
Qiorqi Qedenidze, Eter Lazaraşvili 
 

FİZİKA 
Müəllim kitabı 
VII sinif 

İntelekt  nəşriyyatı
Tbilisi  2020

Gürcüstan Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman nazirliyi
tərəfindən 2019-cu ildə qrif verilmişdir



.

Qiorqi Qedenidze, Eter Lazaraşvili 

FIZIKA
VII sinif 

Müəllim kitabı 

ISBN 978-9941-31-233-5
© Qiorqi Qedenidze, Eter Lazaraşvili , 2020.
© “İntelekt” nəşriyyatı, 2020.

İntelekt nəşriyyatı
Tbilisi, İliya Çavçavadze prospekti 5. Tel.: 2-25 05 22
www.intelekti.ge info@intelekti.ge

INTELEKTI PUBLISHING
5 Ilia Chavchavadze Ave., Tbilisi, Georgia. Tel.: (995 32) 2-25 05 22

Tərcümə edən  Şirvan Zeynalov 

Kompyuter təchizatı İliya Xelaya    



Müəllim kitabı

Mündəricat 

I  fəslin   məzmun və məqsədlərinin xəritəsi ......................................................................... 9

II  fəsilin   məzmun və məqsədlərinin xəritəsi........................................................................ 10

III  fəslin   məzmun və məqsədlərinin xəritəsi........................................................................ 11

IV  fəslin   məzmun və məqsədlərinin xəritəsi ....................................................................... 12

V  fəslin   məzmun və məqsədlərinin xəritəsi   ...................................................................... 13

Dərsliyn təyinatı  və ondan istifadə haqqında  təlimat.                                                            
Fənnin tədrisinin xüsusiyyətləri.

Metodiki istiqamət .................................................................................................................... 14

Tədris materialının təqdimat fazalarının izahı-aydınlaşdırılması ......................................... 17

Şagird kitabının hər bir struktur elementi (başlıq, paraqraf, mövzu) və                                     
onların tərkib hissələri ilə əlaqədar olan şərhlər ................................................................... 18

Dərsin planlaşdırılmasının ümumi prinsipləri........................................................................ 19

Dərs 1.4. Fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsi  ................................................................................ 20

Dərs 2.1. Təbiətdə su ............................................................................................................... 24

   Sürtünmə qüvvəsini öyrəndikdən sonra yekunlaşdırıcı dərs ........................................... 29

Dərs  5.2. Havanın təzyiqi, Paskal  qanunu  ........................................................................... 32

Yoxlama yazı variantları  .......................................................................................................... 39

Yoxlama yazının variantlarının həlli  ....................................................................................... 41

Şagirdin iş dəftərində verilmiş yoxlama yazının variantlarının həlli.                                                               
I və II  fəsillər ............................................................................................................................. 43

III  fəsil. Mexaniki hərəkət haqqında ilkin məlumatlar  .......................................................... 44

Yoxlama yazının variantlarının həlli. III fəsil. 

Mexaniki hərəkət haqqında ilkin məlumatlar  ........................................................................ 46

Şagirdin iş dəftərində verilmiş yoxlama yazı variantlarının həlli.

III  fəsil. Mexaniki hərəkət haqqında ilkin məlumatlar   ......................................................... 48

Yoxlama yazının variantları. IV fəsil ........................................................................................ 50

Yoxlama yazının variantlarının həlli. IV  fəsil ......................................................................... 51

Yoxlama yazı variantları. V fəsil .............................................................................................. 53

 



Müəllim kitabı

4

Yoxlama yazı variantlarının həlli. V fəsil ................................................................................. 55

Şagirdin iş dəftərində verilmiş yoxlama yazı variantlarının həlli  V fəsil ............................ 57

Şagirdin iş dəftərində verilmiş testlərin cavabları................................................................. 58

Bəzi komponentlərə uyğun olan bacarıqlar-aktivliklər ......................................................... 59

Aktivliklərin qiymətləndirilməsi nümunəsi............................................................................. 60

Ev tapşırıqlarının qiymətləndirilməsi meyarları .....................................................................  61

Təqdimatın qiymətləndirilməsi sxemi..................................................................................... 62

