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DƏRSLİK HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT

IV sinif riyaziyyat dərsliyi şagird dərsliklərinin cavab verməli olduğu bütün tələblər nəzərə alınmaqla, 
yeni (2017-2023-cü illərin) Milli Tədris Planına tam uyğun olaraq yazılmışdır; şagird dərsliklərinin tərtib 
edilməsi zamanı gərəkən müasir, hamılıqla qəbul olunmuş quruluş və metodik prinsiplər qorunmuşdur; 
tədris zamanı şagirdlər üçün aktual olan müxtəlif strategiyalardan istifadə edilmişdir (diqqətin səfərbər 
olunması, əvvəlki biliyin aktivləşdirilməsi, materialın bütövlükdə dərk edilməsi, tənqidi yanaşmanın, sual 
vermənin və yazı qabiliyyət-vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi, qrup və fərdi şəkildə işləmək qabiliyyətinin 
inkişaf etdirilməsi, motivasiyanın yüksəldilməsi); riyaziyyatın ötürülməsinin elmi səviyyəsi qorunmuş, eyni 
zamanda şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri də nəzərə alınmışdır. Kitab universal dəsrlik hesab oluna bilər – 
istənilən elmi səviyyəli şagirdə bu kitab vasitəsilə keyfiyyətli dərs keçmək mümkündür. Özünəməxsus mühit, 
məişət, riyaziyyatın praktiki istifadə yönləri təqdim edildiyindən, bu kitabda verilmiş tədris materialını 
bizim məktəbli şagirdimiz təbii olaraq dərk edir (məsələn, gürcü pul nişanları ilə ədədlərin mövqeli sistemdə 
təsvir olunmasının əlaqəsi). Tədris resurslarının, o cümlədən, elektron resursların da buraya cəlb olunması 
önəmlidir.

Kitabda natural ədədlər anlayışı fərqli yanaşmalarda verilmişdir. Məsələn, kəmiyyət aspektinin nəzərə 
alınması ilə yanaşı, natural ədədin sıra aspektinə də böyük diqqət ayrılmışdır.

Məsələlər sistemi rəngarəngdir – fərdi və qrup halında işləmək üçün məsələlər, “testlər”, layihələr, 
riyazi oyunlar, viktorinalar və riyaziyyat üzrə bilik yarışmaları keçirmək üçün məsələlər, hər mövzunun 
sonunda – təkrar və yekun məşğələlər üçün əlavə məsələlər. Materialın hazırlanmasına və məqbul formada 
ötürülməsinə böyük diqqət ayrılır – hər bir şagirdin imkanlarını nəzərə alaraq, keçilmiş materiala dönə-dönə 
qayıtmaq onların maksimum dərəcədə hazırlanmalarını təmin edir. Artıq bu mərhələdə problemin həllinə 
əsaslanan təlimin həyata keçirilməsi – praktiki məsələnin qoyuluşu, onun riyazi modelləşdirilməsi və riyazi 
məsələ həll etməklə problemin aradan qaldırılması başlayır. Riyaziyyatın tətbiqi aspektlərinin vurğulanması 
şagirdlərin motivasiyasının yüksəlməsinə də şərait yaradır.  

Standart tələbləri təmin etmək üçün riyazi tapşırıqların müxtəlif formalarından istifadə edilməsini 
əhəmiyyətli hesab etdik: diaqramlarla, cədvəllərlə, riyazi mətnlərlə tanışlıq; riyazi obyektlər arasında 
əlaqələrin və münasibətlərin müəyyən edilməsi, müzakirə etmək-isbat etmək, həll etmə üsulunu həyata 
keçirmək bacarığının inkişaf etdirilməsi. 

Yeni Milli Tədris Planında IV sinfin sonunda əldə ediləcək hədəf nəticələr ayrıca verilmişdir ki, onları 
nəzərə almaq IV sinif dərsliyinin vacib komponentidir.
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Şagird dərsliyində elə bir material yoxdur ki, dərslik üzərində nəyi isə yazmağın zəruriliyini tələb etsin. 
Şagird kitabdan səliqəli istifadə etməlidir ki, sonrakı illərdə həmin dərslik başqaları üçün də yararlı olsun.

İbtidai pillənin I-IV sinifləri üçün dərsliklərin yazılma prosesində biz dərsliyimizə uyğun olan elektron 
resursların yaradılması üzərində də işlədik. Onların “dinamikasında” müxtəlif aktivliklər aydın şəkildə 
ifadə olunmuşdur. Bizim dərsliyi seçən müəllimlərə biz onları verə bilərik. Eyni zamanda müəllim digər 
elektron resurslardan da istifadə edə bilər; ancaq bu zaman ehtiyatlı davranmaq lazımdır, çünki bəzən elə bir 
materiala rast gəlinə bilər ki, orada riyazi səhvlər buraxılmış olsun.
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MÜQƏDDİMƏ

Fənnin tədrisinin məqsədləri. Standart nəticələrə nail olma ilə məzmun arasındakı qarşılıqlı 
əlaqənin matrisası.

Fənnin tədrisinin məqsədləri:
• Şagirdlərdə düşünmək, müzakirə aparmaq, öz fikirlərini izah etmək qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi.
•  Müzakirə-isbat etmə bacarığının inkişaf etdirilməsi.
• Gündəlik həyatda riyaziyyatdan istifadə etmənin dərk olunması.

• Məsələnin məzmununun qavranılması, tapşırığın və axtarılan kəmiyyətin dərk olunaraq bir-birindən 
ayrılması.

• Yardımçı texniki vasitələrin və texnologiyaların seçilməsi və istifadə edilməsi.
• Gündəlik həyatda fərqinə vardığı bəzi obyektlərin və proseslərin riyazi obyektlərlə əlaqələndirməsi.
• Məlumatı təqdim etmə yanaşmalarına və üsullarına sahib olması, onlar haqqında müzakirə aparması.
• Riyazi simvolika və terminologiyadan riyaziyyatın özündə və digər fənlərdə istifadə etmə 

qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi.
• Müzakirə olunacaq məsələlərin formalaşdırılması zamanı materialı məqbul şəkildə strukturlaşdırmaq 

bacarığının inkişaf etdirilməsi.

STANDART NƏTİCƏLƏRƏ NAİL OLMA VƏ MƏZMUN ARASINDAKI QARŞILIQLI 
ƏLAQƏNİN MATRİSASI
Mövzuların siyahısı Məqsədlər; məzmunun məqsədə çevrilməsi; Milli Tədris 

Planında göstərilən müvafiq müddəalar
Təxmini 

təlim 
müddəti

Birdən minə qədər natural 
ədədlərin yazılma qaydasını 
xatırlayaq; ədədləri müqayisə 
etmək və sıralamaq; ədədlərin 
yuvarlaqlaşdırılması

Birdən minə qədər natural ədədlərin oxunuşu, yazılışı, 
müxtəlif modellərlə ifadə olunması və mövqeli say sisteminin 
nümayiş etdirilməsi.

Ədədin yazılışında mərtəbələrdə duran rəqəmlərin müvafiq 
qiymətlərinin adları, ədədin toplananların cəmi şəklində 
göstərilməsi, ədədlərin müqayisə edilməsi və onluqlara, yüzliklərə 
qədər yuvarlaqlaşdırılması. Riyaz. IV.1.

14 saat

Mindən çox natural ədədlər 
yazaq; natural ədədləri müqayisə 
edək və sıralayaq; natural ədədin 
yuvarlaqlaşdırılma qaydası; 
sütunlu diaqramlardan istifadə 
edirik.

Milyona qədər ədədlərin oxunuşu, yazılışı, müxtəlif modellərdə 
təsvir edilməsi, mövqeli say sisteminin nümayiş etdirilməsi. Yazılış 
zamanı rəqəmin qiymətinin göstərilməsi. Çoxrəqəmli ədədin 
geniş formada – ədədin mərtəbələr üzrə ayrılışı şəklində yazılışı. 
Ədədlərin müqayisəsi və sıralanması. Çoxrəqəmli ədədin onluqlara, 
yüzlüklərə, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırılması. Yuvarlaqlaşdırma 
qaydasının formalaşdırılması (ədədi şüadan istifadə edilməsi). 
Miqdarın müxtəlif üsullarla,  o cümlədən, sütunlu diaqramlardan 
istifadə etməklə, müqayisə edilməsi. Sütunlu diaqramlar şəklində 
verilmiş məlumatları təsvir etmək. Riyaz. IV.1. Riyaz. IV.14.

15 saat
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İkirəqəmli ədədlərin 
toplanması; cəmin 
yuvarlaqlaşdırmaqla 
qiymətləndirilməsi;

Böyük ədədlərin toplanması; 
toplama qaydasını seçək; 
İkirəqəmli ədədlərin çıxılması;

Fərqin qiymətləndirilməsi;
Milyona qədər natural 

ədədlərin kalkulyatorla 
toplanması və cəmin, fərqin 
qiymətləndirilməsi.

Toplamanın müxtəlif  üsulları: şifahi toplama, qiymətləndirmə, 
yazılı alqoritmdən istifadə; 

Ayrı-ayrı toplama üsulları ilə alınan nəticələrin müqayisə 
edilməsi. Çıxmanın müxtəlif üsullarından istifadə etmə. Yazılı 
alqoritm, şifahi çıxma; fərqin qiymətləndirilməsi. Müxtəlif  üsulların 
müqayisəsi. Konkret misal üçün ən əlverişlisini seçmə. Kalkulyator 
vasitəsilə əldə olunan nəticəni müzakirə edərkən cəmin, fərqin 
qiymətindən istifadə etmə. Yazılı alqoritmlə icra olunmuş toplama/
çıxma nümunəsində buraxılmış rəqəmlərin tapılması.

Riyaz. IV.2

23 saat

Toplama və çıxmanın bəzi 
xüsusiyyətləri; ədədi ifadənin 
qiymətinin tapılması; məchul 
komponentin tapılması.

Zaman intervalının 
tapılması; tamın yarısı, dörddə 
biri, üçdə biri.

Sadə riyazi məsələnin həlli zamanı cəbri ifadə düzəltmə 
vərdişlərinə yiyələnmə.

Toplama və çıxmanın xassələrindən istifadə edilməsi. Ədədi 
ifadənin qiymətinin tapılması. Toplama/çıxma tərkibli bərabərliyin 
məchul komponentininin tapılması.

Riyaz. IV.7
Zaman vahidləri arasındakı nisbətlərin və zaman intervalının 

riyazi əməllərlə təsvir edilməsi. Bir saatın yarısının, dörddə birinin, 
üçdə birinin dəqiqələrlə ifadə olunması. Tamın hissələrinin adları 
və müqayisəsi; müxtəlif modellərdə tamın hissələrini aşkar etmək, 
adını söyləmək, müqayisə etmək.

Riyaz. IV.4, Riyaz. IV.5

22 saat

Uzunluq vahidləri; 
obyektlər arası məsafə; iki 
obyekt arasında ən kəsə yolun 
seçilməsi; sınıq xəttin uzunluğu, 
marşrutu, marşrutun uzunluğu, 
çoxbucaqlının perimetri.

Uzunluq vahidinin hər hansı daha kiçik vahidlə ifadə olunması.
Riyaz. IV.5
İki obyekt arasında məsafənin qiymətləndirilməsi, ehtimal 

irəli sürmə.
İki obyekt arasında ən kəsə yolun seçilməsi. Marşrutu təsvir 

edən sxemin tərtib edilməsi. Sınıq xəttin uzunluğunun ölçülməsi, 
çoxbucaqlının perimetrinin tapılması və müvafiq standart vahidlə 
ifadə olunması.

Riyaz. IV.10, Riyaz. IV.11

12 saat

Vurmanın xüsusiyyətləri; sıfırla 
bitən ədədlərə vurma; 
Birrəqəmli ədədə vurma; 
Hasilin qiymətləndirilməsi;
İkirəqəmli ədədə vurma; 
Üçrəqəmli ədədə vurma;
Artıq verilənli məsələ və misallar.

Ədədi 100-ə, 1000-ə və s. vurma, sonu sıfırla bitən ədədləri 
vurmanın qısaldılmış qaydalarına yiyələnmə. Birrəqəmli, ikirəqəmli 
və üçrəqəmli ədədlərə vurmanın müxtəlif qaydalarına yiyələnmə; 
yazılı alqoritmlərə yiyələnmə, istifadə edilmiş üsulun şərhi.

Riyaz. IV.3
Məsələlərin həlli zamanı lazımsız və zəruri məlumatları bir-

birindən ayırd edə bilmə vərdişlərinə yiyələnmə.
Riyaz. IV.7

20 saat



9

Əməllər sırası;
Qalıq;
Birrəqəmli ədədə bölmə;
Sonu sıfırla bitən ədədlərin 
bölünməsi;
Məsələlərin həlli;
Uyğunluq;
Vurma və bölmənin məchul 
komponentlərinin tapılması.

Ədədi ifadənin qiymətini tapmaq üçün toplamanın 
və vurmanın xassələrindən istifadə edilməsi. Sadə riyazi 
məsələni həll edərkən cəbri ifadə tərtib etmək və ondan 
istifadə etmək vərdişlərinə yiyələnmə.

Riyaz. IV.7
Şifahi olaraq, birrəqəmli ədədə bölmə, uyğun hallarda 

qismətin və qalığın söylənməsi. Cavabı isbat etmək. 
Bölməni icra edə bilmək üçün yazılı alqoritmlərdən istifadə 
etmək, istifadə edilmiş üsulun şərhi. Məsələləri həll edərkən 
qalığı interpretasiya (şərh) etmək bacarığı.

Riyaz. IV.3
Uyğunluğu ifadəetmə bacarığının inkişaf etdirilməsi; 

real vəziyyətə adekvat olan uyğunluğu göstərmək 
qabiliyyətinə yiyələnmə.

Riyaz. IV.6

18 saat

Kütlə vahidləri; az və artıq 
verilənli məsələlər;

Kub, prizma;
Konus, silindr, nüvə.

Müxtəlif  ölçü vahidlərini bir-biri ilə əlaqələndirmək. 
Ölçünün verilmiş vahidlərində ifadə olunmuş ölçünün başqa 
ölçü ilə ifadə edilməsi zamanı qalıqlı bölmədən istifadə 
etmək.

Riyaz. IV.5
Fəza fiqurlarını müqayisə etmək və  qruplaşdırmaq 

vərdişlərinə yiyələnmə. Kəsişən fiqurları dərk etmək - 
ümumi nöqtələri göstərmək. Fəza fiqurunun elementlərini 
sadalamaq və göstərmək.

Fəza fiqurları modellərindən göstərilən konfiqurasiyanın 
yaradılması;

Riyaz. IV.8, Riyaz. IV.9

12 saat

Verilənlərin toplanması 
və təşkili formaları. Verilənləri 
təsvir etmə vasitələri – cədvəl, 
piktoqram, sütunlu diaqram.

Verilmiş mövzu, yaxud tədqiq olunacaq obyektə dair 
xassə və kəmiyyətlə bağlı məlumatları toplama vərdişlərinə 
yiyələnmə; xassə və kəmiyyətlə bağlı məlumatların saf-
çürük edilməsi (qruplaşdırılması) – cədvəlin, sxemin, sorğu 
vərəqəsinin, anketin doldurulma qaydalarına yiyələnmə. 
Məlumatların təhlili, müqayisəsi, fərqin aşkar edilməsi.

Riyaz. IV.2, Riyaz. IV.13, Riyaz. IV.14

10 saat
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MÜƏLLİM KİTABININ İCMALI

Müəllim kitabının tərkibində yeni Milli Tədris Planının standartlarına uyğun olan IV sinif riyaziyyat 
dərsliyi üçün metodik tövsiyyələr vardır.

Kitabda təqdim olunan zəngin metodoloji-təlim materialı müəllimə yaradıcı və məhsuldar təlim-tədris 
prosesi həyata keçirə bilməsi üçün geniş imkanlar yaradacaqdır.

Kitabda hər bir dərsin planlaşdırma sxemi verilmişdir. Hər paraqrafa bir neçə dərs həsr etmişik. Eyni 
zamanda, aydındır ki, bizim məsləhətlərimiz tövsiyə xarakterlidir, ola bilər ki, bəzi hallarda müəllim onlardan 
yan keçsin – biz bir çox müəllim tanıyırıq ki, dərsin planlaşdırılmasının və keçirilməsinin özlərinə xas olan 
orijinal tapıntıları ilə seçilirlər ki, bu da əhəmiyyətli dərəcədə sinfin akademik səviyyəsinə və şagirdlərin 
fərdi xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Məhşur macar riyaziyyatçısı və metodika üzrə böyük mütəxəssis Corc 
Poya deyirdi: “Nə qədər müəllim varsa, bir o qədər də metod mövcud ola bilər: lakin metodikada ümumi 
prinsiplər, dərsin planlaşdırılması və keçirilməsi sxemləri vardır ki, onları nəzərə almaq arzuolunandır”. 
Biz, məhz, bu cür tövsiyələr veririk.

Müəllim kitabı eyni zamanda riyazi terminlərin yaranmasına və təsis edilməsinə dair elmi əsaslardan 
ibarətdir. İbtidai pillədə riyaziyyatı öyrətmək üçün bu materialın öyrənilməsi zəruridir. Uyğun olan 
ədəbiyyatı göstəririk. Məsələn, məktəbdə ədəd termininin əsasının qoyulması məsələsi maraqlı və ibtidai 
sinif müəllimləri üçün əlçatan formada verilmişdir. A. Kolmoqorovun məqalələrinin birində (bax, mis., 
[15]). Orada IV sinifin əsas məsələsinin – natural ədədlər nəzəriyyəsinin elmi əsasları – verilmişdir. Müəllim 
kitabında bu nəzəriyyədən istifadə ediləcəkdir. Həmçinin, dərsin planlaşdırılması və keçirilməsi haqqında 
bizim verdiyimiz tövsiyyələrə müəllim yaradıcı şəkildə yanaşmalıdır – öyrətmək sənətdir və həm də 
mümkündür. Dərsin keçirilməsinə, şagirdlərin aktivliklərinin planlaşdırılmasına dair müəllim özünəməxsus, 
fərdi orijinal üsullar da fikirləşməlidir. Müəllim dərs prosesində yaranan (plandan kənar) vəziyyətlərə 
də anında və yaradıcı şəkildə müdaxilə etməlidir. Təlim prosesi zamanı metodik istiqamətləndirmə 
məsələlərində müəllimə kömək üçün kitabın son hissəsində ədəbiyyat təqdim olunmuşdur. Məsələn, Yeni 
Tədris Planı haqqında H. Froydentalın [23] kitabından sitat gözəl səslənir: “Müəllim, onu öyrətdiklərindən 
kardinal şəkildə fərqli olan proqramla təlimin həyata keçirilməsini bacarmalıdır”. Bu, olduqca aktualdır, 
çünki tədris proqramları kifayət qədər tez-tez təftiş olunur.

Dərsin aparılması üçün hazırlığın müxtəlif mərhələlərindən (tədris ili üçün hazırlıq, verilmiş mövzunun 
öyrənilməsinə hazırlıq, verilmiş dərsə hazırlıq) müəllim səmərəli şəkildə istifadə etməlidir. Bu işdə ona biz 
də yardım edirik.

Tövsiyə kitabında, demək olar ki, bütün məsələlər öz həllini tapmışdır. Az qala bütün dərslərin keçirilmə 
sxemi verilmiş, materialın təqdim edilməsinə və izahına dair metodik tövsiyyələr daxil edilmişdir.  
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ŞAGİRDƏ YÖNƏLMİŞ FƏRDİ YANAŞMALAR 

Baxmayaraq ki, IV sinif şagirdi hələ də idraki inkişafın əvvəlki üç il pilləsində olması ilə xarakterikdir, 
biz yenə də hədəf yaşının xüsusiyyətlərinə böyük əhəmiyyət veririk. Jan Pyajeyə [21] görə, bu yaşda 
problemlərin simvolik həlli və obyektləri təsnifatlara ayırma qabiliyyəti baxımından məhdudiyyətlər aradan 
qalxmışdır, artıq şagird öyrəndiyinin əsasında məntiqi əməliyyatlar apara bilər. IV sinifdə şagird artıq idrak 
qabiliyyətlərini inkişaf etdirə bilmək üçün yetişkindir. Məktəblərdə IV sinifdən şagirdlərin təlim prosesinə 
yanaşma tez-tez dəyişilir. Ələlxüsus da, tədris formalarına yönəlik – o artıq fənni daha çox əhatə edir. Lakin 
bu prosesdə irsilik prinsipinin nəzərə alınmaması yeni tələblərin həyata keçirilməsinə çətinlik törədirdi 
ki, IV sinfin bəzi dərslikləri bu baxımdan xarakterizə olunurdu. Yeni Milli Tədris Proqramının metodik 
istiqamətləri təlimin yeni pilləsinə ağrısız keçilməsinə yardımçı olur – ön  plana əvvəllər öyrənilənlərin 
ümumiləşdirilməsi çıxdığında, ümumiləşmənin bu prosesi köhnənin təkrar edilməsi prosesi ilə həyata 
keçirilir. Təlimin yeni pilləsinə yüksəlmə, məsələn, natural ədədlərin öyrənilməsinin yeni konsentrinin  
müzakirəsini və bu müzakirənin yüksək səviyyədə aparılmasını nəzərdə tutur. Bu proses köhnə konsentrlərlə 
(onluqlar, yüzlüklər, minliklər) əlaqəli məsələlərin – nömrələmə, əməllər – təkrar edilməsi ilə bərabər həyata 
keçirilir. Pyajeyə [21] görə, bu yaşda şagird artıq obyektlərin daxili xüsusiyyətlərini, hadisələrin gedişini 
təsəvvür etməyə başlayır – nə baş verərdi, əgər...

Lakin, nəzərə almaq lazımdır ki, şagirdlər abstraksiya, ümumiləşdirmək, sintez kimi riyazi araşdırma 
metodlarından istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər; hər hansı konkret məsələni əsasən o halda həll edə bilərlər 
ki, məsələ reallıqla əlaqədardır. Ona görə də biz vaxtaşırı məlum modellərdən istifadə etmə üsuluna müraciət 
edir və məsələləri həll edərkən bunlardan istifadə edirik. 

IV sinifdə belə dərsliklə işləmək, təlim prosesini idarə etmək prioritetli olur ki, şagirdlərdə oxumaq 
istəyi daha fəal şəkildə oyadılsın, idrak aktivliyi inkişaf etdirilsin, təlim materialları asanlıqla qavranılsın, 
onlar alqoritmə görə hərəkət etsin, həll planını tərtib edə bilsin, ümumelmi bacarıqları inkişaf etdirilsin 
(təhlil, müqayisə, təsnifat). 

Riyaziyyat digər məktəb fənlərinə nisbətən, məsələn, tanımaq, analiz, başa düşmək, seçmək, mühakimə 
yürütmək-isbat etmək kimi spesifik kompetensiyaların zəruriliyi baxımından daha çox xarakterizə olunur. 
Ənənəvi və müasir baxışların sintezi əsasında məzmun məntiq xarakterli tapşırıqlarla, qiymətləndirmə 
və nəzarət məqsədli tapşırıqlarla zənginləşir. Eylerin [25] baxışlarını nəzərə alaraq, riyazi əməllərin 
alqoritmlərinin formalaşması isbat etmənin ölçülü şəkildə istifadə edilməsi əsasında baş verir (bu işdə bu 
gün Bizə əyaniliklər və elektron resurslar yardım edir. Eyler numerasiya (nömrələmə) məsələlərinə də 
böyük önəm verirdi – onlarla sistemin, ədədin yazılışı qaydalarının təhlilini riyaziyyatın əsası hesab edirdi.

Müşahidə etmək və təcrübədən keçirmək, müqayisə etmək, bir növ təbiətşünaslığı öyrənmək üçün 
əhəmiyyətli olan səbəb-nəticə əlaqələrini kəşf etmək, riyaziyyatda da əhəmiyyətlidir. Bu bacarıqlardan 
çox zaman bilgilərin hazırlanmasında, cədvəllərin təsvir edilməsində və müqayisələr aparıldığında istifadə 
olunur.  Riyaziyyatın təlimi prosesində bu intellektual qabiliyyətlərdən istifadə olunur, eyni zamanda 
həm də inkişaf etdirilir. Artıq IV sinifdə həndəsi fiqurların analizi zamanı işimiz abstraksiya, idealizasiya 
qabiliyyəti ilədir  – gündəlik həyatda gözə çarpan formaların idealizasiyası təlim prosesində təhlil etdiyimiz 
həndəsi  fiqurları xatırladır. Qanunauyğunluğu kəşf etmə bacarığının inkişaf etdirilməsi dövri ardıcıllığın 
öyrənilməsindən (I və II siniflər) başlayır və IV sinifdə mövqeli sistemlərin açıq təqdim edilməsinədək 
davam edir. 
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Təlim prosesində şagirdə istiqamətlənmiş yanaşmalara böyük üstünlük veririk. Şagirdlər özlərinin 
bacarıqları ilə fərqlənirlər ki, bu da əsasən onların açıq olmalarında, öyrənmə və qavrama templərinin 
fərqliliyində özünü büruzə verir. Buna görə də, aydındır ki, təlim praktikasının müxtəlifliyi, fərqli 
üsulların-metodların, vasitələrin istifadə edilməsi zəruridir. Ancaq hər birinin “boynuna biçilmiş” aktivlik 
uyğunlaşdırmaq vacib deyildir. Önəmli olan odur ki, hər bir şagird müxtəlif aktivliklərə qoşulsun və bu 
müxtəlifliyi onlara bizim də köməyimizlə müəllim təqdim etsin. Tərəfimizdən müəllimlərə təqdim olunan 
aktivliklər məhz bu müxtəlifliyi – təlim prosesinin müstəqil, rəqabətli və əməkdaşlıq şəraitində aparılmasını 
təqdim edir. 

Kitabda təqdim olunan dərs ssenarilərində bir çox metodik göstərişlərlə yanaşı, bütün şagirdləri tədris 
prosesinə qoşmanın nümunəvi üsulları da verilmişdir – məsələn, məsələləri həll edərkən yardımçı, əlavə 
suallar sistemi ilə qaldırılmış mövzuların ictimai müzakirəsini aparmaqla, qrup halında çalışma ilə, çox 
zaman yarışma xarakteri daşıyan didaktik oyunlarla.

Uzun zaman aparılan araşdırmalar təsdiq edir ki, yalnız fəal və hərəkətli müəllimə baxmaqla deyil, 
şagirdin özü fəal və hərəkətli olan zaman daha  gözəl öyrənir. Tərəfimizdən təqdim olunan sxemlərdən 
dərslərin mühazirə xarakterli olmadığı görünür (və olmamalıdır da), hər bir dərs interaktiv xarakterə 
malikdir. Eyni zamanda şagirdlər yalnız müəllimdən deyil, başqa vasitələrlə də öyrənirlər – sinif yoldaşları 
ilə ünsiyyətlə (məsələlərin açıq şəkildə müzakirəsi yolu ilə, komandalar arasında planlaşdırılmış yarışlarla 
buna nail oluruq), tapşırıqlarla (çox zaman tapşırıqlar sinifdə yerinə yetirilmiş tapşırıqların eynisidir) – 
nisbətən zəif şagirdlər belə evdə o tapşırıqları yerinə yetirərkən çətinlik çəkməməlidirlər. İstedadlı və 
seçilmiş şagirdləri də unutmuruq – tez-tez onlara “Düşün, tap” rubrikası altında təqdim olunan məsələlər 
veririk. Müstəqil təlim zamanı şagirdlər sinif və ya ev tapşırıqlarını müstəqil olaraq yerinə yetirirlər. 
Məsələn, müəllim şagirdlərə müraciət edir, məsələləri həll etmək üçün onlara müəyyən vaxt verir və hər 
birini ayrıca qiymətləndirir. Konkret təlimləri də unutmuruq. Bunun üçün, məsələn, xüsusi rubrikamız da 
var – “KBO” (“Kim birinci olacaq”), burada müvəffəqiyyət qazanmaq üçün çalışmanın başqalarından daha 
yaxşı və daha tez yerinə yetirilməsi gərəkir. Bu cür rəqabətli mühit şagirdlərin motivasiyasını yüksəldir və 
ekstremal şəraitdə səfərbərlik qabiliyyətlərini maksimum inkişaf etdirir. 

Əməkdaşlıqlı öyrənmənin bir çox örnəklərini də təqdim və təhlil etmişik – şagirdlər komandalara 
bölünürlər, komandalar tapşırıqları yerinə yetirməkdə, təqdimat keçirməkdə bir-biri ilə yarışırlar. Qarşıya 
qoyulan hədəfə nail olmanın yeganə yolu sinif yoldaşları ilə əməkdaşlıq etməkdir. Bu zaman tapşırıqları 
yerinə yetirmə prosesinə hər kəs qoşulmalıdır. Komandada tapşırığı yerinə yetirmə işində iştirakın 
keyfiyyətinə baxmayaraq, komandanın hər bir üzvü yerinə yetirdiyi çalışmanın təqdimatını keçirə bilməlidir 
(ola bilər ki, məsələləri komandanın seçilmiş üzvləri həll etsinlər, lakin bu həll komandanın bütün üzvləri 
üçün anlaşılan olmalıdır, mümkündür ki, onlardan hansısa təqdimat keçirməli olsun).

Yaxşı nəticəni əldə edə bilmək, təlim prosesinə ayrı-ayrı qabiliyyətli şagirdləri qoşmaq üçün müəllim 
formaların üçündən də istifadə edə bilər.

Şagirdə istiqamətlənmiş təlimin əlverişli şəraitlə təmin edilməsi təlim prosesinin şagirdlərin 
ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Bu formaya metodik ədəbiyyatda 
diferensial  təlim deyirlər. Bu zaman eyni sinifdə müxtəlif nailiyyətlərə malik şagirdləri fərqli şəkildə 
öyrədirik, şagirdlərin müxtəlif qruplarını müxtəlif üsullarla, bəzən fərqli məzmunlu materialla öyrədirik. 
Diferensial təlimin məqsədi hər bir şagirdin öz imkanları çərçivəsində yüksək nəticələrə nail ola bilməsidir. 
Aydındır ki, bu, eyni cür nəticələri əldə etmək demək deyildir. Diferensial, fərdi yanaşmalarla şagirdlərə 
təlim prosesində mövcud olan baryerləri aşmaq və nəticələrini ən gözəl şəkildə yaxşılaşdırmaq imkanı 
verilir. Müəllim bunlara davamlı qiymətləndirmə və şagirdləri çevik qruplaşdırma yolu ilə nail olur. Təlim 
prosesində məzmun, tapşırıqlar, təlim mühiti kimi elementlərin diferensiallaşdırılması mümkündür. Təlimin 
effektivliyi şagirdlərimizi nə dərəcədə tanmağımızdan, onların maraqlarını, ehtiyaclarını necə bildiyimizdən 
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asılıdır. Eyni zamanda müəllim standartın məzmununu, tələblərini yaxşı tanımalı və standartla tələb olunan 
məqsədlərin tələsmədən və keyfiyyətlə icra edilməsinə fokuslanmalıdır.

Diferensial təlim zamanı şagirdlərin bir hissəsi müstəqil çalışır, hər hansı qrupsa – bizim nəzarətimiz 
altında. 

Diferensial təlim inkişafetdirici qiymətləndirmənin sonrakı zəruri addımıdır.
Aydındır ki, şagirdə istiqamətlənən fərdi yanaşmaları həyata keçirmək böyük səy tələb edir; müxtəlif 

variantların tərtib edilməsi (“əlçatan” və “qəlizləşdirilmiş”), akademik çətinlikləri olan şagirdlərə məqsədli 
yardım – hər addımda təlimatlar, ipucları vermək, sinif yoldaşları ilə birgə çalışma imkanı saxlamaq; 
təkrarlamaqla, fərqli üsulla təlim; yeni terminlərin, anlayışların çatdırılması, əlavə zaman ayrılması.

Yüksək hazırlıqlı şagirdlərlə çalışma zamanı yanaşma fərqlidir; şagirdlərə müstəqil olaraq yerinə yetirə 
biləcəkləri daha mürəkkəb tapşırıqların verilməsi. Dərindən düşünmək tələb edən tapşırıqların verilməsi, 
nisbətən abstrakt məsələlərin qeydə alınması, yeni məlumatların istifadə edilməsi; ola bilər ki, bəzən düzgün 
həll olunmamış məsələlər verək və düzəltmələrini xahiş edək. Nəzərə çarpacaq ipuclarından istifadə etmirik; 
şagirdlərdən xahiş edirik ki, diaqramları, sxemləri özləri yaratsınlar, müxtəlif yollarla öz fikir-mühazirələrini 
ifadə etsinlər.

Diferensial təlim metodik ədəbiyyatda skaffoldinq adı ilə tanınmaqda olan təlim texnikasına bağlıdır. 
Skaffoldinq ingilis terminidir və taxtabənd (dəzgah) inşa etmək anlamındadır, indiki halda – təlim dəzgahı 
qurmaq deməkdir. Bu, şagirdin məzmunu anlaya bilməsi üçün dəzgah qurub, təkan verməkdir. Yeni materialla 
tanışlığa başlamazdan əvvəl şagirdlərin bilməli olduqları materialı skaffoldinq daha da möhkəmləndirir.

Skaffoldinq müstəqil olaraq tapşırığı yerinə yetirə bilməyən şagirdlərə yardım etmək deməkdir. 
İnşaatçıya dəzgah müvəqqəti olaraq yardım etdiyi kimi, müəllim tərəfindən şagirdə təlim “dəzgahı” 
vasitəsilə edilən yardım da müvəqqəti olmalıdır.

Şagirdə hesablanmış təlim strategiyalarından problemə yönəlmiş təlimi və layihələri ayırmaq gərəkir. 
Problemə yönəlmiş təlimlə şagirdlərdə həyatları boyu istifadə edə biləcəkləri bacarıq-vərdişlər inkişaf edir. 
Bu, problemin həlli, zamanı rasional şəkildə bölmə, işi planlaşdırma və məsələni yaradıcı şəkildə dərk etmə 
qabiliyyətləridir. Tərəfimizdən təqdim olunan layihələr şagirdlər üçün maraqlı və öhdəsindən gəlinəndir. 
Riyaziyyatın praktiki istifadə hallarının öyrənilməsi (məsələn, ədədlərin mövqeli sistemdə ifadə edilməsi 
zamanı maşınların spidometrlərində qət edilmiş məsafənin hesablanması) riyaziyyatı öyrənmək marağını 
gücləndirir. Eləcə də şagird dərsliyində oynanılma qaydaları ilə birlikdə verilmiş riyazi oyunlar riyaziyyatı 
öyrənmək marağını gücləndirir. 

Ola bilsin ki, müəllimin sinifdə xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şagirdləri də olsun (inkişafı məhdud və 
əngəlli şagirdlər, sosial-emosional problemi olan şagirdlər, öz istedadı ilə başqalarından seçilən uşaqlar). 
Bu baxımdan onlarla işləmək qaydalarını yaxşı bilməliyik – onları təlim prosesinə necə cəlb edək ki, xüsusi 
diqqətə, qayğıya və şəfqətə ehtiyaclarının olduğunu hiss etdirməyək... Tədris planlarının tərtib edilməsi, 
şagirdin akademik irəliləyişinin planlaşdırılması lazımdır (məhdud qabiliyyətli şagirdlər üçün) və yüksək 
akademik səviyyəli uşaqların əlavə məlumatlar əldə etmələri üçün yardım olunmalıdır. Onlar üçün müəllim 
bizim dərslikdə və müvafiq təlim resurslarında gərəkən materialı asanlıqla əldə edə biləcəkdir.

 Sadədən mürəkkəbə doğru hərəkət, nəzəriyyə ilə təcrübənin əlaqələr prinsipinin həyata keçirilməsi, 
müşahidə, müqayisə-uzlaşdırma, sınaq üsullarından istifadə etmək dərsliyin əsaslandığı mühüm 
yanaşmalardır. Ümumi və abstrakt xarakterli biliyi mənimsəmədən əvvəl daha özəl və konkret biliklə tanış 
olunur. Bilik əldə etmənin əsas yolu induktivdir, yeni biliyin qazanılması problemli situasiyanın təhlili ilə 
başlayır. Riyazi obyektlərin müqayisəsi (nə ilə fərqlənir və ümumi olan nədir?), təsnifatlaşdırma bacarığı (hər 
hansı əlamətinə görə iki qrupa böl), verilmiş məsələni müxtəlif üsullarla həll et (məsələn, alt-alta yazmaqla 
topla, yaxud toplamanın hər hansı şifahi üsulundan istifadə edərək ifadənin qiymətini tap), əlverişli üsulun 
seçilməsi (toplamanın hansı üsulundan istifadə edərdin?) kimi intellektual bacarıqların inkişafı üçün işlərə 
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zaman ayırmalıyıq.
İbtidai məktəbdə effektiv təlim mühitini təmin etməyə yardımçı təlim resurslarının istifadəsi ilə də 

nail olmaq olar. Məsələn, mövqeli sistemdə ədədlərin yazılışını və bu sistemi istifadə etməni mənimsəmək 
üçün yardımçı resursları da qoşa bilərik – kubikləri, gürcü pul nişanlarının modellərini, üzərində ayrı-ayrı 
rəqəmlər təsvir olunmuş kartları (onları, məsələn, didaktik oyunlar zamanı istifadə etmək olar), elektron 
resursları.

Tərəfimizdən təqdim olunan proqramın əsasını təşkil edən əsas prinsiplər Milli Tədris Planı ilə 
müəyyən edilmiş tədris proqramı ilə tam uyğunluq təşkil edir: materialın düzülüşündəki sistemlilik, 
ötürmənin əlçatarlığı, dilin müəyyənliyi, dəqiqlik və sadəlik, çalışmaların və onları icra etmənin çoxçeşidliliyi, 
təlim prosesinin müxtəlif yaradıcı örnəklərinin təqdim edilməsi. 

Şagirdi qiymətləndirmənin mexanizmləri qiymətləndirmənin məqsədlərinə və əsas meyarlarına 
əsaslanır ki, bu, ədəbiyyatdan yaxşı tanışdır – məsələn, şagirdin güclü, zəif tərəflərinin aşkarlanması 
və şagirdin oxuması üçün əlverişli şəraitin yaradılması. Elə buradaca qeyd olunmalıdır ki, Milli Tədris 
Planlarının köhnə və yeni redaksiyalarında fərq məhz qiymətləndirmə ilə bağlı fəsil və maddələrdədir.  Bizim 
dərsliklərimizin yaradılmasında əsas olan yeni sənəddə oxuyuruq: “qiymətləndirmə şagirdin fərdi inkişafı 
haqqında məlumat verməlidir, o, təlimin konstruktivist prinsiplərinə əsaslanmalıdır”. Konstruktivizm isə o 
deməkdir ki, şagird yeni biliyi düşünərək qurur, quraşdırır. Təlim – riyazi konstruktiv fəallıq şagirdlə müəllim, 
yaxud  müəllimin özünün tapşırığı ilə şagirdlər arasında inteqrasiyanı nəzərdə tutur. Konstruktivistik təlim 
üç fazalıdır:

I. “Əvvəlcədən”, yəni hazırlama – yeni mövzu üçün əvvəlki biliyin aktivləşdirilməsi, yeni mövzu ilə 
şagirdləri maraqlandırmaq, müvafiq fəallıq üçün şagirdlərin zehni səfərbərliyi (zehni hazırlıq).

II. “Ərzində” – yeni mövzunun tərtib və ya kəşf olunması; onun məsələlərinin və kontr-məsələlərinin 
təhlili; problemin həlli üçün əməliyyatların seçilməsi və təhlili; şagirdlər öyrəniləcək mövzunu anlayırlar, 
bilik və bacarıq-vərdişləri mənimsəyirlər.

III. “Sonra” – öyrənilmiş mövzunun möhkəmləndirilməsi, inkişafı; ondan istifadə edilməsi, çətinlikləri 
dərk etmə; onun müxtəlif cəhətlərinin göstərilməsi. Şagirdlər öyrəndiklrərini möhkəmləndirirlər və ondan 
istifadə etmək üçün məşq edirlər. 

Təhsil və Elm Nazirliyindən alınmış tövsiyələrlə (“Müəllim kitabının tövsiyə strukturu”) ayrı-ayrı 
mövzuların tədris ssenarisi deyil, ayrı-ayrı dərs ssenarilərinin təqdim edilməsi tələb olunmuşdur (biz bütün 
dərslərin ssenarisini təqdim etmişik), ona görə də üç fazalı modelin həyata keçirilməsi bir neçə dərsə 
bölünmüşdür və hər bir faza ayrıca dərs (iki də ola bilər) ssenarisi ilə təqdim olunmuşdur.

Milli  Tədris Planının yeni sənədində məsələləri qiymətləndirməyə dair yeni qeyd ortaya çıxmışdır 
ki, inkişafetdirici qiymətləndirmənin mahiyyətini və texnologiyasını radikal şəkildə dəyişir. O cümlədən, 
qiymətləndirmənin əsas vəzifəsini təşkil edir: A) şagirdin biliyinin qurulması və biliklərin yaddaşda bir-biri ilə 
uzlaşma proseslərini göstərsin. B) Yeni mövzunu başlayana qədər şagirdin əvvəlki biliyini və təsəvvürlərini  
müəyyənləşdirsin. C) Şagirdin özünün güclü və zəif tərəflərini müstəqil olaraq necə dəyərləndirdiyini və 
şəxsi inkişafı üçün nə dərəcədə düşünülmüş və effektiv addımlar atmasını aşkarlasın. 

Məlum olduğu kimi, qiymətləndirmənin iki forması vardır – inkişafetdirici və müəyyənləşdirici (o 
cümlədən diaqnostik). I-IV siniflərdə birinci forma ilə məhdudlaşırıq – şagirdlərə müxtəlif məsləhətlər, 
tövsiyələr, yaxud problemi həll etmə yollarının arayışı vasitəsilə yardım edirik. Məsələn, sinif çalışmaları, 
adətən, interaktiv formada, sual-cavab “rejimində” aparılır – bu zaman şagirdlərin cavablarının analizi, 
təshihi və məsləhəti onların inkişafı işində olduqca əhəmiyyətli rol oynayır. Müəllimlərə məsləhətlərimiz, 
təlim prosesi zamanı ortaya çıxan məsələləri müzakirə edərkən şagirdlərin təşəbbüsünü həvəsləndirmələri, 
şagirdlər tərəfindən mövqelərini qeyd etmələri, gözə çarpan çatışmazlıqları hamıya açıq şəkildə qeyd 
etmələri, fərqli mülahizələr irəli sürmələri, anlaşılmayan məsələləri yenidən təhlil etmə istəkləri bizim 
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üçün çox mühümdür. Dərslikdə təqdim olunan tapşırıqların rəngarəngliyi şagirdlərin qiymətləndirilməsinin 
həyata keçirilməsi işində olduqca əhəmiyyətlidir – diaqramların və cədvəllərin oxunması, məlumatların 
təhlili vasitəsilə nəticələr çıxarılması; ədədi ifadənin qiymətinin müxtəlif üsullarla tapılması; həndəsi 
fiqurların aşkarlanması, adi, gündəlik həyatda istifadə edilməsi, “Düşün, tap” və “KBO” rubrikaları altında 
təqdim edilən məsələlərin həlli zamanı mülahizə-isbatlama bacarığının üzə çıxarılması; qrup halında 
çalışma layihələri, didaktik oyunlar – onların keçirilməsi zamanı yaradıcılıq, əməkdaşlıq (qrup üzvləri ilə) 
kimi mühüm bacarıq-vərdişlər ön plana çıxır. Fiqurların qurulmasına, tanınmasına, fiqurların bölünməsinə, 
fəza cisimlərinin qavranılmasına, ölçü vahidlərinin istifadəsinə, göstərilmiş meyarlarla məlumatların 
düzülməsi, qruplaşdırılması və təsnifatına dair tapşırıqlarımız vardır. Şagirdlərin qiymətləndirilməsi əsasən 
ev tapşırıqlarını yerinə yetirmə, sinifdə sual-cavaba fəal və yaradıcı şəkildə qoşulma, qrup layihələrində və 
oyunlarda məhsuldar iştirak etmə mexanizmlərindən istifadə etmə yolu ilə müəyyənləşdirilir.
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ŞAGİRD KİTABININ İCMALI 

Şagird dərsliyinin əsasını müvafiq yaşa uyğun şagirdlər üçün məzmunun seçilməsinin və ötürülməsinnin 
əlçatar olması prinsipi təşkil edir. Bu seçim formalaşmış, sabit nüvə bazasında baş verir. O, ənənəvi 
mövzuların yeni anlayışının, riyaziyyat biliyindən asılı olan inteqrasiyanın keyfiyyət artımının və yeni 
məsələlərlə zənginləşdirilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq, riyaziyyat təlimi təcrübəsinin süzgəcindən 
keçərək süzülmüşdür. Məzmun istiqamətləri təlim planının illik proqramında təqdim olunmuşdur.

Ədəbiyyatda göstərilən bütün funksiyalar şagird dərsliyində nəzərə alınmışdır (bax. məs., [2]); biliyi 
ötürmə funksiyası, bacarıq və kompetensiyaları inkişaf etdirmə funksiyası, biliyi qiymətləndirmə funksiyası; 
biliyin inteqrasiya edilməsi funksiyası – vertikal inteqrasiya (eyni fənn hüdudlarında), horizontal inteqrasiya 
(müxtəlif fənlər çərçivəsində), ictimai və mədəni tərbiyə funksiyası. Bu baxımdan sabit inkişaf prinsiplərinin 
həyata keçirilməsi  – gender bərabərliyi, təhlükəsizlik mühiti üçün qayğı, sağlam həyat tərzi üçün qayğı, 
şəhər və digər yaşayış məntəqələrinin sabit inkişafı, digər enerji qaynaqlarının istifadəsi əhəmiyyətlidir. 
Dərslikdə təqdim olunan material bu tələbləri nəzərə alır – bizim “personajlarda” gender bərabərliyi qorunub, 
Gürcüstanın dəniz və dağ kurortları barəsində məlumatların toplanması, xeyriyyə fondları tərəfindən 
göstərilən yardımlar haqqında söhbət; sıradan çıxmış krandan su itkilərinin miqdarının müəyyənləşdirilməsi 
barədə söhbət (dərslikdə təhlil olunmuş məsələ), idman, sənət əsərləri sərgiləri haqqında söhbətlər, kənd 
təsərrüfatı işləri haqqında söhbətlər. “Müxtəlif” adlı xüsusi rubrikamız da var ki, onun sayəsində şagirdlər 
müxtəlif mədəni hadisələr barəsində biliklərini artırırlar. Sinif otağında intizamın, təmizliyin qorunması 
məqsədi ilə, növbətçilik haqqında xüsusi layihəmiz vardır. Məsələlərdə ağacların əkilməsi, təhlükəsiz 
hərəkətin təmin olunması, öz tarixini bilmənin zəruriliyi haqqında göstərişlər yetərincədir; digər ölkələrin 
sosial-mədəni xarakteristikası haqqında, dünya miqyaslı mədəni abidələr (bu abidələrdə həndəsi fiqurların 
aşkar edilməsi) haqqında məlumatlar da kitabda yer almışdır.

Çalışırıq ki, dərslikdə yoxlanılmamış məlumat olmasın; bütün məlumatlar doğru, anlayışlarsa anlaşılan 
olsun.

Bizim kitabımız novatorçudur – o, əvvəllər başqa heç bir müəllif tərəfindən (bizdə və ya xarici ölkədə) 
yaradılan dərsliyə bənzəmir.

Mətnin qavranılması məsələsinə böyük diqqət yetiririk.
Mətnin aydın strukturu vardır; əvvəli, orta hissəsi, sonu asanlıqla seçilir. Hər bir başlıq məzmununa 

uyğundur və “canlı” deyilən formalaşma ilə seçilir; məsələn, “Birdən minə qədər natural ədədlərin yazılış 
qaydasını xatırlayaq”, “Toplama və çıxmanın naməlum komponentlərini tapırıq”, “Alacaqlarımız üçün 
vəsaitimiz bəs edəcəkmi?”, “Toplamanın qaydasını seçək”, “Vurmanın xüsusiyyətləri, vurma cədvəlini 
yadımıza salaq”. Ancaq qısa başlıqlar və var, məsələn, “Kütlə vahidləri”, “Piktoqram”, “Sütunlu diaqram”. 
Oyunlar da canlı başlıqlarla seçilir: “Sonuncu fiqur kimlə rastlaşacaq?”

Diqqət yetiririk ki, çalışmaların növləri “balanslaşmış” şəkildə təqdim edilsin – biliyin, burada bir 
tərəfdən idrak (koqnitik), motorik və davranış bacarıqlarını inkişaf etdirməyə doğru istiqamətlənmiş 
çalışmaların balanslaşdırılmasından, digər tərəfdən isə mürəkkəblik səviyyələrinə görə balanslaşdırmaqdan 
söhbət gedir. 

Müəllim həmişə yadda saxlamalıdır ki, riyaziyyat onun müxtəlif hissələrinin süni birləşməsi deyil, 
vahid bir elmdir, ona görə də çatdırılma üsulları məsələlərin bir-biri ilə əlaqələrini nəzərdə tutur. Sütunlu 
diaqramdan istifadə edilməsi natural ədədlərin və üzərində əməllərin öyrənilməsi prosesində I fəsildə 
təqdim olunmuşdur, ancaq məlumatların analizi və statistik elementləri 5-ci fəsildə də təhlil olunur, həndəsə 
və cəbr elementlərinin təhlili bütün kurs ərzində davam edir. Bu mövzuların bəzi hissəsi təmərküzləşmiş 
halda təqdim olunur. Milli Tədris Planının müəlliflərinin bu mərhələdə  cəbri işarələrin geniş şəkildə istifadə 
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edilməsi barədə təmkinli yanaşmaları ilə razılaşırıq. Bu problem bir çox rus dərsliklərində gözə çarpır (bax, 
məsələn, [6], [7],[18]).

Tapşırıqlar elə ardıcıllıqla təqdim olunmuşdur ki, sadədən mürəkkəbə doğru istiqamətlənmişdir. Sinif və 
ev çalışmaları üçün tapşırıqlar ayrıca verilmişdir, çalışmaların rəngarənglik sistemi (“testlər”, qrup halında 
çalışma üçün məsələlər, məsələlər-oyunlar, təkrar üçün əlavə məsələlər) şagirdlərin tənqidi təfəkkürünün 
inkişaf etməsinə şərait yaradaraq, riyaziyyatın  şüurlu olaraq öyrənilməsinə, həyatda ondan istifadə etmə 
vərdişlərinin yaranmasına və riyaziyyatı öyrənməyə dair marağın dərinləşməsinə imkan yaradır. Testlər elə 
seçilmişdir ki, məsələləri həll etmənin ətraflı icra edilməsi prosedurlarını deyil, öncə şagirdlərin mövcud 
situasiyanı dəyərləndirmələrini təmin edir və düzgün cavabları seçmə bacarıqlarını  yoxlayır. Bu növ 
çalışmaların mənfi və müsbət cəhətləri barədə mübahisə uzun zamandır getməkdədir. Lakin, baxmayaraq 
ki, bu növ məsələlərdə yalnız cavabın seçilmə mərhələsi qabardılıbdır, müəllimin baxışına uyğun olaraq, 
məsələnin həlli mərhələsindən də mühakimə yürütmək olar, ona görə də bu növ məsələlər təlim və özünü 
qiymətləndirmə məqsədləri üçün də yararlı ola bilər.

İndi şagird kitabının quruluşuna nəzər salaq: kitabın əvvəlində ekspertlərə və müəllimlərə, treninq-
seminar təşkilatçılarına təşəkkürdən sonra, dördüncü siniflilərin salamlanması və xoş niyyətlər arzulanması 
gəlir. Kitabdan istifadə etmək üçün məsləhətlər də elə buradadır.

Dərslik altı fəsildən ibarətdir. Hər bir fəsil isə – paraqraflardan. Bəzən paraqraf ikihissəlidir. Hər bir 
mövzu təkrar etmə və biliyin möhkəmləndirilməsi üçün cəmləşdirici (yekun) məsələlərlə sonlanır.

Dərslik şagird kitabı üçün tələb olunan bütün tələblərə uyğun olaraq tərtib edilmişdir. Mündəricat 
kitabın əvvəlində, riyazi simvollar cədvəli, riyazi terminlər lüğəti, ölçü vahidləri və başqa məlumatlar 
kitabın sonundadır.

Şagird kitabı təlim prosesinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi üçün bir vasitədir. Şagirdlərlə 
söhbət, həmçinin, kitabın mətnindən fərqli də qurula bilər. Dərslik müəllimə yardım edir – orada şagirdin 
aparmalı olduğu zehni fəaliyyəti öz əksini tapmışdır.

Şagird kitabında nəyi isə yazmağı, çəkməyi ön görən materialın yer almaması tələb olunur. 
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ŞAGİRD KİTABININ ƏSAS KONSEPTUAL PRİNSİPLƏRİ BUNLARDIR:

• Kursun öyrənilməsinin əsas metodu induktivdir;
• Yeni biliyin mənimsənilməsi problemli situasiya vasitəsilə başlayır;
• Riyazi yanaşmanın xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi əyani təqdim edilmiş sxemlə aparılır;
• Təlim məsələlərinin müxtəlif üsullarla həllinə, bu üsulları müqayisə edərək təhlil edilməsinə, seçim 

etməyə və seçimi isbat etməyə əhəmiyyət verilir. Bunlar tənqidi təfəkkür qabiliyyətinin inkişafı üçün mühüm 
aktivliklərdir.

• Dərslik müxtəlif formalarda aparılan qrup və fərdi çalışmaları tətbiq edir.

Şagird kitabında mövzular 6 fəsildə inteqrasiya olunmuş şəkildə təqdim olunmuşdur. Məsələn, 6-cı 
fəsildə verilənlərin təhlili (riyaz. IV. 11 – riyaz. IV. 13), ölçü vahidləri, (IV. 5) və həndəsi məsələlər təqdim 
olunmuşdur (riyaz. IV. 8.,  riyaz. IV. 9). Önəmli mövzulardan biri – uyğunluq (riyaz. IV. 6) III fəsildə 
verilmişdir, natural ədədləri ifadə etmə, vurma və bölmə məsələləri də (riyaz. IV. 3) elə buradadır. Natural 
ədədləri təsvir etmə, müqayisə etmə və sıralama məsələləri (riyaz. IV. 1., riyaz. IV. 2) I və II fəsillərdə 
verilibdir. Ancaq I fəsil əsasən öncəki il öyrənilmişlərin təkrarına və minə qədər ədədlərin məsələsinə həsr 
olunur. IV fəsildə tamın hissələri və zaman vahidləri inteqrasiya olunmuş şəkildə təqdim olunmuşdur, 
marşrut və marşrutun uzunluğu (riyaz. IV. 4., riyaz. IV. 5., riyaz. IV. 10., riyaz. IV. 11).

Beləliklə, dərslik IV sinif standartlarına tam olaraq cavab verir.
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MÜƏLLİFLƏR TƏRƏFİNDƏN ŞAGİRD KİTABINDA İSTİFADƏ 
OLUNMUŞ ŞƏRTİ İŞARƏLƏRİN İZAHI

KİTABDAN NECƏ İSTİFADƏ  ETMƏLİ
 Məsləhətləri oxuyun, xüsusi simvolların təyinatları ilə tanıs olun.

Bu işarə sinifdə yerinə yetiriləcək işlərin başlamasını bildirir. Bu 
məsələlərin nömrələri dairələrdə yerləşdirilmişdir, rənglidir, məsələn,  

4 .

Bu işarə ev işlərinə məxsus olan məsələləri göstərir. Bu məsələlərin 

nömrələri üçbucaqda yerləşdirilmişdir, məsələn, 5 .

“Müxtəlif” – maraqlı faktları və hadisələri göstərir.

Bu işarənin ardınca gələn məsələləri həll etmək üçün fərasətinizi 
göstərməli olacaqsınız. Bu məsələlərin nömrələri kvadratlarda 

yerləşdirilmişdir, məsələn,  1  .

Bu işarə ilə qrup işinin layihələri ayrılmışdır – belə tapşırıqlar 
həmyaşıdlarınızla birlikdə işləmə təcrübənizi artırır.

Bu işarə ilə oyunlar işarələnmişdir – onlar vasitəsi ilə riyazi biliyinizdən 
necə istifadə etmə təcrübəsi qazanacaqsınız.

Kim birinci olacaq. Bu işarə ilə göstərilmiş məsələləri həll edərkən 
çalışın fərasətliliklə birlikdə iti düşüncənizi də gücləndirəsiniz.

Mətni daha aydın dərk etmək məqsədi ilə, bəzi sözlərin mənşəyini, onun 
oxşar mənasını  göstərmək lazım olduğunu düşündük. Belə qeydlər 
mətndə bu işarə ilə göstərilmişdir.

Bu işarə ilə ayrılmış bütün məsələ-misalları dəftərinizə köçürüb sonra 
həll etməlisiniz.

QRUPLA İŞ

EV TAPŞIRIĞI

DÜŞÜN

MÜXTƏLİF

OYUN

SİNİFDƏ

Kitabla ehtiyatlı olun!
Sizin kitabda edəcəyiniz qeydlərlə  (həllər, göstərişlər) kitab başqası 

üçün yararsız hala düşə bilər!

Bizim lüğət 

iVİPKBO
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MÜƏLLİM KİTABININ PRAKTİKİ HİSSƏSİ

Müəllim kitabının tərtib edilməsində Təhsil və Elm Nazirliyindən aldığımız məsləhətlərdə (“Müəllim 
kitabının tövsiyə edilən strukturu”), hər fəslin ən azı 2 dərs ssenarisi ilə təqdim edilməsi tapşırılırdı. Biz, 
müəllimlərin əvvəlki illərdəki xahişini də nəzərə aldıq və Müəllim kitabında bütün dərslərin keçirilmə 
sxemini təqdim etdik. Metodik ədəbiyyatda, bir qayda olaraq, məsələnin təliminin təxmini sxemini təqdim 
edirlər. Məsələnin təliminə isə, məsələn, üçfazalı konstruktivistik strategiyanın həyata keçirilməsi halında, 
adətən bir neçə dərs həsr olunur. Bu halda fənnin tədris sxemi belə görünə bilər:

Müəllim:  

Fənn:
Riyaziyyat 

Sinif: IV

Mövzu: mövzunun başlığını göstəririk Vaxt: dərslərin sayını göstəririk

Dərsin məqsədi/nəticələri (bilik, bacarıq-vərdişləri, münasibətləri)

Dərsin məqsədi/nəticəsi: şagirdlər bölüşə bilərlər...

Milli Tədris Planının standartı Riyaz. IV.10. İndikatoru və hədəf nəticələri yazacağıq

Şagird təşkilatlarının formaları: fərdi, cütlər, qrup, bütün sinif

Dərsdə istifadə edilən əsas üsul və aktivliklər: konstruktivistik üsul (interaksiya, iş görməklə 
öyrənmə, skaffoldinq)

Təlim materialı və resurslar: 
Göstəririk, məsələn qələm, uzunluğu ölçən lent, kubiklər

Diferensiyasiya halında müxtəlif növ çətinlikdəki materialları necə bölüşdürdüyümüzü göstərə bilərik

Lazım olan əvvəlki bacarıq-vərdişlər:

Məsələnin öyrənilmə gedişatı, məsələn, üçfazalı modelə görə:

1. “Əvvəlcədən” (zamanı göstərək). Aktivliyin məqsədi şagirdlərin əvvəlki biliklərinin aktivləşdirilməsi, 
motivasiyanın yüksəldilməsi və qrup halında çalışma qabiliyyət-vərdişlərinin inkişaf etdirilməsidir ki, yeni 
biliyin qurulmasına şərait yaratsın. 
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Aktivlik 1.

Müəllim ev tapşırığının yerinə yetirilməsini yoxlayır. Şagirdlər müəllimin və sinif yoldaşlarının da 
yardımı ilə icra olunmuş çalışmanın keyfiyyətini yoxlayırlar. Seçimin hər hansı qaydasından istifadə edərək, 
müəllim yazı lövhəsinə şagird çıxarır və o, ev tapşırığından müəllimin seçdiyi məsələnin həllini yazır. 
Şagirdlər cavablarını müqayisə edir və öz mövqelərini hər hansı üsulla qeyd edirlər. Tapşırıqlarını səhvsiz 
yerinə yetirmiş şagirdlərə müəllim dərslikdən əlavə çalışma verir. Səhvləri olan şagirdlər isə bir parta 
arxasında qruplaşırlar, müəllim skaffoldinq yardımı ilə onlara səhvlərini düzəltdirir. Sonra müəllim müstəqil 
çalışan şagirdlərə dönür və onların yerinə yetirdikləri çalışmaları yoxlayır (suallar vermək vasitəsilə).

II.  Ərzində (təxmini vaxtı göstəririk). Aktivliyin məqsədi şagirdlərin biliyi quraşdırmalarıdır.
Yeni mövzunun təhlili yenə də sual-cavab rejimində aparılır və o, bir neçə aktivliyə bölünə bilər. 

Birinci aktivlik həyati məsələlər ola bilər ki, riyazi prosedurları təhlil etdikdən sonra (II aktivlik) ola bilər ki, 
üzərinə yenidən qayıdaq. Eyni zamanda, göstərilməli olan məşğələlərinin müxtəlif formalarından istifadə 
edə bilərik.

III. “Daha sonra” (vaxtı göstəririk). Bu fazada qazanılmış biliyin möhkəmləndirilməsi həyata keçirilir.
Əgər müəllimin şagirdlərin müxtəlif profillərinə görə bölünmələrinə dair məlumatları varsa, o zaman 

qrupların yaradılması və tapşırıqların verilməsi bu məlumatlara görə həyata keçirilir. İcra etmənin təqdimatı 
məsələnin həllindən, cədvəllərin tərtib edilməsindən, mətn şəklində cavabların verilməsindən (məsələn, 
yeni anlayışların təyin edilməsindən) ibarət ola bilər. Vaxt başa çatdıqdan sonra şagirdlər təqdimat edirlər. 
Müəllim dərsi yekunlaşdırır, ev tapşırıqları verir.

Bu sxem tərəfimizdən verilən dərslər ssenarisindən fərqli ola bilər, lakin bu ssenarilərdə ümumi sxemdə 
təqdim olunan fazalar və nüanslar asanlıqla oxunur. Hər dərsin keçirilməsinə tövsiyə sxemi təqdim etmək 
qərarını qəbul etdiyimizdən belə bir fərq yarandı: Təhsil və Elm Nazirliyindən aldığımız sənəddə belə 
göstərilmişdi: “Müəllim kitabının praktiki hissəsi, dərsin ssenariləri, ...”.
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I FƏSIL
 
TƏKRAR. MİNƏ QƏDƏR NATURAL ƏDƏDLƏR
 
Təlim prosesində bu fəsildə təqdim olunan materialın öyrənilməsinə ayrıca diqqət yetirilir. Hesab edirik 

ki, yay tətillərindən sonra şagirdlərin  təlim prosesinə qoşulmaları III sinifdə öyrəndikləri əsas məsələlərin 
təkrarı ilə başlamalıdır. II fəslin materialına hazırlıq, yəni milyona qədər natural ədədlərlə tanış olmaq sadə 
motivasiyaedici məsələlərin təhlili ilə başlayır. Diqqəti ədədlərin onluqların mövqeli sistemində mərtəbələrin 
mahiyyətinə yönəldirik. Natural ədədlərin təxmini qiymətini, yuvarlaqlaşdırılmasını və onların istifadə 
edilməsini təhlil edirik. Eləcə də, natural ədədlərin müqayisə edilməsinə və sıralanmasına dair təsvirlərin 
təkrarı da önəmlidir. Fəslin tədrisini əlavə məsələlərin təhlili ilə yekunlaşdıracağıq.

Düşünürük ki, sadə məsələlərin çoxluğu şagirdlərin təlim prosesinə qoşulma keyfiyyətini yüksəldəcəkdir. 
Qeyri-trivial məsələlər də elə burada verilmişdir ki, onların həll edilməsi xeyli fərasət tələb edir.

§ 1. BİRDƏN MİNƏ QƏDƏR NATURAL ƏDƏDLƏRİN YAZILIŞ QAYDASINI    
  XATIRLAYAQ

Bu mövzuya 4 dərs həsr edə bilərik
 
1-ci DƏRS
 
Mövzu: Minə qədər natural ədədlərin yazı numerasiyası.
Məqsəd: Ədədləri təsvir etmə və mövqeli sistemi nümayiş etdirə bilmə qabiliyyətinin inkişafı. Rəqəmin 

qiymətinin adı (Milli Tədris Planı - MTP. İlin sonuna olan hədəf nəticələr və indikatorlar, Riyaz. IV. 1.).

Ön şərtlər: Materialı mənimsəyə bilməsi üçün şagirdin malik olduğu bilik və təcrübə, o cümlədən, 
digər fənlərdə öyrəndiyi materiallarla əlaqə:

Onluq mövqeli sistemin müxtəlif modellərlə nümayiş etdirilməsi, minə qədər ədədin mərtəbə 
vahidlərinin cəmini təsəvvür etmək bacarıqları.

Şagird oxuma texnikasına sahib olmalı, kiçik həcmli mətnləri yüksək səslə oxumağı bacarmalı, durğu 
işarələrində pauzaya riayət etməlidir (MTP, gürc. III.4.). 

Resurslar: Kubiklər, çubuqlar.

Mövqeli sistemin dərk edilməsi ilə əlaqədar aktivliklər III sinfin dərsliyində verilmişdi. Bu aktivlikləri 
təkrar etmək olar. Sonralar 1000-dən çox ədədin olması halında bu aktivlikləri yaymaq olar. 1000-ə qədər 
ədədin nümayişi yardımçı resursların istifadə edilməsi ilə ola bilər (kubiklər, çubuqlar).

Hər bir kubik –  – bir vahiddir. On dənə bu cür kubik – onluqdur  , yüz 
dənə kubik – yüzlükdür.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Lövhədə təklikləri, onluqları və yüzlükləri təsvir edə bilərik. Müxtəlif 
konstruksiyaları lövhədə, yaxud bilgisayarda təsvir edəndən sonra şagirdlər 
bu konstruksiya ilə təqdim edilən rəqəmi söyləyirlər, bu rəqəmi yazırlar və 
onun qeydində hər bir rəqəmin əhəmiyyətini göstərirlər.
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Bu aktivlikləri bir neçə dəfə təkrar etməliyik. İki rəqəmin təsviri rəsmdə verilmişdir.

Yüzlüklər Onluqlar Təkliklər Təqdim edilən rəqəm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

234

  

Aktivliklər bir-birilə məntiqi şəkildə bağlananda, bir aktivlikdən digərinə keçmək asan baş verir. Belə 
halda aktivliyin birindən digərinə keçmək şagirdlərə çətin olmur, müəllimin təlimatları da nisbətən sadədir 
və az vaxt tələb edir. Şagirdin dərsliyində təqdim edilən məsələ dərsə başladığımız əyani təsvirlərə məntiqlə 
bağlanır. Ön şərtləri nəzərə alaraq, şagirdlər mətnin oxunmasını və dərk edilməsini bacarmalıdırlar. Ancaq 
mətni oxuduqdan sonra onun dərk edilməsi tərəfimizdən verilmiş suallardan istifadə etməklə də həyata 
keçirilir:

– 2 qutu, 4 paket və 3 ədəd qələmlə qələmlərin hansı miqdarı təqdim olunmuşdur?
Burada əlavə suallar da lazım ola bilər:
– İki qutuda hansı miqdar təqdim olunmuşdur? (200)
– 4 paketdə hansı miqdar təqdim olunmuşdur? (40)
– Daha nə qədər qələmimiz var? Cəmisi nə qədər var? (243).
Yüzlük, onluq, təklik rəqəmlərinin qiymətini də şagirdlər söyləyirlər. Şagirdi yazı lövhəsinə çıxarmaq 

və ədədin mərtəbə vahidləri üzrə ayrılışı şəklində yazılması da mümkündür. Buradaca bir başqa şagirddən 
xahiş edə bilərik ki, verilmiş suallara dərslikdən cavablar tapsın: (rəqəmlərin qiymətlərinin adlarını söyləmək, 
ədədi mərtəbələrin cəmi şəklində göstərmək).
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Baxmayaraq ki, III sinifdə keçilmiş materialın təkrarı və möhkəmləndirilməsi işi gedir, mümkündür 
ki, şagirdlər bir çox şeyi unutmuş olsunlar. Tədris prosesi şagirdlərin fəal iştirakı ilə cərəyan etməlidir. Hər 
hansı şagirdlə uzun müddətli dialoq zamanı başqalarının diqqəti süstləşir və materialın qavranılması da 
keyfiyyətsizləşir. Hər bir aktivlik zamanı şagirdlərin qoşulma hazırlıqları maksimum olmalıdır.

Hər bir dərsdə biliyin möhkəmləndirilməsi prosesi baş verir. Üçrəqəmli ədədin ifadə olunması və yazılış 
hallarını əlavə aktivliklər kimi təhlil edə bilərik. Məsələn, üçrəqəmli ədədi təhlil edək – 432. Suallar seçək 
və şagirdlərin cavablarına görə ifadə edək, yazaq, bu ədədi oxuyaq.

– Tutaq ki, qələmdən ibarət 4 qutu, 3 paket və daha 2 ədəd qələm var. Qələmlərin sayı nə qədər olacaqdır; 
(432).

–  Bu ədədin hər bir rəqəminin qiyməti nədir?
– Bu ədədi mərtəbələrin cəmi şəklində yazın.
– Bu ədəd neçə rəqəmdən ibarətdir?
–  Üç rəqəmlə yazılan ədədlərə nə deyirik? İki rəqəmlə yazılan ədədə? (Üçrəqəmli ədədə, ikirəqəmli 

ədədə).
Fərdi yanaşmanı nəzərə alaraq, şagirdlərə I fəslin əlavə məsələlərindən   1 - 3  məsələlərin həllini 

– üçrəqəmli ədəddə rəqəmlərin qiymətini göstərməyi, mərtəbələrin cəmi şəklində ifadə etməyi, hər hansı 
sayı ədədlə təsvir etməyi və bu ədədin mövqeli sistemdə yazılışının təhlilini tapşırırıq. Bu məsələlərdən 4  
tapşırığın verilməsi sinifdə maraq doğuracaqdır. O, sinfin birgə səyi və sizin rəylərinizlə həll ediləcəkdir.

Tədrisin nəticələrinin yoxlanılması önəmlidir, buradan da qarşıya qoyulan hədəfə çatma səviyyəsinin 
qiymətləndirilməsi edilir. Bu məqsədlə dərsin sonunda şagirdlər tərəfindən yerinə yetirilmiş işi yoxlayırıq; 
səhvlərini göstərir, rəylər verir və icra etdikləri işin güclü tərəflərini qeyd edirik. Şagirdləri ballarla 
qiymətləndirmirik.

Ev tapşırığı kimi I fəslin məsələlərindən 5 - 9  tapşırıqları veririk.
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2-ci DƏRS
 
Mövzu: Minə qədər ədədlərin yazılması, oxunması. 
Məqsəd: 1000-ə qədər ədədin mövqeyinin ifadəsinin təkrarı, rəqəmin qiymətini göstərmək bacarığının 

inkişaf etdirilməsi (riyaz.IV. 1.)
Ön şərtlər: Müxtəlif modellərlə minə qədər ədədin mövqeli sistemindən istifadə etməklə ifadə edə 

bilmə vərdişləri.
Resurslar: Kubiklər, təlim çubuqları, dərslik.

Bu dərsdə bir daha dərslikdə verilmiş məsələnin təhlilinə qayıdırıq və sual-cavab rejimində mövqeli 
sistemdən istifadə etməklə, qələmlərin üçrəqəmli fərqli ədədlərlə yazılışı hallarını ifadə edəcək, ədədin 
mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində (genişləndirilmiş formada) rəqəmlərin qiymətini tapacağıq.

Bu hazırlıqdan sonra şagirdlər 1-11məsələlərdə düzgün cavabı seçmək üçün hazırdırlar. Biz 
müqəddimədə artıq bu cür (test adlandırılan) tapşırıqların təlim prosesinə qoşulmasının əhəmiyyəti barədə 
söhbət açmışıq; şagird bu cür tapşırıqları yerinə yetirməyə aşağı siniflərdən alışmalıdır. Eyni zamanda, 
bu tapşırıqların yerinə yetirilməsi bilik səviyyəsini aşkarlamaqla yanaşı, müxtəlif əhəmiyyətli bacarıqların 
inkişaf etdirilməsi ilə də əlaqədardır (cavabların tez-tələsik təhlili, intuisiya, başa düşmək).

Məsələn, 1  məsələnin həlli zamanı 648, 4 təxmini cavabdan 3-nü seçməmizi göstərir, çünki 648 
6 yüzlük, 4 onluq və 8 təklik deməkdir.  2  tapşırığın düzgün cavabı 4-dür, çünki 208 2 yüzlükdən və 8 
təklikdən ibarətdir.

3   və  4  məsələlər analojidir, ona görə də 1   və  2  haqqında birgə çalışmadan sonra bu iki 
məsələ hədəfə çatmanın dəyərləndirilməsi üçün də yararlı ola bilər – bu iki məsələdə cavabları şagirdlərin 
müstəqil olaraq seçmələri arzuolunandır.

5  Məsələ iki pilləli adlandırılır – şagird 803-dən əvvəlki ədədin (802) yazılışını  da, ədədin mərtəbə 
toplananlarının cəmi şəklində ifadə olunmasını da – orada yüzlüklərin, onluqların və təkliklərin sayını 
göstərməsini də bilməlidir.

6  Məsələdə ədəd sözlə təqdim olunmuşdur; 7  məsələ də analojidir. Bu iki tapşırığı və şagirdlər 
müstəqil olaraq yerinə yetirirlər; necə ki,  8  və  11   tapşırıqları, çünki III sinfin materialını təkrar 
edərkən analoji tapşırıqlar artıq yerinə yetirilmişdir.

9  və 10   məsələlərdə rəqəmin qiymətini göstərmək tələb olunur. Onları icra etdikdən sonra qeyd 
olunmuş ədədlərdə başqa rəqəmlərin qiymətlərinin göstərilməsini də şagirdlərdən xahiş edə bilərik.

Bu tapşırıqları ətraflı təhlil etdikdən sonra  12  və 13  məsələlərin həllinə başlaya bilərik. Bu 
məsələlərdə təqdim olunan tapşırıqlardan bir hissəsini birgə səylə, bütün sinfin cəlb edilməsi ilə həll edirik, 
yerdə qalanını isə müstəqil çalışmaları üçün şagirdlərə veririk. Şagirdlərdən ədədləri özlərinin söyləməlirini 
xahiş edin və sinif müstəqil olaraq analoji məsələləri təhlil etsin.

Ev tapşırığı üçün analoji məsələlər veririk: 1 - 13 .
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3-cü DƏRS
 
Mövzu: Minə qədər ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi.
Məqsəd: Ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi qaydalarının möhkəmləndirilməsi, kombinatorial 

düşüncənin inkişaf etdirilməsi. (Riyaz. IV. 1.)
 
Ön şərtlər: Onluq mövqeli sistemi nümayiş etdirmək və rəqəmlərin qiymətini göstərə bilmək vərdişləri.
Resurslar: Dərslik.

Metodikada mövcud olan terminologiyaya görə “şifahi numerasiya”, məsələn, 63-ü üç dəfə iyirmilik və 
3 təklik kimi təqdim edir. Yazılı numerasiya ilə bu, altı onluq və 3 təklikdir.

Dərsə ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq  ( 1 - 13  məsələlərlə). “Testli” adlanan tapşırıqlarda 
cavab seçimlərini yoxlamaqla başlayırıq. Bu məsələləri həll etmənin öhdəsindən bütün şagirdlər gələ 
bilməlidirlər. Siz şagirdin adını söyləyirsiniz, o isə növbəti “testin” cavabını göstərir, başqaları da təsdiqləyir. 

Doğru olmayan cavab halında birgə müzakirəyə başlayır və düzgün cavabı isbat edirik. Düzgün cavablardır:`

1  _ 4), 2  _ 1), 3  _ 2) 4 – 2). Bu məsələlər üçrəqəmli ədədi mərtəbələrin cəmi şəklində 

ifadə etmə biliyini yoxlayır. 5  – 3) – bu tapşırıq mövqeli sistemin nümayiş olunması və rəqəmin ifadə 

olunmasında müxtəlif modellərin istifadəsi ilə bağlıdır.

6 _ 3), 7  – 3) – Bu məsələ də ədədi ifadə etmə modellərindən birindən istifadə etməklə 
bağlıdır; rəqəmin qiymətinin bilinməsi 8 - 10  məsələlərdə tələb olunur (cavablar: 3), 1), 1));

11  – 2) – Ədədin mərtəbə vahidləri üzrə ayrılışı, şifahi və yazılı numerasiyanı bilmək. 12 və 
13-cü məsələlər də həmin mövzuları bilməklə əlaqəlidir. Dəftərlərin yoxlanılması ilə 12  və 13  
məsələlərin həll edilməsinin düzgünlüyünü yoxlayırıq. Bu prosesə təxminən 15 dəqiqə vaxt sərf edilir. 
Sonra qarşıya qoyulan məqsədlərdən birinin həyata keçirilməsinə başlayırıq (şagirdlərin kombinatorial 
təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi). Bu məqsəd digər məqsədlərin yerinə yetirliməsi ilə də bağlıdır, çünki 
ədədin yazılı və şifahi numerasiyasını bilmək bacarığı da tələb olunur. 14 - 19  məsələlər müvafiq 
məsələlərdir. Bu məsələlər bizim fəal iştirakımız və rəylərimizlə birgə, bütün şagirdlərin qoşulması ilə həll 
olunur. Əsas üsul yoxlama üsuludur. Məsələn,  15   məsələni həll edərkən şagirdlərə müraciət edirik:

–     Əvvəlcə ilk zərdə gələn bütün halları 2 (236, 263) yazaq.
–     İndi ilk rəqəmin 3 (326, 362) olduğu bütün halları yazaq. 
–     Digər hallar necə olacaqdır? (İlk rəqəm 6-dır. Müvafiq olaraq 623, 632).
–     Cəmisi neçə müxtəlif üçrəqəmli ədəd əldə etdik? (6 – 236, 263, 326, 362, 623, 632).
 14  Məsələnin həlli zamanı ilk rəqəm 5, 3, 9 yaxud 1 ola bilər.
Əgər ilk rəqəm 5-dirsə, o zaman ikirəqəmli ədədlərimiz belə olacaqdır – 50, 52, 54. Əvvəlcədən edilmiş 

bu müqəddimədən sonra, məsələnin həll edilməsinin tamamlanmasını şagirdlərdən xahiş etmək olar. Onlar 
əmin olacaqlar ki, 12 ikirəqəmli ədədimiz olacaqdır – hər bir ədədin kvadratı üç ikirəqəmli ədəd yaradacaqdır.

16  Məsələnin həll edilməsi də birgə səylə, sual-cavab rejimində icra oluna bilər.
–     7-dən çox olan rəqəm hansıdır? (8, 9).
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– əgər 8 rəqəmi yüzlüyün rəqəmi olarsa, təklik və onluqların rəqəmi isə eyni olarsa hansı ədədlər alınar? 
(800, 811, 822, 833, 844, 855, 866, 877, 888, 899).

- İndi siz özünüz yüzlük rəqəmi 9, təklik və onluq rəqəmləri eyni olan bütün ədədləri yazın (900, 911, 
922, 933, 944, 955, 966, 977, 988, 999). 

 17  Məsələnin həllinə birgə başlamaq olar;
–   8-dən az olan bütün rəqəmlərin adlarını söyləyin (7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0), onlardan təkliklər rəqəmi  

seçilməlidir.
–  Hansı halda onluqlar rəqəmi təkliklər rəqəmindən 7 vahid azdır? (yalnız bir halda – təkliyin rəqəmi 7, 

onluğun rəqəmi – 0 olanda, yəni ??07 şəklində ədəd alınır). İndi bir şərti də nəzərə alın və müəyyənləşdirin 
– yüzlüyün rəqəmi neçə ola bilər (6, 7, 8 yaxud 9).

Beləliklə, məsələnin şərtlərini dörd ədəd təmin edir: 607, 707, 807 və 907.

18  Bu məsələdə, şərtləri nəzərə alaraq, təkliklərin rəqəmlərini söyləyərkən, 2-dən başlayıb, 3-də 
dayanırıq (4-də 6-dan çox rəqəm yoxdur). Beləliklə, axtarılan ədədlər bunlardır: 802 və 903.

 19  Məsələnin həll edilməsini də şagirdlər müstəqil olaraq fikirləşməlidirlər. Bu işdə əvvəlki məsələnin 
həllinin təhlil edilməsi də yardım edəcəkdir. 

Təkliklərin rəqəmi 1-dən böyükdür, yüzlüklərin rəqəmi 5 dəfə çoxdur, ona görə də təkliklərin rəqəmini 
2, 3, 4 seçə bilərik, yüzlüklər isə müvafiq olaraq – 7, 8, 9 olacaqdır. 

Rəqəmlərin özü  7   2
8   3
9   4.

Onluqların seçilməsindən ancaq 792 saxlanır.
Əvvəlki məsələlərdə şərti bir neçə ədəd təmin edirdi. Şagirdləri cavabın bir deyil, bir neçə ədəd ola 

bilməsinə alışdıraq.
Dərsdə qarşıya qoyulmuş əsas məqsədə nail olunma səviyyəsinin qiymətləndirilməsini müstəqil 

çalışma həll etməklə yoxlaya bilərik. Şagirdlərə məsələ təklif edək: təkliklərinin rəqəmi 2-dən az olmayan,  
onluqlarının rəqəmi ondan 5 vahid çox olan və yüzlüklərinin rəqəmi isə onluqlarla  təkliklərin cəminə 
bərabər olan bütün üçrəqəmli ədədləri tapın. (Cavab; 972). 

Ev tapşırığı üçün 14 - 18   məsələləri veririk.

4-cü DƏRS
 
Mövzu: Minə qədər natural ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyası.
Məqsəd: Minə qədər ədədlərin yazılı və şifahi numerasiya qaydalarının möhkəmləndirilməsi, öyrənilmiş 

materialı təkrarlamaq, zəka məsələlərinin təhlili ilə şagirdlərin müzakirə etmə-isbatlama bacarıqlarının 
inkişaf etdirilməsi.  (Riyaz. IV. 1.)

 Ön şərtlər: Müxtəlif üsullarla onluq mövqeli sistemin nümayiş etdirilməsi, minə qədər ədədi 
mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində təqdim etmək, rəqəmin qiymətini göstərə bilmək bacarığı.  
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Minə qədər ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyasına dair biliyin təkrarlanması zamanı yekunlaşdırıcı 
məşğələ əsasən  14 - 18  məsələlərin həllinin yoxlanılması ilə aparılır. Bu prosesə 20 dəqiqə vaxt sərf 
edə bilərik.   Dərsin yerdə qalan hissəsi  yaradıcı məsələlərin təhlilinə sərf olunur.

14  Məsələ üçrəqəmli ədədi mövqeli sitemdə ifadə etmə biliyi ilə əlaqədardır; məsələn, əgər    
yüzlüyü ifadə edirsə,  _ onluğu,  _ isə təkliyi ifadə edir, o zaman 324:        , belə təsvir edə 
bilərik, çünki, 324 - üç yüzlükdən, 2 onluqdan və 4 təklikdən ibarətdir.

15  Məsələdəki tapşırıqların yerinə  yetirlməsində, gərək ki, şagirdlər çətinlik çəkməsinlər; məsələn, 
9 yüzlük və bir də 9 onluqdan ibarət olan ədəd belə yazılacaqdır: 990.

16 - 18 Oxşar məsələlər sinifdə həll edilmişdi, lakin şagirdlərin bir hissəsi, ola bilər ki, onun 
öhdəsindən yenə də gələ bilməsin. Şagirdlərə sinifdə təhlil olunmuş bu cür məsələlərin həll edilmə üsullarını 
bir dəfə yenə təklif edək: əvvəlcə ilk rəqəmi 2 olan bütün üçrəqəmli ədədləri yazaq: 2 – 279, 297, sonra ilk 
rəqəm 7 olanı: 7 – 729, 792 və sonda – ilk rəqəmi 9 olanı: 927, 972. Cəmi 6 ədədimiz vardır.

17  Məsələdə iki rəqəm eynidir, əldə 552, 525 və 255 ədədləri olacaqdır.
 (İlk rəqəm 5-dir, ilk rəqəm 2-dir). 18   Məsələ də analojidir. Burada 551, 515, 155, 115, 151 və 

511 üçrəqəmli ədədləri alınacaqdır.

Tapşırığı təhlil etdikdən sonra Morze “əlifbasının” müzakirəsinə keçə bilərik. Burada əsas vurğu 
rəqəmlərin təsvir olunmasına edilmişdir; bəzi baxışlara görə, bu tip məsələlər artıq müzakirə olunmuşdur, 
lakin, adətən, hər bir rəqəm bir simvol ilə təsvir olunmuşdu; bu halda iki simvol – nöqtə və tire istifadə 
edilmişdir. Eyni zamanda, əvvəlində 1, 2, 3, 4, 5 təsvir edilən zaman bir, iki, üç, dörd və beş nöqtəmiz 
vardır, sonra, müvafiq olaraq, dörd, üç, 2, 1 yaxud heç bir dənə tire yoxdur. Sonrakı 5 rəqəmi yazan zaman 
bu simvollar tərs ardıcıllıqla  istifadə edilir.

Dərslikdə Morze əlifbasında yazılmış 205 ədədi təqdim edilib;
237 =     – – –       – – – –      
 

315 =       – –   –  – – –         

Aydındır ki, başqa simvollar da istifadə edə bilərik, məsələn, kvadrat və dairə və həmin qayda ilə də 
rəqəmləri yazaq. O zaman

315 =                    

Morze əlifbası ədədlərin elektrik siqnalları ilə ötürülməsində əlverişli olmuşdur. Xüsusilə, əvvəllər 
dənizdə gəmilərlə əlaqəni bu əlifbadan istifadə etməklə saxlayırdılar. Dərsin qalan zamanını “Düşün, tap” 
rubrikası altında təqdim edilən məsələlərin həll edilməsinə sərf edə bilərik. 

Ancaq bu məsələlərin təhlilini sonrakı dərslərə də saxlaya bilərik. 

1  Müzakirə edirik: əgər Teona 2 il əvvəl 7 yaşında idisə, o zaman indi 9 yaşındadır, 1 ildən sonra isə 
10 yaşında olacaqdır. Ehtiyac yaranarsa, əlavə suallarla şagirdlərə yardım etmək olar:

– Hazırda Teona neçə yaşındadır?
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2  Əgər Nika Tornikeyə 2 lari veribsə, o zaman indi Tornikenin əvvəl olduğundan 2 lari artıq, 
Nikanın isə – 2 lari az pulu vardır. Deməli, hazırda Tornikenin 4 lari artıq varıdır. Burada da əlavə 
suallardan istifadə etmək olar.

– Tornikenin pulu neçə lari artdı?
– Nikanın pulu neçə lari azaldı?
Ehtiyac duyularsa, bu cür sxemdən də istifadə edə bilərik:
Varları idi
Nika _    

Tornike _  

Nika _           

Tornike _ 
             1   2   3   4

Bəzi şagirdlərin Nika və Tornikenin pullarını şərti olaraq təyin etmələri də istisna olunmur, məsələn, 
hər birinin 20 larisi vardı. Nika Tornikeyə 2 lari verdi, özünün 18 larisi qaldı, Tornikenin 22 larisi oldu – 4 
lari artıq. Aydındır ki, həllin bu versiyasında ümumilik pozulub, lakin müəllif yenə də həvəsləndirməni haqq 
edir.

3  Sual-cavab “rejimində” bu məsələ belə həll oluna bilər:
–  6 lari çox olsa idi, Lukanın nə qədər pulu olacaqdı? (13).
– Əgər ikinci topu alsaydı, 1 larisi qalacaqdı, topun qiyməti neçəyə imiş? (12 lari).
– Birinci topu aldıqdan sonra 7 larisi qaldısa, başdan Lukanın nə qədər pulu vardı? (19 lari).

4  Bu məsələnin həll edilməsinə şagirdlər özlərinin damalı dəftərlərində  formalı fiqurları 
müxtəlif yerlərə qeyd etməklə çalışacaqlar. Hansısa şagirdin düzgün həlli tapması istisna deyildir; aşağıdakı 
iki sətirdə ayrılmış xana diqtə edir ki, bu iki xanadan başlamaq lazımdır. Aşağıdakı 10 xanadan 9 xana belə 
doldurulacaqdır.

Sonra qalan bir xanadan istifadə edilməsi baş verir. Onu yuxarıda ikinci 
xanaya birləşdirəndə sağ tərəfə gedək, yoxsa sol tərəfə? Düzgün gediş sağ 
tərəfə getməkdir. Yerdə qalan 6 xananınsa bölünməsi çətin deyildir. Aydındır 
ki, bu məsələnin həll edilməsi asan deyildir və həllin axtarışında bizim iştirak 
etməyimiz həlledici də ola bilər – onların rəylərini dinləyib, müzakirə prosesini 
davam etdirməliyik. 

Mühüm olan odur ki, şagirdləri müxtəlif variantları müzakirə etməyə, düzgün strategiya axtarışına 
alışdıraq.

Ev tapşırığı üçün I fəslin əlavə məsələlərindən 10 - 14  məsələləri verək. 
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10  Əgər Eka inişil 9 yaşında idisə, indi 11 yaşındadır, Luka Ekadan 3 yaş böyükdür – 14 yaşındadır; 
Ani Lukadan 2 yaş böyükdür – 16 yaşındadır.

11  Bu ədədlərdir: 678 və 789.

12  3 ilə 1-in yerlərini dəyişək, 134 alacağıq; başlanğıc ədəd 314-134=180-lə.

13  120-50=70 (lari).

14  Çanta aldıqdan sonra 250-30=220 lari qaldı; deməli çantanın qiyməti 300-220=80 lari imiş. 

ƏDƏDLƏRİN MÜQAYİSƏSİ VƏ SIRALANMASI
Bu paraqrafa 5 dərs həsr edə bilərik

5-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin müqayisəsi və sıralanması.
Məqsəd: Ədədləri müqayisə edərkən mövqeli sistemdən istifadə bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. 

IV. 1.)

Ön şərtlər: Mövqeli sistemdə ədədləri ifadə etmək qabiliyyəti.
Resurslar: Kubiklər, təlim çubuqları, dərslik.

Keçən siniflərdə ədədlərin müqayisə edilməsinin müxtəlif qaydalarını təhlil etmişik. Kiçik ədədləri 
müqayisə edərkən, əşyaların cütləşdirilməsindən istifadə edirdik, sonra ikirəqəmli və üçrəqəmli ədədlərin 
müqayisəsini mövqeli sisitemdən istifadə etməklə həyata keçirirdik. Məsələn, əgər yüzlüklərinin rəqəmləri 
bərabər olan iki üçrəqəmli ədədi muqayisə ediriksə, o zaman onluq rəqəmi böyük olan ədəd çoxdur, onluqlar 
rəqəmi də bərabər olarsa, o zaman təklik rəqəmi böyük olan ədəd çoxdur, məsələn, 375-lə 379-u müqayisə 
edirik. Bənzər məsələ dərslikdə təqdim edilmişdir və orada hazır resept təqdim edilmişdir. Bu ədədləri bu 
cür sxemlə təqdim edə bilərik: 
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Pəncərələrdən birində 375, digərində - 359 təsvir olunmuşdur. Yüzlüklər mərtəbəsində blokların sayı 
bərabərdir. Birinci ədədin onluqlarının bir blokunun hissələrə ayrılmasından sonra alınan şəkildən aydın 
görünür ki, birinci ədədin təsvirində blokların sayı ikinci ədədin təsvirindən çoxdur, onluqların və təkliklərin 
hissələri indi belə olacaqdır:

   

   

   

   

   

   

   

  

 

375 359

Yüzlüklər mərtəbəsində blokların sayı bərabər idi, indi onluqlar mərtəbəsində də blokların 
sayı və təkliklər mərtəbəsində də təkliklərin sayı birinci ədədin təsvirində daha çoxdur, nəinki 
ikinci ədədin təsvirində. Bu yolla 263-ü və 256-nı müqayisə edərkən, 263-də onluqların bir 
blokunu təkliklərə böləndən sonra 263-dəki çoxluğu yalnız təkliklər mərtəbəsindəki təkliklərin 
çoxluğu müəyyən edir.

Bundan sonra yüzlüklər mərtəbələrindəki rəqəmlərin qeyri-bərabər olduğu halları da 
müzakirə edə bilərik. Burada, ola bilər ki, çoxrəqəmli ədədin bir yüzlüyünün və bir onluğunun 
bölünməsi də lazım gəlsin.

Şagirdlərlə birlikdə müqayisə qaydasını formalaşdırmağa qədər də gedə bilərik.
Dərslikdə təqdim edilən məsələləri təhlil edirik və şagirdlərlə birgə orada verilən sualları 

cavablandırırıq.
– Müqayisəni yüksək mərtəbənin ədədi ilə başlayırıq. Əgər üçrəqəmli ədədləri müqayisə 

ediriksə, müqayisəni yüzlüklərin rəqəmləri arasında başlayırıq – yüzlüklərin rəqəmləri 
bərabərdirsə, onluqların rəqəmlərini müqayisə edirik.

– Onluqların rəqəmləri də bərabər olarsa, çoxluğu və azlığı təkliklərin rəqəmlərinə görə 
müəyyən edəcəyik.

– Üçrəqəmli ədəd ikirəqəmli ədəddən hər zaman çoxdur. Üçrəqəmli ədədlərin yüzlüklərinin 
rəqəmi sıfırdan çoxdur (ikirəqəmli ədəddə yüzlüklərin rəqəmini sıfıra bərabər hesab edə bilərik). 
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b) Artmaya və ya azalmaya görə ədədləri sıraladıqda bölmədə ədədlərin müqayisəsi 
qaydasından istifadə edilir. Verilmiş ədədlərdən əvvəlcə ən kiçiyi ayrılır – o, ikirəqəmli ədəddir 
və yerdə qalan bütün üçrəqəmli ədəddən kiçikdir. Üçrəqəmli ədədlərdən ən böyüyü 911-dir, çünki 
onun yüzlüklərinin sayı digər iki ədədin yüzlüklərinin sayından çoxdur. Yerdə qalan iki ədədin 
müqayisəsi ilə ədədlərin müqayisəsi və sıralanması başa çatır:

Azalmaya görə – 911, 719, 707, 79;
Artmaya görə – 79, 707, 719, 911.
Əlavə sualların istifadə edilməsi ilə sıralama qaydasını dəqiqləşdirməmiz arzuolunandır;

– Artmaya görə sıraladıqda birinci yerdə hansı ədəd yazılır? (Ədədlərin hamısından kiçik 
olan ədəd).

– İkinci yerdə hansı ədəd yazılır? (Birinci ədəddən böyük və yerdə qalan bütün ədədlərdən 
kiçik olan ədəd).

– Ən kiçiyi 125 və ən böyüyü 128 olan dörd natural ədədi artmaya görə sıralasaq, bu ədədlər 
necə sıralanacaq? (125, 126, 127, 128). 

 Şagirdlər bu ədədləri həmin ardıcıllıqla sadalayırlar. Dərsdə qarşıya qoyulmuş məqsədin 
qiymətləndirilməsi 1-7 “testlərinin” istifadəsi ilə mümkündür, şagirdlərə müstəqil olaraq testləri 
həll etmələrini, doğru cavabları seçmələrini tapşırırıq:

1  _ 4), 2  _ 4), 3  _ 1), 4  _ 2), 5  _ 2), 6  _ 4), 7  _ 4).

Şagirdlər əgər doğru cavabları seçməkdə çətinlik çəkərlərsə, biz müvafiq “testləri” onlarla 
birlikdə təhlil etməli, sonra isə analoji (bənzər) məsələ təklif etməliyik. Hansısa şagird tərəfindən 
testin düzgün cavabının tapılmasını bütün sinfin məsələni həll etməsi kimi qəbul etməməliyik. 
Hər bir cavab başqaları tərəfindən də isbat, yaxud inkar edilməlidir.

Ev tapşırığına 1 - 5  məsələləri verə bilərik.

6-cı DƏRS

Mövzu: Mövqeli sistemdən istifadə etməklə, ədədlərin müqayisə olunması. 
Məqsəd: Ədədləri müqayisə edərkən və sıralayarkən mövqeli sistemdən istifadə etmə bacarığının 

inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 1.)
Ön şərtlər: Ədədlərin mərtəbə cədvəllərini tərtib etmə təcrübələrinin olması.
Resurslar: Dərslik

Dərsə ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq. Şagirdlərin doğru cavab seçib-seçmədiklərini yoxlayırıq: 

1  _ 4); 2  _ 3), 3  _ 4), 4  _ 2), 5 _ 4). Ola bilər ki, bəzi məsələlər (xüsusilə 
də hansısa şagirdin yanlış cavab göstərmiş olduğu, yaxud doğru cavabı digər şagirdin çalışmalarından 
köçürdüyü hallarda) ümumi müzakirə mövzusu olsun; məsələn, 5, 7 və 4-dən ən kiçik üçrəqəmli ədəd tərtib 
edərkən nəzərə alırıq ki, yüzlük rəqəmi sadalanan rəqəmlər içində ən kiçiyi, onluq rəqəm isə yerdə qalan iki 
rəqəm arasında ən kiçiyi olmalıdır. 

3  Məsələdə öncə ən böyük üçrəqəmli ədədi söyləyəcəyik – 999, ondan əvvəlki ədəd isə 998-dir.



34

Yoxlama prosesinə çox zaman sərf olunmaya da bilər; yerdə qalan zamanı 8 - 19  məsələlərin həll 

edilməsinə sərf edirik. 8 - 12  məsələlərin həll edilməsini şagirdlər müstəqil olaraq icra edə bilərlər. 

11  və 12  məsələlər də mürəkkəb deyildir, lakin nəzərə almaq lazımdır ki, şagirdlər məsələnin mətnini 
oxumaqda, sonra qavramaqda və cavabı almaq üçün lazımi prosedurları icra etməkdə çətinlik çəkirlər. 
Mümkündür ki, izah etmək lazım gəlsin – “səs alacaq” – nə deməkdir. 

13   Ola bilər ki, məsələ birgə müzakirə mövzusu olsun. Bu məsələ cədvəli anlamaq və cədvələ görə 
suallara cavab verməklə əlaqəli olduğu üçün önəmlidir.

Bu məsələni həll etdikdən sonra şagirdlərlə birlikdə 14  məsələyə uyğun cədvəl tərtib etmək 
arzuolunandır.  

Burada 196 ilə digər üçrəqəmli ədəd müqayisə olunmalıdır ki, 
yüzlük rəqəmi eyni, lakin onluq rəqəmi 9 (ən böyük rəqəm)   olsa 
belə, yenə də 196-dan az olacaqdır. Bu müzakirəni apararkən əlavə 
suallardan istifadə etməklə şagirdlərə yardım edə bilərik. 

– İkinci ədəddə onluq rəqəmi neçəyə bərabər ola bilər? 
– Bütün mümkün halları müzakirə edin və əldə etdiyiniz ədədləri birinci ədədlə müqayisə edin.
– İkinci ədədin birinci ədəddən böyük və ya ona bərabər olmasını ən başından söyləyə bilərdikmi?

15  Məsələnin  həll edilməsi ədədlərin artmaya görə sıralanmasını tələb edir. Bu prosesi icra edərkən 
şagirdlər yalnız birrəqəmli ədədlərin təhlil edilməsinin yetərli olduğunu başa düşəcəklər, çünki onları 
sıraladıqdan sonra artıq məsələyə cavab vermək mümkündür. Bu məqamı şagirdlərin yanında mütləq qeyd 
etməliyik.

16  Məsələdə 109 və 910 müqayisə olunasıdır; 109< 910.
Bu məsələnin həllini şagirdin yazı lövhəsinin önündə icra etməsi arzuolunandır. O, şərtə görə boş 

xanaları dolduracaq, sonra bərabəsrsizlik işarəsi yazacaq.

17   Məsələdə ədədləri sıraladıqdan sonra “qələm” sözünü əldə edirik.

18   Ədədlərin ardıcıllığı alınır: 211, 121 və 112. 

19   3, 4 və 7 rəqəmlərindən düzəlmiş ən böyük üçrəqəmli ədəd 743-dür, 4, 9 və 7-dən düzəldilən  
ən kiçik ədəd isə - 479-dur. Şagirdlərin tərtib etmə qaydasını isbatlamaları arzuolunandır. Eyni zamanda 
479<743.

Ev tapşırığı üçün 6 - 11 məsələləri veririk. Nisbətən mürəkkəb məsələləri, bir qayda olaraq, 
sinifdə həll edirik.

Qiorqi
Levani

196
1?4
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7-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin müqayisəsi və sıralanması.
Məqsəd: Ədədlərin müqayisə və sıralanması ilə bağlı biliklərin inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 1.)
Ön şərtlər: Ədədləri mövqeli sistemdə ifadə etmək, mərtəbə cədvəllərini tərtib etmə bacarıqları.
Resurslar: Dərslik.

Ev tapşırığına verilən məsələlər sinifdə həll edilənlərin analojisidir. Məsələn, 9  məsələ 13
məsələnin analojisidir – şagirdlərin cədvəllərdə verilmiş məlumatları dərk etmə bacarıqlarını inkişaf etdirir; 

6 - 9  məsələlər də ədədlərin müqayisə edilməsi və sıralanması haqqındadır.

10 Məsələni həll edərkən şagird cədvəli belə təsvir edə bilərdi:

 Kote 121
Vato
Qiorqi 119

 

Vatonun göstərdiyi nəticənin 120 sm olduğu indi aydın görünür.
Bu cür cədvəlin təsviri məsələnin həll edilmə yolunun tapılmasını asanlaşdırır. Ancaq bəziləri bu 

cədvəli tərtib etmədən də məsələnin həll edilməsinin öhdəsindən asanlıqla gələcəklər.

11   Məsələnin analojisi sinifdə də həll edilmişdi (məsələ  19 ),  burada artıq nəzərə almaq 
lazımdır ki, üçrəqəmli ədədin birinci rəqəmi 0 ola bilməz, ona görə də bu rəqəmlərdən düzəldilən ən kiçik 
üçrəqəmli ədəd 306, ən böyüyü isə – 630 olacaqdır. Şagirdlər verilənlərdən istifadə etməyə alışmalıdırlar, 
bu işdə onlara biz də yardım edə bilərik, verilmiş göstəricilərin məzmununu izah edək.  

Ev tapşırığına şagirdlərə I fəslin əlavə 15 - 19  məsələlərini təklif edə bilərik. Onların cavabları 
belədir: 

15     326 327 328      398 399 400      799 800 801    

16   BBu ədədlər 100 və 99-dur

17  689, 679, 678.

18   İndi Ketinin 300-144=156 (lari), Yelenenin – 200 lari, Tikonun – 150 larisi varıdır. Hamıdan çox 
Yelenenin, hamıdan az isə Tikonun vardır. 

19   Vaxtanqın 183 larisi, Nikonun  320 larisi, Tinikonun isə 160 lari daha artıq pulu vardır. Vaxtanqın 
183-160=23 lari artıq varıdır.

