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Əziz müəllimlər,

Müasir riyaziyyat dərsi fəal və maraqlı olmalıdır. Son onilliklər ərzində bütün dünyanın təd-
qiqatçıları şagirdlərin riyaziyyatı necə öyrəndiklərini təyin edə bilmişlər. Onlar yaxşı anlayır-
lar ki, riyazi bacarıqların əsasının qoyulduğu vaxt məhz ibtidai siniflərdə təhsil dövrüdür. Bu 
dövrdə şagirdlər arasında riyazi bacarıqların mənimsənilməsi imkanları haqqında təsəvvür 
yaranır.  Bu həlledici illər ərzində şagirdlərin inkişafı üçün müəllimlər çalışmalıdırlar ki, 
şagirdlər sabit riyazi bacarıqlar əldə etsinlər; bununla yanaşı, onlar şagirdlərdə təhsil almaq 
istəyini inkişaf etdirməli və inamı möhkəmləndirməlidirlər ki, onlardan hər biri riyaziyyatın 
təlimində nailiyyət əldə edə bilsin. 

Qarşıdakı metodoloji-təlim resurslarının toplusunda riyazi fəallıqların növləri, dərslərin sx-
emləri, plan-konspektlər və müəllimlər üçün praktiki tövsiyələr təqdim edilir. Bu resurslar 
müəllimlərə təfəkkürün inkişafına təkan verən fəallıqların vasitəsilə şagirdləri riyazi-təlim 
tədqiqatı və axtarışlarına cəlb etməkdə köməklik edəcəkdir. 

Televiziyanın, internetin, videooyunların və digər xarici amillərin müəllimə rəqabət apardığı 
bir müasir dünyada şagirdin diqqətini cəlb etmək və onun marağını dərinləşdirmək çox 
vacibdir. Məhz  bu, təhsil almaq istəyinə və təməli riyazi bacarıqların möhkəmlənməsinə 
dəstək verir.

Metodoloji-təlim resursları toplusu Qiorqi Nozadze tərəfindən hazırlanmışdır. O, ABŞ-ın 
Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi tərəfindən maliyyələşdirilən Gürcüstanda ibtidai təhsil lay-
ihəsinin riyazi istiqamətinin rəhbəridir. Bu topluda siz “kitabxanadan” istifadə edə bilərsiniz, 
hansında dərsinizin planlaşdırılması üçün materialları axtarıb tapa bilərsiniz. Bu kitabı 
öyrənin, ondan zövq alacaqsınız və ona ehtiyatla yanaşın! Sizin məharətiniz çərçivəsində 
kitab hökman dəyərli resursa çevriləcək və sinif otağında sizin məhsuldar işiniz üçün yol 
açacaqdır.

ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi tərəfindən maliyyələşdirilən Gürcüstanda ibtidai təhsil 
layihəsi Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyinə, xanım Medeya Kakaçiaya (ABŞ-ın Beynəlxalq 
İnkişaf Agentliyi) və bir çox gürcü ekspertlərinə və müəllimlərə bu toplunun yaradılmasında 
verdiklərə töhfəyə görə dərin təşəkkürünü bildirir.  Onların Gürcüstanda riyaziyyatın tədris-
inin yaxşılaşdırılması işində sadiqlik və fədakarlıqlarını dəyərləndiririk.

Gürcüstanda ibtidai təhsil layihəsinin rəhbəri



Тbilisi  2014

  Bu materialın hazırlanması Amerika xalqının xeyirxah arzusu və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf 
Agentliyinin dəstəyi ilə  mümkün olmuşdur. Materialın məzmununa tərtibatçılar cavabdehdir 

və onlar ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin və ya ABŞ dövlətinin mənafeyini həyata 
keçirmir. Bu material ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin ibtidai təhsil proekti intervalında 

hazırlanmışdır, hansı ki, Gürcüstan Elm və Təhsil nazirliyi ilə birlikdə həyata keçirilir.
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aktivliklərin məqsədi: 
Şagirdlər  biləcəklər: 

• Çoxüzlülər  (prizma, piramida); 
• Çoxüzlülərin   elementləri (oturacaq, üzlər, tillər, təpələr).                 

Şagirdlər müəyyən edə  biləcəklər ki: 
• Həndəsi  fiqurların təsnifatı  və  adlandırılması onların xüsusiyyətləri və 

elementlərinə  görə  aparılır; 
• Həndəsi  fiqurlar bizi  hər tərəfdən əhatə  edirlər.                                                     

Şagirdlər bacarırlar : 
• çoxüzlüləri  təsvir  edə bilirlər; 
• onların elementlərini tanıya  bilirlər; 
• çoxüzlüləri  modelləşdirə bilirlər.    

Lazım  olan  materiallar: 
• Fəza fiqurlarinın quraşdırılması üçün dəst; 
• Çoxüzlülərin  modelləri; 
• Kiçik ölçülü  çubuqlar  və onlar üçün birləşdiricilər. 

MTP-nın STANDARTLARI:

riy.IV.8.  şagird  həndəsi fiqurları təsvir edə və onları təsnifata ayıra bilər. 

   Nəticə göz önündədir, əgər şagird:

• Fəza fiqurlarını həndəsi atributlara əsasən fərqləndirə və qruplaşdıra bilirsə;

• Fəza fiqurunda həmsərhəd/ həmsərhəd olmayan, kəsişən/kəsişməyən tilləri 
göstərə bilir. 

riy.IV.9.  şagird  müstəvi və fəza  fiqurlarının qrafik təsvirlərini və modellərini 
yarada bilir. 

   Nəticə göz önündədir, əgər şagird:

• Müxtəlif materiallardan istifadə etməklə nümunəyə əsasən, göstərilən fəza 
fiqurunun modelini və ya   karkasını yaradırsa;

• Fəza həndəsi fiqurların modellərindən istifadə etməklə müəllimin göstərdiyi 
konfiqurasiyanı/fiquru hazırlayır;  göstərilən fiqurun/fiqurların alınması üçün  
qrafik təsvirləri və yaxud modelləri müstəvi həndəsi fiqurlara ayıra bilir.

       Giriş fəalliqları 

 Aşağıda  verilən məsələlər şagirdlərə  çoxüzlü fiqurları anlamağa ,  onlarin şəklini çəkməyə  
və yığmağa  kömək edir. Çalışmalara  başlamazdan  əvvəl şagirdlərə  üçölçulü fiqurların 
adları,xassələri və  tərkib  hissələri haqqında məlumatlar verin. Çalışmaları  bütün 
siniflə  və yaxud təsadüfi seçilmiş az saylı şagirdlərlə qrup işi  formasında aparın:

              «çoxüzlülər» aktİVlİyİ
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 1.  Şagirdləri “Çoxüzlülər” anlayışı  ilə tanış edin və müxtəlif üçölçülü həndəsi 
fiqurları göstərin.Bu fiqurlar bir-birinə  nə ilə oxşayırlar? Bir-birlərindən  nə ilə 
fərqlənirlər? 
2.  Şagirdlərə   sinif  otağında  çoxüzlü   fiqurlar  formasında əşyalar tapmağı tapşırın. 

3.  Şagirdləri  çoxüzlülərin  elementləri  ilə  tanış  edin (oturacaq, yan  üz, til,təpə) və  
bu elementləri üçölçülü modellər üzərində  göstərin. 

4.  Şagirdlərlə çoxüzlülərlə tanışlıq  oyunu keçirin. Bu oyunda  şagirdlərin  gözləri  
örtülür  və əllərinə üçölçülü  fiqur formasında  əşya və  ya  model verilir.Gözü  
bağlanmış şagird bu  fiquru  tanımalı , adını   deməli  və  onun  elementlərini 
göstərməlidir. 

ƏSAS  FƏALLİQLAR 

şagirdlərin birinci  qrupu 

Bu  qrupun  üzvləri  qruplarla  işləyir və yığma fiqurlar komplekindən istifadə edərək 
müxtəlif formalı çoxüzlülər  yığırlar.İş prosesində şagirdlər bir-birilərindən soruşurlar: ,,De 
görum,  hansı  fiquru almışam? Şagirdləri eyni  formalı çoxüzlünü müxtəlif yollarla və  fərqli 
fiqurlar tətbiq etməklə yığdıqlarına görə,yaxud müxtəlif fiqurların kombinasiyasınından 
istifadə etməklə çoxüzlüləri   müxtəlif oturacaqlı yaratdıqlarına  görə təərifləyin.Şagirdlər bir  
neçə müxtəlif  formalı çoxüzlülər yığdıqdan sonra onlara cütlüklərlə fiqurları tanımaq  oyunu 
keçirin.Bu  zaman şagirdlər fiqurlardan birini gizlicə  seçir və yoldaşına göstərməmək şərti 
ilə onu təsvir  edir .Yoldaşı isə, bu  təsvirə əsaslanaraq, hansı  çoxüzlüdən söhbət getdiyini 
bilməlidir.Cütlüklər  rolları  dəyişməklə   oyunu bir neçə dəfə təkrar-təkrar oynayırlar.   

 

şagirdlərin ikinci  qrupu 

Bu qrupun  üzvləri müstəqil olaraq tanış  olduqları çoxüzlülərin fiqurunu çubuqlar 
və  birləşdirici-bərkidicilərdən istifadə etməklə(birləşdiricilər-bərkidicilərin 
köməyi ilə iki çubuğu birləşdirirlər və təpələri alırlar) yığırlar.Şagirdlərdən  
soruşun:Çubuq çoxüzlünün hansı elementidir? Birləşdirici hansı elementidir?  
Şagirdlərdən xahiş edin ki,hazırladıqlqrı fiqurlara  etiketlər yapışdırsınlar  və nümayiş 
etdirsinlər.Şagirdlər iki-üç tanış çoxüzlü yığdıqdan sonra onlardan həmin hissələrdən 
istifadə etməklə tanış olmayan çoxüzlülər yiğmağı xahiş edin;həmin fiqurlara 
onların xassələri haqqında xasiyyətnamələr yapışdırsınlar,xassələrini desinlər,ad 
versinlər;tapşırın ki,öz  əl işlərinə müvafiq  etiketlər yapışdırsınlar. 

yekun  aktivliyi 

Şagirdlər tapşırıqlar  üzərində işləri tamamladıqdan sonra bir daha ,,çoxüzlülər” 
mövzusunu müzakirə edin,müxtəlif formalı  fiqurlar haqqında söhbət edin və çoxüzlülərin 
elementlərini xatırladın.Diskusiya üçün əlavə olaraq  aşağıdakı suallardan istifadə edin : 

• Sizin ən çox sevdiyiniz çoxüzlü  hansıdır  və nəyə görə? 
• Ən əhəmiyyətli çoxüzlü hansıdır?   Nəyə görə? 
• Kürə (yaxud silindr,ya da konus) çoxüzlüdürmü?  Niyə?
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rİyazİyyat dərsİnIn dİfferensasİya elementlərİ               
Ilə  planlaşdIrIlmasI sxemİ   

mÖVzu: 20 daİrəsİndə ədədlərİn toplanmasI

tədris sualı:

20 dairəsində “hissələrlə” toplama

sinif: ikinci 

lazimi vaxt: Bu aktivliyi həyata keçirmək üçün nə qədər vaxt lazımdır?Bir dərsdə və ya bir 
neçə dərsdə həyata keçirmək olar?
1 dərs-45 dəq.

milli tədris planı standartı:

riy.II.1.  şagird ədədləri, ədədlərin adlarını, miqdarını və sırasını  bir-birinə uyğunlaşdıra 
bilir. 

   Nəticə göz önündədir, əgər şagird:

•	 “Bir rəqəmli” və “iki rəqəmli” ədədləri oxuya, onlardan  irəlidəki və sonrakı ədədləri 
sadalaya bilirsə; istənilən ədəddən addımla irəli /geri hesablaya və ədədləri müxtəlif 
modelundan istifadə etməklə sadalaya bilirsə (məsələn, onluq mövqe sistemindən 
istifadə etməklə yazırsa və ya əşyaların müvafiq miqdarlarını toplamaqla əks etdirirsə);

•	  Müxtəlif üsulla əşyaların məcmusundan əşyaların miqdarını ayırmaqla hesablaya və 
alınmış nəticələri bir-biri ilə müqayisə edirsə; ədədin onluq mövqe  sistemi ilə yazılışını 
əşyaların məcmusunda onluq qruplara ayırmaqla  nümayiş etdirə bilirsə;

•	 İki rəqəmli ədədin yazılışında onluğun və təkliyin mərtəbəsini göstərirsə, bu 
mərtəbələrdə duran rəqəmlərin əhəmiyyətini sadalayırsa və təkliyin dərəcəsindəki 
0-dan istifadə etmək fikrini izah edirsə; bu bilikdən ədədlərin müqayisə olunmasında 
istifadə edirsə;     

riy.II.2.  şagird sayı, ədədləri, ədədi adlar arasında münasibətləri və toplama-çıxma 
əməllərini bir-biri ilə əlaqələndirə  bilir.

    Nəticə göz önündədir, əgər şagird:

•	 Modeldən istifadə etməklə, toplama- çıxmanın nümayişini həyata keçirirsə, əməlin 
nəticəsini müəyyənləşdirirsə (məsələn “nə qədər artdı, azaldı”);

•	 Şifahi hesablama zamanı  addımla hesablamadan,  yaxud başqa üsuldan  (məsələn, 
mərtəbələrin qruplaşdırılması, tam onluğun “atılması”)  istifadə edirsə; 

•	 Ədədlərin adlandırılmasını ana dilində izah edirsə;

•	 Ondan artıq ədədlərin toplama- çıxılmasını şifahi yerinə yetirirsə və istifadə etdiyi üsulu 
nümayiş etdirməyi bacarırsa (məsələn, ədəd pilləsində və yaxud əşyaların toplanmasında).   

Dərsi planını Gürcüstan ibtidai təhsil proekti üçün riyaziyyat treneri  
Zurab Vaxaniya hazırladı
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lazımi material:

Şagirdin dərsliyi, dəftərlər, qələmlər, lövhə, təbaşir, rəngli kubiklər yığımı, «kvadrat maqnit lövhəsi» 
və onun maqnitləri,  yaxud onun  əvəz  edicisi _ kiçik cibləri  olan əyani vəsait;həndəsi 
fiqurların təsnifatı  sxemi -plakatı.

lazımi əvvəlki bilik və bacarıqlar:

Şagird  20 dairəsində ədədlərin adını  bilir;    10-dan  20-yə  qədər ədədlərin adlarının mənasını  
dərk edə  bilir   (məsələn:  16  =  aT+eqvs+meti  =  10+6);   10-a  qədər  ədədlərin əzbərdən 
toplanmasını-çıxılmasını mənimsəyibdir (müəyyyən  vaxtlarda  barmaqlarından istifadə  
etməyə  yol  verilə  bilir);   10-dan kiçik  ədədin  on olması  üçün nə  qədər  çatmadığını   əzbər bilir;  
əyani  modellər  tətbiq  etməklə əzbərdən ədədlərin  20-yə  qədər  toplanma- çıxılmasın bilir; 
Üçbucaqları  və  dördbucaqları  tanıyır;başqa  çoxbucaqlılar  halında onların tərəflərini 
yaxud təpələrini sayır  və adlarını deyir,çoxbucaqlıların növlərini araşdırır; cədvəlin 
vacib olan hücrəsini  müəyyən  edə bilir  və  orada yazılmış məlumatları oxuyur sadə 
cədvəli doldura bilir. 

İcmal

Dərsin  məqsədi  nədir? 

Əsas məqsəd: şagird 20–yə qədər ədədlərin 10-10 ötməklə„hissə-
hissə“toplamağı  bacarsın.

Dərs  nəticəsində  şagirdlər   

Biləcəklər  (faktları, terminləri, necə  etməlidirlər  _ yadda  saxlanılacaq  məlumatları) 

Ədədləri   `onluğu  ötməklə  20 –yə qədər necə toplamağı;  99-a  qədər irəli-geri saymaq; 
sadə çətinliklərin həlli üçün  əyani  vasitələri  tətbiq etməyi. 

 düşünə  biləcəklər  (ideyaları, prinsipləri, ümumiləşdirməyi, qanunları  _ məsələnin əsas 
mahiyyətini ) ədədlər yığımdakı cisimlər  çoxluğunu  ifadə edir;ədədlərin toplanması - 
cisimlərin  yığımlarının birləşdirilməsinin  nəticəsi olduğunu ifadə  edir. 

Bacaracaqlar(bacarıqlar-qabiliyyətlər) (dərk  etmə bacarıq-qabiliyyətləri, riyazi  bacarıq  
-qabiliyyətlər _ onları siz qiymətləndirəcəksiniz) 20-yə qədər  „hissə-hissə“  toplamaq;  
iki  rəqəmli  ədəddə ədədin azərbaycanca(gürcücə) adına görə onluqların (gürcü dilində-
iyirmiliklərin) və  qalığın   müəyyən edilməsi; həmçinin,  onluqların  və  qaliğın miqdarının  
müəyyən edilməsi, onun  ifadə  şəklində yazılması ; həmin ədədin rəqəmlə yazılması. 
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Əlavə qiymətləndirmə

Şagirdlərin dərslə  əlaqədər olan ilkin bilik və bacarıq-qabiliyyətlərini   necə  aşkarlayaq?              
İlkin qiymətləndirməni necə təsəvvür edirsiniz? Müəllim əvvəlcədən keçirilmiş skrininq 
testlər və diaqnostik  qiymətləndirmənin nəticələrindən bilir ki;şagirdlərin müəyyən hissəsi 
10-a qədər toplama-çıxma üsullarını mənimsəməyibdir, ikincisi hissəsi isə 10-aqədər yaxşı 
manipulyasiyalar edir. Lakin 20-yə qədərdə isə çətinlik  çəkirlər;qalanlarının əksəriyyəti  
20-yə qədər toplamanın müxtəlif üsullarını müəyyən qədər mənimsəmişdir.  Hazırlığın 
daha konkret qiymətləndirilməsi isə ev tapşırıqlarının birgə araşdırılması zamanı baş verir: 
kimin 10-a qədər şifahi hesablamaq bacarığını mənimsədiyini; kim 10-a qədər yaxşı  
hesablayır,lakin 20-yə qədər hesablamada  çətinlik çəkir; kim yeni mövzunun öyrənilməsinə 
yaxşı hazırlaşıb;həmçinin, kim iki rəqəmli ədədlərin  oxunmasında, yazılmasında, onlardakı 
iyirmiliklərin ,onluqların və qalığın tətbiqində çətinlik  çəkir. 

dərsin planladırılması

siz nəyi differensiallaşdıracaqsınız?    Məzmun                        proses                      Məhsul

Differensiallaşdırmanı  hazırlığa müvüfiq  olaraq necə həyata keçirirsiniz? 

Aktivliklərin hər birini həyata keçirmək üçün qruplaşmanın hansı növlərindən istifadə 
edəcəksiniz (bütün sinif, cütlüklər, üçlüklər, dördlüklər, homogen, heterogen və  başqaları)? 

1.Ev tapşırıqlarının araşdırılmasının  I hissəsi_ bütün sinif; ev tapşırıqlarının 
araşdırılmasının  II hissəsi _ kiçik homogen qrup,qalanlar müstəqil  işləyirlər; 

2.Didaktik oyun  _ iki böyük qrup; 

3. 3-cü   aktivlik   _ bütün   sinif; 

4. 4-cü  aktivlik  _ üç heterogen qrup; 

5. 5-ci aktivlik   _ bir  az saylı  homogen qrup   və  üç  kiçik  heterogen qrup. 

Müəllim differensasiya edərkən şagirdlərin müxtəlif hazırlıqlarına  necə  münasibət 
bildirəcəyini qısaca təsvir edin .  

Ev tapşırıqlarını birgə araşdırılması zamanı müəllim nəyi isə anlamayan şagirdin  yanında 
nisbətən çox dayanır və ona, digər şagirdlər məsələni müzakirə edərkən ,yaxud, lovhədə 
işləməyi davam etdirdikləri halda,yaxud, əlavə məsələlərin həllini tamamlayarkən (artıq 
müzakirə edilmiş məsələlərin düzəlişinə başlamışlar) kömək edir. 

Başqa  sinif aktivliklərində isə müəllim şagirdləri hazırlıqlarına görə qruplaşdırır:  birinci 
qrupda `kifayət qədər hazırlığı olmayanları,ikincidə  _  `kafi hazırlığı olanlar, üçüncüdə _  
`yüksək hazırlığı olan şagirdləri ayırır; müəllim birinci qrupla işləyir,qalan şagirdlər müstəqil 
olaraq tapşırıqları yerinə yetirirlər. 

dərsin fazaları
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I əvvəlki

Birgə interaksiya ilə keçmiş 
dərsin hazırlıq məqsədi  
daşıyan ev tapşırıqlarının  hər 
bir  məsələlərini bütün siniflə  
birlikdə araşdırırıq; şagirdlərin 
movcud olan bilikləri elə  
aktivləşəcəkdir ki,  yeni bilikləri  
özləri qura biləcəklər;

şagirdlər praktik olaraq, nəyi 
öyrənəcəklərini artıq bilirlər; 
müəllim şagirdlərin hazırlığını 
qiymətləndirir və aşağı 
hazırlıqlı şagirdlərə fövqəladə 
yardım  edir.

II ərzində

Şagirdlər artıq praktik  
səviyyədə  bildikləri 
anlayışlarla  tanış olacaqlar  və 
formalaşdıracaqlar;bu bütün 
sinfilə birgə  interaksiya zamanı 
həyata keçirilir;

müəllim  aşağı hazırlıqlı 
şagirdlərə xüsusi yardım  edir..  

III sonrakı

Şagirdlər yeni mövzunun 
bir hissəsini sinifdə birgə 
işləyəcəklər; qalan bir 
hissəni isə evdə  müstəqil 
işləyəcəklər;

Bu zaman müəllim 
məqsədə necə nail  
olduğunu  və  kimə 
yardım  lazım olduğunu  
öyrənəcəkdir; bunların 
hamısını  o, gələcək 
dərsləri planlaşdırdıqda 
nəzərə alacaqdır.  

Bütün siniflə iş komponenti:

Tapşırıqlar/aktivliklər №

Ev tapşırığı (bir hissə);

3-cü aktivlik

differensasiya komponenti:

 Tapşırıqlar/aktivlikiər №

Ev tapşırığı (bir hissə);

2-cü aktivlik     4-cü aktivlik

 5-ci aktivlik

təlimdən sonrakı qiymətləndirmələr:

 Növbəti tədris prosesində siz bundan istifadə edirsinizmi? 

Müəllim ev tapşırıqlarının bitgə təhlil edən zaman keçmiş dərsin məqsədinə necə nail olduğynu 
qiymətləndirir və hansı şagirdlərə əlavə kömək lazım gəldiyini müəyyənləşdirir. Aşağı göstəriciləri  
olan  şagirdlərə  növbəti dərsdə  əlavə aktivliklər planlaşdırır; mümkündür ki, bir qrupda alınan 
nəticə başqa qrup üçün kafi olmasın,bu zaman zəif qrup seçilir.Əgər, şagirdlərin çoxu çətinlik 
çəkirsə, onda həmin aktivlik təkrarlanacaq: şagirdlər hazırlığına görə qruplaşdırılır və qruplara 
müxtəlif çətinlikli tapşırıqıqlar verilir.                                                                           

Əlavə resurslar:

Hansı əlavə resurslardan istifadə edirsiniz?

Əyani vəsait «Domino şəkilli ədədlər sxemi» (səh.17-dəki əlavəyə bax)
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plan -icmal
ev tapşırıqlqrının birgə araşdırılması  (20 dəq)

1. Ədədləri  1 –dən  6-ya qədər ardıcıllıqla yazaq,sonra isə cəmi   7  olmaqla ədədləri cüt-cüt 
qövslə  birləşdirək   və həmin ədədlərin cəmini yazaq:

  

Dəftərlərinizdə  həmin  işi  təkrarlayın,  lakin  bu  halda  1 –dən 9-a  qədər olan ədədləri  
(lakin  5 ədədini iki dəfə  yazın !) yazın və  cəmi  10 olan ədədləri qövslərlə birləşdirin .

2. 11 = 10+1, onbir = оn+bir,თერთმეტი=ათ+ერთ+მეტი;     12=10+2,oniki=on+iki;
13 = 10+3  onüç=on+üç; ცამეტი=ათ+სამ+მეტი;   
Eyni  qayda  ilə  yazın: 14, 15, 16, 17, 18, 19.

3. Köçürün   və   *  işarəsinin  əvəzinə  müvafiq   əməllərə uyğun olan işarəni yazın:
15 * 4 > 18 20 * 6 < 15 7 * 5 > 11 13 < 6 * 9 17 = 10 * 7
4 * 8 = 12 8 * 4 = 12 14 * 4 < 12 14 * 4 > 12 16 * 4 = 12

4. Rəqəmlərlə yazın: altmış  beş , otuz, doxsan  bir, yetmiş  bir.

5.Meymunun  pəncəsində   beş  barmağı  vardır, Avstraliyalı   cırtdanın isə   – azdır.
I. Avstaliyalı cırtdanın  bir  pəncəsində  neçə  barmağı   ola bilər?
II. Cırtdanın  və  meymunun  hərəsinin   bir  pəncəsini  götürsək  cəmi birlikdə  neçə  barmaq  
olar? 
III. Hərəsinin   bir  pəncəsini   götürsək , meymunun  barmaqlarının  sayı  cırtdanın 
barmaqlarının sayından  nə  qədər  çox  ola bilər?
Cavab  verərkən mümkün olan hər bir  imkanı  dəyərləndirin!

6.  Çertyoja  diqqətlə  baxın : 
Cədvəli  köçürün və  birinci                                                                                                         
sütundan başqa  qalanları doldurun:

Müxtəlif  fiqurlar Üçbucaq Kvadrat Dirə Düzbucaqlı Başqaları
Onların sayı

7.qnunauyğunluğa  uyğun  olaraq  daha beş  ədədi  yazın:

10,     10,     11,     11,     11,     12,     12,     13,     13,     13,     …  ?
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8. Onsəkkiz  bucaqlı  çəkin   və   zövqünüzə  uyğun olan  rənglərdə  rəngləyin.

Şagirdlər  ucadan növbə  ilə  məsələləri  və  calışmaları  oxuyurlar;öz  cavablarını  
formalaşdırırlar ,cavabı əsaslandırırlar,həmçinin  mubahisələr ola bilər.Uşaqların  əksəriyyəti 
,təbii  olaraq  ,oz mühakimələrini müdafiə edəcəkdir,

Baxmayaraq  ki,   dedikləri   dəftərdə  yazdıqlarından  azacıq  fərqlənir . Belə  interaksiya  
uşaqları  çox  fəallaşdırır , bu  isə  olduqca  yaxşıdır. Ona  görə  də  müəllim çox  diqqətli 
olmalıdır ki, birgə  diskusiyalara həddən artıq  vaxt  sərf etməməlidir – əks  təqdirdə sinif  işlərini  
və  oyunlarını keçirə bilməz.Əgər şagird nisbətən çətin ev tapşırığını  yerinə yetirməyibdirsə, 
o,  həmin tapşırığı  sinifdə  – həmin  məsələnin araşdırılması zamanı  -yerinnə  yetirməlidir 
. Müəllim  partalar arası  gəzir və   yardıma  ehtiyacı  olan şagirdin yanında  uzun müddət  
dayanıraq  yardım  edir ,digər şagirdlər  isə  müzakirəni  davam etdirirlər.

Ev  işlərinin  müzakirəsi  zamanı bütün şagirdlər  qələmlərini  əllərində  tutaraq işlərində 
düzəlişlər və  əlavələr edirlər , yeni  sətirdən  başda  nəyi isə  yazırlar, müəllim  isə  partalar  
arası  gəzir  və   şagirdlərin  işinə nəzarət  edir.Bunun üçün  müəllim əlavə  vaxt  sərf  
etməməlidir! Müəllim  tapşırıqların  müzakirəsinə  başlamalı, şagirdlərdən  biri lövhədə  
nəyi  isə  yaza  bilər (çətin  məsələləri  başqalarına  izah etmək  üçün), müəllim isə  lazım  
gələrsə  müzakirələrə  qoşula  bilər – bu   zaman   o,  partalar  arasında  gəzir  və  şagirdlərin  
işlərihə  baxır.

Hər  dərsdə  müəllim hər  bir  şagirdə  yanaşmalıdır , heç  olmasa  bir  qədər onunla şəxsən 
danışmalıdır, təərifləməli  və  çatışmamazlıqları  göstərməlidir. Aydındır ki , şagirdlərin ev  
işlərinin  hamısını  yoxlamaq mümkün  deyil, lakin,  müəllim işlərə  baxmalıdır və  nə  isə 
deməlidir, şagirdi  ümumilikdə  deyil, konkret  olaraq  təərifə  layiq olanı  göstərməklə 
təərifləyir; bu  zaman nəzərə  çarpan səhvləri  də  düzəltməli,çatışmazlıqları göstərməli ; 
həmçinin   köməyə  ehtiyacı  olana  kömək etməlidir. Nisbətən  çətin  olan sonuncu  məsələlərə 
dair  izahat: 

4.qəsdən  məlum  olmayan heyvan növü  seçilmişdir. Cavablar: 

I. Dörd, üç, iki, bir; II. Doqquz, səkkiz, yeddi,altı; III. Bir, iki, üç, dörd. 

5.Üçbucaqlar–2; кvadratlar – 0; dairələr – 4; dörd bucaqlılar – 4; başqaları – 2.çətinlik  çəkən 
şagirdlər  həndəsi  fiqurların təsnifatı  plakat-sxemlərə  baxa bilərlər. 

6. Cavab: 14, 14, 15, 15, 15. 

7. Müəllim soruşmalıdır: – Çoxbucaqlısının  niyə «gözəl» olduğunu  kim  bizə  izah  edə 
bilər? (şagirdə  öz münasibətini  sözlərlə formalaşdırmağa imkan verin) 

№1-3 məsələlər əsas  sualı hazırlayır –  «hissələrlə»toplama, №4 isə– başqa bir kiçik dərsin 
mövzudandır, o,öyrənilənlərin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.Onların  uzun müddətli  
müzakirəsi hamıya vacibdir. Əgər bu  zamam bəzi şagirdlərin«ilkin bilikləri»bilmədikləri  
aşkar  olarsa,müəllim onları  ayrıca  oturdur və  kömək  edir.Başqa şagirdlər isə ev  
tapşırıqlarının  nisbətən çətin  olan sonuncu məsələləri haqqında müzakirələr  edirlər. 
Müəllim onlara aşağıdakı  məsələlərdən birini  araşdırmağı  tapşırır, məsələn:
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5.Cırtdanın iki  pəncəsi vardır. Cırtdanla  meymunun birlikdə  neçə  barmağı  ola bilər? 

6.Çertyojda  cəmi neçə düzbucaqlı  vardır?Onlardan neçəsi dördbucaqlıdır?

7. Aşağıdakı qanunauyğunluğa müvafiq olaraq  oğlan və qız  adlarından ibarət elə sıra 
düzəldin ki, onların adlarındakı hərflərin sayı tədricən artsın. 

Nümunə:İa, İa ,Qia, Qia, Qia, Nino, Nino,  Акакi, Акакi, Акакi, 

Тinikо, Тinikо, Амirani, ... ...

8. Oniki bucaqlı çəkin və onu sizin zövqünüzə uyğun olaraq  gözəl rənglərlə rəngləyin .

Şagirdlər  bu üç məsələdən birini  seçir və həlle dirlər. Bəziləri iki , hətta, üç məsələni 
müvəffəqiyyətlə  həll edə bilərlər. Şagirdlər cütlüklərlə işləyirlər.

Müəllim  isə bu zaman kifayyət qədər hazırlığı olmayan şagirdlərlə  №1 məsələni (əlavə 
olaraq 10-a qədər) № 2, №3 və №4 məsələləri həll  edirlər.Məqsədə uyğundur ki ,əlavə 
olaraq  yardımçı  vasitə kimi müəllim   I sinif dərsliyindəki əyani vəsaitdən – «Ədədlərin 
dominoya oxşar sxemindən»istifadə etsin. 

«Əl  çalmağı   ona  tamamlayaq»  və  «Barmaqların  sayını  ona tamamlayaq» (oyun, 5 
dəq.) 

İki  oyun keçirilir, şagirdlər üstünlük  verdikləri oyunu  özləri  seçirlər. Hər  iki oyun  
hərəkətlidir.

I. Müəllim özü nümunə  göstərir, sonra   şagirdlər cüt –cüt növbə  ilə davvam etdirirlər : 
şagirdlərdən  biri  bir neçə  dəfə əl  çalır,onun tərəfmüqabili  isə  əl çalmanın sayını ona 
tamamlayana qədər əl  çalır (həmçinin  sözlərlə  ifadə  edir); sonra  – ikinci  cütlük və  sair. 
Digər şagirdlər isə kimin  səhv edib – etmədiyini yoxlayırlar.Sonunda müəllim bir cütlüyü  
seçir (passiv  şagirdi) və   10 dəfə  əl çalır  – Sən  neçə  dəfə əl çalmalısan? {heç  bir dəfə, 
sıfır  dəfə}. 

II. Müəllim özü nümunə  göstərir, sonra   şagirdlər cüt –cüt növbə  ilə davvam etdirirlər: 
şagirdlərdən biri barmaqları ilə 1 dən 9-a qədərədəd  göstərir, onun tərəfmüqabili  barmaqlarını  
elə göstərməlidir ki ,say  10-u tamamlasın,  (həmçinin sözlərlə  ifadə edir); sonra  – ikinci  
və  sair. Digər şagirdlər isə kimin  səhv edib – etmədiyini yoxlayırlar . Sonunda müəllim bir 
cütlüyü  seçir (passiv  şagirdi)  və  10 barmaq  göstərir – Sən  neçə  barmaq göstərməlisən ? 
{heç  birini, sıfır} 

«Hissə-hissə»  20-yə  qədər toplamaq (7 dəq)

Müəllim lövhədə bir  sətirdə  yazır: 

6 + 9; 8 + 8; 13 + 5; 10 + 6; 7 + 6. 

– Onlardan ən asan toplananı hansıdır? {10 + 6}. Niyə? {ona görə  ki, sözlərin  özü  göstərir : 
on  toplansın  altısı , on-altısı çox, onaltı}. Hətta hesablamaq  da lazım  gəlmir, çünki sözlərlə  
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birbaşa deyilir. Başqaları  da çətin deyil , lakin  bir  azacıq saymaq lazımdır.Ona əlavə  
etmək isə  – olduqca  asandır!İndi isə  Qeorgi qalanlarını  hesablayacaq  – çox asan toplama  
nümunələri. Hamısını  hesabla,heç  birini  də  ötürmə ! {10 + 1, 10 + 2, ..., 10 +9, 10 + 10} 

– İndi  isə toplayaq, məsələn: 8 + 9 =? (həm   lövhədə yazaq , həm  də  dəftərlərdə). Bu  qayda 
ilə toplayırıq: əvvəlcə 8-i ona tamamlayırıq. Bu olduqca  asandır! Ona  necə tamamlayaq? {8 
+ 2 = 10} Biz  artıq  8-ə iki əlavə etmişik . Lakin neçə əlavə  etmək laxım idi? {on} Deməli, 
yenə  neçə  əlavə  etmək lazımdır? {yeddi}. Yazırıq! 

8 + 9 = 8 + 2 + 7 = 10 + 7 = 17.

Həmçinin şagirdlər  müvafiq kubikləri  yığırlar: 8 dənə qırmızı , 9 dənə  – yaşıl. Başqa  bir  
şagird isə  «kvadrat  lövhədə» (aşağıdakı  şəklə  bax) maqnitlərdən  8 + 9 yığır. 

Lakin burada  9 – 2 = 7 olduğunu  qeyd etmək lazım deyil.Çıxma əməlini daxil etmək  
məsələni çətinləşdirir. Mühakimə belə yürüdülür: 2-ni artıq əlavə etmişik ,  7 əlavə  etmək 
qalıbdır.Əgər şagirdlər  çıxılmaz  vəziyyətdə qalarsa, müəllim xarırladır: 

– Doqquzu  nəyin-nəyin cəminə ayırmaq  olar?İki  ilə  nəyin ...? {yeddinin}, Beləliklə, 
əgər  lazım gələrsə, ikinci toplananın iki toplanana ayrılmasından istifadə edirik  –çıxmadan 
yox!Əgər  belə halda da şagird çətinlik  çəkərsə, əyani  vəsaitə – «Ədədlərin dominoya oxşar 
sxeminə»baxa bilər.

«Hissə-hissə»  20-yə  qədər toplamaq (8 dəq)

müəllim  şagirdləri,dərs zamanı aşkarlanan hazırlıqlarına görə ,  homogen  qruplara  ayırır.
Birinci qrupa 10-a qədər toplama-çıxma qabiliyyəti kifayyət  qədər  möhkəmləndirilməmiş 
şagirdlər daxil edilir;ikinciyə – əməlləri 10-a qədər yaxşı bilib, lakin 20 –yə qədər də çətinlik 
çəkənlər; üçüngü qrupa isə –  20-yə qədər bu və ya digər  qaydada hissə-hissə toplamanı 
qavrayanlar daxil edilir .

– İndi isə yazmadan , ağlımızda  asan  üsulla toplayaq: 

I. 8 + 5; II. 9 + 6; III. 7 + 5.

I.   Birinci qrup rəngli kubiklərdən  istifadə  edirlər,müəllim onlara kömək  edir –İki  rəngi  
bir –biri ilə birləşdirsək nə alarıq?Qırmızı rəngli kubikləri bu qutuya   yığın,neçə boş yer 
qaldı? {İki}. Bu onluğu  doldurmaq üçün yaşıl  kublardan neçəsini  artırmaq lazımdır? 
{İki} .Şagirdlər iki  müxtəlif  rəngli  kubları bir  qutuya yığmağı və  saymağı  asanlıqla  
bacarırlar. Müəllim  əlavə  olaraq soruşur: – Neçə  yaşıl kubik  qaldı? {Üç}.Bəs onda  cəm  
nəyə  bərabərdir ? (Yaxşı olar  ki, şagirdlər  qalmış  yaşıl kubikləri  yığmamışdan  əvvəl 
cavab versinlər: on və  üç = on-üç)

Şagirdlər  dəftərlərinə bərabərliyi  yaxırlar: 8 + 5 = 13. 

II.İkinci qrup«kvadrat lövhə» və maqnitlərdən istifadə edərək müstəqil işləyirlər .Müəllim 
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qaçqın  nəzərlə göz gəzdirərək şagirdlərin maqanitləri düzgün yığıb- yığmadıqlarına 
nəzarət edir.Sonunda şagirdlər dəftərlərinə aşağıdakı bərabərliyi yazırlar : 9 + 6 = 15. – 
Necə topladınız? {Əvvəlcə 9-a  1 əlavə etdik, 10 aldıq,sonra əlavə olaraq  5 –i artırdıq 
və  15 aldıq} 

III. Üçüncü qrupdan müəllim xahiş  edir ki,əzbərdən  toplasınlar və  cavabı müstəqil olaraq 
özləri yazsınlar; sonra müəllim yalnız bərabərliyi yoxlayır. 

Üçüncü qrup , ehtimal  ki, tapşırığı vaxtından  əvvəl həll edəcəklərdir.Müəllim onlara  
əlavə tapşırıqlar  verəcəkdir: –Kubikləri  elə  düzün ki , başqa  bərabərliklər də alınsın  
və  alınmış  bərabərlikləri  də  dəftərlətinizə yazın . Çalışın mümkün qədər çox nəticə 
əldə  edəsiniz! 

Əgər dərsin qurtarmasına qədər müəyyən vaxt qalarsa, qrup öz işlərini hamıya təqdim edir. 

sözlərlə deyilmiş iki rəqəmli  ədədlərin onluqlqrla sayılması və  onların rəqəmlərlə 
yazılması  (5 dəq)

Dərsin əsas mövzusu mahiyyətcə,cəbridir, çünki onun əsas çətinlikləri və mənası əməllərin 
xassəsi ilə bağlıdır (ümumiyyətlə, şifahi hesablamanın asan üsulları cəbrə  aiddir). Ona  görə  
də ,növbəti  sual sırf riyaziyyata  aiddir – ədədlərin  quruluşu,azərbaycanca (gürcücə) adı  və   
100-ə qədər saymaq.Bununla bərabər ,sinif  bu vaxta qədər artıq  məsələlərlə tanış olmuşdur 
və azacıq inkişaf etdirmək –möhkəmləndirmək  lazımdır (bu işdə, həmçinin,  ev tapşırığının 
4 №-li məsələsi kömək edir).

II sinif riyaziyyatının əsas əyani vəsaiti və metodoloji dayağı  
olan«Kvadratik maqnitli lövhə»bu qəbildəndir (hər bir  sütunun 
hücrələrinin  iki qonşu onluğu iyirmiliyi yaradır,iyirmiliklər isə  
başqa –başqa   rənglənmişdir).

Bu əyani  vəsait ikirəqəmli ədədlərin  gürcü dilində adlandırılmasını 
başa düşmək və toplama –çıxma  əməllərini yerinə yetirmək  üçün 
çox vacibdir.

Məsələn,burada 58 ədədi verilmişdir: ორ-მ-ოც-და-თვრამეტი 

= 5 • 10 + 8.

Belə  bir  sxemi «Sütun -divar-kub»adlı plastik  maddədən hazırlanmış yığımla da həyata 
keğirmək olar,yalnız hər  iyirmiliyi müxtəlif rənglərlə rəngləmək lazımdır.

Şagirdlər bunları  artıq bilirlər.Dərs zamanı  müəllim şagirdləri dörd qrupa bölür,həm də 
çalışır ki, homogen qrupda iki rəqəmli ədədlərin quruluşunu çətinliklə anlayan,  azərbaycanca 
(gürcücə) adlandırmaqda çətinlik çəkən və rəqəmlərin yazılışında əlaqə yarada bilməyən 
şagirdləri bir qruplaşdırır.Qalan üç qrup heterogendir: hər qrupda aktiv,güclü və orta səviyyəli 
şagirdlər vardır.Müəllim əvvəlcə dörd ədədi sözlərlə lövhəyə yazır  (məsələn,səksən altı ) 
və hər qrupa bir ədəd verir . Qrup üzvləri verilmlş ədədi hansı əyanilikdən istifadə etmıklə 
yığacaqlarına  özləri qərar  verir – «Kvadratik maqnitli lövhə»ni,yazud  «Sütun -divar-kub». 
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Müəllim kifayyət qədər  hazırlığı olmayan qrupun yanında qalır və onlarla birlikdə verilmiş 
ədədin necə yığılmasına nəzarət edir. 

Qrup («Kvadratik  maqnit lövhə» ,yaxud «Sütun-divar-kub» əyani 
vəsaitlərindən istifadə etməklə ) ifadəni qurur və yazır: 

Yuxarıda  deyildiyi kimi, bu məsələ şagirdlərə artıq öyrədilib və anlaşılıbdır,ona görə  də 
qalan üç qrup müstəqil işləyir və tapşırığı asanlıqla yerinə  yetirirlər .Müəllim öz qrupu ilə  
tədris pillələrinin (xaraçoların)köməyi ilə yuxarıdakı  yazıların alınmasına yardın  edir  – 
bundan sonra əyani  sxem hazır olduğuna görə soruşulur:

– Təsvirin köməyi ilə miqdarı  necə yazaq? {Şagird onluqlara baxaır  və yazır:                8 • 
10 + 6} Neçə onluq  vardır? (Şagird birbaşa oxuyur  və sözlə ifadə edərək yazır : «Səksən 
altı»). Yazırıq! (Yazılmış sözlərin altından yazır: 8 • 10 + 6). Miqdarı  yalnız  rəqəmlərlə 
necə yazaq? Xatırlayaq ki, rəqəmlərlə  səksən   altını necə  yazdıq, iyirmi… Əvvəlcə  hansı 
rəqəmi  yazmaq  lazımdır? {Onluqların sayı}. Sonra? {Qalanı, qalan təklikləri}. Səksən 
altını  necə yazaq ? {Rəqəmlərlə yazır 86 } – Biz artıq bilirik ki: ədədi  adını  demək və  
yazmaq  üçün onda olan onluqları (gürcücə-iyirmiliklərin)saymaq lazımdır .Bu yazılışda  
( 86-nı  göstərir)  8 nəyi göstərir? {Göstərir ki, səkkiz onluq vardır}. Bəs 6 nəyi göstərir? 
{Göstərir ki, daha altı dənə qalıbdır}.Deməli,onluqlardan başqa  altı təklik vardır .