Qiymətləirmələr  ....................................................................................................................... 63

İnteraktiv tədris haqqında qısa şərh ....................................................................................... 63

Tənqidi düşünsəyə yönəlmiş dərsin  planlaşdırılması  ........................................................ 65

Bəzi metod və strategiyaların qısa icmalı.  ............................................................................ 66

Təfəkkür-düşüncə səviyyələri haqqında daha ətraflı  ........................................................... 69

Müxtəlif formalı bacarıq-qabiiliyyətlər  ................................................................................... 71

Müəllimlər üçün məsləhətlər ................................................................................................... 74

Problemli məsələlər haqqında ................................................................................................ 76

Dərsin oxunması haqqında ..................................................................................................... 79

Layihə haqqında  ...................................................................................................................... 80

Suallar haqqında ...................................................................................................................... 82

VII sinif dərsliyi  ........................................................................................................................ 83



Müəllim kitabı

5

Giriş 

Baza pillənin fizika standartı aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 

a) Fənnin tədrisi – tədrisin məqsədləri; 

b) Standartın  nəticələri və məzmunu; 

c) Metodiki istiqamətlər; 

ç) Qiymətləndirmə. 

Baza  pilləsində  „Fizika“ da mexanikanın,  elektrik, maqnit, optik və istilik hadisələri-
nin əsas prinsipləri öyrənilir. Şagirdlər  təbiətdə baş verən fiziki hadisələrin qanunauyğun-
luqlarını, onların bizi əhatə edən mühitə təsirini, elmin və texnikanın inkişafındakı rolunu 
öyrənəcəklər.  

Fənnin təlim-tədrisi zamanı şagird aktivliklərə qoşulacaqdır, həmin aktivliklər şagirdə 
hadisələrin mənasını başa düşməkdə, yeni biliklər əldə etməkdə və həmin bilikləri prakti-
kada istifadə etməkdə yardım edəcəkdir. 

a) Fənnin təlim-tədrisinin məqsədləri 

Fizikanın təlim-tədrisinin məqsədləridir, şagirddə: 

•  fiziki proseslərin  öyrənilməsinə maraq artırsın; 

•   ətraf aləmdə baş verən hadisələrdə  fiziki qanunauyğunluqları görə bilsin və əldə 
etmiş olduğu biliklərdən istifadə  etməklə müxtəlif məişət-həyati məsələləri həll etməyi 
bacarsın;

•   ətraf aləmdə baş verən  fiziki prosesləri bir-biri ilə əlaqələndirməyi bacarsın; 

•  yeni biliklər əldə etmək üçün  tədqiq etmək-araşdırmaq bacarıq - qabiliyyətlərini 
inkişaf etdirsin; 

•   fiziki  hadisələrin analizinə əsaslanaraq təbiətdə baş verən müxtəlif hadisələri pro-
qnozlaşdırmağı bacarsın; 

•   fizikanı anlaşılan dildə izah etmək bacarığına malik olsun. 

Verilmiş məqsədlər üzərində işləməklə fizika Milli Tədris Planının missiya və 
məqsədlərinin nəzərdə tutduğu qabiliyyətlərin və dəyərlərin inkişafına və formalaşmasına 
öz töhfəsini daxil edəcəkdir. 

b) Standartın nəticələri və məzmunu 

Standartın  nəticələri fənnin mövzularına əsaslanaraq məqsədin istiqamətlərini 
müəyyənləşdirir və  şagird baza pilləsinin sonunda fizikadan nəyi bacarmalıdır sualına 
cavab verir. 