 16  Məsələyə ayrıca diqqət ayırın. Mühüm olan odur ki, adı çəkilən xassəyə malik iki ədəd aşkar 
olundu.
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8-ci DƏRS

Mövzu: Minə qədər ədədlər.
Məqsəd: 1000-ə qədər ədədlərin didaktik oyunların istifadəsi ilə mövqeli sistemdə yazılı və şifahi 

numerasiyası haqqında biliklərin möhkəmləndirilməsi (riyaz. IV. 1.)
Ön şərtlər: Onluq mövqeli sistemdə ədədlərin yazılış və oxunuş qaydalarına dair biliklər.
Resurslar: Üzərində 0-dan başlayaraq, 9 da daxil  olmaqla, rəqəmlərin qeyd olunduğu kartlar.
 
Dərsi ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq, sonra didaktik oyun keçiririk: “Öz yerini tap”. Bu oyun 

şagirdlər tərəfindən üçrəqəmli ədədləri oxuma və rəqəmlərlə təsvir etmə bacarığını möhkəmləndirir. Səhv 
buraxdığı təqdirdə qrupa öz qərarını yenidən nəzərdən keçirməyi təklif edin – bir-birinə dəstək olmalarını 
təşviq edin. Dərslikdə oyunun qaydaları təqdim edilmişdir. Oyun üç qrupun iştirakı ilə də keçirilə bilər – 
əgər sinifdə ən azı 30 şagird varsa.

Didaktik oyunlardan zaman qalarsa, “Düşün, tap” rubrikasında təqdim olunan məsələlərdən hər hansı 
birini bu dərsdə təhlil edək.

Ev tapşırığı üçün “Düşün, tap”-ın  1 - 5  məsələlərindən istifadə edə bilərik. “Düşün, tap” rubrikası 
altında təqdim olunan məsələlərin təhlilinin sinifdə aparılmasının məqsədəuyğun olduğunu biz bir neçə 
dəfə qeyd etmişik. Ona görə də bu tapşırığı könüllü hesab edərək, şagirdlərə müraciət edək:

– “Düşün, tap” rubrikası altında verilmiş məsələləri oxuyun. Çalışın bəzisini həll edin, əgər həll edə 
bilməsəniz, biz onu sonrakı məşğələdə birgə müzakirə edəcəyik. Tapşırıq məcburi deyildir və bu məsələlərin 
həll edilməsinə valideyinlərinizi qoşmamağınızı xahiş edirik.

Tapşırığı I fəsildəki əlavə məsələlərin 20 - 24  tapşırıqlarından seçə bilərik:

 20  a) 300+60+7=367; b) 300+70+16=386; c) 300+20+75=395.

 21  730-629=101 (lari). 

 22   Ən böyüyü - 960, ən kiçiyi _ 159.

 23  İki topun dəyəri 35+61=96 lari, bu məbləğin yarısı, yəni 48 lari 1 topun qiymətidir.

 24  Başdan hərəsinin 321+519=840 larisi vardı. Ekanın 840-427=413 larisi qaldı.

9-cu DƏRS

Mövzu: Minə qədər ədədlər.
Məqsəd: Yaradıcı məsələlərdən istifadə etməklə, şagirdlərin mühakimə yürütmək – isbat etmək 

bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, məsələləri müxtəlif üsullarla həll etmək (məsələn, cədvəllərlə), didaktik 
oyunlardan istifadə etmək. Ədədləri ədədi şüa üzərində təsvir etmə bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 
1., riyaz. IV. 7.).

Ön şərtlər: Onluq mövqeli sistemdə ədədlərin yazılış və oxunuş qaydalarına dair biliklər.
Resurslar: Dərslik
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Dərsi “Düşün, tap” rubrikası altında təqdim olunan məsələlərin həll edilməsi ilə başlayırıq. Əvvəlcə bu 
məsələlərdən hansınısa hər hansı şagirdin həll edib-etmədiyini müəyyənləşdiririk. Əgər hansısa məsələni 
həll etdiyini hesab edən şagird varsa, bu həlli yazı lövhəsində təqdim etməsini xahiş edək. Biz və şagirdlər 
çalışmalıyıq ki, təqdim edilmiş həllə korrektivlər edək (əgər buna lüzum olarsa) ki, proses hər kəs üçün 
anlaşılan olsun.

1   Məsələnin həllini bu cür müzakirə ilə təqdim edə bilərik – Vato nə I, nə də II-dir, deməli, Vato III-
dür. Paata II deyildir (o, nə də III deyildir) – deməli, Paata I-dir, Kote isə - II (aydındır ki, şagirdlərin yanında 
roma rəqəmlərindən istifadə etmirik).

Cədvəldən də istifadə edərək, “-” işarəsi ilə şagirdin tutmadığı yeri qeyd edə bilərik.

  I    II    III

Vato _ _ 

Paata
Kote

I doldurmamızdan bu cədvəl alınır:
  I    II    III

Vato _  _   +

Paata        _

Kote        + 
 

Aydındır ki, hər bir sütun və sətirdə yalnız 1 müsbət olmalıdır. Şagirdlərə bunu yaxşı izah edək.  Bundan 
sonra şagirdlər cədvəlin doldurulmasını asanlıqla başa çatdıracaqlar və cədvəl doldurma bacarıqlarını 
mənimsəyəcəklər:

  I    II    III

Vato  _  _   +

Paata   +  _   _

Kote  _  +  _

2  , 3   Şagirdlərin bir qisminin evdə bu məsələlərin öhdəsindən gələ biləcəyini təxmin edə bilərik:

Sandrodan sonra sırada 6 uşaq durur, Zukadan qabaqda – 4.

4   Nininin önündə 2 vaqon var, arxasında – 7. 
 Bu vaqonlara Nininin vaqonu da əlavə olunur, cəmi – 10 olur.

5    Bu məsələ nisbətən mürəkkəbdir, ancaq istisna deyil ki, bəzi şagirdlər yoxlama üsulundan və 
resurslardan (kəsilmiş fiqurlardan) istifadə etməklə, bu məsələni həll 
etməyi bacardılar.

Cəmi 16 eyni cür kvadrat var. Gözlənilir ki, onlar hər sətir və sütununda 
4 kvadrat olan kvadratda düzüləcəklər.

Belə bir kvadrat çəkəcəyik. Dörd kvadratlıları yerləşdirməklə başlaya 
bilərik. Şəkildə yalnız iki mümkün variant təqdim edilmişdir.

Bu kəşfdən sonra qalan fiqurlar üçün də yerlərin tapılması asandır.
Dərsin II hissəsi bir-birinə oxşar iki didaktik oyuna həsr olunmuşdur; onların keçirilmə qaydaları 

dərslikdə verilmişdir. Bu oyunlar strategayaların seçilməsi ilə əlaqədar kompetensiyaların formalaşmasına 
və istifadə edilməsinə şərait yaradır; eyni zamanda ədədləri təsvir etmək üçün ədədi şüadan istifadə 
olunmasını şagirdlərə xatırladırıq. Şagirdlərə izah edək – birinci beşliyin ədədləridir: 1, 2, 3, 4, 5; ikinci 

Şəkil. 1
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beşliyin – 6, 7, 8, 9, 10; söhbət natural ədədlərdən gedir – şagirdlərə bunu da izah edək – say zamanı 
istifadə etdiyimiz ədədlər natural ədədlərdir – 1, 2, 3, 4, ...

Oyun belə inkişaf edə bilər?

                        I oyunçu                II oyunçu

I gediş  3
II gediş    6
III gediş  4 (və ya 5)
IV gediş    5 (və ya 4)

Oyun burada başa çatır, II oyunçu qələbə qazanır. Oyun belə də aparıla bilər:

I oyunçu  II oyunçu

        3  7
        4  5 və ya 6
        5  4 və ya 6
        6  4 və ya 5
        6 və ya 5
        6 və ya 4
        5 və ya 4

     I oyunçu qələbə qazanır.

Deməli, birinci variant II oyunçu üçün sərfəlidir. Sərfəli strategiyanı necə müəyyən edək? Əgər ilk 
seçilmiş ədəd təkdirsə, yəni, yarıya bölünməsi mümkünsüzdürsə (1, 3, 5), o zaman ikinci bölünməsi 
mümkün olan ədədlər (cüt) seçilməklə, oyun qazanılacaqdır. Bu halda ədədlər arasında cüt sayda ədəd 
vardır və hər bir gedişdən sonra bu say 1 vahid azalır. Yalnız II oyunçunun gedişi zamanı o, 0 olacaqdır. 

Məsələn, əgər I tərəfdən 3 seçilibsə, II hər hansı cüt ədəd, məsələn, 8 seçir.

Mümkün variantlar:   

I II

3 8
4 5
6 7

   

      

I II

2 9
6 7
8 3
4 5

Əgər birinci cüt ədəd seçibsə, o zaman 
digəri tək ədəd seçməlidir.

Mümkün variantlar:

Seçiləsi ədəd qalmadı, qələbəni II qazanır. 

      Seçiləsi ədəd qalmadı, qələbəni II qazanır. 
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Beləliklə, II komanda I komandanın söylədiyi ədədə əks olan (tək-cüt) ədədi söylədikdə, hər zaman 
qələbə qazana bilər.

Bu oyunun analoji hallarını sonrakı dərsdə təhlil edə bilərik. Bu oyun natural ədədlər üçün daha 
iki riyazi termin qazandırmalıdır: “cüt” və “tək”. Ev tapşırıqlarını yerinə yetirərkən də onlardan istifadə 
etməklə də püxtələşəcəklər.

Komandalar arası didaktik oyunlar yarışma şəklində keçirilə bilər. İki görüş keçiriləcəkdir. İlk olaraq 
oyunu komandalardan biri başlayır. İkinci oyunda – digər komanda.

Əgər hər iki komandanın oyunçuları qələbə qazanmaq strategiyasını başa düşərlərsə, o zaman 
oyunlardan birində bir komanda, digərində – ikinci komanda qələbə qazanacaqdır. Burada dərslikdə 
təqdim edilən hadisələri nəzərə ala bilərik. Zənnimizcə, əgər burada da komandalar eyni cür özlərini 
göstərdilərsə, yarışmanın nəticəsini heç-heçə elan edəcəyik, ən fəal şagirdləri isə ayıraraq, yüksək ballarla 
həvəsləndirəcəyik.

Başqa zamanlar istifadə edə biləcəyimiz 2  oyun da analojidir.

Ev tapşırığı üçün I fəslin əlavə məsələlərindən  25 - 29  tapşırıqlarını seçə bilərik.

§ 3. ƏDƏDLƏRİN YUVARLAQLAŞDIRILMASI

Bu paraqrafa 5 dərs həsr edə bilərik

10-cu DƏRS

Mövzu: Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması.
Məqsəd: Şagirdlər ədədin ən yaxın onluğunun, yüzlüyünün  adını söyləməyi, kəmiyyətləri 

qiymətləndirməyi, 1000-dən kiçik ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması qaydalarından istifadə edilməsini 
bacarmalıdırlar (riyaz. IV. 1.).

Ön şərtlər: 1000-dən kiçik ədədlərin yazılışı, oxunuşu, verilmiş ədəddən əvvəlki və sonrakı ədədi 
söyləyə bilmək, ədədləri müqayisə edə bilmək bacarıqları.

Resurslar: Damalı kağız vərəqlər, xətkeş, qələm, yazı ləvazimatları.

Şagirdlərə ikirəqəmli ədədlər söyləyirik. Onlar hər bir ədədə ən yaxın onluğu söyləyirlər. Məsələn, 48 
hansına daha yaxındır: 40-a yaxud 50-yə? 48-in ən yaxın onluğu 50-dir.

Məktəbin IV siniflilərinin sayı 87-dir. Bu ədəd hansına daha yaxındır – 80-ə, ya 90-a? Bu ədədlərdən 
87-yə yaxın hansını seçmək olar? (90).

Vaxtdan qənaət edilməsi məqsədi ilə, şagirdlər üçün əvvəlcədən damalı vərəqdə çəkilmiş ədədi şüa 
hazırlamaq olar, orada bəzi bölmənin müvafiq ədədini göstərək; qalan bölmələrə ədədləri şagirdlər özləri 
yazırlar. Ədədi şüada şagirdlərə, məsələn, 27-yə müvafiq nöqtəni, onun qonşu onluqlarını tapmalarını və 
onları qələmlə işarələməyi təklif edirik. 27-nin müvafiq nöqtəsindən 20-nin və 30-un müvafiq nöqtələrinə 
qədər məsafələri müqayisə etdkiklərində, şagirdlər 27-yə 20-dən çox 30-un daha yaxın olmasını müəyyən 
edəcəklər. İndi şagirdlərdən ədədi şüada 25 ədədini tapmalarını xahiş edək. Bu ədəd yaxınlıqdakı – 20 və 30 
onluqlarından bərabər məsafədədir. Belə hallarda yuvarlaqlaşdırmanı çoxluğa görə həyata keçiririk – daha 
çox olanı – 30-u seçirik.  
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Müşahidə edək, göstərilən mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda hansı halda bu mərtəbənin rəqəmi 
1vahid artır, hansı halda artmır? Yəni, verilmiş ədədə çoxluqla, ya azlıqla yaxınlaşmaq nə zaman baş 
verir. Beləliklə, yuvarlaqlaşdırma qaydasını götürdük: yuvarlaqlaşdırma zamanı göstərilən mərtəbənin sağ 
tərəfində 5 və ya 5-dən böyük rəqəm varsa (5; 6; 7; 8; 9), yuvarlaqlaşdırma artma ilə olur; 5-dən kiçik 
rəqəm halında (0; 1; 2; 3; 4) – azallma ilə.

Mənimsədikləri biliyi istifadə etmə işində püxtələşmələri məqsədi ilə şagirdlərə konkret ədədlər təklif 
edirik.

İlkin mərhələdə ədədi şüadan fəal olaraq istifadə edirik. Orada şagirdlər qonşu onluqlara (yüzlüklərə) 

qədər məsafəni işarələyir və ən yaxın onluğu (yüzlüyü) söyləyirlər. Bundan əlavə, sinifdə  1 - 5  
məşğələlərindən istifadə edirik.

Qazanılmış biliyi dərinləşdirmək məqsədi ilə, sinif məşğələlərindən 6  istifadə edə bilərik.

6 - 9 -cu məsələni təhlil etməklə, şagirdlərə maraqlı 5  məsələni araşdırmalarını təklif edirik.

AKTİVLİYİN ANALİZİ/QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Aktivlik uğurla başa çatarsa, şagirdin özü ədədləri yuvarlaqlaşdırarkən gözə çarpan faktları toplayacaq 
və ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması qaydasını formalaşdıracaq (1000-dək olan ədədlər üçün), kəmiyyətləri 
qiymətləndirməyi, məsələlərin həlli zamanı bu qaydadan istifadə etməyi mənimsəyəcək. Bu aktivlik 
uzaq hədəfləri də nəzərdə tutur – gələcəkdə bu qaydanı əvvəlcə natural ədədlərə, sonra onluq kəsr 
ədədlərinə tətbiq edəcəyik; iqtisadi və digər əməli xarakterli məsələlərin həlli zamanı yuvarlaqlaşdırmadan 
və qiymətləndirmədən tez-tez istifadə edəcəyik.

İndi sizə sinifdə həll olunası məsələlər üçün verilənləri təqdim edirik:

1  Çalışmada göstərilmiş mərtəbə rəqəminin 9 olması hallarına diqqət yetirmək lazımdır. Əgər 9-dan 
sonra 5 gəlirsə, 9-un 1 vahid artırılmasından 10 alınır, 95-i onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 100, 970-
i yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda isə 1000 alınır. İlkin mərhələdə qeyd olunan halların ədədi şüada 
analizi məqsədəuyğundur.

4  Məsafələri yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmadan sonra cədvəl bu şəkli alacaqdır:

Şəhərlər Təxmini məsafə (km)
Tbilisi-Suxumi 400

Tbilisi-Batumi 400

Tbilisi-Ozurqeti 300

Tbilisi-Kutaisi 300

Tbilisi-Ambrolauri 200

Tbilisi-Zuqdidi 300

Tbilisi-Telavi 100

Tbilisi-Axalsixe 200

Suallara cavab: a) Telavi, b) Ambrolauri və Axalsixe, c) Ozurqeti, Kutaisi və Zuqdidi, d) Batumi və 
Suxumi, d) ən uzaq məsafədə Suxumi, ən yaxında isə Telavidir. Sonuncu suala cavab vermək üçün yenə 
əvvəlki cədvələ qayıdırıq.
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5  Cavab: 187.

6  Məsələnin şərtini 46-dan 54 də daxil natural ədədlər təmin edir. Bu cür ədədlərin sayı 10-dur.

7  Bu rəqəmlərdir – 100, 200, ..., 900, onların sayı 9-dur.

8  Şagirdlərin sayı 296-dan çoxdur. Bu ədədin 302-dən az olması mümkün deyildir. Bu məktəbdə 
şagirdlərin sayı 350-449 (da daxil olmaqla) arasında ola bilər.

9  Yuvarlaqlaşdırılmasından 180 alınan ən kiçik ədəd 175, ən böyük isə – 184-dür.

Ev tapşırığı üçün 1 - 9  analoji məsələlər veririk.

11-ci  DƏRS

Mövzu: Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması.

Məqsəd: Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması, ən yaxın “yuvarlaq” ədədi söyləmə bacarığının inkişaf 
etdirilməsi (riyaz. IV. 1).

Ön şərtlər: Verilmiş ədəddən əvvəlki və sonrakı ədədi söyləyə bilmək, ədədləri müqayisə etmək.
Resurslar: Dərslik.

Dərsə ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq. 1 - 3  Məsələlər sinifdə həll olunmuş 
məsələlərin analojisidir.

Məsələn, 227  –  230-la 220 arasındadır. Onu onluğa qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 230 alınır, çünki 227-yə 
ən yaxın onluq 230-dur.

249  – 200-lə 300 arasındadır. Ona ən yaxın yüzlük 200-dür, 249-u yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 
200 alınır.

3 – 0-la 10 arasındadır, onu onluğa qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 0 alınır. Buradaca bir məsələyə diqqət 
etməmiz gərəkir – onluğa qədər yuvarlaqlaşdırdıqda hansı halda 0, hansı halda 10 alınır. Məsələn, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – bu ədədləri onluğa qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 10 alınır. Bunu ədədi şüada  əyani 
göstərməmiz məqsədəuyğundur.

4  Qoriyə qədər məsafə 89 km-dır. 89-un onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırılmasından 90 alınır (89 – 
80-lə 90 arasındadır, ona daha yaxın olan 90-dır). Yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda – 100 alınır, ən yaxın 
yüzlük 100-dür.

I halda 89 ilə yuvarlaqlaşdırılmış ədəd arasında fərq 1-dir, ikinci halda – 11. Əgər “yuvarlaqlaşdırma 
xətası" ilə müqayisə etsək, 90 deməmiz daha “məqsədəuyğun” olardı. Şagirdlərə deyirik – deməmiz daha 
məqsədəuyğundur: – Qoriyə qədər olan məsafə təxminən 100 km deyil, 90 km-dir.
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5  Bu ədədlər məsələnin cavabıdır: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274.
Ədədi oxdan istifadə etmək məqsədəuyğundur: 270 də daxil olmaqla, ən yaxın “yuvarlaq” onluqları 

təsvir edəcəyik. Natural ədədlər – 260 və 280-dir.

260 270 280

265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 ədədləri, yuvarlaqşdırıldıqda 270 alınan 
ədədlərin arasındadır. Burada nəzərə alırıq ki, 275-i onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 280 alınır, 265-
i yuvarlaqlaşdırdıqda isə – 270.  

5  - 6  məsələnin bənzəridir, 180 və 200 arasında 10 ədəd var ki, onları yuvarlaqlaşdırdıqda 
190 alınır. Burada ədədlərin sayına diqqəti yönləndirmək olar (əvvəlki məsələdə də 10 ədədi alınırdı). Bu 
10 ədəd 185 ilə, özü də daxil olmaqla, 194 ədədləri arasında olanlardır. 

7  90 ilə 100 arasında, yuvarlaqlaşdırılma nəticəsində 100 alınan ədədlər axtarırıq. Bu ədədlər: 95, 
96, 97, 98 və 99-dur.

8   Demək olar ki, bu məsələ öncəki məsələnin bənzəridir. Axtarılacaq ədədlərin 10-dan çox olması 
düzgün deyil. 5, 6, 7, 8 və 9-un onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırılmasından 10 (ikirəqəmli ədəd) alınır, onlar 
üçün ən yaxın olan onluq 10-dur.

9  Ədədi şüadan istifadə edərək, bütün birrəqəmli ədədləri orada təsvir edə bilərik.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 0-a ən yaxın və 0-dan böyük olan ədədlərdir. 1, 2, 3, 4.

5 - 9   məsələlərin həll edilməsində bəzi şagirdlər çətinlik çəkə bilərlər. Onların həllini 
şagirdlərin iştirakı ilə sinifdə ətraflı şəkildə təhlil etməliyik və ev tapşırığına I fəslin əlavə məsələlərindən 

30 - 34   məsələlərini verməliyik.

12-ci  DƏRS

Mövzu: 1000-ə qədər ədədlər.
Məqsəd: “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim olunan məsələlərin həlli vasitəsi ilə mühakimə yürütmək- 

isbat etmək, məsələlərin həlli yollarınn axtarışı və onu həyata keçirmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi 
(riyaz. IV. 1., riyaz. IV. 7.).

Ön şərtlər: Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması, uzunluq vahidlərinə dair biliklər.  
Resurslar: Dərslik.

Tədris prosesi ev tapşırığınının təhlili ilə başlayır. Onların bənzəri olan məsələlərin izahları əvvəlki 
dərslərdə təhlil edilmişdi. İndi isə “Düşün, tap” rubrikası altında təqdim olunan məsələlərin həll edilməsinə 
keçirik. Adətən, bu məsələləri həll etmək asan deyildir və həll prosesində, mümkündür ki, bizim dəstəyimiz 
və iştirakımız lazım gəlsin. Məsələnin həlli prosesinə dəstək verəcək şərtlərini açıq şəkildə təsvir etməyi 
biz təklif edə bilərik. Bu sxemlərdən şagirdlər gələcəkdə sıx-sıx istifadə edəcəklər. Yoxlama üsulunu 
mənimsəmə prosesi də davam edir.
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1  Məsələnin həlli zamanı da bu üsuldan istifadə etmək olar, lakin verilmiş məsələni aydın təqdim 

etmək daha yaxşıdır:

Əvvəlcə 10 suxarı vardı. 

Verilmiş məsələni belə də təqdim etmək olar: 

Yedi

?

Qaldı

5

2   Burada da həlli verilmiş məsələnin həndəsi təsviri asanlaşdırır:

Deməli, 4 şəkərləmələrin ümumi miqdarının yarısıdır. Cəmi 8 idi.

Yedi

?

Qaldı

31

4 miqdarın yarısıdır.

3  Ən ucaboylu şagirdin boyunun uzunluğu 140 sm olar, ən qısaboylunun isə – 111 sm. Bu məsələni 

şagirdlərə müstəqil həll etmələri üçün təklif edə bilərik.

4  12 sm-lik fərq mümkün deyildir, çünki, hər bir yığmada bu fərq 12-sm-dən çoxdur.16 sm-lik fərq 
isə  ikinci yığmanın ən ucaboylu oyunçusu birinci yığmanın ən ucaboylu oyunçusundan 3 sm uzun olduğu 
halda olacaqdır (bu halda birinci yığmada 13 sm-lik fərqə 3 sm də əlavə olunacaq və 16 sm olacaqdır).

5  İyirmiliklərdir: 20, 40, 60, 80, ..., axtarılacaq ədəd 51-dən, 69 da daxil olmaqla, hansısa olmalıdır. 
Ədədi şüada bu yaxşı görünür. 

40 50 60 70 80

Bu ədədləri onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 50, 60 və ya 70 əldə edə bilərik.

6    
35 40

43 49

45 50 55

Ədədi oxda “beşlikləri” təsvir edək. Bu ədəd 43-dən 47 də daxil hansısa ədəddir. Onluqlara qədər 
yuvarlaqlaşdırdıqda ya 40 (43-ü, 44-ü yuvarlaqlaşdırdıqda), ya da 50 (45, 46, 47-ni yuvarlaqlaşdırdıqda) 
alınır.

Dərsə əlavə məsələlərdəki 35 - 39  tapşırıqlarının təhlili rəngarənglik qatacaqdır. Baxmayaraq ki, 
onlardan bəziləri yüksək mürəkkəbliliyi ilə seçilir.

35  Zazanın konfetlərinin yarısı 12-dir; Lukaya 12-nin yarısı, yəni 6 konfet düşürdü.

?

Yedi
5

Qaldı

?

Yedi Qaldı – 3

1 

    Qaldı
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36   Sxemdən istifadə etmək olar:    { {{5 sm
9 sm 8 sm

 Qia     Lia  Dali   Nato

Dali hamıdan ucaboyludur,

Hamıdan qısaboylu – Liadır.

37   13, 14, 15, 16, 17.

38    3 yemiş + 1 qarpız  = 30  şaftalı

      2 qarpız = 18 şaftalı.

       Belə çıxır ki, 1 qarpızı 9 şaftalının qiymətinə almaq olar,
     3 yemişi isə – 21şaftalının qiymətinə. Deməli, 1 yemişi 7 şaftalının qiymətinə ala bilərik.

39    3 yemiş + 2 balqabaq = 50 armud
    1 balqabaq = 13 armud.

     Alınır: 2 balqabaq = 26 armud
     3 yemiş = 50-26=24 armud
     1 yemiş = 8 armud.

 Beləliklə, bir yemişin qiymətinə 8 armud almaq olar.

 Ev tapşırığı üçün I fəslin əlavə 40 - 44  məsələlərini veririk..

13-cü DƏRS  

Mövzu: 1000-ə qədər ədədlər. Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması.
Məqsəd: Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılmasına dair biliyin möhkəmləndirilməsi. Didaktik oyundan istifadə 

etməklə, ən yaxın yüzlüyü söyləyə bilmək bacarığının inkişaf etdirilməsi. Qrup halında çalışarkən qrup 
yoldaşları ilə əməkdaşlığa dair bacarıq-vərdişlərin inkişaf etdirilməsi.    

Ön şərtlər: Ədədləri yuvarlaqlaşdırmaq və sıralamaq.  
Resurslar: Üzərində üçrəqəmli ədədlər təsvir edilmiş kartlar, dərslik.

Dərsə ev tapşırıqlarının yoxlanılması ilə başlayırıq. 40  və 41  məsələlərin təhlili ilə ədədlərin 
müqayisə edilməsini və sıralanmasını təkrar edirik. Məsələn, 436>429, yüzlük rəqəmləri bərabərdir, ancaq 
birinci ədədin onluq rəqəmi ikinci ədədin onluq rəqəmindən çoxdur. 94<312, bütün ikirəqəmli ədədlər 
üçrəqəmli ədəddən azdır.

42  Qanunauyğunluğu taparaq, həmin qanunauyğunluq vasitəsi ilə sonrakı iki ədədi yazmaq olar: a) 
60, 70; b) 65, 70; c) 56, 66; ç) 124, 4.
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43  43 təqdim olunmuş işarələrlə belə yazılacaq:       , 50 _     , 16 _       ,  

36 _         .

Burada müzakirəni davam etdirərək, diqqəti ona yönəltməliyik ki, istifadə edilən işarələrin sayı mümkün 
qədər az olsun. Bu cür tələb olunmayan nişanlardan   istifadə etməklə, verilmiş ədədləri müxtəlif cür ifadə 
edə bilərik, məsələn, 43=                  . Bu məsələlər mövqeli sistemin daha yaxşı 
dərk edilməsinə şərait yaradır. Məsələn, qırx üç-ün yazılmasında onluqların maksimum sayından istifadə 
edilir (müvafiq rəqəm 4-dür) və 3 təklik qalır. 

44  Məsələ də oxşardır.
30 onluq =    

20 onluq =    

26 onluq =         

44 onluq =       

23 onluq və 4 təklik =         

Cavabları yoxladıqdan sonra riyazi oyun keçiririk – “Ən yaxın yüzlüyü söyləyək”.
Sinfi 3 qrupa/komandaya bölək. Qrupun biri digərinə əvvəlcə onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırılmalı olan  

ədədləri söyləyəcək. Bu yarışmaya bəzən biz də qoşularaq,  “çətin” yuvarlaqlaşdırılan  ədədlər söyləyək. 
Məsələn, 299(≈300), 9 (≈10), 3 (≈0), 30 (≈30).

 İkinci qrup I-nin söylədiyi ədədləri yuvarlaqlaşdıracaq. Üçüncü qrup yerinə yetirilmiş tapşırığı ballarla 
qiymətləndirəcək (doğruluğunu, sürətini).

Zaman-zaman komandalar funksiyalarını dəyişirlər. İlkin mərhələdə komandaların vəzifələrinin 
bölüşdürülməsi püşk atma yolu ilə də müəyyənləşdirilə bilər (məqsəd – püşkatma qaydaları ilə tanışlıqdır).

Sonra eyni hərəkət ədədlərin yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırılması işində  aparılsın.
Nəticələrin yekunlaşdırılması, komandaların həvəsləndirilməsi maraqlı mərhələdir.
• Gözə çarpan qüsurların siyahıya alınması və onları aradan qaldırmaq üçün səylər olduqca önəmlidir.

Aktivliyin analizi/qiymətlənmdirilməsi
Aktivliyin məqsədi yalnız ədədin yuvarlaqlaşdırılma qaydasının istifadə edilməsində püxtələşmək 

deyildir, eyni zamanda o, şagirdi qrup halında çalışmağa alışdırmaq, qrupda şəxsi fikrini ifadə/müdafiə edə 
bilmək, başqasının fikrini dinləmək/nəzərə almaq, başqası tərəfindən yerinə yetirilmiş çalışmanı ümumi 
müzakirə etmək və qiymətləndirmək məqsədi daşıyır.

Komandanın öz mənafeyini güdmək istəyi gələcəkdə hökmən ailənin, kollektivin, cəmiyyətin 
mənafelərini nəzərə almaq və müdafiə etmək xüsusiyyətlərinə dönüşəcəkdir. 

Ev tapşırığı üçün I fəslin 45 - 49  əlavə məsələlərini veririk.

14-CÜ DƏRS  

Mövzu: 1000-ə qədər ədədlər. 
Məqsəd: Ədədlərin müqayisəsinə, sıralanmasına, yuvarlaqlaşdırılmasına, yazılmasına, rəqəmin 

qiymətinin söylənməsinə dair biliklərin dərinləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi. (riyaz. IV. 1.).    
Ön şərtlər: Ədədləri müqayisə etmək, sıralamaq, yuvarlaqlaşdırmaq, yazmaq, rəqəmin qiymətini 

söyləmək bacarıq-vərdişləri.
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Resurslar: Dərslik.
Dərs bütünlüklə keçilmiş materialın təkrarına, möhkəmləndirilməsinə və mövcud durumun 

yekunlaşdırılmasına həsr olunur. Bu işdə təkrar üçün 45 - 49  məsələlər yardım edir.

45  702 = 7 yüzlük və 2 təklik

 950 = 9 yüzlük və 5 onluq
 88 = 8 onluq və 8 təklik.

Şagirdlərə izah edək – yüzlüklərdən (onluqlardan) ən böyük  miqdar ayrılır və onluqlar, təkliklər qalır. 
Bu məsələ də mövqeli sistemin daha yaxşı dərk olunmasına xidmət edir.

 46  384-də 3-ün qiyməti 300, 834-də 30-dur.
Bu da mövqeli sistemin xüsusiyyətidir – rəqəmin  qiyməti onun yerindən (mövqeyindən) asılıdır.

47  296-nı onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 300 alınır; 305-i yuvarlaqlaşdırdıqda isə – 310.

48  Burada hər iki halda 300 alınır.

49  Əvvəlki məsələlərin həllərindən də göründüyü kimi, şagirdlərin sayı, ola bilər ki, müxtəlif olsun. 
Məsələn, 298 və 301. Hər məktəbdə ən azı 295 və ən çoxu 304 şagird təhsil alır.

290 300 305

Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırıldıqda 300 alınan ədədlərin içində 304 ən böyük, 295 isə ən kiçik 
ədədlərdir.

Şagirdlərə, ədədin yuvarlaqlaşdırılmasından 400, 500 alınan analoji məsələləri təklif etmək 
arzuolunandır. Şagird mühakimə yürütməyi bacara bilməlidir, məsələn, ədədi şüadan istifadə etməklə, 
analoji sualları cavablandıra bilməlidir. Bu məsələlərin təhlili və nəticələrini yekunlaşdırmaqla, siz keçilmiş 
materialın mənimsəmə keyfiyyətini daha yaxşı qiymətləndirəcəksiniz. Müvafiq nəticələr çıxarıb, sonrakı 
fəaliyyətinizdə lazımi korrektivlər həyata keçirəcəksiniz.

 Ev tapşırığı üçün I fəslin əlavə 50 - 54  məsələlərini veririk.

50  Hədiyyələrin sayının şagirdlərin mümkün olan ən çox sayı üçün də yetərli qədər olması vacibdir. 
Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırıldıqda 400 alınan ən böyük ədəd 404-dür. Deməli, 404 hədiyyə kifayət 
edəcəkdir.

51  43 _ XXXXIII, 24 _ XXIIII, 72 _ XXXXXXXII. 

52  Əgər 100 km məsafəyə 15 litr benzin sərf olunursa, 5 dəfə az olan məsafəyə 5 dəfə az benzin 
xərclənəcəkdir, yəni 20 km-ə – 3 litr. 77 km≈ 80 km, yəni, 4 dəfə 20 km-dir. Müvafiq olaraq, 4x3=12 litr 
(təxminən) lazım gələcəkdir.

53  336+416=752≈750 (səhifə)

54  852-348=504 (kq qaldı), hər bir dükan 252 kq, təxminən 250 kq qənd çıxardı.
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II FƏSİL

MİLYONA QƏDƏR NATURAL ƏDƏDLƏR

Bu fəsildə 1000-dən böyük natural ədədlərin yazılı və şifahi numerasiya məsələlərinin təhlilinə keçirik 
– oxumaq, müxtəlif modellərlə təsvir etmək, mövqeli sistemin nümayiş etdirilməsi, ədədin yazılışında 
rəqəmlərin qiymətinin söylənməsi, ədədlərin müqayisə edilməsi, yuvarlaqlaşdırılması. Məlumatların aydın 
təsvir olunma üsullarını da bu fəsildə müzakirə edəcəyik.

§ 1. MİNDƏN BÖYÜK NATURAL ƏDƏDLƏRİ YAZAQ

Bu paraqrafa 5 dərs həsr edirik

15-ci DƏRS  

Mövzu: Mindən böyük ədədlərin yazılı numerasiyası. 
Məqsəd: Ədədləri mövqeli sistemdə yazmaq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi. Mövqeli sistemin 

mahiyyətini daha yaxşı anlamaq (riyaz. IV. 1.).    
Ön şərtlər: 1000-dək ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyası haqqında ilkin məlumat.
Resurslar: Kubiklər, pul nişanlarının modelləri, təlim çubuqları.

Mövqeli sistemi dərk etmə ilə əlaqəli aktivliklər III sinif dərsliyində verilmişdir. Ancaq orada yalnız 
1000-ə qədər ədədlər müzakirə olunurdu. Artıq 1000-dən böyük olan ədədlərə keçirik. Nəzərdən keçirmək 
üçün mərtəbələr blokunda 1000-dən böyük ədədin təsvirini də təhlil edək (bax, şəkil)

Minliklər Yüzlüklər Onluqlar Təkliklər

3346
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Mövqeli sistemi daha yaxşı anlamaq üçün analoji sikkələrdən istifadə edə bilərik. Əyaniliklərdən istifadə 
edək – üzərində Gürcüstanda istifadə edilən sikkə və əskinasların adları yazılmış, kartondan kəsilmiş “pul 
nişanları”. Bu yaşda olan şagirdlərin artıq pul nişanları ilə təması vardır, onu III sinifdə də müzakirə etmişik. 
Suallar verməklə bir dəfə yenə xatırladaq:

– Gürcüstanda hansı pul nişanları istifadə edilir? (1, 2, 5, 10, 20, 50 tetrilik, 1 və 2 larilik monetlər; 1, 
2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 larilik əskinaslar. Şagirdlər, ola bilsin ki, 1, 2, 200 və 500 larilik əskinasların 
mövcudluğundan xəbərsizdirlər. Pulun bu nişanları ilə istənilən məbləği almaq mümkündür.

– Məsələn, 9 tetrini necə əldə edə bilərik?
Şagirdlərə 9 tetri əldə etmənin müxtəlif üsullarını yazmaları tapşırılır:

1+1+1+1+1+1+1+1+1=9
1+1+1+1+1+1+1+2=9
1+1+1+1+1+2+2=9
1+1+1+2+2+2=9
1+2+2+2+2=9
1+1+1+1+5=9
1+1+2+5=9
2+2+5=9.

– Hansı halda ən az sikkə istifadə etdik? (2+2+5=9).

– Ən az sikkələrlə 19 tetrini necə ödəyək? Cavab: 19=10+5+2+2.

Öncə 10 tetrilik ayrılır, sonra – 5 tetrilik, sonra – 2 tetriliklər və əgər lazım gələrsə – 1 tetriliklər.

Sonrakı mərhələdə 10-luq sistemin dərk edilməsinə bir az daha yaxınlaşırıq;

– Tutaq ki, çoxlu miqdarda yalnız 1, 10, 100 tetrilik sikkələrimiz vardır. Bu sikkələrlə istənilən məbləği 
ödəmək mümkündürmü?

Məsələn, 47 tetrini necə ödəyək?

Variantlardan biri budur – 47=10+10+10+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1. Başqa variantlar 
da vardır.

Şagirdlər başqa variantları axtarırlar və xahişimizə cavab olaraq, o variantı təqdim edirlər, istifadə 
edilmiş monetlərin sayı nə zaman “optimaldır” (olduqca az sayda 1, 10, 100 tetrilik sikkələr istifadə edilmiş 
olacaqdır).

47=10+10+10+10+1+1+1+1+1+1+1.

Bu bərabərlik belə yazıla bilər:

47= 4 onluq + 7 təklik,

hansı ki, ədədlərin mərtəbə vahidləri üzrə ayrılışı şəklində təqdim edilməsidir.

Bu aktivlik nəticəsində şagird gərək dərk etsin ki, mövqeli sistemdən istifadə edərək ədədin yazılması, 
tərəfimizdən tətbiq edilən pul nişanları vasitəsilə bu ədədin müvafiq məbləğini optimal şəkildə (ən az pul 
nişanlarının istifadəsi ilə) ödəmənin bir növ analoqudur.

Bundan sonra dərslikdən istifadə edilməsinə keçə bilərik və şagirdlərlə birlikdə ən böyük üçrəqəmli 
ədəddən (999) sonrakı ədədi – 1000-i – söyləyirik.  
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1000=999+1. Bu ədəd 10 yüzlüyə bərabərdir. Beləliklə, 
10 təklik = 1 onluq, 
10 onluq = 1 yüzlük, 10 yüzlük = 1 minlik. 
Tərəfimizdən tətbiq edilmiş pul nişanlarına qayıdaraq, 1000 tetrilik də əlavə edə bilərik. Əgər əvvəlki 

aktivliklərdə 1000-dən kiçik ədədlər müzakirə olunurdusa, artıq 1000-dən böyük ədədlər müzakirə olunur. 
Məsələn, 3458 ədədinin mərtəbələr cədvəlini təqdim edək. 3458 – 3 minlikdən, 4 yüzlükdən, 5 onluqdan 
və bir də 8 təklikdən ibarətdir. Əvvəlcə minliklərin maksimal sayı ayrılır, sonra qalanından  – yüzlüklərin, 
sonra – onluqların, sonda isə ola bilər, təkliklər qalsın.

Əldə edilmiş bilikləri möhkəmləndirmək üçün sinifdə 100-dən böyük olan bir neçə ədədin mərtəbə 
vahidləri üzrə ayrılışı şəklində təqdim etmə misallarını və əksinə, mövqeli sistemə görə, ədədin mərtəbələr 
üzrə cəmini təhlil edin. Bu müzakirəyə şagirdlərin hamısının qoşulması olduqca əhəmiyyətlidir. Şagirdlərin 
özlərinin bir-birinə bu cür məsələləri vermələri aktivliyi daha da gücləndirərdi.

Məzmunu dərslikdə təqdim edilmiş “layihəni” elə bu dərsdə şagirdlərə tapşırıq kimi veririk: 
Tapşırıq - layihə – müxtəlif növ maşınlarda sayğaclar – şagirdin motivasiyasına xidmət edir – qeyd 

etsin, “böyük ədədləri” oxusun, onları bir-biri ilə müqayisə etsin. Şagirddə məlumatları əldə etmə, toplama 
və bu prosesdə lazım olan sualları hazırlama bacarıqları inkişaf etdirilir. Əldə edilmiş məlumatları müqayisə 
etmək, onlara görə avtomobillər haqqında müzakirə aparmaq – bu, artıq məlumatların işlənməsinin ilkin 
mərhələsidir.

Ev tapşırığı – layihəni icra etmək və təqdimatını keçirmək.  

16-cı DƏRS

Mövzu: 1000-dən böyük ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyası.
Məqsəd: 1000-dən böyük ədədləri yazmaq, rəqəmin qiymətini söyləmə bacarığının inkişaf etdirilməsi-

möhkəmləndirilməsi (riyaz. IV. 1.). 
Ön şərtlər: 1000-dən kiçik olan ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyasına dair biliklər. 
Resurslar: Dərslik, yazı ləvazimatları.

Dərsi şagirdlərin “layihə” tapşırığının təqdimatı ilə başlayırıq. Mümkündür ki, müxtəlif növ 
avtomaşınlarla qət edilmiş məsafələrin ifadə edilmə üsullarını bəzi şagirdlər yaxşı tapmışlar, böyüklərin, 
yaxınların yardımından istifadə edərək, nisbətən mükəmməl layihə təqdim etmişlər ki, oraya mövqeli 
sistemin xüsusiyyətləri də əlavə olunmuşdur. Bu şagirdləri bizim tərifləməmiz və həvəsləndirməmiz gərəkir. 
Eyni zamanda, bu tərifə şərhlər də əlavə olunmalıdır ki, sinfin bütün şagirdləri  bir daha tapşırığı və onun 

həlli yollarını dərk etsinlər. Sonra 1 - 4  məsələlərdə düzgün cavabların seçilməsi prosesinə keçirik. 
Düzgün cavabların cədvəlini belə təqdim edə bilərik:

1 2 3 4
3) 3)  4) 3)
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Əlavə məsələlərdən də istifadə edə bilərik: 

1   0 və 7 rəqəmlərindən istifadə edərək, bütün mümkün 

beşrəqəmli ədədləri tərtib edin (70 000, 70 007, 70 070 ...)
Onların sayı neçəyə bərabərdir?
Bu miqdarı şagirdlər bütün ədədləri yazdıqdan sonra tapa 

bilərlər. Ancaq belə də hesablamaq olar (ağacvari adlanan 
diaqramdan istifadə etməklə).

Bütünlükdə 16 ədəd olacaqdır.

2  Yazılışında yalnız “1” və “7” istifadə edilən bu 
beşrəqəmli ədədlərin sayı neçəyə bərabər olacaqdır?  
Burada birinci rəqəm 7 və ya 1 ola bilər. Ona görə də, 
yuxarıda təhlil olunan şaxələnməyə bənzər bir şaxələnmə 
daha olacaqdır. Cəmi – 32 ədəd.

3   35176 ədədi verilibdir. Orada
a) neçə minlik vardır? b) necə yüzlük vardır? c) neçə onluq vardır? 
Cavab: a) bu ədəddə 35 minlik vardır, b) 351 yüzlük vardır, c) 3517 onluq vardır. 

Ev tapşırığı üçün II fəslin əlavə məsələlərindən bu məsələlərin bənzəri olan 1 - 4  məsələlərini və 
dərsliyin 1 - 5  məsələlərini veririk.

17-ci DƏRS

Mövzu: 1000- dən böyük ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyası.
Məqsəd: 1000-dən böyük ədədləri yazmaq, ədədi mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində təqdim etmək və 

rəqəmlərin qiymətini söyləmə bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 1.).
Ön şərtlər: 1000-dən kiçik olan ədədlərin yazılı və şifahi numerasiya bacarıqları.
Resurslar: Dərslik, yazı ləvazimatları.

Ev tapşırığının təhlilindən sonra 5 - 13  məsələlərin həll edilməsinə keçirik. Onlardan 5-8 məsələləri 
şagirdlərə müstəqil iş olaraq verə bilərik.

Yerdə qalan məsələlərin həllini sual-cavab rejimində şagirdlərin iştirakı ilə apara bilərik.

9  Məsələdə yüz minlik rəqəm 2-dir, onu sildikdən sonra 47 569 – beşrəqəmli ədəd alınır və bu yeni 
ədəddə 4 rəqəminin qiyməti 40 000-dir. Adı çəkilən ədəddə də bu rəqəmin qiyməti 40 000 idi.

10  Məsələ 9 -un bənzəridir, ancaq burada 5 rəqəminin qiyməti 2-ni sildikdən sonra alınan ədəddə 
5000 olur, adı çəkilən ədəddə isə 50 000 idi.
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11  Məsələdə tətbiq edilən işarələrlə 3105-i belə yazmaq olar:

3105=         _ 3 minlik, 1 yüzlük və 5 təklik.

12   Məsələnin həllini belə aparaq: ədədi bu cür ifadə edək (o dördrəqəmlidir)

   8 vahid artıq

  

 

  4 vahid artıq

– Yüzlük və təklik rəqəmlərini tapmaqla başlayaq.
– Əgər yüzlük rəqəm təklik rəqəmdən 8 vahid çoxdursa, təklik rəqəmi neçəyə bərabər ola bilər? (0-a, 

yaxud 1-ə).
– Bir şərti də nəzərə alın - əgər minlik və təklik rəqəmlərinin yerini dəyişsək, bu ədəd həminki qalacaq.
– Minlik (ali mərtəbə) rəqəmi o ola bilərmi?
Beləliklə, verilmiş ədəddə təklik rəqəmi neçəyə bərabər imiş? (1-ə).
İndi şagird bu müzakirələrin nəticəsini yazı lövhəsinə yazır:

9 1

 4 vahid artıq

Minlik və təklik rəqəmlərinin yerlərini dəyişdikdə  eyni ədədi alırıqsa, o zaman minliyin rəqəmi neçəyə 
bərabər imiş? (Təkliyin rəqəminə, 1-ə).

– Deməli, varımızdır 19 •1 → 1951.

13  26 yüzlük 2600 təklikdən ibarətdir. Deməli, varımızdır 2662.

Belə də müzakirə etmək olar:
26 yüzlük – 2 minlik və 6 yüzlükdür.
62 təklik – 6 onluq və 2 təklikdir. Deməli, ədədimiz belədir: 2 minlik, 6 yüzlük, 6 onluq və bir də 2 

təklik – 2662.
Bu iki məsələnin həll edilməsi şagirdlərin və sizin fəal iştirakınızla arzuolunandır. Ev tapşırığı üçün 

6 - 12  məsələləri veririk.
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18-ci DƏRS

Mövzu: 1000-dən böyük ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyası.
Məqsəd: Ədədləri yazmaq, oxumaq, mərtəbələrin cəmi şəklində təqdim etmək və rəqəmlərin 

qiymətlərinin söylənməsinə dair biliklərin təkrarı və möhkəmləndirilməsi (riyaz. IV. 1.).
Ön şərtlər: Ədədi mövqeli sistemdə təqdim etmək, rəqəmlərin qiymətini söyləmək bacarıqları.
Resurslar: Dərslik, yazı ləvazimatları.

Dərsi  ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyasına dair biliklərin möhkəmləndirməsi prosesinə həsr 
edirik. Ev tapşırıqlarını yoxlamaqla, əvvəlki iki dərsdə qarşıya qoyulan məqsədlərin yerinə yetirilməsini 
dəyərləndirə bilərik.

6  Məsələ rəqəmin qiymətini söyləməyə dair biliyi tələb edir;  məsələn, 985000-də 9-un qiyməti 
900 000-dür. 

7  Üç yüz min doqquz rəqəmlərlə belə yazılacaq: 300009.

8  Burada mərtəbələrin cəmi şəklində təqdim olunmuş ədədin yazılışı tələb olunur: məsələn, 
60 000+2000+40+9=62 049.

9  Verilmiş rəqəmlərlə mümkün olan ən böyük ədədin yazılışı zamanı bu rəqəmləri azalma sırası 
ilə sıralamalıyıq. Məsələn, 4, 5, 8, 6, 3 və 9 ilə yazılan ən böyük ədəd 986 543-dür.

10  512 337-də 5-i sona keçirsək, 123 375 alınacaq. Bu yeni ədəddə 2-nin qiyməti 20 000-dir, 
əvvəlkində isə 2 000 idi.

11  Ən böyük – 543210, ən kiçik – 102345-dir. 

Nəzərə aldıq ki, ədədin birinci rəqəmi 0 ola bilməz.

12 Tətbiq edilmiş işarələrlə yazılmış ədədlərdən biridir: c) 2310=       , 

b)- ilə isə 3024 =         .

Burada şagirdlərə tərs məsələlər təqdim edə bilərik. 1000-dən böyük və 10000-dən kiçik olan hər hansı 
ədəd söyləyək və onu verilmiş fiqurlarla ifadə etmələrini xahiş edək. 

Şagirdlər nəzərə almalıdırlar ki, mümkün qədər az fiqurdan istifadə etmək gərəkir, bunun üçün əvvəlcə 
bütün minlikləri, sonra isə yüzlükləri, onluqları və təklikləri ayırmalıdırlar. Məsələn, 

2501 =         .

Burada mövqeli sistemdə ədədin (sayın) yazılış qaydası da bizə yardım edir. Bu fiqurlarla isə göstərilən 
miqdarı başqa şəkildə də ifadə etmək olar, məsələn, bir minliyi 10 yüzlüyə ayıraraq.

Ev tapşırığı üçün II fəslin əlavə 5 - 9  məsələlərini verə bilərik. “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim 
olunan məsələləri həll etmələrini, ya da, heç olmazsa, tanış olmalarını təklif edə bilərik. Elə buradaca 
bildirək ki, bu, vacib tapşırıq deyildir və bu məsələlərin hamısı sonrakı məşğələlərdə müzakirə olunacaqdır.
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19-cu DƏRS

Mövzu: Ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyası.
Məqsəd: Ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyasının təkrar edilməsi; “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim 

olunan məsələlərdən istifadə etməklə, mühakimə yürütmək - isbat etmək, optimal həll üsullarını tapmaq 
bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 1., riyaz. IV.7.).

Ön şərtlər: Məsələlərin həlli zamanı cədvəllərdən istifadə etmək.
Resurslar: Dərslik.

Dərsə 1000-dən böyük olan ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyasına dair məsələlərin təhlili ilə başlaya 
bilərik. Sonra “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim olunan məsələlərin müzakirəsinə keçirik. Gözlənilir ki, 
onlardan birinci məsələnin həllini bir neçə şagird bacara bilərdi, lakin birlikdə həftənin günlərinin söylənməsi, 
ardıcıllığının xatırlanması da doğru olardı.

Diqqəti  yönəldək: əgər İrakli Dimitridən 2 gün böyükdürsə, o zaman Dimitri İraklidən 2 gün kiçikdir 
(bu nəticəyə tərəfimizdən verilən suala cavab olaraq gəlinməlidir). Dimitri 2 gün gec – İrakli anadan 
olduqdan iki gün sonra, yəni çərşənbə günü doğulubmuş.

2  və 3  məsələlərin həll edilməsi zamanı qonaqların və kuklaların sxematik təsvirlərindən istifadə 

edə bilərik, yaxud da şərtləri cədvəllə təqdim edək:

    I  II  III  IV

Tea    +  _  _  _

Niniko     _  +  _  _

Tiniko    _ _  _  +

Xatuna    _  _  +  _

I hamıdan əvvəl getmək deməkdir, “+” – müsbət cavab, “–” isə mənfi cavabdır. Xatuna ya II, ya III, ya 
da IV-dür.

Çünki o, Ninikodan sonra çatıb, II istisna olunur, Xatuna Tinikodan tez çatıb, deməli, IV də istisna 
olunur. O, III-dür. Deməli, Tiniko IV-dür.

Aydındır ki, müzakirə cədvəldən istifadə edilmədən də aparıla bilər, cədvəldən istifadə etmək bəzi 
şagirdlərə çətin ola bilər.

Müzakirə edirik: birinci yeri qeyd etdikdən sonra qalır – Niniko, Tiniko və Xatuna. Xatuna Tinikodan 
əvvəl və Ninikodan sonradır, beləliklə, sıralanma bu cürdür: Niniko, Xatuna, Tiniko.

3  Kuklaları məsələnin şərtlərinə uyğun olaraq düzək, alacağıq:
Teanın hədiyyə etdiyi, Tinikonun hədiyyə etdiyi, Xatunanın hədiyyə etdiyi, Məryəmin hədiyyə etdiyi.

4  a) 8 ədəd kürəcikdən ən azı biri qırmızı kürəcikdir. Çünki yaşıl və mavi kürəciklərin sayı 7-dir. 8 
ədəd kürəcikdə nə mavi, nə də yaşıl kürəcik olmaya bilər, çünki, səkkizi də qırmızı ola bilər.

b) 13 ədəd kürəcikdə iki rəng kürəcik hökmən olacaqdır, hər üç rəng – mümkündür ki, olmasın, məsələn, 
ola bilər ki, 9 qırmızı və 4 mavi alınsın. 

Ev tapşırığı üçün II fəslin məsələlərindən 10 - 14  tapşırıqları verə bilərik.
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 § 2. NATURAL ƏDƏDLƏRİ MÜQAYİSƏ EDƏK VƏ SIRALAYAQ
Bu paraqrafa 4 dərs həsr etmək olar

20-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin müqayisəsi və sıralanması.
Məqsəd: Mindən böyük olan ədədləri müqayisə etmək və sıralamaq bacarığının inkişaf etidirilməsi 

(riyaz. IV. 1.)
Ön şərtlər: Mindən az olan ədədləri müqayisə etmək və sıralamaq təcrübəsi.
Resurslar: Yazı ləvazimatları, dərslik.

Mindən böyük olan ədədlərin müqayisə edilmə qaydası minə qədər olan ədədlərin müqayisə edilməsi 
qaydasının eynisidir. Mindən kiçik olan ədədlərin müqayisə edilməsi qaydasını təkrar etməyimiz və bir neçə 
misal da çəkməyimiz arzuolunandır.

Gündəlik həyatımızda riyaziyyatdan istifadə edilməsi şagirdlərin riyaziyyatı öyrənmək həvəsini artırır. 
Gürcüstanın bir neçə bölgəsində əhalinin sayını bildirən 2005-ci ilin göstəricisi cədvəl şəklində dərslikdə 
təqdim olunmuşdur. Gürcüstanın bir neçə şəhərinin sakinlərinin sayını (məsələn, Kutaisi, Batumi, Rustavi, 
Telavi, Qori) internetdən əldə etmələrini şagirdlərə tapşıra bilərik.

Tutaq ki, bu məlumatlarla bu cür cədvəl əldə etdik:
Şəhər Əhali
Kutaisi 147 630
Batumi 182 839
Rustavi 152 839
Telavi 19 629
Qori 48 143

 

Dərslikdə təqdim olunan müzakirələrin bənzəri olaraq, bu cədvələ görə də müzakirə apara və suallara 
cavab verə bilərik:

– Sadalanan şəhərlərdən ən çox əhali hansındadır?

– Sadalanan şəhərlərdən ən az əhali hansındadır?

– Ədədləri artan və azalan sıra ilə sıralayın.

Sonra 1 - 15  məsələlərin həllinə keçirik. Şagirdləri növbə ilə yazı lövhəsinə çıxarırıq. Yazı lövhəsinə 
müqayisə olunacaq ədədləri yazırıq və onların arasına uyğun nişanı (>, <  və ya  =) qoyuruq.

Sonra yazı lövhəsində çalışmağa başqa şagirdləri çıxaraq. 14  və 15  məsələlərdə müqayisə olunacaq 
ədədləri rəqəmlərlə tam yazmaq olar, yaxud yazmadan, kitabda verilmiş qeydlərdə təqdim olunan ədədlərlə 
müqayisə etmək olar.

Ev tapşırığı kimi 1 - 13  məsələləri veririk.
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21-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin müqayisəsi və sıralanması. 
Məqsəd: Ədədlərin müqayisə edilməsi və sıralanmasına dair biliyin möhkəmləndirilməsi və 

dərinləşdirilməsi (riyaz. IV. 1.)
Ön şərtlər: Ədədlərin yazılı və şifahi numerasiya təcrübəsi.
Resurslar: Dərslik, yazı ləvazimatları.

Dərsi ev tapşırıqlarının yoxlanılması ilə başlayırıq. Şagirdlər növbə ilə yazı lövhəsinə çıxarılır, onlar 
sizin tərəfinizdən 1 - 13 məsələlərdən  seçilən məsələləri həll edirlər - ədədləri müqayisə edir, onların 
arasına müvafiq işarələri (>, <,  =) qoyurlar. Bu müzakirəyə bütün sinfin qoşulması lazımdır. 

Sonra  16 - 24  məsələlərin həllinə keçirik.

16 - 21  məsələləri həmin qayda ilə həll edə bilərik, yaxud sinifdə müstəqil çalışmaları üçün şagirdlərə 
verə bilərik. Bu diaqnostik testin nəticələri ilə dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə nail olma səviyyəsi 
qiymətləndirilə bilər.

20  Ən böyük ədəd: 9871,
Kiçik isə – 1789-dur.
Böyük ədədləri yazarkən rəqəmləri azalan sıra üzrə, kiçikləri isə – artan sıra üzrə sıralayırıq.

21  Burada böyük ədəd 76531,
 Kiçik – 13567-dir. 

22  və 23  məsələlər bir-birinin bənzəridir, onlardan birini açıq müzakirə ilə, digərini müstəqil olaraq 
həll etmək olar.

22  Əb böyüyü: 221100, 
Kiçiyi – 100122 olacaqdır.
Burada nəzərə alırıq ki, ilk rəqəmin (ali mərtəbənin rəqəmi) 0 ola bilməz. Şagirdlərə müraciət edirik:

– Ədədləri (0, 0, 1, 1, 2, 2) hansı rəqəmlərlə yazırıq?

– Ən kiçiyin ilk rəqəmi hansı rəqəm ola bilər? (1)

– Ən kiçiyin ikinci rəqəmi nə olmalıdır? (0)

– Üçüncü rəqəm nə olmalıdır? (Qalanlardan ən kiçiyi)

– Ən kiçik ədəd hansı olacaq? (100122).

24  Məsələni də birgə müzakirə ilə həll edək.
Ola bilər ki, əlavələr lazım gəlsin – “aşağı gəlirli illər”, “yüksək gəlirli illər” – nə deməkdir. 
Sonuncu sualın cavabını tapmaq da şagirdlərdən ədədləri müqayisə edə bilmə bacarığını tələb edir.
Ev tapşırığı üçün 14 - 20 məsələləri veririk.
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22-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin müqayisəsi və sıralanması.
Məqsəd: Keçilmiş materiala dair biliyin möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsi (riyaz. IV. 1.).
Ön şərtlər: Ədədlərin yazılı və şifahi numerasiya təcrübəsi.
Resurslar: Yazı ləvazimatları, dəftər, dərslik.

Ev tapşırıqlarını – 14 - 20  məsələlərin həllərini yoxlayırıq.

14 - 17  Məsələlərdə ədədlərin yazılışı artan, yaxud azalan sıraya görə tələb olunur. Müqayisəni 

ali mərtəbənin rəqəmindən başlayırıq. Məsələn,  15  məsələnin cavabıdır: 27650, 27509, 27311 (azalan 

sıra üzrə yazmaq), 17  məsələnin cavabı isə: 99 999, 300 568, 304 567, 344 321-dir. Ən kiçik beşrəqəmli 

ədəddir (digərləri altırəqəmli ədədlərdir), sonrakı ədədlərdə on minliklərlə minliklərin rəqəmlərini müqayisə 

edirik.

18   Ən böyük altırəqəmli ədəd 999 999-dur, verilmiş rəqəmlərlə yazılmış ən kiçik rəqəm 111 111-

dir.

19 Əgər hər bir rəqəmdən yalnız bir dəfə istifadə etsək, ən böyük olan mümkün ədəd 987 654, ən 

kiçik isə - 102 345 olacaqdır.

20  Məsələdə cədvəllə təqdim olunmuş ədədlərin müqayisə edilməsi və sıralanması artıq şagirdlər 

üçün çətin olmamalıdır.

İndi əlavə məsələlər təqdim edirik:

1  Ədədləri müqayisə edin, müvafiq işarələri yazın, “>”, “<”  ya  “=”.

900 001 901 000
312 000 320 000
439 312 440 111
539 312 540 000.

2  Eyni rəqəmlərlə yazılmış bir neçə dördrəqəmli ədədi misal gətirin.

3  Ədəd yazın, hansı ki ibarətdir:
40 minlikdən və 60 təklikdən 40 minlikdən və 6 təklikdən
90 minlikdən və 8 təklikdən  90 minlikdən və 80 təklikdən.

4  1-in sağ tərəfinə neçə sıfır yazılmalıdır ki, yazılmış qiymət ifadə etsin:
a) Min-i b) on min-i,  c) yüz min-i?

5  1-dən başlayaraq,100 də daxil olmaqla, bütün ədədləri yazsaq, neçə dəfə 0 rəqəmini yazmamız 
lazım gələcəkdir?
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6  Bütün ikirəqəmli ədədləri elə yazın ki, orada onluqlar rəqəmi təkliklər rəqəmindən 1vahid artıq 
olsun.

7  Vato 3 həb qəbul etməlidir – hər 2 saatda 1 həb. Birinci həbin qəbulundan neçə saat sonra üçüncü 
həbi qəbul etməlidir?

8  Ədədləri mərtəbələrin cəmi çəklində ifadə edin:
7 300, 29 608, 305 220, 500 500, 80 070, 8 350, 3 979, 406 030, 500 005, 60 080.

9  Verilmiş ədədlərdə 5 rəqəminin qiymətlərinin necə dəyişməsini izah edin: 5, 50, 500,  5 000, 

50 000.

10  Ədədləri artan sıra ilə sıralayın: 250 000, 249 999, 250 001.
Ev tapşırığı üçün II fəslin əlavə məsələlərindən 15 - 18   tapşırıqlarını verə bilərik. Eyni zamanda 

sinifdə təhlil olunan məsələlərin bənzəri olan məsələlər düzəltmələrini və həll etmələrini xahiş edək.

23-cü DƏRS
 
Mövzu: Ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyası.
Məqsəd: Keçilmiş materialın təkrar edilməsi, şagirdlərin mühakimə yürütmək – isbat etmək bacarığının 

inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 1.).

Ön şərtlər: Ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyası, ədədlərin müzakirə edilməsi və sıralanması.
Resurslar: Yazı ləvazimatları, dəftər, dərslik, kağız vərəqi, qayçı.

Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədlərdən birinə nail olunması verilmiş tapşırıqların yoxlanılması ilə 
qiymətləndirilə bilər. Digər məqsədi həyata keçirmək üçün dərslikdə “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim 
olunan məsələlər yardım edəcəkdir.

1  Bu məsələləri həll edərkən ümumilik məqsədi ilə sual-cavab rejimindən istifadə edək.
a) – Birinci ədəd neçə rəqəmlidir? İkinci ədəd?
– Onlardan hansı daha böyükdür?
b)  Eyni sualı burada da qoymaq olar, lakin şagirdlərin doğru cavabı tapa bilmələri suallar verilmədən 

arzuolunandır (a) məsələsinin həllinə görə). 
c) Bu məsələnin həllini şagirdlərin bir qismi mütləq müstəqil olaraq da bacaracaqdır. Buna baxmayaraq, 

açıq müzakirə yenə də faydalıdır.
– Hər bir ədəd neçə rəqəmlidir? (Beşrəqəmli)
– Müqayisəni hansı rəqəmlə başlayırıq? (Ali mərtəbənin)
– 9-dan böyük olan rəqəm varmı?
– Əgər ikinci ədədin birinci rəqəmi 9-dan kiçiksə, o zaman hansı ədəd böyükdür?
– Əgər ikinci ədədin birinci rəqəmi də 9-dursa, o zaman ikinci rəqəmlərin müqayisə edilməsi də lazım 

gələcəkdir. Burada isə hər şey aydındır – hansı rəqəm çoxdur? (5>4)
– İstənilən halda hansı ədəd çoxdur?



58

ç) Burada da analoji suallardan istifadə etmək olar, lakin müzakirə yolu ilə doğru cavabı şagirdlərin 
özlərinin tapmaları arzuolunandır. (İstənilən halda ikinci ədəd birincidən çoxdur).

2  Bu məsələni şagirdlərə müstəqil həll etmələri üçün təklif edə bilərik, sonra onların mühakimələrini 
dinləyək; ehtiyac duyulduğu zaman yenə də əlavə suallardan istifadə edə bilərik:

a), b) Burada, hər iki halda, 9 göstərilmiş qiymətlə dəyişdirilmişdir;
c) Aydındır ki, burada hər iki yerdə 0 olmalıdır; 
d) Burada birinci yerdə 0, ikinci yerdə 9 olmalıdır.

3  Ola bilər ki, şagirdlərin hamısı bənzər məsələləri fikirləşməyi bacara bilməsin və bizim köməyimiz 
lazım gəlsin, əlavə suallar verilsin.

Analoji məsələlərin tərtib edilməsinin iki variantını təklif edirik.
Məsələn, 89243<0765.
Burada yüzlüklərin, onluqların və təkliklərin rəqəmlərini istənilən rəqəmlərlə əvəz edə bilərsiniz;
Məsələn, 89 815<0 476.
Burada    9-la əvəz olunmalıdır.

4  Şərtə görə, qələmin qiyməti 30 tetridir. Ketinin indi 20 tetrisi var. Daha 10 tetrisi də olasaydı, 30 
tetridən pozan da alar və 5 tetrisi də qalardı.

Deməli, pozan 25 tetridir.

5  Ən kiçik dördrəqəmli ədəd əldə etmək üçün ilk rəqəm 1 olmalıdır, deməli, 5 və 9-u silsək, 1 236 
alınacaqdır.

Ən böyük dördrəqəmli ədəd əldə etmək üçün ilk rəqəmin 9, ikincinin isə 2 olması vacibdir. Yəni, 5-i və 
1-i silsək, 9 236 alınacaqdır.

6  Əgər səkkizdən ikisini üç-üç kəsərlərsə, bu ikinin əvəzinə 6 dilim alınar. Bütövlükdə 6+6=12 dilim 
olacaqdır.

Yardımçı resurslardan (kağız, qayçı) istifadə edərək də həllin doğruluğunu yoxlaya bilərik.

Tapşırıq üçün II fəslin əlavə məsələlərindən 19 - 22  məsələləri və sinifdə təhlil olunan məsələlərin 
bənzəri olan üç məsələnin tərtib olunmasını və həllini tapşıra bilərik. 
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§ 3 NATURAL ƏDƏDLƏRİN YUVARLAQLAŞDIRILMA QAYDASI
Bu paraqrafa 4 dərs həsr edə bilərik

24-cü DƏRS

Mövzu: Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması.
Məqsəd: Natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması  qaydasından istifadə etmək bacarığının inkişaf 

etdirilməsi (riyaz. IV. 1.).
Ön şərtlər: 1000-dən kiçik olan ədədləri yuvarlaqlaşdırmaq bacarıqları.
Resurslar:  Vərəq, dərslik.

Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması haqqında əvvəlki fəsildə də söhbət açmışdıq. Lakin orada yalnız          
1000-ə qədər ədədlər müzakirə mövzusu idi. Bu dəfə milyona qədər ədədləri müzakirə edəcəyik; mümkündür 
ki, on minlik, yüz minlik mərtəbələrə qədər yuvarlaqlaşdırmalı olaq. Dərslikdə hər hansı mərtəbəyə qədər 
yuvarlaqlaşdırma qaydası aydın şəkildə təqdim olunmuşdur. Bu qaydanı şagirdlərə “əzbərlətdirib”, sözbəsöz 
təkrar etdirmək vacib deyil; öz sözləri ilə bu qaydanın məzmununu bizlərə çatdırmaları kifayətdir – adı 
çəkilən mərtəbəyə qədər ən yaxın olan yuvarlaq ədəd axtarırıq. Məsələn, on minliklərə qədər 21 357-nin 
qonşusu (ən yaxın) 30 000 və 20 000 ədədləridir. Bunların arasında ən yaxını 20 000-dir. Verilmiş ədəddə 
2-dən sonra 5 rəqəmindən kiçik olan 1-in gəlməsi bunu göstərir. Bu rəqəm 5 və ya 5-dən böyük olsa idi, 
o zaman 30 000-i seçərdik; məsələn, 25 000-in, 25 517-nin, 26 617-nin yuvarlaqlaşdırılmasından 30 000 
alırıq.

20 000 25 000

25 517 26 617

30 000

Bu ədədləri ədədi şüada təsvir edək və hər bir halda verilmiş mərtəbədə qonşu ədədlər arasında hansının  
“yuvarlaq” ədədə ən yaxın olması aydınca görünür. 25 000 istisnadır, o, onların arasında orta ədəddir, bu 
halda  (əvvəllər də deyildiyi kimi) yuvarlaqlaşdırma qaydasına görə, nəticə 30 000-dir (çox olan ədəddir).

 Yuxarıda gətirilən müzakirəyə görə, bu məsələləri müəllimin sinifdə şagirdlərlə birlikdə yazı lövhəsində 
təqdim etməsi arzuolunandır.

Bundan sonra dərslikdə verilən hallara keçə bilərik.
Məsələn, 72 830 72 000 və 73 000 onminlik dəyirmi ədədlər arasındadır. Onlardan ən yaxını 73 000-dir.

72 000 72 500

72 830

73 000

Ədədi şüa vasitəsilə 805 192-nin 810 000-ə daha yaxın olduğunu yoxlayırıq (burada on minlik mərtəbəyə 
qədər yuvarlaqlaşdırılır).

Sonrakı suallara şagirdlər belə cavab verməlidirlər:
Verilmiş mərtəbələrə qədər yuvarlaqlaşdırıldıqda (805192 halında on minliklərədək) bu mərtəbənin 

sağında olan rəqəmlər sıfırlarla əvəz edildi, göstərilən mərtəbənin rəqəmi isə 1vahid artdı, çünki sonrakı 
rəqəm 5-dir (4-dən böyük rəqəm). Göstərilən mərtəbənin rəqəmi məhz bu halda 1 vahid artır. 
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7 574-ü ən böyük mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 8 000 alınır; bu halda “ən böyük” mərtəbə 
minlikdir, deməli, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq tələb olunur.

83 400-ü ən böyük mərtəbəyə qədər, yəni on minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 80 000 alınır. Əvvəlki 
halda verilmiş ədəddən böyük, bu halda isə - kiçik ədəd əldə etdik. Bu iki halı bir şəkildə, eyni ədədi şüada 
təsvir etməyimiz arzuolunandır.

Bu cür ətraflı izah və əyanilikdən istifadə etdikdən sonra  dərsdən əsas məqsədə nail olunma 
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə keçə bilərik – şagirdlərə  1  və 2  məsələləri müstəqil olaraq həll 
etmələrini tapşıraq, sonra isə alınmış nəticələri müzakirə edək.

Ev tapşırığı üçün 1 - 5 məsələləri verə bilərik.

25-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması.
Məqsəd: Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması qaydasına dair biliyin möhkəmləndirilməsi (riyaz. IV. 1.).
Ön şərtlər: Ədədləri müqayisə etmə və sıralama bacarıqları.
Resurslar: Dərslik, vərəq. 

Ev tapşırıqlarını yoxladıqdan sonra şagirdlərə 3-8 məsələlərdəki cavabları müstəqil olaraq seçmələri 
tapşırılır. Doğru cavabları belə təqdim edə bilrərik: 

3 4 5 6 7 8
3) 1) 1) 2) 3) 1)

Şagirdlərin cavabları başdansovdu seçmələrinə imkan verməmək üçün nəticələri hamıya açıq şəkildə 
müzakirə etməliyik.

6 - 8  məsələlərdə şagirdlərdən öz cavablarını isbat etmələrini xahiş edək.

6  Ədədlərin dördünü də nəzərdən keçirək, onlardan yalnız 56 599-un minliklərə qədər 
yuvarlaqlaşdırılmasından 57 000 alına bilər. Üç digər cavabın doğru olmadığını şagirdlərdən isbat etmələrini 
xahiş edə bilərik. Mühakimə yürütmə - isbat etmə qabiliyyətlərinin inkişafı üçün bu aktivliklər çox faydalıdır.

7  Minliklərə  qədər yuvarlaqlaşdırıldıqda rəqəm dəyişmədiyindən, sonrakı 5 rəqəmdən hər hansı 
ədəd kiçikdir.

8   5643-də onminliklərin mərtəbə rəqəmi 5-dir, sonrakı rəqəm 6-dır (4-dən çoxdur), ona görə də 
ədədi yuvarlaqlaşdırdıqda 60 000 alınacaqdır; nəticə yüzlüklər rəqəmindən asılı deyildir, yüzlüklər rəqəmi 
istənilən rəqəm (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ola bilər. Şagirdlər bir daha ədədlərin yuvarlaqlaşdırılma qaydasını, 
rəqəmləri yada salırlar.

Ev tapşırığı üçün 6 - 10 məsələləri veririk.
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26-cı DƏRS

Mövzu: Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması.
Məqsəd: Keçilmiş materialın təkrar edilməsi, biliyin möhkəmləndirilməsi (riyaz. IV. 1.).
Ön şərtlər: Milyona qədər ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyası.
Resurslar:  Dərslik, vərəq.

Ev tapşırığına verilmiş 6 - 10  məsələlərini yoxlayırıq.  Onların həlli şagirdlər üçün, gərək ki, 

çətin olmasın. Sonra  9 - 11  məsələləri həll edirik. Burada da şagirdlərdən öz cavablarının doğruluğunu 
isbat etmələrini xahiş edək, şagirdləri şəxsi düşüncələrini isbat etməyə alışdıraq.

9  5   6 723-də onminliklər rəqəmi 6-dır. Yuvarlaqlaşdırdıqda  ondan solda yerləşən rəqəm 
dəyişməyəcəkdir, ona görə də  -nin əvəzinə həmin rəqəm yazılmalıdır ki, bu, yuvarlaqlaşdırmadan 
sonradır, yəni 0.

10  Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda ədəd hansı ən böyük rəqəmlə çoxala bilər? Əgər təkliklər 
rəqəmi 5, 6, 7, 8, 9-dursa, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda rəqəm böyüyür. Onluqlar rəqəmi bu zaman 
1vahid artır, təkliklər rəqəmi isə 0-la əvəzlənir. Deməli, 5 vahid, 4 vahid, 3 vahid, 2 vahid və ya 1vahid 
böyümə baş verir. Onların arasında 5 ən böyükdür. 

Ola bilsin ki, şagirdlər bu müzakirəni apara bilməyələr. Bu zaman misalların köməyinə müraciət edirik, 
məsələn, götürək 365, 366, 367, 368, 369 ədədlərini. Bu o haldır ki, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 
verilən rəqəmin böyüməsi baş verir, hər beş halda 570 ədədi alınır; onluqlar rəqəmi 6, 7 ilə, təkliklər rəqəmi 
– 0-la əvəz edilir. Müvafiq olaraq, rəqəmlər 5 vahid, 4 vahid, 3 vahid, 2 vahid və ya 1vahid böyüyür.

Elə buradaca şagirdlərə daha mürəkkəb halın müzakirəsini də təklif edə bilərik; ədədi yüzlüklərə qədər 
yuvarlaqlaşdırdıqda ən yüksək hansı rəqəmlə böyüyə bilər? Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda rəqəmin 
artımı baş verirsə, yüzlüklərin rəqəmi 1vahid artır, onluqlar rəqəmi isə 5, 6, 7, 8 və ya 9 olmalıdır; təkliklər 
rəqəmi – istənilən (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Onluq və təklik rəqəmləri sıfırlarla əvəz olunur. Müvafiq iki 
rəqəmlə tərtib olunmuş ən kiçik ədədi tapmamız gərəkir – bu ədəd 50-dir. Beləliklə, 50 ən böyük ədəddir ki, 
onun  vasitəsilə yuvarlaqlaşdırılmalı ədədin böyüməsi baş verir. Daha artıq əyanilik üçün bu məsələ ədədi 
şüa vasitəsilə həll edilə bilər. Ədəd yuvarlaqlaşdırılarkən, yüzlüklər mərtəbəsinin “yuvarlaq ədədinə” qədər 
maksimal uzaqlıq 50-dir.

650 700 749 

Misal şəkildə göstərilmişdir. Yuvarlaqlaşdırıldığı zaman böyüyərək, məsələn, 700 olan bütün ədədlər 
650-dən böyük və ya ona bərabər, 700-dən isə kiçik olurlar.

Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda da analoji şəkil alınır;

755750 760 765

Çoxalan və onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırılmasından 760 alınan bütün ədədlər 755-lə 760 arasındadır 
(755 də daxil). 

Ən yüksək böyümə rəqəmi 5-dir.
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Buna görə də 10  məsələnin cavabını hansısa şagird, ola bilər ki, çox tez söyləyə bilsin.

II fəslin 23 - 26   əlavə məsələlərindən şagirdlərə analoji tapşırıqlar verə bilərik. Yuvarlaqlaşdırdıqda 

ədədin azaldılması baş verən 11 - 13 məsələləri ev tapşırığı üçün verək.
Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda ədədlər  maksimum 4 vahid  azala bilər, yüzlüklərə qədər – 49, 

minliklərə qədər – 499. 

 11   Məsələnin cavabı 0-dır. Yuxarıda gerçəkləşdirilən təhlilləri yaxşı dərk etdikdən sonra bu cavabı 
tapmaq çətin deyildir. Məsələn, 350≈350.  

27-ci DƏRS

Mövzu: Milyona qədər ədədlər.
Məqsəd: Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılmasına dair biliyin dərinləşdirilməsi, mühakimə yürütmə - isbat 

etmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 1.).
Keçilmiş materialın təkrar edilməsi, biliyin möhkəmləndirilməsi. 
Ön şərtlər: Ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyası bacarığı.
Resurslar:  Damalı kağız vərəqləri, dərslik.

 Dərsdə qarşıya qoyulan birinci məqsədə nail olunma səviyyəsinin müəyyən edilməsi verilmiş 

tapşırıqların şagirdlər tərəfindən təqdimat qiymətləndirilməsi ilə baş verə bilər. Tapşırıqlardan biri   10 -

11  məsələlərin bənzəri idi. Bu məsələlər əvvəlki dərsdə təhlil olunmuşdu.

11  Ehtimal edə bilərik ki, a), d) və e)-də göstərilən ədədlər təxminidir, yuvarlaqlaşdırmaqla alınandır.

12  Təxminən 44 000 bilet satıldı.

13  Burada şagirdlər  10 - 11  məsələlərin həlli zamanı apadıqları müzakirələrin bənzərini 

aparmalıdırlar.  Ədədi şüadan istifadə edilməsi də arzuolunandır.
“Minliklərə qədər” yuvarlaq ədədləri bu ədədi şüada təsvir edək.

90008000 10 000

8500-dən 9499-a qədər (9499 da daxil) ədədlərin onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırılması nəticəsində 9000 
alınır. Onların içində ən kiçik ədəd 8500, ən böyük isə – 9499-dur.  

Dərsdə qarşıya qoyulan ikinci məqsədə nail olmaqda “Düşün, tap” rubrikası ilə verilmiş məsələlər 
yardım edir. Bu məsələlər, bir qayda olaraq, açıq müzakirə yolu ilə həll edilməlidir.

1  Turistlər çayın müxtəlif sahillərində idilər. Qayıqlar yerləşən sahildə olan sərnişin qayıqla çayı 

üzüb keçdi. Sonra ikinci sərnişin həmin qayıqla çayı üzərək, bəri keçdi. 
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2  Məsələnin həllinə qədər şagirdlərə gürcü əlifbasında olan hərflərin sayını xatırladaq. Ehtiyac 
duyularsa yardımçı suallar verə bilərik: 

• Gürcü əlifbasında 20 fərqli hərf-səs vardır, ya yox?
• Əgər sinifdə 20 şagird varsa, ola bilərmi ki, iyirmisinin də soyadı müxtəlif hərflərlə başlasın?
• Sinifdə əgər 40 şagird varsa, ola bilərmi ki, qırxının da soyadı müxtəlif hərflərlə başlasın?
Bu məsələnin həlli zamanı “Dirixle prinsipi” deyilən prinsipdən istifadə edirik. Müəllimə onu 

sadələşdirilmiş formada xatırladırıq: bu prinsipə görə, hansısa qəfəsdə iki dovşan olmadan, 7 qəfəsdə 8 
dovşanın saxlanması mümkün deyildir. Daha da ümumiləşdirsək: 6 qəfəsdə 6+1 dovşanı elə yerləşdirmək 
olmaz ki, hansısa qəfəsdə birdən artıq dovşan olmasın. 

Bu məsələdə “dovşanlar rolunda” şagirdlər, “qəfəslər rolunda” isə – gürcü əlifbasının hərfləridir. I halda 
33 qəfəsə 20 dovşanı elə yerləşdirə bilərik ki, hansısa qəfəsdə iki dovşan olmasın. II halda - 33 qəfəsə 40 
dovşan yerləşdirməmiz halında qəfəslərdən ən azı birində 1-dən çox dovşan olacaqdır – yəni, soyadı eyni 
hərflərlə başlayan ən azı iki şagird olacaqdır. Şagirdlərlə bu məsələni müzakirə edərkən, aydındır ki, Dirixle 
prinsipinin adını çəkməyəcəyik.

3  Əgər ehtiyac duyularsa, bu məsələni həll etməzdən öncə şagirdlərə ilin günlərinin sayını xatırladaq 
(uzun ildə - 366, qısa ildə - 365).

Əgər məktəbdə 366, yaxud ondan az şagird varsa, doğum tarixləri üst-üstə düşməyə bilər. Cavab: 367 
və ya ondan çox.

Müəllilmər üçün: bu məsələni Dirixle prinsipinin dovşanlar və qəfəslər dilində ifadə edərsək, qəfəslər 
rolunda ilin günləri, dovşanlar rolunda isə – şagirdlərdir. 

4  Bu sadə məsələ ilə şagirdlərdə riyaziyyatın önəmli anlayışlarından biri olan – ox simmetriyası 
haqqında ilk təsəvvürlər yaranır. Məsələnin həlli intuisiya səviyyəsini aşmamalıdır.  
Burada vərəqi açdıqdan sonra alınan şəkil təsvir edilmişdir:

Bu məsələnin həlli zamanı şagirdlər damalı vərəqlərdən istifadə edə bilərlər; 
boya əvəzinə isə flomasterdən. Onlar öz ehtimallarının doğruluğuna əmin olacaqlar.

Ev tapşırığı üçün II fəslin əlavə məsələlərindən  27 - 31  məsələlərini veririk: 

27  Yuvarlaqlaşdırma zamanı ədəd artdığından, təkliklər mərtəbəsinin rəqəmi 
4-dən böyükdür; böyümə üç vahidlə baş verdiyindən, sonuncu rəqəm 7-dir. 

28   Bu rəqəm 3 – 35 329≈35 000-dür.

29  Minliklərə qədər dəqiqliklə 8000 olan ən kiçik ədəd 7500-dür – adamların mümkün olan ən az 
sayı.

30  Ən böyüyü 24999, ən kiçiyi isə – 15000-dir.

31  Əvvəlki məsələnin nəticəsini nəzərə alaraq: 24999-14999=10000, yəni, bu cür ədədlərin sayı 
10 000-dir.
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§ 4. SÜTUNLU DİAQRAMDAN İSTİFADƏ EDİRİK
Bu paraqrafa dörd dərs həsr edə bilərik

28-ci DƏRS

Mövzu: Sütunlu diaqramla ədədi məlumatın verilməsi.
Məqsəd: Bir və ya bir neçə əlamətinə görə məlumatları qruplaşdırmaq, sütunlu diaqramla, yaxud 

cədvəllə təsvir etmək bacarığının inkişaf etdirilməsi, sütunlu diaqramla təsvir edilən məlumatların şərhi 
(riyaz. IV. 13., riyaz. IV. 14.).

Ön şərtlər: Ədədləri ədədi şüada təsvir və müqayisə etmək bacarığı. 
Resurslar:  damalı kağız vərəqləri, qələm, xətkeş, dərslik, üzərində 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 rəqəmləri təsvir 

edilmiş kartlar – hər kartda bir rəqəm olmaqla.

Bu dərsdə şagird sadə diaqramların oxunmasında məlumatları qruplaşdırma qaydasını tanımalı, 
məlumatları iki və ya çox əlamətinə görə (məsələn, sinifdə həll edilməli olan 1  və 5  məsələlərində 
qruplaşdırma 4 əlamətə görə olur, 2 -də – iki əlamətə görə) özü qruplaşdırmalı; sütunlu diaqramla 
verilmiş məlumatlara görə cədvəl düzəltməyi və cədvəl, yaxud piktoqrama görə sütunlu diaqram tərtib 
etməyi bacarmalıdır. 

İmkandan istifadə edin və qoruqların böyük əhəmiyyəti haqqında söhbətə bir neçə dəqiqə sərf edin. 
Şagirdləri təbiəti qorumağa çağırın ki, yaşıl örtüyə qayğı göstərsinlər, paraqraf məhz, bu mövzuda tərtib 
olunan mətnlə başlayır.

1  Satılmış dərsliklərin sayına dair şagirdlərə əvvəlcədən hazırlanmış sütunlu diaqram təqdim 
edəcəyik. Özəl məktəblərin şagirdlərinə dərsliklərin pulsuz paylanmadığını, ola bilsin, şagirdlər bilməyirlər. 
Dərslikdəki mətndə təqdim olunan diaqramdan da istifadə etmək olar. Diaqramda artıq qruplaşdırılmış 
məlumatlar təqdim olunmuşdur. Diaqrama uyğun olaraq, şagirdlər mətndə verilmiş suallara cavablar 
verirlər, yəni təqdim edilən məlumatları təsvir edirlər. Səbəblər haqqında müzakirələr aparırlar – kitabın ən 
çox sentyabrda, ən az isə noyabrda satılmasının səbəbi nə idi?

Dərslikdə öz ardıcıllığını tamamilə doğruldan məsələlər təqdim olunmuşdur, ona görə də müəllim də 
bu ardıcıllıqla dərsi keçə bilər.

Əgər şagirdlər məlumatların verilmiş şəkildə paylaşılmasının səbəbini izah edərlərsə, diaqramlardan və 
cədvəllərdən istifadə edilməsi daha effektiv olacaqdır. Şagirdlərin ehtimallarını, fikirlərini dinləyəcəyik və 
onları həvəsləndirəcəyik.

Məsələn, sinifdə həll olunası məsələlərdən 1 -də, sentyabrda dərslik satışının artma səbəbi kimi 
şagirdlər tədris ilinin başlanmasını söyləyirlər. 

4  Məsələdə diqqətəlayiq nəticəni cədvələ uyğun olan sütunlu diaqramın və məlumatların 
yuvarlaqlaşdırılması ilə alınmış diaqramın müqayisəsi verəcəkdir, yuvarlaqlaşma səbəbi ilə baş verən 
dəyişikliklər daha əyani olacaqdır. 

Sinifdə həll olunmalı 7   məsələ olduqca əhəmiyyətlidir: onları həll etmək üçün müəllim əvvəlcədən 
7 kart hazırlamış olacaqdır, şagirdlərin gözü önündə onlara 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 ədədləri yazacağıq. Ehtimal 
ki, prosesi bitirdikdə “çıxan” birliklərin miqdarı 0-ların miqdarından çox olacaqdır. Şagirdlər bu faktı 
guman ki, “1-lik kartların” çoxluğu ilə izah edəcəklər, ehtimalların söylənməsi və onların qeyd olunması 
əvvəlcədən də təşkil oluna bilər və təcrübəni sona çatdırdıqdan sonra müqayisəli analizi keçirə bilərik. 
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Şagirdlərin proqnozu belə olacaqdır: “1-liklərin” görünməsi daha çox gözlənilir. Bu tip məsələlərin təhlili 
ilə onlar ehtimal nəzəriyyəsinin əsaslarının tədrisi zamanı eyni ehtimallı hadisələr məsələsinə daha hazırlıqlı 
olacaqlar (1-liklərin görünməsi daha çox gözləniləndir, 0-lıqların görünməsi az gözləniləndir, bu hadisələr 
eyniehtimallı/bərabər gözlənilən deyildir).

Məsələlərin icmalı operativ və səmərəli şəkildə gedirsə, bir mühüm –  8  məsələdə də dayana 
bilərsiniz.  Düşünürük ki, sinif tamamilə müstəqil olaraq, birgə səylə onu həll edəcəkdir.

Şagirdlərin özlərinin bu fəaliyyətdə təlim almaları, diaqramlar qurmaları üçün hələlik xüsusi internet-
resurslardan istifadə etmirik.

Ev tapşırığı üçün  1 - 6 məsələləri veririk.

29-cu DƏRS

Mövzu: Ədədi məlumatların təqdimi və təsviri.
Məqsəd: Məlumatları təqdim etmə üsullarından istifadə etmə və təqdim olunan cədvəl və diaqramları 

təsvir etmək bacarığının inkişaf etdirilməsi  (riyaz. IV. 13., riyaz. IV. 14.).
Ön şərtlər: Hər hansı ədədi müvafiq olaraq ritmik sayma, beşrəqəmli ədəddən mərtəbələrə müvafiq 

addımla irəli, yaxud geri hesablama bacarıqları.
Resurslar:  Dərslik.

 Dərsə ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq, şagirdlər məlumatları cədvəllə, yaxud diaqramla ifadə 
edərkən, onların qaydaya riayət etmələrini və təsvir etmələrini necə mənimsədiklərini yoxlayırıq. Şagirdlər 
diaqramlarla bağlı sualları izah etməyi, onları səciyyələndirməyi və çevik düşünməyi bacarmalıdırlar 
(məsələ 1 ), cədvələ görə sütunlu diaqram tərtib edirlər və diaqrama görə suallar fikirləşirlər  

(məsələ  2 ), məsələn, hansı dəstə hamısından çox səs aldı, bunun səbəbi nə ola bilər?

Ölkəmizdə həm oğlanlar, həm də qızlar arasında basketbol çox populyardır. İdmanın populyar növləri 
ilə bağlı məsələlər riyaziyyata marağı artırır, idman yarışlarının, yaxud müxtəlif  müsabiqələrin nəticələrini 
təqdim edərkən, riyaziyyatdan istifadə etməyi şagirdlərə göstərə bilərik, bu isə şagirdlərin motivasiyasının 
yüksəlməsi üçün çox mühüm faktordur (sonralar, yuxarı siniflərdə az qala bütün mövzuların tədrisini 
praktiki – motivasiya məsələləri ilə başlaya bilərik).

4 Məsələdə şagirdlər sütunlu diaqrama görə məlumatların paylaşılması zamanı ehtimal söyləməyi 
bacarmalıdırlar. Yayda tibb müəsisələrində pasiyentlərin azlığını əhalinin yaylaqlara, kəndlərə axını ilə, qış, 
yaz aylarında isə onların çoxalmasını – soyuqdəymə, zədələnmə, qriplə xəstələnmə hallarının artması ilə  
əlaqələndirə bilərlər.
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Tapşırığı yoxladıqdan sonra hər hansı ritmik saymanı yada salırıq. Hansısa mərtəbəyə müvafiq ritmik 
saymaqla başlaya bilərik, 2 aralıqla saymanı yada salaq (2, 4, 6 ...), 2-yə vurmaqla alınan ədədləri götürürük, 
(2-yə vurma cədvəlinin tərtib edilməsini xatırlayırıq, III sinif). Şagirdlərə xatırlada bilərik –  bu ədədlərə cüt 
ədədlər deyilir – 2, 4, 6, 8 və s. cüt ədədlərdir.

Əgər 2-yə bərabər ritmik saymanı 1-dən başlasaq, o zaman cüt ədədlərin önündəki ardıcıllığı götürəcəyik 
– 1, 3, 5, 7 ..., onlara tək ədədlər deyilir. Elə burada ədədlərin yarıya bölünməsini xatırlayaq, cüt ədədlərin 
yarıya bölünməsi mümkündür. Suallar verə bilərik:

– 10-dan kiçik ədəddə ən böyük cüt ədəd hansıdır? (8)
– Hansısa ikirəqəmli cüt ədəd söyləyin;
– Ən kiçik tək ədəd hansıdır? (1)
– İkirəqəmli ən böyük tək ədəd hansıdır? (99)
Bundan sonra didaktik oyun keçiririk: “Ritmik sayma”. Oyunun qaydası dərslikdə təqdim olunmuşdur.
Bu oyunla şagird çevik hesablamanı öyrənir, diqqəti cəmləşdirmək etmək bacarığını inkişaf etdirir. 

Oyun asan, əyləncəli, həm də maraqlıdır. Oyun başlayana qədər şagirdlər cüt və tək ədədlər anlayışını yada 
salmalı, misallar gətirməlidirlər.

Qalan vaxtda şagirdlərlə birlikdə “Düşün, tap”-dan məsələləri təhlil edə bilər, göstərişlər verə bilərsiniz. 

1  Məsələnin həlli yollarından birini də müəyyən edə bilərsiniz. O, aşağıda verilmişdir. Məsələ, variantları 
saymanın qeyri-trivial halını təsvir edir. Başladılmış müzakirənin sonlandırılmasını şagirdlərə ev tapşırığı 
kimi verə bilərsiniz (əgər dərsdə başa çatdırılmamışsa). 

1  Ən kəsə yol 5 kəsikdən ibarətdir. A-dan B-yə sarı hərəkət edərkən hökmən yuxarı qalxmalı olacağıq. 
A, C, D və ya E nöqtələrinin hansındansa yuxarıya tərəf hərəkət etməliyik.

E nöqtəsindən yuxarı qalxma yolu ilə 1 variant mövcuddur. 
D  nöqtəsindən qalxmaqla  – 2 variant.

    
A C D E

B

A C D E

B

C-dən yuxarı qalxmaqla B-yə enmənin 3 variantı vardır.

A C D E

B

A C D E

B

A C D E

B

A nöqtəsindən yuxarı qalxmaqla B-yə enmənin 4 variantı vardır.

A C D E

B

A C D E

B

A C D E

B

A C D E

B

Cəmi: 1+2+3+4=10 kəsə yol var. 

A C D E

B
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2  a) Meyvələri 6 cür yerləşdirmək olar: 
alma-armud-limon, alma-limon-armud, armud-alma-limon, armud-limon-alma, limon-armud-alma, 

limon-alma-armud.

Bu halda belə bir sxemdən də istifadə edə bilərik:
I qutu:^  alma   limon                armud
                                                                                         

II qutu:   limon        armud      alma        armud        limon        alma
                                                                                                                                                 

III qutu:   armud      limon      armud       alma        alma         limon
Bu sxemə ağacvari diaqram adı vermişlər. Ağacvari diaqram vurma qaydasının sxematik təsviridir: 

I qutuda meyvələri yerləşdirmənin 3 imkanı vardır. Bu imkanların hər biri üçün II qutuda meyvəni 
yerləşdirmənin 2 variantı qalır, birinci iki qutuda meyvələri yerləşdirmənin  cəmi 3.2=6 variantı vardır. 
Onlarda yerləşdirilmiş hər iki meyvə üçün III-də yalnız bir – qalmış meyvə yerləşəcəkdir. Cəmi 3.2.1=6 cür 
imkan vardır.

Ev tapşırığı üçün II fəslin  32 - 36  əlavə məsələlərini verə bilərik.

32  Tək ədəddən əvvəlki və sonrakı ədədlər cütdür, ona görə də 12157 üçün 12156 və 12158 vardır, 
23213 üçün isə – 23212 və 23214.

33  • Cüt ədəddən 2 aralıqla saydıqda bütün ədədlər cüt olacaqdır; bu ədədlərin sayı 

1+(150–100):2=1+25=26-dır.

• Beş aralıqla saydıqda hər ikinci səslənən ədəd cütdür, yəni on aralıqlı sayma ilə saydıqda alınan 
ədədlər: 100, 110, 120, 130, 140, 150 – cəmi 6-dır.

• Üç aralıqla saydıqda da hər ikinci səslənən ədəd cütdür – onları 6 aralıqlı sayma ilə saydıqda bunları 
alırıq: 100, 106, 112, 118, 124, 130, 136, 142, 148 – cəmi 9.

34  56 dm.

35  Belə müzakirə apara bilərsiniz – Ratinin dörd addımı Zazanın üç addımına bərabərdir;  ağaclar 
arasında məsafə Ratinin 12 addımıdır, yəni 3 dördlük, deməli, Zazanın 3 üçlüyüdür, yəni 9 addım.

36   Diaqrama görə, oğlanların sayı iki bölümdə verilir, bu isə 6-ya uyğundur. Deməli, bir bölümün 
"qiyməti” 3-dür. Qızların “sütunu” beş bölümdə müəyyən edilir, yəni qızların sayı beş üçlük – 15-dir.  

30-cu DƏRS

Mövzu: Ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyası, ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması, müqayisə edilməsi, 
sıralanması.

Məqsəd: Məsələlər həll etməklə göstərilən mövzuların təkrar olunması, şagirdlərin mühakimə yürütmə-
isbatlama, ehtimal etmə qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 13., riyaz. IV. 14.).

Ön şərtlər: Ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyası.
Resurslar: Dəftər, dərslik, üzərində 2, 3, 4, 5, 6, 7 rəqəmləri təsvir edilmiş kartlar.
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Verilmiş tapşırığın icrasını yoxladıqdan sonra “Düşün, tap” rubrikasının 1 - 7   məsələlərinin həllinə 
keçirik. Hər bir məsələ şagirdlərin ümumi səyi, müəllimin yardımı ilə həll edilir, yardımı suallar verməklə 
edirik.

1  _ Üçrəqəmli ədədin ilk rəqəmi 0 ola bilərmi?
– İlk rəqəm neçəyə bərabər olacaqdır? (1).
– Üçüncü rəqəm? Hansı ədədi aldıq? (120) 

2  _ Əgər təkliklərin  və yüzlüklərin rəqəmlərinin cəmi 2-dirsə, bu rəqəmlər (0, 2 və ya 1, 1) neçə 
ola bilər?

– Hansı ədədləri aldıq? (240 və 141).
– Onlardan kiçik olanı hansıdır? (141).  

3  Resurslardan – 1, 3, 4, 5, 6, 7 rəqəmləri təsvir edilmiş kartlardan istifadə edə bilərik.

– İlk üçlükdən düzəldilmiş üçrəqəmli ədədi tapmağa çalışaq. Şərtə uyğun olaraq, onun yüzlük rəqəmi 
neçəyə bərabər olacaqdır? (5-ə).

– Qalan kartlarda təsvir edilən rəqəmlərdən birinin digərindən 4 vahid çox olduğu rəqəm hansılarda 
təsvir edilmişdir?  (7 və 3).

– İlk üçlükdən hansı ədəd yarandı?
Şagirdlər üç kart götürürlər (7, 3, 5) və müzakirəni nəzərə alaraq, onları düzürlər – 573.
Yerdə üç kart qalır – 1 , 4 , 6 .

Onların vasitəsilə 100-dən böyük, 200-dən kiçik olan və təkliklər rəqəminin onluqlar rəqəmindən kiçik 
olduğu ədədi asanlıqla tərtib edəcəklər (164).

4  Bu məsələnin doğru cavabının seçilməsi şagirdlər üçün çətin olmamalıdır (3 000). Əks halda 

yardım edib, deyə bilərik ki, futbol meydançaları arasında ən böyüyü  60 000 tamaşaçıdan artıq yeri olmayan 
“Dinamo” stadionudur.

5  Burada da doğru cavabın tapılması çətin deyildir - ən yaxşı bombardir 7 oyunda ən azı 1 qol 
vurardı, 60 və ya 80 qol vurması isə mümkünsüzdür.

6  Teanın gün ərzində 20, 18 və ya 24 saat dərs oxuması inanılmazdır.

7  Şərtə görə,

Yüzlük Onluq Təklik
 ?  1   4

Bu iki rəqəmi seçdikdən sonra möhtəməl cavab 414-dür, 10 dəqiqə ərzində bir kilometrdən artıq getmək 
mümkünsüzdür.

Eyni zamanda, şagirdlər cavabları seçənədək, “testlərin” cavablarını seçərkən nəzərə alınmalı məqamla 
onları tanış edə bilərik – 4 cavabdan yalnız 1-i doğru, qalanları isə səhvdir. 

Ev tapşırığı üçün əlavə məsələlərdən 39 - 45   məsələləri veririk.
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31-ci DƏRS

Mövzu: Milyona qədər ədədlər.
Məqsəd: Ədədlərin yazılışı, müqayisəsi, sıralanması, mərtəbələrin cəmi şəklində ifadəsinə dair 

biliklərin möhkəmləndirilməsi (riyaz. IV. 1.).
Ön şərtlər: Milyona qədər ədədlərin yazılı və şifahi numerasiyası.
Resurslar: Dərslik.
Göstərilən məqsədin icra olunması əlavə məsələlərin müzakirəsi ilə davam etdirilir. İlk 7 məsələ 

şagirdlərə ev üçün verilmişdi. Tapşırıqların yerinə yetirilməsini yoxlayırıq.

39  a) 563, b) 705 minlik 823 təklik=705 823.

40  73 000>7 199, b) 368 485<387 016. 

41  Yuvarlaqlaşdırmaqla 6 761 ≈ 6 800, 814 895 ≈ 815 000, 621 ≈ 600.

42  Ən yaxın minlik:
 3 842 _ 4 000; 6 462 _ 6 000;

 7 883 _ 8 000; 7 462 _ 7 000;

 7 510 _ 8 000.

43  a) 266; b) 562 602; c) 999 002.

44  Sonrakı ədəd ola bilər:
 a) 575; b) 322; c) 616; d) 123 1317.Kəşf olunmuş qanunauyğunluqlar:
a) üstünə gəlinir 5, b) üstünə gəlinir 2; c) üstünə gəlinir 100, d) üstünə gəlinir 3, e) üstünə gəlinir 300.

45  Ədədi mərtəbələrin cəmi şəklində yazanda alınacaq: 
 a) 42759=40 000+2 000+700+50+9
 d) 97 523=90 000+7 000+500+20+3.

“Biliyinizi yoxlayın” rubrikasından şagirdlərə müstəqil icra etmələri üçün məsələlər veririk. Onlar 
cavabları təqdim etdikdən sonra alınmış nəticələr haqqında müzakirə aparmaq olar. Doğru cavabları cədvəllə 
təsvir edə bilərik:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4) 3) 4)   1) 2) 4) 4) 2) 3) 3)

Burada 2  məsələnin həlli haqqında müzakirə aparmaq olar.