Yuxarıda  deyildiyi kimi, bu məsələ şagirdlərə artıq öyrədilib və aydınlaşdırılıbdır,ona görə  
də qalan üç qrup müstəqil işləyir və tapşırığı asanlıqla yerinə  yetirir .Müəllim öz qrupu ilə  
tədris pillələrinin köməyi ilə yuxarıdakı  yazıların alınmasına yardın  edir  – bundan sonra 
əyani  sxem hazır olur.

Yenə  müəllim bir daha xatırladır  ki,mövzunu əvvəlki dərslərdə artıq öyrənmişik : –  «19»-
un yazılışında da eyni ilə belə  idi ! 1 rəqəmi nəyi göstərir?  9 rəqəmi?  «26» -nın yasılışında 
da eyni ilə belədir! 2 rəqəmi nəyi göstərir?6 rəqəmi?(Ola bilsin ki,məsələnin   detallarına 
qədər dərindən araşdırılmasına ehtiyac qalmasın –qrup gecikmirsə ).      

növbəti  günlər  üçün ev tapşırıqları  üçün məsələlər

1.Hesablanması daha asan olan ikiqat toplamanı yazın və hesablayın: 

8 + 5          8 + 4 + 1;        8 + 3 + 2;      8 + 2 + 3;          8 + 1 + 4.

2. Ədədləri oxlarla elə birləşdirin ki,oxun istiqaməti  ədədləri   
özlərindən   3 vahid böyük olan ədədlə birləşdirmiş olsun .

3. 17 və 19 arasında yerləşən ədəd  6 və 8 arasında yerləşən 
ədəddən neçə vahid böyükdür?

4.  * işarəsinin  əvəzinə  < ,  > yaxud  =  işarələrindən birini 
yazın:

     6 – 2 * 16 – 2          15 – 3 * 7 + 5           18 – 9 * 20 – 17          16 + 4 * 14 + 6.

Səksən altı  -  86 
(dördiyrinivəaltı)

4 • 20 + 6

86
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5. Bu sıradakı ən böyük ədədlərlə  ən kiçik ədədlər  arasındakı fərq  nəyə bərabərdir?

9 + 7,       6 + 6,       8 + 8,       7 + 6,       3 + 9,       5 + 8,       2 + 6,       4 + 7. 

6. Bacının  11 yaşı  vardır   və  o, qardaşından  4 yaş böyükdür. Qardaşın neçə yaşı var-dır?                                                                                                                                    

7. Hər bir toplama halı üçün elə ikiqat cəmi köçürün ki ,onun hesablanması başqalarından 
asan  olsun  və  hesablayın :

I.   6 + 6 = ?6 + 5 + 1;     6 + 4 + 2;     6 + 3 + 3;     6 + 2 + 4;     6 + 1 + 5. 
II.  17 + 4 = ?     17 + 3 + 1;     17 + 2 + 2;     17 + 1 + 3. 
III. 19 + 5 = ?     19 + 4 + 1;     19 + 3 + 2;     19 + 2 + 3;     19 + 1 + 4. 

8. Məsələnin şərtini qısaca yazın və həll edin:

Şagird 15 üçbucaqтр, 4 dördbucaq və 9 dairə rəngləməlidir. O, 3 çoxbucaqlı rənglədi. Neçə 
rənglənməmiş çoxbucaqlı qaldı? Neçə fiqur rənglənməlidir?

 

9. Bölgülü bu iki şəklə bax:

Soldakı:                  4 + 8 = 12

Sağdakı :               17 – 12 = 5   

Digər bölgülər doldurulmamışdır. Şəkli köçürün və qanuna uyğun olaraq doldurun.
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Əlavə:Ədədlərin dominoya bənzər sxemi
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rIyazIyyat  dərsInIn dİfferensasİya elementlİərİ          
Ilə    planlaşdIrIlmasI  sxemİ

mÖVzu: ədədlərİn VurulmasI 

mövzu: Ədədin  üçə vurulması sinif:  Üçüncü

lazım olan vaxt: Mövzunun tədrisi bir  45-dəqiqəlik dərsdəmi qurtaracaq? Cavab                       
,, yoxdursa“, onda xahiş edirik dəqiqləşdirəsiniz, neçə dərs müddətinə?

Bir  dərs – 45 dəq.

milli tədris planının  standartı:

riy.III.3. Vurma-bölmə əməllərini yerinə yetirir və onları toplama- çıxma əməlləri ilə və  
bir-biri ilə əlaqələndirir :

Vurma əməlini çox saylı toplama ilə nümayiş etdirir; sadə hallarda şifahi olaraq vurma- bölməni 
yerinə yetirir  (məs., bir rəqəmli ədədlərin vurulması).

riy.III.8. Həndəsi fiqurlqrı tanıyır və təsvir edir: 

Həcmi həndəsi fiqurları memarlıq və incəsənət nümunələrində və yaxud illustrasiyalarda ,məişət 
əşyalarında,həmçinin modellər yığımında tanıya bilir; fiqurların elementlərini fərqləndirir və 
onlarən adını həndəsi terminlərlə ifadə edə bilir (məsələn, təpə, til, yan üz).

lazım olan ləvazimatlar:

Şagird dərsliyi,dəftərlər,qələmlər, lövhə, təbaşir, rəngli maqnit çubuqlarının yığımı,iri formatda 
çəkilmiş 10 üçbucaq cərgəsi ,stereometrik maqnit yıçımı(konstruktor),         bir tərəfi qırmızı(yaxud 
başqa parlaq rəngli)kərpicin böyük modeli – ağacdan, kartondan, yaxud, başqa.

Vacib olan ilkin bilik və bacarıqlar:

Şagirdin vurma anlayışı vardır– müxtəlif toplananları toplamaq; qruplarla saymaq bacarığı 
formalaşıbdır(cütlüklərlə, üçlüklərlə, səkkizliklərlə, onluqlarla, onbirliklərlə, onikiliklərlə, 
yüzlərlə…); toplananların yerdəyişmə qaydasını bilir; ədədləri 2-yə vura bilir, yəni ədədi ikiqat 
artırmağı, yaxud 2 ədədini ədədə vurmağı;ədədi  0-a və 1-ə vura bilir;100-ə qədər toplama-çıxma 
bacarığı formalaşıb ;

«Yan üz», «til», «təpə»terminlərini bilir; çoxbucaqlıları , kvadratı,düzbucaqlını tanıyır; kubu, 
kərpiccyi (duzbucaqlı paralelepipedi)tanıyır;kubun ortaq təpələrini  ayırd edir, kubun üzlərinin 
ortaq təpələrini ,  üzlərin ortaq tillərini ,tillərin ortaq təpələrini göstərir.   

Icmal

Dərsin məqsədi  nədən  ibarətdir?

əsas məqsəd: Şagird 3-ə vurmanı(üçqat artırmanı) , yəni  3-ə vurmanın üsullarını bilməlidir. 

yardımçı  məqsədlər: Şagird vurma qabiliyyətləri möhkəmləndirilməlidir;3 ədədinin bəzi 
ədədlərə vurulmasını yadda saxlamalıdır ;kərpicciyin təpə , til,yan üzlər və qonşu üzlərin 
ortaq  tillərini və qonşu tillərin ortaq  təpələrini tanımalıdır;stereometrik  qavrayışı  inkişaf 
etdirməlidir .

Dərsi   Gürgüstanın  İbtidai  Təhsil  proyekti  üçün  riyaziyyat          
yönlü   təlimçi   Zurab   Vaxaniya   hazırlamışdır
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şagird  dərs nəticəsində 

Biləcəkdir (faktları, terminləri,informasiyanın yadda qalması üçün nə etməlidir )

3-ə vurma yaxud 3-ün vurulması üsullarını;bəzi ədədlərin 3-ə vurulmasının qiymətlərini ; 
kərpicciyin qonşu üzlərinin ortaq tillərini  və qonşu tillərin ortaq təpələrini  ayırd etməyi.

Başa  düşəcəkdir (ideyaları, prinsipləri, ümumiləşdirmələri, qanunları – məsələnin əsas mahiy- 
yətlərini)                                                                                                                                 

Vurmanın mənasını  və üsullarını.

Bacaracaqlar(qabiliyyətlər) (düşüncə qabiliyyətləri,riyazi qabiliyyətlər-onları siz 
qiymətləndirəcəksiniz )

Bir rəqəmli və bəzi iki rəqəmli ədədləri üçqat etmə ; kərpicciyin təpələrini,tillərini və  üzlərini 
əlaqələndirməyi.

Ilkin qiymətləndirmə

Şagirdlətin tədris məsələləri ilə bağlı ilkin bilik və bacarıqlarını necə başa düşürcünüz? İlkin 
qiymıtləndirməni necə başa düşürsünüz?

Əvvəlcədən keçirilmiş skrininq və diaqnostik qiymətləndirməyə əsaslanaraq müəllim bilir ki: 
şagirdlətin müəyyən hissəsi ədədlər üzərində əməllərin yerinə yetirilməsində çətinlik çəkirlər.

Hazırlığın daha konkret qiymətləndirilməsi ev tapşırıqlarının birgə analizi zamanı ortaya çıxır– 
vurmanın nəticəsini tapmaq,ədədləri iki qat artırmanı bilmək:həmçinin,kimlərin ikiqat artırmanı 
bildiyini;lakin,vurmanı bilmədiyini;kimin yeni dərsi öyrənməyə hazır olduğunu .

dərsin planlaşdırılması

nəyin differensiallaşdırılmasını istəyirsiniz?  Mövzu       proses      məhsul   

Hazırlığa uyğun olaraq differensasiyanı necə həyata keçirəcəksiniz?

Hər bir aktivliyin həyata keçirilməsi üçün qruplaşdırmanın hansı formasından istifadə 
edəcəksiniz(bütün sinif,cütlüklər, üçlüklər, dördlüklər, homogen, heterpgen qruplar)? 
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1.Ev  tapşırıqlarının araşdırılmasının  I hissəsi – bütün sinif iştirak edir; Ev  tapşırıqlarının 
araşdırılmasının  II hissəsi – kiçik bir homogen qrup ayrılır, qalanlar isə müstəqil işləyirlər;

2. Didaktik oyun – iki böyük qrup  iştirak  edir ;

3. 3-cü aktivlik – kiçik homogen qruplar  ayrılır;

4. 4-cü aktivlik – bütün sinif iştirak edir .

Qısaca olaraq müəllimlərin  şagirdlərin müxtəlif hazırlıqlarına differensasiya ilə necə reaksiya 
verəcəyini ifadə edin.

Ev tapşırıqlarının birgə araşdırılması zamanı müəllim çətinlik çəkən şagirdin yanında nisbətən 
uzun müddət dayanır və ona yardım edir, digər şagirdlər isə müzakirəni davvam etdirirlər və ya 
lovhənin yanında işləyirlər,yaxud əlavə tapşırıqları yerinə yetirirlər (müzakirə edilmiş məsələlərin 
düzəlişindən sonra əlavələri alırlar).

Başqa  aktivliklər zamanı  müəllim şagirdləri hazırlıqlarına  uyğun olaraq  qruplara bölür: birinci 
qrupda  –  «kifayyət qədər  hazırlığı olmayanlar », ikinci qrupda  isə  – «kafi  hazırlığı olanlar», 
üçüncü  qrupda – «yüksək  hazırlığı olanlar »; müəllim  birinci  qrup şagirdlərlə işləyir , digər  
şagirdlər   müstəqil  işləyirlər.

dərsin  fazaları

I  İlkin biliklər

İnteraksiya  üsulu ilə    
siniflə birlikdə  hazırlıq  
tapşırıqlarının  hər  bir  məsələsi  
araşdırılır;şagirdlərdə  qazanılmış 
ilkin biliklər  aktivləşdirilir; 
onlara elə istiqamət  verilir 
ki, yeni  bilikləri  şagirdlər  
özləri qururlar; mahiyyətcə, 
şagirdlər  nəzəri olaraq 
öyrənəcəklərini,praktiki olaraq 
artıq  bilirlər ;müəllim şagirdlərin 
hazırlığını qiymətləndirir  və 
kifayyət qədər hazırlığı olmayan 
şagirdlərə təcili yardım edir. 

II dərs ərzində

Şagirdlər  praktiki olaraq  
artıq bildikləri ilə yalnız 
tanış olacaqlar  və  onu 
formalaşdıracaqlar; 
bu, bütün siniflə  
interaksiya kimi,həm də  
qruplarla  iş kimi həyata 
keçirilir;müəllim kifayyət 
qədər hazırlığı  olmayan 
şagirdlərə  xüsusi yardım  
edir .

III sonra

Şagirdlər müəyyən hissəni  
sinifdə  birgə işləyəcəklər, 
digər hissəsini isə   – evdə  
müstəqil  işləyəcəklər ; 
nəticələri isə interaksiya  
ilə bütün siniflə  müzakirə 
edəcəklər ;bu zaman 
müəllim  kimin məsələni  
necə qavradığını biləcək, 
kimə  gələcəkdə yardım 
lazım olduğunu biləcək; 
bunları  müəllim gələcək 
dərsi  planlaşdırarkən nəzərə 
alacaqdır.  

Bütün siniflə işin komponenti:

Tapşırıqlar/акtivliklər №

 Ev  tapşırığı(müəyyən hissə);

4-cü aktivlik.

diferensasiya edilmiş komponent:

Tapşırəqlar/aktivliklər №

Ev  tapşırığı(müəyyən hissə);

2-ci aktivlik;

3-cü aktivlik. 
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tədrisin sonrakı qiymətləndirilməsi:

Şagirdlərin  hazırlığı  haqda   əldə  etdiyiniz  məlumatları  növbəti  tədris      prosesinə necə tətbiq  
edirsiniz?                                                                                                                                                                                                                       

Aşağı  göstəriciləri  olan  şagirdlər üçün növbəti dərsə aid  əlavə aktivliklər planlaşdırılır ; əgər 
başqa qrupların nailiyyətləri  kafidirsə,bir arup ayrıla bilər .əgər şagirdlərin əksəriyyəti çətinlik  
çəkərsə ,bu zaman təkrar olaraq oxşar aktivliklər keçirilir : şagirdlər yenə  hazırlıqlarına uyğun 
olaraq qruplara  bölünür və qruplara çətinliklərə görə fərqli tapşırıqlar verilir.

 əlavə resurslar:

Hansı  əlavə resurslardan istifadə edirsiniz?

Öyrənilmiş materialların  icmalı;biliklərin möhkəmləndirilməsinə ehtiyacı olan şagirdlər üçün 
artıq istifadə edilmiş əyani vəsaitlər.
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plan-icmal
ev  tapşırıqlarının birgə  araşdırılması   (20 dəq)

1. Ədədləri ikiqat  artırın:  5,  6,  1,  9,  10,  11,  12,  0  və  15.
2. Aşağıda yazılanlarla yuxarıda yazılanları müqayisə edin  və  asan üsulla həll  edin:

5 · 6 = 30          7 · 4 = 28         4 · 7 = 28           5 · 9 = 45          7 · 15 = 105        6 · 20 = 120
   6 · 6 =               8 · 4 =   5 · 7 =                  6 · 9 =               8 · 15 =              7 · 20 = 

3. I. Nağıl həyətində 9 ucadan banlayan xoruz  və  bir dənə təkqanad toyuq vardır. 

Onların qanadlarının  sayı  nə qədərdir?

II. Nağıl həyətində 9 ucadan banlayan xoruz, onlardan biri isə tək qanad yarım toyuqdur. 

Onların qanadlarının  sayı  nə qədərdir?

4.fikirləşin, ədəd oxunun  qeyd olunmuş nöqtələrinə hansı ədədləri yazmaq lazımdır?

5.tərəflərinin  biri   2 sм 3 мм, 
digəti  isə  – 4 sм 5 мм  olan 
üçbucaq  çəkin .

6. Köçürün  və   *   işarəsinin  əvəzinə  lazım olan rəqəmləri yazın:

93 * < 931;          416 > 4 * 6;          570 < 5 * 0;          089 < 0 * 0;          303 > * 80.

Hansı  bərabərsizliyə  iki müxtəlif  rəgəm yazmaq  olar?

7. Lövhəyə çoxlu sayda üçbucaqlar və  iki  kvadrat çəkilmişdir. Fikirləşin,hansı  fiqurların 
sayı çoxdur?

I. Üçbucaqlar  yoxsa düzbucaqlılar ;   II. Üçbucaqlar  yoxsa dördbucaqlılar;       III.Üçbucaqlılar  
yoxsa  çoxbucaqlılar  .

Şagirdlər növbə ilə məsələləri və yarı məsələləri uca səslə oxuyurlar; həmçinin öz cavablarını  
formalaşdırırlar , həlli  əsaslandırırlar ; həmçinin ,diskusiyalar edirlər. Təbii  ki, dedikləri 
dəftərlərə yazdıqlarından azacıq fərqləndiyinə  baxmayaraq, şagirdlərin əksəriyyəti  öz 
fikirlərini söyləməyə çalışır . Belə  interaksiya  şagirdləri  aktivləşdirir, bu isə çox  yaxşıdır. 
Ona  görə  də  diskusiyalara çox vaxt  itirməmək  üçün müəllim çox diqqətli olmalıdır–belə 
hallarda o, sinif işini  və ya  oyunları keçirə  bilməz.

Əgər  şagird  ev tapşıriğının  nisbətən çətin olan məsələsini həll etməyibdirsə, onda ev 
tapşırıqlarının birgə analizi zamanı bu məsələni sinifdə mütləq  yazmalıdır.  Müəllim 
partalar  arası  gəzir  və köməyə  ehtiyacı  olan şagirdin  yanında uzun müddət     dayanır,   
digər   şagirdlər  isə müzakirəni  davvam etdirirlər. 
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Ev tapşırıqlarının  analizi  zamanı bütün  şagirdlərin hamısı qələmlərini  əllərində hazır  tuturlar 
və  düzəlişləri anındaca tamamlayırlar, düzəlişlər  edirlər, yaxud,  yeni  sətirdən yenidən 
yazırlar, müəllim isə partalar  arası  gəzməlidir  və  şagirdlərin  yazı  işlərinə  baxmalıdır. 
Bu  məqsəd  üçün  əlavə  vaxt  sərf  etməyə  ehtiyac  yoxdyr! Müəllim  eyni  zamanda  
məsələlərin  müzakirəsini  davvam  etdirir, şagirdlərdən biri  lövhəyə  nəyi  isə  yazır (çətin 
məsələni digər  yoldaşlarına  izzah etmək üçün ), müəllim  lazım gəldikdə  müzakirələrə 
qoşulur  – bu zaman müəllim partalar  arası gəzişir  və  şagirdlərin işlərini  müşahidə edir. 

Bütün dərslərdə müəllim hər  bir  şagirdə  yaxınlaşmalı , onunla  azacıq  da olsa şəxsən  
danışmalıdır,onu  təərif  etməli  və  yaxud  səhvləri  göstərməlidir . Aydındır  ki, müəllim  
bütün  şagirdlərin  hamısının  ev  tapşırıqlarının hər birini yonlamağı  bacara  bilməz, lakin 
müəllim şagirdlərin  işlərinə  baxmalı və  nə  isə deməlidir, şagirdi təərifləməlidir;ümumi  
sözlərlə  deyil ,konkret olaraq qeyd  etməlidir  ki , onu bəyəndiyi  işinə görə təəriflədiyini  
qeyd etməli , səhvlərini  göstərməlidir ; həmçinin,  yardıma  ehtiyacı  olan şagirdlərə də  
kömək  etməlidir. 

Əgər  məlum  olarsa ki, şagirdlərin  bir  neçəsi çox  vacib olan «ilkin blikləri»bilmirlər,onda 
müəllim həmin şagirdləri  ayrıca  oturur və  ona lazımi  köməkliyi  edir. Digər  şagirdlər isə  
həlli  çətin olan sonuncu məsələlərin   müzakirəsi  ilə  məşğuldurlar , Müəllim şagirdlərə  hər 
hansı  bir  məsələnin həllinin təkmilləşdirilməsini tapşırır ,məsələn :

5. İndi  isə  yan  tərəflərinin  uzunluğu indicə  çəkdiyiniz  üçbucağın yan tərəflərindən iki  
dəfə  uzun olan üçbucağı  çəkin.

6.yazdığımız  bərabərsizliyə oxşar  olan bərabərsizlik yzın .

7. Bu məsələnin sualı  və  şərtindəki «üçbucaq» sözünü   «beş bucaqlı» sözü  ilə əvəz 
edin və  məsələni bu hal  üçün həll edin .Həmçinin,III halda izzah edin ki, belə olan halda   
nə qədər çoxdur. Şagirdlər bu üç məsələdən hansını  həll edəcəklərini  özləri seçəcəklər. 
Şagirdlərdən bəzisi iki və ya  üç məsələnin həllini qərara ala bilər. 

 ,,təsvirə  müvafiq duraq» və «ritmə  uyğun əl  çalmaq»

(oyun, 5 dəq.)

Buradakı    ·· işarəsi  «ədəd»sözünü  bildirir,yəni,  I-II sinif məsələlərində olduğu kimi .

İki  oyun keçirilir.Şagirdlər  hansı oyuna üstünlük  verəcəklərini özləri seçirlər, Hər  iki  oyun  
olduqca  hərəkətlidir.

Müəllim lövhəyə  ifadələri  yazır  – qalıqlı  və  qalıqsızlar – sıfırlı-sıfırsız:

5 · · 3 +2;       5 · · 3 + 0;       5 · ·2 + 1;       1 · 9 + 7;        3 · · 4 + 0;       4 · · 3 və  
başqaları.
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Bir  qruplu  ifadə də yazıla bilər,məsələn, 1 · 10.

I. Şagirdlər   bir-bir  çıxırlar və  elə  dururlar ki , 5 ·3 + 2 (yaxud, müvafiq  olaraq başqa saya 
uyğun dururlar ). İkinci  çıxışda iştirak edənlər isə gərək birincidə  iştirak  etməmiş olsunlar  
və  oyun davvam edir .  

II. Şagirdlər  musiqi ritmlərinə müvafiq olaraq əl  çalaraq növbə  ilə həmin təsvirləri ifadə  
edirlər ,əl  çalmaqla triolanı  və  başqa ritmik fiqurları  ifadə  edirlər.  

3-ün cədvəlvari  vurulması (15 dəq.)

Artıq  şagirdlərin hamısı  vuruqların  yerdəyişmə qanununu  yaxşı bilirlər, ona  görə də 
müəllim onların  ardıcıllığına  fikir  vermir, lakin  buna  baxmayaraq, hərdən deyir: –Kimin  
birinci, kimin ikinci olacağının  böyük  əhəmiyyəti yoxdur! – Ona görə də hər ikisi  eyni 
vaxtda qarışıq öyrənilir, qarışıq  olaraq ədədin üçə vurulması  və üçün  ədədə vurulmasını 
öyrənəcəyik .

Müəllim  heç  nə  izzah  etmir; bütün işləri şagirdlər  özləri görürlər. Lakin  müəllim kifayyət  
qədər  hazırlığı  olmayan şagirdləri  ayrıca  oturdur  və  fövqaladə olaraq onlara  xüsusi  
köməklik  edir .

Üçün  hər  hansı  bir rəqəmli  ədədə vurulmasında əyani vasitədən istifadə  edək:   

   

Belə daha yaxşıdır – rəngli  maqnit  çubuqlarından istifadə  etmək  daha  yaxşıdır,çünki  
onları şagirdlər  özləri  qururlar. 

Əgər sinifdə rəngli maqnit çubuqları yoxdursa, onda aşağıdakı çertyojdan istifadə edirik :  

Bütün  hallarda, məqsədə uyğundur  ki, bu  tip əyani vasitələr  iri ölçüdə hazırlansın və 
sinfin  bir  guşəsində hündür  yerdən, hələki onun lazımsız olduğunu  hiss edənə qədər,asilı  
qalmalıdır.

– Hər  bir  üçbucağın neçə  tərəfi  vardır? {Üç} Hər  yeddisinin? (sayırlar – iyirmi  bir). Bəli, 
deməli, 7   · 3 = 21. 

Beləliklə üç  ədədinin hər   hansı bir  rəqəmli ədədə vurulmasını aşağıdakı ardıcıllıqla 
öyrənirik:

3 ·3 =    ,          4 ·3 =    ,          5 · 3 =     , … ,          9 · · 3 =    ,          10 · ·3 =

(2 · 3 –ü  biz  artıq öyrənmişik). 
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Müəllim  bu  bərabərlikləri   lövhəyə yazır  və müxtəlif şagirdlərə  bölüşdürür: nisbətən 
çətin olanları  daha  yaxşı hazırlığı olan şagirdlərə tapşırır,  digər məsələləri isə sadələşdirir  
və  kifayət  qədər hazırlığı olmayan şagirdlərə tapşırır  və  yanlarında durur.Şagirdlər 
cütlüklərdə  və yaxud  qruplarda işləyərək tapşırığı  yerinə yetirirlər – kim necə istərsə: 
üşbucaqların sırası ilə, öz  barmaqları  ilə, əl  çalaraq … Şagirdlər lövhəyə  çıxırlar  və 
vurmanın cavabını  müvafiq hasilin qarşısında yazırlar. Ümumi  bir qayda:lövhəyə  yazılan 
hər bir yazını şagirdlər  dəftərlərə yazırlar.

Sonradan  müəyyən olur  ki,biz  artıq  istənilən  bir  rəqəmli  ədədin üçə  vurulmasını  
bilirik,məsələn, –  3 4 nəyə  bərabərdir?  {3 4 = 43 = 12}.  3 9 nəyə  bərabərdir? 

Nəhayət, sonunda , vurmanın daha  yadda qalması  üçün vurmaya  aid  sadə bir  misal həll 
edilir: Şagird  yay tətilində hər  gün üç məsələ həll edir. Iki gün ərzində  şagird  neçə məsələ  
həll edə bilər?  (Kifayyət qədər  hazırlığı olmayan şagird üçün sadə bir misal).Bəs   altı  
gündə? (Şagird   ifadəni  lövhəyə yazır 63, sonra  isə onun qiymətini hesablayır). Səkkiz gün  
ərzində? Beş  gündə? On  gündə? Necə  başa düşdünüz? Biz  hansı  əməli yerinə yetirəcəyik?

kərpiccik , onun  tili və  təpəsi  (5 dəq.)

Müəllim  şagirdlərə stereometrik maqnit  konstruktor paylayır  və müxtəlif  bucaqlı kərpiccik 
hazırlamağı  tapşırır . Əgər  sinifdə bu  tip əyani  vəsait yoxdursa , o zaman  müəllim ağacdan 
yaxud  karton və başqa maddələrdən hazırlanmış bir  tərəfi qırmızı(yaxud  başqa parlaq 
rəng  ola bilər).Bu  böyük  model bütün  hallarda, lazım  olarsa, müəllim onu əlində tutur  və  
şagirdlər  modeli maqnitlərdən istifadə  etməklə yığırlar.

Bu kərpiccikdə düzbucaqlı  göstərin! – Müəllim şagirdlərə təpələri göstərtməli  və rəngarəng 
düzbucaqlıların sayını saydırmalıdır. – Qırmızı  tili mənə  göstərin ! (Bu  sual elə tilə aid 
edilməlidir ki,  bu kərpiccikdə  o, yalnız bir dənədir!) Doğrudur. (Müəllim bir  daha  qırmızı 
tili göstərir  və əli  liə tilin  üzərində gəzdirir ) Bax  bu qırmızı tildir.Sarı tili kim göstərə 
bilər? Başqa  sarı til vardırmı? Bu  kərpicciyin neçə tili vardır? Sayın! {Altı} Kərpicciyin 
cəmi neçə  tili vardır? {Səkkiz} (Müəllim kərpicciyi  gizləyir). İndi  isə kərpicciyi  təsəvvür  
edin və sualıma cavab verin : Kərpicciyin təpəsi hansı fiqurdur? {Nöqtə} Kərpicciyin  yan 
üzü  nədir? {Düzbucaqlı}

Aktivlik  zamanı diqqəti «ortaq»sözünə  cəlb  etməli və ,,ortaq tilləri“, ,,ortaq təpələri“, 
,,üzlərin ortaq tilləri“ni  soruşmalı.

Bu  sual-cavab müddətində  şagirdlər konstrukrordan istifadə etməklə işləyirlər.

Sonunda  müəllim sinfə suallar verir: – Kərpiccik  nə qədər böyük olarsa ,müvafiq  olaraq  
təpələri da o qədər çox olar; kərpiccik nə qədər kiçik olarsa , müvafiq olaraq tillərin sayı o 
qədər  az olar-bu  doğrudurmu?
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Gələcək  gün üçün ev tapşırıqları

(öyrənilənlərin möhkəmləndirilməsi  və növbəti dərsə hazırlıq)

1.     

Şəkildən istifadə edərək sayın, dəftərə yazın və əzbərləyin:

2     3,  3     3,  4     3,  5     3,  6     3,  7     3,  8     3,  9     3,  10     3.

2.aşağıdakı hasilləri yuxarıdakılarla müqayisə edin və sadə üsulla həll edin                                        
5 · 6 = 30     7 · 4 = 28       4 · 7 = 28       5 · 9 = 45         7 · 15 = 105         6 · 20 = 120

4 · 6 =       6 · 4 =          3 · 7 =          4 · 9 =          6 · 15 =          5 · 20 =

3. 9 mərtəbəli evin  birinci mərtəbəsində mağaza vardır, hər sonrakı mərtəbədə üç  mənzil 
vardır . Binada cəmi neçə mənzil vardır?İkinci mərtəbədə neçə  mənzil vardır?

4. Nazik  və  çox uzun bir kərpic  təsəvvür  edin , onun bir üzü  – kvadratdır. Bu kərpicin 
daha neçə  üzü  kvadratdır?

Kərpicin neçə  tili,neçə təpəsi  və   neçə üzü vardır?  

5.toplayın:    625 və 25;      625 və 75;

  630 və 70;       625 və 43;     625 və 300;

  240 və 204;   245 vи 35. 

6. Hərfləri  müvafiq olaraq  elə  qayda ilə  
düzün ki , müvafiq olan qiymətlər  artma sırası 
ilə düzülsün. 

H –0-dan 100-ə qədər olan ədədlər;

N – bütün bir rəqəmli ədədlər;

İ – bütün iki rəqəmli ədədlər;

t –0-dan 1000-ə qədər olan ədədlər;

a – bütün üç rəqəmli ədədlər трёхцифровые числа

7.Vaxtanq alma ağacına , Sandro isə armud ağacına çıxdı.

Alma  ağacının uzunluğu 4 м, armud ağacının uzunluğu isə  – 5 м 40 sм-dir. Vaxtanq  ağacın 
ucundan    50 sm aşağıdadır, Sandro isə  –  1 м 30 sm. Onlardan hansı  və  nə qədər  yerdən 
hündürdədir? 

H –  0 -dan 100-əqədər olan ədədlər; 

N– bütün bir rəqəmli ədədlər; 

İ – bütün iki rəqəmli ədədlər; 

T –  0-dan 1000-ə qədər olan ədədlər; 

A – bütün üç rəqəmli ədədlər
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rİyazİ oynlarIn nümunələrİ
Bırabər  cəmlər

Lazımdır:

– 2 oyunçu;

– Bərabər  cəm baratları (aşağıya bax) –surəti köçürülmüş və hücrələr şəklində ikiyə kəsil
miş.                                                                                                                               

Kartoçkaları  üzü aşağı olmaqla  6 sıraya düzün. Hər  sırada  4 kartoçka olmalıdır.             

1 №-li oyunçu iki kartoçka götürür , əgər kartoçkaların qiymətləri bərabərdirsə, o, bu 
kartoçkanı özündə saxlayır,əgər  bərabər deyilsə , həmin  an kartoçkaları geri qaytarır.

2 №-li oyunçu da eyni ilə hərəkət edir.

Oyun  bütün kartoçkalar cütlənənə qədər davam edir .Oyunu  sonunda  əlindəki kartoçkaların 
cəmi  çox olan oyunçu udur.

Cəmləri  bərabər olan kartoçkalar

 
1+1 2+0 1+2 0+3
2+2 3+1 2+3 1+4
4+1 3+2 3+3 4+2
1+5 6+0 2+1 3+0
1+3 4+0 5+0 0+5
2+4 5+1 5+2 4+3
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Vurma  dueli
Lazımdır:

– 2 oyunçu;

–rəqəmli  baratlar, yaxud  10-luqlar  və ,, şəkilli kartları“ çıxarılmış bəng  dəsti (oyun  kartları).

 Müəllim (yaxud  valideyin) ədədlərin  vurulması  ilə bağlı (məsələn ;7-yə vurma,4-ə  
vurma,8-ə vurma və  sair) məsələni  müəyyən edir.Vuruğu müəyyən etdikdən sonra onu 
stolun üzərinə qoyuruq və qalan kartlar oyunçular  arasında iki  bərabər hissəyə bölünür.

Hər  bir oyunçu  dəstdən bir-bir kart  çıxararaq  ortaya qoyulmuş  vuruğa  vurur.Oyunçular  
verbal olaraq  da(cəlb edilməklə)  bu  əməliyyatı  yerinə  yetirir. Ən böyük  hasili  alan 
oyunçu   hər iki  kartı  götürür . 

Məsələn; mərkəzdə   5 durursa .

                      1 №-li oyunçu                             2 № -li oyunçu 

                      4-lük çıxarıbdırsa:                       7-lik çıxarıbdırsa : 

                      4 х 5 = 20                                     7 х 5 = 35

2 №-li  oyunçunun  daha  böyük  ədədi vardır və ona görə hər iki kartı  götürür  . 

Əgər  oyun heç-heçə olarsa(yəni hər  iki oyunçu eyni hasili almış olarsa ),oyunçular yenə  
hərəsi bir-bir kart  götürürlər  və vuruğa vururlar.Oyunçulardan kim ən böyük  ədədi alarsa, 
o,kartların  dördünü  də götürür.

Dəstdə  kartlar  qurtarardıqda ,kimin əlində  daha çox  kart  qalarsa , o  da  oyunun  qalibi 
hesab  olunur.
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 100-ə  yaxınlaş! 
Lazımdır:

– 2 oyunçu;

– rəqəmli  baratlar, yaxud  10-luqlar  və ,, şəkilli kartları“ çıxarılmış bəng  dəsti (oyun  
kartları)..

–  «100-ə yaxınlaş» oyununun qeydiyat  vərəqi(aşağıya  bax)- hər  bir oyunçu bu vərəqi 
doldurmalıdır.

Oyunun  məqsədi iki rəqəmli ədədlərin toplanmasından istifadə edərək 100-ə maksimum 
yaxın olan ədəd almaq.

Kartlar  dəstini  qarışdırın  və  üzü  aşağı stolun üzərinə  qoyun.

1 №-li oyunçu dəstədən 4  kart  çıxarır və  aldığı  ədədlərin kombinasiyasından iki  dənə  
iki rəqəmli  ədəd  alır  və bir  birinə toplayır.Bu  zaman o,çalışmalıdır  ki,aldığı  ədədlər  
mümkün  qədər  100-ə maksimum yaxınlaşmış olsun . 100-ü aşmaq  olar. 1 №-li oyunçu bu 
əməliyyatı özünün  qeydiyyat  vərəqinə yazır, 2 №-li oyunçu  onun  düzgünlüyünü  yoxlayır  
.

Məsələn, 1 №-li oyunçu dəstdən  4, 7 ədədini,sonra  isə, 2  və  5ədədini çıxardır.Bu ədədlərin 
kombinasiya etməklə   o, qərara  alır ki,aşağıdakı ən yaxşı kombinasiyadır:

47 + 52 = 99.

2 №-li oyunçu  da  4  kart  çıxarır  və  eyni  əməliyyatı  yerinə yetirir.

Hər  iki oyunçuya uyğun olaraq  onların yığdığı  ədədlə  100  arasındakı  fərq  qədər  xal 
verilir.

Məsələn , əgər  oyunçu  95  xal  yığıbdırsa, ona  5 xal verilir, həmçinin , əgər oyunçu 105 xal  
toplayıbdırsa, yenə  ona  5 xal  verilir.

Birinci cəhddən sonra xallar  müqayusə  edilir ; sonra  götürülmüş  kartlar  kənara qoyulur  
və 2 №-li  oyunçu dəstdən 4 kart  götürür  və yeni  toplama  başlanır.

Altı  əməliyyyatdan sonra oyunçular xallarını toplayırlar və  oyunu  ən az xal  toplayan  qalib 
gəlir .   
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qeydiyyat  kartoçkası

Cəhd 1 ___________              Cəhd 2 ___________

+___________     +___________

Сəmi     ___________   Сəмi   ___________

Birinci cəhddə  toplanan xallar____, ikinci  cəhddə toplanan xallar ______

Cəhd 3 ___________                Cəhd 4 ___________

+___________     +___________

Сəмi     ___________   Сəмi___________

Üçüncü cəhddə  toplanan xallar____, dürdüncü  cəhddə toplanan xallar ______

           Cəhd 5  ___________                      Cəhd 6 ___________

+___________     +___________

Сəмi     ___________           Сəмi___________

Beşici cəhddə  toplanan xallar____, alıncı  cəhddə toplanan xallar ______

Altı  cəhddə  toplanan  xalların cəmi __________ 
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təBəqələşdIrIlmIş  dərslərİn planlaşdIrIlmasI 
«çox BuCaqlIrara oV»

fənn: riyaziyyat

sinif: üçüncü

mövcud  olan  sual: Biz  gündəlik  həyatımızda 
çoxbucaqlılara  harada  rast  gəlirik?

Şagirdlər  biləcəklər:

• Çoxbucaqlılar  nədir;

• Çoxbucaqlıların növləri: beşbucaqlı, altıbucaqlı  
və  səkkizbucaqlı.

Şagirdlər  anlayacaqlar ki:

• ətrafımızda  çoxlu  sayda  müxtəlif  formalı  fiqurlar  vardır.

Şagirdlər  bacaracaqlar:

• bütün çoxbucaqlıların adını (bütün şagirdlər);

• çoxbucaqlıları konkret  fəzada aşkar etməyi  
bacaracaqlar  (şagirdlərin əksəriyyəti);

• tapdıqları  çoxbucaqlılar  haqqında  mühakimə  
yürütməyi (şagirdlərin az hissəsi).

dərsin planı:

• Diqqəti  cəmləşdirin və  müzakirə edin:

Şagirdlər  cütlüklərdə müəllimin  verdiyi  sualı 
müzakirə edirlər: «Sinif otağımızda hansı 
çoxbucaqlılara rast gəlirik?»

o İstiqamətverici   sual:

	«Siz  dərs kitabında hansı çoxbucaqlıları görürsünüz ?»

	«Elanlar  lövhəsi haqqında nə    deyirsiniz ?»

	«Bu  fiqurlar  bir-birinə  nə ilə oxşayırlar?»

	«Nə  ilə  fərqlənirlər?» 

Mövcud  olan sual sizdə 
maraq oyadandır  və həmçinin  
relevantdır. Bundan başqa, bu  
sul əsasında,  şagirdlərə tədris  
aləminə başqa cür baxmağa 
təkan verilir.

Burada şagirdlərin hazırlığına 
və təlabatlarına müvafiq  olan  
biliklər  nəzərdə tutulur.

Böyuk  diapazonda qazanılan 
biliklər başqa fənlərə  də  
yardımçı  olacaq.

Təbəqələşmiş dərslərin məqsədi 
– конкрет/аbstrakt və  sadələr/ 
çoxbucaqlılar

İstiqamətləndirici suallar  sizə 
differensasiyalaşdırmada kömək 
edəcəkdir- asılılıq/müstəqillik. 
Bəzi şagirdlər sualllara  
istiqamətləndirici suallarsız  da 
cavab  verə bilirlər, bəzilərinə  
isə sualı daha konkretləşdirmək 
lazım gəlir.  
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Bu aktivlik bütün sinfə aiddir; 
Ona görə  də şagirdlərin hamısına  
eyni məzmunlu tapşırıqlar verilir. 
Müvzu çoxlu sayda şəkillərlə 
təmin olunmuşdur ki, bu da 
şagirdləri fiqurları aydın başa 
düşməyi öyrədir fiqurlar hər 
tərəfdə vardır (bu əsas sualla  
bağlıdır).

Bütün şagirdlərin hamısı    
eyni       sual və  məsələ üzərində      
işləyirlər. Bu dərs zamanı sinfi 
idarə etmək asandırvə şagirdləri 
qruplara  bölmək lazım gəlmir.   

müəllimin çıxışı:

o Artıq öyrəndiyiniz «Mən kiməm»yaş qrupuna  
adaptasiya  mövzusuna  aid olan mövzunu  
oxuyun;

o Mövzunun oxunması  zamanı sinif cədvəl 
tərtib etməli və cədvəldən şagirdlər tanıdıqları 
çoxbucaqlıları və onların hər birinin neçə 
tərəfi olduğunu saymalıdırlar;

o Sinfə  çoxbucaqlının nə olduğunu izzah  edin;

o Şagirdlərin hazırladıqları cədvələ  
«Çoxbucaqlılar» adlı  başlıq  yazın.

• təbəqələşdirici aktivliklər

o Şagirdlər məktəbin həyətində çoxbucaqlıları  
axtarmağa  başlayırlar;

o Şagirdlərin hamısına cədvəl  verilir;

o Şagirdlərin hər biri müstəqil olaraq cədvəli elə doldurur ki,cədvələ çoxbucaqlılar 
(üçbucaq,dördbucaq,beşbucaqlı ,altıbucaqlı ,yeddibucaqlı) qeyd edilir.

	 I təbəqə

Şagirdlərə təsvirləri olan  5 çoxbucaqlıya aid  cədvəl verilir.Şagirdlər məktəb həyətində bu 
fiqurlara oxşar fiqurları tapırlar. 

Çoxbucaqlı Səhifələrin sayı Əşya

Üçbucaq
3

Dördbucaq
4

Beşbucaq

5

Altıbucaq

6

Səkkiz bucaq

8

Şagirdlərin hamısına bu cədvəl 
verilməlidir,bəzi uşaqlar 
gözlənilən nəticələr verməsə  
də ,onlara yardım üçün əlavə  
materiallar verilməlidir ki,onlar 
ətraf aləmdə olan fiqurları 
tapırlar. Ətraf  aləmi axtararkən 
uşaqlar öz biliklərini praktiki 
olaraq tətbiq edir və biliklərini  
möhkəmləndirirlər. 
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	II təbəqə

Şagirdlərə üzərındə adları çəkilən 5 çoxbucaqlı qeyd edilmiş, lakin təsviri olmayan cədvəl 
verilir. Şagirdlər verilmiş fiqurların tərəflərinin sayını yazmalı  və məktəbdə həmin fiqurları 
tapmalıdırlar.

Çoxbucaqlı tərəflərin 
sayı

Əşya

Üçbucaq
Dördbucaq
Beşbucaq
Altıbucaq

Yeddibucaq

	III təbəqə

Şagirdlərə 5  üçbucağın adı yazilacaq cədvəl verilir, onların qarşısına  tərəflərin sayı 
yazılmalı və hər bir  fiqur üçün oxşar olan fiqurun adını yazmaq. 

