir:hər birində 10 yumurta yerləşən bağlamaları.İşləri 
asanlaşdırmaq üçün bu şəkli necə tətbiq edək? Piktoqramdakı yumurtaların əvəzinə neçə 
-neçə bağlama çəkmək lazım  olacaqdır?
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Şəkil N1

2 N-li məsələ üçün sizin tərtib etdiyiniz  piktoqrqamın  üçüncü məsələnin şərtinə uyğun 
olması üçün  necə edə  bilərik? Onun  yanına  hansı  izahatı  yazaq? (bir bağlama − 10 
yumurtadır)

Müəllim şagirdlərə  müxtəlif  bağlamaların nümunəsini  göstərir (yaxşı olardı ki,nümunələr 
əyani olsun;həmçinin,foto şəkillərdən istifadə etmək mümkündür).                                                        

Şagirdlərə izah edir ki,bəzi bağlamalarda 6 yumurta ,bəzisində isə 10 yumurta,bəzisinə isə 
30 yumurta  qoyulur.

Şəkil N 2

Şəkil N3

Qızların hər birinin bəzədiyi yumurtaların miqdarı- hər bağlamada 10 yumurta yox, 6 yumurta 
qoyulduğu halda-dəyişəcəkdirmi? 30 yumurta olduqda? Hər  hal üçün 2N-li məsələyə dair 
fikirləşdiyin suallara cavab ver.
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Aktivlik N2 – Karandaşlar piktoqramı

Müəllim: Rəsm karandaşlarının fərqli-fərqli qutularına çox zaman müxtəlif miqdarda 
karandaşlar qoyulur. Verilmiş piktoqrama əsasən məsələ tərtib edin(piktoqram ya böyük flipçart 
vərəqində hazırlanır ,yada çap vərəqlərində baratlar şəklində cütlüklərə paylanır):

Qiya                  

Tamuna     

Dato              

Elene         

                                                                   =   15  karandaş                                                                                              

Müəllim: Qruplarda işləyin və elə suallar fikirləşin ki,onlara cavab vermək üçün hər qutuda 
neçə karandaş olduğunu bilmək lazım olmasın. Suallara cavab verin.Həmçinin,elə suallar 
fikirləşin ki,onlara cavab vermək üçün mütləq hər qutudakı karandaşların miqdarını bilmək 
lazın olsun.Fikirləşdiyiniz suallara cavab verin.

Qruplarda işləri qurtardıqdan sonra müəllim şagirdlərlə birlikdə lövhədəki cədvəli doldurur 
(sütunlarda suallarla  birlikdə  cavablar  da  yazılır). Cütlüklər növbə ilə müəllimin  fikirləşdiyi 
sualları  və  cavabları  səslə deyirlər:

Cavab vermək üçün , hər qutuda neçə karandaş 
olduğunu bilmək vacaib olmayan suallar. 

Cavab vermək üçün,mütləq hər 
qutudakı karandaşların miqdarını 
bilmək lazın olan  suallar 

Müəllim:gördüyünüz kimi,əgər hər bir simvolun neçə vahidi ifadə etdiyini bilmiriksə, 
piktoqrama əsasən yalnız müəyyən tip suallara cavab verə bilərik. 
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Aktivlik N3–Baratlar piktoqramı

Ləvazimatlar: iri formatlı kağızlar, diferensiasiyalı məsələlərdən ibarət baratlar, 
piktoqram  qurmaq üçün kifayyət miqdarda şəkilli kiçik baratlar.

Müəllimşagirdləri hazırlıqlarına görə qruplara ayırır və tapşırıqlar baratı paylayır:

Aşağı  hazırlıqlı qruplar:Birinci gün zooparkı 50 uşaq ziyarət etdi,ikinci gün- 60, lakin üçüncü 
gün− 40uşaq ziyarət etdi.  Müvafiq piktoqram qurun.Piktoqram qurmaq üçün sizə paylanan 

baratlardan  istifadə edin. Baratlardakı hər şəkil   =10 uşaq.

Orta hazırlıqlı qruplar:Birinci gün zooparkı 30 uşaq ziyarət etdi,ikinci gün− 60, lakin üçüncü 
gün− 36uşaq ziyarət etdi. Piktoqram qurmaq üçün sizə paylanan baratlardan  istifadə edin.Bir 
barata uşaqların hansı sayı uyğun olacağını fikirləşin.                                                                               Müvafiq  

ədədi cədvəldəki boş buraxılmış xanaya yazın  = □ uşaq və müvafiq piktoqramı 
qurun.

Yüksəkhazırlıqlı qruplar:Birinci gün zooparkı....... uşaq ziyarət etdi,ikinci gün......,lakin 
üçüncü gün - .......uşaq ziyarət etdi.Cədvəldə boş buraxılmış xanaları doldurun, piktoqram 
qurmaq üçün sizə paylanan baratlardan  istifadə edin.Hər barata uşaqların hansı sayı uyğun 

olacağını fikirləşin. Müvafiq  ədədi cədvəldəki boş buraxılmış xanaya yazın  = □ 
uşaq.Müvafiq   piktoqram qurun.

Müəllimlər üçün təlimat:Piktoqramların hazırlanması üçün şəkilləri çoxaldın , kəsin və 
qruplara paylayın.  

Qrupların icra edəcəkləri iş bütün siniflə  birlikdə  seçilir.

Ev tapşırıqlarının nümunələri: Gürcüctan tarixindən hər hansı böyük müharibə haqqında 
məlumatlar toplayın və müharibə aparan tərəflərin döyüşçülərinin miqdarlarına dair 
piktoqram qurun.
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Aktivlik   N4–piktoqram quraq

Aktivliyin məqsədi: şagirdlər müəllim tərəfindən hazırlanmış torda piktoqram 
qursunlar, piktoqram, yaxud ən sadə (iki sütunlu,yaxud iki sətirli) cədvəl fotmasında 
verilmiş məlumatlar haqqında ümumiləşdirici suallar verməyi məşq etsinlər.

Müəllim:şəkildəki eyni növ əşyaların hər birinə ayrı-ayrı fikir verin.Sol cədvələ əşyaların 
müvafiq miqdarlarını yazın,lakin sağ tərəfədəki cədvəldə hər əşyaya uyğun olaraq müvafiq 
miqdarda əşyanın üzərindəki xananı rəngləyin.

        

Sayı

    

Müəllim: şəlklin üzərini vərəqlə örtün.Topların sayının,yoxsa dəbilqələrin sayının çox 
oldurğu suala təkcə sol tərəfdəki cədvələ əsasən cavab verə bilərikmi? Təkcə sağ tərəfdəki 
cədvələ əsasən?Bu cədvələ əsaslanaraq cavab verilməsi mümkün olan suallar fikirləşin.

Diferensiasiya :

I təbəqə (aşağıhazırlıq): şagirdlərə tapşırıq verin ki,onlara verilən vaxt ərzində ən azı bir 
sual versinlər.

II təbəqə (orta hazırlıq): şagirdlərə tapşırıq verin ki, həmin  vaxt ərzində ən  azı  iki   sual  
versinlər.

III təbəqə (yüksəkhazırlıq): şagirdlərə tapşırıq verin ki,həmin vaxt  ərzində ən azı üç sual 
sual versinlər
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Aktivlik  N5 – „Havanı müşahidə edin”

Aktivliyin məqsədi piktoqram və sütunlu diaqram qurmağa hazırlıqdır,şagirdləri 
piktoqram fotmasında verilmiş məlumatlar haqqında ümumiləşdirici suallar verməyə 
məşq etdirməkdir.

Şagirdlərə izah edin  ki,gələn ayın birinci günündən havanı müşahidə etmələrini istəyirsiniz. 
Flipçart vərəqinə cədvəl çəkin  və  divara bərkidin. 

Günəşli

Buludlu

Yağışlı

Qarlı

Nümunəyə əsasən kiçik baratlar  hazırlayın.  

                                                    

Hər gün,dərsin başlanmasından əvvəl,baratları havanın müvafiq xanasına bərkidin.  İstirahət 
günlərindən sonrakı gün şagirdlərlə birlikdə həmin günlərdə havanın necə olduğunu 
xatırlayın və müvafiq  xanaları  doldurun. Ayın  sonunda cədvəl  təxminən aşağıdakı formanı  
alacaqdır:

    

Günəşli

Buludlu

Yağışlı

Yağışlı

Küləkli

Cədvəl dolduqdan sonra, suallar  verin: Neçə gun yağış yağırdı,neçəsi günəşli idi?Bu ayda 
səfalı günlər (günəşli,yaxud buludlu)çox idi,yoxsa bəd (yağıçlı,yaxudqarlı hava)? Qarlı gün-
lər çox idi, yoxsa günəşli? Nə qədər? Şagirdlərdən xahiş edin ki,mümkün ola biləcək bütün 
sualları fikirləşsinlər. Sualları lövhəyə yazın. Şagirdlər lövhədə yazılmış suallara cavab ver-
irlər.  Cavablar bütün siniflə araşdırılır.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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Müəllim üçün məsləhətlər: Aşağı hazırlıqlı şagirdlərin valideynlərini  tədris prosesinə cəlb 
edin, evdə işləmək üçün müxtəlif  məzmunlu  həvəsləndirici  aktivliklər   fikirləşin:

Hər hansı qaba müxtəlif cisimlər 
qoyun –bu: meyvə,rəngli dəftərxana 
düymələri,yaxud müxtəlif rəngli 
düymələr ola bilər.Şagirdlərdən 
xahiş edin ki,əşyaları xanalara 
elə düzsünlər ki,hər sütunda eyni 
növ əşya olsun. Şagirdlərə  təkan 
verin,alınmış şəkil haqqında 
danışsınlar (məs.:yerfındığı 
qozlardan daha çoxdur )

Bu aktivlik pul vahidləri arasındakı əlaqələri başa düşməkdə çətinlək çəkən uşaqlar üçün 
çox effektiv olacaqdır.Tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra uşaqlara suallar verə bilərsiniz: 
20-tetriliklərin sayı çox idi,yoxsa 10 tetrilklərin?5 tetriliklərin sayı 10 tetriliklərin sayından nə 
qədədr çox idi? Hər sütunda olan tetrilikləri sayın.Diqqəti o istiqamətə yönəldin ki,sütunlardakı 
tetriliklərin hündür olması heç də pulun miqdarının çox olması demək deyildir.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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Şagirdin özü  əvvəlcə piktoqramı 
qurur, sonra başqa cədvəldə 
müvafiq sayda xanaları rəngləyir 
.Cədvəlin belə rənglənməsi ,yaxud 
xanalara müvafiq əşyaların təsvirini 
çəkmək  şagirdlərdə piktoqramın 
yaradılması və qavranılması bacarıq-
qabiliyyətlərini inkişaf etdirir.

 

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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III–IV siniflər

„Artan ardıcıllıqlar“

Ləvazimat: hər şagird üçün 0-dan 9-a qədər  ədədlər yazılmış baratlar.

İnkişaf etdiriləcək qabiliyyətlər:ədədlər mərtəbəsini anlamaq

Müzakirə:Verilmiş ədəddəki rəqəmin durduğu yerin ədədin mərtəbələrinə necə təsir etdiyini 
müzakirə edin və formalaşdırın,məsələn: əgər 5 rəqəmi soldan sağa yerini dəyişərsə,onun 
mərtəbəsi artacaqdır.

     5        5        5                  5

Beş onminlik Beş  yüzlük Beş onluq Beş təklik

ədəd 5555

Aktivlik: Şagirdlərdən biri üzərində ədəd yazılmış barat götürür,sinfin qarşısında durur və 
onun üzərindəki ədədi deyir,məsəslən,6-nı.

6

Eyni ilə ikinci şagird də hər hansı rəqəm götürür və sinfin qarşısına çıxıaraq birinci şagirdin 
sağ tərəfində  durur(sinifdə oturan şagirdlərə nəzərən sağ tərəfdə).

6 7

Sonra, bu şagirdlər alınmış ədədi ucadan düzgün tələffüz etməlidirlər.Məsələn,əgər bir-
inci şagird əlində 6 rəqəmini, ikinci isə 7 rəqəmini tutubdursa,onda,birinci şagird gərək 
desin:,,altmış”, ikinci şagird isə ,,yeddi” deməlidir. 

Üçüncü şagird rəqəm götürür və əvvəlki şagirdlərin sağ tərəfində durur.Əgər ,o, 5 yazılmış 
baratı götürübdürsə, nəticədə  675  ədədi  alınacaqdır.

6 7 5

Belə olan halda birinci şagird deyir: „altı yüz“, ikinci deyir: „yetmiş“, üçüncü isə: „beş“.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır            
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Diferensiasiya :

1. Aşağı hazırlığı olan  şagirdlərə  tapşırıq  verin ki,minə  qədər olan  ədədlər üzərində 
işləsinlər.

2. Ortahazırlığı olan  şagirdlərə əlavə tapşırıq verin ki,yerlərini dəyişsərək mümkün olan 
ən böyük\ən kiçik ədəd düzəltsinlər.

3. Yüksək hazırlığı olan şagirdlərə əlavə tapşırıq verin ki,bacara bildikləri qədər daha 
yuxarı mərtəbələrə qalxsınlar.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır            
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III–IV siniflər

„At və həll et“

Mövzu: Ədədlərin müqayisəsi zamanı verilmiş bir neçə ədədin artma\azalma sırası ilə 
düzülməsində mövqe sisteminin tətbiq edilməsi.

Müəllim əvvəlcədən kubikin(zərin)hər üzü üçün müvafiq olaraq üç tapşırıq hazırlamışdır.
Şagird kubiki(zəri) atır və hansı üz durarsa,həmin üzə müvafiq olan məsələlərdən birini həll 
edir.Şagirdlər cütlüklərdə işləyirlər. Hər cütlük iki dəfə atır,müvafiq olaraq,iki tapşırığı yerinə 
yetirir.Şagirdlərin hamısı tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra prezentasiya edirlər.Əgər,başqa 
qrupa da həmin məsələ düşərsə,o zaman, məsələlərin həlləri  bir-biri ilə müqayisə edilir və 
qruplar öz mülahizələrini sübut edirlər.

Şagirdlərin hazırlığını nəzərə alaraq iki variant hazırlanır.Şagirdlərə müvafiq olan məsələlər 
paketini təqdim edirik. (Qırmızı şriftlə yüksək hazırlığı olan şagirdlər üçün nəzərdə 
tutulmuş tapşırıqlar verilmişdir)

`•~                                       
1) Verilmiş  rəqəmlərdən  rəqəmləri təkrar etməmək şərti ilə üç rəqəmli ədəd düzəldin:              
5;4;6 (0;8;9)                                                                      

2) Hansı böyükdür:           5□7,  yoxsa   3□9 (3□4, yaxud 3□5)

3) 254; 394; 556; 247 –verilmiş rəqəmləri  azalma sırası ilə aşağıdakı fiqurlara yazın.
(352;345;498;489)

     

`• •~                                    
1) Ən böyük iki rəqəmli ədəd və ən böyük bir rəqəmli ədədin cəmini tapın(ən böyük iki 
rəqəmli ədədlə ondan əvvəlki ədədin cəmini tapın ).

2)  Hansı böyükdür:   4□5, yoxsa 4□5 (57□ , yoxsa 57□)

3)451; 385; 415; 394  verilmiş rəqəmləri artma sırası ilə aşağıdakı fiqurlara yazın.(325; 31□; 
578; 6□□)

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır            
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`• • •~

1) Nana və Qiqanın hər birinin 57 larisi vardır.Anası Nanaya  5 lari yenə verdi, Qiqa 6 lariyə 
top aldı. İndi kimin daha çox pulu vardır? (Nana və Qiqanın hər birinin 57 larisi vardır.Anası 
Nanaya  5 lari yenə verdi,Nana  7 larilik gəlincik aldı.  Qiqa  6 lariyə top aldı, atası isə ona  
4 lar hədiyyə etdi. İndi kimin daha çox pulu vardır?

2) Verilmiş rəqəmlərdən rəqəmləri təkrar etməmək şərti ilə  ən kiçik (ən böyük)üç rəqəmli 
ədəd düzəldin: 1;4;5 (0;4;3)                                                                      

3) 751; 472; 667; 289  verilmiş rəqəmləri  azalma sırası ilə aşağıdakı fiqurlara yazın9□1; 
899; 992; 900)

  •   •~

`•   •

1) Bir məktəbdə 457 şagird, ikincidə isə-375 şagird var idi.  Birinci məktəb  birinci sinfə  
49 şagird, ikinci isə  -62 şagird qəbul etdi. İndi hansı məktəbdə çox şagird vardır? (Bir 
məktəbdə 256 şagird, ikincidə isə - 364 şafird var idi.  Birinci məktəb birinci sinfə 28 şagird 
qəbul etdi,lakin , 32  nəfər on ikinci sinif şafirdi məktəbi qurtardı. İkinci məktəb  isə birinci 
sinfə  21 şagird qəbul etdi  və 48 nəfər  on ikinci sinif şafirdi məktəbi qurtardı.İndi hansı 
məktəbdə çox şagird vardır?)

2) Ən böyük üç rəqəmli ədədlə ən böyük iki rəqəmli ədədin fərqi nəyə bərabərdir?(Ən kiçik 
üç rəqəmli ədədlə ən böyük iki rəqəmli ədədin cəmi nəyə bərabərdir)

3)  Hansı böyükdür:    36□ ,yoxsa  299 (□99 ,yoxsa 1□8)

  •         •~

       •
`•         •

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır            
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1) Verilmiş rəqəmlərdən rəqəmləri təkrar etməmək şərti ilə  ən böyük (ən kiçik)üç rəqəmli 
ədəd düzəldin  : 5;0;4 (1;9;0)                                                                      

2) 234; 324; 856; 947 -verilmiş rəqəmləri artma sırası ilə aşağıdakı fiqurlara yazın.(312; 239; 
309; 249)          

                                                               

3) Bir turist motosikletlə bir gündə 67 km (57 km), ikinci gün isə -46 km(12 km   artıq))yol 
gedir,ikinsi turist  cəmi 165 km(126 km) yol gedir.Hansı daha çox yol getmişdir?  

  •  •  •~
 `•  •  •
1)  Cədvəldə bir qoruqda yaşayan bəzi heyvanların və quşların sayı haqqında məlumat ver-
ilmişdir.                                                                      

Canavar 48

Ağacdələn 126

Dovşan 168

Tülkü 117

Qaratoyuq 259

                                    
Hansı çoxdur:tülkü,yoxsa qaratoyuq? Nə qədər?

Cədvəldə bir  neçə uşağın  hündürlüyü  sm-lərlə verilmişdir.

Lia Qiya Nino Eka Levani Mişiko Qiqa Nana

132 145 155 137 134 156 129 138

Boyu 140 sm-dən artıq olan neçə şagird vardır?Kim daha hündürdür:oğlanların ən hündür 
olanı,yoxsa,qızların ən hündür olanı?

2) 208; 750; 705; 209 -verilmiş rəqəmləri   azalma sırası ilə aşağıdakı fiqurlara yazın .(200; 
2□1; 3□□; 4□1)

3) Hansı böyükdür: 23□ , yoxsa 2□9 (2□0 ,yoxsa 291)

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır            
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III–IV siniflər

„Heyvanları qruplaşdıraq“

Verilənlərin təsnifarı: 

Aktivlik dərsin  II fazası üçün nəzərdə tutulubdur („Ərzində“).

Müəllim şagirdləri hazırlıqlarına görə qruplara ayırır:

I təbəqə (aşağı hazırlığı olan şagirdlər)-cədvəl üzərində işləməkdə çətinlik çəkən; yaxud\
və cədvəlin doldurulmasında çətinlik çəkən;məlumatlar toplusu üçün ümumi xüsusiyyəti və 
adını tanımaqda çətinlik çəkən şagirdlər

II təbəqə (orta hazırlığı olan şagirdlər)-cədvəl üzərində işləyən və cədvəli dolduran, lakin 
məlumatlar toplusu üçün ümumi xüsusiyyəti və adını tanımaqda çətinlik çəkən şagirdlər 
.III təbəqə (yüksəkhazırlığı olan şagirdlər)-cədvəl üzərində işləyən və cədvəli dolduran 
,həmçinin məlumatlar toplusu üçün ümumi xüsusiyyəti və adını tanımaqda çətinlik çəkməyən 
şagirdlər. 

Müəllim qrupların hər birinə hazırlıqlarına müvafiq tapşırıqlar verir.

I  təbəqə (aşağı hazırlığı olan şagirdlər):

Müəllim onlara flipçart vərəqi üzərinə çəkilmiş cədvəl verir: 

Quşlar  Məməlilər Həşəratlar 

Sonra onlara içərisində düzbucaqlı formasında vərəqlər olan  zərf verilir.Həmin vərəqlərdə 
müvafiq fotolarla  birlikdə məməlilərin,quşların,həşəratların adı yazılmışdır. Məsələn:

Qartal Ördək Toyuq Hind toyuğu 

Qu quşu 

Çilikburun Sərçə Bayquş 

Tutuquşu Qaranquş 

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır            
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  Pələng Canavar Köpək At 

Donuz Fil Zürafə Ayı 

Keçi Dağ keçisi  Maral Meymun 

Pişik Tülkü Eşşək Çöl dovşanı

Arı Milçək Hörümçək Çəyirtgə 

May böcəyi Iynəudan

Kəpənək

Böcək

                               

Müəllim onlara təlimat verir:balaca düzbucaqlıların hər birini cədvəlin müvafiq sütununa 
yapışdırın və suallara cavab verin:hansı sütunda daha çox canlı göründü  və onlar nə 
qədərdir?Quşlar qrupunda  neçə canlı vardır?                                                                                                            

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır            
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II təbəqə (orta hazırlığı olan  şagirdlər):

Müəllim onlara flipçart vərəqi üzərinə çəkilmiş cədvəl verir: 

Sonra onlara içərisində düzbucaqlı formasında vərəqlər olan  zərf verilir.Həmin vərəqlərdə 
müvafiq fotolarla  birlikdə məməlilərin,quşların,həşəratların adı yazılmışdır. Məsələn:

Qartal Ördək Toyuq Hind toyuğu 

Qu quşu 

Çilikburun Sərçə Bayquş 

Tutuquşu Qaranquş 

  

  Pələng Canavar Köpək At 

Donuz Fil Zürafə Ayı 

Keçi Dağ keçisi  Maral Meymun 

Pişik Tülkü Eşşək Çöl dovşanı

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır            
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Arı Milçək Hörümçək Çəyirtgə 

May böcəyi Iynəudan

Kəpənək

Böcək

Bu zərfdə üç dənə düzbucaqlı formasında müvafiq fotolarla birlikdə üzərində yazı olan kağız 
vardır:məməlilər;quşlar;yazud böcəklər.                            

Quşlar

  

Məməlilər

 

Həşəratlar

 

Müəllim onlara təlimat verir ki,qrupa ad seçsinlər və cədvəlin  müvafiq  yerinə yapışdırsınlar.  
Qalan kiçik  düzbucaqlıların hər birini  bu adlara uyğun olan sütuna yapışdırsınlar və suallara 
cavab versinlər:                                                                                                                                                            

-Hansı  sütunda  daha  çox  canlı  göründü  və  nə  qədər? -Hamısından  az  olan hansıdır və  
nə  qədərdir?      -Quşlar   qrupunda neçə canlı vardır?

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır            
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III təbəqə (yüksək hazırlığı olan  şagirdlər):

Müəllim onlara flipçart vərəqi üzərinə çəkilmiş cədvəl verir: 

Sonra onlara içərisində düzbucaqlı formasında vərəqlər olan  zərf verilir.Həmin vərəqlərin 
müəyyən hissəsinə məməlilərin,quşların ,həşaratların adı yazılmışdır;müəyyən hissəsinə isə 
şəkillər  köçürülmüşdür. Məsələn:

Qartal Ördək Toyuq Hind toyuğu 

Qu quşu 

Çilikburun Sərçə Bayquş 

Tutuquşu Qaranquş 

  Pələng Canavar Köpək At 

Donuz Fil Zürafə Ayı 

Keçi Dağ keçisi  Maral Meymun 

Pişik Tülkü Eşşək Çöl dovşanı

                    

              

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır            
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Arı Milçək Hörümçək Çəyirtgə 

May böcəyi Iynəudan

Kəpənək

Böcək

Müəllim onlara təlimat verir: baratları hər hansı xüsusiyyətinə görə qruplaşdırsınlar,qrupun        
adını fikirləşsinlər və cədvəlin müvafiq yerinə yazsınlar. Kiçik düzbucaqlıların hər birini 
qrupun     müvafiq sütununa yapışdırsınlar və alınmış cədvəli xassələndirsinlər.

Tapşırığın tamamlanmasından sonra qruplar prezentasiya edirlər. Prezentasiyadan sonra 
müəllim bütün sinfə suallar verir: verilmiş məlumatları hansı xüsusiyyətlərinə görə 
qruplaşdırdınız? Nəyə görə atı (pələngi  və sair.) məməlilər qrupuna ayırdınız?  Nəyə görə 
ördəyi (qu quşunu və sair.) quşlar qrupuna ayırdınız? Bayquşu (keçini....) niyə böcəklər 
qrupuna ayırmadınız? Başqa hansı canlıları heyvanlar(quşlar,böcəklər)qrupuna daxil etmək 
olardı?  və sair.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır            
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III–IV siniflər

„Ağırlıq qaldıranların məşq  toplantışı“

Mövzu: Məsələlərin həlli üçün ədədi ifadələrin düzəldilməsi və tətbiqi.Şagirdlərin 
diferensiasiyası onların hazırlığına əsasən aparılır: 

I təbəqə-Burada bir əməldən artıq məsələləri həll etmək üçün müvafiq əməlləri və onların 
həlli ardıcıllığını seçməkdə,həmçinin, ifadə tərtib etməkdə çətinlik çəkən,yaxud bacarmayan 
şagirdlər birləşmişdir. Bir əməlli məsələləri həll  etməyi  bacarırlar.

II təbəqə-Burada,əsasən, məsələni həll etmək üçün müvafiq əməlləri seçməyi bacaran və 
ifadə düzəldən,yalnız tək-tək hallarda problemləri olan şagirdlər birləşmişdir.

Stenddə 5 „çəkiyə“ uyğun 5 cib bərkidilmişdir:  I -60 kq-a,   II-70 kq-a,   III- 80 kq-a,  IV-90kq-
avə V- 100 kq-a uyğundur.Ciblərə hər çəkiyə uyğun məsələləri olan baratlar qoyulmuşdu:  
I-yə   (60 kq)-bir əməlli ;  II-yə(70 kq)- iki əməlli,lakin,birinci pillə  əməlləri,   III-yə(80 
kq)-iki əməlli müxtəlif pilləyə aid  əməllər;  IV-yə (90 kq)-burada bir pillənin üç və daha çox        
əməllərini yerinə yetirmək lazım gələcəkdir;   V-yə (100 kq)-burada müxtəlif pillələrin üç və 
daha çox əməllərini yerinə yetirmək lazımdır.Əgər məqsədiniz hər hansı konkret mövzunun 
işlənilməsidirsə,bu  zaman  məsələləri  konkret  mövzu  ilə  əlaqələndirmək lazımdır.

Şagirdlərin üç çəkinin öhdəsindən gəlmək hüququ vardır. Hər çəkinin öhdəsindən gəlmək 
üçün 2 cəhdə icazə verilir. Çəkinin öhdəsindən gəldikdən sonra şagirdlər gərək daha ağır 
çəki ilə „güləşsinlər“.Əgər 2 cəhddə çəkinin öhdəsindən gələ bilmirsə,yeni cəhdi bir pillə 
aşağı çəkidən başlayır. I təbəqənin şagirdi məşqi 60 kq-lıq çəkidən başlayır. Şagird əyani 
vasitələrdən istifadə edə bilər və lazım gəldiyi hallarda müəllim ona yardım edir.II təbəqənin 
şagirdi ilkin cəhdi bir    başa 70  kq və yaxud 80 kq çəkinin öhdəsindən gəlməklə başlaya 
bilər.Verilmiş tapşırığın öhdəsindən asanlıqla gələn şagirdlər  məşqi  90  və  yaxud  100 kq  
çəkidən  başlasınlar. 

Şagirdin göstəricisi onun öhdəsindən gəldiyi ən yüksək çəki hesab edilir.Aktivliyin məqsədi      
odur ki,hamı bütün çəkinin öhdəsindən gəlsin, ona görə də aşkar edilmiş çətinliklər üzərində 
işlədikdən sonra aktivliyi yenə təkrar etməliyik.Təkrar işləyən zaman şagirdlərin hər biri         
keçmiş  aktivlikdə    öhdəsindən   gəldiyi    çəkidən  başlayır.

Müəllim-baş məşqçi-məsələlərin həllərinin düzgünlüyünü yoxlayır, qaydaların 
gözlənilməsini müdafiə edir.Lazım gəldiyi hallarda müəllim I təbəqənin şagirdlərinə yardım 
edir. 100 kq çəkinin öhdəsindən gəlmiş şagird məşqçi olur və baş məşqçiyə funksiyalarını 
yerinə yetirməkdə köməklik edir.

Ardıcıllıq : Şagird 60 kq-lıq  cibdən  barat götürür, onu həll edir  və  başlanğıcda onu  
baş məşqçiyə göstərir. Sonralar (yəni,məşqçilərin sayı artdıqdan sonra)- məşqçilərdən 
birinə. Əgər tapşırıq düzgün yerinə yetirilibdirsə,növbəti cəkiyə keçir,  70 kq-lıq cibdən 
məsələ götürür və onu həll edir. Əgər həll edə bilmirsə,baratı geri qaytarır və həmin cibdən 
yenisini götürür.Əgər həll edərsə,80-kq çəkiyə keçir. Əgər öhdəsindən gələrsə,onun nəticəsi  
80 kq olacaqdır və növbəti cəhddə məşqi 80 kq–lıq çəkidən başlayır.Əgər 80 kq–lıq yükü 
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„qaldıra“ bilmirsə, onda onun nəticəsi   70 kq olacaqdır və növbəti halda  məşqi 70 kq-dan 
başlayacaqdır.

Məsələlərin nümunələri:Bütün məsələlər üçün ümumi tələb:indiyə qədər şagirdlərin 
ayrı-ayrı əməlləri qeydə almalarına və həll etmələrinə baxmayaraq ifadələr 
düzəltməlidirlər.

Məsələlər:

60 kq

1)  Bazadan birinci gün 158 kq, ikinci gün isə 242 kq şəkər çıxardılar.İki gün ərzində bazadan 
neçə kq  şəkər çıxardılar?  

2) Turist birinci gün 95 km,ikinci gün isə birinci gündəkindən 16 km az yol getdi.İkinci gün 
turist neçə km yol getdi? 

3) Dato sentyabr ayında 15 məsələ ,oktyabr ayında isə 4 dəfə çox məsələ həll etdi.Dato 
oktyabr ayınd neçə məsələ həll etdi? 

4) Svanetidə fevral ayında 160 turist, martda isə  2 dəfə az turist dincəlirdi.Mart ayında neçə 
turist dincəlirdi?

70 kq

1) Bazadan birinci gün 158 kq,ikinci gün isə 24 kq çox şəkər çıxardılar.İki gün ərzində 
bazadan neçə kq  şəkər çıxardılar?  

2) Turist birinci gün 95 km,ikinci gün isə birinci gündəkindən 16 km az yol getdi. İki gün 
ərzində turist neçə km yol getdi? 

3)Dato sentyabr ayında 15 məsələ, oktyabr ayında isə 4 dəfə çox məsələ həll etdi,noyabr 
ayında isə oktyabr  ayındakından  2 dəfə  az  məsələ  həll etdi.Dato noyabr ayında  neçə  
məsələ  həll  etdi? 

80 kq

1) Sərnişin qatarının birinci vaqonunda 18 sərnişin, ikincidə isə 2 dəfə çox sərnişin var idi.
Hər iki vaqonda cəmi neçə sərnişin var idi? 

2) Dəftərin qiyməti  25 tetridir,kitab isə dəftərdən 10 dəfə bahadır.Kitab və dəftərin qiyməti 
birlikdə neşə tetridir? 

3)Anna birinci torpaq sahəsində 45 gül əkdi,ikincidə isə 3 dəfə az gül əkdi.Anna cəmi neçə 
gül əkdi?

90 kq

1) Yeni filmin göstərişi zamanı birinci gün 256 tamaşaçı,ikinci gün isə 57 nəfər çox tamaşaçı, 
üçüncü gün birinci gündəkindən 23 nəfər  az tamaşaçı  ıiştirak  etdi.Bu üç gün ərzində filmi 
neçə tamaşaçı izləyə bildi? 
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2) Çempionlar liqasının qrup mərhələsində birinci turda komandalar 26 qol keçirmişdilər.    
İkinci turda isə 3 dəfə çox,sonuncu turda isə  birinci turdakından 2 dəfə az qol keçirdilər.
İkinci turda sonuncu turdan neçə dəfə çox qol keçirilmişdir?

100 kq

1) Məktəb qiyməti 20 lari olan 8 futbol topu və qiyməti 30 lari olan 6 basketbol topu aldı. 
Məktəb cəmi nə qədər pul ödədi? 

2) Torpaq sahəsi dördbucaqlı formasındadır. Bir tərəfinin uzunluğu 32 m-dir,ikinci tərəfin 
uzunluğu isə ondan iki dəfə çox,üçüncü tərəfin uzunluğu ikincidən 14 m azdır,dördüncü 
tərəfin uzunluğu isə birinci tərəfin uzunluğundan 11 m çoxdur.Bu sahəni hasarlamaq üçün 
nə qədər məftil-tor lazımdır?
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III–IV siniflər

„Nöqtələrin  düzbucaqları“

Ləvazimat: Xanalı dəftər, xətkeş, hər bir şagird üçün qələmlər və karandaşlar

İnkişaf etdiriləcək bacarıqlar: say,ədədlərin toplanması və vurulması;düzbucaqlı fiquru 
qurmaq.

Aktivlik şagirdlərə vurma  əməliyyatlarını  məşq  etməkdə və  onu  qavramaqda kömək edir. 

Qaydalar:

1. Şagird xanalı dəftər vərəqində 100 nöqtə adlandırılan tor qurmalıdır.

2. Şagird yüz nöqtə torunda verilmiş iki ədədə müvafiq  olan düzbucaqlı çəkməlidir.
Birinci ədəd sıraların sayını,ikinci ədəd isə sıradakı nöqtələrin sayını göstərir.

Məsələn, əgər 2 və  4  ədədləri verilmişdirsə,onda aşağıdakı formada düzbucaqlı çəkilməlidir:

1. Şagird düzbucaqlının müvafiq ədədi modelini vurma və yaxud toplama ifadəsi 
formasında yazmalıdır.Məsələn, 4 nöqtəli və iki 2 cərgəli düzbucaqlını ədədi modelin 
köməyi ilə aşağıdakı kimi yaza bilərik: 2 x 4 = 8,        yaxud   4 + 4 = 8

2. Şagird  düzbucaqlının  içərisində qalmış nöqtələrin miqdarını yazmalıdır..

Məsələn, yuxarıda verilmiş düzbucaqlı üçün yazmalıdır :

Nöqtələrin miqdarı: 8

Ədədi model 2 x 4 = 8, yaxud 4 + 4 = 8

Nümunələr:
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1. Şagird verilmiş ədədlərdən nöqtələr düzbucaqlısı düzəltməlidir: 7, 3. Sonra 
o,nöqtələrin miqdarını və ona müvafiq olan ədədi modeli düzbucaqlının daxilinə 
yazmalıdır.

Nöqtələrin miqdarı:____________

Ədədi model:___________________________

1. Şagird verilmiş ədədlərdən nöqtələr düzbucaqlısı düzəltməlidir: 6, 10. Sonra 
o,nöqtələrin miqdarını və ona müvafiq  olan ədədi modeli düzbucaqlının daxilinə 
yazmalıdır.

Nöqtələrin miqdarı:____________

Ədədi model:___________________________

2. Şagird aşağıdakı  suallara cavab verməlidir:

Bizə nöqtələrin neçə sırası verilmişdir? _________________
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Hər sırada neçə nöqtə vardır? ______

Düzbucaqlıda cəmi neçə nöqtə vardır? _________

Budüzbucaqlının ədədi modelini yazın: ______________________

3. Şagird aşağıdakı  suallara cavab verməlidir:

Bizə kvadratların neçə sırası verilmişdir? _________________

Hər sırada neçə kvadrat vardır? ______

Aşağıdakı düzbucaqlıda cəmi neçə kvadrat vardır? _________

Budüzbucaqlının ədədi modelini yazın: ______________________

4. Şagird  aşağıdakı  suallara  cavab  verməlidir :

Bizə xanaların  neçə sırası verilmişdir?_________________

Hər sırada neçə xana vardır? ______

Aşağıdakiı torda cəmi neçə xana vardır ? _________

Bu torun ədədi modelini yazın: ______________________

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır             



96

Diferensiasiya :

I təbəqə (aşağı hazırlığı olanlar): hər şeydən əvvəl şagirdlərə əvvəlcədən torda çəkilmiş 
düzbucaqlı verilməlidir və tapşırıq onun yardımı ilə yerinə yetirilməlidir. Məşq etdikdən 
sonra,onlara 1, 2  və 3 -cü məsələləri verin. Onları həll etdikdən sonra geridə qalan məsələləri 
həll etmək  üçün  güclənmiş  olacaqlar.

II təbəqə (orta  hazırlığı olanlar):birinci mərhələdə şagirdlərə həll etmək üçün 1, 2 və  
3 –cü məsələləri verin .Onları  həll  etdikdən  sonra  isə  geridə qalan   məsələləri  verə  
bilərsiniz.

III təbəqə(yüksəkhazırlığı olanlar): şagirdlərə 1, 4 və 5 –ci məsələləri verin.Onları həll 
etdikdən sonra, onları  başqa  şagirdlərə  kömək etmək uçun bölüşdürün və yaxud özləri  
dördüncü və beşinci məsələlərə uyğun məsələlər nümunəsi tərtib etsinlər.
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III-IV siniflər

„Yeni ilə hazırlaşırıq“

Layihənin məqsədi: şagirdlər əşyaların və rəsmlərin\fiqurların periodik düzülmələrini 
(ardıcıllıqlarını) yığmağı və müqayisə etməyi bacarmalıdır,onların motor-hərəkət bacarıqları 
inkişaf etdirilməlidir.

Şagirdlər növbə ilə zərləri atırlar .Onların hər biri layihəni görürdükləri tapşırıqların və 
baratın nümunəsinə əsasən yerinə yetirir. „Kubiklər“(zərlər) nümunəsində mümkün ola 
bilən tapşırıqlar verilmişdir.

„Kubiklər” nümunəsi

Baratda verilən 
qanunauyğun-

luğu    gözləməklə 
qozalardan yeni il 
çilçıraqları düzəlt.                     
Sənə aid olan  ar-

dıcıllığın  nümunəsini 
fikirləş və ona uyğun 

olaraq bir çilçıraq 
düzəlt.

Divar üçün yeni il yolkası  
düzəlt.

Onun bəzək bayraqlarını 
baratda verilən qanun-

auyğunluqla uyğunlaşdır. 
Sənə aid olan  ardıcıllığın  
nümunəsini fikirləş və ona 
uyğun olaraq bir çilçıraq 

düzəlt.
.