5 - 7  məsələlərlə ədədi şüanın istifadəsi, ədədi şüada ədədlərin təsvir edilməsi təkrar olunur.
Ev tapşırığı üçün II fəslin əlavə məsələlərindən 37 , 38  tapşırıqlarını veririk. 

37  Məsələ sütunlu diaqramı təsvir etməni və məlumatları təhlil etməni təkrarlamaq üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.

38  Məsələ ilə cədvəl təqdim olunmuşdur ki, verilmiş sualları cavablandırmaq onu dərk etməyə xidmət 
edir.



70

III Fəsil

NATURAL ƏDƏDLƏR ÜZƏRİNDƏ TOPLAMA VƏ ÇIXMA
____________________________________________________

§ 1. İkirəqəmli ədədlərin toplanması

Bu paraqrafa 4 dərs həsr edə bilərik

32-ci DƏRS

Mövzu: İkirəqəmli ədədlərin toplanması. 
Məqsəd: Alt-alta yazmaqla toplamaq və şifahi toplama üsullarından istifadə bacarığının inkişaf 

etdirilməsi (riyaz. IV. 2.). 
Ön şərtlər: Mövqeli say sistemində ədədlərin yazılışına dair biliklər.
Resurslar: Gürcü pul əskinaslarının modelləri, dərslik,  kubiklər.

Ədədlərin toplanması üsulları ilə tanışlığa ikirəqəmli ədədlərin timsalında II və III siniflərdə başlamışıq 
(ritmik saymadan istifadə edilməsi, şifahi toplamanın müxtəlif üsulları). İkirəqəmli ədədləri kubik bloklar 
ilə təqdim edirdik, əvvəl təklik bloklarının sayı 10-dan az olan halla başlamışdıq. Kubiklərdən istifadə 
edərək, bir məsələni təhlil etməklə həmin halı xatırlamaq olar. Təkliklərin sayının cəminin 9-dan böyük 
olması və onluqların ayrılışının baş verdiyi halı da təhlil edək (bütün bunlar III sinfin 17-ci dərsində təqdim 
olunmuşdur).

  III sinif üzrə Miilli Tədris Planında da tələb olunan bu halın əyani nümayiş etdirilməsi də arzuolunandır.
III sinfin 19-cu, 20-ci dərslərində artıq alt-alta yazmaqla toplama üsulu da nəzərdən keçirilmişdir. 

Yazılı alqoritmdən istifadə edərək ədədlərin toplanması IV sinfin Milli Tədris Planında da qeyd olunmuşdur. 
Tədris resurslarından istifadə edərək ədədləri toplama halında da on təkliyin 1 onluq olması məsələsi ortaya 
çıxır. Dərslikdə ikirəqəmli ədədlərin yazılı toplama alqoritminin təhlili bu önəmli məqamın xatırlanması ilə 
başlayır. Elə buradaca sual veririk:

– İki ədədi topladıqda təkliklərinin cəmi iki onluğa bərabər, yaxud iki onluqdan çox ola bilərmi? (Ola 
bilməz. Rəqəmlərin mümkün olan ən böyük cəmi 18=9+9-dur).

Bundan sonra şagirdlərə 1 - 3  məsələlərinin doğru cavablarını seçmələrini tapşırırıq.

1  18 təklik – 1 onluq, 8 təklikdir. 

2    3 ədədi topladıqda təkliklərin sayı üç onluqdan böyük ola bilməz. Cavablar doğru olmazsa, 
o zaman şagirdlərdən misallar (kontrmisallar) söyləmələrini xahiş edə bilərik. 1) Təkliklərin cəmi bir 
onluqdan kiçik ola bilər (məsələn, 1+1+3); 2) bir onluqdan böyük ola bilər (1+3+8); 3) iki onluqdan böyük 
ola bilər (5+8+8). Beləliklə, 2 məsələdən yalnız 4) cavab doğrudur. Elə buradaca şagirdlərlə bu cavabı 
dəqiqləşdirtmək olar. Yəni, bu cəm üç onluğa bərabər də ola bilməz.

3  Bu məsələ əvvəlki məsələnin bənzəridir, (doğru cavab 4-dür). Burada 1), 2) və 3)-ün kontrmisalları 
müvafiq olaraq 1+1+1+2; 3+3+9+9; 8+8+9+9-dur.
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Dərslikdə təqdim olunan məsələnin təhlilindən sonra dərsdə qarşıya qoyulan əsas 
məqsədlərdən birinə nail olma səviyyəsinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə şagirdlərə 
ikirəqəmli ədədlərin toplanmasına dair bir neçə misal veririk:

59+38; 69+28; 75+27.

Şifahi toplama üsullarını da xatırlayırıq. İki misal dərslikdə təqdim olunmuşdur. Sonra 
şagirdlərdən əvvəlki tapşırığı şifahi toplama üsulundan istifadə etməklə icra etmələrini xahiş 
edək. Bu üsuldan istifadələri belə yaza bilərik:

59+38=60+38-1=98-1=97,

69+28=70+28-1=98-1=97,

65+27=65+30-3=95-3=92.

Qarşıya qoyulan məqsədlərdən birinin dəyərləndirilməsi bu tapşırığı yerinə yetirməklə 
qiymətləndirilir. Dərsin sonunda ikirəqəmli ədədlərin toplama illüstrasiyasını “pul” 
nişanlarından istifadə etməklə həyata keçiririk – dərslikdə təqdim olunmuş nümunələrə görə. 
Nümunələrlə təqdim olunmuş misalları birgə təhlil edə bilərik, sonrakı məsələlərin həllini isə 
qrup halında çalışma formasında həyata keçirə bilərik.

Ev tapşırığı üçün 1 - 6  məsələləri veririk.

33-cü DƏRS

Mövzu: Ədədlərin toplanması. 
Məqsəd: Ədədləri müxtəlif üsullarla toplama bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 2.). 
Ön şərtlər: Mövqeli say sistemində ədədlərin yazılışının nümayiş etdirilməsi, ədədi mərtəbələrin cəmi 

şəklində ifadəetmə bacarıqları.  
Resurslar: Dərslik, qələm, dəftər.

Ev tapşırığını yoxlayarkən, yazılı və şifahi toplama üsullarının düzgün istifadə edilməsinə diqqəti 
yönəldəcəyik; eyni zamanda, şagirdlərdən öz seçimlərini isbat etmələrini xahiş edək – bu üsullardan hər 
hansı birinin seçilməsi nə zaman daha əlverişlidir, məsələn, 2  məsələnin həlli zamanı tapşırıq mürəkkəb 
deyil və heç bir şagird onu yerinə yetirməkdə çətinlik çəkməməlidir.

Sonra 5 - 15  məsələlərin izahına keçirik. Onlardan  5 - 7  və 9  məsələlərin tapşırıqlarını 
sinifdə müstəqil iş kimi istifadə edə bilərik, qalanlarını isə birgə səylə həll edəcəyik. 8  məsələdə 19+41 
və 55 müqayisə olunasıdır. Müqayisə etdikdən sonra müəyyən edirik ki, 55 yer 60 sərnişin üçün kifayət 
deyildir: 19+41=41+20-1=60, 60>55.

10   c) məsələnin və d) tapşırıqlarının birgə təhlilindən sonra a) və b)-nın həllini şagirdlərə tapşıraq.

10  b) 
 6 

1 

   9  3.

+
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– 3 6-dan az olduğuna görə, təkliklərin cəmi 10-dan böyükdür, ya yox? (Böyükdür).
– Təkliklərin cəmi neçəyə bərabərdir? (13-ə).
– Təkliklərin cəmi 10-dan neçə vahid çoxdur? (3 vahid).
– Beləliklə, ikinci toplananın təklik rəqəmi nə olmalıdır? (7), o zaman birinci toplananda onluq rəqəmi 

neçəyə bərabər imiş? (7-yə).

11 - 13  məsələlər iki sual verməklə həll oluna bilər, yaxud da hər biri 3 ədədi toplamaqla həll edilə 
bilər:

11      46

46

12

+

   12   28

28

15

+

  13     43

12

21

+

14  Tapşırığı həll edənə qədər şagirdlərə belə bir məsələ təklif edə bilərik: Aninin10,  Kesonun 20 larisi 
vardır. İkisinin cəmi neçə larisi vardır? 30 (10+20=30).

– Bu məbləğin cəmi (30 lari) Aninin 10 larisindən neçə lari çoxdur? (Kesonunku ilə birlikdə 20 lari).

– Bu məbləğin cəmi Kesonun 20 larisindən neçə lari çoxdur? (Anidəki məbləğlə birlikdə 10 lari) .
Beləliklə, cəm ikinci toplanana bərabər ədəd qədər birinci toplanandan, birinci toplanana bərabər ədəd 

qədər isə ikinci toplanandan çoxdur. Bu mühakiməyə görə  II toplanan 22-dir. 

Mümkündür ki, başqa üsulla da yardım etməli olaq, məsələn, qollu tərəzini və onun daşlarını göstərməklə, 
yaxud bir-birinə söykənmiş iki parçanın uzunluğunu müzakirə etməklə. 

15  _ Bir toplananı 7 vahid artırsaq, cəm neçə vahid artacaq? (7 vahid).

Əgər bir toplananı 11 vahid artırsaq, cəm neçə vahid artacaq? (11vahid).

Bu müzakirələrdən sonra şagirdlər bu nəticəyə gəlirlər ki, üç ədədin toplanması vacibdir:
   

81

7

11

+

Ev tapşırığı üçün 7 - 14  məsələləri veririk.

34-cü DƏRS

Mövzu: Ədədlərin toplanması. 
Məqsəd: İkirəqəmli ədədlərin müxtəlif üsullarla toplanmasına dair biliklərin möhkəmləndirilməsi 

(riyaz. IV. 2.). 
Ön şərtlər: Mövqeli say sistemində ədədlərin yazılış qaydası.
Resurslar: Yazı lövhəsi, dərslik. 
Bu dərsin əsas məqsədi biliyin möhkəmlədirilməsidir. Ev tapşırığı üçün verilən məsələlər 

sinifdə həll olunanların bənzəridir. Onları yoxlayarkən dəftərlərdə məsələlərin həllinə nəzər salmaqla 
məhdudlaşmamalıyıq; bəzi məsələlərin həlli müəyyən müzakirənin keçirilməsini tələb edir ki, bu müzakirəni 
təqdim etməyi şagirdlər yazı lövhəsində bacarmalıdırlar. 
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7  _ Məsələdə verilən suala cavab vermək üçün hansı ədədləri bir-birilə müqayisə etməliyik? (60 

və 43+19).

8  Bu məsələni müzakirə edərkən cəmdə təkliklər rəqəminin toplananların təkliklərinin rəqəmindən 
hansı halda kiçik olduğunu izah etmələri üçün şagirdlərə müraciət edək, toplananların onluqlarının 
rəqəmlərinin cəmi bu zaman neçə vahid çoxalır və s.

9 Düz xəttə nöqtələr qoyaraq müvafiq parçaların uzunluğunu qeyd etməklə bu cür mənzərə 
alınacaqdır:

26 26 5

Deməli, üç ədədin toplanması lazımdır.

10  Bu məsələni həll edərkən şagird 14 -ün həlli zamanı aldığı nəticələri nəzərə almalıdır.

11 Bu məsələdə iki ədədi toplamaq lazım gələcəkdir. 
  

78

20
+

                                      , 

Onluqların rəqəmini 2 vahid artırdıqda ədəd 20 vahid artır. Toplananlardan birinin artırılması isə cəmin 
artmasına səbəb olur.

12  Burada üç ədədin toplanması lazım gəlir:
     

  
12

12

54

+

Beləliklə, bu məsələlərdə iki sualdan istifadə etmək lazım gəlmir, ancaq hansısa şagird bu yolu seçərsə, 
məyus olmağa gərək yoxdur.

13   
38 28 33

Yazı lövhəsinə çıxarılan şagird bu şəkli təsvir etməyi bacarmalıdır. Müvafiq olaraq, o, üç ədədi toplamalı 
olacaqdır: 38+28+33. 

14  Burada da bir neçə ədədi eyni vaxtda toplamaqla məsələ həll oluna bilər:
  24

24

+  9

24

13

         onlardan   _ I _ 24
     II _ 24+9
     III _ 24+13.

Aydındır ki, II və III vasitələrlə ödənmiş məbləğin tədricən tapılması mümkündür, sonra isə – hər üç 
ədədin toplanması.

Ev tapşırığı üçün III fəslin  1 - 5  əlavə məsələlərini veririk.
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35-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin toplanması.
Məqsəd: “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim olunan məsələlərdən istifadə etməklə, şagirdlərin mühakimə 

yürütmə-isbatlama bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 1., riyaz. IV. 7., riyaz. IV. 11.).
Ön şərtlər: İkirəqəmli ədədlərin toplanması.
Resurslar: Dərslik, dəftər.

Ev tapşırıqlarını yoxladıqdan sonra “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim olunan məsələlərin həllinə keçirik. 
Burada tələsmək lazım deyi, hər bir məsələnin şərtini bir neçə dəfə oxuyaq və qısaca yazaq. Əgər ehtiyac 
duyularsa, yardımçı sualların verilməsi vasitəsilə şagirdlərə həllin axtarışında yardım edək.

1  Ola bilər ki, bəzi şagirdlər marşrutu tapsın. Bu məsələ Milli Tədris Planının IV. 11-lə əlaqəlidir 
(şagird sxemə istiqamətlənə və marşrutu təsvir edən sadə sxem tərtib edə bilir).

Hansı yolu seçməyimizdən asılı olmayaraq, yenə də ilkin (start) və son (finiş) halqaları keçməli 
olduğumuzdan, yalnız üç aralıq cəmin müqayisə olunması kifayətdir: 23+9, 24+7  və 11+8. Onların arasında 
ən böyüyü 23+9=32-dir.

Beləliklə, bu ədədlərin müvafiq dairələrindən keçməklə finişdə 32+32+1=65 toplayacağıq.

2  Burada əvvəlcə ən böyük ədədi tapırıq. O hökmən 8-dir (çünki 7+6+5=18<20). Burada da şərtə 
diqqət yetirək – 8-i keçməyir. Ədəd 8-i keçməyir nə deməkdir, bu ədəd neçəyə bərabər ola bilər? (8 yaxud 
8-dən kiçik).

–  Əgər bir ədəd 8-dirsə, qalan ikisinin cəmi neçə olacaqdır? (12).  Burada şagirdlər qalan ikisini də 
asanlıqla tapacaqlar – 7+5=12.

3  Şagirdləri belə sıralaya bilərik (kiçikdən – böyüyə): 
Məryəm – Tamuna – Vasiko 
           10   2
Bu sxemdən aydın görünür – Vasiko Məryəmdən 12 yaş böyükdür.

4  Burada şagirdlər anlamalıdırlar ki, 53 iki sonrakı ədədin cəmidir, bu ədədlər 27 və 26-dır. Bu 
ədədləri tapmaq yoxlama üsulu ilə mümkündür.

5  15 vərəq qopubdur = 30 səhifə. 67 birinci səhifədir, son səhifənin nömrəsi üstünə 29 gəlməklə 
alınır: 67+29=96.

6  Əfsanələrdən birinə görə, böyük riyaziyyatçı Qaus 5 yaşındaykən ədədlərin toplanmasının bu 
üsulunu tapdı, məktəbdə uşaqlara 1-dən 50-yə qədər ədədlərin toplanmasını tapşırdıqları zaman o, fəhm 
etdi ki, 1+50=2+49=3+48=...=25+26. 

Biz şagirdlərə göstərişlə də yardım edirik, onlar gərək cütləri kəşf etməyi bacarsınlar (sondan bərabər 
şəkildə aralı olan cütlər):

9+16=10+15=11+14=12+13.
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7  Burada sikkələri (monetləri) iki üçlüyə bölərək, tərəzi ilə saxtanın hansı üçlükdə olduğunu müəyyən 
edə bilərik. Sonra bu üçlükdən hansısa ikisini müqayisə edirik. Onlardan hansısa yüngül gələrsə, saxta məhz 
odur; əgər tərəzidə tarazlıqdırsa, deməli, saxta olan üçüncüdür. Şagirdlər bu məsələni birlikdə həll edərlərsə, 
gələcəkdə də analoji məsələləri həll etməkdə çətinlik çəkməyəcəklər.

Tərəzinin gözlərinə əvvəlcə iki-iki sikkə qoya bilərik, ikisini də kənara qoyaq. Tərəzinin gözləri 
tarazdırsa, saxta sikkə kənara qoyulmuş cütlükdə, taraz deyilsə – yüngül olan cütlükdədir. İkinci dəfə 
çəkməklə, yüngül cütlükləri tərəzidə müqayisə etməli olacağıq – onların içində daha yüngül olan sikkə 
saxtadır.

Bu məsələni həll etməmişdən əvvəl, yaxşı olar ki, şagirdlər bir dəfə tərəzidə çəkməklə 3 sikkədən saxta 
olan (digərlərindən yüngül) sikkənin aşkarlanmış olduğu məsələni həll etsinlər: üç sikkədən biri saxtadır. 
Saxtanı tapmaq üçün sikkələrdən tərəzinin hər gözünə birini, birini isə kənara qoyuruq. Tərəzi taraz olarsa, 
kənara qoyulmuş sikkə saxtadır, taraz deyilsə – yüngül tərəf saxtadır. 

Aydındır ki, b=3 (9-un üstünə nə gələk ki, 12 əldə edək), d=6.

Ev tapşırığı üçün  əlavə məsələlərdən 6 - 10  məsələlərini verə bilərik.

9    a+b=a  bərabərliyindən b=0 olduğu anlaşılır. Şərti olaraq 1+a=10, harada a=10, harada a=9. 
Tapşırığın 10  məsələsi “Düşün, tap”-ın  4  məsələsinin bənzəridir. O, yoxlama üsulu ilə həll edilə bilər: 
30+31=61.

§ 2. CƏMİN YUVARLAQLAŞDIRMA İLƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Bu paraqrafa 4 dərs həsr edəcəyik

36-cı DƏRS

Mövzu: Cəmin qiymətləndirilməsi.
Məqsəd: Ədədləri yuvarlaqlaşdırmaqla cəmi qiymətləndirmək bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. 

IV. 2.).
Ön şərtlər: Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması.
Resurslar: Kubiklər, dəftər, dərslik. 

Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra dərsdən gözlənilən məqsədə nail olmaq üçün vacib olan materialın 
təkrarına başlayırıq. Masada kubiklər yerləşdirərkən, ədədlərin yuvarlaqlaşdırılmasından əvvəl 
sayın qiymətləndirilməsi yaxşı olardı. 18 ədəd kubiki düzərək, şagirdlərdən kubiklərin miqdarını 
qiymətləndirmələrini xahiş edə bilərik – masada təxminən neçə kubik var. Saymadan da onların miqdarının 
qiymətləndirilməsi mümkündür, bu qiymətləndirməni saymaqla yoxlayırıq – masada 18 kubik var, təxminən 
– 20. 20, 18-i ali mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla alınır.

Bundan sonra şagirdlərə verilmiş mərtəbəyə qədər ədədlərin yuvarlaqlaşdırılmasına dair bir neçə 
məsələ veririk və toplananların yuvarlaqlaşdırılması yolu ilə cəmin qiymətləndirilməsinə keçirik. Sonra 
sinifdə şagirdlər  1  və 2  məsələləri müstəqil olaraq həll edirlər.
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Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə çatma səviyyəsini  1  və 2  məsələni yerinə yetirməklə 
qiymətləndirmək olar.

Ev tapşırığı üçün  1 - 2  məsələləri veririk.

37-ci DƏRS

Mövzu: Cəmin qiymətləndirilməsi.
Məqsəd: Cəmi qiymətləndirmə hallarını seçmə bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 2.).
Ön şərtlər: Ədədləri yuvarlaqlaşdırma qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, dəftər.

Tapşırıqları yoxlamaqla müəyyən edəcəksiniz – şagirdlər yuvarlaqlaşdırmadan istifadə edərək cəmin 
qiymətləndirilməsi məsələsini mənimsədilər, ya yox. Bundan sonra sual veririk – hansı halda dəqiq 
hesablamalar lazımdır, hansı halda qiymətləndirmə kifayətdir. 

3  Məsələdə cəmin qiymətləndirilməsi kifayətdir.  4  Məsələdə bu cür qiymətləndirmə də kifayət 
edərdi: 20+10+20=50, 50>48. 5  Məsələdə 51-in, 38-in və 38+13=51-in cəmini tapmaq lazımdır. 
Məsələnin məzmunundan bəlli olur ki, burada cəmin qiymətləndirilməsi kifayətdir. Toplananların 
yuvarlaqlaşdırılmasından sonra alınmış ədədin cəmi 140-dır (51 ≈ 50, 38≈40, 51≈50 və 50+40+50=140). 
Bu halda da dəqiq qiymətin 140-a bərabər olması diqqətəlayiqdir.

6  Kərpiclərin ümumi sayı 87+74+78-dir. Yəqin ki, usta kərpiclərin dəqiq sayının 239 olduğunu, 
yaxud da toplananları cəmləməklə – 90+80+80=250 – təxmini qiyməti tapacaqdır.

Mümkün itkiləri (zədələnmiş kərpicləri) nəzərə alaraq, 250-dək kərpic tədarük edilməsi doğru olardı.

7   57+22+(57+22) ifadəsində təxmini cəm 160-dır. Cavab: 160.

9  Ədədlərin üçü də onların yuvavarlaqlaşdırılması nəticəsində alınmış 60 ədədi ilə ifadə olunur.

10   Ədədlərin dördünü də 25-lə müqayisə etsək, planlaşdırılmış məsafənin keçilmədiyini asanca 
görürük.

Ev tapşırığı üçün 3 - 9  məsələləri veririk.
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38-ci DƏRS

Mövzu: Cəmin qiymətləndirilməsi.
Məqsəd: Yuvarlaqlaşdırma vasitəsilə cəmin qiymətləndirilməsinə dair biliyin möhkəmləndirilməsi 

(riyaz. IV. 2.).
Ön şərtlər: Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması.
Resurslar: Dəftər, dərslik, üzərində 10, 20, 30 ədədləri təsvir olunmuş kartlar. Hər bir ədədə müvafiq 

ən azı 5-dək kart olmalıdır.

Biliyi möhkəmləndirmə prosesi 3 - 9  məsələlərin təhlili ilə aparılır. Onlar sinifdə həll edilən 
məsələlərin bənzəridir və güman ki, onların həllinin öhdəsindən hər kəs gələcəkdir. Nisbətən aşağı akademik 
hazırlıqlı şagirdlərlə işləməyə daha çox diqqət ayıraq, diqqətimizdən kənarda kimsə qalmamalıdır. 27-nin 
və 17-nin ali mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırılmasını hər kəs bacarmalıdır. Bu qiymətləndirmə artıma görə 
olacaqdır – iki sinifdə 50-dən az şagird vardır (məsələ 3 ).

4 Dəqiq hesablamalarla tapırıq: 34+16+25=75, yuvarlaqlaşdırma ilə apardığımız hesablamalardan 
isə 80 alınır ki, bununla yanlış nəticə əldə edə bilərik. Cavab: burada dəqiq hesablamalar lazımdır.

5  61≈6o 48≈50, “Mersedes” 60-dır. Cəmisi təxminən 170 avtomobildir. Qeyd edək ki, 
“Mersedesləri” saydığımız zaman yuvarlaqlaşdırılmış ədədlərin cəminin hesablanmasından yayındıq. 
Toplananların yuvarlaqlaşdırılması bəzən təqribiliyi xeyli artıra bilər (məsələn, 16+15=31, lakin əvvəlcədən 
yuvarlaqlaşdırsaq: 20+20=40 alacağıq), verilmiş məsələdə hər iki yanaşma eyni nəticəni verir.

6 Onluq və 8 təklik = 5 onluq və 18 təklik:

7 Burada cavab 2)-dir.

8 Cavab 3)-dür.

Burada dəqiq hesablamalar apardıq, bərabərlik işarəsi göstərildiyindən cəmin dəqiq qiymətini tapmaq 
nəzərdə tutulub.

9  Məsələ ədədləri sıralamağı təkrar etmək məqsədi daşıyır.

Çox vaxtın sərf olunmaması gərəkən ev tapşırığının təhlilindən sonra, didaktik oyunda qələbə qazanma 
strategiyasının axtarışına keçirik. Burada mühüm olan hazırlıqsız oyun keçirmək deyil, qaydaları yaxşı təhlil 
etmək, bütün variantları tapmaq, qələbə qazanmanın doğru strategiyasını hazırlamaqdır. 6 sual verilmişdir 
və hər bir variantı göstərdikdən sonra onları cavablandırırıq.

Birinci və ikinci oyunçuların ilk gedişlərinin bütün mümkün variantlarını tapmaqla başlayırıq (cəmisi 
6 variantdır və şagirdlər onları tapmalıdırlar: (10; 20), (10; 30), (20; 10), (20; 30), (30; 10)  və   (30; 20).  Bundan 
sonra şagirdlər II gedişin mümkün hallarının cədvəlini tərtib edirlər, hansısa oyunçunun aldığı ədədlərin 
cəmi 100-ü keçənə qədər davam edirik. Variantları cədvəldə təsvir edə bilərik və onun vasitəsilə şagirdlər 
verilmiş suallara cavablar tapırlar. Yəni, 10-la başladıqda birinci hökmən qələbə qazanacaqdır. Lakin 20 
ilə, yaxud 30-la başlayarsa yalnız o halda qələbə qazana bilər ki, rəqib doğru olmayan strategiyanı seçmiş 
olsun – 10-la cavab verəcəkdir.
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1. 10; 20 1. 10; 30 1. 20; 10 1. 20; 30 1. 30; 10 1. 30; 20
2. 30; 10 2. 20; 10 2. 30; 30 2. 10; 20 2. 20; 30 2. 10; 30
3. 20; 30 3. 30; 20 3. 10; 30 3. 30; 10 3. 10; 20 3. 20; 10
4. 10; 20 4. 10; 30 4. 20; 10 4. 20; 30 4. 30; 10 4. 30; 20
5. 30; 10 5. 20; 10 5. 30 5. 10; 20 5. 20 5. 10; 30
6. 20 6. 30 Qələbəni I 

qazandı
Qələbəni II 
qazandı

Qələbəni I 
qazandı

Qələbəni II 
qazandı

Qələbəni I 
qazandı

Qələbəni I 
qazandı

Şagirdlərə “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim olunan məsələlərlə tanış olmağı və sinifdə onları həll 
etmələri üçün hazırlaşmalarını tapşırırıq. Bu hazırlıqda onlara III fəslin əlavə  11 - 15  
məsələləri yardım edəcək ki, onları ev tapşırığı kimi verə bilərik: 

11      20 48 32

12  Şagirdlər 18 cütdürlər, yəni iki dəfə 18 (36) şagirddir.

13  12 cüt, yəni 24 şagird 8 üçlükdür – 8 parta tutulmuş olacaqdır; müvafiq olaraq, 4 parta boşalacaqdır.

14  Üç-üç oturmaqla hər partada bir şagird artıq yerləşəcəkdir. Bunlar, 3-ü qalmış və 4-ü boşalmış 
olmaqla – cəmisi 7 şagirddir. Deməli, parta da 7 imiş.

15  Üç boşaldılmış partada üç cüt, yəni 6 çagird otururdu. Əgər onları bir-bir başqa partalara 
yerləşdirsək, 6 parta lazım gələcəkdir, 6 parta tutulmuş olacaq, 3 parta isə sərbəst qalacaqdır – cəmisi 9 parta.

39-cu DƏRS

Mövzu: Ədədlərin toplanması, dairə, çevrə.
Məqsəd: Şagirdlərin mühakimə yürütmə-isbatlama bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 2., 

riyaz. IV. 7.).
Ön şərtlər: Ədədləri toplama bacarığı, dairənin xüsusiyyətlərinə dair biliklər.
Resurslar: Pərgar, xətkeş, dərslik.

Şagirdlər müstəvi həndəsi fiqurları – dördbucağı, o cümlədən düzbucağı, kvadratı, dairəni tanıyırlar. 
Onlara bir də xatırladacağıq və yazı lövhəsində təsvir edəcəyik. Diqqəti dairəyə yönəldəcəyik. III sinifdə 
şagirdlərlə fiqurun sərhəd nöqtələri haqqında da söhbətimiz olmuşdu.

– Dairənin sərhədi çevrədir. Çevrə dairənin sərhəd nöqtələrindən tərtib olunmuş fiqurdur.
Bu cümlədən sonra pərgarın istifadə qaydası ilə tanış oluruq və bu qayda ilə yanaşı, pərgardan istifadə 

etmənin xarakterik xüsusiyyətinə diqqəti yönəldirik, çünki, pərgardan istifadə etmək ondan asılıdır – 
çevrənin nöqtələri çevrənin mərkəzi adlanan nöqtədən eyni məsafədə yerləşirlər. Bu nöqtə pərgarın iynəsi 
ilə işarələnmiş nöqtədir. Bu izahlardan sonra şagird gözəyarı təsvir edilmiş “çevrənin” mərkəzini tapacaqdır 
(məsələ  _ 1 ).
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2  Məsələ yardımçı resurslardan istifadə etməklə (pərgar, damalı vərəqlər) yerinə yetiriləcəkdir. 
Çevrənin çəkilməsi prosesini izləyin. Onun o yaşda uşaqlarda hələ formalaşmayan dəqiqliyi, nəticələrə təsir 
edir.

Çevrənin mərkəzi əgər B nöqtəsindədirsə və A nöqtəsindən keçirsə, o zaman çevrənin bütün digər 
nöqtələri B-dən BA məsafəsi qədər aralı olacaqdır. Əgər mərkəz B nöqtəsindədirsə və çevrə C nöqtəsindən 
keçirsə, o zaman çevrənin bütün digər nöqtələri B-dən BC məsafəsi ilə aralı olacaqdır. Bu iki çevrəni 
çəkdikdən sonra bəlli olur ki, C birinci çevrənin içində, A ikinci çevrənin kənarındadır. A-nın C-yə nisbətən 
B-dən daha uzaqda olduğu aydınca görünəcəkdir: AB>BC.

Çevrələrin hamısını çəkdikdən sonra, şəklə uyğun olaraq, A, D və E nöqtələri arasında D-nin B-dən 
daha aralı olması yaxşı görünür.

3  Şagirdlərə “sehrli” kvadratın xüsusiyyətini izah edək – sətirlərdə, sütunlarda və böyük diaqonallarda 
düzülmüş ədədlərin cəmi eyni ədədə bərabərdir. Bu izahdan sonra şagirdlər kvadratı doldurmağa çalışırlar. 
Aydındır ki, diaqonallardan birinə görə, üçüncü sütunun və üçüncü sətrin məchul ədədlərini onlar tez 
tapacaqlar. Bundan sonra digər hücrələri doldurmaq da çətin deyildir:

48 18 24

6 30 54

36 42 12

4  Bu məsələnin həllində şagirdlərə əlavə suallar vasitəsilə yardım edək:
–  Şagirdləri iki-iki oturtduqdan sonra neçə şagird ayaqda qalmışdır? (3).
– İndi II şərti nəzərə alaq, bir parta boşaldaq.
İndi ayaqda neçə nəfər olacaqdır? (5 – üçü əvvəl ayaqda olan və ikisi də bu partada oturanlar).
– İndi birindən başqa, hər partada 3 şagirdin olmasını istəyirik. Hərəsində üç şagird olmaqla neçə 

parta “dolacaqdır”? (5 parta – hər partaya bir nəfər ayaqda duran şagird əlavə olunacaqdır).
– Cəmisi neçə parta varmış? (6).
– Cəmisi neçə şagird varmış? (15).

Ev tapşırığı üçün III fəslin əlavə 16 - 18 ,  məsələlərini veririk ki, onlar sinifdə həll edilən məsələlərin 
möhkəmləndirilməsinə xidmət edirlər:

18         
B

A

0

 

         AB=19+25=43 (m)
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§ 3. BÖYÜK ƏDƏDLƏRİN TOPLANMASI
Bu paraqrafa 4 dərs həsr edirik

40-cı DƏRS

Mövzu: Ədədlərin toplanması.
Məqsəd: Ədədlərin toplanması qaydasına daha dərindən yiyələnmə, yazılı toplamanın dərk edilməsi, 

1000-dən böyük ədədlərin toplanmasının müzakirəsi (riyaz. IV. 2.).
Ön şərtlər: Ədədləri onluq mövqeli sistemdə ifadə etmə bacarığı, mövqeli sistemi yaxşı dərk etmə.
Resurslar: Üzərində müvafiq məbləğin qiyməti yazılmış, kartondan kəsilmiş “sikkələr”.

Bu yeni mövzunun öyrənilməsini, yaxşı olardı ki, yardımçı tədris vasitələrindən istifadə etməklə, 
mövqeli sistemi yaxşı dərk etməyə istiqamətlənmiş aktivliklərlə həyata keçirək; bu dəfə bu proses mövcud 
olandan fərqli olaraq, “pul nişanlarından” – 1, 10, 100 – tetrilik (faktiki olaraq, 1 larilik) sikkələrdən istifadə 
etməklə davam etdirilir. Bu sikkələrdən istifadə etməklə istənilən məbləği ödəmək mümkündürmü? Məsələn, 
29 tetrini bu sikkələrdən istifadə edərək necə ödəmək olar?

29=10+10+1+1+1+1+1+1+1+1+1.

Başqa variant da vardır – 29 tetrini yalnız 1 tetriliklərdən istifadə etməklə ödəyək. Bu variantı şagirdlərin 
özləri tapmalıdırlar.

– Bu halda bizə neçə sikkə lazım gələcəkdir? (29)
– Birinci halda nə qədər sikkədən istifadə etdik? (11)
– 29 tetrininin ödənməsi daha az miqdarda sikkə ilə mümkündürmü? (Xeyir). Analoji tapşırıqların 

təkrarı nəticəsində şagird yalnız 1, 10, 100 tetrilik “sikkələrin” olması halında ədədlərin yazılışı qaydasını 
dərk edəcəkdir.

Müvafiq cədvəl də tərtib etmək olar, bu isə tədris prosesini daha da həvəsləndirir, bütün şagirdləri 
mövzunun müzakirəsinə fəal şəkildə qoşmamıza imkan yaradır.

Cədvəli müşahidə etdikdən sonra bəzi şagirdlər II sütunda onluqlar dolan zaman “sıçrayışın” olmasını 
görə bilər (cədvəlin birinci sütunu məbləğlə, ikinci sütunu – sikkələrin miqdarı ilə doldurulur):

 
Məbləğ sikkələrin miqdarı

  1   1
  2   2
  3   3
  4   4
  5   5
  6   6
  7   7
  8   8
  9   9
  10   1
  11   2 

1-tetriliklər

On tetrilik

On tetrilik və bir tetrilik 
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Ədədlərin toplanması qaydasını dərk etmə işində aşağıdakı suallara cavablar seçmək yardım edəcəkdir:
– 10 təklik neçə onluqdur?
– 10 onluq neçə yüzlükdür?
– 10 yüzlük neçə minlikdir?
Bu sualların cavablarını, ola bilsin, şagirdlərin hamısı tapa bilməsinlər, ancaq hansısa şagirddən cavab 

aldıqdan sonra çalışaq ki, digər şagirdlərlə də cavabın doğruluğu barədə müzakirə aparaq ki, bu, yenə də 
mövqeli sistemin xüsusiyyətlərinin dərk edilməsi ilə əlaqədardır.

Əsas aktivliklər ədədlərin toplanmasının müzakirəsi ilə əlaqədardır. Bu halda da aktivlik öncə müzakirə 
olunmuş halın təkrarı ilə başlayır. III sinifdə (84-cü dərs) pul “nişanları” ilə (lariliklər, 10 lariliklər, 100 
lariliklər) toplanma qaydasının nümayiş edilməsini müzakirə edirdik.

Bu dəfə də analoji aktivliyi təkrar edə bilərik. 
Əlavə resurslardan istifadə edərək,  məktəb dərsliyində təqdim olunan məsələni təsvir etmək olar:
    

294

375
+

Şagirdlərdən pul nişanları vasitəsi ilə bu ədədləri toplamalarını xahiş edə bilərik:

100 
lariliklər

10 lariliklər  1lariliklər

2 9 4
3 7 5

İndi sual veririk – cəmisi nə qədər məbləğimiz vardır? Diqqəti 10 lariliklərin “toplanmasına” yönəldirik;
–  Cəmi neçə 10 lariliyimiz vardır? (16)
–  16 on lariliyi neçə yüz lariliklə və on lariliklərlə əvəz edə bilərik? (1 yüz larilik, 6 on larilik);
– Neçə 100 lariliyimiz olacaqdır? (2+3+1)

1000-dən böyük ədədlərin toplanmasına keçirik və dərslikdə təqdim olunan məsələni müzakirə edirik 
(onu yazı lövhəsinə yazırıq):

    
4637

1892
+

Bu dəfə şagirdlərdən dərslikdən istifadə edərək yazılı toplama prosesini izah etmələrini xahiş edə 
bilərik – şagirdlər dərslikdən müvafiq göstərişi oxuyurlar və alt-alta yazmaqla toplama əməliyyatını yerinə 
yetirirlər. Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə çatma səviyyəsini qiymətləndirmə məqsədi ilə şagirdlərə 
əlavə məsələlərdən 19   tapşırıqdakı ədədləri yazılı toplamaq tapşırığı veririk. Yerinə yetirilmiş tapşırığı 
yoxlayırıq, şərh edirik və çalışmaları qiymətləndiririk.

Ev tapşırığı üçün dərslikdən  1 - 4  “testləri”, ədədlərin toplamasına dair III fəslin əlavə 
məsələlərindən 20 - 23  məsələləri veririk. 
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41-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin toplanması.
Məqsəd: Toplamanın müxtəlif üsullarının istifadəsinin mənimsənilməsi; şifahi toplama, 

qiymətləndirmədən istifadə etmə (riyaz. IV. 2.).
Ön şərtlər: Ədədləri yazılı toplama bacarığı.
Resurslar:  Dəftər, dərslik.

Dərsi ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq ki, bu tapşırıq əvvəlki dərsdə izah olunan materialla və alt-
alta yazmaq üsulu ilə toplamaqla bağlıdır. Sonra toplamaya dair dərsliyin 1 - 3  məsələlərindən istifadə 
edirik. 1 - 3  məsələlərin həlli zaman şifahi toplama üsullarını, əməlləri yerinə yetirmə ardıcıllıqlarını 
müxtəlif qaydalarla təqdim edə bilərik:

1     a) 33+46=(30+40)+(3+6)=79; 

      b) 133+246=(100+200)+(30+40)+(3+6)=300+70+9=379; 

      c) 72+39=72+40-1=112-1=111; 

      d) 372+439=(372+440)-1=812-1=811. 

2  Məsələnin çalışmalarını həll edərkən iki üsuldan istifadə edə bilərik – şifahi toplama, alt-alta 
yazmaqla toplama. Hər birinin istifadəsinin üstünlüyü barədə müzakirə apara bilərik.

 a) 823+178=(800+100)+(20+70)+(3+8)=900+90+(10+1)=900+100+1=1000+1=1001, 

 və ya belə: 823+178=(823+8)+70+100=831+70+100=901+100=1001.

              
823

178

  1001

+

c) 327+592=(300+500)+(20+90)+(7+2)=800+(100+10)+9=900+10+9=919, 

və ya belə: 327+592=(327+2)+90+500=329+90+500=419+500=919.

                 327

592

919

+
   

3    Burada alt-alta yazmaqla toplama üsulundan istifadə edirik: 
    b)

           

1 1
256

248

295

799

+

1 - 3  məsələləri müstəqil iş aparmaqla, yaxud şagirdləri yazı lövhəsinə çıxarmaqla həll etmək olar.
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Bundan sonra cəmin qiymətləndirilməsi məsələlərinə keçirik və dərslikdə təqdim olunan məsələləri 
təhlil edirik b) hissədən.

3-cü məsələdə yuvarlaqlaşdırmanı ali mərtəbəyə qədər etsəydik, 2000 alardıq, bu isə dəqiq qiymətdən 
475 vahid fərqlidir, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmadan isə 2500 alınır, bu isə dəqiq qiymətdən cəmi 25 
vahid fərqlənir. Bu da gözləniləndir, çünki ali mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırma zamanı təxminlər daha 
“qabarıq” olur.

Sinifdə həll olunmalı məsələdə şagirdlər toplamanın bu və ya digər qaydasından istifadənin sürəti barədə 
şəxsi düşüncələrini söyləməlidirlər. Lakin, qeyd etməliyik ki, bu düşüncələr şagirdin fərdi xüsusiyyətlərindən 
də asılıdır. Toplamanın hər hansı qaydasını mənimsəmə və hesablamalarda püxtələşmə məqsədi daşıyan 
hallar xaric, toplamanin bu və ya digər qaydasını şagirdlərə məqsədəuyğun hesab etmirik.

5  Məşğələnin məsələlərindən birini seçirik, məsələn, c)-ni:

         
 1  11
59 073
36 859
95 932

+ 

3 dəfə yeni vahidə keçilməsindən istifadə edirik – təkliklərin toplanması zamanı (3+9=12=1 onluq və 2 
təklik), onluqların toplanması zamanı və minliklərin toplanması zamanı.

Bundan sonra  6  və 7  tapşırıqlarda verilmiş məsələlərin bir qismini birlikdə həll edirik. Dərsdə 
qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirilmə səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə şagirdlərə müstəqil 
iş üçün 6  və 7  tapşırıqların qalan hissəsini veririk. Tapşırığın a) və c)-də yuvarlaqlaşdırma artma 
ilə baş verir, ona görə də cəmin təqribi qiyməti dəqiq qiymətindən çoxdur. b)-də toplananlar azalma ilə 
yuvarlaqlaşdırılır, müvafiq olaraq, təxmini qiyməti dəqiq qiymətindən azdır.

Ev tapşırığı üçün 5 - 9 məsələləri verə bilərik.
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42-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin toplanması.
Məqsəd: Ədədlərin toplamasının müxtəlif üsullarına dair biliklərin möhkəmləndirilməsi (riyaz. IV. 2.).
Ön şərtlər: Alt-alta yazmaqla ədədlərin toplanması, şifahi toplama qaydalarının istifadə edilməsi, 

cəmin qiymətləndirilməsi.
Resurslar: Dərslik.

Dərsə ( 5 - 9 ). ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq. Riyaziyyat fənni proqramı ilə nəzərdə 
tutulan nəticələri bu tapşırığın həllinin analizi ilə qiymətləndirə bilərik, onlar yekunlaşdırıcı tapşırıqlardır və 
onların vasitəsilə şagirdlər tərəfindən ədədləri toplamanın müxtəlif üsullarının istifadə edilməsi bacarıqlarını 
yoxlayaraq qiymətləndiririk (qiymətləndirmə, şifahi hesablama, yazılı alqoritm, riyaz. IV 2.).

Müxtəlif tip - açıq və ya qapalı - yekunlaşdırıcı tapşırıqlardan  istifadə olunmuşdur. 

5  Məsələ qapalı tipdəndir, cəmin qiymətləndirilməsində (yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda), 
aldığımız cavab belədir – 2500.

6  Tapşırığı yerinə yetirirkən şagird toplamanın müxtəlif üsullarından istifadə edə bilər:
  c) 352+419=(300+400)+(50+20)+2-1=700+70+1=771,

  352+419=(300+400)+(50+10)+(2+9)=700+60+11=700+71=771,

  352+419=(352+9)+10+400=(361+10)+400=371+400=771,

 

  
352
419
771

+

                                        .

7  Tapşırıqda toplama əməli şifahi yerinə yetirilə bilər:
  144+32=100+(40+30)+4+2=176,

  355+403=758.

Hamının bu tapşırığı yerinə yetirib-yetirmədiyini yoxlamalısınız.
Fərdi yanaşmaya ehtiyacı olan şagird heç olmazsa, bizim yardımımızla (bu, əgər vacibdirsə) şifahi 

toplamanı ( 7  tapşırığı) və alt-alta yazmaqla  toplamanı ( 9 tapşırığı)  yerinə yetirməlidir. Ancaq

8  tapşırığın məsələlərini müzakirə etməyi digər şagirdlərdən tələb edə bilərik.

  
59 704
26 148
85 852

+

Burada iki dəfə sonrakı mərtəbə vahidinə keçmək lazım gəldi, onluq mərtəbədə (12 təklik = 1 onluq iki 
təklik), on minlik mərtəbədə (9 minlik və 6 minlik = 15 minlik = 1 onminlik 5 minlik).

Şagirddən vahidlərin keçilmə prosesini müfəssəl olaraq izah etməsini tələb edək. Bundan sonra əgər 
hansısa şagird bu tapşırığı evdə yerinə yetirməyibsə, yazı lövhəsində analoji ikinci məsələni ətraflı müzakirə 
yolu ilə həll etdirək. Onun bu müzakirəsini isə digər şagirdlərə qiymətləndirtdirək. 
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Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra yekun olaraq müstəqil yazı yazdırır, bəzi məsələlərdən 6  yaxud 
bənzərilərindən və 11 - 13  məsələlərindən istifadə edirik.

Bu məsələlərlə yenidən bir daha yoxlayırıq – şagirdlər ədədləri toplamağı və müvafiq biliklərdən 
yaradıcı şəkildə istifadə etməyi bacarırlarmı; məsələn, 11  məsələdə toplama qiymətləndirmə ilə yoxlanıla 
bilər –  50+60=110, fərq böyükdür, deməli, səhv buraxılmışdır, doğrudur_ 

   47
  58
105  .

+

Ədədləri toplayıb, səhvi aşkarlayan şagirdləri də tərifləyək – onluğu ayırmağı unudublar. 
Qiymətləndirmə ilə toplamanın düzgün yerinə yetirilmədiyi nəticəsinə gələn, sonra isə toplayıb onluğu 
ayırmağı unutduqlarını dərk edən şagirdlər xüsusi tərifə layiqdir. Bu tapşırıqlar bütün şagirdlərə aiddir, lakin 
yerinə yetirmə “keyfiyyəti” müxtəlif ola bilər.

Analoji olaraq, 12 -də qiymətləndirmə ilə 58+26≈90. Aydındır ki, burada da yanlış var – yenə də  
onluğu ayırmağı unudublar.

13 -də  yuvarlaqlaşdırmaqla: ≈30 alınır.

Burada onluqlar mərtəbəsində toplama düzgün yerinə yetirilməmişdir – onlara elə gəlib ki, onluğu 
ayırmaq lazımdır.

Ev tapşırığı üçün şagirdlərə 10 - 12   məsələləri verəcəyik. Əlavə olaraq, “Düşün, tap” rubrikası 
ilə verilmiş məsələlərin həlli üçün hazırlaşmalarını xahiş edə bilərik. Bu işdə onlara əlavə məsələlərdəki 
24 - 27  tapşırıqları yardım edə bilər.

24  a) 2 dəfə; b) bir dəfə də yox; c) 2 dəfə.

25  a) 0; b) 9; c) 9 və 9. 

26  28518+17342≈45800.

27  a) 144+256=400; b) 121+325=446.

43-cü DƏRS
 
Mövzu: Ədədlərin toplanması.
Məqsəd: Ədədlərin toplamasına dair biliyin möhkəmləndirilməsi, keçilmiş materialın təkrarı, müzakirə 

etmə-isbatlama bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 2.).
Ön şərtlər: Ədədlərin toplanmasında müxtəlif üsullardan istifadə bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
 
Dərsi ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq. Bu prosesin gedişində məsələnin şərtini və sualını 

ayırmalarını, məsələni qısa şəkildə yazmalarını şagirdlərdən xahiş edin.
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10   I komandanın tərəfdarları – 18 842 bilet
   II komandanın tərəfdarları – 10 897 bilet
   

   Cəmi?

Verilmiş ədədləri toplamaq lazımdır və şagird onu alt-alta yazmaqla yerinə yetirir.

11   I _ 268
   II _ 390
   

    İkisi?

 268+390=(200+300)+(60+90)+8=500+150+8=650+8=658.

Toplamanın bu yolunu seçdikdə şagird toplamanın yerdəyişmə və qruplaşdırma xassələrindən istifadə 
edir, (riyaz. IV. 7.).

12    Qiymətləndirək: 1043+1977≈1000+2000=3000.
               2020-dən “çox fərqlidir”.
               Ehtimal ki, məşqçi səhv düşdü; doğrudan da,
   

  
  1043
  1977
3020.

+

Sonra qrup halında çalışma həyata keçirilir. 2 - 10   məsələlərindən istifadə edirik. İnduktiv 
müzakirə ilə, bir neçə məsələni təhlil etməklə, qrup üzvləri bu qənaətə gəlirlər ki, ədədi onluqlara qədər 
yuvarlaqlaşdırdıqda verilmiş və yuvarlaqlaşdırılmış ədəd arasında fərq 5-i aşmayır. Yüzlüklərə qədər 
yuvarlaqlaşdırdıqda fərq 50-ni aşmayır, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda – 500-ü aşmayır.

Qrup halında çalışma yalnız bir şagirdin digərinə yardım göstərməsi deyildir, qrup halında çalışma qrup 
üzvləri arasında əməkdaşlıq münasibətlərini nəzərdə tutur. Müzakirə prosesinin aparılması, digər qruplar 
və müəllim qarşısında qrupun ümumi, ortaq baxışlarını ifadə etmək  qrup liderinin vəzifəsidir. Bu, sinif 
çalışmasının təşkil olunma formasıdır ki, şagird üçün olduqca səmərəli ola bilər. Eyni zamanda, böyük 
zövq də verə bilər. O, mücərrəd düşüncənin inkişaf etməsinə, motivasiyanın yüksəlməsinə, həmyaşıdları ilə 
ünsiyyətin yaxşılaşmasına da imkan yaradır, yəni, kommunikasiya və ictimai bacarıq-vərdişlərinin, şəxsi 
davranışına məsuliyyətlə yanaşmanın və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan ünsiyyətin formalaşmasına imkan 
yaradır. Nəzərə almalıyıq ki, təhsilin məqsədi yalnız biliyin və faktiki məlumatların toplanması deyil, 
həm də əldə olunmuş məlumatı təhlil etmənin, tənqidi qiymətləndirmənin və açıq şəkildə təqdim etmə 
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə xidmət edir. Bu bacarıqların inkişaf etdirilməsinə yalnız tədris prosesinin 
aparılma forması deyil, tərəfimizdən seçilmiş məsələlər də xidmət edir ki, onların həlli məhz tənqidi təhlilin 
və riyazi araşdırmanın müxtəlif üsullarının (məsələn, induksiya, təhlil, ümumiləşdirmə) istifadə edilməsini 
də nəzərdə tutur. Qrup üzvləri arasında yaranan “mübahisə” konseptual inkişafa qədər aparır. Qrupda bir 
üzvün fikri digər üzvün ideyalarına təkan verir, şagirdlər özlərinin doğru mülahizələrini müdafiə etməyi, 
doğru olmayan mülahizəni isə aşkarlamağa vərdiş edirlər.
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Onlar problemin yeni dərkinə birlikdə varır, birlikdə öyrənir və sonra bu bilikdən müstəqil olaraq 
istifadə edə bilirlər. Qrupda birgə çalışma zamanı təqdim olunan məsələlərin deduktiv isbatlama ideyaları 
da yarana bilər.

Eləcə də, doğru olmayan nəticələr, uyğun olmayan təqdimat nəticəsində əldə edilən – “məğlubiyyətlə” 
qazanılan təcrübə də əhəmiyyətlidir.

Dərsi “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim olunan məsələlərin birgə təhlili ilə yekunlaşdırırıq. 1  

Məsələnin təhlilindən sonra tapşırıq  ( 2  məsələ) gəlir. Daha sonra 3  və 4  məsələlərə dair müzakirə 

aparırıq. 

Göstərişlər:
1  Hər bir “rəqəmin” neçə tam hücrədən ibarət olmasını saymalısınız; nəzərə alın – iki yarım bir 

bütövdür:
 a) 10; b) 11; c) 12; d) 8; e) 11; f) 13. 

3   Qayıqla beş “reys”, yəni 75 dəqiqə lazım gələcəkdir.
  

  
4

3

2

1

2

4

1

1

2

2

2

                                                          II sahilə çıxanlar.

4   59+172=231.

Ev tapşırığı üçün əlavə 28 - 32   məsələləri verə bilərsiniz.

§ 4. TOPLAMA QAYDASINI SEÇƏK
Bu paraqrafa 4 dərs həsr olunur

44-cü DƏRS

Mövzu: Toplama qaydasının seçilməsi.
Məqsəd: Toplama qaydalarına dair biliyin dərinləşdirilməsi. Toplamanın müxtəlif üsullarından konkret 

məsələ üçün daha əlverişli üsulu seçmə bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 2.).
Ön şərtlər: Toplamanin müxtəlif üsullarından – qiymətləndirmə, şifahi hesablama, yazılı toplama 

alqoritmlərindən istifadə bacarıqları.
Resurslar: Kalkulyator, dərslik.

Müxtəlif üsullarla toplama əməlini yerinə yetirmə məsələlərinin müzakirəsi əvvəlki paraqrafda da 
verilmişdi. Bu dəfə kalkulyatordan istifadəni də qeyd etdik. Dərsə dərslikdə təqdim olunan cədvəli təsvir 
etməklə başlayırıq. Cədvəl çəkə bilmək ən önəmli bacarıqlardan biridir ki, üzərində çalışılması tədris 
prosesində davam etməlidir. Komandalar tərəfindən toplanmış bütün xallar barədə açıq müzakirə aparırıq. 
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Şagirdlərə üsulu özlərinin seçməsini və verilən suallara müstəqil olaraq cavab vermələrini tapşırırıq.
Aydındır ki, TDU tərəfindən toplanmış balların hesablanması halında cavab eyni cür olacaq:
– Şifahi cavablandırmaq mümkündür. Verilmiş suallara cavab müxtəlif ola bilər. Bəzən hansı üsuldan 

istifadənin daha əlverişli olduğu yaxşı görünür, bir çox hallarda isə seçim etmək subyektiv ola bilir. Məsələn, 
yanlışdan yayınmaq məqsədi ilə, “Dinamonun” nəticəsini tapmaq üçün alt-alta yazmaqla toplamağı üstün 
tuta bilərik. Rustavi komandası halında isə, yəqin şifahi toplamadan istifadə edilməsi daha yaxşı olardı 
812+627=1439 – burada təkliyi sonrakı mərtəbəyə keçirmək yalnız bir dəfə lazım gəlir, o da ali mərtəbə 
halında.

Cədvəldə təsviri 3  məsələnin suallarına cavablar seçərkən davam etdiririk – ədədləri müqayisə 
etməyi, artmaya görə sıralamağı və ən böyüyünü seçməyi xatırlamağımız lazım gəlir.

1  və 2  tapşırıqlardan bir hissəsini birgə həll edirik, ikinci hissəsini şagirdlər müstəqil olaraq həll 
edirlər.

2  Məsələdə şagirdlər seçimlərini də izah etməli olacaqlar – a) d) və c) məsələlərdə şifahi toplamanı 
seçə bilərlər, yerdə qalan hallarda – yazılı alqoritm. Bu məsələlərdən birgə müzakirə edək 1  c) və d)) 2  

b) və d).

Əlavə aktivlikləri həyata  keçirmək üçün 4  məsələdən istifadə edirik. Bu məsələnin şərtinə uyğun 
olaraq, şagirdlərə cəbri ifadələr tərtib etmələri tapşırılır:  

  247+(247+5)+300
Burada şagird toplamanın xassələrindən istifadə etmə bacarığını göstərməlidir (riyaz. IV. 7.). Cəmi 

tapmaq üçün belə davam edə bilər:
  547+252=799.

Toplamanın xassələrindən və şifahi toplamadan istifadə etməklə cəmi asanlıqla tapacağıq.
Eyni toplamanı kalkulyatorla da yerinə yetirmələri arzuolunandır. Ola bilər ki, kalkulyatorda 

əməliyyatları keçirmələri üçün öncədən praktiki göstərişlər və izahlar lazım gəlsin.
Ev tapşırığı üçün 1 - 3  məsələləri veririk və hesablamaların yalnız kalkulyatorla aparılmasını 

tapşırırıq.

45-ci DƏRS

Mövzu: Toplama üsulunun seçilməsi.
Məqsəd: Toplama üsulunu seçmə bacarığının inkişaf etdirilməsi. Toplama nümunəsində buraxılmış 

rəqəmləri və işarələri seçmə bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 2.).
Ön şərtlər: Toplamanın müxtəlif üsullarından istifadə bacarığı.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Tapşırığı yoxlayırıq. 1 - 3  məsələlər riyaz. IV.2.-nin nəticələri ilə əlaqəlidir.
Şagirdlərin dəftərlərini yoxlayarkən, ola bilər ki, seçilmiş toplama üsulunun isbat edilməsi tələb oluna; 

məsələn, şagirdlərdən soruşa bilərik:
– Yazılı toplama üsulunu nəyə görə seçdiniz?
– Şifahi toplamadan istifadə etməmiz daha uyğun olmazdımı?
– Kalkulyatordan istifadə etməmizə nə deyərdiniz?
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– Tutaq ki, kalkulyatordan istifadə etdiniz və 316 və 428-i topladıqda 844 göstərdi.
İndi toplananları yuvarlaqlaşdırmaqla cəmi tapın – 300+400=700. Bu qiymətləndirmə nəyi göstərir?
Bu qiymətləndirmə ilə şagirdlər əmin olacaqlar ki, kalkulyatordan istifadə edərkən, yüzlüklər rəqəminin 

düyməsi yanlışlıqla seçilmişdir. Doğrudan da, 316+428=744.
Bu misaldan istifadə edərək qiymətləndirmənin istifadə edilməsinin əhəmiyyəti barədə də müzakirə 

aparırıq. 3  Tapşırığın yerinə yetirilməsi də müvafiq vərdişləri yaxşı mənimsəməyə xidmət edir.
Sinifdə həll olunası məsələlərin həllinə keçirik.
6 -nın b) və d) tapşırıqları açıq şəkildə və mümkündür ki, bizim də yardımımızla həll olunsun: 

24-dən müzakirə edirik, “gəlirik” 824-ə qədər,
  24 +  8  0  0  =  824
Hər kəsə imkan verək ki, hücrələri doldurmaqda fəal iştirak etsin:
24-ü üçrəqəmliyə qədər doldursaydıq, ikinci toplananı tapa bilərdikmi? (Bacarmazdıq).
 d)  603 +  3  9  9  =  996

Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmanı qiymətləndirmək məqsədilə şagirdlərə 5  və 6
tapşırığın digər məsələlərinin həllini tapşırırıq.

5  İfadələrin tərtib olunması, toplamanın xassələrinə dair biliklər tələb olunur; cəmi tapmaq gərəkir.
  128+315+(128+315)=443+443=886.

6    a)  320 +  8  =  328
  500 +  5  6  =  556.

Şagirdlərə ev tapşırığı üçün sinifdə həll edilən məsələlərin bənzəri olan 4 - 6  məsələləri veririk.

46-cı DƏRS

Mövzu: Ədədləri toplama üsulları (yekun məşğələ).
Məqsəd: Ədədlərin toplanması üsullarının mənimsənilməsinə və istifadəsinə dair biliyin 

möhkəmləndirilməsi; mühakimə etmə-isbatlama bacarığının inkişaf etdirilməsi. Yazılı alqoritmdən istifadə 
etməklə yerinə yetirilmiş toplama ifadəsində buraxılmış rəqəmləri tapmaq, ifadənin doldurulması (riyaz. IV. 
2.). Əməllərin xüsusiyyətlərindən istifadə bacarığının möhkəmləndirilməsi (riyaz. IV. 7.).  

Ön şərtlər: Toplamanin müxtəlif üsullarından istifadə bacarığı.

Həll edilmiş ev tapşırıqlarının təhlili və “Düşün, tap”dakı məsələlərdən istifadə  etməklə son dərsdə 
qarşıya qoyulan məqsədlərə çatma səviyyəsini qiymətləndiririk.

4  Məsələnin tapşırıqları sinifdə həll olunanların bənzəridir;

 438 +  7  4  =  512   292 +  7  =  299
 168 +  5  1  3  =  681  320 +  6  7  9  =  999.
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5 , 6  məsələlərlə əməliyyatların xassələrini və onlardan istifadə edilməsini təkrarlayırıq:

5   a) 325+118=118+ 325  ;

         b) 304+ 0  =304;

         c) 97  + 314  =314+97;

         d) 156+( 36  +66)=(156+36)+66.

6   Cəmi tapaq:
         160+(160+80)

         160+(160+80)=160+240=400.

“Düşün, tap” rubrikası ilə verilən məsələlər analojidir – yazili alqoritmdən istifadə etməklə yerinə 
yetirilmiş toplama ifadəsində buraxılmış rəqəmləri tapıb yerinə qoyma, cavabı isbatlama (riyaz. IV. 2.). 
Toplamanın xassələrindən istifadə (riyaz. IV. 7.). Məsələləri həll etmək üçün göstərişlər tövsiyə edirik:

1  Burada alt-alta yazmaqla toplamaq əlverişlidir.

  

  5   
+

 3    9

    6 4
 , təkliklərin toplanmasından alınan nəticə 14-dür, ona görə də   =5. 

Aldıq:

  

  

  5   5 
+

 3 5   9

    6 4

1

 , onluqların cəmi 6-dır, deməli  =0.

Aldıq

  

  5  0  5 
+

 3 5   9

     6  4
 , harada ki,  =8.

2       5   6   
+

 2   3

     3  0

 

  ,   =7,    

  5   6 7 
+

 2   3

     3  0

1

 ,  =6,     

  5   6 7 
+

 2   6 3

     3  0

1

,     =8.

3       5   4     
+

 2    8

    2

   

  ,    =4,    

  5   4 4 
+

 2   4 8

   2

1

 ,   =9,      

  5   4 4 
+

 2   4 8

    9    2 ,   =7.

 

4     
  7    2   
+

 1   9   

    9

 
          ,    =7,    

  7   7 2 
+

 1   9 7

   9

1

 ,   =6,     

  7   7 2 
+

 1   9 7

    6    9

1

,   =9.         
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5   a) 
6 * 4 * *
* 5 * 3 7

* 2 4 6 3 2

+  Yuxarıda keçirilən müzakirənin bənzərini müzakirə etməklə
6 94 95
5 513 7

12 4 6 3 2

+

       əldə etdik:
  

 b) * 3 9 * *
7 * * 8 4
* 2 7 0 3

+      1 3 9 1 9
7 8 7 8 4
9 2 7 0 3

+
   ;    . 

6   Fil təxminən 1030+1250+990=3270 kq-dır.

Ev tapşırığı üçün əlavə məsələlərdən 28 - 32  tapşırıqları verək. 

47-ci DƏRS

Mövzu: Üçrəqəmli ədədlərin yazılışı, toplanması.
Məqsəd: Təlimata uyğun əməlləri yerinə yetirmə bacarıq-vərdişlərinə yiyələnmə; ədədi onluq 

say sistemində yazmanın inkişaf etdirilməsi; ədədləri yuvarlaqlaşdırmağa dair təlimləndirmə; ədədləri 
müqayisə etmə və toplama vərdişlərinin möhkəmləndirilməsi; qısa zaman kəsiyində fəaliyyət vərdişlərinin 
möhkəmləndirilməsi  (riyaz. IV. 1. riyaz. IV. 2.).

Ön şərtlər: Ədədləri yazma, mövqeli (onluq) sistemin istifadə edilməsi, onluqlara və yüzlüklərə qədər 
yuvarlaqlaşdırma qaydaları, ədədləri müqayisə etmə və toplama qaydalarına dair biliklər.

Resurslar:  Üç rəngdə zərlər (məsələn, qırmızı, yaşıl və ağ); yazı lövhəsi; yazı ləvazimatları.

Dərsdə məqsədə çatma qrup halında çalışma şəklində – “zərlərlə oyun” vasitəsilə davam etdirilir.

İcmal.
Şagirdlər məlumatları mərtəbələrə ayırır, üçrəqəmli ədədləri onluqlara və yüzlüklərə qədər 

yuvarlaqlaşdırırlar. Şagirdlərin bir hissəsi – hakimlər təqdim olunan cavabları yoxlayır, reqlamenti nəzarətdə 
saxlayır və nəticələri yekunlaşdırırlar.

Aktivliyin təsviri.

Sinfi komandalara (hər bir komandada üç-dörd üzv) və “hakimlərə” bölün; bu zaman, hakimlərin sayı 
komandaların sayından çox olmalıdır. 

Oyun başlayana qədər iştirakçıları qaydalarla tanış edin (dərslikdə göstərilmişdir) və komandalara üz 
tutub tezcə özlərinə kapitan seçmələrini söyləyin. Eyni zamanda, hakimlərə məlumatları sizin tərəfinizdən 
əvvəlcədən hazırlanmış cədvələ yazmalarını məsləhət görün – bu, onların zamanına qənaət edər – onlar 
cavabların alınmasında komandalardan geridə qalmamalıdırlar (siz onların nəticələrini nəzarətdə saxlayın).
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#
Yüzlük 

(qırmızı)
Onluq (yaşıl) Təklik (ağ)

≈Onluqlara 
qədər

≈Yüzlüklərə 
qədər

Cəm 

1. 

2. 

Kapitanlar tərəfindən verilmiş məlumatların doğruluğunun yoxlanılması və komandaların nəticələrini 
yazı lövhəsində göstərmək hakimlərə tapşırılacaq. Bunun üçün əvdalcədən yazı lövhəsi hazırlayın:

  Komanda 

Cəhd
I II III IV V

1.

2.

3.

Cəm

Hazırlıq mərhələsi üçün 10 dəqiqə kifayət edər. 
• Oyunu pedaqoq başlayır – o, zəri atır. Komandaların yerləşdiyi yerdən zərin yaxşı görünməsi 

önəmlidir.
• Komandalar və arbitrlər məlumatları incələyirlər;
• Arbitrlər cavabların doğruluğunu yoxlayır və nəticəni yazı lövhəsində qeyd edirlər – əgər təqdim 

edilən ədədlərin dördü də düzdürsə, cavab doğru sayılır.
• Oyunu müəllim replika ilə sona çatdırır, “diqqət – son gedişdir!”, əvvəlcədən gedişlərin sayını 

söyləmək vacib deyildir – çalışın oyunu 20-25 dəqiqəyə sığışdıra biləsiniz.
• Final mərhələsi nəticələrin sayılmasıdır – hesablamanın müxtəlif üsullarından istifadə edə bilərsiniz.

Araşdırma-axtarış
Oyunun sonunda kiçik sorğu aparmanız arzuolunandır, bu, həm sinfi rahatlayar, həm də biliyin 

möhkəmləndirilməsinə şərait yaradar. Suallardan istifadə edə bilərsiniz:
• Zərlərdə ən kiçik hansı ədəd “gələ” bilərdi? (111)
• Onu onluqlara, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda hansı ədəd alınacaqdır? (110, 100)
• Bu üç ədəddən ən böyüyü hansıdır? (111)
• Zərlərdə ən böyük hansı ədəd “gələ” bilərdi? (666)
• Onu onluqlara, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda hansı ədəd alınacaqdır? (670, 700)
• Bu üç ədəddən ən böyüyü hansıdır? (700).

Genişləndirmə-dərinləşdirmə (məcburi olmayan hissə)
“Arbitrlərin” cədvəlindən istifadə edərək aşağıdakı statistik araşdırmanı aparmaq olar.
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– Ən çox hansı rəqəm “gəlir”?
• “Gəlmiş” rəqəmlərin qeydlərindən istifadə edin və gəlmə saylarının cədvəlini doldurun: 
           RƏQƏM

Zər
1 2 3 4 5 6

Qırmızı
Yaşıl
Ağ

Üçü də

• Qırmızı zərdə ən çox (nadir hallarda) hansı rəqəm gəlir (yaşıl, ağ)? 
• Sonuncu sətrə diqqətlə baxın – ən çox (ən az) hansı rəqəm “gəldi”?
• Tezliklərin fərqliliyinin səbəbi nə ola bilər? 

Aktivliyin təhlili/qiymətləndirilməsi

Təklif olunan aktivlik əldə olunan biliyin möhkəmləndirilməsi ilə yanaşı, qrupda çalışma vərdişlərinin, 
qiymətləndirmə bacarığının qazanılıb-inkişaf etdirilməsinə şərait yaradır – həm komanda üzvləri, eləcə də 
arbitrlər ahəngdar, şəffaf və ədalətli fəaliyyət göstərməlidirlər.

Aktivliyin sonunda müəllim nəticələri qısaca yekunlaşdırır. Əldə olunan uğurları və qüsurları qeyd edir. 
Hamıdan çox daha məhsuldar olan iştirakçıları həvəsləndirir.

Ev tapşırığı üçün əlavə məsələlərdən 36 - 39  məsələləri seçə bilərik.

§ 5. İKİRƏQƏMLİ ƏDƏDLƏRİN ÇIXILMASI
Bu paraqrafa 5 dərs həsr edək.
 
48-ci DƏRS
 
Mövzu: İkirəqəmli ədədlərin çıxılması.
Məqsəd: Çıxma əməlinin müxtəlif üsullarla yerinə yetirilməsini mənimsəmə üçün hazırlıq (riyaz. IV. 

2.).
Ön şərtlər: Mövqeli sistemdə ədədləri ifadə etmə. Yardımçı resursların köməyi ilə ədədləri toplamağı 

nümayiş etdirmə. Şagird oxuma texnikasına malikdir. (Gürcü dili. III.4.).
Resurslar: Kubiklər, təlım çubuqları, dərslik.
 
Ədədlər üzərində çıxma əməllərinin müzakirəsinə, toplamaya-çıxmaya dair tərs məsələlərin tədrisinə 

III sinifdə də zaman ayırmışdıq.
Təlim resurslarından istifadə edərək, çıxma əməlinin yerinə yetirilməsini yada salır, mövqeli sistemdə 

nümayiş etdiririk.
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Dərsə isə praktiki məsələdən istifadə etməklə başlayırıq. Praktiki məsələnin təhlili, tətbiqi riyaziyyat 
aspektinin önə çəkilməsi riyaziyyatın öyrənilməsində şagirdlərin motivasiyasını yüksəldir. Keçilən 
kompetensiyaları nəzərə alaraq, şagirdlər praktiki məsələni oxuyurlar və bu məsələnin həlli üçün yerinə 
yetiriləcək əməlləri göstərirlər. Eyni zamanda çıxmanın komponentlərinin adlarını yada salırlar (azalan, 
çıxılan, fərq).

III sinifdə azalanın mərtəbə vahidlərinin çıxılanın mərtəbə vahidlərindən kiçik olması hallarını da 
müzakirə etmişdik. Bu halın təhlilini təlim resurslarından istifadə edərək həyata keçiririk.

Fərqi tapaq: 37-18.

Bu ədədləri kubiklərlə təqdim edək:

   Onluqlar        Təkliklər 

       

     Onluqlar       Təkliklər

    37          18

Azalanın təklik rəqəmi çıxılanın təklik rəqəmindən kiçik olduğundan, azalandan bir onluq götürərək 
təkliyə əlavə etməli oluruq.

Bu prosesə şagirdlərin iştirakı ilə davam edirik:
–  Azalandan bir onluq götürdükdə azalanda neçə təklik alınır? (17)
– Neçə onluq qaldı? (2).

  37         18

    Onluqlar        Təkliklər

      

     Onluqlar        Təkliklər
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Çıxmanı belə yaza bilərik:

         

 3            7
 1            8
 1            9

     Onluqlar        Təkliklər

2 17

–

–  Təklikləri çıxdıqda neçə təklik qalacaq? (9)
– Onluqları çıxdıqda neçə onluq qalacaq? (1)
Beləliklə, 
        37

  18
  19  .

–

Toplama-çıxmanın qarşılıqlı tərs əməllər olmasından istifadə edərək, nəticəni yoxlayırıq:
        37

  18
  19  .

–
     19

  18
  37  .

+

Kitabda müzakirə edilən məsələnin əyani təlimdən istifadə etməklə təsviri çıxma prosesinin dərk 
edilməsini asanlaşdırır.

Elə buradaca şifahi çıxmanın təsvirini də təqdim edə bilərik; kitabda verilmiş müzakirəni belə ifadə edə 
bilərik.

   37–18=(38–1)–18=(38–18)–1=20–1=19.

Əməllərin xassəsinin bu istifadəsini də əyani vasitə ilə təqdim edə bilərik:
37 kubikdən 18-ni çıxmaq əvəzinə, 38 kubikdən 18-ni çıxırıq: 38-18=0. Bir ədəd kubik artıq 

götürdüyümüzdən, cavab da axtarılan qiymətdən 1 vahid artıq olacaqdır, deməli, 37-18=19. 
19, 20-dən 1vahid kiçikdir.
Çıxma prosesində mövqeli sistemdən düzgün istifadə etmək üçün  bu sistemdə ədədlərin təsvir edilməsi 

və rəqəmlərin qiymətinin yaxşı bilinməsi vacibdir. Bu istiqamətdə şagirdlərin biliyini qapalı sonluqlu 
1 - 6   məsələlərlə, dərsdə qarşıya qoyulan məqsədi yerinə yetirməyi isə – 7 - 8   məsələlərlə 

qiymətləndiririk.
 
Ev tapşırığına analoji  1 - 6  məsələləri veririk.
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49-cu DƏRS

Mövzu: Ədədlərin çıxılması.

Məqsəd: Toplamanın, çıxmanın məchul komponentlərini tapma bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. 
IV. 7.). Şifahi çıxma qaydasının istifadə edilməsi (riyaz. IV. 2.).  

Ön şərtlər: Ədədləri toplama və çıxma vərdişləri.

Ev tapşırığını  yoxlamaqla şagirdlərdlərin əvvəlki dərsdə qarşıya qoyduqları məqsədə çatma səviyyəsini 
qiymətləndiririk.  Diqqəti  7 - 8  məsələlərin həllinə yönəldirik. Azalanın təkliklərinin çıxılanın 
təkliklərindən az olduğu halda çıxmanın yerinə yetirilməsi mənimsənilib, ya yox,  yoxlayırıq (toplama ilə 
çıxmanın yoxlanması).

Bu dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə çatılması isə  8 - 11  məsələlərin müzakirəsi ilə davam etdirilir. 
Onlardan bir qismini birgə (bizim də iştirakımızla) həll edirik, qalanlar üzərində isə şagirdlər müstəqil 

olaraq çalışırlar. Çıxmanı yerinə yetirməyi tələb edən  13  məsələni də həll edirik. 12  Məsələni 8 -

11  tapşırıqlardakı məsələlərlə birlikdə şagirdlər müstəqil həll edirlər. Alınan nəticələri yoxlayaraq, dərsdə 
qarşıya qoyduğumuz məqsədə çatma səviyyəsini qiymətləndirir və gələcək tədris prosesi üçün müvafiq 
planlar qururuq.

Ev tapşırığı üçün 7 - 12  məsələləri veririk.

50-ci DƏRS

 Mövzu: Ədədlərin toplanması və çıxılması.

Məqsəd: Məsələləri həll edərkən ədədi ifadə düzəltmə, qiyməti tapma bacarığının inkişaf etdirilməsi. 
Toplama-çıxmanın xassələrindən istifadə edilməsi (riyaz. IV. 7.).  

Ön şərtlər: Ədədləri toplamanın və çıxmanın müxtəlif üsulları.

Resurs: Dərslik.

Ev tapşırığını yoxlamaqla, toplama və çıxmanın məchul komponentini tapmaq və bu əməllərin 
qarşılıqlı əlaqəsinə dair biliyin qiymətləndirilməsi mümkün ola bilər. Məchul toplananı axtaran zaman 
cəmdən məlum toplananı çıxırıq - 7 ,  8  məsələləri şagirdlər bu qaydaya uyğun olaraq həll etməli 
idilər. 9 - 12  məsələlərin həlli çıxma əməllərinin yerinə yetirilməsini  tələb edirdi.

 14 - 19  sinif məsələlərinə görə, şagirdlər ədədi ifadələr tərtib edir və qiymətlərini tapır, əməllərin 

xassələrindən, məsələlərin qısa yazılışından istifadə edirlər.  Eyni zamanda, bizim iştirakımızla 15 , 17 , 

19  məsələləri həll edirik. 14 , 16 , 18  və 20  məsələləri şagirdlər özləri həll edirlər.
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14       Bir rəfdə – 92
  İkincidə – 15 az
    

  Hər ikisində?
  92+(92–15).

15   Lali _ 88
  Nino _ 75
  Lali xərclədi _ 29.

     

  Nino nə qədər xərcləməlidir ki, məbləğlər bərabərləşsin?
  75-(88-29).

Bu məsələnin müvafiq ədədi ifadəsinə birgə müzakirə ilə yaxınlaşırıq. Bəzi şagirdlər, bəlkə Lalinin 
neçə larisi qaldığını müəyyən etməyi təklif edəcəklər:

88-29=59. Ninodakı məbləğ 59 laridən nə qədər çoxdur (o, nə qədər xərcləməlidir?) 75-59=16, 16 lari 
xərclədikdən sonra Ninonun 75-16=59 larisi  – Lalidə qaldığı qədər – qalacaqdır.

Bu məsələni həll edərkən tələsməyək, ədədi ifadəni tərtib etmkdə bəzi şagirdlər çətinlik çəkə bilər – 
burada da fərdi yanaşamaya ehtiyac vardır. Əgər hansısa şagird ədədi ifadəni tərtib edə bildisə, bununla 
müzakirəni bitirməməliyik – çalışaq başqaları da başqa üsul fikirləşsinlər.

16    dəftər +12 lari = 15 lari 60 tetri.
     

  Dəftərin qiyməti?
Burada məchul toplananı tapmalıyıq – 

Dəftər = 15 lari 60 tetri – 12 lari = 3 lari 60 tetri. 

Burada əsas olan məsələnin yazılmasıdır, yazdıqdan sonra həll asanlaşır. 

17   Keti 1ədəd artıq qələm aldı.
  Keti – 90 tetri
  Teona – 75 tetri
     

  Qələmin qiyməti neçəyədir?
Aydındır ki, qələmin qiyməti (90-75) tetriyə bərabərdir.

18  Luka 47 əl çöməlib-qalxıb, bu, Qiorqinin nəticəsindən 19 əl çoxdur, Qiorqi 19 əl az çöməlib-qalxıb 
– 47-19=28.

19   18 lari az
Salomenin 27 larisi 

Anna

Lela

8 lari 
çoxdur

Burada da cümlələri tərsinə çevirmək lazım gəlir – şagirdlərə suallar vasitəsilə yardım edək:
– Əgər Salomenin pulu Annanınkından 8 lari artıqdırsa, Annanın məbləği nə qədər azdır? (8 lari);



98

– Annanın neçə larisi olduğunu necə tapaq? 27-8-19.
– Lelanın Salomedən nə qədər çox varıdır? (18)
– Lelanın nə qədər varıdır? 27+18=45.
– Üçünün bir yerdə nə qədər varıdır?
27+19+45.
Mümkündür ki, bəzi şagirdlər bütöv ədədi ifadə tərtib edə bilsinlər: 

27+(27-8)+(27+18).
Bu  şagirdləri tərifləyib həvəsləndirmək lazımdır.

20  “zəncirin” doldurulması da məchul komponentlərin tapılma qaydasını bilməmizi şərtləndirir. 
“Zənciri” doldurma belə başlayır:

             45-18=27
  

27
+36

6327 63

    63-27=36.

  

63
+18

8163 81 

    81-63=18.

Və s. və i.a.

Ev tapşırığı üçün 13 - 16 məsələləri veririrk.

 51-ci DƏRS

 

Mövzu: Ədədlərin toplanması və çıxılması.

Məqsəd: Məsələləri həll edərkən, cədvəlləri oxuyarkən, praktiki məsələləri həll edərkən, məchul 
komponenti taparkən ədədlərin çıxılma və toplanmasından  istifadə  (riyaz. IV. 7.).

Ön şərtlər: Məsələləri həll edərkən ədədlərin çıxılma və toplanmasından istifadə vərdişləri.

Resurslar: Dərslik.

Əldə olunan nəticələrin qiymətləndirilməsi ev tapşırığının yoxlanması və müzakirəsi ilə davam 
etdirilir (riyaz. IV. 7., riyaz. IV. 11., riyaz. IV. 14.).  O cümlədən,  - IV,14 13  məsələnin həlli ilə 
əlaqəlidir – cədvəli təsvir etmək və suallara cavab vermək üçün ədədi verilənlərin müqayisəsi, toplanması, 
çıxılması, ehtimal söylənməsi zəruri idi.

d) müddəa ilə əlaqədar şagirdlərin fikirləri maraqlıdır. Diaqrama görə ehtimal edə bilərlər ki, 
şagirdlərin yaşı artdıqca onlar daha çox oxuyurlar, lakin şagird anlamalıdır ki, diaqram siniflərdə 
şagirdlərin sayı barədə məlumat vermir. Ola bilər ki, IX sinifdə çox şagird vardır və oxunmuş kitabların 
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sayı da müvafiq olaraq ona görə çoxdur. Beləliklə, suala doğru cavab vermək üçün əlavə məlumata ehtiyac 
var – siniflərdə şagirdlərin sayına.

14  Məsələni həll edərkən şagird marşrutun sxemini tərtib etməlidir:

    

Cavab: 92-38=54 km.

15       9 8   
–
 7    

Çıxılan zaman təklikləri ayırmaq lazım gəldiyindən, yəni >8, yəni  =9.

16  Məsələ sinifdə həll edilən 20  məsələnin bənzəridir.

Ev tapşırığı üçün əlavə 40 - 44  məsələləri verə bilərik. 

 52-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin mövqeli sistemdə təsvir olunması. Həndəsi fiqurlar.
Məqsəd: Ədədləri mövqeli sistemdə təsvir etmə bacarığının inkişaf etdirilməsi. Müstəvi həndəsi 

fiqurlar, onları tanıma, göstərilən qayda ilə bölmə, mühakimə etmə-isbatlama bacarığının inkişaf 
etdirilməsi (riyaz. IV. 8., riyaz. IV. 9.).

Ön şərtlər: Mövqeli sistemdə ədədləri təsvir etmə; müstəvi həndəsi fiqurlar, onların adları.
Resurslar: Qayçı, kağız vərəqi, dərslik.
Tapşırıq yenə də ədədləri toplama-çıxma qaydalarının istifadəsilə əlaqəlidir. Onu yoxladıqdan sonra 

“Düşün, tap” rubrikası ilə verilmiş məsələləri həll edirik ki, onlar nəzərdə tutulan məqsədlərə çatmağa 
şərait yaradırlar.

Əgər siz bunu mümkün hesab edirsinizsə (sizin sinfin akademik səviyyəsini nəzərə alaraq), bu 
aktivliyə qrup halında çalışma forması da verə bilərsiniz.

Göstərişlər:

1  1-dən  100-ə qədər on ədəd mövcuddur ki, onların təkliklər mərtəbəsində 9 vardır: 9, 19, ..., 99. 
Bu ədədlərdən başqa yazılışda 90-dan 98 də daxil bütün ədədlərin tərkibində 9 vardır – onların sayı 9-dur. 
Beləliklə, cavab: 10+9=19-dur.

2     a) 3 Üçbucaq, b)  2 üçbucaq, c) 3 üçbucaq, d) 3 üçbucaq, e) 8 üçbucaq. Bütün üçbucaqlar şəkildə 
açıq göstərilməlidir.

km

km
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3  6 yaş böyükdür.

4  Birinci fiqurun bu cür bölünməsindən alınmış parçalarla ikinci fiquru 
qurarsınız.

Məsələdə verilmiş fiqurların təsvir olunduğu vərəqlərdən və birinci fiqurun 
kəsintilərindən alınmış hissələrdən istifadə edərək, ikinci fiquru tərtib edək. 
Əvvəlcədən isə şagirdlər istənilən variantların axtarılıb-tapılmasına qələmdən 
istifadə edərək, cəhd etməlidirlər.

Yardımçı resurslardan istifadə etmək, şagirdlərə fiqurun arzuolunan hissələrə bölünməsini tapmaqda 
yardım edəcəkdir.

Ev tapşırığı üçün əlavə məsələlərdən 45 - 48  məsələlərini seçə bilərik. 

§ 6.  Fərqin yuvarlaqlaşdırılaraq qiymətləndirilməsi
 

53-cü DƏRS
Bu paraqrafa 4 dərs həsr edə bilərik
Mövzu: Fərqin qiymətləndirilməsi.
Məqsəd: Yuvarlaqlaşdırmadan istifadə etməklə fərqi qiymətləndirmə bacarığının inkişaf etdirilməsi. 

(riyaz. IV. 2.)
Ön şərtlər: Ədədləri yuvarlaqlaşdırma, fərqi qiymətləndirmə, şifahi hesablama, yazılı alqoritmdən 

istifadə bacarıqları.  
 Resurslar: Dərslik.
Yeni mövzuya keçməzdən əvvəl ev tapşırığını yoxlayırıq və yeni materialı mənimsəmələri üçün 

hazırlıq aparırıq. Hazırlıq ön şərtlərə uyğun məsələlərin təhlili ilə gedir ki, onları bilmək materialın tədrisi 
zamanı vacibdir.

Şagirdlərə  təklif  edirik:
1) Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılmasına dair məsələlər:
a) Altından xətt çəkilmiş rəqəmin mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırın:

78 534, 66 314, 188 367, 6 329
b)  Yüksək mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırın:
 3 455, 99999, 28703, 376012. 

2) Cəmin qiymətləndirilməsinin toplananların yüksək mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırılmasından sonra 
baş verdiyi məsələləri:

 318+588, 511+698, 1823+7111.

Şagirdlərin motivasiyasını yüksəltmək üçün praktiki məsələ müzakirə edirik və orada fərqin təxmi-
ni qiyməti bizim üçün maraqlıdır, bunu azalanı və çıxılanı yüksək mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla 
həyata keçiririk.

Bu praktiki məsələni müzakirə etdikdən sonra 1  məsələdə  şagirdlərə doğru cavabları seçməyi 
tapşırırıq.
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Bu onlar üçün çətin olmamalıdır, çünki azalanın və çıxılanın yüksək mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaş-

dırılmasından alınmış ədədləri asanlıqla tapacaqlar. Eləcə də 2  tapşırıqda verilmiş məsələləri müstəqil 
olaraq yerinə yetirə bilərlər.

3  və 4  tapşırığın məsələləri əlavə aktivliklər rolunu oynayır. Şagirdlər çox zaman yanlış olaraq 
düşünürlər ki, məsələnin bir doğru cavabı olmalıdır. Ona görə də bu məsələlər, tələsmədən, müxtəlif 
cavabların axtarılması fonunda həll olunmalıdır. Məsələn, 50-20-ni 52-22, 49-19, 51-21, 53-23-ün fərqlərinin 

qiymətləndirilməsi zamanı da ala bilərik. 3  Məsələlər misalların düşünülməsini tələb edir, ancaq 4  

tapşırığın məsələləri isə fərqləri qiymətləndirmənin əhəmiyyətinə işarədir – ola bilər ki, səhvi tez tapaq, 
bunun isə böyük praktiki əhəmiyyəti vardır. Bu praktiki əhəmiyyət barəsində söhbət edə bilərik. 

Qarşıya qoyulan məqsədin necə yerinə yetirilməsini qiymətləndirmək məqsədi ilə şagirdlərə 8  

tapşırığın məsələlərini həll etməyi tapşıra bilərik.
Qiymətləndirmə ilə: a)  95–87 ≈ 100–90=10
    75–57 ≈ 80–60=20.

Ehtimal edə bilərik: 95–87<75-57.

Yoxlayaq:    

 
  95
  87
    8  

–   
  75
  57
  18  .

–    

 8<18.     

Bizim ehtimalımız doğrudur  

 d) 87–65=90–70=20
      97–55=100–60=40.

Ehtimal edə bilərik:
       87–65<97–55.

Yoxlayaq:

 
  87
  65
  22  

–          
  97
  55
  42  .

–  

22<42, ehtimal doğrudur. 

Müəllimlərə bir daha xatırladaq ki, "Gürcüstan İbtidai Təhsil Layihəsi"nin xətti ilə təqdim olunan 
elektron resurslardan fəal olaraq istifadə etsinlər (www.kargiskola.ge).

Ev tapşırığı üçün 1 - 4 məsələləri veririk.
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 54-cü DƏRS

Mövzu: Fərqin yuvarlaqlaşdırılaraq qiymətləndirilməsi. 
Məqsəd: Fərqi taparkən qiymətləndirmədən istifadə etmə - materialın möhkəmləndirilməsi, 

dərinləşdirilməsi (riyaz. IV. 2.)
Ön şərtlər: Fərqi taparkən ədədləri yuvarlaqlaşdırma, qiymətləndirmə, şifahi hesablama, yazılı 

alqoritmdən istifadə etmə bacarıqları.   
 Resurslar: Qayçı, kağız vərəqi, dərslik.

Şagirdlər tərəfindən materialın mənimsənilmə səviyyəsini yoxlayırıq. Bu işdə ev tapşırıqlarının 
yoxlanması və müzakirəsi yardım edir. Məsələlər əsasən əvvəlki dərsdə müzakirə olunmuş məsələlərin 
bənzəri idi. Şagirdlər ev tapşırığını yerinə yetirərkən çətinlik çəkməməlidirlər. Əgər geridə qalma halları, 
doğru yerinə yetirilməyən həlli təsbit edərsək, verilmiş mövzuya dair məsələləri sinifdə yenidən müzakirə 
edək – yuvarlaqlaşdırma, qiymətləndirmə yolu ilə yanlışları təsbit etmə, verilmiş qiymətləndirməyə müvafiq 

təxmini fərqlər. Lakin, təkrarlama prosesini sinifdə yerinə yetirilməli olan digər _ 5 - 7  məsələlərlə 
də keçirmək olar. Bu zaman üçün şagirdlər (xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şagirdlərin müəyyən 
qismindən başqa) gərək sərbəst olaraq mətni oxuya və məzmununu dərk edə bilələr. Hər hansı şagirdə 

5  Məsələni oxumasını tapşırırıq – məsələnin sualına cavab vermək üçün hansı əməlin keçirilməsi 
lazımdır? 75-37 təxmini fərqin tapılması.

_  Azalanla çıxılanın yüksək mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırılması ilə fərqi qiymətləndirək – hansı 
ədədlərin çıxılması lazım gələcəkdir? 80-40.

_ Təxminən neçə stul sərbəst imiş? (40).

6  Burada fərqi qiymətləndirmək lazımdır: 82-56. 80-60 fərqini tapmaq lazım gəlir. Deməli, qutuda 
təxminən 20 təbaşir qalıbdır.

7  Sandro 50-ni yuvarlaqlaşdırma yolu ilə götürdüyündən, mümkündür ki, boşaltdıqdan sonra 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 və ya 54 kərpic qalsın.

Elə buradaca 365 ədədindən istifadə etmədiyimizə diqqəti yönəldə bilərsiniz. Sual edə bilərik: 
məsələdə lüzumsuz şərt yoxdur ki? Bu məsələni hədəf nəticə ilə əlaqələndirə bilərsiniz – riyaz. IV. 7.

Bu məsələdə 365 lüzumsuz məlumatdır.
Bundan sonra “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim olunan məsələlərin həllinə keçirik. Bu məsələlər 

yaradıcı yanaşmanı, yoxlama üsulunun istifadəsini tələb edir, tənqidi  düşünmə bacarığını inkişaf etdirir.

1     a) Burada rəqəmlərin yerini bu cür dəyişdirmək kifayətdir: 98–73=25.

     9  → 6  , götürəcəyik: 65–28=37. 

     b) Burada rəqəmlərin yerlərini bu cür dəyişdirməmiz lazım gəlir:

     8  7  – 3  2  = 5  5    və ya     78–23=55,    87–35=52,

Şagirdlərin qayçısı, vərəqi olması arzuolunandır. Üzərində rəqəmlər yazılmış kartlar düzəltsinlər.
Sonra çalışaraq, arzuolunan “yerdəyişmələri” tapsınlar. Variantları yazaraq da yoxlaya bilərlər.
Şagirdləri tələsdirməyək. Çıxma əməlini tez yerinə yetirə bilənlər üçün doğru cavabları tapmaq nis-

bətən asan olacaqdır. Birdən çox cavab təqdim edəni xüsusilə həvəsləndirin. 
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2  Bu məsələdə doğru cavabı tapmaq nisbətən asandır. Halqanı kəsdikdən sonra fiqurun alınması 
aydınca görünür 4) fiqur.

Ev tapşırığı üçün 5 - 7 məsələləri veririk.

 55-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin müxtəlif üsullarla toplanması və çıxılması.
Məqsəd: Toplama və çıxmanın şifahi şəkildə yerinə yetirilməsi (riyaz. IV. 2.), şagirdlərin kombinator 

düşüncələrinin inkişaf etdirilməsi. 
Ön şərtlər: Mövqeli sistemdə ədədlərin yazılışı, fərqi yuvarlaqlaşdırmaqla qiymətləndirmə 

bacarıqları.
 Resurslar: Dərslik.

Dərsi ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq. 5  Məsələyə görə, qalan qəndin təxmini sayını tapmaq 
üçün 90-40 əməlini yerinə yetirməliyik.

6 Məsələyə görə, məsafənin təxmini qiyməti 90-30=60-dır.

7  Müəllimin təxminən 80-20 kubiki qaldı. Bu cavabın dəqiq cavabdan fərqi 9-dur. Nisbətən böyük 
fərq azalanın artma ilə, çıxılanın azalma ilə yuvarlaqlaşdırılması nəticəsində alınmışdır.

Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra didaktik oyuna keçirik: “20 əldə edək”. Didaktik oyunun keçirilməsi 
təlim prosesini maraqlı edir və müxtəlif intellektual bacarıqları inkişaf etdirmə rolunu oynayır.

Bu qrup çalışması zamanı şagird eyni rəqəmlərin müxtəlif kombinasiyalarda işlədilməsi işində və 
toplama-çıxma əməlləri zamanı ədədlərin axtarılmasında, onlardan arzuolunanı seçməkdə püxtələşirlər. 
Müəllimə xatırladaq ki, başqa-başqa hallardan arzuolunanı seçmə intuisiyası şagirdə gələcəkdə hadisələrin 
ehtimalını hesablamada lazım gələcəkdir. Lakin, aydındır ki, arzuolunmayan kombinasiyaların aradan qalx-
ması, əksər hallarda detallı çıxılmadan kənar da baş verir.

Qruplara ayrılıb təlimatı dinləyəndən sonra oyun başlayana qədər üç kartı özümüz seçə bilərik (məsələn, 
1, 4 və 5). Şagirdlərdən bu kartlar vasitəsilə ədədləri təqdim edərək, onları toplamağı xahiş edək.

Suallar:
• Bu üç rəqəmlə neçə rəqəmli ədədlər yazmaq mümkündür? – birrəqəmli, ikirəqəmli və ya üçrəqəm-

li.
Bu cür birrəqəmli ədədlər yazın və toplayın. – 1+4+5=10.
- Alınmış cəm 20-dən nə qədər fərqlənir? – 20-10=10 vahid.
• Bu rəqəmlərlə yazılmış ən kiçik üçrəqəmli ədədi söyləyin – 145.
• O, 20-dən neçə ilə fərqlənir? – 145-20=125.
• Bu rəqəmlərlə yeni ədədləri necə yazmaq olar? – İkirəqəmli və birrəqəmli ədədləri yazmaq olar.
• İkirəqəmli və birrəqəmli ədədləri yazın və onları toplayın – şagirdlər variantlar səsləndirirlər: 

14+5, 15+4, 45+1, 41+5, 54+1, 51+4 və onların arasında 20-yə yaxın olanı seçirlər (14+5 və ya 
15+4).

Təlimatla tanışlıqdan sonra onlar ədədləri müqayisə etməklə, rəqəmlərin kombinasiyalarını təsvir 
etməklə daha bir dəfə məşq edəcəklər.



104

Oyunun qaydalarını mənimsəyən komandalar bir-biri ilə yarışırlar. Komandalara balları müəllim, 
yaxud şagirdlər tərəfindən yaradılan komissiya verə bilər.

Əhəmiyyətli olan odur ki, qruplar zaman reqlamentinə riayət etsinlər, bu, şagirdlərin    səfərbərli-
yini təmin edir, onlarda zamandan rasional şəkildə istifadə etmə bacarıqlarını inkişaf etdirir, ekstremal 
şərtlərdə əməkdaşlıq örnəkləri qazandırır.

Didaktik oyunun icmalından sonra şagirdlərə dərslikdə layihə şəklində verilmiş tapşırıqla tanış ol-
malarını tapşırırıq. Bu layihəni internet vasitəsilə də həyata keçirmək olar – bütün lazım olan məlumat-
ları “Google” axtarış sistemindən istifadə etməklə əldə etmək mümkündür. Bəzi uşaqların özlərinin və 
sinif yoldaşlarının doğum günlərini təntənəli mərkəzlərdə qeyd etmə təcrübəsi vardır.

Layihənin yerinə yetirilməsi müstəqil olaraq, yaxud sinif yoldaşları ilə birlikdə müəyyən konkret 
araşdırmanın aparılmasını – məlumatların əldə edilməsini, bu məlumatların müvafiq formada təqdim 
edilməsini, təhlilini, müəyyən tövsiyələrin və ya nəticələrin hazırlanmasını, onlara əsaslanaraq məruzə 
(referat) hazırlanmasını və müəyyən dövrdən sonra onun təqdimatını nəzərdə tutur. Layihədə qarşıya 
qoyulan məqsədlər yaradıcı şəkildə çalışmaqla əldə olunur.

Layihə həm də tədris üsuludur ki, müasir məktəbdə olduqca yayılmışdır. Həcmcə nisbətən böyük 
məsələlərin qoyuluşu və həlləri mümkün olan istənilən fəndə ondan istifadə etmək olar. Layihə üzərində 
işləmək, eyni zamanda, şagirdin yaradıcılıq qabiliyyətinin və şəxsi xüsusiyyətlərinin inkişaf       etdi-
rilməsi yoludur. Çalışmanın müxtəlif formalarını – fərdi, cütlər formasında, qrup şəklində – bir-birinə 
uyğunlaşdırma imkanı verir. Layihəni reallaşdırarkən, pedaqoq məsləhətçi, təşkilatçı, qiymətləndirici 
rollarını bir-birinə birləşdirir. O, elə bir tədqiqi fəaliyyət sahəsinə aiddir ki, qarşıya qoyulan vəzifəni 
yerinə yetirərkən şagird fərdi şəkildə çalışmalı olur. Önəmli aspektlərin seçilməsi, fəaliyyətin plan-
laşdırılması, tənqidi düşüncənin inkişaf etdirilməsi baş verir.

Verilmiş tapşırıq-layihə haqqında aşağıda yenə söhbətimiz olacaqdır. Onu yerinə yetirmək üçün 1 
həftə, yaxud daha uzun müddətli vaxt vermək olar.

Ev tapşırığı üçün III fəslin  49 - 53  əlavə məsələlərindən istifadə edə bilərik. 

 56-ci DƏRS
(Yekunlaşdırıcı) 

RİYAZİ VİKTORİNA
Xülasə
Şagirdlər son səkkiz həftə ərzində qazandıqları biliklərdən – mövqeli sistemdə ədədin 

qeyd edilməsindən, ədədlərin müqayisə edilməsindən, göstərilən mərtəbəyə qədər ədədin 
yuvarlaqlaşdırılmasından, toplama/çıxma üsullarından, nəticənin qiymətləndirilməsindən istifadə edirlər.

Məqsəd: 
• Qazanılmış biliyin keyfiyyətinin yoxlanması;
• Şagirdlərin biliyi nümayiş etdirə bilməsi, qrupda çalışma vərdişlərinin qazanılması;
• Tapşırığı adekvat şəkildə yerinə yetirsinlər və nəticəni (obyektiv, qərəzsiz) qiymətləndirmə 

bacarığını şagirdlər özlərində inkişaf etdirsinlər;
• Şagirdlərin yaradıcı potensialının aktivləşdirilməsi.
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Ön şərtlər
• Ədədlərin onluq say sistemində yazılışı;
• Ədədləri müqayisə etmə qaydaları;
• Ayrı-ayrı təqribi dəqiqliklə ədədin yuvarlaqlaşdırılması;
• Əməlin nəticəsinin qiymətləndirilməsi;
 

Resurslar
• Proeksiya aparatı (arzuolunandır, lakin vacib deyildir);
• Rəngli təbaşir yaxud yazı lövhəsinə uyğun gələn markerlər;
• Yazı ləvazimatları;
• Kalkulyatorlar.

Aktivliyin təsvir edilməsi
Viktorinanın aparıcısı müəllimdir, o, şagirdlərdən özünə iki köməkçi seçir. Qalan şagirdləri hər hansı 

qayda ilə dörd komandaya bölün (“güclər” tarazlığını qoruyaraq). Hər bir komanda özünə kapitan seçir ki, 
sonralar onlar qrupun fikirlərinin ifadəçisi və qrup tərəfindən təşkil edilən təqdimatların aparıcısı olacaqlar. 
Hər bir komandaya nömrələrdən biri verilir – 1; 2; 3; 4 – bu nömrələri komandaların sıralanmaları ilə də 
əlaqələndirə bilərik.

Komandalara tapşırıq vermək üçün proyeksiya aparatından istifadə edə bilərik – tapşırıqları əvvəl-
cədən vərəqlərə yazır və ya müvafiq fayllar hazırlayırıq, slaydlar da mümkündür. (Bununla vaxta qənaət 
edilməklə yanaşı, həm də bütün komandalar tapşırığı eyni anda almış olurlar). Bu aparat olmadan da müm-
kündür – öncədən çoxaldılmış ksero-surətləri paylamaqla. 

I TUR – ƏDƏDLƏR
Tapşırıq 1. (Ballar yazılmır)

Hər bir komanda rəqəmlərdən birini seçsin

Komandalar rəqəmləri seçir, onları vərəqlərdə yazır və kapitanlar bu vərəqləri yardımçılara təqdim 
edirlər, yardımçılar bu rəqəmləri yazı lövhəsində yazırlar. Eyni rəqəmləri seçdiklərində müəllim dəyişiklik 
edir – rəqəmlər fərqli olmalıdır. Misal üçün, tutaq ki, bu rəqəmlərdir:

5, 3, 6, 8.

Tapşırıq 2. (Qazanmaq üçün 1 bal)

Bu rəqəmlərlə mümkün olan ən böyük ədədi yazın

Kapitanlar yenə cavabları təqdim edirlər – birinci doğru cavabı təqdim edən komanda qalib gəlir:
     8 6 5 3

Cavab yenə yazı lövhəsində qeyd ediləcəkdir.
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Tapşırıq 3. (2 bal)

Bu rəqəmi onluqlara, yüzlüklərə və 
yüksək mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırın. 

     8650, 8700, 9000
Tapşırıq 4. (1 bal)

Hər dörd ədədi artan sıra ilə düzün

     8650, 8653, 8700, 9000
Tapşırıq 5. (2 bal)

İki yan rəqəmi (kənarlardakı), eləcə 
də iki orta rəqəmi toplayın və müqayisə edin

     17650>17353
Tapşırıq 6. (2 bal)

Bu iki ədədin yuvarlaqlaşdırılmasından (onluqlara qədər, yüzlüklərə qədər)   
alınan təxminləri müqayisə edin

    17650>17350, 17700>17400, 20000=20000.

I turdan sonra nəticələri cəmləşdiririk – bu aralıq nəticədir!