Çoxbucaqlı tərəflərin sayı Əşya

 

Bu halda şagirdlərə aydın təkan 
verilir, lakin məsələnin yerinə 
yetirilməsi üçün- müxtəlif 
fiqurları yada salmaq üçün -əqli 
gərginliyə məruz qalırlar. 

Bu tapşırıq uşaqlara əvəllər 
öyrəndiklərini yada salmaq 
və bildiklərini praktiki olaraq 
tətbiq etmək imkanı verir.
Bir əşyanın əvəzinə bir neçə  
əşyanı tapmaq lazım gəlir 
ki, bu da kişik yaşlı uşaqlar 
üçün bir  çağırışdır. Şagirdlər  
ətrafı  və  obyektləri yaxşıca 
araşdırmalıdırlar . Bu zaman 
onlar  şablon  ifadələrdən istifadə  
etmirlər («Kompüterin  ekranı 
dördbucaqlı formasındadır»). 
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	  IV təbəqə

Şagirdlər cədvələ  çoxbucaqlıların   5 növünün adını 
yazmalı, həmçinin tərəflərinin sayını  və  hər  bir fiqura 
ozşar   çoxlu sayda fiqurların adını yazmalıdırlar.
Həmşinin  kiptoqramda  onlar hər fiqura   oxşar neçə 
fiqur tapdıqlarını  qeyd  etməlidirlər.  

Çoxbucaqlı tərəflərin sayı Əşya

piktoqram:

Üşbucaq dördbucaq Beşbucaq altıbucaq səkkizbucaq

1
2
3
4
5

• Qiymıtləndirmə

o İlkin qiymıtləndirmə: sinif  müzakirəsi

Sinif  diskusiyaları və analizləri  zamanı müəllim 
şagirdlərin ətraf  aləmi necə başa  düşmələri haqqında 
məlumat  toplayır, Bu, müəllimə qeyri –formal 
qiymətləndirmə aparmaq imkanı verir.Kənardan heç 
bir  göstəriş almayan şagirdlər, bu işlərin öhdəsindən 
gəlirlər,sinfin yüksək təbəqələrində  paylanırlar.

Fiqurları ,,görmək“ üçün müəyyən yardıma ehtiyacı  olan  şagirdlər müvafiq olaraq  
«aşağı» təbəqədə işləyəcəklər. Belə  qeyri-formal qiymətləndirmə şagirdlər haqqında olan 
məlumatlarla müqayisə edilir.

Burada həm öyrənilmişlər yada 
düşür, həmşinin onların praktiki  
tətbiqi. Həmşinin , uşaqlar 
figurların «tətbiq edilməsinə 
« dair olan məlumatların 
g e n i ş l ə n d i r i l m ə s i , o n l a r ı n 
hər birinin niyə  və nə üçün 
tətbiq  edilməsi haqqında 
mülahizələr yürütməyə imkan 
verir . Belə araşdırmaları  
dərsin sonunda,həm  də yeni 
dərsin başlanğıcında keçirmək  
olar. Şagirdlər  müəllimliyi öz 
şagirdlik peşələri ilə birləşdirə 
bilər  və sinif  yoldaşlarına 
öz  tapıntıları  haqqında danışa 
bilərlər.Belə diskusiyalar bütün 
sinif üçün faydalıdır. 

Bu müəyyən çeviklik imkanı 
verir,çünki əvvəlki biliklərin 
qiymətləndirilməsi və şagirdlərin 
göstərdikləri nəticələri  konkret  
nəticələrlə müqayisə etmək 
imkanı verir.
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o Yekun qiymətləndirmə (ümumiləşdirici 
kartoçkalar)
Şagirdlər təbəqələnmiş yekun vərəqləri 
doldururlar:

	I təbəqə

o İki çoxbucaqlı  de və təsvir et(çək).

	 II təbəqə

o Dörd çoxbucaqlı  de və təsvir et(çək).

	 III təbəqə

o Məktəb  həyətində olan dörd çoxbucaqlı de,həmçinin, hər  bir çoxbucaqlıya oxşar olan 
əşya  və obyekt göstər .

Strategiya şəraitində yararlıdır «bilir-
fikirləşir-yerinə yetirir», konkret\abstrakt 
yanaşmada çox yaxşı nəticə verə bilər.
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АКТİVlİk «çeVİk  BalIq»

Təsəvvür  edin ki, hər  bir   canlı    oynaqlardan, sümüklərdən  

ibarətdir,məsələn ,bu iki çevik və dalğalarda sərbəst  üzən balıqlar kimi.

Şəkildən göründüyü kimi ,çevik balıq  4 oymaqdan  və  8 sümükdən ibarət olub özünə məxsus 
qaydada düzülmüşdür. Sümük  oymaqdan hərəkət edə bilər. Deməli, aşağıda  verilmiş dörd  
halın  hər  biri çevik balıqdır  və yalnız müxtəlif vəziyyətlərdədir.  

Oymaqdan sümüyün qoparılması və birləşdirilməsi yol verilməzdir. Həmçinin, yeni oymaqlar 
əlavə etmək və yerini dəyişmək olmaz.Bu, o deməkdir ki, aşağıdakı halların hər birindəki 5 
balıqdan yalnız biri çevik  balıqdır. Tapın görək ,bu  hansı  balıqdır?  
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Çevik  balıq sol tərəfdə yuxarıdakıdır. Sol tərəfdə aşağıdakı  balıq lazımi sayda sumüklərdən 
və oymaqlardan ibarətdir,lakin onlar düzgün yerləşməmişdir. Çünki,onun sumukləri yerini  
dəyişə bilməz,ona görə  də o,  çevik balıq ola bilməz. 

kladistika  –  3 nəfər  və daha çox oyunçu üçün 

Oyunçulardan biri  bioloq  rolunu oynayır. O başqalarını  inandırmağa çalışır ki, iki  növ  
yeni canlı  orqanizm tapmışdır. Bioloq müvafiq  cədvəl çəkir, başlıq  yazır,sonra  isə  hər 
növün şəklini çəkir. 

Başqa  oyunçular növbə  ilə müxtəlif  varlıqlar  əlavə editlər , bioloq  onları hər  hansı  bir  
sütuna  əlavə edir. 

Məsələn, bioloq  canlı  orqanizmləri iki  qrupa  ayırır: heyvanlar və bitkilər. Heyvanlara 
nümunə  olaraq, o,  çevik  balığı  çəkir, bitkilərə nümunə olaraq  isə məzəli – gülməli görkəmi 
olan varlıq  çəkir. Oyunçular  növbə  ilə yeni varlıqlar  çəkirlər. Beləliklə, cədvəl aşağıdakı  
formada ola bilər: 
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VarlIqlar
Bİtkİlər HeyVanlar

Əgər  oyunçulardan biri bioloqun  qərarları necə qəbul  etdiyini bilirsə, o  zaman, həmin 
oyunçu  varlığın yaradılmasında  iştirak etmir. İndi həmin oyunçu tapmalıdır  ki, bioloq  yeni 
yaratdığı  varlığı  harada yerləşdirəcəkdir  və  ona  uyğun olaraq  ya sağ  əlini,  yaxud  sol  
əlini  qaldırmalıdır. 

Hər  dəfə  düzgün seçim  halında  oyunçu  1 xal  qazanır. Əks   halda isə, yəni duzgün 
tapmayanda  1 xal itirir. Bioloq  hər  yaratdığı   10 varlığı  əlavə etdiyinə görə seçim edənlərə 
nisbətən 2 xal  qazanır. Oyunu  yeni  bioloiq  başlayır. Yeni başlayan bioloq  əvvəlki  bioloqun 
başladığı canlı  orqanizmlərdən  birini seçməlidir. Məsələn, əgər birinci bioloq heyvanların 
və  bitkilərin təsvirini vermişdirsə, ikinci bitkiləri , çiçəklərə  və ağaclara  ayıra  bilər:  

M
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Bİtkİlər

çİçəklər aĞaClar

Variantlar:

1. Bioloq   istənilən  2 qrupu  təqdim  edə bilər. 

2. «Kladistika» oyunu  istənilən manipulyasiya imkanlarını  tətbiq etməklə  oynamaq  
olar,məsələn; üçbucaqlar  və altıbucaqlar  istifadə etməklə. 

Bu  tapşırıqdakı  riyaziyyat: 

Bu  baş  sındırıcı  və əyləncəli oyunu məşq etdirməklə müxtəlif  quruluşlar yaratmaq və 
onlar arasındakı oxşarlıqları tapmaq  olar. Əyləncə formasında  verilmiş  belə  bir  tapşırıq 
şagirdlərin  əzmkarlığını artıracaqdır.Əyləncəli oyun  prosesində şagirdlər müxtəlif  
strukturlar  arasındakı qarşılıqlı  əlaqələri anlayacaqlar , tətbiqi riyaziyyatın  əsas  məsələləri  
ilə tanış olacaqlar. 



40

aktİVlİk «ədədlər olan kVadratdakI 
qanunauyĞunluq»

  2 х 2  ölçülü kvadrat  qeyd edin . 

• Kvadratın içərisindəki  ədədlərə  diqqətlə baxın.Ədədlərin yazılışında hansı  
qanunauyğunluğu  görürsünüz? 

• Başqa qanunauyğunluları  tapmaq  üçün toplamadan istifadə  edin.

• Başqa  qanunauyğunluğu tapmaq  üçün vurmadan istifadə edin. 

  3 х 3 ölçülü kvadrat  qeyd edin. 

• Kvadratın içərisindəki  ədədlərə  diqqətlə baxın.Ədədlərin yazılışında hansı  
qanunauyğunluğu  görürsünüz? 

• Başqa qanunauyğunluları  tapmaq  üçün toplamadan istifadə  edin.

 

• Qanunauyğunluğu  tapmaq üçün kunclərdə olan dörd ədəd üçün vurmadan istifadə 
edin. 

Daha  böyük  ölçülu  kvadrat  qeyd edin. 

• Kiçik  ölçülü  kvadrata uyğun olaraq burada hansı qanunauyğunluğu  görürsünüz?
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 yayılma: 

• Üfiqi  istiqamətdə  ardıcıllıqla yerləşmiş üç ədədin cəmi nəyə  bərabərdir? 

• Şaquli  istiqamətdə  ardıcıllıqla yerləşmiş üç ədədin cəmi nəyə  bərabərdir ? 

• İxtiyari  2 х 2  kvadratındakı   ədədlərin cəmi nəyə bərabərdir? 

• İxtiyari  3 х 3 kvadratındakı ədədlərin cəmi nəyə bərabərdir? 

• İxtiyari  10 х 10  kvadratındakı  ədədlərin cəmi nəyə bərabərdir? 

• Kəsişən  ixriyari  5  ədədin cəmi  nəyə bərabərdir? 

• Diaqonal ardıcıllığındakı ixtiyari üç ədədin cəmi nəyə  bərabərdir? 

• Diaqonal ardıcıllığındakı ixtiyari dörd ədədin cəmi nəyə  bərabərdir ?

• Diaqonal ardıcıllığındakı ixtiyari beş ədədin cəmi nəyə  bərabərdir ? 

• Ən  azı üç  oxşar sual  və  onlara cavablar fikirləşin. 

Bu  tapşırıqdakı  riyaziyyyat: 

Verilmiş tapşırığın analizi zamanı şagirdlər qanunauyğunluğu  müəyyən etmək üçün 
kvadratın içərisində yerləşən ədədlər üzərində müxtəlif  riyaziyyat  əməllərini yerinə 
yetirirlər.Gösrətilən tapşırıqlar, bir  növ riyazi qanunauyğunluqları tapmaq  üçün giriş  kimi 
olub,şagirdlərə cümlələri düzgün formalaşdırmaqda yardım edir. 
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 «çeVİk BalIq» Və  «ədədlər olan kVadratdakI 
qanunauyĞunluq» aktİVlİyİ üzərİndə neCə İşləyək

1. Şagirdləri əsas suallarla  tanış etmək 

• Bu sual  üzərində işləmək üçün şagirdləri iki qrupa ayırın;

• Əvvəlcə bütün siniflə birlikdə hər hansı  bənzər sualı  müzakirə edin və sonra sinfi 
qruplara bölün. 

2. sual üzərində  iş

• Başlanğıcda hər bir qrupun üzvlərinə sual  üzərində  fikirləşməyi və  mövcud  suala 
cavab  tapmaqlarını  tapşırın. Çalışın  onlara izzah edəsiniz ki , maraqlı olanlar nədir, 
onlar  nə öyrəndilər, onlar  üçün anlaşılmaz  olan nədir;şagirdlərə  məsləhət  görün 
ki,tələsik  qərarlar  qəbul etməsinlər; 

• Şagirdlərə məsələnin həllinə başlamadan ikinci  tapşırığa  baxmağı həvalə  edin . 
(Bu yolla siz şagirdlərdə fikirləşməmiş,tez cavab vermək əvəzinə müstəqil,riyazi 
düşüncələrə əsaslanaraq məsələləri həll etmək bacarığı aşılayırsınız) 

3. şagirdləri elə hazırlaşdırın ki,onlar bir-birilərini  öyrətsinlər 

•  2-ci bölmənin  oxşarı kimi başlayın; 

• Şagirdlərə həvalə edin ki,öz arzularına görə iki tapşırıqdan birini seçsinlər və başqa 
şagirdləri tanış etmək üçün  öyrənsinlər. Onlar əvvəlcə seçdikləri məsələni  həll  
etməlidirlər,sonra  məsələnin həlli yolunu məsələ üzərində  hələ işləməyən digər  
şagirdlərə dəqiq və aydın izah etməlidirlər.Uşaqlar problemin həllinin ən yaxşı  
üsulunu tapmalıdırlar, onu  maraqlı  və başqaları üçün də qəbul edilən , mümkün qədər 
sualı  sadə və anlaşılan izah etməyə çalışmalıdırlar(onlar  hansı manipulyasiyalardan  
istifadə edilməsinə özləri  qərar verməlidirlər). 

4. yerinə yetirilmiş işlərin analizi 

• Məsələləri şagirdlərlə  birgə  araşdırın; 

• Müxtəlif  cavabları bir-biri ilə müqayisə və analiz edin ; 

• Misalla bağlı  şagirdlərin arqumentlərini müzakirə  edin;

• Şagirdlər baxılan məsələnin mümkün olan bütün müxtəlif variantlarını  müzakirə 
etsinlər. Məsələni hansı  yolla sadələşdirə  bilərik? Onun çətinləşdirilməsi 
mümkündürmü? 
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Bu tip  məsələlərin şagirdlərə  olan əhəmiyyəti 

• Verilmiş  yaş qrupu  praktik  problemlərin   həllində  riyaziyyatdan  istifadə edir;

• Priblemlərin    həlli bacarıqları  yaxşılaşır;

• Riyazi  təfəkkürləri inkişaf  edir; 

• Riyazi komunukasiya  bacarıqları yaxşılaşır ; 

• Uşaqlar çalışqanlığa  alışırlar; 

• Riyaziyyatdan qorxmağın  öhdəsindən gələcəklər; 

• Maraq sahələri genişlənıcək;                                                                             

• Şagirdlərdə  riyazi məsələlər üzərində işləmək  marağı  artacaqdır.



44

rIyazIyyat dərsİnIn \ aktİVlİklərIn    planlaşdIrIlmasI        
sxemI    mÖVzu: mİqdarIn yarI BÖlünməsİ                              

fənn: riyaziyyat sinif: ikinci

Vaxt:
Bu aktivliyi  həyata keçirmək üçün nə qədər vaxt lazımdır? Bir dərsdəmi  öyrəniləcək, yoxsa bir 
neçə dərsəmi paylanacaq?
2  dərs (90 dəq)

Giriş 

dərsin  əsas məqsədi/aktivlik:
Şagirdlərdə yarıya bölmə vərdişləri inkişaf edəcəkdir, onlar yarıya bölmək vərdişlərini nümayiş 
etdirəcəklər, ikiqat artırma–bölmənin qarşılıqlı çevrilməsi, ikiqat artırma –bölmə (yarı) bəcarıçını  
inkişaf etdirmək,müvafiq sadə məsələləri həll etmək.

tədrisin nəticələri

münasibət (əsas  ideyya,prinsip,qanunauyğunluq,dəyərlər,problemlər  və  sairə.).

Şagirdlər  miqdarın yarıya  bölünməsinin  istifadəsi  ilə maraqlanacaqlar, yarı  bölmənin –ikiqat  
artırmanın qarşılıqlı çevrilməsini öyrənəcəklər.

Biliklər (faktlar ,sözlər,terminlər,yadda 
saxlamaq  üçün informasiy və s.)

Şagirdlər miqdarın yarı  bölünməsini, 
yarı bölmə-ikiqat artırmanın qarşılıqlı  
çevrilməsini öyrənəcəklər.

Vərdişlər (əqli  vərdişlər, predmet  vərdişləri, 
qiymətləndirmə vərdişləri, hesablama  strtegiyaları    
və  sair.)

Miqdarın yarıya bölünməsi və münasib sadə  
məsələlərin həlletmək  vərdişləri  inkişaf  
etdiriləcək. 

milli  tədris  planının standartları :

riyaz. II.III. Şagird miqdarın yarıya bölünməsini-ikiqat artırma  əməlini  yerinə yetirir və  onları 
toplama-çıxma ilə və  bir-biri ilə əlaqələndirir .

Nəticə  göz qarşısındadır ,əgər şagird bacarırsa: 
• İkiqat artırma-yarı bölməni dərk edə bilir;
• Yarı bölməni modellər üzərində nümayiş  etdirə-yoxlaya  bilir;
• Ədədlərin  yarıya bölünməsi zamanı geri saymağı tətbiq edə bilir;
• İkiqat artırma-yarı bölmənin qarşılıqlı  çevrilən olmasını nümayiş etdirir.

Vacib  ilkin biliklər və vərdişlər:

Ədədlərin qarşılıqlı əlaqəsi, miqdar və hesab;miqdarın ikiqat artırma vərdişləri,bərabər 
toplananların toplama ilə əlaqələmdirilməsi bacarığı,ədədlərin yarıya bölünməsi zamanı  geriyə 
saymaq  bacarığının nümayiş etdirməsi. 

İlkin biliklərin qiymətləndirilməsi: (Şagirdlərin bilik və bacarıqları haqda nə bilirsiniz?Hansı 
mənbələrə istinad edirsiniz?)

Şagirdlərin ilkin bilikləri ev tapşırıqlarının araşdırılmasından,dərsdə müşahidədən, sərbəst işlərin 
yerinə yetirilməsini müşahidədən məlumdur.

Dərsi Gürcüstanın İbtidai Təhsil proyekti üçün Xabume kəndinin №1 məktəbinin 
müəllimi Meri  Qulua   hazırlamışdır 
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dərsin planı/акtivlik

Şagirdlərin qruplaşdırılma forması:

Bu aktivliyi həyata keçirərkən qruplaşdırmanın hansı formasından istifadə edəcəksiniz (bütün 
sinif, cütlüklər, üçlüklər, dördlüklər,hомоgen, hеtеrоgеn və s.)?

Bütün siniflə işləyərkən , «Ərzində»fazasında – cütlüklərlə, «Sonrakı »fazasında – qruplarla iş 
(dörd üzvlü).

qruplaşdırmanın kriteriləri:

Differensasialı tədris zamanı şagirdlərin qruplaşdırılmasını  hansı prinsipə əsaslandırıram? 

Müəllim əvvəlcədən şagirdlərin qrup tərkibini müəyyənləşdirib.

tədris materialı: (mətn,əyani vasitələr,internet-resurs və s.)
Dərslik,  dəftərlər,   lövhə,   təbaşir,  маrкеr,  stikerlər,  ədədlər cədvəli, baratlar, комpüter.

dərsin fazaları/aktivliklər

I .İlkin  biliklər 

ev tapşırıqlarının analizi

Müəllim sinfi gəzir və  ev tapşırıqlarını yoxlayır, şagirdlər  növbə ilə oxuyurlar  və səhvləri 
düzəldirlər ( ev  tapşırıqları-əlavə 1-ə bax).

Müəllim suallar verir : İkiqat artırmaq  nə deməkdir? Onu ikiqat necə artırarsan? Beşi? Səkkizi? 
Cümləni  tamamlayın : Onu ikiqat artırarkək … alırıq. İkiqat artırma zamanı hansı  ədədi artırmaq 
lazımdır?

Müəllim  cədvəli divardan asır  (bax cədvəl 2-yə), orada hər damada müəyyən sayda nöqtələr  
vardır, şagird  həmin  nöqtələri ikiqat  artırmaqla  başqa yerdə çəkməlidir, altına isə ikiqat artırmanı  
toplama kimi yazmalıdır. Ədədi  ikiqat artırmaq  üçün nə etmək lazımdır? İkiqat artırılan zaman 
dörddən az olan ədədi tapın. İkiqat artırma zamanı  ikiqatı  12 və 16 arasında olan ədədi tapın. 
Hansı  ədədi ikiqat  artırarkən 16 ədədini alarıq? 12 ədədini alarıq?

Müəllim şagirdlərə  məsələ təqdim edir:

	Topun qiyməti 8 lаridir,onun qiyməti ikiqat artdı.Topun quyməti neçəyədir ?

	 Luka 20-ni ikiqat artırdı,Nino isə Lukanın aldığı  ədədi ikiqat artırdı. Nino  hansı  
ədədi aldı?

	Qeorqinin  9 ədəd uşaq oyuncağı vardır, Mayanın  da  – həmin qədərdir. İkisinin  
birlikdə  neçə oyuncaq maşını vardır?

Müəllim müstəqil  iş üçün aşağıdakı məsələləri verir:

	Маya hər hansı ədədi iikiqat artırmaqla18 ədədini aldı, ikinci ədədi ikiqat 
artırmaqla isə  40 ədədini aldı. Маya hansı ədədləri ikiqat artırdı?

	Kukla 8 lariyədir, oyuncaq maşın  – 10 lariyə.Onların qiymətləri ikiqat artdı.
Maşının qiyməti artdıqdan sonra nə qədər bahalaşdı?  Hər iki oyuncaq birlikdə 
neçəyədir? İkiqat artırmadan oyuncaqların hər birinin  qiymətini başqa usulla necə tapa 
bilərik?İndi maşının qiyməti kuklanın qiymətindən nə qədər bahadır?     
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II.  dərs müddətində

Müəlllim şagirdləri dərsin mövzusu  və məqsədi ilə tanış  edərək divardan  alt  sətirdə  üst  sətirdəki 
ədədlərin yarıya bölünməsindən alınmış ədədlər yazılmış cədvəl  asır  (bax  əlavə   3). 

Müəllim  şagirdlərdən xahiş  edir ki, cədvələ baxaraq  orada  nə müşahidə etdiklərini  desinlər. 
Şagirdlər artıq  ikiqat  artırmağı bildiklərinə  görə , müəyyən edəcəklər ki , birinci sətirdəki ədədlər  
ikici sətirdəki ədədlərin ikiqat artırılmasından alınmışdır,yəni  bərabər  ədədlərin toplanmasından 
alınmışdır,ikinci sətirin ədədləri isə  – cəmin yarısıdır- ikinci sətirin toplananları cəmidir ,yəni 
bərabər toplananların cəminin yarısı.Deməli ,biz yarını necə alırlq?Müəllim şəkli asır (bax əlavə 
4), burada 12 üçbucaq 2 cərgədə düzülmüşdür. Müəllim şagirdlərdən xahiş edir ki,belə suala 
cavab versinlər:Hər cərgədə neçə üçbucaq vardır?Hər cərgənin üçbucaqları ümumi üçbucaqların 
sayının hansı hissəsini təşkil edir?

Sonra  şagirdlər lövhədə işləyirlər.Müəllim onlara iş verir:  20-ni iki bərabər toplananın cəmi kimi 
təsvir edin,12-ni iki ədədin cəmi  kimi.Toplananlardan hər biri cəmin hansı hissəsidir?Ədədin 
yarısını necə alaq?Sonra müəllim onlara baratlar paylayır,hər bir cərgədə 10 düzbucaqlı 
vardır,şagirdlər bu sayda ikinci yarını çəkməlidirlər.Müəllim rəngli stikerlə ədədləri yapışdırır və 
uşaqlardan onları elə düzməyi xahiş edir,sağ sütundakılar sol sütundakı ədədlərin yarısına bərabər 
olsun.

Müəllim soruşur: 

Hansı  ədədi ikiqat artırmaq lazımdır ki ,  14 alınsın?  14 –dən hansı ədədi çıxaq ki, onu yarıya 
bölmək mümkün olsun? Geri saymaqla  12 ədədini yarıya bölün.

Müəllim  şagirdləri   cütlüklərə ayıraraq qruplaşdırır və üzərində misallar yazılmış baratlar 
paylayaraq misalları həll etməyi xahiş edir : 

Nato çantaya 20-nin yarı bölünməsi  ilə 10-un ikiqatından alınan ədədlərin cəmi qədər pul verdi.
Çantanın qiyməti  nə qədərdir? Baratlarda həmçinin çalışmalar da verilmişdir: Hansı ədəd böyükdür 
– 15-in ikiqat artırılmasından alınan, yoxsa 80-nin yarıya bölünməsindən alınan ədəd?Şagirdlər 
məsələ üzərində işləyirlər,müəllim isə tapşırığın necə yerinə yetirilməsini müşahidə edir.Müəllim 
şagirdlərə iki dairəvi barat göstərir (bax əlavə 5). Birində yazılmışdır:Mən – 10-dan kiçikəm,əgər 
məni ikiqat artırsan, 16-dan böyük olacağam.Mən hansı ədədəm?Başqasında yazılıb:Əgər məni 
yarıya bölsən 29-dan böyük,31-dən kiçik ədəd alacaqsan.Mən hansı ədədəm?Şagirdlər bu işi 
müstəqil yerinə yetirirlər. 

III.sonra

Şagirdlər dərslikdən verilmiş tapşırıqları yerinə yetirirlər.

Müəllim yüksək hazırlığı olan şagirdlərə aşağıdakı məsələni verir: 

	 20, 24və 18 ədədlərinin yarısından alınan ədədlərin cəmini tapın;

	Nino 40-ı ikiqat artırdı,Maya isə Ninonun aldığı ədədi yarıya böldü.Maya hansı ədədi aldı?

Müəllim şagitdlərə kompüterdə işləməyi tapşırır.Bu məsələdə bir sırada 12 üçbucaq və ikinci 
sırada 16 dördbucaq vardır. Müəlllim üçbucaqların yarısını qırmızı rənglə,dördbucaqların yarısını 
isə mavi rəngə boyamaq tapşırır. Müəllim şagirdləri 4 üzvlü  qruplara ayırır və tapşırıq verir: 
Ədədlər  «Qatarını» doldurun.  
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Hər növbəti dairəyə əvvəlki ədədin yarısını yazın.

Hər növbəti dairəyə əvvəlki ədədin ikiqat artığını  yazın.

Qruplar tapşırıqları yerinə yetirirlər:40,16  və 80 ədlərinin yarısının cəmindən 20 ilə 60 ədədlərinin 
yarıya bölüməsındən alınan ədədlərin cəmini çıxın. Müəllim şagirdlərə növbəti  tapşırığı 
verir:Avtobusda  16 sərnişin vardır. Bu miqdar əvvəlcə yarıya bölündü,sonra  isə ikiqat artırıldı . 
İkiqat artırılandan sonra  avtobusda  nəqədər sərnişin  olacaqdır?

Müəllim  .şagirdlərə baratları  göstərir və  soruşur:  

15        40

30 80

Hansı  ədədlərin yerini dəyişmək lazımdır ki , yarıya  bölmə əməli doğru olsun?

Sonra  müəllim riyazi oyun keçirir: «Mən ədədlərin ikiqat artırılması və yarıya bölünməsi  zamanı 
heç zaman səhv etmirəm».

Sinif şagirdlərinə    birdən  iyirmiyə  qədər olan ədədlər yazılmış baratlar paylanır.Bütün şagirdlərin 
baratları  vardır. Qrup  şagirdlərindən biri  üzərində birdən ona qədər  olan hər hansı  ədəd yazılmış 
baratı çıxarır  və   deyir:ikiqat artır (yaxud  yarıya  böl).İkinci qrupun şagirdi  üzərində uyğun ədəd 
yazılmış baratı göstməlidir. Sonra  ikinci qrupun şagirdi həmin əməliyyatı edir və s. i. Hər  verilən 
suala paylanılmış baratlardan istifadə etməklə cavab verilməlidir.Hər doğru cavab – 1xaldır. 
Oyunun  qalibi ən çox  xal  toplayan komanda sayılır. Oyundan sonra  müəllim şagirdlərə ev  
tapşırıqları  verir(bax əlavə 7).                                                                                                       

qiymətləndirmə:
Tədris prosesini  və  şagirdlərin nailiyyətlərini  necə müşahidə  edəcəksiniz? Şagirdlərin 
nailiyyətləri haqqında nəyə əsaslanaraq mühakimə edirsiniz?                                                                                 
Onlar  nə   qədər aktivdirlər,  verilmiş tapşırığı necə yerinə yetirirlər,   təpşırığı müstəqil  
necə  yerinə yetirirlər(bax  :qiymətləndirmə sxemi -əlavə 6)
Əlavə  resurslar:
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Əlavələr:
əlavə 1. Ev tapşırıqları (faza «ilkin biliklər»)

1. Miqdarları  ikiqat  artır

2.Əməlləri  yerinə yetirin

 10+10   3+3  4+4   9+9  5+5             
 7+7   2+2  6+6  8+8

3. Ninonun 7 kuklası vardır,Məryəmin də həmən qədərdir. Hər ikisinin birlikdə  neçə 
kuklası  vardır?

4. Cümləni tamamla:

Əgər 10-u ikiqat artırsaq,    …  alarıq.
Əgər 20-ni ikiqat artırsaq,   …  alarıq.
Əgər  8-i ikiqqat artırsaq,    …  alarıq.

əlavə 2. 
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əlavə 3. Yarıya  bölmə cədvəli

4 8 6 10 20 40 12 14

2 4 3 5 10 20 6 7

Əlavə 4. Üşbucaqlar  sırası

əlavə 5. Dairəvi baratlar

Mən  – 10-dan az 
ədədəm,əgər məni iki 
qat artırsan16-dan çox 

olacam. 
Mən hansı ədədəm?

Əgər məni yarıya 
bölsən, 29-dan çox və 

31-dən az ədəd alarsan. 
Mən hansı ədədəm?
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əlavə 6. Qiymətləndirmənin ümumi sxemi

kompotensiya səviyyəsinin təsviri qiymət

Tapşırığı dəqiq və düşünərək yerinə yetirir. 100-ə 
qədər ədədləri səhvsiz oxuyur və yazır. İkiqat artırma 
və yarıya bölməni düzgun yerinə yetirir.

Tədris materialının öhdəsindən 
müvəffəqiyyətlə gəlir.

Yazılışda  səhvlərə  yol verir, cədvəlin  
doldurulmasında səhvlər edir.Bəzən ikiqat artırma və 
yarıya bölmədə səhvlər edir.

Müstəqil işləmə qabiliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi üçün əlavə çalışmalara 
ehtiyacı vardır.

Terminləri ayırd etməkdə çətinlik çəkir.Tapşırığın 
ardıcıl yerinə yetirə bilmir. İkiqat artırma-yarıya 
bölməni düzgün yerinə yetirə bilmir .

Həmin materialın öyrənilməsi üçün 
müəllimin rəhbərliyi altında  əlavə  
məşğələyə ehtiyacı vardır.

Müstəqil işlərin qiymətləndirməsi cədvəli

düzgün cavabların sayı qiymət

1-4

5-7

8-9

10
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əlavə  7. Ev  tapşırıqları (faza «Sonra»)

1. Dominoya  oxşar düzülüşdə boş xanalara lazımi sayda dairələr çək. Bərabərlikdəki boş 
xanalara müvafiq  ədədləri yaz.

2. 18 qozu iki yoldaş öz  aralarında bərabər necə böldüyünü izah  et  – bu qozları yarıya necə  
bölərsən.

3. Boş yerləri doldur və ifadəni tamamla:Ana 60  qozu iki uşağı arasında yarıya      bölərkən 
…

4. Tatonun  20 larisi vardır.Top aldıqdan sonra pulun miqdarı yarıya  bölündü.Topun qiyməti 
neçəyədir?  
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Dərsin planını Gürcüstan İbtidai Təhsil layihəsinin  riyaziyyat  istiqaməti  üzrə rəhbəri 
 Qiorqi Nozadze hazırladı

rIyazIyyat dərsInIn\aktIVlI-
yInIn planlaşdIrIlmasI sxemI                                                                                                        
mÖVzu: toplamanIn xassələrİ  

fənn: Riyaziyyat sinif: ikinci

Vaxt:
Bu aktivliyi həyata keçirmək üçün nə qədər vaxt lazımdır?Bir dərsdə və ya bir neçə dərsdə həyata 
keçirmək olar?
Aktivlik üç ardıcıl dərsdə aparılır, ola bilsin ki, fazalar tam bir dərsi əhatə etməyib,onun  yalnız  
müəyyən bir hissəsini əhatə etsin;bu zaman   müəllim və şagirdlər paralel olaraq müxtəlif  mövzu 
üzərində işləsinlər.
Giriş 
dərsin \aktivliyin əsas məqsədi:

Toplama zamanı ədədi qanunauyğunluqların aşkar edilməsi.
tədrisin nəticələri 
münasibət (əsas ideya, prinsip, qanunauyğunluq, dəyər, problemlər və s.). 

Ədədlər üzərində əməllər apararkən şagirdlərdə ədədi qanunauyğunluqları axtarmaq qabiliyyətləri 
inkişaf etdiriləcəkdir, müzakirələr  zamanı əsas ideyaları fərqləndirəcəklər,həmyaşıdlarının  və  
özlərinin  tapıntılarını\kəşflərini  qiymətləndirə biləcəklər.
 Bilik (faktlar, sözlər, terminlər, 
yadda saxlanılası informasiya      
və s.)

Şagirdlər toplamanın xassələrini 
müəyyənləşdirəcəklər: əgər  
toplananlardan birini müəyyən  
qədər artırsaq, o birini həmin 
qədər azaltsaq, cəm dəyişməz.  

Bacarıqlar (düşüncə bacarıqları, fənn bacarıqları, 
qiymətləndirmə bacarıqlar, hesablama strategiyası və sairə).

Şagirdlərdə şifahi toplama strategiyası,  ədədlər üzərində 
əməllərin nəticələrinin qiymətləndirilməsi bacarığı  inkişaf 
etdirirlir; şagirdlər 10-a qədər ədədi ikiqat artırmaq, 10  və  
20 -ni ikiqat  artırmaq  bacarıqları inkişaf etdiriləcəkdir. 

milli tədris planı standartı:

riy.II.2.  şagird sayı, ədədləri, ədədi adlar arasındakı əlaqələri və toplama-çıxma əməllərini 
bir-biri ilə əlaqələndirə  bilir.

Nəticə göz önündədir, əgər şagird:

•	 Modeldən istifadə etməklə, toplama- çıxmanın  həyata keçirilməsini  nümayiş etdirir, 
əməlin nəticəsini müəyyənləşdirirsə (məsələn “nə qədər artdı, azaldı”);

•	 Onluq da daxil olmaqla toplama-çıxmanı şifahi yerinə yetirirsə və istifadə etdiyi üsulu nümayiş 
etdirməyi bacarırsa (məsələn: ədədlər pilləsində və yaxud əşyalar toplusunda). 

riy.II.3.  şagird yarıya endirmə - ikiqat artırma əməllərini yerinə 
yetirir, onları  bir-biri ilə və toplama-çıxma əməli ilə  əlaqələndirə  bilir.                                                                                                     
Nəticə göz önündədir, əgər şagird:

•	 İkiqat artırma əməlini verilmiş sayda əşyalara həmin sayda  əşya əlavə etməklə nümayiş etdirirsə;
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•	 10 -a qədər ədədləri, eləcə də tam 10-luğu və 20-liyi ikiqat artıra bilirsə; bu əməli müvafiq 
addımla saymaqla əlaqələndirə bilirsə (məsələn, tam onluğun müvafiq ədədlərinin adlandırılmasını 
ana dilində(gürcü dilində) izah edə bilirsə);

riy.II.5. şagird  məsələlər həlli və hesablamalar zamanı ədədlərdən və onlar üzərində əməllərdən 
istifadə edə bilir.

Nəticə göz önündədir, əgər şagird:

•	 Məsələnin şərtinə əsasən nəyin verildiyini və nəyin axtarılmalı  olduğunu müəyyənləşdirə 
bilirsə;

• Sadə məsələlərin həlli üçün müvafiq hesablama əməllərini;model və onun yerinə yetirilməsi üsulunu  
seçə bilirsə (məsələn: toplama, çıxma, ikiqat artırma, yaxud yarıya endirmə; vahid addımla  irəli və 
ya geri  saymaq; əşyalar toplusu və ya ədədlər pilləsi);

Vacib olan ilkin bilik və bacarıqlar: 10-u aşmaqla 20-yə qədər olan ədədlərin toplanması-
çıxılması, ədədin ikiqat  artırılması, ədədlərin müqayisəsi.

Əvvəlki biliyin qiymətləndirilməsi (Şagirdlərin bilik və bacarıqları haqqında nə bilirsiniz? Hansı mənbələrə 
əsaslanırsınız? 
Şagirdlərin biliyini  onların yerinə yetirdikləri ev tapşırıqlarının keyfiyyətinə görə,keçmiş  dərslərdəki  
müşahidələrə istinad etməklə, 10-u aşmaqla ədədlərin toplanması-çıxılmasını və ikiqat artırılmasını kiçik 
sual-cavab baratlarının (kvizi) köməyi ilə bilmək olar. 
dərsin\aktivliyin planlaşdırılması
Şagirdləri qruplaşdırma formaları:
Bu aktivliyi yerinə yetirərkən hansı qruplaşdırmadan istifadə edirsiniz. (bütün sinif, cütlüklər, üçlüklər, 
dördlüklər, homogen, heterogen və sairə)?

Mövzunun öyrənilməsinin birinci fazasında kiçik heterogen qruplarla işləmək daha 
məqsədə uyğundur, üçüncü fazada isə homogen qruplarla işləmək olar.

qruplaşma meyarları:
Differensial tədris zamanı mən şagirdləri nəyə əsasən qruplaşdırıram?

Toplamanın qanunauyğunluqlarında yaranan çətinliklərin asanlıqla aradan qaldırmasına 
əsaslanaraq, yüksək səviyyəli hazırlığı olan şagirdləri aşkar edirik və onlara üçüncü fazada 
çıxmanın qanunauyğunluqlarını araşdırmağı təklif edəcəyik.
tədris materialı: (mətn, əyani vəsaitlər, internet resurs və sairə.)

Hesablama aşıqları və çubuqlar, «Ədələrin dominoya oxşar sxemi» (17-ci səh. bax)
dərsin\aktivliyin fazası



54

I  Əvvəlki
Birinci dərsdə müəllim öyrəniləcək mövzunu təqdim edir və yeni mövzunu əvvəlki 
öyrənilmiş mövzulala-xüsusən ədədin özünə toplanması ilə-əlaqələndirir.Şagirdlər ədədin 
ikiqat artırılması mövzusunu yada salırlar (məsələn: 3 + 3 = 6,  10 + 10 = 20, 7 + 7 = 14, 
20 + 20 = 40, 9 + 9 = 18) və alınmış ədədləri müqayisə edərək  böyük-kiçik anlayışını 
aktivləşdirirlər.  
Sonra müəllin sinfə tapşırıq verir:
– Əyani vəsaitdən istifadə edirək verilmiş məsələnin həlli üçün neçə əməldən  istifadə 
etmək lazım olduğunu aydınlaşdırın: Dimitri və Tazo dostdurlar. Valideynləri onların hər 
birinə on konfet verdi.Tazo öz konfetinin dördünü Dimitriyə verdi. Oğlanların neçə konfeti 
vardır?
Şagirdlər əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə məsələdə verilən vəziyyəti modelləşdirərək 
məsələnin həlli üçün  üç əməldən istifadə etmək lazım olduğunu  müəyyənləşdirirlər (bir 
çıxma, iki toplama əməli).
Sonra müəllim sual verir: – Hesablama aparmadan bu məsələni asan yolla necə həll etmək 
olar?
Müəllimin tapşırığı ilə şagirdlər əvvəlcə  daha asan məsələlər üçün cəmi yazırlar: 4 + 4 və 
5 + 5  və  izah edirlər ki, toplananların birini 1 vahid artırıb, o birini isə 1 vahid azaltdıqda 
cəm dəyişmir.
Cəmin dəyişmədiyi  aydınlaşdırıldıqdan sonra ,şagirdlər müəllimin tapşırığı ilə cəmin 
niyə dəyişmədiyi  haqqında mühakimələr yürüdürlər. Bunun üçün onlar say çöplərindən, 
aşıqlardan və ya  şəkillərdən istifadə edirlər.  («Ədələrin dominoya bənzər sxemi»).
Sonra müəllim sual verir və  şagirdlər öz mülahizələrini söyləyirlər:  6 + 6 və ya  8 + 8 
halında  və ya başqa oxşar cəmlərdə nəticə(ədəin ikiqat  artması halında) eynimi olacaq? 
Şagirdlər söylənilən nəticələrin 10-a qədər ədədlər üçün doğru olduğunu  yoxlayırlar.  
Şagirdlər toplamanın xassəsinin ikiqat artırma halında da  ödənildiyini formalaşdırırlar: 
əgər toplanalardan birini 1 vahid artırıb, digərini 1 vahid azaltsaq, cəm dəyişməyəcəkdir.   
Dərsin sonunda müəllim şagirdlərə ev tapşırığı verir,bu  məsələlər aşağıdakı məzmunda 
ola  bilər:
1) Sizin  qərarlarınızın tam onluqlar üçün doğru olduğunu  yoxlayın.
2) Əgər azalanı 1 vahid artırıb, çıxılanı 1 vahid azaltsaq fərq dəyişərmi?
II  Ərzində

Növbəti dərsdə əvvəlcə ev tapşırıqları  müzakirə  edilir.

Sonra müəllim şagirdləri həll ediləcək yeni tapşırığın məqsədi ilə tanış edir: Keçmiş  
dərsdə toplamanın xassəsi haqqında çıxardığımız qərarın toplananların  bərabər olmadığı  
hallarda da doğru olduğunu araşdırın.    

Sinifdə suallar üzrə diskusiya keçirilir. Şagirdlər bir neçə cəmin həllinə baxırlar:  8 + 6, 5 
+ 11, 11 + 19. 

Şagirdlər mülahizələri əsaslandırırlar , lazım gələrsə, əyani vasitələrdən istifadə edirlər və 
əməli ifadəni sözlərlə izah edirlər 



55

 Sonra şagirdlər müstəqil işləyərək  toplananları 1 vahid yox, 2 və daha çox vahid dəyişdiyi 
halı araşdırırlar:verilmiş 8 + 8 və 6 + 10,  13 + 7 və 10 + 10,  13 + 17 və 15 + 15,  24 + 16 və 
20 + 20, 60 + 40 və 50 + 50 ədədlərini toplayırlar və bir-biri ilə müqayisə edirlər. Müəllim 
şagirdlərin işini müşahidə edir və lazım gələrsə, onlara kömək edir.   

Aktivliyin sonunda şagirdlər toplamanın mühüm bir xassəsini müəyyən edirlər: Əgər , 
toplananların birini hər hansı ədəd qədər artırsaq və ikinci toplananı hımin ədəd qədər  
azaltsaq, cəm dəyişməyəcək.Müəllim xassənin formalaşmasında  onlara kömık edir.       

Müəllim şagirdlərə tanış olan bir məsələni xatırladır: Dimitri və Tazo dostdurlar. 
Valideynləri onların hər birinə on konfet vermişdir.Tazo öz konfetinin dördünü Dimitriyə 
verdi. Oğlanların neçə konfeti oldu?    