Pəncərə üçün asma 
çilçıraqlar  hazırla.                     
Onun əlcəklərini

baratda verilən qanun-
auyğunluqla uyğunlaşdır. 
Sənə aid olan  ardıcıllığın  
nümunəsini fikirləş və ona 
uyğun olaraq bir çilçıraq 

düzəlt.

Baratda verilən    
qanunauyğunluğu     
gözləməklə   qapı 

üçün„yolkalı“ yeni li 
çilçıraqları düzəlt.                    
Sənə aid olan  ar-

dıcıllığın  nümunəsini 
fikirləş və ona uyğun 

olaraq üç çilçıraq düzəlt

Baratda verilən  
qanunauyğunluğu   

gözləməklə vazalara  
qoymaq  üçün yeni  il  

zoçları  düzəlt.                    
Sənə aid olan  ardıcıllığın  
nümunəsini fikirləş və ona 
uyğun olaraq bir çilçıraq 

düzəlt

Baratda verilən  
qanunauyğunluğu     
gözləməklə  yeni li 
çilçıraqları düzəlt.                    
       Sənə aid olan  

ardıcıllığın  nümunəsi-
ni   fikirləş və ona 

uyğun olaraq bir çilçıraq        
düzəlt.
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Divarda yeni il yolkası (Yolka  ağacının  şəkli  iri  ölçülü  kağıza  çəkilir, çilçıraqlar  vərəqin  üzərinə  bərkidilir)

Pəncərələr üçün yeni il bəzəkləri
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Qozalardan hazırlanmış yeni il bəzəkləri

Qapını  bəzəmək üçün  „yolkalar“dan  ibarət  olan  çilçıraq

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır  



101

Vazalara qoyula bilən  „Yeni il zoğları“

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır  
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Yeni il bəzəkləri
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Baratların nümunələri: məsləhət görülür ki,baratları rəngli printerdə hazırlayasınız və 
laminatlaşdırasınız:belə olarsa ,onları dəfələrlə işlədə bilərsiniz –başqa sinif aktivlikləri 
zamanı da işlədə bilərsiniz.Mümkündür ki,uşaqları da bunların hazırlanmasına cəlb edəsiniz 
–dairələri  rəsm dərslərində onlara rənglədin.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır  
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III-IV siniflər

„Alış-verişdə“

Müəllim şagirdləri hazırlıqlarına görə üç  təbəqəyə ayırır.  Hər təbəqədə  4-5 şagird 
olamaqla,bir və yaxud bir neçə qrup ola bilər. 

Şagirdlərə 2-3 gün verilir, sonra şagirdlər prezentasiyalar  edirlər.

I təbəqə (aşağı hazırlıqlı şagirdlər): Tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün  2 gün verilir.

Aşağıda  bir neçə marketdə müxtəlif  adda ərzaq məhsullarının qiyməti verilmişdir:     
„Daviti“―    1 dənə çörək―60 tetri;  1 kq. kartof―90 tetri;   1 litr süd―75 tetri;   1 litr bitki 
yağı―2 lari;           1 kq. pendir―6 lari.

„Tavtavi“― 1 dənə çörək―65 tetri;   1 kq. kartof―85 tetri;   1 litr süd―72 tetri;   1 litr bitki 
yağı―3 lari; 1 kq. pendir―5 lari.

„Lideri“― 1 dənə çörək―55 tetri;   1 kq. kartof―80 tetri;   1litr süd―66 tetri;   1litr bitki 
yağı―2 lari və 50 tetri;  1 kq. pendir―7 lari.

Siz almalısınız: 5 dənə çörək;4 kq kartof, 5  litr süd,  2 litr bitki yağı və  3 kq. pendir və 
mümkün qədər az məbləğdə pul xərcləməlisiniz.

Marketə qədər getmək və marketdən  geri qayıtmaq xərcləri: „Daviti“―1 lari və  20 tetri;   
„Tavtavi“―80 tetri;   „Lideri“― 1 lari və  60 tetri;  

Marketlər arası  yol  xərcləri: „Daviti“-„Tavtavi“—50 tetri;  „Tavtavi“-„Lideri“—60 tetri;   
„Daviti”-„Lideri“—45 tetri;  

1) Məlumatları  cədvəl formasında təqdim edin .

2) Hər marketdə alış-veriş üçün sizə nə məbləğdə pul lazım olduğunu hesablayın.
Cədvəl formasında təqdim edin.

3) Marketlərin hansında alış-veriş etmək daha əlverişlidir?

4) Fikirləşin , ərzaq mallarını müxtəlif mağazalardan almaq daha əlverişli deyildirmi? 
Yol xərclərini aşmamağı yaddan çıxarmayın.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır  
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II təbəqə (orta hazırlıqlı şagirdlər): həmin tapşırığı yerinə yetirirlər,ancaq  tapşırığı yerinə 
yetirmək uçun 1 gün verilir.

III təbəqə (yüksək  hazırlıqlı şagirdlər): tapşırıq plansız verilir və  1 gündə yerinə 
yetirilməlidir.

Aşağıda  bir neçə marketdə müxtəlif  adda ərzaq məhsullarının qiyməti verilmişdir: „Daviti“ 
– 1 dənə çörək – 60 tetri; 1 kq. kartof – 90 tetri; 1 litr süd – 75 tetri; 1 litr bitki yağı – 2 lari; 
1 kq. pendir – 6 lari.

„Tavtavi“ – 1 dənə çörək – 65 tetri; 1 kq. kartof – 85 tetri;   1 litr süd – 72 tetri;   1 litr bitki 
yağı – 3 lari; 1 kq. pendir – 5 lari.

„Lideri“ – 1 dənə çörək – 55 tetri;   1 kq. kartof – 80 tetri;   1 litr süd – 66 tetri; 1 litr bitki 
yağı – 2 lari və 50 tetri;   1 kq. pendir – 7 lari.

Siz almalısınız: 5 dənə çörək, 4 kq.kartof, 5 litr süd,  2 litr bitki yağı və 3 kq. pendir və 
mümkün qədər  az  məbləğdə pul  xərcləməlisiniz.

Marketə qədər getmək və marketdən  geri qayıtmaq xərcləri„Daviti“ – 1 lari və  20  tetri;  
„Tavtavi“ – 1 lari  və  80 tetri;  „Lideri“ – 80 tetri;  

Marketlər arası  yol xərcləri„Daviti“-„Tavtavi“ – 50tetri;  „Tavtavi“-“„Lideri“ – 60 tetri; 
„Daviti“ – „Lideri“ – 45 tetri;  

Verilənləri cədvəl formasında təqdim edin  və  ərzaq  məhsullarının  necə  alınmasını 
müəyyənləşdirin.

Cavablar:

Şagirdlər əvvəlcə  bütün ərzaq mallarının bir marketdən alınmasının nə qədər olacağını  
müəyyənləşdirirlər- hər 3 variantını.Sonra müxtəlif  ərzaq mallarının müxtəlif variantını 
hesablayırlar: çörək, kartof və süd hamısından ucuz ,,Lideridədir” – 9 lari 25tetri+yol-
(40tetri).  Bundan sonra hesablayırlar: „Davitiyə”qədər  yol – (45tetri) + 2 litr bitki yağı-(4 
lari)+3kq. pendir – (18 lari) + evə qədər yol- 60 tetri. Cəmi – 32 lari 70 tetri. „Lideri“-dən 
„Tavtavi“ yə qədər yol  (60tetri) +2 litr bitki yağı – (6 lari) + 3 kq.pendir – (15 lari) + evə 
qədər  yol-(90tetri). Cəmi 32 lari  15 tetri.

Hamısından ucuz: „Lideridə“ çörək,  kartof,  süd  alaq  „Tavtavidə“- pendir  „Davitidə“ 
(bitki yağı) =30.35 lari. 

„ Lideri“  „Daviti“  „Tavtavi“- ardıcıllıqla almaq  15 tetri bahadır.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır  
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III-IV siniflər

„Vurmanın qanunauyğunluqlarının qurulması“

Bacarıqlar:100-ə  qədər ədədlərin vurulması, bölünənlərinin tapılması

 
Ləvazimat:

Qeydlər   cədvəli (aşağıya baxın);

Yüz  ədəd  cədvəli (aşağıya baxın);

Birdəfəlik boşqablar;

Xətkeşlər;

Yun sap.

Oyunun qaydaları:

1. 1-dən 9-a qədər ədədlər seçin. Bu ədədlərin başqa ədədlərə bütün hasillərini elə yazın 
ki,hasilin nəticəsi 100 ədəd cədvəlini aşmasın.

2. Bu ədədin bütün bölünənlərini ədədlər cədvəlində markerlə rəngləyin.

3. Rənglənmiş bölünənlərdən bütün mümkün olan ədədləri yazın. Məsələn: Əgər siz  
3-ün  bölünənlərini rəngləyibsinizsə,onda gərək bu rəqəmləri köçürəsiniz: 3, 6, 9, 2, 
5, 8, 1,4, 7,0 onlar üçün bölunənlərini təşkil edirlər(əslində,9-dan sonrakı ədədlərdə  
3-ün bölünənlərinin son rəqəmləridir:3,6,9,12,15,18,21 və s.qeyd mənə aiddir:Ş.Z.)

4. Karandaş və xətkeşin köməyi ilə dairədəki 0-dan  9-a qədər köçürülmüş ədədləri 
birləşdirin.Məsələn:yuxarıdakı ədədlər üçün 0-dan  başlayırıq, sonra, onu 3 ilə 
birləşdiririk,sonra 3-ü  6  ilə birləşdirirk və sair.

5. Həmin əməliyyatı 1-dən 9- a   qədər olan başqa ədədlər üçün təkrar edin.

6. Sizə lazım olan iki dairəni qurmaq üçün birdəfəlik boşqablardan və yun sapdan 
istifadə  edin. Aldığınız qanunauyğunluğu təsvir edin.

Diferensiasiya:

1. Aşağı hazırlıqlı qruplar güclü şagairdin yardımı ilə işləsinlər və müəllimin 
nəzarətçilyindən istifadə etsinlər.

2. Orta hazırlıqlı qruplar güclü şagirdin nəzarəti altında işləsinlər.

3. Yüksək hazırlıqlı qruplar müstəqil işləyirlər.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır 
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Vurma cədvəli Hasil Təkliklər

Yüz ədəd cədvəli

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır 
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III-IV siniflər

„Qanunauyğunluğu tap“

Oyunun məqsədi riyazi/məntiqi qavramanın və müşahidə etmək qabiliyyətlərinin 
inkişaf etdirilməsidir

Lovhəyə böyük dairə çəkin .Bu dairə içərisinə yazılmış ixtiyari ədəd və yaxud çəkilmiş fiqur 
konkret bir qanuna tabedir;ondan kənarda yazılmış heç bir ədəd və yaxud fiqur bu qaydaya tabe 
deyildir.      Siz dairənin daxilinə və xaricinə ədədləri yazırsınız və şagirdlər dairənin daxilində 
hansı qayda    mövcud olduğunu aşkar etməyə çalışırlar.Cüt ədədlərin dairənin daxilinə,tək 
ədədlərin isə dairənin xaricinə yazılması ən sadə nümunədir.Qaydanın başqa variantlarıdır: 
12-nin vuruqları; 4-ün bölünənləri; 3-ün, 5-in və sair. hasilləri; iki rəqəmli ədədlər dairənin    
daxilində, bir- yaxud/və üç rəqəmli– xaricində; 20-dən  az olan və  20-dən cox olan ədədlər;  
düzbucaqlılar dairənin    daxilində, başqa  çoxbucaqlılar–xaricində.Bu  oyunun  başqa  fənlərlə  
də  uyğunlaşdırılması  asandır. 

Qaydaların başqa variantları:

•	 „__“rəqəmi ilə qurtaran ədədlər;

•	 1-dən başlayaraq dairənin daxilindəki ədədlər iki qat artırılır ;

•	 Onluqlar    mərtəbəsində „ __“ rəqəmi ilə yazılmış ədədlər;

•	 Dairənin daxilinə yazılmış ədədlərin onluqlar mərtəbəsinin ədədi təkliklər 
mərtəbəsinin ədədindən bir vahid artıq(az)yazılmışdır (məs., 32, 98, 76 yazud 23, 
45, 67; daha da mürəkkəbləşdirə bilərsiniz: 1098, 5432);

•	 Dairənin daxilinə yazılmış ədədləri təşkil edən rəqəmlərin cəmi konkret bir ədədə 
bərabərdir (57, 183, 48);

•	 Dairənin daxilinə yazılmış ədədlər konkret intervalla artır (yaxud azalır) .

Oyunu bütün sinflə və yaxud qruplarla işləyərkən tətbiq edə bilərsiniz. Axırıncı halda qruplara 
üzərində dairənin daxilindəki və xaricindəki ədədələr\fiqurlar əvvəlcədən yazılmış baratlar   
paylanılır. Bu zaman şagirdləri hazırlıqlarına görə qruplaşdırmaq olar və müvafiq baratlar 
hazırlamaq mümkündür. Şagirdlər qavradıqlarını və təkliflərini vərəqlərdə yazılı olaraq 
formalaşdırmalıdırlar. Başlanğıcda müəllim cavabları yazmaq üçün şagirdlərə aşağıdakı 
formada baratlar paylaya bilər:

Fikirləşirik ki,dairənin daxilinə  . . . . . . . . . . . .    ədədlər/fiqurlar      yazılmışdır/çəkilmişdir.

Dairənin daxilinə yazılmış/çəkilmiş ədədlər/fiqurlar aşağıdakı qanunauyğunluğa 
tabedirlər:bütün   ədədlər\fiqurlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gördüklərimiz bizə belə fikirləşməyə imkan verir ki,dairənin xaricinə yazılmış/çəkilmiş 
ədədlər/fiqurlar, bu qanuna tabe deyildir,məsələn: . . . . . . . . . .

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır 
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III-IV siniflər

„Kapitalı saxla“

Şagirdlər hazırlıqlarına  görə qruplara bölünürlər:

I təbəqə: yüksək hazırlıqlı şagirdlər- „yoxlama və qeydə alma“  və „yardım“  
„agentliklərində“  „işləyirlər“;

II təbəqə: orta hazırlıqlı şagirdlər – birinci variantın tapşırıqlarını yerinə yetirirlər.

III təbəqə: aşağı hazırlıqlı  şagirdlər – ikinci variantın  tapşırıqlarını yerinə yetirirlər.

Başlanğıcda hər şagirdə 10 ədəd  jeton (yaxud stiker) paylanır. 

Stolların birinə birinci variantın tapşırıq  baratları,  ikinciyə- ikinci variantın baratları 
düzülmüşdür;hər variant verilmiş qrupdakı şagirdlərin sayına müvafiq olan nüsxədə 
hazırlanmalıdır,çünki,eyni təbəqənin  oyunçuları eyni cür tapşırığı yerinə yetirirlər. Hər 
baratda 3,yaxud 4 məsələ verilmişdir;düstur,sual və sair. Barat,əgər onlarda verilən bütün 
məsələlər  düzgün həll edilibdirsə,öhdəsindən gəlilmiş hesab ediləcəkdir  (bütün suallar 
cavablandırılıbdır    və sair).

İştirakçı tapşırıqlar baratını götürür,onu həll edir və  „yoxlama və qeydə alma“ 
agentliyinə aparır,orada onu yoxlayırlar,  əgər düzgün həll edilibdirsə,  baratın üzərinə 
yazırlar „Yoxlanılıbdır“ və iştirakçıya baratdakı hər məsələnin həlli üçün bir jeton 
verirlər(suallara,düsturlara görə).Oyunçu yeni barat götürür və yeni tapşırığı yerinə yetirir.
Əgər, „yoxlama“ agentliyində məlum olarsa ki, məsələ düzgün həll edilməyibdir,iştirakçı 
təkrar həll etməyə cəhd edir və yaxud „yardım“ agentliyinə  müraciət edir,orada aşağıdakı 
qiymətlər fəaliyyət göstərir:

İstiqamətləndirici sual – 1 jeton;

Səhvlərin  aşkar edilməsi – 2 jeton; 

Həll  yolları – 3 jeton;

Tam  həll etmək – 4 jeton. 

İştirakçı arzu etdiyi  xidməti götürür və ona müvafiq qiyməti ödəyir. Hər iştirakçı 3 barat 
açır      (9-12 məsəslə).Hər üç tapşırığı həll etdikdən sonra jetonları „yoxlama və qeyd etmə“ 
agaentliyinə aparır,orada onun nəticələrini qeyd edirlər. 

Oyunun  məqsədi mümkün  qədər  çox  jeton  toplamaqdır.

Oyun qurtardıqdan sonra„qeydə alma“  „agentliyi“  üç ən yaxşı oyunçunu elan edir və onları 
müvafiq keyfiyyət diplomu ilə mükafatlandırır.

Tapşırıqlar konkret  bir  mövzuya   və  yaxud  başqa-başqa  mövzulara aid ola bilər.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır
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Məsələn: IV sinif, mövzu: hər hansı üsulla (məsələn, sözlərlə, cədvəlin,yaxud sxemin  
yardımı ilə) verilmiş uyğunluq üçün göstərilən elementin formasının(görünüşünün),ilkin 
formasının tapılması,.........

I  variantın bir baratının nümunəsi.

1) Cədvəldə Gürcüstan çempionatının I turunda bir neçə komanda tərəfindən  vurulan 
qolların miqdarı göstərilmişdir. Suallara cavab verin : 1. Hansı komanda daha çox 
qol vurmuşdur? 2. Hansı komanda 28 qol vurmuşdur? 3.Hansı komandanın vurduğu 
qollar başqalarından   dah  azdır? 4. „Dinamo“  və „Kolxeti“ komandaları birlikdə nə 
qədər qol vurmuşdur?

      Komanda Dinamo Torpedo Dila Zestafoni Batumi Kolxeti

      Vurulmuş 
qolların  miqdarı

49 41 32 38 28 27

2) İyun ayında Batumiyə 8000 xarici turist gəldi, iyulda 11500, avqustda-14500, lakin 
sentyabrda-12500. Suallara cavab ver:1. Sentyabr ayında iyul ayına nisbətən nə qədər 
çox turist gəlmişdir? 2. Dörd ay müddətində Batumiyə nə qədər turist gəlmişdir? 
3.Hansı ayda  11500 turist gəlmişdir?

3) Dato I semestrin hər ayında müəyyən miqdarda məsələ həll edirdi.Aylara müvafiq       
olaraq yerinə yetirilmiş məsələlər  cədvəl  formasında  verilmişdir:

Sentyabrda  12

Oktyabrda  35

Noyabrda  42

Dekabrda 34                                                                                           

Suallara cavab verin:  1. Dato sentyabrda və oktyabrda cəmi nə qədər məsələ həll etmişdir? 
2. Dato hansı ayda  35 məsələ həll etmişdir? 3. Dato hansı iki ayda 69 məsələ həll etmişdir?

II  variantın  bir     baratının  nümunəsi.

1) Cədvəldə Gürcüstan çempionatının I turunda bir neçə komanda tərəfindən  vurulan 
qolların miqdarı göstərilmişdir. Suallara cavab verin: 1. Hansı komanda daha çox 

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır
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qol vurmuşdur? 2. Hansı komanda 22 qol vurmuşdur?3.Hansı komandanın vurduğu 
qollar başqalarından  daha  azdır?  4.,,Dila” və ,,Kolxeti” komandaları birlikdə nə 
qədər qol vurmuşdur?

     Komanda Dinamo Torpedo Dila Zestafoni Batumi Kolxeti

      Vurulmuş   
qolların 
miqdarı

30 21 22 28 20 17

4) İyun ayında  Batumiyə 5000 xarici turist gəldi, iyulda 10000, avqustda-120000, lakin 
sentyabrda-11500. Suallara cavab ver:1. Sentyabr ayında iyul ayına nisbətən nə qədər 
çox turist gəlmişdir? 2. Dörd ay müddətində Batumiyə nə qədər turist gəlmişdir? 
3.Hansı ayda  11500 turist gəlmişdir?

5) Dato I semestrin hər ayında müəyyən miqdarda məsələ həll edirdi.Aylara müvafiq 
olaraq yerinə  yetirilmiş məsələlər cədvəl  formasında  verilmişdir:

6) Sentyabrda  11

7) Oktyabrda  25

8) Noyabrda  32

9) Dekabrda  30

Suallara cavab  verin: 1. Dato  oktyabr  ayında neçə məsələ həll etmişdir? 2. Dato hansı ayda      
25 məsələ həll etmişdir? 3. Dato sentyabr və oktyabr ayında cəmi neçə məsələ həll etmişdir? 

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Mevlud Bardavelidze hazırlamışdır
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III-IV siniflər

„Fikirdə  tutulmuş  ədədi tapın“

Mövzunun məqsədi mövqe sisteminin şagirdlər tərəfindən qavranılmasına,ədədin(o 
cümlədən, üç rəqəmli və dörd rəqəmli ) tanınması,şagirdlərin məntiqi qavramaları və 
ardıcıllıqla təşkil edilmiş mühakimə yürütmək bacarıq-qabiliyyətlərinin inkişaf 
etdirilməsinə yardım etməkdir.

1-ci  oyun

Müəllim (yaxud şagird) barata ədədi yazır, başqa bir şagirdlər onu görmürlər.Onlar öz 
təxminlərini söyləyəcəklər,növbə ilə üçrəqəmli ədədin adını deyəcəklər,onlar həm də qeydlər 
edirlər(yazırlar): hansı ədədin adı deyildi və onun haqqında hansı göstərişləri aldılar. Bütün 
təxminlər səsləndirildikdən sonra müəllim aşağıdakı gösrərişlərdən birini verir:

•	 Mərtəbə  - rəqəm (yaxud  iki  rəqəm) mərtəbə  yerinə müvafiq  durur.

•	 Rəqəmləri -rəqəmi  tanıdınız, lakin mərtəbə  yerində düzgün durmur.

•	 Heç bir–heç bir rəqəm mənim fikirləşdiyim ədədin rəqəmlərinə uyğun deyildir. (Belə 
olan halda şagirdlərə sual verin:təxminlər düzgün olmasa da, hansı əhəmiyyətli 
məlumatın daşıyıcısıdır?)

Oyun, şagirdlərdən biri fikirdə tutulan ədədi düzgün tapana qədər davam edir.Şagirdlərdən 
xahiş edin ki,lazım olan nəticəyə necə nail olduğunu sübut etsin\izah etsin .

2-ci   oyun

Müəllim: mən, 1-dən 100-ə qədər  olan bir ədəd fikirləşdim. Siz, mənə 7 sualdan artıq 
verməmək şərti ilə,həmin ədədi tapmalısınız. Sizin suallarınıza mən yalnız„bəli“, yaxud 
„xeyr“ cavabı verəcəyəm. Siz mənə sual verdikdən sonra:-„Sizin fikirləşdiyiniz ədəd.........-
dirmi?“, ədədin düzgün,yaxud səhv tapılmasından asılı olmayaraq,oyun  qurtarır. 

Fikirdə tutulan ədədin 7 sualın yardımı ilə tapılması həmişə mümkündür: Vacib olan 
odur ki,verilən sual fikirdə tutulmuş ədədin miqdarını yarıya bölsün;məsələn,fikrinizdə 
tutduğunuz   ədəd 50-dən artıqdırmı?  Bu ədəd təkdirmi? Onluqlar mərtəbəsində duran ədədi 
cütdürmü?Ən çətini axırıncı sualdır,məsələn,şagird  41 və  43  ədədləri arasında seçim etməli 
olduğu haldır. Şagird sual verə bilər: Fikirləşdiyiniz ədədin təkliklər mərtəbəsində 3 ədədi 
dururmu?Ola bilərmi  43 –ü ,,ataq”? 

Şagirdlər oyunun qaydalarını yaxşı mənimsədikdən sonra, onlara sual verin ki,1-dən 1000- 
arasında  olan ədədlərin tapılması üçün neçə sual vermək lazımdır?Nə qədər təəccüblü olsa 
da,cəmi üç əlavə sual lazım gəlir,yəni 10 sual lazımdır ki,fikirdə tutulan ədəd tapılsın. 

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihısi üçün riyaziyyat yönlü treneri Lali Berişvili hazırlamışdır
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Riyaziyyat mövzularının tədrisinin diferensiasiya elementləri ilə  
planlaşdırılması sxemi

Mövzu: Vurma

Fənn: Riyaziyyat Sinif: Üçüncü

Lazım  olan vaxt:  Tədris   mövzusunun planlaçdırılmış aktivliyi bir dərsdə tamamlanacaqdır?Əgər, 
yox,onda xahiş edirik ki,neçə dərsdə həyata keçəcəyini  dəqiqləşdirəsiniz, neçə dərsə bölüşdürül-
əcəkdir?
Ativlik iki dərs ərzində həyata keçiriləcəkdir – 90 dəq

Milli  Tədris  Planının  standartı: 

Riy. III.3. Şagird vurma-bölmə əməllərini yerinə yetirə bilir,onları toplama-çıxma əməlləri 
ilə və bir-biri ilə əlqqələndirə bilir.

Nəticə göz önündədir ,əgər şagird:

•	 Vurma əməlini çox saylı toplama ilə nümayiş etdirir,bölmə əməlini isə toplumu 
bərabər miqdarda  qruplara  ayrılmaqla  nümayiş  etdirir ;

•	 Vurma-bölməni bir-biri ilə qarşılıqlı tərs əməllər kimi əlaqələndirir və onu model üzərində 
nümayiş etdirir;

•	 Sadə hallar üçün vurma-bölmə əməlini əzbərdən yerinə yetirir(məsələn,birrəqəmli 
ədədlərin vurulması;bir və ikirəqəmli ədədlərin 10-a vurulması);

Verilmiş qismət və bölənə əsasən naməlum bölünəni müəyyənləşdirmək üçün hər hansı üsulu 
və  yaxud modeli seçir; analoji olaraq, verilmiş hasilə və vuruqlardan birinə görə ikinci vuruğu 
müəyyənləşdirir; istifadə etdiyi üsulu izah edir (1000 dairəsində).

Lazım  olan  ləvazimatlar:

Şagirdin dərsliyi, dəftərlər,qələmlər,lövhə, təbaşir,rəngli yığma kubiklər, manipulyativlər„Divar, 
sütun, kub“; təsvitlər yaratmaq üçünşəkillər; flipçart; yapışqanlıstikerlər;

Vacib olan ilkin bilik-bacarıqlar

Şagird dəstələrlə saya bilir.Müxtəlif addımlarla saymağı bilir. Ədədləri ikiqat artırmağı.100-ə 
qədər ədədləri toplamağı.Toplama-çıxmanın müvafiq təsvirlərə(şəkillərə)  əsasən  ədədi ifadələri 
yazmağı   və əksinə,verilmiş toplama-çıxmanın ədədi ifadəsinə əsasən müvafiq təsviri(şəkli)   
yaratmağı. Ədədi ifadələr tətbiq etməklə real hadisələri  ifadə edən toplama-çıxma məsələlərini       
tərtib etmək və əksinə,real hadisələri ifadə edən məsələlərin şərtlərinə əsasən sadə sxem 
yaratmağı       və müvafiq ədədi ifadəni yazmağı  bacarırlar.
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İcmal
Dərsin məqsədi nədir?

Əsas  məqsəd: 

Şagird bərabər toplananların cəmini hasil kimi və hasili bərabər tolananların cəmi kimi ifadə etməyi 
bacarmalıdır;

Aralıq məqsədlər:

Şagirddə möhkəmləndirilsin: bərabər toplananlarıın cəmini hasil kimi çevirmək  və hasili 
bərabər toplananlar kimi çevirmək bacarığı –qabiliyyətləri; müxtəlif hasillərin mənalarını  təbii 
qeyri-məcburi yadda saxlasınlar(sadə hallar üçün),ona görə ki,sonralar onları müxtəlif hasillərin 
tapılmasında müvəffəqiyyətlə tətbiq edə bilsinlər. Hasillərin  hesablanması  üçün  əyani  vasitələrdən  
istifadə  edə  bilmək   bacarıq-qabiliyyətləri inkişaf etdirilin. 
Dərs nəticəsində şagird 
Biləcəkdir (faktlar, terminlər, necə edəcəkdir –yadda saxlanılacaq məlumatlar)

Bərabər toplananların cəmini hasil şəklində necə ifadə edə bilir,hasili bərabər toplananların cəmi 
şəklində necə ayırsın; sadə problemləri həll etmək üçün əyani vasitələrdən necə istifadə etsin.

Qavraya biləcəkdir (ideyyaları, prinsipləri, ümumiləşdirmələri, qanunları – mövzunun əsas 
məqsədini)

Hasili, birinci hasil  bərabər toplananların sayının nə qədər olduğunu göstərir,ikinci hasil isə bərabər 
toplananların özünü  ifadə  edir.

Bacarıqlar (qaqvrama bacarıq-qabiliyyətləri,riyazi bacarıq-qabiliyyətləri –onları siz 
qiymətləndirəcəksiniz)

Bərabər toplananların cəmini hasil şəklində ifadə etmək;hasili bərabər toplananların cəmi şəklində 
ifadə etmək; verilmiş  hasil üçün təsvirin(şəklin) üyğunlaşdırılması və əyani vasitələrə uyğun 
olaraq hasilin qurulması;verilmiş hasillərə əsasən təsvirin (şəklin)  yenidən dəyişdirilməsi. 
İlkin qiymətləndirmə
Şagirdlərin mövzu ilə bağlı olan ilkin bilik və bacarıq-qabiliyyətlərini necə müəyyənləşdirəcəksiniz?                         
İlkin   qiymətləndirməni  necə  təsəvvür  edirsiniz?

Şagirdlərin ilkin bilik-bacarıqları onların ev tapşırıqlarının necə yerinə yetirilməsi ilə tanış 
olan zaman,əvvəlki dərslər prosesində şagirdləri müşahidə etməklə,onların müstəqil olaraq 
yerinə yetirdiyi ev tapşırıqlarının qiymətləndirilməsi əsasında əldə edilir.Hazırlığın konkret 
qiymətləndirilməsi ev tapşırıqlarının birlikdə araşdırılması zamanı baş verir: kifayyət qədər hazırlığı 
olmayan qruplar-şagirdlər,onlar,kəmiyyətin ikiqat artırmasının mahiyyətini qavrayıblar,şəkildə 
verilmiş kəmiyyəti ikiqat artıra bilirlər,lakin,müvafiq ədədi ifadələri yaza bilmirlər;həmçinin,ədədi 
ikiqat artırmağı bacarmırlar.Orta hazırlıq qrupları– şagirdləri,onlar ikiqat artırmanın mahiyyətini 
qavrayıblar,ədədlərin ikiqat artırılmasınıda sxemlərin köməyi olmadan işin öhtəsindən gəlirlər,lakin 
ikiqat artırmanın müvafiq ədədi bərabərliyini yazmağı bacarmırlar.Yüksək hazırlıqlı qruplar – 
şagitdlər, onlar ədədlərin ikiqat artırılmasını sxemlərin köməyindən istifsdə etmədən  işin öhtəsindən 
gəlirlər,həmçinin, lazım olan hallarda özləri verilmiş ədədin ikiqat artırılmasının müvafiq  sxemini  
yaradırlar  və  müvafiq  ədədi  ifadəni  yaza   bilirlər.  

Dərsin planlaşdırılması
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Nəyi  diferensiasiya etmək istəyirsiniz?            Məzmunu    Prosesi             Məhsulu
Hazırlığa müvafiq  olaraq diferensasiyanı necə həyata keçirəcəksiniz?
Aktivliyin həyta keçirilməsi üçün qruplaşdırmanın hansı formasından istifadə edəcəksiniz (bütün 
sinif, cütlüklər, üçlüklər,  dördlüklər,  homogen, heterogen və sair)?

Müxtəlif aktivliklərin həyata keçirilməsi zamanı ardıcıllıqla iştirak edirlər:bütün sinif,homogen 
qrup, yenə bütün sinif, cütlüklər,yenə bütün sinif,homogen qruplar;

Müəllimin  şagirdlərin fərqli hazırlıqlarına diferensiasiya ilə necə reaksiya verdiyini qısaca təsvir 
edin

Müəllim qrupları elə oturdur ki,kifayyət qədər hazırlığı olmayan və orta hazırlıqlı şagirdlər qrupuna 
müşahidə etmək asan olsun.Çünki, iş prosesində skofoldinqin yardımı ilə kömək edə bilsin və 
lazım gəldiyi zamanlarda,tapşırıqları manipulyativlərin,sxemlərin,yaxud şəkillərin tətbiq edilməsi 
ilə qavramalarında  onlarla tez –tez əlaqə saxlaya bilsin.

Dərsin fazaları
I – İlkin

Bütün siniflə birlikdə interaksiya ilə hazırlıq xarakterli ev tapşırıqlarının hər bir məsələsinin 
araşdırılması; (ev tapşırıqları – bax   əlavə  1)

Müəllim  şagirdləri hazırlıqlarına görə üç qrupa ayırır:

Kifayyət qədər hazırlığı olmayan qrup – şagirdlər, onlar kəmiyyətin ikiqat artırılmasının mahiyyətini 
qavrayıblar,şəkildə verimiş kəmiyyəti ikiqat artıra bilirlər,lakin,müvafiq ifadələri ədədlərlə yazmağı 
bacarmırlar          və ədədləri ikiqat artıra bilmirlər.Orta hazırlıqlı qrup – şafirdlər,onlar ikiqat 
artırmanın mahiyyətini qavrayıblar,ədədin ikiqat artırılmasını sxemlərin köməyindən istifadə 
etmədən  işin öhtəsindən gəlirlər,lakin,ikiqat artırmanın müvafiq ədədi ifadəsininin bərabərliyini 
yaza bilmirlər. Yüksək hazırlıqlı qrup – şagirdlər, onlar sxemlərin yardımı olmadan ədədlərin ikiqat 
artırılmasınında başlarını müvəffəqiyyətlə çıxarırlar,həmçinin ehtiyac olduğu zaman verilmiş 
ədədin ikiqat artırılmasının müvafiq sxemini yaratmağı və müvafiq ədədi ifadəni yazmağı bacarırlar.

Şagirdlər flipçart vərəqində ev tapşırıqlarının hər bir məsələsinin həllinin ədədi ifadələrini 
yazırlar;sinifdə öz yazı işlərinin səhvlərini düzəldir,yaxud dəftərə köçürürlər.Müəllim orta hazırlıqlı 
və aşağı hazırlıqlı şagirdlər qrupunun  yanında dayanır və lazım gələrsə, yardım edir.Öyrəniləcək 
mövzunun ilkin biliklərlə əlaqələndirilməsi üçün müəllim şagirdlərin diqqətini flipçartda yazılmış 
cəmlərə yönəldir.Onlardan xahiş edir ki,fikirləşsinlər və bu cəmlərin hansı xüsusuyyətlərinə görə 
bir-birinə oxşadığını aşkar etsinlər.

Sonra isə müəllim suallar verir:Necə fikirləşirsiniz, belə yazıların kifayyət qədər çox sayda bərabər 
toplananların olduğu halda yazılması nə qədər əlverişlidir? Məsələn:dördüncü məsələdə Tsodnenin 
aldığı nəticəni yenə ikiqat artırsaq,yaxud,beşinci məsələdəki kitabların miqdarını otuza qədər 
artırsaq?
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II – Ərzində

Şagirdlər bərabər toplananların cəminin qısa yazılışının vacibliyini özləri kəşf edəcəlklər.

Müəllim onları „vurma“termini ilə və  vurma işarəsi ilə-nöqtə ilə (∙) tanış edəcəkdir.

Sonra cəmlərdən birini bu işarəni tətbiq etməklə qısaldılmış şəkildə yazır.(məsələn: 5+5=2 ∙5)

Şagirdləri terminlərlə tanış edir  - „birinci vuruq“, „ikinci vuruq“;

Müəllim şagirdlərdən xahiş edir ki,çalışsınlar ki,müstəqil olaraq, flipçartda təqdim edilmiş başqa 
cəmləri də  qısaldılmış formada nöqtə tətbiq etməklə yazsınlar;sonra isə yazdıqlarını izah etsinlər; 

Müəllim şagirdləri vurma əməlinin mahiyyəti ilə tanış edəcəkdir və şagirdlər özləri nəticələr 
çıxaracaqlar:              vurma      əməli  bərabər  toplananların  cəmini  ifadə  etdiyini   anlayacaqlar .

Müəllim şagirdlərdən xahiş edir ki,qruplarda işləyərək aşağıdakı tapşırıqları həll etsinlər:hasilləri 
bərabər toplananların cəmi şəklində ifadə edin: 2∙3;  3 ∙2; şagirdlər  çalışacaqlar ki, aldıqları  
nəticələri   sinfin  qarşısında  müzakirə  etsinlər;

Müəllim,  lazım gəldiyi hallarda, skofoldinqlə  şagirdlərə  yardım  edir.

Müəllim şagirdlərin hazırlığını yeni mövzunun qavrama-anlamalarına görə qiymətləndirir;bu 
qiymətləndirməyə əsaslanaraq şagirdləri hazırlıqlarına görə üç qrupa ayırır.

Kifayyət qədər hazırlığı olmayan qruplar – şagirdlər, onlar bərabər toplananların cəmini 
hasil formasında            ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər;vurmanın mahiyyətini hələlik qavraya 
bilməyiblər; (birinci yerdə bərabər           toplananların  sayını  bildirən  ədədi  yazırıq;  lakin ,ikinci 
yerdə isə  toplananın  özünü  ifadə  edən  ədədi  yazırıq)

Orta hazırlığı olan qruplar-şagirdlər, onlar vurmanın mahiyyətini qavrayıblar. Bərabər 
toplananların cəmini        hasil formasında ifadə etməkdə özlərini doğruldublar,hasili bərabər 
toplananların cəmi şəklində yazmaqda çətinlik çəkirlər;(xüsusən,birinci hasil  onu  göstərir  
ki,toplamaq üçün ikinci hasil neçə  dəfə   götürülmüşdür).

Yüksək hazırlığı olan qruplar-şagirdlər, onlar bərabər toplananların cəminin hasil formasında 
yazılmasında,həmçinin,hasilin bərabər toplananlar formasında yazmaqda özlərini doğruldurlar.

Müəllim     hər qrupa hazırlıqlarına müvafiq olaraq tapşırıqlar verir: (bax. əlavə  2 –hazırlığa 
müvafiq olan tapşırıqlar; „Ərzində“ fazası)

Müəllim şagirdlərə yeni öyrənilmiş mövzunun möhkəmləndirilməsi üçün ev tapşırıqları verir; 
(baxəlavə 3 – ev tapşırığı; „Ərzində “fazası)

III – Sonrakı (ikinci dərs)

Şagirdlər sinifdə ev tapşırıqlarının misallarını araşdırırlar, müəllim, əvvəlki dərsin məqsədinə 
necə nail olunduğunu, hansı  şagirdə  əlavə  yardım  lazım  olduğunu  aşkar  edərək,  onları  
qiymətləndirəcəkdir  .

Sonra müəllim lövhəyə cədvəl bərkidir (bax. əlavə 4); şagirdlərə yapışqanlı stikerlər paylayır və 
xahiş edir ki,xanaların hər birini hasilin müvafiq bərabər toplananların cəmləri ilə,yaxud müvafiq 
massivlərlə doldursunlar;bununla müəllim şagirdlərin hazırlığını bir daha yoxlayır.