II TUR – FİQURLAR
Tapşırıq 7. (3 bal)

Düzbucaqda parçanı elə çəkin ki, alasınız: a) iki üçbucaq, b) iki 
dörd bucaq, c) üçbucaq və dördbucaq, ç) üçbucaq və beşbucaq.

Tapşırıq 8. (5 bal)

Soldakı  fiquru üç və ya dörd hissəyə
elə bölün ki, 
onlardan istifadə etməklə
 aşağıdakı fiquru alasınız.
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Tapşırıq 9. (5 bal)

Burada ümumi mərkəzə malik çevrələr təsvir edilmişdir. 
Məlumdur: AO=18 sm, BO=10 sm, CO=4 sm
Tapın: AD, AE, AF, BF, BD, CF parçalarını.

AD=22 sm, AE=28 sm, AF=36 sm, BF=28 sm, BD=14 sm, CF=22 sm.

II turdan sonra nəticələri cəmləçdiririk – bu ikinci aralıq nəticədir.

III TUR – ÇEVİK DÜŞÜNMƏ BACARIĞI
Tapşırıq 10. (3 bal)

Sinifdə 20 parta vardır, hər partada oturan şagirdlərin  sayı ikini aşmayır. Sər-
bəst parta yoxdur, boş yerlər birdən çoxdur. Oturan şagirdlərin mümkün olan ən 

az və ən çox saylarını tapın. 

    ən az – 20, ən çox – 38.
Tapşırıq 11. (3 bal)

Damalı vərəq üzərində sürünən bir böcək. O, burada çəkilmiş 
xətlər boyunca (damaların yanı ilə) hərəkət edir. Böcək əv-
vəl “beş dama” sağa hərəkət etdi, sonra – 3 dama yuxarıya, 
sonra – 6 dama sola,  aşağıya – 4 dama və sonunda – yenə bir 
dama sağa. Böcək neçə “dama” və hansı istiqamətə hərəkət 
etməlidir ki, ən qısa yolla başlanğıc nöqtəsinə qayıtsın?

Bir dama yuxarı.

Tapşırıq 12. (4 bal)

Tutaq ki, qollu tərəziniz və 1 ədəd 5 kq-lıq çəki daşınız vardır.
3 dəfə çəkməklə ən çox nə qədər lobya çəkə bilərsiniz?

     
35 kq.
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Tapşırıq 13. (4 bal)

Cədvəlin doldurulmasını tamamlayın:  18

20

22

Ədədlərdən istifadə edin: 12; 14; 16 və daha elə bir ədəd seçin ki, sehrli 
kvadtrat yaransın.

      

26 16 18

12 20 28

22 24 14
Tapşırıq 14. (3 bal)

Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bərabər olan bütün dördrəqəmli ədədləri  
tərtib edin.

   1110, 1101, 1011, 2001, 2010, 2100, 1002, 1020, 1200, 3000.

Tapşırıq 15. (3 bal)

Ani Mziadan ləng qaçır, Mzia Natiadan kiçikdir, Natia 
Anidən qısaboyludur, Ani Natiadan böyükdür, Natia 
Mziadan cəld qaçır, Mzia Anidən ucaboyludur. Bu 
qızların içində ən cəld olanını söyləyin.

   Hamısından cəld – Natia
    Hamısından ucaboylu – Mzia
    Hamısından böyük – Ani.

Hər bir viktorinanın qalibi olmalıdır. Bu dəfə də şagirdlər yarışma üçün köklənməlidirlər – onları yalnız 
qələbə qazanmaq istəyi düşündürür.

Əgər siz “qalib statusunun” daha da yüksəldilməsini istəyirsinizsə, bu tədbirə “sinif olimpiadası” adı 
da verə bilərsiniz. Bu cür yarışmalara tək bir sinfin komandaları deyil, paralel siniflərin, yaxud qonşu mək-
təblərin 4-cü sinif şagirdlərinin yığmaları da qoşulsalar, pis olmazdı.

  Viktorina tapşırıqlarının əvvəlcədən yayılıb, “deşifrə” olunmaması üçün, onların bir qisminin oxşar 
məsələlərlə dəyişdirilməsi mümkündür.

Bir daha xatırladırıq, proyeksiya aparatının məhdudlaşdırıcı əşyaya çevrilməməsi üçün, əvvəlcədən 
çoxaldılmış surətlərlə qarşınıza qoyduğunuz məqsədin öhdəsindən gəlməyi tamamilə bacara bilərsiniz.

Tapşırıqların mürəkkəbliyi və təşkilati məsələlərə görə viktorinanin keçirilmə reqlamentini müəyyən 
etmək lazımdır. Məsələn, burada təqdim olunan tapşırıqların həcmi, qəlizliyi və təşkilati məsələlərin gərəkən 
səviyyədə qərarlaşdırılması ən azı üç saata qədər vaxt tələb edir. Beləliklə, onu keçirmək də xüsusi olaraq 
planlaşdırılmalıdır. Bunda isə əsas rol (bütün tədris prosesində olduğu kimi) pedaqoqa düşür. Təşkilati 
məsələ həll edimədiyində bayram əhval-ruhiyyəsi əvəzinə qeyri-işgüzar mühit yarana bilər.

1
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Cari hesab hər turdan sonra yazı lövhəsində yazılmalıdır.
I turun tapşırıqları “standart” məsələlər çərçivəsindən kənara çıxmır; lakin bu da olduqca önəmlidir, 

bəlli nümunə ilə müstəqil fəaliyyət belə münbit şərait yaradır ki, o, yaradıcı fəaliyyətin ön şərtinə çevrilsin.
Bu tura 15 dəqiqə sərf edilməlidir.
II turda şagirdlərdən biliklərinin bəsit şəkildə nümayiş etdirilməsi deyil, daha artıq yaradıcı fəaliyyət 

tələb olunur.
Viktorina böyük həcmli intensiv çalışma tələb etdiyindən, bu turun məsələlərinin təhlili də, digər bütün 

turlarınkı kimi, operativ aparılmalıdır.
Bu turun tapşırıqlarına 20 dəqiqə, təhlil və nəticələrin yekunlaşdırılmasına 10 dəqiqə sərf edilməlidir. 

Burada 15 dəqiqəlik tənəffüs də elan edilə bilər.
III tur həlledicidir, komandanın “kisəsinə” 20 bal qazandıra bilər. Bu tura 20 dəqiqə ayırın.
Təhlil və nəticələrin yekunlaşdırılmasına - 10 dəqiqə.
Nəticələrin yekunlaşdırılmasına - 10 dəqiqə.

10-cu tapşırıqda diqqətəlayiqdir: sərbəst parta mövcud deyildir, hər partada 1 və ya 2 şagird var 
(şagirdlərin sayı ikidən çox deyil – bu termin də şagirdlərin leksikonu üçün olduqca vacibdir). Mümkündür 
ki, hər yerdə 1 şagird əyləşsin, beləliklə, mümkün olan ən az say 20, ən çox say isə – 38-dir (sərbəst yerlərin 
sayı ən azı ikidir).

Tapşırıq 11. Koordinat şəbəkəsini və koordinat müstəvisini tanıyana qədər yaxşı propedevtikadır (ön 
məşq).

12-ci tapşırıqda nəzərə alaq ki, hər dəfə çəkdikdən sonra, çəki daşı kimi çəkilmiş lobyadan da istifadə 
edə bilərik. II çəki zamanı artıq çəkilmiş lobyanı çəki daşı ilə birgə qoyacağıq və 10 kq çəkiləcəkdir. III çəki 
zamanı 20 kq çəkiləcəkdir.

13-cü tapşırıqda artıq sehrli kvadratın “açarı” bəllidir – cəm 60-a bərabərdir. Verilmiş rəqəmlər: 12; 14 
və 16 birmənalı şəkildə öz cütlük ədədlərini müəyyən edir: 28-i; 26-nı və 24-ü.

14-cü tapşırıq. Ola bilər ki, əlverişsiz, qeyri-sistematik yazdıqlarına görə “artıq” ədədlərlə siyahını 
“zənginləşdirdiklərindən”, gözlənilir ki, şagirdlər ədədlərin hamısını sadalaya bilməsinlər, yaxud da, müm-
kündür ki, dördrəqəmli ədədlər sırasında 0102 kimi ədədləri də fərz edirlər; digər tapşırıqlarda olduğu ki, bu 
tapşırıqda da, yəqin ki, qiymətləndirmədəki ən yüksək balı tərkib hissələrinə ayırmaq lazım gələcək.

15-ci tapşırıqda bu cür məsələlər məntiqi düşüncəni inkişaf etdirir. Üç növ yanaşmanın bir-birinə 
qarışması vəziyyəti qəlizləşdirir. Şagirdlərin vəzifəsi onları fərqləndirərək düzgün nəticələr çıxarmaqdır.

Viktorinanın yekun nəticələrinin elan edilməsi bütün komandalar üçün qəbuledilən, düzgün şəraitdə, 
təntənəli şəkildə baş verməlidir. Təbrik və təşəkkürü komandaların hamısı haqq edir (Olimpiada şüarını siz 
də qoruyun).

Qalib komandaya əvvəlcədən hazırlanmış diplomu təqdim etsəniz, yekun akkord mütləq təsirli ola-
caqdır. İştirakçıları həvəsləndirəcək hansısa formadan istifadə etməyiniz də yaxşı olardı.

Yenə bu tədris ilində komandalara nailiyyətlərini təkrarlama (yaxud revanş) şansı verməliyik. Bu haqda 
düşünməyi elə buradanca başlamalısınız.
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Yaxşı bilirsiniz ki, bu cür tədbirlər yeniyetmənin fərdi qabiliyyətlərinin inkişaf etməsinə, riyaziyyata 
yönəlik pozitiv münasibətinin aktivləşməsinə olduqca böyük stimul      qazandırır, yaradıcı düşüncəli    şəx-
siyyət formalaşması prosesinə müsbət təsir göstərir, öz komandasına qarşı məsuliyyət hissini artırır, şagir-
dlər rəqiblərinə hörmətlə yanaşmağı, emosiyalarını korrekt formada ifadə etməyi  öyrənirlər.

Ümidvarıq ki, viktorinadan aldıqları təəssüratlar şagirdlərdə uzun müddət davam edəcək və xeyirli 
bəhrə verəcəkdir.

Viktorina başa çatdıqdan sonra verilmiş tapşırıqları, gözə çarpan qüsurları, tapşırıqların həcmini, 
ayrılmış zaman müddətini, keçirilmə formalarını təhlil edin. Bu sonrakı fəaliyyətinizdə hökmən işinizə 
yarayacaqdır.

§ 7. BÖYÜK ƏDƏDLƏRİN ÇIXILMASI

Paraqrafa 7 dərs həsr olunur.

 57-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin çıxılması.
Məqsəd: Yazılı çıxma alqoritmini, onluqlari təkliklərə və yüzlükləri onluqlara xırdalama qabiliyyətinin 

inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 2.)
Ön şərtlər: İkirəqəmli ədədlərin çıxılması, ədədlərin mərtəbələr üzrə ayrılışını ifadə etmə bacarıqları.   
Resurslar: Kubiklər, dərslik.

Dərsə əyanilikdən istifadə etməklə, ikirəqəmli ədədlərin çıxılması halını yada salmaqla başlaya bilərik:
37–25.

37-ni kubiklərlə (bloklarla) təsvir edəcəyik və əgər ondan 2 onluq və 5 təklik çıxsaq, o zaman 1 onluq 
və 2 təklik qalacaqdır.

   

   

 

37–25=12.
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İndi onluğu xırdalama halını təqdim edək.
 35–17

Yeddi təklik çıxılasıdır, lakin azalan cəmi 5 təklikdən 
ibarətdir, ona görə də bir onluğu təkliklərə xırdalamamız 
gərəkir.

İndi əgər 7 təkliyi çıxsaq, 8 təklik qalacaqdır, yerdə qalan 
2 onluqdan 1 onluq çıxırıq, qalır 1 onluq.

     

     35-17=20+15-17=(20-10)+(15-7)=18.

Hər iki halı təhlil edərkən ədədlərin mövqeli sistemdə yazılışından istifadə edirik. Bu 
məsələni təhlil etmək də vacibdir. Məsələn, ədədlərin mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində  
təsvir edilməsindən istifadə edəcəyik. Bu materialı təkrar etmək 1  testi yerinə yetirməmizi nəzərdə tutur. 
Şagirdlərin bir qismindən yazı lövhəsində ədədləri mərtəbələrin cəmi şəklində ifadə etmələrini xahiş edə 
bilərik: 587, 397, 265, 1 526, 3 728, 44 397, 17 398, digər şagirdləri isə bu ifadələrin təhlil edilməsinə qoşaq.

Bundan sonra şagirdlərlə birlikdə dərsliyin a) hissəsində təqdim olunmuş iki misalı da təhlil edəcəyik. 
Misalların araşdırılması şagirdlərin iştirakı ilə aparılır. Proses dərslikdə təqdim edilən suallara cavablar 
seçmək yolu ilə aparılır:

Fərqi tapırıq: 586-365.
– Bu ədədlər mərtəbələrin cəmi şəklində necə ifadə olunacaqdır?
586 = 5 yüzlük 8 onluq 6 təklik
365 = 3 yüzlük 6 onluq 5 təklik
– Təklikləri çıxdıqdan sonra neçə təklik əldə etdiniz? (1 təklik)
– Onluqları çıxdıqdan sonra neçə onluq alınır? (2 onluq)
– Yüzlükləri çıxdıqdan sonra neçə yüzlük alınır? (2 yüzlük)
Cavablara görə şagirdlər çıxma prosesini təsvir edirlər və sonuncu nəticəni yazırlar:

  586
  365
  221  

–

Sonra azalanda onluqların təkliklərə ayrılma halının təhlilinə keçirik. 
 586–367.

Əvvəlki məsələdən qazandığımız təcrübəyə görə, şagirdlər çıxmanın başlama prosesini özləri müəyyən 
edəcəklər – təklikləri çıxırıq; lakin indiki halda bu mümkün deyildir – azalanda təkliklərin sayı çıxılanda 
təkliklərin sayından azdır. İkirəqəmli ədədlərin çıxılması zamanı bu halı şagirdlər artıq müzakirə etmişdilər 
və burada və analoji əməli aparmaqda çətinlik çəkməyəcəklər – azalanın bir onluğunu təkliklərə xırdalayırıq 
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və artıq azalanın təkliklərinin sayı 10+6=16 olacaqdır. Bu prosesi kubiklərlə (bloklarla da) ifadə edə bilərik. 
Yazılı alqoritmdən istifadə edərkən yazılışda onluqları xırdalama anının qeyd edilməsinə diqqəti artırmalıyıq.

İndi şagirdlər 2 , 3  və 4  testlərinə şifahi olaraq cavab seçməkdə çətinlik çəkməyəcəklər, 
məsələn, 3-cü tapşırıqda təkliklərlə, onluqlarla və yüzlüklərlə ifadə olunmuş birrəqəmli ədədlərin çıxılması.

4 -də onluqların keçirilməsi və təkliklərə ayrılması yalnız a) halda olur.

Sonra şagirdlərin də iştirakı ilə, dərslikdə təklif olunan məsələləri təhlil edirik: 586-395 və 581-395. 
Birinci halda bir yüzlüyün alınıb onluqlara ayrılması lazımdır, ikinci halda bu prosesdən iki dəfə istifadə 
etməliyik.  

Bunun ardınca 5 , 6  testlərə cavabların seçilməsi gəlir.  5 -də yüzlüklərin onluqlara ayrılması 

c) halında lazımdır,  6 -da onluqların və yüzlüklərin keçirilməsi yalnız b) halda lazımdır.  
Yazılı alqoritmi mənimsəməni qiymətləndirmək üçün məsələlər təqdim edirik. Hələlik üçrəqəmli 

ədədlərlə kifayətlənirik:

  376
  376

–   
  457
  539

–   
  617
  538

–   
  738
  549

–

  487
  196

–     596
  187

–     617
  588

–     528
  278

–

Ev tapşırığı üçün 1 - 6  məsələləri veririk. 

 58-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin çıxılması.
Məqsəd: Azalanın yazılışında bir və ya bir neçə sıfır olduğu hallarda yazılı çıxma alqoritminin 

mənimsənilməsi, şifahi çıxma (riyaz. IV. 2.)
Ön şərtlər: Yazılı çıxmaya dair (onluğun və ya yüzlüyün xırdalanması halında) biliklər.
 Resurslar: Dərslik.

Dərsin başlanğıc hissəsini ev tapşırığının yoxlanmasına və müzakirəsinə həsr edirik. Əvvəlki dərslərdə 
müzakirə olunan halları şagirdlərin mənimsəyib-mənimsəmədiklərini müəyyənləşdiririk.

1  və 2  məsələlərdə ədədin mərtəbə vahidləri üzrə ayrılışı halları təqdim edilmişdir. 1 -in  
cavabıdır c), 2 -nin a), 3 -ün c). 4 - 8  məsələlərdə doğru cavabların seçilməsi lazımdır, 
bunu etmək qeydlər aparmağı tələb etmir və yazılı çıxma prosedurunun düzgün aparılma qaydalarını 
mənimsəməyə xidmət edir. 

4  –  Şagird müşahidə və müzakirə aparır: a) burada azalanın təkliklərinin sayı artıq olduğundan 
onluğu xırdalamaq lazım deyildir. b) və c) məsələlərdə analoji vəziyyətdir. Doğru cavab ç)-dir.
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5  – a) və b) – burada təkliklərin və onluqlarım sayı çıxılandan çox azalandadır. c) burada yüzlüyü 

onluqlara ayırmaq lazımdır.

6  – c)-də onluqların və təkliklərin sayları azalanda az olduğundan, həm onluğun, həm də yüzlüyün 
ayrılması lazımdır.

Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra azalanın tərkibində bir və ya bir neçə sıfır olduğu halların müza-
kirəsinə keçirik. Bu hal dərslikdə b) hissədə təqdim edilmişdir. Fərqi tapaq:

   502
  464

–
   

Şagirdlərə müraciət edirik (dərslikdə təqdim edilən mətndən istifadə edirik):
– Təklikləri çıxa bilərikmi? (Azalanda təkliklərin sayı az olduğundan, çıxa bilmərik: 2<4);
– Onluqlar mərtəbəsindən onluğu ayıra bilərikmi? (Edə bilmərik – azalanda 5 yüzlüyümüz, 0 onluğu-

muz və bir də 2 təkliyimiz vardır);
– Yüzlüyü xırdalaya bilmərik ki?
Burada  şagirdlərlə birlikdə müzakirə aparırıq: 1 yüzlüyün 10 onluqdan, 10 onluğun 9 onluq və daha 1 

onluqdan ibarət olduğunu və bu onluğu 10 təkliyə ayırmamıza dair.
Yazı lövhəsinə şagird çıxarırıq və yüzlüyü ayırıb onluqlara, sonra onluqlara və təkliklərə xırdalamağı 

nümayiş etdiririk:
502 = 5 yüzlük + 0 onluq + 2 təklik =
4 yüzlük + 10 onluq + 2 təklik =
4 yüzlük + 9 onluq + 12 təklik.
Bu ayırmanın istifadəsinə keçənə qədər, analoji ayırmalara dair məsələlərin həll edilməsi məqsədəuyğun-

dur:

7  900 - 8 yüzlükdən, 9 onluqdan və 10 təklikdən ibarətdir.

8  400 - 3 yüzlük, 9 onluq və 10 təklikdir.

9  50 - 10 təklik və 4 onluqdur.

Bu prosesin ardınca çıxma əməlinin aparılması gəlir (qeyd olunan ayırmalardan istifadə etməklə);
    

-
5 0 2

4 6 4

4 10

 

  502
  464

–

1 yüzlüyü 10 onluğa ayırırıq.
 1 onluğu 10 təkliyə ayırırıq,

Qısaca belə yazacağıq:  

-
5 0 2

4 6 4

3 8

4 9 12

Dərsliyə uyğun olaraq, bir məsələ daha təhlil edəcəyik.
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  600
  436

–
  , sonra şagirdlərə 10 - 12  məsələlərin həllini tapşırırıq.

10  II məsələdə yüzlük mərtəbə vahidinin 9 onluğa və 10 təkliyə ayrılması lazımdır.

11  və 12  -ni belə yaza bilərik:

11   

-
7 0 0

4 1 2

2 8 8

6 9 10
  12       

-
5 0 0

3 2 2

1 7 8

4 9 10
    

    

           Doğru cavabdır b).  Doğru cavabdır d).

Əlavə aktivliklər şəklində şagirdlərə müzakirə olunmuş hallara dair yazılı çıxma məsələlərini   

54 - 56  əlavə məsələlərdən təklif edə bilərik.

Elə bu dərsdə şifahi çıxma qaydasından istifadəni də müzakirə edəcəyik:
  600–436,

  600–400=200
  200–30=170
  170–6=164.

Bu məsələnin təhlilindən sonra şagirdlər şifahi çıxma qaydasından da istifadə edərək 11  və 12  

məsələləri həll etsinlər: 

  700–412      500–322
  700–400=300  500–300=200
  300–10=290  200–20=180
  290–2=288  180–2=178.

Ev tapşırığı üçün 7 - 12  məsələləri veririk.
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 59-cu DƏRS

Mövzu: Ədədlərin çıxılması.
Məqsəd: Böyük ədədlərin çıxılması zamanı müxtəlif üsullardan istifadə bacarığının inkişaf etdirilməsi 

(şifahi çıxma, yazılı alqoritm, azalanın tərkibində bir və ya bir neçə sıfır olduğu halların təhlili. Riyaz. IV. 
2.).

Ön şərtlər: Üçrəqəmli və ikirəqəmli ədədlərin çıxılmasının müxtəlif üsullarından istifadə vərdişləri.
 Resurslar: Pul əskinaslarının modelləri (1 lariliklər, 10 lariliklər, 100 lariliklər), dərslik.

Dərsə ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq. Ev tapşırığı məsələləri əsasən onluqların və yüzlüklərin 
ayrılmasının zəruri olduğu halların təhlili ilə başa çatırdı.

7  700 = 6 yüzlük 9 onluq 10 təklik.

8  500 = 4 yüzlük 9 onluq 10 təklik.

9 - 11 -də şifahi çıxma qaydasından da istifadə edə bilərik.

12  Yüzlüyü onluqlara və təkliklərə ayırma c) məsələdə lazım gəlir, a) məsələdə isə yüzlüyü yalnız 

onluqlara ayırmaq lazım gəlir. Doğru cavabdır c).

Onluqların və yüzlüklərin ayrılması və üçrəqəmli ədədlərin çıxılması ilə əlaqədar əlavə aktivliklər 
şəklində pul əskinasları modellərindən istifadə edə və çıxmanın əyani təsvirini çəkə bilərik. Məsələn, 586-
365 əməlini yerinə yetirərkən sinfə yalnız 100 larilik, 10 larilik və 1 larilik əskinasların olduğu “bankdan” 
5 ədəd 100 larilik, 8 ədəd 10 larilik və 6 ədəd 1 larilik veririk (eyni ardıcıllıqla düzülmüş şəkildə). Şagirdlərə 
365 larilik əşyanı “almalarını” təklif edirik. Sinif nümayəndəsi 3 ədəd 100 lariliyi, 6 ədəd 10 lariliyi və 5 
ədəd 1 lariliyi bizə geri qaytarır. Sinfə 2 ədəd 100 larilik, 2 ədəd 10 larilik və 1 ədəd larilik qalır – 221 lari. 
Paralel olaraq, yazı lövhəsində çıxma əməli aparılır:

  586
  365
  221  

–

Elə buradaca icmal olaraq 17 - 30  məsələlərin bir qismini müzakirə etmək olar.
Yüksək mərtəbə vahidinin ayrılmasının hər zaman lazım olmadığına yenə buradaca diqqəti yönəldək və 

şagirdlərdə müvafiq misallar gətirmələrini xahiş edək.
Daha sonra onluqlar və yüzlüklər mərtəbəsindən artıq mərtəbə vahidlərinin (“böyük”     ədədlərin   

çıxılması) ayrılmasının lazım gəldiyi məsələlərin müzakirəsinə keçirik. Bununla əlaqədar əvvəlcədən hazır-
lanma arzuolunandır – kitabda verilmiş suallara cavablar fikirləşmək: bir minlikdə on yüzlük vardır, bir 
onminlikdə on minlik vardır. Şagirdlərlə birlikdə dərslikdə verilən məsələni müzakirə edəcəyik:

  9 245
  7 736

–
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Çıxma prosesini belə ifadə edə bilərik: əvvəlcə 1 onluğu ayırmamız lazım gəlir, qalır 3 onluq və 15 
təklik.

 
-

9 2 4 5

7 7 3 6

3 15

         ,  təklikləri və onluqları çıxırıq:   -
9 2 4 5

7 7 3 6

0 9

3 15

Bir minliyi ayırırıq, 8 minlik və 12 yüzlük alınır:

 
-

9 2 4 5

7 7 3 6

1 5 0 9

3128 15

       , təklikləri və onluqları çıxırıq.

Digər hallarda çıxma prosesini qısaca yazacağıq. Məsələn, belə:
 

-
4 5 6 5 2

3 6 9 2 8

8 7 2 4

16143 4 12

Bəzən şifahi çıxma qaydalarından da istifadə edə bilərik (məsələ 13 ):

 1000-188
 1000-100=900
 900-80=820
 820-8=812.

Yenə bu məsələni yazılı alqoritmdən istifadə edərək belə yaza bilərik:  -
1 0 0 0

1 8 8

8 1 2

99 10

1 minlik – 9 yüzlük 10 onluq = yüzlük  9 onluq 10 təklik.

13  Məsələ ilə yanaşı sinifdə  14 - 16   məsələləri də müzakirə edəcəyik. 16  Məsələnin həllini belə 
təqdim edə bilərik:

 -
6 8 0 0

4 2 3 6

2 5 6 4

97 10

Şifahi çıxma qaydasından istifadə edərək alırıq:
 6800–4236
 6800–4000=28000
 2800–200=2600
 2600–30=2570
 2570–6=2564.

Əlavə aktivlikləri həyata keçirmək üçün bu fəslin əlavə məsələlərində təqdim edilmiş 57 , 58  

məsələlərindən istifadə edə bilərik. Şagirdlər “böyük ədədlərin” çıxılmasını; azalanda bir və ya bir neçə 
sıfırın olduğu halların müzakirəsini keçirirlər. Bu çalışmanı yerinə yetirməklə dərsdə qarşıya qoyulan 
məqsədə çatma səviyyəsini qiymətləndiririk.

Ev tapşırığı üçün 13 - 30 məsələlərdən istifadə edirik. 



117

60-cı DƏRS

Mövzu: Ədədlərin çıxılması.
Məqsəd: Ədədlər üzərində çıxma əməli zamanı müxtəlif üsullardan istifadə (fərqin qiymətləndirilməsi, 

şifahi çıxma, yazılı alqoritmdən istifadə), (riyaz. IV. 2.).
Ön şərtlər: İkirəqəmli ədədlərin çıxılması; yuvarlaqlaşdırmadan istifadə etməklə nəticəni əvvəlcədən 

qiymətləndirmə bacarığı.
 Resurslar: Dərslik, dəftər.

Ev tapşırığı məsələləri sinifdə həll edilən məsələlərə bənzər tapşırıqlardan ibarətdir. Onları yerinə ye-
tirmələrini yoxlamaqla azalanda bir neçə sıfırın olması, hər hansı mərtəbənin ayrılmasının lazım gəldiyi 
hallarının mənimsənilmə səviyyəsini qiymətləndirə bilərsiniz.

Sonra çıxma qaydalarının müzakirəsini davam etdiririk və nəticənin əvvəlcədən qiymətləndirilməsinə 

və şifahi çıxma qaydalarına diqqətimizi cəmləşdiririk – 33 - 67 .

35     
445
133

–

Fərqi hesablayarkən şifahi çıxma qaydasından istifadə edirik: 
 445-100=345
 345-30=315
 315-3=312.

56     
600
421

–  qiymətləndirək: fərq 300-dən artıqdırmı? 
   600-300=300 olduğundan 
   600-421=(600-300)-121,
  aydındır ki, fərq 300-dən azdır.

58    c)   
600
299

–     600-299=(600-300)+1,
     aydindir ki, fərq 300-dən artıqdır.

67       
581
395

–    

   Vatonun aldığı cavab:  296.

Kote yuvarlaqlaşdırmadan istifadə etdi; çıxdı:      
  600
  400
  200  

–

Və bu nəticəyə gəldi ki, Vato səhv edibdir, doğrudan da:
 

  
-

5 8 1

3 9 5

1 8 6

174 11

Vatonun səhv etməsinin səbəbi odur ki, o, onluq və yüzlüyü ayırdıqdan sonra 
müvafiq mərtəbənin vahidlərini azaltmayıb.

Ev tapşırığı üçün 31 - 65  məsələlərdən istifadə edirik.
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 61-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin çıxılması.
Məqsəd: Ədədlərin çıxılmasında müxtəlif üsulların istifadəsinə dair biliklərin möhkəmləndirilməsi 

(riyaz. IV. 2.).
Ön şərtlər: Ədədlərin çıxılmasının müxtəlif qaydalarına (şifahi çıxma, yazılı alqoritm, nəticəni əvvəl-

cədən qiymətləndirmə) dair biliklər.
Resurslar: Dərslik, dəftər.

Bu dərsdə şagirdlərin çıxmanın müxtəlif üsullarından istifadə qaydalarını mənimsəmələrini 
yekunlaşdırır və qiymətləndiririk. Ev tapşırığını yoxlamaqla başladığımız bu yekunlaşdırıcı dərs mövcud 
mövzunun mənimsənilməsinin yoxlanmasına həsr edilir. Sonrakı prosedur müstəqil yazılı tapşırığın yerinə 

yetirilməsidir. Dərslikdəki 31 - 33 , 48 - 54 , 61 - 66  və 68 - 72  məsələlərdən istifadə edirik. Bu 

məsələlər vasitəsilə  eyni mürəkkəblikdə bir neçə tapşırıq hazırlaya bilərik. Eyni zamanda 31 - 33  

məsələlərdə əvvəlcədən nəticələrin qiymətləndirilməsini və qiymətləndirmədən istifadə edərək müqayisə 
edilməsini tələb etməmiz arzuolunandır ki, onu yoxlamaq yazılı alqoritmdən istifadə etməklə mümkündür. 
Məsələn, hər hansı bir bilet tapşırıqlardan ibarət ola bilər: 

1  Yuvarlaqlaşdırmadan istifadə etməklə, fərqin ilkin qiymətləndirilməsini edin və müqayisə edin 
(yazın <, > və ya =).

   527–168 və 632–272 (məsələ 31 ). 

2   Çıxma əməlini iki üsulla yerinə yetirin (qiymətləndirmə ilə, yazılı alqoritmdən istifadə etməklə):

     700–176  (məsələ 48 ).

3   Çıxmanı yerinə yetirin:

     
44395
17398

–     (məsələ 61 ),

4   Çıxmanı yerinə yetirin:  

     7003– 4665    (məsələ 65 ).

5  Fərqi tapın. Yuvarlaqlaşdırmadan istifadə etməklə, nəticəni əvvəlcədən qiymətləndirin:
      575

495
–

 

             (məsələ  72 ).

Hər bir məsələnin həlli maksimum 2 balla qiymətləndirilir, ancaq hansısa məsələni həll  edərkən  ra-
sional addımlarla yanaşı, səhv də buraxılmışsa, 1 bal yazıla bilər. Cəmi – maksimum qiymətləndirmə 10 
bal ola bilər. Alınmış nəticələrin analizi önəmlidir. Bu, sonrakı çalışmamızı korrektə etməmizdə yardım 
edəcəkdir. “Gürcüstan İbtidai Təhsil Layihəsi” (G-PriEd) tərəfindən hazırlanmış təlim aktivliklərinə elek-
tron resurların qoşulmasına bir daha diqqətinizi cəlb edəcəyik. Bu, şagirdlərin nəticələrinin yaxşılaşmasına 
şərait yaradacaqdır. “Yaxşı məktəb” sizin internet xidmətinizdə olmalıdır.

Materialı təkrar etmək məqsədilə şagirdlərə ev tapşırığından _ 66 - 90 məsələlərini veririk.
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62-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin çıxılması.
Məqsəd: Yekunlaşdırıcı yazının nəticələrinin təhlili. Mühakimə etmə-isbatlama qabiliyyətinin inkişaf 

etdirilməsi (“Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim edilən məsələlərin həlli); yazılı alqoritmlə yerinə yetirilmiş 
nümunədə buraxılmış ədədləri bərpa etmə (riyaz. IV. 2.).

Önşərtlər: Ədədləri çıxmanın müxtəlif qaydalarından istifadə bacarığı.
Resurslar: Dərslik.

Göstərilən mövzu ətrafında biliyin möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsi istiqamətində çalışmanı 
yenə də davam etdiririk. İlk öncə şagirdlərə yekunlaşdırıcı yazının nəticələrini açıqlayır, səhvlərini göstəririk,  
bu səhvlərin səbəblərini onlarla birlikdə analiz edirik. Bu aktivliyin fərqli inkişafetdirici effekti vardır.

Ev tapşırığını yoxlayırıq.
Bundan sonra “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim edilən məsələlərin həllinə keçirik. Bu məsələlər riyaz. 

IV. 2-də təqdim olunan hədəf nəticələrlə əlaqəlidir – şagird, yazılı alqoritmdən istifadə ilə yerinə yetirilmiş 
nümunədə buraxılmış rəqəmləri yerinə yazır və cavabı isbatlayır (riyaz. IV. 2). 

“Düşün, tap”ın ilk dörd məsələsində rəqəmləri seçmə prosesi  çıxma prosedurlarını bilməni və mühakimə 
etmə-isbatlama bacarıqlarını tələb edir.

1  Məsələdə çıxılanın təkliklər rəqəmi, aydındır ki, 6-dır (13-6=7). Deməli, onluqların 1 mərtəbəsi 
keçilib və ayrılıb, ona görə də azalanda 1 yox, 2 yazılmalıdır (1-1=0). Azalanda yüzlüklər mərtəbəsinin 
rəqəmi də 2 olmalıdır.

Çıxılanda  minliklər mərtəbəsinin rəqəmi də 2-dir. Beləliklə, varımızdır:
  6223

2016
4207

–

 2 - 4  məsələlər də analoji müzakirə aparmağı tələb edir. Digər məsələlərdə son nəticələr belədir:

2      3495
  758
2737

–   3      8137
1346
6791

–   4      65034
  8108
56926

–

 5  Tapşırıq da analojidir.

a) 985-895, yüzlüyün ayrılması lazım gəldiyindən, çıxılanın onluqlar mərtəbəsində 8-dən böyük rəqəm 
olmalıdır – 9.

b) 945–7 5
Burada çıxılanda buraxılmış rəqəm 4-dən böyük istənilən rəqəm ola bilər – 5, 6, 7, 8, 9. Bu məsələ 

onunla maraqlıdır ki, cavabı bir ədəd deyildir.

6  Əgər qutuda 8 ədəd ağ və 6 ədəd qara kürəcik varsa, o zaman qutudan 9 kürəcik çıxarılan zaman 
ən azı bir qara kürəciyə hökmən rast gəlinəcəkdir. 9-dan az çıxardığımızda, ola bilər ki, hamısı ağ çıxsın.
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8 kürəcik çıxaran zaman ən azı 2 ədədi ağ kürəcik olacaqdır (axı, cəmisi 6 ədəd qara kürəcik vardır); 
9 kürəcik çıxarılan halda, bir ağ və bir qara kürəciyə mütləq rastlaşacağıq; 6 qara kürəciyə rast gəlinməsi 
üçün, gərək kürəciklərin on dördünü də qutudan çıxaraq (məsələn, 13 kürəciyi çıxardığımız zaman 8 ağ və 
5 qara kürəcik çıxa bilər).    

7  Rusikonun 2 larisi çatmır, Ketinin pulunu da əlavə etdikdən sonra 1 larisi çatmır, deməli, Ketinin 1 

larisi varmış və onun 7 larisi çatmır. Beləliklə, kitabın qiyməti 8 laridir. 
Bu məsələlərdən şagirdlərlə diferensial çalışma üçün istifadə edilə bilər. 
Nisbətən mürəkkəb məsələlər haqqında düşünməyi yüksək akademik göstəriciləri olan şagirdlərdən 

xahiş edə bilərik ( 5  b), 6  və 7  məsələlər).

Yerdə qalan məsələlərin həllini, ola bilər ki, bütün şagirdlər bacarsın. Lakin, mümkündür ki, bəzilərinin 
həll edilməsində bir qism şagird çətinlik çəksin. O zaman onlardan birini həll etmək olar (məsələn,  1 -i), 
müzakirə ilə yazı lövhəsində təqdim edək. Şagirdlərdən yalnız bundan sonra  2 - 4   məsələlərin həlli 

üzərində çalışmalarını xahiş edək.

Ev tapşırığı üçün III fəslin əlavə məsələlərindən 59 - 63   tapşırıqlarından istifadə edirik. Əlavə olaraq 
şagirdlərə, sinifdə müzakirə etdiyimiz məsələlərə bənzər bir-iki məsələni tərtib və həll etmələrini tapşıra 
bilərik. Eyni zamanda tapşırıq-layihənin yerinə yetirilməsini də yoxlayacağıq.

63-cü DƏRS

Mövzu: Ədədlər üzərində əməllərin yerinə yetirilməsi.
Məqsəd: Şagirdlərdə tədqiqat işlərini apara bilmə bacarığı, praktiki məsələlərin həlli zamanı ədədlər 

üzərində əməllərin yerinə yetirilməsi biliyindən istifadə edə bilmə; qarşıya qoyulan məqsədə çata bilmək 
üçün lazım olan gərəkən fəaliyyəti müəyyən  etmə və planlaşdırma bacarığının inkişaf etdirilməsi; real 
problemləri həll edərkən riyazi prosedurlardan istifadə bacarığının inkişaf etdirilməsi (MTP, maddə 61, 
ümumi hissə, riaziyyatın tədrisinin məqsəd və vəzifələri).

Ön şərtlər: Ədədləri toplama-çıxma, gürcü pul nişanlarından istifadə etmə bacarığı.
Resurslar: Dərslik, dəftər.

Dərs layihə-tapşırığın yerinə yetirilməsinin yoxlanmasına həsr olunur. Verilmiş üç əyləncə mərkəzinin 
hər birində hər hansı şənliyin keçirilməsi üçün lazım olan xərclərin hesablanmasını şagirdlər fərdi şəkildə, 
ya da qrup halında öyrənməli idilər. Eyni zamanda, həm də onların arasında arzuolunanı seçməli və 
düşüncələrini ifadə etməli idilər. Təbii ki, qərar qəbul olunan zaman məbləğin miqdarından başqa, digər 
faktorların da təsiri olacaqdı (məsələn, videoçəkilişlər, kuklalar teatrı, rəqs üçün lazım olan müasir musiqi 
tərtibatı). Seçim tamamilə şagirdlərdən asılıdır.

Şagirdlərin yaşayış yerlərinə yaxın ərazidə bu cür mərkəzlərin olmadığı halda, dərslikdə göstərilən 
mərkəzlərlə məhdudlaşa bilərik; ancaq internetlə bu cür mərkəzləri tapmaq, şagirdlərə nəyi və hansı 
qiymətə təklif etdiklərini  müəyyən etmək mümkündür. Planlaşdırma layihəsində çalışma bir qayda olaraq, 
məlumatlar toplamaqla, sorğu aparmaqla və əldə olunan məlumatların işlənməsi ilə əlaqəlidir. Layihənin 



121

həyata keçirilməsini qeydlərlə də tərtib etmək mümkündür, lakin ilkin şərt onu müəllim və sinif qarşısında 
açıq şəkildə müdafiə etmək olmalıdır – çalışma nəticələrinin təqdimatı kimi. Layihə üzərində çalışma 
problemli təlimə bənzəyir; layihə adı altında adətən planı, niyyəti nəzərdə tuturlar.

Təqdimat zamanı müəllif (müəlliflər) dinləyicilər qarşısında sualları cavablandırmalı ola bilər(lər) 
və bunun üçün o (onlar) hazır olmalıdır (olmalıdırlar). Layihələri “müdafiə” prosesində başqalarının 
çalışmalarını müzakirə edərkən şagirdlərin yaradıcı fəallıqları onların aktivinə yazılacaqdır (dəqiqləşdirici 
suallar, gözəçarpan qüsurları göstərmək və s.).

Şagirdlərə yeni layihə üzərində çalışmalarını – “tədris (məktəb) ləvazimatları almalarını” tapşıraq  və 
onun nəticələri ilə tanışlıq və qiymətləndirmə bir neçə dərs sonra baş verəcəkdir.  

 Ev tapşırığı kimi 64 - 67  əlavə məsələlərdən seçə bilərik.

§ 8. MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİ (ƏMƏL SEÇƏK);
 PUL VƏSAİTLƏRİNİN TOPLANMASI VƏ ÇIXILMASI

Paraqrafa 4 dərs həsr edirik

 64-cü DƏRS

Mövzu: Məsələlərin həlli, ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: Məsələləri həll edərkən vacib olan əməli seçmə bacarığının inkişaf etdirilməsi. Məsələləri 

həll edərkən natural ədədlər üzərində müxtəlif üsullarla toplama-çıxma əməllərinin yerinə yetirilməsi 
və nəticəni qiymətləndirmə bacarığının inkişaf etdirilməsi. Yazılı alqoritmlə yerinə yetirilmiş nümunədə 
buraxılmış rəqəmin yerinə qoyulması (riyaz. IV. 2.).

Ön şərtlər: Toplama-çıxma əməllərinin müxtəlif üsullarla yerinə yetirilmə vərdişləri.
Resurs: Dərslik, dəftər.

Paraqrafın nəzəri hissəsində müzakirə olunmuş məsələ - gürcü ağır atletin böyük nailiyyəti şagirdlər 
arasında hökmən böyük maraq doğuracaqdır. Onun ikinci çəki dərəcəsində neçə kiloqramlıq ştanq qaldırması 
müəyyən edilməlidir. Məsələnin şəkil-sxemini mütləq müzakirə edin – yazı lövhəsində təqdim etsəniz, daha 
yaxşı olardı – məsələnin riyazi modelini ifadə etmə bacarığının formalaşması üçün bu olduqca faydalıdır.

Böyük cədvəli doldurana qədər şagirdlərə kiçik cədvəldə təsvir edilmiş şəkillərə görə hansısa məsələlər 
fikirləşmələrini təklif edin – ümumi nəticələr çıxarana qədər, konkret halları müzakirə etməniz yaxşı olardı. 
Çalışın “azdır”, “çoxdur”, “artdı”, “azaldı” və s.  terminləri siz özünüz işlədəsiniz. Bundan başqa, bu sözlərin 
adekvat şəkildə istifadə edilməsinə şagirdləri də alışdırın.

Ola bilər ki, cədvəldə göstərilən hər bir hala müəllim əvvəllər də dəfələrlə müzakirə etdiyi məsələlərə 
bənzər sadə məsələ ilə daha da aydınlıq gətirsin. Məsələn:

1. Məktəbin birində 200 nəfər, digərində - 180 nəfər, üçüncüdə 320 nəfər şagird vardır. Hər üçündə 
cəmi şagird sayı nə qədərdir? Hansı əməli yerinə yetirməlisiniz?

2. Salomenin 180 larisi vardı, anası 70 lari yenə bağışladı. Salomenin neçə larisi oldu? Hansı əməli 
etməlisiniz? Və s.
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Dərslikdəki IV tip məsələlərdə əməlin seçilməsi zamanı yanlış gözlənilir. Çox zaman məsələnin şərtin-
də göstərilən “artıqdır” toplama ilə assosiyasiya olunur və məzmunun iqnor edilməsi baş verir.

Bənzər məsələləri həll edərkən diqqəti əməlin yerinə yetirilməsinə deyil, onun seçilməsinə (şagird 
hansı əməli yerinə yetirməlidir) yönəldirik. Ona görə də, şagirdin diqqətinin yalnız əməlin seçilməsinə 
doğru yönlənməsini (və hesablamalarla “ağırlaşmamasını”) istəyiriksə, məsələlərdə asanlıqla toplanacaq və 
çıxılacaq ədədlər seçilməlidir. Şagirdlərin təşəbbüsünü də məhdudlaşdırmayın, lakin bənzər versiyalardan 
çəkinmələrini məsləhət edin.

Bu cədvələ şagirdlər sinifdə 1 - 7  məşğələlərdə çalışarkən qayıdacaqlar.

Məsələləri həll edərkən əməllərin seçilməsini təsvir etmək üçün mətndə daha iki məsələ həll olun-
muşdur. Onlar üzərində çalışarkən qeyd edilən aktivlikdən əlavə, şagirdlərdə pulla ünsiyyət bacarıq-
vərdişləri də inkişaf etdirilir. Müfaviq göstərişə uyğun olaraq, vəsaitlərin toplanmasını-çıxılmasını tetrilərə 
keçirməklə də, lariləri və tetriləri nöqtə ilə ayırmaqla da mümkündür.

1 - 18  məsələlər vəsaitlər üzərində əməllərin aparılması işinin inkişafına xidmət edir.

 16  Məşğələyə diqqəti cəmləşdirək. Şagirdin bu əməli 16 lari və 2 tetrinin nöqtə ilə yazılışı zamanı 
buraxılan yanlışa görə, səhv yerinə yetirməsi gözləniləndir;

 16 lari və 2 tetri = 16.02, yəni, 16.20 deyil.
Bu əməli həm nöqtəli ədədlərlə, həm də bütün məbləği tetriləlrlə ifadə edərək yerinə yetirmələri 

arzuolunandır: 1602-748.

Bütün mərhələlərdə kəmiyyətlərin, əməllərin nəticələrinin müqayisəsi aktualdır. Bu yaşda şagirdlər 

mağazalarda alınası qalığı, yaxud nə isə aldıqda lazım olan məbləği qiymətləndirməli olurlar. 17 - 19  

məşğələlər məhz bu bacarıqların inkişaf etdirilməsinə xidmət edir.

17  Məşğələdə: qiyməti iki laridən az idi və 1 laridən çox oldu – 1 laridən az olaraq əskildi.

18  Məşğələdə: ilkin qiyməti 1 lari azaltdıqda qiymət 16 lari 25 tetri olacaqdı. Deməli, qiymət 1 
laridən də az endirildi.

19  Məşğələdə əvvəlki və qiymət endirimindən sonrakı qiymətlərin yuvarlaqlaşdırılmasından müvafiq 
olaraq, 19 lari və 17 lari alınır, yəni qənaət olunan məbləğ 1 laridən çoxdur.

Ev tapşırığı üçün 1 - 15 məsələləri veririk. 
Qeyd edək ki, gürcü pul nişanlarından istifadə ilə bağlı hədəf (nail olunacaq) nəticələr III sinif standar-

tında xüsusi olaraq nəzərdən keçirilmişdi – riyaz. III.7.
Şagird ədədi ifadədən ibarət bərabərlik tərtib edə bilir, problemin həllində ondan istifadə etməyi bacarır. 

Real vəziyyəti əks etdirən ekvivalent ifadə düzəldə bilir... Göstərilən məbləği ifadə edə bilmək  və xırdala-
maq üçün pulun müvafiq nişanlarını seçə bilir. Riyaz. II.5-də isə göstərilir – real/oynanılan şəraitdə milli pul 
nişanlarını seçir, adlarını söyləyir (100 dairəsində sikkələr və banknotlar). Riyaz. IV.7-də oxuyuruq: cəbri 
ifadələri tərtib etməyi və sadə məsələlərin həlli zamanı onlardan istifadə etməyi bacarır.

Nəticə görünəndir, əgər şagird:
Məsələn, birinin qiymətinə görə bir neçəsinin dəyərini hesablayır. Bizim bu nəticələrlə əlaqəli 
aktivliklərimiz sonra olacaqdır. Bu dəfə işimiz yalnız toplama-çıxma əməlləri ilə bağlı məsələlərin 
müzakirəsinə dair olacaqdır.
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65-ci DƏRS

Mövzu: Məsələlərin həlli, əməlin seçilməsi.
Məqsəd: Məsələləri həll edərkən əməli seçmə bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 7.).
Ön şərtlər: Əməllərin müxtəlif üsullarla yerinə yetirilməsi.
Resurs: Dərslik, dəftər, gürcü pul nişanlarının modelləri. 

Ev tapşırığını yerinə yetirmələrini və sinifdə yeni məsələlərin həllini yoxlamaqla, şagirdin bir ədədin 
digərindən nə qədər böyük olmasını anlaması üçün düzgün və ya səhv əməl seçdiyini, birinci ədədin 
neçəyə bərabər olduğunu və ikinci ədədin birincidən nə qədər çox və ya az olduğunu bilirsə, ikinci ədədin 

tapılması üçün hansı əməli yerinə yetirməli olduğunu yoxlayırıq: 1 , 2 , 21 - 26  məsələlər.  

 25  və 26  məsələlərdə əməlin seçilməsinə xüsusi diqqət ayırırıq, məsələn, 26  məsələdə məlumdur ki, 
674 axtarılacaq ədəddən 125 vahid çoxdur, gərək bu sonuncunu tapaq. Burada şagirdlərə yardım edə bilərik 
və bunun üçün soruşaq:

_ Əgər 674 axtarılacaq ədəddən 125 vahid çoxdursa, o zaman bu axtarılacaq ədəd 674-dən neçə vahid 
az imiş? Deməli, onu necə tapmalıyıq?

Ev tapşırığı üçün 3 - 15  məsələlərində ədədlər üzərində əməllər yerinə yetirməli oluruq ki, 
orada gürcü pulu əks olunmuşdur. Burada mövqeli sistemlə əlaqə bizə yardım edir, məsələn, 1 lari 100 
tetridir; 12 lari 65 tetri tetrilərlə ifadə edildikdə, 12 yüzlük və 65 təklik (tetri)dir; yəni, 1265 tetri. Onları 
topladıqda yüzlükləri və qalan yerdə təklikləri ayrı-ayrı toplayaq, məsələn, 12 lari 65 tetri + 7 lari 15 tetri = 
19 lari 80 tetri. Tetrilərin cəmi 100-ü aşarsa, yeni mərtəbənin vahidi-yüzlük (lari) götürürük.

12 lari 65 tetri + 7 lari 55 tetri = 19 lari 120 tetri = 20 lari 20 tetri.

Alt-alta yazmaqla toplamadan istifadə edə bilərik, məsələn,
  23 lari 72 tetri
           +  14 lari 28 tetri
  

  38 lari 00 tetri.

Beləliklə, 23 lari 72 tetri + 14 lari 28 tetri = 38 lari.

Ev tapşırığı üçün 16 - 25 məsələləri veririk.
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66-cı DƏRS

Mövzu: Məsələlərin həllində əməlin seçilməsi.
Məqsəd: Məsələlərin həllində əməlin seçilməsinə dair biliyin yoxlanılması və möhkəmləndirilməsi. 

(riyaz. IV.7.).
Ön şərtlər: Gürcü pul nişanlarını tanıma, ədədləri toplama və çıxma bacarıqları.
Resurs: Dərslik, dəftər, gürcü pul nişanlarının modelləri.

Ev tapşırığını yoxlamaqla əvvəlki dərslərdə qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirilməsini qiymətləndirə 
bilərik.

16  Məsələnin həlli ədədlərin çıxılmasını tələb edir: 700-315

Bu çıxma 2 üsulla yerinə yetirilə bilər: şifahi çıxma, alt-alta yazmaqla çıxma. Məsələn,
 700-300=400
 400-10=390
 390-5=385.

17    
21 lari 80 t
 5 lari
26 lari 80 t

+    18    
102 846
  12 396
115 242

+   19    
105 327
    9 849
115 176

+

20    Bu məsələdə çıxma əməlini yerinə yetirməliyik. 21  Burada iki dəfəsində də çıxma
          Kürün uzunluğu 4936 km azdır,     əməli yerinə yetirilir:

             

-
6 3 0 0

4 9 3 6

1 3 6 4

912 105          

101
  81
  20

–
                 

91
86
  5

–

           ABŞ komandası üstün fərqlə qazandı.

22        8791
8561
  230

–

23 Burada şagirdlər yanlış düşməməlidirlər – Sandro 169 səs götürdü, deməli o, 2345 səs topladı, 
çünki    2514

  169
2345

–

24  Qənaət edilmiş pulun miqdarını tapaq: 25  Qənaət edilmiş pulun miqdarını tapaq:
           5 l 85t

 4 l  4 t
 1 l 81t

–
        121 l 50 t

 118 l 95 t
     2 l 55 t

–

10 14 10

Qənaət edilmiş pul 1 laridən çoxdur.   

         Qənaət edilmiş pul 1 laridən çoxdur.
Diqqət edin, çıxma əməli 12 150 və 11 895 ədədlərində olduğu kimi yerinə yetirilir.
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Tapşırığı yoxladıqdan sonra birgə səylə, şagirdlərin fəal iştirakı ilə “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim 
edilən məsələlərin həlləri barədə müzakirə aparırırq.

1  Bu məsələ yəqin hamı üçün aydın olmalıdır – azalanda yüzlüyü ayırmalı olduğumuzdan, çıxılanda 
onluqların rəqəmi 4-dən çox olmalıdır (5, 6, 7, 8, 9). Analoji məsələ əvvəllər həll olunmuşdu və riyaz.2.-nin 
hədəf nəticəsi ilə bağlıdır.

2  Məsələ kombinator hesablamaları yerinə yetirməkdə püxtələşməyə xidmət edir, bu isə, xüsusilə də 
gələcəkdə ehtimal nəzəriyyəsinin və statistikanın öyrənilməsinə şərait yaradacaqdır. Şagirdlərin müxtəlif 
hesablama üsulları təklif etmələri gözləniləndir. Məsələn, 100-ə qədər bütün ədədləri yazacaqlar və 
tərkibində 9 olan bütün ifadələri sayacaqlar; yaxud belə müzakirə edəcəklər: 90-a qədər hər onluqda 9 
tərkibli bir ədəd olur, cəmisi – 9 dənə ədəd. 90-dan 99 da daxil on ədədin onunda da 9-luq vardır. Cavab: 19. 

Onluqlar və təkliklər mərtəbəsində 9-luqların bütün mümkün miqdarını şagirdin sayması az gözləniləndir 
– 10+10  və üstdən 1 çıxılır, çünkü 99-da iki dəfə saymışıq.

Bu məsələnin həll edilməsi 3  məsələnin həllinə də şərait yaradacaqdır – bütün sadalanan halların 
üstünə biri də əlavə olunmalıdır – 99-da istifadə edilmiş daha bir doqquzluq.

4  Məşğələnin misallarını alt-alta yazmaqla köçürməmiz daha yaxşı olar.

5  Oyunun qaydalarına uyğun olaraq, 5 fiqurdan heç olmazsa, ən azı biri fərqli rəngdə olmalıdır 
(şahmatda yalnız iki rəng fiqurların olmasını şagirdlərə xatırladırıq), yəni rəngə görə fiqurlar belə bölüşdürülə 
bilər:

Ağ 1 2 3 4

Qara 4 3 2 1

Hər halda, hər hansı rəngdə 3 (yaxud daha çox) fiqur vardır.
Şagirddən bu cür cavab eşitməniz də mümkündür: əgər düşünsək ki, nə ağ, nə də qara fiqurlar arasında 

2-dən artıq yoxdur, o zaman lövhədə 4 fiqurdan artıq olmayacaqdır. Beləliklə, hansısa rəng ikidən çoxdur. 
Bu müzakirəyə hökmən diqqət yönəldin və onun müəllifini həvəsləndirin. 

6  Gürcü sikkələrində 1 və 2 tetriliklərdən başqa, 5, 10, 20, 50-tetriliklərə, 1 larilik və 2 larilik sikkələrə 
də rast gəlinir. Fərqli sikkələrin sayı 6-dır. Ona görə də Məryəmin 8 sikkəsindən ən azı ikisi eyni cürdür.

7  Dördüncü fiqurdur    Qanunauyğunluq da asanlıqla “oxunur”. 
         Hər üç istiqamətə bir ədəd sarı 
         kvadrat artırılır.

8  Tərəzinin gözlərindən eyni çəki daşını qaldırdıqdan sonra müəyyən edirik ki,   növ çəki daşı 
iki kürəcik ağırlığındadır. 

1  Məsələdə olduğu kimi, 4  məsələnin həllində də şagirdlər çətinlik çəkməməlidirlər. Yerdə qalan 
digər məsələlər daha çox yaradıcı yanaşma tələb edir və onu müstəqil olaraq, güman ki, yalnız “xüsusilə 
inkişaf etmiş” şagirdlər həll edə bilərlər. Ancaq onların açıq şəkildə müzakirə edilməsi bütün şagirdlər 
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üçün əhəmiyyətli dərəcədə inkişafetdirici və aktualdır. Riyaziyyat tədrisi prosesində bu cür məsələlər fərdi 
yanaşmalar həyata keçirməmizə imkanlar yaradır. 

Dərsin sonunda sonrakı dərs üçün tapşiriq-layihə üzərində çalışma hesabatlarını təqdim etmələrinə 
dair şagirdləri xəbərdar edirik, eyni zamanda məlum olduğu kimi, ictimai məktəblərdə son illərdir ki, əsas 
dərsliklər pulsuz paylanılır, ancaq müəllimlər çox zaman əlavə dərsliklərin pulla alınmasını tələb edirlər. 
Özəl məktəblərdə isə şagirdlər bütün dərslikləri pulla almalı olurlar. Layihəni yerinə yetirərkən bütün 
bunları nəzərə almaq lazımdır.

67-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: Layihə-tapşırığı yerinə yetirərkən ədədlərin toplanma və çıxılmasından istifadə. Layihəni 

həyata keçirmə vasitəsilə şagirdlərdə araşdırma fəaliyyətini planlaşdırma, yerinə yetirmə və təqdim 
etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi; real problemləri həll edərkən riyazi prosedurlardan istifadə etmə 
bacarığının inkişaf etdirilməsi (MTP, maddə 61, ümumi hissə).

Ön şərtlər: Ədədlərin toplanması və çıxılması, gürcü pul nişanlarından istifadə edilməsi.
Resurs: Dərslik.

Adətən, bu yaşda olan şagirdlər məktəb ləvazimatlarını almaqla məşğul olmurlar. Bu işi onların 
valideyinləri yerinə yetirirlər. Ona görə də layihəni yerinə yetirən zaman şagird valideynindən məsləhət 
almalı, məlumat toplamalı, qiymətləri dəqiqləşdirməli, ümumi dəyəri müəyyən etmək üçün, ədədləri 
toplamalı olur. İctimai məktəblərdə dərsliklər pulsuz paylanılır, ancaq bəzi məktəblərdə müəllimlər əlavə 
dərsliklərin və digər tədris ləvazimatlarının pulla alınmasını tələb edirlər, özəl məktəb şagirdləri isə bütün 
dərslikləri özləri almalı olurlar. Eyni zamanda müəllim tərəfindən əlavə olaraq tələb olunan toplu, yaxud 
tədris ləvazimatı, ola bilər ki, valideyinlərdə olsun. Ümumi xərclər də, aydındır ki, eyni olmaya bilər. Layihə 
üzərində işləyən zaman şagirdlərə ədədləri toplama, müqayisə etmə lazım gələcəkdir, onlar təklif olunmuş 
şərtlərdən daha yaxşısını seçə, məlumatlar əldə edib, toplaya bilərlər. Hər bir şagird çalışmanı fərdi şəkildə 
yerinə yetirir və hesabatı yazılı şəkildə təqdim edir.

Dərsdə şagirdlər tərəfindən yerinə yetirilmiş çalışmanın təqdimatı keçiriləcəkdir.

Ev tapşırığını 68 - 72   əlavə məsələlərdən seçə bilərsiniz.
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§ 9. TOPLAMA VƏ ÇIXMANIN XASSƏLƏRİ. 
ƏDƏDİ İFADƏNİN QİYMƏTİNİ TAPAQ.
Paraqrafa 4 dərs həsr edirik

68-ci DƏRS

Mövzu: Toplama və çıxmanın xassələrindən istifadə etmə bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV.7).
Ön şərtlər: Ədədlərin toplnaması və çıxılmasının müxtəlif qaydalarından istifadə etmə bacarığı.
Resurs: Kubiklər, təlim çubuqları.

Toplama və çıxmanın xassələrindən əvvəlki illərdə də istifadə etmişik. “Kiçik” ədədlər üzərində bu 
xassələrin nümayişi təlim resurslarından istifadə etməklə də keçirilə bilər. Məsələn, üç əşyanı (kubiklər, 
təlim çubuqları) birlik olaraq masaya düzə bilərik. Deyək ki, ilk birlikdə 12, ikincidə – 9, üçüncüdə – 18 ku-
bik vardır. Kubiklərin ümumi sayını tapmaq üçün 12+9 cəminin üzərinə 18 gəlməliyik. Ancaq, toplamanın 
xassələrindən istifadə etməklə, (12+9)+18 cəmini hesablayarkən, yerdəyişmə və qruplaşdırma xassəsindən 
istifadə edə bilərik:

   (12+9)+18=(9+12)+18=9+(12+18)=9+30=39,

Və, təbii ki, bunu qısaca belə yazacağıq:
   (12+9)+18=(12+18)+9=30+9=39.

Beləliklə, toplama halında toplananların istənilən yerdəyişməsi və qruplaşması ilə əməli  yerinə  ye-
tiririk.

Şifahi çıxma və toplama apararkən toplama və çıxmanın xassələrindən istifadə edirdik, məsələn, 
   478+327=478+(300+27)=(478+300)+27=778+(20+7)=

   =(778+20)+7=798+7=(798+2)+5=800+5=805.

Dərslikdə təqdim olunan praktiki məsələ 
   5000-(2245+1358+1122)

ədədi ifadəsinin qiymətinin tapılmasına qədər davam etdirilir. 

Praktiki məsələnin həlli və problemin həllinə əsaslanan təlim üsulu ilə mövzunun tədris olunması ri-
yaziyyatın öyrənilməsi istiqamətində şagirdlərin motivasiyasını və həvəsini yüksəldir.  Elə  buradaca    şa-
girdlərə ilk öncə mötərizədə verilən əməlləri yerinə yetirməli olduqlarını izah edirik, ancaq cəmi tapan 
zaman toplananların istənilən ardıcıllğı (yerdəyişmə xassəsi) və istənilən qruplaşdırılması (qruplaşdırma 
xüsusiyyəti) ilə əməlləri yerinə yetirə bilərik.

Elə oradaca cədvəl şəklində toplamanın, çıxmanın xassələri və ədədi ifadənin qiymətini axtararkən isti-
fadə ediləcək qaydalar təqdim olunmuşdur (əgər mötərizələr yoxdursa, toplama-çıxma əməlləri soldan-sağa 
ardıcıllıqla aparılır, ədəddən cəmi və cəmdən ədədi çıxma xassələri). Bu məsələləri də praktiki məsələlərlə 
əlaqələndirsək yaxşı olar və bununla da müvafiq xassəni şagirdlər üçün daha da əyani edərik.

Məsələn, toplamanın yerdəyişmə xassəsinin nümayişi zamanı məsələdən istifadə edə bilərik: şagird 
2 larilik qələm və 9 larilik kitab aldı. O, neçə lari xərcləyib? Həll edən zaman qələmin qiymətinin üstünə 
kitabın qiymətini əlavə etmək gərəkir, yaxud əksinə – 12+9=21 və 9+12=21.

Ədəddən cəmin çıxılması xassəsini nümayiş etdirəcək məsələdir: Sandro alış-veriş mərkəzinə 1000 lari 
ilə getdi və 200 larilik mobil telefonla 10 larilik qulaqcıq aldı. Sandronun neçə larisi qaldı?
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Əşyaları alma ardıcıllığına görə hesablaya bilərik (1000–200)–10, (1000–10)–200 və ya 1000–
(200+10), yəni, 1000–200–10.

Ədəddən cəmin çıxılması xassəsini nümayiş etdirəcək məsələdir: Sandronun bir cibində 1000 lari, 
digərində – 200 lari vardır. O, əgər 10 lari xərcləyərsə, neçə larisi qalar? 

Sandronun 10 larini hansı cibindən çıxardığına görə yerdə qalan məbləği hesablaya bilərik: (1000-
10)+200, (200-10)+1000 və ya (1000+200)-10; yəni, 1000+200-10.

Dərsdə qarşıya qoyulan əsas məqsədin qiymətləndirilməsi üçün 1 - 8  məsələlərini sinfdə həll 
etmələri üçün şagirdlərə tapşıra bilərik.

Ev tapşırığı üçün şagirdlərə 1 - 10  məsələləri veririk.

69-CU DƏRS

Mövzu: Ədədi ifadənin qiymətinin tapılması.
Məqsəd: Ədədi ifadənin qiymətini tapmaq üçün toplama və çıxmanın xassələrindən istifadə bacarığının 

inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 7.).
Ön şərtlər: Ədədlərin toplanması və çıxılması xassələri.
Resurs: Dərslik, dəftər.

Ev tapşırığının yerinə yetirilməsi toplama və çıxmanın xassələrinə dair biliklərlə əlaqəli idi – topla-
manın qruplaşdırılması, yerdəyişməsi, toplama və çıxma zamanı sıfırın xüsusiyyəti, şifahi çıxma zamanı 
çıxmanın xassələrinə dair biliklər.

9 - 19  məsələlərindən istifadə etməklə şagirdlər ədədi ifadəni taparkən bütün yuxarıda sadalanan 
xüsusiyyətlərdən istifadə bacarığını inkişaf etdirirlər.

9  Məsələdə (1000-(189+374) ədədi ifadənin qiymətini iki üsulla tapmalıyıq. Burada 
xassədən istifadə edirik – ədəddən cəmi çıxmaq üçün, toplananları istənilən ardıcıllıqla çıxa bilərik:  

   (1000–189)–374
   (1000–374)–189
   1000–(189+374).

10  Məsələdə cəmdən ədədin çıxılması qaydasından istifadə edərək ədədi ifadənin qiymətini tapırıq.

11  Qiymətləndirməni belə də yerinə yetirə bilərlər: komponentlərdən hər birini, məsələn, minə qədər 
yuvarlaqlaşdırırlar və əməlləri yerinə yetirirlər: (1000+10000)-1000=10000. Dəqiq cavabın (10119-un) minə 
qədər yuvarlaqlaşdırılmasından da 10 000 alınır. Sinifdə bu qiymətin məqsədəuyğunluğuna dair müzakirə 
aparmanız arzuolunandır – 10119 addım əvəzinə 10000 addım atdıq, məqsədə nə qədər yaxınıq? 10000 lari 
əldə edə bildik, ancaq 10119 lari lazım idi. Bu vəsaitlə müqayisədə fərq nə qədər böyükdür? – 119 lari.
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12  Rəngarənglik naminə (və daha dəqiqlik üçün) burada komponentləri yüzlüklərə qədər 
yuvarlaqlaşdıraq, bundan 1200 alacağıq ki, bu da dəqiq cavabdan (1199-dan) 1-lə fərqlənir.

11 , 12  məsələlər toplama-çıxmanın xassələrindən istifadə edilməsində püxtələşməyə xidmət edir. 
Şagirdlərin özlərinin məsələyə müvafiq ədədi ifadə tərtib etmələri çox əhəmiyyətlidir (yəni məsələnin riyazi 

modelini tərtib edirlər) və sonra onun qiymətini hesablayırlar –  15 , 16  məsələlər. 7 , 8  məşğələlər 

bu çalışma üçün hazırlıqdır. 17 , 18  və 19  məsələlər yenə işarə edir: “artığın” (“azın”) düşünülmədən 
toplama ilə (çıxma ilə) əlaqələndirilməsi yolverilməzdir. 

Ev tapşırığı üçün 11 - 19  məsələləri veririk.

70-ci DƏRS

Mövzu: Ədədi ifadənin qiymətini tapmaq.
Məqsəd: Toplama və çıxma əməllərinin xassələrindən istifadə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi (riyaz. 

IV. 7.). Şagirdlərin düşünmə, mühakimə etmə, baxışlarını isbatlama, hadisələri və faktları təhlil etmə 
bacarığının inkişaf etdirilməsi (MTP, riyaziyyat, ümumi hissə, riyaziyyatın tədrisinin məqsəd və vəzifələri).  

Ön şərtlər: Toplama və çıxma əməllərinin xassələri.
Resurs: Dərslik, dəftər.

Dərsə toplama və çıxma əməllərinin xassələrindən istifadə etmənin mənimsənmə səviyyəsini 
yoxlamaqla başlayırıq. 11 Məsələnin həlli bu xassələrdən istifadə etməklə ədədi ifadənin qiymətinin 
tapılmasını tələb edirdi.

12 6 lari 95 tetri və 13 lari 25 tetrini, yazılı alqoritmdən istifadə etməklə, natural ədədləri topladığımız 
kimi toplaya bilərik:

   6 lari 95 t
 13 lari 25 t
20 lari 20 t

+

Aydındır ki, bu məbləğ 19 lari 50 tetridən çoxdur.  Bunu öyrənmək nəticəni öncədən qiymətləndirməklə 
də mümkündür: 7 lari + 13 lari = 20 lari.

Ninikonun 24 lari 50 tetrisi varsa, aydındır ki, bu məbləğ ona bəs edəcək və 4 lari 30 tetrisi qalacaqdır.

13  Məryəmdəki məbləği tapmaq üçün ədədi ifadə belə yazılacaqdır:
  18 lari 95 t + 85 t +85 t + 2 lari 25 t +75 t + 2 lari 35 t.
Burada ədədləri istənilən ardıcıllıqla toplaya bilərik; eləcə də, əvvəlcə tetriləri, sonra isə lariləri toplaya 

bilərik.

 

  85 t
  85 t
170 t

+

  

  95 t
  25 t
120 t

+

  

  75 t
  35 t
110 t

+

   

 170 t +120 t +110 t = 200 t + 90 t +110 t = 400 t = 4 lari.
18 lari + 2 lari + 2 lari = 22 lari
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Cəmi – 22 lari + 4 lari = 26 lari

Şagirdlər toplamanın başqa üsullarını seçə bilərlər. Onları yazı lövhəsinə çıxarıb, müxtəlif üsulların 
seçilməsi ilə əlaqədar öz düşüncələrini təqdim etmələrini xahiş edə bilərik.

14  Ədədi ifadənin qiymətini tapmaq lazımdır:
  (325+460)+565.

15 Cəmi tapırıq: 325+217

  
  325
  217
  542

+

  

Beləliklə, (542+542), onun – 1084 larisi varmış.

Bu cür ifadə tərtib edilə bilər:
  (325+217)+(325+217).

Toplama əməlinin xassələrindən istifadə etməklə, ola bilər ki, onun qiymətinin tapılması aşağıdakı 
ardıcıllıqla həyata keçirilsin:

  (325+325)+(217+217)=650+434=1084.

16  (628+78)-200=(628-200)+78=428+78=506 lari.

17  126+(126+29)=(126+126)+29=252+29=281 gün.

18  Həllinin asanlaşdırılması məqsədi ilə məsələni sxematik olaraq belə yaza bilərik:
  Ani = Luka + 225

   Qiorqi = Luka + 327.

İkinci bərabərlik Lukanın Qiorqidən 327 gün kiçik olmasından qaynaqlanır. Bəzi şagirdlər bu məsələnin 
həllində çətinlik çəkə bilər, ona görə də məsələ ətrafında sinifdə əlavə müzakirə aparılması arzuolunandır, 
məsələnin şərtini yaxşı dərk etmək - Ani və Qiorqini Lukaya nəzərən təsvir etmək daha yaxşıdır.

Alınmış bərabərlikdən aydın olur ki, Qiorqi Anidən 327-2325=102 gün böyükdür.

19  (256+285)+(285-35).

Mart ayının maaşını fevralın maaşına görə müəyyən etməyin çətinliyi ilə əlaqədardır, belə ki,  fevral 
ayının maaşı 285 laridir və mart ayının maaşından 35 lari çoxdur, deməli, martın maaşı fevralınkından 35 
lari azdır. Bu məsələnin həlli də dərsdə əlavə müzakirə aparmağı tələb edir.

Ədədi qiymətin tapılması müxtəlif üsullarla mümkündür.

Sonra isə dərsdə qarşımıza qoyduğumuz bir sonrakı məqsədə çatmağa keçirik ki, onu “Düşün, tap” 
rubrikası ilə təqdim edilən məsələlərlə həyata keçiririk. Eyni zamanda məsələlərin həllinin axtarılmasında 
fəal iştirak edir, şagirdlərə əlavə suallar verməklə, yardım edirik (əgər buna ehtiyac varsa).
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DÜŞÜN, TAP

1   Məntiqi düşüncəni inkişaf etdirən məsələdir. Şagirdlər mühakimə yürüdürlər: əgər a) cavabı 
doğrudursa, o zaman b) də doğrudur. Testin iki cavabı isə doğru ola bilməz. Deməli, a) cavabı doğru ola 
bilməz.

Analoji olaraq, əgər c) cavabı doğrudursa, b) də doğrudur – bu isə mümkünsüzdür. Deməli, b) doğru 
cavabdır. Aydındır ki, bu cavab 0-dan və 2-dən fərqli hansısa ədəd imiş.

Şagirdlər müstəqil olaraq müzakirəyə başlaya bilmirlərsə, müəllim onlara suallarla yardım edir. 
Məsələn, əgər a) cavabı doğrudursa, ola bilərmi b) və c) cavablarından da hansısa doğru olsun? 

Düşünürük ki, sinifdə açıq, tələsmədən aparılan müzakirə şagirdləri arzuolunan nəticəyə qədər aparıb 
çıxaracaqdır. 

2   Tornikeyə 92 lari artıq verdilər və məbləğlər bərabərləşdi, deməli, onun 92 lari az pulu vardı. 
Bəzən müəllimlər bir qayda olaraq, konkret ədədlər seçirlər. Həllin bu yolu da münasibdir. Məsələn, 
qardaşların məbləğləri bərabərləşdi, tutaq ki, 500-500 lari oldu. Deməli, ona qədər Nikanın 500-215=285 
larisi, Tornikenin – 500-307=193 larisi vardı. Deməli, Nikada 285-193=92 lari artıq pul vardı.

3  2-ci məsələni həll etdikdən sonra, şagirdlərin bu bir pillə ilə mürəkkəbləşmiş məsələnin öhdəsindən 
gələ bilmələri gözləniləndir. Tornikeyə 100 lari artıq pul verdikdən sonra, onun 20 lari (100 deyil) artıq 
məbləği oldu. Deməli, elə əvvəlcədən Tornikenin pulu Nikanınkından 80 lari az imiş – 100 laridən 80-i 
məbləğlərin bərabərləşməsinə sərf olundu.

4   Məsələni həll edərkən IV2 sinfin şagirdlərinin ballarının sıxlığı bu sinfin daha yaxşı nəticələri 
barədə bizi düşündürə bilər, lakin məsələyə görə, bu siniflərdə şagirdlərin sayı bəlli deyildir və bu sarıdan 
müəyyən təxmin söyləmək mümkün deyildir.

5  Hər bir parçanı dördə kəsdikdə parçaların ümumi ədədi 3 dilim artır. Beləliklə, əlavə dilim dörd 
dilimin dörd-dörd kəsilməsindən alınır. 

Ev tapşırığı üçün III fəslin 73 - 76  məsələlərindən istifadə edəcəyik.
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71-ci DƏRS

Qrup halında çalışma – hədiyyələr seçmənin ən gözəl variantinin axtarılması

Məqsəd: Şagirdlərin kombinator düşüncəsinin inkişaf etdirilməsi, toplama-çıxma əməllərinin yerinə 
yetirilməsi və əməllərin nəticəsini qiymətləndirmə bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 2.).

Ön şərtlər: Toplama və çıxmanın xassələri. Qiymətləndirmə bacarığı.
Resurs: Dərslik, dəftər.

Qrup halında çalışmanı yarış şəklində keçirəcəyik. Bu zaman şagirdin olduqca mühüm bacarıq-
vərdişləri ön plana çəkilir – əməkdaşlıq (qrup yoldaşları ilə), yaradıcılıq.

Qrup halında çalışma hərtərəfli inkişafetdirici və maraqlı məsələ ilə təqdim edilir:
• Şagird çox və sadə olmayan məsələ ilə təqdim edilən vəziyyəti təhlil etməlidir;
– Cəmi qiymətləndirmə bacarığından istifadə etsin və lüzumsuz hesablamalardan yayınsın;
– Kombinator ifadəetmə qabiliyyətini nümayiş etdirsin və bütün təqribi variantları təqdim etsin;
– Bu ifadəetməni istənilən formada təqdim etməyi bacarsın.
• Əldə edilmiş məbləğləri müqayisə etməyi, ən az olanı söyləməyi bacarsın.
• Şəxsi maraqlarını və xərclərini tənzimləməklə, bunun üçün əlverişli olan seçimin adını söyləməyi 

bacarsın.
Gözləniləndir ki, şagirdlər qiymətləndirmə ilə müəyyən edəcəklər: hədiyyələr beşliyində tennis dəsti 

yoxdursa, yaxud cəmi bir dənədirsə, o zaman beşliyin dəyəri 100 laridən artıq olacaqdır. Beləliklə, tədqiq 
olunası aşağıdakı hallar qalır:

T e n n i s 
dəsti

5 4 3 3 3 2 2 2 2

B o y a 
dəsti

0 1 2 0 1 3 0 2 1

Kitab 0 0 0 2 1 0 3 1 2

Burada hədiyyə adlarından sonra bu hədiyyələrin miqdarı göstərilibdir.

Müxtəlif halların təsviri başqa cür də təqdim edilə bilər, önəmli olan odur ki, variantların gözdən qaçma-
ması üçün orada sistemlilik olsun. İşin sonunda, çalışmaların təqdimatından sonra məhz, bu son məsələyə 
də diqqət yönəldin və şagirdlərə öz versiyanızı təqdim edin. Məsələnin coxcəhətliliyi uğurlu qrupları ayıra 
bilməmizə və onların ayrı-ayrı üzvlərini həvəsləndirməmizə imkan verir. 

Ev tapşırığı üçün  77 - 80  əlavə məsələlərdən verə bilərsiniz.
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§ 10. TOPLAMA VƏ ÇIXMANIN MƏCHUL KOMPONENTLƏRİNİ TAPIRIQ
Paraqrafa 4 dərs həsr edirik.

72-ci DƏRS

Mövzu: Toplama və çıxmanın məchul komponentlərinin tapılması.
Məqsəd: Toplama və çıxma tərkibli bərabərlikdə məchul komponenti tapma bacarığının  inkişaf etdi-

rilməsi (riyaz. IV. 7.).
Ön şərtlər: Toplama və çıxma komponentlərini tanıma  və seçmə bacarıqları.
Resurslar: Dərslik, dəftər.

Dərsi toplama və çıxma komponentlərinin adlarını xatırlamaqla başlayırıq. Toplama tərkibli bərabərliyi 
müzakirə edəcəyik:

    14+50=64.

• Bu bərabərlikdə 14, 50 və 64 ədədlərinə nə deyilir?  (Bu ədədlərə  toplamanın  komponentləri  
deyilir).

• Bu bərabərlikdə 14-ə nə deyilir? (Birinci toplanan), 50-yə? (İkinci toplanan), 64-ə? (Cəm). Çıxma 
tərkibli bərabərliyi müzakirə edək: 97-35=62.

• Bu bərabərlikdə 97-yə nə deyilir? (Azalan), 35-ə? (Çıxılan), 62-yə? (Fərq). Diqqəti toplama və 
çıxmanın qarşılıqlı tərs əməllər olması mövzusuna kəskinləşdiririk:

  14+50=64,  64–14=50,  64–50=14.

Elə buradaca şagirdlərə bu bərabərliklərə uyğun olan hər hansı sadə məsələlər tərtib etmələrini təklif 
etmək olar. Siz yəqin ki, bu cür sualları eşidərsiniz: Qianın - 14, Natianın – 50 larisi var. İkisinin bir yerdə 
neçə larisi vardır?

Qianın 14 larisi var. Natia ilə onun birlikdə 64 larisi var. Natianın neçə larisi  var?
Natianın 50 larisi var. Onunla Qianın birlikdə 64 larisi var. Qianın neçə larisi var?
Sonra şagirdlərdən ikinci və üçüncü bərabərliyi şifahi təsvir etmələrini xahiş edirik – əgər iki ədədin 

cəmindən toplananlardan birini çıxsaq, ikinci toplananı alacağıq.
Bundan sonra məchul komponent tərkibli bərabərliyi təqdim edirik:
      +50=64.

– Bu məchul toplananı necə tapırıq? (Çıxmaqla: 64-50=14).
Başqa məsələ də veririk:
      +37=62.

– Burada məchul toplananı necə tapaq? (62-37).
– Məchul toplanan n hərfi ilə təqdim edilmiş olsaydı, o zaman məchul toplanan tərkibli tənliyimiz 

belə olacaqdı: n+37=62. Bu məchul toplananı necə tapaq? n=62-37.
Sonra tərkibində məchul komponent olan başqa bərabərlikləri müzakirə edir və  məchul komponenti 

axtarırıq.
Elə bu dərsdə çıxma tərkibli bərəbərliklər də müzakirə edə bilərik. Burada da toplama və çıxmanın 

qarşılıqlı tərs əməllər olması xassəsindən istifadə edirik. Müəllimlərə müraciət edirik – tutaq ki, çıxma 
tərkibli bərabərliyimiz var: 97-35=62. Yenı iki hansı bərabərliyi yazmaq olar ki, onlardan biri çıxma, digəri 
toplama tərkiblidir?

     62+35=97
     97–62=35.
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Verilmiş bərabərliyə görə birinci bərabərliyin yazılışını sözlə necə ifadə edək? (Fərqin üstünə çıxılanı 
gəlsək, azalan alınacaqdır)

– İkinci bərabərliyin alınmasını sözlə necə ifadə edək? (Əgər azalandan fərqi çıxarıqsa, çıxılanı alarıq).
Şagirdin diqqətinin bütünlükdə əməlin yerinə yetirilməsinə deyil, onu seçməyə konsentrasiya olunması 

üçün bütün bu bərabərliklərdə “kiçik” ədədlər istifadə edilmişdir. 
Fərq tərkibli bərabərlikləri sözlə ifadə etdikdən sonra şagirdlərlə birlikdə məchul azalanın, yaxud məchul 

çıxılanın tapılması qaydasını formalaşdırmaq olar: əgər çıxılanla fərq məlumdursa, o zaman azalanı tapmaq 
üçün bu məlum ədədləri toplamaq lazımdır. Əgər azalanla fərq məlumdursa, o zaman çıxılanı tapmaq üçün 
onların fərqini tapmalıyıq.

Sonra çıxma tərkibli bərabərliyin məchul komponentinin qiymətinin tapılmasına keçirik.

_    Fiqurun əvəzinə hansı ədədi yazmalıyıq ki, düzgün bərabərlik götürək?  –30=65. Bu ədədi necə 
tapmalıyıq? (yuxarıda formalaşmış xassələrdən istifadə edək): 65+30=95.

_  -nin əvəzinə hansı ədədi yazmalıyıq ki, düzgün bərabərlik götürək? 

75– =57,    (75–57=18).

_ Tutaq ki,  a)  –35=65; b) 100– =37. Əgər bu bərabərliklərdə məchul komponenti n-lə qeyd etsək, 
o zaman götürəcəyik (buradaca bildirək ki, n bu iki bərabərlikdə başqa-başqa ədədləri bildirə bilər): 

 a) n–35=65,  b) 100–n=37.

_ Bu məchul komponenti necə tapaq?
 (a) n=65+35,  b) n=100–37).

Cəm, yaxud fərq tərkibli bərabərliklərdə məchul komponentin tapılmasına dair daha bir neçə məsələnin 
müzakirəsini şagirdlərə təklif edək: a) 58+n=100; b) n–45=37; c) 80–n=47.

Hər üç halın müzakirəsi şagirdlərin iştirakı ilə davam etdirilir. Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin yerinə 

yetirilməsini qiymətləndirmək üçün bizim yardımımız olmadan 1 - 6  məsələlərdə doğru cavabları 
seçmələrini şagirdlərdən xahiş edək.

1 2 3 4 5 6

Doğru cavab b) ç) b) b) a) ç)

Bu məsələlərdə aksent əsasən əməlin seçilməsinə edilir. Analoji _ 1 - 9  _ məsələləri 

şagirdlərə ev tapşırığına veririk. III fəslin əlavə məsələlərindən 81  məşğələləri əlavə edə bilərik.

73-cü DƏRS

Mövzu: Toplama və çıxmanın məchul komponentlərinin tapılması.
Məqsəd: Məsələləri həll edərkən toplama və çıxmanın məchul komponentinin tapmılması qaydaların-

dan istifadə (riyaz. IV. 7.).
Ön şərtlər: Toplama və çıxma tərkibli bərabərliklərdə məchul komponentin tapılması.
Resurslar: Dərslik, dəftər, müstəqil yazı yazmaq üçün vərəqlər.
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Tapşırığı yoxladıqdan sonra toplama və çıxma tərkibli bərabərliklərdə məchul komponentin tapılmasına 
dair təlimin yekun məşğələsinə, biliyin istifadəsinin müzakirəsinə keçirik. Dərsdə dərslikdə təqdim edilən 
məsələləri müzakirə edə bilərik.

Mətnin 3-cü məsələsinin müzakirəsini belə apara bilərik:
– Mətni oxuyaq. Məsələnin şərtlərini ayıraq.
Şərtləri sadalamaqda biz də yardım edə bilərik:
– Gəmi ilə neçə turist səyahət edirdi? (831).
– Turistlərin bir hissəsi gəmini tərk etdikdən sonra gəmidə neçə nəfəri qaldı? (578)
– Nəyi tapmaq lazımdır? (Tapmalıyıq: gəmini neçə nəfər turist tərk edib).
– Əgər bu məchul ədədi x-lə qeyd etsək, məsələnin şərtinə müvafiq olaraq, hansı tənliyi yaza bilərik?
Əgər düzgün cavab ala bilməsək, yenə yardım edirik: - deməli, 831 idi, x azaldı, qaldı 578. 
Hansı tənliyi yazmaq olar? (831–x=578).

Çıxma tərkibli bu tənlikdə məchul olan komponent hansıdır? (Çıxılan).

_ Məchul komponenti hansı əməllə tapaq? (Çıxma əməli ilə:   
-

8 3 1

5 7 8

2 5 3

127 11
, x=253).

_ Gəmini neçə turist tərk etdi?

Mətnin 1 - 3  məsələlərini müzakirə etdikdən sonra şagirdlərə müstəqil olaraq həll etmələri üçün 

7 - 25  məsələləri təklif edə bilərik. Bu məsələləri elə bölüşdürmək olar ki, 4 bilet alınsın:

   I  7   11  15   20   22  

   II  8   12  16  21   23

   III  9   13  14  18   24

   IV  10  16   17   19   25

Bu aktivlik yekun məşğələnin ilk mərhələsi sayıla bilər.
Yazı nəticələri ilə tanışlığı və analizi sonrakı dərs üçün planlaşdırın. Sonrakı dərsdə vaxtın əsas hissəsi 

yekun məşğələnin ikinci hissəsinə həsr ediləcək.

Ev tapşırığına 10 - 22 məsələləri veririk.

Sonrakı dərsə qədər müstəqil yazı çalışmalarını tərtib etməli olacaqsınız. G-PriEd tərəfindən təklif olunan 
resurslardan istifadə etməklə alinmiş nəticələrin analizi bu məsuliyyətli və əhəmiyyətli işin aparılmasını 
asanlaşdıracaqdır. 
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74-cü DƏRS  (YEKUNLAŞDIRICI)

Mövzu: Toplama və çıxmanın məchul komponentlərinin tapılması.
Məqsəd: Toplama və çıxmanın məchul komponentinin tapmılmasına dair biliyin möhkəmləndirilməsi 

və yoxlanması (riyaz. IV. 7.).
Ön şərtlər: Toplama və çıxma tərkibli bərabərliklərdə məchul komponenti tapma bacarığı.
Resurslar: Dərslik, yoxlama testi, müstəqil yazı üçün vərəqlər. 

Yekunlaşdırıcı məşğələnin bu mərhələsi əvvəlki dərsdə keçirilmiş yazının nəticələri ilə tanışlıq və 
analizlə, aşkarlanmış çətinliklərə diqqəti yönəltməklə, illüstrativ məsələlərin açıq müzakirəsi və ev tapşırığı 
məsələlərinin müzakirəsi ilə başlayır.

Bundan sonra göstərilən mövzunun təlimi və işlənməsi nəticəsində əldə edilən  səviyyəni qiymətləndirmək 
məqsədilə şagirdlərə mətn təklif edirik. Variantlardan biri belə ola bilər:

Düzgün cavab seçı̇n:

1  10 500-dən  x ədədini çıxdılar və 360 aldılar. O zaman tənlik yaza bilərik:
 a) 10500=360–x,  b) 10500–x=360,  c) 360–x=10500,  ç) x–10500=360. 

2   Məchul toplananı tapmaq üçün:
 a) cəmin üstünə ikinci toplananı gəlməliyik,
 b) cəmdən ikinci toplananı çıxmalıyıq,
 c) ikinci toplanandan cəmi çıxmalıyıq,
 d) cəmi ikinci toplanana bölməliyik.

3   Azalan və fərq məlumdursa, çıxılanı hansı əməllə tapırıq?
 a) çıxmaqla, b) üstünə gəlıməklə, c) vurmaqla, d) bölməklə.

4   Məchul ədəddən 50 yüzlük çıxdılar və 36 minlik götürdülər. Məchul ədədi n-lə qeyd etsək, 
bərabərlik yaza bilərik:

 a) n–500=36000,  b) n–5000=36000, c) n=36000–5000,  d) 5000–n=36000.

Məsələlərı̇ həll edı̇n:

5   Məchul ədədlə 520-nin cəmi 860-dan 30 vahid çoxdur. Bu məchul ədədi tapın.

6   Dəftərin qiyməti 110 tetridir. İki bu cür dəftərə və bir qələmə 3 lari 30 tetri ödədilər. Qələmin 
qiyməti neçə tetridir? İki üsulla həll edin:

a) Məchul ədədi hər hansı hərflə işarələyin və məchul ədəd tərkibli bərabərlik tərtib edin,
b) Məchul ədədi tapmaq üçün ədədi ifadə tərtib edin.

1  - 4   məsələlərdə düzgün cavabların seçilməsi tələb olunur, 5-6 məsələlərdə müzakirə aparmaq 
lazım gəlir, şagird cavabı özü fikirləşməlidir. Bu yaşda, adətən, inkişafetdirici qiymətləndirmədən istifadə 
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edirik və sonrakı dərsdə yazının nəticələrini müzakirə edib, rəylərimizi, tövsiyələrimizi təqdim edəcəyik; 
motivasiyanı yüksəltmək üçün yüksək səviyyəli çalışma müəlliflərini qeyd edə bilərik.

Ev tapşırığına III fəslin əlavə məsələlərindən 82 - 84  məsələləri seçə bilərik.

75-ci DƏRS

Mövzu: Ədədlərin toplanması və çıxılması, ədədlərin mövqeli sistemdə yazılışı.
Məqsəd: Şagirdlərin mühakimə etmə-isbatlama bacarığının inkişaf etdirilməsi.
Ön şərtlər: Verilmiş ardıcıllığa uyğun olan bənzər ardıcıllığı tərtib etmə vərdişləri (riyaz. IV. 5.).

Yekunlaşdırıcı aktivliyin yuxarıda elan olunmuş analizindən sonra “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim 
olunan məsələlərin müzakirəsinə keçirik. Çalışaq ki, tədris prosesinə bütün şagirdlər qoşulsun. Məsələlərin 
həllinin axtarışı prosesində onlara əlavə suallar verməklə yardım edə bilərik. Bu məsələləri həll edərkən 
şagirdlərdə müqayisə və müşahidə etmə, analiz, operativ düşünmə, səfərbərlik kimi mühüm intellektual 
bacarıqlar inkişaf edəcəkdir.

1  - 4  məşğələlərin məqsədi şagirddə yoxlama üsulundan istifadə bacarığının, yaradıcı təfəkkürün 

inkişaf etdirilməsidir. Məsələn, 1   məşğələnin cavabında təkliklər mərtəbəsində 0 olduğundan, 32 ilə 12 

ədədləri arasında hökmən “–“ işarəsi yazılmalı olduğunu şagird başa düşməlidir. 3   Məsələdə 64 və 61 

hökmən toplanmalıdır, yəni, 61-in əvvəlində “+” işarəsi olmalıdır. 4  Məsələdə təkliklər mərtəbəsində 
5-lərin və sonra 0-ın alınması üçün 148-lə 67 hökmən toplanmalıdır.

5   Məsələdə şagirdlər axtarış və analizin nəticəsi olaraq, aşkarlayırlar ki, hər bir sonrakı ədəd öncəki 
ədədin ikiqatından bir vahid azdır, bu qanunauyğunluqla ikinci ardıcıllıq da qurulacaqdır: 4, 7, 13, 25, 49.

Yaxud, belə də müzakirə etmək olar:
İkinci ədəd birinci ədəddən 1 vahid çoxdur, 
Üçüncü – əvvəlkindən 2 vahid, 
Dördüncü – 4, beşinci 8, o zaman ikinci ardıcıllıq belə ola bilər:
4, 5, 7, 11, 19.
Hər iki yanaşma fərqli qeyd olunmağa layiqdir və qanunauyğunluğun başqa cür ifadə edilmə 

mümkünlüyünü bir daha göstərir.

6   Məşğələ üzərində işləyərkən şagirddə onun üçün tanış olan riyazi termini ifadə etmə bacarığı 
inkişaf edir. Şagird lüğət strukturu ilə daha yaxşı tanış olur, özü kiçik bir lüğətin müəllifinə çevrilir.

Terminləri elə bu ardıcıllıqla, yaxud əlifba sırası ilə sıralayaq. Bu çalışmanı yerinə yetirərkən, şagird 
həm də bir neçə lüğətdən istifadə etmə vərdişlərini məşq etmiş olur.

Sonrakı dərs üçün şagirdlərə ev tapşırığına əlavə 85 - 88  məsələləri verə bilərik.
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§ 11. ALIŞ-VERİŞ ÜÇÜN PULUMUZ ÇATACAQMI?
Paraqrafa 4 dərs həsr edirik

76-cı DƏRS  (YEKUNLAŞDIRICI)

Mövzu: Toplamanın müxtəlif üsullarla yerinə yetirilməsi.
Məqsəd: Müxtəlf üsullarla (qiymətləndirmə ilə, şifahi, yazılı alqoritmlə) toplama bacarığının inkişaf 

etdirilməsi, bu üsullar arasında əlverişli üsulun seçilməsi, öncədən qiymətləndirmədən istifadə etməklə 
hesablamaların doğruluğu barədə nəticələrin çıxarılması (riyaz. IV. 2.).

Ön şərtlər: Toplama və çıxmanın xassələrini bilmək, onlardan istifadə etmək bacarığı, qiymətləndirmənin 
mahiyyətini bilmək.

Resurslar: Dərslik, dəftər. 

Paraqrafda olduqca mühüm məsələlər təqdim olunmuşdur və buna sinifdə ayrıca diqqət ayırmamız 
gərəkir. Bu mövzunu belə də ifadə edə bilərik: “lüzumsuz hesablamalardan yayınaq”.

Paraqrafın a) hissəsində əsasən ədədləri toplamanın müxtəlif üsulları müzakirə olunur. Ev tapşırığını 
yoxladıqdan sonra bu hissədə təqdim olunan məsələlərə keçirik. Birinci məsələnin şərtləri ilə şagirdlərin 
müstəqil olaraq tanış olmaları arzuolunandır.

– Kafeyə hansı məbləğlə daxil oluruq? (6 lari 35 tetri).
– Nə almağı düşünürük?
– Xaçapurinin qiyməti neçəyədir? (2 lari 45 tetri)
– Limonadın qiyməti neçəyədir? (75 tetri)
– Dondurma neçəyədir? (1 lari 35 tetri).
– Məbləğimizin alacaqlara çatıb-çatmayacağını necə müəyyənləşdirək? (Gərək toplayaq və 6 lari 35 

tetri ilə müqayisə edək)
– Kalkulyator və yazılı toplamadan istifadə etmədən Kote məbləğin kifayət etməsini necə tapdı? (O, 

cavabı qiymətləndirmə yolu ilə götürdü: xaçapurinin qiyməti 3 laridən azdır, limonad – 1 laridən az,  don-
durma – 2 laridən az, ona görə də cəmisi 6 laridən az. Yəni, 6 lari kifayət edir).

– Dəftərlərinizdə bu ədədləri toplayın və bir daha əmin olacaqsınız ki, alacaqlar üçün 6 lari kifayət-
dir.

Toplama ilə götürəcəksiniz:  
+

2 , 4 5

7 5

1 , 3 5

4 , 5 5

     4 lari 55 tetri 6 laridən azdır.

– İndi ikinci məsələni də oxuyun.
– Nə almaq istəyirik?
– Kitabın qiyməti neçəyədir? (5 lari 95 tetri)
– Qələmin qiyməti neçəyədir? (75 tetri)
– 6 lari 90 tetrimiz vardır. Bu məbləğ bizə bəs edəcəkmi?

Ola bilər, sinifdə elə şagird (şagirdlər) olsun ki, 5 lari 95 tetrini və 75 tetrini cəld hesablamağı bacarsın, 
yaxud, ancaq birinci ədədi yuvarlaqlaşdırsın (bu yuvarlaqlaşdırma artma ilədir) və nəticə çıxarsın – 6 lari 90 
tetri alacaqlarımız üçün bəs edəcəkdir.
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Bu iki ədədin toplanması 5 lari 95 tetri +75 tetri = 5 lari 95 tetri +5 tetri +70 tetri = 6 lari 70 tetri edir. 
Bu məbləğ 6 lari 90 tetridən az edir. Bəziləri yazılı alqoritmdən istifadə edə bilər:    595

    75
  670

+

Sinifdə 1  - 6   məsələləri həll edərkən nəzərə alaq:

1   Riyaziyyat kitabı – 5 laridən az, dəftər – 1 laridən az, birlikdə - 6 laridən az. Vanonun isə 6 laridən 
çox varıdır. Belə ki, məbləğ ona kifayət edəcəkdir.  

2   Kotenin bazarlığı 6 laridən çoxdur, Levanın – 6 laridən az. Kote çox ödəyibdir. 

3   Gürcü dili dəftərinin və qələmin dəyəri 3 laridən azdır – məbləğ kifayətdir.

4   Rənglənəsi albom və riyaziyyat kitabının ümumi dəyəri 6 laridən çoxdur – məbləğ kifayət etmir.

5   Təbiətşünaslıq və gürcü dili kitablarının dəyəri 8 laridən azdır – məbləğ kifayətdir.

6   Alınacaq əşyaların təqribi dəyəri 8 laridir (5+2+1), ilkin məbləğ də təqribən 8 laridir. Ona görə də 
məbləğin dəqiq qiymətini tapmaq lazım gəlir: 4.95+2.25+1.25=8.45. Məbləğ kifayət deyildir.

Ev tapşırığına 1 - 5 məsələləri veririk.

77-ci DƏRS

Mövzu: Toplama və çıxmanın müxtəlif üsullarla yerinə yetirilməsi.
Məqsəd: Müxtəlif üsullarla (qiymətləndirmə ilə, şifahi, yazılı alqoritmlə) toplama-çıxmanın yerinə 

yetirilməsi və əlverişli üsulu seçmə bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 2.).
Ön şərtlər: Toplama və çıxmanın xassələrinə dair biliklər, onlardan istifadə etmə bacarıqları.
Resurslar: Dərslik, dəftər.

Ev tapşırığını yoxlayırıq. Şagirdlər cədvəldən istifadə etməyə, cədvəldəki məlumatlar vasitəsilə 
hesablamalar aparmağa alışırlar.

1  Qələm – 1.25, riyaziyyat kitabı - 4.95. Əgər hər iki ədədi yuvarlaqlaşdırsaq, o zaman 6 lari 
alarıq, lakin məbləğin yetəcəyinə dair tam əmin olmamız üçün yalnız dərsliyin qiymətini yuvarlaqlaşdırsaq 
alınmış məbləğ 6 lari 25 tetri edəcəkdir.

Cəmin dəqiq qiyməti yalnız 5 tetri azdır. 
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2  Gürcü dili dəftəri – 1 lari 35 tetri,
rəsm albomu – 2 lari 25 tetri.
Əvvəlcədən qiymətləndirməyə görə, Niniko 3 laridən çox ödədi, ona görə də satıcı ona 2 laridən az 

qaytarmalı idi.
3 lari 60 tetri ödədi – 1 lari 40 tetri qaytarmalı idi.

3    Təbiətşünaslıq kitabı – 1 lari 75 tetri,

Qələm – 75 tetri.
İlkin qiymətləndirməyə görə, ödənəcək məbləğ 3 laridən azdır, aydındır ki, 3 lari 25 tetri kifayətdir.

4 Riyaziyyat dəftəri – 1 lari 45 tetri,

Rəngli qələmlər dəsti – 3 lari 45 tetri.
Yaxşı olar ki, burada dəqiq hesablamalar aparaq:
Ödənəcək məbləğ 4 lari 90 tetridir, 4 lari 80 tetri kifayət etməz.

5 Rənglənəcək albom -1 lari 65 tetri

Riyaziyyat kitabı – 4 lari 95 tetri,
Qələm – 75 tetri.
Burada da əvvəlcədən qiymətləndirmə etibarlı deyil. Şifahi toplamadan istifadə edə bilərik:
495+165+75=500+100+(65+75)-5=600+140-5=740-5=735.
7 lari 25 tetri kifayət etməz.

Sonra “b” maddədəki məsələlərin müzakirəsinə keçirik.

Onları “kobud” qiymətləndirmə ilə – yalnız yüksək mərtəbənin müzakirəsi ilə həll edə bilmərik. 
Şagirdlər birinci məsələ ilə tanış olacaqlar, qeyd olunan ədədi məlumatları yazı lövhəsinə alt-alta yazmaqla 
və lariləri (9 lari) toplamaqla cəmin, sonra  - tetrilərin qiymətləndirilməsinə başlayırıq, cəm laridən çoxdur, 
deməli 10 laridən artıqdır.

Şagird qruplarına ikinci və üçüncü məsələlərin həlləri ilə müstəqil olaraq tanış olmalarını, açıq şəkildə, 
“sərt” opponentlik və sonrakı müzakirə ilə keçiriləcək həllərin təqdimatını təşkil etmələrini tapşırın.

3-cü məsələ ilə şagirdlər fərqi qiymətləndirməli olacaqlar ki, bu da öncəki dərsdə müzakirə edilməmişdi. 
Bu fakt müstəqil çalışmaya daha artıq yük verəcəkdir.

 7 - 16  məşğələlərlə öyrənilmiş materialla şagirdləri sinifdə püxtələşdirə bilərsiniz, ev tapşırığı 

üçün isə 6 - 15 məşğələləri nəzərdə tutulmuşdur.
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78-ci DƏRS (Yekunlaşdırıcı)

Mövzu: Toplama və çıxmanın müxtəlif üsullarla yerinə yetirlməsi.
Məqsəd: Ədədləri toplama-çıxmanın müxtəlif üsullarından istifadə edilməsinə dair biliyin yoxlanıl-

ması (riyaz. IV. 2.).
Ön şərtlər: Ədədlərin toplanma-çıxılma üsullarına dair biliklər.
Resurslar: Dərslik, dəftər, yekunlaşdırıcı yazı üçün vərəqlər.