Şagirdlər məsələni asan yolla -toplamanın  əsas xassəsindən istifadə etməklə həll edirlər.  

Bu dərsin sonunda şagirdlərə ev tapşırığı verir: toplamanın xassəsinə aid olub 5 məsələ 
tərtib etmək- o cümlədən, tam onluqlara aid olanlar da daxil olmaqla.  
III  sonrakı
Növbəti dərsdə şagirdlərin nailiyyətlərini  qiymətləndirmək məqsədi ilə  müəllim şagirdlərlə 
birlikdə qiymətləndirmə  sxemini müzakirə edir (əlavə 1-ə bax).  
  Sonra bütün sinif ev tapşırıqlarını elə müzakirə edirlər ki, şagirdlərdən birinin  tərtib etdiyi məsələni 
başqa bir şagird lövhədə həll edir və nəticələrin doğruluğunu sübut edir. Müəllif öz məsələsini 
yoldaşının  məsələsi ilə müqayisə edir və u. a.   
Sonra şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında aşağıdakı mövzu üzərində işləyirlər: əgər  5 + 7 
cəminin neçə olduğunu unutmuşuqsa,qazanılmış bilikləri  necə tətbiq  etmək olar?  (cəm   6 + 6-ilə  
eynidir); 8 + 12? (cəm 10 + 10-ilə eynidir);9 + 9? (cəm 10 + 8-ilə eynidir); 23 + 17 (cəm  20 + 20-
ilə eynidir).
Daha sonra şagirdlər qazanılmış bilikdən istifadə etməklə məsələlər həll edirlər:
1. Nutsa  dibçəkdə 5 balba və 5 bənövşə əkmişdir. Nutsa  3 balba və  3 bənövşə yenə əkdi, 
bənövşələrin  3-nü pay  verdi. Nutsanın cəmi neçə gülü oldu?     

2. Niya İadan 2 lari borc aldı. Sonra qızlar birlikdə pullarını saydılar və onların ikisinin 
birlikdə 10 larisi oldu. Onların əvvəlcə nə qədər pulu var idi?  
 3. Tamriko və Rezo əkizdirlər. Rezi 15 flomasterdən ibarət olan  yığımdan  çoxunu öxünə 
götürdü və  qalanlarını  Tamrikoya verdi. Sonra Rezo Tamrikoya  2 qələm verdi. Əkizlərin 
neçə flomasteri  oldu?  
Müəllim şagirdləri sxem  üzrə qiymətləndirir və onlara müvafiq tapşırıqlar verir,daha 
müvəffəq olan şagirdləri isə “gülüşlərlə” və “ulduzlarla” mükafatlandırır.
Əgər, yüksək hazırlıq səviyyəli şagirdlər verilən məsələləri tez həll edərlərsə,  onlara 
azalanın və çıxılanın eyni zamanda artdığı və ya azaldıqı halı araşdırmağı tapşırmaq olar.
 Müəllim sinifə ev tapşırığı verir ( əlavə 2-yə bax).

 qiymətləndirmə:
Şagirdlərin tədris prosesini və nəticələrini necə müşahidə etmək olar? Nəyə əsaslanaraq 
onların müvəffəqiyyətləri haqqında qərarlar  qəbul  edəcəksiniz? 
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Müəllim qruplar arasında gəzərək, qrup üzvlərinin aktivliklərini və yerinə yetirilmiş 
işlərdəki nailiyyətlərini qeyd edir və  şagirdlərə  işə aid məsləhətlər verir,şagirdlərə əlavə 
suallar verir və cavabları dinləyərək   qiymətləndirmə sxeminin meyarları ilə müqayisə 
edir.   
əlavə resurs:

əlavələr
əlavə 1. Qiymətləndirmənin ümumi sxemi

kompotensiyanın səviyyəsinin yazılmasıции qiymətləndirmə
Hesablamaları tez və düz həll edir ;məsələləri   
asan yolla və tam həll edir; düşüncələrini 
söyləyir, əməlləri və onların nəticələrini izah 
edir.  

Tədris materialını müvəffəqiyyətlə 
mənimsəyir.

Hesablamaları ləng və qüsurlarla yerinə yetirir;  
məsələni tam ,lakin,səmərəli olmayan  üsula həll 
edir; əyani vasitələrin köməyi ilə həll yolunu və 
ideaları göstərə bilir.

Bilik-bacarıqlarını təkmilləşdirmək 
üçün əlavə müstəqil işləməyə ehtiyacı 
vardır. 

Hesablamaları qüsurlarla və gecikərək əlverişsiz  
üsullarla  və müəyyən hissəsini həll edir;ideyanı   və 
həlli yollarını  əyani vasitələrin yardımı ilə də aydın 
izah edə bilmir.                                                                   

 Müəllimin rəhbərliyi ilə həmin 
məsələlər üzərində  işləməyə ehtiyacı 
vardır.

Əlavə 2. Ev tapşırığı

1. Cəmi  ikiqat artırmaq  kimi ifadə edin:

                                 7 + 13;               18 + 22;               37 + 23.

2. Balıq ovunda Vaja 8, Dato isə 9 alabalıq  tutdu. Evə gələrkən Dato öz balıqlarından birini 
Vajanın çantasına qoydu. Oğlanlar evə neçə  alabalıq gətirdilər? Məsələni asan yolla həll 
edin.

3. Toplananların  dəyişdiyi,lakin  cəmin  dəyişmədiyi  şərtini ödəyən  iki məsələ qurun. 
Bunlardan biri  tam onluğa və iyrimiliyə aid olmalıdır.    



57

Dərsi Gürcüstanın İbtidai Təhsil proyekti üçün 
Maya Şeroziya  hazırlamışdır 

rIyazIyyat dərsInIn\aktIVlIyInIn planlaşdIrIlmasI sxemI                                                                                          
mÖVzu: mIlIyon daIrəsIndə natural ədədlər

fənn: riyaziyyat sinif: dördüncü

Vaxt:Bu aktivliyi həyata keçirmək üçün nə qədər vaxt lazımdır?Bir dərsdə və ya bir neçə dərsdə 
həyata keçirmək olar?
2 dərs 90 dəq.

Giriş 

dərsin/aktivliyin  əsas məqsədi :
Şagirdlərin mindən böyük ədədləri oxuması və yazması bacarığının inkişaf etdirilməsi.  Yeni 
ədədi adların tətbiq edilməsi.

tədrisin nəticələri

münasibət (əsas  ideya, prinsip, qanunauyğunluq, dəyərlər, problemlər  və  sairə.).

Şagirdlər milyon dairəsində çoxrəqəmli ədədlərin yazılması və oxunmasını maraqlanırlar. 
Mövqeyə uyğun olaraq rəqəmin qiymətini müəyyən etməklə  mərtəbələrin yeni sinifləri ilə taniş 
olurlar.

Biliklər 
(faktlar,sözlər,terminlər,yadda 
saxlamaq  üçün informasiy və s.)

Şagirdlər milyonluq sinifi 
ilə və bu sinifin mərtəbələri-
milyonluqlar, 10 milyonluq və 
100 milyonluq ilə tanış olurlar.

Vərdişlər (əqli  qabiliyyətlər, fənn  qabiliyyətləri, 
qiymətləndirmə vərdişləri, hesablama  strtegiyaları            
və  sair.)

Şagirdlərdə natural ədədlərin milyon dairəsində oxumaq           
və yazmaq qabiliyyətləri inkişaf etdirilir. 

milli tədris planının standartı:

 riy.IV.1.  şagird  mövqeli say sistemindən istifadə etməklə ədədləri əks etdirə, müqayisə 
edə və sıralaya bilir.                                                         

Nəticə göz önündədir, əgər şagird:

•	 Rəqəmləri oxuyur, müxtəlif modeldən istifadə etməklə rəqəmləri  əks etdirə bilirsə və 
mövqeli say sisteminin  nümayişini həyata keçirə bilirsə (məsələn, strukturlaşdırılmış 
əşyalar toplusu, ədəd oxu üzərində);

•	 Rəqəmin yazılışında  mərtəbədə yerləşmiş  rəqəmlərin müvafiq mahiyyətlərini, ədədi 
müvafiq toplananların cəmi şəklində təsəvvür edə bilirsə;

•	 Verilmiş ədəddən  əvvəl və sonrakı ədədləri sadalaya bilirsə, eləcə də  yaxın onluğu, 
yüzlüyü, minliyi  sadalaya bilirsə; istənilən dörd rəqəmli, beş rəqəmli ədəddən 
mərtəbələrə müvafiq verilmiş ədədlərdən addımla irəli/geri saya bilirsə;

Vacib  ilkin biliklər və vərdişlər: Natural ədədləri, mərtəbələri, sinifləri, ədədlərin oxunması, 
yazılması və mərtəbələr üzrə toplananlar şəklində yazma qabiliyyəti (altı rəqəmli ədədlər 
dairəsində)
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İlkin biliklərin qiymətləndirilməsi: (Şagirdlərin bilik və bacarıqları haqda nə bilirsiniz?Hansı 
mənbələrə istinad edirsiniz?)

Şagirdlərin əvvəlki biliyi yerinə yetirilmiş ev tapşırıqlarının yoxlanılması ilə və dərslərdə müşahidə 
etməklə, kvizlər və müstəqil işlərin nəticələri ilə müəyyən edilir.

dərsin  /акtivliyin planı

şagirdlərin qruplaşdırılma forması:

Bu aktivliyi həyata keçirərkən qruplaşdırmanın hansı formasından istifadə edəcəksiniz (bütün 
sinif, cütlüklər, üçlüklər, dördlüklər,hомоgen, hеtеrоgеn və s.)?

Girişdə bütün siniflə iş; «Ərzində» fazasında,  – cütlüklərlə iş,  “Sonrakı” fazasında – qrup üzrə iş 
(dörd üzvlü).

qruplaşdırmanın meyarları:

Differensasialı tədris zamanı şagirdlərin qruplaşdırılmasını  hansı prinsipə əsaslandırıram? 

            --------------------

tədris materialı: (mətn,əyani vasitələr,internet-resurs və s.)
Dərslik, dəftərlər, lövhə, təbaşir, flipçart, marker, stiker, vurma cədvəli, kartoçkalar, hər bir şagir 
üçün vurma cədvəli, kompyuter, proyektor

Dərsin fazaları/aktivliklər

I  İlkin

ev tapşırığının analizi  

Müəllim gəzərək  ev  tapşırıqlarını yoxlayır, şagirdlər növbə ilə oxuyurlar və və səhvlərini 
düzəldirlər. (ev tapşırığı-əlavə 1-ə bax).   
1) Sözlərlə yazın: 
Müəllim sual verir:

• Əşyaları saymaq üçün istifadə etdiyimiz  ədədlər necə  adlanır?
• Birdən 10 dəfə böyük olan, ondan 10 dəfə böyük olan  və  s. ədəd necə adlanır?   
• Hər sinifdə neçə mərtəbə var? Onlar necə adlanır?  
•   Ədədin rəqəmlərinin qiyməti yerindən (mövqeyindən) asılıdırmı?  
• Əgər rəqəmi durduğu yerindən (mövqeyindən) bir yer sağa çəksək, qiyməti necə dəyişər?   
• Əgər  rəqəmi durduğu yerindən (mövqeyindən) bir yer sola çəksək, qiyməti necə dəyişər?   
• Əgər  ədədin sağına 0 yazsaq, həmin ədəd necə dəyişər?  

 Müəllim lövhəyə vurma cədvəlini bərkidir (cədvəl-əlavə 2-yə bax) minlik sinfində rəngli qələmlə 
rəqəmləri yazır və ədədi adlandırır– «yüz», «on», «min» ..1, 2, 3, ….
 Müəllim şagirdlərdən xahiş edir ki,  onlar boş xanaları doldursunlar: Sonra böyük ədədləri 
oxusunlar. Şagirdlər cədvəli doldururlar.Müəllim tapşırır ki,ən böyük beşrəqəmli ədədi yazsınlar 
(99 999). Bundan sonra şagirdlər bu ədəddən bir vahid böyük ədədi yazırlar. Ən böyük altı rəqəmli 
(999 999) ədəddən bir vahid böyük ədədi yazmaq istəsələr görərlər ki, artıq yazmağa yer yoxdur.
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Sonra müəllim şagirdlərdən soruşur:

– Məlumdur ki, çoxrəqəmli ədədi oxuyarkən, sağ tərəfdən üç-üç qruplaşdırırıq. Rəqəmlərin bu 
qrupları necə adlanır?

– Cədvəldə cəmi neçə sinif göstərilibdir?

Müəllim şagirdlərin diqqətini cədvələ sığmayan ədədə yönəldir. Deməli,  başqa siniflər də 
mövcuddur. 

II  Ərzində

Müəllim şagirdləri bütün dərs boyu mövzu ilə tanış edir və yeni cədvəl asır (əlavə 3-ə bax), 
bu cədvəldə  milyonluq sinifinin bölgüsü göstərilmişdir, ancaq, adları yazılmamışdır. Müəllim 
yazır: ”milyonluq sinifi”. Müəllim şagirdlərdən mərtəbələrin adlarını yazmağı tələb edir,  bu da 
onların özləri tərəfindən qanunauyğunluğun aşkar edirlməsi deməkdir. Şagirdlərin köməyi ilə 
cədvəl doldurulur. Şagirdlər görürlər ki, təklik və minliklər sinfindən başqa milyonluq sinfi də 
mövcuddur.  Bu   1000 dəfə 1000 milyon deməkdir...Bundan sonra müəllim onları əmin edir ki, 
daha böyük siniflər: milyardlıqlar, trilyonluq...və s.  mövcuddur

  Yeni cədvəlin birinci sütununun sol tərəfi açıqdır,bu isə o deməkdir ki, orada başqa siniflər də 
ola  bilər.

Sonra müəllim çox rəqəmli ədədin necə oxunmasına dair poster bərkidir (bax əlavə 4).

Bir neçə şagird müəllimin ifadəsi (oxuması) ilə ədədləri  yazırlar(yenə stikerlə). Müəllim bəzi 
rəqəmləri başqa rəqəmlərlə əvəz edir və soruşur: bu ədəd necə dəyişir? (artır, azalır). Onlar 
oxuyurlar: məsələn: 5 000 000-dakı 5 rəqəmini sağa və sola dəyişsək bu ədəd neçə dəfə dəyişər? 
(artar, azalar).  O, şagirdlər  cütlüyünə üzərində doqquzrəqəmli ədəd yazılmış kartoçkalar paylayır 
(bu məlumat tipli material ola bilər, məsələn, əhalinin sayı...)         Hər bir şagird öz yoldaşının 
növbə ilə göstərdiyi ədədi oxuyur və bu ədədi lövhəyə yazır. (Beləliklə, şagirdlər çoxrəqəmli 
ədədlərin yazılmasını və oxunmasını mənimsəyirlər. Müəllim ədəddəki rəqəmlərinin mənasını 
soruşur) 

Müəllim rəngli stikerlə rəqəmləri lövhəyə bərkidir və şagirdlərə bütün rəqəmlərdən istifadə 
etməklə ən böyük və ən kiçik ədədi yazmağı və oxumağı tapşırır. 

III  sonrakı

 Şagirdlər dərslikdə verilmiş çalışmaları yerinə yetirirlər.
Müəllim yeni dərsə aid suallar verir:
– Yüzlükdən sonra gələn sinfin adı nədir?

– Bu sinifdəki təkliyin mərtəbəsi necə adlanır?

– Siz hansı qanunauyğunluğu görürsünüz?

– Ən kiçik və ən böyük doqquz rəqəmli ədədi oxuyun.
Müəllim şagirdlərdən xahiş edir ki, üç dənə 5-lik və  2, 0, 1, 4, 5, 7  rəqəmlərini  yazın 
və alınmış ədədi oxuyun:
• Yerin ekvatorunun uzunluğu 40 075 696 m-dir;

• Yerdən Günəşə qədər olan məsafə 149 597 900 km-dir;

• Bir il  31 557 600 saniyədir.
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 Verilmiş  ədədləri  oxuyun və sözlərlə yazın.

Müəllim yüksək hazırlığı olan şagirdlərə belə bir məsələni həll etməyi tapşırır: Tokiyo şəhərində 
əhalinin sayı 12 790 000 nəfərdir. Bu sayı oxuyun və sözlərlə yazın.  Bu ədədi müvafiq mərtəbələrin 
cəmi şəklində göstərin. Əhalisi bunadn 10 dəfə kiçik olan şəhərdə və 10 dəfə böyük olan ölkədə 
əhalinin sayı nə qədər olar? Bu  ədədləri  rəqəmlərlə və sözlərlə yazın.

Müəllim hər bir şagirdə vurma cədvəli paylayır  (əlavə 5-ə bax), qiymətləndirmə sxemi ilə tanış 
edir   (qiymətləndirmə sxemini lövhəyə bərkidir, əlavə 6-ya bax), 10  böyük ədəd ifadə edilir  
(əlavə 7-ə bax), şagirdlər aktivliyə və yerinə yetirilmiş işlərinə görə  qiymətləndirilirlər.

Yüksək hazırlığa  malik şagirdlərə yoldaşlarının işlərini Əlavə 7-yə və müstəqil iş sxeminə görə 
yoxlamağı və qiymətləndirməyi də tapşırmaq olar. Ev tapşırıqları verilir (əlavə 8-ə bax). 

qiymətləndirmə:
Tədris prosesini  və  şagirdlərin nailiyyətlərini  necə müşahidə  edəcəksiniz? Şagirdlərin nailiyyətləri 
haqqında nəyə əsaslanaraq mühakimə edirsiniz?

Onların nə qədər aktiv olmasına, verilən tapşırığı necə yerinə yetirmələrinə, müstəqil işləri necə 
yerinə yetirmələrinə  görə … qiymətləndirilirlər(qiymətləndirmə sxemi  əlavə 6-ya bax)

əlavə  resurslar:

əlavə
Əlavə 1. Ev  tapşırığı ( «Əvvəlində» fazası)
1. Sözlərlə yaz: 

а) 12 000  b) 235 240  c) 128 504  d) 1 051
e) 500 020  f) 120 001             g) 508 035

2. Rəqəmlərlə yaz:
a) Yüz iyrimi səkkiz min yeddi yüz iyrimi beş
b) Beş yüz on iki min iki yüz qırx səkkiz;
c) Yüz iyirmi altı min;
d) Yüz səkkiz min;
e) Dörd yüz iyrimi min qırx beş;
f) Səkkiz yüz əlli bir min yüz səkkiz;
g) Altı yüz min beş;

3. Altından xətt çəkilmiş rəqəmin mənasını söyləyin:
а) 632 412  b) 880 224  c) 450 806  d) 291 189
e) 650 311  f) 541 009

4. Mərtəbələrin cəmi şəklində göstərin:
а) 251 781  b) 502 360  c) 139 602  d) 146 850
e) 378 901  f) 742 006
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Əlavə 2. mərtəbələr cədvəli (minlik sinfi və vahid)

minliklər sinfi təkliklər sinfi

Y
üz
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lik
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m
in

lik

M
in

lik

yü
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ük
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nl
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1 0
1 0 0

Min
1 0 0 0 0

  yüz  min
1 0 0 ...  min yeddi yüz səkkiz 

Üç yüz dörd min iki yüz on
0 0 5 Səkkiz yüz  beş min ...

Ən böyük altı rəqəmli ədəd

Qeyd: Buraxılmış yerləri şagirdlər doldurur.

əlavə 3.Cədvəl

minliklər sinfi təkliklər sinfi
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Əlavə  4. Çoxrəqəmli ədədlər

Milyonluqlar              Minliklər              Yüzlüklər    Onluqlar      Təkliklər   

Beş yüz yetmiş iki milyon

                     altımış səkkiz    min
     Beş yüz iki 

əlavə 5. Mərtəbələr cədvəli (milyonluq sinfi daxil olmaqla)

Adı, soyadı ______________________

milyonluqlar sinfi minliklər sinfi təkliklər sinfi
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əlavə 6. Qiymətin ümumi sxemi  

kompotensiya səviyyəsinin təsviri qiymətləndirmə
Tapşırıq tez və düzgqn yerinə yetirilir;  
çoxrəqəmli ədədləti əhvsiz yazır  və oxuyur, 
mövqe prinsipini   anlayır.

Tədris materialını müvəffəqiyyətlə 
mənimsəyir.

Yazını səhvlərlə yerinə yetirir; bəzən ədədin 
oxunması və yazılması zamanı səhvlərə yol 
verir.

Bacarıqlarının təkmilləşməsi üçün 
əlavə müstəqil məşğələlərə ehtiyacı 
var.

Ədədləri ləng və səhvlərlə oxuyur _yazır, 
sinifləri və mərtəbələri  qarışıq salır və gobud 
səhvlər buraxır.     

Müəllimin rəhbərliyi ilə həmin 
məsələlər üzrə gələcək məşğələlərə 
ehtiyacı var.

                 

Müstəqil işin qiymətləndirməsi sxemi

doğru cavabların sayı
qiymətləndirmə

1-4

5-7

8-9

10
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əlavə 7. Cədvəlin  doldurulması

milyonluqlar sinfi minliklər sinfi təkliklər sinfi
Y
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2  0 0 0 0 0 0 0

2 5 2 6 8 4 6 5

4 0 5 2 6 8 5 2 0

2 3 6 1 0 8 7 0 4
5 1 3 1 4 0 2 0 0
1 0 9 0 2 0 0 1 8
8 9 0 0 0 5 4 0 5
9 0 0 0 1 0 0 8 0
5 1 2 0 0 0 0 0 2
1 4 8 0 0 0 0 2 0

8. ev tapşırığı ( «Sonrakı» faza) 
1.Sözlə yazın:
    a) 25 000 000      b) 12 235 240        c) 100 128 504           d) 1 000 068
    e) 500 020 045      f) 240 001 003        g) 200 508 035
2. Rəqəmlərlə yazın:

a) On milyon yüz iyirmi səkkiz min yeddi yüz iyirmi beş; 
b) Yüz otuz milyon beş yüz on iki min iki yüz qırx səkkiz
c) İki yüz milyon yüz iyrimi altı min 
d) Bir milyon yüz səkkiz min
e) Dörd yüz on beş milyon dörd yüz iyrimi min qırx beş
f) On yeddi milyon min yüz səkkiz

 
3. Altından xətt çəkilən rəqəmlərin mənasını  söyləyin:

а) 12 632 412   b) 448 880 224   c) 125 450 806   d) 114 291 189
e) 620 650 311   f) 278 541 009

4. Məlumat kitablarından Gürcüstanın, Fransanın, İtaliyanın, Yunanıstanın əhalisinin sayını 
müəyyən edin və bu ədədləri sözlərlə yazın.
5.  5 rəqəmini  səkkiz dəfə ardıcıl yaz, alınmış ədədi sözlərlə ifadə edin. Ədəin birinci 5 
rəqəmi nəyi göstərir? Yeddinci 5 rəqəmi?
6.  64 ədədini ardıcıl olaraq 4 dəfə yaz, alınmış ədədi sözlərlə yaz. Birinci 6 rəqəmi nəyi 
göstərir? İkinci 4 rəqəmi?     
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rIyazIyyat dərsInIn\aktIVlIyInIn planlaşdIrIlmasI sxemI                                                                     
mÖVzu: VerIlənlərIn təqdIm etmə VasItələrI

fənn: Riyaziyyat sinif: dördüncü

Vaxt:
Bu aktivliyi həyata keçirmək üçün nə qədər vaxt lazımdır?Bir dərsdə və ya bir neçə dərsdə həyata 
keçirmək olar?
Bu aktivlik üç ardıcıl dərs üçün nəzərdə tutulmuşdur Birinci və ikinci faza bir dərsi əhatə edir. 
Üçüncü faza isə üçüncü dərsin bir hissəsini təşkil edir.

Giriş 

dərsin/aktivliyin əsas məqsədi:
Şagird sütunlu diaqramı oxumaq, məlumatları bir və ya bir neçə müxtəlif üsulla təqdim etməyi, iki 
müxtəlif veriləni bir-biri ilə müqayisə etmək bacarığına malik olmalıdır.  

tədrisin nəticəsi 

münasibət (əsas ideya, prinsip, qanunauyğunluq, dəyər, problemlər və s.  ). 

Şagirdlərdə  verilənlərin müxtəlif vasitələrindəndən optimal vasitələri seçmə motivasiyası yüksəlir 
(problemlər kontekstindən irəli gəlir) 

Bilik (faktlar, sözlər, terminlər, 
yadda saxlanılası informasiya və 
s.)

Şagird verilənlərin təqdim 
etmə qaydalarından birini bilir 
– sütunlu diaqramı, sütunlu 
diaqramın qurulması  yollarını.  

Bacarıqlar (düşüncə bacarığı, fənn bacarığı, 
qiymətləndirmə bacarığı, hesablama strategiyası və sairə.)

Müxtəlif üsulla verilənləri təqdim etmə bacarıqları inkişaf 
etdirilir,onları qiymərləndirmədə analiz etmə qabiliyyətləri 
inkişaf etdirilir. 

milli tədris planının standartı:

riy.IV.14.  şagird keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərini interpretasiya və  elementar təhlilini 
edə bilir.  

   Nəticə göz önündədir, əgər şagird:

•	 Cədvəl şəklində təqdim olunmuş göstəricilər barəsində axtarış/yekunlaşdırıcı suallar 
qoyursa;

•	 Sütunlu diaqram şəklində təqdim olunmuş göstəriciləri sözlə və ya yazılı şəkildə təsvir-
izah edirsə;

•	 Göstəricilərin iki toplusunu müqayisə edə və onlar arasında xassə fərqlərini tapa bilirsə 

Dərsi planını Gürcüstan ibtidai təhsil proekti üçün riyaziyyat treneri
 Lali Berişvili hazırladı
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lazımi əvvəlki bilik və bacarıqlar:

Şagirdlər cədvəl şəklində  təqdim edilmiş verilənləri yazırlar, ifadə edirlər; verilənlərə aid 
yekunlaşdırıcı suallar verirlər;  verilənləri piktoqram və  ya sadə cədvəl(iki sütunlu və ya iki 
sətirli)  şəklində  təqdim edirlər.  

Şagirdlər qrupda birləşmiş ondan çox olmayan veriləni artma və ya azalmasına görə sıralayırlar. 
Şagirdlər verilənləri ən azı iki əlamətinə görə də qruplaşdıra bilərlər. 

Şagird cədvəli düzgün doldurur (məsələn:verilənləri  hazır cədvəlin müvafiq xanalarına  köçürür).

Əvvəlki biliyin qiymətləndirilməsi (Şagirdlərin bilik və bacarıqları haqqında nə bilirsiniz?)

Müəllim  dərs prosesində ev tapşırıqlarının birgə müzakirəsi zamanı şagirdlərin  əvvəlki biliyini  
qiymətləndirir.     

Dərsin/aktivliyin  planı

şagirdləri qruplaşdırma formaları:
Bu aktivliyi yerinə yetirərkən hansı qruplaşdırmadan istifadə edirsiniz (bütün sinif, cütlüklər, 
üçlüklər, dördlüklər, homogen, heterogen və sairə)?

Birinci dərsdə şagirdlər əvvəlcə  fərdi olaraq , sonra isə cütlüklərlə işləyirlər.  
İkinci dərsdə-fərdi olaraq və cütlüklərlə, sonda isə qrup şəklində; üçüncü dərsin başlanğıcında isə 
bütün siniflə birlikdə işləyirlər.   

qruplaşdırma meyarları:

Differensasiyalı tədris üçün şagirdləri hansı prinsiplər üzrə qruplaşdırırsınız?  

tədris materialı: (mətn, əyani vəsait, internet-resurs və sairə.)

Dərslik, dəftər, qələm, lövhə, təbaşir, iki vərəq flipçart, marker, rəngli yapışqanlı (stiker), tapşırıqlar 
kartoçkası   

dərsin\aktivliyin mərhələləri

I  əvvəlki
• Ev tapşırıqlarını 

birlikdə müzakirə 
edirlər;

• Əvvəlki biliyin 
aktivləşdirilməsi-
yeni dərsə hazırlıq;

II  Ərzində
• Bütün siniflə iş, 

interaksiya,yeni biliyin 
konstruksiyası;

• Yeni materialın 
cütlüklərlə birlikdə 
işlənilməsi,interaksiya;

• Ev tapşırıqlarının  yerinə 
yetirilməsinə  dair 
göstərişlərin verilməsi;

III  sonrakı
• Yeni materialın 

möhkəmləndirilməsi  üçün  
veriləcək  ev tapşırıqlarının  
müzakirəsi;

• Tapşırıq kartoçkaları üzərində 
qrup şəklində iş;

• Prezentasiya;

• Keçmiş mövzunun 
möhkəmləndirilməsi  və növbəti 
dərsə hazırlıq məqsədi daşıyan  ev 
tapşırıqlarının müzakirəsi;  

qiymətləndirmə:
Şagirdlərin tədris prosesini və nəticələrini necə müşahidə etmək olar? Onların nəaliyyət 
qazanmalarına necə  əmin  olmaq olar? 
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1) Şagirdlər ev tapşırıqlarını necə  yerinə yetirirlər. 

2) Sinif aktivliklərinə onlar nə dərəcədə cəlb olunmuşlar və onlar işləri hansı keyfiyyətlə  yerinə 
yetirirlər.

3) Dərsdə şagirdlər  özlərini necə aparırlar- xüsusilə, cütlüklərlə işlədikləri zaman.   

4) Onlar hansı məzmunda suallar verirlər.  

Əlavə resurslar:

dərsin plan-icmalı: 

I faza: 15 dəq.

ev tapşırıqlarının birlikdə araşdırılması

Şagirdlərə ev tapşırığı olaraq aşağıdakı  məsələlər verilir:  

1. Qızlar meşəyə köbələk yığmağa getdilər. Nino 6 köbələk, Tatiya-8, Eka isə-12  köbələk 
topladı. Müvafiq cədvəl qurun. Nöqtələrin yerinə müvafiq sözlər yazın və suallara cavab 
verin: Neçə köbələk………? Ən azı  üç sual düşünün və onlara cavab verin.

2. Cədvəldə verilənlərə  uyğun məsələ düşünün və cədvəli doldurun. 

  ………. akvarium №             ………. (məs.: akvariumda balıqların sayı)

  …..... (məs.:  1-ci akvarium)

------

------

------

3. Məktəbin həyətindəki  iynəyarpaqlı və enliyarpaqlı ağacları sayın və piktoqram qurun.   İynəyarpaqlı 
ağacları qeyd etmək üçün qoza, enli yarpaqlı ağacları isə kiçik yarpaqlarla işarələyin.  Suallar düşünün 
və onlara cavablar verin.

Dərs ev tapşırıqlarının müzakirəsi ilə başlayır. Tapşırıq  bütün siniflə birgə araşdırılır.Müəllim sinifdə 
gəzərək  şagirdlərin  həll etdikləri  ev tapşırıqlarına baxır .  
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Bir şagird lövhəyə çıxır və 1№-li nömrəli məsələyə uyğun cədvəli çəkir.  Şagirdlər növbə 
ilə nöqtələrin  yerinə  düşündükləri  sualları oxuyurlar və  bu suallara şifahi cavab verirlər.    
Müəllim çalışmalıdır ki, mümkün olan bütün variantlar araşdırılsın.  

 № 2  məsələdə şagirdlər düşündükləri məsələlərin mətnlərini  yerlərindən oxuyurlar (onlar   
birinci məsələnin müzakirəsində iştrak etməmişlər.) .

3№ -li məsələ cütlüklərlə müzakirə olunur (Yanaşı oturan yoldaşları ilə). Şagirdlər aldıqları 
nəticələri bir-biri ilə müqayisə edirlər. Müəllim:-Kim fərqli nəticələr alıb?,   Bunu necə 
izah etmək olar? - deyə suallar verir. (düzgün saymamışsınız, iynəyarpaqlı və enliyarpaqlı 
ağacları düzgün saymamışsınız, şəkil çəkən yaddan çıxarmışsınız).Bu anlaşılmazlığı 
necə aradan qaldırmaq olar. (Alınmış hesablamanın nəticələrini yazaq və piktoqramın 
yekunlaşdırılmasını yoxlayaq; məsələ bizdən nə tələb etdiyini dəqiqləşdirək; iynəyarpaqlı 
və enliyarpaqlı ağacları fərqləndirməyi  bacarmaq lazımdır).    

II faza: 15 dəq. 

Müəllim şagirdlərə müraciyət edir: –Bu gün biz  verilənlərin təqdim olunmasının  başqa bir  
növü ilə tanış olacağıq. Bu işdə sizin mənə köməyiniz lazımdır. Bir ildə neçə ay vardır?  İlin 
fəsillərini sadalayın. Müəllim şagirdlərə yapışqanlı kağızlar, yəni stikerlər verir.   

Müəllim şagirdlərə müraciət edir: – Kağız üzərinə adınızı və doğulduğunuz ayın adını yazın; 
Növbə ilə lövhəyə çıxıb həmin kağızları  uyğun dairəyə yapışdırın.    

Müəllim lövhəyə dörd dairə çəkir və ilin fəsillərini oraya yazır.

Yaz

yay qış

payız

Şagirdlər növbə ilə lövhəyə çıxıb kağızlarını müvafiq dairələrə  yapışdırirlar. Müəllim növbəti 
cədvəl üçün böyük flipçart  vərəqini  hazırlayır ( cədvəlin sag hissəsi   sol hissəsindən xeyli 
uzundur, hər bir sətirin eni isə o qədərdir ki, oraya yapışqanlı kağız- stiker yerləşə bilir.      

İlin fəsilləri Şagirdlərin sayı
Yaz

Yay

Payız

Qış
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Müəllim: –Yayda neçə uşaq anadan olduğunu necə bilmək olar? Qışda? (Kartoçkaları 
sayırıq.) Alınmış məlumatları cədvələ köçürürük.  

Növbə ilə lövhəyə dörd uşaq çıxır , ilin bir fəslində doğulan uşaqların kartoçkalarını sayır və 
məlumatı cədvələ köçürür.    

Müəllim şagirdlərə müraciyət edir: – Əgər, biz, sadəcə kartoçkaları cədvələ yapışdırmış 
olsaydıq, sinfimizdəki  uşaqların neçəsinin nə zaman anadan olduğunu bilərdikmi? Məsələn, 
yayda?  Alınan cədvəl təxmini belə olacaqdır: 

İlin fəsilləri Şagirdlərin sayı

Yaz
5 

Yay
10 

Payız

Qış

Müəllim yapışqanlı kartoçkaları flipçartda düzəldilmiş cədvələ   yapışdırır və rəqəmləri silir.    

Müəllim şagirdlərə müraciyət edir: – İndi biz suallara cavab verə bilərik: Payızda neçə 
uşaq doğulmuşdur? İlin hansı fəslində az uşaq doğulmuşdur? Siz necə tapdınız?   (sıralar 
boyu kartoçkaları sayaraq deyirlər ki, hansı sırada kartoçkalar azdır) İndi isə  kartoçkaların  
hamısını  saymadan suallara cavab verin: – Yazda doğulanların sayı, qışda doğulanların 
sayından nə qədər çoxdur? Bunu necə bildiniz?   («Quyruqda»   qalan kartoçkaları sayaraq).  
Daha hansı suala cavab verə bilərsiniz?   (Məsələn: bu gün sinifdə  neçə nəfər şagird vardır?). 
Şagirdlər öz mülahizələrini söyləyirlər.                                                             
Müəllim şagirdlərə müraciyət edir: – Əgər,  flipçartı çevirsəm, bu verilənlər  (məsələn: qışda 
doğulan uşaqların sayı) dəyişəcəkdirmi? İndi mən həmin verilənləri  lövhəyə çevrilmiş 
formada çəkəcəyəm. Üfiqi xətdə bərabər bölgülər çəkəcəyəm, oraya fəsillərin adlarını 
yazacam. Kartoçkaları sayıb, hər birinin üzərinə o qədər sayda kvadratlar çəkəcəyəm. 
Beləliklə, alınan çəkil sütunlu diaqram adlandırılacaq.   

Məqsədə uyğundur ki, müəllim bilərəkdən səhv buraxsın, məsələn, müxtəlif sütunlarda eyni 
kəmiyyət göstərsin, çünki  şagirdlərə bir daha imkan vermək lazımdır ki, öz fikirlərini bir 
daha  sütunlu diaqramda tamamlasınlar.    
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Yaz Yay Payız Qış

İlin fəsilləri

Doğum  günlərinin qrafiki

Müəllim şagirdlərə müraciət edir: – İndi başlığı, həm də üfiqi və şaquli  oxlarda  yazılmış 
yazıları silək. “Şagirdlərin sayi” olan yerə “dəftərlərin sayı” , “yaz, yay, payız və qış” yerinə 
isə “1-ci mağaza, 2-ci mağaza və s.”  yazaq.  Alınmış diaqram   nəyi  ifadə edəcəkdir? 
Şagirdlər müəyyən təxminlər söyləyirlər.  

Müəllim şagirdlərə müraciət edir: – Sütunlu diaqramlarda şərti qeydlər edilə bilər. Şərtə diqqət  
edin: Şahmat dərnəyindəki qızların  sayı  oğlanların sayından çoxdur. Bu diaqramlardan hansı 
şahmat dərnəyində iştrakçıların paylanmasını  göstərər?   (Müəllim proyektorun köməyi 
ilə təsviri ekranda  göstərir; yaxud onu əvvəlcədən hazırlanmış böyük flipçarta göstərir; ya 
da kiçik kartoçkalara yazır və onu cütlüklərə paylayır). Bu verilənlərlə başqa nəyi öyrənə 
bilərik?       

şahmat dərnəyində oğlan və qızların bölgüsü

Şa
gi

rd
lə

rin
 sa

yı

qızlar

oğlanlar

Şagirdlər

Şagirdlər  təxminlər söyləyirlər və onları əsaslandırırlar.

sütunlu diaqramın qurulaması: 10 dəq.

Məllim şagirdlərə sütunlu diaqram qurmağı,  ev tapşırığının  2  №-li  məsələsinə uyğun 
olaraq, düşünməyi və müxtəlif suallar qurmağı xahiş edir  (yanında oturduğu yoldaşı ilə 
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birlikdə, cütlükdə) və onlara cavab verirlər. Müəllim sinifdə gəzərək  onları müşahidə edir 
və müəyyən ölçüdə diaqram qurmaqda onlara kömək edir.  

Aktivliyin sonunda bir şagird lövhəyə çıxır və diaqramı qurur.  

 Sonra cütlüklər  düşündükləri sualları növbə ilə oxuyurlar, biri isə lövhəyə çıxıb sualın 
cavabını aydınlaşdırır. Müəllimin göstərişi ilə diaqram  araşdırılır. 

Müəllim şagirdlərə ev tapşırığı verir: 

 Dünənki ev tapşırığını götürün və   

a) 3№-li  məsələyə cədvəl qurun; 

b) 1№  və  3№-li məsələlər üçün müvafiq diaqramlar qurun.   

c) Fikirləşin, hansı suallara cavab vermək üçün  sütunlu diaqram əlverişlidir  
(məsələn:iki verilənləri müqayisə etmək)?;

d) Sizin ailənizdə neçə yaşlı adam və neçə uşaq olduğunu yazın , müvafiq olan sütunlu 
diaqram qurun.  

III faza – ev tapşırıqlarının yoxlanması  – 15 dəq.

İkinci dərs yenə ev tapşırıqlarının müzakirəsi ilə başlayır. Tapşırıq yenə siniflə birlikdə  
araşdırılır. Müəllim sinifdə gəzərək həll olunmuş ev tapşırıqlarına baxır. Bir şagird lövhəyə 
çıxır  və  3№-li məsələyə uyğun cədvəli və piktoqramı çəkir. Müəllimin xahişi ilə gördüyü 
işi  ardıcıllıqla izah edir.       

Sonra lövhəyə ikinci şagird çıxır və məsələyə müvafiq olan  sütunlu diaqramı qurur. Şagirdlər  
öz  işlərini  lövhədə alınmış diaqramla  müqayisə edirlər.  

Sonra şagirdlər cütlüklərdə birləşib  öz işlərini bir-biri ilə müqayisə edirlər və hər biri 
aşağıdakı suallara cavab verir: – Ailənizdə  neçə yaşlı  adam və neçə  uşaq vardır? Ailənin 
cəmi neçə üzvü  vardır? Uşaqlar çoxdur, yoxsa yaşlılar?   Nə qədər?   

qrup işi – 15 dəq.

Müəllim şagirdləri qruplara bölür və onlara tapşırıq  kartoçkaları  ( hər qrupa–kartoçkanın 
ikisini də): 

yolka oyuncaqları diaqramı

Diaqram məsələnin şərtinə əsasən 
qurulmuşdur,lakin,orada ədədlər 
buraxılmışdır və  sütunun biri çatmır.  
Çoxnöqtələrin yerinə müvafiq ədədləri  
yazın və toplara aid olan sütunu qurun: 
Nini yolka ağacı üçün oyuncaqları aldı: 3 
qoza, ...ayı balası və 7  top.

qoza 

ayı balası

O
yu

nc
aq

la
rın

 sa
yı

oyuncaq
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Dəftərlərin sayı

Diaqrama əsasən məsələdə 
buraxılmış yerləri 
tamamlayı: Anası Datoya 
dəftərlər aldı: 6 rus dili, 
… riyaziyyat və   …  şəkil 
dəftəri.   Cəmi … dəftər 
oldu.   

 Rus dili

 Riyaziyyat

 Şəkil dəftəri

DəftərlərD
əf

tə
rlə

rin
 sa

yı

prezentasiya – 10 dəq:
Müəllimin  seçdiyi iki qrup  yerinə yetirilmiş məsələnin prezentasiyasını edir.Fərqli 
mühakimələr olan  halda şagirdlər arqument gətirirlər-sübut edirlər;müəllim şagirdlərin hər 
birinə  fərqli mühakimələr söyləmək imkanı verməlidir. 

ev tapşırığı
Növbəti dərsin mövzusundan irəli gələrək müəllimin  nəyi  izah edəcəyi nəzərə  alınmaqla 
şagirdlərə ev tapşırıqları verilir.Yeni mövzunun  hazırlıq məsələləri verilənlərin təqdimat 
forması ilə əlaqədar olmalıdır.   
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əlavə: ümumi qiymətləndirmə sxemi     

kompotensiya səviyyələrinin  təsviri qiymətləndirmə

Sütunlu diaqram şəklində təqdim edilmiş verilənləri  sözlərlə 
və yazılı təsvir edir\araşdırırlar, cədvəl  şəklində   və ya sütunlu 
diaqram şəklində verilənlərə aid suallar verirlər. 

Tədris materialını 
müvəffəqiyyətlə 
mənimsəyir.

Cədvəl əklində təqdim edilmiş verilənlə haqqında sual verir,  
sütunlu diaqram çəklində təqdim edilənləri sözlərlə  və 
yazılı təsvir edir;müəllimin köməyi ilə öz mühakimələrini 
əsaslandırırlar.

Bilik-bacarıqlarını 
təkmilləşdirmək üçün əlavə 
müstəqil işləməyə ehtiyacı  
vardır. 

Sütunlu diaqramı oxuya  bilir, axtarış formalı sualları  
fikirləşməkdə\formalaşdırmaqda  çətinlik çəkirlər.  Müstəqil 
olaraq sütunlu diaqram qura bilmir.    

Müəllimin rəhbərliyi altında 
həmin mövzu üzərində  
gələcək məşğələlərə ehriyacı 
vardır.
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V-VI sInIf  üçün nəzərdə tutulmuş
 materIallar.
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tədrIs sualI: “kəsrlərIn BÖlünməsI»

ədədin tama bölünməsi

nümunə 1: Göstərin ki, 3 : 4  = 4
3 .