Müəllim şagirdləri hazırlıqlarına görə  qruplara ayırır və müvafiq tapşırıqlar verir.Bax:əlavə 5 – 
Hazırlığa uyğun tapşırıqlar  ,,Sonra“fazası). 

Şagirdlər  yerinə  yetirdikləri  tapşırıqların  prezentasiyasını  edirlər.

Müəllim   şagirdlərə  ev  tapşırıqları  verir.
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Bütün siniflə iş komponenti:

Tapşırıqlar/aktivliklər №1;3;4

Diferensiasiya edilmiş komponent:

Tapşırıqlar/aktivliklər №2;5

Tədrisin növbəti qiymətləndirilməsi:
Məlumatları növbəti tədris prosesi üçün necə tətbiq edəcəksiniz?

Müəllim şagirdləri  qruplardakı iş prosesində müşahidə edir; şagirdlərə əlavə suallar verir və 
onların cavablarına qulaq asır; şagirdlərin təkliflərini və yerinə yetirdikləri əməlləri qiymətləndirmə  
meyarları  ilə  müqayisə  edir.                 (Bax. əlavə  6)
Əlavə resurslar:
....
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Əlavə 1.Ev tapşırığı; (Faza ,,İlkin“ )

Tapşırıq 1.Rəfdə 9  kitab var idi, bir o qədər yenə əlavə etdilər. İndi rəfdə neçə kitab vardır? 
(Məsələni həll etmək üçün lazım olan sxem və ədədi ifadə düzəlt);

Tapşırıq 2.Sxemdə verilmiş kvadratların miqdarını ikiqar artırın; müvafiq olan  ədədi  
ifadəni yazın;

Tapşırıq 3.Ədədləri  ikiqat  artırın: 15, 10, 20; müvafiq olan bərabərlik  tərtib  edin; 

Tapşırıq 4. Anna  5-i ikiqat artırdı,Dato isə  Annanın aldığı nəticəni ikiqat artırdı,Tsodne də 
Datonun aldığı nəticəni ikiqat artırdı.Tsodne hansı ədədi aldı? Verilmiş məsələnin həlli üçün 
sxem tərtib edin və müvafiq ədədi ifadə düzəldin(çalışın ki,verilmiş məsələni həll etmək 
üçün yalnız bir ədədi ifadədən istifadə edəsiniz).

Tapşırıq 5. Bir kitabın qiyməti  8 laridir,10 kitabın qiymətini hesablamaq üçün ədədi ifadə 
yazın;
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Əlavə 2. Hazırlığa görə olan tapşırıqlar  – faza ‘’Ərzində“

Tapşırıq 1. 

a) Şəkillərə   uyğun olan ədədi ifadələrli  oxlar vasitəsi ilə    birləşdirin:  

7∙2;                                                                                            

6∙2 ;                                                                                           

2+2+2+2+2+2;  

2+2+2+2+2+2+2;

b) Verilmiş  şəkillərə  uyğun  olan  bərabər  toplananların  cəmini  və  hasilini  yazın;

Tapşırıq 2.

a) Hasil və bərabər toplananların cəmi verilmişdir: 2∙4 və 4+4. Verilmiş hasilə və bərabər 
toplananlara müvafiq olan şəkilləri çəkin. 1) Alınmış şəkillərə əsasən  2 ∙ 4  və   4+4  ifadələrini 
bir-biri ilə müqayisə edin. 2) Nəticə çıxarın :verilmiş 2 ∙ 4  hasilindəki  2 ədədi  nəyi göstərir? 
4 ədədi nəyi göstərir?   

b)  Verilmiş şəklə (massivə) əsasən  hər hasilin birinci və ikinci vuruqları nəyi ifadə edir;             
hasilə müvafiq olan bərabər cəmləri yazın.

4 · 3
3 · 4
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Tapşırıq 3.

a)Verilmiş şəkildə hansı dəyişikliklər edək ki,onlar 3∙2  vuruğuna uyğun olsun; həyata 
keçirdiyiniz dəyişikliyə  uyğun olan ədədi ifadəni yazın; (nəyimiz var idi, hansı dəyişikliyi 
etdik və nə  aldıq?)

b) Verilmiş ədədi ifadəni hasil şəklində  ifadə et:

3∙4+4

4∙3 +3

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Şorena Lomtadze hazırlamışdır
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Əlavə 3 –  Yeni mövzunun möhkəmləndirilməsi üçün olan ev tapşırığı; 

Tapşırıq 1. Xanalardakı şəklin (massivin) müvafiq cəmlərini və hasilini yaz;

Tapşırıq 2.

Hasil Bərabər toplananların 
cəmi şəklində ifadə et

Təsvir(şəkil) 
formasında ifadə et

Massiv şəklində ifadə 
et

4 • 7

6 • 4

3 • 4

Tapşırıq 3. Hesablama aparmadan  ifadələri bir-biri ilə müqayisə edin:

Hasil Şəkil Massiv Cəmi 

3•4+4

2•5+4

3•5–1

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Şorena Lomtadze hazırlamışdır
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Əlavə 4. Cədvəli doldurun; ( Cədvəlin bir,yaxud iki xanasını seçin;seçdiyiniz xanaya,yaxud 
xanalara uyğun olan ədədlərin bərabər toplananlarının cəmini,yaxud massivini stikerlərə 
yazın  və cədvəldə  müvafiq olduğu yerə yapışdırın;)

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Əlavə 5. 

Məsələ:Bostanda 6 cərgədə xiyar əkilibdir.Anna 5 cərgənin hər birindən 9 xiyar,lakin,birindən  
8 xiyar dərdi.Anna cəmi neçə xiyar dərdi?

Birinci qrupdan (yüksək hazırlıqlı)müəllim xahiş edir ki,məsələni həll etmək üçün bir 
ədədi ifadədən istifadə etsinlər  .

İkinci qrup (orta hazırlıqlı) aşağıda verilən cədvəlin hər iki sütunundakı ifadələrdən 
məsələnin həlli üçün yararlı olanlarını  seçməlidirlər;  

9+9+9+9+9+9+8
9+9+9+9+9+8
9•4+9+8

6•9
5•9+8
6•9–1

Üçüncü qrup (kifayyət qədər hazırlığı olmayanlar)məsələnin həlli üçün lazım  olan  massivi  
tərtib etməli  və  yazmalıdırlar.
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Əlavə 6.

Qiymətləndirmənin ümumi sxemi:

Konponentin səviyyəsinin təsviri Qiymətləndirmə

Bərabər toplananların cəmini hasil  və hasilin- 
bərabər  toplananların cəmi olduğunu tez və düzgün  
təsəvvür edir;məsələləri vurmanı  tətbiq etməklə 
asan  həll edir.

Tədris materialını müvəffəqiyyətlə 
mənimsəyib

Bərabər toplananların cəmini hasil  və hasilin-
bərabər toplananların cəmi olduğunu ləng və səhv 
təsəvvür edir;hasilin tətbiqi ilə olan  məsələlərin 
həllində əyani vasitələrdən istifadə etmədikdə 
çətinlik çəkir;

Bilik –bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi 
üçün əlavə müstəqil işləməyə ehtiyacı 
vardır.

Bərabər toplananların cəmini hasil  və hasilin –
bərabər toplananların cəmi  olduğunu səhvlərlə və 
gec ifadə edir; hasilin tətbiqi ilə olan məsələlərin 
həllində əyani vasitələrdən istifadə etsə də  çətinlik 
çəkir

Müəllimin rəhbərliyi ilə həmin 
mövzular üzərində işləməyə ehtiyacı 
vardır.
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Riyaziyyat mövzularının tədrisinin diferensiasiya elementləri ilə 
planlaşdırılması sxemi

Mövzu: Çoxbucaqlının perimetrinin hesablanması

Fənn: Riyaziyyat Sinif:   Dördüncü

Vaxt:Bu aktivliyi həyata keçirmək üçün nə qədər vaxt lazımdır?

Bir  dərs -45 dəq

Giriş 

Dərsin /aktivliyin əsas məqsədi:

Çoxbucaqlının   perimetrinin  hesablanması

Tədrisin nəticələri

Münasibət (əhəmiyyətli ideyya,prinsip, qanunauyğunluqlar,dəyər,problem və sair.)

Şagird çoxbucaqlının perimetrini hesablaya bilir.Xüsusi hallarda hesablamaları qısalda bilir. 
Onlarda sinif otağındakı,məktəb həyətindəki, evlərindəki çoxbucaqlıların perimetrlərini 
hesablamaq arzusu yaranacaqdır.

Bilik (faktlar,sözlər,terminlər,yadda saxlanılacaq 
ideyalar və sair.)

Şagirdlər çoxbucaqlıların perimetrini hesablamağı 
bacaracaqlar. Perimetrinin hesablanması üçün 
çoxbucaqlıların  (bərabəryanlı üçbucaq,kvadrat, 
düzbucaqlı.)xassələrini tətbiq edə bilir.Biliyini 
gündəlik həyatla əlaqələndirir.

Bacarıqlar (düşüncə bacarıqları, fənn 
bacarıqları,qiymətləndirmə bacarıqları, 
hesablama strategiyaları və sair.)

Şagirddə yeni tədris mövzusunun qohum 
mövzularla əlaqələndirmək bacarığı, 
natural ədədlər üzərində əməllərin  yerinə 
yetirilməsi və ölçü  işləri  aparmaq  bacarığı  
inkişaf etdiriləcəkdir.

Milli  Tədris  Planının  standartı: 

Riy. IV.10. Şagird əşyaların və fiqurların ölçülərini və obyektlər arasındakı məsafələri tapa 
bilir.

Nəticə göz önündədir ,əgər şagird:

•	 İki obyekt arasındakı məsafəni müvafiq standart vahidlə qiymətləndirə bilir,məsafəni ölçür 
və öz fərziyyəsini yoxlayır ;

•	 Sınıq xəttin uzunluğunu ölçür və hesablayır, çoxbucaqlının perimetrini ölçür və nəticələri 
müvafiq   standart  vahidlərlə  qeyd  edir;

•	 Real şəraitin müvafiq sxematik təsvirləri(orada məsafələr göstərilmişdir) əsasında iki 
obyekt arasındakı ən kiçik məsafəni tapır(məsələn,məktəbdən evə qədər olan marşrutun 
uzunluğunu)

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Qoça Dzaqnidze və Mevlud Bardavalidze  
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Vacib olan ilkin bilik-bacarıqlar                                                                                                                     
Ədədlərin toplanması.Verilmiş ədəddən -qədər  çox, - qədər az, - dəfə çox, - dəfə az olan ədədi 
tapmaq.Sınıq xətt,sınıq xəttin uzunluğu,başqa-başqa  həndəsi fiqurlardan çoxbucaqlıların 
adını fərqləndirərək demək.  Çoxbucaqlıları(bərabəryanlı üçbucağın,kvadratın,düzbucaqlının)
xassələri.Xətkeşlə parçanın uzunluğunu olçmək.Müxtəlif ölçü vahidlərini bir -birinə çevirmə.

Ilkin biliyin qiymətləndirilməsi (Şagirdlərin bilik-bacarıqları haqqında nə bilirsiniz? Hansı mənbələrə 
istinad edirsiniz?)

Şagirdlərin biliyi ev tapşırıqları üçün verilmiş  misallara  və  I  fazada  araşdırılan  məsələlərə  
istinad edərək qiymətləndirilir.Ev tapşırıqları: bax: əlavə 1-də.

Dərsin\aktivliyin planı

Şagirdlərin qruplaşdırılması formaları

Bu aktivliyi həyata keçirərkən qruplaşdırmanın hansı formasından istifadə edirsiniz (bütün 
sinif,cütlüklər,üçlüklər,dördlüklər,homogen,heterogen  və sair)?

1)  I faza:  „İlkin“ –bütün sinif (interaksiya ilə);

2)   IIfaza: „Ərzində“- bütün sinif (qrup şəklində);

3)   III faza:„Sonra“-  bütün sinif (qrup şəklində);

Qruplaşdırmanın meyarları: 

Diferensiasialı  tədris zamanı şagirdlərin qruplaşdırılmasını hansı prinsipə əsaslandırıram? 

Şagirdlərin hazırlıqığına əsasən

Tədris ləvazimatları: (mətn,əyani vasitələr,internet-resurslar  və sair):  

Xətkeş,   plakatlar (çoxbucaqlıların təsviri ilə),  lövhə,  təbaşir.
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Dərsin\aktivliyin mərhələləri

I -İlkin

Hazırlıq xarakterli evtapşırıqları 
bütün siniflə birgə interaksiya 
ilə araşdırılır.Həmçinin fərdi və 
bütün siniflə aşağıdakı misallar 
araşdırılır,onların yardımı ilə 
şagirdlərin ilkin biliklərini 
aktivləşdirməyi bacaracağıq.
Bu, şagirdlərin yeni biliklərin 
qurulmasına hazırlayacaq və 
şagirdlərin hazırlığı haqqında 
məlumat verəcəkdir.

Müəllim plakatlarda hazır-
lanmış fiqurları şagirdlərə 
gösrərir və sual verir:Şəkildə 
gördüyünüz fiqurun adı nədir? 

        
Bu fiqurların hansı oxşar və 
hansı fərqli xassələri vardır?

Sınıq xəttin uzunluğunu 
və üçbucağın tərəflərinin 
uzunluqlarının cəmini 
hesablayın.

Müəllim  plakatdakı üç 
məsələni şagirdlərə göstərir və 
onları fərdi həll etməyi təklif 
edir:

1) Nika qərara aldı 
ki,düzbucaqlı formalı əkin 
sahəsini hasarlasın.Sahənin 
uzunluğu 520 dm  və eni 440 
dm olarsa,hasarlamaq  üçün nə 
qədər məftil-tor lazım olacaqdır.

2) Tərəfinin uzunluğu  5 sm 
olan kvadrat çəkin.Onun 
tərəflərinin uzunluqları cəmini 
hesablayın.Cavabı  dm –lərlə 
ifadə edin.

3) Tərəflərinin uzunluğu 5sm,     
7 sm və 11sm olan üçbucaq 
çəkin.Tərəflərin uzunluqları 
cəmini hesablayın.

II -Ərzində

Müəllim sual verir : Araşdırılan 
məsələlərdə hansı fiqurlar 
verilmişdir? (Üçbucaqlı, 
düzbucaqlı, kvadrat, sınıq xətt).
Məsələlərin hamısında nəyi 
hesabladıq? (tərəflərin uzunluqları 
cəmini) Düzbucaqlının,sınıq xəttin 
uzunluqlarının cəmini hesablamaq 
nəyə lazım ola bilər? (Gedilən 
yolun uzunluğunu,torpaq sahəsini 
hasarlamaq üçün lazım olan məftil-
torun uzunluğu.......)

Bunlardan sonra, müəllim sinfi 
„perimetr“ termini ilə tanış edir və 
şafirdlərdən xahiş edir ki,verilmiş 
fiqurlar üçün perimetr  terminini 
aydınlaşdırsınlar.Növbəti sual: 
qeyd edilən fiqurların adları 
nədir? (Çoxbucaqlı).    Yenə 
hansı çoxbucaqlıları tanıyırsınız? 
(Beşbucaqlı,...) Onların perimetrini 
necə  tapaq?  (Beşbucaqlının  
perimetrini tapmaq üçün onun  beş  
tərəfinin uzunluğunu toplamaq 
lazımdır...)Çoxbucaqlının 
perimetrinin müəyyən edilməsini 
formalaşdırın (Çoxbucaqlının 
perimetri dedikdə, onun tərəflərinin 
uzunluqları cəmi başa düşülür).

Bundan sonra şagirdlərə qruplarda 
iş veririk:

I təbəqə: (Hazırlıqları  
gözləniləndən aşağı olan şafirdlər):

1)  Üçbucağın perimetrini 
hesablayın: 

 
2) Sizin riyaziyyat kitabınızın üz 
qabığının perimetrini hesablayın.

III -Sonra

Şagirdlər çoxbucaqlıların 
perimetrinin 
hesablanmasını məşq 
etmək və hesablamaq 
strategiyasını  
mükəmməllışdirmək  üçün 
qruplarda işləyirlər.

Şagirdlərin hazırlıqlarını 
nəzərə alaraq sinfi qruplara 
bölürük və iş veririk:

I təbəqə:

         
Lia  A məntəqəsindən                 
B  məntəqəsinə C-ni 
keçməklə getdi, geri  
A məntəqəsinə  D-ni 
keçməklə qayıtdı.

a) Lia A məntəqəsindən B 
məntəqəsinə getmək üçün 
nə qədər yol getdi?

b) Lia B-dən  A-ya 
qayıtmaq üçün nə 
qədər yol getdi?                                  
c)Lia cəmi nə qədər yol 
getdi?Lianın getdiyi yolu 
hesablayarkən  nə tapdınız?

ç)A-dan    B –yə getmək 
və geri qayıtmaq üçün siz 
hansı marşrutu  seçərdiniz? 

II təbəqə:

1) Kvadratın tərəfinin 
uzunluğunun  125 dm old-
uğunu bilərək ,onun peri-
metrini hesablayın. 

2)Düzbucaqlı formalı 
torpaq sahəsinin  uzunluğu 
80 m olub,enindən 25 
m çoxdur. Bu sahənin 
perimetrini hesablayın.
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Müəllim şagirdləri işlədikləri 
zaman və yerinə yetirilmiş 
tapşırığın  təqdimi zamanı 
müşahidə edir.Hazırlıqları 
haqqında qərar  çıxarır. 

II təbəqə: (Hazırlıqları 
gözlənilənlərə müvafiqdir):

1) Məktəb partasının üz səthinin 
perimetrinin nə qədər olması 
haqqında fikrinizi söyləyin.Sonra  
ölçün və sizin fərziyyə ilə müqayisə 
edin.

2)

     
Beşbucaqlının  perimetrini 
hesablayın.

III təbəqə:(hazırlıqları  
gözlənildiyndən   yüksək  olan   
şagirdlər):

1) Beşbucaqlının  üç  tərəfinin  
uzunluğu 17-17 m-dir ,dördüncü  
və beşinci  tərəfin  uzunluğu    
18-18 metrdir. Beşbucaqlının 
perimetrini   tapın.

2) Beşbucaqlının  üç  tərəfinin  
uzunluğu 7- 7 m-dir, dördüncü 
və  beşinci  tərəflərin uzunluqları 
bərabər .Beşbucaqlının perimetri  
39 m olarsa,naməlum tərəflərin 
uzunluqlarını  tapın.

Bundan sonra şagirdlər  yerinə 
yetirilmiş  işlərin prezentasiyasını 
edirlər.  

3) Üçbucağın  hər tərəfinin 
uzunluğu   17 sm-dir.
Perimetrini tapın.

 -Bütün hallarda məsələni 
iki üsulla həll edin. Nəticə 
çıxarın.

III təbəqə:

1) ABC  üçbucağının 
perimetri

 23 sm-dir. AB + BC=17 
sm.       AC tərfinin 
uzunluğunu tapın.

2) Düzbucaqlı formalı 
məktəb bağının ətrafı 
cığırla əhatə olunmuşdur. İa  
və  Qiya    üç  dəfə bağın  
ətrafına  dövrə  vurdular.
Əgər  bağın  uzunluğu       
22 m ,eni  isə  18 m olarsa, 
onlar neçə  m  yol  getdilər?

Prezentasiya zamanı diqqəti 
bərabəryanlı üçbucağın, 
kvadratın, düzbucaqlının

perimerinin hesablanması  
strategiyasına 
yönəltmək lazımdır.                                           
Müəllim şagirdlərə ev 
tapşırıqları verir.

Bax:əlavə 2

Qiymətləndirmə:

Şagirdlərin tədris prosesini və nəticələri necə müşahidə edəcəksiniz? Şagirdlərin  nailiyyətləri  
haqqında  nəyə    istinad  edərək  mühakimə  edirsiniz ?

Nəticə haqqında ev tapşırıqlarının yerinə yetirilmə keyfiyyətinə əsaslanaraq ,dərs zamanı  şagirdlərin    
iş keyfiyyətinə əsaslanaraq mühakimə yürüdürəm. 

Əlavə resurslar:

Qrup işləri  üçün məsələlər yazılmış baratlar.
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Əlavə1 1

1) Boş xanaları doldurun

2m =  sm;      40 sm =  dm     3m =  dm                                                                                                                                               

1) Uzunluğu   AB=9 sm    olan  parçadan 2  dəfə  çox, 3 dəfə az, 6 sm çox və  4 sm  az olan 
parçalar  çəkin.

2) AB və CD parçaları  verilmişdir:

          A                                     B                       C                                     D
                                      

 a)  Parçaların uzunluqlarını ölçün.

 b)  Bu iki parçanın uzunluqları cəmi neçə santimetrdir?

4) Sınıq xətti  təşkil edən     tərəflərin  uzunluqlarını və onların cəmini tapın.

5) Verilmiş fiqurlardan hansılar  çoxbucaqlıdır? Düzgün  cavabı  dairəyə  alın.

 a)  1; 3; 4; 6; 7 ;        b) 3; 5; 6;7; 8;     c)  1; 3; 5; 6; 7;      ç)  2; 4; 6; 7; 9
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6)  ABCD düzbucaqlısında

a) AB=AD      b) BC=BA         c) DA=CD       ç) AB=DC                                                                                      
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Əlavə 2

1) Xətkeşdən istifadə etməklə çoxbucaqlının perimetrini tapın:

                                                         

2) Dördbucaqlının bir tərəfinin uzunluğu 17 dm-ə bərabərdir, ikinci tərəfin uzunluğu 
birincinin uzunluğundan 20 dm çoxdur. Üçüncü tərəfin uzunluğu ikinci tərəfin 
uzunluğundan  5 dm azdır, dördüncü tərəfin uzunluğu isə birinci tərəfin uzunluğundan        
2 dəfə çoxdur.Dördbucaqlının perimetrinin uzunluğunu tapın.

3) Düzbucaqlı formalı torpaq sahəsinin uzunluğunu tapın:onun eni 1200 dm,perimetri          
isə 540 m-dir.

1) Sandro   A məntəqəsindən   B  məntəqəsinə  getmək və  geriyə  qayıtmaq  istəyir.   

Təxmini fikir söyləyin:Sandronun  hərəkət etməsi üçün       

marşrutlardan hansını seçəcəksiniz? Niyə?                 

Müvafiq ölçmələr aparın ki, sizin təxmininizin

düzgünlüyünə əmin  olasınız.. 
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Riyaziyyat mövzularının tədrisinin diferensiasiya elementləri ilə 
planlaşdırılması sxemi

Mövzu:  Toplama/çıxmanı əvəz edən tam ədədli ifadələr və onların 
ekvivalentliyi.

Fənn: Riyaziyyat Sinif:   Üçüncü

Vaxt: 
Bu  aktivliyi həyata keçirmək üçün  nə qədər  vaxt  lazımdır? Bir dərsdə  həyata  keçiriləcək və ya bir neçə 
dərsə paylaşdırılacaqdır? 
Planlaşdırılmış məqsədə nail olmaq üçün aktivlikləri bir dərsdə həyata keçirmək mümkündür.
Hər üç faza bir dərs  müddətində həyata keçitiləcəkdir. 
Giriş
Dərsin /aktivliyin əsas  məqsədi:
Real vəziyyətlə əlaqədər olaraq məsələlər üçün ədədi ifadələrin tərtib edilməsi və onların 
mahiyyətinin verilmiş hər hansı kəmiyyətlə qiymətləndirilməsi \müqayisə edilməsi.
Tədrisin nəticələri
Münasibət (əhəmiyyətli  ideyya,prinsip, qanunauyğunluqlar,dəyər,problem və sair.)

Şagirdlərdə məsələnin cavabını qiymətləndirmək və hər hansı verilmiş ədədi kəmiyyətin vahidi 
ilə müqauisə etmək bacarığı inkişaf etdiriləcəkdir.Mühakimələrini müzakirə etmək və oz 
mülahizələrinin doğruluğunu sübut etmək arzusu yaranacaqdır. İki ədədi ifadənin ekvivalentliyini 
,yəni bərabərliyini  qiymətləndirmək motivasiyaları inkişaf etdiriləcəkdir.Praktiki aktivliklərin 
yardımı  nəticəsində hansı ədədi ifadənin qiymətinin çox,yaxud az olduğunu özləri başa 
düşəcəkdir.
Bilik (faktlar,sözlər,terminlər,yadda saxlanılacaq 
ideyalar və sair.)

Şagirdlər  praktiki ,həyatla bağlı məsələlərin necə həll 
edilməsini biləcəklər:pulun xırdalanması,tərəzinin 
tarazlaşdırılması, gündəlik həyatla əlaqədər olan 
məsələlər üçün tərtib edilmiş ədədi ifadələri hər hansı 
ədədin kəmiyyəti ilə müqayisə etmək.

Bacarıqlar (düşüncə bacarıqları,fənn 
bacarıqları,qiymətləndirmə bacarıqları, 
hesablama strtegiyaları və sair.)

Şagirdlər məsələlərin cavablarını 
qiymətləndirməyi və sonra onun 
analizini bacaracaqlar.Məsələlərin həlli 
metodlarını daha əsaslı öyrənəcəklər.
Şagirdlər bildikləri riyaziyyat 
elementlərini real həyata tətbiq edə  
biləcəklər.

Milli  Tədris  Planının  standartı: 
Riy. III.2. Şafirdlər toplama-çıxma əməllərinin hər hansı üsulunu yerinə yetirmək 

bacarığını tətbiq edə bilir.
Nəticə göz önündədir ,əgər şagird:
•	 Konkret misallar üçün əzbər hesablamanın(toplama\çıxmxa) müxtəlif üsullarını seçir 

və tətbiq edir; tətbiq etdiyi üsulu həll edir və onu model üzərində nümayiş etdirir. 
(Məsələn:mərtəbələri aşmaqla toplama-çıxma,ayrı-ayrı mərtəbələrin toplanması\
çıxılması ilə,müəyyənləşdirilmiş qanunauyğunluğun tətbiq edilməsi ilə;toplama zamanı 
ikiqat artırmanı tətbiq etməklə;mərtəbələrə ayırmaqla);

•	 Konkret misallar üçün toplama-çıxma əməllərinin yerinə yetirilməsinin  münasib olan 
üsulunu seçir və tətbiq edir;

•	 Əməlləri yerinə yetirərkən mərtəbələrə qədər tamamlamaq\mərtəbələri toplananlara ayırmaq 
usulunu  tətbiq  edir; əməllərin  yerinə  yetirilməsinin  yazılı  alqoritmini  sübut  edir;
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•	 Əzbərdən hesablamalar və sadə ədədədi ifadələrin qiymətinin tapılması  zamanı əməllər 
ardıcıllığını tətbiq edir(bütün riyazi əməllər:məsələn, “Əgər3 yüzlüyə 7 yüzlük əlavə 
etsək, nəticədə nə alarıq?”).

Riy. III.7. Şagirdlər   ədədi  ifadəni əvəz edən bərabərliyi tərtib edə  bilirlər və  onu,  
problemi həll  etmək üçün tətbiq edə bilirlər.

Nəticə göz önündədir ,əgər şagird:

•	 Real vəziyyəti ifadə edən tam ədədli ekvivalent təsvirləri yaradır.(Məsələn,tərəzinin 
tarazlaşdırılması, göstərilən  məbləği ifadə etmək və  xırdalamaq  üçün  pulun  uyğun  
qiymətlərini   seçir);

•	 Real vəziyyətlə bağlı olan məsələlərin həlli üçün toplama-çıxmanın bir əməlindən ibarətdir 
olan ədədi ifadələr  yaradır və tətbiq edir;

•	 Toplama-çıxmanı əvəz edən  bərabərliyin  naməlum komponentinin qiymətini tapır 
(seçməklə,yaxud hər hansı başqa üsullarla) 

Vacib  olan  ilkin  bilik-bacarıqlar                                                                                                                                 
Şagird  ən  sadə məsələnin (bir əməldən  və iki əməldən ibarət olan) həll etməyi bilməlidir. 
İki ədədi bir-biri ilə müqayisə etməyi və onlardan hansının digərindən nə  qədər,yaxud neçə dəfə 
çox olduqunu bilməlidir. İki əməlli ədədi ifadənin qiymətini hesablamağı bilməlidir.

Ilkin biliyin qiymətləndirilməsi (Şagirdlərin bilik-bacarıqları haqqında nə bilirsiniz? Hansı 
mənbələrə istinad edirsiniz?)

Şagirdlərin ilkin biliklərini əvvəlki dərsdə aktivləşdirəcəyəm və qiymətləndirəcəyəm,bu məqsəd 
üçün sinifdə sadə məsələlər həll etdirəcəyəm və sonra,ev tapşırığı üçün müvafiq sadə məsələlər 
və misallar verəcəyəm.

Dərsin\aktivliyin planı

Şagirdlərin qruplaşdırılması formaları:Bu aktivliyi həyata keçirərkən qruplaşdırmanın hansı 
formasından istifadə edirsiniz (bütün sinif,cütlüklər,üçlüklər,dördlüklər,homogen,heterogen  və sair)?

Bu aktivliyi bütün sinif birlikdə,baxmayaraq ki,məsələnin həllini  lövhədə bir şagird yazır, 
həyata keçirir.Aktivliyin  müstəqil işləmək üçün verilməsi də mümkündür.

Qruplaşdırmanın meyarları: 

Diferensiasiyalı tədris zamanı şagirdlərin qruplaşdırılmasını hansı prinsipə görə həyata 
keçirirsiniz? 

Dərsin  qəraqlaşdırıcı fazasında  sinfi  hazırlıqlarına görə üç qrupa böləcyəm.

Tədris ləvazimatları:(mətn,əyani vasitələr,internet-resurslar və sair):

Şagirdin dərsliyi,dəftər, qələm,təbaşir,lövvhə.Arzu ediləndir ki, dərsdə oyuncaq kupyurlar olsun 
(„Monopoliya“oununu da tətbiq etmək olar). 
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Dərsin\aktivliyin mərhələləri

I-İlkin
Əvvəlki dərsdə şagirdləri cari 
dərs üçün hazırladıq və müvafiq 
ev tapşırıqları verdik.Dərsi ev 
tapşırıqlarının yoxlanması ilə 
başlayırıq. Şagirdlər birlikdə 
aşağıdakı məsələləri müzakirə 
edirlər:
1)Hesablayın: (43+27)-19;
(65-23)+31;       (54+35)-40.
2) İdman mağazasında futbol 
topunun  qiyməti  23 laridir. 
Məktəb 3 top aldı. Məktəb 
toplara hansı məbləğdə pul  
ödədi?
3)Qollu tərəzinin bir gözündə 
qarpız ,ikinci gözündə isə  5 kq-
lıq və 2 kq –lıq çəki daşı vardır.
Tərəzi tarazlıqdadır.Qarpız neçə 
kiloqramdır?
Bu məsələlərə  analoji olan 
məsələləri şagirdlər əvvəlki 
dərsdə həll ediblər. Ona görə 
də, onların həlli çətin olmalı 
deyil..
Müəllim ev tapşırıqlarını 
yoxlayır .Bu məqsədlə 
şagirdlərdən biri birinci 
məsələnin misallarının 
cavabını oxuyur  və digərləri 
dəftərlərində yazdıqlarını 
yoxlayırlar.Baçqa bir 
şagird isə məsələnin həlli 
mərhələlərini oxuyur və hər 
hansı anlaşılmazlıq aşkar 
edilərsə,izah edir.
Ev tapşırıqlarının 
yoxlanılmasından sonra 
müəllim şagirdlərdən birini 
lövhəyənin qarçısına çıxarır 
və bir məsələ verir. Məsələn: 
Vajanın 130 larisi var idi.
Mağazadan o, 45 lari dəyərində 
köynək  və 63 lari dəyərində 
ayaqqabı aldı.Vajanın neçə 
larisi qaldı? Lövhənin 
qarşısında dayanan şagird 
məsələni həll etməyi ya özü 
bacaracaq,yaxud sinif ona 
kömək edəcəkdir və məsələ həll 
ediləcəkdir.

II–Ərzində
İlkin hazırlıqları görəndən sonar 
dərsin əsas fazasına keçmək lazımdır.
Bu zaman şagirdlərə aşağıdakı 
məzmunda məsələlər təqdim edirəm:
1)Donun qiyməti 67 laridir. Lizanın 
iki iyirmilik əskinası və üç on larilik 
əskinası vardır.Liza donu ala bilərmi?
Şagirdlər bu məsələnin həlli 
zamanı başa düşəcəklər ki,əvvəlcə 
Lizanın pulunun ümumui miqdarını 
hesablamaq lazımdır və sonra  
onu  donun qiyməti ilə müqayisə 
etmək lazımdır.Əvvəlcə Lizanın 
pulunun miqdarını hesablayacaqlar 
: 2×20+3×10, sonra isə onu    67-ilə 
müqayisə edəcəklər,yəni aldıqları 
ifadənin qiyməti ilə-(70-i)müqayisə 
edəcəklər(67-ilə). 
Bizim dərsimizin  əsas məqsədi 
də bu idi: ədədlərin müqayisəsi\
qyimətləndirilməsidir.Şagirdlərin 
özləri başa düşəcəklər ki,əvvəlcə 
ədədi ifadə düzəltmək lazımdır,sonra 
isə onu aldıqları ilkin ədədlə 
qiymətləndirilməsini\müqayisəsini  
etmək olar.
Məsələnin həllindən sonra müəllim      
sual verəcəkdir :Lizanın neçə 
larisi qalacaqdır?Şagirdlər cavab 
verəcəklər: 
70-67=3 lari. 
Bu məsələnin müzakirəsindən sonra, 
şagirdlərə növbəti məsələ təqdim 
etmək olar.
2)Tatazlaşdırılmış tərəzinin bir 
gözündə qarpız və iki dənə 2kq-lıq 
çəki daşı vardır.İkinci gözündə isə üç 
ədəd 5kq-lıq çəki daşı vardır.Qarpızın 
çəkisi neçə kiloqramdır?
Məsələnin həlli zamanı şagirdlər, 
əvvəlcə tərəzinin bir gözünə 
qoyulmuş  çəki daşlarının qiymətini 
öyrənəcəklər:     3×5=15. Sonra 
isə onu tərəzinin ikinci gözünə 
qoyulmuş qarpızın və çəki  daşlarının 
birlikdə ümumi qiyməti ilə 
müqayisə edəcəklər:  Qarpız+2×2.                                  
Şagirdlərin özləri anlayacaqlar 
ki,qarpızın çəkisini bilmək üçün 
aşağıdakı  əməlin yerinə yetirilməsi 
lazımdır: qarpızın çəkisi= 15 – 4 = 
11 kq.

III-Sonra

Dərsin yekunlaşdırıcı 
mərhələsində 
şagirdlərin biliklərinin 
möhkəmləndirilməsi 
vacibdir. Bu  məqsəd üçün 
müstəqil qrup işləri vermək 
mümkündür.Sinfi qruplara 
bölək ,hər təbəqədə bir 
,yaxud daha çox qrup ola 
bilər. Hər təbəqənin qrupuna  
hazırlıqlarına müvafiq olan 
məsələ veririk.

I  təbəqə:Kaxanın 20 larisi 
və 50 tetrisi vardır. Qiyməti 
25 lari olan çanta nə qədər 
ucuzlaşmalıdır ki,Kaxa onu 
ala bilsin? Şagirdlər başa 
düşəcəklər ki, 25 laridən  20 
lari 50 tetrini çıxmaq lazımdır.
Xatırlayacaqlar  ki,bir lari  
100 tetriyə bərabərdir  və 
məsələni həll edəcəklər.

II təbəqə:Ekvivalent 
ifadələrin 
qiymətləndirilməsinə aid 
məsələ  (əsas fazanın ikinci 
məsələsinin analoqu). 
Mağazaya bir böyük və 7 
kiçik qutuda oyuncaqlar 
gətirdilər.Hər kiçik qutuda  
6 oyuncaq vardır. İkinci 
mağazaya  birinciyə aparılan 
qədədər olan oyuncağı  3 orta 
və 5 kiçik qutuda apardılar.
Hər orta ölçülü qutuda    8 
oyuncaq,kiçik qutuda isə  6 
oyuncaq vardır.Böyük qutuda 
neçə oyuncaq vardır?

III təbəqə:Kəmiyyətin 
dəyişməsinin 
qiymətləndirilməsinə aid olan 
məsələlər.
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Məsələlərin həllindən sonra 
şagairdlərdə vacib olan ilkin 
biliklər aktivləşdiriləcəkdir  
və onlar dərsin növbəti fazası 
üçün hazır  olacaqlar.Uyğun 
olaraq,müşahidələr nəticəsində 
şagirdlərin hazırlıq səviyyələri 
aşkar ediləcəkdir:

I təbəqə(hazırlıq səviyyələri 
gözləniləndən aşağı olanlar): 
yalnız  2) və 3) saylı 
məsələlərin və ya daha azın 
öhdəsindən gələnlər.

II təbəqə(hazırlıq səviyyələri 
gözlənilən səviyyəyə uyğun): 
1), 2), 3) saylı məsələlərin 
öhdəsindən gələnlər.

III təbəqə( hazırlıq səviyyələri 
gözləniləndən yüksək olanlar) 
1),2),3),4) saylı məsələlərin 
öhdəsindən gələnlər.

Əgər şagirdlər bunun öhdəsindən gələ 
bilmirlərsə,itiqamət verici suallarla         
onları cavaba aparmaq lazımdır.
(gürcücə,,xaraçolar”deyilən tədris 
taxtabəndlərini  quraq.Məsələn:üç 5 
kq-lıq   birlikdə neçə kiloqramdır? İki 
2kq-ıq birlikdə? 5kq-lıqlar birlikdə 
2kq-lıq çəki daşlarından  nə qədər 
çoxdur?). Bu    məsələnin həlli 
zamanı şagirdlər iki ədədi ifadənin 
ekvivalentliyi, yəni bərabərliyini 
öyrənəcəklər.Şafirdlər ilkin biliklərə 
əsaslanaraq başa düşəcəklər ki,onların    
tərtib etdiyi iki ifadə bir-birinə 
bərabərdir,yəni ekvivalentdir. 

Dərsin əsas fazasında şagirdlər 
natural ədədlərlə bağlı olan məsələlər  
üçün   tərtib edilmiş ədədi  ifadənin  
nəticəsini əvvəlcədən verilmiş 
kəmiyyətlə müqayisə etməyi 
bacaracaqlar. 

Sxemi doldur.

38 kq -5kq 
müqayisə et: 
33 kq-la

Gündəlik 
həyati 
misallar

Şəkil Mənim 
izahatım

Tapşırıqların qruplar 
tərəfindən terinə 
yetirilməsindən sonra 
prezentasiya keçirilir. 
Bundan sonra ev tapşırıqları 
verilir.Qazanılmış biliklərin 
möhkəmləndirilməsi üçün 
verilmiş tapşırıqlar gərək 
müzakirə edilsin.
Şagirdlərin bilikləri gələcək 
dərsdə qiymətləndirilir.Bu 
dərs yeni mövzunun dərs 
ərzində konstruksiyasının 
(qurulmasının)nümunəsidir . 

Qiymətləndirmə:

Şagirdlərin tədris prosesini və nəticələri necə müşahidə edəcəksiniz? Şagirdlərin nailiyyətləri haqqında 
nəyə əsaslanaraq mühakimə edirsiniz ?

Müəllim şafirdlərə yoxlayış xarakterli əlavə suallar verir  və onların cavablarını eşidir.Qruplar tərəfindən 
tərtib edilmiş hər bir məsələni prezentasiya  formasında bu qrup şagirdlərindən birinə lövhədə həll etdirir.