Ev tapşırıqlarını yoxlayarkən diqqətı fərqi qiymətləndirmə zamanı yuvarlaqlaşdırmadan istifadə 
edilməsinə yönəldin. Misal üçün, məsələni müzakirə edin: 945-555, fərq 360-dan çoxdur, ya yox? Bu fərqi 
qiymətləndirərkən, fərqin hər iki komponentini əgər yuvarlaqlaşdırma ilə qiymətləndirsək, 900-600 alarıq, 
bu isə 300-ə bərabərdir – 360-dan çox deyildir. Azalan azalma ilə, çıxılan – artımla yuvarlaqlaşdırıldı. Hər 
bir əməllə fərq azalır, ona görə də xəta böyükdür və nəticə də yanlışdır.

Bu məsələdə dəqiq hesablamalardan istifadə etmək daha yaxşı olar və 945-555=390 götürəcəyik. 
Beləliklə, verilmiş fərq 360-dan çoxdur.

Sonra yekunlaşdırıcı yazının aparılmasına keçirik.
Şagirdlərə əvvəlki dərslərdə müzakirə olunmuş məsələlərin analoji məsələlərindən tərtib edilmiş 

tapşırıq təklif ediləcək və fərdi şəkildə  onlara paylanılacaq. Tapşırıq 6 məsələdən ibarət ola bilər. İlk dördü 
– qapalı sonluqludur, yerdə qalan ikisi müzakirə aparılmasını tələb edir.

YEKUNLAŞDIRICI TAPŞIRIQ NÜMUNƏSİ:
Düzgün cavablar seçin:

1    3 161+5 291+8 740 
     a) 16 000-dən azdır   b) 16 000-dən çoxdur
 c) 15 000-dən azdır   d) 18 000-dən çoxdur.

2    944–369
   a) 600-dən azdır   b) 600-dən çoxdur
 c) 700-dən çoxdur   d) 800-dən çoxdur.

3    10 825-6 287
    a) 4 000-dən çoxdur   b) 4000-dən azdır

 c) 3 000-dən azdır   ç) 3500-dən azdır.

4    89 053+9 960+10 037
    a) 109 000-dən azdır   b)108 000-dən azdır
 c) 109 000-dən çoxdur   d)107 000-dən azdır.

Qiymətləndirmədən istifadə etməklə məsələləri həll edin:

5     Tutaq ki, üç kitab almaq istəyiriniz. Kitabların qiyməti: 4 lari 35 tetri, 5 lari 75 tetri, 2 lari 87 tetri-
dir. Bu verilmiş məbləğ alacaqlar üçün bəs edəcəkmi?

a) 11 lari?  b) 12 lari?  c) 13 lari?
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6   Avtomobillərin qiymətidir: 11 080 lari, 2 328 lari və 7 318 lari. Hər üç avtomobili 20 000 lariyə 
almaq olarmı?

5  və 6   məsələləri həll edərkən müvafiq müzakirələri formalaşdırmaq lazımdır.

Ev tapşırığını III fəslin   89 - 91  əlavə məsələlərindən seçə bilərsiniz.

79-cu DƏRS 

Mövzu: Ədədləri toplama-çıxma üsullarının istifadə edilməsi.
Məqsəd: Şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsi. Şagirdlərin mühakimə etmə-isbatlama bacarığının 

inkişaf etdirilməsi.
Ön şərtlər: Müxtəlif üsullarla ədədlərin toplama-çıxmasından istifadə etməklə, praktiki məsələni həll 

etmə təcrübəsi.
Resurslar: Dərslik, dəftər.

Dərsin bir hissəsi öncəki dərsdə keçirilmiş yekunlaşdırıcı yazının nəticələrinin təhlilinə və səhvlərin 
düzəldilməsi işinə həsr edilir. Sonra “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim edilən məsələlərin müzakirəsinə 
keçirik.

Məsələlər yüksək səviyyəli təfəkkür bacarığının inkişaf etməsinə xidmət edir. Seçilmiş məsələləri həll 
etmək üçün şagird yuvarlaqlaşdırma və qiymətləndirmə ilə əlaqədar qazandığı biliyi analiz və ondan istifadə 
etməlidir. Müəllim isə bir neçə versiyanı müəyyən etməli, şagirdlər tərəfindən təklif edilən versiyaları açıq 
şəkildə müzakirəyə qoymalı olacaqdır. 

1  Müəllim 900<487+ x <950 bərabərsizliyini həll edə bilər və -bütün mümkün  qiymətləri 
götürə bilər: 413<x<463. Tapşırıq şagirdlərin bilik səviyyəsini nəzərdə tutsa da –  şagirddən bu qiymətlərdən 
yalnız hansısa birini tanıyıb, adını söyləməsi tələb olunur. Şagird bunu yoxlama üsulu ilə də edə bilər. 
Məsələn, 200 (azdır), 400 (azdır), 500 (çoxdur) yazsın və tutaq ki, 450-ni seçsin.

Müzakirənin başqa variantlarını eşitməmiz də mümkündür. Məsələn, 

I. Onluqların bütöv miqdarı 90-dan çox və 95-dən azdır. Deməli, xanaya təqribən 420-dən çox və 470-
dən az ədəd yazmalıylq, məsələn, 430, 440, 460.

II. Yüksək akademik səviyyəli şagirdlərin 900-487 və 950-487 fərqləri ilə cəmin ən kiçik və ən böyük 
mümkün qiymətlərini tapmaları mümkündür və sonra onlardan hansınısa söyləyə bilərlər.

Müəllimin suallarla sinfə yardım etməsi mümkündür:

• 48 onluqdan çox olan I toplanana neçə onluq əlavə olunmalıdır ki, 90 onluqdan çox götürək? (Cav-
abı 42 onluqdur, yəni 420 və ya daha çox).

• 49 onluqdan az olan I toplanana nə qədər onluq əlavə olunmalıdır ki,  95 onluqdan az  alınsın? 
(Cavabı 46 onluqdur, yəni 460 və ya daha az).
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2  Analoji yanaşma ilə şagirdlər 705-100 və 705-150 fərqləri ilə cəmin ən kiçik və ən böyük mümkün 
qiymətlərini taparaq, sonra onlardan hansınısa söyləyə bilərlər; ya da belə müzakirə edərlər: fərq 10 bütöv 
onluqdan çox və 15 bütöv onluqdan azdır, deməli, xanaya təqribən 60 bütöv onluqdan (600-dən) az və 55 
bütöv onluqdan (550-dən) çox ədəd yazılmalıdır, məsələn 560, 570.

3    7800–3891=3909, 8000–3891=4109. 3909 və 4109 arasında hansısa bir ədəd seçilməlidir.

4    2497–800=1597, 2497–750=1747. 1597 və 1747 arasında hansısa bir ədəd seçilməlidir.

5    Qiorqinin dəyənəklərinin uzunluğunun cəmi 2 m 40 sm-dir. Bir-birinə caladıqda bu uzunluq 
azalacaqdır – Qiorqi almanı dərə bilməyəcəkdir.

Ev tapşırığı üçün III fəslin 92 - 94  əlavə məsələlərindən seçə bilərik, eləcə də “Düşün, tap”-ın 5  

məsələsinə bənzər məsələnin tərtib və həll edilməsini də tapşıra bilərik.

80-ci DƏRS 

Mövzu: Ədədlərin toplanması-çıxılması, tərkibində bu əməllərin olduğu bərabərliklərdə məchul kom-
ponentin tapılması. Ədədi ifadənin tərtib edilməsi və qiymətinin tapılması.

Məqsəd: Göstərilmiş mövzulara dair biliyin təkrarı və möhkəmləndirilməsi.
Ön şərtlər: Toplama-çıxmanı yerinə yetirmənin müxtəlif üsullarından istifadə etmə, məchul kompo-

nenti tapma, ədədi ifadə tərtib etmə və onun qiymətini tapma.
Resurslar: Dərslik, dəftər.

Qarşıya qoyulan məqsədə doğru səylərimiz dərslikdə təqdim olunan  95 -108  əlavə məsələlərindən 
istifadə etməklə davam edir. Şagirdlər tərəfindən məsələlərin mənimsənilmə səviyyəsini qiymətləndirmək 
üçün bu məsələlər şərait yaradır. Məsələlərin bir hissəsini sinifdə həll edirik, digər hissəsini ev tapşırığına 

veririk. Məsələn, 97  100  104 , 107  sinifdə həll edilə bilər və ev tapşıırığından bəzi məsələlər təhlil edilə 
bilər.

Göstərişlər:

98     
12796
10467
 2329

–  

Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla 2300 alırıq.

99   Fərq 1 laridən azdır.

100  Fərq 1 laridən çoxdur. 

101   Fərq 1 laridən çoxdur.

102   Fərq 1 laridən azdır.
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103   b) məsələ: alış qiyməti: 87 lari 42 tetri; satılacaq qiymət: 97 lari 87 tetri.

c) məsələ: alış qiyməti: 77 lari 82 tetri; satılacaq qiymət: 87 lari 42 tetri.

106     
13 lari 25 tetri

6 lari 95 tetri

20 laridən çoxdur, Nutsadakı məbləğ bəs etməyəcəkdir.

+

107    6 lari 45 tetri + 6 lari 40 tetri +7 lari 75 tetri.

 Tetrilərin cəmi 1 laridən çoxdur,

 Larilərin cəmi 19 laridir,
 20 lari kifayət deyildir.

108         6 989
2 697

–

Fərq 4200-dən çoxdur.
Qalan məbləğlə 4125 larilik kateri almaq mümkündür.
“Özünüzü qiymətləndirin” rubriksınadan məsələlər üçün göstərişlər:

3    77 ⋅ 12
21 ⋅ 08
56 ⋅ 04

5    Məchul ədədi toplamanın xassəsindən istifadə etməklə tapırıq. O, 7-dir.

7    61–33=28
     Məchul ədəd 28-dir.

9    11 lari +58 tetri +18 lari 24 tetri,

Larilərin cəmi – 29,

Tetrilərin cəmi 1 laridən azdır,

Cəm 30 laridən azdır.

10    68 892 – 49 609
     Fərq 20 000-dən azdır.

11    802 lari 25 tetri – 197 lari 42 tetri,

Fərq 600 laridən çoxdur.

(Verilmiş fərq 800-200 fərqindən çoxdur, azalanı azalma ilə, çıxılanı artma ilə yuvarlaqlaşdırdıq).
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YEKUNLAŞDIRICI TAPŞIRIQ

Doğru cavabı seçin:

1   3000+400+70=
    a) 347            b)  3470          c)  3047              d)  3407

2  Dördrəqəmli ədədi yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla 4200 götürdülər. Bu ədəd ola bilər:
 a) 4250            b)  4192          c)  4129              d)  4256

3   36-nın üçdə bir hissəsidir:
 a)  18                  b)  16           c)  12              d)  9

4  Məktəbdə 245 qız və 285 oğlan oxuyur. Bu məktəbdə şagirdlərin sayı:

 a) 500-dən azdır b) 450-dən azdır c) 500-dən çoxdur d) 600-dən çoxdur

Məsələləri həll edin:

5   Ketinin 5 ədəd 10 lariliyi və bir o qədər də 5 lariliyi var. Ketinin neçə larisi var?

6   Məktəbdə dərslər saat 9-da başlayır. Hər dərs müddəti 45 dəqiqə, tənəffüs müddəti isə 5 
dəqiqədir. İlk iki dərs saat neçədə bitəcəkdir?

7  Düzbucaqlının uzunluğu 24 sm, eni – uzunluğunun yarısı qədərdir. Düzbucaqlının perimetrini 
tapın.

8   Luka kitablara 62 lari, idman paltarına bundan 45 lari artıq ödədi. Luka kitablara və idman 
paltarına birlikdə neçə lari ödədi?

PCavablar və göstərişlər:

1   b),  2   b),  3   c),  4   c),  5  75 lari,  6   11:35,   7   72 sm,   8  169 lari.

Qiymətləndirmə sxemi:
 № 1-4 məsələlərdən hər doğru cavab 1 balla qiymətləndirilsin.
  № 5 tapşırıq

0 bal məsələni dərk edə bilmədi.
0,5 bal yalnız 10 lariliklərdən ibarət məbləği (50 lari), yaxud yalnız 5 lariliklərdən (25 lari) ibarət 

məbləği hesabladı. 
1 bal Aməsələni düzgün həll etdi.
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№ 6 tapşırıq

0 bal məsələni dərk edə bilmədi.
0,5 bal iki dərsin müddətini bir və ya iki tənəffüslə birlikdə (95 dəqiqə, yaxud 100 dəqiqə) hesabladı. 

2 dərsin bitmə müddətini söyləyə bilmədi.

1 bal Aməsələni düzgün həll etdi.

№ 7 tapşırıq

0 bal məsələni dərk edə bilmədi.
1 bal düzbucaqlının enini (12 sm) və ya perimetrini səhv (məsələn, yarımperimetr 24+12) 

hesabladı. 
2 bal məsələni düzgün həll etdi.

N 8 tapşırıq

0 bal məsələni  dərk edə bilmədi.
1 bal yalnız idman paltarına verilən məbləği (62+45=107) hesabladı. 
2 bal Aməsələni düzgün həll etdi.

Müəllimlərə bir daha xatırladaq ki, təlimin bu mərhələsində qazandıqları balların miqdarını şagirdlərə 
bildirmək yolverilməzdir. Tapşırıq – testin nəticələrini siz yalnız inkişafetdirici qiymətləndirmənin bir va-
sitəsi kimi istifadə etməlisiniz. Bunun üçün isə siz alınmış nəticələri gərək yaxşıca analiz edəsiniz, şa-
girdlərin fərdi imkanlarını, akademik hazırlıqlarını nəzərə alasınız və təlimin gələcək strategiyasında kor-
rektivləri bunlara görə edəsiniz. Bu məsələlərin həlli yollarını yazıdan sonra açıq şəkildə, şagirdlərin fəal 
qoşulmaları ilə müzakirə etməniz arzuolunandır. 
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IV FƏSİL

ZAMAN, UZUNLUĞUN ÖLÇÜLMƏSİ, HƏNDƏSƏ

§ 1. ZAMAN (HANSI VAXTDIR?)

Paraqrafa 3 dərs həsr edirik

81-ci DƏRS 

Mövzu: Zaman vahidləri.
Məqsəd: Zaman vahidlərindən (saat, dəqiqə) istifadə bacarığı (riyaz. IV. 5.).
Ön şərtlər: Ədədlər üzərində toplama-çıxma əməllərindən praktiki məsələlərdə istifadə bacarığı.
Resurslar: Mexaniki (əqrəbli) saat modeli. Rəqəmli-elektron saat (ayrıca və ya mobil telefondan 

təqdim etməklə), dəftər, yazı lövhəsi. 

Mövzunun tədrisi prosesində əqrəbli saat modelindən və rəqəmli-elektron saatdan istifadə etmək ar-
zuolunandır. Hər bir şagird əqrəbli saatda göstərilən zamanı söyləməyi bacarmalıdır. Bu proses şagirdlərin 
əqrəbli saatdan istifadə etməni mənimsəmələrinə qədər davam etməlidir və əksinə, təsvir edilən zamanı 
tanıyaraq, söyləməyi bacarmalıdırlar. Dərs boyunca rəqəmli saatı da müşahidə edirik və saatın göstəriciləri-
ni müxtəlif adlarla səsləndiririk. Paralel olaraq, rəqəmli saatı yazı lövhəsində də təsvir edir və vaxtı söyləyə 
bilmə işində püxtələşirik.

İlk başlanğıcda tam saatların hamısını sadalayaraq, təqdim edirik və məsələnin müzakirəsinə bütün 
sinif qoşulur. 

Sonra tam (bütöv) saatdan 30 dəqiqəni keçməyən vaxtı söyləyirik. Daha sonra isə elə bir zamanı 
tanımağa və söyləməyə keçirik ki, bütöv saatın tamamından 30 dəqiqədən artıq zaman keçmiş olsun. Onun 
söylənməsini çıxma əməliyyatı ilə də əlaqələndiririk – 3 saat 48 dəqiqə belə də deyilir: 4-ə qalıb 12 dəqiqə 
(60-48=12).

Sonra dərsliyin mətninə uyğun olaraq işləyirik. Dərslikdə verilmiş sualları şagirdlərə növbə ilə oxuma-
larını və bu suallara cavab vermələrini tapşırırıq. 

– Saat hansı zamanı göstərir? (9 saatı 30 dəqiqəni).
– Başqa necə söyləyə bilərik? (10-un yarısı, ona görə ki, iki bu cür hissə bir tam saatı əmələ gətirir).
Qeyd edək ki, yarıya bölmə,  ikiləmə prosesinin   təqdimatını   keçən il  də keçmişdik,  sonrakı    

dərslərimizdə tamın digər hissələrinin müzakirəsini aparacağıq, onlarla və zaman vahidləri arasında əlaqələr 
quracağıq (saatın yarısının, dörddə bir hissəsinin dəqiqələrlə ifadə edilməsi, riyaz. IV. 5.).

– Bu saatda 24 saatdan (1 sutkadan) sonra hansı vaxt olacaqdır? (yenə 9 saat 30 dəqiqə, 10-un yarısı).
– 12 saatdan sonra? (12 saatdan sonra bu saatda yenə 9 saat 30 dəqiqə olacaqdır). Cavabın dəqiqləşdi-

rilməsini tələb edək.
– Əgər hazırda səhər saat 10-un yarısıdırsa, 12 saatdan sonra saat neçə olacaqdır? (Axşam 10-un 

yarısı). 
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Sonra saatda zaman 2 saat 45 dəqiqəni göstərir. Bu halda “3-ə 15 dəqiqə qalıb” deyərsək, bunu bəzi 
şagirdlərin bilməsi mümkündür. Dəqiqləşdirək ki, bir qayda olaraq, böyük əqrəb (dəqiqələri göstərən əqrəb)  
30 dəqiqəni keçdikdə bu ibarəni işlədirik. Nümunə üçün, şagirdlərdən analoji ibarədən istifadə etmələrini 
rəqəmli saatın göstəricisinə görə xahiş edirik.

9:47   – Analoji ibarəni istifadə edə bilməmiz üçün hansı əməli yerinə yetiririk, yəni saat 10-un tamam 
olmasına neçə dəqiqənin qaldığını bilməmiz üçün hansı əməli yerinə yetiririk?

(60 dəqiqə – 47 dəqiqə = 13 dəqiqə, 10-a 13 dəqiqə qalıb, yəni 13 dəqiqə keçər və saat 10 olar).

6:58  Bu saata görə: 7-yə 2 dəqiqə qalıb – 2 dəqiqə keçdikdən sonra 7 tamam olacaqdır.

Şagirdlərə izah edirik – əqrəbli saat 2-ni göstərdiyində, bu saata görə gündüz, ya gecə olduğunu deyə 
bilmərik, bir qayda olaraq, dəqiqləşdirməliyik, “gecə saat 2-dir”, “gündüz saat 2-dir”.

– “Gündüz saat 2-dir”  cümləsinin əvəzində “saat 14-dür” cümləsini işlədə bilərik.

Şagirdlər bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkərsə, rəqəmli elektron saatın göstəricilərinin təsvirini 
təkrarlaya bilərik.

Bundan sonra gecə-gündüzün başlanma saatlarına keçə bilərik, yeni sutkanın başlanğıcı gecə saat 12-
dən, yəni 0 saatdan başlayır. Sonrakı hər bir sual əqrəbli saat modeli ilə də əyani şəkildə təqdim edilməlidir.

– 0 saatdan 8 saat sonra hansı vaxt olacaqdır?

– Gecə saat 12-dən 14 saat keçdikdə saat hansı vaxtı göstərəcəkdir? 16 saatdan sonra? 18 saatdan 
sonra?

Aydındır ki, burada hansı saata görə cavab verməli olduğumuz dəqiqləşdirilməlidir: 

Əqrəbli saata görə gecə saat 12-dən, yəni 0 saatdan 14 saat keçdikdən sonra gündüz saat 2-dir, 16 saat-
dan sonra – gündüz saat 4-dür, 18 saatdan sonra – gündüz saat 6-dır. Bu zaman axşama doğru əyilmişdir, 
ona görə də gündüz saat 6-ya, bir qayda olaraq,  axşam saat 6 da deyirik. Bu cür dəqiq cavabları bütün 
şagirdlərdən tələb etməliyik. Şagirdlər aşağıdakı suallara cavab verməyi də bacarmalıdırlar – 14 saat 20 
dəqiqədir cümləsi nə deməkdir? (Gündüzün üçə 20 dəqiqə işləməsi, yəni gündüzün 2 saat 20 dəqiqəsidir).

Analoji suallar haqqında birgə müzakirədən sonra dərsin əsas məqsədinə çatılma səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi üçün şagirdlərə müstəqil olaraq 1 - 11  məsələlərə doğru cavabların seçilməsi barədə 
fikirləşmələrini təklif edə bilərik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

c) c) b) a) c) a) a) b) b) a) b)

Ev tapşırığı üçün 1 - 10 məsələləri verə bilərik. 
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82-ci DƏRS 

Mövzu: Zaman vahidləri.
Məqsəd: Müxtəlif növ saatlara görə vaxtın neçə olduğunu adbaad söyləməklə məşq etmə, zaman va-

hidləri arasında əlaqələrdən istifadə edilməsinə dair məsələlərin həlli  (riyaz. IV. 5.).
Ön şərtlər: Saatdakı təsvirə görə zamanı söyləyə bilmək bacarığı.
Resurslar: Dərslik, əqrəbli saat modeli, rəqəmli-elektron saat (ayrıca və ya mobil telefondan təqdim 

etməklə), dəftər, yazı lövhəsi. 
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra saatdakı təsvirə görə zamanı söyləməyə dair çalışmamıza, zaman 

vahidləri arasında əlaqələrdən istifadə etməklə, məsələlərin həllinə  davam edirik. 12 - 21  Məsələlərdən 
istifadə edirik.

12  "Səkkizə 20 dəqiqə işləmiş"i şagirdlər belə də deyə bilərlər – 7 saat 20 dəqiqə. İndi müəyyən 
etmək asandır – bu zaman 7 saat 25 dəqiqədən daha əvvəl gəlir.

Bu məsələni həll edərkən hər iki zamanı eyni formada demələrini şagirdlərdən xahiş etməliyik ki, 
müqayisə etmək asan olsun.

13  Burada da adı çəkilən zamanları eyni formada deməmiz daha yaxşı olardı. Məsələn, əgər uçma 
vaxtı 7:42-dirsə, 2 saat əvvəl 5:42 olacaqdır. Yəni, 6-ya 18 dəqiqə qalmış (60-42=18). Kote qeydiyyat 
müddətinin bitməsinə qədər getməyi çatdıra bilmədi – 3 dəqiqə gecikdi.

14  Bir saat əvvəl saat 13 saat 35 dəqiqəni göstərirdi (2-yə qalmışdı 25 dəqiqə).
50 dəqiqə əvdal saatın hansı zamanı göstərdiyini bilməmiz üçün, əvvəlcə 35 dəqiqə əvvəl saatın 2 

olduğunu, 15 dəqiqə əvvəl – 2-yə 15 dəqiqə qaldığını qeyd etməliyik.

15  İrina 7-yə 15 dəqiqə işləmiş gedibmiş (18 saat 15 dəqiqədə),

 19 saat – 45 dəq. = 18 saat + 1 saat – 45 dəq. = 18 saat + 60 dəq. – 45 dəq.=18 saat 15 dəq.

16   Eka saat 13:30 dəqiqədə qayıdıbmış.

17  Qızlar bir-birilə saat 15:20 dəqiqədə (4-ə işləmiş 20 dəqiqə) görüşməli idilər; əgər saat 15:35 
dəqiqədən dəqiqələrin əqrəbini 15 dəqiqə geriyə çəksək, o zaman məhz saat 15:20 dəqiqə alacağıq.

18  Luka kiçik olduğundan, o, Laşadan sonra, 1 saat 45 dəqiqə gec, gündüz saat 4:45 dəqiqədə - 5-ə 
15 dəqiqə qalmış dünyaya gəlmişdir.

19  11+3 = 14, saat 14-də (gündüz saat 2-də),

  14+3=17 (gündüz saat 5-də),
  17+3=20 (gündüz saat 8-də). 

20  Tamunanın saatı dəqiq vaxtdan 7 dəqiqə geri qaldığına görə, onun saatı 12-ni göstərən zaman, saat 
12:7 dəqiqə idi. O, gecikdi.

21  Bu məsələdə istifadə edilmiş terminlərə diqqət yetirin: “saat əqrəbinin istiqaməti üzrə hərəkət 
etmə, saat əqrəbinin əksi istiqamətində hərəkət etmə” – onlardan şagirdlər gələcəkdə də istifadə edəcəklər.

Bu məsələlərin bir hissəsini şagirdlərə müstəqil iş kimi də verə bilərik, məsələn, 12, 14, 16, 19-u. Yerdə 
qalanlar haqqında birgə müzakirə aparaq.  

Ev tapşırığı üçün 11 - 21 məsələləri nəzərdə tutaq.
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83-cü DƏRS 

Mövzu: Zaman vahidləri.
Məqsəd: Saatda göstərilən vaxtın adlarının söylənməsinə dair məsələlərin həlli, zaman vahidləri arasın-

da nisbətin istifadəsi ilə bağlı məşq. Zamana, real vəziyyətə istiqamətlənmə bacarığının inkişaf etdirilməsi 
(riyaz. IV. 5.).

Ön şərtlər: Saatıdakı təsvirə görə zamanı söyləmə, zaman vahidləri arasında əlaqədən istifadə bacarığı.
Resurslar: Dərslik, əqrəbli saat modeli, rəqəmli-elektron saat, dəftər, yazı lövhəsi.

Ev tapşırığı məsələləri ( 11 - 20 ) əvvəlki dərsdə sinifdə həll olunan məsələlərin analojisidir. 
Dərsin ilk 15-20 dəqiqəsi bu məsələlərin həllərinin yoxlanması və təhlili ilə davam edir. 

Bu məsələlər arasında 17 , 19 , 21 məsələlər nisbətən mürəkkəbdir.

17  Şagird təsvir olunan vəziyyəti dəftərində qeyd edərsə, yaxşı olar. O, dərhal anlayar ki, saat 4-ün 
yarısını göstərir.

19  Üçün yarısından beşin yarısına qədər 2 saatdır, iyirmi dəqiqə geri “çəkməliyik”, deməli, üçün 
yarısından beşə işləmiş on dəqiqəyə qədər 1 saat 40 dəqiqədir. Mümkündür ki, şagirdlər həllin başqa 
varantını təklif etsinlər – biz onların cəhdini anlayışla qarşılamalı və düzgün ayırd etməliyik – şagird doğru 
mühakimə yürüdür, ya yox (ola da bilər ki, bu mühakimə bizimkindən fərqli olsun).

21  Dərsin müddəti 40 dəqiqədirsə, iki dərsin müddəti 80 dəqiqə olacaqdır. Saat 9-dan saat 11-in 
yarısına qədər 1 saat 30 dəqiqə = 90 dəqiqədir. Bir tənəffüsümüz vardı, deməli, bu tənəffüs 10 dəqiqə davam 
edir (90-80=10).

Dərsin yerdə qalan hissəsini qrup halında işləməyə həsr edə və ona riyazi yarışma şəkli verə bilərik. 
“KBO” və “Düşün, tap” rubrikaları ilə təqdim edilmiş məsələlərdən istifadə ediləcəkdir. Məşğələni iki 
mərhələ ilə keçirək, I mərhələdə cavabların doğru və sürətlə təqdim edilməsinə önəm veriləcək, II mərhələdə 
isə (“Düşün, tap” məsələlərinə əsasən) əsas diqqəti düzgün mühakimə aparılmasına yönəldəcəyik ki, bu da 
çalışmaların təqdimatında və onların açıq şəkildə müzakirəsində özünü büruzə verəcəkdir.

Göstərişlər: 
iVİPKBO

      

1 2 3 4
c) a) a) b) 

2   1 saat - 60 dəqiqə.
   2 saat – 120 dəq.
   4 saat – 240 dəq.
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3    1, 2, 3, ..., 37,  38, 39, ...., 93
  

  
93
37
56

–

4    Düz xətləri onlarda yerləşən iki nöqtə ilə qeyd edək. 6 ədəd düz xətt alacağıq – 

  (A, B); (A, C ); (A, D); (B, C); (B, D); (C, D).

“Düşün, tap”

1  Arçilin saatında üçə 15 dəqiqə işləyib.

2  Üç saat 2 dəqiqə.

3  Əslində (Leksonun saatına görə) üçə 1 dəqiqə qalıbdır. Lukanın saatı 6 dəqiqə geridə qalıb.

4  Berlində saat 18:35 dəqiqədir. Bu fərq haqqında söhbət edərkən, Berlində Çempionlar Liqasının 
futbol matçı başladığında orada saat 20:45 dəqiqə, bizdə isə – 22:45 dəqiqə olduğunu idmanla maraqlanan 
uşaqlara xatırlatmaq olar.

5  Meri 4 saat 8 dəqiqədə, Nino isə 3 saat 54 dəqiqədə gəlib, Nino 14 dəqiqə əvvəl gəlib.

Ev tapşırığı üçün IV fəslin əlavə məsələlərindən 4 - 4  tapşırıqlarından istifadə edə bilərik. 

1  48 saat. 

2  6 saat 40 dəqiqədə, yəni yeddiyə 20 dəqiqə qalanda.

3    • Üç tənəffüs.

  • Üç saat 15 dəqiqə.

  • 12 saat 15 dəqiqə.

4  Tamar 14:35-ə qədər kitabxanadadır, Nino isə 14:15-də gedəcək – görüşə biləcəklər.

5  Nino 15:25-dən 15:45-dək gözləyirdi, Meri 15:50-də gəldi – görüşə gecikdi.
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§ 2.  TAMIN HİSSƏLƏRİ – YARISI, DÖRDDƏ BİR HİSSƏSİ, ÜÇDƏ BİR HİSSƏSİ

Paraqrafa 3 dərs həsr olunur

84-cü DƏRS 

Mövzu: Tamın hissələri – yarısı, dörddə bir hissəsi, üçdə bir hissəsi.
Məqsəd: Müxtəlif modellər üzərində tamın hissələrini (dörddə birini, yarısını,  üçdə birini) tanıya bilmə 

və adlarını söyləmə bacarığının inkişaf etdirilməsi, tamın hissələrinin müqayisə edilməsi (riyaz. IV. 4.).
Ön şərtlər: İkiləmə və yarılama, həndəsi fiqurları tanıma, çəkmə, ədədləri toplama, müqayisə etmə 

bacarıq-vərdişləri.
Resurslar: Düzbucaq formalı vərəq, rəngli qələmlər, qayçı, dərslik.

Müəllim düzbucaq formalı vərəqi götürür, şagirdlərin gözü önündə hər hansı hissəsi-
ni qoparır və izah edərək, şagirdə uzadır: mən sizə bu vərəqin bir hissəsini verdim.

SUAL:

• Necə düşünürsünüz, hesab edirsinizmi ki, bu hissə vərəqin yarısıdır? 
Təbii ki, şagirdlərin böyük qismi vərəqin yarısı olmadığını başa düşəcək.
• Necə edək ki, vərəqin yarısını əldə edək?
Şagirdlər onlara paylanmış düzbucaq formalı vərəqlər sayəsində modeldə yarım hissəni nümayiş et-

dirmək istəyirlər. Onların əksəriyyəti vərəqi ortadan bükməklə, bunu müstəqil olaraq asanlıqla yerinə ye-
tirirlər. Ortadan bükülmüş vərəqi bir daha ortadan bükməyi, sonra isə açmağı təklif edək.

• Vərəq neçə hissəyə bölündü?
–  Bu hissələr təndirlər, ya yox? 
Şagirdlər tamın dörddə bir hissəsi ilə belə tanış olurlar. Açılmış vərəqə baxmaqla, onlar tamın yarısını 

və dörddə bir hissəsini əlaqələndirə bilirlər.
• Tamda neçə dörddə bir hissə var?
• Tamda neçə yarım hissə var?
• Yarım hissədə neçə dörddə bir hissə var?
• Hansı daha çoxdur – dörddə bir hissə, ya yarım hissə?
• Hansı daha çoxdur – yarım hissə, ya dörddə bir hissə? Yarım hissə, ya dörddə üç hissə? Və s. və i.a.
Elə  bu  vərəqdən  istifadə  etməklə  yerdə qalan hissənin  də qiymətləndirilməsi mümkündür. Məsələn, 

şagirdlərin bir hissəsinə bükülmüş vərəqin dörddə bir hissəsini 
kəsməyi təklif edək. Neçə dörddə bir hissə qalacaq?

Şagirdlərin digər hissəsi bükülmüş vərəqin yarısını kəsəcək.
Hansı hissəsi qalacaq?
Şagirdlər kəsilmiş və geridə qalan hissələri müqayisə edirlər. 
Sonrakı şəkildə dairənin, parçanın, düzbucaqlının modelləri 

üzərində tamın üçdə bir hissəsi ilə tanış olur, onları tamın digər hissələri ilə müqayisə edirlər.

 Bir tamın üçdə biri yarısından az, dörddə birindən çoxdur.

Düzbucaq formalı vərəqi üç dəfə və daha artıq bükməklə alınmış tən hissələr ilə bütöv vərəqin yarısını, 
dörddə bir hissəsini təşkil edək.

Dörddə bir hissə

Üçdə bir hissə

ikidə bir, yəni, yarısı
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Əldə olunmuş biliyi sinifdə 1 - 13  çalışma məşğələləri ilə möhkəmləndiririk.

Aktivliyi həyata keçirmə nəticəsində şagird parçanın, düzbucağın və dairənin modellərində, şəkillərdə 
tamın hissələrini (yarım hissəni, dörddə bir hissəni, üçdə bir hissəni) tanımalı və adını söyləməyi bacar-
malıdır.

Şagird dörddə bir hissəni və yarım hissəni bir-birilə əlaqələndirməyi, tamın hissələrini müqayisə etməyi 
bacarmalıdır.

Ev tapşırığı üçün 1 , 3 - 5 , 7 - 9 məsələləri (testləri) və 6 - 9  əlavə məsələləri 
veririk.

85-ci DƏRS 

Mövzu: Tamın hissələri – yarısı, dörddə biri, üçdə biri.
Məqsəd: Saatın yarısını, dörddə birini, üçdə birini dəqiqələrlə təsvir etmə (riyaz. IV. 5.).
Ön şərtlər: Saatda təsvir olunan zamanı söyləmə, ədədləri müqayisə etmə, toplama və çıxma vərdişləri.
Resurslar: Əqrəbli saat modeli, dərslik, dəftər, yazı lövhəsi.

Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra yenə, təsvirlərdən istifadə etməklə, tamın hissələrinin təqdim olun-
masına qayıdırıq.

Şagirdlərə balıqları akvariumlara paylamalarını təklif etdiyimizdə, balıqların sayının 2-yə, 3-ə və 4-ə 
bölünmələri nəzərdə tutulmayıb, lakin elə bu halda belə (şagird çalışmanı bölmə əməli ilə yerinə yetirərsə) 
hesab edə bilərik ki, məqsədə çatılıbdır – şagird tamın ikidə birini, üçdə birini, dörddə birini tapma üsu-
lunu mənimsəmişdir. Ola bilər ki, şagird kiçik akvariumlara ardıcıllıqla – tək-tək balıq “paylasın” və tamın 
istənilən hissəsini bu yolla tapsın – bu isə 2-yə, 3-ə və 4-ə bölmənin propedevtikasıdır. Mətndə tam hissə 
əqrəbli saatla da əlaqəlidir. Bir saat ərzində dəqiqələr əqrəbi bütün sferblata dövrə vurur. Dəqiqənin əqrəbi 
30 dəqiqə ərzində dairənin hansı hissəsində dövrə vuracaqdır? Zamanın bəzi məqamlarının tələffüzü  - “iki-
nin yarısı”, “saatın dörddə biri” – məhz bu faktla əlaqəlidir.

Zaman ölçüsü vahidləri ilə tamın hissələrini əlaqələndirmək üçün suallardan istifadə edə bilərik:
• Dəqiqənin əqrəbi 30 dəqiqə ərzində dairənin hansı hissəsinə dövrə vuracaqdır? 15 dəqiqədə? 20 

dəqiqədə?
• Tea gürcü dilində məşğələ üçün saatın üçdə birini sərf etdi. Tea gürcü dilində neçə dəqiqə çalışdı? 
• İlo məşğələ üçün saatın dörddə birini, Lela isə üçdə birini sərf etdi. Hansı daha çox zaman sərf etdi, 

neçə dəqiqə çox? Və s. və i.a.

Əqrəbli saat üzərində çalışmamızı sinifdə 11 , 15 , 16 , 22  məsələlər vasitəsilə davam etdiririk. 
Saatın hissələrini zaman anlarının tələffüzü ilə əlaqələndiririk (məsələn, ikinin yarısıdır).

17  Məsələnin həlli imkan yaradır ki, şagirdin tamın hissəsinin mahiyyətinə varıb-vara bilmədiyini 
bir daha yoxlaya bilək. O cümlədən, üçdə birin, tamı üç yerə bölmək deyil, üç tən hissəyə bölmək demək 
olduğunu dərk edib, ya yox.

22  Məsələdə şagirdlərə suallarla yardım edə bilərik: saat 5-ə qədər saatın hansı hissəsi qaldı? Saat 5-ə 
saatın hansı hissəsi çatmır?
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25  Məsələ şagirdə “Düşün, tap” rubrikasından məsələ  1  -i həll edərkən yardım edəcəkdir. Müəllim 
məsələyə bənzər sualları əlavə edə bilər; məsələn, 

• Qonaqlara şirin çörəyin üçdə bir hissəsini ikram etdilər – ona neçə üçdə bir qaldı? Şagirdlərə bu 
hissələri yazı lövhəsində təsvir etmələrini və üçdə biri üçdə iki ilə, yarısı ilə müqayisə etməyi xahiş edə 
bilərik.

• Qalan hissə yarıdan çoxdursa, ikinci hissəni yarısı ilə müqayisə etsinlər.

Materialı mənimsəmə səviyyəsi imkan verirsə, müxtəlif  halları təklif etmək olar və yarıdan çox olan 
halla qarşılaşdıqda, qalan hissəni üçdə biri ilə, dörddə biri ilə müqayisə etsinlər. Bu hallar müvafiq şəkillərlə 
təsvir olunmalıdır. Bu halda müxtəlif mülahizələri, təhlilləri, diskussiyaları dinləməli olmamız gözləniləndir. 
Bu prosesdə şagirddə təqdimat, mühakimə etmə, şəxsi  mülahizəsini müdafiə etmə, başqalarının fikrini analiz 
etmə/nəzərə alma kimi bacarıqlar inkişaf edir. Bəzi hallarda onlar müqayisənin mümkünsüzlüyü qənaətinə 
gəlməlidirlər. Onların analitik düşüncə qabiliyyətinin inkişafı üçün bu, mühüm bir addım olacaqdır.

26 - 28  məsələlər tamın hissələrinin müqayisə edilməsinə həsr olunur. Onların üzərində çalışarkən 
əyanilikdən istifadə etmək vacibdir. Eyni cür dairələrin, yaxud bir-birinin altına çəkilmiş eyni cür parçaların 
istifadə edilməsi daha rahatdır.

30  Məşğələ tamın bölünməsinin prepedevdikasıdır – 80 dəqiqə bir tam saat və 20 dəqiqədir.

Ev tapşırığını 2 , 6 , 10 - 25  məsələlərindən seçirik, bir qismini sonrakı dərsdə 

verəcəyik. 10 - 12  əlavə məsələlərin köməyindən də istifadə edə bilərik.

86-cı DƏRS 

Mövzu: Tamın hissələri – yarısı, dörddə biri, üçdə biri. 
Məqsəd: Müxtəlif modellərdə tamın yarısını, üçdə birini, dörddə birini tanıma; tamın bərabər hissələrə 

bölünməsindən alınan hissənin və əşyalar toplusu olan qalağın bərabər sayda qruplara bölünmə nəticəsinin 
nümayiş etdirilməsi (riyaz. IV. 4.).

Ön şərtlər: Miqdarı yarıya bölmə və ikiyə vurma vərdişləri, zaman vahidlərinə dair biliklər.
Resurslar: Dərslik, əqrəbli saat modeli, yazı lövhəsi.

Dərsə ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq.  12  Məsələ tamın hissəsinin dörddə birlə müqayisəsinə 
aiddir (riyaz. IV. 4.). 4 hissəyə böldükdə hər bir hissə dörddə bir hissə olmaya bilər; hissə (dörddə bir, üçdə 
bir, yarım) tamın tən hissələrə (4,3,2 tən hissələrə) bölünməsindən alındığını şagirdlərə xatırladaq (riyaz. IV. 
4.). Müvafiq aktivliklər, məsələn, akvariumda balıqların bölüşdürülməsinə dair, əvvələki dərslərdə keçirildi.

13  Burada yarıya bölmədən istifadə edə bilərik (riyaz. IV. 4.) və dörddə bir hissəni (2 kiçik plitə) 
yarısı ilə (4 kiçik plitə) əlaqələndirə bilərik.

14  Bu məsələ 15 dəqiqənin 1 saatla bağlılığına (saatın yarısını, dörddə bir hissəsini dəqiqələrlə 
ifadə edir - riyaz. IV. 5.) cavab verir, 1 saatın dörddə bir hissəsi 15 dəqiqədir.

15  45=15+15+15 olduğundan, 45 üç 15-dəqiqəlik parçadır, dərsin üçdə bir hissəsi 15 dəqiqədir.
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16  Sutkada 24 saat vardır, 24=8+8+8, sutkanın üçdə biri 8 saatdır; 24=12+12, sutkanın yarısı 12 
saatdır;

24=6+6+6+6, sutkanın dörddə biri 6 saatdır.

17  Ekskursiya 2 saat və 30 dəqiqə davam edirdi, belə də deyə bilərik: iki saat yarım (yarım saat 30 
dəqiqədir).

18  Saat 13-də başlayan üç saatyarımlıq tamaşa saat 16:30 dəqiqədə bitəcəkdir, tamaşa 5-in yarısında 
bitəcəkdir.

19  Təsvirdən istifadə edə bilərik. Riyaziyyat dərslərinə zamanın dörddə bir hissəsi ayrılıbdır (bizim 
modelimiz şokolad plitələrinin modellərinə bənzəyir).

20  Bu məsələ əvvəlki məsələyə bənzər şəkildə həll ediləcəkdir.

21  Yarım saat – 30 dəqiqə, yazını saat 10 saat 50 dəqiqədə bitirdi, 11-ə 10 dəqiqə qalanda.

22     Saatyarım – 60 dəq. +30 dəq = 90 dəq.
  15 saat 15 dəq. +1 saat 30 dəq = 16 saat 45 dəq.
  Uşaqlar evə saat 16:45 dəqiqədə qayıtmalıdırlar.

23  Diaqramdan istifadə edə bilərik.
  

  

Dörddə bir hissə 

Üçdə bir hissə

24  Öncəki məsələyə görə həll olunur: Beka az əkmişdir, əkiləsi çox qalmışdır.

25  25 lari +25 lari + 25 lari.
 Qvantsanın 75 larisi vardı.
Bu məsələlərdən bəzilərini həll etməkdə şagirdlər çətinlik çəkə bilərlər (məsələn, 15 , 16 , 19

, 22 , 23 ). Onları sinifdə ətraflı şəkildə, diaqramlardan istifadə etməklə, müzakirə etməliyik. “Düşün, 
tap” rübrikası ilə təqdim olunan məsələlərə yalnız bundan sonra keçirik. Onlara dair müzakirə bizim 
yardımımızla aparılmalıdır. Şagirdlərlə fərdi çalışma keçirmək məqsədi ilə də bu məsələlərdən istifadə 

etmək olar. “Xüsusilə inkişaf etmiş” şagirdlər üçün 3 , 4 , 6  məsələlərdən istifadə etmək olar, yerdə 

qalanlar üçün isə, 1 , 2 , 5  məsələləri, ancaq yaxşı olar ki, hamının maksimum şəkildə qoşulması ilə 
sinifdə birgə səylə onların müzakirəsini aparasınız.

1  Diaqramdan istifadə edək – sinfi üç bərabər hissəyə bölünmüş dairə və ya parça ilə təsvir edək. 
Şərti olaraq, 1-ci hissə qızlardır, 2-ci hissə oğlanlar. 2-ci hissə 12-dir, 1-ci hissə – 6-dır, 
sinifdə 6 nəfər qızdır, sinifdə 18 nəfər şagird vardır. 

2  Şəkildə aydın görünür ki, İrma özünün tam məbləğinin dörddə bir hissəsini 
xərcləmişdir.
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3  Yoxlama üsulundan da istifadə etmək olar: Vatonun 10 larisi vardı, üstünə 1 lari gəldilər, 11 larisi 
oldu. Əgər 20 larisi olsa idi, 22 lari olacaqdı  və s. Şərtə cavab verir – varı idi 110 lari (11 ədəd onlarilik) və 
üstünə 11 lari gəldilər.

4  Məsələ 3-cü məsələnin analojisidir. Bəlkə Vatoya 2 lari əlavə etdilər, 12 lari, 22 lari, 32 lari və s.
Cavabı yoxlama üsulu ilə belə aşkarlayacağıq:
   462<460+46,
   462<450+45,
   462<440+44,
   462<430+43,
   462=420+42

Şərtə cavab verir – varı idi 420 lari (42 ədəd on larilik) və 42 lari əlavə etdilər.

5   I gün – 30 km. Qaldı – 60 km. 20 km onun üçdə biridir.

6  Bu cür yolla da mümkündür: hər bir plitə – iki tən hissəyə. İki daşın dörd tən hissəsini götürürük.

Ev tapşırığı üçün 12 - 25 -dən qalan məsələləri, IV fəslin əlavə məsələlərindən 13 - 16   
tapşırıqları istifadə edə bilərik. 

§ 3. UZUNLUQ VAHİDLƏRİ
Paraqrafa 3 dərs həsr edirik

87-ci DƏRS 

Mövzu: Uzunluq vahidləri.
Məqsəd: Müxtəlif uzunluq vahidlərindən istifadə və bu vahidləri bir-biri ilə əlaqələndirmə; uzunluğu 

ölçmə ideyasının mahiyyətini dərk etmə (riyaz. IV. 5.).
Ön şərtlər: Əşya və fiqurların xətti ölçülərinin və obyektlər arası məsafələrin tapılması (verilmiş seri-

yanın III sinif dərsliyi, II fəsil, § 2; riyaz. III. 10.).
Resurslar: Xətkeş, elastiklentli ölçən (ruletka), dərslik, əqrəbli saat modeli, yazı lövhəsi.

Uzunluq ölçmə ideyasının mahiyyəti şagirdlər üçün yad deyildir. Bu mövzu 3-cü sinfin proqramına 
da daxildir. Şagirdlərin gündəlik məişəti də bu ölçülərdən yan keçə bilməz. Onlar nəqliyyat, idman və 
digər sahələrdə ölçülərlə bağlı məsələlərdə özləri məlumatlar alırlar. Obyektlərin xətti ölçülərini özləri də 
müəyyən, müqayisə etməli olurlar, lakin (məsələnin aktuallığından asılı olaraq) bu məsələyə bir neçə dəfə 
qayıtmamız və daha əsaslı şəkildə müzakirə etməmiz mühümdür.

Məsələn, yazı lövhəsinin kənarlarını bir neçə şagirdə qarışla ölçdürməmiz və bizim də ölçməmiz 
mümkündür. Təbii ki, nəticələr fərqli olacaq. Şagirdlərin bu fərqin səbəbini izah etmələri və uzunluğu ölçən 
zaman bu cür seçilmiş ölçü vahidinin əlverişsizliyi barədə müzakirə aparmaları arzuolunandır. Məsələn, 
əgər hər bir satıcı parçanı öz qarışı ilə ölçər və o şəkildə satarsa, o zaman müxtəlif mağazalardan alınmış, 
tutaq ki, 10 qarış parça başqa-başqa ölçüdə alına bilər.
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Nəhayət, nəticə çıxarırıq – hər kəs tərəfindən ortaq şəkildə tanınmış – standart vahidlərdən istifadə 
etməmiz əlverişlidir, lakin bəzən qeyri-standart vahidlər də məqbuldur. Şagirdləri bir daha xətkeşin strukturu 
ilə tanış edirik, paraqrafın mətnini və şəkillərini izah edirik. Gözlənilən yanlışları da nəzərə alaq – bir çox 
hallarda şagirdlər başlanğıc nöqtəsi kimi sıfır arakəsməsini deyil, 1-in müvafiq arakəsməsini görürlər.

Şagirdlər tanış olduqları ölçü vahidlərinin bəzilərindən (mm, sm, dm, m) dərs zamanı əşyaları ölçmək 
üçün istifadə edəcəklər. Yazı lövhəsinin, partanın, otağın uzunluğunu, rəfləri, dolabı və s. ölçə bilərlər. Hər 
bir halda şagirdlərə uyğun olan ölçü vahidini seçmələrini təklif edirik. Məsələn, otağın uzunluğunu ölçmək 
üçün xətkeşdən çox “metrə” adlanan (ondan inşaatçılar və bir çox sahənin mütəxəssisləri istifadə edirlər) 
elastiklentli ölçən daha uyğundur. Şagirdlərdə kilometrə dair təsəvvürü isə misallar vasitəsilə müəllim 
yaradır: Tbilisidən Msxetayadək 15 km-dir, Batumiyə qədər – 360 km...

Ölçü vahidləri arasında əlaqələri təsvir edən cədvəli yazı lövhəsində təqdim etməmiz arzuolunandır. O 
vəziyyətlər barəsində müzakirə aparaq ki, məsələn, uzunluğu metrlərlə ölçmək əlverişlidir; şagird uzunluğu 
kilometrlərlə təqdim etdiyimiz halların adını çəkməyi bacarmalıdır (məsələn, şəhərlərarası məsafə). Bu 
aktivlikdən sonra dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə (uzunluğun müxtəlif ölçüləri arasında bağlılıq) çatılma 

səviyyəsini qiymətləndirmə məqsədi ilə şagirdlərə 1 - 9  “testlərində” cavabların seçilməsini tapşıra 

bilərik. 10 - 14  məsələləri isə uyğun ölçü vahidinin seçilməsində püxtələşmə üçün istifadə edə bilərik.

1 - 14 məsələləri isə şagirdlərə ev tapşırığı üçün verək.

88-ci DƏRS 

Mövzu: Uzunluq vahidləri.
Məqsəd: Müvafiq ölçü vahidinin seçilməsində püxtələşmə, uzunluq ölçüləri arasında əlaqələri dərk 

etmə (riyaz. IV. 5.).
Ön şərtlər: Xətti ölçülər və obyektlər arası məsafələri tapma bacarığı.
Resurslar: Elastiklentli ölçən (metrə), xətkeş, dərslik.

Ev tapşırığı məsələləri əsasən uzunluq vahidlərinin düzgün seçilməsini və uzunluğun müxtəlif vahidləri 
arasında əlaqələri bilməyi tələb edirdi. Daha mürəkkəb və maraqlı məsələlərdən istifadə etməklə, bu 

istiqamətdə işləməyi davam etdiririk. Məsələn, 17  məsələdə şagirdlər əvvəlcədən parçanın uzunluğunu 
qiymətləndirir və sonra elə özləri də xətkeşlə yoxlayırlar. Ola bilər ki, təxminlə ölçmə nəticəsi arasında fərqi 
yanlış hesablasınlar. Sual edə bilərik:

– I parçanın, II parçanın, III parçanın təxmini ölçüsü və dəqiq ölçmə  nəticəsi arasında fərq nə 
qədərdir?

Şagirdlər birlikdə müzakirə aparırlar – hansı şagirdin təxmini daha yaxşıdır. Əlavə 17 - 20  

məsələlərin köməyindən yararlanacağıq.

Ev tapşırığı üçün 15 - 30  məsələləri verəcəyik.
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89-cu DƏRS 

Mövzu: Uzunluq vahidləri.
Məqsəd: Uzunluq vahidlərindən, onların arasındakı əlaqələrdən praktiki istifadə bacarığının inkişaf 

etdirilməsi; təlim materialını həyati reallıqlarla əlaqələndirmə (riyaz. IV. 7. 5.).
Ön şərtlər: Uzunluq vahidləri və onların arasındakı əlaqələrə dair biliklər.
Resurslar: Elastiklentli ölçən, xətkeş, dərslik, yazı lövhəsi.

Ev tapşırığının yerinə yetirilməsini yoxlayır və müzakirə edirik.

Ev tapşırığının 15 - 22  məşğələləri gözəyarı ölçməni təlimləndirməyə hesablanmışdır. 15

- 17  məşğələlərdə şagird öncə təxmini uzunluğu, sonra isə ölçmənin nəticəsini qeyd edəcək. 18 -

22 məşğələlərdə verilmiş uzunluqda parçanı gözəyarı ölçəcək və sonra onu dəqiq ölçmədən aldığı nəticə 
ilə müqayisə edəcəkdir.

Bu aktivlik olduqca əyləncəli atmosferdə keçirilə bilər. Ona hətta müsabiqə şəkli də vermək olar. Qrup 
halında çalışma və çox səmərəli olar.

15 - 22  məşğələlərin həlli zamanı buraxdıqları səhvləri təkrar etməmələri üçün şagirdləri sonrakı 
məsələlərdə təqib etməliyik.

23 - 26  məsələlər ölçmələri həyata keçirməkdə püxtələşmək məqsədilə təqdim olunmuşdur.

Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim olunan məsələlərin müzakirəsinə 
keçirik. Onlar şagirdlərin müxtəlif intellektual bacarıqlarının inkişafına xidmət edir, birgə səylə, bizim  
münasib yardımımızla bütün məsələlərin həll edilməsi arzuolunandır.
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DÜŞÜN, TAP

1 - 2  məsələlər ölçmənin nəticələrinə uyğun olaraq əməllər yerinə yetirmə, onları müqayisə etmə 
bacarığının inkişaf etdirilməsinə xidmət edir.

1   Rusiko hamıdan ucaboylu, Nino isə qısaboyludur. Sxem tərtib edək: 

  

       

 

     Nino         Meri  Rusiko 
  1 m 65 sm 1 m 68 sm 1 m 72 sm

Öncə Ninonun adının yanına boyunun uzunluğunu yazaq və sonra, məsələnin şərtini nəzərə alaraq, 
digər qızlarınkını. 

2   Əmanəti qablaşdırma zamanı 60+60+30+30+20+20+20+20=260 sm istifadə edilib və bir də 
düyünləmək üçün 50 sm-lik ip, cəmisi 310 sm.

 

3  Məsələ yoxlama üsulundan istifadə etməklə həll oluna bilər. Yetişkin insan bu məsələni həll etdikdə 
belə mühakimə yürüdə bilər: 12 metrlik kəsiklərə böldükdən sonra qalan ipin uzunluğu (onu ifadə edən 
ədəd) 15-ə bölünməlidir, yəni 0-la, yaxud 5-lə sonlanmalıdır; 5-lə sonlana bilməz, ona görə də 12 metrlik 
kəsiklərin ümumi uzunluğu sonu 2 ilə bitən ədədlə ifadə olunacaqdır – say 1 və ya 6 ola bilər, müvafiq 
olaraq, 15 metrliyinki 6 yaxud 2 olacaqdır. Diofant tənliyindən istifadə oluna bilər.

 
Şagird yəqin ki, yoxlama üsuluna üstünlük verəcək: 15 metrlik kəsiklərin  mümkün olan ümumi 

uzunluqlarını yazaq. Məsələnin şərtinə cavab verən, yəni cəmləri 102 edən cütlükləri seçək.

Miqdar 1 2 3 4 5 6 7 8
15 m-liklər 15 30 45 60 75 90
12 m-liklər 12 24 36 48 60 72 84 96

90+12=102, 30+72=102
Cavab: 12 m-lik 1 və 15 m-lik 6; yaxud 12 m-lik 6 və 15 m-lik 2.

4  Məsələnin nəzəriyyə ilə yanaşı praktiki aspekti də vardır. Hər bir m-i döşəmək üçün üçyarım plitə 
lazımdır, 2 m-i döşəmək üçün – 7 plitə, 200 m – 700 plitə, 1km = 1000 m = 200 m +200 m +200 m +200 m 
+ 200 m = 700 plitə +700 plitə +700 plitə + 700 plitə + 700 plitə = 3500 plitə.

Yəqin ki, müşahidə etdiniz, həll edərkən vurma və bölmə əməllərindən yan keçdik.
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Müzakirə belə də aparıla bilər: 1 km-i, yəni 1000 m-i min dəfə istifadə edilmiş bu dördlük döşəyəcəkdir, 
yəni 3000 bütöv və 1000 yarım. 1000 yarım 500 bütövdən alınır. Beləliklə, 3000+500 =3500 (plitə) lazımdır.

5  Məsələdə qanunauyğunluğu sezmə və bu qanunauyğunluğu paylama bacarığının inkişaf 
etdirilməsidir. Ardıcıllığın üzvlərindən vaxtaşırı 1, 2, 3 ədədlərinin azaldığını, gərək ki, sezələr. Cavab: 9; 6; 
5. 

6  Məsələ “sehrli” kvadratın müxtəlifliyini təqdim edir. Burada ədədlər müəyyən miqdarda metrlərlə 
və desimetrlərlə əvəz olunmuşdur. Bu “sehrli” kvadratın doldurulma prinsipi dəyişməz qalır. Hər bir qatarda, 
sütunda və diaqonalda kəmiyyətlərin cəmi eynidir – 2 m 4 dm. 

Ev tapşırığı üçün 21 - 24  əlavə məsələləri veririk. 

§ 4. SINIQ XƏTT. SINIQ XƏTTİN UZUNLUĞU. MƏSAFƏ. MARŞRUTUN UZUNLUĞU
Paraqrafa 3 dərs həsr edirik

90-cı DƏRS 

Mövzu: Sınıq xəttin uzunluğunun ölçülməsinin mənimsənilməsi. İki obyekt arasında məsafəni tapma 
bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 10.).

Ön şərtlər: Uzunluq vahidlərinin istifadə edilməsi, ölçmə prosesinin keçirilməsi (III sinif dərsliyi, II 
fəsil, § 2, III sinfin müəllim kitabı, 41-42 dərslər). Düzbucaq, kvadrat.

Resurslar: Xətkeş, qələm, dərslik, yazı lövhəsi.

Xətti ölçülərinə görə həndəsi fiqurların müqayisə edilməsi, münasibətləri: “daha uzun”, “daha qısa” II 
sinfin tədris planı ilə nəzərdə tutulmuşdu və onları bizim II sinif dərsliyi də nəzərə almışdı.

 Ölçmə prosesinin qavranılmasına isə, III sinfin standartlarına müvafiq olaraq, III sinif dərsliyində 
təqdim olunan aktivlikləri həsr etmişik. Elə oradaca uzunluğun standart vahidləri və onların arasındakı 
əlaqələr haqqında da söhbət gedirdi. Bu mövzuları təkrarlamağı yeni mövzunun öyrənilməsinə hədəflənmiş 
hazırlıq çalışması da saya bilərik.

Bu prosesin ardınca parça, sınıq xətt anlayışının təqdim olunması, onların qrafik təsvirlərinin ifadəsi 
gəlir. Önəmli olan odur ki, şagird bu fiqurları müxtəlif həndəsi fiqurlar arasında tanıya bilsin, öz sözləri ilə 
onları ifadə edə bilsin və qavraya bilsin ki, iki nöqtə arasındakı məsafə bu nöqtələrlə əhatələnmiş parçanın 
uzunluğudur. Şagirdlərə müraciət edirik.

– Tutaq ki, müstəvidə iki A və B nöqtələri var. A və B nöqtələrı arasındakı məsafəni necə tapaq? (AB 
parçasını xətkeşlə ölçək, AB parçasının uzunluğu A və B nöqtələri arasındakı məsafə olacaqdır).

– Yazı lövhəsində hər hansı sınıq xətt təsvir edin, onun tərəflərini göstərin (onun tərəfləri sınıq xəttin 
ibarər olduğu parçalarıdır).

– Yazı lövhəsində təsvir edilən sınıq xətt neçə parçadan ibarətdir? Deməli, bu sınıq xəttin neçə tərəfi 
var?

– Sınıq xəttin uzunluğunu xətkeş vasitəsilə necə tapa bilərik? (Hər bir tərəfin uzunluğunu ölçərək, 
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onları toplamalıyıq).
Yazı lövhəsində təsvir edilmiş müxtəlif sınıq xətlərin uzunluğunu xətkeşdən istifadə etməklə ölçmələri-

ni şagirdlərdən xahiş etmək olar.
Bundan sonra dəftərlərinə düzbucaqlı çəkmələrini şagirdlərdən xahiş edirik. Şagirdlərdən biri düzbu-

cağı yazı lövhəsində çəkir.
– Yazı lövhəsində təsvir olunmuş düzbucaqlı hansı fiqurla əhatələnmişdir?
Şagirdlərdən qənaətbəxş cavab almamız mümkündür – düzbucaqlı sınıq xətlə əhatələnmişdir; biz 

dəqiqləşdirək – düzbucaqlı qapalı sınıq xətlə əhatələnmişdir. Şagirdlər sualımıza cavab verə bilməzlərsə, 
hər iki cümləni özümüz quraşdıracağıq. Şagirdlər yazı lövhəsində təsvir olunmuş başqa düzbucaqlılara görə 
yeni anlayışları təkrar edirlər.

Bir anlayışı daha xatırlayırıq – fiqurun perimetri.  Müxtəlif  düzbucaqlıların  tərəflərini  ölçməklə  şa-
girdlər bu düzbucaqlıların perimetrlərini tapırlar.

Çoxbucaqlı anlayışı da şagirdlər üçün yeni deyildir.
Elə buradaca çoxbucaqlının tərəfləri, perimetri haqqında söhbət açırıq və məsələn, altıbucaqlının pe-

rimetrini hesablayırıq. Bu dərsdə yalnız a) hissədə təqdim olunan mövzuları müzakirə edəcəyik. Bu hissə 
isə olduqca mühüm məsələ ilə başa çatır – xəttin uzunluğunu qiymətləndirərkən içərisində çəkilmiş sınıq 
xətdən istifadə olunması ilə. Bu proses isə təlim materialını həyati reallıqlarla əlaqələndirmək və diqqəti 
yönəltməyə hədəflənmişdir. Bu, dərsliyimizin məzmunundan gözlədyimiz mühüm tələblərdən biridir; ad-
dımlarla yolun uzunluğunu ölçməklə sınıq xəttin uzunluğu vasitəsilə yolun uzunluğunu qiymətləndirməyi 
həyata keçiririk.

Əvvəlcədən aparılan birgə çalışmadan sonra 1 - 9  “testlərdə” cavabları seçməkdə, 15 - 16 -nın 
həllində şagirdlər çətinlik çəkməməlidirlər. Şagirdlərin bu çalışmanı yerinə yetirmələrinə görə 
dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirilməsi səviyyəsi də qiymətləndiriləcək (iki nöqtə 
arasında məsafə, sınıq xəttin uzunluğunun hesablanması, çoxbucaqlının perimetrinin hesablanması, 
iki obyekt arasındakı məsafənin uzunluğunun hesablanması).

Ev tapşırığı üçün 1 - 8 məsələləri veririk. 

91-ci DƏRS 

Mövzu: Məsafə. Marşrutun uzunluğu.
Məqsəd: Real vəziyyətə uyğun sxematik təsvirə görə iki obyekt arasındakı məsafənin (marşrutun uzu-

nluğunun) hesablanması (riyaz. IV. 10.). Sxem üzərində oriyentasiya və marşrutun təsvir olunması, sadə 
sxemin tərtib edilməsi (riayz. IV. 11.).  

Ön şərtlər: İki nöqtə arasındakı məsafə. Sınıq xəttin uzunluğu.
Resurslar: Xətkeş, dərslik, dəftər, yazı lövhəsi.

Ev tapşırığını yerinə yetirmək şagirdlər üçün çətin olmamalıdır. Tapşırığın məsələləri sinifdə həll edilən 
tapşırıqların analojisidir,  yalnız sınıq xəttin və  müstəvi fiqurların perimetr anlayışlarına dair bilik tələb 
olunur.
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Tapşırığı yoxladıqdan sonra dərslikdə təqdim edilən sxemi müzakirə edirik və Xaşuridən Kobuletiyə 
getmək imkanının müxtəlif marşrutlarını (başqa marşrut da vardır) təsvir edirik.

Şagirdlər hər iki marşrutun adını söyləməyi bacarmalıdırlar: Xaşuri-Zestafoni-Kutaisi-Samtre-
dia-Lançxuti-Kobuleti və Xaşuri-Zestafoni-Kutaisi-Samtredia-Senaki-Poti-Kobuleti. Bu və digər marşru-
tun üstünlüyü barədə şagirdlərin arqumentlərini dinləyirik. Şagirdlərə hər hansı marşrutun xeyrinə seçim 
etmələrini xahiş edirik. Öz seçimlərinə onlar guman ki, bəzən marşrutun uzunluğuna, yolların vəziyyətinə, 
gözəlliyinə görə bəraət qazandıracaqlar, bəziləri marşrutu yolüstü qohumlarını yoluxmaq üçün seçirlər.

Seçdikləri marşrutu qısa şəkildə söyləmələri üçün Xaşuridən sonra Samtredia və Kobuleti arasında 
yerləşən hansısa kiçik şəhəri deməlidirlər, məsələn, Xaşuri-Senaki-Kobuleti.

Aktual məlumatı axtarma və açıq şəkildə müzakirə etmənin yaxşı örnəyini paraqrafın nəzəri hissəsinin 
sonunda təqdim edilən tapşırıq verir.

18  və 19   məsələlər əlverişli marşrutun seçilməsi ilə bağlı məsələlərdir. 18  Məsələdə 
yuvarlaqlaşdırmadan istifadə etməklə marşrutun uzunluğunu əvvəlcədən qiymətləndirmə yolu ilə ehtimal 
edəcəklər ki,  A-C-D-B marşrutu ən qısadır. Ehtimalı yazılı toplama ilə yoxlayacaqlar.  19  Məsələdə 
Xaşuri-Lançxuti-Kobuleti marşrutu ən qısadır, bu, şəkildən də aydın görünür, onun uzunluğu 215 km-dir.

 Bizim verdiyimiz tapşırığın yerinə yetirilməsini isə şagirdlər internetdən istifadə etməklə bacaracaqlar, 
məsələn, googlenin axtarış sisteminə görə onlar müəyyən etdilər ki, boru xətti Azərbaycan, Gürcüstan və 
Türkiyə ərazisindən keçir, ümumi uzunluğu 1760 km-dir, marşrutun sxemini tapmaq və dəftərdə onu təsvir 
etmək də şagirdlər üçün, zənnimizcə, çətin olmamalıdır.

Bu tapşırıqdan başqa, ev tapşırığı üçün 9 - 15 məsələlərdən istifadə edirik. 

92-ci DƏRS 

Mövzu: Zaman və uzunluq vahidləri. Tamın hissələri.
Məqsəd: Şagirdin inkişafına və nəticələrin yaxşılaşmasına hesablanmış yekunlaşdırıcı məşğələnin 

keçirilməsi, göstərilən mövzunun mənimsənilmə səviyyəsinin yoxlanılması.

Yekunlaşdırıcı dərsin bir hissəsi 9 - 15  məsələlərdən istifadə etməklə marşrutun uzunluğunun 
qiymətləndirilməsinə, gündəlik həyati situasiyalarla əlaqəli ölçmələrin müstəqil aparılmasına və əlverişli 
vahidin seçilməsinə həsr olunur. Analoji növ məsələlər sinifdə həll olunmuşdu. Bu məsələlərin həllini 
yoxlamaqla öncəki dərslərdə formalaşmış məqsədə çatma səviyyəsini qiymətləndirmək mümkündür. 
Məsələn, 11  və 12 məsələlərin müvafiq marşrutları (paraqrafın b) hissəsi) sinifdə müzakirə 
olunmuşdu. Bu dəfə ədədləri toplamaqla müəyyən nəticələr çıxarmalı oluruq. 14 Məsələ isə tamın 
hissələrini qavramaqla əlaqədardır və yaxşı olar ki, şagirdlərə sxemdən istifadə etmələrini də təklif edək:
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Üçdə biri

Tam yol

30 km 400 m

Tam yol – 30 km 400 m + 30 km 400 m + 30 km 400 m = 90 km + 400 m + 400 m + 400 m =

= 90 km + 1200 m = 91 km 200 m.

“Düşün, tap”ın 1 - 4  məsələləri analoji sxemdən istifadə etməklə həll edilir. Bu məsələlərdən 
yekunlaşdırıcı yazının aparılması zamanı istifadə edə bilərik.

Onlardan əlavə, müəllimlərə IV fəslin əlavə məsələlərindən 25 - 30  qapalısonluqlu tapşırıqlardan 
istifadə etmələrini tövsiyyə edirik.

Təbii ki, bu məsələlərdə yalnız ədədi məlumatların dəyişilməsi mümkündür. Əlavəa olaraq, fərdi 

yanaşmanı nəzərə alaraq, “Düşün, tap” rübrikasından 5  və 6  məsələlərindən istifadə edilməsi də 
mümkündür.

Məsələnin həlli zamanı şagirdlərə bütün şəhərlərdən keçməklə mümkün olan yolların hamısını yox-
lamalarını məsləhət etmək arzuolunandır, təbii ki, hər hansı hissəsinin iki dəfə gedilməsi lazım gəlməyən 
yol ən qısa olacaqdır. Şagird arzuolunan yolun ya C, ya da E ucundan (bu uclarda 3-3 yol kəsişir) başlamalı 
olduğunu tapmalıdır.

Diqqətli şagird üçün əlverişli yolu tapmaq çətin olmayacaqdır. Sxemlərdən istifadəyə dair bir çox 

məsələlər həll etdiyimizdən, şagirdlərin 2 - 4  məsələləri həll etmələri çətin olmamalıdır. Göstərişlər 
təklif edirik:

1  Alış-veriş mərkəzinə qədər məsafənin 1 km 200 m olması aşkardır. 

2  Sxemdən istifadə edək: 
180 m

Baçuki Nana

180 m bütün yolun dörddə bir hissəsidir. Cavab: 720 m.

3  Sxemdən istifadə edək:  

yatmış

Yatmış sərnişin yarısının yarısını – dörddə birini getdi.

4  Sxemdən istifadə edək: Əvvəlcə yolun ikinci yarısını çəkək:

    
24 km 12 km

Yolun ikinci yarısının 36 km olduğu şəkildən görünür; yolun tam uzunluğu 36+36=72 km olacaqdır.
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5  6 gün sonra tısbağa 6 m getmiş olacaqdır (gün ərzində 1 metr gedir), 7-ci günü o zirvəyə 
çatacaqdır.

6   Məsələnin sadə və maraq doğuran məzmunu şagirdlərin fərdi olduğu kimi, qrup halında müzakirəyə 
qoşulmaları üçün də əməli vasitədir. Bir neçə il sonra şagirdlər bu cür məsələlərin həllinin ümumi üsulu ilə 
tanış olacaqlar. 4-cü siniflilər üçün isə yoxlama üsulu tamamilə qəbulediləndir. Bu üsulla onlar adı çəkilən 
faktı aşkar edirlər. Həllin nəticəsinin təhlili də xüsusi aktivliyi təqdim edir.

Bu dərsdə şagirdlərə tapşırıq verməyə bilərik, yeni mövzunun tədrisi üçün hazırlaşırıq. Siz isə 
yekunlaşdırıcı yazının nəticələrini analiz edir və sonrakı fəaliyyətinizdə nəzərə alırsınız.



165

V FƏSİL
NATURAL ƏDƏDLƏRİN VURULMASI VƏ BÖLÜNMƏSİ

§ 1. Vurma əməlinin xassələri. Vurma cədvəlini yada salaq
Paraqrafa 3 dərs həsr olunur.

93-cü DƏRS 

Mövzu: Vurma. Vurma əməlinin xəssələri.
Məqsəd: Vurmanın yerdəyişmə, qruplaşdırma (yəni, komutativlik, assosiativlik) və toplamaya görə 

paylama xassələrinin qavranılması və onlardan istifadə edilməsi (riyaz. IV. 7.). 
Ön şərtlər: Vurma əməlinin yerinə yetirilməsi, onun çox saylı toplama üsulu ilə nümayiş etdirilməsi 

(riyaz. III. 3.).
Resurslar: Bəzi həndəsi fiqurların modelləri (kublar, kvadratlar, dairələr).

Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra yeni məsələlərin mənimsənilməsi üçün lazım olan əvvəlki biliyi 
xatırlatma və yeni biliklərin mənimsənilməsi üçün hazırlıq prosesinə keçirik. Bu, konstruktivist təlim 
formasının ilkin mərhələsidir (“əvvəlcədən” ibarəsi).

Dərslikdə verilən şəkildə olduğu kimi, 24 dairə götürürük; hər birində 4 dairə 
olmaqla, 6 qatarda düzürük.

Cəmisi 6 dördlüyümüz vardır. Çox saylı toplama ilə ümumi miqdarı tapa bilərik:
   4+4+4+4+4+4=24.

– Vurma əməlindən istifadə etməklə, bu bərabərliyin necə yazılmasını yada 
salaq.

Bir daha yenə qeyd edirik – 6 dördlüyümüz vardır, cəmi neçə dairə vardır?
Müvafiq bərabərliyi söyləməkdə şagirdlər, güman ki, çətinlik çəkməyəcəklər. 

Onlardan birini yazı lövhəsinə çıxarırıq və o, yazı lövhəsinə yazır və oxuyur:
   6⋅4=24,

– 6 dəfə dörd 24-dür.
Biz yenə təkrar edirik: 
– 6 dördlüyümüz vardır, cəmisi 6.4=24 dairə.
– İndi bu miqdarı tamamilə başqa cür saya bilərik, cəmi neçə sütunumuz vardır? 

(4).
– Hər bir sütunda neçə dairə vardır? (6).
– Cəmisi neçə dairədir? (24).
– Hər dairədə 4 altılıq vardır, cəmi 6+6+6+6=24.
– Bu bərabərliyi belə yaza bilərik: 4.6=24. 

– Vurma əməlini göstərən birinci və ikinci bərabərlikdə işimiz eyni vuruqlarladır, fərq nədədir?

I           II      III         IV
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Tam cavabı tələb edək: 
– Birinci bərabərlikdə birinci vuruq 6, ikinci – 4-dür; ikinci bərabərlikdə birinci vuruq 4, ikinci isə 

6-dır. 
– Əməllərin nəticələri eynidir, ya yox? Hər iki halda hasil nəyə bərabərdir? (24).
– Beləliklə, hansı bərabərliyi yazmaq olar? (4.6=6.4)
– Vuruqların yerlərini dəyişməklə hasil dəyişirmi?
Tam cavabı tələb edək, şagirdlər vurmanın yerdəyişmə qanununu özləri formalaşdırırlar: vuruqların 

yerdəyişməsi ilə hasil dəyişmir.
 Qeyd edək ki, gürcü dilli məktəb dərsliklərində bu terminlər yer almışdır: komutativlik, assosiativlik, 

distribütivlik əvəzində yerdəyişmə, qruplaşdırma, paylama qanunları. Ancaq standartda əvvəlincilərdən is-
tifadə edilmişdir (ali məktəblərdə bu terminlər işlədilir). İllər uzunu məktəblərdə istifadə edilən (az qala 50 
ildir) bu terminləri biz qoruyub-saxladıq.

 Vurmanın bu xassələrini nümayiş etdirmək üçün bir neçə məsələni müzakirə etməmiz arzuolunandır. 
Bundan sonra digər xassələrin nümayiş etdirilməsinə keçə bilərik. Sətirlərlə təqdim olunan əşyaları iki 
hissəyə bölürük.

Birinci hissənin 4 sətrində üç-üç kvadrat vardır, müvafiq olaraq, kvadratların sayı 4.3-ə bərabərdir.
İkinci hissədə - 4.5.
Cəmisi 4.3+4.5.
Kvadratların miqdarını belə hesablaya bilərdik: 4 sətir varımızdır, hər  sətirdə 3+5 kvadrat vardır, bütün 

kvadratların sayı 4(3+5)-dir.
Beləliklə, 4. (3+5)=4.3+4.5.
Bu xassəyə paylama xassəsi deyilir. Bu xassəyə dair daha bir məsələni müzakirə etmək arzuolunandır.

Sonrakı xassəni təsvir etmək üçün əşyaların miqdarını müxtəlif cür sayırıq.
Hər bir sütunda kürəciklərin üzvlərinin sayı 32-dir.
Cəmi: 4. (3.2), yəni, yerdəyişmə xassəsinə görə (3.2).4.
İndi eyni miqdarı üç qrupa bölək: 

Cəmisi varımızdır 3.(2.4).
Nəhayət, (3.2).4=3.(2.4).

Sonra şagirdlərə 0-ın və 1-in xassələrini (onları 3-cü sinifdə, V fəslin 9-cu §-da 
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müzakirə etmişdik) xatırladırıq. Bu xassələri də çox saylı toplama ilə əlaqələndirirdik; yada salaq
    1+1+1+1=4,

    4⋅1=4,

    1⋅4=4
4 dairə götürüb, 4-ün 1-ə vurulmasının təsvirini çəkə bilərik:

  _ dairələrin 1 dördlüyü, 1.4=4.

    0+0+0+0=0
    4⋅0=0.

Eyni zamanda,   0⋅4=0.

Sinifdə 1 - 12  məsələləri həll edirik.
Müəllimin özü qərar qəbul etməlidir, keçirilən aktivliklərlə əsas məqsədə nail olma səviyyəsi 

qiymətləndirilə bilərsə, o zaman şagirdlərə bu məsələlərin həll edilməsini müstəqil olaraq tapşırmaq gərəkir. 
Doğru cavabların seçilməsi prosesi bizim iştirakımız ilə aparıla bilər.

Ev tapşırığı üçün analoji  _ 1 - 11  məsələləri veririk.

94-cü DƏRS 

Mövzu: Ədədlərin vurulması. 
Məqsəd: Ədədlərin vurulması cədvəlini anlama, ədədi ifadənin qiymətini tapmaq üçün vurma və topla-

manın xassələrindən istifadə edilməsi  (riyaz. IV. 7.).
Ön şərtlər: Vurma əməlinin çox saylı toplama ilə əlaqələndirilməsi, onun nümayiş etdirilməsi (riyaz. 

III. 3.).
Resurslar: Həndəsi fiqurların (dairə, kvadrat, kub) modelləri.

Ev tapşırığı məsələləri vurmanın xassələrinə (komutativlik, assosiativlik, vurmanın toplamaya nəzərən 
distributivliyi) dair biliklərlə əlaqəlidir. Vurma cədvəlinin doldurulması və dərslikdə bu cədvəllə ilgili sual-
lara cavabların verilməsi elə bu məsələlərin təkrar edilməsi ilə bağlıdır.

Şagirdlərdən bu mərhələdə cədvəli əzbərdən bilmələrini tələb etməyək.
Bu bilik bir çox praktiki məsələnin həlli zamanı özü formalaşacaqdır. Əgər onlar bu dəfə hər hansı iki 

birrəqəmli ədədin hasilini unudarlarsa, vurmanı çox saylı toplama ilə əvəz etmələrini və məchul hasili bu 

şəkildə tapmalarını məsləhət görək. Bu məsləhətlərdən sonra sinifdə 13 - 22  məsələləri həll etmələrini 
xahiş edə bilərik.

  

23 - 41    məsələlər isə vurmanın xassələrinin təkrar edilməsi və bu xassələrə dair biliyin möhkəmləndirilməsi 

üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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42  Məsələnin cavabını birgə səylə tapaq. Gərək qeyd edək ki, sıra ilə birinci ədəd 1-in özü-özünə 
vurulmasına, ikinci ədəd ikinin özü-özünə vurulmasına, üçüncü ədəd 3-ün özü-özünə vurulmasına bərabərdir. 
Elə bu qanunauyğunluqla davam etdikdə, bu ədədləri götürürük:

25, 36, 49, 64, 81.

43 - 45  məsələlərin həlli dərsin əsas məqsədinə çatılmasına xidmət edir. Məsələnin şərtinə uyğun 
olaraq, ədədi ifadə tərtib etməli, vurma və toplamanın xassələrindən istifadə etməli və onun qiymətini 

tapmalıyıq (riyaz. IV. 7.). 45  Məsələ sadə proporsional asılılıqla əlaqəlidir – birinci  turistin hər saatda qət 
etdiyi məsafə 5 km-dir, 3 saatda – 3.5 km; ikinci turistin hər saatda qət etdiyi məsafə – 3 km, 3 saatda – 3.3 
km-dir. Məsələnin şərtinə uyğun olaraq, bütün məsafə - 3.5+3.3+2, yəni, 15+9+2=26. Bu məsafəni belə də 
tapa bilərdik 3. (5+3)+2=26. 

43  Məsələni belə ifadə edirik:
    4⋅6+4⋅3=24+12=36,

    4⋅(3+6)=4⋅9=36.

44   Məsələyə görə _ 

    6⋅3+6⋅2+7=18+12+7=37 və ya 6⋅(3+2)+7=6⋅5+7=37.

Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə nail olma səviyyəsini qiymətləndirmək üçün şagirdlərə müstəqil 

olaraq həll etməyə 51 - 53 məsələləri təklif edə bilərik.
Bu məsələlərə müvafiq olaraq ədədi ifadəni tərtib etməli və onların qiymətlərini tapmalı oluruq:

51  7⋅4+3=28+3=31.

52  3⋅5+3⋅4=3⋅(5+4)=3⋅9=27.

53  9⋅(8+7)=9⋅8+9⋅7=72+63=135.

Ev tapşırığını 12 - 50 məsələlərdən seçirik.
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95-ci DƏRS 

Mövzu: Ədədlərin vurulması, vurmanın xassələrindən istifadə edilməsi.  
Məqsəd: Mövzunun öyrənilməsini qiymətləndirmək məqsədilə yekunlaşdırıcı məşğələnin keçirilməsi, 

standartın riyaz. IV. 7-də formalaşmış nəticələrinə nail olma səviyyəsinin qiymətləndirilməsi.
Ön şərtlər: Ədədlərin vurulmasının toplama ilə əlaqələndirilməsi, vurmanın xassələrindən istifadə 

etmə bacarıqları.
Resurslar: Dərslik, dəftər.

Ev tapşırığını yerinə yetirərkən yuxarıda göstərilən hədəf nəticələrlə əlaqəli olan 46 - 50  

məsələlərin həllinə xüsusi diqqət ayırırıq.

Məsələn, son 3 məsələyə görə, ədədi ifadə tərtib etməli oluruq:

48  5⋅2+8;  49  3⋅2+4;  50  8⋅4+3.

Yekunlaşdırıcı yazı üçün “Düşün, tap” rübrikası ilə təqdim olunan məsələlərdən istifadə edə bilərik. 

Tədris prosesinin səmərəli aparılmasına şagirdlərin riyaziyyata yönəlik maraqlarının artması, motivasi-
yaları böyük təsir göstərir və onlar təlimə impuls verir.

Motivasiyanın yüksəlməsi üçün müntəzəm şəkildə çalışma şagirdlərin yüksək akademik davamiyyətinə 
və tədris prosesinin xoş və əyləncəli keçməsinə səbəb olur; daxili və xarici motivasiyanı fərqləndirirlər. 
Daxili motivasiya nələrisə kəşf etmək istəyilə müəyyən fəaliyyətə sarı can atmaqdır. Xarici motivasiya 
kənar amillərin müdaxiləsi ilə həyata keçirilir (məsələn, tanınmaq istəyi). Şagirdlərə “Düşün, tap” rübrikası 
ilə təqdim olunan məsələlərin həllini təqdim etdiyimizdə, onların motivasiyasını yüksəldirik – “Düşün, 
tap” rübrikası ilə verilmiş məsələlərin həlli sadə olmadığından, onların üzərində baş sındırmaq  maraqlıdır, 
həll etməyi bacarsam, müəllimin tərifini də haqq edəcəm (xarici motivasiya). Burada daxili motivasiya da 
təsir etməkdədir – “Düşün, tap” rübrikası ilə təqdim olunan məsələlər, bir qayda olaraq, şəxsi fikri ifadə 

etmə imkanını verir (daxili motivasiya), axtarış prosesi ilə əlaqəlidir, qeyri-standartdır. Məsələn,  1 - 4  

məsələlər qeyri-standart vəziyyətdə vurmanın xassələrindən istifadə edilməsini, fəhmlilik bacarığının aşkara 
çıxarılmasını tələb edir.  

1   6⋅8=(6⋅x)–(6⋅1)

İlk baxışda bu məsələ qeyri-adidir, ancaq məchul azalanın tapılması qaydasına uyğun olaraq, 6.x, 
6.8+6.1-in cəminə bərabər olmalı deyilmı? Yaxşı olar ki, burada vurmanın distributivlik xassəsindən istifadə 
edək, bu ədədi ifadənin qiyməti 6.9-a bərabər deyilmi? 6.x və 6.9 nə zaman bərabər olur?

x=9 olduğunda.
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 2 , 3  və 4  məsələlər də analojidir.

5  Hər hansı ədədi 9-a vurduqda onluqların rəqəmi 7-dir, yalnız 8-i 9-a vurduğumuz zaman.
Bərabərliyi bərpa etmək üçün daha sonra vurmanın xassələrinə dair biliklərdən istifadə edilməsi 

lazımdır:
    (4 ⋅ 2) ⋅ 9=72.

6  8 lari xərcləyənə qədər Davidin 18 larisi vardı ki, onu məbləğinin ikiqat artmasından əldə etmişdi, 

deməli, 9 larisi vardı.

7  Sxem tərtib edə bilərik
  20 ⋅ +10 ⋅ + 5 ⋅ =55
   _ 20 lariliklərin miqdarı
   _ 10 lariliklərin miqdarı
   _ 5 lariliklərin miqdarı
Ümumi sayı 5-dir.

Gərək ədədləri yoxlayaq (vurmanın çox saylı toplama ilə əlaqəsindən də istifadə edə bilərik) və tapaq:   

 _ 1,    _ 3,    _ 1.

Belə də müzakirə apara bilərlər:
İki 20 lariliyinin olması halında 5 əskinas işlətsə, gərək Rusikonun yenə 3 beşlariliyi olsun, 10 lariliyi 

isə - yox. Deməli, bir 20 lariliyi varmış. Yerdə qalan 35 larini düzəltmək üçün, aydındır ki, 3 onlarilik və 1 
beşlarilik lazımdır.

8   8⋅5+8⋅2=8⋅(5+2)=56
  100–56=44.

 7   Məsələni həll edən şagirdləri xüsusilə tərifləyək və bu müzakirəyə dair rəy söyləyək. Bu cür tərif 

xarici motivasiya rolunu yerinə yetirir.

Ev tapşırığı üçün V fəslin əlavə məsələlərinin 1 - 5  tapşırıqlarından istifadə edək.
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§ 2. VURMA Və BÖLMƏ. BÖLMƏNİN XASSƏLƏRİ
Paraqrafa 4 dərs həsr edirik.

96-cı DƏRS 

Mövzu: Ədədlər üzərində vurma-bölmə əməllərinin yerinə yetirilməsi. 
Məqsəd: Vurma-bölmə əməllərinin qarşılıqlı əlaqələndirilməsi; bölmə əməli ilə yığımın bərabər 

miqdarda qruplara ayrılmasına dair təsəvvürün dərinləşdirilməsi. Bölmə əməlinin xassələrinin qavranıl-
ması).  (riyaz. IV. 7.). 

Ön şərtlər: Bərabər miqdarda qruplara ayırmaqla bölmə əməlinin nümayiş etdirilməsi (riyaz. III. 3.).
Resurslar: Həndəsi fiqurların (kublar, kvadratlar, dairələr) modelləri.

Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra vurma-bölmə əməllərinin müxtəlif 
üsullarından istifadə edilməsi üçün hazırlıq işlərinə keçirik; bölmə əməlinin 
nümayiş etdirilməsini yada salırıq – yığımı eyni miqdarda (bərabər miqdarda) 
qruplara ayırmaqla. Yaxşı olar ki, bu prosesi hansısa bir əşyanı (məsələn, 
kubiklər) 4 belə qrupa ayırmamızla başlayaq: 

– 20 ədəd kubiki bərabər sayda 4 qrupa bölək. Hər qrupda neçə kubik 
vardır? (5)

– Bu bölməni hansı bərabərliklə əlaqələndirə bilərik?
20:4=5.
– Kubiklərin 4 qrupu varımızdır, hər birində 5 kubik vardır, bu şəkillə tərkibində vuruq olan hansı 

bərabərliyi təqdim etmək olar? (4.5=20).
Bundan sonra məchul komponenti olan vurma tərkibli bərabərliyə diqqətimizi yönəldə bilərik.
– Tutaq ki, 36 kubikimiz vardır və onları 4 qrupa elə paylayırıq ki, hər qrupda bərabər miqdarda 

kubiklər olsun. Bu miqdarı n-lə işarələsək, vurma tərkibli hansı bərabərliyi yazmaq olar?
Bu suala cavab verməkdə şagirdlər çətinlik çəkməyəcəklər:
– Məchul komponentli (vuruqla) vurma tərkibli bərabərlik götürəcəyik: 4.n=36. Şagirdlərə müraciət 

edirik:
– n-i hansı əməllə tapırıq? (bölməklə: n=36:4). 
Bundan sonra daha bir təsvir təqdim edə bilərik.
 

Əyaniliklə keçirilən təlim prosesi məsələni yaxşı qavramağı asanlaşdırır.
– Bu şəkildə vurma və bölmənin hansı əməlləri əlaqəlidir?
 

 3⋅5=15        15:5=3
 5⋅3=15  15:3=5.

Bundan sonra dərslikdə təqdim olunan şəkilləri də müzakirə edə, bölmə və vurmanın komponentlərinin 
adlarını şagirdlərə xatırlada bilərik. 
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Sonrakı dərsdə tərkibində bölmə və vurma əməli olan məchul komponentli bərabərliklərin müzakirəsini 
davam etdirəcəyik. Dərsi isə vurma və bölmənin bir neçə mühüm xassəsinə dair məsələləri təqdim etməklə 
başa vururuq: 

9:1=9, 9:9=1, 0:5=0,
8:0 _ mənası yoxdur. Hər hansı ədədin sıfıra bölünməsinin bir anlamı yoxdur.
Şagirdlərə analoji məsələlər təklif edirik: 7:1, 7:7, 0:7.
Şagirdlərə müraciət edirik:
– Ədədin 1-ə bölünməsi xassəsini necə formalaşdıracağıq? Bəs ədədin eyni ədədə bölünmə xassəsi-

ni? 0-ın 0-dan fərqli olan hər hansı ədədə bölünməsini? 0-a bölmənin bir mənası var, ya yox? 

Bütün bu aktivliklər kifayətdir ki, şagirdlər 1 - 24  məsələləri müstəqil olaraq həll etməyi bacarsınlar.

1 - 9  Məsələlərdə onlar doğru cavabları göstərirlər, 10 - 24   məsələlərdə isə məsələni həll 
etmək üçün onlara vurma cədvəlindən istifadə etmələrini təklif edə bilərik. Vurma cədvəlinə sıx-sıx baş 
vurma bu cədvəlin yaddaşda qalmasına şərait yaradır. Vurma cədvəlli plakat-posteri yazı lövhəsinə yaxın 
bir yerdən assanız, yaxşı olar. Şagirdlər bu cədvəldə hasilləri tapırlar.  Məsələn, hasilə (48) və vuruqlardan 
birinə (6-ya) görə - ikinci vuruğu (8-i) tapırlar.

Bu  tapşırığın yerinə  yetirilməsi  ilə  dərsdə  qarşıya  qoyulan  məqsədin  yerinə  yetirilmə                                    
səviyyəsini qiymətləndirmək mümkündür. Bu əsasən vurma və bölmə əməllərinin qarşılıqlı əlaqəsinin isti-
fadə edilməsinə və bölməni yığımı bərabər miqdarda qruplara ayırmaqla əlaqələndirməyə aiddir.

Ev tapşırığına 1 - 37  məsələləri veririk. 

97-ci DƏRS 

Mövzu: Ədədlərin vurulması və bölünməsi. 
Məqsəd: Vurma və bölmə tərkibli bərabərliklərdə məchul komponenti tapma bacarığının inkişaf      et-

dirilməsi (riyaz. IV. 7.). Sadə mütənasibliklə bağlı məsələlərin həlli (riyaz. IV. 7.).
Ön şərtlər: Vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqələndirilməsi (riyaz. III. 3.).
Resurslar: Həndəsi fiqurların modelləri (kublar, kvadratlar, dairələr).

Yardımçı resursları sətirlərə və sütunlara dərslikdə təqdim olunduğu kimi yerləşdiririk:
Şagirdlərdən bu dərslikdə təqdim edilmiş təsvirə uyğun vurma və bölmə 

tərkibli bərabərliklər fikirləşmələrini xahiş edirik. Şagirdləri yazı lövhəsinə 
çıxarırıq və lazım gələrsə bizim də yardımımızla onlar yazı lövhəsində müvafiq 
bərabərlikləri təqdim edirlər:

    4⋅6=24          24:4=6
    6⋅4=24  24:6=4.

Sonra yazı lövhəsində məchul komponent tərkibli bərabərliklər təsvir edirik.
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1) n⋅6=24  2) 4⋅n=24 3) n:6=4  4) 24:n=6.

Şagirdlər 1) və 2) bərabərliklərə görə tapırlar:
   n=24:6=4
   n=24:4=6
3) və 4) bərabərliklərə görə:
   n=6⋅4
   n=24:6.
Bölmə və vurma tərkibli bərabərliklərdə məchul komponentin tapılmasına dair məsələlərin həll 

edilməsini davam etdirməmiz məqsədəuyğundur, 35 - 38  məsələlərdən istifadə edirik.

Vurma və bölmə bərabərliklərini 25 - 29  təsvirlərlə  əlaqələndirməyə dair aktivliklər şagirdlərlə 
birlikdə artıq keçilmişdir. Onun mənimsənilmə səviyyəsinin qiymətləndirilməsi şagirdlər tərəfindən 
məsələlərin müstəqil olaraq yerinə yetirilməsinə müvafiq şəkildə aparılaraq mümkündür. Onlar dərslikdə 
təqdim olunan nümunədən də istifadə edəcəklər.

41 - 43  məsələlər isə riyaz. IV. 7.-də nəzərdə tutulan nəticələrlə əlaqədardır - düz mütənasibliklə 
əlaqəli məsələlərin həlli. Bu məsələlərdə işimiz əsasən, bir neçə eynitərz əşyanın dəyərinə görə vahidin 
qiymətini tapmaqladır. Müəllimlərə məsləhət edirik ki, öncə  o halları müzakirə etsinlər, nə zaman ki, 
vahidin qiymətinə uyğun olaraq bir neçə vahidin dəyərini hesablamalı oluruq (riyaz. IV. 7.). 

_ Tutaq ki, bir bloknotun qiyməti 2 laridir. 6 ədəd bu cür bloknotun dəyəri nə qədər olacaqdır?
Təsvirdən istifadə edilməsi də mümkündür
                                                   
2 lari 2 lari       2 lari         2 lari  2 lari        2 lari
Sualı təkrar edirik.
– 6 ədəd ikilarilik bloknotumuz vardır. Altısının ümumi dəyəri neçə olacaqdır? (6.2=12 lari).
Şagirdlərə bir neçə analoji məsələ də təklif edək – 3 kitabdan hərəsinin qiyməti 5 laridir. Üçünün 

birlikdə dəyəri nə qədərdir?
Yenə həmin qiymətə olan 5 ədəd kitabın dəyəri nə qədər olacaqdır? 
Soruşuruq:
– 6 ədəd bu cür kitabın dəyəri nə qədər olacaqdır? 7-sinin?
Bölmə ilə əlaqədar məsələlərə yalnız bundan sonra keçirik. Eləcə də, bölməni yenə də vurma ilə 

əlaqələndiririk.
– 4 bloknotdan hər birinin qiyməti 6 laridir, bu bloknotların dördünün birlikdə dəyəri nə qədər ola-

caqdır? (6.4=24).
– Bu bərabərliklə bölmə tərkibli hansı bərabərliklər əlaqəlidir? (24:4=6. 24:6=4).
– Bərabərliyi müzakirə edək: 24:4=6.
Burada tam dəyərə (24 lari) və 1 bloknotun dəyərinə (qiymətinə) görə bloknotların sayını tapırıq.

Faktiki olaraq, 41  məsələnin həllinə qədər gəldik.

Bundan sonra 43  məsələnin həlli barədə müzakirə aparırıq.
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Eyni cür buketlər bağlandığından, hər birində eyni sayda novruzgülü, eyni sayda çobanyastığı və eyni 
sayda maralgülü olmalıdır; bu miqdarları bölməklə tapırıq:

   12:3;  18:3;  30:3.
Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədlərdən birinin yerinə yetirilmə səviyyəsini yoxlamaq üçün şagirdlərə 

42  Məsələni həll etmələrini tapşıraq. Hər bir kitabın qiyməti 12:3=4 (lari), 5 kitabın dəyəri 5.4=20 (lari).

Ev tapşırığı üçün 38 - 56  məsələlərdən istifadə edək.

98-ci DƏRS 

Mövzu: Ədədlərin vurulması və bölünməsi. Bölmənin xassələri. 
Məqsəd: Vurmanın xassələrinə, məchul komponentin tapılmasına və vahidin qiymətinə görə bir neçə 

vahidin dəyərinin hesablanmasına və onun tərs məsələsinə dair biliklərin yoxlanılması (riyaz. IV. 7.). Düz 
mütənasibliklə bağlı məsələlərin həlli (riyaz. IV. 7.). (Yekunlaşdırıcı məşğələ).

Ön şərtlər: Məsələləri həll edərkən vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə edilməsi (riyaz. 
III. 3.).

Şagirdlərə ev tapşırığı kimi verilən məsələlərə bənzər məsələlər əvvəlki dərsdə həll edilmişdi. Ev 
tapşırığını yerinə yetirmə səviyyəsinə uyğun olaraq, bu məsələlərin mənimsənilmə səviyyəsini qiymətləndirə 
bilərik.

 Testləmə keçirək. Şagirdlərin nəyi və necə öyrəndiklərini, hansı bacarıq-vərdişləri qazandıqlarını test 
vasitəsi ilə öyrənə bilərik. Test açıqsonluqlu və qapalısonluqlu tapşırıqlardan ibarətdir. Qapalısonluqlu 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi cavablara görə qiymətləndirilir. Açıqsonluqlu məsələlər isə müzakirə 
aparılmasını, cavabı əldə etmə üsulunun nümayiş etdirilməsini tələb edir. Test nümunəsini təklif edirik:

1 – 4  Məsələlərdə doğru cavabı seçin:

1    7.5+7.3 ifadəsinin qiymətini hesablamaq olar
 a) 7.7 hasilini tapmaqla  b) 7.8 hasilini tapmaqla
 c) 8.9 hasilini tapmaqla  ç) 7.2 hasilini tapmaqla

2  18:0-ın qiyməti
 a) sıfırdır b) birə bərabərdir c) mövcud deyil  d) 18-ə bərabərdir

3    Dəftərin qiyməti 3 laridirsə, o zaman 5 dəftərin dəyəridir
 a) 9 lari  b) 15 lari  c) 12 lari  d) 8 lari.

4     5 bloknotun dəyərini biliriksə, o zaman bloknotun qiymətini tapmaq üçün bu qiyməti 
 a) 5-ə vurmalıyıq   b) 5-ə bölməliyik
 c) 5 vahid artırmalıyıq   d) 5  vahid azaltmalıyıq.
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Məsələləri həll edin:

5  Aşağıdakı şəkildə təqdim oluna bilən vurma və çıxma tərkibli bütün bərabərlikləri yazın:  

6  5 şagirdə əvvəlcə 35 qələmi bərabər şəkildə paylayırlar, sonra – 15 dəftəri və sonunda – 10 kitabı. 
Hər bir şagirdə neçə qələm, neçə dəftər və neçə kitab düşür?

 Müəllim analoji məsələlərin hər iki variantını tərtib edir. Bu variantları yazı lövhəsində yazmaq, 
yaxud vərəqlərdə çap edərək, şagirdlərə paylamaq olar. Şagirdlər yazılarını bizə təhvil verirlər. Nəticələr və 
rəylər sonrakı dərsdə açıqlana bilər, nəticələrin analizi isə müvafiq sxemlə qeydə alınaraq təhlil oluna bilər. 
(G-PriEd-in hazırladığı elektron resurslardan istifadə edin).

Yazının nəticələrini sonrakı çalışma üçün nəzərdə tutacağıq. Əlavələrdəki bəzi məsələlərə sonralar 
xüsusi paraqraflar həsr ediləcəkdir.

Tapşırığı 6 - 10  əlavə məsələlərdən seçə bilərik. 

99-cu DƏRS 

Mövzu: Ədədlərin vurulması və bölünməsi. 
Məqsəd: Riyazi oyundan istifadə edərək, şagirdlərdə riyaziyyatın öyrənilməsinə marağın yüksəldilmə-

si, “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim edilən məsələlərdən istifadə etməklə şagirdlərin müxtəlif intellektual 
bacarıqlarının inkişafına çalışmaq (bölmə əməlinin müxtəlif cür nümayiş etdirilməsi, bölmənin xassələrinin 
dərk edilməsi, diqqətin təmərküzləşdirilməsi, fəza təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsi). 

Ön şərtlər: vurma və bölmənin xassələrinə və onların qarşılıqlı əlaqələrinə dair biliklər.
Resurs: dərslik.

Dərsə yekunlaşdırıcı  testin yerinə yetirilməsini təhlil etməklə başlayırıq. Çalışaq ki, daha çox ruh-
landırıcı, həvəsləndirici və tərifli sözlər işlədək. Sizin rəyləriniz şagirddə optimizm üçün əsas yaratmalıdır – 
bu, şagirdlərin motivasiyasını yüksəldir (xarici motivasiya). Xarici motivasiyanı yüksəltmək məqsədilə dər-
sin sonunda keçirdiyimiz riyazi oyunu yarışma formasına salmamız məqsədəuyğundur. Elə buradaca onu da 
qeyd edək ki, istedadlı uşaqların motivasiyası da çox önəmlidir. İstedadlı uşaqların da təlimdə aşağı nəticələr 
göstərməsi tez-tez rast gəlinən haldır ki, bunun səbəblərindən biri məhz motivasiyanın olmamasıdır.

“Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim edilən məsələlər üzərində çalışma akademik səviyyəsi yüksək olan 
uşaqlara özlərini göstərmək üçün gözəl vasitədir. Qrupda akademik səviyyəsi aşağı olan şagirdlərin onlara 
qoşulması, marağın artması, nəticələri yaxşılaşdırmaq istəyinin gücləndirilməsi, bacarıqların inkişafına 
nail olmaq üçün ən gözəl vasitədir. Ümumi tempdən geri qalan şagirdlər qapalısonluqlu məsələlərdə doğru 
cavabları seçərkən özlərini göstərmə imkanı əldə edə bilirlər – doğru cavabları göstərir və tərəfimizdən 
tərifə layiq görülürlər.
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“Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim edilən məsələlər üçün göstərişlər: 

1  Məşğələ üç mərhələdən ibarətdir. I mərhələdə şagird kubiklərin miqdarını üç bərabər hissəyə 
bölür, yəni bölmə əməlindən istifadə edir və nəticə çıxarır – hər bir hissədə 3 kubik vardır. II mərhələdə o, 
bütün kubiklərdə təsvir olunmuş ədədləri toplamalı və alınmış cəmi 3-ə bölməlidir, 15 əldə edəcəkdir. III 
mərhələdə şagirdlər üç-üç kubik seçirlər ki, onlarda da təsvir edilmiş ədədlərin cəmi 15-dir. II mərhələni 
şagirdlər müstəqil olaraq həyata keçirə bilməsələr, müəllim onlara yardımçı suallar verir:

• Bütün kubiklərdə təsvir edilən ədədlərin cəmi neçəyə bərabərdir? (Cavab – 45).
• Məsələnin şərtini yada salaq/təkrar etdirək: üç yerə bölünmüş kubiklərin hər bir hissəsində ku-

biklərdə təsvir edilmiş ədədlərin cəmi eyni miqdardadır. Bu cəmin nə qədər olmasını hansı əməllə müəyyən-
ləşdiririk? (Cavab – 15, bu ədədi bölməklə müəyyən edirik).

Cavab: kubiklər belə qruplaşdırıla bilər: 1, 9, 5; 3, 8, 4 və 2, 6, 7.

2  I bərabərliyi deşifrə etmək üçün sual:

• İstənilən ədədi (0-dan fərqli olan) özünə böldükdə hansı ədəd alınır? Cavab 1-dir. Deməli,    fiquru 
ilə 1 ədədi qeyd olunmuşdur və 1:1=1 birinci bərabərlikdir.  II bərabərlikdə ikinci vuruq artıq məlumdur: o, 
1-ə bərabərdir, deməli,  fiquru 7 ilə qeyd olunmuşdur. III bərəbərlik belədir: 7:1=7.

3  Mümkündür ki, şagirdlər tərəfindən doğru cavab gecikdirilməsin. Doğru olmayan cavab halında – 
Paatadan 18 larini “geri ala” bilərik, bundan sonra onların məbləğləri bərabərləşəcək və bu “artıq qalan” 18 
larini də bərabər şəkildə bölüşdürək (2-yə bölək).

4   45 lari beş çərçidani hazırlamaq üçün ayrılmış məbləğdir. Bir çərçivəyə ödəniləcək məbləği tapmaq 
üçün şagirdlər bölmə əməlini yerinə yetirməlidirlər. Sonra suala cavab verməlidirlər: Nika 2 çərçivə üçün 
9.2=18 lari, Tornike 3 çərçivə üçün 3.9=27 lari alacaqdır.

Beləliklə, “Düşün, tap” rubrikasının ilk dörd məsələsi müxtəlif vəziyyətlərdə bölmə və vurma 
əməllərinin istifadəsində püxtələşməyə xidmət edir.

5  Məsələ isə şagirdin diqqətinin məşq edilməsinə də şərait yaradır. Ekspedisyaya gedən üç nəfər 
3 bulkanı bərabər şəkildə – hərəsinə  biri olmaqla böldülər. Sandro özünün 1 bulkasını yedi, Niniko isə 
Lukanın gətirdiyi iki bulkadan birini. Ona görə də Ninikonun bir bulka üçün ödədiyi 30 tetri tamamilə 
Lukaya düşür.

6  Məsələ şagirdlərdə fəza təsəvvürlərinin qavranılmasına da xidmət edir. Fiqurların həcmi anlayışının 
dərk edilməsində ilkin təsəvvür yaranır.

“Vurma cədvəlində yanılmıram” oyunu
Başlığından da göründüyü kimi, vurma və bölmədə püxtələşməyə xidmət edir. Doğru cavabı seçməkdən 

əlavə, şagird sürətə də diqqət yetirməlidir.

Ev tapşırığına V fəslin əlavə 11 - 15  məsələlərindən seçə bilərsiniz. 
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§ 3. SONU SIFIRLA BİTƏN ƏDƏDLƏRİ VURURUQ
Paraqrafa 3 dərs həsr edirik

100-cü DƏRS 

Mövzu: Sonu sıfirla bitən ədədlər üzərində vurma.
Məqsəd: Ədədlərin 10-a, 100-ə, 1000-ə və s. və i.a. – bir 1-liklə və sıfırlarla yazılmış ədədə vurma 

qaydasından və vurmanın assosiativliyi xassəsindən istifadə etməklə,  sonu sıfirla bitən ədədlər üzərində 
vurmanın dərk edilməsi (riyaz. IV. 3; riyaz. IV. 7.). 

Ön şərtlər: Ədədin mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində yazılışının ifadə olunması (geniş formada), 
sonu sıfirla bitən ədədlərin toplanması.

Resurslar: Həndəsi fiqurların modelləri.

Bir 1-liklə və  sıfırlarla yazılmış ədədlərə vurmağı ədədin mövqeli sistemdə yazılışı qaydasına dair 
əvvəlki biliklərlə əlaqələndiririk.

Ədədlərin mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində təqdim edilməsini yada salırıq.
 Ondan əvvəl bir 1-liklə və sıfırlarla yazılan ədədlərin toplanmasını yada salmaq lazım gəlir (III sinif, 

III fəsil, § 8).

Məsələn, yada sala bilərik ki, 
    10+10+10+10=40
    100+100+100+100=400
    1000+1000+1000+1000=4000.

Bu bərabərlikləri yazı lövhəsində təqdim etdikdən sonra şagirdlərə vurmanın çox saylı toplama ilə 
bağlılığını xatırladırıq və bu bərabərliyi onlar belə yazırlar:

    4⋅10=40
    4⋅100=400
    4⋅1000=4000.

Yalnız bundan sonra ədədlərin mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində ifadəsini yada salmağa keçə bilərik 
və məsələn, 4562-ni belə yaza bilərik:

    4562=4⋅1000+5⋅100+6⋅10+2.

Dərslikdəki şəkildə təqdim olunan markaların sayını isə belə yazırıq:
    4⋅100
Üçrəqəmli və dördrəqəmli ədədlərin mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində ifadə olunmasında isə hər bir 

toplanan birrəqəmli ədədin bir 1-liklə və sıfırlarla yazılmış ədədlərə hasilidir. Bu hasil birrəqəmli ədədin 
sonuna sıfırları yazmaqla alınan ədədə bərabərdir:

    3538=3⋅1000+5⋅100+3⋅10+8=3000+500+30+8.

İndi isə ikirəqəmli ədədlərin vurulmasını təhlil edək: 73⋅10.

Şagirdlərə müraciət edirik.
– Ədədlər üzərində vurma əməlinin toplama ilə əlaqəsini yada salın, bu hasil neçə onluğa bərabərdir?
(Bu hasil 73 onluqdur).
– İndi yada salın və söyləyin, 73 onluq neçə yüzlükdən və neçə onluqdan ibarətdir (7 yüzlük və 3 on-

luq).
– Beləliklə, 73.10 (73.10=730).
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Analoji olaraq, 73.100 hasilini sual-cavab rejimində müzakirə edirik.
–  Neçə yüzlük vardır?  73.100 (73 yüzlük).
– 73 yüzlük neçə minlik və neçə yüzlükdən ibarətdir? (7 munlik və 3 yüzlük).
– Deməli, 73.100=7300.
Başqa misalları və – üçrəqəmli ədədin 10-a vurulmasını, ikirəqəmli ədədin 1000-ə vurulmasını, 

üçrəqəmli ədədin 10-a vurulmasını – müzakirə edə bilərik. Yalnız bundan sonra şagirdlər 1-dən və sıfırlardan 
düzəlmiş ədədlərin vurulması qaydasını formalaşdıra bilərlər.

3-cü misalda isə birrəqəmli ədədin sonu sıfırla bitən ədədə vurulması təqdim edilmişdir. Ədədlərin 
vurulmasının assosiativliyinindən (qruplaşdırma qanununundan) istifadə edirik:

8.90=8. (9.10)=(8.9).10=72.10=720
Elə burada təqdim olunan məsələlərə, başqa məsələlər də əlavə edə bilərsiniz.
  

Sonra 1  və 2  məsələlərdə göstərilən suallara cavabların seçilməsi prosesinə keçirik:
 • Hər bir qrupda 4 onluq vardır;
 • Şəkildə cəmi 12 onluq vardır;
 • Bu şəkildə 3 . (4.10) vurması təsvir edilib;
 • Bu üç ədədin hasili 120-dir.

2  • Xətlərlə bir-birindən yüzlüklərin 3 qrupu ayrılmışdır;
 • Hər qrupda 2 yüzlük vardır;
 • Şəkil vurmanı təsvir edir: 3 . (2.100).
 • Bu üç ədədin hasili 600-dür.

Şagirdləri növbə ilə yazı lövhəsinə çıxarırıq və bizim yardımımızla onlar 3 - 19  məsələləri həll 
edirlər. Siz və sinif isə onların nəticələrini müzakirə edirsiniz.

Eyni zamanda, onlar artıq öz müşahidələrinin nəticəsindən də istifadə edərək, məsələn,  birbaşa yaza 
bilərlər:

 500⋅5=2500.
Ancaq bu hasili başqa üsullarla da tapa bilərik: məsələn, çox saylı toplama ilə:
 500+500+500+500+500=2500;
Vurmanın assosiativlik xassəsindən istifadə etməklə:
   5⋅500=5⋅(5⋅100)=(5⋅5)⋅100=25⋅100;
 25 yüzlük isə 2 minlik və bir də 5 yüzlükdür.
 25.100=2500.

Bundan sonra dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirilməsini qiymətləndirmə məqsədilə 

şagirdlərə 20 - 28  məsələlərdə doğru cavabları seçmək üçün tapşırıqlar verə bilərik.

Ev tapşırığını  1 - 23  məsələlərdən seçə bilərik.
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101-ci DƏRS 

Mövzu: Sonu sıfirla bitən ədədlərin vurulması.
Məqsəd: Hesablamaları yerinə yetirərkən 100-ə və 1000-ə və s. vurmanın və sonu sıfırlarla bitən ədədə 

vurmanın qısaldılmış qaydalarından istifadə bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 3; riyaz. IV. 7.). 
Ön şərtlər: “Yuvarlaq” ədədlərin toplanması, ədədləri onluq mövqeli sistemdə yazma bacarıqları.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra sonu sıfırlarla bitən ədədlərin vurulması ilə əlaqədar olan məsələlərin 

həllinə keçirik.

 29 - 40  məsələləri sinifdə həll edirik.

29  Yerdəyişmə xassəsindən istifadə edirik.

30 , 31  və 32  məsələlərdə də vurmanın xassəsindən istifadə edilməsi mümkündür, lakin şagirdlər 
belə də müzakirə apara bilərlər:

 62>61, ona görə də 62 yüzlük 61 yüzlükdən çoxdur;
 521>512, ona görə də 521 yüzlük 512 yüzlükdən çoxdur;
 789<798, ona görə də 789 onluq 798 onluqdan azdır.

33   Xaçapurilərin üç yüzlüyü 300 xaçapuridir.

34  Mümkündür ki, bəzi şagirdlər məsələni belə həll etsin: 7000=70.100, yəni, 7000 - 70 yüzlükdür, 
müvafiq olaraq, 70 qutu lazımdır. Məsələni bu cür həll edən şagirdlər həvəsləndirilməyə layiqdirlər.

Əgər şagirdlər tərəfindən belə bir üsul göstərilməzsə, sinfi müzakirəyə özünüz qoşmalı olacaqsınız.

35  Əvvəlki məsələnin bənzəridir, ona görə də 34 -ü həll etdikdən sonra, bu məsələni şagirdlərə 
müstəqil iş üçün təklif edək; 23 000 ədədi 23 minlikdən ibarətdir, 1000 ədədinin 23 dəfə götürülməsindən, 
23-ə vurulmasından alınır.

36   Şagirdlərin bəzilərinə xatırladaq, bəzilərinə isə izah edək ki, 10 dəfə çox - 80 larini 10 dəfə əldə 
etmək, 10-a vurmaq deməkdir.

37   Şagirdlərin vurma əməlinin mahiyyətini daha yaxşı qavramaları üçün, lazım gələrsə, həlli çox 
saylı toplama ilə əlaqələndirə bilərsiniz. 1 saatda 70 km, 10 saatda – 700 km.

38  Hər birində 10 yumurta olan 40 qutuda cəmisi 40.10, yəni, 400 yumurta olacaqdır. 8 qutunun 
hərəsində 30 yumurta olarsa, o zaman bu 8 qutuda cəmisi 8.30 yumurta, yəni 240 yumurta olacaqdır.

Cəmisi – 400+240=640.

39  12-yə nisbətən 10 dəfə çoxdur, yəni 12.10=120. Hər ikisinin cəmi – 120+12=132.

40  Səhər saat 10-dan saat 2-yə, yəni 14-ə qədər 4 saatdır. Bu 4 saat ərzində avtomobil 400 km gedə 
bilər, deməli, Niko aeroporta saat 2-dək getməyi bacarar, ona 4 saatdan az vaxt lazım gələcəkdir.

Ev tapşırığına 24 - 30  məsələləri veririk.
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102-ci DƏRS 

Mövzu: Sonu sıfirla bitən ədədlərin vurulması.
Məqsəd: Sonu sıfirla bitən ədədlərin vurulmasına dair biliklərin möhkəmləndirilməsi. Vurmanın 

xassələrindən istifadə bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 3., riyaz. IV. 7.). 
Ön şərtlər: “Yuvarlaq” ədədlərin toplanması, ədədlərin onluq mövqeli sistemdə yazılışı bacarığı.
Resurslar: Dərslik, dəftər.

Dərsə ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq. Diqqətimizi 24  məsələnin həllinə yönəltməmiz arzuolu-
nandır – o, riyaz. IV.7-də göstərilən hədəf nəticələrlə əlaqədardır – vahidin qiymətinə görə, bir neçə vahidin 
dəyərinin hesablanması. Bu zaman vurma əməlini yerinə yetiririk – bu məsələ əvvəlki məşğələlərdə də 
müzakirə olunmuşdur: 300 qaz sobasının hazırlanmasına 90x300 lari lazımdır,

90⋅300=27000.

25  Burada 30.40 hasilini tapmaq lazımdır - 12.100=1200.

26  1000 - on yüzlükdür, ona görə də 1000 dolları 10 həftəyə əldə etmək mümkündür. Lari ilə 

240.10=2400 lari əldə edəcəkdir.

27  Baçuki məşğələ üçün 120 dəqiqə sərf etdi, yəni 2 saat; 60 dəqiqə 1  saat olduğuna görə – 2 saat.

28  Salomenin 13.10=130 larisi qaldı, varı idi – 130+13=143 (lari).

29 Atası 250 lari xərclədi, cəmisi – 250+25=275 lari.

Bundan sonra “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim edilən məsələlərin müzakirəsinə keçirik. Bu rubrika 
ilə təklif olunan məsələlər şagirdlərə fərdi yanaşılması üçün gözəl vasitədir. Bəzi məsələlər sadədir, 
lakin şagirdlərdən fərasət sərgiləmələrini tələb edir, şagirdlərin hər biri onları həll etmək iqtidarındadır, 
bəzi məsələlər mürəkkəbdir, onların həllini yüksək akademik hazırlıqlı şagirdlərə tapşırırıq, ancaq sonra 

həllərin açıq müzakirəsinə hamısını qoşmalıyıq. Məsələn, 2  məsələdə təqdim edilən tapşırıqlar vurmanın 
xassəsindən istifadə etməklə vurmanı asanlaşdıran üsulun tapılmasını tələb edir.

9-a, 11-ə, 99-a vurmanı şagird paylama (distributivlik) xassəsindən istifadə edərək, 10-a vurmaqla belə 
əlaqələndirə bilər:

25.10=25. (9+1)=25.9+25.1
Beləliklə, 25.9=250–25=225;
O isə belə yazıla bilər: 25.9=25.(10–1)=250–25=225.
31.11=31. (10+1)=310+31=341;
25.99=25.(100–1)=2500–25=2475.
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1  Məsələ 5, 7 və 2-dən hər cür düzülüşün (yerdəyişmənin) tərtib olunmasını tələb edir. Müəllim yaxşı 
bilir ki, onların sayı 6-dır.

Hasilləri tərtib etdikdən sonra hər bir şagird ən əlverişli qaydanı tapa bilər:
  (5⋅2)⋅7=70.

3   a) paylama xassəsinə görə,
37.5=37. (4+1)=37.4+37
Beləliklə, 37.4+5<37.5.
 b) aydındır ki, 68.7<68.7+68,
 c) 7.10–7=7. (9+1)–7=7.9+7–7=7.9, beləliklə, 7.9=7.10–7.
 d) 765.1000=765.999+765,
Beləliklə, 765.999>765.100–766.

4  Son bərabərliyi müşahidə etməklə başlayırıq, görürük ki,   1000 deməkdir, bunu nəzərə alaraq, 
birinci bərabərliyə müvafiq olaraq  500-dür, ikinci bərabərliyə görə  _  800-dür.

3  və 4  bu məsələlərin birgə səylə, bizim rəylərimizdən istifadə etməklə həll edilməsi arzuolunandır.

Məsələn, 4  məsələdə əvvəlcə hansı bərabərliyi izləmək gərəkdiyini təklif edə bilərik.

Ev tapşırığına V fəslin əlavə  16 - 20  məsələlərindən seçə bilərik. 

16   1 dollar = 245 tetri, yəni 100 dollar = 245.100 tetri = 245 lari.

17  Əvvəlki məsələni nəzərə alaraq, 1000 dollar = 245.10 lari = 2450 lari.
Suvarmaların qiyməti 1259.2=2500 (lari) <2650 (lari) – vəsait yetərli deyildir.

18    8⋅400+16⋅200=(8⋅4)⋅100+(16⋅2)⋅100=3200+3200=6400.

19    6000–30⋅150=6000–(3⋅15)⋅10⋅10=6000–4500=1500.

20    20.25+10.60=10. (2.25)+6.100=500+600=1100 (tetri), 11 lari.
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§ 4. VURUQLARI YUVARLAQLAŞDIRIRIQ VƏ TƏXMİNİ HASİLİ TAPIRIQ
Paraqrafa 4 dərs həsr edirik

Riyaziyyatın öyrənilməsi və onun çox yönlü istifadəsi zamanı kəmiyyətlərin təxmini qiymətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi və bu kəmiyyətlərin qiymətləndirilməsi məsələləri həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
bilik sonralar dəqiq qiymətləri axtararkən düzgün istiqamət yaradacaqdır. Çox zaman məsələnin tədqiq 
edilməsi məhz bu təxminlərlə və qiymətləndirmələrlə başa çatır. Bu dəfə də şagirdlər bu istiqamətdə yenə 
bir addım atırlar – müvafiq bacarıqları əldə edir və dərinləşdirirlər. 

103-cü DƏRS 

Mövzu: Yuvarlaqlaşdırmadan istifadə etməklə təxmini hasilin tapılması.
Məqsəd: Yuvarlaqlaşdırmanın əlverişli formasını seçməklə (ali mərtəbəyə, yaxud başqa mərtəbəyə 

qədər) təxmini hasilin tapılması; hasilin qiymətləndirilməsi, uzun-uzadı hesablamalardan yayınmaq; sonu 
sıfırlarla bitən ədədlərdə vurmadan istifadə (riyaz. IV. 3.). 

Ön şərtlər: Vurma cədvəli, sonu sıfırlarla bitən ədədlərin vurulmasına dair biliklər.

Aktivliyin təsviri
Müvafiq məsələlərlə müəllim şagirdlərin zəruri olan əvvəlki biliklərini: vurma cədvəlini; 10-luq 

dərəcələrinə görə (yəni, 1 və 0-la yazılan ədədlərdə) ədədin vurulması qaydasını; sonu 0-la bitən ədədlərin 
vurulması qaydasını; yuvarlaqlaşdırma qaydalarını  yoxlayır. 

Sinif çalışması üçün nəzərdə tutulan 1 - 3  testlərindən də, müəllim tərəfindən düşünülmüş bənzər 
məsələlərdən də istifadə edə bilərik.

Sadalanan məsələlərdə şagirdlərin hazırlıqlı olmalarından əmin olduqdan sonra müəllim testin birinci 
məsələsini təklif edir – hər şagird üçün ekskursiya xərci 18 lari olduğu təqdirdə 600 lari 29 şagirdə bəs edər, 
ya yox  və məsələnin cavabını (ətraflı hesablamalar keçirmədən) soruşur.

• Məsələnin sualına cavab vermək üçün hansı əməliyyat yerinə yetirilməlidir? (Vurma əməli – 29-un 
19-a vurulması gərəkir.

• Alt-alta yazmaqla vurmadan 29 .18 hasilini 600-lə müqayisə edə bilərikmi? Şagirdlər bu hasili 
29-u və 18-i yavarlaqlaşdırmaqla qiymətləndirəcəklər, 30.20=600 götürəcəklər və 600 lari yetərli məbləğdir 
deyə, cavab verəcəklər, o, 29.18-dən çoxdur.

Bir daha dəqiqləşdirək:
• 29 və 18-in yuvarlaqlaşdırılması çoxalma ilə, ya azalma ilə baş verdi? (Çoxalma ilə)
• Yuvarlaqlaşdırılmış ədədlərin hasili 29.18-in hasilindən çoxdur, ya az? (Çoxdur, çünki hər iki vuruq 

çoxalma ilə yuvarlaqlaşdırılıb).

Vuruqları ən böyük mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla digər hasillərin də qiymətləndirilməsini tək-
lif edirik. Məsələn, mətndə verilmiş məsələlər: 327.41 hasilində hər iki vuruq azalma ilə yuvarlaqlaşdırılır, 
buna görə də yuvarlaqlaşdırılmış vuruqların hasili 327.41-dən azdır. 

47.823 hasilinin vuruqlarından biri çoxalma, digəri – azalma ilə yuvarlaqlaşdırılır. Yuvarlaqlaşdırmaqla 
alınan hasilin 47.823 hasili ilə müqayisə edilməsini şagirdlər bacaracaqlarmı? Burada sinifdə  fikir 
müxtəlifliyi olacaqdır. Son olaraq şagirdlər nəticə çıxarmalıdırlar ki, bu halda əvvəlcədən dəqiqləşdirmədən 
təxmini hasilin dəqiq hasillə müqayisə edilməsi çətindir. 
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Sinifdə həll olunası məsələlərin müzakirə edilməsi aktivliyin əsas tərkib hissəsidir.

1 - 3  məsələlərlə şagirdlər vuruqları yuvarlaqlaşdırmaqla vurma əməlini yerinə yetirmək işində 

püxtələşəcəklər.  4 - 17  məsələlərdə buna yuvarlaqlaşdırma nəticəsində alınmış hasilin sonrakı 
dəqiqləşdirilməsi əlavə olunur.

Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə nail olma səviyyəsini qiymətləndirmək üçün şagirdlərə 18 - 25  

məsələləri müstəqil olaraq yerinə yetirmələrini təklif edə bilərik. Eyni zamanda, nə zaman mümkün olarsa, 
onlardan hasilin sonrakı dəqiqləşdirilməsini də xahiş edirik;  burada şagirdlərin işinə bir nümunə kimi, 
mətndə həll edilmiş məşğələlər faydalı olacaqdır.

26 - 32  məsələlər də aktivliyi daha sonralar genişləndirmək məqsədi ilə, sinifdə müzakirə olunacaqdır. 
Burada artıq yuvarlaqlaşdırma nəticəsində əldə olunan cavabın hasilin dəqiq qiyməti ilə müqayisə olunması 
da tələb olunur. Məsələn, yüksək mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla əldə etmişik:

     214⋅731≈200⋅700=140000.

Yuvarlaqlaşdırma azalma ilə baş verdiyindən, təxmini qiymət hasilin dəqiq qiymətindən azdır.
Ev tapşırığını 1 - 29 məsələlərdən seçə bilərik. 

104-cü DƏRS 

Mövzu: Təxmini hasilin tapılması üçün vuruqların yuvarlaqlaşdırılmasından istifadə etmə.
Məqsəd: Praktiki məsələlərin həllində şagird hasilin təxmini tapılmasından istifadə edə bilməlidir; 

sonu sıfırlarla bitən ədədlərin vurulmasının qısaldılmış qaydalarından istifadə edilməsində püxtələşmə (ri-
yaz. IV. 3., riyaz. IV. 7.). 

Ön şərtlər: Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması; hasilin təxmini qiymətini tapma bacarığı.

Ev tapşırığının yoxlanılmasında, ön şərtlərin nəzərə alınması da gərəkir – vuruqların yuvarlaqlaşdırıl-
ması yolu ilə şagirdlərin təxmini hasili tapıb-tapmadıqlarını müəyyən edirik. “Testlərdə” cavabları seçmək 
də bu bacarıqlardan istifadə olunmasını tələb edir; 1 , 2  məsələlərlə yüksək mərtəbənin rəqəminin, 
onun qiymətinin neçə olmasının, ədədi yüksək mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla hansı nəticənin alın-
masının şagirdlərin yadında olub-olmamasını müəyyən edirik.

3 Məsələdə yüksək mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırmadan sonra 300-lə 10-un hasilini tapmalı 
olacağıq.

4 , 5  məsələlərdə hasilin qiymətləndirilməsi vuruqlardan birinin yüksək mərtəbəyə qədər 
yuvarlaqlaşdırılması ilə baş verir. 6 - 15 Məsələlər də həmin qəbildəndir, məsələn, 24.7≈20.7=140.

16 - 29  məsələlərdə isə hər iki vuruğun yüksək mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırılması yolu ilə 
hasilin təxmini qiymətini tapmaq tələb olunur; məsələn,

29  531⋅644≈500⋅600=300000.
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Dərsin əsas məqsədinin icrasına – praktiki məsələləri həll edərkən vurmanın qısaldılmış qaydalarından 

istifadə edilməsinə keçirik (riyaz. IV. 3.). Praktiki məsələlərin ( 40 - 42 ) həll edilməsindən əvvəl şifahi 

vurmanın müxtəlif üsullarına dair təlim gəlir. Məsələn, 34  məsələdə 35.34 hasilinin yuvarlaqlaşdırma yolu 
ilə tapılmasının bir neçə üsulu vardır:  

 35⋅45≈40⋅50=2000,

 35⋅45≈40⋅45=40⋅(40+5)=1600+200=1800,

 35⋅45≈35⋅50=(30+5)⋅50=1500+250=1750.

Bundan sonra hansı üsulun istifadə edilməsinin daha məqsədəuyğun olduğunu müzakirə etmək olar. Ən 
“yarıtmaz” üsulu tapmaqda şagirdlər çətinlik çəkməzlər (I üsul). II və III üsullar haqqında müxtəlif fərzi-
yyələr söyləmək olar – ən kiçik və ya ən böyük vuruğun yuvarlaqlaşdırılmasında hasilə hansı qiymət daha 
yaxındır? Ümumiyyətlə, yuvarlaqlaşdırma xətasının əhəmiyyəti vardır, lakin bu məsələdə vuruğun yuvar-
laqlaşdırılmasının hər iki halında mütləq xəta eynidir – 5. Ancaq, kiçik vuruğun yuvarlaqlaşdırılmasında bu 
xəta da iri ədədlərə vurulur (hasildəki xəta artıqdır). III üsuldan istifadə edərsək, daha yaxşı qiymətləndirmə 
əldə edəcəyik. Bu müzakirəni hansısa şagirdin düşünəcəyi istisna olunmur. Şagirdlərin bir hissəsinə bu 
müzakirəni aparmalarını ev tapşırığı kimi də verə bilərik.

Təxmini hasilin tapılması zamanı yuvarlaqlaşdirma ilə məhdudlaşmasaq, mümkündür ki, şagirdlər 
sadalanan təxminlərdən daha da yaxşısını təklif etsinlər: 35 . 45 ≈ 30 . 50=1500, bu isə əvvəl müzakirə etdi-
yimiz hallardakına nisbətən, hasilin dəqiq qiymətinə “bir xeyli daha yaxındır”.

35 - 38  məsələləri isə bütün şagirdlər müstəqil olaraq həll edə bilərlər. 

40 - 42  məsələlərin həlli ilə əsas məqsədə nail olma səviyyəsinin qiymətləndirilməsi baş verir. 42  

Məsələni şagirdlərlə birlikdə həll edə bilərik.
Burada birinci suala cavab vermək üçün ədədi ifadənin tərtib edilməsini və onun qiymətinin tapılmasını 

fikirləşmək lazımdır.
 32⋅55+18⋅55=(32+18)⋅55=50⋅55=50⋅(50+5)=2500+250=2750.

Təxmini qiyməti, təbii ki, çox tez tapacağıq:
 50⋅55≈50⋅60=3000.

Ədədi ifadədə bəzi şagirdlərin hər bir toplananın təxmini qiymətini tapıb toplaması mümkündür:
 32⋅55≈30⋅60=1800,

 18⋅55=20⋅60=1200.

Eyni qiymətləndirməni əldə edirik: təxminən 3000.

Bu məsələni həll etdikdən sonra şagirdlərə 40 - 41  məsələləri müstəqil olaraq həll etmələri üçün 
tapşırmaq olar.

 40  Məsələdə 55 . 18-i təxmini tapmalı olduqlarını şagirdlər başa düşməlidirlər.
 I.   55⋅18≈60⋅20=1200, 

 II.   55⋅18≈55⋅20=(50+5)⋅20=1000+100=1100,  və ya 55⋅18≈55⋅20=(55⋅20)⋅10=110⋅10=1100.

 III.   55⋅18≈60⋅18=60⋅(10+8)=600+480=1080.
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41   Burada 6.12.18-in təxmini qiymətini tapmaq lazımdır:
    6⋅12⋅18=(6⋅12)⋅18≈(6⋅10)⋅20=60⋅20=1200.

Ev tapşırığına 30 - 37  məsələləri verə bilərik.

105-ci DƏRS
(Yekunlaşdırıcı məşğələ) 

Mövzu: Vuruqların yuvarlaqlaşdırılması ilə hasilin təxmini qiymətinin tapılması.
Məqsəd: Göstərilən mövzu çərçivəsində şagirdlərin biliyi mənimsəmə səviyyəsinin yoxlanması.    
Ön şərtlər: Ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması, sonu sıfırla bitən ədədləri vurma vərdişləri.

Göstərilən mövzu ətrafında şagirdlərin biliyi mənimsəmələrinin yoxlanması ev tapşırığını yoxlamaqla 
başlayır və bu tapşırıqdakı məsələlər ( 30 - 37  məsələlər) müxtəlif üsullarla hasilin təxmini qiymətinin 
tapılmasına və praktiki məsələlərdə hasilin təxmini qiymətinin tapılmasına dair biliklərdən istifadə 
olunmasına aiddir.

31  Bu məsələdə hasilin təxmini qiymətini müxtəlif üsullarla tapa bilərik:
  48⋅26≈50⋅30=1500,

  48⋅26≈50⋅26=50⋅(20+6)=1000+300=1300,

  48⋅26≈48⋅30=(40+8).30=1200+240=1440.

32 , 33  Məsələlərdə isə daha əlverişli üsulun seçilməsi tələb olunur.

33   41⋅23≈40⋅23=40⋅(20+3)=800+120=920,

  41⋅23≈40⋅20=800,

  41⋅23≈41⋅20=(40+1)⋅20=800+20=820.

Verilən hasili 920 hasili daha yaxşı qiymətləndirir – daha böyük vuruğun yuvarlaqlaşdırılması baş verdi 
və yuvarlaqlaşdırma xətası da kiçikdir – 1 vahid, bu isə dəqiq qiymətdən yalnız ikinci vuruğa bərabər 
qiymətlə “sapmaya” səbəb olur.

34 - 35 məsələlər isə praktiki istifadəyə dair idi.
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34   Hər iki vuruğun çoxalma ilə yuvarlaqlaşdırılması ilə də məhdudlaşa bilərik – hər səfdə 

təxminən 10 . 30=300 hərbçi var idi.

35 Demək olar ki, hekayə 300 . 100=30000 sözdən ibarətdir. Hesab etdik ki, bütün səhifələr eyni 
cürdür.

36  38⋅12⋅204=38⋅(12⋅204)=40⋅(10⋅200)=40⋅2000=80000.

Burada təxmini qiyməti taparkən hesab edək ki, bütün səhifələr eyni miqdarda sətirlərdən, sətirlər isə 
eyni sayda sözlərdən ibarətdir.

37   Bu məsələdə 40 . 48 . 110 hasilinin təxmini qiymətini tapmalıyıq, aşağıdakı qiymətləndirmə 

ilə məmnun qalmamız mümkündür:
 40⋅(48⋅110)≈40⋅(50⋅100)=40⋅5000=200000.
Şəhərin bu məhəlləsində təqribən 200 000 nəfər sakin yaşayır. Bu məsələlər həm də onunla maraqlıdır 

ki, onları bəsit mütənasib münasibətlərlə ilgili məsələlərlə əlaqələndirə bilərik (riyaz. IV.7.).
• Hər cərgədə 28 hərbçi varsa, 9 cərgədə onların sayı 9 . 28 nəfər olacaqdır.
• Əgər hesab etsək ki, hər bir səhifə 295 sözdən ibarətdir, o zaman 88 səhifə 295 . 88 sözdən ibarət 

olacaqdır.
• Kitabın bir səhifəsində 38 sətir, hər sətirdə isə 12 söz varsa və əgər hesab etsək ki, bütün kitab 204 

bu cür səhifədən ibarətdir, o zaman bir səhifədə 38 . 12, 204 səhifədə – 38 . 12 . 204 ≈ 40 . 10 . 200=80 000  
söz vardır.

• Bir məhəllədə 40 küçə, hər bir küçədə 48 ev varsa, bir məhəllədə bütün evlərin sayı 40 . 48-dir, hər 
bir evdə 110 nəfər sakin varsa, o zaman bütün sakinlərin sayı (40 . 48) . 110-dur.

Ev tapşırıqlarına verilən məsələləri təhlil və şagirdlərin həllərində vacib düzəlişləri etdikdən sonra 
yekunlaşdırıcı yazı yaza bilərik, yazılı tapşırıq 5 sadə “testdən” ibarət ola bilər (qapalısonluqlu məsələlər). 
Şagirdlərin üzərinə yalnız testi dərk etmə və cavabı müəyyənləşdirmək düşə bilər.

1  407.13 hasilində vuruqları yüksək mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdıqda və hasili təxmini olaraq 
tapmalı olduqda hansı ədədləri vurmalı oluruq?

 a) 410-u 10-a   b) 400-ü 10-a 

 c) 400-ü 15-ə   d) 407-ni 10-a.

2  487 . 19 hasilində vuruqları yüksək mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdıraraq, təxmini hasili tapırıqsa, 
hansı ədədləri vurmalı oluruq?

 a) 480 və 20   b) 480 və 10

 c) 400 da10   d) 500 və 20.

3   Bərabərsizliklər verilmişdir:
     I.     5⋅611>5⋅600, 
  II.     5.611<5.600,
  III.      5.611=5.600. 

Bunlardan doğrudur: a) yalnız II, b) yalnız III, c) II və III, ç) yalnız I.
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4  Avtomobil saatda 81 km məsafə qət edir. Avtomobilin 5 saat ərzində qət etdiyi  məsafəni  belə 
qiymətləndirə bilərik:

 a) 300 km-dən az yol qət edəcək,  b) 400 km-dən az yol qət edəcək, 

 c) 380 km-dən az yol qət edəcək,  d) 400 km-dən çox yol qət edəcək. 

5  25 . 35  hasilini təxmini hesablayarkən, daha yaxşı qiymətləndirmə əldə edərik, əgər
 a) hər iki vuruğu yuvarlaqlaşdırarıqsa,
 b) yalnız birinci vuruğu yuvarlaqlaşdırarıqsa,
 c) yalnız ikinci vuruğu yuvarlaqlaşdırarıqsa.

5-ci məsələnin həlli bir az daha çox fikirləşməyi tələb edir. Analoji məsələni artıq təhlil etmişik. Ona 
görə də, yoxlayarkən şagird 5-ci məsələdə doğru cavabı tapmış olsa belə, cavabın doğruluğunu izah et-
məsini ondan xahiş edə bilərik. Hər bir vuruğu yuvarlaqlaşdırarkən “xəta” (mütləq xəta qiyməti) yalnız 5 
vahiddir; ona görə də böyük vuruğun yuvarlaqlaşdırılması ilə daha yaxşı nəticə alınır – xəta qiyməti 5 dəfə 
kiçik vuruqdur.

Şagirdlərə layihəni icra etmələrini tapşıra bilərik, onun təqdimatı sonrakı dərsdə olacaqdır.

106-cı DƏRS

Mövzu: Ədədlərin hasilinin təxmini qiymətinin tapılması.
Məqsəd: Praktiki məzmunlu məsələlərdə sonu sıfırla bitən ədədlərin vurulmasının qısaldılmış qay-

dalarından istifadə edilməsi (riyaz. IV.3.), göstərilən mövzuda layihənin müdafiəsi və qiymətləndirmə 
bacarığının işlənməsi.    

Ön şərtlər: Sonu sıfırla bitən ədədlərin vurulmasının qısaldılmış qaydalarına dair biliklər.

Dərsdə şagirdlərə təklif olunan layihənin müdafiəsi aparılır. İlk öncə biologiya və gürcü dili dərslikləri-
ni seçən şagirdləri ayırırıq. Məruzəçilərə suallar vermək, onların çıxışlarını qiymətləndirmək üçün 3 oppo-
nent seçilir. Məsələn, onlardan soruşa bilərik – məruzəçinin hər bir dərslikdən seçdiyi səhifələr nə dərəcədə 
tipikdir, bu zaman nəyi nəzərə almışlar? Bundan sonra istənilən şagirdə sual vermək səlahiyyəti verilir.

Müəllim sonda təqdimatı, opponentlərin suallarını yekunlaşdırır və onlar tərəfindən yerinə yetirilən 
çalışmanı qiymətləndirir; opponentlərin nəzərindən qaçan yanlışları göstərir, zira, mümkündür ki, oppo-
nentlərin də səhvləri olsun.

Dərsin sonunda müəllim ev tapşırığını elan edir: V fəslin əlavə məsələlərindən 21 - 25  tapşırıqları. 
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§ 5. BİRRƏQƏMLİ ƏDƏDƏ VURMA
Paraqrafa 4 dərs həsr edirik

107-ci DƏRS 

Mövzu: Birrəqəmli ədədə vurma.  
Məqsəd: Şagird birrəqəmli ədədlərə vurma alqoritmini mənimsəməlidir. MTP standartının nəticəsi ilə 

əlaqə (riyaz. IV. 3.) – şagird yazılı alqoritmdən vurma əməlini yerinə yetirmək üçün istifadə edə bilirsə, 
nəticə əhəmiyyətli dərəcədədir.

Ön şərtlər: (Əvvəlki biliklər və qabiliyyət-vərdişlər). Vurma cədvəli, sonu sıfırlarla bitən ədədlərin 
vurulmasına dair biliklər. Ədədin mövqeli sistemdə təqdim olunması.

Resurslar: İkirəqəmli ədədləri vurarkən təklikləri vurma nəticəsində onluqların ayrılmasının təsvir 
olunduğu şəkillər, məsəslən, 17.3=51.

                  

                  

                  

            

            

            

2 onluq

 3 onluq       1 təklik
Üç yeddilik = 2 onluq + 1 təklik.
Kubiklər, vurma cədvəli ilə plakat.

Yeni materialı izah edərkən, həmişə olduğu kimi, şagirdlərin təşkili forması olaraq, bütün sinfin işti-
rakını götürürük, mövzunun təhlil prosesində bütün şagirdlər iştirak edirlər. Yeni materiala keçməzdən əvvəl 
sonu sıfırla bitən ədədlərin vurulması və hasilin qiymətləndirilməsi zamanı ondan müxtəlif cür istifadə olun-
ması ilə əlaqəli olan ev tapşırıqlarını yoxlayırıq. Bu zaman yeni materiala keçmək üçün vacib olan hazırlıq 
prosesi də aparılır – təkrəqəmli ədədə vurduqda sonu sıfırlarla bitən ədədlərə vurma qaydasından istifadə 
edirik. Müəllim şagirdləri növbə ilə yazı lövhəsinin önünə çıxarır və hər birinə iki misal verir:

  60⋅3                90⋅4                 900⋅5                 900⋅6                 50⋅7
  2 000⋅3          40 000⋅4     50 00:5     5 000⋅6     800⋅7

Onların yoxlanmasına bütün sinif qoşulmalıdır!

Bundan sonra ədədin mərtəbələrin cəmi şəklində ifadəsinə dair tapşırıq veririk. 3286, 4379, 5498, 5987 
ədədlərini mərtəbələrin cəmi şəklində ifadə edin. Əvvəlcədən hazırlanmış və üzərində bu misalların təsvir 
edildiyi kartları şagirdlərə paylayırıq.

Təbii ki, bu zaman vurma cədvəli də yada salınır. Bu prosesə ev tapşırığının yoxlanması ilə birlikdə 20 
dəqiqiə həsr edə bilərik.

Bundan sonra dərslikdə təqdim olunan məsələnin müzakirəsinə keçirik. Şagirdlərdən   məsələni                   
oxumalarını xahiş edirik. Sonra suallar verməklə şagirdlərin məsələnin məzmununu anlayıb-anlamadıqlarını, 
məsələnin həlli üçün yollar aradıqlarını yoxlayırıq.

– Təyyarə həftədə neçə reys edir?
– Hər reysdə təyyarə neçə nəfər sərnişin daşıya bilir?
– Qısaca olaraq, məsələnin şərtini necə yaza bilərik? Məsələnin sualı nədir?
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  Həftədə – üç reys.
  Hər bir reysdə – 321 sərnişin.
  

  Cəmisi neçə sərnişin daşıya bilər?

– Təyyarə hər reysdə 321 nəfər sərnişin daşıya bilir, 3 reysdə nə qədər sərnişin daşıya bilər?
Əgər şagirdlərin bir qismi bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkərsə, onlara vurmanın çox saylı toplama 

ilə əlaqəsini xatırladaq.

    Birinci reys – 321
  İkinci reys – 321 
    Üçüncü reys – 321 
  

  Cəmi?

Bu ədədlər toplanmalıdır, bildiyimiz kimi, bu toplamanı vurma ilə ifadə edə bilərik: 321.3
Sonra hər bir şagirddən bu ədədi mərtəbələrin cəmi şəklində təqdim etmələrini xahiş edək – 

321=300+20+1
– Beləliklə, vururuq: (300+20+1) .3.
– Cəmin ədədə vurulması xassəsini yada salaq – hər bir toplanan bu ədədə vurulmalıdır.
İndi artıq şagirdlərdən birini yazı lövhəsi qarşısına çıxarır və vurma prosesini tamamlayırıq:
321.3=300.3+20.3+1.3=900+60+3.
– 9 yüzlüyün, 6 onluğun və 3 təkliyin cəmini aldıq, bu cəm 963-dür.
– Beləliklə, 321.3=963.

Şagirdlər vurma prosesini növbə ilə təqdim edirlər, hansını ki, indi belə yazacağıq:
321

3
963

×

Birrəqəmli ədədin təkliklər mərtəbəsindəki ədədə vurulmasından 3 təklik aldıq; onluqlar ədədinə vurul-
masından isə 6 onluq götürdük; yüzlüklərin ədədinə vurduq, 9 yüzlük əldə etdik.

Bu vəziyyəti dərk etmələri üçün şagirdlərə hasili tapmalarını tapşırırıq,   

221
4×

 332
3×

 421
2×

 

 

Bundan sonra sonrakı mərtəbə vahidinin ayrılmasının lazım gəldiyi halın müzakirəsinə keçirik.
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Təbii ki, təkliklərin vurulmasından onluq aldığımız halların müzakirəsi ilə başlayırıq; vurmanı müza-
kirə edirik:17 .3.

Plakatda vurma prosesi təsvir olunmuşdur:
  17=10+7
  17⋅3=(10+7)⋅3=30+21.

Burada kubiklərdən də istifadə edə bilərik. Gördüyümüz kimi, 3 onluq və 21 təklik alınır
 

3 onluq  

           2 onluq + 1 təklik

21 təklik = 2 onluq + 1 təklik
Deməli, cəmisi 5 onluq və bir də 1 təklik götürdük

      

Beləliklə,
 17

3
51

×

Belə də yaza bilərik:  
17
3

51

×

2

Beləliklə, faktiki olaraq, burada vurma prosesi bu cür davam edir:
 3⋅7=21=2⋅10+1
 3⋅10+2⋅10+1=5⋅10+1=51.

Bundan sonra təkliklərin vurulmasından onluğun alındığı digər iki məsələni müzakirə edirik:
     

 
324

3
2

×

1

     
324

3
72

×

1

       
324

3
972

×

1

Təklikləri vurduq          Onluqları vururuq və    Yüzlükləri vururuq.
və onluq aldıq,          alınmış onluğu üstünə gəlirik,

Yazılı alqoritmin prosedurasına yaxınlaşdırmaq üçün bu prosesi belə təqdim edə bilərdik:
 324⋅3=3⋅4+3⋅20+3⋅300;

 3⋅4=12=1⋅10+2
 3⋅20=6⋅10
 6⋅10+1⋅10+2=7⋅10+2
 3⋅300=9⋅100
 9⋅100+7⋅10+2=972.
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Məbləğin miqdarının ədədə vurulmasını da analoji olaraq həyata keçirə bilərik. Lariləri nöqtələrlə 
ayıracağıq, nöqtələrə diqqət yetirməsək, o zaman məbləğ tetrilərlə ifadə olunacaq. 

Aktivliyin sonrakı genişlənməsi daha yüksək mərtəbə vahidlərinə (məsələn, yüzlüklər, minliklər) ayır-
malı olduğumuz halları müzakirə etməmizlə  bağlıdır.

Yaxşı olar ki, dərslikdə verilmiş vurmanın yerinə yetirilməsini belə təqdim edək:
 2745⋅4=(2000+700+40+5)⋅4=4⋅2000+4⋅700+4⋅40+4⋅5.

Bundan sonra müzakirə edirik:
 

 2745
4

10980

×

2 1 2

İndi burada aparılan əməlləri ətraflı şəkildə təsvir edək. 4 təkliyi 5 təkliyə vurmaqla başlayırıq
 4⋅5=20=2⋅10+0
 4⋅40=160=1⋅100+6⋅10
 1⋅100+6⋅10+2⋅10+0=1⋅100+8⋅10+0
 4⋅700=2800=2⋅1000+8⋅100
 2⋅1000+8⋅100+1⋅100+8⋅10+0=2⋅1000+9⋅100+8⋅10+0.

 4⋅2000=8⋅1000
 8⋅1000+2⋅1000+9⋅100+8⋅10+0=10⋅1000+9⋅100+8⋅10+0=1⋅10000+9⋅100+8⋅10+0=10980.

Analoji olaraq, daha ətraflı şəkildə yenə bir neçə məsələ müzakirə edəcəyik; məsələn,
 60932

8×
 30845

7×
 21715

6×

Bundan sonra 1 - 10  məsələlərdə şagirdlərə doğru cavabları seçməyi tapşıra bilərik. Ev tapşırığına 

1 - 6  məsələləri və dərslikdə yerinə yetirilən halların təhlilini veririk.

108-ci DƏRS 

Mövzu: Birrəqəmli ədədə vurma.
Məqsəd: Sadə praktiki məsələləri həll edə bilmələri üçün, şagirdlər birrəqəmli ədədə vurmada püx-

tələşsinlər (riyaz. IV. 3.). 
Ön şərtlər: Vurma cədvəli, ədədin mərtəbələrin cəmi şəklində yazılması, sonu sıfırlarla bitən ədədlərin 

vurulması.
Resurslar: Dərslik, yazı lövhəsi.
Dərsi keçirmə forması: Qrup halında, fərdi.

Ev tapşırığını yoxlamağa və müzakirə prosesinə 10-15 dəqiqə sərf edə bilərik. Şagirdləri dörd qrupa 

bölürük. Bir qrupa 11 , 15 , 18 , 25 . İkinci qrupa _ 12 , 13 , 16 , 26 ; üçüncü qrupa _ 17 , 19 , 23 , 
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27 , digərinə –  14 , 20 , 24 , 28  məsələləri həll etmələri tapşırılır.
Tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra hər qrupdan bir şagird məsələlərin həllini təqdim edir. Şagirdlərin 

seçilməsini özümüz həyata keçiririk. Bu, şagirdlərə məlumdur və qrupun yüksək qiymət haqq etməsi üçün 
qrupların bütün üzvləri həll etmə prosesində iştirak edirlər.

Qruplar arasında yerlərin bölüşdürülməsi yerinə yetirilən tapşırığın çevik və doğru təqdim edilməsini 
nəzərə alaraq həyata keçirilir.

Ev tapşırığına analoji 7 - 24  məsələlərdən verə bilərik.

109-cu DƏRS 

Mövzu: Birrəqəmli ədədə vurma.
Məqsəd: Məsələləri həll edərkən ədədlər üzərində əməlləri seçmə bacarığının inkişaf etdirilməsi, bir-

rəqəmli ədədə vurmadan istifadə etmə (riyaz. IV. 3.). 
Ön şərtlər: Vurma cədvəli, birrəqəmli ədədə vurmanın yazılı alqoritminə dair biliklər.

Şagirdlərin birrəqəmli ədədə vurma alqoritmini mənimsəyib-mənimsəmədiklərini müəyyən etmək 
üçün tapşırığı yoxlamaq daha bir vasitədir.

Bunun cavabını məsələlərin həllinin yerinə yetirilməsində axtara bilərik. Bu müddətdə, fikrimizcə, 
başqalarına nisbətən yeni materialı mənimsəməkdə çətinlik çəkən şagirdləri yazı lövhəsinə çıxarmamız ar-
zuolunandır.

Yazılı vurma alqoritmini yerinə yetirməni təsvir edib-edə bilmədiklərini, məsələn, yüksək mərtəbə va-
hidinin ayaranma və daşınma prosesini yoxlayaq.

Ehtiyac duyularsa, digər şagirdlərdən onların müzakirəsinə düzəlişlər etmələrini xahiş edə bilərik. Dərs 

29 - 35  məsələlərin həlli ilə davam edir. Məsələlər birgə səylə müzakirə olunur, yazı lövhəsinə şərtlər qısa 
forma ilə yazılır, sonra isə suallarımızı cavablandırmaları ilə həll prosesi davam edir.

29   HH H HBir gündə – 32 km.
  7 gündə – ? km
  – Hansı əməli yerinə yetirməli oluruq?
 

  
32
7

224

×

1

30   Hər gün xərclənirdi – 28 lari  31   Hər bir səhifədə – 14 marka
   6 gündə – ?     6 səhifədə – ?

 28
6

168

×

4
      14

6
84

×

2

32   Hər bir velosipedin  üç təkəri var, 33    Velosipedlər ikitəkərlidir,
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   92-nin – ?                165 velosipedin  
        

165
2

330

×

11
 

92
3

276

×       

                         təkəri vardır.

                 320 təkər kifayət deyildir.

34  Bir robotun – 2 ayağı, 6 barmağı var,
 18-nin – ?
 

 

 

18
6

108

×

4

35  Bazar ertəsi – 3 qrup     Çərşənbə axşamı – 4 qrup
   Bir qrupda – 36     Bir qrupda – 27 tələbə
   Cəmi –       Cəmi – 
 

 36
3

108

×

1
      27

4
108

×

2

 Cümə günü – 3 qrup    Hər üç gündə –
 Hər birində – 112     

108
108
336
552

+ Cəmi 
 

 112
3

336

×

Ev tapşırığına 25 - 30  məsələləri veririk.
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110-cu DƏRS 

Mövzu: Birrəqəmli ədədə vurma (yekunlaşdırıcı məşğələ).
Məqsəd: Məsələləri həll edərkən ədədlər üzərində əmməlləri seçmə bacarığının inkişaf etdirilməsi; 

birrəqəmli ədədə vurma alqoritminin istifadəsinə dair biliyin möhkəmləndirilməsi (riyaz. IV. 3.). 
Ön şərtlər: Birrəqəmli ədədə vurmanın yazılı alqoritmindən istifadəyə dair biliklər.

Ev tapşırığı məsələləri öncəki dərsdə sinifdə həll olunan məsələlərin analojisidir. Onların yerinə ye-
tirilməsi düz mütənasib asılılıq zamanı vurma əməlindən istifadənin bir daha dərindən qavranılması üçün 
yaxşı məşqdir.

Yerdə qalan zamanı “Düşün, tap” məsələlərinin həllinə və birrəqəmli ədədə vurmanın yazılı alqoritmi-
nin mənimsənilməsinə dair yekunlaşdırıcı yazının aparılması ilə yoxlamaya həsr edə bilərik. Eyni zamanda 
sinfi bir neçə qrupa bölə və diferensial yanaşmadan istifadə edə bilərik.

I variant

1  137-dən 3 dəfə çox olan ədədi tapın
 a) 391   b) 411  c) 511   d) 401. 

2  255-dən 5 dəfə çox olan ədədi tapın
 a) 51,   b) 1275,  c) 260,   d) 250.

3  8 yüzlükdən 8 dəfə çoxdur
 a) 88 yüzlük,   b) 64 minlik,
 c) 64 onluq,   d) 6 minlik və 4 yüzlük.

4  8.3.125 hasili neçəyə bərabərdir?
 a) 300   b) 4000   c) 3000   d) 30 000.

5  Ninonun 6 toyuğu var. Keçən il hər toyuq 135 yumurta yumurtladı. Ninonun toyuqları keçən il 
cəmisi nə qədər yumurta yumurtlayıblar?

6  Ofis üçün 6 ədəd 185 larilik və 8 ədəd 205 larilik kreslo alındı.
• 185 larilik kreslolalara nə qədər məbləğ ödənmişdir?
• 205 larilik kreslolara nə qədər məbləğ ödənmişdir?
• Kreslolara cəmisi nə qədər məbləğ ödənmişdir?

II variant

Bu variantı akademik səviyyəsi yüksək olan şagirdlərə təklif edə bilərik.

1    70 yüzlükdən 12 dəfə çoxdur

 a) 84 yüzlük, b) 84 onluq, c) 840 minlik, d) 8 onminlik və 4 minlik.

2  Bir evin inşa edilməsi 240 000 lariyə başa gəldi. Bu məbləğ ikinci evin inşasına xərclənən məbləğə 
nisbətən üç dəfə azdır.  İkinci evin inşası neçə lariyə başa gəlib?

 a) 720 min, b) 80 min, c) 72 min, d) 723 min.
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3  Xarab olmuş krandan su damcılayır. Şalva diqqət edərək, gördü ki, bu damcılarla saatda 3 litrlik 
qab su ilə dolur. Sutka ərzində neçə litr su boşuna axacaqdır?

 a) 700   b) 72   c) 84   d) 76.

4  Sinfin 9 şagirdi xatirə olaraq şəkillərini bir-birinə verməyi qərara aldılar. Cəmisi neçə şəkil lazım 
gələcəkdir?

 a) 81   b) 72   c) 63   d) 90.

5  Şagirdlərdən biri birrəqəmli ədədə vurma məsələlərini səhv olaraq belə yerinə yetirdi:

 

57
4

288

×

2

  

64
3

212

×

1

Şagirdin ədədləri vurarkən istifadə etdiyi qaydanı (səhvi) çalışıb tapın, şagird yenə həmin qayda ilə 
(səhvlə) 38-i 4-ə vurarkən hansı cavabı alar?

a) 152   b) 122   c) 242   ç) 362.

6  Bir parçanın uzunluğu digərindən iki dəfə çoxdur. Keti bu parçaları ölçdü və birinin digərindən 126 
mm uzun olduğunu kəşf etdi. Bu parçaların uzunluğudur 

 a) 100 mm və 226 mm,   b) 100 mm və 126 mm,

 c) 126 mm və 226 mm,   d) 126 mm və 252 mm. 

II variantda “Düşün, tap” rubrikasından məsələləri də əlavə etdik. Bu rübrikadan istifadə şagirdlərə 
diferensial yanaşmadan istifadə etmək üçün yaxşı vasitəsidir.

Göstərişlər:
I variant

3  8 yüzlükdən 64 yüzlük, yəni 6 minlik və 4 yüzlük 8 dəfə çoxdur.

4  Belə vursaq, yaxşı olar:
   (8⋅125)⋅3=1000⋅3=3000.

II variant

1  70 yüzlükdən 13 dəfə çoxdur
 840 yüzlük, yəni 8 on minlik və 4 minlik.

2  İkinci evin inşası 3 dəfə baha başa gəldi – 240 min.3=720 min.

3   24⋅3=72. 4  9⋅8=72.

5  I məsələdə şagird təkliklərin 4-ə vurulmasından alınmış “əlavə” iki onluğu öncə onluqların 5 
rəqəminə artırdı, sonra 4-ə vurdu. O isə 4-ə 5 onluğu vurmalı və sonra üzərinə 2 onluq gəlməli idi.   

II məsələdə də şagird analoji səhvi buraxdı.
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Əgər 38-i 4-ə vurduqda (8-i 4-ə vurmaqla aldığı “əlavə” üç onluğu 3-ə əlavə edər və sonra 4-ə vurar) 
yenə həmin səhvi buraxarsa, 242 əldə edər.

6  Sxemdə məsələnin həlli yolu açıqca görünür:

    

İkinci parçanın uzunluğu 126 mm, böyük parçanın uzunluğu – 1262=252 mm-dir.

Ev tapşırığı üçün əlavə  26 - 30  məsələlərdən istifadə edə bilərik.

§ 6. İKİRƏQƏMLİ ƏDƏDƏ VURMA
Paraqrafa 3 dərs həsr edirik 

111-ci DƏRS 

Mövzu: İkirəqəmli ədədə vurma.
Məqsəd: Distributivlikdən istifadə etməklə ikirəqəmli ədədə vurma alqoritminin toplamaya nəzərən 

dərk edilməsi (riyaz. IV. 7., riyaz. IV. 3.) və onun praktiki məsələlərin həllinə qoşulması. 
Ön şərtlər: Toplama və vurmanın xassələri, ədədin mövqeli sistemdə yazılışına dair biliklər.  
Resurslar: Dəftər, dərslik, yazı lövhəsi.

Dərsə vurmanın yazılı alqoritmini mənimsəmə üçün lazım olan hazırlıqla başlayırıq; şagirdləri yazı 
lövhəsinə çıxarır və 13, 14, 11, 43, 57, 68 ikirəqəmli ədədlərini mərtəbələrin cəmi şəklində yazmalarını xa-
hiş edirik. Bu tapşırıqların yerinə yetirilməsini bütün sinfə tapşırırıq, onun öhdəsindən gəlməyi şagirdlərin 
hamısı bacarmalıdırlar. Bundan sonra şagirdlərin birindən dərslikdə verilən məsələnin şərtini oxumasını və 
yazı lövhəsində qısaca yazmasını xahiş edirik. 

Hər bir şagird xərclər üçün 13 lari ödədi.
34 şagird – ?
– 34 şagirdin nə qədər məbləğ ödədiyini bilməmiz üçün hansı əməli yerinə yetirməliyik?
13-ü neçə dəfə əldə etməliyik? Hansı əməli yerinə yetiririk? (34-ü 13-ə vurmalıyıq).
34.13.
– 13 mərtəbələrin cəmi şəklində hansı şəkildə yazılacaqdır? (13=10+3).
– Deməli, hansı vurmanı yerinə yetirməliyik? 
34.13=34. (10+3)=340+34.3
– 34.3 neçəyə bərabərdir? 34.3=102
– Beləliklə, hansı ədədi əldə etdik?
 340+102=442.

Bundan sonra, 1 - 6  məsələlərdə dəqiq cavabları tapmaq məqsədi ilə analoji əməlləri yerinə 
yetirməliyik: 

mm
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1    37⋅13=37.(10+3) _ doğru cavabdır b)  2    47⋅14=47⋅(10+4)=47⋅10+47⋅4 _ b)

3  36⋅11=36⋅10+36⋅1=360+36 _ b)   4    43⋅11=430+43=473 _ b)

5  28⋅43=28⋅40+28⋅3=1204 _ d)

Burada şagirdlərin son rəqəmə görə oriyentasiya etmələri diqqətəlayiq işarət kimi yararlıdır.

6  15⋅10+15⋅7=15⋅17 _ b)

Bu “testləri” şagirdlərə müstəqil iş kimi də verə bilərik.
Şagirdlə və onunla birlikdə bütün sinfin iştirakı ilə bir neçə məsələyə istinad edərək yazılı vurma alqorit-

mini təsvir etməmiz aktivliyin sonrakı genişləndirilməsidir.
Vururuq:   34

13×

– Ədədi hasilin cəminə vurma qaydasından istifadə edərkən hansı ədədləri vurmalı oluruq?
– 13=10+3, 34-ü 10-a və 3-ə vurmalı oluruq.
– Əvvəlcə təkliklər mərtəbəsinin rəqəminə (3-ə) vuraq.

  
34
 3

102

×  

– İndi 34-ü onluqların rəqəminə (bir onluğa - 10-a) vuraq və 102-nin yanına yazaq, çünki sonrakı 
əməl toplama olacaq.

34
13

102
340
442

×

+

Bundan sonra onluqlara vurduqda 34 onluq aldığımızı və onu belə də yaza bildiyimizi şagirdlərə bəyan 
edirik: 34

13
102

         34 
442

×

+

Şagirdləri növbə ilə yazı lövhəsinə çıxarırıq və başqalarının da qoşulmaları ilə 10 , 12 , 14 , 16 , 

18 , 20  məsələlərə nəzərən vurma əməlini yerinə yetiririk.
Bir neçə məsələnin müzakirəsindən sonra, 11-ə şifahi vurma qaydasının formalaşması da olduqca 

əhəmiyyətlidir:
 27⋅11=27⋅(10+1)=270+27=297
 43⋅11=43⋅(10+1)=430+43=473
 37⋅11=37⋅(10+1)=370+37=407.

Beləliklə, ikirəqəmli ədədi 11-ə vurduqda bu ədədlə bu ədədin tərkibindəki təkliklərin sayı qədər 
onluğu toplayırıq. İlk iki halda bu qaydanı bir az daha sadələşdirmək  olar. Əgər verilmiş ikirəqəmli ədədin 
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rəqəmlərinin cəmi 10-dan azdırsa, o zaman bu ədədin onluq və təklik rəqəmləri arasında yazılmalıdır; 
ancaq bu cəm 10-dan çox, yaxud 10-a bərabər olarsa, o zaman verilmiş ədədin onluqlarının rəqəmi 1 vahid 
artırılmalı, onunla və təkliklərin rəqəmi arasında isə sözügedən cəmin, təkliklərin rəqəmi yazılmalıdır. Bu 
qaydanın mahiyyətini daha bir neçə konkret halın müzakirəsi ilə açıq-aydın göstərməliyik.

Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin qiymətləndirilməsi üçün şagirdlərə 7 , 8 , 9 , 11 , 13 , 15
, 17 , 19  məsələləri müstəqil olaraq həll etmələrini tapşırırıq.

Yerinə yetirdikləri çalışmanı yoxladıqdan sonra _ 1 - 15  məsələlərdən ev tapşırığı veririk.

112-ci DƏRS 

Mövzu: İkirəqəmli ədədə vurma.
Məqsəd: Şagirdlər ikirəqəmli ədədə vurma qaydasından istifadə edilməsində püxtələşir, məsələləri həll 

edərkən vurma alqoritmindən istifadə edirlər (riyaz. IV. 3.). 
Ön şərtlər: Vurmanın toplamaya nəzərən distributivliyi, ikirəqəmli ədədə vurma qaydasından istifadə 

etmə vərdişləri.  
Resurslar: Dəftər, yazı lövhəsi, dərslik.
Dərsin keçirilmə forması: Qrup halında, fərdi.

Tapşırığı yoxladıqdan sonra bizdə şagirdlərin yazılı alqoritmi mənimsədiklərinə dair təsəvvür yaranır. 
Bu təsəvvürün dəqiqləşdirilməsini müntəzəm şəkildə sinifdə şifahi sorğular və müstəqil çalışmalar apar-
maqla davam etdirməliyik.

 Bu dəfə qrup halında çalışma keçirək. Sinfi bir neçə qrupa bölək və onlara fərqli mürəkkəblikdə məsələlər 
təklif edək, bu cür yanaşma hər bir şagirdin materialı mənimsəmə səviyyəsini bir daha dəqiqləşdirməmizdə 
yardımçı olacaqdır. Məsələn, qruplara, nisbətən sadələrdən başlamaqla, müxtəlif mürəkkəblikdə məsələlər 
təklif edəcəyik. 

Biletləri burada dörd səviyyədə təqdim edilən məsələlərdən tərtib edə bilərsiniz.

1)  57
12×

 63
13×

 64
14×

 65
17×

2)  79
46×

 57
64×

 63
36×

 76
31×

3) Ev tapşırığını 21 , 22 , 23 , 24   məsələlərdən seçin.

4) Bu dördlüyü 25 , 26 , 27  və 28  məsələlərdən tərtib edirlər.
Sonra hər bir qrupun nümayəndələri (sizin seçiminizlə) yerinə yetirdikləri çalışmaları təqdim edir, 

yazılı alqoritmdən istifadə edilmə qaydasını izah edirlər. Hər bir şagird tərəfindən bu çalışmanın yerinə 
yetirilməsində nail olduğu səviyyə sizin gələcək çalışmalarda müxtəlif aktivliklər planlaşdırmağınız üçün 
yaxşı indikatordur.   
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Yüksək akademik səviyyəli şagirdlər üçün əlavə olaraq 11-ə şifahi vurma məsələləri vermək olar. Onlar 
cavabları və şifahi vurma qaydasını çevik təqdim etməyə borcludurlar.

Bu prosesə 25 dəqiqə sərf edə bilərik.

Yerdə qalan vaxt 29 - 31  məsələlərin qısaca yazılmasına və həll olunmasına sərf olunur. Bu 
məsələlərin müzakirəsində bütun sinif iştirak edir. Ehtiyac duyularsa, əlavə suallarla şagirdlərə həllin 

axtarışını asanlaşdıra bilərik. Məsələn, 30  məsələnin həlli üçün təklif  kitabda da təqdim olunmuşdur.
15 eksponatdan hər birinin baxışına 12 dəqiqə lazım gəldisə, cəmisi 15 . 12 dəqiqə lazım imiş.
Bu vaxta 20 dəqiqə yenə əlavə olunacaqdır. 

31   Hər rəfdə – 23 kitab
   15 rəfdə – 15 . 23
   Qaldı – 705 - 15 . 23. 
G-PriEd tərəfindən təklif olunan elektron resurslarla da tanış olun və tədris prosesində onlardan istifadə 

edin.

Ev tapşırığı üçün 16 - 27  məsələləri veririk.

113-cü DƏRS 

Mövzu: İkirəqəmli ədədə vurma (yekunlaşdırıcı məşğələ).
Məqsəd: İkirəqəmli ədədə vurmanın yazılı alqoritmindən istifadəsinə dair biliyin möhkəmləndirilməsi; 

məsələləri həll edərkən ədədi ifadə tərtib etmə və onun qiymətini tapma (riyaz. IV. 7.). 
Ön şərtlər: İkirəqəmli ədədə vurma alqortiminə dair biliklər.

Ev tapşırığı məsələləri sinifdə yerinə yetirilən məsələlərin analojisidir. Burada yenə ikirəqəmli ədədə 
vurma məsələlərinə rast gəlinir. 21 , 22  məsələləri həll etmək üçün ikirəqəmli ədədə vurmaq lazım-
dır.

23 - 27 Məsələləri həll etmək üçün sinifdə müzakirə olunan sxemlərin bənzərindən istifadə edə 
bilərik.

23     385 km 12 saatda qət edilmiş

Hər saatda gedilən məsafə 75 km
Ədədi ifadə tərtib edə bilərik
 75⋅12+385.

Onun qiymətini tapmaq üçün hasili tapır və üzərinə 385 gəlirik. Bu aktivlik onların riyaz. IV.7.-də 
nəzərdə tutulan nəticə ilə əlaqəlidir – sadə məsələlərin həlli zamanı şagirdlər cəbri təsvirləri tərtib və onlar-
dan istifadə etməyi bacarırlar.
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24  Burada bu cür ifadə tərtib olunacaqdır:  25  128+128⋅23.

  45+45⋅12.

26      Qiorqinin – 16
         Zazanın – 9
         Mzianın - 25.11

27
        

Nikanın – 14 lari

İrmanın 16 dəfə çox

16⋅14–14

Bundan sonra “Düşün, tap”ın 6  və 7  məsələlərini birlikdə həll edirik.

6  Məsələni öyrənmək üçün əvvəlcə bəsit bir halı müzakirə edin, məsələn, bir 
ərazi 12 dirəklə hasarlanmışdır. Bu dirəklər arasındakı ara məsafə 5 metrdir. 

64 dirəklə 5 metrlik araların sayı 64 olacaqdır. Hasarın uzunluğu isə 64.5=320 
metr olacaqdır.

7  Bu halda 14 ara məsafə olacaqdır. 14.3=42 (metr).
“Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim olunan yerdə qalan 5 məsələ ikirəqəmli ədədə vurma, vurma cəd-

vəlinə dair biliklər və ondan istifadə olunması ilə bağlıdır. Bəzən ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması və hasilin 
qiymətləndirilməsi də lazım gəlir. Bu  məsələləri yüksək akademik səviyyəli şagidlərə yekunlaşdırıcı yazı 
şəklində də verə bilərik. Digər şagirdlərə sonrakı testi təklif edə bilərik.

1   Bərabərlik verilmişdir: 43⋅17=43⋅(10+ ).  -əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır?
    a) 7  b) 10  c) 3  d) 4. 

2   Hasili tapın  28
43×

   3  Hasili tapın   456
23×

 a) 71  b) 104  c) 894  d) 1204.   a) 9178     b) 10488     c) 11808     d) 81368.

4  Vato 27-ni 105-ə vurduqda ikinci vuruğu yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırdı və onu 27-yə vurdu. 
Bundan sonra Vato hansı əməli etməlidir ki, 27.105 hasilini tapsın?

a) alınmış ədəddən 27 çıxmalıdır b) alınmış ədəddən 270 çıxmalıdır c) alınmış ədəddən 135 çıxmalı, 
üstünə 135 gəlməlidir d) alınmış ədədin üzərinə 135 gəlməlidir.

5  Briqadanın birində 12, digərində isə 15 fəhlə vardır. Ay sonunda birinci briqadanın hər bir üzvü 635 
lari götürdü, ikinci briqadanın hər bir üzvü isə – 585 lari. Hər iki briqada neçə lari almışdır?

6  Məryəmin valideyinlərinin aylıq maaşı müvafiq olaraq 805 və 955 laridir. Hər iki valideynin birgə 
illik gəliri neçə lari edir?

Bu testin qiymətləndirmə sxemi belə ola bilər _ 1  – 4  məsələlər – hər birinin doğru cavabı – 1 bal, 

5  – 6 . məsələlər – hər bir doğru həll – 3 bal, cəmi – 10 bal.
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Birinci test (“Düşün, tap”ın məsələləri) isə belə qiymətləndirilə bilər: hər biri – 2 bal, cəmi 10 bal. 
Əldə edilən qiymətləndirmələrin təhlili üçün G-Pried tərəfindən təklif olunan sxemlərdən istifadə etmək 
olar.

Göstərişlər:

1  Şagirdlərə köməkçi sual: I vuruğun sonunda hansı rəqəm olmalıdır ki, hasilin sonundakı rəqəm 8 
olsun, yəni, 6-nı neçəyə vuraq ki, hasil 8 rəqəmi ilə sonlansın?

Bu rəqəmlər 3, yaxud 8-dir. Yoxlama üsulu ilə və ya qiymətləndirmə ilə əmin oluruq ki, 8 seçilməlidir; 
28.16=448.

2  4-ün 5-ə, yaxud 0-a hasili 0-la bitir. 0 asanlıqla kənar olunur. Cavab: 34.25=850.  

3  Bu məşğələdə şagirdə hasili təxmini qiymətləndirməsi yardım edəcəkdir. 60.50 2852-dən çoxdur. 
Deməli, II vuruqda onluqlar rəqəmi 5-dən kiçikdir. Yoxlamaqla əmin oluruq ki, 62.46=2852.

4  Hasildə 18 yüzlük vardır. Şagird I vuruqda onluqlar rəqəminin 6 olmasını təxmin edə bilər (çünki, 
6.3=18), ancaq nəzərə alsaq ki, I vuruq bu halda təxminən 70-ə bərabərdir (69≈70), yaxud yoxlamaqla 
69.32>1888, 59.32=1888), əmin olacaqlar ki, doğru cavab 59.32=1888-dir.

5  Hasil 7.2 hasilindən alınan ədədin son rəqəmi ilə, yəni, 4-lə bitir. Vuruqlardakı onluq rəqəmlərin 
hasili 21-dən çox olmamalıdır, yəni, ikinci vuruq 22-dir, doğrudan da, 97.22=2134.

Ev tapşırığı üçün V fəslin əlavə 31 - 33  məslələrindən istifadə edə bilərik. Həmin məsələlərdən hər 
birinə oxşar olan bir-bir məsələ düzəldərək həll etmələrini də şagirdlərin özlərinə tapşırın.

§ 7.ÜÇRƏQƏMLİ ƏDƏDƏ VURURUQ
 Paraqrafa 3 dərs həsr olunur

114-cü DƏRS 

Mövzu: Üçrəqəmli ədədə vurma.
Məqsəd: Üçrəqəmli ədədin mərtəbələrin cəmi şəklində ifadə edilməsi və distributivlik qanunundan 

istifadə etməklə üçrəqəmli ədədə vurma qaydasının dərk olunması (riyaz. IV. 3 - ədədləri vurarkən yazılı 
alqoritmdən istifadə edir, riyaz. IV. 7 – ədədi ifadənin məxrəcini tapmaq üçün toplamaya nəzərən vurma 
distributivliyindən istifadə edir). Praktiki məsələlərin həlli zamanı bu bilikdən aktiv şəkildə istifadə 
olunması. 

Ön şərtlər: Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədə vurma alqortiminə dair biliklər.
Resurslar: Dəftər, dərslik.
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Yeni materiala keçməzdən əvvəl ikirəqəmli ədədə vurma alqoritmini xatırlayırıq. Bu isə hər hansı bir 
məsələdən istifadə edərək, bütün prosesi təsvir etməklə aparılır. Əvvəlcə 11-ə vurmanın sadə qaydasını 
da yada sala bilərik. Bu cür sadə alqoritmdən istifadə edilməsi şagirdləri həvəsləndirir və çalışma əhval-
ruhiyyəsini yüksəldir. Şagirdləri yazı lövhəsinə çıxarır və onlardan şifahi vurmaya dair əməli yerinə 
yetirmələrini xahiş edirik:  

 36⋅11;         26⋅11,         37⋅11,  87⋅11.

36.11 hasilini olduqca çevik, 3 və 6 arasına onların cəmini (9) yazmaqla tapacağıq – 396.
Eləcə də 26.11 hasilində 2 ilə 6-nın arasına onların cəmini (8-i) yazmaqla – 286 əldə edəcəyik.
37.11hasilində isə 3 və 7 arasına onların cəminin təklik rəqəmi (0), 3-ün əvəzində isə 4 yazılacaqdır. 

407 alınacaqdır. 
Analoji olaraq, 87.11=957, 76.11=836.

Şagird 36.11 hasilinin tapılmasını 360+36 cəmi şəklində taparsa, təqdirəlayiqdir, o zaman ondan bu 
cəmi əldə etmə prosesini təsvir etməsini xahiş edirik:

36.11=36.(10+1)=36.10+36.1=396.

– Beləliklə, 36-nı təkliklər rəqəminə vuraraq (36.1), ədədin onluğa hasilini əldə edirik. İndi istənilən 
ikirəqəmli ədədə vurmanın yazılı alqoritmini təsvir edək. 

 456
12×

Şagirdlərə bu alqoritmi təsvir etmələrini xahiş edək. Qeyd olunmalıdır ki, bu alqoritm 12 ədədinin 
mərtəbələrin cəmi şəklində təsvir olunmasına və toplamaya nəzərən vurmanın distributivliyinə əsaslanır.

 Üçrəqəmli ədədə vurma qaydasının təsvirinə keçirik. Məsələni müzakirə edirik: 3808.364.

– üçrəqəmli ədədi mərtəbələrin cəmi şəklində yazaq. 
 364=300+60+4.

_ Beləliklə, hansı vurmaya malikik? Toplamaya nəzərən vurmanın paylama xassəsindən istifadə 
etməklə, bu hasili necə yazardınız?

Yazı lövhəsinə çıxarılmış şagird (başqalarının köməyi ilə də mümkündür) verilmiş suallara cavab 
olaraq qeydlər aparır: 

 3808⋅(300+60+4),
 3808⋅300+3808⋅60+3808⋅4.

– Vurmanın paylama xassəsinə uyğun olaraq, bu cəmi elə köçürün ki, əvvəlcə təkliklərə, sonra 
onluqlara və yüzlüklərə vurmalı olaq.

 3808⋅364=3808⋅4+3808⋅60+3808⋅300

– İkirəqəmli ədəddə olduğu kimi, alt-alta yazmaqla vurmanı yerinə yetirə bilərikmi?

Cavab olaraq şagirdlər, kitabda da təqdim edildiyi kimi, vurma alqoritmini yazmaq və ifadə etmək 
barədə fikirləşə bilərlər.

Dərslikdə aparılmış qeydlərlə tanış olmalarını  və sonra yazı lövhəsi önündə müzakirə aparmalarını 
xahiş edə bilərik.
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Sonra onluqlar rəqəmi 0 olan üçrəqəmli ədədə vurma əməlinə keçirik. Öncə müvafiq sətrə sıfırlar 
yaza bilərik, sonra isə müvafiq razılaşmadan faydalanaraq, bu sıfırları yazmaya da  bilərik.

Bundan sonra şagirdləri yazı lövhəsinə çıxarır və ədədlərin vurulmasına dair  7 - 11  məsələləri 
izah edirik. 5 şagird tərəfindən yazı lövhəsində vurma prosesini apararkən, şagirdlərin müzakirəsinə, 
vuruqları bir-birinin altına düzgün yazmalarına, vurma cədvəlindən düzgün istifadə etmələrinə diqqət 
yetirək; ehtiyac duyularsa, bizim və digər şagirdlərin göstərişləri ilə yazı lövhəsində qeydə alınan yanlışları 
göstərək.

Dərsi “testlərdə” doğru cavabları seçməklə əlaqəli olan müstəqil işlə davam etdirə bilərik. Bu tapşırığın 
yerinə yetirilməsi çox zaman aparmamalıdır, o, vurma və toplamanın xassələrindən istifadə ilə əlaqədardır. 
Məsələn,

6  365⋅364+365=365⋅(364+1)=365⋅365, toplamaya nəzərən vurmanın paylama qanunundan istifadə 
etdik.

4    111⋅101=111⋅100+111=11211.

3    562⋅201=562⋅(200+1)=562⋅200+562⋅1.

Aktivliyin sonrakı genişlənməsi sıfır tərkibli üçrəqəmli ədədə vurmanı keçirməklə əlaqədardır. Bu 
qaydaya görə məsələlər həll olunur:

15   371
102
742

    371 
37842

×

+

    
     

16  203
577×

Vurmanın yerdəyişmə (kommutativlik) xassəsinə uyğun olaraq, vurma prosesini sadələşdirib, 
sonra vura bilərik –  

Bu məsələləri yüksək hazırlıqı şagirdlərlə diferensial çalışma üçün də istifadə edə bilərik, 
onlar vurmanı əzbərdən də yerinə yetirə bilərlər:

 203⋅577=200⋅577+3⋅577=115400+1731=117131.

Dərsi qrup halında çalışma ilə sona yetirə bilərik.

Yüksək hazırlıqlı qrup müstəqil olaraq müxtəlif üsullarla vurur. 

17   365⋅399.   18   365⋅198.

Aşağı hazırlıqlı qrup yüksək hazırlıqlı şagirdin nəzarəti altında 12 , 13 , 14  vurmanı yerinə yetirir.

Ev tapşırığına 1 - 14  məsələləri veririk.

577
203

1731
  1154 

117131

×

+
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115-ci DƏRS 

Mövzu: Üçrəqəmli ədədə vurma.
Məqsəd: Müxtəlif üsullarla üçrəqəmli ədədə vurmaqda püxtələşmə (riyaz. IV. 3). Məsələləri həll 

edərkən əməlləri seçmənin dərk edilməsi, sonu sıfırlarla bitən ədədlərə vurma qaydalarından istifadənin 
mənimsənilməsi (riyaz. IV. 3.).

Ön şərtlər: Birrəqəmli, ikirəqəmli və üçrəqəmli ədədə vurmanın alqortiminə dair biliklər.
Resurslar: Yazı lövhəsi, dərslik.

Ev tapşırığını yoxlayarkən 4  məsələnin həllinə diqqət yetirək. Onu sinifdə müzakirə edək və 
şagirdlərə 47 000-nin 200.235 olduğu faktını nəzərə almalı olduqlarını məsləhət görək, beləliklə, 47 000 əldə 
etmək üçün 199.235-in üstünə 235 gəlməliyik. Belə də müzakirə edə bilərik: 199.235=(200-1).235=200.235-

235. Bu məsələni təhlil etdikdən sonra şagirdlərdən 5  və 6  məsələlərin həlli zamanı analoji 
müzakirə aparmalarını tələb edək, çünki, mümkündür ki, bu məsələlərdə cavabların seçilməsi ədədləri 
vurmaqla baş vermişdir. Eyni məsələləri həll edərkən müxtəlif üsullardan istifadə etmək şagirdlərin tənqidi 
təfəkkürünü inkişaf etdirir. Eyni zamanda, şagirdlər tərəfindən əməllərin şifahi yerinə yetirmə üsullarından 
istifadə edə bilməsi, “vurma-bölmə əməllərinin hər hansı qaydasından istifadə” edə bilməsi mühümdür 
(riyaz. IV. 3.).

19 - 24  Məsələləri sinifdə həll edirik.

Bu məsələləri həll  edərkən şagirdlər öyrəndikləri materialı istifadə etməkdə püxtələşəcəklər.

19    1 çağrı – 10 tetri

  Gündəlik - 175.10=1750 tetri

  365 gündə - 175.10.365,

   

365
175

1825
    2555 
    365 

63875

×

+
            365 gündə – 638 750 tetri = 6387 lari 50 tetri.

20    2565.575 vurmalı oluruq:   21   328.125

           
2565
575×        

328
125×

     Cavab: 14748 lari 75 tetri.

22  21 200-dən 105 dəfə böyük ədədin neçə olduğunu bilmək üçün 21 200-ü 105-ə vurmalıyıq:

vurmamız kifayətdir  
212
105

1060
     212 

22260

×

+
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Sonra 100-ə vuraq, yanına iki sıfır yazaq. Burada sonu sıfırla bitən ədədə vurma qaydasını xüsusi qeyd 
edirik. Vuruqlardan biri iki sıfırla tamamlanır, yalnız yüzlüklər ədədinə (miqdarına) vururuq, sonra yanına 2 
sıfır yazırıq. Elə buradaca sonu sıfırlarla bitən ədədlərin vurulmasına dair bir neçə misalı bir daha müzakirə 
edə bilərik.

23  İlk iki bank 320+(320+115) lari verdi, yəni 755 lari. Üçüncü bank isə 755 lariyə nisbətən 105 dəfə 
çox verdi, yəni bu ədədləri vurmalı oluruq    755

105
3775

     755 
79275

×

+24  514.12.9 hasilini tapmalıyıq
Burada belə qruplaşdırmamız daha yaxşı olar: 
 514⋅(12.9) 514

108
4112

     514 
55512

×

+ Ev tapşırığına sinifdə həll olunan məsələlərin bənzəri olan 15
- 19  məsələləri veririk. Vurmaya aid olan hər hansı bir məsələ 
fikirləşərək, həll etmələrini də tapşırırıq.

116-cı DƏRS 

Mövzu: Üçrəqəmli ədədə vurma.
Məqsəd: Qeyri-standart adlanan məsələlərin həllindən istifadə etməklə mühakimə yürütmə-isbat etmə 

bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, şagirdlərlə çalışarkən yanaşmadan istifadə etmə, üçrəqəmli ədədlərə 
vurmada püxtələşmə  (riyaz. IV. 3., riyaz. IV. 7.).

Ön şərtlər: İkirəqəmli və üçrəqəmli ədədlərə vurmanın müxtəlif üsullarından istifadə etmə bacarığı.
Resurslar: Qayçı, damalı kağız vərəq, dərslik.
Təşkil forması: Qrup halında, fərdi. 

Ev tapşırığı məsələləri sinifdə həll olunmuş məsələlərin analojisidir. Onları yoxlamağa 10-15 dəqiqə 
kifayət edər.

Sonra qrup halında çalışmalara keçirik. Sinfi 4 qrupa bölürük. Yüksək hazırlıqlı qrup hesab etdiyimiz 

qrupa “Düşün, tap” rubrikasından 1 - 5  məsələləri veririk, yerdə qalan qruplara “KBO” rübrikası ilə 
təqdim olunan məsələlərin həllini tapşırırıq. Cavabları təqdim edərkən yalnız onların doğruluğunu deyil, 
həm də nəticələri təqdim etmənin keyfiyyətini və sərf edilən vaxtı nəzərə alırıq. Qrup halında çalışmanın 
qiymətləndirilməsi və nəticələrin elan olunması buna görə aparılacaqdır (qalib, II yer və s.). 

1  Şagird ədədi yüzə vurduqda onun sonuna iki sıfır yazdı, sonra isə onları sildi və 25-i – ilkin ədədi 
əldə etdi.
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2  Müəssisələrdən banka 20145 lari və 2.20145 lari köçürüldü, yəni bütünlükdə 3 dəfə 20145 lari. 
Təbii ki, bu məbləği üç məktəbə bərabər şəkildə bölüşdürərkən, şagird bölmə əməlini yerinə yetirmədən də 
bir məktəbin məbləğini müəyyən edəcəkdir – 20145 lari.

Bu yaşda şagirdlər üçün əyanilik daha effektli olduğundan, sxem düzəldilə bilər.

   
I müəssisə           II müəssisə
 20145       20145   20145

Məktəb      məktəb    məktəb                

3   Yarıya qədər balla doldurulmuş banka – 8 lari, tamamən balla dolu banka – 14 lari.

Deməli, qabsız yarım banka balın dəyəri 6 laridir. Boş banka – 2 laridir.

4  III sətrin son rəqəmi olan 5, birinci vuruğun son rəqəminin 5 olduğuna işarədir. IV və V sətirlərin 
6-lıqları isə II vuruğun yüzlüyünün də, onluqlarının da rəqəminin 2 olmasına işarədir. Alırıq:  315

227
2205

       630
    630 

71505

×

+

5  Verilmiş fiqurlarla kvadratı belə düzəldə bilərik: ola bilsin ki, şagirdlər başqa cür 
fiqur tərtib etsinlər. Cavabda göstərilən fiquru təkrar etməsələr, onları həvəsləndirin.

“KBO” rübrikasındakı məsələlər (“Düşün, tap” rübrikasında olduğu kimi), bir qayda 
olaraq, paraqrafda müzakirə olunan tematika ilə məhdudlaşmır. Məhz, buna görə də, onlarda təqdim olunan, 
əksərən “qeyri-standart” məsələlərin müzakirəsinə ayrıca diqqət göstərin.

Məsələ 1. Yoxlama üsulu ilə həll oluna bilər. Belə bir qeyri-adi üsuldan da istifadə edə bilərik: 10 
skamyanın hamısına üç-üç ayaq “paylayaq”. Qalan 6 ayaq 6 skamyanı “dörd ayaqlıya çevirəcək”, 4 skamya 
isə yenə də üçayaqlı qalacaqdır.

Məsələ 2. Məsələnin şərtinə görə, 6 alma və 8 armud 1280 qram edir. Bundan 5 alma və 8 armud 
azaltsaq, bir dənə 80 qramlıq alma qalacaqdır.

Məsələ 3. Nəzərə alaq ki, bu xassə yalnız sifira aiddir: əgər hansısa ədədlərin hasili sıfırdırsa, o zaman 
ən azı vuruqlardan biri 0-a bərabərdir.

Məsələ 4. Məsələ 10-a vurmanı yadımıza salır.

Məsələ 5. Ədədlərin müqayisə edilməsinə görə cavabı asanlıqla tapırıq – 1 yazılmalıdır.

Ev tapşırığı üçün V fəslin əlavə 34 - 36  məsələlərindən istifadə edə bilərik.
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§ 8. ƏMƏLLƏR ARDICILLIĞI

Bu paraqrafa 3 dərs həsr olunur

117-ci DƏRS 

Mövzu: Ədədi ifadənin qiymətinin tapılması.
Məqsəd: Sadə məsələləri həll edərkən ədədi ifadə tərtib edərək, onun qiymətini tapan zaman toplama 

və vurmanın xassələrindən istifadə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 7.).
Ön şərtlər: İkirəqəmli və üçrəqəmli ədədlərə vurmanın müxtəlif üsullarından istifadə edilməsi, ədədlər 

üzərində toplama-çıxma əməllərinin müxtəlif üsullarla yerinə yetirilməsi. Ədədi ifadənin qiymətini taparkən 
əməllər ardıcıllığının müəyyən edilməsi (III sinif, 165-167-ci dərslər).

Resurslar: Kubiklər, təlim çubuqları, dəftər, yazı lövhəsi, dərslik.

Ev  tapşırığını yoxlamağa 10 dəqiqə sərf edirik. Sonra ədədi ifadənin qiymətini tapmağa, əməllər 
ardıcıllığını müəyyən etməyi yada salmağa keçirik. III sinifdə istifadə olunmuş əyani materialdan istifadə 
edə bilərik; 11 ədəd kubiki ayrıca düzürük, yenə ayrıca – kubiklərin 3 beşliyini düzürük. Sual qoyuruq: 
kubiklərin ümumi  miqdarını tapaq. Yazı lövhəsinə şagird çıxarırıq və qiyməti düzülmüş kubiklərin ümumi 
miqdarı olan ədədi ifadə yazmasını xahiş edirik.

      11+3⋅5.

Bu ədədi ifadənin əyani şəkildə təqdim edilməsi əməllər ardıcıllığını müəyyən etmə qaydasının yaxşı 
dərk edilməsinə şərait yaradır; 11+3.5 ədədi ifadəsində əvvəlcə toplama, sonra isə vurma əməlinin gəlməsinə 
baxmayaraq, biz əvvəlcə vurma əməlini yerinə yetiririk. Bu qaydanı  möhkəmləndirmək üçün şagirdlərə bu 
ədədi ifadədə öncə toplamanı, sonra isə vurmanı yerinə yetirmələrini təklif edə bilərik. Belə olan halda 
14.5=70 alınacaqdır ki, bu da verilmiş məsələnin cavabı deyildir. Bundan sonra dərslikdə təqdim olunmuş 
mətni bir neçə şagirdin oxuması ilə ədədi ifadənin qiymətini hesablayarkən, əməllərin yerinə yetirilmə 
ardıcıllığını müəyyənləşdirmə qaydalarını yada salırıq. Bu qaydalara əsaslanaraq dərslikdə təqdim olunan 
məsələlərin təxmini versiyalarının müzakirəsi aparılır.

Süjetli məsələlər haqqında müzakirə aparmaq və onlara istinad edərək əməlləri yerinə yetirmənin 
ardıcıllığını müəyyən etmək riyaziyyatı öyrənmə işində şagirdlərin motivasiyasını yüksəldir. Burada diqqət 
yalnız əməllərin ardıcıllığının müəyyən olunmasına deyi, həm də məsələnin şərtinə müvafiq olaraq, ədədi 
ifadənin düzgün tərtib olunmasına  yönəlmişdir. Məsələn, Niniko ədədi ifadəni düzgün yazmadı. Zuriko da 
ədədi ifadəni düzgün tərtib etmədi, ancaq onun qiymətini hesablayarkən bütün qaydalara əməl etdi. Məryəm 
ədədi ifadəni də məsələnin şərtinə uyğun olaraq tərtib etdi və onun qiymətini tapan zaman da əməlləri yerinə 
yetirmə ardıcıllığına riayət etdi.

Niniko tərəfindən təqdim olunan, (36+45):9 şəklində yazılması gərəkən ədədi ifadədə şagirdlərə düzəliş 
aparmalarını xahiş etmək olar.

Yenə bir neçə ədədi ifadənin qiymətinin tapılmasını birlikdə müzakirə etdikdən sonra qrup halında 
çalışma apara bilərik. Bu dəfə qrupları akademik səviyyəyə görə komplektləşdirək.

I qrupa (şərti olaraq, “aşağı hazırlıqlı” qrupa) 1 - 4  məsələləri təklif edək.
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II  qrupa _   5 , 9 , 13 , 17

III  qrupa _   6 , 10 , 14 , 18

IV  qrupa _   7 , 11 , 15 , 19

V  qrupa _   8 , 12 , 16 , 20 , 21 , 22
V qrup hamısından yüksək hazırlıqlı qrupdur, onlara daha çox tapşırıq veririk.

Qrup nümayəndələri ədədi ifadənin qiymətinin tapılma nəticələrini bizimlə tanış edirlər. Hərəsindən 
bir-bir məsələni açıq şəkildə müfəssəl olaraq təhlil etmələrini xahiş edirik.

Məsələn, 21  82–8⋅(5+3).

Şagird mühakimə yürüdür: bu ədədi ifadənin qiymətinin tapılmasına mötərizədə verilmiş əməli yerinə 
yetirməklə başlayırıq: 5+3=8. Sonra çıxma və vurma əməllərini yerinə yetiririk, əvvəlcə vurma əməlini 
yerinə yetiririk; sonra isə – çıxmanı:

   8⋅8=64, 82–64=18.

22  Burada əvvəlcə mötərizədə təqdim olunan əməl, sonra – ikinci mötərizədə təqdim olunan əməl, 
daha sonra isə – bölmə yerinə yetirilir:

   60:15=4.

Ev tapşırığına 1 - 20  məsələlərdən seçirik.

118-ci DƏRS 

Mövzu: Ədədi ifadənin qiymətinin tapılması, əməllər ardıcıllığı.
Məqsəd: Məsələni həll edərkən şagird ədədi ifadəni tərtib edə bilməli, onun qiymətini taparkən 

əməllərin xassələrindən istifadə edə bilməlidir (riyaz. IV. 7.).
Ön şərtlər: Ədədi ifadənin qiymətini taparkən əməllər ardıcılığını müəyyən etmə.
Resurslar: Dəftər, dərslik.
Çalışma forması: Qrup halında.

Ev tapşırığını yoxlamağı 10-15 dəqiqədə tamamlayaq. Hansısa şagird hansısa məsələni həll edən zaman 
əməllər ardıcıllığını müəyyənləşdirməkdə səhv buraxdısa, yaxud əməlləri yerinə yetirərkən yanlışlığa yol 
verdisə, digər şagirdlərin iştirakı ilə bu cür bir-iki məsələ həll edək, sonra onu da yazı lövhəsinə çıxaraq, 
onunla birlikdə bu məsələni təhlil edək, ədədi ifadənin qiymətinin tapılmasına dair ona bir neçə məsələ yenə 
təklif edək.

Bundan sonra – aşağı hazırlıqlı, orta hazırlıqlı və yüksək hazırlıqlı – üç qrup yaradırıq. Aşağı və orta 

hazırlıqlı qruplarda yenə bir-bir nəfər yüksək hazırlıqlı şagird çalışacaqdır. Onlara  23 - 28  məsələləri həll 
etmələrini təklif edək. Sonra qrup nümayəndələri həlləri təqdim edirlər. Təqdim etmənin vaxtını, həllərin 
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doğruluğunu, təqdimatı nəzərə alaraq, qalib komandanı elan edirik. Eyni zamanda, birinci və ikinci qrupdan 
məsələlərin həllini bizim seçdiyimiz şagirdlər təqdim edirlər. Bu qayda onlara əvvəlcədən məlum olacaqdır, 
ona görə də bütün şagirdlər həlləri yaxşı qavramağa çalışacaqlar.

Eləcə də 23  məsələni həll edərkən şagirdlər belə müzakirə apara bilərlər. Məryəm və Niniko gündə 90 
tetri toplayırlar, deməli, beş gündə 5.90=450 tetri toplayacaqlar.

Başqa cür həllər də təqdim oluna bilər. Məsələn, 5.40+5.50, yaxud 5.(40+50).

 24  Məsələnin həlli zamanı eyni müzakirəni aparmaq olar:

Açiko və Kaxi hər gün 90 tetri toplayırlar, deməli, 6 gündə  6.90=540 tetri toplayacaqlar. Toplanacaq 
məbləğ 1000-540=460 tetri qalacaqdır.

Digər həllər:
1000–(6⋅40+6⋅50), və ya 1000–6⋅(40+50).
Həllərin müxtəlif variantlarını təqdim etmələri üçün onları həvəsləndiririk.

25  İki avtomaşın bir-birinə qarşı hərəkətə başladılar, birinci saatda 40 km, digəri – 20 km qət edirdi.
5 saatdan sonra onların arasında 100 km məsafə qaldı. Hərəkətə başlayana qədər onların arasında hansı 

məsafə vardı?
     1000+(5⋅40+5⋅20).

26    3⋅23+4⋅18.

27    1000–(6⋅80+5⋅60).

28    Bu məsələnin həllinə şagirdlərin müvafiq sxem də əladə etmələri arzuolunandır.

      5⋅13=65 km.

     5⋅15=75 km.   

5⋅15=75 km

5⋅13=65 km

     80 km.

Məsələnin sualına cavab vermək üçün ədədi ifadənin qiymətini tapa bilərik:
    5⋅(13+15)–80.

Ya da 5.15-(80-5.13), yəni 75-(80-65),
Həllin sadələşdirilərək qavranması üçün bir ifadəni tərtib etməkdən yayına bilərik və cavabı mərhələli 

hesablamalarla əldə edə bilərik:
    5⋅15=75, 80–75=5, 5⋅13=65, 65–5=60 (km).

Ev tapşırığına 21 - 27 məsələləri veririk.
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119-cu DƏRS 

Mövzu: Ədədi ifadənin tərtib olunması, qiymətinin tapılması.
Məqsəd: Məsələləri həll edərkən ədədi ifadənin tərtib olunması və onun qiymətinin tapılması (riyaz. 

IV. 7.). Yaradıcı məsələləri müzakirə etməklə, mühakimə yürütmə-isbat etmə bacarığının inkişaf etdirilməsi.
Ön şərtlər: Məsələnin şərtinə müvafiq olan ədədi ifadənin tərtib olunması və onun qiymətinin tapılması 

vərdişləri.
Resurslar: Dəftər, şagirdin dərsliyi.

Ev tapşırığı sinifdə həll olunan məsələlərin analojisidir. Mümkündür ki, hansısa şagird bir və ya bir 
neçə məsələni həll etməkdə yenə də çətinlik çəksin. Bu cür şagirdlərlə fərdi olaraq çalışmaq lazımdır. 
Ancaq əvvəlcə analoji məsələləri açıq şəkildə sinifdə həll edirik. Sonra onları da yazı lövhəsinə çağırır və 
onlarla birlikdə ədədi ifadə tərtib etməyi və onun qiymətini tapma prosesini bir daha müzakirə edirik. Bizim 
onlarla fərdi çalışdığımız zaman digər şagirdlərə “Düşün, tap” rubrikasından məsələləri həll etmələrini 
təklif edirik. Bu aktivlik qrup halında, yaxud fərdi formada keçirilə bilər. Aşağı hazırlıqlı şagirdlərlə bizim 
çalışmamızın və yerdə qalan şagirdlərin “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim olunan məsələlər üzərində 
çalışmalarının eyni vaxtda başa çatması arzuolunandır. Bundan sonra şagirdlər “Düşün, tap” rubrikası ilə 
təqdim olunan məsələləri təqdim edirlər ki, onlar yenə də ədədi ifadənin tərtib olunmasına dairdir, lakin 
nisbətən mürəkkəbdirlər.

1  3 butulka limonad 6 lari, 1 butulka – 2 laridir. Bu cür ədədi ifadə tərtib etmək olar: 6:(10-7).

2  Bu məsələnin həll olunmasına əvvəlki məsələ yardım edəcəkdir: Marika əlavə 60 tetrini artıq 
iki ədəd pozan üçün ödədi, deməli, pozanın qiyməti 30 tetridir, Yelena 7 ədəd pozan üçün 7.30=210 tetri 
ödədi. İfadəni belə tərtib edə bilərlər: 60:(9-7).7.

3  və 4  məsələlər də 1  və 2  məsələlər kimi eyni ardıcıllıqla həll olunmalıdır.

3   4 kq düyünün alınmasına 2.3+2.5=16 lari ödənmişdir, deməli, 1 kq qatışıq 16:4=4 lariyə satılmalıdır.

4   8 kq şirin çörəyin alınmasına 2.3+6.7=48 lari ödənmişdir, deməli, onun1 kq-ı 48:8=6 lariyə satılmalıdır.
Bu iki məsələ müzakirə və analiz predmeti ola bilər. Qatışığın qiyməti 3  məsələdə nəyə görə 4 lari – 3 

və 5-dən eyni uzaqlıqda duran ədədlə ifadə olunan məbləğdir, 4  məsələdə isə 6 laridir – 3 və 7-dən bərabər 

uzaqlıqda duran 5 laridən daha baha.   Ehtimal ki, şagirdlərin cavabı belə olacaqdır: ( 4  məsələdə) 7 larilik 
3 lariliyə nisbətən daha çox miqdardadır, ona görə də qatışığın qiyməti 7 lariyə daha yaxındır.

5   9 il öncə Paata 12 yaşında, Keti isə 4 yaşında idi. Paata 3 dəfə daha yaşlı idi. İfadəni belə tərtib edə 
bilərlər: (21-9):21-8-9).

Hansısa məsələni həll etməkdə şagird çətinlik çəkərsə, onlara yardım edək və birlikdə müzakirə etməklə, 
məsələni həll edək.

Ev tapşırığına 37 - 40  əlavə məsələləri veririk.
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§ 9. QALIQLI BÖLMƏ
Paraqrafa 3 dərs həsr edirik

Qalıqlı bölmə anlayışı natural ədədlər çoxluğunda müəyyən edilmiş hesab əməliyyatlarına dair şagirdin 
təsəvvürlərini yeni yüksəkliyə qaldırır. Bu məsələnin böyük tətbiqi tərəfi də vardır, bu isə pedaqoq qarşısında 
qoyulmuş didaktik məsələlərin əhəmiyyətini daha da dərinləşdirir.

120-ci DƏRS

Mövzu: Qalıqlı bölmə. 
Məqsəd: Şagird şifahi olaraq ikirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölə bilməli, qismətlə qalığı söyləyə 

bilməli, cavabı isbat edə bilməlidir (riyaz. IV. 3.).
Ön şərtlər: 100 dairəsində natural ədədlər üzərində vurma-bölmə, toplama-çıxma əməllərinin yerinə 

yetirilməsi. Vurma cədvəlini bilmək.
Resurslar: Dəftər, dərslik, yazı lövhəsi.
Aktivliyin təsviri: Dərsi bir praktiki məsələnin müzakirəsi ilə başlayırıq – 47 gənc futbolçunu 5 

oyunçudan ibarət komandalara bölüşdürürlər; maraqlanırıq, neçə futbolçu komandasız qalacaqdır? 