Tutaq ki, bizim 3 piççamız var. Bu piçça  4 dost üçün bərabər hissələrə bölünmüşdür.Dostların 
hər  biri  pizzadan bir kəsik götürmüşdür.

3 hissə = 4
3

 
                        3 piççanı 4 dost aralarında bərabər böldülər  

 

nümunə 2:   4
3  piççanı 3 dost aralarınd bərabər böldülər. Hər birinə piççanın hansı hissəsi 

düşdü?  

 

1 kəsik

1 kəsik 1 kəsik

  1 dost

   2 dost                        3   dost
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nümunə 3:  4
3  piççanı 6 dost aralarında bərabər böldülər. Hər birinə piççanın hansı hissəsi  

düşdü?

1 kəsin

tapşırıq 1: Şəkildən istifadə et və aydınlaşdır: 3-ü  2-yə bölsək nə alarıq?

 

 tamın düzgün kəsrə bölünməsi
nümunə 4: Əgər, piççanı yarıya bölsək, neçə kəsik alarıq?

 1 tamda iki   2
1

nümunə 5: Əgər, bir piççanı üş bərabər hissəyə bölsək, neçə kəsik alarıq?  

1tamda üç   3
1
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nümunə 6: Əgər  2 piççanı üçdə iki  hissələrə bölsək, neçə kəsik alarıq?   

Üç dənə    3
2

nümunə 7:  Əgər  3 piççanı üçdə iki hissələrə bölsək, neçə kəsik alarıq? 

   3 tamda dördyarım dənə  3
2

məsələ 1

Likanın 2 m taxta tiri vardır. Bu tirdən Lika neçə dənə   m7
2  m uzunluqlu kəsik hissələr alar?

2 м.

Tir     Kəsik  1  Kəsik  2 Kəsik  3 . . . ?

m7
2 м
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məsələ 2

Turan yarmarkadan 25kq halva aldı. Sonra onu hər birinə   4
1  kq olmaqla, qutulara qablaşdırdı.

Ona neçə qutu lazımdır? Hər bir qutunu 3 lariyə satarsa, nə qədər məbləğ  əldə edər?

Halva  Qutu 1 Qutu 2 Qutu 3 . . . ?

25 kg

kg4
1 kq

  
məsələ 3
Əczaçı 5 litr dərmanı tutumu   11

2  litr olan kiçik butulkalara doldurdu. (а) Əczaçı neçə butulka 
dərman doldurdu? (b) Sonuncu  tam dolmayan butulkaya nə qədər dərman tökülmüşdür?

5 l

? (b)

Dərman      

Yarımçıq 
dolmuş 
butulka

Butulka 1 Butulka 2 Butulka 3 . . . ? (а)

l11
2 l

tapşırıq 2:  Şəkillərdən istifadə etməklə   izah  et, nəyə bərabərdir:

а) 3 : 1 2
1   
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b) 2 : 5
1

    

c) 2 : 5
2  

    

Göstəriş:  Cavabı almaq üçün düzbucaqlının sahəsini belə böl: 
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 düzgün kəsrlərin düzgün kəsrlərə bölünməsi
nümunə 8: Əgər, piççanı dörd bərabər hissəyə bölsək, neçə kəsik alarıq?

bir tamda dörd dənə 4
1Piçça dörd 

hissəyə bölünmü
şdür.                                                                      

nümunə 9: Əgər, yarım piççanı tamın dörddə birinə bərabər olan  hissəyə bölsək, neçə kəsik 
alarıq?   

  2
1

-də

iki dənə 4
1

var

piççanın yarısı piççanın yarısı
dörddə bir hissəyə 

bölünmüşdür   

 

nümunə 10: Əgər,   3
2

   piççanı tamın altıda birinə bərabər olan hissələrə bölsək, neçə kəsik 
alarıq?    

 3
2

-də 

dörd 6
1

 3
2  Piçça

 Altı hissəyə       
kəsilmişdir                                 
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məsələ 4

Məryəmin çaydanında  6
5
 litr çay var. O, hər  fincana  12

1  litr çay tökdü və çaydanı boşaltdı. 
Ona neçə fincan lazım gəldi?  

Çay Fincan 1 Fincan 2 Fincan 3 . . . ?

l.12
1

l.6
5

 l

 l

məsələ 5

Maya   4
3 кq meyvə qurusunu bərabər miqdarda olmaqla paketlərə böldü. O, hər paketə  10

1  

кq quru meyvə tökdü. (а) Maya neçə paket doldurdu? (b)  Mayanın neçə kiloqram meyvə 

qurusu qaldı? (c) Mayaya əlavə nə qədər meyvə qurusu lazimdir ki,daha bir paketi doldursun? 

? (b)

Quru 
meyvə      

töküləsi 
qalıq 

Paket 1  Paket 2 Paket 3 . . . ? (а) (c)

kg10
1

kg4
3 kq

kq

məsələ 6
Uzunluğu  3

1  кm olan  düzbucaqlı formalı torpağın sahəsi  12
1 кm2-dir.Sahəni əhatə edən  

hasarın  uzunluğunu tapın. 

Uzunluğu 3
1  км

Sahəsi  12
1  км2
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tapşırıq 3. Şəkillərdən istifadə etməklə izah et, nəyə bərabərdir:

а) 1 : 1 2
1   

   

1 tam 1/2

 

b) 2
9 : 4
3 .

 

4 tam 1/2

 kəsri kəsrə bölmək qaydası
 nümunə 11:

Kəsri ikinci kəsrə bölmək üçün, birinci kəsri (bölünəni),  ikinci kəsrin (bölənin)  tərsi olan  
kəsrə vurmaq lazımdır.    

I addım: bölməni vurma ilə əvəz et.

II addım: ikinci kəsri tərsinə çevir.

III addım: birinci kəsri ikinci kəsrin çevrilməsindən alınan  ədədə vur və mümkün olarsa,alınan 
kəsri ixtisar et.
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«Çevir və vur» qaydası haradan alınır ?

nümunə 12:  

Tutaq ki,  3
2 –ni   4

3 -ə bölmək lazımdır.

.
4
3
3
2

3
2 : 4
3 =

Kəsrin əsas xassəsinə görə:

X

X X

X .
4
3
3
2

4
3

3
4

3
2
3
4

3
2
3
4

3
2
3
4

9
8

1= = = =

Kəsrlərin bölünməsi qaydasına görə də belə cavab ala bilərik:

X .3
2
4
3

3
2
3
4

9
8: = =

qeyd: Tipik səhv buraxmayin və bölənin əvəzinə bölünəni çevirməyin.Cavabı çevrilmiş 
formada alarsınız!

tapşırıq 4: Yuxarıdakı qeydi sübut  edin.  

tapşırıq 5:Kəsrin bölünməsi qaydasını başqa üsulla əsaslandırın- məsələn, 5
3 : 7
4 : kəsrinin 

bölünməsinə baxaq və kəsrin əsas xassəsindən istifadə etməklə, kəsri yalnız tam ədədə vuraq.  

Cavab:

X

X

X

X

.
7
4
5
3

7
4
5
3

5
21

5
21

5
3 : 7

4

7

7
4 5
5

20
21

4 1 20
1= = = = = =

Kəsrin bölünməsi  qaydasındakı kimi eyni cavab alinmişdir. 

X5
3 : 7

4
5
3

4
7

20
21 1 20

1= = =
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kəsrin bölünməsinin başqa qaydası
Bəzi hallarda kəsrin komponentlərini birbaşa bölməklə həll edirlər.

nümunə 13:

Birbaşa böl                           Çevir və  vur

.12
5 : 3

1
12:3
5:1

4
5= =                         .X12

5 : 3
1

12
5

1
3

12
15

12:3
5:3

4
5= = = =

                                    

Şifahi bölmə ilə yerinə yetirilir.             Şifahi bölmə ilə yerinə yetirilir.

tapşırıq 6: kəsrin bölünməsi qaydasını aşağıdakı hal üçün  formalaşdırın.

nümunə 14:

.17
9
17
5

17:17
9:5

1
5
9

: 5
9 1 5

4= = = =

 

Şifahi bölmə ilə yerinə yetirilir.

tapşırıq 7:  Kəsrin bölünməsi qaydasını aşağıdakı hal  üçün formalaşdırın.

tapşırıq 8: Bölmə üçün bu qaydadan  istifadə et   12
9 : 8

5  .

Göstəriş:  Kəsrləri əvvəlcədən elə çevir ki, məxrəcləri bərabərləşsin.

Cavab:

12
9 5

24
18 15

1
18:15 18

15:3
18:3

5
6

5
1: 8 : 24 : 15 1 .= = = = = =
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rIyazIyyat dərsInIn dIfferensasIya elementlərI Ilə 
planlaşdIrIlmasI  sxemI.   

mÖVzu: saHə

tədrisin mövzusu: 

Fiqurun sahəsi (yalnız anlayış)

sinif: beşinci

lazımi vaxt:

Tədris bir günə qurtarar? Əgər, qurtarmasa, neçə günə qurtarmasını dəqiqləşdirərik.

35 dəq.-birinci(ilkin) dərsdə;

45 dəq.-ikinci(əsas) dərsdə;

15 dəq. -üçüncü(növbəti) dərsdə.

Cəmi – 95 dəq.

milli  tədris planının standartı

riy.V.9.  şagird müstəvi  fiqurlarının sahələrini tapa və bir-biri  ilə müqayisə edə bilir. Fiqurun 
örtülməmiş(yarımçıq) hissələrini müvafiq olaraq bir-birinə tamamlayır( örtür) və  örtmək üçün 
lazım olan hissələrin  ümumi sayını deyir;fiqurların sahəsini bir-birini qarşılıqlı tamamlaması üsulu 
ilə (üst-üstə qoymaqla)fiqurların sahələrini müqayisə edir və ya qiymətləndirir. Tamamlanmış 
fiqurların kombinasiyasından alınan fiqurun sahəsini tapmaq üçün  fiqurun additivliyi xassəsindən 
istifadə edir.

lazımi materiallar: 

Şagirdin dərsliyi, dəftərlər, qələmlər, lövhə, təbaşir, kiçik xətkeş, böyük 1 metrlik sinif xətkeşi; 
kəsrlərin maqnit modeli dəsti. 

lazımi ilkin bilik və bacarıqlar:

Şagirdlər müxtəlif uzunluqlu məsafələri müxtəlif  uzunluq ölçü vahidlərindən istifadə edərək 
ölçürlər. Üçbucağı, dördbucağı, kvadratı, beşbucaqlını tanıyırlar; bu çoxbucaqlıları kəsmək 
və bir-birinin yanına qoymaqla müəllimin göstərdiyi yeni formalı çoxbucaqlılar ala bilirlər. 
Düzbucaqlılar və kvadratlar arasındakı məntiqi uyğunluğu(oxşarlığı) bilirlər; fiqurların daxili 
oblastını və sərhədlərini bilirlər.  

xülasə  

Dərsin məqsədi nədən ibarətdir?   

Əsas məqsəd: şagird sahə anlayışını bilməlidir(mahiyyətini).   

Əlavə  məqsədlər: şagirdin ölçmə vərdişləri-qabiliyyətləri inkişaf etdirilməlidir;  kəsrlər və onlar 
üzərində əməllər haqda bilikləri və bacarıqları möhkəmləndirilməlidir.   

dərs  nəticəsində şagirdlər

dərsi planını Gürcüstan ibtidai təhsil proekti üçün riyaziyyat treneri
 zurab Vaxaniya hazırladı
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Biləcəklər (faktları, terminləri, yadda saxlama məlumatlarını – necə etməlidir) 

Fiqurun  ( o cümlədən, düzgün formalı olmayan fiqurun) sahəsini təxmini necə müəyyən 
etməyi-qiymətləndirməyi  bilməlidir.

düşünə biləcəklər (ideyaları, prinsipləri, ümumiləşdirmələri, qanunları –məsələnin  əsas 
mahiyətini)

Ümumiyətlə sahə nədir; sahənin addisivlik  xassəsi var (bu terminlə tanış olmamaq şərt 
ilə).

Bacaracaqlar (bilik-bacarıq) (təfəkkür qabiliyyətiləri, riyazi bilik-bacarıqlar- onları  siz 
qiymətləndirəcəksiniz)

Sahənin ölçülməsi, kəsr ədədlər üzərində əməllər məşq etdiriləcəkdir.
İlkin qiymətləndirmə
Şagirdlərin tədris mövzusu ilə bağlı olan ilkin  bilik və bacarıqlarını necə 
qiymətləndirəcəksiniz? Əvvəlcədən qiymətləndirmə necə aparılır?
 Müəllim əvvəlcədən keçirilmiş skrinqli və diaqnostik testlərin nəticələrindən  bilir: 
şagirdlərin müəyyən hissəsi uzunluq vahidlərinin düzgün tətbiq edilməsində  və 
çevirmələrdə çətinlik çəkirlər; kvadrat və düzbucaqlı anlayışları arasındakı məntiqi  
əlaqəni  aydınlaşdıra bilmirlər.  
Ev tapşırıqlarının birlikdə araşdırılması zamanı şagirdlərin hazırlığı daha konkret 
qiymətləndirilir: kim uzunluq vahidlərini və fiqurları hissələrə ayırmaq qabiliyyətini  
mənimsəməyib, kim fiqurları hissələrə  yaxşı ayırır və birləşdirir,lakin,uzunluq vahidlərini 
bir-birinə çevirməkdə çətimlik çəkir; kimlər isə yeni mövzunun öyrənilməsinə  hazırdır.
Dərsin planlaşdırılması

nəyi  differensiallaşdıracaqsınız?   Məzmun      proses    Məhsul

differensasiyayanı şagirdlərin hazırlığına görə  necə aparırsınız?
Aktivliyin hər birini həyata keçirmək üçün  qruplaşdırmanın hansı formasından istifadə 
edirsiniz (bütün sinif, cütlüklər üçüzvlü, dördüzvlü, homogen, heterogen və sairə)? 

1. İlkin -hazırlıq xarakteri daşıyan  ev tapşırıqlarının I hissəsinin araşdırılması- bütün 
sinif; ev tapşırıqlarının  II hissəsinin  araşdırılması- kiçik homogen qrup və  sinfin qalan 
hissəsi müstəqil işləyir;

2.Əsas  ev tapşırıqlarının  I hissəsinin  araşdırılması -bütün siniflə;    

Bu ev tapşırıqlarının II hissəsinin araşdırılması- kiçik homogen qrup və sinfin qalan  
hissəsi müstəqil işləyir;

3. Didaktik oyunlar – üç qrup (istənilən qruplaşdırma prinsipi ilə);

4. Dördüncü aktivlik – bütün sinif;
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5. Növbəti- möhkəmləndirici ev tapşırıqlarının araşdırılmasının I hissəsi- bütün sinif;

 Ev tapşırıqlarının  araşdırılmasının II hissəsi- kiçik homogen qrup və sinfin qalan hissəsi  
müstəqil işləyir.  

Müəllimin şagirdlərin müxtəlif hazırlıq səviyyələrinə görə differensasiyanı necə apardığını 
qısaca yazın.   

Ev tapşırıqlarının birgə araşdırılması zamanı müəllim çətinlik çəkən aşağı hazırlıqlı  şagirdin 
yanında nisbətən çox dayanır və ona tədris pilləkənlərindən -“xaraçolardan”istifadə 
etməkdə kömək edir. Qalan şagirdlər müzakirələri davam etdirirlər və ya lövhə qarşısında 
işləyirlər; yaxud da müzakirə edilmiş məsələləri dəyişməklə alınan yeni məsələləri 
araşdırırlar.  

Başqa sinif aktivlikləri zamanı müəllim şagirdləri hazırlıq səviyyələrinə görə qruplaşdırır: 
birinci qrupda “aşağı hazırlıqlı” şagirdləri, ikinci qrupda “kafi hazırlıqlı” şagirdləri, 
üçüncü qrupda isə “yuxarı hazırlıqlı” şagirdləri qruplaşdırır. Müəllim birinci qrupla işləyir, 
başqaları isə müstəqil olaraq çalışmaları yerinə yetirirlər.      
dərsin fazaları
I  İlkin

Birgə interaksiya ilə keçmiş 
dərsin hazırlıq məqsədi 
daşıyan ev tapşırıqlarının 
bütün məsələləri bütün siniflə 
birgə araşdırılır; Şagirdlərin 
mövcud olan ilkin  bilikləri elə 
aktivləşdirilir  ki,yeni bilikləri 
özləri qura biləcəklər;   

Şagirdlər praktik olaraq, nəyi  
öyrənəcəklərini  artıq bilirlər;  
Müəllim şagirdlərin hazırlıq 
səviyyəsini qiymətləndirir 
və  kafi  hazırlığı  olmayan  
şagirdlərə fövqəladə yardım  
edir.

II   ərzində

Şagirdlər artıq  
praktik səviyyədə 
bildikləri  anlayışlarla 
tanış olacaqlar və  
formalaşdıracaqlar; bu  
siniflə birgə interaksiya 
zamanı  və qruplarla  
iş zamanı  həyata 
kemirilir;müəllim 
kafi hazırlığı olmayan 
şagirdlərə fövqəladə 
yardım edir.

III sonrakı

Şagirdlər yeni mövzunun 
bir hissəsini  sinifdə birgə 
işləyirlər,qalan hissəni isə 
evdə müstəqil işləyəcəklər;  
Nəticələri isə siniflə 
birgə  interaksiya  yolu ilə  
müzakirə edəcəklər;

Bu zaman müəllim məqsədə 
necə  nail olduğunu  və kimə 
yardım lazım olduğunu 
öyrənəcəkdir;buların 
hamısını o, gələcəkdə   
dərslərin planlaşdırılmasında 
nəzərə alacaqdır.

Bütün siniflə iş komponenti:
Tapşırıqlar/aktivlik №

Ev tapşırıqları(bir hissə);

4-cü aktivlik

differensasiyalı komponent:
 Tapşırıqlar/aktivlik №

Ev tapşırıqları (bir hissə);

3-cü aktivlik    

tədrisdən sonra qiymətləndirmə
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Növbəti tədris prosesi üçün verilənlərdən siz necə istifadə edəcəksiniz? 

Növbəti dərsdə müəllim ev tapşırıqlarının birgə araşdırılması  zamanı keçmiş dərsin  
məqsədinə necə nail olduğunu qiymətləndirir, hansı şagirdlərə əlavə yardım lazım 
olduğunu  aşkar edir.Aşağı göstəriciləri olan şagirdlərə  növbəti dərsdə əlavə aktivliklər 
planlaşdırılmalıdır. Əgər şagirdlərin əksəriyyəti çətinlik çəkirsə, onda ,həmin mövzuya 
uyğun aktivlik  təkrarlanmalıdır:şagirdlər hazırlığına görə qruplaşmalıdır və qruplara 
müxtəlif çətinlikdə\mürəkkəblikdə  məsələlər verilməlidir.   
əlavə resurslar:

Hansı əlavə resurslardan istifadə edirsiniz? Öyrənilmiş mövzuların  müşayəti,mövzuların 
möhkəmləndirilməsinə ehtiyacı olan şagirdlər üçün keçmiş dərsdə  istifadə edilmiş əyani 
vasitələr  .

plan-konspekt
Əvvəlki dərsin ev tapşırıqlarının  hazırlıq məsələlərinin birgə araşdırılması.   

(35 dəq. əvvəlki dərsdən)

  

1.Çəkilmiş fiqurlar 

cütlüklərinə baxın və

 aydınlaşdırın, hansı

fiqur daha çox yer tutur: 

soldakı və ya sağdakı.

Göstəriş: Müqayisə zamanı kiçik kvadratlrın sayına diqqət yetirmək lazımdır.

2. Kağızdan 12 dənə 1 sm х 1 sm ölçülü kvadratlar kəsin. Bu kvadlardan bir-birinə bərabər olmayan 
düzbucaqlılar qurun. Nə qədər çox düzbucaqlı alsanız, o qədər  yaxşı olar. Alınmış hər bir  düzbucaqlını 
dəftərlərinizə çəkin.   

3. Düzbucaqlı formalı kağız vərəqdən birinin uzunluğu ikinçinin uxunluğundan 4 dəfə çoxdur, eni isə 
ikinci vərəqin enindən 2 dəfə azdır . Hansı vərəq böyükdür və neçə dəfə?     

Göstəriş: Certyojdan istifadə edin. 

4.  Şəkildəki  formalı torpaq sahəsini iki kəndli ailəsi  

 öz aralarında bərabər bölməlidirlər:
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Bu torpaq sahəsini çəkin və qırmızı xətlə iki yerə elə bölün ki, onlara bərabər  torpaq düşsün.   
.5.  İki otaqlı evdə eyni cür parket döşənmişdir. Bir otağa 612 dənə parket, ikinciyə isə 1836 
dənə parket lazım oldu. Sizin fikrinizlə hansı otaq daha böyükdür? Neçə dəfə? 

6. Çəkilmiş fiqurlar cütlüyünə nəzər salın. Hər  cütlükdə verilmiş fiqurlardan hansının 
sahəsinin böyük olduğunu göstərin: Sağdaki yoxsa, soldaki?  

7.  1 sm х 1 sm ölçüdə kvadrat çəkin. Sonra:

I. Eni 1 sm olan elə düzbucaqlı çəkin ki, çəkdiyiniz kvadratdan 3 dəfə böyük yer tutsun. 

II.  Eni 2 sm olan elə düzbucaqlı çəkin ki, çəkdiyiniz kvadratdan 6 dəfə böyük yer tutsun..

8. Fiqurlardan hansının daha çox yer tutduğunu göstərin. 

Sağdakı yoxsa, soldakı?  Niyə?

9. Şəkildəki formalı torpaq sahəsini iki kəndli                                                                                         
ailəsi aralarında bölməlidir: 

Bu torpaq sahəsini  çəkin və qırmızı xətlə iki yerə elə bölün ki, onlara  
bərabər topaq düşsün.             

Bu məsələlərdə şagirdlər sadə halları müqayisə edə bilir, fiqurlardan hansı müstəvidə “daha 
çox yer tutur”. (“Sahə”  sözü deyilməməlidir! ) Bilir ki, 1sm x 1 sm ölçülü kvadratlardan 
düzbucaqlılar qurmaq olar. Bu torpaq ərazisini ailələr üçün eyni ölçüdə bölmək olar; otağın  
ölçülərini parketin sayı ilə müqayisə etmək olar və b. Bu halda praktiki olaraq, şagirdə 
fiqurları kəsib- yıxşırmaq tapşırmaq olar. Biz onlara tapşıra bilərik ki, paraleloqramın 
sahəsini ölçsünlər.Şagirdlər hələ paraleloqramın nə olduğunu və  sahəni bilmir!

Yalnız belə əsaslı hazırlıqdan sonra biz fiqurların sahəsi haqqında ilkin anlayışı daxil 
edirik, ölçmə yox!Əgər, sahənin mahiyyətini bilməsək biz nəyi ölçürük?!Əksər dərsliklərdə 
bu məsələ səthi verilmişdir və sahə anlayışı düzbucaqlının sahəsini mexaniki qaydada 
ölçülməsinə əsaslanmışdır.  Birinci dərsdə anlayışdan başqa, şagirdlər sahənin əsas xəassəsi-
additivliklə tanış olmalıdırlar (aydındır ki, bu termin xaricində).

Əgər, bir neçə şagird vacib olan «ilkin biliyə» aid sualları bilmirsə və ya fiquru bölməkdə 
çətinlik çəkirsə, müəllim onları ayrı oturtmalı və  kömək etməlidir. Başqa şagirdlər bu zaman 
nisbətən  çətin məsələləri müzakirə edirlər. Müəllim onlara aşağıdakı məsələlərdən hər hansı 
birini həll etməyi tapşırır. Məsələn: aşağıdakı kimi  məsələləri  həll edin.                                             
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7. 3 dəfə çox və 6 dəfə çox sözlərini  2 dəfə çox və 4 dəfə çoxla əvəz edin.   

8. Fikirləşin  və  iki elə fiqur çəkin ki, onlar düzbucaqlı formada yox, daxilə və ya xaricə 
çıxan yarımdairə kəsikləri formasında olsun.  

9. Əgər,  bu torpaq arçasını üç ailə arasında bərabər bölmək lazım gələrsə,necə edərdiniz? 

 Həmçinin, bir neçə şagird kəsrlərlə verilən  məsələlərin həllində çətinlik çəkərsə, müəllim 
onlarla  kəsrlər üzərində işləməlidir. Bunun üçün əyani vasitələrdən istifadə etməlidir-
məsələn, kəsrlərin plitə modelindən istifadə edə bilər. Həm də bu modelin tətbiqi 
düzbucaqlıların kəsilib-birləşdirilməsində çətinlik çəkən şagirdlərin öz əlləri ilə müvafiq 
fiqurları uyğunlaşdırması məqsədəuyğundur. Deməli, şagirdlərin bilik-inkişaf diaqnostikası 
inkişaf  edir və şagirdlərə lazımi köməklik arasıkəsilmədən göstərilir.  

ev tapşırıqlarının birgə araşdırılması

(30 dəq. əsas dərsdə)

1. Qoşa çəkilmiş fiqurlara baxın və hansı fiqurun sahəsinin -sağdakının yoxsa, soldakının 
böyük olduğunu aydınlaşdırın: 

2.  1/2 sm х 1/2 sm ölçüdə kvadrat çəkin. Sonra iki elə düzbucaqlı çəkin ki, birincinin sahəsi 
bundan 2 dəfə çox, ikincininki isə 4 dəfə çox olsun. Sonra  düzbucaqlıdan fərqli elə fiqur 
çəkin ki, sahəsi kvadratın sahəsindən 5 dəfə böyük olsun 

3. Çertyojdakı fiqura baxın və

 bu fiqurların sahəsinin nömrələrini 

azalan sıra ilə düzün.  

İndi isə  cümlələri tamamlayın və yazın:   

«Əgər bir fiqur......., onda onun sahəsi ikinci fiqurun sahəsindən böyükdür».

Verilmiş cümlənin  çevrilmiş formasının  niyə düz və ya səhv olduğunu fikirləşin:

«Əgər bir fiqurun sahəsinin o birindən böyükdürsə, onda ikinci fiqur......birincidən».

4. Burada çəkilmiş üç fiqura baxın. Onların hər birinin 
sahəsinə bərabər düzbucaqlı çəkin. Bunlardan  birincinin 
sahəsi birinci fiqurun sahəsinə bərabər, ikincinin sahəsi 
ikinci fiqura...       
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5. Hesablayın:  :1 8
2
6
5 4 7 10

9
15
3 7$+ - -a ak k .

6. Aşağıdakı cümlələrdən hansının və niyə səhv olduğunu aydınlaşdırın:

I. Əgər, iki fiqur bərabərdirsə, onda onların sahələri də bərabər olacaqdır;

II. Əgər, iki fiqurun sahələri bərabərdirsə, onda bu fiqurlar bərabərdir.

7. Dairəvi həlqə çəkin, onun daxili diametri 1  sm, xarici diametri isə – 2  sm-ə bərabərdir. 
Həlqənin solunda sahəsi həlqənin sahəsindən kiçik olan bir dairə çəkin, sağında isə sahəsi 
həlqənin sahəsindən böyük və radiusu  2  –dən kiçik olsun.

8. Qədim gürcü məsələsi: Marallar sürüsünün yarısı balalardır, üçdə biri erkək marallardır, 
biri-cavan maral, biri isə qoca  maraldır. Sürüdə neçə maral var?      

Şagirdlər yüksək səslə növbə ilə məsələni oxuyurlar və məsələni hissələrə ayırırlar; 
Özlərinin cavablarını formalaşdırırlar, həlli əsaslandırırlar, çıxışlar da edirlər.  Şagirdlərin 
çoxu təbii olaraq,məsələnin həllini yazdıqları zaman  öz düşüncələrini söyləməyə çalışırlar.
Belə interaksiya şagirdləri daha çox aktivləşdirir və bu çox yaxşıdır.Ona görə də müəllim 
çox diqqətli olmalıdır ki, yerli diskusiya zamanı çox vaxt itirməsin-belə olduqda sinif işinə 
və ya oyunları keçirməyə vaxtı çatmayacaq.     

Əgər şagird ev tapşırığının nisbətən çətin məsələsini həll edə bilməyibsə, o, hökmən bunu 
məsələlərin araşdırılması zamanı sinifdə yazmalıdır. Müəllim partalar arası gəzir, hər hansı 
şagirdə kömək lazım gələrsə, onun yanında daha çox dayanmalı və  yardım etməlidir, 
başqaları isə çalışmalarını davam etdirirlər.          

Ev tapşırıqlarını yoxlayan zaman bütün şagirdlər əllərində qələm tutaraq, işləri tamamlayır 
və düzəlişlər edirlər ; yaxud yeni sətirlərə qeydlər eidirlər, müəllim isə şagirdlərin işlərinə 
baxmaq üçün partalar arası gəzir. Bunun üçün ayrı vaxt sərf etmək lazım gəlmir!  O, 
məsələlərin  araşdırılmasına baxmaqda davam edir,başqa bir şagird lövhədə yaza  bilər  
(başqa çətin sualı izah etmək üçün), Müəllim isə lazım gələn ölçüdə müzakirəyə qoşulur- 
həmçinin  partalar arası gəzərək  şagirdlərin işlərinə göz gəzdirir. 

Hər bir dərsdə müəllim hər bir şagirdin yanına getməli, heç olmazsa onunla azacıq da olsa 
şəxsən  danışmalı, təərifləməli və ya çatışmamazlıqları haqda göstərişlər verməlidir.  Aydındır 
ki, müəllimin şagirdlərin hamısının bütün ev tapşırıqlarını yoxlaması qeyri mümkündür. 
Ancaq müəllim hamının işlərinə diqqət yetirməli və nəsə deməlidir, şagirdi ümumi planda 
tərifləmək yox, onu konkret olaraq gördüyü işə görə təərif etməlidir;buna görə də aşkar 
olunan səhvi düzəltmək, çatışmazlığı göstərmək lazımdır:müəllim  həm də elə şagirdə 
kömək etməlidir ki, onun bu köməyə ehtiyacı olsun.  

Əgər bir çox şagirdin mövzu ilə bağlı   lazımi “əvvəlki bilik”ləri  bilmədiyi aşkar olunarsa 
müəllim onları ayrıca otudub, onlara kömək etməlidir. Başqa şagirdlər bu zaman daha çətin 
sonuncu məsələləri müzakirə edirlər.Müəllim bu məsələlərdən onlara hər hansı birinin  
araşdırılmasını və ya inkişaf etdirilməsini tapşırır. Məsələn;   
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4. Sahəsi bu üçbucaqlının sahəsindən iki dəfə böyük olan düzbucaqlı qurun.  

5. Başqa uyğun məsələlər tərtib edin.    

7. Eyni məsələ,lakin , dairə əvəzinə yarım dairə.

8. Marallar sürüsündə yarısı balalardır, üçdə biri erkək marallardır, biri cavan maraldır, biri 
isə qoca maraldır. Sürüdə neçə maral var? Bu məsələdə hansı verilən artıqdır? Hansı veriləni 
əlavə etmək lazımdır ki, bu məsələni həll etmək mümkün olsun?  

Bu dörd məsələdən hansını həll etmələrini şagirdlər özləri seçirlər:Bəzi şagirdlərin iki-üç 
məsələni müvəffəqiyyətlə həll etmələri mümkündür. Şagirdlər cütlüklərlə işləyəcəklər.   Bu 
zaman müəllim kifayət qədər hazırlığı olmayan şagirdlərlə   №5 və №8  saylı məsələləri 
(kimlər kəsrlərlə işləməkdə çətinlik çəkirsə) və ya №2 və №4 saylı (kimlər fəza məsələlərində 
işləməkdə çətinlik çəkirsə) məsələlər üzərində işləyirlər. «Çətinlik çəkirsə» o deməkdir ki, 
ev tapşırığı məsələləri birgə araşdırılarkən şagird üçün məsələnin həllinin yollarının izahı  
sinif  yoldaşı tərəfindən kifayət qədər izah edilməmişdir.                                 “Ölçmələr»          
aktivliyi (5 dəq.)

Aktivlik üç qrupda aparılır. Şagird hansı qrupda işləməyi özü seçir. Hər üç qrupun üzvlərinin 
fəaliyyəti hərəkəti  nəzərdə tutur. 

Müəllim elan edir:

– Bizim növbəti dərsimiz üçün sinif otağımızın, qapının və  pəncərənin ölçüləri lazım 
olacaqdır. İndi onları ölçək və nəticələri cədvələ yazaq və saxlayaq:  

Pəncərə Uzunluğu Eni

dm-lə

Qarışla

Otaq Uzunluğu Eni

m-lə

Ayaqla

Qapı Uzunluğu Eni

dm-lə

Qarışla
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yeni biliyin konstruktiv qurulması və mənimsənilməsi  (10 dəq.)

Dərsin nəzəri mətnini şagirdlər evdə müstəqil olaraq oxuyurlar.           

F i q u r l a r ı n   s a h ə s i  

Hər bir füqur müstəvi üzərində müəyyən yer tutur. Biri böyük digəri kiçik. Məsələn, 
şəkil 1. də verilmiş füqurlardan ikinci yerdə duran daha böyük yer tutur. Üçüncü füqur 
formaca birincidən fərqli olsa da, birinci qədər yer tutur.  

Əgər fiqurlardan biri müstəvi üzərində başqalarına nəzərən böyük yer tutduğunu qeyd 
etmək istəyiriksə, riyaziyyatda deyilir ki, fiqurun sahəsi ikinci fiqurun sahəsindən 
böyükdür. Həm də iki fiqur müstəvi üzərində eyni yer 
tutursa, onda deyirlər ki, bu iki fiqur sahəsi bərabərdir. 
Məsələn:deyirlər ki, şəkil 1-dəki fiqurlardan ən böyük 
sahəsi olan ikinci fiqurdur. Birinci və ikinci fiqurlar isə 
bərabərdir. 

Aydındır ki, onlar müstəvidə bərabər yer tuturlar. Ona görə də, bərabər olan fiqurların 
sahələri  də bərabərdir.  Lakin, bərabər olmayan fiqurların da sahələri bərabər ola 
bilər. Məsələn, şək.1-də birinci fiqur düzbucaqlıdır, üçüncü isə düzbucaqlı deyil. Buna 
baxmayaraq onlar eyni sahəyə malikdir.   

Aydındır ki, bir fiquru iki və daha çox hissələrə bölsək, onda verilən fiqurun sahəsi 
bölünmüş hissələrin sahələri cəminə bərabərdir. Məsələn, şək.1-də verilmiş fiqurun 
sahələri cəmi iki kvadratın sahəsinin cəminə bərabərdir.  Həm də, əgər bir fiqur iki fiqura 
ayrılmış formada göstərilirsə, yeni alınmış fiqurların sahələri cəmi ilkin fiqurun sahəsinə 
bərabərdir.  

Bu nəzəri mətnin sonuncu məsələsi hazırkı dərsin ilk bölümündə ətraflı  araşdırılmışdır.  
Bununla yoxlanmışdır ki, bu mətnin məzmunu ilə şagirdlərin əksəriyyəti tanışdir ,öyrənmiş 
və mənimsəmişlər. İndi yekunlaşdırma-mənimsəmə   («refleksiya»)  baş verir, mahiyyətcə, 
artıq öyrənilmişdir. Dərsliklər şagirdlərin qarşısında açıq  durur. Müəllim mətndən suallar 
verir və şagirdlər cavab verirlər və bir biri ilə mühakimələrini bölüşürlər.  Bu zaman bir neçə 
şagirdlər lövhədə işləyə bilərlər-nəyisə çəkə bilərlər. Sualların nümunəsi:   

– Hansı nömrəli məsələnin həllinə  1№ –li çertyoj lazımdır? { №6 üçün} Mətnin hansı 
abzasında bu sual verilmişdir? { III-də} Yenə? { IV-də}

– Dərsdə verilmiş mətnin sonuncu abzasında sahənin əsas xassəsi formalaşdırılmışdır.    Bu 
xassə nədir? Nana və Baço (passiv şagirdlərdir) lövhəyə çıxırlar və bu misalın çertyojunu 
çəkirlər.   (əgər, hansısa çətinlik çəkirsə, biz daha yüksək hazırlıqlı şagirdlərlə onlara lazımi 
kömək göstəririk). 
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növbəti günə aid ev tapşırığı

(Onun araşdırılmasına  15 dəq. «növbəti dərsdə» baxılacaqdır)

1. Hansı fiqurun sahəsinin ən böyük olduğunu aydınlaşdırın. Neçə dəfə?

I.  Birinci və yoxsa ikinci;

II.  Birinci və yoxsa üçüncü;

III. Üçüncü və yoxsa dördüncü.

2.  Burada çəkilmiş düzbucaqlıların 
sahələrini müqayisə edin.

Düzbucaqlıların nömrəsini dəftərinizə 

azalan sıra ilə yazın.

3.  1sm х 1 sm ölçüdə kvadrat çəkin:

I.   Bu kvadratın sahəsindən 3 dəfə böyük olan düzbucaqlı çəkin;

II.  Bir fiqurdan fərqli,lakin , sahəsi kvadratın sahəsindən 6 dəfə böyükdür fiqur çəkin;

III.  Kvadratın sahəsindən  2 dəfə az olan düzbucaqlı çəkin.

4. Çəkin və cədvəli doldurun. Bunun üçün sizin mənzilinizdəki  hər hansı iki divar arasındakı 
məsafəni ölçün, (Bir-birindən daha uzaq  məsafədə olan divarları seçin) uzunluğu cədvəldə 
göstərilən ölçülərdə yazın.

Məsafə m, 
sm

Addın və 
ayaq

Çiyin və qarış Sizin düşündüyünüz 
vahid

Divarlar arası

Stolun uzunluğu

Ölçmə zamanı xətkeşdən və sizin bədən üzvlərinizdən istifadə edin. Əgər, ölçmədə hər hansı 
ölçmə sizə asan deyilsə, ölçməyin, cədvəlin həmin qrafasına yazın.

5. Tənliyi həll edin: I. :x 4 9
6 2 3 3

1+ = ;    II. y5 7
3 4 15 14

9
$ - = .

6. Avropa qurunun 1/14 hissəsini, Asiya isə –  Avropadan 11/42 hissə çox,Afrika 2\3 hissəni, 
Amerika isə  Afrikadan 7/90 hissə çoxdur.Dörd qitə birlikdə qurunun hansı hissəsini tutur?

7. Bağdakı meyvə ağaclarının  2/7 hissəsi– alma,  o qədər də – gilas, 1/7 hissə  armud, o 
qədər də – heyva və daha 3 xurma ağacı əkilmişdir.  

Bağda nə qədər ağac əkilmişdir? Gilas nəqədər? Alma nə qədər?       

8. Sahələrə aid məsələləri düşünün, yazın və həll edin. 
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Bu məsələlərlə biz sahəni öyrənməklə  paralel olaraq, növbəti mövzuya hazırığa başlayırıq-
sahəni ölçmək-yalnız hazırlıq.Sonra paralel olaraq, kəsr mövzusunu möhkəmlədirik. 
Məsələn,  məsələ №7, əvvəlki dərsin məsələ №8-i inkişaf etdirir.    

Bunun üçün biz heç yana tələsməməliyik, belə ki, öyrənilmiş mövzu-sahə haqqında (həmçinin 
kəsr haqqında) bilmədiklərimizi onsuz da möhkəmləndirmək lazım gəlir. Bunları etmədən 
növbəti mövzuya keçməyə dəyməz.  

Bundan sonra şagirdlər sahənin ölçülməsi və sahə vahidləri mövzusunun öyrənilməsinə 
hazır olurlar (yenə müəllimin şərhi olmadan!). Birinci dərsdə sahənin ölçülməsi mövzusunu 
ümumiyyətlə fiqurların ölçülməsi ilə başlayırıq   (düzbucaqlının sahəsi ilə demirik ), Məsələn, 
belə fiqur:

9. Tutaq ki, sahəni ölçmək üçün 1/3 sm х 1 sm ölçülü düzbucaqlı götürmüşük.Bu əlverişli 
olacaqdırmı? Standart olaraq sahəsi  15 kv. sm-ə bırabər olan kvadratın  sahəsi bu ölçü ilə 
nəyə bərabərdir?
Yalnız bundan sonra düzbucaqlının sahəsini hesablamaq qaydasını öyrənməyə başlayırıq. 
Yaxşı olar ki, bunu kəsrlərin 
vurulması ilə paralel olaraq 
başlayaq. Əgər düzbucaqlının 
tərəfləri tam ədədlər olarsa, 
onun sahısini hesablamaq asan 
olur (şək. 1). Daha çətin tərəflər 
kəsr ədədlərlə ifadə edildikdə 
olur (şək. 2).    

Şəkil 2-də aydın görünür ki, tünd düzbucaqlının sahəsi – 8 dəfə 1/15, yəni  8/15 olar.Bu da 
eynilə 2/3 və 4/5-in hasilidir.. 

Onsuz da baxılan məsələlərin həllində təbuu olaraq, hesab  və həndəsə bir-biri ilə qarışır: 
Şagird sahəni və onun ölçülməsini dərindən öyrənir və bununla bərabər kəsrlə əlaqədar 
öyrənilən məsələləri möhkəmləndirir. 

Sahə və onun ölçülməsi mövzusu növbəti dərsdə inkişaf etdirilir və belə işin nəticəsi uşağın 
kitab üzərində müstəqil işləmək və fikrini ifadə etmək qabiliyyətini inkişaf etdirir. Bizim 
fikrimizcə, bu konkret sualların öyrənilməsindən az əhəmiyyətli deyil. 

Bu mövzunu işlədikdən sonra qrup işi həyata keçirilir.

Şək. 1 Şək. 2
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Bizim sinif otağının sahəsinin ölçülməsi
Uşaqların bir qrupu  lövhəyə cədvəl çəkirlər,lakin, sonuncu sütunu,yəni, sahənin vahidinin 
qiyməti yazılan xana  boş buraxılır:

Uzunluğu Eni Hasili Düzəliş Sahəsi Sahə vahidi

dm-lə

Addımla

İki qrup ölçmə işini aparır, cədvələ qeydlər edirlər, bir qrup isə hasilin hesablamnmansını  
yerinə yetirir. «Düzəliş» – bu otağın elə hissəsinin  sahəsidir ki, döşəmənin  düzbucaqlı 
formasını pozur: qapı yanındakı giriş hissə, dəhliz və s.. Onu hökmən nəzərə almaq lazımdır.  

Başqa vaxt, yəni, hava şəraitinin buna imkan veridiyi zaman, belə qrup işlərini açıq 
havada həyata keçirmək olar: məktəbin həyatyanı sahəsinin hər hansı hissəsini kv. addımla; 
kv.metrlə; arla; hektarla  ölçmək olar.   
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rIyazI oyunlarIn nümunələrI
10 bal topla!

Lazımdır:

- 2 oyunçu;

- Ədədlər yazılmış kartoçkalar və ya onluqları  və   şəkilli kartları çıxarılmış  kart  dəsti;

- vərəq və qələm.

Dəsti qarışdırın və üzü aşağı qoyun.

Variant 1: Hər bir oyunçu dəstdən dörd kart çəkir və onların köməyi ilə  alınan iki rəqəmli 
ədədləri vururlar. Oyunun məqsədi ən böyük iki rəqəmli ədəd almaqdır. 

Məsələn:         1 №-li oyunçu                       2 №-li oyunçu

                     Çəkmişdir 9, 6, 4, 2              Çəkmişdir 8, 7, 4, 2 

                      94 х 62 = 5828               84 х 72 = 6048 

    2№-li oyunçu daha böyük ədəd  aldığına görə  1 bal qazanır.

Oyunçular öz məsələlərini yazırlar və bir-birinin cavablarını yoxlayırlar. Kim ən böyük ədəd 
almışdırsa-1 bal qazanır. Oyunda  ən tez 10 bal toplamış oyunçu qalib gəlir.  