Əlavə resurslar:

Dərsə çəki daşları olan tərəzi aparılması  məqsədə uyğundur.
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V-VI siniflər üçün 
nəzərdə tutulmuş mövzular
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A k t i v l i k l ə r
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V-VI siniflər

„Lövhələrin mozaikası“

Ləvazimat:hər qrup üçün çap vərəqləri,rəngli kağızlar,rəngli stikerlər,qayçı,xətkeş,karanda
şlar, qələmlər.

İnkişaf etdiriləcək qabiliyyətlər:həndəsi fiqurları tanımaq və yaratmaq, onların perimetrlərinin 
və sahəsinin hesablanması.

Sinif  hazırlıqlarına görə  5 qrupa bölünür- aşağı hazırlıqdan  daha yüksək hazırlığa doğru. 
Hər qrupa səviyyələrə uyğun tapşırıqlar verilir.

I təbəqə:

Sizdə şəkil çərçivəsi vardır və siz onu lövhələrlə bəzəmək istəyirsiniz.Çərçivə kvadrat 
formasındadır.

Şərçivənin qalınlığı 1 
santımetrdir.Onun daxilii 
kvadratının ölçüləri 12×12-yə 
dir.Çərçivənin xarici tərəflərinin 
uzunluğu  14 sm-dir.

Sizin  8 lövhəniz vardır.Onların 
uzunluğu  1 sm,enləri isə fərqli-
fərqli olub (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 
10 sm) ölçüsündədir. 

12 sm.
14 sm.

12 sm.
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9 sm.

8 sm.

3 sm. 4 sm. 5 sm. 6 sm.

10 sm.

7 sm.

Çərçivəni lövhələrlə necə örtəcəyinizi fikirləşin.Neçə fərqli variant tapacaqsınız? Cavabı 
izah edin.

II təbəqə:

Siz elə kompaniyada işləyirsiniz ki,həmin kompaniya mozaikalar hazırlayır.Sizin vəzifəniz       
yeni yaradılmış başsındırıcıları açmaqdır.

Sizə verilən tapşırıq- „Lövhələrin transformasiyası“ adlı başsındırıcının açılması yolunu 
tapmaqdır. Başsındırıcının şərtlərinə əsasən sizin 60 ədəd lövhəniz var və siz,onlardandan 
düzbucaqlı düzməlisiniz.

Bu lövhələrdən bir neçə düzbucaqlı düzəltməyin variantlarını fikirləşin və hər varianta 
sıralara və sütunların müvafiq miqdarını yazın. Cavabınızı  aydınlaşdırın.

Başsındırıcının şərtlərini ödəyən cəmi necə variant tapdınız?
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III təbəqə:

Siz elə kompaniyada işləyirsiniz ki,həmin kompaniya məhəcərləri lovhələrlə döşəyir.
Müştəri sizə öz məhəcərinin döşəməsinin aşağıdakı şəklini göndəribdir.O,sizə deyir 
ki,onun məhəcərinin döşəməsi eyni cür lövhələrlə döşənmişdir,lakin müəyyən hissəsi 
uzununa,müəyyən hissəsi isə eninə döşənmişdir.Müştəri istəyir ki,qabarmış üç lövhəni 
çıxarsın.O,lovhələrin uzunluğunu sizə deməyibdir,lakin məhəcərin eninin 8m olduğunu 
deyibdir.

Lövhələrin ölçülərini hesablayın.

Düzgün cavabı necə tapdığınızı izah edin.

IV təbəqə:

Siz lövhələr hazırlayan kompaniyada işləyirsiniz.Kompaniyanın anbarında üç adda 
işlənilməmiş lövhə ehtiyatı vardır.Birincisi-iri ölçülü kvadrat formalı lövhələrdir.İkinci  
isə-kvadrat formalıdır,lakin daha kiçik ölçüdədir,üçüncü isə düzbucaqlı formasındadır.Düz-
bucaqlı formasında olan lövhənin uzunluğu iri kvadrat ölçülü lövhənin tərəfinin uzunluğuna 
bərabərdir,eni isə kiçik kvadratın tərəfinin uzunluğuna bərabərdir. 
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Müəyyən oldu  ki,bu,kompaniya üçün o qədər də böyük zərər deyildir,çünki,bu ölçüdə və 
formada olan  lövhələrdən düzbucaqlı formalı əla hazırlanmış mozaika yığmaq olar.

6 böyük və 4 kiçik kvadrat lövhədən və müəyyən miqdarda kvadrat lövhələrdən hazırlana 
biləcək bütün düzbucaqlı konfiqurasiyaları fikirləşin.Belə tip düzbucaqlı konfiqurasiyanı 
yığmaq üçün neçə lövhə lazım olacaqdır?Necə başa düşdüyünüzü izah edin.

Mümkün olan  bütün konfiqurasiyaları çəkin. 

Bütün mümkün olan düzbucaqlı konfiqurasiyaları tapdığınız qərarına necə gəldiyinizi izah 
edin.

V təbəqə:(Qrup ilk başlanğıcdan dördüncü təbəqənin tapşırığını yerinə yetirir və müəllim 
tərəfindən tapşırıqlar yoxlanıldıqdan sonra aşağıda verilmiş tapşırıqlara keçir)

Sizin rəhbərinis fərəhlənir ki,anbarda yığılıb qalmış tədarük lövhələr problemini necə həll 
edibsiniz və sizin bacarığınızı düzgün təsəvvur etmək üçün bacarığınızın hansı yeni imkanları 
olduğunu öyrənmək istəyir.Bunun üçün sizə aşağıdakı sualları verir:

1. Düzbucaqlı formalı mozaikanın böyük və yaxud kiçik formalı kvadratların hər hansı 
konkret miqdarından yığmağın mümkün olub,olmadığını müəyyənləşdirə bilərsinizmi?Bu 
zaman siz, sizə lazım olan qədər lovhələrdən istifadə edə bilərsiniz.Əgər,belə mozaykanı 
düzmək mümkündürsə,məsələnin öhdəsindən necə gəlmək mümkün olduğunu izah edin.
Əgər yox,bu qərara necə gəldiyinizi izah edin və bu şərt daxilində  yenə nə edə bilərsiniz?

2. Əgər konkret miqdarda böyük və kiçik kvadrat və düzbucaqlı formalı lövhələriniz 
vardırsa,düzbucaqlı formanı düzməyi həmişə bacara bilərsinizmi?Əgər sizin cavabınız 
müsbətdirsə,o zaman, məsələnin öhtəsindən necə gələcəyinizi izah edin. Əgər yox,bu 
qərara necə gəldiniz?

Rəhbərinizin adına izahat-aydınlaşdırıcı barat yazın,burada siz bu suallara cavab 
verəcəksiniz.

Yadınızda qalsın ki, sizin karyeranız bu barata bağlıdır.Ona görə də çalışın ki,cavabları riyazi 
yolla sübut edəsiniz.
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V-VI siniflər

„Onluq kəsrlərin krossvordları“

Ləvazimat: hər bir şagird üçün onluq kəsrin krossvordu və qələm.

İnkişaf etdiriləcək qabiliyyətlər: onluq kəsrlərin toplanması.

Qayda:

1. Onluq kəsr krossvordlarını  seçin və şagirdlərin hər birinə paylayın.

Göstəriş: qalın xəttin bir tərəfində duran sətrin və yaxud sütunun ədədlərinin cəmi 
bu qalın xəttin ikinci tərəfindəki həmin sətrin və yaxud sütunun ədədinə bərabər 
olmalıdır.Şagirdlər həll edəcək və krossvordu dolduracaqlar. 

Nümunə: 

 

0,6 0,3 0,9

 0,7 0,2 0,9

1,3 0,5 1,8

0,6 + 0,3 = 0,9;  09 + 0,9 = 1,8

0,7 + 0,2 = 0,9

0,6 + 0,7 = 1,3;   1,3 + 0,5=1,8

0,3 + 0,2 = 0,5

Qeyd:aşağı sağ tərəf küncdəki xanada duran ədəd axırıncı sütunun yuxarıdakı iki ədədinin 
cəmi,həmçinin aşağıdakı sətrin iki ədədinin cəmidir.

Diferensiasiya:krosvord şagirdlər arasında şagirdlərin hazırlıqlarına və onların iş templərinə 
görə paylanır.Nisbətən daha yaxşı hazırlaşmış şagirdlərə daha çətin krossvord,daha cəld 
işləyən şagird üçün isə -daha çox krossvord verin.
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0,4 0,5

0,8 0,2

0,2 0,5

 0,84 0,3

0,8 0,5

 0,7 0,6

0,51 0,07

 0,43 0,26

0,7 0,9

 0,4 0,6

0,1 0,5

 0,7 0,2

0,58 0,86

 0,496 0,7

0,3 0,42

 0,16 0,4

0,09 0,519

 0,826 0,73

0,9 0,386

 0,297 0,79
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0,035 0,31

1,5 0,208

6,09 1,7

 0,82 5,06

0,38 0,8

 0,9 0,97

0,245 0,6

 0,7 0,198

0,27 4,5

 0,6 8,02

0,02 0,11

 0,13 0,06

0,8 0,924

 0,036 0,7

1,2 0,04

2,04 2,6

0,417 0,95

 0,23 0,386

0,64 0,77

 0,86 0,45
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V-VI siniflər

„Piknik  üçün  stollar“

Ləvazimat: hər qrup üçün müxtəlf rəngli kağızlar,çap vərəqləri,karandaşlar,xətkeşlər, 
qayçılar, qələmlər  və  kağız  yapışqanı.

İnkişaf etdiriləcək qabiliyyətlər: həndəsi fiqurları tanımaq,perimetrlə bağlı olan ədədi 
qanunauyğunluğu təsvir və tətbiq etmək.

Qaydalar:

1. Şagirdləri beş qrupa bölün və xahiş edin 
ki,rəngli kağızlardan fiqur düzəltsinlər.Hər qrup, 
başqalarından fərqli olmaqla, hər hansı bir rəngdən 
olan kağızdan başqalarının hazırladığından 
fərqli olan çoxbucaqlı kəsib hazırlamalıdır.  
Bunlar:bərabəryanlı üçbucaq,kvadrat,romb,bərabə
ryanlı trapesiya və düzgün altıbucaqlılardan ibarət 
olan fiqurlardır.

2. Şagirdlər mümkün qədər uzun,,piknik 
stolu”düzəltmək üçün bir növdən olan fiqurları 
yan-yana düzürlər.Onlar bir növdən olan ən azı 6 
fiqurdan istifadə etməlidirlər

3. Şagirdlər növbə ilə fiqurları əlavə edərək daha 
böyük ,,piknik stolu”yaratmaq istədikdə,,piknik 
stolunun” perimetrin  necə  olacağını gərək 
araşdırsınlar .

4. Uşaqlar onların hazırladığı ,,piknik stolunun” 
ətrafında, hər tərəfin yanında bir adamın  oturmasına icazə verildiyi şərtlə,neçə adamın 
otura biləcəyini hesablamalıdırlar.

5. Bundan sonra uşaqlar ,,piknik stolu”nun yanına əlavə olaraq bir fiqur da 
qoymalıdırlar,yandakı diaqramda təsvir edildiyi kimi,sonra isə yeni konfiqurasiyalı 
,,piknik stolu”nun perimetrinin ətrafında neçə adam yerləşəcəyini saymalıdırlar. Onlar 
gərək aşağıdakı suala cavab verələr:stolun  yanına bir fiqur əlavə etdikdə neçə yer 
artır?
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Aktivliyin  tətbiq ideyaları:

1. Şagirdlər  müxtəlif formalı həndəsi fiqurları 
təsvir etmək üçün ,ədədi qanunauyğunluğu ifadə 
etmək üçün,cədvəllər tərtib etmək üçün  posterlər 
tərtib edə bilərlər.

2. Şagirdlər  alınmış ,,piknik stolu”nun tərkibinə 
daxil olan çoxbucaqlıların  miqdarı və oturmaq 
yerlərinin sayı  arasındakı  qanunayğunluğu 
tapmalıdırlar:

Iqrup

•	 Bərabəryanlı üçbucaqların stoldakı sayı və yerlərin sayı (perimetr)

IIqrup

•	 Kvadratların     stoldakı  sayı  və  yerlərin sayı (perimetr)

IIIqrup

•	 Rombların   stoldakı  sayı  və  yerlərin sayı (perimetr)

IVqrup

•	 Bərabərtərəfli  trapesiyaların stoldakı  sayı  və  yerlərin sayı (perimetr)

Vqrup

•	 Düzgün   altıbucaqlıların  stoldakı sayı və yerlərin sayı (perimetr)
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Nümunə:

„Piknik stolunun“ 12-fiqurdan ibarət olan konfiqurasiyanın perimetri  (oturacaq üçün olan 
yerlərin sayı) aşağıdakılar ola bilər:

•	 Bərabəryanlı  üçbucaqlardan təşkil olanların - 14

•	 Kvadratlatdan təşkil olanların  - 26

•	 Romblardan   təşkil olanların - 26

•	 Bərabəryanlı  trapesiyalardan təşkil olanların - 26

•	 Düzgün altıbucaqlıdan təşkil olanların - 50

Ədədi qanunauyğunluqların nümunələri (yerlərin sayı – perimetri):

•	 Stol bərabəryanlı üçbucaqlardan təşkil edilərsə: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
(qanunauyğunluq : növbəti ədədin alınması üçün 3-dən başlayaraq hər növbəti ədədi 
almaq üçün gərək 1 əlavə edək)

•	 Stol kvadratlardan təşkil edilərsə: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 (qanunauyğunluq: 
növbəti ədədin alınması üçün 4-dən başlayaraq hər növbəti ədədi almaq üçün gərək 
2 əlavə edək)

•	 Stol romblardan təşkil edilərsə: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 (qanunauyğunluq: 
növbəti ədədin alınması üçün, 4-dən başlayaraq hər növbəti ədədi almaq üçün gərək 
2 əlavə edək)

•	 Stol  bərabəryanlı   üçbucaqlqrdan təşkil edilərsə: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 
(qanunauyğunluq: növbəti ədədin alınması üçün, 4-dən başlayaraq hər növbəti ədədi 
almaq üçün gərək 2 əlavə edək)

•	 Stol düzgün altıbucaqlıdan təşkil edilərsə: 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 
(qanunauyğunluq: növbəti ədədin alınması üçün, 6-dan  başlayaraq hər növbəti ədədi 
almaq üçün gərək 4 əlavə edək)

Cədvəlin nümunələri:

Çoxbucaqlıların  ədədlərinin  artmasına  uyğun olaraq yerlərin sayı–kvadratlar.

Kvadratların 
sayı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yerlərin sayı   
(perimetri)

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
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Çoxbucaqlıların  ədədlərinin  artmasına  uyğun  olaraq  yerlərin  sayı–düzgün altıbucaqlılar

Düzgün 
altıbucaqlıların 

sayı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yerlərin 
Sayı(perimetr)

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42

Diferensiasiya: 

a) Şagirdlər arzularına görə, istədikləri fiqurların və kağızların rənglərinə görə beş  qrupa 
bölünəcəklər,mümkün qədər bərabər qruplara.

b) Müəllim  şagirdləri hazırlıqlarına görə qruplara özü bölməlidir.

Aşağı hazırlıqlı şagirdlər qrupundan ədədi qanunauyğunluğu təsvir etmək,yaxud cədbəl 
tərtib etmək tələb olunmur.

Orta hazırlıqlı şagirdlər qrupularına ədədi qanunauyğunluqların,yaxud cədvəl tərtib etmənin 
hərəsindən bir nümunə verin.Qalan dörd hala aid qanunauyğunluqları özləri fikirləşə və 
tərtib edə bilərlər.

Yüksək hazırlıqlı şagirdlər qrupularına ədədi qanunauyğunlular, cədvəl nümunələrini 
verməyin.Hər beş hal üçün qanunauyğunluqları özləri tapsınlar və cədvəl tərtib etsinlər.

Qeyd: birinci beş  bəndin yerinə yetirilməsi bütün qruplardan tələb edilir.
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L a y i h ə
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V-VI siniflər

„Dünyanın ən hündür tikintiləri“

Şagirdin adı, soyadı __________________________________________________

Layihənin tapşırılmasının son tarixi: _____________

Bu layihənin yerinə yetirilməsi üçün siz gərək 
araşdırasınız:dünyanın ən hündür tikintiləri 
hansılardır və onların yerləşdiyi şəhərlərin 
əhalisinin sayı nə qədərdir.Məlumatları ən yaxın 
tam ədədə qədər yuvarlaqlaşdırmalısınız.

Tələbatlar:

•	 Kitabxanadan,yaxud internetdən məlumatlar axtarın. Dünyanın ən  hündür 7 
tikintisinin hansılar olduğunu müəyyənləşdirin və onların yerləşdiyi yerləri xəritədə 
qeyd edin.

•	 Onların tikilmə tarixləri haqqında 
məlumarlar tapın və onlar haqqında üç 
maraqlı faktlar gətirin.

•	 Onları əhalisinin sayına görə  müqayisə edin və 
onların yerləşdiyi şəhərləri sıralayın.Doğrudurmu 
ki,tikinti nə qədər hündür olarsa, əhalisi o qədər 
çoxsaylı olan şəhərdə yerləşir?Cavabınızı 
əsaslandırın.

•	 Tikintilərin hündürlüyünü göstərmək üçün 
sütunlu diaqram tərtib edin.Mütləq başlıq 
yazın,müvafiq miqyas tətbiq edin,  bu və yaxud 
digər ox üzərində hansı məlumatı göstərdiyinizi 
təsvir edin.

•	 Cədvəl düzəldin,həmin cədvəldə hər bir 
tikintinin hündürlüyünü  santimetrlərlə,metrlərlə və kilometrlərlə göstərin.Tikintilətin 
hündürlüyünü müxtəlif ölçü vahidlərinə necə çevirdiyinizi izah edin.
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•	 Səliqəli,qrammatik qaydaların saxlanılmasını 
gözləməklə və yazı işarələrini yerli-yerində tətbiq 
etməklə yazın.

•	 Sizin layihənin yaradıcılıqla təqdim edilməsi 
yollarını fikirləşin.Siz plakat formasına,multi 
media,yaxud maket formasına üstünlük verə 
bilərsiniz.

Diferensiasiya:

Layihənin yerinə yetirilməsi üçün yüksək hazırlıqlı şagirdlərə bir həftə,orta hazırlıqlı 
şagirdlərə -2 həftə,aşağı hazırlıqlı şagirdlərə isə -bir ay vaxt verin.
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Dünyanın ən hündür tikintiləri

Qiymətləndirmə cədvəli

Şagirdin adı, soyadı_______________________________________________________

Meyarlar 4 3 2 1 Xal 

Xəritə və 
gətirilmiş 
faktlar

Xəritə və faktlar 
aydın və dəqiq yerinə 
yetirilmişdir.

Xəritə və faktlar 
azacıq  qaranlıq və 
səhvlərlə təqdim 
edilmişdir.

Xəritə və/yaxud faktlar  
qaranlıq təqdim 
edilmişdir.

Xəritə və/yaxud 
faktlar  təqdim 
edilməmişdir, 
yaxud 
aydınlaşdırılma-
mışdır.

Sütunlu 
diaqram

Vacib olan 
adlar düzgün 
yazılmışdır,miqyas 
düzgün 
göstərilmişdir, 
məlumatlar düzgün 
göstərilmişdir.

Komponentlərdən 
hər hansı biri 
çatışmır (adı,yaxud 
sütunun yanındakı 
yazı /oxlardakı 
yazı,yaxud miqyas 
göstərilməyibdir).
Məlumatlar düzgün 
göstərilmişdir.

Komponentlərdən hər 
hansı ikisi çatışmır(adı 
yoxdur,yaxud sütunun 
yanındakı yazı\
oxlardakı yazı,yaxud 
miqyas düzgün 
gostərilməyibdir).
Məlumatların müəyyən 
hissəsi düzgün 
göstərilməyibdir.

Komponent-
lərdən hər hansı 
üçü çatışmır(adı, 
sütunun\oxun 
yanındakı 
yazı,yaxud miqyas 
düzgün göstərilm-
əyibdir).
Yaxud məlumarlar  
düzgün 
göstərilməyibdir.

Ölçü 
vahidlərinin  
çevrilməsi     
və  təsviri

Ölçü vahidləri  
düzgün çevrilibdir.
Strategiya aydın 
təsvir edilibdir.

Ölçü vahidlərinin 
çevrilməsi  zamanı bir 
riyazi səhv edilibdir. 
Strategiyalar azacıq  
qaranlıqdır.

Ölçü vahidlərinin 
çevrilməsində  2-3 
riyazi səhv edilibdir. 
Strategiyaların bəzi 
hissəsi qaranlıqdır.

Ölçü vahidlərinin 
çevrilməsində      3 
və daha çox 
səhvedilibdir. 
Strategiyalar 
anlaşılmaz təsvir 
edilibdir.

Yazı 
qaydaları

Mətn  qaydasında 
yazılıb,bütün 
qaydalar 
gözlənilibdir.

Mətn qaydasında 
yazılıb,qaydalar 
əsasən gözlənilibdir. 
Mənanı anlamaqda 
maneçilik törətməyən  
kiçik səhvlər  qeydə 
alınır.

Mətn bazis 
tələblərini  ödəyir. 
Səhvlər  mənanın 
qavranılmasını 
çətinləşdirir.

Düzgün yazmanın 
yalnız minimum  
standartları 
gözlənilibdir. 
Çoxsaylı  səhvlər 
oxucunun diqqətini 
yayındırır,  yaxud 
qaranlıqlaşdırır.

Prezentasiy Layihə həddən 
artıq səfərbərliklə, 
yaradıcılıqla  və 
effektiv təqdim 
edilmişdir.

Layihə kifayyət 
qədər  səfərbərliklə, 
yaradıcılıqla  və 
effektiv  təqdim 
edilmişdir.

Layihənin yalnız 
müəyyən hissəsi  
səfərbərliklə,  
yaradıcılıqla  və 
effektiv təqdim 
edilmişdir

Layihə  nə 
səfərbərliklə, nə 
yaradıcılıqla, nə 
də effektiv təqdim 
edilmişdir.

Cəmi: ___/20
____%
Tarix: ____________________________

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır



155

V-VI siniflər

“Barbi“

Məqsəd: Şagird kəmiyyətlər arasındakı asılılıqları  ifadə və təsvir etməyi,tənasübü və 
miqyası tanımağı,sadə araşdırmalar aparmağı bilir.

Şagirdin ilkin bilikləri: Onluq kəsrlər üzərində əməllər,uzunluq ölçü vahidləri və onlar 
arasındakı əlaqələri.

       

Gəlincik Barbini ölçün,real həyatda onun nə hündürlükdə olmağını seçin.,,Real”Barbinin ölçülərini hesablayın 
və alınmış nəticələrə əsasən real adam ölçülü  adamın şəklini çəkin.Real ölçüləri almaq üçün aşağıdakı 
düsturdan istifadə edin

Tənasüb: Barbinin hündürlüyü/ real hündürlük=Barbinin ölçüləri / real ölçülər

        Gəlincayin  ölçüləri                                                  

   

Real ölçüləri

Hündürlük                    ___________________ ___________________

Çiyinlərin eni                         ___________________ __________________

Ayaqların uzunluğu                          ___________________ ___________________

Başətrafı ölçü    ___________________ ___________________

Qolların uzunluğu                     ___________________ ___________________

Budun eni ___________________ ___________________

Belətrafı ölçü    ___________________ ___________________

Pəncənin uzunluğu                       ___________________ ___________________

Başqa        _________________            _________________
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,,Barbi” layihəsi üçün müəllimlərə məsləhətlər

Barbi cinsə,yaşa baxmayaraq ibtidai siniflərdən başlayaraq kolleclərdə davam etdirilən və 
müəllimlər də daxil olmaqla hamı üçün sevimli aktivlikdir.Bu iş zamanı Barbinin modelini 
qalın karton kağıza çəkirlər.Şagirdlər şəkli rəngli markerlərlə rəngləyə bilərlər.Bir neçə 
səbəbə görə bu əla qiymətə layiq aktivlikdir,hər şeydən əvvəl, ona görə ki,yetişkin adam 
ölçülü Barbi komik görünür.Bu gəlinciyin mütənsübləri real ölçülərdə hər şeydən əvvəl 
füsunkar bədən quruluşuna uyğun deyildir və şagirdlər bunu açıq-aydın görürlər.

Bu layihə kifayyət qədər araşdırılmalıdır və ayrı-ayrı şagirdlərə onların riyazi və ictimai 
özünü tanımalarını yazılı təqdim etməyi  tapşırmalısınız.
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V-VI siniflər

„Ədədi seçin“

Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün sizin üçün fövqəladə əhəmiyyətli olan hər hansı bir 
natural ədəd seçin və onun haqqında plakat hazırlayın,ifadə yazın,yaxud multi mediya tipli 
prezentasiya hazırlayın.  

Yekun ləvazimat özündə cəmləşdirməlidir: 

•	 Bu konkret ədədi niyə seçmənizin sübutunu;

•	 Seçdiyiniz ədədin bütün vuruqlarının  cütlüyklərini;

(Məsələn, əgər seçdiyiniz ədəd  36-dırsa,onda vuruqların cütlükləri aşağıdakılar 
olacaqdır:)

                       36
36-nın bölənlərinin 

göy qurşqğı

1,  2,  3,   4,  6,   9,  12,  18,   36 

•	 Bu ədədin təsviri(Məsələn,o

- Təkdir,yoxsa cüt?

- Sadə ədəddir, yoxsa mürəkkəb?

- Hansının bölünənidir: 1-in, 2-nin, 3-ün, 4-ün, 5-in, 6-nın, 7-nin, 8-in yoxsa 9-un?)

•	 10 ədədin ardıcıllığından ibarət olan qanunauyğunluq:burada sizin ədəd sıranın 
beşinci üzvü olacaqdır;

•	 Dörd fərqli məsələ:burada sizin ədəd cəm,fərq,hasil və qismət olacaqdır;

•	 Dörd fərqli tənlik:burada sizin ədəd naməlum toplanan,çıxılan,naməlum vuruq və 
bölünən olacaqdır;

•	 İki müxtəlif pilləli məsələ:burada sizin ədəd   hər hansı bir formada verilmiş olacaqdır;;

•	 Sizin ədədin üç müxtəlif dildə hərflərlə(və/yaxud  simvollarla) 
yazılmışdır;

•	 İki statistik mövzu, burada sizin ədəd nəzərə çarpır (Məs., 
hepard kiçik məsafələrdə 120km/saat  sürətlə qaçır,bir barrel 159 
litr neft tutur);
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Təyinat:Bu məqsəd üçün sizin ədədinizi axtarış sisteminə yazın və „რიცხვი“ sözünü 
dırnaq arasında yazın.Məsələn,bu qaydada: 159 (,,რიცხვი” – ,,Ədəd”).                                                                      

•	 Üç foto şəkil,rəsm,yaxud qəzet\jurnal məqaləsinin ksero 
surəti:burada sizin ədəd son günlər ərzində real həyatda nəzərə 
çarpırdı;

•	 Sizin zövqünüzə və fantaziyanıza görə bu ədədi ifadə etmək 
üçün şəkillər,yaxud sxematik təsvirlərdən  istifadə edin;

Qeyd: Prezentasiya hazırlayın və çalışın ki,tənqidi olasınız.Lazım gələrsə,yuzarıda istifadə 
etdiyiniz terminlərin mahiyyətini dəqiqləşdirmək üçün məktəb resurslarından istifadə  edə  
bilərsiniz.

Layihənin tapşırılmasının son  tarixi:___________________________________ 

Diferensiasiya:

I təbəqə (aşağı hazırlığı olan qrup) – birinci dörd mərhələnin yerinə yetirilməsi tapşırılır

II təbəqə (orta hazırlığı olan qrup) – birinci altı mərhələnin yerinə yetirilməsi tapşırılır

III təbəqə (yüksək hazırlığı olan qrup) –bütün mərhələnin yerinə yetirilməsi tapşırılır

Prezentasiya etmək bütün qruplara həvalə edilir.
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Ədədi seçin 

Qiymətləndirmə cədvəli

Şagirdin adı,soyadı: _______________________________________________________
____________________

Qiymətləndirmənin tarixi: __________________________

Meyarlar 4 3 2 1 Xal 

Riyazi 

tələblər

Layihənin bütün 
komponentləri 
tamamilə və 
səhvsiz yerinə 
yetirilibdir.

Layihənin bütün 
komponenti 
tamamilə yerinə 
yetirilibdir,lakin 
1-2 riyazi səhv 
buraxılıbdır.

Layihənin bir 
komponenti 
çatışmır,yaxud       
3-4riyazi səhv 
buraxılıbdır.

Layihənin 
birdən artıq 
komponenti 
çatışmır,yaxud           
4-dən artıq 
riyazi səhv 
buraxılıbdır.

Izahat Ədədin seçilmə  
ideyası çox aydın 
izah edilibdir.

Ədədin seçilmə  
ideyası kifayət 
qədər aydın izah 
edilibdir.

Ədədin seçilmə  
ideyasının müəyyən 
hissəsi aydın izah 
edilibdir.

Ədədin seçim  
ideyası qaranlıq 
izah edilibdir.

Düzgün   yazı 
qaydaları:

•	 orfoqrafiya

•	 şərti işarələr

•	 qrammatika

•	 başlıqlar

Yazının  standart 
qaydaları 
dəqiqliklə 
gözlənilibdir

Yazının  standart 
qaydaları 
dəqiqliklə 
gözlənilibdir, 
lakin 
əhəmiyyətsiz 
səhvlər qeydə 
alınıbdır ki,onlar 
da oxunuşa 
manecilik 
törətmir.

Yazının standart 
qaydalarının  baza 
bilgiləri səslənir. 
Səhvlər oxunuşa 
maneçilik törədir.

Yazının standart 
qaydalarının 
minimum 
baza bilgiləri 
səslənir.
Çoxsaylı  
səhvlər 
oxucunun 
fikrini 
yayındırır, 
yaxud 
qaranlıqlaşdırır.

Prezentasiya Layihə  son 
dərəcə 
mütəşəkkil, 
yaradıcı  və  
effektiv təqdim 
edilmişdir.

Prezentasiya 
mütəşəkkil, 
yaradıcı    və 
effektiv   təqdim  
edilmişdir. 

Prezentasiyanın 
müəyyən hissəsi 
mütəşəkkil, yaradıcı 
və  effektiv   təqdim 
edilmişdir.

Prezentasiya 
mütəşəkkil, 
yaradıcı  
və  effektiv    
təqdim 
edilməmişdir.

                                                                                                                                                                                             
Cəmi:  ____ /16-dan

______%
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V-VI siniflər

„Riyazi sorğu-sual“

Şagirdin adı,soyadı: __________________________________________________

Layihənin tapşırılmasının son   tarixi:_____________

Birinci hissə: məlumatların toplanması və işlənilməsi

Qaydalar: Sinif yoldaşlarına vermək üçün bir sual fikirləş.Onu sorğu xanasına yaz.Cavabın 
dörd variantını fikirləş və birinci sütuna yaz. Sorğunu keçir və sonra cədvəli doldur.Lazım 
gələrsə, müvafiq nümunədən istifadə et.Analoji cədvəli bir neçə sual üçün doldur.

Sual : Sizin sorğuda neçə adam iştirak 
edirdi?__________

Variantlar Xətlər Miqdar  Kəsr Bölmə Onluq kəsr Faiz 

Başqa 
Cəmi 100%
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Birinci hissənin nümunəsi

Sual :Neçə fənni yaxşı oxuyursan? Sənin sorğunda neçə adam iştirak 
edirdi?____20____

Variantlar Xətlər Miqdarı Kəsr Bölmə Onluq kəsr Faiz 
1 fənn | | | 3 3/20 3  20 = 0,15 15%
2 fənn | | 2 2/20 2  20 = 0,1 10%
3 fənn | | | 3 3/20 3  20 = 0,15 15%
4 fənn | 1 1/20 1  20 = 0,05 5%
başqa

(4 fəndən çox)  | 11 11/20 11  20 = 0,55 55%

Cəmi 100%

İkinci hissə: Verilənlərin araşdırılması

Ən çox verilən cavab:

1. Sənin cavablarından hansını başqalarından daha  tez-tez  
seçdilər?

2. Cəmi neçə respondent bu cavabı seçdi?
3. Sorğuda iştirak edənlərin neçə   faizi  bu cavabı seçdi?
4. Bu cavaba müvafiq olan faizi,onluq kəsri və miqdarını  dairəyə al.

(cədvəldə)

Ən nadir verilən cavab:

1. Sənin cavablarından hansını başqalarından daha  gec-gec  
seçdilər?

2. Cəmi neçə respondent bu cavabı seçdi?
3. Sorğuda iştirak edənlərin neçə   faizi  bu cavabı seçdi?
4. Bu cavaba müvafiq olan faizi,onluq kəsri və miqdarını  fərqli 

rənglə dairəyə al.
(cədvəldə)
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Dairəyə alınmış   faiz  göstəricilərini xanalara daxil et və sonra verilən suala cavab ver.

Dairəyə alınmış faiz 1 Dairəyə alınmış faiz 2 Hansı kəsr daha çoxdur? 
___________

Bu iki  kəsri bərabərsizliyə  yaz .

______________ > _____________

Dairəyə alınmış   kəsr  göstəricilərini xanalara daxil et və sonra verilən suala cavab ver.

Dairəyə alınmış kəsr 1 Dairəyə alınmış kəsr 2 Hansı onluq kəsr daha böyükdür? 
__________

Bu iki onluq kəsri bərabərsizliyə  yaz 
______________ > _____________

Hansı daha böyükdür, faiz 1,yoxsa  onluq kəsr 2? Cavabı 1-2   cümlə ilə   sübut  edin.

Cavabların  sayı

       Bir əşya   Iki əşya Üç əşya Dörd əşya Başqa (dörddən 
çox əşya)

Əşyaların sayı

Cavablarən variantları
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1. Neçə respondent yalnız bir fənni yaxşı oxuduğunu deyir? _________

2. Neçə respondent iki fənni yaxşı oxuduğunu deyir?   _________

3. Neçə respondent üç fənni yaxşı oxuduğunu deyir?     _________

4. Neçə respondent dörd fənni yaxşı oxuduğunu deyir?    _________

5. Neçə respondent dörddən çox  fənni yaxşı oxuduğunu deyir?      _________
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Üçüncü hissə: diaqramın qurulması və oxunması–nümunə

Fənlərin sayı

Bir fənn

Iki fənn

Üç fənn 

Dörd fənn 

Başqa  (dörddən çox fənn)

Variantlar Kəsr Bölmə Onluq kəsr Faiz

Bir fənn 3/20

İki fənn 2/20

Üç fənn 3/20

Dörd fənn 1/20

Başqa
(dörddən çox fənn)

11/20

Cəmi 100%
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Üçüncü:diaqramların qurulması və oxunması–sənin rast gəldiyin hal. 

Qaydalar: Sütunlu diaqram tərtib et.Sənin verilənlərini ifadə etmək üçün  x və  y oxlarını  
tətbiq et.Sonra diaqrama başlıq yaz və oxlarda təsvir edəcəyin məlumatları qeyd et.Bundan 
sonra aşağıdakı suallara cavab ver və cədvəli doldur.Sonunda isə dairəvi diaqram tərtib 
et,orada sənin verilənlərini faizlərlə göstər.

1. Neçə respondent dedi _____________________?
2. Neçə respondent dedi_____________________?
3. Neçə respondent dedi_____________________?
4. Neçə respondent dedi_____________________?
5. Neçə respondent ,,başqa”cavabını seçdi?

Variantlar Kəsr Faiz Diaqramdakı 
rəng    

Başqa 
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Dördüncü hissə:əlavə tapşırıq

Qaydalar: Qondarma sorğunun cədvəlini qur və təsadüfi seçmə prinsipi əsasında neçə 
respondentin bu cavabı seçdiyini göstərən xətlərin sayını götür.Cədvəli doldur və onun 
altında verilmiş tapşırıqları yerinə yetir.Sonunda isə cavabları göstərmək üçün   diaqramlar  
tərtib et:kəmiyyət göstəricilərini təqdim etmək üçün-sütunlu diaqram,faiz göstəricilərinə  isə 
-dairəvi diaqram.

Sual : Sənin sorğunda neçə adam iştirak 
edirdi?________

Variantlar Xətlər Miqdarı Kəsr Bölmə Onluq kəsr Faiz 

Başqa 

Cəmi 100%

1. Bir  cavabına  aid olan  faizi,onluq  kəsri,kəsri və miqdarı dairəyə al.
2. Sənin  başqa cavablarına aid olan faizi,onluq  kəsri,kəsri və miqdarı dairəyə 

al. 
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Aşağıdakı xanalara müvafiq göstəriciləri  daxil et və sonra  da  qoyulmuş suallara cavab ver.

Dairəyə alınmış onluq kəst 
1

Dairəyə alınmış faiz  2 Hansı ədəd daha böyükdür? ________

Bu iki  ədədi bərabərsizliyə  yaz .

______________ > _____________

Diferensiasiya: 

I təbəqə (aşağı hazırlıqlı şagirdlər) – Layihənin yalnız birinci hissəsinin yerinə yetirilməsini 
tapşırın.Xüsusi olaraq,sorğuların keçirilməsini,məlumatların toplanmasını və cədvədlin 
doldurulmasını.

II  təbəqə (orta hazırlıqlı şagirdlər) – Layihənin birinci və ikinci hissəsinin yerinə 
yetirilməsini tapşırın.

III   təbəqə (yüksək hazırlıqlı şagirdlər) – Layihənin  bütünlüklə yerinə yetirilməsini  
tapşırın.
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Riyazi sorğu-sual

Şagirdin adı, soyadı_______________________________________________

Qiymətləndirmə cədvəli

Meyarlar Xal

4 3 2 1
I hissə : 

Məlumatların 
toplanması və 

işlənilməsi

20 respondent 
soruşdurulubdur. 

Cədvəlin 
doldurulması və 

hesablanması 
düzgündür.

20 respondent 
soruşdurulubdur, 
lakin cədvəldəki 

hesablamalar  
düzgün deyildir.

Cədvəl 
tamamlanmış 

deyl,lakin 
hesablamalar 
düzgün yerinə 
yetirilmişdir.

Cədvəl 
tamamlanmış 

deyildir, 
hesablamalar 

səhvdir.

II  hissə: 
Məlumatların 
araşdırılması

İkinci hissə 
tamamlanmışdır, 

bütün suallara 
düzgün cavab 
verilmişdir.

İkinci hissə 
tamamlanmışdır, 

lakin bütün 
suallara 

düzgün cavab 
verilməmişdir.

 İkinci hissə 
tamamlanmış 
deyil,lakin , 

gətirilmiş bütün 
cavablar doğru 

verilmişdir.

İkinci hissə 
tamamlanmış 
deyil,suallara 

verilən cavablar 
doğru deyildir.

Sütunlu diaqram Sütunlu diaqram 
vacib olan bütün 

adları özündə 
cəmləşdirir və 

cədvəldə verilən 
məlumatlara 

tamamilə 
uyğundur.

Sütunlu diaqram 
vacib olan bütün 

adları özündə 
cəmləşdirmir, 

lakin  cədvəldə 
verilən 

məlumatlara 
uyğundur

Sütunlu diaqram 
vacib olan 

adları özündə 
cəmləşdirmir, 

həmçinin  
cədvəldə verilən 

məlumatlara 
uyğun deyildir.