47-nin 5 bölünmədiyinə şagirdlər asanlıqla əmin olacaqlar – 5-ə vurduqda hasili 47 ola biləcək natural 
ədəd mövcud deyildir. Bu məqsədlə vurma cədvəlindən, yaxud paraqrafda təklif olunan yoxlama üsulundan 
istifadə edə bilərsiniz – 8.5<47, 9.5<47, 10.5>47. Şagirdlər 47-də 9 beşliyin olduğunu və 2 təkliyin qaldığını 
müəyyən edəcəklər (47-5.9=2) – bu, 47-ni 5-ə böldükdə qalan qalıqdır; 9-a isə qismət deyilir:

    47=5.9+2.
Mətndəki məsələləri müzakirə edin (1, 2 və 3):
    46=5⋅9+1 _ 1<5

    45=5⋅9+0 _ 0<5

    49=5⋅9+4 _ 4<5.

Şagirdlərin diqqətini yönləndirin – qalıq böləndən azdır. Bundan sonra mətnin 4-cü və 5-ci məsələlərinin 
müzakirəsi də mümkündür.

Bu sonuncu məsələlərin nəticələrinə diqqəti yönəltmə və ümumiləşdirmə arzuolunandır. Bu məqsədlə 
bu cür cədvəlləri doldurmaq da mümkündür:

Bolən Mümkün qalıqlar

1 0

2 0; 1

3 0; 1; 2

4 0; 1; 2; 3

5

6

Bölünən Bölən Qismət Qalıq
3 7 0 3

4 6 0 4

2 8

5 6

3 9
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Bundan sonra sinif çalışması üçün nəzərdə tutulan məsələlərin həllinə keçərək, qapalısonluğlu 
mətnvari məsələlərlə başlayırıq – yalnız doğru cavabları qeyd etməklə məhdudlaşmayın. Şagirdləri, qarşıya 
çıxan istənilən problemə dair şəxsi düşüncələrini ifadə etməyə və onların tənqidi analizindən sonra şəxsi 
mövqelərini müdafiə etmə qayğısına qalmağa alışdırın. Eləcə də, onlar obyektiv olmalı və başqasının fikrinə 
də diqqətlə yanaşmalı, mübahisəni, müzakirəni korrektli formada aparmalıdırlar. 

9  Məsələdə şagirdlər verilmiş ədədləri 5 sütunlu cədvəldə 5-ə böldükdə alınmış qalıqlara 
görə yerləşdirirlər – müəllim bilir ki, bu, tam ədədlər çoxluğunun qalıqlar sinfinə bölünməsi 
propedevtikasıdır, lakin bu yaşda şagirdlərlə bu barədə danışmırıq. Məşğələnin yerinə yetirilməsi 
prosesində şagirdlər verilmiş ədədlərin təsnifatını aparırlar, onların bu müştərəkliyin ümumi xassələri 
haqda düşüncələrini ifadə etmələri arzuolunandır. Onlara suallarla yardım edin:

• Hər hansı istənilən sütundakı iki ədədin fərqini 5-ə böldükdə qalıq neçəyə bərabərdir? (0-a);
• Hər hansı iki sütundan istənilən cür seçilmiş bir-bir ədədin toplanmasından alınan cəm 5-ə 

bölündüyündə qalıq neçəyə bərabərdir? Halları müzakirə edin – I və III sütun, II və IV sütun və s. və 
i.a. Nəticəni hökmən cəmləşdirin – qalıq sinfin konkret nümayəndəsinin seçimindən asılı deyildir – bu, 
qalıqların (5 modulla) hesablama propedevtikasıdır.

Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə çatma səviyyəsini yoxlama məqsədi ilə şagirdlərə sinifdə müstəqil 

olaraq 10 - 21  məsələləri həll etmələrini tapşıra bilərik. Bundan sonra isə şagirdlər tərəfindən yazı 

lövhəsində, məsələn, 11 , 13 , 15 , 17  və 21  məsələlərin həlləri təqdim olunacaqdır. Şagirdlər bütün 
hallarda qismət və qalığı göstərə bilməlidirlər.

Aktivliyin sonrakı genişlənməsi növbəti iki dərsdə praktiki məsələlərdə qalıqlı bölmədən və riyazi 
oyunlardan istifadə etməklə davam etdirilir.

Şagirdlərə ev tapşırığını 1 - 21  məsələlərdən seçin.

121-ci DƏRS

Mövzu: Qalıqlı bölmə. 
Məqsəd: Praktiki məsələləri həll edərkən şagird qalıqlı bölmədən istifadə edə bilsin; isbat etməklə 

qalığı göstərmə (riyaz. IV. 3.).
Ön şərtlər: 100 dairəsində ədədlər üzərində vurma-bölmə əməlini yerinə yetirə bilmə bacarığı, vurma 

cədvəlini bilmə.
Resurslar: Dəftər, dərslik.

Ev tapşırığını yoxladığımız zaman aşkarlaya bilərik ki, şagirdlərin bir qismi qalıqlı bölməni hələ yerinə 
yetirə bilmir, qisməti, qalığı söyləyə bilmir. Onlarla fərdi çalışmaq lazımdır. Bunun üçün ev tapşırıqları 

məsələlərindən başqa 22 - 27  məsələlərdən istifadə edə bilərik. Bu zaman yerdə qalan şagirdlər 28 - 32  

məsələlərin həlli üzərində çalışırlar. Şagirdlərlə birlikdə qalıqlı bölmə məsələləri üzərində işləməyi başa 
vurduqdan sonra şagirdlərin bu son qrupunun üzvlərinə məsələlərin həllini təqdim etmələri üçün müraciət 
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edirik. Bu məsələlərin müzakirəsi açıq şəkildə olmalıdır və müəllim onu belə apara bilər:

28  – Zezvanın 50 larisi vardır, o, 9 larilik toplar alır. Tutaq ki, o, bacardığı qədər çox top almaq istəyir, 
əlində olan məbləğlə nə qədər top ala bilər?

Ola bilər ki, şagirdlər çoxsaylı çıxma ilə Zezvanın 5 top ala biləcəyini daha yaxşı dərk etsinlər – 
50=5.9+5. Onun beş larisi qalacaqdır, aydındır ki, o da 1 top almağa bəs etmir.

Beləliklə, 50-ni 9-a bölməliyik, qismət - 5, qalıq – 5 olacaqdır, yəni, 5 top almağı bacaracaqdır, 5 larisi 
isə qalacaqdır.

29  Dimitrinin 8.2+5=21 larisi vardır.

30  20 və 26 arasında elə ədəd tapmalıyıq ki, 3-ə bölündükdə qalıqda 2 qalsın. Şagirdləri yoxlama 
üsulundan istifadə etməyə alışdıraq – verilmiş ədədlər arasında 3-ə 21 bölünür, 22-ni 3-ə böldükdə qalıq 
1-dir, 23 əlverişlidir – 23=3.7+2.

Sinifdə 23 şagird vardır.

31  90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 onluqları 9 rəqəmindən ibarət olan ədədlərdir. Onlardan 98 
üçün varımızdır: 

    98=10⋅9+8.

10-a böldükdə qalıqda 8-i sonu 8-lə bitən ədədlərin verdiyini, mümkündür ki, hansısa şagird  anlasın 
və birbaşa 98-i söyləsin. 

32  İkirəqəmli ədədi 8-ə böldükdə qismət 4 edərsə, o zaman bu ikirəqəmli ədədi belə yaza bilərik: 
8.4+qalıq.

Qalıq 8-dən az olan ədəddir, 32-nin üstünə 8-dən kiçik hansı ədədi gəlməliyik ki, təkliklər rəqəmi 5 
olsun? Təbii ki, 3.

Cavab: 35.
Ev tapşırığına 22 - 25 məsələləri veririk.

122-ci DƏRS

Mövzu: Qalıqlı bölmə. 
Məqsəd: Şagirdlər qalıqlı bölməyə, qismətə, qalığı söyləməyə dair bilikləri möhkəmləndirsinlər; 

mühakimə yürütmə-isbat etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 73., riyaz. IV. 7.).
Ön şərtlər: Vurma cədvəlini bilmə, ikirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmənin şifahi yerinə yetirilməsi.
Resurslar: Dəftər, dərslik.
Təşkil forması: Qrup halında çalışma.

Ev tapşırığını yoxlayarkən hansısa şagirdin, yaxud bir qism şagirdin məsələlərin həllinin öhdəsindən 
gələ bilmədiyi bəlli olarsa, onlarla fərdi şəkildə çalışaq, yerdə qalan şagirdləri qruplara ayıraq və “KBO” 
rubrikası ilə təqdim olunan  məsələlərin doğru cavablarını tapmalarını təklif edək. Bu tapşırığı yerinə yetirmə 
qrup halında çalışma forması ilə aparıla, ona yarışma şəkli verilə bilər;
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1  Yoxlama üsulu ilə arzuolunan ədədin seçilməsi çətin deyildir;
  50=7⋅7+1
  50=8⋅6+2
Cavab: 50.

2  Plana müvafiq olaraq, 1-4 torpaq sahələri kvadrat formasındadır. 5-ci torpaq sahəsinin iki şaquli 
yan tərəfinin cəmi 160-ı yarıya bölməklə alınır – 160=80+80. Üfüqi iki yan tərəfin cəmi – 90-nın yarıya 
bölünməsindən alınır: 90=45+45.

5-ci torpaq sahəsinin perimetri 80+45=125 m-dir.

3  Mayanın yanında yerdə qalan şagirdlərdən hansısa ikisi hökmən olacaqdır. Deməli, Eka ya da 
Qiorqi mütləq olacaqlar.

4  Teanın “daha yaxşı üçlüyü” vardır – daha çox üçrəqəmli ədəd tərtib edə bilər, çünki 0-la ədəd 
başlaya bilməz.

5  10-litrlik 5 qab kifayət edəcəkdir.

 Dərsin sonrakı hissəsindən 20-25 dəqiqəni “5-ə bölünmür” adlı didaktik oyuna həsr edə bilərik. O, 
qalıqlı bölmə aktivliklərinin sonrakı genişlənməsinə xidmət edir. 

Oyunun məqsədi bölmə zamanı alınmış qalığın tapılmasında şagirdin daha da püxtələşməsidir. Bu, 
əyləncəli və yaradıcı, eyni zamanda sadə bir oyundur. Bu ədədlərin fərqli qalıqları olduğunda müəllim 
fərqin 5-ə bölünmədiyini bilir, 5-ə böldükdə isə fərqli qalıqları almanın 5 ehtimalı mövcuddur, ona görə 
də 6-cı şagird yenə də (ora qədər hər kəs doğru seçim etmişsə) hökmən “məğlub” durumda qalacaqdır – 
onun tərəfindən yazılan ədədi 5-ə böldükdə mütləq başqaları tərəfindən göstərilən ədədin qalığı ilə üst-üstə 
düşəcəkdir və müvafiq fərq 5-ə bölünəcəkdir. Sinfin yardımı da onun işinə gəlməyəcəkdir – arzuolunan 
ədədi kəşf etmək mümkünsüzdür.

Bu oyun sonrakı müzakirə predmetinə çevrilə bilər, bu cür ədədin mövcud olmadığına şagirdlər əmin 
olmalıdırlar – məğlubiyyət qaçılmazdır. Qeyd etdiyimiz kimi, bu məsələyə sizinlə birlikdə gələcəkdə 
qayıdacağıq.

Ev tapşırığına fəslin əlavə 41 - 45  məsələlərini veririk.
.
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§ 10. BİRRƏQƏMLİ ƏDƏDƏ BÖLMƏ
Paraqrafa 3 dərs həsr edirik

123-cü DƏRS

Mövzu: Birrəqəmli ədədə bölmə.
Məqsəd: Birrəqəmli ədədə bölərkən şagird yazılı alqoritmdən istifadə edə bilsin, gərəkirsə qalığı 

göstərə bilsin (riyaz. IV. 3.).
Ön şərtlər: İkirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmənin şifahi yerinə yetirilməsi, vurma cədvəlini 

bilmə.
Resurslar: Oyuncaq pul, dərslik.

Əyanilikdən istifadə etmək yeni materialı mənimsəməyi asanlaşdırır. Müəllimin 10 lariliklərdən, 5 
lariliklərdən ibarət oyuncaq pulları vardır. 4 onlarilik və 1 ədəd 1 larilik götürür. 3 şagird çağırır və onlara 
müraciət edir:

– Tutaq ki, 41 larini sizin aranızda bərabər şəkildə bölmək istəyirik, necə edək?

– Hər hansı miqdarı bərabər qruplara bölmək hansı əməllə əlaqədardır? Şagirdlərin cavabı belə 
olmalıdır: bölmə.

– Deməli, 41-i 3-ə bölməliyik.

Müəllim şagirdlərin hər birinə 10 larilik verir. Bölünəsi daha 11 lari qalır.

– İndi necə edək? Bizim hələ 10 lariliyimiz və 1 lariliyimiz var, daha üç bərabər hissəyə necə bölə 
bilərik? 10 lariliyi 1 lariliklərə “xırdalasaq”, yaxşı olmazmı?

– İndi 11 larimiz vardır, hər birinə neçə lari verək ki, ən az məbləğimiz qalsın?
Hər bir şagirdə 13 lari düşəcək və 2 lari də qalacaqdır. Üçünə birlikdə 39 lari düşdü və 2 lari qalıq qaldı. 
Hər bir məsələni müzakirə etdikdən sonra yoxlama aparmamız da məqsədəuyğundur, 13.3=39, 

41=3.13+2.
Artıq qalıqlı bölməni keçdiklərinə görə, bölmə prosesini ifadə etməkdə şagirdlər çətinlik çəkməyəcəklər. 

Lakin onlar yalnız bölünənin ikirəqəmli ədəd olduğu və vurma cədvəlindən istifadə edildiyi halları müzakirə 
ediblər. Ona görə də 41-i 3-ə bölmənin yazılı alqoritmini təqdim etdikdən sonra (alqoritmin təqdim edilməsini 
növbə ilə bir neçə şagirddən xahiş etməmiz məqsədəuyğundur) bölünənin üçrəqəmli olduğu hallara keçirik. 
Burada da oyuncaq puldan istifadə edə bilərik. İki yüzlariliyimiz vardır, yəni 200 lari və onu 3 şagird 
arasında bərabər şəkildə bölməliyik.

– 3 şagird arasında 200 larini bərabər şəkildə elə bölmək mümkündürmü ki, hər birinin məbləği 
yüzlükdən ibarət olsun? 3 yerə böldükdən sonra hər birinə 6 onlarilik düşəcəkdir.

– Onlariliklərdən istifadə etmək olar (100 lariliyi xırdalamaq). İndi 20 on lariliyimiz vardır.

Müəllim şagirdlərə 6-6 onlarilik paylayır.

– Paylanmamış iki onlariliyimiz qaldı, onu 1 lariliklərə “xırdalayaq” və 20 larini 3 şagird arasında 
bərabər şəkildə elə bölüşdürək ki, olduqca az 1 larilik qalsın. İki ədəd 1 lariliyimiz qalacaqdır. Deməli, hər 
bir şagirdə 6 onlarilik, 6 birlarilik düşdü və əlavə 2 lari qaldı. İndi bölmə prosesini yazaq və onu təsvir edək:
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200     3
 18      66

     20
     18 
       2 

–

–

Bundan sonra başqa, qalığı sıfır olan məsələləri də müzakirə edəcəyik, məsələn,
  490     5

  45     98
     40
     40 
       0 

–

–

Burada deyirik: 490-ı 5-ə böldükdə 98 alınır.
Ancaq 95-in 2-yə bölünməsi belə yazılacaqdır:
  95     2

  8     47
     15
     14 
       1 

–

–

 ,  qalıq 1

Burada isə deyirik: 95-i 2-yə böldükdə 47 alınır və 1 qalıq qalır.
Yenə bir neçə məsələ müzakirə etdikdən sonra (dərslikdə təqdim olunan mətnlərin 3-cü və 4-cü 

məsələlərindən də istifadə edə bilərik) şagirdlərə müstəqil olaraq 1 - 8  “mətnlərdə” doğru cavabları 
seçmələrini tapşıra bilərik.

Onlara yazılı alqoritmdən istifadə etməklə cavabı tapmalarını tapşıraq;

1   87     2
  8     43

      7
      6 
       1 

–

–

 , qalıq 1 

2   4 lari 45 tetri 445 tetridir:
  445     5

 40     89
     45
     45 
       0 

–

Cavab: 89 tetri.

3  Bu məsələnin həlli birrəqəmli ədədə bölmənin yoxlanması biliyi ilə əlaqədardır. 5-ə böldükdə 11 
götürülüb, 2 qalıq qaldısa, o zaman ədəd 55-dən 2 vahid çoxdur, o belə alınacaqdır: 11.5+2.

4  Öncəki məsələnin bənzəridir: 4.10+3.

5  Burada yalnız qalığı soruşurlar, onu şifahi də tapmaq olar, 83 bölünür 2-yə, qalıq 1-dir.

–
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6   7-ni 9-a böldükdə qismət 0, qalıq 7-dir.
    Əlavə olaraq bir neçə məsələni müzakirə etmək məqsədəuyğundur.

7   Burada yazılı bölmə yerinə yetirəcəyik.

8   Bu məsələ 6  məsələnin analojisidir.
“Testli” tapşırığı müzakirə etdikdən sonra dərsdə qarşıya qoyulan məqsədi qiymətləndirmək üçün qrup 

halında çalışma keçiririk. Sinfi 4 qrupa bölürük. I qrupa 9 - 12   ikinciyə – 13 , 17 , 22  üçüncüyə  _ 

14 - 16  , dördüncüyə - 18 , 19 , 20  məsələləri həll etmək tapşırılır.

Qruplarda şagirdləri elə seçirik ki, dördüncü qrup yüksək hazırlıqlı şagirdlərdən ibarət olsun. Hər  hansı 
qrup tapşırığı yerinə yetirməkdə çəkinlik çəkərsə, onlara yardım edə, çalışmalarına düzəlişlər verə bilərik. 
Müşahidə dəftərimizdə şagirdlərin həyata keçirdikləri tapşırığın nəticələrini qeyd edirik. Nəticələri analiz 
etmək üçün G-PriEd-in təklif etdiyi resurlardan istifadə edirik.

Ev tapşırığı üçün 1 - 13 məsələləri veririk.

124-cü DƏRS

Mövzu: Birrəqəmli ədədə bölmə. 
Məqsəd: Birrəqəmli ədədə bölmə alqoritmindən istifadə etməkdə şagirdlərin püxtələşməsi, müvafiq 

hallarda qalığı göstərə bilsinlər (riyaz. IV. 3.).
Ön şərtlər: İkirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə qalıqla bölmə və vurma cədvəlini bilmə.

Resurslar: Dəftər, dərslik.

Məşğələ forması: Qrup halında, fərdi.

Ev tapşırığını yerinə yetirmələrini yoxlayarkən, bəzi şagirdlərin bölmə alqoritmini mənimsəmələrində 
çətinlik çəkdiklərini aşkarlayarsaq, o zaman onlarla fərdi çalışma aparmaq, tapşırıqda verilmiş məsələləri 

müzakirə etmək, əlavə 21 , 23  məsələləri həll etməyimiz lazım gəlir.

Bu zaman başqa şagirdlərə 24 - 26  məsələləri həll etmələrini və həlli yazı lövhəsində təqdim 
etmələrini tapşıra bilərik.

24  Madam ki,  58     4
 4     14

     18
      16 
       2 

–

– ,  qalıq 2-dir

Ona görə də 14 kabinə kifayət etməyəcəkdir, dolmayacaq olsa belə, daha bir kabinə lazımdır. Çətinlik 
məhz, 15 kabinəni söyləmələridir.

25  58 lariyə yalnız 14 kabinə kirayələmək olar, 2 larimiz qalır.
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26   İki cür müzakirə aparmaq olar:
    1) 13 bilet üçün 13.6=78 lari lazımdır.
    2)    75     6

 6     12
     15
      12 
       3 

–

–
 

Yalnız 12 ədəd 6 larilik bilet alacağıq, 3 larimiz qalacaqdır.

Məşğələni 27  və 28  məsələlərin şərtlərinə uyğun olaraq tərtib edilən riyazi oyunla bitirə bilərik. Bu 
oyunda bütün şagirdlər iştirak edə bilər. Onları qruplara ayırır, 10 lariliklər və 1 lariliklər veririk (cəmisi – 59 
lari). 59 lari 4 şagird arasında bərabər şəkildə bölünməlidir. Nəzərə alın ki, pulun digər nişanları yoxumuzdur, 
yəni, şagirdlər 1 lariliyi xırdalaya bilmirlər.

Hər bir qrup dərslikdə verilən suallara cavablar fikirləşməli, sonra şərtləri dəyişməli (məsələ 28) və 
analoji suallara müvafiq cavablar tərtib etməlidir.

Ev tapşırığı üçün 14 - 33   məsələlərdən seçirik. 

125-ci DƏRS

Mövzu: Birrəqəmli ədədə bölmə. 
Məqsəd: Birrəqəmli ədədə bölməyə dair məşğələ (riyaz. IV. 3.). Müşahidə etmə, induksiya və riyazi 

tədqiqata dair müxtəlif üsulların (məsələn, ümumiləşdirmə), bacarıqların inkişaf etdirilməsi; hipotezaların 
(fərziyyələrin) formalaşdırılması.   

Ön şərtlər: Birrəqəmli ədədə bölmə, qalıqlı bölmə.

Resurslar: Üzərində 3-ə bölünən ikirəqəmli ədədlərin təsvir olunduğu kartlar.

Məşğələ forması: Qrup halında, fərdi.

Ev tapşırıqlarını yoxlayarkən diqqəti 31 - 33  məsələlərin həllinə yönəldin. 31  Bölmək 
lazımdır, sonra cavabı əldə etmək üçün, əgər lazım olan məbləğ hələ də toplanmayıbsa, ola bilər ki, hasili 
1vahid artırmaq lazım gəlsin.

Bu məsələdə bu lazım gəlməyəcək, 549  9-a qalıqsız bölünür, cavab 61-dir. Aktivliyi genişləndirmək 
üçün sual əlavə edə bilərik: 350 larilik pianino üçün lazım olan məbləğ neçə həftəyə toplana bilər? 
350=9.38+8. Cavab – 39 həftədir.

Analoji məsələ sinifdə həll edilmişdi.

32  Əvvəlki məsələnin bənzəridir.

33  İki üsulla həll edə bilərik:

  1) 13. 7=91 – kifayət deyildir.
  2)  85     7

 7     12
     15
      14 
       1 

–

–
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85 lari yalnız 12 azarkeşə bəs edər, 1 larimiz qalacaqdır, lakin daha bir bilet ala bilmirik.

Dərsin sonraki hissəsi qrup halında çalışmaya həsr edilir. Qrup halında çalışmanın qaydaları dərslikdə 
təqdim olunmuşdur. Qrup çalışmasına yarış forması da verə bilərik. Qanunauyğunluğu müşahidə etməkdə 
və formalaşdırmaqda fəal olan qrup qalib elan olunacaqdır.

Ədədin 3-ə bölünmə xassəsi də bölmə prosesi ilə əlaqədardır. Bu işi yerinə yetirərkən şagirdlərdə analiz, 
fərziyyə formalaşdırma və tənqidi düşüncə bacarığı inkişaf etdirilir. Onlar müşahidə edir, ədədlərin cəmini 
və verilmiş ədədin bölünənlərini bir-biri ilə əlaqələndirir, təxminlər ifadə edirlər. Bu işləmənin məqsədi odur 
ki, müəllimin tərəfindən yaradılan vəziyyətin də dəstəyi ilə, ədədin 3-ə bölünmə xassəsi kimi mühüm bir 
faktı şagirdin özü tapsın.

Ev tapşırığı da diferensiallaşmış ola bilər _ 14 - 30 məsələlərdən qalmış birrəqəmli ədədə bölmə 
alqoritmindən istifadə edilməsinə dair sadə məsələlər – hamı üçün, əlavə olaraq, - “Düşün, tap” rubrikası ilə 
təqdim olunan məsələlər nisbətən yüksək hazırlıqlı şagirdlər üçün.

Əlavə məsələlərdən   46 , 47 - məsələləri də istifadə edə bilərik.

§ 11. UYĞUNLUQ

Paraqrafa 3 dərs həsr edirik

126-cı DƏRS

Mövzu: Uyğunluq.
Məqsəd: Şagird obyektlərin iki qrupu arasında (məsələn, şagirdlərlə partalar arasında) real vəziyyətin 

adekvat uyğunluğunu qurmağı bacarmalı, müxtəlif üsullarla onu ifadə edə bilməlidir (riyaz. IV. 6.).
Ön şərtlər: Əşyalar arasında, yaxud əşyaların atributları arasında uyğunluğu ifadə və tədqiq etmə; 

cədvəli doldurma (riyaz. III. 6., III sinif dərsliyi, 108-ci, 109-cu dərslər).

Resurslar: Dərslik, dəftər.

Məşğələ forması: Qrup halında, fərdi.

Dərsə ev tapşırığının yoxlanışı ilə başlayırıq. “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim edilən məsələlərin 
həllində şagirdlərin çətinlik çəkmələri mümkündür; bütün bu məsələlər birrəqəmli ədədə bölmə və qalığı 
dərk etməklə əlaqəlidir, lakin bəzən mühakimə yürütmə-isbat etmə bacarığının aşkarlanmasını tələb edir: 
əməlin düzgün seçilməsi, mötərizəni qoyma, yazılı alqoritmdən istifadə etmə.

1  728–72.8=152  Burada yalnız çıxma və vurma işarələri qoyulmalıdır.

2  Birinci məsələni həll etdikdən sonra bu məsələdə əməlləri seçməkdə çətinlik çəkməməliyik:
  728-72:8=719.   
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3     (728+72):8=100.

Bu məsələni həll edərkən bütün şagirdlər əllərində qələm diqqətli olmalı və dəftərdə qeydlər aparmalı, 
doldurmanın doğruluğunu yoxlamalıdırlar.

Şagirdlərə bir daha xatırladırıq ki, tapşırıqda yalnız əməl işarələrini və lazım gəldiyində mötərizələrə 
alma tələb olunur, seçənək çox deyildir, ona görə də yoxlama üsulu ilə məqbul variantları yoxlamaq tez 
nəticə verir. 

4  728+72:8=737.

1 - 4  Məsələlər şagirdlərə əməllər ardıcıllığının qaydasını da xatırladır.
Sonrakı məsələlərdə yalnız mötərizələrə (əgər ehtiyac duyularsa) alma tələb olunur və onların yerinə 

yetirilməsi əksər şagirdlər üçün çətin olmamalıdır;

5   75+20:5–1=18
Mötərizəni bölmədən əvvəl qoymalı olduğumuzu cavab göstərir: (75+20):5=18.

6  Burada mötərizəyə almaq lazım deyildir. 75+20:5-1=78.

7    75+20:(5–1)=80.

8   Bölmə əməlindən sonra mötərizə qoyulmasa, böyük ədəd alardıq, ona görə də 80:(5+3).5=50.

9   Kiçik ədədi (4-ü) almaq üçün 80 ədədi böyük ədədə bölünməlidir. 80:(5+3.5)=4.
    80:(5+3⋅5)=4.

10  95 ədədi 80 ədədindən böyükdür, bu fakt mötərizənin qoyulma yerini diqtə edir: (80:5+3).5=95.
 

11  Hər bir kitabın qiyməti 16 laridirsə, o zaman 100 lari altı kitab almamız üçün kifayətdir, yerdə 4 
larimiz də qalacaqdır: 100=16.6+4.

12  Buraxılmış yerlər birrəqəmli ədədə bölmə alqoritminə görə doldurulacaqdır. Çıxmanın nəticəsi 
sıfır olduğundan, birinci rəqəm aydındır ki, 6-dır. Təbii ki, bölünəndə son rəqəm 2-dir,

  

     672  3 
     6     224
       7
       6 
       12
       12
        0 

–

–

–

Bu məsələni sinifdə yaxşıca müzakirə edin ki, bütün şagirdlər üçün aydın olsun. 
Məsələləri həll (20-25 dəqiqə) etdikdən sonra obyektlərin iki çoxluğu arasında uyğunluğu qurma 

məsələlərini şagirdlərə xatırladacağıq. Belə məsələlər III sinifdə də var idi; məsələn, sinifdəki şagirdlər 
və partalar arasında uyğunluq haqqında 3-cü sinifdə də söhbət aparırdıq. Şagirdlərdən bu uyğunluğu ifadə 
etmələrini xahiş edə bilərik, onlara partaları hansısa qayda ilə nömrələmək lazım gələcəkdir, sonra uyğun-
luğun sözlə ifadə olunmasına keçə bilərik; şagirdlər şagirdin soyadını və partanın nömrəsini söyləməli ola-
caqlar. Bu cütlüyü yazı lövhəsində də qeyd edə bilərik, məsələn, (Abaişvili, 1). Bu, Abaişvilinin I partada 
oturması anlamına gəlir.
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Bir neçə şagirdin bütün bu cütlükləri yazı lövhəsinə yazmasından sonra başqa şagirdlərdən xahiş edirik 
ki, bu uyğunluğu başqa şəkildə təqdim etsinlər. Biz də yardım edə bilərik. Şagirdlərin 
soyadlarını qısaca (ilk, yaxud ilk iki hərfdən istifadə etməklə) yaza bilərik.

İndi eyni uyğunluğu cədvəldə təsvir edək:

şagird ab

parta 1 2 . . .

Əgər sinifdə şagirdlərin sayı çox olarsa, iki uyğunluq fikirləşərək, hər ikisini üç müxtəlif üsulla təqdim 
edə bilərik: oğlanlar – partalar, qızlar – partalar.

Eyni zamanda riyaz. 6-da təqdim olunan, uyğunluq zamanı verilmiş elementin təsvirinə  və bu təsvirin 
əvvəlki şəklinə dair nail olunacaq nəticələri unutmamalıyıq və şagirdlərə müvafiq suallar veririk:

– 3 nömrəli partanın hansı şagirdə uyğun olduğunu göstərə bilərsiniz? 
Bundan sonra dərslikdə təqdim olunan uyğunluqların müzakirəsinə keçə bilərik: sinif şagirdləri ilə 

ədədlər – onların jurnaldakı nömrələri arasında uyğunluq. Sinif şagirdləri ilə aylar arasındakı uyğunluq (hər 
şagirdə onun doğulduğu ayı uyğunlaşdırın); 1-dən 20-yə qədər ədədlər və onları 5-ə bölən zaman alınmış 
qalıqlar arasındakı uyğunluq. 

Dərslikdə göstərilmiş sualları verməyi unutmayaq – onların cavabları hər bir uyğunluğu yaxşı ifadə 
edir. 

Elə buradaca diqqət edə bilərsiniz ki, təsviretmə üsulundan asılı olmayaraq, mümkündür ki, işimiz eyni 
uyğunluqla olsun.

Misal üçün, bizim birinci məsələdə uyğunluq üç müxtəlif üsulla təqdim edilmişdir.

Sinifdə 1 - 6  məsələləri həll edirik.
Bu məsələlərin həllini şagirdlərə tapşıra bilərik, bununla qarşıya qoyulan məqsədə nail olma səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi mümkündür.

4 - 6  məsələlər hökmən dəftərdə həll olunmalıdır. Kitabda qeydlər aparmaq yolverilməzdir. Bu 
məsələləri həll etdikdən sonra suallar veririk:

4  _ Bu uyğunluqla 18-ə hansı ədəd uyğun gəlir? (20) Bu ədədi necə tapdınız? (18+2).

5  _ 1-ə hansı ədəd uyğundur? (8).
Onu necə tapdınız? (1+7). 9 hansı ədədə uyğundur? (15); onu necə tapırsınız? (8+7).

6  _50, 78 və 98 hansı ədədlərə uyğundur? Bu ədədləri necə tapdınız? (25, 39 və 49; 50:2, 78:2, 
98:2).

Ev tapşırığı üçün 1 - 5 məsələləri veririk.
Sinfi qruplara ayırırıq. Hər bir qrupa dərslikdə təqdim olunan layihənin yerinə yetirilmə planını 

hazırlamalarını, sonrakı dərsdə çalışmalarını təqdim etmələrini (təqdimat) tapşırırıq.

ab. 1
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127-ci DƏRS 

Mövzu: Uyğunluq.

Məqsəd: Uyğunluğun tərtib, təsvir və tədqiq edilməsinə dair biliklərin möhkəmləndirilməsi (riyaz. IV. 
6.). 

Ön şərtlər: Obyektlərin iki çoxluğu arasında olan uyğunluq və onların müxtəlif cür ifadə edilməsi.

Resurslar: Dərslik, dəftər, yazı lövhəsi.

Ev tapşırığını yoxlayan zaman verilmiş elementə uyğun olan öntəsviri tapmamız lazım gəldiyində, 
cədvəlin sol sütununun düzgün doldurulmasına diqqət etmək lazımdır. Bu, riyaz. IV. 6-nın hədəf 
nəticələrindən biridir.

3  Uyğunluğu müxtəlif cür ifadə etməklə əlaqədardır:
  ədəd → (ədəd – 2).2
 n → (n-2).2
27-yə (27-2).2=50 uyğundur.
Burada da öntəsviri tapmaq maraqlıdır.
Məsələn, 20-nin öntəsvirini tapmaq üçün bu əməllər yerinə yetirilməlidir:
20:2=10, 10+2=12, doğrudan da
12 → (12-2).2=20.

4  Birinci uyğunluğu belə təsvir edə bilərik:
  n → n:3
Bu uyğunluqla:
  15 → 5  96 → 32
  21 → 7  108 → 36
  90 → 30  102 → 34
  18 → 6  114 → 38.

İkinci cədvəlin doldurulması üçün də 3-ə bölmə əməlini yerinə yetirmək gərəkir.

5  6-ya uyğundur (6:1):2=3
  118 → 118:2=59.

Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra qruplar tərəfindən təqdim edilən çalışmaları dinləyirik (“layihə” 
tapşırığının təqdimatını).

Hər bir qrupun təqdimatına digər qruplar suallar verməklə və cavabları qiymətləndirməklə opponentlik 
etməlidirlər.

Son qiymətləndirməni müəllim həyata keçirir.

Ev tapşırığına 6 - 8 məsələləri veririk.
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128-ci DƏRS 

Mövzu: Uyğunluq.

Məqsəd: Uyğunluğa dair biliyin yoxlanılması – yekunlaşdırıcı məşğələ (riyaz. IV. 6.). 

Ön şərtlər: Uyğunluğun tərtib, tədqiq, təsvir olunması.

Resurslar: Dəftər, dərslik.
Ev tapşırığını yoxlamaq da imkan verir ki, şagirdlər tərəfindən uyğunluğun tərtib, tədqiq və təsvir 

edilməsinə dair biliklərinin səviyyəsini yoxlaya bilək. Bundan sonra yekunlaşdırıcı yazı keçirə bilərik. Üç 
müxtəlif çətinlikli bilet hazırlayırıq.

I bilet: 

1  1-dən 20-yə qədər hər bir ədədə onu 5-ə bölməklə alınan qalıq uyğundur. Bu uyğunluğu müxtəlif 
üsullarla ifadə edin və bu uyğunluğa müvafiq olaraq 2 uyğun olan (2-nin öntəsvirlərini) ədədləri tapın.

2  Aşağıda verilmiş qayda üzrə uyğunluğu cəddal şəklində təqdim edin.
  n → n⋅2+1, burada n 1-dən 15-ə qədər istənilən ədəddir.

3  Dərslikdən _ 9  məsələ.

II variant:

1  1-dən 20-yə qədər hər bir ədədə onun 5-ə bölünməsindən alınan qismətdən 1 vahid böyük olan 
ədədi uyğunlaşdırın.

• Bu uyğunluğu müxtəlif üsullarla təqdim edin.

2  Uyğunluq bu qayda ilə verilmişdir: n → 3(n+1)+2, n 1-dən 20-yə qədər istənilən ədəddir.

• Bu uyğunluğu cədvəllə təqdim edin.

• 19-a hansı ədəd uyğundur?

• 23 hansı ədədə uyğundur?

3   Dərslikdən - 10  məsələ.

III variant (yüksək hazırlıqlı qrup üçün)

 1. “Düşün, tap” 1  ,

 2. “Düşün, tap” 2 , 

 3. Dərslik, 11  məsələ. 

1   n → 2⋅n+1.

2   Uyğunluğu 20 olan ədədi belə tapacağıq:
    20=4⋅(4+1), 4 → 20;

    0=0⋅(0+1), 0 → 0;

   56=7⋅(7+1), 7 → 56.

Ev tapşırığı üçün V fəslin əlavə məsələlərindən 48 - 51  məsələləri veririk.
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§ 12. VURMA VƏ BÖLMƏNİN MƏCHUL KOMPONENTLƏRİNİN TAPILMASI

Paraqrafa üç dərs həsr edirik

129-cu DƏRS 

Mövzu: Vurma-bölmə tərkibli bərabərlikdə məchul komponentin tapılması.

Məqsəd: Şagird vurma-bölmə tərkibli bərabərlikdə məchul komponenti tapmağı (riyaz. IV. 7.) və 
praktiki məsələlərdə ondan istifadə etməyi bacarsın.

Ön şərtlər: Vurma cədvəlini bilmə, ikirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölməyi şifahi yerinə yetirmə 
vərdişləri.

Resurslar: Kubiklər, dərslik, dəftər.

Dərsi ev tapşırığını yoxlamaqla, əvvəlki dərsdə keçirilmiş yekunlaşdırıcı yazının nəticələrini elan 
etməklə başlayırıq. Yekunlaşdırıcı yazıdakı çalışmaları düzəldərkən aşağıdakı meyarlarla hərəkət edə 
bilərdik:

   I məsələ - 3 bal,

   II məsələ - 3 bal,

   III məsələ - 4 bal.

Ancaq müxtəlif çətinlikli biletlər halında balların bu sistemlə qiymətləndirilməsi zamanı yüksək 
çətinlikli tapşırıqda iştirak edən 8 ballı şagird aşağı çətinlikli tapşırıqda 10 ballı şagirdlə müqayisədə “geridə 
qalmış” kimi görünəcəkdir, bu isə həmin şagirdlərin birgə obyektiv qiymətləndirilmə formasını təqdim edə 
bilməz.

Bu dəfə şagirdləri ballarsız qiymətləndirəcəyik, yüksək nəticələr əldə edən şagirdləri tərifləyəcək, 
digərlərinin yanlışlarını düzəldərək, onlarla əlavə olaraq işləyəcəyik.

Bundan sonra dərsin mövzusuna keçirik. Bu mövzu “kiçik” ədədlərin timsalında III sinifdə də müzakirə 
olunmuşdu. Əyanilikdən də istifadə edə bilərik, 24 kubik götürək, 4 sətrə və 6 sütuna – düzbucaq “matrisa” 
şəklində düzək və sual edək:

“Təqdim olunan “cədvələ” görə vurma və bölmə tərkibli bərabərliklər yazaq”.
 4⋅6=24,  4=24:6,  6=24:4.

 4.6=24, 4=24:6, 6=24:4.

Bu bərabərliklərə görə şagirdlərə suallara cavab verməyi tapşırırıq:

– Bölən və qismət məlumdursa, məchul bölünəni necə tapaq?

– Bölünənə və qismətə görə böləni necə tapaq?
Başqa bərabərliklər də müzakirə edə bilərik:
9.7=63  42:6=7
9=63:7  42=6.7
7=63:9  6=42:7.
Bu bərabərliklər dərslikdə təqdim olunmuşdur. Daha sonra isə təqdim olunmuş üç məsələnin 

müzakirəsinə keçirik:
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1) n hərfi ilə işarələnmiş məchul vuruğu tapırıq: 
 7.n=490
2) n:4=4 bərabərliyinə görə məchul bölünəni tapırıq.
3) Məchul böləni tapırıq:
 320:n=4.

1 - 7  məsələləri birgə müzakirə etdikdən sonra, şagirdlərin 8 - 18  məsələləri müstəqil olaraq 
həll etmələri mümkündür. Onların həllinə müvafiq olaraq dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə nail olma         
səviyyəsini qiymətləndirmək olar.

Ev tapşırığı üçün 1 - 12 məsələləri veririk.

130-cu DƏRS 

Mövzu: Vurma-bölmə tərkibli bərabərlikdə məchul komponentin tapılması.
Məqsəd: Tərkibində vurma və ya bölmə əməlləri olan bərabərlikdə məchul komponentin tapılmasına 

dair bilklərin möhkəmləndirilməsi (riyaz. IV. 7.)
Ön şərtlər: Vurma cədvəli, təkrəqəmli ədədə bölünməyə dair biliklər.
Resurslar: Dəftər, dərslik. 

Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra (10-15 dəqiqə) 19 , 20  və “Düşün, tap”-ın birinci məsələlərinin 
birgə müzakirəsinə keçirik.

19  Bu məsələni müzakirə edərkən şagirdlərə ikinci vuruğu hər hansı bir hərflə işarələməyi və məchul 
komponentli bərabərliyi bacardıqları qədər şərtə uyğun olaraq yazmalarını təklif edək:

    n⋅80=640  və ya  80⋅n=640.

Şagirdlər burada n vuruğunu bölmə əməli ilə tapacaqlarını bilirlər. Bölmənin yerinə yetirilməsini 
asanlaşdırmaq məqsədi ilə sual veririk:  

– 64 onluğu 8 onluğa bölməmiz lazım gəlir, 64 onluqda neçə 8 onluq vardır?
64-ü 8-ə bölək, 64:8=8.
Olacaqdır: 64 onluqda 8 ədəd 8 onluq vardır, n=8.

20  Məsələdə məchul komponenti birrəqəmli ədədə bölməklə tapırıq.

 1 - 8  məsələləri birlikdə müzakirə edək (“Düşün, tap”).

 1  Burada şagirdlərə cəminin 27 olduğu bütün cütlərin müzakirə olunmasını təklif edə        bilərik: (1; 
26), (2; 25), (3; 24), (4; 23), (5; 22), (6; 21), (7; 20), (8; 19), (9; 18), (10; 17), (11; 16), (12; 15), (13; 14). Məsələnin 
şərtini ədədlərinin vuruğu 176 olan cütlüklər qane edər. Cütlərin ədədlərinin vuruğu 6 ilə sonlanır (1, 26), 
(6, 21) və (11, 16).

16.11=16.(10+1)=160+16=176.

Cavab: 11-in, yaxud 16-nın.
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  2 - 5  məsələlərdə müxtəlif düşüncələrlə yanaşı, yoxlama üsulundan da istifadə etmək mümkündür: 

 2  195:5=39, bölməni tapmaq çətin deyildir;   3   4⋅62=248. 

4   6=330:55;    5  12=156:13, çünki 13.12=156.

6  Aydındır ki, qismət 6-ya bərabərdir.

7  Bölən 1 olmadığına görə, bölünənin bir mümkün olan qiyməti də 0-dır; 0:n=0.

8  Bu məsələnin həlli fəza təsəvvürlərinə dair bacarıqlarla bağlıdır. Bu təsəvvürlərin istifadə 

edilməsindən alınan cavabdır  b) 
0

 dördbucağın təpələri ilə O nöqtəsinin rezinlə birləşdiyini təsəvvür 

etsək və bu O nöqtəsini yuxarı “çəksək”, piramida əldə edəcəyik.

Ev tapşırığı üçün  13 - 15 məsələləri veririk.

131-ci DƏRS 

Mövzu: Vurma-bölmə tərkibli bərabərlikdə məchul komponentin tapılması.

Məqsəd: Yekunlaşdırıcı məşğələ, şagirdlərin biliyinin yoxlanılması (riyaz. IV. 7.)
Ön şərtlər: Vurma və bölmə tərkibli bərabərliklərdə məchul komponenti tapmanın ilkin vərdişləri.

Ev tapşırığını yoxlamaq da, qeyd edilən mövzuya dair biliyin qiymətləndirilməsi kimi, yararlı ola 
bilər. Bu məsələlərdə məchul komponenti hər hansı hərflə işarələmək və müvafiq bərabərliyi yazdıqdan 
sonra məchul komponentin qiymətinin tapılması tələb olunurdu. Yekunlaşdırıcı yazını da analoji mövzuda 
keçirək. Həmçinin, bu dəfə bu yazını həyata keçirmək üçün daha çox zamanımız olacaqdır və şagirdlərə 
6 məsələdən ibarət tapşırığı təklif edə bilərik – birinci 4 məsələ (vacib) məchul komponentin tapılması ilə 
ilgilidir, sonraki iki məsələ isə “Düşün, tap” rübrikası ilə təqdim olunan ilk iki məsələdir (könüllü).

Tapşırıq təxminən belə ola bilər.

1  n-lə işarələnmiş məchul komponenti tapın 
   a) n:9=30, b) 216:n=3, c) 8⋅n=640.

Şərtə uyğun olan məchul komponentli bərabərlik yazın. Onu tapın:

2  Bölünən 420, qismət 7-dir. Böləni tapın.

3  Hasil 248, vuruqlardan biri 8-dir. Ikinci vuruğu tapın.

4  6 lari 30 tetriyə neçə ədəd dondurma almaq olar?

5  “Düşün, tap” _ 1 . Bölünən 18-dir. Bölənlə qismətin cəmi isə 9-dur. Qismət neçəyə bərabər ola 
bilər? (3 yaxud 6).
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6  “Düşün, tap”  _  2 .   nişanlarını `⋅~, `:~ və ya `=~  işarələri ilə elə dəyişin ki, bərabərlik 
götürəsiniz 

   a) 36  9  324  b) 312  6  52
   c) 7  98  686  d) 23  33  759.

Ev tapşırığına əlavə 52 - 55  məsələlərini və “Düşün,  tap”-ın  3  məsələsini verə bilərik.     

 Yekunlaşdırıcı yazının nəticələrini analiz edərkən PriEd tərəfindən təqdim edilmiş internet resurslarından 
da istifadə edin.

Gələcək işlərinizdə korrektələr edə bilmək üçün yazının nəticələrindən hökmən istifadə edin.

§ 13. MƏSƏLƏLƏRİN HƏLL EDİLMƏSİ

Paraqrafa 3 dərs həsr edilir

132-ci DƏRS

Mövzu: Artıq verilənli məsələlər.

Məqsəd: Şagird məsələləri həll edərkən lazımi və artıq məlumatları ayırd edə bilsin (riyaz. IV. 7, 
dördüncü müddəa), müzakirə olunacaq məsələnin məzmununun tənqidi qavranması dərinləşsin.

Ön şərtlər: Toplama, çıxma, vurma, bölmə tərkibli bərabərliklərdə məchul komponenti tapma vərdişi; 
birrəqəmli ədədə bölmənin alqoritminə dair biliklər; ədədləri vurmanın yazılı alqoritminə dair biliklər.

Resurslar: Dəftər, dərslik.

Ev tapşırığını yoxladıqdan və yekunlaşdırıcı yazının nəticələrinin qısa müzakirəsindən sonra standartın 
riyaz. IV. 7-də formalaşmış tələblərini nəzərə alaraq dərsin əsas məqsədinin yerinə yetirilməsinə keçirik – 
sadə məsələ həll edərkən şagird cəbri ifadəni tərtib və istifadə edə bilir, lazımi və artıq verilənləri ayırd edə 
bilir. Məsələləri həll edərkən çox zaman şagirdlər şərtlərdə verilmiş ədədlərə dair əməlləri  fikirləşmədən 
yerinə yetirirlər. Artıq verilənli məsələlərdə onlar lazımi veriləni diqqətlə seçməli olurlar. Ümumiyyətlə, 
istənilən halda onlar təklif olunan məsələləri tənqidi yanaşma ilə qəbul etməli, problemi hərtərəfli analiz 
etməlidirlər. Mətndə verilmiş məsələdə Ninikonun bütün kitablarının sayı artıq məlumatdır – 180. Cavabın 
alınması üçün əməl yerinə yetirilməlidir: 112:4=28, hər bir rəfdə 28 hekayə kitabı vardır.

Sinifdə şagird 1  məşğələdə artıq məlumat axtararkən dəftərlərin yeknəsəkliyinin lazımi verilən    
olduğunu aşkarlayır. Digər halda məsələnin şərtinin bu hissəsinə, onun vacibliyinə diqqət yetirməyə bilərdi. 
Kitablar üçün ödənən məbləğ artıqdır – 36 lari.

Ev tapşırığı üçün 1 - 6 məsələləri veririk.
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133-cü DƏRS

Mövzu: Artıq verilənli məsələlər.

Məqsəd: Şagirdlər məsələləri həll edərkən lazımi və artıq verilənləri ayırd edə bilməkdə püxtələşsinlər 
(riyaz. IV. 7.), mətni (o cümlədən, riyazi mətni) anlamaq üçün tənqidi münasibəti inkişaf etsin.

Ön şərtlər: Məsələləri həll edərkən lazımi verilənlərin və əməllərin düzgün seçilməsi.
Resurslar: Dəftər, dərslik.

Tapşırığa “testlər” verilmişdi, orada şagirdlər artıq hesab etdikləri və məsələnin həllində lazım olmayan 
verilənləri göstərməli idilər.

1 Məsələnin həll edilməsi üçün lazım olan verilənlər yalnız 28 və 7-dir; çünki məsələdə qoyulmuş 
suala cavab vermək üçün kitabxanaya şənbə günü neçə nəfər tələbənin təşrif buyurduğunu və hər birinin nə 
qədər kitab tələb etdiyini bilməmiz kifayətdir. Bu ədədlərin vurulmasından suala cavab əldə olunur. Bazar 
günü kitabxanaya getmiş tələbələrin sayı artıq veriləndir.

2  Riyaziyyat və gürcü dili kitabları müqayisə olunmalıdır, ona görə də tarix kitabı haqqında       
verilən məlumat artıqdır.

3 Açikonun birinci və ikinci günləri hər saatda hansı məsafəni qət etdiyini bilmək istəyirik, ona 
görə də üçüncü günü haqqında verilən məlumat artıqdır (5 saat).

4  Bu məsələdə Açikonun birinci günü neçə km qət etdiyini bilmək istəyirik. Açiko saatda 
600:(4+6)=60 km qət edirdi, birinci günü 60.6=360 km qət etmişdi.

Beləliklə, bu halda da 5 saat artıq veriləndir, lakin onu müəyyən etmək üçün daha çox səy göstərmək 
gərək oldu. Bu məsələni sinifdə müfəssəl olaraq müzakirə etməliyik, məsələnin həlli üçün ədədi ifadə tərtib 
etməmiz arzuolunandır: 600:(4+6).6.

Bu ifadəni tərtib etmək üçün aşağıdaki sualları verməklə davam edə bilərik:

– Bilirik ki, birinci gün Açiko 6 saat səyahət etdi, 6 saatda hansı məsafəni qət etdiyini bilməmiz üçün 
daha hansı verilən lazımdır? (Saatda neçə km məsafə qət edirdi).

– İki gündə cəmi 600 km səyahət etdi, hər saatda eyni məsafəni qət edirdi və bu məsafəni qət etmək 
üçün (4+6) saat sərf etdi, saatda neçə km məsafə qət edirdi?

Birinci günü qət etdiyi məsafəni tapmaq üçün 600:(4+6) 6-ya vurulmalıdır.

5  Hər gün nə qədər fidan əkdiklərini bilirik, gün ərzində nə qədər fidan əkdiklərini öyrənməmiz 
üçün bu verilən kifayətdir. 100 fidanları qalmışdır – artıq veriləndir.

6  Əvvəlki məsələdə sual veririk – cəmisi nə qədər fidan əkmək istəyirdilər? – O zaman artıq ver-
ilənimiz olmayacaqdır. 

Ev tapşırığı məsələlərinin müzakirəsindən sonra şagirdlərin də fəal iştirakı ilə “Düşün, tap” rubrikası ilə 
verilmiş məsələləri müzakirə edək. Bu məsələlər kombinatorik məsələlərin həlli bacarıqlarını inkişaf etdirir, 
şagirdlərdə mühakimə yürütmə-isbat etmə bacarığının, tənqidi təfəkkürün inkişaf etməsinə şərait yaradır. 
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Bəzən bu cür məsələlər aşağı hazırlıqlı şagirdlər üçün də əlçatandır. Çox zaman şagird ədədlər üzərində uzun 
əməllərdən, yazılı alqoritmin istifadəsindən daha çox kombinatorik tipli məsələnin həllinə həvəslə girişir.

Təəssüf ki, bu tip məsələlərin müzakirəsindən bir çox müəllimlər bəzən yayınırlar. Onlar yoxlama 
üsulundan istifadə edilməsindən, bütün mümkün halların axtarışındansa, verilmiş alqoritmə uyğun olaraq 
müzakirə aparılmasını daha üstün tuturlar.

Ona görə də biz müəllimlərə hər zaman bu tip məsələləri həll etmək üçün təkliflər irəli sürürük. Bu tip 
məsələlərlə gələcəkdə şagirdlər çox rastlaşacaqlar.

 1  Hər bir qonaq 7 insanla əl tutuşdu, lakin hər bir əl tutuşma iki qonağa aid olunur. Beləliklə, cavab: 
(8.7):2=28-dir.

II yol. Birinci qonaq 7 nəfərlə əl tutuşdu, ikinci – 6 nəfərlə (birinci ilə əl tutuşmanı birinciyə saydıq), 
üçüncü – 5 nəfərlə və s.

Cavab: 7+6+5+4+3+2+1=28-dir.

2  Yarışmanın hər sonrakı günü komandaların sayı 2 dəfə azalır. I günü 8:2=4 komanda qalacaq, 
II gün 4:2=2 komanda, III gün 2:2=1 qalib komanda. 

Cavab: 3-cü gün.

3  Şagird partiyaların nömrəsini və altına nəticələrini yaza bilər, sonra uduşlarının sayını 
hesablaya bilər. Məğlubiyyətlərini bəri başdanca göstərsək, hesablamasını asanlaşdırmış olarıq: m – 
məğlubiyyət, h – heç-heçə, q – qalibiyyət.

Partiyalarda nəticələrin ardıcıllığı ilə maraqlanmadığımız təqdirdə, bu cür paylaşım alacağıq:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

  m  m h   h q   q q    h   h   q     q   q

Cavab: 6 qalibiyyət.

4  Hər üçündən biri yerdə qalan ikisi ilə iki-iki partiya oynadı, hər bir partiya iki oyunçuya 

hesab olunur, cavab:  (3.2):2=3.

Ev tapşırığı üçün 7 - 11 məsələləri veririk.

134-cü DƏRS

Mövzu: Artıq verilənli məsələlər. Birrəqəmli ədədə bölmə, vurma və bölmənin məchul komponentini 
tapma, uyğunluq.  

Məqsəd: Göstərilən mövzunun mənimsənilmə səviyyəsinin yoxlanılması, yekunlaşdırıcı məşğələnin 
keçirilməsi.

Yekunlaşdırıcı yazını keçirmək üçün göstərilən mövzulara dair əlavə məsələlərdən istifadə edə bilərik. 
Yekunlaşdırıcı yazını ev tapşırığını yoxladıqdan sonra (15 dəqiqə) başlayırıq. Artıq və lazımi verilənlərin 
göstərilməsi tələb olunan müzakirə olunacaq cəmi 5 məsələ vardır.
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7  Bir oyuncağın qiymətinin öyrənilməsi üçün hər ikisinin – Məryəmin və Vatonun ümumi məbləği-
ni bilmək artıq veriləndir.

8  İkinci və üçüncü şagirdin nəticələrini müqayisə edərkən birinci şagirdin nəticəsi artıq veriləndir.

9  III şagirdə aid olan sualı qoyarıqsa, o zaman I və II şagird haqqında verilənlər lazım olmayacaq, 
sual I və III şagirdə aiddirsə, o zaman II şagirdin nəticəsi artıq olacaqdır.

10  4 parkda 5600 avtobus bərabər şəkildə bölünübsə, o zaman hər birində 5600:4 avtobus vardır 
və meriya tərəfindən daha 3 parkın təşkil edilməsi barədə verilən artıqdır və məsələdə qoyulan suala cavab 
vermək üçün lazımsızdır.

11   Əgər əvvəlki məsələdə sual versəydik ki, meryanın parklarını da əlavə etsək, cəmisi nə 
qədər avtobus yerləşərdi, o zaman əvvəlki məsələdə artıq verilən olmayacaqdı. Əlavə məsələlər vasitəsilə 3 
müxtəlif bilet tərtib etmək olar.

Hər bir biletin 6 sualdan ibarət olması arzuolunandır. İlk 4 sualı 61 - 64  məsələlərdən götürək, yerdə 

qalan 2-sini isə –  65 - 70  məsələlərdən.

İlk dörd məsələdən hər biri 1 balla qiymətləndirilə bilər, 5-ci – 2 balla, 6-cı – 4 balla, cəmisi – 10 bal.

Məsələn, 

 I VARİANT belə ola bilər: 61  c, 62  b, 63  b, 64  f, 65  a, f, 68 ;

 II VARİANT: 61  a, 62  c, 63  c, 64  g, 65  b, c;

 III VARİANT: 61  b, 62  e, 63  d, 64  h, 65  e, h.

II VARİANT belə bir məsələ ilə doldurulsun: n → (n+1)(n+3)–3. 1-ə,, 6 -ya, 9-a, 17-yə hansı ədəd 
uyğundur? 21-ə hansı ədəd uyğundur?

III VARİANT belə məsələ ilə doldurulsun: n → n+2.(n+1). Uyğunluq bu formulla verilmişdir. 3-ə, 9-a, 
30-a, 100-ə hansı ədəd uyğundur?  20-yə hansı ədəd uyğundur?

Bəzi şagidlərin aldıqları aşağı ballara, təbii ki, “cəzalandırıcı rəng” verilməməlidir. Bu qiymətləndirməni 
bəzi şagidlərin hazırlıqlarını yüksəltmək üçün müəyyən işarəyə çevirin. Bəziləri üçün isə o, uğurlu və 
səmərəli təlim üçün mükafata çevriləcəkdir. Alınmış ballar heç yerdə qeydə alınmır.

Ev tapşırığı üçün V fəslin əlavə məsələlərindən 56 - 60   tapşırıqları veririk.
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YEKUNLAŞDIRICI TAPŞIRIQ

Düzgün cavabları seçin:

1  48 qələmi 6 qutuda bərabər sayda yerləşdirdilər. Hər qutuda neçə qələm vardır?
  a) 10          b)  8         c)  6             d)  4

2   Tedo çiçəklər üçün birini 4 laridən 8 ədəd eyni cür güldan aldı. Tedo güldanlara nə qədər pul 
xərclədi?

  a) 24 lari         b)  28 lari        c)  32 lari           d)  36 lari

3  8.32-nin hasili
a) 320-dən çoxdur  b) 240-dan çoxdur c) 240-dan azdır d) 200-dən azdır

4  4 lari 48 tetri
a) 88 tetridir b) 52 tetridir c) 448 tetridir d) 484 tetridir

MƏSƏLƏLƏRİ HƏLL EDİN:

5  Avtomobil saatda 45 km məsafə qət edir. 10 saat ərzində o hansı məsafəni qət edəcəkdir?

6  Salonda 8 masa dururdu. Şagirdlər masalara dörd-dörd nəfər oturduqda, 3 şagird yersiz qaldı. 
Salonda neçə şagird vardı?

7  Məktəbin birində 126 şagird təhsil alır, digərində ondan 4 dəfə çox. Hər iki məktəbdə cəmi nə 
qədər şagird təhsil alır?

8  Məchul komponenti tapın: n:7=62.

Cavablar və təkliflər:

1  b),  2  c), 3  b), 4  c),  5  450 km,    6  35,   7  630,  8 434.

Qiymətləndirmə sxemi:

N1-4 məsələlərdən hər birinin doğru cavabı 1 balla qiymətləndiriləcəkdir.

N5 tapşırıq 
0 bal Məsələni anlaya bilmədi.
0,5 bal Əməli düzgün seçdi, ancaq qiymətini hesablaya bilmədi.
1 bal AMəsələni düzgün həll etdi.
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N6 tapşırıq
0 bal Məsələni dərk edə bilmədi. 
0,5 bal Ədədi ifadəni düzgün tərtib etdi (8.4+3), lakin qiymətini hesablaya bilmədi; yaxud 

masalarda əyləşən şagirdlərin sayını düzgün hesablamadı.
1 bal AMəsələni düzgün həll etdi.

N7 tapşırıq
0 bal Məsələni dərk edə bilmədi.
1 bal İkinci məktəbdə şagirdlərin sayını hesabladı, yaxud ədədi ifadəni düzgün tərtib etdi

(126+4.126, yaxud 5.126), lakin onun qismətini düzgün hesablaya bilmədi.
2 bal AMəsələni düzgün həll etdi.

N8 tapşırıq
0 bal Məsələni dərk edə bilmədi.
1 bal Əməli düzgün seçdi (n = 62.7),  lakin n-in qiymətini hesablaya bilmədi.
2 bal AMəsələni düzgün həll etdi.

Müəllimlərə bir daha xatırladaq ki, şagirdlərin əldə etdikləri balların miqdarının elan edilməsi bu 
mərhələdə yolverilməzdir. Tapşırıq – testin nəticələrini siz yalnız inkişafetdirici qiymətləndirmənin bir 
vasitəsi kimi istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün isə siz alınmış nəticələri yaxşı analiz etməli, şagirdlərin fərdi 
imkanlarını, akademik hazırlıqlarını nəzərə almalı və bunları hesaba alaraq, təlimin gələcək strategiyalarında 
düzəlişlər etməlisiniz. Yazıdan sonra açıq şəkildə, şagirdlərin fəal qoşulmaları ilə bu məsələlərin həlli 
yollarını müzakirə etməniz arzuolunandır.
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VI FƏSİL

MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİ. HƏNDƏSƏ. VERİLƏNLƏRİN TƏHLİLİ

§ 1. Kütlə vahidləri

Paraqrafa 3 dərs həsr edirik.

135-ci DƏRS 

Mövzu: Kütlə vahidləri.  

Məqsəd: Ölçünün (məsələn, kütlənin) müxtəlif vahidləri arasında əlaqələrin dərk edilməsi. Kütlənin 
hər hansı böyük vahidinin kiçik vahidlə ifadə olunması (riyaz. IV. 5.).

Ön şərtlər: Zaman vahidləri, onların arasında əlaqə; uzunluq vahidləri və onların arasında əlaqə (IV 
sinif dərsliyi,  4-cü fəsil), 82-83-cü dərslər.

İbtidai məktəbdə kəmiyyətlərə, onların ölçülməsinə dair (parçanın uzunluğunun ölçülməsi, hər hansı 
əşyanın çəkilməsi) intuitiv təsəvvür yaradılır; şagirdlər ölçünün ən sadə vahidləri ilə tanış olurlar. Bu 
mərhələdə məsələnin yalnız praktiki tərəfinə diqqət yetirilir. Beləliklə, ibtidai məktəbdə (kəmiyyətlərin, 
vahidlərin) təlimi propedevtik xarakterlidir. Müəllimə xatırladaq ki, əşyanı çəkərkən, onun kütləsini 
öyrənirik ki, bu kütlə müsbət ədədlə təsvir olunur; lakin çox zaman terminlər qarışdırılır və çəkərkən 
əşyanın çəkisinin öyrənildiyi elan olunur. Kütlə ilə çəkinin fərqi nədir? Əşyanın çəkisi əşyanın üfuqi dayağa 
yaxud şaquli asqıya təsir etdiyi qüvvədir. Aydındır ki,  Yerin səthində çəki Yerin cazibəsi nəticəsində əmələ 
gəlir və çəkim yerinin yerləşməsindən asılıdır, çünki yerlə birlikdə cazibə qüvvəsi də dəyişə bilər. Məsələn, 
kosmosda çəkisizlik vəziyyəti mövcuddur, yəni, burada əşyanın çəkisi sıfırdır! Eyni zamanda, cismin hər 
zaman kütləsi vardır – bu, bu əşyanın tərkibindəki maddələrin miqdarıdır. Çəkini həcmdən fərqləndirməniz 
çox önəmlidir – eyni həcmli əşyanın müxtəlif çəkisinin olduğuna dair məsələləri nümunə gətirin. Məsələn, 
ağacdan və dəmirdən eyni ölçülü kürəciklər hazırlasaq, təbii ki, dəmirdən hazırlanan daha ağır olacaqdır – 
onun kütləsi ağırdır, ona görə də ona təsir edən cazibə gücü də çoxdur, çəkisi də çoxdur. Həmçinin, dəmir 
kürəcik ağac kürəcikdən dəniz sahilində də, dağ zirvəsində də ağırdır – lakin hər birinin çəkisi dəyişir. 
Cismin kütləsini müəyyən etmək üçün qollu tərəzi vasitəsilə onun çəkisini kütlə vahidi hesab olunan əşyanın 
çəkisi ilə müqayisə edirik. Məsələn, əşya 1 kq çəki daşından 2 dəfə ağır olarsa, o zaman deyərik ki, onun 
kütləsi 2 kq-dır. Bu səbəbdəndir ki, bir çox dərslikdə kütlə vahidlərindən çəki vahidi kimi də istifadə edirlər, 
lakin bəzən “kq-qüvvədir” - deyə, qeyd edirlər (bu məsələləri daha yaxşı anlamaq üçün fizikada mövcud 
olan məşhur ədəbiyyatdan istifadə edə bilərik, məsələn, L. Eliot, U. Uilkoks, Fizika, Moskva, V fəsil, 42-48 
səh.). Təbii ki, dördüncü sinif şagirdlərini bu cür təfərrüatlarla yoran deyilik, lakin müəllimlər üçün bu cür 
məsələlərdə müəyyənlik məcburidir – bu, terminlərin yanlış istifadə edilməsini aradan qaldırar.

Mətndə insanların çəkisi və ədədlər arasında uyğunluq quraşdırılmışdır. Mümkündür ki, şagirdlər özləri 
uyğunluğa dair bənzər məsələlər söyləsinlər (insan – boyu, insan – yaş, parça – uzunluğu və s.).

Bəşəriyyət tərəfindən biliyin əldə edilməsi prosesində ədədlərin yaranmasına iki əsas əməliyyatın 
keçirilməsinin vacibliyininin səbəb olduğunu tədricən şagirdlərə anlatmaq lazımdır: əşyaları sayma  və 
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kəmiyyətləri ölçmə. İbtidai məktəbdə bu sonuncunun yanlız tərifi verilir – kəmiyyətin ölçülməsi – onun 
qəbul olunmuş ölçü vahidi ilə müqayisə olunması deməkdir.

Ölçmə prosesi iki mərhələdən ibarətdir:

I. Verilmiş kəmiyyətlər çoxluğundan vahid kimi qəbul olunan hansısa kəmiyyət seçilir.

II. Ölçmə prosesi praktiki olaraq həyata keçirilir – verilmiş kəmiyyət seçilmiş vahidlə müqayisə 
olunur.

Ölçmə prosesi hansısa ədədə (x) qədər bizi aparır və bu, verilmiş kəmiyyətin (a) vahidinin (l) seçilməsi 
halında ədədin qiymətidir: a=xl, x ədəddir, uzunluq – obyektiv reallıq, uzunluğun qiyməti – insan beynində 
bu reallığın əks olunmasıdır.

Tanınmış pedaqoq Froydentalın ölçüyə dair düşüncələrini əks etdirən, bizlərdə geniş yayılmış kitabı 
ilə tanış olmalarını müəllimlərə məsləhər görürük – Г. Фройденталь, “Математика, как педагогическая 
задача”, пер. с немецкого, Москва, 1982.

“Gündəlik həyatımızda ölçü qədər əhəmiyyətli heç bir anlayış yoxdur...
İnsanları, daşları, yumurtaları saymaq üçün natural ədədlər vardır. Ölçmək üçün ölçü vahidi lazımdır. 

Ölçülənə kəmiyyət deyilir və ölçmə nəticəsində ədədi – kəmiyyət ölçüsünü tapırıq. Kəmiyyətlər çox 
olduğuna görə, çoxlu sayda da vahid lazım gəlir: uzunluq, çəki, qiymət – ölçü vahidi dedikdə, bütün bu 
anlayışlar kəmiyyət olur”. 

Kolmoqorov tərəfindən təklif edilən sxemə (baxın, məsələn, onun – "Методика преподавания 
математики в средней школе", Москва, 1977) uyğun gələn aksiomatik yanaşma da elə burada verilmişdir.

Beləliklə, kəmiyyəti ölçmək üçün ölçü vahidini seçmək vacibdir, bundan sonra kəmiyyətlərlə ədədlər 
arasında uyğunluq – funksiya gəlir; aydındır ki, vahid müxtəlif ölçülərdə müxtəlif funksiyanı təyin edir ki, 
onları vahidə müvafiq olan işarələrlə seçirik – “m”, “kq”, “sm”, “l” və s. Eyni obyekt müxtəlif kəmiyyətlərlə 
xarakterizə oluna bilər. Məsələn, insanı xarakterizə edən yaş illərlə ifadə edilir; hündürlüyü, adətən 
santimetrlərlə və ya metrlərlə iafadə edirik; kütləni, bir qayda olaraq, kiloqramlarla ifadə edirik və s.

Müvafiq olaraq, insanlar uyğun kəmiyyət ölçülərinə görə müqayisə edilə bilərlər. Məsələn, bir insanın 
boyunun uzunluğuna digər insanın boyunun uzunluğuna nisbətən daha böyük ədəd uyğundursa (uzunluğun 
eyni ölçü vahidi halında), birinci insan daha ucaboyludur deyirik (ikinci daha qısaboyludur). Eyni obyektə 
xarakterik olan kəmiyyətlərin ölçüləri bir-birilə birbaşa əlaqədə deyildirlər.  Məsələn, ucaboylu adam 
qısaboylu ilə müqayisədə daha yüngül və ya ağır, yaxud da eyni çəkidə ola bilər.

Şagirdin şüurunda qeyd olunan vəziyyətin möhkəmcə həkk olunması vacibdir, bunun üçün müəllim bir 
çox üsuldan, o cümlədən, obyektləri müxtəlif kəmiyyətlərin ölçülərinə görə düzməkdən istifadə edə bilər – 
bu yaşda şagird artıq əyanilikdən istifadə etməklə, biliyini özünün kəşfləri əsasında formalaşdıra bilər.

§ 1-də təklif olunan material əsasən kütlə vahidləri – kiloqram (kq) və qram (q), bu vahidlərin bir-birilə 
əlaqəsi və bir vahidlə verilmiş ölçünün digər vahidlə ifadə edilməsi məsələsi haqqındadır. Lakin imkandan 
faydalanırıq və məsələlərdə şagirdlərə uzunluğun və pulun ölçü vahidlərini də xatırladırıq.

Dərsdə 1 - 13  məsələlərin həlli ilə məhdudlaşaq. Ev tapşırığı üçün də analoji _ 1 - 10  

məsələləri verək.
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136-cı DƏRS

Mövzu: Kütlə vahidləri.
Məqsəd: Kütlə vahidləri arasında əlaqələrin dərk edilməsi.
Kütlənin verilmiş vahidlərində verilənin başqa vahidlə ifadə olunması halında qalıqlı bölmədən istifadə 

edilməsi (riyaz. IV. 5., 4-cü hədəf nəticə).

Tapşırığı yoxladıqdan sonra diqqəti standartla təqdim edilən hədəf nəticəyə yönəldirik. Bu fakt 
dərslikdə də nəzərdə tutulmuşdur – 1 və 2 məsələlərdə. Kütlənin kiçik vahidindən böyüyə keçid edildiyində 
onlarda qalıqlı bölmədən istifadə edilmişdir; məsələnin konstruktivist təlim formasının birinci fazasına belə 
başlayırıq.

15000 qramı kiloqramlarla və qramlarla ifadə etmək üçün bölmə əməlini yerinə yetiririk: 15 000-i 
bölürük 1000-ə – 15 mini bölürük minə, 15 kq alınır.

15 500 qramın kiloqramlarla və qramlarla ifadə olunması üçün də 15 500-ü 1000-ə bölürük, qalıqlı 
bölmədən istifadə edirik, çünki

15 500=15.1000+500,
Ona görə də
15 500 q - 15 kq 500 q-dır.
Santimetrlərin metrlərlə ifadə olunmasında və analoji məsələlər təqdim edilmişdir.
Çünki 220=2.100+20, ona görə də 220 sm - 2 metr 20 santimetrdir.
Bundan sonra dərslikdə təqdim olunan 14 - 21  məsələlərə keçirik.
Bu məsələlərdə əsasən çalışma kiçik vahidlərin böyük vahidlərlə ifadə edilməsi üzərndə gedir, bu isə 

qalıqlı bölmənin alqoritmi ilə əlaqədardır (ədədlər nəzəriyyəsində qalıqlı bölmə haqqında teorem bu adla 
tanınır). Bu fakta isə  18  məsələdə xüsusi diqqət ayrılır:

a) 73=8.9+1, qismət 9, qalıq 1

79=8.9+7, qismət 9, qalıq 7.

810:100; 810=8.100+10, qismət 8, qalıq 10.

990:100; 990=100.9+90, qismət 9, qalıq 90.

8100:1000; 8 100=1000.8+100, qismət 8, qalıq 100.

9900=1000.9+900, qismət 9, qalıq 900.

Müəllimlərə xatırladırıq ki, a ədədini b-yə böldükdə q qisməti  və r qalığı tapmaq üçün bərabərliyi 
“kəşf” etməmiz gərəkir:

a=bq+r, harada ki r b-dən az və sıfıra bərabər, yaxud da çox olacaqdır.

20  Məsələdə əlaqələndirmə sifahi şəkildə olmalıdır, kitabda yazmaq olmaz. Məsələn, 

b) şərt 4800.10-la, yəni, III təsvirlə əlaqəlidir.

c) şərt – (5000+4800).10 təsviri ilə.
Alınmış uyğunluğa görə şagirdlər öz dəftərlərində cədvəli doldururlar.

20  və 21  məsələləri şagirdlərə öz dəftərlərində müstəqil olaraq yerinə yetirmələri üçün tapşıra   
bilərik. Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi bu tapşırığın yerinə yetirilməsinə 
görə aparıla bilər.

Ev tapşırığı üçün 11 - 17 məsələləri veririk.
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137-ci DƏRS

Mövzu: Kütlə vahidləri.  

Məqsəd: Kütlə vahidləri arasında əlaqələrin müəyyən olunmasına dair biliyin yoxlanılması. 
Yekunlaşdırıcı məşğələ (riyaz. IV. 5.).

Ön şərtlər: Kütlə vahidləri, onların arasındakı əlaqələr və onlardan istifadə edilməsi.

Şagirdlər tərəfindən kütlə vahidləri, onların arasındakı əlaqələrdən istifadəyə dair biliyin 
qiymətləndirilməsini ev tapşırığını yoxlamqla həyata keçiririk. İlk mərhələ ev tapşırığını yoxlamaqdır. 
Ölçünün kiçik vahidlərindən böyük vahidlərinə keçildiyində burada bir dəfə yenə qalıqlı bölmənin 
alqoritmini seçirik.

Diqqət edin  _ 12  məsələ dəftərlərdə yerinə yetirilməlidir.

11   7 300=900.8+100,  olduğundan, 7300:900 ifadəsində qismət 8, qalıq – 100-dür.

12   57 300=57.1000+300 olduğundan, 57300 q = 57 kq 300 q.

13 , 14  Məsələlərdə isə “tetrilərin” larilərlə ifadə edilməsi tələb olunur.

15  Hər üç qardaşın çəkisi:
  52+7+(52+31).

Burada şagirdləri ölçü vahidlərinin toplanmasının mümkünlüyünə alışdırırıq.

16  1 dəftər üçün lazımdır – 1600:20=80 (q)
       4 kq-dan hazırlanacaq 4000:80=50 ədəd dəftər.

17  Bir dəftər üçün lazımdır
        800:20=40 (q).
            5000 q-dan 5000:40 ədəd   

     500  4 
     4     125
       10
          8 
         20

–

–
            5 000:40 dəftər hazırlanacaq.
      500 onluq 4 onluğa bölünür

1500 q makulaturadan nə qədər şagird dəftəri düzəltmək olar? Burada onluqlara keçilməsi hesablamaları 
asanlaşdıracaqdır. Əldə edəcəyik:

150=4.37+2

Beləliklə, 37 dəftər hazırlayacağıq və 20 q makulaturamız qalacaqdır. Həlli belə də ifadə edə bilərik:

1500=1200+200+80+20.

1200 qramdan 30 dəftər hazırlanır. (1200:40-30), 200 qramdan – 5 (200:40=5) dəftər, 80 qramdan – 2, 
(80:40=2)  20 qram makulatura qalacaqdır.
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Qalıqlı bölmədən istifadə etmədə şagirdlər çətinlik çəkə bilərlər, ona görə də onlarla yekunlaşdırıcı 
məşğələdən əlavə çalışma kimi istifadə etməmiz arzuolunandır. Ölçü vahidlərini əlaqələndirərkən qalıqlı 
bölməyə və ondan istifadə etməyə dair əlavə məsələlər həll edək. Bu zaman yüksək hazırlıqlı şagirdlərə 
eyni mövzuya aid, lakin daha çox zəka sərgiləmə tələb edən “Düşün, tap” rubrikasındakı məsələlərin həllini 
tapşıra bilərik. Təkliflərimizi irəli sürürük:

1  Məsələnin həlli mürəkkəb deyildir – bunda şəkil yardım edəcəkdir. Qırmızı yük 5, kisə – 10 kq-dır. 
Bu məsələ 2  məsələnin həlli yolunu axtarmanızda da sizə yol göstərəcəkdir – hər çəkdiyinizdə çəkilmiş 
düyünü sonrakı çəkim üçün çəki daşı kimi istifadə edin.

II çəkimdə 200 qram düyünü 100 qramlıq çəki daşı və artıq çəkilmiş olan 100 qram düyü ilə çəkəcəyik. 
III çəkimdə 400 qram düyünü 100 qramlıq çəki daşı və artıq çəkilmiş 300 qram düyü ilə çəkəcəyik. Cəmisi 
700 qram düyü çəkiləcəkdir.

3  Burada tərəzinin bir gözünə yüklə birlikdə çəki daşlarının qoyulması qeyri-adi addımdır. Eləcə də 
bu məsələnin iki həllinin tapıla bilməsi diqqətəlayiqdir. Məsələn, tərəzinin bir tərəfinə 16 kq-lıq və 6 kq-lıq 
çəki daşları qoyaq, digər tərəfinə 2 kq şaftalı; ya da, bir tərəfinə 10 kq-lıq və 16 kq-lıq çəki daşları, digər 
tərəfinə isə 6 kq-lıq çəki daşı və şaftalı.

4  Cəmi təhlil edin – 32+35+27. Hər bir kitabın qiyməti bu cəmdə iki dəfə hesablanmışdır. Ona görə 
də hər üç kitabın qiymətlərinin cəmi belədir:

        (32+35+27):2=47.

Müvafiq olaraq, I kitabın qiymətidir: 47–32=15 (lari), 

II kitabın: 47–35=12 (lari), 

III kitabın: 47–27=20 (lari).

Ev tapşırığı üçün 1 - 5  əlavə məsələlərdən istifadə edə bilərik.
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§ 2. MƏSƏLƏLƏRİN HƏLL EDİLMƏSİ (Çatışmayan şərtli – qeyri-müəyyən məsələlər)
Paraqrafa 3 dərs həsr edirik

138-ci DƏRS

Mövzu: Məsələlərin həll edilməsi (çatışmayan şərtli məsələlər).
Məqsəd: Şagird məsələləri həll edərkən lazımi verilənlərlə artıq verilənlər arasındakı fərqi görməyi, 

məsələdə lazımi verilənlərin olmadığını aşkar etməyi bacarmalıdır (riyaz. IV.7.).
Ön şərtlər: Sadə məsələləri həll edərkən lazımı və artıq verilənləri fərqləndirir.
Resurlar: Dərslik, dəftər.

Ev tapşırığını yoxladıqdan (10-15 dəq) sonra yeni mövzuya keçirik. Yeni mövzu məsələləri həll edərkən 
lazımi verilənlərin olmasının dərk edilməsi, məsələnin şərtinə uyğun əməllərin planlaşdırılması və yerinə 
yetirilməsi ilə əlaqədardır.

Məsələdəki verilənin analizi və həlli məsələsi – verilənlər çərçivəsində məsələni həll etmənin 
mümkünlüyü, verilmiş məlumatın çoxluğu, ya da azlığı – mürəkkəb problemdir və onu həll etmək üçün 
vacib olan bacarıq-vərdişləri əldə etmək üçün uzun müddətli və məqsədyönlü çalışmaq lazımdır. Qeyd edilən 
növ məsələlərin öyrənilməsini sinifdə diskussiya predmetinə çevirməmiz arzuolunandır – şagirdlər fikir 
mübadiləsi zamanı nəinki cavabı tapır, həm də doğru-düzgün mübahisə etmə, düşüncəsini formalaşdırma 
və onu müdafiə etmə vərdişləri də qazanırlar;  buraxılmış, yaxud mümkün səhvləri müzakirə etmək isə 
gələcəkdə  onların işinə yarayacaqdır.

Paraqrafın b punktunda təqdim olunmuş məsələnin təklif edilən həlli doğru deyildir – Məryəm fərz 

etdi ki, hər bir maşın eyni miqdarda yük daşıdı – bu isə şərtə uyğun deyildir. Sinif tapşırığının  1  və ev 
tapşırığının 4  məsələləri də bu məsələnin bənzəridir. Bu paraqrafda diqqəti elə məsələlərə yönəldirik 
ki, onların həlli zamanı faktiki məlumatlar vacibdir – bu cür məlumatları isə arayış kitabçalarında (inter-
netdə) əldə etmək mümkündür. Yaxşı olar ki, müəllim əldə etdiyi hansısa məlumat kitabçasını şagirdlərə 
təqdim etsin və bu kitabçada verilən məlumatlar sayəsində həll oluna biləcək bu və ya digər məsələni siniflə 
birlikdə fikirləşib tərtib etsin.

Qapalısonluqlu məsələləri müzakirə edərkən müəllimlərdən doğru cavabları axtarmaqla kifayətlən-
məmələrini xahiş edirik – doğru olmayan cavabların əleyhinə şagirdlərin arqumentlərini dinləmək daha 
əhəmiyyətlidir, diskussiya aparın, digər şagirdlər tərəfindən ifadə olunmuş rəylərə opponentlik etmələrini 

təklif edin. Bu məqsəd üçün  4 - 10  məsələlər diqqətəlayiqdir. Sinifdə təqdim olunan məsələləri müza-
kirə etdikdən sonra şagirdlər ev tapşırığı üçün verilən yeni tip çalışmaları yerinə yetirməkdə çətinlik çək-
məməlidirlər.

Ev tapşırığı üçün 1 - 6  məsələləri veririk. Əvvəlcədən xəbərdar edirik – kitabda qeydlər apar-
maq yolverilməzdir.
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139-cu DƏRS

  Mövzu: Məsələlərin həll edilməsi (çatışmayan şərtli məsələlər).

Məqsəd: Məsələləri həll edərkən lazımi verilənlərlə artıq verilənlər arasındakı fərqi aşkar etmə 
bacarığının inkişaf etdirilməsi; müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə, şagird lazım olan məlumatı əldə edə 
bilsin.

Ön şərtlər: Məsələlərdə artıq və lazımi verilənlər arasındakı fərq.

Resurlar: Dərslik və dəftər.

Dərslikdə təqdim edilən məsələlər bir çox hallarda əlavə verilənlərin axtarışını tələb edir. Şagird artıq 
bu verilənləri müxtəlif vasitələrlə axtarıb əldə etməyə alışmalıdır, məsələn, Google-nin axtarış sistemi 
ilə; orada məsələn, idmançılarımızın olimpiyadalardakı çıxışlarının nəticələrini, olimpiya çempionları 
barəsində, müxtəlif idman növləri üzrə məlumatları əldə etmək mümkündür.

 Şagird insanın imkanlarını dəyərləndirməyi də bacarmalıdır. Məsələn, 100 metr  və 200 metr məsafəyə 
qaçışda, 200 metr məsafəni 11 saniyəyə qaçmaq mümkünsüzdür, rekordlar burada 20 saniyə dairəsindədir.

Ev tapşırığının yoxlanmasına 1 - 4  məsələləri müzakirə etməklə başlayırıq. Məsələlərin 
şərtlərini şagirdlər dəftərlərinə köçürməli və onların yanına uyğun cavabları yazmalıdırlar. 

Məsələn,

Məsələnin şərtləri Vacib olan əlavə məlumat

1   Uzun məsafəyə qaçan qaçışçının qaçacaq 3 

km-i qaldı. 
        Bu idmançı artıq nə qədər qaçmışdır?

ə) Uzun məsafənin uzunluğu 42 km-dir.

3 2016-cı il Rio-de-Janeyro olimpiyadasında 
2008-ci il Pekin olimpiyadasına nisbətdə Gürcüstan 
idmançıları 1ədəd artıq medal əldə etdilər.

Gürcü idmançıları 2008-ci il olimpiyadasında 
neçə medal əldə etmişdilər?

ç) Rio-de-Janeyro olimpiyadasında gürcü 
idmançıları 7 medal qazanmışdılar. 

5  Burada məlumat vacibdir ki, onu əldə etmək mümkündür. 

6  Burada da vacib məlumat yoxdur.

Şagirdlərə ev tapşırığı üçün əvvəlki dərsdə keçilmiş məsələlərlə əlaqədar olan 7 - 25  məsələləri 
veririk.



240

140-cı DƏRS

Mövzu: Artıq verilənli və çatışmayan şərtli məsələlər.

Məqsəd: Göstərilən mövzuya dair biliyin möhkəmləndirilməsi. Birrəqəmli ədədə bölmənin təkrarı, 
riyazi əməllər tərkibli bərabərliklərdə məchul komponentin tapılması.

Ön şərtlər: Məsələləri həll edərkən lazımi və artıq verilənlər arasındakı fərqi aşkarlama bacarığı.

Resurlar: Dərslik və dəftər.

Dərsə ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq (15-20 dəq.). Ev tapşırığının əksər hissəsi əvvəlki materialla 
bağlıdır və şagirdlər tərəfindən bu materialı mənimsəmə səviyyəsini qiymətləndirməmizə şərait yaradır.

Yerdə qalan vaxtı “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim edilən məsələlərin müzakirəsinə həsr edirik. Bu 
dəfə bu prosesə bütün sinfi fəal şəkildə qoşmalıyıq.

1  Məsələni həll edərkən şagirdlərin diqqətini göstərilən zamanın müddətinə cəlb edin – 2 ildən 
sonra... 2 il əvvələ qədər... – cəmisi 4 il keçəcək ki, yaş ikiqat olacaq. Buradan nəticə çıxarırıq – 2 
il bundan əvdal Niniko 4 yaşında idi. Deməli, indi o, 6 yaşındadır.

Vatonun yaşını da analoji olaraq müəyyən edəcəyik: ... üç ildən sonra ... 3 il əvvələ qədər – zaman arası 
6 ildir, bundan sonra yaş üç qat oldu – beləliklə, üç il bundan əvvəl Vato üç yaşında idi və indi 6 yaşındadır.

Bu məsələ sxematik də həll edilə bilər:

4
4

Ninikonun hazırkı yaşının müvafiq nöqtəsi qaraldılmışdır, ona 6 yaş uyğun gəlir. Vatonun yaşı 6 il 
ərzində üç qat oldu:

  

6

Vatonun indiki yaşına da 6 yaş uyğun gəlir.

2  Məsələni həll edərkən dönmə üsulundan istifadə edin – şəkəri daşıdıqdan sonra hər bir kisədə 
30 kq oldu; deməli, əvdalcədən birinci kisədə 30+12=42 (kq), ikincidə isə – 30-12=18 (kq) idi.

3  Kartofu əlavə etdikdən sonra hər bir kisədə (60+12):2=36 kiloqram kartof var; əvvəlcədən 
hər bir kisədə 36-12=24 kq kartof var imiş.

4  Dönmə üsulu ilə əldə edirik: 18.3=54, 54.2=108, 108-6=102.

Ev tapşırığı üçün əlavə 6 - 9  məsələləri istifadə edirik.
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§ 3. KUB, PRİZMA, PİRAMİDA

Paraqrafa 3 dərs həsr edirik

141-ci DƏRS

Mövzu: Kub, prizma, piramida.

Məqsəd: Şagirdlərə çoxüzlüləri tanıdaq – prizmalar və piramidalar; şagirdlərdə fiqurları tanıma və 
təsvir etmə, çoxüzlülərin modellərinin və karkaslarının düzəldilməsi bacarıqlarını formalaşdıraq;   

Müvafiq anlayışları və tərifləri mənimsədikdən sonra, şagirdlər elementlərinin miqdarına, cinsinə 
müvafiq olaraq, çoxüzlüləri qruplaşdırmağı  bacarmalıdırlar (məsələn, üzləri üçbucaqlı, dördbucaqlı və s. 
olan çoxüzlülər);  elementlərinin qruplaşmasına-düzülüşünə görə – həmsərhəd və həmsərhəd olmayan, bir 
üzdə yerləşən tillər, kəsişən yaxud paralel tillər və s.

Şagirdlər tərəfindən fəza təsəvvürünün gücləndirilib-möhkəmləndirilməsi,  fəzada oriyentasiya 
vərdişlərinin əldə edilməsi.

Ön şərtlər: Müstəvi üzərində həndəsi fiqurlar anlayışının məzmununu bilmə, fiqurları təsvir etmə 
bacarığı.

Fiqurların qarşılıqlı  yerləşdirilməsi hallarını (kəsişən, paralel) bilmə və çertyojdan müfaviq məlumatı 
əldə etmə bacarığı.

Nümunəyə görə əməlləri – kəsmə, yapışdırma – yerinə yetirmə bacarığı.
Uzunluq vahidlərini bilmə.
Resurlar: Damalı vərəqlər; yazı ləvazimatları və xətkeşlər; qayçı; yapışqan; çoxüzlülərin modelləri; 

plastilin,  kibrit çöpləri, çubuqlar və ya naqil parçaları.

Dərsə şagirdləri hazırlama-motivasiya ilə başlayaq – onlara bu gün yeni həndəsi fiqurlarla  tanış 
olacaqlarını bildirək. Lakin əvvəlcə mütləq tanış fiqurları – onların formalarını və adlarını göstərməklə 
yada salmalıyıq. Şagirdlər mütləq üçbucağı, dördbucağı, dairəni, sahəni və s. sadalayacaqlar. Eyni zamanda 
bu fiqurları böyük həvəslə yazı lövhəsində, yaxud dəftərdə təsvir edəcəklər. Bəzi şagirdlərin əvvəlki tədris 
ilində öyrəndikləri kubu və paralelipedi yada salmaları gözləniləndir – onları təsvir edərkən, güman ki, sizin 
də yardımınıza ehtiyac duyula bilər. Dərsi təqdim edilmiş fiqurların təsnifatı ilə davam etdirin – şagirdlərin 
göstərişi ilə cədvəli doldurun: 

Müstəvi fiqurlar Fəza fiqurları

Sadalanmış müstəvi fiqurların sayı fəza fiqurları ilə müqayisədə çox olacaqdır. Bundan sonra     şa-
girdlərə dərsin məqsədini təqdim edin – yeni fəza fiqurları ilə tanışlıq. Prizmaların və piramidaların mo-
dellərindən istifadə edin (oturacaqlarının bir rəngdə, üzlərinin başqa rəngdə rənglənməsi arzuolunandır), bu 
fiqurları müvafiq elementlərinin sadalanması və nümayiş etdirilməsi ilə şagirdlərə təqdim edin. Hər bir fiqu-
ru müzakirə edərkən şagirdlərin üzlərin, tillərin və təpələrin  miqdarını saymaları və bu ədədlərə müvafiq 
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olaraq müxtəlif fiqurları müqayisə etmələri arzuolunandır – “tillərinin sayı çoxdur”, yaxud “təpələrinin sayı 
bərabərdir” və s. 

Şagirdlərin til və üzləri tanımalarını mənimsədiklərinə əmin olduqdan sonra, modeldə nümayiş etdirərək, 
ortaq nöqtələrini göstərməklə paralel və kəsişən tilləri fərqləndirə bilərsiniz. Nəzərə alın ki, görünməyən 
tillər halında bu tillərin kəsişmədiyini və eyni üzdə olmadığını deyəcəyik. 

Şagirdlər  həmsərhəd və həmsərhəd olmayan üzləri də fərqləndirməyi bacarmalıdırlar.
Prizma və piramidanın təpələrini hərflərlə işarələyin və şagirdlərdən kəsişən tilləri, eyni üzdə yerləşən 

tilləri (paralel, yaxud kəsişən), bir üzdə yerləşməyən tilləri söyləmələrini xahiş edin.
Şagirdlərə kub, prizma və piramida təsvir etmələrini məşq etdirin – paraqrafda verilmiş sxemlərdən 

istifadə edin:

Bu cür sxemdən də istifadə edə bilərsiniz:

Araşdırma-axtarma

Yeni qazanılmış biliyi möhkəmləndirmək və dərinləşdirmək məqsədilə təklif olunan məsələlərdən 
istifadə edin.

1 - 4  məsələlər çoxüzlülərin zahirən tanınmasını nəzərdə tutur. Bir qayda olaraq, fəza təsəvvürləri 
yaxşı olan şagirdlər bu cür məsələlərin elə ilk mərhələsindəcə öhdəsindən gəlirlər.  Doğru olmayan cavab-
lar alındığı halda (yaxud cavabsız buraxılmış suallar zamanı) fiqurun modelindən, başqa şagirdlərin müla-
hizələrindən  istifadə edin və hər bir şagirdin bu məsələləri dərk etməsinə hökmən nail olacaqsınız.

5 - 8  məsələlər uyğun olan fiqurları diqqətlə nəzərdən keçirməklə, asanlıqla həll olunur.

9 - 14 , 18  məsələləri həll edərkən çalışın şagirdləri müzakirəyə qoşun – bu cür yanaşmada bütün 
qüsurlar, bütün mənimsənilməyən və problematik anlar əyani şəkildə görünəcəkdir. 
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Aktivliyin sonrakı genişləndirilməsi 15 - 17   məsələlərin müzakirəsi ilə əlaqəlidir. Bu məsələlər şa-
girdlərdən müəyyən yaradıcı yanaşma tələb edir – uğurlu modellərin müəllifini həvəsləndirin.

Ev tapşırığı üçün 1 - 13  məsələləri veririk.

142-ci DƏRS

Mövzu: Kub, prizma, piramida.

Məqsəd: Göstərilən fəza fiqurlarına dair biliyin möhkəmləndirilməsi. 

Ön şərtlər: Müstəvi üzərində həndəsi fiqurlara, prizmaya, o cümlədən, düzbucaqlı paralelepipedə və 
kuba aid olan xarakterik xüsusiyyətləri göstərmək; piramidanın xüsusiyyətlərini göstərmək.

Resurslar: Kağız vərəqləri, qayçı, dərslik, dəftər, yazı lövhəsi.

Dərsin başlanğıc hissəsi (15-20 dəq.) ev tapşırığının yoxlanmasına həsr edilir. Müşahidə edirik – bütün 
şagirdlər fəza fiqurlarını tanıya bilirmi, onların elementlərinin adlarını söyləyə bilirmi. Məsələlərin bir 
hissəsi şagirdlərin fəza təsəvvürünün inkişaf etməsinə xidmət edir (ev tapşırığının 1-4 məsələləri). Onlara 
kağız vərəqi, qayçı verərək, 4   məsələnin cavabını isbat etmələrini xahiş edə bilərik – alınmış açılışdan 
dördkünc prizma tərtib etsin:

Elə buradaca dəqiqləşdirici suallar verə bilərik

– Bu prizma kubdur, ya yox?

– Niyə düşünürsünüz ki, bu prizma kub deyildir?

 Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra mövzu ətrafında biliyi dərinləşdirmək məqsədi ilə paraqrafın sonunda 
verilmiş “Fiquru tanı” oyununu keçirək.

Sinfi iki, imkan daxilində eyni səviyyəli komandaya  bölün və onları üç növ tapşırıqları yerinə 
yetirməkdə yarışdırın:

I – Fiqurun adını söyləyin.

Şagirdlərə plakatda və ya yazı lövhəsində fiqur – model göstərin və onun adını söyləmələrini xahiş edin. 
Nəzərə alın ki, fiqur müstəvi də, fəza da ola bilər, müvafiq olaraq, seçim olduqca çoxdur. 

II – Fiquru yazı lövhəsində təsvir edin.

Fiqurun adını söyləyirsiniz və şagirdlərdən onu yazı lövhəsində təsvir etmələrini xahiş edirsiniz. Çətin 
yerinə yetiriləcək çertyojlardan çəkinin.

III – Fiquru şəklinə baxaraq tanıyın.

Şagirdlərə fiquru üzlərinin, tillərinin və təpələrinin sayı ilə təsvir edirsiniz və onlardan adını söyləmələrini 
xahiş edirsiniz. Nəzərə alın ki, eyni təsvirə bir neçə fiqur uyğun gələ bilər.
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Bir neçə variant təqdim edirik:

1) 3 təpə və ikisi bərabər olan 3 yan tərəf (bərabəryanlı üçbucaq);

2) 3 təpə və 3 müxtəlif yan tərəf (müxtəliftərəfli üçbucaq);

3) 5 üz (üçkünc prizma, dördkünc piramida);

4) 4 təpə və 6 til (üçkünc piramida);

5) 6 üz (dördkünc prizma, əsasən, kub, beşkünc piramida);

6) 12 bərabər til (kub);

7) 4 üz (üçkünc piramida);

8) 6 təpə və 6 yan tərəf (altıkünc);

9) 4 bərabər yan tərəf (kvadrat);

10)  8 til (dördkünc piramida). 

Hər bir doğru cavabı 1 balla qiymətləndirin. Çox bal toplayan komanda qalib olacaqdır. Bərabər 
miqdarda balların toplanması halında həlledici əhəmiyyəti fiqurları təsvir etmənin keyfiyyətinə verin.

Ev tapşırığına 14 - 18  məsələləri veririk.

143-cü DƏRS

Mövzu: Kub, prizma, piramida.
Məqsəd: Fəza fiqurlarına dair biliyin möhkəmləndirilməsi. 
Ön şərtlər: Fəza fiqurlarını və onların elementlərini söyləmə.
Resurslar: Fəza cisimlərinin modelləri, dəftər, dərslik, yazı lövhəsi.

Dərsin başlanğıc hissəsini (15-20 dəq.) ev tapşırığının yoxlanmasına həsr edirik.

Şagirdlər 14 - 18  məsələləri həll etməli idilər. Eyni zamanda onlar 14  məsələdə verilən cəd-

dali dəftərə köçürərək, doldurmalarına dair əvvəlcədən xəbərdar edilmişdilər. 15  Məsələ çoxüzlülər 
üçün verilmiş konkret hallarda Eyler teoreminin təsviridir. Şagirdlər üçün alınmış nəticə maraqlı olmalıdır 
– bütün çoxüzlülərdə bu fərq 2-yə bərabərdir.

16 Məsələnin düzəldilmiş variantını da şagirdlər dəftərə köçürməli idilər. Artıq bu zaman üçün 
bütün şagirdlər tanış olduqları fəza fiqurlarının şəklini dəftərlərində çəkməyi bacarmalıdırlar.

Dərsin sonrakı hissəsi “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim olunan məsələlərə həsr edilir ki, bu da fəzada 
oriyentasiya bacarığının əldə edilməsi ilə əlaqəlidir və paraqrafda təqdim olunmuş məsələlərə nisbətən daha 
çox səy tələb edir. Bu məsələlərdən bəziləri sinifdə həll olunmuş, bəziləri ev tapşırığı kimi verilmişdi.
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1  İki dəfə diyirlədikdən sonra xalçada 2 təsvir edilmiş üz görünəcəkdir; müvafiq olaraq, yuxarıda 
7-2=5 olacaqdır.

2  İki dəfə diyirlədikdən sonra xalçada 3 təsvir edilmiş üz görünəcəkdir; müvafiq olaraq, yuxarıda 
7-3=4 olacaqdır.

3  Məsələni tərtib edərkən anlaşılmış məhdudiyyətlərlə şagirdlərin fantaziyasını idarə edə bilərsiniz; 
məsələn, kubu necə fırladaq ki, yuxarıkı üzündə 5 əks olunsun?

4  Yuxarıdakı iki kub bir-birinə “3” üzü ilə, aşağıdakı iki kub isə “4” üzü ilə toxunur. Beləliklə, aşağı-
dakı kub masaya 3 xallı üzlə toxunur.

5  Qarışqa 4 til uzunluğunda yol “qət etdi” – 4.10=40 (sm).

6  Bu məsələ nisbətən mürəkkəbdir. Hesab etsəniz ki, bu məsələ sinfinizin şagirdlərinə böyük çətin-
liklər yaradacaqdır, o zaman sinifdə müzakirə edin. Təsvir edilən qayda ilə kubun ətrafına dövrə vurmanın 
mümkünsüz olduğunu  şagirdlər birgə səylə müəyyən edəcəklər. Kubun səkkiz təpəsindən ilkin təpə və son 
təpə yalnız biridir, ona görə də başqa istənilən təpəsinə neçə dəfə “girsəniz” də, o qədər də geri “çıxmalı” 
olacaqsınız. Bu isə hər bir tilin bir dəfə çəkilməsi halında mümkünsüzdür, çünki hər bir təpədə 3 til birləşir, 
beləliklə, bir neçə tildən bir neçə dəfə yenidən “keçməli” olacaqsınız.

Ev tapşırığı üçün əlavə 10 - 14  məsələləri istifadə edin.

§ 4. MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİ (qalıqlı bölmədən istifadə edirik)

Paraqrafa 3 dərs həsr edirik

144-cü DƏRS
Mövzu: Məsələləri həll edərkən qalıqlı bölmədən istifadə etmə.
Məqsəd: Məsələləri həll edərkən qalıqlı bölmədən istifadə etmə və məsələnin kontekstini nəzərə alaraq 

qalığı təfsir etmə bacarığı (riyaz. IV.3., riyaz. IV. 5.).
Ön şərtlər: Birrəqəmli ədədə bölmə, vurma cədvəlini bilmə.
Resurslar: Yazı ləvazimatları, çubuqlar, kubiklər, vərəqlər.

Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra (10-15 dəq.) yeni mövzuya keçirik. Şagirdlər artıq bölməni bilirlər, 
qalığı tapmaqda püxtələşiblər. Bununla da mahiyyətcə şagirdlərin öhdəsindən gələ bildikləri məsələlərin 
əhatəsi genişlənmişdir. Bu dəfə şagirdlərə praktiki məsələləri həll edərkən qalıqdan istifadə edilməsini təklif 
edirik. Qalığı tapmaqdan başqa, qiymətləndirmələr aparmaq da lazım gələ bilər. Məsələlərdə “kifayətdir”, 
“sığır”, “dolacaq”, “tam yüklənməmiş” və s. terminlərdən fəal olaraq istifadə edirik. Onların mahiyyətini 
dərk etmək bu yaşda şagirdlər üçün öhdəsindən gəlinən, lakin qeyri-trivialdır. Dərsin tematikası diskussi-
yalar aparmağa imkan yaradır – şagirdlərin bir hissəsi öz düşüncələrini açıq şəkildə qeyd və isbat etməyi 
təqdim etməlidir. Yerdə qalanlar da funksiyasız qalmırlar – söylənilən mülahizələri dərk və analiz, yaxud 
opponentlik edirlər. Bu cür dərslər tənqidi təfəkkürün inkişaf etməsinə imkan yaradır. 
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Dərsi qalıqlı bölməni yada salmaqla başlayaq. Yazı lövhəsində bir neçə misal təqdim edin, tutaq ki, 
20:3, 21:3, 22:3 və şagirdlərə bölmə əməlini yerinə yetirib, qalığı tapmalarını təklif edin.