 Variant 2:   Ən  kiçik ədəd toplayan  oyunçu qalib hesab edilir.  

Cavabları yoxlamaq üçün kalkulyatordan istifadə etmək olar.        
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onluq kəsrlərin yarışı
 Lazımdır:

- 2 oyunçu;

- Ədədlər yazılmış kartoçkalar və ya onluqları və  «şəkilli kartları»  çıxarılmış  kart dəsti;

- vərəq və qələm.

Dəsti qarışdırın və üzü aşağı qoyun. 

Oyunçular  gözü  bağlı ardıcıl olaraq üç kart çəkir və onların köməyi ilə üçrəqəmli ədəd 
düzəldirlər.  

Cüt  rəqəmli ədədlər   ədədin tam hissəsini, tək rəqəmlər isə  onluq kəsrin hissələrini təşkil 
edirlər.  

Məsələn:  1№-li  oyunçu 7, 4 və  9 götürmüşdür.O öz vərəqinə yazır: 4,79 və ya  4,97.

Bundan sonra oyunçular üç-üç kart çəkirlər və həmin qayda ilə yeni ədəd tərtib edirlər. (çüt 
rəqəmlər ədədin tam hissəsini, tək rəqəmlər isə  onluq kəsrin  hissəsini təşkil edir.   

Məsələn:  1№-li  oyunçu  daha üç katr 6, 2 və  5 götürür. O öz vərəqinə  yazır:  62,5və ya 26,5  

 Oyunçular alınan bu iki ədədləri toplayırlar. Məsələn: 1 №-li  oyunçu
4,97
62,5+

67,47
 ədədini ala bilər(yaxud başqa variant ola bilər).Beləliklə, hər iki oyunçu oyunu davam 
etdirir:hər dəfə dəstdən üç kart çəkir və yuxarıda yazılmış  qaydaya  uyğun olaraq alınmış 
ədədləri toplayırlar.   

500 və ya  1000-ə daha çox yaxınlaşan oyunçu qalib hesab olunur, ancaq bu ədəd 500 və 
1000 -i  aşmamalıdır.
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İlan
təhsil məqsədi:

İlan-didaktik oyun olub, mərkəzi simmetriyanın tədrisində istifadə edilir. Bu oyunun 
məqsədi mərkəzi simmetriya ilə tanış olan şagirdlər üçün bazis sualları və təqdimatı ilə tanış 
olmaqdır. O, həm də, şagirdlərin strateji düşüncələrini inkişaf etdirir. 

qaydalar: 

Oyunda çütlüklərə bölünmüş  bütün sinif şagirdləri iştirak edir. Başlanğıcda hər bir cütlük 
oyun lövhəsi götürür  ki, bu lövhədə 36 kvadratdan ibarətdir (6 sətir, 6 sütun).  А   oyunçu 
kvadratların birində dairə çəkir və oraya 1 ədədi yazır. Bu onu göstərir ki, ilan doğulub və bir 
günlükdür. Daha sonra B oyunçu  kvadrat damanın üfiqi  və şaquli xətlərinin kəsişməsində 
bir nöqtə qeyd edir və mərkəzi simmetriyanın köməyi ilə ilanı yeni yerə köçürür (1а 
diaqramına baxın). Sonra, B oyunçu  kvadratda ilanın yerləşdiyi yerdən şaquli və ya üfiqi 
istiqamətdə yeni bir dairə çəkir. (diaqram 1b). Hər iki dairə daxilinə 2 yazır.Deməli,  ilan 
böyüyüb 2 günlük olub. Növbəti gediş üçün oyunçu А yenə kvadrat damanın şaquli və üfiqi 
xətlərin kəsişməsində bir nöqtə qeyd edir. (bu istifadə edilmiş nöqtə də ola bilər), mərkəzi 
simmetriyanın köməyi ilə ilan köçürülür və   bununla bir yeni dairə əlavə olunur-ilan 
yenə ora yerləşir və 3 yaşına çatır  (diaqram 1q). Oyunçular o qədər gedişlər edir ki, artıq 
oyunçulardan hansısa biri ilanı yerləşdirmək üçün boş kvadrat tapmır və ya yeni dairə əlavə 
edə bilmir.  Belə olduqda oyunçu uduzmuş hesab edilir, digər oyunçu isə qalib gəlir.Oyunun  
nümunəsi diaqram 2-də təsvir edilmişdir.  

diaqram 1a                          diaqram 1b                             diaqram 1q      

Gedişin yerinə yetirilməsi
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Diaqram 2. «İlan» oyunu

oyun davam edir:

Artıq deyilmişdi ki, bu oyun mərkəzi simmetriyanın əyaniliyi üçün bir nailiyyətdir, həm də, 
simmetriyanın  ilkin təqdimatını təmin edir.Oyunun bamlanğıcında iki şagird iştirak edir. Hətta 
komanda şəklində də oyunu təşkil etmək olar.  Şagirdləri bərabər sayda qruplara bölmək olar.Hər 
bir komanda başqası ilə yarışır. Qrupun bir üzvü oynayır, məsələn, rəqib komandanın hər hansı 
oyunçuları ilə  2  oyun keçirir. Əgər, o hər iki oyunu udursa, onda komandasına  2 bal qazandırır, 
heç-heçə edərsə ,1 bal; uduzarsa, 0 bal qazandırar. Komandalar bir-biri ilə oynayırlar; ən çox bal 
toplayan komanda qalib gəlir. Biz öz  təcrübəmizə əsasən deyə bilərik ki, belə yarış şagirdlərdə böyük 
marağa səbəb olur.   Onlar oyun zamanı çox razı qalırlar və hətta, faktiki olaraq, onlar riyaziyyatla 
məşğul olduqlarını belə bilmirlər. Tez-tez evlərində belə dostları ilə də oynayırlar. Müəllimin vəzifəsi 
oyunun başlanğıcında şagirdləri qaydalarla tanış etmək və  sonra onlara nəzarət etməkdir.  Oyunun 
qaydasını möhkəmləndirməyə və daha böyük aktivliklər keçirməyə ehtiyac yoxdur, şagirdlər özləri 
keyfiyyətlə oyunu davam etdirirlər. Belə ki, bu mərkəzi simmetriyanı öyrənmək üçün çox yaxşı  
praktiki təcrübədir.  İlanın inkişafı ilə əlaqədar şagirdlər mərkəzi simmetriyanın müxtəlif formalarını 
qururlar və onlarda strateji düşüncə vərdişləri inkişaf edir, həm də çox yaxşı əylənirlər.  

 Əgər şagirdlərlə mərkəzi simmetriyanın ilkin öyrənilməsi zamanı bu oyundan istifadə 
ediriksə, onda oyunun qaydasını başqa cür verməliyik. Biz deyə bilmərik ki, ilanın hərəkəti 
mərkəzi simmetriya ilə əlaqədardır. Ona görə ki,  şagirdlər hələ  müvafiq bilik əldə etməmişlər.  
Bununla bərabər biz diaqram 3-də verilən izahatdan və orada verilən mətndən istifadə edə 
bilərik.       
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Nöqtədən soldakı 
sütunların sayı

 Nöqtədən yuxarıdakı 
sətirlərın sayı

Seçilmiş nöqtə

Nöqtədən sağdakı 
sütunların sayı

Nöqtədən aşağıdakı 
sətirlərın sayı

Diaqram 3. Mərkəzi simmetriya haqqında müvafiq biliyi olmayan şagirdlər üçün 
qaydaların izahı 

Bizim  dairənin başlanğılc mövqeyi vardır. Sonra başlanğıc nöqtə seçirik.İlanın başlanğıc 
vəziyyəti:nöqtədən üç sütun sola və nöqtədən  iki sətir yuxarı. Beləliklə, dairənin növbəti 
vəziyyəti iki sütun sağa,  seçilmiş nöqtədən üç  sütun aşağı olacaqdır.  Uşaqlar bu izahatı asan 
başa düşürlər.Biz onlara tapşırıq verə bilərik ki, ilanın başlanğıc vəziyyətini oyun  başlayana 
qədər məşq üçün müəyyən etsinlər: (4-cü diaqrama bax) 

Diaqram 4. Tapşırıq nümunəsi

Oyun başlayana qədər şagirdlər bu suala cavab tələb edirlər: dairənin başlanğıc və son 
vəziyyətləri arasındakı məsafə nə qədərdir və ya dairənin başlanğıc və son vəziyyətlərini düz 
xəttlə birləşdirdikdə onlar nə alacaqlar? Bu suallara cavab mərkəzi simmetriyanın mühüm 
aspektlərinin ortaya çıxmasına xidmət edir. Beləliklə, bu oyun həqiqətən mərkəzi simmetriya 
ilə tanışlığa yaxşı xidmət edir.    
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qiymət: 

Əgər, oyunda bütün komanda iştirak edirsə, hər bir oyunçu fərdi qiymətləndirilməlidir. 
Şagirdlər bir neçə dəfə oynamalıdırlar ( hər bir oyunçu ilə ən azı iki dəfə, çünki, onlardan 
hər biri bərabər sayda birinci gedişi etməlidir).Hər oyunda qalib 3 bal, rəqib-1 bal qazanır. 
Oyunun sonunda ballar cəmlənir və şagirdlərin riyazi bacarıqlarını ifadə etmək üçün əlavə   
bir bal artırıla  bilər.

Komanda yarışlarının qiymətləndirilməsi ilə artıq “Oyunun qaydaların” hissəsində  tanış 
olmuşsunuz. 
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 Bölənlər ilə oyun 

oyunun qaydası: Sizin və sizin rəqibinizin müxtəlif rəngli qələmləri və təbaşiri olmalıdır. 
İlk gedişi   daha çox parlaq rəngli qələmləri olan oyunçu başlamalıdır.

 Addım 1: A oyunçu qələmlə  1-dən  56-ya qədər hər hansı bir ədədi rəngləyir..

Addım 2: Bundan sonra В oyunçu birinci oyunçunun rənglədiyi ədədin bölənlərini rəngləyir.

Addım  3:   В oyunçu bölənləri   rənglədikdən sonra birinci oyunçunun etdiyi kimi qələmlə  
1-dən  56-ya qədər hər hansı bir ədədi rəngləyir. 

Addım 4: İndi növbə A oyunçunun olur, ikincinin rənglədiyi ədədin bölənlərini rəngləyir. 
Oyunu bütün cədvəl dolana qədər davam etdirmək lazımdır.

Addım 5: Hərə öz  cədvəlinə baxır və hesablayır: neçə sadə ədəd rənglənmişdir.Sizə 
rənglənmiş hər sadə ədəd üçün 2 bal hesablanır.  

Addım  6: Növbəti  suallara cavab verin.

* Diqqət: Əgər, ədəd rəqib tərəfindən rənglənmişdirsə, siz artıq onları rəngləyə bilməzsiniz 
və bu ədədi “itirirsiniz”.     
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tapşırıq

1. Aşağıda verilən xətlərin üzərində sizin rənglədiyiniz bütün mürəkkəb ədədləri yazın. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Biliyin möhkəmləndirilməsi

Uzun müddət bundan əvvəl insanlar Günəşin çıxmasını və batmasını müşahidə etmişlər. Onlar 
Günəşin çıxması və batması arasındakı bu müddəti gecə-gündüz adlandıraraq ölçü vahidi 
kimi istifadə etmişlər.Onla gecə-gündüzü 24 saata bölmüşlər.Bölməyə aid bildiklərinizi 
tətbiq edin və aşağıdakı suallara cavab verin:

2. Niyə    23 və ya  25 yox , 24 saat seçilmişdir?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Günün uzunluğunu ölçmək üçün siz  24-dən fərqli  olan hansı ədədi seçərdiniz? Nə üçün?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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təBəqələşmİş dərsİn planI
«kəsrlərlə tanIşlIq»

fənn: Riyaziyyat

sinif: Beşinci  

 standart: Ədəd və əməllər

mövzu: Kəsrlər

məqsəd: Şagirdlər kəsrlərlə tanımalı və onları tərtib etməyi bacarmalıdırlar.

qazanılmış ilkin bilik: Şagirdlər kəsrləri və onların əsas xassələrini bilirlər.

Şagirdlərin hazırlığına  əsaslanaraq  dərsdə proses və məhsul differensiallanır.

təbəqə  I: 

Маteriallar: Müxtəlif rəngli dörd vərəq kağız və qayçı. 

Şagirdlər aşağıdakı aktivlikləri həyata keçirməlidirlər:

1) Bir vərəqi yarı kəsib və oraya müvafiq kəsr yazmaq; 

2) Bir vərəqi dörd bərabər yerə bölüb  kəsmək və oraya müvafiq kəsr yazmaq; 

3) Bir vərəqi səkkiz bərabər yerə bölüb  kəsmək və oraya müvafiq kəsr yazmaq; 

4) Bir vərəqi on altı bərabər yerə bölüb  kəsmək və oraya müvafiq kəsr yazmaq; 

5) Alınmış hər bir kəsri (hissəni) kiçik kəsrlərin(hissələrin) cəmi şəklində ifadə etmək; 

6) Mətn məsələlərinin  həllində bərabər  kəsrlərdən istifadə etmək. 

təbəqə  II: 

Materiallar: ölçü ctəkanları,xəmir  resepti ( kəsrlər ixtisar olunmayıb), duz, un və su. 

Şagirdlər aşağıdakı aktivlikləri həyata keçirməlidirlər:

1) İxtisar olmayan kəsrləri tapın ;

2) Kəsrləri ixtisar edin; 

3) Reseptə uyğun standart ölçü stəkanlarından istifadə etməklə xəmir hazırlamaq; 

4) Xəmir zolağından yarı hissə, dörddə bir hissə, səkkizdə bir hissə və on altıda bir hissə 
olmaqla modellər hazırlamaq; 

5) Xəmir  zolağından istifadə etməklə mətn məsələlərini həll edin. 

təbəqə  III: 

Materiallar: jurnallar,  32 bərabər hissəyə bölünmüş vərəq, kley və qayçı.   

Şagirdlər jurnallardan materiallar (mətn, foto, reklam) kəsməlidirlər və damalı kağıza 
müxtəlif materialları elə yapışdırırlar ki, müxtəlif materiallar dörddə bir hissə, səkkizdə bir 
hissə və on altıda bir hissə tutmuş olsun.Sonra mətn məsələsini həll etmək. 

qiymət:

Hər  bir təbəqə  mətn məsələlərinin dəqiq və tamamlanmış  həllinə görə qiymətləndirilməlidir.    
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 təBəqələşmİş dərsİn planI
«kəsrlər, onluq kəsrlər Və faİz üzərİndə əməllər»

Fənn: Riyaziyyat

sinif: Altıncı 

 standart: Ədəd və əməllər

mövzu: Kəsrlər, onluq kəsrlər və faizlər

məqsəd: Şagirdlər kəsrlər, onluq kəsrlər, faizlər  və tam ədədlər arasındakı əlaqələri 
bilməlidirlər.

qazanılmış ilkin bilik: Şagirdlər kəsrləri onluq kəsrlərə və faizlərlə,həmçinin əksinə 
çevirməyi bilməlidirlər.

 Sinfə aşağıdakı materiallar lazımdır: qazetlər, vərəqlər, qayçı, rəngli vərəqlər, yapışqan və 
kalkulyatorlar.

Şagirdlərin hazırlığına əsaslanaraq  dərsin prosesi differensiallaşdırılır.

təbəqə  I: 

Şagirdlər qəzetləri oxuyurlar və orada olan yazılarda kəsrləri, onluq kəsrləri və faizləei 
axtarırlar.Onlar kəsr, onluq kəsr və faiz məzmunlu ən az altı belə reklam elanları 
kəsməlidirlər; Onlar tapılan elanları vərəqlərin üzərinə yapışdırmalı, elanlarda verilən 
ədədləri başqa vərəqdə digər iki formaya çevirməlidir(məsələn:kəsri faizə və onluq kəsrə). 
Bu zaman şagirdlər kalkulyatordan da istifadə edə bilərlər. Şagirdlər rəqiblərlə  cüt-cüt 
məşğul olmalıdırlar. Bundan başqa şagirdlərdən kəsr, onluq kəsr və faizin çevrilmələrini öz 
sözləri ilə yazmaq tələb olunur (və əksinə). 

təbəqə  II: 

Şagirdlar qəzetləri oxuyurlar və  muxtəilif elanlarda  kəsrlər,  onluq kəslər və faizlər necə 
tətbiq edildiyini müşahidə edirlər.  Bundan sonra şagirdlər fərdi olaraq iki reklam məlumatını 
tərtib edirlər. Onlardan hər birində ədədin hər hansı bir formasını tətbiq etməlidirlər.Bundan 
sonra şagird ədədin qalan iki formasını yazır və onların tətbiq edilməsinin nə zaman daha 
əlverişli olduğunu izah edir. Bu zaman şagirdlər kalkulyatorlardan istifadə etməlidirlər. 
Bundan başqa şagirdlərdən kəsrin, onluq kəsrin və faizin çevrilmələrini ( və əksinə)öz sözləri 
ilə yazmaq tələb olunur . 

qiymət:

Hər iki təbəqədə yekun  layihə şagirdlərin  kəsrləri onluq kəsrlərə və faizə çevirmə (həmçinin 
əksinə çevirmə)qabiliyyətlərinə görə qiymətləndirilir; Eləcədə başqa meyarlara görə:  
layihənin tamamlanmasına, orjinallığına və  dil sadəliyinə  görə qiymətləndirilə bilər. 



Atraksion parkında riyaziyyat

Atraksion parkına xoş gəlmişsən! Bu, orjinal tədqiqatdır, burada atraksionu 
sən özün planlaşdırırsan , onu özün quraşdırırsan və idarə edirsən. Sənin 

qərarların sənin gəlirini və ya ziyanını müəyyən edir.  

Sənə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq
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ssenari

Tutaq ki, sənin torpaq sahən var və burada yeni atraksion parkı tikmək istəyirsən. 

Bunun üçün sən bankdan 500 000 lari miqdarında kredit götürmüşsən.

Bu fəaliyyətiniz üçün sizə atraksion parkının tikintisinə sərf edilən məbləğ, onun idarə olunmasına 
lazım olan məbləğ və gəlirinizi hesablanmaq lazım gəlir.  

tapşırıq

Sənin ilkin məsələn –parkın planlaşdırılmasıdır. Sən millimetrlik torla örtülü vərəq alacaqsan. Bu 
sənin parkın olacaq. Yaxşı fikirləş, hansı atraksionu tikməyə hazırlaşırsan; bir də nəzərdən keçir 
ki, parka gələn qonaqlar üçün nə lazımdır.Məsələn: tualet, kafe, maqazin və səkilər- hamısını əldə 
etməlisən.   

Atraksion parklarında müxtəlif mövzuda oyunlar mövcuddur. Sən afrika, amerikanın vəhşi 
atraksionlar üslubu və ya kosmik tipli atraksionlar tikə bilərsən. Ümumiyyətlə Gürcüstanda 
layiqli park tikmək üçün çox ölçüb-biçməlisən.   
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tapşırıq 1 – atraksion parklarının quruluşu

Bizim xərcləməyə 500 000 larimiz var. Millimetrlik kağızda parkın layihəsini çək. Verilmiş 
məbləğ intervalında gələnlər üçün avto dayanacaq, tualet, kafe, maqazin və obyektləri 
birləşdirən cığırları  qurmağı sən bacarmalısan.Hamının zövqünü oxşamaq üçün yalnız 
atraksion kifayyət etməyəcəkdir.     

Hər bir atraksion müxtəlif katekoriyalıdır.Hər bir katekoriyanın müxtəlif qiymətləri  vardır. 
Məlumatlar səhifəsində  verilən qiymətlərlə tanış ol, hamını cəlb edən atraksion hazırlamaq 
üçün lazım olanları diqqətlə seç.   

Sənin parkıyın  planı üçün verilən rənglərdən istifadə et.  

atraksion parkları üçün rənglər seriyası  

1-ci kateqorialı atraksionlar: qırmızı

2-ci kateqorialı atraksionlar: sarı

3- ci kateqorialı obyektlər: bənövşəyi

zibil qutuları: narıncı

tualetlər: cəhrayı

ağaclar: yaşıl

Göllər: göy

stullar: qırmızı

Cığırlar və avto dayanacaqlar: boz
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qiymətlər

1-ci kateqoriyalı atraksionlar: hər biri 50 000 lari dəyərində. Kağız üzərində onlar  12 sm2 

yer tutur. 

     Amerika dağları     ²       Su atraksionu                 Şeytan təkəri

2-ci kateqoriyalı atraksionlar  – Hər biri  25 000 lari  dəyərində. Bu atraksionlar 6 sm2  yer 
tutur. ²²

M

       Keçilməz qala                           Elektrik maşını                           Gülüş evi

        Xəyallar evi                                    At karuseli                            Pirat gəmisi

P   Səma karuseli                                 Şapito sirki                                  Qatar
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3-cü kateqoriyalı obyektlər- hər biri  8 000 lari  dəyərində. Bu obyektlər  4 sm2  yer tutur.²

         Каfe             Maqazin     Dondurma köşkü     İlk yardım mərkəzi 

Başqa obyekt və atraksionlar – fərdi qiymətlərlə..

Cığır – planın hər 5 sm 
uzunluğuna  200 lari 

Ağac –  planın hər  1 
mm2 -nə 200 lari

Göl –  planın hər  1 mm2 

-nə 1000 lari

  

Tualetlər – blok 1 000 lari. 
Tualetin blokları üçün 4 sm2

Avtodayanacaq –  1 
mm2  500 lari. Hər bir  4 sm2 

sahəyə 100 maşın

Zibil qutusu – hər biri  
50 lari. Hər bir qutu 

üçün 1 sm2

Stullar –hər birinin 
qiyməti 100 laridir.
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tapşırıq 2 –atraksion parkının işi 

Atraksion parkının işi müddətində sənin gündəlik xərciyin müxtəlif qiymətləri aşağıdakı 
cədvəldə göstərilmişdir.Parkın gündəlik işinin xərci nə qədər olar? 

qiymətlər

obyekt İşçilərin xərci elektrik enerjisi, 
xidmət, təmir

miqdarı Gündəlik 
cəm

1 atraksion   
1-ci kateqoriyalı

Gündə 40 lari  Gündə 50 lari

 1 atraksion   
2-ci kateqorialı

 Gündə 30 lari  Gündə 30 lari

1 obyekt 
3-cü kateqoriyalı

Gündə 20 lari  Gündə 20 lari

Tualetlər  
(hamısı birlikdə) 

 Gündə 5 lari  Gündə 5 lari
_

Zibil qutusu 
(hamısı birlikdə)

Həftədə 31,50 
lari

Həftədə 5,25 lari
_

Ağac (hamısı 
birlikdə)

İldə 91,25 lari
_ _

Cəmi

Yuxarıda verilən cədvəli doldurun

Parkın bir günü neçəyə olacaqdır? ______________________________

əlavə aktivlik

Həftədə? ______________________________ 

İldə? _________________________________



113

tapşırıq 3 –Giriş qiyməti
Parkın gündəlik işi üçün nə qədər məbləğ lazım gəlir? _______________
( 2-ci tapşırıqdan verilənlər)
Sənin firincə parka gündəlik nə qədər ziyarətçı gələ bilər (yadda saxla ki, park hələ təzədir 
onun harada yerləşdiyini  çoxları bilmir)?
İştrakçıların sayını müəyyənləşdir: _______________ 
Sən öz planını tərəfmüqabilinə ver və park haqda heç bir məlumat vermə.Park haqqında 
aşağıdakı əlamətlərə görə giriş qiymətini o özü müəyyənləşdirəcəkdir.
qiymitlərin 1-ci kateqoriası –  hər adama 20 lari
• 1-ci kateqoriyalı atraksionlardan 4 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
•  Cəmi  10 və ya çox atraksion xidmət edəcəkdir.  
•  3-ci kateqoriyalı atraksionlardan 6 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
•  İlkin yardım mərkəzi xidmət  göstəcəkdir;
• Parkda zibil qutuları, stullar, tualetlər və  cığırlar yaxşı təşkil edilmişdir.

 qiymitlərin 2-ci kateqoriası –  hər adama 15 lari

•  1-ci kateqoriyalı atraksionlardan iki və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
•  Cəmi  7 və ya çoxu atraksion xidmət edəcəkdir.  
•  3-ci kateqoriyalı atraksionlardan 4 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
• İlkin yardım mərkəzi xidmət  göstəcəkdir;
• Parkda zibil qutuları, stullar, tualetlər və  cığırlar çox da yaxşı təşkil edilməmişdir.
qiymitlərin 3-cü kateqoriası –  hər adama 10 lari
•  1-ci kateqoriyalı atraksionlardan bir və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
•  Cəmi  5 və ya çoxu  atraksion xidmət edəəcəkdirir.  
•  3-ci kateqoriyalı atraksionlardan 2 və ya çoxu  xidmət edəcəkdir.  
• Parkda zibil qutuları, stullar, tualetlər və cığırlar qonaqların narazılığına  səbəb ola bilər.
• qiymitlərin 4-ci kateqoriası –  hər adama 5 lari.  xidmətə daxildir:
• Ən az 3 atraksion xidmət edəcəkdir;
•   3-ci kateqoriyalı atraksionlardan  ən az bir obyekti xidmət edəcəkdir.  
• Parkda zibil qutuları, stullar, tualetlər və cığırlar qonaqların narazılığına səbəb ola bolər.
Giriş qiymətini təyin et və buraya yaz: _______________ lari
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tapşırıq 4 – ziyarətçilərin parka girişindən  sonra sənin gəlirin nə qədər 
olar?

Ziyarətçilər  parka gəldikdən sonra gündəlik gəlirini  əvvəlki paraqrafda  təsis etdiyin  
qiymətlərə uyğun olaraq   hesabla.    

Gün    Ziyarətçilərin 
sayı                   

Gəlir Gün ziyarətçilərin 
sayı 

Gəlir

1 50 16 89

2 75 17 104

3 66 18 130

4 49 19 209

5 61 20 143

6 67 21 99

7 102 22 111

8 110 23 206

9 87 24 350

10 21 25 300

11 24 26 278

12 67 27 453

13 66 28 294

14 98 29 367

15 109 30 359
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tapşırıq 5 – Gəlir və ziyan

Hər bir ziyarətçı parkda xərcləyir:

•  hər biri kafedə  4 lari

•  hər biri mağazada  3  lari

• hər biri dondurma köşkündə  1  lari

  Giriş biletlərinin, mağazaların və kafelərin gəlirlərinə görə tam gəliri hesabla. Sonra isə 
ayrı-ayrı günlərdə  gəliri və ziyanı hesabla.

Gün  Zyarətçi- 
lərın sayı

Gəlir  xərclər 
cəmi(b) 
(tapşı- 
rıq 2)

Gəlir 
(a-b)

Çıxış 
(tapşı- 
rıq 4)

Каfе Маğаza dondur 
ma

Cəmi (a)

1 50

2 75

3 66

4 49

5 61

6 67

7 102

8 110

9 87

10 21

11 24

12 67

13 66
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14 98

15 109

16 89

17 104

18 130

19 209

20 143

21 99

22 111

23 206

24 350

25 300

26 278

27 453

28 294

29 367

30 359

Ümumi

Parkın açılışından  bir ay   sonra sənin gəlirin və ziyanın nə qədərdir?

________________________________
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tapşırıq 6 – İllik gəlir

Sənin gəlirin növbəti 5 ay müddıtində hər ay  10% artır. İlin qalan hissəsində gəliri hesabla. 

1-ci ayın gəliri     ____________________

2-ci ayın gəliri      ____________________

 3-cü ayın gəliri        ____________________

 4-cü ayın gəliri        ____________________

 5-ci ayın gəliri        ____________________

6-cı ayın gəliri        ____________________

1 ilin gəliri             ____________________

Sənin  parkıyın tikintisindən sonra qalan məbləğ.

________________________________________ (1-ci tapşırıqdan verilənlər)

1-ci ilin sonunda bankda qalan ümumi məbləğ ____________________
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tapşırıq 7 -İnkişaf

Birinci mövsümün sonunda  sənin bankda varındır ________________ .

Sən  40% gəliri parkın inkişafına sərf edə bilərsən.

Mən xərcləyə bilərəm _________________ mənim parkımın quruculuq işlərinə.

parkın inkişafının iki yolu var:

1) Torpaq sahəsinin təmizlənməsi

• 10 000 lari 1 mm2-ə 1-ci və 2-ci dərəcəli atraksionların qurulmasına  və  bu ərazinin 
təmizlənməsinə;

• 5 000  lari 1 mm2-ə  3-ci dərəcəli atraksionun qurulmasına  və bu ərazinin təmizlənməsinə;

• 1 000 lari 1 mm2-ə zibil qutuları, stullar, tualetlər, cığırlar, ağaclar və göllərin 
təmizlənməsinə;

və ya

əlavə torpaq sahəsi almaq

• 5 000 lari  mm2-ə.

2) Reklam

Üç cür reklamdan birini seçin:

Reklam braşuralarının çap olunması və yayılması üçün xərclərin məbləği 50 000 lari ola-
caqdır, qonaqların sayı isə gündə  10% artacaqdır;

Radio reklam üçün xərclərin məbləği 100 000 lari olacaqdır,  qonaqların sayı isə gündə  20% 
artacaqdır;

 Televiziya reklamı üçün xərclərin məbləği 250 000 lari olacaqdır,  qonaqların sayı isə gündə  
30% artacaqdır;

Parkın inkişafı üçün hansı yolu seçəcəyini qərarlaşdır. Nə qədər məbləğ xərclədiyini və nə 
qədər məbləğ qaldığını aydın yaz. Yadda saxla ki, bankda saxladığın məbləğin yalnız 40%-
ni xərcləmək mümkün olar.

Mən xərclədim _______________ inkişaf üçün.

İndi sənin bankda nə qədər məbləğin var?
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daha yaxşı quraq

 Bu dəfə parkın  yeniliklər gətirməklə yaxşılaşdırılması mümkündür və bunun üçün bankda 
qalmış məbləğin  1/3 hissəsini  xərcləmək  olar (verilənlər, yuxarıda göstərilib).Bir neçə yeni 
atraksion və obyektlər əldə edə bilərsən.Əgər kifayyət qədər sahə və imkanların varsa,sən 
onları  parka  əlavə edə bilərsən.Əvvəllər qeyd etdiyiniz  obyektlərin və əşyaların əlavə 
olumnası  da mümkündür.

Nə qədər pul xərclədiyini və ən vacib olanı odur ki,sənin  bankda nə miqdarda məbləğin  
qalıdığını yazmağı yaddan çıxarmayasan.Sənin parkıyın planının təzələnməsi lazımdır. Əgər 
əlavə torpaq sahəsi əldə etmişsənsə, müvafiq kvadratları sənin kağızına bərkit. 

İkinci mövsüm üçün hazırlaş.
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2-ci mövsüm –yeniliklər

 1-ci kateqoriyalı atraksion:hər biri 50 000 lari dəyərindədir . Kağız üzərində onlar  12 
sm2 yer tutur.

Oyuncaq Böyük Amerika dağları

 2-ci kateqoriyalı atraksion  – Hər biri 25 000 lari  dəyərindədir. Bu atraksionlar 6 sm2  yer 
tutur

Restoran Oyun 
meydançası

Rezin dairə Qolf

3-cü kateqoriyalı obyekt- hər biri  8 000 lari dəyərindədir. Bu obyektlər  4 sm2  yer tutur.²

Şirniyat mağazası Foto köşk

(hər bir atraksionda  yerləşməlidir 2 mm2 )
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tapşırıq 8 – parkın işi (2-ci mövsüm)

Qiymətlər hər il artır.İkinci mövsümdə atraksionlar parkının xərci hər işi günü başqa-başqa 
qiymətlər  olacaqdır ki, bunlar da  aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.Parkın bir günlük işinin 
dəyəri nə qədər olacaqdır?   

qiymətlər
obyekt personal elektrik enerjisi, 

texniki xidmət, 
təmir

miqdar Gündə  
cəmi 

1-cü kateqoriyalı      
1 atraksion

Gündə 70 
lari

Gündə 80 lari

 2- cü kateqoriyalı    
1 atraksion

Gündə 50 
lari

Gündə 50 lari

3-cü kateqoriyalı      
1 obyekt

Gündə 40 
lari

Gündə 30 lari

Tualetlər   (hamısı 
birlikdə)

Gündə 10 
lari

Gündə 7 lari
_

Zibil qutuları  
(hamısı birlikdə)

həftədə 
31,50 lari

Həftədə 5,25 lari
_

Ağaclar (hamısı 
birlikdə)

ildə 91,25 
lari

_
_

Cəmi

Yuxarıdakı cədvəli doldurun.

Parkın bir günlük işinin  dəyəri nə qədər olacaqdır? ______________________________

əlavə aktivlik

Həftədə? ______________________________ 

İldə? _________________________________
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tapşırıq 9 – Giriş qiyməti

Parkın bir günlük  işinin dəyəri nə qədərdir? _______________

( 8-ci tapşırıqdan verilənlər)

Sənin fikrincə parka gündəlik nə qədər ziyarətçi gələ bilər (yadda saxla ki, park hələ təzədir, 
onun harada yerləşməsini  çoxları bilmir)?

İştrakçıların sayını müəyyənləşdir: _______________ 

Sən öz planını yeni tərəfmüqabilinə ver və park haqda heç bir məlumat vermə.Park haqqında  
aşağıdakı əlamətlərə görə  giriş qiymətini  o özü  müəyyənləşdirəcəkdir.

qiymitlərin 1-ci kateqoriyası –  hər adam üçün 25 lari

• 1-ci kateqoriyalı  atraksiondan 6 və ya çoxu  xidmət edəcəkdir.  
•  Cəmi atraksionlardan 15 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
•  3-ci kateqoriyalı atraksionlardan 6 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
• İlkin yardım mərkəzi xidmət göstərəcəkdir;
• Parkda zibil qutuları,stullar, tualetlər və cığırlar  yaxşı təşkil edilmişdir.

qiymitlərin 2-ci kateqoriyası –  hər adam üçün 20 lari

•  1-ci kateqoriyalı atraksionlardan  dörd və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
•  Cəmi atraksionlardan 10 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
•  3-ci kateqoriyalı atraksionlardan 6 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
• İlkin  yardım  mərkəzi xidmət göstərəcəkdir;
• Parkda zibil qutuları, stullar, tualetlər və cığırlar  yaxşı təşkil edilmişdir.

qiymitlərin 3-cü kateqoriyası –  hər adam  üçün 15 lari

•  1-ci kateqoriyalı atraksionlardan iki və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
•  Cəmi atraksionlardan 7 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
•  3-ci kateqoriyalı atraksionlardan 4 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
• İlkin   yardım  mərkəzi  xidmət göstərəcəkdir                                                                                                                                

• Parkda zibil qutuları, stullar, tualetlər və  cığırlar o qədər də əlverişli düzülməmişdir.

qiymitlərin 4-ci kateqoriyası –  hər adam üçün 10 lari.  xidmətə daxildir:

• 1-ci  kateqoriyalı  atraksionlardan  biri  və ya çoxu  xidmət  edəcəkdir      
• Cəmi atraksionlardan  5 -i xidmət edəcəkdir;
• 3-ci kateqoriyalı atraksionlardan   iki  və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
• Parkda zibil qutuları, stullar, tualetlər və cığırlar ziyarətçilərin narazılığına  səbəb ola 
bilər.

Giriş qiymətini müəyyən  et və buraya yaz: _______________ lari
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tapşırıq 10 – qonaqların sayı

ayrı-ayrı aylar üzrə ziyarətçilərin  sayı: 

Маy (31 gün) – 4 800 ziyarətçi;

İyun (30  gün) – 5 750  ziyarətçi;

İyul (31  gün) – 5 980 ziyarətçi;

Аvqust (31 gün) – 7 340 ziyarətçi;

sentyabr (30 gün) – 5 640 ziyarətçi.

Parkın inkişafına qayğı nəticəsində daha çox  ziyarətçi əldə etmək olar.  

 Reklam braşuralarının hesabına  ziyarətçilərin  sayı   gündə  10% artır;

 Radio reklamın   hesabına ziyarətçilərin  sayı  gündə  20% artır;

 Televiziya reklamının hesabına  ziyarətçilərin sayı isə gündə  30% artır;

ziyarətçilərin yeni göstəricilərini yazın:

Маy (31 gün)  _______________ 

İyun (30 gün)  _______________ 

İyul (31 gün)  _______________ 

Аvqust (31 gün)  _______________ 

sentyabr (30 gün)  _______________

ziyarətçilərin  sayı  cəmi : _______________ 
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 tapşırıq 11 – sənin hansı gəlirin var?
Aşağıda verilən tapşırığı yerinə yetirməklə  2-ci mövsümdəki gəlirini 
hesabla. 

2-ci mövsümdə parka gələn ziyarətçilərin  sayi_________ (10-cu tapşırıqdan).

Giriş qiyməti ____________ lari ( 9-cu tapşırıqdan)

Giriş üçün ödəniş cəmi____________ (2 əvvəlki verilənləri bir-birinə 
vurmalı)

Sənin parkına hər günlük  nə qədər xərc lazımdır? ____________lari

(8-ci tapşırıqdan) 

Park 153 gün açıqdır. Ona görə də əvvəlki göstəriciləri 153-ə vurmaq lazımdır.

Parkın bu mövsümdə tam gəliri  ____________ lari olmuşdur.

• 2-cü mövsümdə tam gəlir ____________ lari olmuşdur.
( girişlərin ümumi sayı- parkın işinin tam dəyəri)

Beləliklə…
Sənin ziyarətçilərinin  ½ hissəsi  bir restoranda 10 lari xərcləyir.
Ünumi gəlir: ____________

Hər bir ziyarətçi   kafelərin hər  birində 5 lari xərcləyir.
Ünumi gəlir: ____________

Hər bir ziyarətçı  şirniyat mağazasının  hər birində 2 lari xərcləyir.
Ünumi gəlir: ____________

Hər bir ziyarərçı  maqazinin hər birində  4 lari xərcləyir.
Ünumi gəlir: ____________

Hər bir ziyarətçı  dondurma köşkünün hər birində 1 lari xərcləyir.
Ünumi gəlir: ____________

Hər bir ziyarətçı   foto atelyenin hər  birində 3 lari xərcləyir.
Ünumi gəlir: ____________ 

Bütün obyektlərdən hansı gəlir əldə edilmişdir? Cəmi:____________

İndi bu miqdarı hesablanmış tam gəlir göstəricisinə əlavə et:

 2-cü mövsümdə əldə edilən tam gəlir: _________________
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tapşırıq 12 –Vergi və sığorta!

                                                        

2-cü mövsümün sonunda sən vergi xidmətindən daha bir məktub almışsan ;bu məktuba görə 
dövlət vergisi verməyə məcbursan.

Səndə şəxsi müəsisə olduğuna görə,sən - gəlirinə müvafiq olaraq -xüsusi dövlət vergisi 
verməlisən.

 2-cü mövsümdə  sən gəlirin  30%-ni dövlət vergisi olaraq  ödəməlisən.

Hesabla... 

2-cü mövsümdə sənin gəlirin: ____________ lari olmuşdur.

Sənin gəliriyin  30%-i: ____________ lari olmuşdur.

Cəmi dövlət vergisi: ____________ lari olmuşdur.

2-cü mövsümün yeni tam gəlirinin göstəricisi: ____________

sığortanın yenilənməsi
Parkın sığortasının yenilənməsi lazımdır. Sığortalanmaq-qanuni tələbdir və sığortasız sən 
parkı idarə etmək hüququna malik deyilsən. Beləliklə, sən aşağıdakı qiymətlərə uyğun 
olaraq  sığorta sertifikatlarını yeniləməlisən, başqa çıxış yolu yoxdur:

1-ci kateqoriyalı sığortanın dəyəri – 200 000 laridir.

2-ci kateqoriyalı sığortanın dəyəri – 175 000 laridir.

3-ci kateqoriyalı sığortanın dəyəri – 150 000 laridir.

4-ci kateqoriyalı sığortanın dəyəri – 125 000 laridir.

İllik gəlirin  məbləğinə görə yuxarıda verilənləri hesabla. 

2-cü mövsümün yekun gəliri nə  qədərdir? ____________

 İndi sənin bankdakı  ümumi məbləğin nə qədərdir? ____________
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tapşırıq 13 –kredit

 Birinci mövsümün başlanğıcında bankdan götürülən kredit 500 000 lari olmuşdur.

Birinci mövsümdə bu kredit faizsiz olduğuna görə, birinci mövsümün sonunda bank borcu 
yenə  500 000 lari olmuşdur.

Ancaq, 2-ci və 3-cü mövsümün sonunda kredit 11%-li olmuşdur. Bu, o deməkdir ki, hər ilin 
sonunda  11% kreditə əlavə ediləcəkdir.

İndi sənin bank borcuyun nə qədər olduğunu hesabla:

mövsüm 1:       500 000 lari.

mövsüm 2:      555 000 lari.

mövsün 3: ____________ ( 555 000 lari gəlirə 11% əlavə).

  

Beləliklə:

İndi  3-cü mövsümün sonudur.

Cənin cəmi bankda nə qədər məbləğin var? ____________ 

Banka nə qədər borcun var? ____________ 
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tapşırıq 14 –son mövsüm!

 Son mövsümüdə  parkın inkişafı iki istiqamətdə ola bilər. Bu il müəyyən məbləği xərcləməkdə 
məhdud imkanlı deyilsən, ancaq çalış ki, pulu məqsədəuyğun xərclə və yadda saxla ki, sən 
bankdakı hesabına uyğun xərcləməlisən.

parkın inkişafı:

1) Ərazinin təmizlənməsi 

• 10 000 lari - 1 mm2-ə 1-ci və 2-ci dərəcəli atraksionların qurulmasına  və bu ərazinin 
təmizlənməsinə;

• 5 000  lari - 1 mm2-ə 3-ci dərəcəli atraksionun qurulmasına  və bu ərazinin 
təmizlənməsinə;

• 1 000 lari - 1 mm2-ə zibil qutuları, stulrlar, tualetlər, cığırlar, ağaclar və göllərin 
təmizlənməsinə;

və ya

əlavə torpaq sahəsi almaq

• 5 000 lari - 1 mm2-ə. (Parkda başqa-başqa maraqlı yeniliklər yaratmaq üçün əlavə sahə 
əldə etməlisən, hansı ki, böyük gəlir əldə edəsən )

2) Reklam

İxtiyarın var dörd cür reklamdan birini vebsəhifəni və ya başqalarından birini seçəsən:

Reklam braşuralarının çap olunmaı və yayılması üçün sərf olunan məbləğ 50 000 lari olur, 
ziyarətçilərin sayı isə gündə  10% artacaq;

Radio reklamı  üçün sərf olunan məbləğ 100 000 lari olur, ziyarətçilərin sayı isə gündə  20% 
artacaq;

 Televiziya reklamına sərf olunan məbləğ 250 000 lari olur, ziyarətçilərin sayı isə gündə  
30% artacaq;

İnkişafı hansı yolla əldə edəcəyini düşün və cədvələ ətraflı yaz.

daha yaxşısını quraq

Bu dəfə parkın işinə yeniliklər gətirmək olar. Sən bir neçə yeni atraksion və obyektlər əldə 
edə bilərsən. Onları parka yerləşdirmək üçün sənə müəyyən sahələr və vasitələr lazımdır.
Başqa obyekt və əşyalar da əlavə etmək olar.Əvvəllər qeyd etdiyiniz  obyektləri də  yerləşdirə 
bilərsiniz                                                                                                                                                  
Nə qədər pul xərclədiyini və ən vacib olanı odur ki,sənin bankda nə qədər miqdarda məbləğin  
qaldığını yazmağı yaddan çıxarmayasan .Sənin parkının  planının təzələnməsi  lazımdır.Əgər  
əlavə torpaq sahəsi  əldə edibsəmsə,müvafiq kvadratları sənin kağızına  bərkid. Gələcək 
mövsümün son tədqiqinə hazırlaş!
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3-cü movsüm – yeniliklər

mehmanxana

Sənin atraksionunlar parkında  bu da olmalıdır!