Verilmiş  nəticələr  üç istiqamətdə  qruplaşdırılıb: 

•   fiziki hadisələr  - fizikanın əsas konsepsiyalarını və qanunauyğunluqlarının qa-
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vranılmasını nəzərdə tutur;  təbiətşünaslıq elmləri üçün - ümumi anlayışlara bağlı (maddə 
və materiya, struktur-quruluş və funksiya, enerji və enerjinin çevrilməsi, sistemlər və qa-
rşılıqlı təsirlər, dayanıqlılıq-sabitlik və dəyişiklik) təsəvvürlərin formalaşması;     

•   elmi təcrübə-araşdırma şagirdin müşahidələrə, eksperimentlərə və sadə təcrübələrin 
həyata keçirilməsinə qoşulmasını nəzərdə tutur; 

•   elm və texnologiyalar – təbiətşünaslıq elmlərin tətbiq edilməsi aspektlərin qavranıl-
masını nəzərdə tutur; təbiətşünaslıq elmi və texnoloji      nailiyyətlərin  cəmiyyətə və ətraf 
aləmə təsirini tanıdır; əhəmiyyətli elmi kəşflərin qiymətləndirilməsini anlamağa imkan ver-
ir ki, elmi dünyagörüşlər  və düşüncələr inkişaf   edir  və zaman keçdikcə dəyişə bilər. 

Standartın məzmunu şagirdin nəyi bilməli olduğunu müəyyənləşdirir. Məzmunda 
məcburi olan anlayışlar, mövzular və fənn materialları formasında təsvir edilir. 

Anlayışlar formasında elə biliklər müəyyənləşdirilmişdir ki, şagird fənn daxilində həmin 
bilikləri mənimsəməlidir. Anlayışlar nəticələri ilə birlikdə şagird üçün tanış olan   kontekstdə 
işlənilməlidir. Həmin kontekstlər öyrənilməsi məcburi olan mövzular şəklində verilmişdir. 
Hər bir mövzu materiallar və qiymətləndirmə indikatoru ilə verilmişdir. Suallar mövzuları 
konkretləşdirir, qiymətləndirmə indikatoru isə konkret mövzuda nəyin qimətləndirilməsini 
(hər bir indikatorda onunla bağlı olan nəticəni / nəticələri) müəyyənləşdirir. 

İndekslərin izahı 

Baza pilləsində standartlarda yazılmış hər bir nəticənin qarşısında indeks verilmişdir, 
həmin indeks fənni, təhsilin mərhələsini və standartın nəticəsinin nömrəsini göstərilir; 
məsələn, fiz, sab.1..: 

"fiz.“  - "Fizika" fənnini göstərir;

"baza"  - baza pilləsini göstərir; 

"1“  - fənn standartının nəticəsinin nömrəsini  göstərir. 
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Fizikanın standartının nəticələri siniflər
Nəticələrin indeksləri Anlayışlar

Şagird  bacarmalıdır

1 fiziki xüsusiyyətlərinə görə materiyanı  xarakterizə etmək;

2 Cisimlərin   qarşılıqlı təsiri  və  qarşılıqlı  təsirin nəticələri haqqında 
əsaslandırılmış  mühakimə  yürütmək;

3  Enerjinin növlərini  və onların qarşılıqlı çevrilməsi  haqqında 
əsaslandırılmış  mühakimə  yürütmək;

4 Fiziki  hadisələri  öyrənmək  üçün  araşdırma   ..................................
(təcrübə, eksperiment) planlaşdırmaq (hipotezlərin  işlənməsi, asılı  
və  sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, prosedurun, verilən-
lərin-məlumatların  qeydə alınması formasını  müəyyənləşdirmək, 
müvafiq resursların  seçilməsi );

5 Fiziki prosesləri   və   qanunauyğunluqları  araşdırmaq üçün vacib 
olan  prosedurları  yerinə yetirmək  (müşahidə, ölçmələr, məlumat-
ların-verilənlərin  qeyd  edilməsi, müvafiq materialların və  təchizat-
ların  adekvat  istifadəsi);

6 Keyfiyyət və  kəmiyyət  verilənlərinin  müxtəlif  formada

(cədvəllər,   diaqramlar,  qrafiklər   və s.)   yazılışı  və təşkil olunması;     
verilənlərin təşkilində    informasiya –kommunukasiya 

texnologyalarından istifadə   etmək;
7 Verilənlərin    analizinə    və   arqumentləşdirilmiş   mühakiməyə 

əsaslanaraq     nəticələr-qərarlar çıxarmaq, dəyişənlər  arasındakı 
münasibətləri  ifadə etmək   üçün  diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək;

8 Fiziki hadisələri / qanunauyğunluqlarırı  göstərmək   üçün   modellər 
quraşdırmaq və  tətbiq   etmək;

9 Təhlükəsizlik  qaydalarını  gözləmək şərti  ilə    təcrübə   və eksperi-
mentin  planlaşdırılması  və  həyata  keçirilməsi.