Sütunlu diaqram 
vacib olan 

adları özündə 
cəmləşdirmir, 

həmçinin  
cədvəldə verilən 

məlumatlara 
uyğun deyildir.

wriuli diagrama Dairəvi dia-
qram vacib 
olan bütün 

adları özündə 
cəmləşdirir və 
cədvəldə veri-
lən məlumat-
lara tamamilə 

uyğundur.

Dairəvi dia-
qram vacib 
olan bütün 

adları özündə 
cəmləşdir-

mir,lakin  cəd-
vəldə verilən 
məlumatlara 

uyğundur

Dairəvi dia-
qram vacib 
olan bütün 

adları özündə 
cəmləşdirir,la-
kin  cədvəldə 
verilən məlu-

matlara  uyğun 
deyildir.

Sütunlu dia-
qram vacib 
olan adları 

özündə cəmləş-
dirmir, həmçi-
nin  cədvəldə 
verilən məlu-
matlara uyğun 

deyildir.
Cəmi 

Hissəsi  / faiz __ = ___%

    20  

Müəllim:________________________________________

Tarix: ________________________________
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V-VI siniflər

„Verilənlərin analizi“

Şagirdin adı ___________________________

Cütlük yoldaşı ______________________________

Cütlük yoldaşınızla layihə üzətində birlikdə işləyin;layihədə 
sizlərdən hər biri vacib işi yerinə yetirəcək və müstəqil olaraq 
öz diaqramını tərtib edəcəkdir.Sorğunun mövzusu barədə razılığa 
gəlin və vacib olan sualı formalaşdırın,sonra müstəqil olaraq 
sorğu keçirin,məlumatları toplayın,bu verilənləri diaqram for-
masında təqdim  edin və nəticələri müzakirə edin.

1. Mövzu seç: ____________________________________________________________ 

2. Sorğu üçün sual yaz:____________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Üç seçilmiş cavabı  formalaşdır:_________________________________________

4. Populyasiyanı seç (soruşdurulacaq respondentləri):_________________________

_______________________________________________________________________
Məsələn, beşinci sinif şagirdləri,sizin məktəbin şagirdləri,şəhərin\kəndin əhalisi,qonşular 
və başqaları. 

5. Müqayisə üçün iki qrup seç:____________________________________________

Məsələn, oğlanlar və qızlar,yetkin yaşlı və yeniyetmə,dördüncü sinif şagirdləri və beşinci 
sinif şagirdləri və başqa.
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6. Sorğunun mahiyyətinin nə olması haqqında təxminlər söylə.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Sorğu keçir

Sualınızı başqa bir vərəqdə yazın və hər seçilmiş qrupdan ən azı 15 adamı soruşdurun.
Onların adlarını və seçdikləri cavabları yazın (ümumu  siyahıda ən azı 30 adamın olması 
lazımdır). 

8. Nəticələri qeydə al

Nəticələri cütlük yoldaşınla birlikdə qaydaya sal.Tezliklər cədvəlini tərtib et.Yadda saxla 
ki,sənə iki sütun lazım olacaqdır,çünki,müqayisə etmək üçün iki müxtəlif qrup seçibsən. 

9. Verilənləri  təqdim etmək üçün diaqramın növünü seç

Verilənlərin təqdim edilməsi üçün hansı diaqramın başqalarından daha əlverişli olacağını 
qərara al. Məsələn,ikiqat sütunlu diaqram,yaxud ikiqat dairəvi diaqram seçə bilərsən.Bu 
diaqramı niyə seçdiyini izah et. 

Diaqramın növü:  

Diaqramı  seçmənizin  səbəbi: _______________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. Diaqram qur

Ekseldən də istifadə edə bilərsən.Müəllimin icazəsindən sonra isə diaqramı çap etdirə 
bilərsən.
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11. Verilənləri  araşdır  və   qərarlar  çıxar

Diaqramanı araşdır.Hansı qanunauyğunluqları görürsən? Əgər səndə kəmiyyətlər 
verlənləri toplanıbdırsa,verilənlərin orta qiymətini hesabla,ən kiçik və ən böyük qiyməti 
müəyyənləşdir. Təqdim edilən verilənlərdən çıxan bir neçə qərar yaz.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

12. Sorğunun nəticələrini həmyaşıdlarınla bölüşdür

Sinif yoldaşların üçün sənin nəticələrini tanış etməyin planını qur və müəlliminlə müzakirə et.

13. Sənin layihəyə olan töhfəni anla

Layihəyə hansı töhfələr gətirdiyini yeni bir vərəqdə təsvir et.Sən və cütlük yoldaşın birlikdə 
layihə üzərində necə işlədiniz?Bu layihənin yardımı ilə nə öyrəndiniz?Bu aktivlikdə hansı 
riyazi anlayışları tətbiq etdiniz?Növbəti araşdırmalarda  nəyi başqa tərzdə edərdiniz?

Diferensiasiya:

Aşağı hazırlıq: Şagirdlərə yalnız bir adda diaqram qurmaq tapşırılır.

Yüksək hazırlıq: Şagirdlərə ən azı dörd adda diaqram qurmaq tapşırılır.
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V-VI siniflər

„Fikirləş və doldur“

Şagirdin adı,soyadı _____________________________________________________________

Layihəni tapşırılmasının son tarixi: _______________________

Qaydalar: cədvəldə şaquli,üfiqi,yaxud diaqonal üzrə üç 
aktivlik seç  və yerinə yetir.Əgər istəyirsənsə, 3-dən çox 
aktivlik yerinə yetirə bilərsən.

Söz ehtiyatı

Cari tədris mövzuları 
ilə əlaqədər olan 10 
riyazi termin haqqında 
izahat yaz.Onların hər 
birinin illüstrasiyası üçün 
nümunələr gətir,yaxud  
şəkillər çək.

Qiymətləndirmə

Cari tədris mövzularının 
biliyinin qiymətləndirilməsi 
planını işlyib hazırla.
Müxtəlif tip suallar 
fikirləş(məsələn:seçmə 
cavablı,qısacavablı və açıq 
tip suallar) və onların doğru 
cavablarının nüsxəsini 
tərtib et.

Plakat

Cari tədris ilinin 
mövzularının əhəmiyyətli 
ideyasını  tərənnüm edən 
plakat,yaxud komiksini 
düzəlt.

Multimediya

Cari tədris mövzusunun  
beş əsas ideyası  haqqında 
multimediya formatında 
prezentasiya düzəlt.

Praktiki tətbiq

Qazanılmış  bacarıqlar və 
öyrənilmiş mövzuların 
gündəlik həyata tətbiqinə    
aid  misallar gətir.

Oyun

Cari tədris mövzusu ilə 
əlaqədər olan mövzuların 
məşq etdirilməsi və 
möhkəmləndirilməsi üçün  
oyunlar fikirləş.

Əks əlaqə

Cari tədris mövzusunun 
öyrənilməsi zamanı ən 
asan və ən çətinolanlar  
haqqında müəllimə məktub 
yaz.

Dərslik

Cari tədris mövzusunun 
əsas ideyalarının dərsliyini 
tərtib et. 

Poeziya

Cari tədris mövzusunun 
bir,yaxud daha çox 
ideyasını tərənnüm edən 
bir,yaxud daha çox şer,ifadə 
yazı,yaxud mahnı yaz və 
illüstrasiya tərtib et.
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Cədvəli şaquli,üfiqi,yaxud diaqonal boyunca seçilmiş aktivliklərin cavabı ilə birlikdə doldur.
Əgər istəyirsənsə,3-dən artıq xananı doldura bilərsən.

Diferensiasiya: Layihənin doldurulması fərdi olaraq yerinə yetirilir. Uyğun olaraq, 
diferensiasiya şagirdlərin hazırlığını nəzərə almaqla aparılmalıdır. Xüsusilə, layihənin 
doldurulması üçün müxtəlif hazırlıqlı şagirdlərə müxtəlif vaxt təyin edilməlidir. Həmçinin, 
bəzi şagirdlərə kömək etmək məqsədi ilə daha yüksək hazırlıqlı şagirdi təhkim etmək olar.
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Fikirləş və doldur

Qiymətləndirmə cədvəli

Şagirdin adı,soyadı: _______________________________________________________

Qiymətləndirmənin tarixi: __________________________

Meyarlar 4 3 2 1 Xal 

Aktivlik  1 Aktivliyin 
tələbləri 
tamamilə və 
səhvsiz yerinə 
yetirilmişdir .

Aktivliyin 
tələbləri 
tamamilə yerinə 
yetirilmişdir, 
lakin 1-2 
riyazi səhv 
buraxılmışdır.

Aktivliyin 
tələblərinin 
müəyyən 
hissəsi   yerinə 
yetirilmişdir, 
yaxud  3-4 
riyazi səhv 
buraxılmışdır.

Aktivliyin 
tələbləri yerinə 
yetirilməmişdir, 
yaxud  4-dən 
çox riyazi səhv 
buraxılmışdır.

Aktivlik 2 Aktivliyin 
tələbləri 
tamamilə və 
səhvsiz yerinə 
yetirilmişdir .

Aktivliyin 
tələbləri 
tamamilə  yerinə 
yetirilmişdir, 
lakin 1-2 
riyazi səhv 
buraxılmışdır.

Aktivliyin 
tələblərinin 
müəyyən 
hissəsi   yerinə 
yetirilmişdir, 
yaxud  3-4 
riyazi səhv 
buraxılmışdır.

Aktivliyin 
tələbləri yerinə 
yetirilməmişdir, 
yaxud  4-dən 
çox riyazi səhv 
buraxılmışdır.

Aktivlik 3 Aktivliyin 
tələbləri 
tamamilə və 
səhvsiz yerinə 
yetirilmişdir .

Aktivliyin 
tələbləri 
tamamilə  yerinə 
yetirilmişdir, 
lakin 1-2 
riyazi səhv 
buraxılmışdır.

Aktivliyin 
tələblərinin 
müəyyən 
hissəsi   yerinə 
yetirilmişdir, 
yaxud  3-4 
riyazi səhv 
buraxılmışdır.

Aktivliyin 
tələbləri yerinə 
yetirilməmişdir, 
yaxud  4-dən 
çox riyazi səhv 
buraxılmışdır.

Düzgün   
yazı 
qaydaları:

•	orfoqrafiya

•	şərti işarələr

•	qrammatika

•	başlıqlar

Yazının  standart 
qaydaları 
dəqiqliklə 
gözlənilibdir

Yazının  standart 
qaydaları 
dəqiqliklə 
gözlənilibdir, 
lakin 
əhəmiyyətsiz 
səhvlər qeydə 
alınıbdır ki,onlar 
da oxunuşa 
manecilik 
törətmir.

Yazının standart 
qaydalarının  
baza bilgiləri 
səslənir. Səhvlər 
oxunuşa 
maneçilik 
törədir.

Yazının standart 
qaydalarının  
minimum baza 
bilgiləri səslənir.
Çoxsaylı  səhvlər 
oxucunun fikrini 
yayındırır,yaxud 
qaranlıqlaşdırır.

Cəmi :  ____ /16-dan

______%
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V-VI siniflər

„Oyuncaq  modellər“

Məqsəd: şagird kəmiyyətlər arasındakı əlaqələri ifadə və təsvir etməyi,mütənasib və  
miqyasla tanış olsun,sadə araşdırmalar aparmağı bacarsın.

Şagirdin ilkin bilkləri: onluq kəsrlər üzərində əməllər,uzunluq ölçü vahidləri və onlar 
arasındakı çevirmələr

I. Miqyası məlum olan oyuncaq modelləri

Miqyası məlum olan  dörd oyuncaq modelini ölçün.Miqyası və ölçüləri yazın. Mütənasibin 
yardımı ilə real  ölçüləri hesablayın.

Oyuncağın ölçüləri Real ölçülər

Oyuncağın   
adı

Miqyas Uzunluğu Eni Hündür-
lüyü

Uzunluğu Eni Hündürl üyü

II. Miqyası məlum  olmayan  oyuncaq  modelləri

Miqyası məlum olmayan dörd oyuncaq modelini ölçün.Real ölçüləri sorğu kitabçalarından 
tapın. Mütənasibin yardımı ilə miqyası hesablayın.

Oyuncağın ölçüləri Real ölçülər
Oyuncağın 
adı

Miqyas Uzunluğu Eni Hündür-
lüyü

Uzunluğu Eni Hündür-
lüyü

Müəllimə „Maşınlar,heyvanlar  və başqa  oyuncaq modelləri“  layihəsinə dair məsləhətlər:
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Miqyasları məlum olan oyuncaqlardan,bu aktivlik üçün yararlı olanlar,daha yaxşısı 
maşınların müxtəlif ölçülü modelləridir.Miqyaslar,sadəcə olaraq,verilmiş oyuncağın 
qutusunun üzərində yazılmışdır(məsələn, 1:24). Müxtəlif ölçülü cisimlərlə işləmək əla 
kontekst təşkil edir.Şagirdlər evlərindən öz modellərini gətirə bilərlər;bur şərtlə ki,onların 
miqyası məlum olsun.Şagirdlər modelləri ölçürlər və onlara tanış olan miqyasın yardımı 
ilə real maşının ölçülərini müəyyən edirlər.Bu aktivlik qurtardıqdan sonra isə şagirdlər öz 
məlumatlarının doğruluğunu yoxlamaq üçün avtomobil istehsalçılarının veb-saytına qonaq 
ola və həqiqi ölçülərə baxa bilərlər.  

Miqyası məlum olmayan oyuncaqlar  üçün şagirdlər müxtəlif heyvanların,yaxud tanış 
olan qurğuların modellərindən istifadə edə bilərlər.Vəhşi heyvanlarının və ev heyvanlarının 
kiçik modelləri  baha deyildir  və bu aktivliyə tamamilə uyğundur.Sadəcə olaraq,onların 
miqyasları yoxdur.Ona görə də,bu zaman şagirdlər tamamilə əks istiqamətlərə gedirlər-bu 
və ya digər heyvanın,yaxud qurğuların real ölçülərini,xüsusən,uzunluğunu,hündürlüyünü 
və enini müvafiq mənbələrdən tapırlar,sonra isə, oyuncağı ölçürlər və buna müvafiq olaraq 
miqyası hesablayırlar.
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V-VI siniflər

„Sahənin araşdırılması“

Bu aktivliyi həyata keçirmək üçün siz gərək evinizdə iki düzbucaqlı 
formasında əşya tapmalısınız və onların sahələri-
ni mozaikanın yığılması metodunu tətbiq etməklə  
hesablamalısınız.

Tələblər:                                                                                                     

•	 Evinizdə iki düzbucaqlı formasında əşya seçin.
Məsələn, xalını,stolun üst səthini,qəzetin birinci 
səhifəsini,yeməkxananın döşəməsinin sahəsini,yaxud 
istənilən düzbucaqlı formalı obyekt seçə bilərsiniz.

•	 Ölçü vahidi kimi işlətmək üçün kvadrat formalı əşya seçin.
Bu sizin kartondan hazırladığınız kvadratlar,yaxud başqa cisimlər,evdə tapılan nə 
varsa-məsələn,əl kağızları ola bilər.Bu ölçü vahidlərinin yardımı ilə düzbucaqlı 
formalı cisimlərin sahəsini ölçün.Bu ölçü kvadratları düzbucaqlı formalı ölçüləcək 
cismin üzərini mozaika kimi bir-birinin üzərinə düşmədən örtməlidir

•	 Əgər, sizin ölçü vahidiniz-kvadratlar,ölçüləcək düzbucaqlı formalı cismin sahəsini 
tamamilə örtə bilmirsə,çismin sahəsini necə hesalayacağınızı aydınlaşdırın.

•	 Aldığınız sıraları və hər sıradakı vahidin-kvadratların sayını,həmçinin,tətbiq edilmiş  
vahidin-kvadratların ümumi sayını müəyyənləşdirin.

•	 Düzbucaqlı formalı cisimlərin axtarılan sahəsini tapmaq üçün vahid –kvadratlardan 
mozaikanı necə düzmənizi göstərən fotolardan istifadə edin,sözlərlə təsvir edin,yax-
ud ədədi modelləşdirmədən istifadə edin.

•	 Tətbiq etdiyiniz vahidin-kvadratın sahəsini standart qəbul 
edilmiş ölçü vahidindən istifadə etməklə hesablayın və 
düzbucaqlı formalı cismin axtarılan sahəsini müəyyənləşdirin.

•	 Müəyyənləşdirin: sizin sahə üçün aldığınız ədədi 
göstəricilər-düzbucaqlı formalı cismin sahəsi-onun eninin 
və və uzunluğunun hasili ilə hesablanmış qiyməti ilə eyni eyni  olacaqdır,yoxsa yox.
Cavabı isbat edin.Ölçdüyünüz düzbucaqlı formalı iki müxtəlif cismin sahəsini ölçün. 
Hansı böyükdür? Nə qədər? Hansı metodla və necə müəyyən etdiniz?

•	 Layihənizin yaradıcılıqla prezentasiya yolunu fikirləşin.

Layihınin təhvil verilməsinin son tarixi: ________________________________

Diferensiasiya: Şagirdləri cütlüklərə elə bölün ki,nisbətən yüksək hazırlıqlı şagird 
nisbətən aşağı hazırlıqlı şagirdlə birlikdə işləsin.
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Sahənin araşdırılması

Qiymətləndirmə cədvəli

Şagirdin adı,soyadı  ________________________________________________________

Meyarlar 4 3 2 1 qula

Layihənin  
yerinə 
yetirilməsi

Layihə sonuna 
qədər yerinə 
yetirilibdir, hesab-
lamalar doğrudur

Layihə sonuna 
qədər yerinə 
yetirilibdir,lakin 
hesablamalar 
zamanı bir 
əhəmiyyətsiz  səhv 
buraxılmışdır.

Layihə sonuna 
qədər yerinə 
yetirilməyibdir, 
hesablamalar 
zamanı bir neçə 
səhv buraxılmışdır.

 Layihə sonuna 
qədər yerinə 
yetirilməyibdir, 
yaxud, 
hesablamalar 
zamanı çox sayda 
səhv buraxılmışdır.

Ölçü vahidi Düzbucaqlı 
formalı cisimlərin 
ölçülməsi üçün 
müvafiq ölçü 
vahidi seçilmişdir.

Düzbucaqlı 
formalı cisimlərin 
ölçülməsi üçün 
uyğun ölçü vahidi 
seçilmişdir.

Əşyaların 
sahələrini 
müqayisə etmək 
mümkün deyildir, 
çünki, onlrın 
ölçülməsi üçün 
müxtəlif ölçü 
vahidlərindən 
istifadə edilmişdir.

Fiqurların 
ölçülməsi 
üçün müvafiq 
ölçü vahidləri 
seçilməmişdir.

İsbatı İsbat aydın və 
məntiqidir.

İsbat azacıq 
qaranlıq  və 
məntiqidir.

İsbat   aydın 
deyildir.

İsbat aydın 
deyildir və  yaxud  
ümumiyyətlə  isbat  
yoxdurr.

Yazı 
qaydaları

Səhvləri yoxdur. Kiçik səhvlər 
qeydə alınır  
ki,bu da mətnin 
qavranılmasına 
maneçilik törətmir.

Kiçik bir neçə 
səhv qeydə alınır 
ki, bu da mətnin 
qavranılmasına 
maneçilik törədir.

Çoxlu sayda 
səhv qeydə alınır  
ki,bu da mətnin 
qavranılmasına 
maneçilik törədir.

Prezentasiy Layihə həddən 
artıq orijinal, 
mükəmməl, 
yaradıcı  və 
effektiv təqdim 
edilmişdir.

Layihə kifayyət 
qədər mütəşəkkil, 
yaradıcı  və 
effektiv təqdim 
edilmişdir.

Layihənin yalnız 
müəyyən hissəsi 
mütəşəkkil, 
yaradıcı  və 
effektiv təqdim 
edilmişdir.

Layihə   
mütəşəkkil təqdim 
edilməmişdir, 
həmçinin, yaradıcı  
və effektiv 
deyildir.

Cəmi : ___/20

____%

Tarix : 
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V-VI siniflər

„Sökülmüş kublar“

Məqsəd: Şagird düxbucaqlı paralelepipedin və kubun açılışını hazırlamağı;sahənin 
addisivlik prinsipini tamamilə örtülməmiş fiqurların kombinasiyasından alınmış fiqurun 
sahəsinin tapılmasına tətbiq etməyi bacaracaqdır .

Tədris müqaviləsi

Öhdəçilik müddəaları :

Qruplarda işləyin

Aktivliyin başlanğıcında əyani olaraq kubun yanlarının açılmasının nəticəsi kimi müxtəlif 
formalı iki ölçülü fiqurların necə alınmasını təsəvvür etdin.Başlanğıcda ən sadə variantlar 
haqqında fikirləşin.Təsəvvür edin ki,kubun üst üzü tamamilə yoxdur.Belə kubun beşüzlü - 
„üst örtüyü olmayan“ formada- olduğunu təsəvvür edin.Doğru olmaq üçün hesab edin ki,bu 
tərəflərin hamısı kvadratdır.Əgər bu „qutunu“ açsaq,aşağıda sol tərəfdə olan fiquru almış 
olarıq (N 1 fiqur ),lakin  2 N–li fiquru ala bilməyəcəyik.

N 1

N 2

1. Beş kvadratdan ibarət olan başqa elə müstəvi fiqurlar tapın ki,onları qatlayarkən 
„üst örtüyü olmayan qutu“ almaq mümkün olsun.Diqqətlə baxın,eyni fiquru iki dəfə 
saymayasınız,həmçinin, ona da fikir verin ki,eyni bir fiqurun çevrilmiş açılışını,yaxud 
güzgüdə əksini fərqli variant  kimi qəbul etməyəsiniz.Bu variantları xanalı dəftərə 
çəkin və qayçı  ilə  kəsin.Aktivlik zamanı kvadratın yan tərəfinin uzunluğunu özünüz 
seçin.

1. Beş kvadratın vasitəsilə on iki konfiqurasiya yarada bilərik,lakin onlardan ilkin 
məşqlər üçün,yəni„açıq qutu“ konfiqurasiyasını almaq üçün,yalnız səkkizi yararlı 
ola bilər.On iki konfiqurasiyanın hamısını tapa bilərsinizmi? 
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Şərtləşmələrə əsaslanan maddə

Qruplarda işləyin və ən azı iki məsələ həll edin 

1. Alınmış açılışların sahələri bərabərdirmi? İsbat edin! 

2. Alınmış açılışların perimetrləri bərabərdirmi? İsbat edin! 

3. Baxın,düzgün tetraedri bu qaydada aça bilərsinizmi,ya yox.Siz dörd dənə 
bərabərtərəfli üçbucaq alacaqsınız ki,gərək onlarla da işləyəsiniz. Burada da ehtiyatlı 
olun ki,çevrilmiş fiqur,yaxud onun güzgü əksini fərqli variant kimi qəbul etməyəsiniz.

Məcburi olmayan maddə

Fərdi işləyin və məsələni həll edin

Kubun açılması həqiqətən də cəlbedici idi,hərçənd, „üst örtüyü olmayan“ qutunun açılış 
məşğələsinə çoz oxşayır.Yeganə bir fərq burada bir ədəd artıq kvadratın olasından ibarətdir.
Təəssüflər olsun ki,bu bir ədəd kvadratın olması kombinasiyaların sayını üç dəfə artırır.
Məsələnin şərtini ödəyən kombinasiyaların sayı on birdir.Tapa biləcəyiniz qədərini axtarın.
Həmçinin, aitı kvadratdan ibarət olan açılışın maksimal sayını tapın.Onların sahələri 
bərabərdirmi? Perimetrləri?
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Müəllimin   „Sökülmüş  kublar“layihəsinə aid ləvazimatları.       

    “Üst örtüyü olmayan qutular” məşğələsinin cavabları

Bu kombinasiyaların bükülməsi ilə”açıq qutu” alınmayacaqdır.Sahələr bütün hallarda 
bərabərdirlər,lakin perimetrlər isə fərqli ola bilər-

Sökülmüş  kublar  məşğələlərinin cavabları.  

Bu konfiqurasiyaların bükülməsi ilə kub ala bilmirik:

Bütün konfiqurasiyaların bərabər sahələri vardır, perimetrləri isə yox, məsələn, birinci və 
ikinci konfiqurasiyaların perimetrləri fərqlidir.
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V-VI siniflər

„Saatdakı  riyaziyyat“

Ləvazimat: hər bir qrup üçün

•	 Oxlu(əqrəbli),rəqəmlər yazılmış saat şəkli

•	 Hər qrup üçün 40 barat,onların üzərində 1-dən 10 da daxil olmaqla ədədlər yazılmışdır.
Ədədlər 4-dəfə yazılmışdır.

•	 Vərəq  və karandaş

Həyata keçirmə qaydaları:

1. Sinfi hazırlıqlarına görə 3 qrupa bölün.

2. Hər qripun stolunun üzərinə bir dəst ədədlər yazılmış baratlar qoyun.

3. Qrupdan  seçılmiş bir nəfər dəsti qarışdırır və üst üzdə olan beş baratı çevirir.

 Aşağı  hazırlıqlı şagirdlər qrupu:

Oyunçular bu beş baratın yardımı ilə,ən azı iki fərqli əməldən ibarət olmaqla,bərabərlik 
düzəltməlidirlər ki,onların cavabları da saatın üzərindəki ədədlər arasından 
tapılmalıdır, tapılmış ədədin üzərindən isə xaç formasında xətt çəkilməlidir.

Orta  hazırlıqlı şagirdlər qrupları:

Oyunçular çevrilmiş beş baratın yardımı ilə nisbəti və başqa riyazi əməlləri əvəz 
edən bərabərliklər tərtib etməlidirlər,onların nəticəsində alınan ədədin tam hissəsi 
saatın üzərindəki ədədlərin arasından tapılmalıdır, tapılmış ədədin üzərindən isə xaç 
formasında xətt çəkilməlidir.  

Yüksək  hazırlıqlı şagirdlər qrupları:

Oyunçular çevrilmiş beş baratın yardımı ilə nisbəti və başqa riyazi əməlləri əvəz edən 
bərabərliklər tərtib etməlidirlər,onların nəticəsində alınan qalıq saatın üzərindəki 
ədədlərin arasından tapılmalıdır, tapılmış ədədin üzərindən isə xaç formasında xətt 
çəkilməlidir.

4. Oyunçular bərabərlik tərtib edə bilmədiyi  halda,növbəti beş barat çevrilir və oyun 
davam edir.

5. Oyunçular baratların yardımı ilə iki rəqəmli və üç rəqəmli ədədlərdən də istifadə edə 
bilərlər.Başqa şərtlər isə olduğu kimi qalır.

6. Saatın üzərindəki bütün ədədlərin üzərindən daha tez xətt çəkən qrup qalib hesab 
edilir.
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V-VI siniflər

„Qalıqların 30 saniyəlik oyunu“

Bacarıqlar: bərabər bölməni və qalıqlı bölməni bilmək

Ləvazimatlar: təmiz vərəqlər, qələmlər və karandaşlar

Iştirakçılar qrupu: bütün sinif

Oyunun başlanmasına qədərki hazırlıq:

Bir dəqiqənin nə qədər müddət olması haqqında fikirləşin.Saniyəölçəni nizamlayın,şagirdlərdən 
xahiş edin ki,başlarını partanın üzərinə qoysunlar və bir dəqiqə keçdiyini hiss etdikdən sonra 
əllərini qaldırsınlar.Bir dəqiqənin onların fikirləşdiyindən daha artıq,yoxsa  daha az olması 
haqqında mülahizələr yürüdün.

Oyunun   proseduru: 

1. Şagirdlərə deyin ki, 30 saniyə ərzində (onu müəllim qeyd edəcəkdir) təmiz vərəq üzərində 
ədədləri ardıcıllıqla , artma sırası ilə (1- dən başlayaraq)qələmlə yazsınlar.Şagirdlər istədikləri 
qədər ədəd yaza bilərlər,lakin əsas şərt odur ki,altıdan çox olsun.

2. 30 saniyə keçdikdən sonra,şagirdlər qələmləri partaların üzərinə qoyurlar və şagirdlərdən 
biri zəri atır.zərin üzərində hansı ədəd olarsa, almış olduqları ədədlər sırasını həmin ədədə 
bölməlidirlər(dairəyə almaq üçün karandaşlardan istifadə etməldirlər).

Məsələn: əgər  şagird 1-dən 16  da daxil olmaqla ədədləri yazıbdırsa və zərin üzərində 6 
olarsa,o,aşağıdakı əməliyyatı yerinə yetirir:

14 : 6 = 2  və  qalıq  2  olcaqdır.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

3. Oyunun qalibi o şagird(şagirdlər) olacaqdır ki,onun qalığı başqa şagirdin(şagirdlərin)
qalığındandaha az olsun    (sadəcə olaraq ,bu, sıfır,yaxud bir ola bilər). 

Oyunun qaydalarını elə dəyişə bilərsiniz ki,oyunun qalibi daha böyük qalığı olan şagird 
olsun. 

4. Prosedur bir neçə dəfə təkrar edilir.
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Müzakirələr üçün  suallar:

Daha kiçik qalıq əldə etmək üçün kimsə  hər hansı bir üsul  fikirləşməyibdir ki?

Sizin ədədlər sıranızı  bölmək üçün hansı üsuldan istifadə etdiniz?

Çox,yaxud az sayda ədəd yazmanın əhəmiyyəti vardırmı?

Diferensiasiya:

Nisbətən yuxarı sinif şagirdləri üçün oyunu aşağıdakı cür həyata keçirmək olar:

1. Şagirdlərə deyin ki,iki dəqiqə ərzində təmiz vərəqlərə ardıcıllıqla,artma sırası ilə 
(11-dən başlayaraq)qələmlə  mümkün qədər çox ədəd yazsınlar.Bu halda şagirdlərin 
yazdığı ədədlərin sayı 16-dan çox olmalıdır.

2. İki dəqiqə keçdikdən sonra,şagirdlər qələmlərini parta üzərinə qoyurlar və onlardan 
biri zəri atır.Zərin üzərində hansı ədəd olarsa,şagirdlər aldıqları ədədlər sırasındakı 
sonuncu ədədi zərin üzərindəki ədəddən bir onluq  artıq ədədə bölməlidirlər(zərin 
üzərində  4- dürsə,14-ə böləcək).

Məsələn: əgər şagird 11-dən 19 da daxil olmaqla ədədləri yazıbdırsa və zərin üzərində 
də 6 ədədidirsə,o,aşğıdakı əməlləri yerinə yetirməlidirlər:

19 : 16 = 1 və   qalıq 3 olur.

Karandaşla dairəyə almaq üsulunu isə şagirdlər özləri fikirləşə bilərlər.
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V-VI siniflər

„Çertyojlar- hərə öz  yerinə doğru!“

Oyunun məqsədi hərəkətlə bağlı olan mətn məsələlərinin qavranılması,müvafiq 
rəsmlərin tərtib edilməsi və təsviri qurmaq bacarığının inkişaf etdirilməsidir.

I şagirdin 12 baratı vardır. 4 baratda1);4);7);10)məsələlərin hər birinin şərti verilmişdir, 
4-ündə ―2);5);8);11) məsələlərə uyğun sxemləri, 4-ündə isə 3);6);9);12) məsələlərin 
müvafiq düsturları verilmişdir.   II şagirdin 12 baratı vardır. 4 baratda müvafiq olaraq  
2);5);8);11)  məsələlərin  hər birinin şərti,  4-ündə―3);6);9);12) məsələlərə uyğun sxemlər, 
4-ündə isə1);4);7);10) məsələlərin düsturları verilmişdir. III şagirdin baratlarında uyğun 
olaraq  3);6);9);12) məsələlər, 1);4);7);10)  sxemləri və  2);5);8);11) düsturları verilmişdir.
Baratlarda nömrələr göstərilməmişdir.

İki üçlük oynayır.Birinci―I variantla (orta hazırlıqlı şagirdlər), ikinci ―II variantla (aşağı 
hazırlıqlı şagirdlər). 

Yüksək hazırlıqlı şagirdlər oyunun hakimi rolunu yerinə yetirirlər.Onlar cavabların 
düzgünlüyünü yoxlayır və   xalları qeyd edirlər.                                                                               

Üçlüklərdən birincisi stolun üzərinə məsələlərin şərti olan baratı qoyur,növbəti gedişi 
müvafiq rəsmləri olan şagird edir,sonra isə müvafiq düsturları olan şagird edir.İkinci və 
üçüncü şagird düzgün baratla gediş etdikdə xal qazanırlar.Baratların hər üçü oyundan 
çıxarılır və düsturlarla gediş edən şagird  məsələlər olan baratla yeni gediş edir.Hər növbəti 
dəfədə məsələlər olan  baratla əvvəlki oyunda axırıncı gediş edən,yəni düsturlarla gediş edən 
başlayır.Səhv barat qoymuş oyunçu 1 cərimə xalı alır.Baratlar qaytarılır və yeni baratı  yenə 
birinci oyunçu qoyur.

Oyun bütün baratlar qruplaşdırılana qədər davam edir.Oyunun qalibi, oyunda ən çox xal 
toplayan oyunçu olur.Vərəqlərdən və qələmlərdən istifadə etməyə icazə verilir.

I variant

1. A məntəqəsindən eyni istiqamətdə iki avtomobil yola düşdü.Birincinin sürəti saatda 
55 km idi,ikincininki isə saatda-70 km.1 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə nə 
qədər olacaqdır? 

2. A məntəqəsindən eyni istiqamətdə iki avtomobil yola düşdü.Birincinin sürəti saatda 
55 km idi,ikincininki isə saatda-70 km. 2 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə nə 
qədər olacaqdır? 

3. A məntəqəsindən bir-birinə əks istiqamətdə iki avtomobil yola düşdü.Birincinin 
sürəti saatda 55 km idi,ikincininki isə saatda-70 km.1 saatdan sonra onlar arasındakı 
məsafə nə qədər olacaqdır?  
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4. A məntəqəsindən bir-birinə əks istiqamətdə  iki avtomobil yola düşdü.Birincinin 
sürəti saatda 55 km idi,ikincininki isə saatda-70 km.2 saatdan sonra onlar arasındakı 
məsafə nə qədər olacaqdır? 

5. Aralarındakı məsafə  250 km olan A və B məntəqəsindən bir-birinə qarşı iki 
avtomobil hərəkət edir.Birincinin sürəti saatda 55 km,ikincinin sürəti isə saatda 70 
km–dir.1saatdan sonra onlar arasındakı məsafə nə qədər olacaqdır?

6. Aralarındakı məsafə  250 km olan A və B məntəqəsindən bir-birinə qarşı iki avtomobil 
hərəkət edir.Birincinin sürəti saatda 55 km,ikincinin sürəti isə saatda 70 km–dir. 
2saatdan sonra onlar arasındakı məsafə nə qədər olacaqdır?

7. Aralarındakı məsafə  250 km olan A və B məntəqəsindən bir-birinə əks istiqamətdə 
iki avtomobil hərəkət edir.Birincinin sürəti saatda 55 km,ikincinin sürəti isə saatda 
70 km–dir.1saatdan sonra onlar arasındakı məsafə nə qədər olacaqdır? 

8. Aralarındakı məsafə  250 km olan A və B məntəqəsindən bir-birinə əks istiqamətdə 
iki avtomobil hərəkət edir.Birincinin sürəti saatda 55 km,ikincinin sürəti isə saatda 
70 km–dir.2 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə  nə qədər olacaqdır? 

9. Aralarındakı məsafə 250 km  olan Avə B məntəqəsindən eyni bir istiqamətə A-dan 
B-yə doğru iki avtomobil yola düşdü.B-dən çıxan avtomobilin sürəti saatda 55 km,A-
dan çıxanın sürəti isə satda 70 km –dir. 1 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə nə 
qədər olacaqdır? 

10. Aralarındakı məsafə 250 km  olan Avə Bməntəqəsindən eyni bir istiqamətə A-dan 
B-yə doğru iki avtomobil yola düşdü.B-dən çıxan avtomobilin sürəti saatda 55 km,A-
dan çıxanın sürəti isə satda 70 km –dir. 2 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə nə 
qədər olacaqdır? 

11. Aralarındakı məsafə 250 km  olan A və B məntəqəsindən eyni bir istiqamətə B-dən 
A-ya doğru iki avtomobil yola düşdü.B-dən çıxan avtomobilin sürəti saatda 55 km,A-
dan çıxanın sürəti isəsatda 70 km –dir. 1 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə nə 
qədər olacaqdır? 

1. Aralarındakı məsafə 250 km  olan A və B məntəqəsindən eyni bir istiqamətə B-dən 
A-ya doğru iki avtomobil yola düşdü.B-dən çıxan avtomobilin sürəti saatda 55 km,A-
dan çıxanın sürəti isəsatda 70 km –dir. 2 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə nə 
qədər olacaqdır?  
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Sxemlər:              

Düsturlar: 

1. 70-55

2. 2∙70-2∙55
3. 70+55
4. 2∙70+2∙55
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5. 250-(70+50)
6. 250-2(70+50)
7. 250+(70+50)
8. 250+2(70+50)
9. 250+55-70
10. 250+2∙55-2∙70
11. 250+70-55
12. 250+2∙70-2∙55

II-variant

1. A məntəqəsindən eyni istiqamətdə iki turist yola düşdü.Birincinin sürəti saatda 5 km,ikincininki 
isə saatda 6 km-dir.1 saatdan sonra onlar arşındakı məsafə nə qədər olacaqdır? 

2. A məntəqəsindən eyni istiqamətdə iki turist yola düşdü.Birincinin sürəti saatda 5 km,ikincininki 
isə saatda 6 km-dir.2saatdan sonra onlar arşındakı məsafə nə qədər olacaqdır?

3. A məntəqəsindən bir-birinə əks istiqamətdə iki turist yola düşdü.Birincinin sürəti saatda 5 
km,ikincininki isə saatda 6 km-dir.1 saatdan sonra onlar arşındakı məsafə nə qədər olacaqdır? 

4. A məntəqəsindən bir-birinə əks istiqamətdə iki turist yola düşdü.Birincinin sürəti saatda 5 
kmikincininki isə saatda 6 km-dir.2 saatdan sonra onlar arşındakı məsafə nə qədər olacaqdır

5. Aralarındakı məsafə 25 km olan iki məntəqədən bir –birinə qarşı iki turist yola düşdü.
Birincinin sürəti saatda 5 km,ikincininki isə saatda 6km-dir. 1 saatdan sonraonlar arasındakı 
məsafə nə qədər olacaqdır? 

6. Aralarındakı məsafə 25 km olan iki məntəqədən bir –birinə qarşı iki turist yola düşdü.
Birincinin sürəti saatda 5 km,ikincininki isə saatda 6km-dir. 2 saatdan sonraonlar arasındakı 
məsafə nə qədər olacaqdır? 

7. Aralarındakı məsafə 25 km olan iki məntəqədən bir –birinə əks  iki turist yola düşdü.
Birincinin sürəti saatda 5 km,ikincininki isə saatda 6km-dir. 1 saatdan sonraonlar arasındakı 
məsafə nə qədər olacaqdır? 