Mehmanxananın tikilməsi sənə  150 000 lariyə başa gələcəkdir, 
bunun üçün sən sahəsi  16 mm2 (4 mm х 4 mm) olan torpaq 
sahəsi əldə etməlisən. 

Parkda sənin yalnız 1 mehmanxanan olmalıdır!

üzgüçülük hovuzu

Fantastik su dalğaları buraxan mexanizmli üzgüçülük 
hovuzu qur.                                                                                                                                            

Hovuzun tikilməsi sənə 95 000  lariyə başa gələcəkdir, 
bunun üçün sən sahəsi 12 mm 2 (4 mm х 3 mm)  olan 
torpaq sahəsi əldə etməlisən.

Atraksionlar parkında sənin 1 hovuzun olmalıdar.

kinoteatr

3D kinoteatrı qur.

 Bu, sənə 95 000  lariyə başa gələcəkdir, bunun üçün sən  9 mm 2 (3 
mm х 3 mm)  olan torpaq sahəsi əldə etməlisən.

Parkda sənin yalnız 1 kinoteatrın olmalıdır!
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tapşırıq 15 – parkın işi (3-cü mövsüm)

Qiymətlər hər il artır. Üçüncü mövsümdə atraksionlar parkının işi üçün xərc hər gün başqa-
başqa qiymətlərdə  olacaqdır ki, bunlar da aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.Parkın bir günlük 
işinin qiyməti nə qədər olacaqdır?  

qiymət

Оbyekt personal  elektrik enerjisi, 
xidmət, təmir

miqdarı Gündə 
cəmi

Mehmanxana 180 lari 140 lari 

Hovuz 140 lari 120 lari 

Кinoteatr 90 lari 100 lari

  1-ci kateqorialı      
1 atraksion

Gündə 80 lari Gündə 80 lari

  2-ci kateqorialı     
1 atraksion

Gündə 60 lari Gündə 50 lari 

 3-cü kateqorialı     
1 obyekt

Gündə 50 lari Gündə 30 lari 

Tualetlər  (hamısı 
birlikdə)

Gündə 10 lari Gündə 7 lari 
_

Zibil qutiları  
(hamısı birlikdə)

Həftədə 31,50 
lari

Həftədə 5,25 lari
_

Ağaclar  
(hamısı birlikdə)

İldə 91,25 lari Heç nə
_

Vebsəhifə İldə 46000 
lari

Gündə  25 lari

       Cəmi

Bu ildə sənin parkın 153 gün işləmişdir.  Parkın işləməsi üçün  sənə cəmi nə qədər məbləğ 
lazım olar? _______________

Bu ildə sənin mehmanxanan 180 gün işləmişdir. Onun işləməsi üçün  sənə əlavə nə qədər 
məbləğ lazımdır? _______________

Bundan başqa, sənin üzgüçülük hovuzun ilin 350 günü açıq olub. Ona əlavə hansı məbləğ 
lazımdır? _______________

Bu mövsümdə sənin parkının tam dəyəri: _______________ (bunun üçün yuxarıda 
verilən üç ədədi  cəmləmək lazımdır)   
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tapşırıq 16 – Giriş qiyməti
parkın bir gününün qiyməti nə qədərdir? _______________

3-cü mövsümdə parka gündəlik nə qədər ziyarətçı gələ bilər?

Ziyrətçilərin  sayını müəyyənləşdir: _______________ 

Sən öz planını tərəfmüqabilinə ver və park haqda heç bir informasiya vermə. Park haqqında  
aşağıdakı əlamətlərə görə  giriş qiymətini o özü hesablayacaqdır.

qiymitin 1-ci kateqoriyası –  hər adam üçün 35 lari
•  Üzgüçülük hovuzu və ya 3D kinoteatrı xidmət edəcəkdir.
•  1-ci kateqoriyalı atraksionlardan 6 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
• Cəmi atraksionlardan 15 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
• 3-ci kateqoriyalı atraksionlardan 6 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
•  İlkin  yardım mərkəzi  xidmət  göstərəcəkdir;
•  Parkda zibil qutuları, oturacaqlar, tualetlər və cığırlar çox mükəmməl qaydada təşkil 

edilmişdir.
 
qiymitin 2-ci kateqoriyası –  hər adam üçün 25 lari
• 1-ci kateqoriyalı atraksionlardan dörd və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
• Cəmi atraksionlardan 10 və ya çoxu xidmət edəcəkdirir.  
• 3-ci kateqoriyalı atraksionlardan 6 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
•  İlkin yardım mərkəzi xidməti  göstərəcəkdir;
•  Parkda zibil qutuları, stullar, tualetlər və cığırlar  çox mükəmməl qaydada təşkil edilmişdir.

qiymitin 3-cü kateqoriyası –  hər adam üçün 15 lari
• 1-ci kateqoriyalı atraksionlardan iki və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
• Cəmi atraksionlardan 7 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
•  İlkin  yardım mərkəzi xidmət  göstərəcəkdir;
• 3-ci kateqoriyalı atraksionlardan 4 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
• Zibil qutuları, stullar, tualetlər və cığırlar  çox mükəmməl qaydada təşkil edilmişdir.

qiymitin 4-ci kateqoriyası –  hər adam üçün 10 lari.  xidmətə daxildir:
• 1-ci kateqoriyalı atraksionlardan iki və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
• Cəmi atraksionlardan 5 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
• 3-ci kateqoriyalı atraksionlardan 2 və ya çoxu xidmət edəcəkdir.  
•  Parkda zibil qutuları, stullar, tualetlər və cığırlar ziyarətçilərin narazılığına səbəb ola bilər.

Giriş qiymətini müəyyən et və buraya yaz: _______________ lari
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tapşırıq 17 – ziyarətçilər  nə qədər ola  bilər?

ziyarətçilərin  ayrı-ayrı aylar üzrə  sayı: 
Маy (31 gün) – 45 602 ziyarətçi;

İyun (30  gün) – 49 891  ziyarətçi;

İyul (31  gün) – 54 512 ziyarətçi;

Аvqust (31 gün) – 87 003 ziyarətçi;

sentyabr (30 gün) – 64 768 ziyarətçi.

Parkın inkişafına qayğı nəticəsində daha çox ziyarətçi əldə etmək olar.  

•	 Reklam braşuralarının hesabına ziyarətçilərin sayı   gündə  10% artır;

•	  Radio reklamın   hesabına ziyarətçilərın sayı  gündə  20% artır;

•	 Televiziya reklamının hesabına  ziyarətçilərin sayı isə gündə  30% artır;

Sən

•	 əgər, veb-səhifə əldə etsən, orada məlumatlar yerləşdirsən müvafiq əlaraq, 250 000 
lari əldə edərsən.

•	 Sən həm də ziyarətçilərın sayını 15 faiz artıra bilərsən. Hər bir yeni ziyarətçi xüsusi 
olaraq, sənə veb-saitdən məlumat əldə etmələrinə görə 15 lari ödəyəcəkdir.

Ziyarətçirın yeni göstəricilərini və gəlir göstəricilərini yazın:

Маy (31 gün)  _______________          Gəlir:_________________

İyun (30 gün)  _______________          Gəlir:_________________

İyul (31 gün)  _______________          Gəlir:_________________

Аvqust (31 gün)  ____________    Gəlir:__________________ 

sentyabr (30 gün)  ___________       Gəlir:_________________

Cəmi : ____________                  Cəmi : ____________

Vebsaitin köməyilə əldə edilən ziyarətçilərın sayı____________________

Vebsaitin köməyi ilə qazanılmış gəlir   (hər bir qonaq 15 lari ödəyir) __________

Bu ildə qazanılmış tam məbləğ_______________
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tapşırıq 18 – sənin gəlirin nə qədərdir?
3-cü  mövsümün gəlirini hesabla və bunun üçün aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetir.

Başlayaq....

Veb-səhifəyə  görö ziyarətçilərdən  gələn tam gəlir ____________

Sənin parkıyın gündəlik işinə nə qədər xərc lazımdır? ____________ 

Park 153 gündür açıq  olub. Ona görə də əvvəlki göstəriciləri 153-ə vurmaq lazımdır.

Parkın bu mövsümdə tam gəliri  ____________ lari olmuşdur.

• 3-cü mövsümdə tam gəlir ____________ lari olmuşdur.
(Veb saitdən gələn bütün gəlir parkın işinin tam gəliridir)

Beləliklə…
Sənin ziyarətçilərinin  ½ hissəsi  bir restoranda 10 lari xərcləyir. 
Ünumi gəlir: ____________

Hər bir ziyarətçi   kafelərin hər  birində 5 lari xərcləyir.

Ünumi gəlir: ____________
Hər bir ziyarətçi  şirniyat mağazasının  hər birində3 lari xərcləyir.
Ünumi gəlir: ____________

Hər bir ziyarətçı   mağazanın  hər birində 4 lari xərcləyir.
Ünumi gəlir: ____________

Hər bir ziyarətçı   dondurma köşkünün hər birində 1 lari xərcləyir.
Ünumi gəlir: ____________

Hər bir iştrakçı   foto atelyenin hər birində 3 lari xərcləyir.
Ünumi gəlir: ____________ 

Hər bir iştrakçı   kinoteatrın  hər birində 5 lari xərcləyir.
Ünumi gəlir: ____________ 

Hər bir iştrakçı   üzgüçülük hovuzunun hər birində 5.5 lari xərcləyir.
Ünumi gəlir: ____________ 

nəhayət:

Ziyarətçilərin  15%-i mehmanxanada yerləşmişdir.Onların sayı nə qədərdir? ____________

Onların hər biri 2 gecəyə 75 lari vermişdir. Mehmanxanaya cəmi nə qədər məbləğ  daxil 
olmuşdur?

Bütün obyektlərdən hansı  gəlir əldə edilmişdir?Cəmi: ____________

İndi bu miqdarı hesablanmış tam gəlir göstəricisinə əlavə et:

 3-cü mövsümdə əldə edilən tam gəlir: _________________
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tapşırıq 19 –Vergi və sığorta!

3-cü mövsümün sonunda sən vergi xidmətindən daha bir məktub almışsan, bu məktuba görə   
dövlət vergisi verməyə  məcbursan.

Səndə şəxsi müəsisə olduğuna görə ,sən - gəlirinə müvafiq olaraq- xüsusi dövlət vergisi 
verməlisən.

 3-cü mövsümdə sən gəlirinin  30%-ni dövlət vergisi olaraq, ödəməlisən.

Hesabla: 

3-cü mövsümdə sənin gəlirin: ____________ lari olmuşdur.

Sənin gəlirinin  30%-i: ____________ lari olmuşdur.

Cəmi dövlət vergisi: ____________ lari olmuşdur.

3-cü mövsümün yeni tam gəlirinin göstəricisi: ____________

sığortanın yenilənməsi
Parkın sığortasının yenilənməsi lazımdır. Sığortalanmaq-qanuni 
tələbdir və sığortasız sən parkı idarə etmək hüququna malik 
deyilsən. Beləliklə, sən aşağıdakı qiymətlərə uyğun sığorta 
sertifikatlarını yeniləməlisən, başqa çıxış yolu yoxdur:

1-ci kateqoriyanın sığorta dəyəri – 250 000 laridir.

2-ci kateqoriyanın sığorta dəyəri – 200 000 laridir.

3-ci kateqoriyanın sığorta dəyəri – 175 000 laridir.

4-ci kateqoriyanın sığorta dəyəri – 150 000 laridir.

İllik gəlir məbləğinə görə yuxarıda verilənləri hesabla. 

3-cü mövsümün yekun gəliri necədir? ____________

 İndi sənin bankda ümumi  məbləğin nə qədərdir? ____________
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tapşırıq 20 – sənin kreditin

1-ci mövsümün başlanğıcında bankdan götürülən kredit 500 000 lari olmuşdur.

1-ci mövsümdə bu kredit faizsiz olmuşdur, 1-ci mövsümün sonunda bank borcu yenə           
500 000 lari olmuşdur.

2-ci və 3-cü mövsümün sonunda kredit 11%-li olmuşdur. Bu,  
o deməkdir ki, hər ilin sonunda  11% kreditə əlavə ediləcəkdir.

İndi sənin bank borcuyun nə qədər olduğunu hesabla:

mövsüm 1: 500 000 lari.

mövsüm 2: 555 000 lari.

mövsüm 3: ____________ ( 555 000 lari gəlirə 11% əlavə).

  

Beləliklə:

İndi  3-cü mövsümdür.

Cənin cəmi bankda nə qədər məbləğin var? ____________ 

Banka nə qədər borcun var? ____________ 

İndi sən bankın borcunu verməlisən (1-ci veriləndən 2-ci veriləni çıxmalı)

Hansı məbləğ qaldı? ____________

atraksionlar parkında üç il müddətində olan məbləğ:____________
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Dərsi Gürcüstan ibtidai təhsil proekti üçün riyaziyyat treneri Keti Pipia hazırladı

rIyazIyyat dərsInIn\aktIVlIyInIn planlaşdIrIlmasI 
sxemI                                                          

mÖVzu: kəsrİn əsas xassİ

fənn: Riyaziyyat sinif: beşinci

Vaxt:

Bu aktivliyi həyata keçirmək üçün nə qədər vaxt lazımdır?  
Bir dərsdə keçilər, yoxsa bir neçə dərsə ayırmaq lazımdır?

2 dərs

Giriş

dərsin/aktivliyin əsas məqsədi:

Kəsrin əsas xassəsinin müəyyənləşdirilməsi

Tədrisin nəticəsi

münasibət (əhəmiyyətli ideya, prinsip, qanunauyğunluqlar, dəyər, problemlər və sairə)

Şagirdlərin cəhd etmək bacarıqları inkişaf etdiriləcək, mühakimələrdən əlverişli ideyalar əldə 
edəcəklər və   kəsrlər üzərində işləyərək yaradıcılıq-tədqiqatçılıq münasibətələri möhkəmləndi-
riləcəkdir.

Bilik (faktlar, sözlər, terminlər, yadda

saxlanılası informasiya və s.)
Şagirdlər kəsrin əsas xassələrini müəyyən
 edəcəklər: əgər, kəsrin surət və 
məxrəcini eyni bir ədədə vursaq və ya 
bölsək kəsrin qiyməti dəyişməz.

Bacarıqlar (düşüncə bacarığı, fənn bacarığı, 
qiymətləndirmə bacarığı, hesablama strategiyası 
və sairə.)

Şagirdlərdə : kəsrləri qrafiki təsvir etmə  və 
əksinə qrafiki təsvir edilmiş kəsri ifadə etmə 
bacarığı; fərdi fikrini isbat etmə bacarıq-qabili-
yyətləri inkişaf etdiriləcəkdir

milli tədris planının standartı:

riy.V.2.  şagird kəsrləri oxuya, təsvir edə, qiymətləndirə, müqayisə edə və sıralaya bilir.

 Nəticə göz önündədir, əgər şagird:

• Adi və qarışıq kəsrləri oxuya və təsvir edə bilir, onların yazılışında kəsrin  surət və                             
məxrəcini, tamı və kəsrin  hissələrini göstərə bilirsə;

• Ədəd  oxunda vahidin hissələrini əks etdirir və bərabər  hissələri qeyd edə bilirsə;                                                            
bu cür hissələri müvafiq addımlarla saya bilirsə (o cümlədən vahiddən keçməklə);

• İki kəsri, o cümlədən kəsrin əsas xassələrindən istifadə etməklə, müqayisə edə bilirsə;
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 riy.V.3.  şagird natural ədədlər və məxrəcləri bərabər olan kəsrlər üzərində əməlləri yer-
inə yetirə bilir.

   Nəticə göz önündədir, əgər şagird:

•		 Eyni məxrəcə malik olan adi kəsrlər üzərində hesab əməllərini həyata keçirməyi nümayiş etdirir 
və  modeldən istifadə etməklə əməllərin nəticəsinin interpretasiyasını  həyata keçirirsə (məsələn, 
şirniyyat parçaları);

•	  Kəsrin yalnız məxrəcini və ya yalnız surətini “dəfə-ilə” artırmaqla və ya azaltmaqla kəsrin necə 
dəyişdiyi barədə mühakimə yürüdə bilirsə; cavabı əsaslandıra bilirsə (məsələn, modeldən istifadə 
etməklə);

lazımi ilkin  bilik və bacarıq:

Kəsr anlayışını başa düşür, onun təsvirini  ədəd oxunda göstərə bilir və modellərini tətbiq edir. Bərabər 
məxrəcli kəsrləri toplaya və çıxa bilir.  Bölmə qaydasını bilir; bölünən və bölənin  dəyişməsi ilə  qismətin 
dəyişdiyini bilir.

Əvvəlki biliyin qiymətləndirilməsi: (Bilik və bacarıq haqda şagirdlər nə bilir? Hansı mənbəyə əsaslanır?)

Əvvəlki biliyin qiymətləndirilməsi ev tapşırıqların müzakirə etməklə , müşahidə ilə və qısa sual-cavab 
aparmaqla əldə edilir.

dərsin/aktivliyin planı
şagirdlərin qruplaşdırma forması:

Bu aktivliyi yerinə yetirərkən  qruplaşdırmanın hansı  formasından  istifadə edirsiniz (bütün sinif, cütlüklər, 
üçlüklər, dördlüklər, homogen, heterogen və sairə)?

Bütün sinif   və  heterogen qruplar

Qruplaşdırma meyarları:

Differensiasiyalı tədris zamanı şagirdləri nəyə əsasən qruplaşdırırsınız?

tədris materialı: (Mətn, əyani vəsait, internet resursları və sairə)

Mətn, tapşırıq baratları

Dərsin/aktivliyin fazaları

I əvvəlki

Müəllim  partalar arası gəzməklə  ev tapşırıqlarını yoxlayır; parallel olaraq, şagirdlərdən biri lövhəyə                           
çıxır və tapşırığın  məsələsinin həllini izah edir.

Ev tapşırığının  bütün  məsələləri  araşdırılır:

məsələ 1

Fəhlələr bir gündə yolun 13
3  hissəsini, ikinci gün isə  əvvəlki günə nisbətən iki  dəfə  çox  düzəltdilər. İkinci gün 

fəhlələr yolun hansı hissəsini düzəltdilər. ( 13
6  hissəsini)                                                                                                                          

13
6   kəsri 13

3 -dən neçə dəfə çoxdur?

məsələ 2

Medeya  bir gündə kitabın  24
5  hissəsini, Qiya isə həmin kitabın 12

5  hissəsini oxudu.Bunlardan hansı kitabın  
daha çox hissəsini oxudu? Neçə dəfə?
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məsələ 3
Məryəm əlcək, papaq və çanta aldı. Əlcəyə aldığı üç əşyanın dəyərinin 16

1  hissəsi, papağa isə 16
3  

hissəsi  qədər pul verdi.
Məryəm cantaya hər üç əşyaya verdiyi məbləğin  hansı hissəsini verdi?  ( 16

12  hissəsini)
Məryəm papağa əlcəkdən neçə dəfə çox pul xərclədi?                                  
Məryəm papağa çantadan neçə dəfə az pul xərclədi ?

məsələ 4
Aşağıdakı  cümlələrin doğru və  səhv olduğunu sübut edin.Nə üçün?
I. Əgər, birinci vuruğu 3 dəfə artırıb, ikincini isə dəyişməz saxlasaq, onda hasil 3 dəfə artar.
II. Əgər, yalnız bölünəni 2 dəfə artırsaq,  onda qismət 2 dəfə azalar.
III.  Əgər, yalnız bölünəni 4 dəfə artırsaq,  onda qismət 4 dəfə artar.
IV.  Əgər, yalnız bölünəni 3 dəfə azaltsaq,  onda qismət 3 dəfə  artar.
V.  Əgər, yalnız bölünəni 4 dəfə  azaltsaq,  ,  onda qismət 4 dəfə azalar.
VI.  Əgər, yalnız bölünəni 4 dəfə artırsaq,  onda qismət 4 dəfə azalar.
Şagirdlər hər bir varianta nümunələr gətirməklə, cümlələrin doğru və səhv olduğunu sübut 
edirlər.

II ərzində
Müəllim sual verir: Kəsrin qiymətinə surətin məxrəcə bölünməsi kimi baxmaq  olarmı? (bəli, 
olar),
Onda, III cümləni necə formalaşdırmaq olar? (Əgər, surəti 4 dəfə artırsaq, onda kəsr dörd dəfə 
böyüyər).
VI cümləni necə formalaşdırmaq olar?  (Əgər, məxrəci 4 dəfə artırsaq, onda kəsr dörd dəfə 
kiçilər).
Qruplar  tapşırıq baratları üzərində  işləməyə başlayırlar. ( əlavə 1-ə baxın).
Sinif  təsadüflük prinsipinə uyğun  3 qrupa bölünür. Hər bir qrupa işləmək üçün bir tapşırıq baratı 
verilir.İş qurtardıqdan sonar hər bir qrup prezentasiya edir.
Prezentasiyadan sonara şagirdlər artıq cümlələri formalaşdırmağı bacaracaqlar: Əgər, kəsrin surət 
və məxrəcini eyni bir natural ədədə vursaq və ya bölsək kəsrin qiyməti dəyişməz. 
(Lazım gəldikdə müəllim xassənin sözlə ifadə edilməsində onlara  kömək edir).
Sonra çalışmaları bütün sinif şagirdləri birlikdə interaksiya ilə həll edirlər.
Aşağıdakı ifadələrdə  ?- işarənin yerinə lazımi ədədlər yazmaqla bərabərliyi düzəldin.
məsələlər:

I. ?
9 2
6 2

189
6

$
$= = ;

II. :
:

?
?

9 3
6 3

9
6 = = ;

III. : ?
:?

12
16

3
4

12
16 = = ;
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IV. :
:

?
?

375 25
125 25

375
125 = = ;

V. : ?
? : ??
35 7

6
35 = = ;

VI. ? 2
324 = .

Dərsin sonunda şagirdlərə ev tapşırığı nümunələri verilir ,bu nümunələrdə  kəsrlərin bərabər olub, 

olmaması müəyyən edilir, verilən kəsrə  bərabər olan bir  neçə kəsr tapılır.   

 1) Kəsrlər bərabərdir,  yoxsa  yox? 

а) 13
9   və 39

27   b) 12
9  və 4

3

c) 15
101  və 30

202   d) 7
0  və 21

0  

e) 4 25
5  və 4 5

1

2) Aşağıda verilən kəsrlərə bərabər olan üç kəsr yaz. 
а) 27
15    b) 6

20

III sonrakı

Sonrakı dərsdə müəllim şagirdlərlə birlikdə, qiymətləndirmə sxemini müzakirə edir. (əlavə 3-ə 
bax).

Məsələnin  həllinin  doğruluğunu  yoxlamaq üçün  müıllim ev tapşırığının hər bir məsələsini 
şagirdlərə oxudur  və  məsələlərin həllinin düzgünlüyü  yoxlanırlır..

Siniflə birlikdə interaksiya metodu ilə məsələlər həll edilir:

1) Cədvəli doldurun  (cədvəl əvvəlcədən hazırlanır),  ?- işarələrinin  yerinə elə ədədlər yazın ki, hər  
sətirdə bərabər kəsrlər alınsın. 

2
1

2
3

3
4

5
17

?
16

?
30

?
18

?
10

?
16

?
30

?
28

?
442

?
200 ?

10101
?
248

?
1717

1) Kənddə cəmi 180 baş heyvan var. Bunlardan 60
16  hissəsi qoyun, 30

8  hissəsi inək, 75
20  hissəsi isə 

donuzdur,qalanları isə keçilərdir.Heyvanlardan hansı ən kiçik hissəni təşkil edir.

2) Aşağıda yazılanlardan bərabər ədədlərin  bütün cütlüklərini göstərin

 , , , , . , , ,7
3 1 6
1 6 28

12
7
42
707
303

42
56
18
21 1 42

7 .

4) Şagirdlərə  fərdi işləmələri üçün tapşırıqlar baratı verilir.(əlavə 2-yə bax).

5) Şifahi cavab üçün tapşırıqlar:

 a) 2
1  –də

Neçə dörddə bir var? 

Neçə səkkizdə bir var? 
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  Neçə on altıda bir var? 

  Neçə onda  bir var? 

  Neçə yüzdə bir var? 

b) 5
1  –də

  Neçə onda  bir var? 

  Neçə iyrimidə  bir var? 

  Neçə qırxda  bir var? 

  Neçə yüzdə  bir var? 

  Neçə  onbeşdə   bir var? 

Şagirdləri rubrikaya uyğun qiymətləndirilir. Şagirdlərə müvafiq ev tapşırıqları verilir.

qiymətləndirmə:

Şagirdlərin tədris proseslərini və nəticələrini necə müşahidə etmək olar? Onların 
müvəffəqiyyətlərini nəyə əsaslanaraq müzakirə edə bilərik?
Qiymətləndirmə rubrikası  (əlavə 3-ə bax).

əlavə resurslar:
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əlavələr

əlavə 1  qrup işi üçün baratlar

Kəsrin qiymətinin necə dəyişdiyini 
müəyyən edin, əgər 18

12  , 
 1. Surəti 5 dəfə artıraq;
 2. Surəti 5 dəfə artıraq və məxrəci  də 5 
dəfə artıraq;
 3. məxrəci 3 dəfə kicildək;
 4. məxrəci və surəti 3 dəfə kiçildək.

Üç bərabər dairə çəkin.Birincidə 
 - 16
4  , Ikincidə 8

4 ,   üçüncüdə 2
1 ,  4

1  və 4
4

Şəkli müşahidə et və müəyyənləşdir:
a) Kəsri məxrəcini  dəyişən  zaman kəsrin qiyməti necə dəyişir?
b) Kəsri surətini və məxrəcini birlikdə eyni ədəd qədər dəyişdikdə  
kəsrin qiyməti necə dəyişir?

Ədəd oxunda kəsrləri təsvir edin:

8
1 ,  8

2 ,  4
1 , 2
1  və 8

4 . Çertyoj çəkin və təsdiq 
edin:
a) Kəsrin surətinin  dəyişməsi zamanı  onun 
qiyməti necə dəyişir?
b) Kəsri  surət və məxrəcinin dəyişməsi 
zamanı kəsrin qiyməti necə dəyişir?

əlavə  2. Fərdi iş üçün tapşırıq  baratları. 

əlavə 2.  Fərdi  işi üçün baratlar
Aşağıdakı kəsrlərin məxrəcini 36-ya 
çatdırın:  2

1 , 3
2 , 4
3  və 6

5 .
Düz cavabı dairəyə alın.
а) ; ; ;36

1
36
2
36
3
36
5    b) ; ; ;36

18
36
24
36
27
36
30  

        

c) ; ; ;36
8
36
4
36
27
36
30   d) ; ; ;36

18
36
24
36
3
36
5

Aşağıdakı kəsrlərin məxrəcini 24-ə  
çatdırın: 2

1 , 3
2 , 4
3  da 6

5 .

Düz cavabı dairələyə  alın.
а) ; ; ;24
12
24
2
24
3
24
5    b) ; ; ;24

12
24
24
24
18
24
320  

        

c) ; ; ;24
8
24
4
24
18
24
20   d) ; ; ;24

12
24
16
24
18
24
20

Mümkündür ya, yox:
1.Kəsrlərin məxrəcləri bərabər, surətləri isə fərqli ədədlərdən ibarət olarsa, 
bu kəsrlər bərabər ola
 bilərmli ?
2. Kəsrlərin  surətləri bərabər,   məxrəcləri isə
 fərqli ədədlərdən ibarət olarsa, bu kəsrlər bərabər
 ola bilərmli ?

Başqalarından tez qurtaran şagirdlər üçün fərdi tapşırıqlar baratı:
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rIyazIyyat dərsInIn\aktIVlIyInIn planlaşdIrIlmasI  
sxemI

mÖVzu: qarIşIq kəsrlərIn natural ədədə VurulmasI 
fənn:riyaziyyat sinif: Beşinci

Vaxt:
Bu aktivliyi həyata keçirmək üçün nə qədər vaxt lazımdır?Bir dərsdə və ya bir neçə dərsdə 
həyata keçirmək olar?
1 dərs-45 dəq.

Giriş

dərsin\aktivliyin əsas məqsədi:

Şagird asan yolla qarışıq kəsrin natural ədədə vurulmasını öyrənsin və məsələlərin həllinə tətbiq 
etsin.

Tədrisin nətisələri

münasibət (əhəmiyyətli ideya, prinsip, qanunauyğunluq, dəyər, problem və s.)

Şagirdlərdə   qarışıq kəsrin natural ədədə vurulmasını asan yolla yerinə yetirməyə maraq yaranır.

 Bilik (faktlar, sözlər, terminlər və yadda saxlanılası 
informasiyalar və sairə.)

Qarışıq kəsrin natural ədədə vurulması üçün verilən 
qarışıq kəsrin tam və kəsr hissəsini ayrı-ayrılıqda 
həmin natural ədədə vurub, nəticəni toplamaq lazım-
dır.

qabiliyyətlər (təfəkkür qabiliyyəti, 
fənn qabiliyyəti, qiymətləndirmə qabili-
yyəti, hesablama strategiyası və sairə.)

Şagirdlərin qarışıq kəsrlərin sürətlə 
vurma və bölmə qabiliyyəti inkişaf 
etdirilir.

milli   tədris planının standartı:

riy.V.3. Qarışıq ədədlər üzrə hesablamaların yerinə yetirilməsi/onların sadələşditilməsi üçün 
əməllərin xassələrindən və onlar arasında əlaqələrdən istifadə edir (qarışıq ədədlərin toplanması/
çıxılması; payın natural rəqəmlərə vurulması)

lazımi  ilkin bilik və qabiliyyətlər:

Kəsr üzərində əməllər, cəmin ədədə vurulması və bölünməsi, düzgün olmayan kəsrlərdə tamın 
alınması.

əvvəlki biliyin qiymətləndirilməsi  (şagirdlərin bilik və bacarıqları haqqında nə bilirsiniz?)

Şagirdlərin əvvəlki qazandıqları biliklər, onlar tərəfindən  yerinə yetirmələn  ev tapşırıqlarının 
nəticələrindən , əvvəlki dərslərdə şagirdlərin müşahidə edilməsindən və onlara verilən sual 
cavablardan  bəlli olur.

Dərsin\aktivliyin planı

Dərsi Gürcüstan ibtidai təhsil proekti üçün riyaziyyat treneri Onise Çitaia hazırladı
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şagirdlərin qruplaşdırma forması:

Bu aktivliyi yerinə yetirərkən hansı qruplaşdırmadan istifadə edirsiniz.(bütün sinif, cütlüklər, 
üçlüklər, dördlüklər, homogen, heterogen və sairə)?

Bütün siniflə birgə iş və  fərdi iş

qruplaşdırmanın  meyarları:

Differensiasiyalı tədris zamanı şagirdləri nəyə əsasən qruplaşdırırsınız?

tədris materialı: (Mətn, əyani vəsait, internet resursları və sairə)

Dərslik, lövhə, təbaşir və fərdi baratlar

Dərsin\aktivliyin fazaları:

I əvvəlki

Kəsrin natural ədədə vurulması:

 ;5
3 15 9

7
4 3 7

12 1 7
5

$

$

=

= =

Qarışıq ədədlərin cəm şəklində göstərilməsi:

                                                          ;5 8
3 5 8

3

7 9
4 7 9

4

= +

= +

Toplamanın paylama qanunu:

18  7 = (10 + 8)  7 = 70 + 56 = 126;

15  8 = (10 + 5)  8 = 80 + 40 = 120.
II ərzində

Vurmanı yerinə yetirin:

а)  
  

( )6 5
3 25 6 5

3 25

6 25 5
3

25 150 15 165

$ $

$ $

= +

= +

= + =

b)   
  

( )7 9
2 12 7 9

2 12 7 12 9
2 12

84 3
8 84 2 3

2 86 3
2

$ $ $ $= + = +

= + = + =

Bölməni yerinə yetirin:   

 
 

: ( ): : :12 9
5 3 12 9

5 3 12 3 9
5 3

4 9 3
5 4 27

5
$

= + = + =

+ =

Beləliklə, qarışıq ədədləri natural ədədlərə vurmaq (bölmək) üçün, tam və kəsr hissələri ayrı-
ayrılıqda bu natural ədədə vurmaq (bölmək)  və alınan ədədi ixtisar etmək lazımdır.
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III sonrakı

Hesablayın:

: :24 13
12 4 13

7 10 3 6
5
6
2 18 1 2

1 13$- + + +a ak k

Təmliyi həll edin::

а) : ;y 21 1 14
5=

b) z7 21 3
2

$ =

Məsələni həll edin:

Nika bir saatda  4 5
2  km  yol getdi. Əgər,  Nika yolda bir saat dincələrsə,  səhər saat  8-dən saat 

19-a kimi nə qədər yol gedər ?

 Qiymətləndirmə rubrikası və ev tapşırıqlarını müvafiq olaraq əlavə1-ə  və əlavə 2-yə bax.

qiymətləndirmə:

Şagirdlərin tədris prosesinə və nəticələrinə necə diqqət yetirək?  Onları nəaliyyətlər əldə etmələri 
üçün necə  calışdıraq?
Müəllim şagirdlərə baratlar verir (əlavə 4-ə baxın) və onlar müstəqil işləməyə başlayırlar, onların 
işlərini isə qiymətləndirmə cədvəlinə uyğun olaraq, qiymətləndirilir (əlavə 3-ə baxın)

əlavə resurslar:

əlavə 1. Qiymətləndirmə rubrikası  

Komponentin səviyyəsinin təsviri Qiymətləndirmə

Müstəqil olaraq, qarışıq  ədədi  tam və kəsr 
hissələrinin  cəmi şəklində ayıra bilir. Toplamaya 
görə vurmanın paylama qanununu tətbiq edir, 
hesablamaları düzgün aparır

Tədris materialını müvəffəqiyyətlə yerinə ye-
tirir

Çalışmalar üzərində  müstəqil işlədiyi  zaman   
əməlləri yerinə yetirərkən və  hesablamalarda 
səhvlər buraxır.

Bilik-bacarığını  möhkəmləndirmək üçün 
əlavə müstəqil işlər keçirmək məsləhətdir.

Müəllimin köməyi ilə  qarışıq  ədədi  tam və 
kəsrin  toplananları  şəklində göstərir, istiqamət 
verici  sualların köməyi ilə  vurmanın paylama 
qanununu toplamaya tətbiq  edir: çalışmaları 
müstəqil olaraq yerinə yetirə bilmir.

Müəllimin rəhbərliyi altında əvavə 
çalışmalara  ehtiyacı vardır.
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əlavə 2. Ev tapşırığı:

1. Hesablayın:  :5 25
9 50 2 6

5 12 6 28 15 8
3 3$ $ $+ - +  

2. Tənliyi həll edin: a) t 13 9
5 3= = ; 

 b) z18 54 11
9

$ = ;  

 3.Levan evdən saat 8 -30-daçıxdı və məktəbə 8-42-də çatdı.

 Levan dəqiqədə  80 31  metr yol gedirsə, Levanın evindən  məktəbə qədər olan   
 məsafə nə qədərdir?

əlavə 3. Qiymətləndirmə sxemi

 Nümunə olaraq,  N3 nömrəli əlavədə qiymətləndirmə sxemi verilmişdir:

а) :x 23 2 46
5=

 əgər x müəyyən edilmirsə,-------------------------------------------- 0 bal;
 əgər müəyyən edir x və yazır:  x 2 46

5 23$=  ----------------------- 1  bal;

 əgər yazdı:  x 2 46
5 23 2 23 46

5 23$ $ $= = +  ------------------------------------ 2 bal;

 əgər cavabı düz yazır ---------------------------------------- 3 bal.

                
б) z12 36 25

24
$ =

       əgər z müəyyən edilmirsə ------------------------------------------------ 0 bal;
 əgər müəyyən edir z və yazır:: :z 36 25

24 12=  ------------------------ 1 bal;

 əgər yazır:  : : :36 25
24 12 36 12 25

24 12= +  ---------------------------------------- 2 bal;

 əgər cavabı düz yazır ----------------------------------------- 3 bal.

əlavə 4. Bir neçə barat nümunələri:

Barat 1
Əməlləri yerinə yetirin

a) 12 43 8$

b) 5 72 4$  

c) :16 8
3 4

  Barat 2
Əməlləri yerinə yetirin:

a) 15 2 54$

b) 13 4 32$

c) :27 9
5 5 

Barat 3
Əməlləri yerinə yetirin:

a) :x 23 2 46
5=

b) z12 36 25
24

$ =  
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rIyazIyyat dərsInIn\aktIVlIyInIn planlaşdIrIlmasI 
sxemI

mÖVzu: məxrəClərI müxtəlIf olan 
kəsrlərIn toplanmasI Və çIxIlmasI

fənn: riyaziyyat sinif: altıncı

Vaxt:
Bu aktivliyi həyata keçirmək üçün nə qədər vaxt lazımdır?Bir dərsdə və ya bir neçə dərsdə 
həyata keçirmək olar?
Aktivlik üç dərsi əhatə edir.Birinci dərsdə birinci və ikinci fazalar həyata keçirilir, ikinci və 
üçüncü dərslərdə isə üçüncü faza həyata keçirilir.

Giriş

dərsin\aktivliyin əsas məqsədi:
Şagirdlər müxtəlif məxrəcli kəstlərin toplanmasını və çıxılmasınnın əsas alqoritmini, əsas 
strategiyanı və onların tətbiqini öyrənirlər.

Tədrisin nəticələri

münasibətlər (əhəmiyyətli ideya, prinsip, qanunauyğunluq, dəyər, problem və s.)
Şagirdlərdə məişət xarakterli sözlərlə əlaqədar məsələlərin həllinə maraq yaranır.

Bilik (faktlar, sözlər, 
terminlər və yadda sax-
lanılası informasiyalar və 
sairə.)
 Müxtəlif məxrəcli 
kəsrlərin toplaması  və 
çıxılması alqoritmlərini 
qururlar və öyrənirlər.

qabiliyyətlər (təfəkkür qabiliyyəti, fənn qabiliyyəti,                       
qiymətləndirmə qabiliyyəti, hesablama strategiyası və sairə.)
Şagirdlərdə müxtəlif məxrəcli kəsrlərin
 toplanması və çıxılması qabiliyyətləri inkişaf edir və müxtəlif 
strategiyaları tətbiq etmək bacarığı yaranır.

milli   tədris planı standartı:

riy.VI.2.  şagird mənfi olmayan rasional ədədlər üzərində hesab əməllərini yerinə yetirə və
 əməllərin nəticəsini  qiymətləndirə bilir.
    Nəticə göz önündədir, əgər şagird:

•	 Kəsrlər üzərində toplama-çıxma əməllərini yerinə yetirərkən kəsrin əsas xüsusiyyətindən 
istifadə edə bilirsə; verilmiş rəqəmin hissəsini tapa və  əks məsələləri həll edə bilirsə;

•	 Rasional ədədin yazılışının ekvivalent formalarından və hesab əməliyyatlarının                                                   
xüsusiyyətlərindən hesablamaları asanlaşdırmaq üçün istifadə edə bilirsə (məsələn, on-
ların şifahi yerinə yetirilməsi zamanı); 

lazımi ilkin  bilik:

Kəsrin mənasını, kəsrin əsas xassəsini, rasional ədədlərin müxtəlif formalarda yazılışı, bərabər 
məxrəcli kəsrlrin müqayisəsi və toplanması- çıxılması, adi kəsrlərin ortaq məxrəcə gətirilməsi.

əvvəlki biliyin qiymətləndirilməsi  (  Şagirdlərin bilik və bacarıqları  haqda  nə bilirik?  Hansı 
mənbələrə istinad  edirik?)

Dərsi Gürcüstan ibtidai təhsil proekti üçün riyaziyyat treneri Mövlud Bardavelidze 
hazırladı
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Şagirdlərin qiymətləndirilməsi əvvəlki dərslərdəki əks əlaqə ilə  aparılır. Həmçinin , başlanğıc 
fazada (“əvvəlki”) iş  dolayı olaraq əvvəlki biliklə aparılır.

dərsin\aktivliyin planı

şagirdlərin qruplaşdırma forması:
Bu aktivliyi yerinə yetirərkən hansı qruplaşdırmadan istifadə edirsiniz.(bütün sinif, cütlüklər, 
üçlüklər, dördlüklər, homogen, heterogen və sairə)?
Fərdi  iş, cütlüklə, qruplarla və bütün sinif üzrə birgə iş forması tətbiq  edilir.
 Qruplar   5-6 şagird olmaqla təsadüflük prinsipi üzrə təşkil edilir.

qruplaşdırma  meyarları:
Differensiasiyalı tədris zamanı şagirdləri nəyə əsasən qruplaşdırırsınız?

tədris materialı: (Mətn, əyani vəsait, internet resursları və sairə)
Dərslik  (konkret olaraq  calışmalar),lövhə, təbaşir, baratda hazırlanmış çalışmalar, flipçartlartda 
hazırlanmış toplama- çıxma nümunələri.