Ümid edirik ki, onlar bu tapşırıqları uğurla yerinə yetirəcək və müvafiq olaraq, 2, 0, 1 qalıqlarını 
tapacaqlar. Dəqiqləşdirin:

– 3-ə bölərkən bu ədədlərdən fərqli qalıq əldə etməmiz mümkündürmü? (Xeyir).

–  Hər hansı ədədi 4-ə böldükdə hansı qalığı götürə bilərsiniz? (0; 1; 2; 3).
Bununla da bu bir növ “isinməni” bitirək və sinfə belə bir məsələ təklif edək: “Masaya bir neçə, məsələn, 

4 ədəd vərəq düzək. 15 ədəd çubuq (yaxud kubik) götürək. Çubuqları vərəqlər üzərində bərabər şəkildə (eyni 
miqdarda) paylayın, elə ki, hər bir vərəqə olduqca çox çubuq yerləşdirə biləsiniz. Neçə çubuq qalacaqdır?”

Bu məsələ asandır, lakin ifadələrə diqqət yetirməniz olduqca əhəmiyyətlidir – “bərabər” və “hər bir 
vərəqə olduqca çox çubuq yerləşdirə biləsiniz”.  Bu ifadələrsiz məsələnin bir neçə mümkün cavabı vardır – 
əgər hər vərəqin üzərinə 1-ni qoysanız, qalacaq 11, əgər 2-ni qoysanız, o zaman – 7, əgər 3-nü – 3.

İndi belə bir məsələ müzakirə edin: “Tutaq ki, 15 çubuğu vərəqə altı-altı düzməlisiniz. Neçə vərəq 
lazım gələcəkdir? Neçə ədəd çubuq qalacaqdır?

Hər iki məsələ bizi qalıqlı bölməyə aparır, qalıq hər iki halda qalmış çubuqların sayı ilə bağlıdır, birinci 
halda qismət hər bir vərəqə düşən çubuqların miqdarıdır, ikinci halda isə – lazım olan vərəqlərin miqdarı. 
Bu məsələlərin əhəmiyyəti məhz ondan ibarətdir ki, “kiçik” ədədlər üzərində əməliyyat zamanı şagirdlərin 
diqqətini əməlin məzmununa yönəltmək daha asandır.

 Bundan sonra paraqrafın nəzəri hissəsində verilmiş hər üç məsələni müzakirə edin. 
a – Verilmiş suallara belələrini də əlavə edə bilərsiniz: “1255 yumurtanı qablaşdırmaq üçün 125 qutu 

kifayət edər, ya yox?”
b və c məsələlərdə də əsas problem “kifayətlilik” problemidir. Kitabları verilmiş qayda üzrə 

düzdüyümüzdə 87 kitab üçün 4 rəf kifayət deyildir – 7 kitab yerləşməmiş qalır, yəni bir rəf daha lazım gəlir 
(vacibdir).

Bütün bu məsələlərdə (a), b), c)) şagirdlərlə birlikdə diqqəti qalığın təfsiri üzərində cəmləşdiririk. 
Məsələn, a) və c) məsələlərdə sonuncu sual məhz qalığın əhəmiyyətini izah etməmizi tələb edir. 

– b) məsələdə 7 ədədi nəyə işarə edir?
7 ədədi onu işarə edir ki, rəflərə 20-20 kitabı paylayandan sonra 4 rəf tamamilə dolacaq və 7 kitab daha 

qalacaqdır ki, onun üçün yeni rəf lazımdır, bu boş rəfə 7 kitab düzəcəyik.
 Əvvəl müzakirə olunmuş haldan fərqli olaraq (əsasən, birrəqəmli ədədə qalıqlı bölmə varımızdı), burada 

tam onluqlar üzərində qalıqlı bölmə əməli təqdim edilmişdir. Bu halın mənimsənilməsini qiymətləndirmək 

məqsədi ilə  1 - 10  məsələlərin birgə müzakirəsindən sonra şagirdlərin 11 - 18  məsələləri müstəqil 
olaraq həll etmələri arzuolunandır.

Ev tapşırığı üçün 1 - 17 məsələləri veririk.
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145-ci DƏRS

Mövzu: Qalıqlı bölmə və məsələləri həll edərkən ondan istifadə etmə. 
Məqsəd: Məsələləri həll edərkən qalıqlı bölmədən istifadə etmədə püxtələşmə (riyaz. IV.3., riyaz. IV. 

5.).
Ön şərtlər: Birrəqəmli ədədə bölmə, vurma cədvəli.
Resurslar: Dəftər, dərslik.

Ev tapşırığını yoxlayarkən məsələlərin həllində bölmədən istifadə olunduğu hallarda qalığın şərhinə 
dair biliyə diqqət edin. Məsələn, 5 məsələnin cavabı – 8 top paylanmayan topların sayını göstərir, 6
məsələnin cavabı isə paylanmayan bilgisayarların miqdarını göstərir. 7 - 9 məsələlər də analojidir.

10 - 17  məsələləri yerinə yetirmələri ilə yoxlayırıq – şagirdlər qalıqlı bölmə alqoritmini 

mənimsəyiblər, ya yox? Əks halda 19 - 22  məsələlərdən istifadə edərək, onlarla bu istiqamətdə çalışmanı 
davam etdiririk. 

23 - 28  məsələlərdən isə müstəqil çalışma üçün istifadə edəcəyik. Eyni zamanda, 26 - 28
məsələlərin həllini yüksək hazırlıqlı şagirdlərə tapşırırıq. Daha sonra bu məsələlərin həlli bütün şagirdlərin 
fəal iştirakı ilə birlikdə təhlil edilməlidir. 

Ev tapşırığı üçün 18 - 40 məsələlərdən istifadə edirik.

146-cı DƏRS

Mövzu: Məsələlərin həlli zamanı qalıqlı bölmədən istifadə etmə.
Məqsəd: Keçilmişlərin təkrarı, biliyin möhkəmləndirilməsi.
Ön şərtlər: Qalıqlı bölmənin mahiyyətini anlama, məsələləri həll edərkən qalıqlı bölmədən istifadə 

etmə.
Ev tapşırığını yoxlayarkən məsələlərin yazılışı və həlli məsələlərinə xüsusi diqqət yetirək. 
Məsələn, tapşırıqdakı məsələləri belə yazaraq həll edə bilərik:

32   Cəmisi – 43 fidan   33  221 qutu aparılasıdır
  Hər cərgədə – 5    Hər dəfədə –6
      

  Tam dolacaqmı?    Cəmisi neçə dəfə?
  43=5.8+3     221=6.36+5.

  Tam olaraq 8 cərgə dolacaqdır.   36 dəfə paylama kifayət etmir.

        Cavab – 37.

34   Hər qutuda – 250 ədəddir
  Satıldı – 9 qutu   
   

  Cəmisi?       
250

9
2250

×
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35   Hər gün – 60 tetri qənaət edirdi
  40 lari toplandı
  

  Neçə gündə?
  4000=60⋅66+40
66 gün kifayət etmir.
67-ci gün məbləğdən artıq olacaqdır.

36 - 40  məsələlər Milli Tədris Planının tələblərinə cavab verir – riyaz. IV. 5           (Ölçünün 
verilmiş vahidlərində verilənlərin digər vahidlərlə ifadəsində qalıqlı bölmədən istifadə edir). Ona görə də bu 
məsələlərə xüsusi diqqət ayıraq, bütün bu məsələləri birlikdə təhlil edək.

36   220=2⋅100+20   37  2220=22⋅100+20 
  Yəni, 220 sm = 2 m 20 sm.  2220 sm = 22 m 20 sm.

38   3700=3.1000+700  39  4500=4.1000+500
  3700 qr=3 kq 700 qr.   4500 qr = 4 kq 500 qr. 

40   22 m = 2200 sm
  2200=80.27+40.
 27 parça alınacaqdır, 40 sm qalacaqdır.

Ev tapşırıqları məsələlərini təhlil etdikdən sonra birgə səylə “Düşün, tap” rubrikasında təqdim edilmiş, 
dərsin məqsədlərinə cavab verən məsələləri müzakirə edəcəyik.

1  Məsələ belə həll edilə bilər – 74:4= 18, qalıq 2.
Hər blokda (girişdə) 16 mərtəbə vardır. Beləliklə, qeyd olunan bina ikinci blokun III mərtəbəsindədir.

2   165:4=41, qalıq 1, beləliklə, 165-ci mənzil 41mərtəbədən sonra, 42-ci mərtəbədə yerləşmişdir. 
   42=16.2+10,

deməli, 165-ci mənzil üçüncü blokun onuncu mərtəbəsindədir.

3   Bəzi növ əlcəklər cütlüyündə sağ-solun seçilmədiyini şagirdlər hökmən bilirlər, belə halda eyni 
rəngdə iki əlcəyi çıxarmaq üçün üç əlcəyin çıxarılması kifayətdir – onlardan ikisi mütləq eyni rəngdədir və 
cüt əmələ gətirirlər.

Əlcəklərdə sağ və sol seçiləndirsə, o zaman 11 əlcəyin çıxarılması kifayətdir – ilk ondan beşi bir rəngdə 
və bir əlin və beşi də – başqa bir rəngdə və yenə də bir əlin olması mümkündür ki?! 

Dərsin yekun hissəsini “KBO” (Kim Birinci Olacaq?) rubrikasının məsələlərindən istifadə etməklə, 
qrup halında çalışmaya həsr edirik ki, buna qruplar arası yarışma forması da verə bilərik. 
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Bu məsələlər tez həll edilmək üçün nəzərdə tutulmuşdur – vaxtı hiss etmək, çeviklik riyaziyyatı 
mənimsəmənin tərkib hissələrindən biridir (lakin, həlledici deyildir).

Onların üzərində çalışmaya yarış şəkli də verə bilərsiniz. Hər hansı məsələni birinci həll edəni qalib 
elan edin. 

1  200+202+220+222=844.   2   (15+45+135+405)+105=705

3  “Tərs dönmə” üsulundan istifadə edin: 4   156:6⋅5=130. 

 (198:3)⋅2+5=66⋅2+5=132+5=137.

5  Məsələ iki mərhələdə həll edilə bilər – əvvəlcə birinci rəfdən 15 kitab götürürük – indi 
ikincidə 15 ədəd çoxdur; sonra bu 15 kitabı ikinci rəfə qoyuruq – fərq 30 oldu.

6  Məsələ ardıcıllıqla toplama üsulu ilə həll olunur:
 12+17

   29+22

   51+27

      78+32>94

*
*

*

        _  5-ci gün.

7  şagirdlərə bulka növlərini şərti olaraq 1; 2; 3 rəqəmləri ilə işarələmələrini və seçimi bu rəqəmlərin 
kombinasiyaları ilə təqdim etmələrini təklif edin. Diqqət! – bu cütlüklər səliqəyə salınmamışdır – onlarda 
rəqəmlərin ardıcıllığının əhəmiyyəti yoxdur! Mühüm olan, cütlükləri tərtib edəcəyimiz qanunauyğunluğun 
elan olunmasıdır. Bu olmasa cütlüklər gözdən qaça, yaxud təkrar oluna bilər. Bir mümkün qanunauyğun-
luğu nəzərinizə çatdırırıq:

Əvvəlcə hər hansı rəqəmin iki dəfə rast gəlindiyi halı, sonra isə fərqli cütlükləri sadalayaq.
11, 22, 33, 12, 13, 23 – cəmisi 6 cüt. Şagirdlərə başqa qanunauyğunluğu seçmələrini də təklif edin.

8  Cədvəldə təqdim edilən ədədlərin və onların nömrələrinin analizi ilə şagirdlər mahiyyəti belə olan 
qanunauyğunluq aşkar edə bilərlər: n nömrəli ədəd 4n-3-ə bərabərdir. O cümlədən, 4.7-3=25 7-ci ədəddir. 
Hər sonrakı ədədin əvvəlkindən 4 vahid böyük olmasını, mümkündür ki, şagirdlər sezsinlər. Beləliklə, 6-cı 
ədəd 17+4=21, 7-ci ədəd 21+4=25 olacaqdır.

Bu məsələ şagirdlərdə qanunauyğunluqların analizinin, onları aşkarlama bacarığının inkişaf etməsinə 
imkan yaradır.

Ev tapşırığının və “Düşün, tap” məsələlərinin təhlilinə çox vaxt lazım gələrsə, o zaman qrup çalışmasını 
sonrakı dərsdə keçirməmiz mümkündür.

Ev tapşırığına 15 - 18   əlavə məsələləri verə bilərik.
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§ 5. SİLİNDR, KONUS, KÜRƏ

Paraqrafa 5 dərs həsr edirik

147-ci DƏRS

Mövzu: Silindr, konus, kürə.
Məqsəd: Yeni fəza fiqurları ilə tanışlıq, həndəsi atributlarına görə həndəsi fiqurları müqayisə etmə və 

qruplaşdırma bacarığının inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 8.).
Ön şərtlər: Şagirdlər artıq fəza fiqurlarını tanıyırlar (kub, prizma, piramida). Qonşu (qonşu olmayan) 

üzləri, kəsişən və kəsişməyən tilləri göstərə bilirlər. 
Resurslar: Fəza fiqurlarının modelləri, kağız, qayçı, yapışqan, dərslik, dəftər, yazı lövhəsi.

Dərsi şagirdlərin öyrəndikləri fəza fiqurlarını yada salmaqla başlayırıq. Məsələn, kubun, piramidanın 
modellərini təqdim edir və fiqurların adlarını söyləmələrini, atributlarını göstərmələrini xahiş edirik. 
Şagirdlər fiqurları təsvir etməyi bacarmalıdırlar, biz eyhamlı suallarla yalnız onların diqqətini idarə edirik 
(tili, üzü göstərin, neçə tili vardır? Hansı tillərin ümumi nöqtəsi vardır, hansı üzlərin ümumi nöqtələri vardır, 
hansı üzlərin ümumi nöqtələri yoxdur?). 

Tanış həndəsi fiqurların təsvirindən sonra yeni həndəsi fiqurlarla tanışlıq gəlir. Onların modellərinə görə 
şagirdlər bu fiqurları təsvir etməyi və verilmiş suallara cavab verməyi bacaracaqlar:

– Silindrin təpəsi, tili vardırmı? (Yoxdur).

– Konusun oturacağı üçbücaqdır, kvadratdır? (Deyil).

– Silindrin oturacağı nədir? Konusun oturacağı nədir? (Dairə).
Müqayisəli təsvir də mümkündür:

– Konusun bir təpəsi vardır, prizmanın – ən azı 6, silindr və kürənin isə heç yoxdur.
Şagirdlərdən hər hansı fəza fiquru formasında olan əşyaların adlarını söyləmələrini xahiş edə bilərik. 

8 - 13  məsələlər bu aktivliyə müvafiqdir.
Düşünürük ki, silindrin və konusun formalarını daha yaxşı yadda saxlamaları üçün paraqrafda verilmiş 

bu fiqurların səthlərinin “yayılış” (açılışların alınması) mərhələlərini müzakirə etməniz faydalı olardı; 
tərs dönməni – fiqur modellərinin düzəldilməsini, mümkündür ki, şagirdlər müstəqil olaraq sinifdə yerinə 
yetirsinlər.

Təqdim olunan məsələlərdən  5 ,  6 , 7 , 6 məşğələləri ayrıca seçək – bu, fiqurlar kəsişməsi-
nin təsəvvürdə ciddi məşq edilməsidir. Düşünürük ki, bənzər məşğələləri ilkin mərhələdə yerinə yetirmək 
yuxarı siniflərdə fəza təsəvvürlərində ortaya çıxan bir çox problemi aradan qaldıracaqdır. Diqqət edin – bu 
məşğələlərdə “müstəvi kəsiyi”, yaxud “kəsişmə” terminlərindən istifadə etmirik. Bu anlayışı uşaqlar üçün 
daha da asan olan analoqlarla əvəz edirik – “kəsmə”, “mişarlama”.

Diqqət edin – məsələlər qeyri-bərabər saylarda paylaşılıb. Bundan belə istifadə etmək olar – tədris ili 
sona yaxınlaşır; bütün materialın bir hissəsini sizin sinif yaxşı mənimsədi, bəlkə hansısa hissəsində hələ 
də çətinlik çəkirlər – ev tapşırığı üçün olduqca rəngarəng məşğələlər verilmişdir, ehtiyacdan asılı olaraq, 
onların bir hissəsini sinifdə müstəqil iş şəklində, digər hissəsini isə müvafiq təlimatlardan sonra evdə yerinə 
yetirmələri üçün seçə bilərsiniz. 

Ev tapşırığına 1 - 12  məsələləri verə bilərik.
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148-ci DƏRS

Mövzu: Fəza fiqurları.
Məqsəd: Şagird müxtəlif həndəsi atributlarına görə fəza fiqurlarını müqayisə etməyi bacarmalıdır. Fəza 

təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsi (riyaz. IV. 8.).
Ön şərtlər: Fəza fiqurlarının təsviri, adlarının söylənməsi, elementlərinin göstərilməsi. 
Resurslar: Tanış olduğunuz fiqurların modelləri, dərslik, yazı lövhəsi.

Müzakirə olunmuş bütün fəza fiqurları ev tapşırığında təqdim olunmuşdur. Bu tapşırığı yoxlamaq çox 
zaman aparmayacaqdır. Ona görə də “Son fiqur kimə çatacaqdır” adlı riyazi oyun keçirə bilərik.

Oyunun qaydaları dərslikdə verilmişdir.

Məktəbinizdə həndəsi fiqur şəklində hansısa əyanilik hökmən olacaqdır. Bundan əlavə, tədris prosesində 
şagirdləriniz fiqurların modellərini, karkaslar yaratmışdılar. Eləcə də, ətir və dərman qutusundan və s. 
istifadə edin. Bu materialı masaya düzün (eyni adlı bir neçə fiqurdan istifadə edin – bu, əlbəttə, faydalıdır).

Tutaq ki, fiqurların ümumi sayı 20-dir.

Dərslikdə təsvir edilən qaydalarla oyun keçirin, qalibi müəyyən edin və sonra şagirdlərə sualla müraciət 
edin: ikinci komanda (ikinci gediş etməyə hüququ olan komanda) gedişlərini elə hesablaya bilərdimi ki, 
sonuncu fiquru özü götürə biləydi? Suala cavab vermələri üçün şagirdlərə bir neçə dəqiqə vaxt verin və 
sonra təklif olunan versiyaları mütləq müzakirə edin. Doğru strategiya belədir – ikinci komanda hər gedişdə 
o qədər fiqur götürməlidir ki, masada 4-də bir miqdar qalsın. Bu strategiyanı belə də formalaşdırmaq olar. 
Birinci komandanın hər gedişinə ikinci komanda elə cavab versin ki, bu iki gedişlə masadan dörd fiqur 
azalsın. Məsələn, I komanda 3 götürərsə, II – 1 götürsün; I komanda 2 götürdüsə – II də 2 ədəd götürsün. 
Suala cavab verildikdən sonra (şagirdlər tərəfindən, yaxud sizin şərait yaratmanızla), belə bir sual da qoyula 
bilər:

Tutaq ki, fiqurların ilkin miqdarı 23-dür.

I komanda necə oynamalıdır ki, son (23-cü) fiquru götürsün?

Doğru cavabları fikirləşmələri üçün komandalara yenə zaman verin və təklif olunan verisyaları müzakirə 
edin.

Doğru strategiya belədir – birinci komanda ilk gedişdə 3 fiqur götürər və sonrakı gedişdən birinci halda 
təqdim olunan strategiyanı seçərsə, I komanda qalib olar – I komanda rəqibin götürdüyü fiqurların sayını 
dördə qədər doldurmalıdır.

Ev tapşırığı 13 - 51 məsələlərindən seçilə bilər.
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149-cu DƏRS

Mövzu: Fəza həndəsi fiquru, birrəqəmli ədədə bölmə, onluqlara, yüzlüklərə bölmə.
Məqsəd: Keçilmiş materialın təkrarı, biliyi möhkəmləndirmə, şifahi bölmə üsullarını mənimsəmə.
Ön şərtlər: Fəza həndəsi fiqurları, vurma cədvəli, ədədin mövqeli sistemdə yazılışı. 
Resurslar: Fəza fiqurlarının modelləri, dərslik, yazı lövhəsi.

Keçilmiş materialın şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsini ev tapşırığını yoxlamaqla qiymətləndirə 
bilərik; həndəsi fiqurların tanınması, adlandırılması; ikirəqəmli ədədə bölmə; onluqlara, yüzlüklərə bölmə. 
Şagirdlərin hansisa hissəsinin keçilmiş hər hansı materialı mənimsəyə bilmədiyini anladığınızda onlar-
la fərdi çalışmaqla bu qüsuru aradan qaldırmağı bacarmalısınız. Məsələn, 51-ci və 50-ci məsələlər üçün      
verilmiş təkliflərin analojisi olaraq, onlarla birlikdə yazı lövhəsində onluqlara, yaxud yüzlüklərə bölməni 
yerinə yetirmə; ola bilsin ki, bu təkliflər şagirdlər üçün anlaşılmazdır. Bu zaman digər şagirdlərə 5-ə şi-
fahi bölmə üsulu ilə təqdim edilmiş məsələlərin həllini və müzakirəsini tapşırırıq. Yuxarıda da dediyimiz 
kimi, tərəfimizdən “ev” və “sinif” məsələlərinə bölməmiz şərtidir, yalnız tövsiyyə xarakterlidir. Müəllim 
öz     baxışına görə məsələlərin təyinatını dəyişə bilər (evdə, yaxud sinifdə yerinə yetirilməlidir). Bu dəfə 
biz bunu edirik. Məsləhət veririk ki, 52 - 54  məsələləri yüksək hazırlıqlı şagirdlər müzakirə edərək, 
sinfə şifahi bölmənin bu qaydasını izah etsinlər. Əlavə olaraq, bir daha yeni məsələləri müzakirə etmək olar.  

Ev tapşırığı üçün əlavə 19 - 23  məsələləri verə bilərik.

150-ci DƏRS

Mövzu: Həndəsi fiqurlar.
Məqsəd: Şagird həndəsi fiqurları təsvir edə, təsnifatını apara bilsin (riyaz. IV. 8.); verilmiş həndəsi 

fiqurlardan yeni həndəsi fiqurların düzəldilməsi, təsvir edilməsi, fərqlərinin göstərilə bilinməsi. Şagirdlərdə 
məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi.

Ön şərtlər: Sadə müstəvi həndəsi fiqurların tanınması, adlarının söylənməsi. 
Resurslar: Kağız vərəqləri, qayçı, kağız yapışqanı, dəftərlər, dərslik.
Çalışma forması: Qrup halında.

Tapşırığın – “fiqur tərtib edək” – məzmunu dərslikdə təqdim edilmişdir. Tapşırığın yerinə yetirilməsinin 
qruplarda aparılmalı olduğu elə oradaca göstərilmişdir.

Fiqur tərtib edək

Məntiqi təfəkkürün inkişafına qayğı göstərilməsi ibtidai siniflərdən başlanmalıdır. Deduktiv və 
qanunauyğunluqları aşkar etmə bacarıqlarının inkişafına diqqət yetirilməsinə 4-cü sinifdə başlayırıq.

Eləcə də, məntiqi təfəkkürün inkişafı üçün seçilmiş məsələlərin həllinin əyani materialdan istifadə 
edilməsi ilə aparılması məqsədəuyğundur – şəkillər, sxemlər, ..., mövzuların dəyişilməsi arzuolunandır. 
Keçmiş materialı yada salmaq mühümdür.
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Yunanıstanda, Çində riyaziyyatçiları fiqurun bölünməsi və yeni fiqurun tərtib edilməsi məsələləri 
qədim zamanlardan cəlb edirdi (təkcə riyaziyyatçıları deyil). Orta əsrlərdə Hindistanda və İranda fiquru 
kiçik hissələrə ayırma və yeni fiqur tərtib etməyə dair məsələlərin həlli ilə bağlı diqqətəlayiq araşdırmalar 
aparılırdı. Bu məsələlərə maraq XX əsrə qədər davam etdi və qeyd olunmalıdır ki, bu məsələlərin həlli üçün 
universal üsullar, demək olar ki, mövcud deyildir – hər bir məsələnin həlli, bir qayda olaraq, fantaziya, 
yaradıcı təfəkkür, fəhmlilik, intuisiya tələb edir. Bir çox problem başlanğıcını bu məsələlərdən alır (məsələn, 
Boyai-Harvinin istənilən iki müadil çoxbucaqlı “eyni cür tərtib olunmuşdur” teoremi).

Bu tip məsələlər ilkin məktəb dövründə həndəsi təsəvvürlərin formalaşmasına şərait yaradır. Bu 
məsələləri həll edərkən təbiətin gözəlliyini, səliqəliliyini duyma duyğusu yaranır.

Həndəsi fiqurların kəsilib düzəldiməsi bir çox maraqlı məsələnin mövzusudur. Adətən, onlar mürəkkəb 
teoremlərin bilinməsini tələb etmir, lakin onların vasitəsilə nəzəri qavranış və kombinator məşq baş verir.

Tapşırıq 1-də yalnız o cür fiqurlar müzakirə olunur, hansılarda ki, hər kvadratın hər hansı başqa kvadratla 
1 ümumi yan tərəfi mövcud ola bilər.

Dörd kvadratdan tərtib edilmiş fiqurlar: 

Beş kvadratdan tərtib edilmiş fiqurlar:

Sonrakı tapşırıqlarda üçbucaqların düzəldilməsi hallarıdır: 

 

Kvadrat tərtib etmə halları: 

Ev tapşırığına 24 - 27  əlavə məsələləri seçə bilərsiniz.
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151-ci DƏRS

Mövzu: Fəza fiqurları. Qalıqlı bölmə. Vurma və bölmə tərkibli bərabərliklərdə məchul komponentin 
tapılması.

Məqsəd: Göstərilən mövzulara dair biliyin yoxlanılması. Yekunlaşdırıcı məşğələnin keçirilməsi.
Ön şərtlər: Fəza fiqurları, qalıqlı bölmə, vurma və bölmə tərkibli bərabərliklərdə məchul komponentin 

tapılması.

Yekunlaşdırıcı məşğələlər üçün bu paraqrafın əlavə 1 - 25  məsələlərindən istifadə edəcəyik. Bu 
məsələlərdən biletlərin müxtəlif variantlarını düzəltməmiz arzuolunandır. Diferensial yanaşmadan da isti-

fadə edə bilərik və 1 - 8  məsələləri yüksək hazırlıqlı şagirdlər üçün seçirik.
Ev tapşırığını da bu məsələlərdən, yaxud 25 - 51 -də qalan çalışmalardan seçə bilərsiniz.   

Alınmış nəticələrin analizi üçün G-PriEd tərəfindən təqdim olunan internet-resurslardan istifadə edə 
bilərsiniz.

§ 6. MƏLUMATLARI TOPLAYAQ

Paraqrafa 5 dərs həsr olunur

152-ci DƏRS
Mövzu: Məlumatların toplanması.
Məqsəd: Şagird verilmiş mövzuya dair keyfiyyət və kəmiyyət məlumatlarının toplanmasını bacarmalıdır; 

məlumatları toplayarkən sualları seçə, sorğu keçirə, müvafiq toplanma vasitəsini seçə bilməlidir (riyaz. IV. 
12.).  

Ön şərtlər: Şagird cədvəllə təqdim edilmiş məlumatları oxumağı bacarmalıdır.

Verilmiş mövzu, yaxud tədqiq olunacaq obyektlə bağlı keyfiyyət və kəmiyyət məlumatlarının toplanması 
yollarının müzakirəsi və öyrənilməsi, onlardan istifadə etmə vərdişlərinin formalaşması tədris prosesinin 
məqsədlərindən biridir. Paraqrafın nəzəri hissəsi ilə və müvafiq olaraq seçilən məşğələlər vasitəsilə şagirdlər 
məlumatları toplama və qruplaşdırma ilə, cədvəllə, sxemlə, anket doldurma qaydaları ilə tanış olur, məqsədli 
şəkildə sual vermə vərdişlərini əldə edirlər.

Bu yaşda uşaqların nitqi xeyli inkişaf etmişdir, ancaq verilən mövzuda sualı dəqiq və yığcam şəkildə 
formalaşdırmaqda hələ də çətinlik çəkirlər. Ona görə də məsələləri həll edərkən təqdim edilən versiyaları 
açıq şəkildə müzakirə etməniz və onların içindən yaxşılarını ayırmanız daha yaxşı olardı.

Dərslikdə verilmiş mətni və verilən sualların cavablarını açıq şəkildə müzakirə etdikdən sonra 1 -
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3  məsələlərin həllinə keçirik.

4 - 8  məsələləri həll edərkən şagirdlərin uyğun məlumatları toplamaq üçün lazım olan vasitələri 
(müşahidə aparma, ölçmə, sorğu aparma) sadalamaları lazımdır.

Ev tapşırığına 1 - 5 məsələləri veririk.

Bundan əlavə, şagirdlərə məktəbin 4-cü sinif şagirdləri barədə məlumatları toplamalarını tapşırırıq, bu 
məlumatlar onlara sonrakı dərsdə lazım gələcəkdir.

  Cədvəllərin dəftərdə doldurulmalı olduğuna dair şagirdləri xəbərdar etmək lazımdır. Kitabda yazılı 
qeydlərin aparılması yolverilməzdir.

153-cü DƏRS

Mövzu: Məlumatların toplanması.

Məqsəd: Məlumatların toplanmasına dair üsullar haqqında biliklərin möhkəmləndirilməsi; keçilmiş 
materialın təkrar edilməsi.

Ön şərtlər: Ədədləri toplamanın və çıxmanın müxtəlif üsullarını bilmə. Məlumatları toplama 
vasitələrini bilmə.

Resurslar: Dərs cədvəli, didaktik oyun keçirmək üçün kartlar, dərslik. 

Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra  9 - 11  məsələlərə müvafiq olaraq, məlumatları cədvəl şəklində 
təqdim etməyi və cədvələ görə verilən suallara cavablar verməyi  nəzərdə tutan müstəqil çalışmaya keçirik. 

10  Məsələyə uyğun cavablar axtarmalarına dair şagirdlər əvvəlcədən xəbərdar edilmişdilər.

Dərsi “Zəncir” adlı didaktik oyunla başa çatdırırıq. Oyunun şərtləri dərslikdə verilimişdir. Oyun 
kartlarını müəllim əvvəlcədən hazırlamalıdır – yeni kartların alınması komponentlərdən birinin eyni ədədlə 
artırılıb-azaldılması ilə ola bilər. Təklif edilən kartlarla tərtib edilən “zəncir” isə bu kartla başlamalıdır: 735-
136, çünki kartlarda təqdim edilən məsələlərdən heç birinin cavabı 735 deyildir.

Bu və digər kartlarda şifahi hesablama aparmaq oyunun başa çatmasını tezləşdirir:

735–136=735–100–36=635–35–1=599.

Əsas olanı bu kartın tez tapılmasıdır. Sonrakı kart

599–477=599–400–77=199–77=122 olacaqdır.

Burada da şifahi çıxmadan istifadə edirik və s.

Ev tapşırığı üçün əlavə 28 - 31   məsələlərdən istifadə edə bilərik.
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154-cü DƏRS

Mövzu: Fəza fiqurları. Toplama-çıxma, yaxud vurma-bölmə tərkibli bərabərliklərdə məchul 
komponentin tapılması.

Məqsəd: Şagirdlərin mühakimə yürütmə-isbat etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.  
Ön şərtlər: Ədədləri vurma, birrəqəmli ədədə bölmə; fəza fiqurlarını tanıma və adını söyləmə.
Resurslar: Kub modelləri, dərslik. 

Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra dərsdə “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim olunan məsələlri həll 
edirik. Bu məsələlər qeyri-standart məsələlərdir ki, onların həlli yaradıcılıq bacarığı, fəza təsəvvürlərinin 
istifadə edilməsini tələb edir, şagirdlərin müxtəlif intellektual bacarıqlarını inkişaf etdirir (məsələn, fəzada 
oriyentasiya, tənqidi düşüncə bacarığı). Eyni zamanda bu məsələlərin həll edilməsi bizim iştirakımızla 
aparılmalıdır və ehtiyac duyularsa, eyhamlı suallar da verilməlidir.

Təqdim edilən məsələlərin məzmunu rəngarəngdir. Məsələn, birinci tapşırıq ilk baxışda müxtəlif 
əməlli bərabərliklərdə məchul komponentin tapılmasına dair məsələlərdir. Ancaq bu məsələlər bir-biri ilə 
əlaqəlidirlər və müəyyən qədər idrak, təfəkkür, müşahidə lazımdır ki, aşkar edək: axtarış prosesini üçüncü 
bərabərlikdən başlamalıyıq – axı, orada yalnız bir məchul komponent vardır. 

 2  Məsələ də maraqlıdır. Şagirdlərin də iştirakı ilə onun müxtəlif üsullarla həll edilməsi arzuolu-
nandır. Mümkündür ki, bəzi şagirdlər xüsusi məsələdən istifadə etməyi də təklif etsinlər. Tutaq ki, hər ikis-
inin 100-100 larisi vardır. Yüzlüyün birinə ikinci məbləğdən 10 lari əlavə etsək, o zaman ikincidən bu 10 
azalacaqdır və birincidən 20 lari az olacaqdır. Həndəsi illüstrasiya çəkə bilərik: 

  

Birinci məbləğ

Birinci yeni məbləğ

İkinci yeni məbləğ

İkinci məbləğ

I məbləğin 20 lari çox olması üçün II-dən 10 lari alıb I-yə verməmiz kifayətdir.

Müəllim əvvəlcə belə bir sual verə bilər: hər ikisinin 100-100 larisi vardır və biri digərinə 5 lari verdi. 
İkincinin  məbləği nə qədər çox olacaqdır? (10 lari). Bir necə məsələ müzakirə etdikdən sonra şagirdlər 
anlayacaqlar ki, məbləğlər arasında fərq verilmiş məbləğin iki qatıdır və cavabı tapacaqlar – 10 lari.

Şagirdlər başqa mühakimədən də istifadə edə bilərlər.

3  Şagirdlərə məsələnin şərtinə uyğun ədədi ifadə tərtib etmələrini tapşırmamız arzuolunandır: (800–
700)+(1000-900)=200, yaxud (800+1000)–(700+900)=200.

4  Bu məsələnin həll edilməsinə dərsə sizin xüsusi olaraq gətirdiyiniz kub modeli yardım edəcəkdir.

Ev tapşırığı üçün əlavə 32 - 35  məsələlərdən istifadə edə bilərsiniz.
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155-ci, 156-cı DƏRSLƏR

Mövzu: Vurma və bölmə tərkibli bərabərliklərdə məchul komponenti tapma, qalıqdan istifadə etmə, 
fəza fiqurları. 

Məqsəd: Öyrənilən materialın təkrarı, biliyin möhkəmləndirilməsi.  
Ön şərtlər: Ölçünün bir vahidini digər vahidlə ifadə edərkən qalıqlı bölmədən istifadə etmə, məchul 

komponenti tapma.
Zaman: İki dərs. 

Bir qayda olaraq, hər dərsdə keçilmiş materialın təkrarı, yeni materialı öyrənmək üçün hazırlıq, daha 
sonra yeni materialın çatdırılması yerinə yetirilir. Ancaq, öyrənilən materiala dair biliyi yoxlamaq üçün tam 
dərsdən də istifadə edə bilərik. Bu dəfə iki dərs ayırmışıq. Müəllim bu iki dərsdə əlavə məsələlərin həll 
edilməsini elə bölüşdürə bilər ki, bir hissəsi sinifdə həll edilə, yerdə qalanı isə şagirdlərə ev tapşırığı kimi 
verilə bilə. Məsələləri şagirdlərinizin akademik davamiyyətinə və standart tələblərinə görə seçin. Bütün bu 
məsələlər standartın tələblərinə cavab verir; riyaz. IV. 3., riyaz. IV. 5., riyaz. IV. 7.

Bu aktivliklərin nəticələrinin sinifdə açıq şəkildə müzakirə olunması olduqca mühümdür. Öncədən 
nəticələrin analizi üçün isə G-PriEd-in müvafiq yardımçı internet-resurslarından istifadə etməniz 
arzuolunandır.

§ 7. MƏLUMATLARIN TOPLANMASI VƏ TƏŞKİLİ
Paraqrafa 3 dərs həsr edirik

157-ci DƏRS
Mövzu: Məlumatların toplanışı və qaydaya salınması.
Məqsəd: Şagird məlumatları hər hansı əlamətlərinə görə qruplaşdırmağı bacarsın; cədvəli, anketi 

doldura bilsin, hazır cədvələ məlumatları yerləşdirə bilsin (riyaz. IV. 13.).
Ön şərtlər: Şagird müvafiq qaynaqlardan məlumatları toplaya bilir; məlumatları toplamaq üçün 

əlverişli vasitələri seçə bilir (məsələn, müşahidə etmə, ölçmə).
Resurslar: Kub modelləri, dərslik. 
Statistik məlumatlarla çalışma vərdişlərinin əldə edilib/möhkəmləndirilməsini davam etdiririk. Bu dəfə 

diqqəti əsasən tezlik cədvəllərinin doldurulmasına və qanunauyğunluqların aşkar olunmasına və onlardan 
istifadə edilməsinə yönəldirik.

Hər hansı əlamətinə görə elementlərin qruplaşdırılması məsələlərinə diqqət edin – bu mövzuya 
paraqrafın nəzəri hissəsində də toxunduq. Mətndə verilmiş fiqurları qruplaşdıra, cədvəldə yerləşdirə bilə və 
müxtəlif əlamətlərlə birləşdirə bilərik. Məsələn: müstəvi və fəza fiqurları; təpəli fiqurlar və təpəsi olmayan 
fiqurlar; yalnız parçalarla əhatələnmiş və əyri xətlə dövrələnmiş fiqurlar; yalnız parçalarla əhatələnmiş və 

parçalarla olduğu kimi əyri xətlərlə də əhatələnmiş fiqurlar.  4 , 5 , 9  məsələlər də yenə bu mövzu-
dadır. Qeyd olunan məsələlərdə iki məqam ayrılmışdır – verilmiş əlamətə malik elementləri seçmək və 
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elementləri qruplaşdırmağı düşündüyünüz xassəni tapmaq. Əlaməti tapmaq elə də asan deyildir – olduqca 
çox variant müzakirə etmək arzuolunandır.

1 - 3  məsələlər tezlik cədvəlini doldurma qaydasını mənimsəməyə və cədvəlin yayılmasına daird-
ir.

4  Məsələ riyaz. IV. 13-ün hədəf nəticəsi ilə bağlıdır – şagird soyadları leksikoqrafik üsul ilə sıralamağı, 
soyadlarda ilk iki hərfdən çox olmamaq şərti ilə ümumi olan halları müzakirə etməyi bacara bilməlidir. Bu 
qaydanı şagirdlərə yaxşı izah edək və soyadları sıralamağa dair müxtəlif misallar müzakirə edək. 

5  Məsələdə, bəllidir ki, iki qrupda sıralama hallarından birini bütün şagirdlər söyləyə bilərlər.

6  Məsələ şagirdi sorğu vərəqini doldurma qaydasına alışdırır. Bu sorğu vərəqini şagirdlər dəftərlərinə 
köçürməli və orada doldurduqdan sonra müəllimə təqdim etməlidirlər.

7 , 8  məsələlər yenə də soyadların leksikoqrafik ifadələri ilə əlaqədardır və digər əlifba biliyini də 
tələb edir. Bu zaman üçün, xarici dillər standartına müvafiq olaraq, şagirdlər artıq latın hərflərini yazmağı 
bacarırlar. Əsas olanı isə odur ki, hərfləri öyrənməyi onlar çox daha əvvəl  başlayırlar. Həndəsi fiqurları işarə 
etmək üçün də artıq latın hərflərindən istifadə edirik.

9  Məsələnin “əşya formaları” sütununda yazmaq olar: kürənin, prizmanın (xüsusən, düzbucaqlı 
paralelepipedin), konusun, silindrin formaları. Qruplaşdırma hər hansı başqa əlamətə görə də aparıla bilər 
(məşğələdə tələb olunacaq), məsələn, təpəsi olan fiqurlar və təpəsi olmayan fiqurlar. Cədvəli doldurma nü-
munəsi paraqrafın mətnindədir.

Ev tapşırığı üçün 1 - 9 məsələləri veririk.

158-ci DƏRS

Mövzu: Məlumatların toplanması və qaydaya salınması.
Məqsəd: Məlumatları qruplaşdırmağa, cədvəli, anketi doldurmağa və doldurma qaydasının seçilməsinə 

dair biliklərin möhkəmləndirilməsi  (riyaz. IV. 13.).
Ön şərtlər: Məlumatların yığılması, toplanması zamanı uyğun vasitələrin seçilməsi və istifadə edilməsi.

Biliyin möhkəmləndirməsi prosesi ev tapşırığı məsələlərinin müzakirəsi ilə aparılır.

3  və 4  məsələlər sinifdə müzakirə olunan 9  məsələnin analojisidir;

2  Məsələdə şagird məlumatların birləşmə modunu söyləməlidir – ən çox təkrarlanan məlumat. Tə-
bii ki, bu termini şagirdlərə söyləmirik, yalnız müəllimlərə xatırladırıq ki, mod ən çox tezliyi olan məlumat-
dır. .
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5 Məsələ ehtimal propedevtikasıdır; şagirdlər bu məsələni intuisiyaya söykənərək həll edəcəklər. 
İsbat etmənin belə variantları da mümkündür – yaşıl və qırmızı kürəciklər eyni saydadır, ona görə də onların 
gəlişi bərabər şəkildə gözləniləndir; ağ kürəciklər artıqdır, ona görə də, məsələn, yaşıllara nisbətən, onların 
gəlişi daha çox gözləniləndir. Sinfin akademik səviyyəsi buna imkan verərsə, pedaqoq sinfə belə sualla da 
müraciət edə bilər: hansının gəlməsi daha çox gözləniləndir, ağ kürəciyin, yaxud “qeyri-ağın” (yaşılın, ya 
ağın)? Bu dəfə ağ kürəciklərin gəlişi az gözləniləndir.

8  Məsələ qalıqlara görə natural ədədlərin təsnifatına dairdir. Şagirdlərin diqqətini hökmən mühüm 
məqamlara yönəldin – neçə cür qalıq alınarsa, bir o qədər də ədədlər qrupu alınar; hər bir ədəd yalnız bir 
qrupa şamil olunur.

Sinifdə 8  məsələnin analoji məsələlərini, 4-ə, yaxud 5-ə bölmə baş verdikdə (yəni, modul 4, yaxud 
5 olduqda) müzakirə edə bilərik. Şagirdlərə birinci 50 ədədi 4-ə böldükdə alınmış qalıqlara görə dəftərlərində 
cədvəl şəklində yerləşdirmələrini tapşıraq. Modulun 5, 6 olması halında analoji məsələlər yerinə yetirilə 
bilər. Bu cədvəllərdən müəyyən nəticələr çıxarmaq olar, məsələn, eyni qalıqları olan ədədlərin fərqlərinin 
müzakirəsi; onlara dair nəticələrin çıxarılması, müxtəlif “siniflərin” ədədlərinin fərqlərini müzakirə etmək 
və onların müvafiq qalıqlarını müşahidə etmək.

Şagirdlərə ev tapşırığı üçün əlavə 36 - 38   məsələləri verə bilərik.

159-cu DƏRS

Mövzu: Fəza fiqurları. Dövri ardıcıllıqlar.
Məqsəd: Şagirdlərdə mühakimə yürütmə-isbat etmə, qanunauyğunluqları aşkar etmə və paylama 

bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
Ön şərtlər: Məlumatların yığılması, toplanması zamanı uyğun vasitələrin seçilməsi və istifadə edilməsi. 

Qanunauyğunluqları qalıqlı bölmə ilə əlaqələndirmə.
Ön şərtlər: Fəza fiqurları. Qalıqlı bölmə.

Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra dərsi “Düşün, tap” rubrikası ilə verilmiş məsələlərin həllinə həsr edirik 
ki, bu da müxtəlif intellektual bacarıqların inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədardır.

1  Düz xəttin nöqtələri ilə məlumatları təsvir etməmiz əlverişlidir:

  
3 3 3 3

nika sandro vato giorgi kote

Kote və Sandronun yaşları arasında fərq 9 ildir. Şərti olaraq, Kote Sandrodan 2 dəfə  yaşlıdır. Ona görə 
də Sandro 9, Kote 18 yaşındadır:

  

nika sandro vato giorgi kote

6 9 12 15 18

 

 Nika          Sandro           Vato         Qiorqi  Kote

 Nika          Sandro           Vato         Qiorqi  Kote
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2  Məsələ ilə şagirdlər fiqurların xüsusiyyətlərini yada salacaq və təpələrin sayına görə fəza 
fiqurlarını üç qrupa ayıracaqlar – “təpələri yoxdur”, “təpələri tək miqdardadır”, “təpələri cüt miqdar-
dadır”.

3  və 4  rənglərin bir-birini əvəz etməsində belə bir qanunauyğunluq vardır: sarı, yaş., yaşıl, qırm... 
cavabı yarpağın sıra nömrəsinin 4-ə bölünərkən alınmış qalıqla əlaqələndirək: qalıq 1 – sarı, qalıq 2, yaxud 
3 – yaşıl, qalıq 0 – qırmızı.

Tutaq ki, yarpağın sıra nömrəsi 56-dır. Bu ədəd 4-ə bölünür (qalıq 0-dır) – o, qırmızıdır. 59-cu yarpaq 
– qalıq 3-dür – yaşıldır, 60-cı yarpaq – qırmızı, tək yerlərdə sarı və yaşıl yarpaqlardır.

104 yarpaqlı cərgədə 26 dördlük vardır. Yəni, 26 qırmızı, 52 yaşıl və 26 sarı yarpaq vardır. 105-ci 
yarpaq sarıdır. Cavab: 105 yarpaqlı cərgədə 27 sarı, 52 yaşıl və 26 qırmızı yarpaq vardır.

Ev tapşırığı üçün əlavə 39 - 41  məsələlərindən istifadə edə bilərik.

§ 8. PİKTOQRAM
Paraqrafa 3 dərs həsr edirik

160-CI DƏRS

Mövzu: Piktoqram.
Məqsəd: Şagird məlumatları qaydaya salmağı və təqdim etmənin müxtəlif üsullarından istifadə etməyi, 

cədvəli düzgün doldurmağı və onu piktoqram şəklində təsvir etməyi  bacarsın  (riyaz. IV. 13.).
Ön şərtlər: Məlumatları cədvəl, anket şəklində təsvir etmə, verilmiş cədvəli doldurma.

Ev tapşırığını yoxlamaqla yanaşı, əvvəlki məşğələlərdə yeni materialla bağlı olan keçilmiş materialı 
təkrarlayırıq; məlumatları toplamaq, müxtəlif şəkildə ifadə etmək, cədvəli tərtib etmək üçün suallar seçmək.

Məlumatları əyani şəkildə təsvir etmə vasitələrindən biri – piktoqram – şagirdlər üçün asanlıqla 
qavranılan və əyləncəlidir. Bu mövzu 3-cü sinifdə də müzakirə olunur. Bu dəfə piktoqrama daha çox vaxt 
ayırmaq olar. Bir neçə məqama bir daha diqqəti yönəltməlisiniz: simvol elə seçilməlidir ki, onun yarısını 
təsvir etmə imkanımız olsun, lazım olduğu halda isə - dörddə bir hissəsini də; simvolun “çəkisini” seçərkən 
nəzərə almalısınız – bütün məlumatlar bu “çəkiyə”, yaxud onun yarısına (nadir hallarda dörddə birinə) 
bölünməlidirlər; bəzən tezlik cədvəlini piktoqramla əvəz etmək üçün məlumatların yuvarlaqlaşdırılması 
vacibdir – yuvarlaqlaşdırma zamanı təxmini dəqiqliyi (mərtəbəni) göstərmək mütləqdir; bir neçə simvoldan 
istifadə etməyə də izin verilir, təbii ki, müvafiq “çəkilər də” fərqli olacaqdır (bax: məsələn, paraqrafın nəzəri 
hissəsində təqdim edilmiş nümunələr). Rəsmin təqdim ediləcək obyektə işarə etməsi arzu olunandır.

Sinifdə 1 - 6  məsələləri həll edirik.
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1  Məsələdə şagird tezlik cədvəlini piktoqramla əlaqələndirməlidir. Ən çox çiyələk dondurmasını 
söylədilər, onların sayı 32-dir və piktoqramda ona 4 şəkil uyğun gəlir. Bu isə ona işarədir ki, 1 şəkil 8 don-
durma nəzərdə tutur, yarısı – 4 dondurma; 3 şəkil 24 şokolad dondurmasına uyğun gəlir (3.8=24); ikiyarım 
şəkil 20 vanil dondurmasına (2.8+4=20); bir – 8 vanil dondurmasına.

2   Bir rəsm 1000 şagirdə uyğun gəlir, 2 rəsm – 2000 şagirdə, yarım rəsm – 500-ə. Cavab 2500-dür.

4  Əvvəlcə kərtiklərlə təsvir edilən tezliklər cədvəlini ədədlərlə doldurmaları arzu ediləndir.             
Şirniyyatların sayı  4, 16, 12, 8, 20 olacaqdır. Hər ədədin 4-ə bölünməsini, güman ki, şagirdlər sezəcəklər və 
4 şirniyyata uyğun olan şəkli özləri seçəcəklər.

6  1000, yaxud 2000 kitabı bir rəsmlə təqdim etmələri əlverişlidir.

Ev tapşırığı üçün 1 - 9 məsələləri verə bilərik.

161-ci DƏRS

Mövzu: Məlumatların qaydaya salınması və müxtəlif üsullarla təqdim edilməsi. 
Məqsəd: Məlumatları qaydaya salmanın müxtəlif üsullarından istifadə olunmasına dair biliyin 

möhkəmləndirilməsi  (riyaz. IV. 13.).
Ön şərtlər: Vacib məlumatları hər hansı əlamətlərinə görə qruplarda yerləşdirmək; leksikoqrafik 

üsuldan istifadə etmək.

Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirilməsinə ev tapşırığını yoxlamaq da yardım edir.

1 - 5 məsələlər cədvəllərin çəkilməsini, uyğun piktoqramlar tərtib edilməsini tələb edir. Eləcə 

də, ədədləri yuvarlaqlaşdırma biliyi də tələb olunur. 6  və 7 məsələlərin müvafiq cəddallərini  şa-
girdlər dəftərlərində təqdim etməlidirlər.

6  Məsələ cədvəldə təsvir edilən məlumatların müqayisə edilməsini, cədvəllərin doldurulmasını 

tələb edir 7 məsələ də analojidir.
Dərsi blitz-yarışma ilə başa vururuq ki, bu zaman “KBO” rubrikasında təqdim olunan məsələlərdən 

istifadə edirik. Tapşırığın düzgün, lazımi qaydada və tez təqdim edilməsi nəzərə alınacaqdır.

1  102:9=11, qalıq 3 - ən azı 12 qrafin lazımdır.

2  Nino və Ladonun iş günlərini təqvimdə, yaxud sadəcə günlərin siyahısında qeydə alaq – iki 
dəfə işarələnən günü axtarırsınız:

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
nino

lado

Nino
Lado
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Nino və Lado yanvarın 23-də yenə birlikdə işləyəcəklər. Bu cür müzakirə də mümkündür: 8-in üstünə 
elə bir ən kiçik ədəd gəlməliyik ki, 3-ə və 5-ə bölünsün. Bu cür ədəd 15-dir. Beləliklə, 15 gündən sonra – 
yanvarın 23-də birlikdə işləyəcəklər.

3  Göstəriciyə görə, bir toyuq iki gündə iki yumurta qoyur; müvafiq olaraq, üç dəfə artıq zamanda (6 
gündə) – üç dəfə artıq yumurta – 2.3 yumurta qoyacaqdır.

4   Şərti olaraq, hər paraşütə 5 m parça sərf olunur. Ona görə də 27 metrdən 5 paraşut tikilir və 2 metr 
qalıq qalır. 

5  Üzlərin sayından iki dəfə az rəng lazımdır – 6:2=3.

Ev tapşırığı üçün əlavə məsələlərdən 42  məsələni verə bilərik.

162-ci DƏRS

Mövzu: Məchul komponent tərkibli bərabərliklər. 
Məqsəd: Şagird riyazi araşdırmanın müxtəlif üsullarından istifadə etməklə (müqayisə etmə, müşahidə 

etmə) qanunauyğunluqları aşkar etməyi bacarsın. Müxtəlif riyazi əməllər tərkibli bərabərliklərdə məchul 
komponentin tapılması.

Resurslar: Riyazi əməlləri bilmə, adi hesablama bacarıqları. 

Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra şagirdlərlə birlikdə “Düşün, tap” rubrikası ilə təqdim olunan məsələləri 
müzakirə edirik. Ehtiyac duyularsa, şagirdlərə işarətlərlə yardım edirik. Məsələn, hər hansı sxemə görə 
Vatonun şahmat turnirindəki nəticələrini təqdim etmələrini təklif edək (1 məsələ).

İkinci məsələdə də müəyyən sxemdən istifadə etmək məqsədəuyğundur. Məsələlərin həllinə dair öz 
versiyalarımızı təqdim edirik:

1  Partiyaların nəticələrini təsvir etmək üçün şagirdlərə hansısa simvollar fikirləşmələrini təklif edin. 
Əgər məğlubiyyəti “–“-lə, heç-heçəni “.”-lə, qalibiyyəti “+” ilə işarələsək, o zaman Vatonun nəticələri belə 
ifadə ediləcəkdir:

– – ⋅ ⋅ + + + ⋅ ⋅ + + +

Vato 6 görüşü qazandı. 4.1+6.2=16 xal topladı.

2  Oyunçuların göstərişi ilə partiyaları sadalamaq və hücrələrdən istifadə etmək də olar. Tikonu, 
Məryəmi və Ninikonu nöqtələrlə, oyunçular arasında oynanmış partiyaları – bu oyunçulara müvafiq 
nöqtələri birləşdirən parça ilə işarələyək. 

Şərti olaraq, hər nöqtədən iki parça (iki til) çıxır. 

 

   

Tiko

MəryəmNiniko
Şəkildən görünür ki, 3 partiya oynanmışdır.
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3   Həlli üçüncü tənlikdən başlayın və alınmış nəticəni əvvəlki tənlikdə nəzərə alın:

a) =560–80=480,  =  : 6=480 : 6=80,   =7 ⋅ =7 ⋅ 80=560;

b) =720 : 3=240,  = –190=240–190=50,  =  ⋅ 140=50 ⋅ 140=7000.

4  Şagird ola bilər ki, ehtimal olunan cavabda göstərilən ədədlər üçün verilmiş alqoritmi ar-
dıcıllıqla yoxlasın.

a) (5+2) ⋅ 1=7, (7+2) ⋅ 1≠11 _ bu cavabda verilmiş əməllərlə ardıcıllığın məchul üzvlərini tapa 
bilməyəcəyik.

b) 5 ⋅ 3–8=7, 7 ⋅ 3–8≠11 _ bu əməllərlə də verilmiş ədədləri ala bilmirik.
c) 5 ⋅ 2–3=7, 7 ⋅ 2–3=11, 11 ⋅ 2–3=19, 2 ⋅ 19–3=35.

Bu əməllərlə sonrakı üzvlərin tapılması da mümkündür – 
    2 ⋅ 35–3=67.

    2 ⋅ 67–3=131 və s. və. i.a.
Bu məsələni həll etməklə şagird münasibəti seçməkdə, verilmiş alqoritmin mərhələlərini düzgün yerinə 

yetirməkdə, yəni alqoritmi (instruksiyasını) anlamaqda və həyata keçirməkdə püxtələşir. Seçilmiş münasi-
bəti pedaqoqlar (şagirdlər deyil) bu düsturla yazardılar və ya n+1=an⋅2–3, n∈N.

Bu məsələ gələcəkdə analoji ardıcıllıqları öyrənmənin propedevtikasıdır.

Ev tapşırığı üçün əlavə 43 - 46  məsələləri verək.

§ 9. SÜTUNLU DİAQRAM
Paraqrafa 2 dərs həsr edirik

163-cü DƏRS

Mövzu: Sütunlu diaqram. 
Məqsəd: Şagird cədvələ görə yekunlaşdırıcı suallar verməyi, məlumatları sütunlu diaqramda təsvir və 

təqdim etməyi bacarsın (riyaz. IV.14.).
Ön şərtlər: Məlumatların təqdim edilməsi, cədvəlin təsvir olunması.
Resurslar: Dərslik, dəftər. 

Məlumatı təşkil və təqdim etmə formaları ilə tanışlığı davam etdiririk. Bu dəfə məlumatları sütünlu 
diaqram vasitəsilə təqdim edəcəyik. Məlumatı ifadə ermənin müxtəlif üsullarının bir-birini tamamladığını 
şagirdlərin qavraması mühümdür – hər bir məlumatın öz üstünlüyü vardır və tez-tez məlumatlar üzərində 
işləyərkən bu təsəvvürlərin eyni zamanda istifadə edilməsi əlverişlidir.

Sütunlu diaqramı qurarkən yadda saxlamalıyıq – oxlarının birində təsnif edilmiş məlumatlar, digərində 
isə – hər bir qrupun gücü (qrupda elementlərin miqdarı - tezliyi) yerləşdirilməlidir. Diqqət edin – paraqrafın 
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nəzəri hissəsində bir diaqramda, bir sistemdə məlumatların iki birləşməsinin təqdim olunduğu və onların 
rənglə ayrıldığı hallar müzakirə olunmuşdur.

 1 - 6  məsələləri sinifdə həll edirik.

1  Məsələ cədvəllə təqdim olunan məlumatlara görə yekunlaşdırıcı suala cavab axtarılması ilə 
əlaqədardır – mağazada ən çox alıcı hansı saatlarda olur? Sütunlu diaqramda bu suala cavab daha əyani 
şəkildə görünsə də, müəllim bu aralığın məlumatların modal sinfini təmsil etdiyini bilir.

2  Məsələdə isə şagirdlər məlumatları azalmalarına görə sıralayırlar. Gələcəkdə bu proseduru yerinə 
yetirə bilmə bacarıqları şagirdlərə məlumatların bir elementini – medianını hesabladıqda işlərinə yaraya-
caqdır. 

3  Məsələdə təqdim olunan cədvələ uyğun olaraq, ayrı-ayrı xassələrin seçilməsi ilə müxtəlif cəd-
vəllər tərtib edirik. Cədvəl yeni doğulanların adlarına, cinsiyyətinə, doğum tarixlərinə görə tərtib olunur. 
Yeni birləşmələr cədvəlləri alınır, şagirdlər onları müqayisə və xarakterizə etməyi bacarmalıdırlar. Məsələn, 
adlara görə cədvəl:

İsim Say
Məryəm 5
Qiorqi 4
Tornike 1
Nikoloz 2
Nino 1

Bu məsələnin həlli ilə bağlı aktivliklər riyaz. IV.14-ün nəticələrinə cavab verir.

4  Məsələdə ədədlərin yuvarlaqlaşdırılmasına və cədvələ uyğun olaraq, təxminetmə tələb olunur, 
ancaq bu təxminetmə müvafiq sütunlu diaqrama görə daha da aydın görünür.

5  Məsələdə cədvəlləri dəftərdə doldurmalıyıq. Məsələnin b) punktunu müzakirə edərkən, müm-
kündür ki, şagirdlər sinif yoldaşlarını sorğuya tutsunlar – riyaziyyatda kim nə qədər bal təxmin edir; ola bilər 
ki, sinif yoldaşlarını özləri qiymətləndirsinlər və cədvəli sorğu aparmadan doldursunlar.

6   Məsələ daha yüksək səviyyəli araşdırma üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yeganə məlum məlumata 
uyğun olaraq, şagirdlər bütün digər sütunların hündürlüyünü, ədədi elementlərini müəyyən etməlidirlər. Bu 
məsələnin həlli mütləq açıq müzakirə şəklində aparılmalıdır.

Ev tapşırığı üçün 1 - 6 məsələləri verə bilərik.
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164-cü DƏRS

Mövzu: Sütunlu diaqram. 
Məqsəd: Cədvəllə təqdim olunmuş məlumatları təsvir etmə, sual vermə, müvafiq sütunlu diaqramla 

əyani təsvirə dair biliyin möhkəmləndirilməsi.
Ön şərtlər: Cədvəllə təqdim olunan məlumatların təsvir edilməsi, yekunlaşdırıcı sualların verilməsi, 

sütunlu diaqram qurmaq.
Resurslar: Dərslik, dəftər. 

Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə çatılması ev tapşırıqlarını müzakirə etməklə aparılır.

1 - 5  məsələlər sinifdə həll edilən məsələlərin analojisidir – cədvələ uyğun olaraq, yekun-
laşdırıcı sualların verilməsi, cavabların axtarılması, müvafiq sütunlu diqramların qurulması, verilmiş sütun-
lu diaqramın “oxunuşu”, müvafiq sualların cavablandırılması.

Ev tapşırığı olan 3  məsələni müzakirə edərkən şagirdlərə sualla müraciət edin: xətlənmiş mey-
dançada (sektorda) daynacaqların sayının yerdə qalan sektorlardakı dayanacaqların ümumi sayı ilə üst-üstə 
düşməsi, sizin fikrinizcə, təsadüfidir, yoxsa qanunauyğunluq? Bu faktın müvafiq müzakirə yolu ilə  qa-
nunauyğunluq kimi qavranılması arzuolunandır (bildiyiniz kimi, bu nəticə ehtimal nəzəriyyəsinə aiddir və 
fırlanan meydançaların sahələri ilə əlaqədardır).

Müvafiq sütunlu diaqram qurarkən, şagirdlər sinifdə  6  məsələni həll etdikləri zaman apardıqları 
müzakirədə qazandıqları təcrübədən istifadə etməli olacaqlar.

Sonuncu, 6 məsələ kompleks yanaşma tələb edir. Bu prosesi yerinə yetirərkən şagirdlərdən bu 
paraqrafda təqdim olunan bütün bacarıqlarını ortaya qoymaları tələb olunur. Ev tapşırığı üçün verilən bu 
məsələnin həllinin nəticələri barədə sinifdə mütləq  müzakirə aparmalısınız.

Bu məsələni həll edərkən sütunlu diaqramın bir önəmli xüsusiyyəti barədə bir daha əmin oluruq – eyni 
zamanda iki verilənin birləşdirilməsi təqdim oluna bilər, müvafiq düzbucaqlar müxtəlif rəngdədirlər. 

Burada müxtəlif məsələlər fikirləşə bilərik, məsələn, iki 
gün ərzində (bazar və bazar ertəsi) mağzalarda satılan meyvə 
şirələrinin (almanın, armudun, şaftalının və çiyələyin) miqdarı. 
Alt düzbucaqlar birinci gün satılanların, üst düzbucaqlar – 
ikinci gün satılanların miqdarını göstərsin. İkinci günü armud 
şirəsi satılmamışdır. 

Burada şagirdlərin mühakimə etmə, suallar vermə, 
düşüncələrini ifadə etmə imkanları vardır. 

Ev tapşırığı üçün əlavə  47 , 48  məsələlərdən istifadə edə bilərik.
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TƏKRAR

IV sinfin saat toruna uyğun olaraq, riyaziyyat dərsləri üçün 175 saat nəzərdə tutulmuşdur. Tərəfimizdən 
164 dərs planlaşdırılmış və aparılma sxemləri nəzərinizə çatdırılmışdır.

Aydındır, nəzərə almalıyıq ki, müəllim dərslikdə təqdim olunan materialı, ola bilər ki, başqa cür 
planlaşdırsın; bu materialı ötürmək çox zaman tələb edə bilər, ehtiyat saatlarını da nəzərə almalıyıq, ilin 
sonunda bir neçə dərsi (5-6 da mümkündür) bütün materialın təkrarına həsr edə bilərik.

Bu dərslərdə dərsliyin sonunda təqdim olunan 100 yekunlaşdırıcı məsələdən istifadə edə bilərik. 
Onların bir hissəsi sinifdə həll edilə, yerdə qalanı – şagirdlərə ev tapşırığı şəklində verilə bilər. Bu məsələləri 
şagirdlərin özlərini qiymətləndirmələri üçün də istifadə edin.

Bir neçə məsələni həll etmək üçün təkliflər veririk.

80  Qiorqinin xərclədiyi məbləğin miqdarını aşağıdakı ədədi ifadənin qiymətini hesablamaqla tapa 
bilərik:

    400⋅2+125=925, 925=9⋅100+25.

Cavab: 9 lari 25 tetri.

81  Don üç müxtəlif don arasından seçilə bilər (cəmi – 3 imkan), hər dəfə don seçildiyində papaq iki 
cür seçilə bilər, don və papaq seçmək üçün cəmisi 6 imkanımız olacaqdır. 
Belə bir sxemdən istifadə edə bilərik (ağacvari diaqram)

Burada 6 imkan yaxşı görünür, məsələn, onlardan biri belədir: don – 1, 
papaq – 1,

İkinci belədir: don – 1, papaq – 2, üçüncü isə belədir: don – 2, papaq 
– 1 və s.

90  Bəzi düzbucaqlılar kvadratdır: bütün kublar prizmadır; bəzi 
prizmalar kubdur;

Heç bir prizma piramida deyildir. Bu məsələnin sinifdə həll olunması 
arzuolunandır.

91  a) Kvadratın dörddə bir hissəsi rənglənmişdir;
 b) Burada da kvadratın dörddə bir hissəsi rənglənmişdir.

4-cü sinfin tədris materialının ötürülməsi, bir çox metodik resursun tanınması və istifadə edilməsi 
məqsədi ilə müəllimlərə elektron resurslar təklif edirik ki, onlar “Gürcüstan İbtidai Təhsil Layihəsi” 
(G-PriEd) çərçivəsində hazırlanmışdır və onların sayəsində sizin üçün də əlçatandır.

Siz “Yaxşı məktəb” veb-səhifəsinə daxil olub orada yardımçı resursları əldə edə bilərsiniz: “Müəllimlər 
üçün resurslar”, diaqnostik testlər, şagird testi.
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“AİLƏ XƏRCLƏRİNƏ NƏZARƏT EDİRİK” LAYİHƏSİ

Məqsəd: Məlumatı əldə edə bilmə bacarığının inkişaf etdirilməsi, məlumatları cədvəl və diaqram 
şəklində təsvir etmə işində püxtələşmə, diaqramlar quran zaman kompüter proqramından istifadə etmə.

Şagird ailənin böyük üzvlərindən ailədə üç növ xərcə dair məlumatı əldə edir, bu məlumatı cədvəl və 
sonra diaqram şəklində təsvir edir. Diaqramı qurmaq üçün Excel kompüter proqramından istifadə edir.

Bir çox hallarda İnsert və Chart düymələri kompüterin monitoruna çıxarılmışdır, onlar vasitəsilə şagird 
Excel proqramına daxil olur ki, orada müxtəlif növ diaqram qurmaq mümkündür. Diaqramın arzuolunan 
formasını seçir və müvafiq hücrələrdə sütunların hündürlüklərini göstərir. Müəllim şagirdlərdən yerinə 
yetirdikləri tapşırığı elektron-poçt vasitəsilə göndərmələrini də xahiş edə bilər. Belə hallarda şagird elektron-
poçtdan istifadə etmə, işgüzar məktublar hazırlama vərdişləri əldə edir.

YEKUNLAŞDIRICI TAPŞIRIQ

Doğru cavabı seçin:

 1   Kiloqramın beşdə biridir:
a) 500 qr     b) 300 qr c) 200 qr d) 100 qr.

 2   75-i 8-ə böldükdə qalan qalıq belədir:
     a) 1          b)  2         c)  3            d)  5

Məsələləri həll edin:

3  Kubun hər üzünün kənarlarının boyanmasına 12 qram boya lazımdır. Bütöv kubun kənarının 
boyanmasına neçə qram boya lazım gələcəkdir?

4  Piramidanin 6 təpəsi vardır. Bu piramidanın neçə tili vardır?

5   Dördkünc perimetr 184 sm-dir. Üç yan tərəfin uzunluğu rəsmdə 
göstərilmişdir. Dördüncü yan tərəfin uzunluğunu tapın. 

6   45 metrlik parçadan süfrə örtükləri tikirlər. Hər bir örtüyü tikmək üçün 4 
metr parça lazımdır. Son örtüyün tikilməsi üçün neçə metr parça çatmadı?

Cavablar və göstərişlər:

1  c),   2  c),   3  72 qram,  4  10,   5  56 sm,   6  3 metr. 

36 sm

40 sm

? 

52 sm
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Qiymətləndirmə sxemi:
№1 və №2 məsələlərdən hər birinin doğru cavabı 1 balla qiymətləndirilsin.
№3 tapşırıq

0 bal məsələni dərk edə bilmədi.
1 bal Nəməli düzgün seçdi (6.12),  lakin onun qiymətini hesablaya bilmədi; ya və yan səthi 

boyamaq üçün lazım olan boyanın miqdarını tapdı.
2 bal məsələni düzgün həll etdi.

№4 tapşırıq
0 bal məsələni dərk edə bilmədi.
1 bal piramidanın 5 küncünün olmasını müəyyən etdi, lakin tillərin sayını hesablaya bilmədi. 
2 bal Aməsələni düzgün həll etdi.

N5 tapşırıq

0 bal məsələni dərk edə bilmədi.
1 bal verilmiş yan tərəflərin uzunluqlarının cəmini hesabladı, ədədi ifadəni tərtib etdi (184-

(40+36+52)), lakin qiymətini hesablaya bilmədi.
2 bal Aməsələni düzgün həll etdi.

N6 tapşırıq

0 bal məsələni dərk edə bilmədi.
1 bal tikilmiş örtüklərin miqdarını hesablamaq üçün əməli düzgün seçdi (45:4), yaxud sonda 

qalan parçanın uzunluğunu tapdı (bölmədən alınan qalıq – 1 metr). 
2 bal Aməsələni düzgün həll etdi.

Müəllimlərə bir daha xatırladaq ki, təlimin bu mərhələsində əldə edilmiş balları şagirdlərə elan etmək 
yolverilməzdir. Tapşırıq-testin nəticələrindən yalnız inkişafetdirici qiymətləndirmə vasitələrindən biri 
kimi istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün isə siz alınmış nəticələri yaxşı analiz etməlisiniz, şagirdlərin fərdi 
imkanlarını, akademik hazırlıqlarını nəzərə alaraq, gələcək təlim strategiyalarında dəyişikliklər etməlisiniz. 
Yazıdan sonra açıq şəkildə, şagirdlərin fəal iştirakı ilə bu məsələlərin həlli yollarını müzakirə etməyiniz 
arzuolunandır.
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RİYAZİ SİMVOLLAR VƏ ONLARDAN İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ

= bərabərdir 5=5

≠ bərabər deyı̇l 5≠7

< kiçikdir 5<7

> Ø böyükdür 7>5

≈ təxminən bərabərdir 3 998 ≈ 4 000

   
RİYAZİ ƏMƏLLƏRİN YERİNƏ YETİRİLMƏ ARDICILLIĞI

Ədədi ifadə Əməllər sırası Məsələ

Yalnız “+”, “-” əməllərindən 
ibarətdir, yaxud “.” və “:” əməllər 
tərkiblidir.

Sıraya müvafiq olaraq – 
soldan sağa

60 – 20 + 5 – 8 = 37

24 : 4 ⋅ 2 : 3 = 4

Tərkibində hər dörd əməl 
vardır.

Sıraya görə əvvəlcə “.” 
Və ya “:” yerinə yetirilir, sonra 
(yenə də sıraya görə) “+” yaxud 
“-”.

120 – 20 : 4 ⋅ 6 = 90

Mötərizələri vardır
Əvvəlcə mötərizədəki 

ifadənin qiymətini tapırıq. 1000 – (100 ⋅ 9 + 10) = 90

RİYAZİ ƏMƏLLƏRİN XASSƏLƏRİ

Xassə Misal

Toplamanın yerdəyişmə qanunu 34+18=18+34

Toplamanın qruplaşdırma qanunu
(80+17)+3=80+(17+3)

2+98+805+95=(2+98)+(805+95)

Vurmanın yerdəyişmə qanunu 5⋅4=4⋅5

Vurmanın qruplaşdırma qanunu
5⋅(4⋅3)=(5⋅4)⋅3
5⋅4⋅3⋅2=(5⋅2)⋅(4⋅3)

Vurmanın toplamaya nəzərən  
paylama qanunu  

(3+5)⋅10=3⋅10+5⋅10=80

3(2+5)=3⋅2+3⋅5=21

1 2 3

1

3 1

3 1 2

2

2 3
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ÖLÇÜ VAHİDLƏRİ

Uzunluq
1 m (metr), 1 dm (desimetr), 1 sm (santimetr), 1 km (kilometr)
  1 km = 1000 m, 1 m = 100 sm, 1 dm = 10 sm

Kütlə 1 kq (kiloqram), 1 qr (qram), 1 kq = 1000 qr

Zaman
1 saat (saat), 1 dəq (dəqiqə), 1 saat = 60 dəq.

 FƏZA FİQURLARI

 Fəza fiquru adı üzlərinin sayı tillərinin sayı təpələrinin sayı

kub 6 12 8

düzbücaqlı 
paralelepiped

6 12 8

üçbucaqlı prizma 5 9 6

beşbucaqlı prizma 7 15 10

altıbucaqlı prizma 8 18 12

üçbucaqlı piramida 4 6 4

dördbucaqlı 
piramida 5 8 5
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RİYAZİ TERMİNLƏR LÜĞƏTİ

Kürə – təpələri olmayan, müstəvi fiqurlarlarla əhatələnməyən fəza fiquru. Məsələn, 

tennis topunun kürəvi forması vardır. Rəsmdə kürə təsvir edilmişdir.     

        Bölən – verilmiş ədədi böldüyümüz ədəd.

Qismət – bölmə nəticəsində alınan ədəd.

Bölünən – bölünən ədəd.

Diaqonal – çoxbucaqlının bir tərəfi üzərində olmayan ixtiyari iki təpəsini birləşdirən düz xətt parçası.

Kvadrat – bütün tərəfləri bərabər olan düzbucaqlı.  

Konus – oturacağı dairə və bir təpəsi olan fəza fiquru.   

Kub – kvadratlarla əhatələnmiş fəza fiquru.    

Vuruqlar – vurulan ədədlər.

 Məsələn, 6.8=48, burada 6 və 8 vuruqlardır.

Çoxbucaqlı – parçalarla əhatələnmiş fiqur.   

Çoxbucaqlının perimetri – çoxbucaqlının tərəflərinin uzunluqlarının cəmi.

Hasil – vurma əməlində alınan nəticə. Məsələn, 2 . 6=12. Burada 12 hasildir.

Dördbucaqlı – dörd tərəfi olan çoxbucaqlı.

Piramida – oturacağı çoxbucaqlı, qalan üzləri ortaq təpəyə malik üçbucaqlardan ibarət 

olan çoxüzlü fəza fiquru.

Piktoqram – sayların rəsmlərlə təsvir olunduğu məlumatı təqdim etmə vasitəsi.

Üçbucaq – üç tərəfi olan çoxbucaqlı.
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 Sütunlu diaqram – miqdarların sütunlarda (düzbucaqlarda) təsvir olunduğu məlumatı təqdim etmə 
vasitəsi.

Silindr –qarşı tərəfdən iki bərabər dairə ilə (oturacaqları) əhatələnmiş fəza fiquru; təpəsi 
yoxdur.        

Üz – prizmanın səthinin müstəvi fiqur olan hissəsi. Kubun altı üzü vardır, altısı da kvadratdır.

Til – prizmanın iki üzünün ortaq tərəfi.
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ŞAGİRDİN İNKİŞAFETDİRİCİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ DAİR

Şagirdin qiymətləndirilməsi mexanizmləri metodik ədəbiyyatdan yaxşı tanış olan qiymətləndirmə 
məqsədlərinə və əsas meyarlarına əsaslanır. Məsələn, şagirdin güclü və zəif tərəflərinin üzə çıxarılması və 
uğurlu təlim üçün şəraitin yaradılması.

Məlum olduğu kimi, məqsədlərə uyğun olaraq, qiymətləndirmənin iki forması mövcuddur – 
inkişafetdirici və müəyyənləşdirici. Beşinci sinfə qədər birinci forma ilə məhdudlaşırıq – şagirdlərə inkişaf 
etməkdə müxtəlif məsləhətlər, tövsiyələr vasitəsilə, yaxud problemin həlli yollarını hazırlamaqla yardım 
edirik. Bir qayda olaraq, sinif çalışması interaktiv formada, sual-cavab və bu cavabların təhlili rejimində 
aparılmalıdır; bu zaman bizim, yaxud şagirdlərin rəyləri, düzəlişləri və məsləhətləri şagirdlərin inkişafı 
işində olduqca mühüm rol oynayır. İnkişafetdirici qiymətləndirmə şagirdlərin inkişafına və səmərəli təliminə 
istiqamətlənmişdir. İnkişafetdirici qiymətləndirməni əslində, bir proses kimi müzakirə etməliyik və bu da 
özlüyündə müxtəlif aktivliklərlə, təlimin başqa-başqa vasitələri (inkişafetdirici adlanan qiymətləndirmə 
vasitəsi ilə) ilə məlumatların toplanmasını, şagirdlər tərəfindən məsələnin anlaşılmasını, qavranılmasını və 
gələcək inkişafı təmin etmək üçün bu məlumatlardan istifadə etməni edilməsini nəzərdə tutur.

Əgər, məsələn, şagirdləri kiçik qruplara ayıraraq, alınmış cavabları, həll yollarını müqayisə etmələrini 
və şəxsi düşüncələrini anlatmalarını xahiş etsək, bəzən müəyyənləşdirici qiymətləndirmə vasitəsini də 
(məsələn, test) inkişafetdirici qiymətləndirmə alətinə çevirə bilərik.

İnkişafetdirici qiymətləndirməyə uyğun olaraq, müəllim təlim prosesini, hər bir şagirdə fərdi yanaşmaları, 
işləmə strategiyasını və həcmini planlaşdıra bilər. Beləliklə, şagirdlərin nöqsanlarını və nailiyyətlərini bu 
qiymətləndirmə ilə üzə çıxaracağıq. Tərkibində mahiyyətinə dair müvafiq rəy olarsa, müəllim tərəfindən 
söylənilən tərif belə inkişafetdirici qiymətləndirmənin aləti hesab olunacaqdır. Eləcə də, hər hansı şagirdin 
ifadə etdiyi mülahizəyə dair başqa bir şagirdin rəyi, yaxud qiymətləndirməsi inkişafetdirici qiymətləndirmənin 
bir vasitəsidir. Onların arasında ən güclü alət həmyaşıdların mülahizələrinin qiymətləndirilməsidir.

Faktiki biliyin yoxlanılmasını deyil, faktların müqayisəli analizini tələb edən yaxşı düşünülmüş 
sualların verilməsi də inkişafetdirici qiymətləndirmənin alətinə çevrilir. Öyrənilmiş anlayışlara uyğun 
olaraq, şagirdlər tərəfindən testlərin tərtib edilməsini bu qiymətləndirmənin aləti kimi istifadə edə bilərik. 
Bu anlayışların mümkün vizualizasiyası isə daha yüksək səviyyəni təmsil edir.

Edilən müxtəlif cür məsləhət və tövsiyyələrin yanı sıra deməliyik ki, hər bir aktivliyi həyata keçirərkən 
müəllim tərəfindən şagirdlərin qoşulmalarına dair aparılan müşahidə inkişafetdirici qiymətləndirmənin bir 
vasitəsidir.

Şagirdləri gərəkli biliklərlə təchiz etmə prosesində inkişafetdirici qiymətləndirmənin mühüm rolu 
vardır. 
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İnkişafetdirici qiymətləndirmə – həm yeni materiala keçilənə qədər, həm də yeni materialın 
mənimsənilmə prosesində kəsintisiz aparılır.

Elə buradaca qeyd olunmalıdır ki, Milli Tədris Planlarının yeni və keçmiş redaksiyaları arasında 
fərq məhz qiymətləndirmə ilə əlaqəli fəsillər və maddələrdədir. Biz işlədiyimiz yeni sənəddə oxuyuruq:  
“Qiymətləndirmə şagirdin fərdi inkişafı barədə məlumat verməlidir – şagirdin qiymətləndirilməsi təlim/
tədrisin ayrılmaz tərkib hissəsidir, o, təlimin konstruktiv prinsiplərinə əsaslanmalıdır”. Qiymətləndirmə 
məsələlərinə dair inkişafetdirici qiymətləndirmənin mahiyyətini və texnologiyasını radikal şəkildə dəyişən 
tamamilə yeni göstərişlər meydana çıxmışdır. Yəni, şagirdi qiymətləndirmənin əsas vəzifəsidir:

a) Şagirdin biliyinin formalaşdırılması prosesinin necə getdiyini və yaddaşda biliklərin bir-birilə 
əlaqələnməsini göstərsin;

b) Yeni mövzuya keçənə qədər şagirdin əvvəlki bilik və təsəvvürlərini müəyyənləşdirsin;
c) Şagirdin öz güclü və zəif tərəflərini müstəqil olaraq qiymətləndirməsini nə dərəcədə bacardığını, 

şəxsi irəliləyişi üçün imkan yaradacaq düşünülmüş və səmərəli addımları nə dərəcədə atdığını aşkarlasın.
Hazıkı redaksiyada şagirdi qiymətləndirmənin məqsədi qeyd olunmuşdur: “Fənnin tədris planı 

ilə müqayisədə şagirdin akademik nailiyyəti səviyyəsinin müəyyən edilməsi”. Eləcə də, xüsusi olaraq 
dəqiqləşdirilmişdir ki, təlimin nəticələrini yekunlaşdırarkən kompleks tapşırıqlardan istifadə edilməsi 
məcburidir (məsələləri həll etmə, konkret problemi həll etmə). Bu cür tapşırıqlarda yerinə yetirilən 
çalışmanın hərtərəfli qiymətləndirilməsi üçün pedaqoq qiymətləndirmənin meyarlarını hazırlamalıdır.

Milli Tədris Planına görə inkişafetdirici qiymətləndirmə vasitələridir: sözlü (şifahi/yazılı) şərhlər; 
özünü/qarşılıqlı qiymətləndirmə rubrikası; sorğu vərəqəsi.

Konkret fəaliyyətə, situasiyalara dair sözlü şərh prosesi tədrisdəki məqsədlərə çatılmasına imkan yaradır. 
Bu, tədris prosesinin necə davam etdiyinə, hansı uğurların və çətinliklərin qeydə alınmasına dair təsəvvürü 
yaradan vasitələrdən biridir. Bu proses xoş əhval-ruhiyyə ilə gözəl ab-havada aparılmalıdır ki, məqsədə 
çatmaq üçün şagirdə hansı aktivliyi həyata keçirməsi yolunu göstərsin. İlk növbədə müəllim şagirdin nəyi 
yaxşı yerinə yetirməsini qeyd etməlidir. Yanlışların olduğu halda ona konkret tovsiyələr verməli, nəticəni 
hansı yollarla yaxşılaşdıra biləcəyini göstərməlidir.

Pedaqoqun aydın, inandırıcı və qayğıkeş şərhləri nəticəsində şagirddə ona qarşı qayğı və dəstək duyğusu 
yaranmalıdır; şəxsi nailiyyətlərinin təsdiqləndiyində isə – məmnuniyyət hissi; qüsurunun göstərildiyində 
mövcud zəiflikləri dərk etməlidir.

Tövsiyyələrin inandırıcılığı, şagirdə qarşı xoş münasibət, ona yardım etmək istəyinin xüsusi 
vurğulanması hökmən şagirdi tədris proseində dəyişikliklər etmək əhval-ruhiyyəsinə kökləyəcəkdir.

Konkret çalışmanı yoxladıqdan sonra müəllim yazılı şərhdə (qiymətləndirmə meyarlarına əsaslanaraq) 
əvvəlcə çalışmanın güclü tərəfi barədə qeydlər aparır; sonra isə hansı yollarla nəticələrini yüksəldə biləcəyinə 
dair məsləhət verir. Məsləhətlər verərkən müəllim xatırlatmalardan və /və ya ardıcıl yardımdan istifadə 
edə bilər. Məsələn, “bu əməli düzgün yerinə yetirə bilmən üçün daha bir dəfə dərsliyin ...-ci səhifəsindəki 
nümunəyə diqqətlə baxmalısan, yaxud: “2, 8, 0, 3 rəqəmləri ilə yazılan ən böyük dördrəqəmli ədədi söylə”, 
“indi isə çalış natural ədədləri yuvarlaqlaşdırma qanununu təsvir edəsən”. Yazılı şərh şagirdə buraxdığı 
yanlışı, onun növü, düzəldilməsi yolları barədə məlumat verməlidir. Şərh etdikdən sonra şagirdlərə 
çalışmalarını qaytarır və qüsurlarını düzəltmələri üçün vaxt veririk. Sonda isə düzəldilmiş çalışmalara bir 
daha nəzər salırıq.
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Şifahi şərh şagirdin aktivliyinin müşahidəsi nəticəsində müəllim tərəfindən edilmiş qiymətləndirmə/
tövsiyyələrdir. Aşağıdakı ibarələrdən istifadə edə bilərik: “Afərin, tapşırığı yerinə yetirmisən. Nəyə görə 
belə düşündüyünü söyləyə bilərsənmi?”; “Tapşırığı yerinə yetirdiyinə görə təşəkkürlər, ancaq gəl, bir dəfə 
yenə nəzər sal, hər şey düzgünmü yerinə yetirilib?” Müəllim şagirdi təhqir edəcək heç bir şərhdən istifadə 
etməməlidir. Məsələn, “Nə sarsaq cavabdır”, “Bu cür şey fikrinə necə gəldi?” və s.

Qiymətləndirmənin mühüm məqsədlərindən biri şagirdlərdə fərdi biliklərini qiymətləndirmə vərdişini 
inkişaf etdirməkdir. Bunun üçün qarşılıqlı qiymətləndirmənin və özünü qiymətləndirmənin sxemlərinə/
rubrikalarına əsaslanaraq qiymətləndirmə bacarığının inkişaf etdirilməsi vacibdir. Fərdi təlim prosesinin 
qiymətləndirilməsi inkişafetdirici qiymətləndirmənin çox önəmli komponentidir. Şagirdin özünü obyektiv 
şəkildə qiymətləndirməyi tədricən inkişaf etdirməsi üçün öyrətməmiz vacibdir:

• Fərdi təlim motivini dərk etməsi. Bu, aşağıdaki tip suallar verməklə ola bilər: niyə bilməliyəm? 
Niyə bacarmalıyam? Bilməməm nəyə mane ola bilər?

• Fərdi fəaliyyətini planlaşdırma: tapşırığı yerinə yetirməm üçün hansı addımları atmalıyam? 
Bunun üçün hansı resurslar lazım gələcəkdir (tapşırığı yerinə yetirməm üçün nələri tədarük etməliyəm)? 
Öhdəsindən necə gəlim? Bu işdə mənə nə/kim yardım edəcək?

• Nəticənin analizi – aşağıdakı suallara cavab verməliyik: çalışma qarşıya qoyulan məqsədə 
uyğundur, ya yox? Nəticəni necə yoxlaya bilərəm? Səhvləri niyə buraxdım? Niyə buraxdığımı izah edə 
bilərəm?

Bu  məqsədlə sorğu vərəqələrindən istifadə edə bilərik. Sorğu vərəqindən istifadə edilməsinin konkret 
nümunəsini nəzərinizə çatdırırıq: materialı izah etmək, möhkəmləndirmək üçün məşğələlərdən sonra sinfi 
qruplara ayırırıq. Onlar aşağıdakı tip sorğu vərəqəsini doldurmalıdırlar:
   Bu gün yeni nə öyrəndik?
   Bizim üçün xüsusilə maraqlı olan hansı məlumat idi?
  Mürəkkəb olan nə idi?
   İşləməmizə nə mane olurdu?
  Daha hansı növ tapşırıqların həllini istəyərdiniz?

Hər bir qrupun şagirdləri məsləhətləşir və təqdim olunan sualları birlikdə cavablandırırlar, sonra isə 
sinif yoldaşlarına şəxsi düşüncələrini təqdim edirlər.

İnkişafetdirici qiymətləndirmənin alətlərindən biri kimi, eləcə də, dərsin məqsədinə istinad edərək, 
hazırlanmış belə testdən (dərsliyin 3-cü fəslinin materialını keçdikdən sonra) və onu qiymətləndirən iki 
rubrikadan istifadə edə bilərik: 
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Məsələn, şagirdlərə tapşırıqlar təklif edə bilərik:
1. 2 yüzlükdən, 6 onluqdan və 3 təklikdən ibarət ədəd yazın.
2. 4 minlikdən, 3 yüzlükdən, 2 iyirmilikdən və bir də 8 təklikdən ibarət ədəd yazın.
3. Ədədləri toplayın: 3129 və 945.
4. Toplamanın yazılışını bərpa edin    6   

  1    3

   3    7   8

4. Tikanın 207 larisi, Sandronun – 158 larisi vardır. İkisinin pulunun cəmi Mayanınkından 109 lari 
çoxdur. Mayanın neçə larisi vardır?

5. Qiorqi dörd gündə 200 km getməyi planlaşdırıb. O, birinci günü 48 km, ikinci günü 49 km, üçüncü 
günü də 49 km qət etdi. Dördüncü gün 50 km-dən artıq qət etməyibdir. Bu dörd gündə o, 200 km məsafə 
qət edə bilərdimi?

6. Tamaranın 310 larisi vardı. O, 36 lari 55 tetriyə qab aldı, pərdənin alınmasına isə bundan 1 lari 65 
tetri artıq ödədi. Tamaranın nə qədər pulu qalmışdır?

Qiymətləndirmə rubrikası  (I VARİANT)
№1 və №2 tapşırıqlarla ədədin tərkibinin bilinmə səviyyəsini yoxlayırıq.
№3 və №4 tapşırıqlarla hər hansı üsulla riyazi əməlləri (toplama və çıxma) yerinə yetirə bilmənin 

səviyyəsini yoxlayırıq. №5, №6 və №7 məsələlərlə şagirdin mətni qavrama bacarığını və müvafiq 
əməliyyatlar seçmə və əməlləri yerinə yetirmə səviyyəsini yoxlayırıq. Şagirdlərə həllərdə aralıq nəticələr 
təqdim etmələrini də məsləhət görün – yalnız cavabları göstərməklə kifayətlənməsinlər.

Mümkündür ki, çalışmanı ballarla qiymətləndirmə müəllimə daha müfəssəl məlumat verəcəkdir ki, bu 
da gələcək tədris prosesini səmərəli şəkildə planlaşdırmada ona yardım edəcəkdir.

Aydındır ki, müəllim şagirdlərə nəticələri ballar şəklində deyil, yalnız şərhlərlə, məsləhətlərlə, 
ruhlandırmaqla, həvəsləndirməklə təqdim edəcəkdir.

Qiymətləndirmə rubrikası (II VARİANT)

Tapşırıq №1, №2

0 bal məsələni dərk edə bilmədi, yaxud səhv yerinə yetirdi.
1 bal məsələni düzgün həll etdi.

Tapşırıq №3, №4

0 bal məsələni dərk edə bilmədi.
0,5 bal əməli düzgün yazdı, lakin qüsurla yerinə yetirdi.
1 bal məsələni düzgün həll etdi.
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Tapşırıq №5

0 bal məsələni dərk edə bilmədi.
0,5 bal Tika və Sandronun pullarının cəmini hesabladı (365 lari).

1-1,5 bal
 məsələni həll etmək üçün ədədi ifadə tərtib etdi, lakin 

qiymətini tapa bilmədi.
2 bal məsələni düzgün həll etdi.

Tapşırıq №6

0 bal məsələni dərk edə bilmədi.

1-1,5 bal

ilk üç gündə qət edilmiş məsafələrin cəmini tapdı və 
dördüncü günü qət ediləcək məsafə üçün ifadə əldə etdi, 
lakin qiymətini tapa bilmədi; yaxud, ilk üç gündə qət edilmiş 
məsafələri qiymətləndirdi və dördüncü günü qət edilən məsafəni 
qiymətləndirmə cəhdi vardır.

2 bal məsələni düzgün həll etdi.

Tapşırıq №7

0 bal məsələni dərk edə bilmədi.
0,5 bal pərdənin alınması üçün ödənən məbləği hesabladı.

1 -1,5 bal
pərdə və qablara ödənən məbləği hesabladı və qalan vəsaiti 

tapmaq üçün ifadə tərtib etdi, yaxud bu vəsaiti düzgün hesablaya 
bilmədi.

2 bal məsələni düzgün həll etdi.

Həm şagird tərəfindən əldə edilən nəticəni, həm də bütün sinfin akademik davamiyyət səviyyəsini 
qiymətləndirməsi üçün ballarla qiymətləndirmə müəllimə imkan verəcəkdir. Nəticələri faizlərlə ifadə etsə, 
daha yaxşı olar (təbii ki, faizlə ifadə edilən nəticəni o, şagirdlərə bəyan etməyəcəkdir). Sinif çalışmasında 
müvafiq təhsil strategiyası bu nəticələrə görə dərslikdə və müəllim kitabında təqdim edilən məsələlərin 
təlim nümunələrinə əsaslanaraq hazırlanmalıdır. Bu strategiyanın hazırlanmasında şagirdlərin fərdi 
xüsusiyyətlərinə və akademik hazırlıqlarına böyük əhəmiyyət verin.

Özünu qiymətləndirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi üçün müəllim “tamamlanmamış  cümlələr” 
adlanan cümlələrdən istifadə edə bilər. Məsələlən, dərsin son beş dəqiqəsində müəllim şagirdlərə cümlələrin 
tamamlanması gərəkən vərəqlər paylayır:
  Bu gün dərsdə öyrəndim …
  Asanıma gəldi …
  Çətinimə gəldi …
Qeyri-dərs zamanı müəllim nəticələri analiz edəcək və omlara əsaslanaraq sonrakı dərsi planlaşdıracaqdır.
Sinif yoldaşlarını qiymətləndirmələri şagirdlərə müəyyən məsələlərdə özlərinin də biliklərinin 

möhkəmləndirilməsinə yardım edir. Qarşılıqlı qiymətləndirmənin müsbət tərəflərindən biri də başqalarının 
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çalışmalarında şagirdlərin güclü və zəif tərəflərinin qiymətləndirilməsidir ki, bununla da şəxsi irəliləyişlərini 
analiz edirlər. Qarşılıqlı qiymətləndirmə üçün aşağıdakı texnikalardan istifadə etmək olar: çalışmaların 
mübadiləsi/qiymətləndirmə;  plana uyğun olaraq, qarşılıqlı sual-cavab aparma; rəylər əlavə etmə. Məsələn, 
müəllim sinfə müstəqil iş kimi hər hansı çalışmanı yerinə yetirmə tapşırığı verə bilər; sonra şagirdləri cüt-
cüt ayıraraq, bir-birilərinin tapşırıqlarını düzəltmələrini xahiş edə bilər. Prinsip aşağıdakından ibarətdir: 
şagirdlər tapşırıqda hansısa iki müsbət cəhət tapırlar (məsələn, “tapşırıq aydın şəkildə yerinə yetirilmişdir”, 
“hesablamalar düzgün yerinə yetirilmişdir” və s.) və nəyin bəyəniləsi olduğunu, doğru edildiyini, 
düşüncələrini ifadə edirlər; düzəldiləsi/yaxşılaşdırılası nədir. (Şagirdlərin şərhləri şifahi olduğu kimi, yazılı 
da ola bilər). Sonra şagirdlərə şərhləri təhlil edib çalışmalarını düzəltmələri üçün müəyyən vaxt verilir. 
Nəzərə almamız önəmlidir: təklif edilən vasitələr pedaqoq üçün məqsədə çevrilməməlidir. Bu, məlumatları 
toplama üsullarından istifadəyə dair nümunələrdir. Əldə etdiyi məlumatları təhlil edərkən müəllim şagirdlərin 
xüsusilə yaxşı mənimsədikləri məsələləri: şagirdlərdə artıq inkişaf etdirilmiş bacarıqları və üzərində əlavə 
çalışma lazım gələn məsələləri aşkarlayır; eləcə də, hələ formalaşmamış olan məsələləri. Təlim prosesininin 
və onun nəticələrinin analiz edilməsi tək müəllim tərəfindən deyil, şagirdlər tərəfindən də zəruridir. Çünki, 
öz çalışmasının güclü və zəif tərəflərini üzə çıxarmağa cəhd edən şagird, inkişaf etməsi üçün daha çox səy 
göstərəcəkdir.

ÇAP VƏ ELEKTRON RESURSLARI

Tədris planında göstərilən tələblərin yerinə yetirilməsində çap və elektron resursları böyük 
dəstək göstərəcəkdir:

Çap resursları: “Müəllimlər üçün bələdçi”, I – IV sinif, riyaziyyat, Tbilisi, 2011, tərtib edənlər: Z. 
Qiunaşvili, E. Kordzadze, C. Qvazava, L. Mamulaşvili, L. Berişvili. Bu kitab “Google”nin axtarış sistemində 
yerləşdirilmişdir;

“Gürcüstan İbtidai Təhsil Layihəsi” çərçivəsində yaradılmış “www. kargiskola” veb-portalı  və tədris 
metodik resurslarının iki çap toplusu. Burada videofilmləri izləyə bilərsiniz: “Riyaziyyatda inkişafetdirici 
qiymətləndirmə”, “İbtidai siniflərdə riyaziyyatın konstruktivistik təlimi”; yekunlaşdırıcı və diaqnostik 
yazılar keçirmə və s. üçün tapşırıqlar da elə buradadır. 

Məsələn, elektron resurslardan da istifadə edə bilərsiniz: silkschool.ge (ev məktəbi) və www. Math. 
Exercises for Kids. Onlardan birincisi riyaziyyatdan gürcü dilində IV sinfin 30 dərsini təqdim edir. Veb-
səhifəyə daxil olursunuz və yazırsınız: “dərslər”, sonra “riyaziyyat”, IV sinif işarələyin.

Tutaq ki, dərsi seçdik: tamın hissələri.
Burada hədəf nəticələrə çıxa bilərik: ryaz. IV.4. ryaz. IV.5.
Materialı izah edərkən müxtəlif modellərdən istifadə edilmişdir. Düzbucaq modeli müzakirə edilərkən 

bu fiqur iki bərabər hissəyə bölünmüşdür, sonra alınmış hissələrin hər biri yenidən iki bərabər hissəyə 
bölünmüşdür.

Dairə modeli də analoji şəkildə müzakirə olunmuşdur. Tamın bərabər hissələrə bölünməsinin nümayiş 
etdirilməsi bu yolla baş verir. Bu dərsin (və digər istənilən dərs zamanı) gedişatı zamanı siz mühüm 
metodik yanaşmalar həyata keçirə bilərsiniz: hər bir irəli sürülmüş məsələdən sonra video-dərsi dayandıra, 
bu məsələləri açıq şəkildə müzakirə edə və video-dərsin davam etdirilməsindən sonra alınan nəticələrlə 
şagirdlərin öz nəticələrini müqayisə etmələrinə imkan yarada bilərsiniz. Bu cür yanaşma şagirdlərin 
motivasiyasını yüksəldəcək, dərsi əyləncəli və səmərəli edəcəkdir.



279

Şagirdlərdən bu video-dərsə evlərində bir daha baxmalarını və tam və onun hissələri haqqında 
təsəvvürlərini möhkəmləndirmələrini xahiş edə bilərik. 

Bu video-dərslərdən sinifdə istifadə edərkən şagirdlərin müxtəlif intellektual bacarıqlarını da yoxlaya 
bilərik: diqqətlə dinləmələrini, dinlədiklərini qavramalarını, nəticələr çıxarmalarını. Ona görə də, dərsi 
dinləmələrindən sonra yoxlamalıyıq ki, şagirdlər diqqətlə dinləyiblər, ya yox? Onlar üçün anlaşılan nə idi, 
nəyi anlamadılar? Təbii ki, bu nümayiş müvafiq materialı keçdikdən sonra baş verməlidir və material az qala 
şagirdlər üçün tanış olmalıdır.

www. Math. Exercises for Kids elektron resursla əyaniliklər/dərslər üçün şəkillər əldə edə bilərsiniz. 

Burada göstərilmişdir: “8-9 yaş, asan”;
    “8-9 yaş, çətin”.
Müəllim, məsələn, “uzunluğu ölçməyi” asanlıqla tapacaqdır.
Burada uzunluğun müxtəlif vahidləri arasında əlaqələrə dair biliyin yoxlanılması verilmişdir. Bu 

tapşırıq standartın hədəf nəticəsinə cavab verir: riyaz. IV. 5.
Birinci sual: 4 m=? sm? Burada m metri göstərir.
Şagird doğru cavabı seçməlidir. Doğru olmayan cavabı seçdiyi halda, ora əgər 40 sm yazarsa, “Wrong” 

yazısı görünəcəkdir ki, bu da "cavab doğru deyildir" deməkdir. Bu zaman kompüterin “Solution” yardımından 
istifadə edə bilərik. O, doğru cavabı təqdim edəcəkdir: 400 sm.

Doğru cavab halında tapşırıqların təqdim edilməsi davam edir. Müxtəlif hallar müzakirə olunur – 
metrlərin santimetrlərlə ifadə edilməsi, metrlərin millimetrlərlə ifadə edilməsi, santimetrlərin millimetrlərlə 
ifadə edilməsi.

Tapşırıqdan istifadə edə bilərik: “Ədədləri sıralayaq”. Verilmiş üç ədəd azalmaya görə sıralanmalıdır.
Tapşırıqlar “9-10 yaşlı şagirdlər üçün”: “Ədədlər üzərində əməllərlə oynayaq”, dərsliyimizdə təqdim 

olunan “Düşün, tap” rubrikası tiplidir.
Məsələn, burada məsələyə rast gələ bilərsiniz: 10, 2, 5 ədədlərindən, mötərizələrdən, “+”, “-“ və vurma 

(.) işarəsindən istifadə etməklə 30 əldə edin.
Məsələ belə həll edilə bilər: 30=2.(10+5).
Çəki vahidləri arasında əlaqələr 9-10 yaşlı şagirdlər üçün nəzərdə tutulan məsələlərdə verilmişdir, 

məsələn, 7 kq=? qr.
Burada da doğru cavabın seçilməsi və yazılması tələb olunur.
Resurs ingilis dilindədir, lakin bu dili bilməyən istifadəçi üçün də asan qavranılandır. Əgər onun 

nümayişi zamanı müvafiq şərhlər söyləyərsinizsə, daha yaxşı qavranılar.
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