8. Aralarındakı məsafə 25 km olan iki məntəqədən bir –birinə əks  iki turist yola düşdü.
Birincinin sürəti saatda 5 km,ikincininki isə saatda 6km-dir. 1 saatdan sonra onlar arasındakı 
məsafə nə qədər olacaqdır? 

9. Aralarındakı məsafə 25 km olan iki məntəqədən eyni istiqamətdə A-dan B-yə doğru iki turist 
yola düşdü. B-dən çıxanın sürəti saatda 5 km,A-dan çıxanınkı isə 6 km-dir.1 saatdan sonra 
onlar arasındakı məsafə nə qədər olacaqdır?

10. Aralarındakı məsafə 25 km olan iki məntəqədən eyni istiqamətdə A-dan B-yə doğru iki turist 
yola düşdü. B-dən çıxanın sürəti saatda 5 km,A-dan çıxanınkı isə 6 km-dir.2 saatdan sonra 
onlar arasındakı məsafə nə qədər olacaqdır?
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11. Aralarındakı məsafə 25 km olan iki məntəqədən eyni istiqamətdə B-dən A-ya doğru iki turist 
yola düşdü. B-dən çıxanın sürəti saatda 5 km,A-dan çıxanınkı isə 6 km-dir.1 saatdan sonra 
onlar arasındakı məsafə nə qədər olacaqdır?

2. 12. Aralarındakı məsafə 25 km olan iki məntəqədən eyni istiqamətdə B-dən A-ya doğru 
iki turist yola düşdü. B-dən çıxanın sürəti saatda 5 km,A-dan çıxanınkı isə 6 km-dir.2 saatdan 
sonra onlar arasındakı məsafə nə qədər olacaqdır? 

Sxemlər:       
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Düsturlar:: 

1. 6-5

2. 2∙6-2∙5

3. 6+5

4. 2∙6+2∙5

5. 25-(6+5)

6. 25-2(6+5)

7. 25+(6+5)

8. 25+2(6+5)

9. 25+5-6

10. 25+2∙5-2∙6

11. 25+6-5

12. 25+2∙6-2∙5
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V-VI siniflər

„Qadağan olunmuş rəqəm „Bim”

Bu oyun uşaqların ən çox sevdiyi oyunlardan biridir.Oyun başqa-başqa formalarda 
tətbiq edilə bilər:

V-VI  sinif - sadə və mürəkkəb ədədlər,ədədlərin bölünənlərinin, bölənlərinin, ortaq 
bölənlərinin və  bölünənlərinin öyrənilməsi. 

Sinifdən xahiş edin ki,ayağa qalxsınlar.İstənilən şagird başlaya bilər,növbələşmənin qaydasını 
müəllim əvvəlcədən müəyyənləşdirir.Oyunun qaydaları olduqca sadədir.Qadağan olunmuş 
məsələn, 7-nin bölünənləri,yaxud,yazılışında 7-ni əvəz edən ədəd səsləndirilə bilər.Uyğun 
olaraq   14, 35, 63  ədədləri də  „qadağan olunmuş “ ədədlərdir,həmçinin 17, 27, 37 və sair. 
Bu ədədlərin əvəzində şagird „Bim“ deyə səslənməlidir. Əgər şagird  „qadağan olunmuş“ 
ədədi deyirsə,yaxud səhvən məsələn,18-in əvəzinə „Bim“ deyirsə,stulda oturmalıdır.Oyunun 
qalibi axıra qədər ayaq üstə qalandır.Oyun, hər şeydən əvvəl o zaman maraqlı və əyləncəli 
olur ki,sayın miqdarı 70-ə çatmış olsun.

Oyun 7-nin vurulması\bölünməsi,bölünənlərinin və bölənlərinin öyrənilməsi zamanı 
effektivdir.Oyunda periodik olaraq başqa-başqa ədədlərdən də istifadə etmək olar.

“Bim-Bom“ oyunu

Oyunun qaydaları eynidir,lakin, yeni bir „qadağan olunmuş “ədəd oyuna daxil edilir -   məs. 
3. Bu dəfə „Bim“-dən başqa, 3-ün bölünəni,yaxud,  yazıda 3-ün əvəz edicisi olan ədədin 
əvəzində şagird „Bom“  deyir, lakin, məs.  21-in,yaxud  42-nin adını deməyin əvəzində, 
şagird „Bim-Bom“ deməlidir.
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V-VI siniflər

„Qanunauyğunluğu tap“

Oyunun məqsədiri yazi/məntiqi  qavramanı, müşahidə etmək qabiliyyətini  inkişaf 
etdirməkdir

Lövhədə böyük dairə çəkin.Bu dairənin içərisində yazılmış ədəd,yaxud çəkilmiş fiqur 
konkret bir qanunauyğunluğa tabedir;onun xaricində yazılmış heç bir ədəd,yaxud, fiqur 
bu qanuna tabe deyildir.Siz lövhənin daxilinə və xaricinə ədədlər yazırsınız və şagirdlər 
dairənin daxilində hansı qanunauyğunluğun olduğunu tanımağa çalışırlar.Ən yaxşı nümunə 
cüt ədədlərin dairənin daxilində,tək ədədlərin isə xaricində yazılmasıdır.Oyunun başqa 
variantları müxtəlifdir: 12-nin hasilləri; 4-ün bölünənləri; 3-ün, 5-in və s. hasilləri; sadə 
ədədlər və mürəkkəb ədədlər;  düzbucaqlılar dairənin daxilində,başqa çoxbucaqlılar  - 
xaricində; tam ədədlər dairənin daxilində, kəsrlər-xaricində.Bu oyunun başqa fənlərlə 
uyğunlaşdırılması da asandır. 

Qaydaların başqa variantları:

•	 Kəsrlər (məxrəcləri cüt/tək,yaxud surətləri; düzgün kəsrlər,yaxud düzgün olmayan     
kəsrlər, bərabər kəsrlər);

•	 1-dən (yaxud, istəsəniz 1/2-dən) başlayaraq dairənin daxilindəki ədədlər ikiqat 
artırılır,yaxud yarıya bölünür;

•	 9-a bölünən üçrəqəmli ədədlər,yaxud dördrəqəmli ədədlər

•	 Dairənin daxilinə yazılmış ədədləri təşkil edən rəqəmlərin cəmi sadə ədədlərə 
bərabərdir (57, 183, 48);

•	 Dairənin daxilinə yazılmış ədədlər hər hansı konkret bir intervalla artır(yaxud azalır);

•	 Kəsrlər (1/2-dən az olanlar–dairənin xaricində, 1/2-dən artıq olanlar- dairənin 
daxilində; 1/2 ,yaxud ekvivalent kəsrləri dairənin daxilinə,yaxud xaricinə yazmaq 
olar.Ola bilər ki,şagirdlərin doğru cavablarına göstərişlər də verə bilərsiniz).     

Oyunu bütün siniflə işləyərkən,həmçinin, qruplarla işləyərkən tətbiq edə bilərsiniz.
Sonuncu halda,qruplara dairənin daxilində və xaricində əvvəlcədən ədədlər yazılmış\
fiqurlar çəkilmiş baratlar paylanır.Bu zaman şagirdləri hazırlıqlarına görə qruplaşdırmaq 
olar və müvafiq baratlar hazırlamaq olar.Şagirdlər düşüncə və fərziyyələrini yazılı olaraq 
formalaşdırmalıdırlar.Başlanğıc üçün,ola bilər ki,müəllim şagirdlərə cavabları yazmaq üçün 
aşağıdakı kimi baratlar paylayasın:

Fikirləşirəm ki,dairənin daxilinə ................ ədədlər \fiqurlar ..................  yazılıbdır\çəkilibdir. 

Dairənin daxilinə yazılmış\çəkilmiş  ədədlər\fiqurlar  aşağıdakı qanuna tabedirlər: bütün   . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bunları fikirləşməyə  o əsas verir ki,dairənin xaricində yazılmış\çəkilmiş.......ədədlər\
fiqurlar...., onlar bu qaydaya tabe olmurlar, məs; . . . . . . . . . .
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V-VI siniflər

„Baratları cütlə“

Oyunun məqsədi mətn məsələlərinin qavranılması,uyğun əməllərin seçilməsi və 
düsturların tərtib edilməsi qabiliyyətlərini inkişaf etdirməkdir.

Birinci şagirdin 12 baratı vardır. 6 baratda tək nömrəli məsələlərin şərtləri verilmişdir,6-
sında isə cüt nömrəli məsələlərin müvafiq düsturları verilmişdir- hərəsinə biri.İkinci şagirdin 
də 12 baratı vardır. 6 baratda cüt rədədli məsələlərin şərtləri verilmişdir, 6 baratda isə tək 
nömrəli məsələlərin müvafiq düsturları verilmişdir.Baratlarda məsələlərin və düsturların 
nömrələri göstərilməmişdir.

İki cütlük oynayır:birinci cütlük - I variantla(orta hazırlıqlı şagirdlər),ikinci cütlük isə - II 
variantla  (aşağı hazırlıqlı şagirdlər). 

Yüksək hazırlıqlı şagirdlər hakimlik rolunu yerinə yetirirlər.Onlar cavabların düzgünlüyünü 
yoxlamalıdırlar və  xalları qeyd etməlidirlər.

Birinci şagird stolun üzərinə məsələlər,yaxud düsturlar yazılmış baratı qoyur, ikinci şagird 
isə müvafiq düsturu,yaxud  məsələni qoyur.Cavab düzgün olarsa, ikinci şagird xal qazanır. 
İkinci şagird hər iki baratı kənara qoyur  və özü yeni baratla gediş edir.Cavab səhv olduğu 
halda oyunçu 1 cərimə xalı alır.Baratlar qaytarılır və birinci oyunçu yeni baratla gediş edir. 

Oyun bütün baratlar cütlənənə qədər davam edir.Ən çox xal toplayan oyunçu oyunun qalibi 
hesab edilir.Vərəqlərdən və karandaşlardan istifadə etməyə icazə verilir.

I-variant

1. Anbardan 25 t şəkər apardılar.Bundan sonra orada 50 t şəkər qaldı.Başlanğıcda 
anbarda neçə ton şəkər var idi?

2. Turist birinci gün 25 km yol getdi,ikinci gün―50 km, üçüncü gün―30 km.Turist 
cəmi neçə  kilometr  yol  getmişdir?

3. Zalda  25  sıra  vardır, hər  sırada  50  stul. Zalda  cəmi  neçə  yer  vardır?

4. Marinin  25 larisi vardır.O, qiyməti  50 tetri olan 30 dənə  oyuncaq ala bilərmi,yoxsa 
yox?

5. Düzbucaqlı formalı torpaq sahəsinin eni 30 m, uzunluğu―50 m-dir. Bu torpaq 
sahəsinin hasarlanması üçün hasarın uzunluğu neçə metr olacaqdır?

6. Aralarındakı məsafə 250 km olan iki avtomobil bir-birinə qarşı hərəkətə başladı.
Birinci avtomobil 110 km, ikinci isə 50 km yol getdikdən sonra dayandılar.Onlar 
arasında qalan məsafə nə qədərdir?

7. Mağazada   hər birinin qiyməti―25 lari olan 110 radioqəbuledici və hər birinin          
qiyməti ―50 lari olan 30 maqnitofon satıldı.Mağaza bu alverdən neçə lari pul əldə 
etdi?
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8. Bir şəhərdən başqa bir şəhərə qatarla getmək üçün avtomobillə gedilən yoldan 50 km  
daha artıq yol getmək lazımdır. Qatarla bir şəhərdən digərinə getmək üçün 110 km 
yol qət  etmək lazımdır.Şəhərlər arasındakı avtomobil yolunun uzunluğu nə qədərdir?

9. Avtomobil yarışçıları birinci gün  110 km yol getdilər ki,bu da ikinci gün gedilən 
yoldan 50 km azdır.İki gündə neçə km yol gedilibdir?

10. Turistlər birinci gün 25 km,ikinci gün isə ―2 dəfə çox yol getdilər. Turistlər iki 
gündə neçə km yol getdilər?

11. 250 kitabı qutularla daşıyırlar. Hər qutuda  30 kitab sığır.Kitabların daşınması üçün 
ən azı nə qədər qutu lazımdır?

12. 250 kitabı 30 şagird  aralarında bərabər böldülər.Hər şagirdə ən azı neçə kitab düşəcə
kdir?                                                                                                                                                                                                                  

Düsturlar:            

1.50+25

2.50+25+30

3.25∙50

4.30∙50<2500

5.2(30+50)

6.250-(110+50)

7.110∙25+30.50

8.110+(110-50)

9.110+(110 +50)

10.25+2∙25

11.250:30=8(10) cavab:9

12.250:30=8(10) cavab:8                                                                                                                                          
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II - variant

1. Futbolun birinci matçında 12000 tamaşaçı iştirak edirdi.İkincidə―5000 nəfər çox. 
İkinci matçda neçə nəfər iştirak edirdi?

2. Üçbucaqlının tərəfləri  30sm, 50sm, 70sm-dir. Perimetri nəyə bərabərdir? 

3. Saatda 70 km gedən avtamobil  10 saatda 500 km yolu gedə bilərmi? 

4. Velosipedçi saatda 10 km yol gedit.Velosipedçi  70 km  yolu neçə saata gedər? 

5. Düzbucaqlının yan tərəfləri 70 sm və  50 sm-dir. Perimetri nəyə bərabərdir?

6. Aralarındakı məsafə 500 km olan avtomobillər, bir-birinə qarşı hərəkətə başladı. 
Birinci avtomobil 70 km, ikinci isə―50 km getdikdən sonra hər ikisi dayandılar. 
Onlar arasında qalan məsafə nə qədərdir?

7. Səyahətçilər velosipedlə 10 km yol getdilər. Sonra onlar 10 saat ərzində  avtomobillə 
hərəkət etdilər və hər saatda 70 km yol gedirdilər. Səyahətçilər cəmi nə qədər yol 
getdilər?

8. Tornike 40 məsələ həll etdi―Sandrodan  10 məsələ artıq.Hər ikisi birlikdə nə qədər 
məsələ həll etdi?

9. Ananın maaşı 500 laridir, bu da atanın maaşından  70 lari azdır. Hər ikisinin maaşı 
birlikdə nə qədərdir?

10. Turist  ilk 7 saat müddətində hər saatda 10 km yol getməklə hərəkət edirdi.Sonrakı              
5 saat müddətində ―hər saatda 30 km. Turist  cəmi  nə qədər yol getdi?

11. 50 nəfər turist  qayıqla çayın bir tərəfindən digər tərəfinə keçmək istəyir.Qayığa 7 
nəfər turist sığışır. İkinci tərəfə keçmək üçün ən azı neçə reys etmək lazım olacaqdır?

12. 50 partanı 7 sinif arasında bərabər bölmək lazımdır.Hər sinfə neçə parta düşəcəkdir?

Düsturlar:

1. 12000-5000
2. 30+50+70
3. 70∙10>500
4. 70:10
5. 2(70+50)
6. 500-(70+50)
7. 10+10∙70
8. 40+(40-10)
9. 500+(500+70)
10. 7∙10+5∙30
11. 50:7=7(1) cavab:8
12. 50:7=7(1) cavab:7
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Riyaziyyat mövzularının tədrisinin diferensiasiya elementləri ilə 
planlaşdırılması sxemi

Dərsin mövzusu: Ədədlər oxunda kəsrlərin tanınması

Fənn kompotensiyaları:

Riy. V.2. Şagird kəsrləri oxuya ,təsvir edə , qiymətləndirə, müqayisə edə və sıralaya bilir.

Nəticə göz önündədir,əgər şagird: 

•	 Adi və qarışıq kəsrləri oxuyur və yazır;onların yazılışında kəsrin məxrəcini və 
surətini,tam və kəsr hissəsini göstərir;

•	 Ədəd oxunda  vahidin hissələrini təsvir edir və bərabər hissələri qeyd edir;bu hissələrin 
müvafiq addımı ilə sayır (o cümlədən ,vahidi aşmaqla);

•	 İki kəsri müqayisə edir,o cümlədən kəsrin əsas xassəsini tətbiq etməklə;

•	 Qarışıq kəsri düzgün olmayan kəsr formasında və əksinə yaza bilir;kəsr                  (düzgün)
anlayışının müxtəlif interpretasiyalarını həyata keçirir və onlar arasındakı əlaqələr 
haqqında mühakimələr yürüdür(kəsr-iki natural ədədin nisbətinin yazılışı kimi,vahidin 
hissəsi,tam toplumun alt qrupu kimi və ,,ədəd oxunda”müəyyən bir yeri kimi).

Riy. V.3. Şagird natural ədədlər üzərində və bərabər məxrəcli kəsrlər üzərində əməlləri 
yerinə yetirə bilir.

Nəticə göz önündədir,əgər şagird: 

•	 Bərabər məxrəcləri olan kəsrlər üzərində cəbri əməlləri nümayiş etdirir və model tətbiq 
etməklə əməllərin nəticələrini interpretasiya edir(məsələn:tortun kəsikləri);

•	 Kəsrin yalnız məxrəcini dəyişdikdə,yaxud yalnız surətini dəyişdikdə kəsrin “dəfə/qədər” 
artdığı,yaxud azaldığı haqqında mühakimə yürüdür;cavabı sübut edir (məsələn:model 
tətbiq etməklə).

Lazım olan vaxt: 3 dərs

Nail olunan nəticə:

Ədəd oxunda kəsrləri qavramaq;ədəd oxunda kəsri ifadə etmək.

•	 1/b kəsrini ədəd oxunda 0 və 1-in arasındakı intervalı  bir vahid kimi götürmək və onu 
b bərabər hissələrə bölmək yolu ilə ifadə edilməsi.Hər bir hissənin 1/b vahidinə bərabər 
olduğunu qavramaq,lakin 0 –dan sonrakı bölgünün birinci nöqtəsi 1/b nöqtəsinin 
yerləşdiyi yeri müəyyənləşdirir.

•	 a/b kəsrini ədəd oxunda 0 və 1/b-nin arasındakı parçanı ölçməklə ifadə edir.Nəticədə 
alınan parçanın uzunluğu  a/b-yə bərabər olduğunu qavramaq,lakin bu parçanın sağ 
sonu ədəd oxunda a/b nöqtəsinin yerini müəyyənləşdirir.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır
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Dərsin məqsədi:

Şagirdlər kəsrin mahiyyətini dərsin başlanmasına qədər mənimsəməlidirlər.İlk növbədə 
surəti 1-ə bərabər olan kəsrlərdən başlamalıdırlar,məsələn, 1/2, 1/3, 1/4 və sair.Uşaqlar 
kəsrləri surəti          birə bərabər olan kəsrlərə əsaslanaraq qavramalıdırlar və tamın hissələrini 
ifadə etmək üçün kəsrləri tətbiq etməyi, əyani vasitələrlə birlikdə, bacarmalıdırlar.Şagirdlər 
gərək anlasınlar ki,kəsrləri ədəd oxunda ifadə etmək olar və tam ədədləri bərabər hissələrə  
bölmək  olar.

Əsas suallar:

•	 Tam ədədi bərabər hissələrə necə bölmək olar?

•	 Ümumiyyətlə  ədədin hissələrə bölünməsi nə deməkdir?

•	 Bunun nə mənası vardır?

Diferensiasiya təlimatları:

Diferensasiya metodu hər bir dərsdə bütün şagirdlərə tətbiq ediləcəkdir.Şagirdlər ilkin 
qiymətləndirmə nəticəsində aşkar edilmiş biliyin səviyyəsinə əsaslanaraq qrup aktivliklərini 
yerinə yetirəcəklər.

•	 Qrup aktivlikləri

•	 Təbəqələşmiş qruplar

•	 Yaradıcı  tapşırıqlar (posterlər)

Dərsin aktivliklərinin ardıcıllıqları:

I dərs: 

İlkin qiymətləndirmə (15dəqiqə)

•	 Şagirdlər kəsrləri bilmələrinə  dair ilkin qiymətləndirmə sesiyasından keçirlər ,bu da, 
muəllimə onların bilik səviyyələrini müəyyənləşdirməyə imkanı verir.

o Şagirdlərin hər birinə ilkin qiymətləndirmə tapşırıqlarının baratlarını 
paylayın(şagirdin resursu 1).

o Şagirdlərə vacib olan  göstərişlər verin.

o Baratları doldutmaq üçün şagirdlərə 15 dəqiqə vaxt verin.

•	 Ilkin qiymətləndirmənin tapşırıqlarının baratlarının cavabları müəllimin 1-ci 
resurslarında verilmişdir.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır
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Bütün sinif üçün nəzərdə tutulan aktivliklər (20dəqiqə)

o Uşaqlar sinif otağının döşəməsinə bərkidilmiş ədəd oxunu ifadə edən lentin ətrafında 
dairəvi formada düzün.

o Uşaqlara kəsrlər  baratlarını paylayın  (müəllimin  resursu 2).

o Şagirdlər növbə ilə öz baratlarını kəsrin təxmini qiymətinə müvafiq olan yerdə 
döşəmənin üzərindəki  ədəd oxunun üstüsnə qoyurlar.

o Şagirdlər öz baratlarını ədəd oxunun üzərinə qoymaq istəyəndə,ondan soruşun 
ki,ənun kəsri hansı  ədədə  daha  yaxındır:- 0-a;1/2-ə;  yaxud1-ə?

o Şagirdlər aşağıdakı kəsrlərin yerlərini müəyyənləşdirməyi bacarmalıdırlar:1/4, 1/3, 
2/3, 1/2, 3/4, 1/12, 1/6, 2/6,4/6, 6/6, 6/12, 1/8, 2/8, 4/8, 6/8, 11/12 və 12/12.

Yazılı tapşırıq (10dəqiqə)

o Şagirdlər öz dəftərlərində aşağıdakı suallara cavab verməlidirlər: „3/5 ədədini ədəd 
oxunun harasında yerləşirmək lazımdır? Cavabı izah edin.“

II dərs: 

Təbəqələşdirilmiş qrup aktivllikləri (45dəqiqə)

•	 Bütün sinif üçün „Sehrkar  bıçaq“aktivliyi (10dəqiqə)

o Bananı şagirdlərə göstərin və deyin ki,onu  „Sehirkar bıçağın“ yardımı ilə bir neçə 
hissəyə kəsmək olar.

o Hazırlıqlarına görə üç şagird seçin.Birinci (nisbətən aşağı hazırlıqlı şagird) bananı iki 
bərabər hissəyə,ikinci (orta hazırlıqlı şagird) – üç bərabər hissəyə,üçüncü isə (yüksək 
hazırlıqlı şagird)–dörd bərabər hissəyə kəsməlidir. 

o Onlardan soruşun ki,hər hal üçün bananı haradan kəsməlidirlər və nəticədə neçə 
kəsik alacaqlar.

•	 Qrup işi (25 dəqiqə)

İlkin qiymətləndirmənin nəticələrini nəzərə alaraq,şagirdlər hazırlıqlarına görə qruplara 
bölünməlidirlər.Hər qrup,öz hazırlığına müvafiq olaraq,ədəd oxunda kəsrin harada 
yerləşməsini göstərir və necə anladığını  izah edir( bax:müəllimin resurslarına  3).

Şagirdlər 3 təbəqə əsasında qruplara bölünürlər və onlara aşağıdakı cədvələ müvafiq 
olaraq tapşırıqlar verilir:

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır
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I təbəqə (aşağı hazırlıq) II təbəqə (orta hazırlıq) III təbəqə (yüksək 
hazırlıq)

Şagirdlərə üzərində kəsrlər 
olan lentlər verilir (şagird 
resursu 3),bunları cütlük 
yoldaşı ilə birlikdə hissələrə 
kəsməlidirlər.Bundan sonra 
isə kəsikləri məxrəclərinə 
görə qruplaşdırmalıdırlar. 
Bunun üçün ,cütlük yoldaşı 
ilə birlikdə , verilmiş 
konkret məxrəclərə  görə 
kəsrli lentləri özləri 
hazırlamalıdırlar. Sonra 
isə bu lentlərin yardımı 
ilə şagird resursunda 
(2) mövcud olan qeyd 
edilməmiş ədəd oxlarında 
öz lentlərinə müvafiq olan 
qeydləri  etməlidirlər.

Şagirdlər sinif otağının 
döşəməsində boş nəzərdə 
tutulmuş baratların 
və skoçun yardımı ilə 
aşağıdakı kəsrlər üçün ədəd 
oxları qurmalıdırlar:1/2, 
1/3,1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 
və 1/12.

Şagirdlər qruplarda 
işləməlidirlər və kəsrləri 
4 sütünlu iş lövhəsində 
sıralamalıdırlar. Bu 
sütunlar başlıqlarla 
adlandırılmalıdır: 
„qiymətləri 0-a yaxın 
olan kəsrlər“; „qiymətləri 
1/2-ə yaxın olan kəsrlər“; 
„qiymətləri 1-ə yaxın 
olan kəsrlər“; „qiymətləri  
1-lə   2arasında olan 
kəsrlər“. Onlar, qiymətləri 
aşağıdakılara bərabər 
olan, kəsrlər baratlarından 
istifadə etməlidirlər: 3/2, 
1/3, 3/3, 5/3, 1/4, 3/4, 6/4, 
2/5, 4/5, 3/6, 6/6, 9/6, 4/8, 
6/8, 9/8, 6/9, 4/10, 0/12, 
4/12, 6/12, 12/12, 1 ¼ və 
1 ¾.

Yazılı tapşırıq (10 dəqiqə)

o Şagirdlər qrup işlərini yerinə yetirdikdən sonra,onlar öz dəftərlərində aşağıdakı 
suallara cavab verməlidirlər: „Nini qərara aldı ki, 2½  km məsafəni gəzsin.Hər ½ km 
getdikdən sonra o,dincəlmək üçün, dayanırdı.Nini dincəlmək üçün cəmi neçə dəfə 
dayanmışdır? Həllinizi ədəd oxundan istifadə etməklə göstərin. 

o Sonra şagirdlər cavablarını özlərinin təbəqələşmiş qrup yoldaşı ilə bölüşdürürlər.

III dərs: 

Ədəd oxunun  posterləri (45 dəqiqə)

•	 Şagirdlər qruplarda,xüsusi  „millimetrik“ kağızlarda,ədəd oxu üzərində kəsrləri ifadə 
edən posterlər yaratmalıdırlar.Onlar, həmçinin ,internet resurslardan istifadə edə 
bilərlər .

•	 Kəsrlərin hər qrupu üçün (məxrəclər- 2-dən 10-a qədər) şagirdlər ayrıca ədəd oxu 
yaratmalıdırlar.

•	 Posterlərin qiymətləndirilməsi üçün ədəd oxu rubrikasının müəllim resursu 4-ə baxın.

•	 İşləri qurtardıqdan sonra şagirdlər öz posterlərini bütün sinfə təqdim etməlidirlər.

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır
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Qiymətləndirmə:

İnkişaf etdirici qiymətləndirmə

•	 Kəsrləri bilmənin ilkin qiymətləndirilməsi

•	 Müəllim tərəfindən  müşahidələr

•	 Sinif diskusiyaları

•	 Qrup aktivlikləri

•	 Yazılı tapşırıqlar

Müəyyənləşdirici qiymətləndirmə

•	 Ədəd oxu ilə bağlı olan aktivliklər/rubrika

•	 Ədəd oxu posterlərinin yaradılması aktivlikləri /rubrika

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır
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Şagird  resursu 1

Kəsrləri bilmənin ilkin qiymətləndirilməsi

Şagirdin adı,soyadı: _____________________________ tarix : ___________

1. Bu kəsrlərin hər birinin şəklini çəkin.

2/4 5/12 3/5

2. Şəklini çəkdiyiniz kəsrlərdən birinin necə çəkdiyinizi  təsvir edin..

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

3. Bu kəsrləri ədəd oxunda yerləşdirin: 1/3, 5/7, 2/3, 3/4, 1/10 və 6/12. 

0 1/2 1

4. Fiqurların rənglənmiş hissəsinə uyğun olan kəsrləri yazın.. 

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır
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Muəllimin resursu 1

Kəsrləri bilmənin ilkin qiymətləndirilməsi

Şagirdin adı,soyadı: _____________________________ tarix : ___________

1. Bu kəsrlərin hər birinin şəklini çəkin.

2/4 5/12 3/5

2. Şəklini çəkdiyiniz kəsrlərdən birinin necə çəkdiyinizi  təsvir edin.

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Bu kəsrləri ədəd oxunda yerləşdirin: 1/3, 5/7, 2/3, 3/4, 1/10 və 6/12.  

10
1

3
1

12
6

3
2
7
5
4
3

1

4. Fiqurların rənglənmiş hissəsinə uyğun olan   kəsrləri yazın.

          2/4 = 1/2              1/2                     1/3
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Muəllimin resursu  2

Kəsrlərin  baratları

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır
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Şagird  resursu  2

Şagirdin adı,soyadı: ___________________________Xal: ___________

Tarix: ___________

Ədəd oxları

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır
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Müəllimin resursu 3

Ədəd oxunda kəsrlərin tanınması

Bacarıqlar Başlanğıc səviyyə

1

İnkişafda olma 
səviyyəsi

2

Ustalaşmış səviyyə

3

Xal 

Kəsrlərin ədəd 
oxundakı ədədlər 
kimi qavranılması 
; kəsrlərin ədəd 
oxunda ifadə 
edilməsi.

Yerinə yetirilməni 
müəyyənləşdirən 
xüsusiyyətlərin 
təsviri,başlanğıc 
səviyyənin 
göstəricisi kimi. 

Yerinə yetirilməni 
müəyyənləşdirən 
xüsusiyyətlərin 
təsviri,inkişaf 
etməni və 
ustalaşmağa doğru 
irəliləyişi  göstərir.

Yerinə yetirilməni 
müəyyənləşdirən 
xüsusiyyətlərin 
təsviri,bu 
ustalaşmanı 
göstərir.

1/b formasında 
olan kəsrlərin 
ədəd oxunda 
göstərilməsi.

İdeyaların 
məhdudlaşmış 
qavranılmasına  
dəlalət edir:kəsrlər 
ədəd oxunda tam 
ədədin bərabər 
hissələri kimi

İdeyaların 
kifayət qədər 
qavranılmasına 
dəlalət edir: kəsrlər 
ədəd oxunda tam 
ədədin bərabər 
hissələri kimi

İdeyaların  tam  
qavranılmasına 
dəlalət edir: kəsrlər 
ədəd oxunda tam 
ədədin bərabər 
hissələri kimi

Hər bölgünün 
1/b-qiymətinə 
bərabər olduğunu 
görmək

Bilik və bacarığın  
az effektiv tətbiqi:

•	bərabər hissələri 
taparkən

•	kəsr hissələri 
tanımağı yerinə 
yetirərkən

Bilik və bacarığın   
kifayyət qədər 
effektiv tətbiqi:

•	bərabər hissələri 
taparkən 

•	kəsr hissələri 
tanımağı  yerinə 
yetirirkən

Bilik və bacarığın 
yüksək  effektlə 
tətbiqi :

•	bərabər hissələri 
taparkən 

•	kəsr hissələri 
tanımağı yerinə 
yetirirkən

Yekun xal:

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır
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Şagird resursu 3

Kəsrlərin   lentləri

1 tam

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Diana Mcedlişvili hazırlamışdır
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Müəllimin resursu 4

Kəsrlər  ədəd oxu  posterində

Kompo-
nentlər 

Xalların şkalası Şagirdin 
xalı

20 15 10 5

Ədəd oxları Üzərində 
bütün kəsrlər 
qeyd edilmiş     
9 ədəd 
oxu(məxrəci 
2-dən 10-a 
qədər).

Üzərində 
kəsrlər qeyd 
edilmiş       7 
ədəd oxu.

Üzərində 
kəsrlər qeyd 
edilmiş       5 
ədəd oxu.

Üzərində 
kəsrlər qeyd 
edilmiş     
3,yaxud daha 
az ədəd oxu.

Ədəd 
oxunda 
bərabər 
paylanılmış 
kəsrlər

Ədədlər 
oxunun 
hamısında  
kəsrlər bərabər  
bölüşdü-
rülübdür.

Kəsrlərin 
böyük bir 
hissəsi ədəd 
oxunda 
bərabər 
bölüşdü-
rülübdür.

Kəsrlərin 
yalnız az bir 
hissəsi doğru 
düzülmüşdür.

Kəsrlər 
bərabər 
düzülmə-
mişdir.

Düz 
ardıcıllıqla 
düzülmüş 
kəsrlər

Bütün kəsrlər 
ardıcıllıqla 
düzgün 
düzülmüşdür .

Kəsrlərin 
əksəriyyəti  
ardıcıllıqla 
düzgün 
düzülmüşdür 
.

Kəsrlərin 
yalnız 
müəyyən 
hissəsi 
ardıcıllıqla 
düzgün 
düzülmüşdür 
.

 Kəsrlər 
ardıcıllıqla 
düzgün 
düzülmə-
mişdür.

Rəng Bütün ədəd 
oxları üçün 
müxtəlif 
–müxtəlf 
rənglərdən 
istifadə 
edilmişdir .

Yalnız  7 
rəngdən 
istifadə 
edilibdir.

Yalnız  5 
rəngdən 
istifadə 
edilibdir.

Yalnız qara 
rəngdən 
istifadə 
edilibdir.

Səliqəlilik Xətlər 
düzgündür, 
bütün sözlər 
düzgün 
yazılmışdır.

Xətlərin 
əksəriyyəti 
düzgündür, 
sözlərin 
çoxu düzgün 
yazılıbdır.

Xətlərin 
az hissəsi 
düzgündür, 
sözlərdə 
çoxlu səhvlər 
vardır.

Xətlər əyri-
üyrüdür,sozlər 
düzgün 
yazılmayıbdır.

Yekun xallar:
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Riyaziyyat   mövzularının tədrisinin   diferensiasiya elementləri ilə 
planlaşdırılması sxemi

Mövzu: Verilənlərın təqdimatı və analizi

Fənn: Riyaziyyat Sinif:Altıncı

Lazımi vaxt:
Mövzunun öyrənilməsi bir dərsdə tamamlanacaqdırmı?  Əgər yox, onda  xahiş  edirik  
dəqiqləşdirəsiniz,             nə qədər vaxtda?
Altivlik iki ardıcıl dərsə bölüşdürüləcəkdir.Birinci faza bir dərsi əhatə edəcəkdir,ikinci və üçüncü 
faza-ikinci dərsi əhatə edəcəkdir.

Milli TədrisPlanının standartı:

Riy. VI.11. Şagird verilmiş məsələlərin həlli üçün vacib olan keyfiyyət və kəmiyyət 
məlumatlarını tapa bilir.

Nəticə göz önündədir,əgər şagird:

•	 Hazır anket\sorğu vasitəsi ilə göstərilən respodenti soruşdura və məlumatları toplaya 
bilir;

•	 Sadə statistik eksperimentləri həyata keçirə bilir və məlumatları toplaya bilir 
(məsələn,həmyaşıdlarından xahiş edir ki,lövhədə çəkilmiş fiqurdakı  hər hansı parçanın 
uzunluğunu və yaxud ayrıca götürülmüş həmin ölçülü parçanın uzunluğunu ölçsün);

•	 Məlumatların toplanmasının müvafiq imkanlarını tapa bilir (müşahidə,ölçmə,verilmiş 
çoxluqdan məlumatları toplaya bilir) və   onu tətbiq edir,niyə belə etdiyini  sübut edir.

Riy.VI.12. Şagird kəmiyyət və keyfiyyət məlumatlarını qaydaya sala bilir və məsələlərin həlli 
zamanı münasib formada təqdim edə bilir.

Nəticə göz önündədir,əgər şagird:

•	 Kəmiyyət və keyfiyyət məlumatlarını  təsnifata  görə  ayıra( diskret kəmiyyət 
məlumatlarının intervallara qruplaşdırılmasından başqa) və düzə bilir;

•	 Məlumatlar cədvəlini,hətta,qruplaşdırılmış kəmiyyət məlumatları olan halda da tərtib 
edir;

•	 Dairəvi və sütunlu diaqramlatı qura bilir (məlumatlar  şkalanın asan seçilməsinə imkan 
verdiyi halda)

 Riy.VI.13. Şagird kəmiyyət və keyfiyyət məlumatlarının interpretasiyasını və elementar 
analizini edə bilir.

Nəticə göz önündədir,əgər şagird:                                                                                                                       
Diskret  kəmiyyət  verilənləri  üçün (verilənlərin orta qiyməti,ən böyük və ən kiçik qiymətləri) 
yekunlaşdırıcı ədədi xüsusiyətiləri sayır və onları verilənlər toplusunu xarakterizə etmək üçün 
tətbiq edir;

•	 Verilənlərin bir neçə toplusunu onların əvvəlcədən verilmiş statistik xüsusiyyətlərinə 
görə müqayisə edir;

•	 Verilənlər toplusunda olan qanunayğunluğu tapır və onun haqqında mühakimə yürüdür.
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Vacib  olan  ləvazimatlar: 
Dörd cür şokolad konfeti(uşaqlar üçün olan şokoladlar götürək:Barambo,şokolad plitəsi 
,,Karamelli“, barambino ,,Sazamtro“, barambino „Kakao“, barambino ,,Südlü“; yapışqanlı 
kağızlar; markerlər;plastik sini(təcrübə zamanı konfetləri gəzdirmək üçün);verilənləri yazmaq 
üçün vərəq;verilənləri təsvir etmək üçün poster(flipçart);

Lazım olan ilkin bilik və bacarıq-qabiliyyətlər:
Şagirdin təcrübəsi vardır: sualların verilmiş siyahısından lazım olan məlumatların toplanması 
üçün  vacib olan sualları  seçsin və tətbiq etsin;  məlumatların toplanması üçün müvafiq  imkanlar 
seçsin(müşahidə,sorğu,ölçmə,verilmiş toplulardan  məlumatların toplanması) və məlumatları 
toplamaq;  verilənlər üçün sadə cədvəllər tərtib etmək,piktoqramlar qurmaq və sütunlu diaqram 
(xanalı dəftərlərdə).Təqdim edilmiş verilənlər haqqında cədvəl formasında,piktoqram ,sütunlu 
diaqram formasında  elementar analizini etsin. 

İcmal

Dərsin məqsədi nədir?
Əsas məqsəd:
Şagirdlər məlumatların toplanması üçün sadə statistik eksperimentlərin həyata keçirilməsini 
öyrənsinlər;kateqoriyaları özündə əks etdirən verilənləri təsvir etmək və fərqli verilənləri anlamaq 
üçün müvafiq olan sütunlu diaqramlar qursunlar;
Müşayət  edici məqsədlər:Şagirdlərdə möhkəmləndirilsin:verilənlərin toplusunun 
mükəmməlləşdirilməsi üçün məlumatların yığılmasının müvafiq metodunun seçilməsi və 
onun  doğruluğunu isbat etmək bacarıq-qabiliyyəti ;eksperimentlərin yardımı ilə məlumatların 
yığılması,eyni bir məlumatların müxtəlif  formada təqdim etmək (sadə cədvəllərin qurulması 
,kiptoqramların ,sütunlu diaqramlarınqurulması),həmçinin qiymətləndirmə məqsədi ilə (hər 
bir təqdimat verilənlərin əhəmiyyətli tərəflərini nə dərəcədə təcəssüm edərsə )onların qarşılıqlı 
müqayisəsini etmək bacarıq –qabiliyyətləri.