Dərsin\aktivliyin planı

I əvvəlki
Bütün siniflə birlikdə  hazırlıq xarakteri daşıyan  çalışmalar müzakirə edilir:

1)Mari birinci gün 238 səhifəlik kitabın  2/7 hissəsini, ikinci gün isə 3/7 hissəsini oxudu.
   a) Mari iki gündə kitabın  hansı hissəsini oxudu?
   b) Oxunası hansı hissəsi qaldı?
   c) Mari iki gqndə kitabın  neçə səhifəsini oxudu?
  d) Neçə səhifəsi oxunmamış qaldı?
2) 3 metrlik ağac tiri  7 hissəyə böldülər, 4 metrlik taxta tiri  isə 10 hissəyə böldülər. 
Hansı tirin kəsiyi böyükdür?
3) Ədələri artan sıra ilə düzün: 2/3; 4/12;12/18;11/15; 8/24; 9/27;
3/5;17/5;14/3;9/20.
Müəllim ona diqqət yetirməlidir ki,şagirdlər kəsrlərin müqayisəsi,kəsrlərin ixtisarı, 
həmçinin,göstərilən ədədlə müqayisəsi zamanı  kəsrləri eyni məxrəcli etməyə çalışsınlar  .
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II ərzində
Müəllim sinfi 4 qrupa bölür. (Bunlardan biri yüksək səviyyəli olur).Baratlarda hazır tapşırıqlar 
verilir:
1. Lika dostu üçün şirniyat bişirdi və 12 hissəyə böldü. Qonaq gələn Lela gətirdiyi şirniyyatı 18 
hissəyə bölmüşdür. Məlum oldu ki,stolda oturanların  sayı  24 nəfər uşaqdır.                                                                                                      
    a)  Lika necə etməlidir ki, hər iki şirniyyat yoldaşlarına bərabər bölünsün?
    b) Lika nə qədər kəsik hissə ayırdı?
   c)  Uşaqların  hər birinə neçə dənə kəsik  hissə düşdü?
2. Nodar  kitabın  4/9  hissəsini rənglədi, Quram bu işi davam etdirərək, kitabın 
5/9 hissəsini rənglədi. İkisi birlikdə kitabın hansı hissəsini rənglədilər?
3.  180 vərəqli kitabın  4/9  hissəsini Nodar rənglədi. Quram bu işi davam etdirərək, kitabın 
5/12 hissəsini rənglədi.
   a) Quram neçə səhifə rənglədi?
   b)  Nodar  neçə səhifə rənglədi?
   c)  İkisi birlikdə neçə səhifə rənglədi?
   d) İkisi birlikdə kitaın neçə səhifəsini rənglədi?
4. Nodar  kitabın 4/9 hissəsini rənglədi, Quram isə bu işi davam etdirərək kitabın 5/12 hissəsini 
rənglədi.
   a) Hansı daha çox rənglədi?
   b) İkisi birlikdə kitabın  hansı hissəsini rənglədi?
4-cü məsələ yüksək hazırlıqlı qrupa verilir.Onlar bilir ki, cavab vermək üçün  4/9 və  5/12-i 
toplamaq lazımdır. (ev tapşırığı məsələ 1).Həmçinin, onlar bilirlər ki, kəsrləri ümumi məxrəcə 
gətirmək lazımdır. Müstəqil olaraq  işləməklə , müvafiq nəticəni əldə edə bilərlər. Başqa halda 
tapşırığı məsələ 3-də verildiyi ardıcıllıqla  da həll edərlər və müəllim belə suallar verə bilər:
   a) 3-cü məsələdə hər ikisinin neçə səhifə rəngləndiyini necə tapdıq? (80+75)
   b)  2-ci məsələdə hər ikisinin kitabın hansı hissəsinin rəngləndiyini necə tapdıq? (4/9+5/9)
   c) 4-cü məsələdə hər ikisinin kitabın hansı hissəsinin rəngləndiyini necə tapdıq? (4/9+5/12)
   d) 4-cü məsələdə hansının daha çox rənglədiyini necə müqayisə edə bilərik? (ortaq məxrəcə 
gətirin)
   e) 4/9 və  5/12-i ortaq məxrəcə gətirməklə necə toplamaq olar?
 Prezentasiya zamanı müzakirə edilən məsələlərin və müəllimin suallarının köməyi ilə şagirdlər 
müxtəlif məxrəcli kəsrləri ortaq məxrəcə gətirirlər.
   Sonra müəllim flipçartda hazırlanmış tapşırıqları şagirdlərə göstərir. Şagirlər fərdi olaraq, 
onları yerinə yetirirlər: a) 3/8+1/5; b) 5/12-1/9; c) 5/12+7/15; d)17/18-5/12  e) Nika mağazada öz 
məbləğinin 4/15 hissəsini xərclədi, parkda isə 2/9 hissəsini.Nika  harada daha çox xərclədi və nə 
qədər?
   Şagirdlər prezentasiyanı lövhədə edirlər. Həll edilmiş tapşırığın\məsələnin həllinin bütün ad-
dımları hökmən yazılır.Nəticədə şagirdlər alqoritmi mənimsəyirlər.
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Müəllim dərsin sonunda şagirdlərə ev tapşırığı verir: a)
4/15+2/25; b) 5/16-1/18; c) 7/24+8/9; d)15/28-9/35 e) Lika mağazada öz məbləğininli  2/15 
hissəsini xərclədi, parka isə ki,  5/8. Lika harada çox xərclədi və nə qədər?
2) Sadə üsulla hesablayın: a) 2/17+5/17+15/17 b) 3/22-4/22+19/22
3) Bir briqada sahənin 7\25 hissəsini əkdi, 
Ikinci isə 1/5 hissəsini, üçüncü isə 10/25.Birinci və üçüncü briqada birlikdə  ikinci briqadaya 
nəzərən nə qədər çox hissə əkdii?
4) Hesablayın: а) 7 5

2 13 5
1+ ;         b) 18 6

2 15 6
1+ ;  

III sonrakı
İkinci dərs ev tapşırığının yoxlanması ilə başlayır.Bundan sonar şagirdlər elə məsələlər müzakirə 
edirlər ki, onları müxtəlif strategiyaların işlənməsindən istifadə edə bilərlər:
Bu çalışmaları əvvəlcə cütlüklərdə yerinə yetirirlər, sonar lövhədə göstərirlər;
   a) 2/17+35/41+15/17
   b) 3/22-14/19+19/22
   c) Bir traktorçu sahənin  2/15 hissəsini əkdi, ikinci 2/5, üçüncü isə  4/15 hissəsini əkdi. Üçünçü 
traktorçu sahənin hansı hissəsini əkdi?
Şagirdlərin bir hissəsi. böyük ehtimalla,ədədlər üzərində əməlləri lazım gəldikdə , standart yolla 
həll edirlər. Bir hissəsi isə çətin yoldan istifadə edirlər.Onlar lövhədə izah etdiyi zaman müəllim 
xahiş edir ki,hesab əməllərinin hansı xassələrini tətbiq etdiklərini  formalaşdırsınlar.
Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması:

а) 2 3
2 3 6

1+ ;
b) 6 5

2 4 6
1- ; 

Müəllim şagirdlərdən xahiş edir ki, tapşırığı fərdi yerinə yetirsinlər. Şagirdlər qarışıq ədələrin 
üzərində əməlləri iki yolla yerinə yetirirlər:
1) Əvvəl tam hissəni,  sonar isə kəsr hissəsini  toplayırlar  (çıxırlar),.
2) Əvvəl düzgün olmayan kəsr şəklində göstərirlər, sonar isə əməlləri yerinə yetirirlər;
Şagirdlər təqdim edirlər, 17 23

9 13 46
7-  fərqi və ya müvafiq cəmi iki yolla tapırlar.

Şagirdlər görürlər ki,  böyük rəqəmlər üçün iki yol əlverişli  deyildir.
Müəllim kiçik test keçirir:
Düzgün cavabı seçin:
1) 3/10 + 1/5 – 9/20
    а) 1;  b) 1/60;   c) 1/20;   d) 1/2.
2) 17/18 + 1/2 – 8/18                                                                    
    а) 10/18;   b) 1;   c) 17/18;   d) 1/2.
3) Paata birinci günü velosipedlə yolun 2 2

1  км. hissəsini,  ikinçi gün isə 1 4
3  km. hissəsini getdi

    Paata iki gündə nə qədər yol getdi?1 4
3  

    а) 3 4
1   км;   b) 4 км;  c) 4 4

1   км;   d) 3 км.
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Testin müzakirəsi və şagirdlərin qiymətləndirilməsindən sonar  müəllim onlara ev tapşırığı verir:

Hesablayın:

1)  16 5
2 14 5

3+ ;

2) 7/38 + 12/9 + 31/38.

3) Turist birinci gün yolun  12 21
4   км, hissəsini, ikinçi gün isə 13 10

5  km.
Turis iki gündə neçə kilometr yol getdi?
İfadə qurmaqla məsələni həll edin.
4) Taksi birinci gün  72 16

5  km, ikinci gün isə,  3 8
1  km   az yol getdi?

İki gündə taksi neçə  km yol getdi?
5) Şəhərin parkının  1/5 hissəsi palıd, 2/9 hissəsi küknar, ½ hissəsi şam, qalanları isə cökə ağa-
clarıdır. Ağacların hansı hissəsi iynəyarpaqlı ağaclarıdır? 
6) Batumdan Kutaisə qədər  150 50

19  km-dir, Kutaisidən Tbilisiyə qədər məsafə  60 40
17  km-dir.

Batumidən Kutaisdən keçməklə  Tbilisiyə qədər olan məsafə nə qədərdir?
III Dərs ev tapşırığlarının müzakirəsi ilə başlayır. Sonra müəllim qrup işi aktivliyi keşirir:
1) Marinin 12 25

9  larisi var idi.O, ekskursiyaya  7 20
7  lari xərclədi. Onun neçə larisi qaldı?

Bu tapşırığı  müxtəlif mətn və ədədlərlə 4 qrupa veririk.
Burada əsas odur ki, kəsr hissələr çıxılmadığı zaman şagirdlər problemin aradan qaldırılması 
yollarını axtarırlar.
Bir hissəsi kəsri düzgün olmayan şəklə çevirir 12  tamdan  1 tam götürür, bərabər məxrəcli kəsr 
kimi göstərir. Çünki,əvvəllər analoji üsuldan bərabər məxrəcli kəsrlərdə istifadə etmişdir. 
Prezentasiyadan sonar  müəllim fərdi çalışmalar verir : а) 6 15

3 4 4
3- ; b) 7 9

5 6 6
5- ; c) 10 m uzu-

nluqlu kəndirin bir uçundan 1 7
3  m kəsdilər, ikinci ucundan   isə– 2 14

5  m uzunluqda kəsdilər.                        
Qalan hissə hansı uzunluqdadır?
Bu tapşırıqları şagirdlər lövhədə yerinə yetirirlər: 
1) Hesablayın:
   a) 5/14+3/16+3/14-1/16
   b) 3 12

5 4 15
4 5 9

4 3 6
5+ - -a ak k

2) Avtobus birinci dayanacaqda   2/5 dəqiqə dayandı, ikincidə 7/15 dəq,
üçüncüdə isə  25 dəq saxladı.Avtobus nə qədər dayanmışdır?
Dərsin sonunda  müzakirə edilmiş məsələlərin möhkəmləndirilməsi  üçün və  gələcək dərsdə 
müzakirə ediləcək mövzu  ilə əlaqədar  olan  ev tapşırıqları  dərslikdən verilir . 

qiymətləndirmə:
Şagirdlərin tədris prosesini və nəticələrini neçə müşahidə etmək olar? Onların nəaliyyət 
qazanmaları haqqında necə mühakimə yürütmək  olar?

Tədris prosesinin  işini necə müşahidə edirəm:  Şagirdlər qrup şəklində, cütlüklərlə və fərdi necə 
işləyirlər?
Şagirdlərin nəaliyyət qazanmaları haqda  yeni alqoritmləri nə dərəcədə anladıqları, strategiyaları  
necə qurmaları, onları mətn məsələlərinə necə tətbiq etmələri, nə nəticə əldə etmələri və testlər 
üzərində necə işləmələrinə əsaslanaraq  mühakimə yürüdürəm.

əlavə resurslar:
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müxtəlIf yaş qruplarI üçün adaptə 
olunma materIallarI
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Mən kiməm?
Robik 

çoxbucaqlılar 

ölkəsində

Kerolon Marşalın hekayəsi əsasında

Gürcü dilinə çevirəni Nini Cğoniya
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Robik qəmgin idi. Zaman-zaman balaca yastı sifətinə yaş tökülürdü.
O niyə narahat idi?  

  Girdələr dünyaslnda  Robikdən başqa  hamının ailəsi var idı.
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Doğrudur, onların hamısı ou çox yaxşı və nəvazişlə əhatə etmişdilər, ancaq 
Robik hiss edirdi  ki,  o qalanlarından çox fərqlənir. 

Onun dostları dairə formalı və girdə idilər, Robik isə itiuclu idi.
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«eeh»

   Ən yaxşı dostu  olan Elene- ellipsə yaxınlaşmaq  ostəyən zaman ,  Elena 
deyinməyə başlayırdı : “Eeeh” (  çox sakit  Robiki incitməmək üşün )
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 Robik özünün ikinci dostu  ilə-  Sofo sfera ilə birlikdə seyrə çıxdığı zaman , Sofo 
çox böyük sürətlə diyirlənirdi.

Robik isə taqqıldadaraq səs-küy salırdı: bax, bux, bax, bux (çünki onun yastı 
tərəfləri var idi)! 

– Mən kiməm? –deyə bir gün Robik səsləndi.
Gizli bir səs eşitdi:–  Əgər çoxbucaqlılar ailəsinə gedərsənsə, orada bunu başa 

düşəcəksən,
– Sən özün kimsən? – deyə Robik soruşdu.

– Həndəsənin böyük sehirkarı, – deyən  cavab eşitdi.
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Balaca Robik doqquz dağ aşdı və doqquz dəniz keçdi 
və nəhayət sonunda  çoxbucaqlılar 

ölkəsinə gəlib çatdı.

P
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STOP

İlk olaraq Robik hündür dirəkdə  üzərində   “DUR « sözü yazılmış  çoxbucaqlı 
gördü. 

 O dedi, – Siz çoxbucaqlılar ölkəsinə xoş gəlmişsiniz –  

– Çoxbucaqlı nədir? – deyə hər şeylə maraqlanan  Robik soruşdu
Çoxbucaqlı yəni 3 və daha çox tərəflərlə hüdudlanmış müstəvi fiqurdur. -Cavabını 

aldı.Onların bəziləri mənim  mənim layiqli çoxbucaqlı dostlarımdır!
 Sən azacıq mənim sevimli dostum Sopo sferanı xatırladırsan-deyə Robik səsləndi 

,lakin sənin ətrafın tamamən sınıq xətlərdən ibarətdtr.
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DUR

Hələ
lik

  – Mənim adım  Otto oktoqondur, – deyə çoxbucaqlı öxünü təqdim etdi. – Bu 
onu bildirir ki, mənim səkkiz tərəfim vardır, mən düzgün çoxbucaqlıyam, mənim 
tərəflərim bərabər  uzunluqdadır və bucaqlarım da bərabərdir. Bilirsənmi, sən də 

düzgün çoxbucaqlısan?
          

  – Mən də?! – Robik təlaşlandı.
Bəli, belədir. Bu küçədə sən bir çox qohumlarını görə bilərsən.

   –Sağ olun! – deyə Robik taqqıltı ilə yoluna davam etdi.
 



160

Döngədə o, təsadüfən  balaca ,qəribə fiqurla rastlaşdı.
– Sən Otto oktoqona oxşayırsan  – deyə Robik  bildirdi.

 Balaca fiqur onu başa saldı ki, mən səkkizbucaqlı deyiləm, ancaq mən də 
çoxbucaqlıyam, mənim 3 tərəfim və 3 bucağım var...
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Ülkər üçbucaq.
Robik təəccübləndi ”Sən mənim qardaşımsan?” .

– Yox, mənim bacım İlahə itibucaqlıdır.  O da üçbucaqdır. Onun hər bir bucağı 90 
dərəcədən kiçikdir. Mənim qardaşım Koroğlu – korbucaqlının isə bucaqlarından 
biri  90 dərəcədən böyükdür. Ancaq mənim ağıllı qardaşım Düzqara-düzbucaqlı 

üçbucaqdır. Onun bir bucağı dəqiq 90 dərəcədir. Biz, bax orada qəşəng bir 
piramidada yaşayırıq.  Yolda bir daha sənin qohumlarınla görüşə bilərsən.
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Sa
lam

!

   Bir az sorna yenə Robik yeni bir çoxbucaqlı gördü. Onun Otto oktaqon və Ülkər 
üçbucağa oxşar  forması yox idi, ancaq həqiqətən gülməli görünürdü. 
    – Salam – deyə Robik söylədi: – Sən mənim qardaşım deyilsən ki?    

A
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   – Yox –deyə mail tərəfli fiqur gülümsəyərək cavab verdi.  
-“ Mən sənin əmin oğlunam, dördbucaqlı bir fiquram,yəni mənim 4 tərəfim var, 

bunlardan 2 tərəfim paraleldir, ancaq onlar eyni uzunluqda deyil. Qalan iki tərəf isə 
nə bərabərdir, nə də parael.” Mən mailı Tariyel trapesiyayam!
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Robik təəccübləndi: – Deməli mən də dördbucaqlılar ailəsindənəm?  Tariyel 
Robikin tərəflərini gözdən keçirdi və əlbəttdə cavabını verdi

 – Aydındır, Tariyel bəs bu nə ipdir əlində tutursan? 
– Onun bir ucu bizim ikinci əmoğlu Yetim yelpənəyə bağlıdır ,o , havanı yoxlayır. 

Robik yuxarı baxdı və əmin oldu ki, onun başı üzərində daha bir dördbucaqlı 
yellənir.
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Salam – dedi Yetim Yelpənək.Yelpənəyin bir-biri ilə həmsərhəd olan  iki cüt qonşu 
tərəfləri vardır. Bu onu bildirir ki, onlardan  biri digərinə söykənir.Həmçinin , 

mənim bir-biri ilə kəsişən iki dioqanalım vardır   

Görünür ki, Yetim, siz çox əyləncəlisiniz. Ancaq, doğrudan da mənim kim 
olduğumu bilmək istəyirəm – deyə Robik sızıldadı. (o artıq yoruldu).

– Yaxşı, mən yuxarıdan  yola tərəf baxıram və görürəm ki, sənin bir qardaşın indi 
buraya doğru gəlir – dyə Yetim Yelpənək səsləndi. 
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 – Salam, mənim adım Kvadodur-dedi düzgün dördbucaqlı.: – Əgər tanıyırsınızsa, 
deyim mən kiməm. Mənim də 4 tərəfim var, Onlar eyni uzunluqdadır. Həm də 4 

bucağım var.Onların hər biri  düz bucaqdır. (yəni 90 dərəcəyə bərabərdir)  
– Oh! Bir sözlə,bu  mürəkkəb məsələ oldu. Tariyel mənə kömək edə bilərsənmi? – 

deyə Robik səsləndi. 

 
– Nə söz ola bilər, kömək edərəm. Kvado kvadratdır – Tariyel trapesiya izah etdi. 

 – Doğru cavabdır! İndi isə mən səni mənim bacımla  tanış etməyə aparacağam,  
Kvado kvadrat güldü. O və Robik tezliklə yola düzəldilər.
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Tezliklə onlar açıq rənglərlə boyanmış binaya doğru yola düzəldilər.  Kvado qapının 
yanında dayanıb,  qışqırdı:

 – Gəldik!

– Bəli, ancaq bizim bacımız haradadır? – deyə Robik maraqlandı.
– Eeey,  mən buradayam! – Kimsə xoş, cingiltili səslə gülümsədi.…
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Düzbala  bu gün qapı funksiyasını yerinə  yetirirdi. 

Kvado gülümsədi.  Görürsünüz ki, Düzbala düzbucaqlıdır. Düzbucaqlı da 
dördbucaqlıdır.  Kvadonun qarşı tərəflərinin uzunluqları bir-birinə bərabərdir və düz 

bucaq əmələ gətirirlər.  ( xatırlayırsınızsa  90 dərəcədir?).
Doğrudur. Robik. Sənin gəlişinə çox sevindim. Bütün ailənin birlikdə toplaşması 

üçün sənin  gəlməyini biz hamımız şox gözləyirdik- dedi Düzbala.
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– Doğrudur, indi artıq başa düşürəm ki, bizim ailənin bir neçə üzvü var, ancaq yenə 
də mənin kimliyim naməlum qalır  – deyə Robik qəmgin şəkildə pıçıldadı.
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  _ Kvado xoş əhval ruhiyyə ilə dedi-Yaxşı gəlin müəyyənləşdirək,
_ Sənin dörd tərəfin var, bu onu göstərir ki, sən dördbucaqlısan, yəni,bizim kimi   

Tariyel trapesiya, Pepo paraleloqram, Düzbala düzbucaqlı və mən- Kvado kvadrat. 
Sənin bütün tərəflərin bərabər uzunluqdadır, mənim kimi, ancaq sən kvadrat 

deyilsən, ona görə ki, sənin tərəflərin düz bucaq əmələ gətirmir. 
  Ancaq, mən, sən və Düzbalanın -hər ümümüzün -parallel 2 cüt tərəflərimiz var.

-Robik, sən......

heç bir bucağı düz deyil

4 t
ərə

fi

2cüt tə
rəfl

əri
 paraieid

ir
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.... Rombisən-romb!-deyə
birsəslə Düzbala və Kvado çığırdılar.

– Bəli, biz-mən, sən və Kvado paraleloqramlarıq, – deyə Düzbala əlavə etdi. 
Bizlərin  hər birimizin 2 cüt parallel tərəflərimiz var.
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     _ Urraa!!! _Balaca Robik romb sevindi, _ axır ki,  öz adımı və evimi tapdım. 
Mənim qohumlarımı tapmağa kömək etdiyiniz üçün sizin hamınıza və xüsusilə 

həndəsənin böyük sehirbazına çox təşəkkür edirəm!

Son.
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dIferensIallaşmIş rIyazI oyunlar

mənim ədədim
Laımi vaxt: 10 dəqiqə

Qrup: Bütün sinif

Münasibdir: istənilən yaş həddi

Tədris sahəsi: ədədlər, toplama və çıxma, vurma və bölmə,

Kəsrlər, onluq kəsrlər,böyük-kiçik

Lazımi resurslar: böyük baratlarda təsvir edilmiş ədədlər.

Şərh: Sizin şagirdlərin yaş  qrupuna və biliklərinə görə bu oyuna asanlıqla uyğunlaşdıra  
bilərsiniz. Hər bir şagirdə kağızda təsvir olunmuş ədəd verilmişdir. Ədədin təsviri kifayət 
qədər böyük və asan seçilən  olmalıdır. Şagirdlər onları  əllərində elə tutmalıdır ki, başqa-
ları da asanlıqla görsünlər. Sonra müəllim şagirdlərə tapşırıqlar verir. Məsələn, “əgər sizin 
ədəd 4-ə bölünürsə, pəncərənin yanına qaç”, Şagird öz ədədini yoxlayır , hesablayır və 
müəllimin göstərişlərini  yerinə yetirirlər. İndi başqa tapşırıqlar vermək olar: Tapşırıqları 
şagirdin yaş səviyyəsini və bilik səviyyələrini nəzərə almaqla seçin.

Kiçik yaşlı uşaqlar üçün tapşırığı  10 dairəsində vermək olar.Tapşırıqlar aşağıdakı formada 
ola bilər:məsələn, “Sənin ədədin tam ədəddirsə, otur, “Əgər, sənin ədədin 5-dən böyük-
dürsə, yerində fırlan”

Yuxarı sinif şagirdləri üçün onluq kəsr və mənfi ədədləri də vermək olar. Məsələn, “Əgər 
sənin ədədin vahidin 1\12 hissəsidirsə, otur və oxu” Yazud, “”Necə möcüzəli gündür” 
mahnısını oxu”.

Belə bir tapşırıq da vermək olar. “Öz ədədini başqa bir ədədə böldükdə qalığı eyni olanları   

 bir qruplaşdırmaq da olar”. Məsələn, Öz ədəni 7-yə 
böl. Qlıqları eyni alan şagirdləri bir  qrupda birləşdirin .                                                                                                                
Şagirdlərdən soruşun , qrupun qalan üzvlərinin  ədədləri hansı xassələri ilə xarakterizə  
olunur.Siz başqa oxşar məsələ də düşünə bilərsiniz. Məsələn, 2 qrupdan müxtəlif qalıq alan 
2 nəfəri seçmək olar.Onların qalıqlarını toplamaqla , onların yekunda hansı qrupda  ola-
caqlarına  baxın.

 Özləri başqa şagirdlərə  məsələlər verənləri  ayırın.

Bu oyun sizin şagirdlərə ədədləri və  riyazi əməlləri daha yaxşı  mənimsəməsinə kömək 
edəcəkdir. Onları zaman və pul vahidlərindən istifadə etməklə məsələlər həllinə də tətbiq 
edə bilərlər.

 Differensasiya\yayılma. Kiçik yaşlı uşaqlar  üçün:  İri ədədlər yazılmış baratlar paylayın 
və onları ardıcıllığa uyğun cərgələməyi tapşırın.
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döşəməni hərəkətə gətirin
 Lazımi vaxt: 10 dəqiqə

qrup: Bütün sinif

münasibdir: istənilən yaş həddi

tədris sahəsi: ədədlərlər, formalar, yuvarlaqlaşdırmalar

lazımi resurslar: böyük baratlarda təsvir edilmiş ədədlər

şərh: Şagirdlər otaqda hərəkət edirlər. Müəllim onlardan döşəməni hərəkətə gətirməyi 
tələb edir. Bunun üçün bütün şagirdlər döşəmənin bütün sahəsində  hərəkət etməlidir ( bu 
şagirdlərə imkan vermir ki, onlar dairə üzrə saat əqrəbinin əksinə yerisinlər\qaçsınlar , çün-
ki, bütün təsadüflərdə şagirdlər öz yoldaşlarına yaxın olmamaları üçün)  

Müəllim “dur ”- deyə çağırır və şagirdlər sakitcə yerlərində dayanırlar.

Müəllim tapşırıq verir və şagirdlər  onları yerinə yetirirlər.Hər  tapşırıq yerinə yetirildik-
dən sonra onlar döşəmənin bütün sahəsi üzrə onu “hərəkətə gətirmək üçün”  yenə hərəkət 
edirlər. Bu zaman şagirdlər müxtəlif sinif yoldaşları ilə qruplaşa bilərlər .

Tapşırıqlar:

1.  3, 4, 5, 6. . . –üzvlərdən ibarət qrup yaradın.

2. Döşəməyə toxunan nöqtələrin sayı nə qədərdir?

3. Şagirdlərin gövdəsi ilə ədədlər təsfir edin, məs. 4.

4. O hansı kiçik\böyük ədəddir ki, qrup onu  təsvir edə bilər?  İndi siz ədədinizi  ən yax-
ın yuxarı və aşağı onluğa qədər yuvarlaqlaşdırın ....

differensasiya\yayılma:

1.”Biz 5 üzvlü qrupa bölünmüşük . Cəmi 5 qrup oldu və  2 nəfər artıq var. Qalan qruplarda 
ümumulikdə nə qədər  üzv var?”

2.”Hərəsində 4 üzv olmaqla nə qədər tamamlanmış qrup yaratmaq olar? ” Bu halda nə 
qədər qalıq qalar?

3. “Kimsə bilirmi ki, qalıqsız neçə üzvlü qrup yaratmaq olar?”

Bu cür aktivlikdən  sonara  “Qalıqlar”adlı başqa aktivliyə keçmək olar, ( 6 saylı  oyuna 
bax).
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tullanan bölünənlər
lazımi vaxt: 15 dəqiqə

qrup: Kiçik yaşlı uşaqlar üçün

münasibdir: istənilən yaş həddi

tədris sahəsi: ədədlər,  vurma və bölmə

lazımi resurslar: ədədlər təsvir edilmiş böyük baratlar (birdən ona qədər)

şərh: Uşaqlar qrup şəklində otururlar. Hər bir qrupa bir ədəd verilir. Məllim 1-dən başla-
yaraq sayır və hansı qrupun ədədinin böləni söyləndikdə həmin qrupun bütün şagirdləri 
tullanırlar. Eyni zamanda tullanmalara hansı ədəd uyğun gəlir? Sonra müəllim ixtiyari ədəd 
söyləyir və əgər, bu ədəd qrupun ədədinin bölünənidirsə, həmin uşaqlar tullanırlar.

diferensasiya/yayılma: Müxtəlif ədədləri hesabladıqda şagirdlər tullanırlar, əl çalırlar,  
taqqılladırlar, zəmg çalırlar və s. Məs, 2-nin bölünənləri olduqda kürəyinə vurmaq, 5-in 
bölünənləri olduqda ayağı qaldırmaq, 10-un bölənləri olduqda ayağı yerə vurmaq və s. 0-dan 
100-ə qədər və ya geri sayma zamanı . Bu zaman şagirdlər bölünən ədədlərə diqqət yetirirlər.
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Caz ritmi
lazımi vaxt: 10 dəqiqə

qrup: Bütün sinif

münasibdir: orta və yuxarı sinif şagirdlərinə

tədris sahəsi: ədədlər,  vurma və bölmə,

şərh: Caz ritmində əlləri  1 vahid addımında hərəkət etdiririk (bir, iki, üç, … və sairə.) 
Saymaqla yanaşı əlləri hərəkət etdiririk:

1. Sağ qolunuzu çiyninizdən yuxarı olmaqla  yana açın;

2. Sol qolunuzu   yana açın;

3. Sağ əlinizi sol çiyninizə toxundurun;

4. Sol əlinizi sağ çiyninizə toxundurun;

5. Hər  iki əlinizi başınıza qoyun.

Tapşırıqları ritmi saxlamaqla  yerinə yetirmək lazımdır. Əl  çalmaqla bu sualları yerinə 
yetirin:  “Sayma zamanı 50-ni dedikdə sənin əlin harada olacaqdır? “, “Sayma zamanı 38-i 
dedikdə sənin əlin harada olacaqdır? “ sənin sol əlin sağ çiyninə toxunanda hansı ədəd 
olacaqdır və sairə.

differensasiya:

•  İndi ikiyə bərabər olan  addımla elə say ki, yuxarıda verilmiş  5 əməlin heç biri qal-
masın. Hansı ədəd üçün həmin əməliyat eyni ilə əvvəl olduğu kimi qalacaq?  Niyə?

•  Şagird qruplarından xahiş edin ki, ardıcıl hərəkətli tapşırıqlar  düşünsünlər. Məs, 8 
fərqli hərəkət, 8 taktlı tapşırıq üçün.

•  Daha balaca şagirdlər üçün tapşırığı sadələşdirin.Məsələn onlarla   “Ulduzun düşmə-
si” oyununu oynayın. Şagirdlər birrəqəmli ədədləri sayırlar,yerlərində tullanırlar və 
həm də deyirlər: Əllər yuxarı qalxdıqda 1 deyirlər, aşağı saldıqda 2 deyirlər

 və s.Suallar verin: “əgər, mən 10,  5, söyləsəm sənin əlin harada olacaq və sairə?”.

yayılma: İki addımla, beş adımla,10 addımla say.
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 ədədlərin cərgəsi
lazımi vaxt: 10 dəqiqə

qrup: Bütün sinif

münasibdir: istənilən yaş həddi

tədris sahəsi: ədədlər, 

lazımi resurslar: ədədlər, lent.

Şərh: Döşəmənin üzərinə  lent qoyun. A uşaq  0 rəqəmini götürür. ( və ya 1-i, əgər, şagird  
0-ı başa düşmürsə ) B uşaq  10 götürür. Onlar lentin sonunda dururlar.  C uşaq onun üçün 
seçilmiş ədədin yanında, cərgədə müvafiq yerdə durur və s. Belə formada  0-dan 10-a qədər 
tam ədədləri tətbiq etməklə davam edim.  Müəllim soruşa bilər: “Bu müvafiq yerdir?” Şagir-
dlərin ixtiyarı var yoldaşlarına yerlərini tapmaqda kömək etsinlər;

• Uşaqlara tapşırın ki, tamamlanmış dəstədən bütün ikinci ədədləri  və qalan tək və çüt 
ədədləri saysınlar.

• Tədrisin 1-ci və 2-ci illəri üçün cərgədə ədədlərin sayını 30-a qədər artıra bilərik.

• ”Kimlərin 5-dən az ədələri var hamısı tullansın”, ”Kimlərin 3-dən çox ədələri var 
hamısı otursun”

• Daha böyük ədədlər, ya sadə kəsrlər və ya onluq kəsrlər  tətbiq edin. Cərgənin bir 
ucunda 0, o biri ucunda isə 1 olsun. Kəsrlər və ya onluq kəsrlər  tətbiq edin. Bir şagird  
1/4, o biri şagird – 2/8  verə bilər.Şagirdlər durduğu yerin ədədə uyğun oladuğunu 
müəyyən edin. Kəsrin məxrəcini  dəyişin.Şagirdlər müəyyən  etməlidirlər ki, cərgədə 
kəsrlər necə dururlar  və başqa kəsrlərə görə hansı mövqeni tuturlar.      

• Şagirdləri onların hazırlıq səviyyəsinə görə 3 qrupa bölün. Hər bir qrupun bütün üz-
vlərinə metrik ölçü vahidli diferensasiyalı  baratlar verin. Onlara tapşırın ki, dəstədə 
cərgə əmələ gətirsinlər.Cərgələrdə birləşin-əvvəl 2-ci qrup 1-ci ilə cərgə düzəldin, so-
nar 3-cü qrupu cərgənizə əlavə edin.     

differensasiyalı dəstələr

1-ci qrupun baratları – 5sm; 1m; 2
1  m; 10sm; 4

1  m; 4
3  m; 90sm və s.

2- ci qrupun baratları  – 100sm; 0,5m; 0,1m; 0,3m; 0,8m; 0,75m; 0,25m və s.
3-cü qrupun baratları - 1/10m; 3/10m; 2/5m; 0,8m; 1m -in 50%-i; 1m-in 25%-i.
differensasiya/yayılma: 3-rəqəmli ədədlər dəstəsi
 Uşaqlara 3-rəqəmli ədədlər verilir, ona görə ki, onlar artan sıra ilə düzlənsinlər. 
Sonra tapşırın ki,cərgədə  hansı  yer tutduqlarını izah edin və niyə? Bunun üçün bu
 terminləri tətbiq etməlidirlər: Təkliklər, onluqlar, yüzlüklər, rəqəmlər, daha böyük, 
daha kiçik və sairə.    
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qalıqlar
lazımi vaxt: 5 dəqiqə

qrup: Bütün sinif

münasibdir: orta və yuxarı yaş həddi

tədris sahəsi: ədədlər,  vurma və bölmə,

lazımi resurslar: 1-dən 100-ə qədər ədədlər yazılmış 100 barat

şərh: Hər bir şagird üzərində müsbət tam ədəd yazılmış baratı tutur. Onlar , məsələn 4-ə 
bölündükdə eyni qalıq alınanlar  bir qruplaşırlar. 8-ə bölünəndən sonra qalıqları eyni olan-
ları birləşdirsək qrup yoldaşların səinlə eyni qrupda,yoxsa başqa qrupdamı olacaqdır ?                                                                                                                                                
       differensasiya\yayılma: Hər bir qrupa 2 ədəd əlavə edin. Onların cəmi hansı  qrupda 
görünəcəkdir? Həmin qrupdan bir daha  2 ədəd əlavə edin və sairə.
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ədədi dördbucaqlılar
lazımi vaxt: 10 dəqiqə

qrup: Bütün sinif

münasibdir: orta və yuxarı yaş həddi

tədris sahəsi:  ədədlər, bölmə və vurma

lazımi resurslar:  100 balaca kvadrat formalı 1-dən 100-ə qədər ədədlər ifadə edilmiş 
lövhə və ya qalın kağız .Şərh: Ədələr kvadratı döşəməyə elə yığılmışdır ki, 10X10 ölçülü 
böyük kvadrat  əmələ gətirir. Şagirdlər  100 kvadratdan  10-un bölünənlərini seçirlər. İndi 
durun 10-a bölünəndə qalıq 1  alınan ədədlərin yanında; qalıq 2 . Biz nə görürük? İndi 9-un 
bölünənlərinin yanında durun. Dəstədə niyə varıq,  10-un bölənləri olduğumuz  üçünmü?  
9-a vurma cədvəlini göstərmək  üçün düzbucaqlı düzəldirik. Məsələn,  1-9 birinci dəstədə 
kəsişən, 10-18 ikinçi cərgədə və  beləcə 90-a qədər. 9-un bölünənləri yanında durduqda nə 
olur? Bu halda harada dayanaq?  İndi gəlin, 7-yə  vurma cədvəli üçün yararlı olan düzbucaqlı 
düzəldək. Çalışmaları təkrarlayın.
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ədədlər polisi
lazımi vaxt: 20 dəqiqə

qrup: Bütün sinif

münasibdir: istənilən yaş həddi

tədris sahəsi: ədədlər, toplama və çıxma, vurma və bölmə,

Lazımi resurslar:  100 balaca kvadrat formalı 1-dən 100-ə qədər ədədlər ifadə edilmiş 
baratlar,  2 telefon, böyük ölçülü kağız və qələmlər.

şərh:   Sinfin yarısı polis, yarısı isə informator olurlar.Polis cinayətdə şübhəli bilinən  ədə-
di axtarır.Onların 0-dan 100-ə qədər ədədləri var. “şübhəlilər lövhəyə”  (və ya döşəməyə) 
bərkidilmişdir. İnformatorlar telefonla polislərə xəbər verirlər. (iki telefon və telefon səsi 
ideal olmalıdır, ancaq vacib deyil.) İnformatorlar polislərə kömək etmək məqsədi ilə bəzi 
ədədləri şübhəlilər siyahısından çıxarırlar. Məsələn, “siz cüt ədədi axtarırsınız” və ya “Sizə 
lazım olan ədəd 4-ün bölünənləridir”  və ya “Axtarılan ədədin tərkibində 2 rəqəmi iştrak 
edirmi?” , “Axtarılan ədəd 3-dən böyük sadə ədəddir” və ya “Üçbucaq ədədidir”, Polislər 
şübhəli ədədlərin sayını azaldır, sonunda yalnız şübhəli ədəd qalır.

differensasiya\yayılma:  Daha kiçik uşaqlar üçün daha kiçik ədələr tətbiq etmək olar. 
Başlanğıcda onlara 10 ədəd vermək olar.Daha mürəkkəb tapşırıqları yuxarı yaş qrupu 
şagirdlər üçün verin ki, onlar daha çətin riyazi terminlərdən istifadə etsinlər.Onlar bu halda 
məlimat verməyi qaydaya salmırlar və terminalogiyanı məhdudlaşdırın. Məsələn,  “Hasil 
daha böyükdür, nəinki.. “ “ Bu ədədin bölünəni ..”.   Çalışın ki, oyun elə idarə olunsun ki,  
polislər informasiyanı ala bilsinlər və lazımi suallar qoya bilsinlər, ancaq  məhdud miqdarda 
suallar vermək imkanı verin.
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fiqurlar
lazımi vaxt: 25 dəqiqə

qrup: Bütün sinif

münasibdir: İxtiyari yaş həddi

tədris sahəsi: Mühit, fiqur

tədris resursu: Lentlər

 İcmal:  Şagirdlər qruplara bölünmüşdür.Müəllim fiqurun adını deyir (şagirdlərin “döşəməni 
sevindirin” oyunundakı kimi qruplara bölə bilərsiniz.) Şagirdlər bədənləri ilə adı çəkilən 
fiquru təsvir edirlər. Məsələn, müəllim “üçbucaqlar deyir.” Şagirdlər qrup şəklində üçbucaq 
düzəldirlər (bütün qrup bir üçbucaq düzəldir.)  

Yaxşı düzəldilmiş nümunədən –aydın fiqurları , xətləri yaxud bucaqları seçin. Şagirdlər 
başqa qrupların işlərinə də baxırlar. Şagirdlərin təsvir etmək qabiliyyətinə və işin yerinə 
yetirilməsinə görə tərifləyin. Əsas kriteriumlar; fiqur aydındırmı? Qrupun bütün üzvləri 
fiqurun yaradılmasında iştrak edirmi? Şagirdlər öz bədənlərini nə dərəcədə effektiv tətbiq 
edə bildilər. Soruşun, bu qrup başqa hansı yolla daha dəqiq fiqur yarada bilər? Şagirdlərin 
əsas suallara cavab verərkən dəqiq riyazi terminlərdən istifadə etmələrinə xüsusi diqqət 
yetirin.

Əgər, istəsəniz çalışmaları bir neçə dəfə müxtəlif qruplarla və fiqurların alınmalarına tətbiq 
edə bilərsiniz. 

differensasiya/yayılma:

•  Təcrübəni şagirdlərin yaşlarına və hazırlıqlarına görə uyğunlaşdırın. Sadə fiqurlar kiçik 
yaşlı uşaqlar üçün, mürəkkəb fiqurlar isə yuxarı sinif şagirdləri tez mənimsəyəcəkdir; 
Müxtəlif tip üçbucaqlar və dördbucaqlar da daxil olmaqla;

• Üçölçülü fiqurlar daxil edin. Çünki, onların hazırlanması daha çətinliklə başa 
gələndir, möcüzələr gözləməyin (ideal sfera ala bilməyəcəksiniz!) Əvvəlcə piramida-
lar, konuslar və kubları yoxlayın;

• Tapşırıqların çətinliyi  qrupun böyüklüyündən və fiqurla  qarşılıqlı vəziyyətdən 
asılıdır.  Bərabər tərəfli üçbucağı üç şagird  4,  yaxud 5 şagirdə nisbətən  daha asan 
düzəldəcəkdir. Qrupun böyüklüyünü və fiquru seçəməzdən əvvəl, şagirdlərə çətin, 
yaxud daha asan tapşırıq verməyinizi əvvəlcədən qərara alın. Bərabəryanlı üçbucaq 
tapşırığını ardıcıl olaraq, 3, 4, 5 və 6 üzvlü qruplar üçün ardıcıllıqla dörd dəfə verə 
bilərsiniz. Şagirdlərdən soruşun: “Üçbucağın yaradılması 3 şagird üçünmü, yoxsa 4, 
yaxud 5 şagird üçün asan idi?” Niyə belə fikirləşirsiniz? “6 üzvlü qrup  haqqında 
nə deyə bilərsiniz?” “ Çox asan idi? Niyə?”  “ Başqa tip üçbucqaqlar haqqında nə 
fikirləşirsiniz?” 4 yaxud 5 şagird daha tez qurardı?

• Fiqurun adını demək əvəzinə deyin ki, “4 tərəfli fiqur yaradın”, yaxud “Ən az iki parallel xətlə 
fiqur yaradın”. Tapşırığın nəticələrini gördükdən sonra, şagirdlər, əlavə olaraq, hansı fiqurların 
yaradıla bilməsi haqqında mühakimə yürüdürlər. 
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• Şagirdlər bir-birinin tapşırıq işlərini gözdən keçirən zaman onlardan  perimetrləri iti bucaqları, parallel, 
yaxud perpendikulyar xətləri qeyd etmələrini xahiş edin və s. və i.a. Öz növbəsində, müəllim başqa-
başqa fiqurların olması haqqında danışır və şagirdlərdən onların adını demələrini tələb edir.

•  Mümkündür ki, müstəvi fiqurların yaradılması zamanı sənin şagirdlərin döşəməyə uzana bilərlər. 
Təsviri qabiliyyətlərin daha da yaxşılaşdırılması üçün fiqurla yanaşı müstəvini də göstərin, 
Məsələn, “.Şaquli müstəvidə düzbucaqlı yaradın.” Dioqanaldan keçən müstəvidə fiqurların 
yaradılmasının yalnız təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməklə mümkün olduğunu nəzərə alaraq, 
belə müstəvidə fiqurların yaradılmasından əl çəkin (Əgər, siz çox tələbkar deyilsinizsə) Ola bilsin 
ki, siz bu tapşırığın faydalı olduğunu qərara alasınız. Bu məsələni ikiölçülü fiqurun yaradılması 
üçün dioqanal müstəvisi şaqula daha yaxın olduqda həyata keçirmək olar. Üç ölçülü fiqurların 
yaradılması zamanı obyektin adını deməyin əvəzinə üç ölçülü fiqurun iki ölçülü şəkildə göstərin 
yaxud, fiqurun xassələrini təsvir edin.(iki yaxud üç ölçülü), çünki şagirdlər əvvəlcə fiquru tanısın-
lar, sonra isə həmin fiquru bu və ya digər formada yaratsınlar.

• Simmetriyaya daha çox diqqət verin. Şagirdlərə  bir və ya iki simmetriya oxu  olan fiqurlar 
yaratmağı tapşırın.Tapşırığı genişləndirin. Şagirdlərdən xahiş edin ki, simmetriya oxu olan fiqur 
yaratsınlar. Sonra isə simmetriya oxunu saxlamaq şərtilə fiquru başqa fiqura çevirsinlər. Yəni 
fiquru dəyişən zaman simmetriyanı saxlamış olsunlar.

• Bu tapşırığı transformasiya edici tapşırığa da çevirərək genişləndirə bilərsiniz.Şagidlər 
fiqur yaratdıqdan sonra müəllim tələb edir ki, onu parallel köçürsünlər. Məsələn, hər bir 
qrup kvadrat yaradır. Sonra isə həmin fiqurun parallel köçürülməsi yerinə yetirilə bilər.
Lakin bu dəqiq planlaşdırma tələb edir, çünki, koordinat toru yaratmaq lazım gəlir. Bunu 
həyata keçirməyin yollarından biri divarda bərabər məsafəli intervalların yaradılmasıdır. 
Divarlar koordinat oxlarının funksiyasını yerinə yetirir, Tam ədədləri isə ox üzərində qeyd olunan 
bölgülər göstərir. Sonra hər bir qrup müəllimin göstərişi ilə fiqurları otağın müxtəlif nöqtələrinə 
köçürürlər. Müəllim mövcud olan mühitin bütün tapşırıqların həyata keçirilməsi üçün yararlı ol-
masının qayğısına qalmalıdır. 
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