Dərs nəticəsində şagirdlər

Biləcək (faktlar,terminlər,necə etsin–yadda saxlanılası məlumatlar)
Məlumatları toplamaq üçün sadə statistik eksperimenti həyata keçirmək; kateqoriyaları  təsvir edən 
məlumatları təsvir etmək  və fərqli məlumatların qavranılması üçün müvafiq sütunlu diaqramın 
müəyyənləşdirilməsi;  
Fikirləşə  biləcəklər (ideyyalar,prinsiplər,ümumiləşdirmələr, qanunlar–mövzunun əsas mahiyyəti)
Verilənlər  toplusunun mükəmməlliyi uçun məlumatların toplanmasının müvafiq metodunun 
seçilməsi və qoyulmuş məsələnin mənasından irəli gələn məlumatların təqdimatının müxtəlif 
üsullarından optimal variantın seçilməsi məcburiyyəti.
Edə  bilmək  (bacarıq-qabiliyyətlər) (qavramaq bacarıq-qabiliyyətlər,riyazi bacarıq –
qabiliyyətləri–onları siz qiymətləndirəcəksiniz)
Qoyulmuş məsələlərin həlli üçün vacib olan məlumatların sadə statistik eksperimentin keçirilməsinə  
istinad edərək yığılması;  toplanmış məlumatların qaydaya salınması,cədvəl,sütunlu diaqram  
formasında təqdim edilməsi; cədvəl və sütunlu diaqram formasında təqdim edilmiş verilənlərin 
qoyulmuş məsələlərin mahiyyətindən irəli gələrək qiymətləndirilməsi.

İlkin qiymətləndirmə

Şagirdlərin öyrənilən mövzu ilə əlaqədar olan ilkin bilik və bacarıq-qabiliyyətlərini necə aşkar  
edəcəksiniz? İlkin qiymətləndirməni necə təsəvvür edirsiniz?

Əvvəlcədən keçirilmiş skrininq və diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələrinə  əsaslanaraq 
müəllim bilir:
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Şagirdlər əsasən  məlumatları suallar verməklə,müşahidələrə əsaslanaraq,ölçmələrlə  toplaya  
bilirlər; Şagirdlərin bir hissəsi  sütunlu diqram formasında verilmiş məlumatların analizində və 
verilənləri sütunlu diaqram formasında təqdim etməkdə çətinlik çəkirlər;ikinci hissəsi sütunlu 
diaqramı təsnifata ayrılmış məlumatların bir tərəfli  uyğunluğunu göstərən qayda ilə  qurmaqda 
çətinlik çəkir,lakin sütunlu diaqram formasında təqdim edilmiş məlumatı analiz edə bilirlər;qalanları 
isə, az-çox, verilənləri müxtəlif formada təqdim edə bilirlər(cədvəl,piktoqram,sütunlu diaqram)və 
cədvəllərin,diaqramların ,sütunlu diaqramın oxunmasını bilirlər.

Hazırlığın daha konkret qiymətləndirilməsi ev tapşırıqlarının birlikdə araşdırılması zamanı 
baş verir–kimlərin toplanmış məlumatlara əsaslanaraq  cədvəli qura bilmədikləri ,cədvəl tərtib 
edə bildikləri,lakin sütunlu diaqram qura bilmədikləri aydın olur.Yaxud cədvəl tərtib edə və 
sütunlu diaqram qura bilirlər,ancaq sütunlu diaqram formasında verilmiş məlumatlar haqqında 
yekunlaşdırıcı suallar verə bilmirlər; 

Dərsin planlaşdırılması

Nəyi  diferensiasiya etmək istəyirsiniz?                Məzmunu            Məhsulu           Proses

Dərsin birinci fazasında –„İlkin“, müəllim məzmuna əsasən diferensiasiya edir, dərsin ikinci 
fazasında–„Ərzində“ prosesə əsasən diferensiasiya edir;

Hazırlığa müvafiq olaraq diferensiasiyanı həyata necə keçirəcəksiniz?

Aktivliyi həyata keçirmək üçün qruplaşmanın hansı formasından istifadı edəcəksiniz (bütün 
sinif, cütlüklər,üçlüklər,dördlüklər, homogen, heterogen qruplarvə sair)?

Başqa-başqa aktivliklərin həyata keçirilməsi üçün ardıcıllıqla iştirak edəcəklər: bütün sinif,  
homogen qruplar, yenə bütün sinif,cütlüklər, yenidən bütün sinif,homogen qruplar. 

Müəllimin şagirdlərin müxtəlif hazırlığına diferensiasiyanın hansı forması ilə cavab verəcəyini 
qısaca təsvir edin .

Müəllim əsasən aşağı hazırlıqlı şagirdlərə kömək edir;  tapşırıqları da şagirdlərin təlabatlarını 
nəzərə alaraq tərtib edtmişdir.

Dərsin fazaları

I - İlkin

Müəllim dərsin mövzusunu təqdim edir: ,,Konfetlərin qiymətləndirilməsi“ və onu əvvəllər 
öyrənilmiş mövzu ilə əlaqələndirir – xüsusən,şagirdlər məlumatların toplanmasını və onlara tanış 
olan üsullar və metodlarla qaydaya salınmasını yada salacaqlar.

Hazırlıq məqsədi daşıyan ev tapşırıqlarının hər bir məsələsinin birgə araşdırılmasına qədər 
müəllim şagirdləri hazırlıqlarına görə qruplara bölür;  

 (Ev tapşırıqları – bax:əlavə 1)

Müəllim ilkin qiymətləndirmənin nəticısindən şagirdlərin hazırlığını bilir və sinfi şagirdlərin 
hazırlığına görə üç qrupa bölür: kifayyət qədər hazırlığı olmayanların qrupu-sütunlu diaqram 
formasında verilmiş məlumatların analizi və verilənlərin sütunlu diaqram formasında təqdim 
etməkdə çətinlik çəkən şagirdlər; orta hazırlığı olanlar qrupu –sütunlu diaqram formasında verilmiş 
məlumatları analiz etməyi bacaran,lakin  təsnifatlara bölünmüş verilənlərin bir mənalı uyğunluqla 
göstərilmiş qaydada sütunlu diaqramını qurmaqda çətinlik çəkən şagirdlər.Yüksək hazırlığı 
olanlar qrupu – verilənləri başqa-başqa formada təqdim etmək üsullarını mənimsəmişlər(cədvəl, 
piktoqram, sütunludiaqram), həmçinin, cədvəl,sütunlu diaqram formasında verilmiş məlumatları 
oxumağı və analiz etməyi bacaran şagirdlər.
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Yüksək hazırlığı olan şagirdlər bir-bir lövhənin qarşısında ev tapşırıqlarının hər bir məsələsini  
araşdırırlar (bax.əlavə 1.Ev tapşırıqları). Müəllim fövqaladə olaraq kifayyət qədər hazırlığı 
olmayan şagirdlərə yardım edir;bütün sinif ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı buraxılmış 
səhvləri  dəftərlərində düzəldirlər;

Müəllim bütün qrupa dörd müxtəlif şokolad konfeti göstərir və şagirdlərə aşağıdakı məzmunda 
sual verir:

-Sizin fikrinizcə, hansı konfet sinfimizin  daha çox  xoşuna gəlir? 

-Hansı konfeti sinifiniz sevmədi? 

-Bir konfeti seçsək belə,başqalarından daha çox sinfimizin xoşuna gələni,o zaman ,sizin 
fikrinizcə,hansı konfeti seçməliyik? 

-Bizim sinfimiz üçün hansı konfeti seçməməliyik? 

-Necə fikirləşirsiniz,sinfimizin  hansı konfeti başqalarından daha çox sevdiyini aşkar etmək üçün 
nəyi nəzərə almalıyıq? 

Müəllim şagirdlər tərəfindən deyilmiş başqa-başqa təxminləri flipçartda qeyd edir .

Şagirdlər  qərar çıxarırlar ki,sinfimizin hansı konfeti başqalarından daha çox sevdiyini 
aydınlaşdırmaq üçün hər bir şagirdin fikrini nəzərə almaq lazım gəlir;bu zaman onlar həmçinin 
müəyyənləşdirəcəklər ki,bəzi sinif yoldaşları  təklif olunan konfetlərin dadını xatırlamırlar,bəziləri 
isə həmin konfetin dadına belə baxmayıblar;ona görə də məlumatların onlara tanış olan metodlarla: 
müşahidələrlə,suallar qoymaqla toplanması bizim hal üçün inanılan deyildir.Bundan sonra onlar 
mütləq şokoladların dadına baxmaq lazım olduğu  nəticəsinə gəlirlər,çünki bu zaman onların 
topladıqları məlumatlar daha dəqiq olacaqdır;

Müəllim sinfə izah edir ki, hansı konfetin sinfin daha çox xoşuna gəldiyini müəyyənləşdirmək 
üçün onlar  təcrübəni necə aparmalıdırlar .Müəllim  şagirdlərin apardığı, onlar üçün ən yaxşı 
konfetin seçilməsi araşdırmalarına rəhbərlik edir.Şagirdlər qruplarda işləyirlər;hər qrup üçün 
iki plastik sini,hər sinidə dörd növdən olan bir-bir konfet lazım olacaqdır.Şagirdlərin hər birinə 
marker  və yazmaq üçün kağız verilməlidir(konfetlərin adlarının siyahısı ):dostunun bəyəndiyi 
konfetin müvafiq nömrəsini qeyd etmək üçün.Hər cütlüyün birinci şagirdin (dequstator-dadbilən)
gərək gözləri bağlana  (bütün təcrübə müddətində gözləri bağlı qalmalıdır),əlini plastik siniyə 
salmalı və təsadüfi qaydada bir konfet götürməlidir. İkinci şagird (qeyd edən) qeydiyyat vərəqində 
dadına baxılmış konfetin adının qarşısında qeyd edir ki, bu sıra üzrə birinci seçilmiş konfetdir.
Bu proses dadbilənin  bütün konfetlərin dadına baxılıb qurtaramasına qədər davam edir. Sonra 
dadbilən  konfetlərdən ən çox xoşuna gələnin  adını deyir (məsələn ,əgər şagird qeyd etsə ki, onun 
ən çox xoşuna gələn üçüncü konfetdir,cütlük yoldaşı konfetlərin siyahısı qarşısında-sıra nömrəsi  
üç olanın qarşısında bir yazır) (Nümunə üçün bax:əlavə2)  və dadbilənin bütün konfetlərin 
yerlərini müəyyənləşdirənə qədər davam edir - ən çox xoşa gələndən başlamış (1) və  ən az xoşa 
gələndə qurtarana qədər (4).  Şagirdlərə xatırladın ki,qeydlər edənin işə qarışmaq hüququ yoxdur.
Göstəriş:ola bilər ki,dadbilən  konfetin adını bilməsin və konfetin adının əvəzində dada baxma 
ardıcıllığını desin. Məsələn, „ İkinc konfet  mənim daha çox xoşuma gəlir“. Qeydlər edən şagird 
sıra nömrəsinin qarşısına konfetin adını qoyur.Sonra şagirdlər cütlüklərdə yerlərini dəyişirlər  və 
təcrübəni davam etdirirlər.Şagirdlərə aydınlaşdırın ki,heç bir səhv cavab  mövcud deyildir  və çox 
əhəmiyyətlidir ki ,növbələşməni müstəqil olaraq özləri seçmiş olsunlar.

Hamı konfetlərin dadına baxdıqdan  və  onlara, xoşa gəlmələrinə görə, nömrə  verdikdən sonra,bütün 
siniflə interaksiya ilə bütün sinfin göstəriciləri əvvəlcədən hazırlanmış cədvələ yazılır,bu cədvəldə 
təcrübədə iştirak edən şagirdlərin  hər birinin  adı ,soyadı  və  hər dörd şokolad konfetinin adı 
yazılmışdır (bax: əlavə 3. Sinfin ilkin məlumatlarının yazılması üçün cədvəl).
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Müəllim sul verir -  İlkin məlumatlarının yazılması üçün olan cədvələ əsaslanaraq  hansı konfetin 
sinif şagirdlərinin daha çox xoşuna gəldiyi sualına cavab verə bilərdikmi?Şagirdlər gərək 
cavablarını isbat etsinlər.Verilənləri  daha yaxşı necə qavramaq mümkün olması haqqında gərək 
müzakirələr keçirilsin.Müəllim şagirdlər tərəfindən irəli sürülən metodları flipçartda qeyd edir.
Şagirdlər özləri o nəticəyə gəlirlər ki,ən yaxşı konfeti müəyyənləşdirmək üçün verilənlərin başqa-
başqa üsullarla  təqdimindən və anallizindən istifadə etmək əlverişlidir.

II – Ərzində

Müəllim yerinə yetiriləcək tapşırığın məqsədini təqdim edir:Sinfin ən çox sevdiyi konfetin 
müəyyənləşdirilməsi üçün eksperiment nəticəsində yığılmış ilkin məlumatları başqa-başqa 
üsullarla təqdim və analiz etmək .

Kifayyət qədər hazırlığı olmayan qrup:  

a)Flipçart vərəqində yazılmışhər konfetin adının qarşısında neçə uşağın ona birincilik verdiyini 
göstərən ədəd qədər, yaxud  müvafiq konfetin cədvəldə   neçə biri varsa,o qədər stiker yapışdırın. 
(Stikerləri bir –birinin üzərinə şaquli olaraq elə yapışdırın ki,sütun alınsın ) (əlavə 4)

b)Alınmış sütunlu diaqramı  müşahidə edərək  qərar çıxarın:iştirakçılar tərəfindən, ən çox sevilən  
konfet kimi, hansının adı daha tez-tez səsləndi ( 1-lə qiymətləndirildi)? Hansı konfetin adı ən 
yaxşı  konfet kimi daha tez-tez səsləndi?

Əgər  ən yaxşı konfet bu metodun tətbiq edilməsi ilə  müəyyənləşdirilərsə,hansı konfetin adı ən 
yaxşı konfet kimi səslənəcəkdir?

Orta  hazırlığı olan qrup:  

a)Hər bir konfet üçün növlərin paylanma tezliyini göstərən cədvəl düzəldin. (Hər bir konfetə nə 
miqdarda qiymətləndirmə verildi-1, qiymətləndirmə -2 , qiymətləndirmə - 3,  qiymətləndirmə -4.)

b)Flipçartda  konfetlərin ən az bəyəniləni kateqoriyasının paylanma tezliyinin  sütunlu diaqramını     
təqdim edin.(Bir sütunlu diaqramda, hər dörd konfet  olan hal üçün,  onlardan hər birinin ən az 
bəyənilən konfet kimi neçə dəfə göstərildiyini qeyd edin)(əlavə  5)

c) Əgər  ən az sevilən  konfet bu metodun tətbiq edilməsi ilə müəyyənləşdirilərsə,hansı konfetin 
adı  ən  az sevilən konfet kimi səslənərdir?

Yüksək hazırlığı olan qrup:  

a)Hər bir konfet üçün  kateqoriyaların yayılma tezliyinin müvafiq sütunlu diaqramlarını çəkin.
(Əlavə 6)(hər konfet neçə dənə 1;2;3;4; xal aldı)

b)Hər bir konfetin müvafiq xallarının cəmini tapın .Əgər ən yaxşı konfetin müəyyənləşdirilməsi 
sinfin topladığı xalların cəmi ilə müəyyənləşdirilərsə,ən yaxşı konfet kimi hansı səslənərdi?Bu 
metodun tətbiqi ilə ən az bəyənilən  konfet kimi hansı səslənərdi?

Qruplar qəbul etdikləri qərarlar haqqında prezentasiyalar təqdim edəcəklər .

III - Sonra

Müəllim çalışır ki,şagirdlər özlərinin aldıqları nəticələri anlasınlar və bir-biri ilə müqayisə etsinlər; 
özləri  ən yaxşı konfetin müəyyənləşdirilməsi üçün tətbiq edilən metodların çatışmamazlığını 
aşkar etsinlər.
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Müəllim suallar verir: başqa konfetlərə nisbətən hamısından daha çox 1 qiymətləndirilən konfetin 
başqa kateqoriyalarda neçə dəfə adı çəkilmişdir? Burada nəzərə alınıbdırmı ki,şagirdlərin çoxu 
tərəfindən ən yaxşı konfet kimi seçilən,ola bilər ki ,sinif yoldaşları tərəfindən ən az bəyənilən 
olsun.Ən yaxşı konfetin müəyyənləşdirilməsi üçün xalların cəminin tətbiq edilməsinin hansı 
üstünlükləri vardır? (Hər bir konfet üçün bu hallarda bütün göstəricilərdən istifadə edirik).

Qiymətləndirmə:

Şagirdlərin tədris prosesini və nəticələri necə müşahidə edirsiniz? Onların nailiyyətləri haqqında 
nəyə əsaslanaraq mühakimə yürüdürsünüz?

Müəllim qruplar arası gəzir,zaman-zaman qrup üzvlərinin tapşırıqların yerinə yetirilməsinə 
etdikləri kiçik töhfələri qeyd edir.O,kifayət qədər hazırlığı olmayan qrup üzvlərini fövqaladə  tez-
tez müşahidə edir, onlara suallar verir və ehtiyac olan hallarda skofoldinq etdirir,məsələnin həll 
etmələrinə yardım edir. Şagirdlərə işıq nişanları rəngi  paylanıbdır və ehtiyac olan hallarda,onlar 
müəllimə özləri müvafiq işıq  rəngləri  ilə müvafiq işarə seçirlər;məsələlərin öhtəsindən tez gələn 
şagirdlər əlavə tapşırıqları həll edirlər.Onların müəllimin kitabdan göstərdiyi tapşırıqlar  və riyazi 
tapşırıqlar baratı arasında seçim etmək imkanları vardır.
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Əlavə 1. Ev tapşırığı

1. Məsələ 1

Şəkildə Datonun, Lalinin,Tamaranın və Qiorqinin bir ay ərzində xərclədikləri məbləğin 
miqdarı (larilərlə) təsvir edən diaqram verilmişdir.Bu diaqrama əsasən suallara cavab ver-
in:Bir ay ərzində onlardan hansı daha çox pul xərcləmişdir? Onlardan hansı hamıdan daha az 
pul xərcləmişdir? Dato Laliyə nisbətən nə qədər çox pul xərcləmişdir? Onların dördü birlik-
də nə miqdarda pul xərcləmişlər?Qızların və oğlanların xərclədikləri məbləğlərin miqdarını 
müqayisə edin.

Məsələ 2. 

Cədvəldə mağazaların birində avqust ayında satılmış içkilərin miqdarı göstərilmişdir 
(butulkaların miqdarı); verilmiş məlumatları sütunlu diaqram formasındaifadə edin;

Avqust ayında satılmış içkilər

Mitarbi 100

Likani 300

Fanta 200

Soyuq çay 150

Məsələ 3. 

Sinif yoldaşlarınız arasında sorğu keçirin-mənim sevimli rəngim.Sorğu vərəqi tərtib 
edin, orada altı rəngi göstərilməlidir:qörmızı,sarı,ağ, mavi rəng,yaşıl,qəhvəyi rəng. Sinif 
yoldaşlarınızın verdikləri cavabları yazmaq üçün cədvəl düzəldin;hər bir şagird bir,yaxud  
bir neçə rəngi sevimli rəng kimi söyləyə bilər;nəticələri müqayisə edin  və nəticələrə 
müvafiq  olaraq yeni cədvəllər tərtib edin:adları çəkilmiş rənglərin yayılma cədvəlini qurun 
;şagirdlərin istəklərinə görə sevimli rənglərin miqdarının tezliyi cədvəlini qurun;müvafiq 
olan sütunlu diaqram qurun;
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Tapşırıq 2 ( təcrübədən sonra doldurulmuş qeydlər vərəqi)

Adı ......                                    soyadı .....

Konfetin adı Konfetin kanfetis nomre-
bi mowonebis 
mixedviT

dadına baxılmasının III 1
sıra nömrəsi Konfetin 

bəyənilməyə 
müvafiq  nöm-
rələri

4

Barambino südlü III 1

Barambino qarpız II 4
Barambino
kakao IV 2
Barambo I 1
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Əlavə 3.

Sinfin ilkin məlumatları yazması üçün olan cədvəl:

                              
            Konfet 

Şagirdin

adı

Barambino

„Südlü“

Barambino

„Qarpız“

Barambino

„Kakao“

Barambo

„Karamelli“
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Əlavə 4.

Ən çox  bəyənilmiş  konfetlərin yayılma tezliyinin diaqramı

Əlavə 5.

Ən az bəyənilmiş  konfetlərin yayılma tezliyinin diaqramı
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Əlavə 6.

Barambino ,,Kakao“ 
 kateqoriyalara  müvafiq  olaraq yayılma tezliyinin diaqramı
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Barambino ,,Qarpız“ 
kateqoriyalara  müvafiq  olaraq yayılma tezliyinin  diaqramı

Barambo karamelli
kateqoriyalara müvafiq olaraq yayılma tezliyinin diaqramı

Gürcüstanın İbtidai Təhsil layihəsi üçün riyaziyyat yönlü treneri Şorena Lomtadze hazırlamışdır



225

Riyaziyyat   mövzularının  tədrisinin    diferensiasiya elementləri  
ilə planlaşdırılması sxemi

Mövzu: Perimetr və sahə

Giriş

Dərsin bu planı başqa—başqa təlimatlı strategiyaların diferensiasiya məqsədi üçün necə 
tətbiq etmək mümkün  olduğunun yaxşı nümunəsini tərənnüm edir.Hazırlığın,maraqların 
və tədris profili baxımdan diferensiasiya  əyani təbəqələşmiş aktivliklərin və şagitdlər 
tərəfindən seçilmiş və onların maraqlarına bağlı olan aktivliklərin tətbiqi ilə,həmçinin tədris 
həvəslərinə görə seçilmiş layihələrin yardımı ilə  edilir. 

Hazırlığın müxtəlif səviyyələrinə müvafiq lövbər salma aktivliklərinin rəngarəng ehtiyatı 
bizə,əgər şagird çalışmalar üzərindəki işi başqalarından tez qurtararsa,onları  müstəqil olaraq 
təhsillə məşğul etmək üçün imkanlar verəcəkdir.Dərsin başlanğıcında müəllim əvvəlcədən 
müəyyənləşdirərək hər bir şagird üçün elə bir lövbər aktivliklərinin salınmasını çalıçır 
ki,bu zaman,şagirdlərin hazırlığına görə başqa-başqa rəngli folderlərdə keyfiyyətlərinə görə 
seçilmiş ayrı-ayrı məsələlər olsun.Əgər müəllim şagirdin hazırlığında dəyişikliklər müşahidə 
edərsə,müvafiq rəngli folderin ehtiyatından  tapşırıqların növünü dəyişmək onun üçün asan 
olacaqdır.

Ona görə dərsin gedişində şagirdlərin  yenidən qruplaşdırılması aparılmalıdır(bir qrupdakı 
şagirdlər başqa qrupa keçməlidir Ş.Z. ),çünki,şagirdlər tərəfindən o yeknəsəklik duyğusu 
aradan qaldırılmalıdır ki,onlar həmişə eyni səviyyəli bir qrupun tərkibinə daxildirlər,bu da 
riyaziyyat dərslərində tez-tez rast olunan haldır.

Fənn kompotensiyaları:

Riy. VI.10. Şagird  problemləri  həll  edərkən müstəvi fiqurun sahəsini  hesablaya  
bilir.

Nəticə göz önündədir,əgəgr şagird: 

•	 Müstəvi fiqurun üzərini kvadratlardan ibarət olan bircins torla örtə bilir və onun 
sahəsini qiymətləndirir(məsələn, fiqutun üzərinin tamamilə örtülməsi üçün lazım olan 
kvadratların minimal sayını hesablaya bilir və onlardan fiqurun daxilində yerləşən 
kvadratların sayını və sahəsini  bu  iki  qiymət  arasında  olan kəmiyyət  kimi hesablayır);

•	 Mövcud şəraitdə düzbucaqlı obyektin (məsələn, sinif otağının döşəməsinin )sahəsini 
tapır və nəticələri müvafiq vahidlərlə təqdim edə bilir (o cümlədən,kəsrlərdən istifadə 
etməklə);

•	 Praktik məsələlərin həlli üçün sahələrin addisivliyini (dəyişməməzliyi) sahələrin 
hesablayırnmasına tətbiq edir.
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Dərs haqqında ümumi  məlumatlar

Dərs ilkin qiymətləndirmə ilə başlayır ki, bu da müəllimə şagirdlərin hazırlıq səviyyələrini 
müəyyənləşdirməyə yardım edəcəkdir.Onun nəticələri hazırlığa müvafiq olaraq diferensasiyalı 
aktivliklər zamanı tətbiq ediləcəkdir.Hələki şagirdlər mükəmməlləşirlər,müvafiq ədəbiyyatlar onlara 
perimetr və sahə haqqında müəyyən təsəvvürlər yaradacaqdır,həmçinin,riyazi ideyaları intuitiv dərk 
etmə qabiliyyətləri inkişaf etdiriləcəkdir.

Dərs hüdudlarında perimetr və sahə haqqında biliklərin dərindən dərk edilməsi planlaşdırılıbdır. 
Məsələn, o fakt ki,başqa-başqa formalı fiqurların fərqli-fərqli sahələri,lakin bərabər perimetrləri 
ola bilər (yaxud,əksinə,fərqli perimetrləri və bərabər sahələri),məcburi deyil ki,bu əyani olsun.
Bunun dərk edilməsi şagirdlərə real həyatda riyazi biliklərin praktiki tətbiqində yardım edəcəkdir–
məsələn,əlverişli çıxışın axtarılması zamanı (tutaq ki, həyətyanı sahənin hasarlanması üçün lazım 
olan ləvazimatın uzunluğunun ən kiçik qiymətinin hesablanması zamanı və sair.).

Buradan belə çıxır ki,şagirdlərin hazırlıq səviyyələri bir-birindən onların öyrənilən mövzu ilə  bağlı 
olan ilkin biliklərinə  görə,həm də ölçmə və hasili  yerinə yetirməyi bacarmaq qabiliyyətlərinə görə,bu 
mövzunun mənimsənilməsinə görə bir-birindən fərqlənə bilər.Hərçənd,imkan dairəsində,harada 
mümkün olarsa,diferensiasiyanı şagirdlərin maraqlarına və tədrisin üslubuna əsaslandırmaq olar,ona 
görə ki,şagirdlər üçün seçim etmək təklifi həyata keçirilsin,onların fərdi qabiliyyətləri səsləndirilə 
bilsin,həmin müddətdə şagirdlərin hazırlıq səviyyələri nisbətən az biruza veriləcəkdir.

Tətbiq olunan tədris strategiyaları

•	 Breinstorminq

•	 Təbəqələşdirilmiş   sorğu-sual

•	 Təbəqələşdirilmiş   çalışmalar

•	 Maraqlara  əsaslanmış   çalışmalar

•	 Çevik qruplaşma

•	 Kiçik   qruplar  və  cütlüklərlə  iş

•	 Məsəslələrin  birlikdə həlli

•	 Tədris  müqavilələri

•	 Lövbər salmaq aktivlikləri

İlkin  qiymətləndirmənin  qısa  şərhi

Dərsin başlanğıcında şagitdlərin ilkin qiymətləndirilməsi üçün onlar iki tapşırığı yerinə yetirməlidirlər.
Onlardan birincisi şagird dəftərlərində perimetrin və sahənin illüstrasiya edilməsi və onların sözlərlə 
izahından ibarətdir.Şəkillərə və uşaqların söylədiklərinə əsaslanaraq tədris məqsədləri ilə onların 
uyğunluğunu müqayisə etmək olar.Şagirdlər bu anlayışların mənasını bilirlərmi? Şəkil çəkərkən 
ölçmələrin qaydalarını gözləyirlərmi və vahidləri düzgün tətbiq edirlərmi?Perimetr və sahə anlayışları 
arasında mövcud olan əlaqələri bilmələri haqqında nişanələr verirlərmi?İlkin qiymətləndirmə 
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haqqında məlumatların alınması birinci dərsin sonunda  „3-2-1 çıxış baratlarından “ da mümkün 
olacaqdır. Şagirdlər tərəfindən doldurulmuş olan üç sütunlu cədvəllər perimetr və sahənin təsvirində  
onların mahirləşdiyini göstərir,lakin qoyulmuş sual:-Stolların ətrafında 32 qonağı başqa cür necə 
yerləşdirə bilərsiniz?-sizə,bu mərhələdə şagirdlər  perimetr və sahə haqqında olan biliklərini  öz 
gücləri ilə inkişaf etdirilə  biləcəkləri haqqında  məlumatlar verəcəkdir  .

Şagirdlərin hazırlıqları haqqında əldə edilmiş məlumatlar növbəti dərslərdə hər bir şagird üçün 
çalışmaların formasının və çətinliyin  müəyyənləşdirilməsi üçün tətbiq edilə bilər.Mövzunun 
mənimsənilməsində        yüksək göstəriciləri müəyyəmləşdirilən şagirdlər daha çətin tapşırıqların 
öhtəsindən gələcəklər;lakin, mövzunu az qavrayanlar,nisbətən sadə tapşırıqları yerinə yetirəcəklər.

Diferensiasiya edilmiş mövzuların nümunələri

•	 1  dərs- hazırlığa görə təbəqələşmiş sorğu materialları

•	 2 dərs–birlkdə işləmək üçün hazırlığa görə təbəqələşmiş məsələlər

•	 3 dərs–hazırlığa əsaslanan tədris müqavilələri

•	 4 dərs–maraqlara əsaslanan praktiki məşğələlər
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Tədris vahidlərinin  şərhi

Dərs Bütün sinif  üçün nəzərdə 
tutulmuş komponentlər

Diferensiasiya edilmiş 
komponentlər

Dərs 1:

Hazırlıq

Müddəti: 45 dəqiqə

İlkin qiymətləndirmə üçün 
yazılı aktivliklər

(10 dəqiqə)

Hazırlıq şalışmaları

Şifahi və sxematik

(30 dəqiqə)

„3-2-1 çıxış baratı“

(5 dəqiqə)

Təbəqələşmiş sorğu-sual

Dərs 2:

Problemlərə   əsaslanmış 
yanaşmaların  tətbiqi   ilə              
sahə  və  perimetr

Müddəti: 45 dəqiqə

Tanqramlar lövbər salma 
aktivliyi

(5 dəqiqə)

Dərsin sonunda mənanın 
dəyiş-düyüşü (10 dəqiqə)

Hazırlıqlara görə tanqramların 
təbəqələşməsi  mümkündür

Hazırlığa  əsaslanan   
təbəqələşmiş çalışmalar(30 
dəqiqə)

Dərs 3-4 :

Tədris müqavilələri

Müddəti: 90 dəqiqə

Bütün qrup üçün 
Breinstorminq sesiyası,orada 
sahəsi və perimetri olan 
cisimlər,onları ölçmək üçün 
alətlər və nümunələr(10 
dəqiqə)

Bütün qrup üçün 
Breinstorminq 
sesiyası;gündəlik həyatda 
sahənin və perimetrin tətbiqi 
haqqında(5 dəqiqə)

Tədris müqavilələri ilə                  
bağlı çalışmalar(75 dəqiqə)

Dərs 5:

Maraqlara  əsaslanan  tətbiqi            
və  praktiki  məşğələ

Müddəti: 45 dəqiqə

Bütün sinif miqyasında 
nəticələrin dəyiş-düyüşü(10 
dəqiqə)

Şagirdlər maraqlarına görə         
tətbiqi xarakterli işlər (35 
dəqiqə)
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Tədris mövzularının qeydə alınması və müəllimin şərhləri

Dərs 1- hazırlaşdırma

Dərsin quruluşu və  qeydə alınması Müəllimin şərhi

İlkin qiymətləndirmə:şagirdlərdən 
xahiş edin ki,öz dəftərlərində tapşırığı 
yazsınlar:,,Perimetri”təsvir edən şəkil 
çəksinlər.Bu şəkli sözlərlə təsvir etsinlər.  
„Sahəni“ təsvir edən şəkil çəksinlər . Bu şəkli 
sözlərlə təsvir etsinlər.  

Göstəriş verin ki, başa bir dəftərdə işləsinlər.
Bu zaman partalar arası gəzişin,çünki,şifahi 
aktivliklər üçün əvvəlcədən nəzərdə 
tutulmuş sualların təbəqələşdirilməsi üçün 
onların hazırlıq səviyyələrini qeyri formal 
olaraq qiymətləndirəsiniz.Belə formalı ilkin 
qiymətləndirmənin həyata keçirilməsini dərsin 
başlanmasından əvvəl istənilən zaman edə 
bilərsiniz .

Stolların və stulların başqa-başqa 
konfiqurasiyalarını göstərin.Bu aktivliyin 
modelləşdirilməsini təbəqələşdirilmiş 
sorğu- sual müddətində  fasilələr zamanı 
həyata keçirməlisiniz(bax. Diferensiasiya 
edilmiş mövzular üçün əlavə),ona görə ki,nə 
baş verəcəyini görə biləsiniz. Suallar üç 
səviyyədə təbəqələşdirilmişdir.  Birinci 
təbəqənin sualları nisbətən asandır  və daha 
konkretləşdirilmişdir- şəkildəki stolların və 
stulları saymaqla  onlara cavab vermək  olar.
Orta təbəqə üçün,stolları  və stulları  saymaq  
yerinə ,,,Perimetr”və ,,Sahə” yə  aid,  abstrakt  
anlayışlara  aid suallar verin,tapşırıq nə qədər 
çətin olarsa,o qədər də müqayisələr etmək  
tələb olunur.Yüksək təbəqənin  sualları daha 
çətin  və abstrakt  formadadır.Bu zaman 
uşaqlardan ümumi qanunauyğunluqlar  haqqında 
soruşmalısınız və şəxsi proqnozlar  etmələrini  
tələb etməlisiniz.

3-2-1 çıxış baratı:Şagirdlər aşağıda verilmiş 
göstərişlər  üzərində işləməlidirlər  və  
baratları  əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş  yerə  
qoymalıdırlar.

„Verilmiş stolların düzülüşünün 3  fərqli 
konfiqurasiyasını çəkin.Stulları əlavə edin.Hər 
stolun perimetrini  və  sahəsini  yazın. 

Bu aktivlikdə sizin bəyəndiyiniz  və  
bəyənmədiyiniz     2 nə isə yazın.

Bu mərhələdə özünüzə aid olan fikirləri ifadə 
etmək üçün şəkil və ədədlərdən  kifayyət qədər 
sərbəst istsfadə edə bilərlər.

Bu məşğələ,adidir,bütün sinif üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Ona görə ki,bu məşğələlərə 
şagirdlərin hamısı aktiv qoşulsunlar,sorğu 
kitabçası da əvvəlcədən hazırlanmalıdır   
və   hazırlıq səviyyələrinə uyğun   olaraq 
təbəqələşdirilməlidir.Şagirdlər hazırlıq 
səviyyələrinə uyğun olan suallara cavab 
verməlidirlər.
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32 qonağı yerləşdirmək üçün yeni 1  
konfiqurasiya  çəkin.Nə qədər istəyirsiniz, 
o qədər stul götürə bilərsiniz, lakin elə 
etməlisiniz ki,sərbəst fəzanın bölüşdürülməsi 
qaydası  pozulmasın!

3-2-1 çıxış baratları sizə şagirdlər tərəfindən 
stol\stul metodu ilə perimetrlərin  və  sahələrin  
təsəvvür  edilməsi qabiliyyətinin yoxlanılması 
imkanını verir.İkinci sualdan əks əlaqə alırsınız 
,onu gələcək dərslərin planlaşdırılmasına tətbiq 
edəcəksiniz .Sonuncu sual dərinləşmiş qavrama  
tələb   edir  və  növbəti  günün tapşırığının  
oxşarıdır.O, şagirdlərin  qruplaşdırılmaları  
haqqında  məlumat  verir.

Dərs  2 –Stolların və stulların perimetrinin məşğələsi, riyaziyyat dəftərləri
Dərsin quruluşu və   qeydə alınması Müəllimin şərhi

Sinfi tanqram lövbər salma metodu ilə tanış edin:   
Bir kvdratdan tanqramın fiqurlarını necə kəsəcəklərini  
uşaqlara  göstərin.Şagirdlərin tanqramın hissələrindən  
fiqurlar düzəltmələrinə  və  onların  ölçülərini  
müqayisə etmələrinə aid olan nümunələr göstərin.
Aktivliklər olan folderləri onlara göstərin(onlar  sinfin  
əl  çatan  bir tərəfində yerləşdirilməlidir).

Riyaziyyat dəftərlərindən məsələlər: Şagirdlər  
təbəqələşdirilmiş aktivliklər üzərində işləyirlər (bax. 
Diferensasiya edilmiş mövzulara aid əlavə)  və  hal 
hazırdakı  vaxtdan  bir dərs əvvəl stollar və stullarla 
əlaqədər olan situasiyanı  tətbiq edirlər.Şagirdlər ilkin 
qiymətləndirmə  və  çıxış baratlarına müvafiq olaraq  
üç qrupa bölünüblər.Dəftərlərində çalışmalar üzərində 
işləyərkən uşaqlar bilirlər ki,məsələləri cütlük 
yoldaşı ilə birlikdə həll edə bilərlər,lakin, nəticələrə 
yalnız özləri cavabdehdirlər. Məsələlər mahiyyətcə 
oxşardır,ona görə də onları bütün sinfə tanış edə 
bilərsiniz  və  sonra şagirdlər dəftərin  az və ya çox 
dərəcədə skofoldinq tərkibli  hissəsində işləyirlər.
Şagirdlərə manipulyativ yardımçı məsələlərdə 
və şəkil çəkmə vərəqlərində yardım  etməlisiniz.
Məsələlər əsasən  çətinliklərinə və açıqlığına görə  
təbəqələşdirilibdir.Aşağı təbəqənin məsələləri kifayyət 
qədər  göstərişlərdən ibarətdir,bu göstərişlərə  əsasən  
uşaqlar  addım-addım irəliləyəcəklər  və sonra da 
nəticələr haqqında  mühakimələr edəcəklər.Orta 
təbəqənin məsələləri nisbətən daha açıq tiplidir. O, 
stollar və stulların seçilməsində  müstəqilliyin daha  
yüksək  keyfiyyətini tələb edir və  burada nisbətən də 
olsa, açıq tiplidir.  

Yüksək təbəqənin  məsələləri şagirdlərə daha 
çox abstraktlılığa  tərəf  təkan verir  və  buradakı  
məsələlər də  başqalarından daha açıq tiplidir; 
şagirdlər optimal cavablar tapmalıdırlar, bu isə, 
seçilmiş yanaşmalar baxımdan, daha çox şəkil çəkmək  
və hesablamalar tələb edir (bu isə nisbətən  zəif 
hazırlaşmış şagirdi  düşüncələrə  ata bilər).  

Tanqramlarla  məşğul olmaq sahə 
anlayışının mükəmməl qavranılmasının 
yaxşı vasitəsidir;sahə- obyektlərin ölçülərini 
müqayisə etməyin yeganə yolunu  təmsil etdiyini  
anlamağa imkan verir.Lövbər salma aktivliyi 
hazırlıqlara  görə  də  ola  bilər.Tapşırıqlar 
başqa-başqa  rənglərlə  kodlaşdırılmış  folderlərə 
yerləşdirilir, bunlar başqa-başqa  çətinlikli  
tanqramlardan  ibarətdir.

Təbəqələşdirilmiş  məsələlər  elə  qurulmuşdur 
ki,nisbətən  zəif  hazırlıqlı  uşaqlar  yardımçı 
manipulyativ  məsələlərin  və  ölçmələrin  
yardımı  ilə skofoldinqlə  yardım edir ,orta  
və  yüksək  hazırlıqlı şagirdlərə  isə  maraqlı  
iştirakçılıq  təklif  edir .
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Lövhədə  başqa-başqa  rənglərlə  hazırlıqlarına  görə 
bölünmüş  üç  qrupun  siyahısını  təsvir  edin  və 
uşaqlara  deyin  ki,öz  qruplarından tərəf-müqabil seçə 
bilərlər.Bundan sonra şagirdlər  başqa-başqa  rəngli 
folderlərdən  öz  qruplarına  müvafiq  olan  tapşırıq 
vərəqlərini çıxarmalıdırlar  və  işə  başlamalıdırlar. 

Bütün sinfin qərar  çıxarması   ilə  bağlı olan  
iş:Şagirdlər bu məsələlərin həlli yollarını  bütün 
siniflə  bölüşdürə  bilərlər. Birlikdə onların  sayı  
təəssürat  yaradıcı  miqdara  çatacaqdır. Stolların 
konfiqurasiyasını lövhədə  qeyd  edin  və  sinfə 
qərarların  ümumiləşdirilməsində  yardım  edin:hansı 
fiqurun daha böyük sahəsi vardır (eyni bir perimetrlər 
şərtlərində)? 

Şagirdlər üçün  öz həmyaşıdlarından tapşırıqların 
öhdəsindən necə gəlmələrini eşitmək faydalıdır.
Ona görə ki, hamı eyni bir  məsələ üzərində 
işləyirdi,sinif müzakirələrində   hər bir şagird 
iştirak edə bilər. Aşağı hazırlıqlı şagirdlərdən 
başlayın,çünki,onların  stolların düzülüşünü  
seçmək  imkanları  yoxdur.
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Dərs 3-4 –Tədris müqavilələri,ölçmələrin praktiki bacarıqları

Dərsin quruluşu və   qeydə alınması Müəllimin şərhi

Müəyyənləşdiriciliklərin  şərhi: Sinfi 
uzunluğun,enin,perimetrin  və sahənin 
müəyyənləşdirilməsi  ilə tanış edin və onların hər birinə  
aid   nümunələri , həmçinin, onların  ölçməsi  üçün  
vacib  olan  vasitələri (xətkeş və sahənin ölçülməsi üçün 
vacib olan damalı  vərəq )göstərin.Həmin məqsəd üçün 
riyazi posterlərdən də istifadə edə bilərsiniz.Sinif 
otağında   perimetrləri  və  sahələri olan əşyaların  aşkar 
edilməsi  üçün  breinstorminqi həyata keçirin.

Tədris müqavilələri: Sinfi tədris müqaviləsi ilə tanış 
edin  və  hansı  ləvazimatlar lazım olacağını  izah 
edin. Hər bir şagirdin  tələbatlarına  və  hazırlıq  
səviyyəsinə əsaslanmış şablon formasında  tədris 
müqaviləsi olmalıdır (bax.Tədris müqavilələri 
ilə əlaqədar olan aktivliklər  və nümunələri 
Diferensiasiya edilmiş mövzuların əlavəsi). Məsələlərin  
diapozonu  genişdir- kağızdan  kəsilmiş  fiqurların 
müqayisə  edilməsindən başlamış,  onlar  şagirdlərə  
anladacaqdır  ki, sahə cisimlərin ölçülərini  göstərir və  
elə  kompleksli məsələlərlə qurtarır  ki,həmin məsələlər 
sahənin ,yaxud  perimetrin elə şəraitdə araşdırılmasına  
əsaslanmışdır  ki,burada  yalnlz  verilənlərdən biri  qeyd 
edilmişdir.

Bütün sinif üçün gündəlik həyatda sahənin və 
perimetrin tətbiqi  haqqında Breinstorminq  sesiyası: 
Breinstorminq sesiyasını həyata keçirin, uşaqlar gərək 
nümunələr söyləyələr  ki, hansı hallarda  sahənin  və 
perimetrin  hesablanması  peşəkar  işgüzarlıqlarda  
və gündəlik həyati şəraitlərdə  lazım olduğunu 
deməlidirlər. Bu zaman ,həmçinin , gələcək dərs 
üçün maraqlara əsaslənmış məsələlərin variantlarının 
təqdimatı  həyata keçirilir.Şagirdlər çıxış baratlarında 
onlar  tərəfindən seçilmiş  iki variantı yazmalıdırlar   və  
otaqdan  çıxarkən onlar  üçün  seçilmiş  ayrıca  bir  yerə 
qoymalıdırlar.

Sahə və perimetr daha  əvvəllər də öyrənilirdi.
Belə ki,bu aktivlik  ona hesablanmışdır 
ki,uşaqlar gələcək məşğələlər üçün   əsas 
anlayışları  yada salsınlar.Bundan 
başqa,o,həyatla bağlı olan situasiyalarla  
əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə  imkan 
verir..

Tədris  müqaviləsi  hər bir şagirdin şəxsi 
tələblərindən irəli gəlir   və  hazırlığın  
keyfiyyətinə   uyğun olaraq başqa-başqa 
aktivliklərə qoşulmaq imkanı verir.Bundan 
başqa ,bu zaman şagirdlərin kiçik qruplarla 
işləmək imkanları vardır , həmim anda başqa 
uşaqlar məhsuldar işləyirlər ,bu da onlar üçün 
seçimin olması və müstəqilliklərinin qayğısına  
qalmaq  deməkdir.

Stollar və stullar  aktivlikləri və sinif otağında 
olan əşyaların ölçülməsi ilə şagirdlər sahə 
və perimetr anlayışlarını praktiki  səviyyədə 
mənimsəyirlər və həyari situasiyalarda onların 
tətbiqini öyrənirlər.
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Dərs 5 –Tətbiqi çalışmalar

Dərsin quruluşu və  qeydə alınması Müəllimin şərhi

 Şagirdlər tərəfindən maraqlarına müvafiq olan 
məsələlərin seçilməsi: Sinfi günün tapşırıqları ilə tanış 
edin,  onlar şagirdlərin maraqlarına uyğumlaşdırılıbdır 
və həmçinin,  sahənin  və  primetrin  tətbiqi  baxımdan 
gündəlik həyati, praktiki təyinatı da mövcuddur.Maraqlara 
əsaslanmış bu çalışmalar  (bax.  Diferensiasiya  olunmuş 
mövzulara  aid əlavə)şagirdlərə aktivlikləri  seçmək  və  
qarışıq  hazırlıqlı qruplarda işləmək imkanı verir. Şagirdlər 
onların arasından elə aktivlikləri  seçirlər ki,bunlar sinif 
otağının gözəlləşdirilməsi,idman kompleksinin tikintisi 
və bağın əsasını qoymaqdır. 3-4 fərqli hazırlıqları olan 
uşaqlardan ibarət olan  qruplar üçün nəzərdə tutulmuş 
tapşırıqları lövhəyə yazın və müvafiq iş şəraiti yaratmağı 
da yaddan çıxarmayın.Bunlardan sonra uşaqlar lazım 
olan ləvazimatları seçməlidirlər və lazım olduğu 
hallarda,mağazalardan ləvazimatların alınması üçün  sifariş 
formasını doldurmalıdırlar.

İş zamanı  müəllimin yardımına ehtiyacı  olduğunu  
işarə etmək üçün hər qrup  qırmızı,sarı  və  yaşıl rəngli 
işarələrdən istifadə edə bilər.Əgər şagirdlər stolun üzərinə 
yaşıl rəng  qoyarlarsa,bu onu göstərir ki,hər şey öz 
qaydasındadır; sarı  işarə isə onu göstərir ki,müəllimə 
sualları vardır ,lakin tapşırığın öhtəsindən az-çox gələ 
bilirlər;qırmızı işarə isə göstərir ki, qrupun işi davam 
etdirməsi üçün müəllimin yardımına ehtiyacı vardır. 
Partalar arası gəzişin və  uşaqların  doldurmuş olduqları 
sifariş  formasının əsasında  ,,anbardan”tələb olunan 
ləvazimatları verin.

Bütün sinifin iştirakı ilə  aparılan 
araşdırmalar:Şagirdlər qruplarda işləyərkən 
əldə etdikləri məhsulu bir-biri ilə bölüşdürürlər.  Bu, 
mahiyyətcə oxşar olan məsələlərin həlli zamanı başqa-
başqa yollarla  müzakirələr aparmaq imkanı verir. 

Həmşinin ,araşdırın ki, qrup işlərində pozitiv(müsbət) 
olan nə idi,onun analizi nəticəsində  qrup aktivliklərinin  
məhsuldarlığının daha da yaxşılaşdırılmasının 
mümkünlüyü   barədə fikirləşin .

Maraqlara əsaslanmış  qruplaşdırmalar  
şagirdlərə istəksizlik  duyğularına  üstün  
gəlməkdə  yardım  edəcəkdir ,bu isə əksər 
hallarda hazırlığa əsasən təşkil edilmiş  
qruplarda işləyən zaman özünü biruza 
verir. Şagirdlərə imkan verin ki,sifariş 
formasını,  hələki, müəllim tərəfindən idarə 
olunan ,,anbara” aparılmayıbdır,axıra qədər 
doldursunlar.Bu aktivlik müəllimə  qruplar 
arası gəzmək və şagirdlərə yardım etmək üçün  
kifayyət  olandan  artıq  vaxt verir.

Birinci  tapşırıq, ümid var ki, elə şagirdlərin 
diqqətini cəlb edəcəkdir  ki,onlar məktəblə 
də\yaxud  dekorativ bəzək vurma   ilə 
maraqlanırlar,ikinci-idmanla  maraqlanan 
balacaları  cəlb edəcəkdir ,üçüncü  isə  
bağçılığa  və fermerliyə  meylləri olanlardır.

Burada  bir maraqlı sual ortaya çıxa bilər, 
şagirdlər lazım olandan  artıq (yaxud az )
ləvazimat,,almadılar” ki?Əgər belədirsə, 
soruşa bilərsiniz,,,Niyə belə oldu?”  və  bunun- 
sahənin və perimetrin  hesablanmasındakı 
çətinliklərlə   əlaqədar olub-olmadığını 
müəyyənləşdirin . 
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Diferensiasiya olmuş mövzulara aid olan əlavələr

Diferensiasiya olmuş mövzular–Dərs 1: Təbəqələşdirilmiş sorğu vərəqəsi

Bu sorğu vərəqəsi 12 qonaq bir  stol ətrafında oturmağa çalışdıqları  epizodlarla əlaqədardır. 
Əvvəlki epizodda altı qonaq iki stol ətrafında otumuşdu(#1 şəklindəki kimi). Qonaqlar əlavə 
olaraq iki stol artırdılar,ona görə ki,onlar elə fikirləşirdilər,bu ,onlara altı adamın oturmasına 
imkan verəcəkdir (bax. Şəkil #2). Sonra , şəkil #3-də  -  qonaqlar 12 adamın yerləşdirilməsi 
üçün iki stol artırırlar. Bu suallar birinci və ikinci şəkillər arasındakı dəyişikliyə  və  üçüncü 
şəklin konfiqurasiyasına da yardım edəcəkdir.

Aşağı hazırlıq:

İndi neçə stol birləşdirilibdir?Neçə stol artırılmışdır?

İndiyə qədər neçə stol var idi? İndi stolun ətrafına neçə stul yerləşdirilə bilər?

Əlavə neçə yer vardır?Yerlər kifayyətdirmi?Əlavə olaraq neçə yer lazımdır?

Orta    hazırlıq:

Bu stolun perimetri nə qədərdir? 

İndiki və əvvəlki stolun perimetrləri arasında nə fərq vardır? 

Bu stolun sahəsi nə qədərdir?

İndiki və əvvəlki stolun sahələri arşında nə fərq vardır? 

Hər stol neçə adam tuta bilər?Əvvəlki stola nisbətən nə nə fərq vardır?

Yüksək    hazırlıq:

İki stolun artırılması ilə əlavə olaraq altı qonaq üçün kifayyət qədər yer yaratmaq niyə          
mümkün olmadı? 

Yaxşı olmazdırmı ki,stolları ardıcıl-  birini digərinin sonuna qoyaq,kvadrat formasının 
əvəzinə       bir böyük sıra əldə edəydik? Niyə  „Bəli“,yaxud niyə „Yox“?

Əlavə iki stolun artırılması (ümumulikdə altı stol alsaq) problemi həll edərdimi? Niyə 
„Bəli“,yaxud  niyə „Yox“?

Stolu artırmaqla ikidən çox qonaq üçün,süfrənin düzbucaqlı konfiqurasiyasını pozmamaq 
şərti ilə, əlavə yer əldə etmək mümkündürmü?Cavabınızı izah edin.
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                    Şəkil. 1                                             Şəkil. 2

                                  

Şəkil. 3

Diferensiasiy olunmuş mövzu–Dərs 2:Qonaqlığın planlaşdırılmasına aid 
təbəqələşdirilmiş məsələ.

Mövzu hazırlığa görə təbəqələşdirilmişdir.Daha çətin məsələlər şagirdlər üçün nisbətən 
az yardım tələb edir,çünki,onlar əlverişli  üsulları özləri axtarmalı olacaqlar.Orta hazırlıqlı 
şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuş məsələ əlverişli yolların axtarılmasını nisbətən az tələb 
edir,hərçənd, onlardan bir məqsədə nail olmaq tələb olunur-bu halda stolun ətrafına 24 
stul yerləşdirilməsi üçün bir neçə üsulun tapılmasıdır.Ən aşağı hazırlıqlı şagirdlər üçün isə 
məsələni o asanlaşdırır ki,məsələdə verilənlər onlardan iki  mümkün halın tapılmasını tələb 
edir.Hərçənd,burada da yekun cavabı gərək uşaqların özləri başa düşsünlər.Bütün şagirdlər 
oxşar aktivliklər üzərində işləyirlər–sahənin və perimetrin ölçülməsi üzərində -və eyni bir 
ideyanın qavranılmasında–sahə və perimetr arşında mövcud olan qarşılıqlı əlaqənin aşkar 
edilməsi üzərində.
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Yüksək hazırlıqlı qruplar üçün tapşırıq:

Təsəvvür edin ki,piknik düzəldirsiniz.Sizin qonaqlarınızın hamısı piknikdə bir stol ətrafında 
oturmaq istəyirlər.Sizə kiçik,kvadrat formalı stolları kirayə almaq və onlardan böyük bir 
stol düzəltmək lazım gəlir.Hər stolun kirayə haqqı 10 laridir(srullar pulsuzdur).Aşağıdakı üç 
məsələni həll edin:

1. 24 qonağın yerləşdirilməsinin ən ucuz yolunu  tapmalısınız. Cavablarınızın düzgün 
olmasını sübut etmək  üçün şəkillərdən,ədədlərdən və sözlərdən ibarət olan  izahatlardan 
istifadə edin.Stolun şəklini çəkin,tərəflərinin uzunluğunu,perimetrini və sahəsini yazın.

2. Bundan sonra 24 qonağın yerləşdirilməsinin ən bahalı konfiqurasiyasını tapın-stulları 
artırmamaq şərti ilə. Cavablarınızın düzgün olmasını sübut etmək  üçün şəkillərdən,ədədlərdən 
və sözlərdən  ibarət olan  izahatlardan istifadə edin.Stolun şəklini çəkin,tərəflərinin 
uzunluğunu,perimetrini və sahəsini yazın.

3. Hər iki məsələni həll etdikdən sonra ,bu üç sualın cavabını vərəqə yazın:

a)Stolların perimetrləri arasında nə fərq vardır? 

b) Stolların sahələri arasında nə fərq vardır?

c) Stolların formasının kirayə haqqının  qiymətinə nə kimi təsiri vardır?

Orta  hazırlıqlı qruplar üçün tapşırıq:

Təsəvvür edin ki,piknik düzəldirsiniz.Sizin qonaqlarınızın hamısı piknikdə bir stol ətrafında 
oturmaq istəyirlər.Sizə kiçik, kvadrat formalı stolları kirayə almaq və onlardan böyük bir 
stol düzəltmək lazım gəlir.Hər stolun kirayə haqqı 10 laridir(srullar pulsuzdur).Aşağıdakı üç 
məsələni həll edin:

1. Eyni bir stolun ətrafında stulları artırmamaq şərt ilə 24 qonağın yerləşdiyi ən azı üç fərqli 
konfiqursiya çəkin.Hər srolun ətrafında nə az,nə də çox ,düz 24 nəfər oturduğunu sübut 
etmək  üçün şəkillərdən,ədədlərdən və sözlərdən ibarət olan  izahatlardan istifadə edin.
Stolun şəklini çəkin, tərəflərinin  uzunluqlarını, perimetrini və sahəsini yazın.

2. Hər konfiqurasiya  üçün kirayə haqqının qiymətinin nə qədər olacağını hesablayın:

Stol 1: _____________ Stol 2: ______________ Stol 3: _____________

3. Üç suala cavab verin:

a) Sizin ən bahalı və ən ucuz stollarınızın perimetrlərini bir-biri ilə müqayisə edin;

b) Aldığınız ən bahalı və ən ucuz stollarınızın sahələrini bir-biri ilə müqayisə edin;

c) Aldığınız ən bahalı və ən ucuz stollarınızın formalarını bir-biri ilə müqayisə edin.
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Aşağı  hazırlıqlı qruplar üçün tapşırıqlar:

Təsəvvür edin ki,piknik düzəldirsiniz.Sizin qonaqlarınızın hamısı piknikdə bir stol ətrafında 
oturmaq istəyirlər.Sizə kiçik, kvadrat formalı stolları kirayə almaq və onlardan böyük bir stol 
düzəltmək lazım gəlir. Aşağıdakı üç məsələni həll edin:

1. 20 dənə kvadrat formalı lövhədən stol düzəldin,orada24 qonağınızı yerləşdirəcəksiniz(elə 
ki, heç bir boş yer qalmasın).Lövhələrin hamısından istifadə edin.Aşağıda şəkli çəkin .

Stolun perimetri: _________________

Stolun sahəsi: ________________

2. 32 dənə kvadrat formalı lövhədən yeni bir stol düzəldin,orada24 qonağınızı 
yerləşdirəcəksiniz(elə ki, heç bir boş yer qalmasın). Lövhələrin hamısından istifadə edin.
Aşağıda şəkli çəkin .

Stolun perimetri:_________________

Stolun sahəsi:__________________

3. Suallara cavab verin:

a) Bir balaca stolun kirayə haqqı 10 lari tutur.Hansı stolun düzülməsi hamısından ucuz 
olacaqdır? Haradan bilirsiniz?

b)Ən bahalı stolun formasını təsvir edin.

c) Ən ucuz stolun formasını təsvir edin.
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Diferensiasiy olmuş mövzu–Dərs 3: Tədris müqavilələri

Aşağıda  göstərilən aktivlikləri fərdi tələbatlara uyğunlaşdırılmış tədris müqavilələri kimi 
çeşidlərə ayırmalısınız.Onların hər biri üçün kiçik izahatlar vardır- başqa-başqa hazırlıqlı 
şagirdlər üçün uyğunlaşdırılmış-tətbiq etmək təlimatları verilmişdir.Bu vaxta qədər 
isə uşaqların qiymətləndirməsinin nəticələri artıq məlum olacaqdır ,bu isə aktivliklətin 
seçilməsində sizə yardım edəcəkdir.Hərçənd,tələb olunan standartları təmin etmək üçün,hər 
bir şagirdin ən azı ölçmələrlə əlaqədar olan bir neçə aktivliyi yerinə yetirməsi vacibdir.
Aktivliklərin təsviri ilə birlikdə    orta hazırlıqlı şagird üçün nəzərdə tutulmuş tədris 
müqaviləsi də verilmişdir.

Ölçmə:

1. Düzbucaqlının  ölçülməsi

Aktivliklərin təsviri:Şagirdlər xətkeş və sahəni ölçmək üçün vacib olan başqa vasitələrin 
(damalı  vərəqlərin)yardımı ilə karton vərəqlərdən, kəsmək üçün hazırlanmış, kağıza çəkilmiş 
düzbucaqlıları ölçməlidirlər və onların sahələrini və perimetrlərini hesablamalıdırlar.

Hazırlıqlara görə olan təkliflər: Aşağı hazırlıqlı şagirdlər əsasən ölçü alətləri ilə  kiçik ölçülü 
və kartondan kəsmək üçün hazırlanmış düzbucaqlılar üzərində işləyirlər.Yüksək  hazırlıqlı 
şagirdlər isə daha iri ölçülü fiqurlqar və kağızlara çəkilmiş düzbucaqlılara üstünlük verirlər. 

2. Sinif  otağında  olan  əşyaların  ölçülməsi

Aktivliklərin təsviri:Şagirdlər xətkeş və sahəni ölçmək üçün vacib olan vasitələrin yardımı 
ilə əşyaları ölçməlidirlər və onların sahəsini və perimetrini hesablamalıdırlar. 

Hazırlıqlara görə olan təkliflər: Aşağı hazırlıqlı şagirdlər əsasən ölçü alətləri ilə  kiçik ölçülü 
əşyaları , lakin yüksək hazərlıqlı şagirdlər isə daha iri ölşülü əşyaları ölçürlər.

Müqayisə:

1. İki  hissəli formalar

Aktivliklərin  təsviri:Şagirdlər iki bərabər üçbucaq almaq üçün 6 ədəd tək cızlı dəftər vərəqini 
qatlamalı və ortadan kəsməlidirlər.Bundan sonra onlar yalnız bir qaydanı  gözləmək şərti  
ilə -yalnız  bərabər tərəfləri birləşdirmək olar- üşbucaqlardan başqa-başqa fiqurlar yığırlar. 
Şagirdlər aldıqları fiqurları qeyd etməlidirlər və onların sahələri haqqında verilən suallara 
cavab verməlidirlər (bu suallar bütün fiqurlar üçün eyni olacaqdır). 

Hazırlıqlara görə olan təkliflər: Aktivliyi aşağı hazırlıqlı şagirdlər üçün tətbiq edin.

2. Düzbucaqlıların  ölçü  vahidlərdən  istifadə etmədən   müqayisəsi

Aktivliklərin təsviri:Şagirdlər cütlüklərlə düzbucaqlılar üzərində işləyirlər,bunların müvafiq 
ölçüləri yazılmışdır. Cütlük A: 2x9 və 3x6;  cütlük B: 1x10 və 3x5; cütlük C: 3x8 və 4x5. 
Uşaqlar hansı düzbucaqlının sahəsinin daha böyük olduğunu,yaxud sahələrin bərabər 
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olduğunu müəyyənləşdirməlidirlər.Onlar fiqurları kəsə və qatlaya bilərlər.Cavabların şəklini 
çəkməli və sözlərlə sübut etməlidirlər.

Hazırlıqlara görə olan təkliflər: A və B cütlüklərini aşağı hazırlıqlı şagirdlər üçün tətbiq edin 
, B və C –orta hazırlıqlı uşaqlar üçün  (C variantı başqaları ilə müqayisədə nisbətən çətindir).

3. Düzbucaqlıların kvadrat formalı  vahidlərlə  müqayisəsi

Aktivliklərin təsviri:Şagirdlər cütlüklərdə çap edilmiş düzbucaqlılar üzərində işləyirlər.
Onların ölçüləri bərabərdir,yaxud demək olar ki,bərabərdir(məs., 4x10 və 5x8; 4x6 və 
5x5).Onlardan hansının daha böyük olduğunu bilmək üçün,uşaqlar sahənin ölçülməsi 
üçün xətkeşlə birlikdə kvadrat formalı ölçü vahidindən də(damalardan) istifadə edirlər.
Düzbucaqlıları kəsmək olmaz,şəklini çəkməyə isə yol veilir.Şagirdlər qəbul etdikləri 
qərarları sözlərin,şəkillərin və ədədlərin yardımı ilə sübut etməlidirlər.

Hazırlıqlara görə olan təkliflər: Vurma əməliyyatını bilmələrinə  görə, nisbətən aşağı hazırlıqlı  
şagirdlər, hesablamaları asanlaşdırmaq məqsədi ilə, nisbətən kiçik düzbucaqlılardan istifadə 
edirlər.

4. Fiqurları doldur və müqayisə et

Aktivliklərin  təsviri:Şagirdlər vərəqlər üzərinə çəkilmiş bərabər ölçülü iki :düzbucaqlı formalı 
və əyri-üyrü buluda oxşar forması olan fiqur üzərində işləyirlər.Başlanğıcadan əyani(gözlə) 
olaraq müəyyənləşdirməlidirlər ki,hansı fiqur daha böyükdür və öz mühakimələrini dəftərə 
qeyd etməlidirlər;sonra isə fiqurları ölçmək  və qərarlarının düzgünlüyünə(yaxud,əksinə)
əmin olmaq üçün onları kiçik ölçülü rəngli lövhələrin yardımı ilə doldurmalıdırlar.

Hazırlıqlara görə olan təkliflər: Vurma əməliyyatını bilmələrinə  görə, nisbətən aşağı hazırlıqlı  
şagirdlər, hesablamaları asanlaşdırmaq məqsədi ilə, nisbətən kiçik düzbucaqlılardan istifadə 
edirlər.

Araşdırmalar

1. Dəyişməz perimetr

Aktivliklərintəsviri:Şagirdlər 48 santimetr uzunluğunda olan sapla işləyirlər.Onlar 
müəyyənləşdirməlidirlər ki,48 santimetr uzunluğunda perimetri olan başqa-başqa ölçülü 
düzbucaqlılar qura bilərlər.Onlar düzbucaqlılarını xanaları olan vərəqə çəkirlər və hər bir 
fiqururn sahəsini və perimetrini müəyyənləşdirirlər. 

Hazırlıqlara görə olan təkliflər: Vurma əməliyyatını bilmələrinə görə nisbətən aşağı hazırlıqlı  
şagirdlər nisbətən kiçik ölçülü sapdan istifadə edirlər (24 sm.).Daha yaxşı hazırlıqlı şagirdlər 
isə bu məsələni sapdan istifadə etmədən  yalnız xanaları  olan (xanalı) vərəqin  tətbiqi ilə 
həll edirlər.
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2. Dəyişməz  sahə

Aktivliklərin  təsviri: Şagirdlər  36 rəngli kvadrat formalı lövhələrdən mümkün qədər çox 
miqdarda baçqa-başqa düzbucaqlılar qurmalıdırlar(tamamilə doldurulmuş fiqurlar). Bundan 
sonra şagirdlər öz düzbucaqlarını əlverişli olan  xanalı  vərəqdə qeyd edirlər və perimetrini 
də ölşürlər. 

Hazırlıqlara görə olan təkliflər: Aşağı hazırlıqlı şagirdlər tapşırığın asanlaşdırılması üçün 
daha az saylı lövhələrlə işləyə bilərlər (12).   

Tədris müqavilələrinin nümunəsi

Layihə:Biz perimetr və sahəni stollar və stullar nümunələri üzərində öyrəndik.İndi 
müxtəlif hazırlığı olan şagirdlər sahə və perimetrlə bağlı olan başqa-başqa bacarıqlarının 
təkmilləşdirilməsi üzərində işləməlidirlər.Hər bir şagirdin  tələblərinə müvafiq  olan 
çalışmaları mənimsəməsinə əmin olmaq üçün,növbəti iki gün ərzində riyaziyyat üçün 
ayrılmış vaxt tədris müqavilələrinin doldurulmasına həsr etməlidir. 

Müvəffəqiyyətlərə nail olmaq üçün:

•	 Səmimiyyətlə  və  məqsədyönlü çalışın
•	 Əgər şərtlər başınızı dumanlandırırsa,məndən soruşmazdan əvvəl, belə bir metoda 

müraciət edin–yadında saxla, təsəvvür et,bir daha yoxla, bilikli adam mənə yardım et; 
•	 Sinif yoldaşlarınıza yardım edin,lakin sizin görəcəyiniz işlərin hesabına yox;
•	 Müqavilənin müəyyən hissəsini doldurduqdan sonra,onu, yoxlamaq üçün, 

tamamlanmış işlər üçün ayrılmış yerə qoyun; əgər kifayyət qədər dolduru-
lmamışdırsa, onun üzərində işləməyə yenidən qayıda bilərsiniz.

İndi sizə öz tapşırıqlarınızı özünüzün planlaşdırılmanız və şəxsi zamanınızı özünüzün idarə 
etməniz üçün şans verilir.Səmimiyyətlə  işləyin  və  hər  şey  alınacaqdır!

Orta  hazırlıqlı  şagirdlər üçün məsələlər
Müqayisə:

•	 Ölçü vahidləri  tətbiq etmədən düzbucaqlıların müqayisəsi– B & C  cütlüklərini 
yerinə yetirin.           

Ölçmə:

•	 Düzbucaqlı fiqurun ölçülməsi - D, E, F və G düzbucaqlılarını ölçün (ikisi kəsmək 
üçün karton üzərinə çəkilmişdir,digər ikisi isə vərəqə çap edilmişdir.İkisi böyük,ikisi-
kiçikdir).

•	 Sinif otağında olan əşyaları ölçün - partanızı,stolu,döşəmədəki metlaxı,kitabxananın 
xalısını və sair.

Araşdırma çalışmaları:
•	 Dəyişməz perimetr   çalışması
•	 Dəyişməz sahə   çalışması
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Diferensiasiya  edilmiş mövzular – Dərs 4: Maraqlara/seçimlərə  əsaslanan tədris

Bu zaman praktiki məsələləri şagirdlər özləri seçirlər, onlar sahə və perimetrin ölçülməsi 
ilə əlaqədar olaraq şagirdlərin bacarıqlarının yoxlanılmasına yönəlmişdir.Uşaq məsələni 
şəxsi maraqlarına müvafiq olaraq seçərkən, bu, ona inkişafda olan biliyini praktiki olaraq 
tətbiq etməyə imkan verir.Eyni ilə inşaatla,dekorasiya və arxitektura ilə bağlı layihələrdə 
də belə imkanlar verilir.Nəzərə alın ki,bu tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı ola bilsin 
ki,şagirdlərdə əlavə başqa ideyaların yaranması baş versin,onları isə gələcək məsələlərdə 
bütün siniflə birlikdə keçiriləcək Breinstorminq sesiyasında həyata keçirə bilərsiniz.Bu 
çalışmalar üzərində şagirdlər üç,yaxud dörd nəfərlik qruplarda işləməlidirlər.Doğrudur, bu 
zaman məsələləri şagirdlər özləri seçirlər,lakin,müəllim imkan dairəsində qarışıq qrupların 
yaranmasına yardım etməlidir,həm də elə etməlidir ki,qrupların hər birində oxumaqda yaxşı 
mükəmmələşmiş ən azı bir şagird olsun.

Hər qrup layihənin həyata keçirilməsi üçün lazım olan ləvazimatları və ,,anbardan” tələb 
olunan(müəyyən sahə və perimetri olan)məhsulun siyahısını əvvəlcədən müəyyənləş-
dirməlidirlər.

Lazım olan ləvazimat:

Karton kağız,kağız yapışqanı,lent,qayçı, ölçü alətləri (xətkeşlər və sahənin ölçülməsi üçün 
vacib olan  ləvazimatlar),markerlər,modelləşdirilmiş pul küpyurları , rəngli vərəqlər - hasarlar, 
torpaq sahəsi və  şpalyerin - maketləri üçün(həqiqi şpalyer kəsikləri,yaxud qablaşdırıcı qutu 
kağızından istifadə edə bilərsiniz).

Variant  1: Sinif otağının bəzədilməsi.

Müəllim sinfə  4 „divar“ verir,bunlar karton qutusunun kənarlarından ibarətdir.Onların hər 
biri eyni ölçüyə malikdir.Onlardan üçündə düzbucaqlı forma qeyd edilibdir,bunlar pəncərələr 
,qapılar  və sairdir.Hər qrupa  „divarların“ bəzədilməsi üçün „anbardan“ ləvazimatları sifariş 
vermək üçün formalar  və  başqa vacib  olan  əşyalar  verilir   (qayçı,yapışqan,lent, „pul“).

Şagirdlər üçün təlimat:

Sizin  məqsədiniz sinif otağının şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır.Bunun üçün divarlara şpal-
yer kağızı yapışdırmalısınız və divarlar və tavan arasında  dekorativ xətt çəkməlisiniz.İlk 
növbədə gərək hər bir divara yapışdırılacaq şpalyerin sahəsini (qapı və pəncərənin sahəsini 
çıxmaqla!),sonra isə divara çəkiləcək dekorativ xəttin uzunluğunu  hesablayasınız. 

 „Anbardan “ alınacaq ləvazimatın formasını doldurun, „pulu“ ödəyin və anbarın müdiri(müəllim)
sizin sifarişi yerinə yetirəcəkdir.Siz formanı axıra qədər doldurmayıbsınızsa,o,qəbul edən 
deyil.

Lazımi miqdarda ləvazimatı götürdükdən sonra şpalyeri divarlara yapışdırmağa başlayın və 
onun üzərinə  dekorativ xətti çəkin.
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Sifariş  formasının nümunəsi (sifariş forması başqa tapşırıqlarda da oxşardır):

M.S.İ. „Divar bəzəməyin çempionları“

Sifatişin  rəsmi forması:

Divar 1: Lazım  olan şpalyerin miqdarı ___ kv. metr x 0,02 lari hər kv. metr üçün = ___lari

Divar 2: Lazım olan şpalyerin miqdarı ___ kv. metr x 0,02 lari hər kv. metr üçün = ___lari

Divar 3: Lazım olan şpalyerin miqdarı ___ kv. metr x 0,02 lari hər kv. metr üçün = ___lari

Ümumulikdə lazım olan şpalyerin miqdarı ___ kv. metr x 0,02 lari hər kv. metr üçün = 
___lari

Cəmi  lazım olan dekorativ kontur___ kv. metr x 0,20 lari, hər kv. metr üçün = ___lari

Ümumilikdə:  ___lari  (yalnız  nağd  pul  formasında  ödəniləsidir).

Vatriant 2: İdman meydançasının tikintisi

Müəllim uşaqlara böyük bir karton kağız verir,bu onların ,,tikinti meydançası” olacaqdır.
Bu kağız üzərində əvvəlcədən böyük düzbucaqlı çəkilməlidir,bu isə birbaşa tikiləsi ,,yarış 
meydançası”nı təşkil edir.Həmçinin, onlara üzərində,,Tribuna”yazılmış kiçik ölçülü iki 
kağız verin.Hər bir qrupa ,,İdman mərkəzi”nin tikintisi üçün ,,anbardan” alınacaq tikinti 
ləvazimatlarının sifariş forması və başqa vacib olanlar(qayçı,kağız yapışqanı,lent, ,,pul”)verilir.

Şagirdlər üçün təlimat:

Sizin vəzifəniz idman kompleksinin quraşdırılmasıdır.İdman meydançası üçün gərək süni ot 
alasınız və düzməlisiniz,ətrafına isə hasar çəkməlisiniz.Sizin rəhbəriniz istəyir ki,kompleksin 
qalan hissəsində(meydançanın ətrafına) asfalt döşəyəsiniz.Yadınızda saxlayın:tribunaların 
altına asfalt döşənməməlidir.Tribunanı harada yerləşdirəcəyinizi müəyyələşdirin və karton 
kağızını oraya yapışdırın.

Gərək süni otun və asfaltın sahəsini (yadda saxlayın ki,pula qənaət etmək üçün rəhbəriniz 
istəyir ki,tribunaların altına asfalt döşənməsin),həmçinin,tikinti meydançasının ətrafına 
çəkiləcək hasarın uzunluğunu  hesablayasınız.

Sifariş formasını doldurun, „pulu“ ödəyin və anbarın müdiri (müəllim)sizi süni otla,asfaltla 
və hasarla  təmin edəcəkdir.Siz formanı axıra qədər doldurmayıbsınızsa,o,qəbul edən deyil.

Vacib olan miqdarda ləvazimat aldıqdan sonra kompleksin tikintisinə başlayın!

Variant 3: Bağ salınması

Müəllim sizə böyük bir karton kağız verir.Bu sizin bağınızdır.Üzərində,,Bağdan keçən 
cığır”yazılmış uzun və dar bir düzbucaqlı çəkin.Həmçinin ,sizə üzərində,,Çiçəklərin cərgəsi”  
və ,,Bostan bitkilərinin cərgəsi”yazılmış kartondan olan daha kiçik iki kağız verilir.Hər 
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qrupa ,,bağın” tikintisi üçün ,,anbardan” ləvazimatların sifarişi formaları və vacib olan 
başqa əşyalar (qayçı,kağız yapışqanı,lent, ,,pul”) verilir.

Əlavə məsələ

Dərsin məqsədini bir daha yenə təkrar edin və qeyd edin ki,bu yalnız düzbucaqlılara aiddir.

Siz şagirdlər üçün düzbucaqlı formalı oyuncaq meydançası tikmək istəyirsiniz və bunun 
üçün 320 metr uzunluğunda hasarınız vardır. Düzbucaqlı meydançanı hansı formada və 
ölçüdə planlaşdıra bilərsiniz?

Düşüncələrinizi yazın.Kağız üzərində bir neçə düzbucaqlı çəkin.Onların uzunluqları və eni 
hansı ölçülərdə ola bilər?Yadda saxlayın ki,perimetr 320 metr olmalıdır.

Həlli   yolları

Aşağıda verilən çalışmalar bu məsələlərin qavranılmasında və həllində sizə yardım edəcəkdir.

Çalışma

 Düzbucaqlı formalı oyuncaq meydançanın maketini karton kağız üzərində dəftərxana 
düymələri və nazik lentdən istifadə etməklə düzəldin.Künclərə - A, B, C və D yazın.
Düzbucaqlının  formasını dəyişməmək şərti ilə(yəni fiqurun düzbucaqlı forması saxlansın) 
B,  C  və  D  nöqtələrini elə hərəkət etdirin ki,onun perimetri dəyişməsin.

Suallar:

Bu zaman düzbucaqlının   uzunluğunun dəyişməsi enin dəyişməsinə necə təsir edəcəkdir?
Əgər düzbucaqlının uzunluğu və eni dəyişərsə,perimetri niyə həmin qiymətdə qalır? 
Sizin fikrinizcə,uzunluğun və enin dəyişməsi sahənin dəyişməsinə səbəb olacaqdırmı?Cavabı 
izah edin.

Perimetri 320 m  olan düzbucaqlının sahəsinin maksimum qiyməti nəyə bərabər ola bilər?

Sahəsi maksimum  olan düzbucaqlı hansı formada olacaqdır?

Sahəsi maksimum  olan düzbucaqlının uzunluğu və eni hansı  qiymətə malik olacaqdır? 

Təsəvvür edin ki,düzbucaqlı formalı meydançanı tikmək üçün yalnız 240 metr uzunluğunda 
hasarınız vardır.Meydançanın sahəsinin maksimum olması üçün,onun uzunluğu və eni hansı 
qiymətlərdə olmalıdır? Ümumiyyətlə,bu meydançanın sahəsinin maksimum  qiyməti nə 
qədər ola bilər?

Bu çalışmanın həllindən alınan məlumatları yazılı formada ifadə edin,alınan nəticə 
başlanğıcda  qoyulmuş olan suallara cavab verməkdə sizə yardım edəcəkdir(bu 
sual belə idi:Perimetri 320 metr olan oyun meydançasının mümkün olan sahəsi və 
ölçüləri nəyə  bərabər ola bilər?).
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