Şagird   bacarmalıdır

10 Stabil  inkişaf  prinsiplərini  nəzərə  almaqla   təbiətşünaslıq  elmləri-
nin və   texnologiyaların  nailiyyətlərini   qiymətləndirməyi:

11 Təbiətşünaslıq  elmlərin  və  texnologiyaların   nailiyyətlərini gündəlik   
məişətlə    əlaqələndirmək; 

12 Təbiətşünaslıq  elmləri      müxtəlif      peşələrlə  əlaqələndilməyi. 
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Milli Tədris Planına əsasən baza pilləsinin fizika fənnində nail olacağı son nəticələr 
üç istiqamətdə qruplaşdırılmışdır:  1. Fiziki  hadisələr; 

2. Elmi araşdırma-axtarış;  3. Elm və texnologiyalar. 

VII sinifdə istiqamətin -fiziki hadisələr-ilin sonunda nail olacağı nəticələr; 

1. Maddələrin quruluşu və onların fiziki xassələri; 

2. Bərabərsürətli hərəkət; 

3. Qüvvə və təzyiq. 

Dərslik 5 fəsildən ibarətdir: 

1. Fizika təbiət haqqında elmdir. 

2. Maddənin quruluşu və fiziki xassələri. 

3. Mexaniki hərəkət haqqında ilkin anlayışlar. 

4. Cisimlərin qarşılıqlı təsiri. 

5. Hidro və aerostatika. 

Birinci fəsildə müzakirə olunacaq mövzular: fiziki hadisələr, fiziki kəmiyyətlər, on-
ların vahidləri, fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsi, hadisələrin öyrənilməsi - hipotez söyləmə,  
təcrübə, müşahidə- nəticələrin əldə edilməsi üçün öyrəniləsi məsələlərdir. Deyə bilərik ki, 
bu fəsil faktiki olaraq bütün nəticələri əhatə edir. 
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Dərsliyin təyinatı və ondan istifadə etməyə dair təlimat. 

Fənnin tədrisinin xüsusiyyətləri. Metodiki istiqamətlər. 

Təbiətşünaslıq elmlərin tədrisinin məqsədi şagirdlərdə araşdırma bacarıq-qabili-
yətlərinin inkişaf etdirilməsdir. 

Milli Tədris Planına əsasən baza məktəblərində şagird təbiətin universal qanunları ilə 
tanış olur, müxtəlif cür modellərdən istifadə etməklə hadisələri  izah etməyə çalışır. Had-
isələri kəmiyyət və keyfiyyətcə ifadə edir. Gündəlik həyatda onların istifadə edilməsinə 
dair misallarla tanış olur. 

Eksperimentləri planlaşdırır, onları müstəqil olaraq, yaxud da sinif yoldaşları ilə birlik-
də  həyata keçirir, nətisələrin düzgün formalaşmasına çalışır və şəxsi düşüncələrini cəd-
vəllər  və  qrafiklər vasitəsi ilə təqdim edir, başqalarının düşüncələrini bölüşür və onları 
qiymətləndirir. 

Müvafiq olaraq,  VII  sinfin dərsliyinin təyinatı Milli Tədris Planının nəzərdə tutduğu 
bacarıq-qabiliyyətlərin yaradılmasına yardım etməkdır. 

Məqsədlərə nail olmaq  üçün dərsliyin strukturunun, məzmunun və metodikanın 
həlledici əhəmiyyəti vardır. 

Mövzunun şagirdlərə çatdırılmasının başlıca metodiki istiqaməti problemli nəql et-
mək -oxumaqdır. 

Evdə və dərsdə həyata keçirilmiş təcrübələri analiz etməklə, mövcud olan biliklər 
əsasında, gözlənilən nəticələri proqnozlaşdırmaqla, məntiqi yolla isbat etməklə ad-
dım-addım hər bir yeni anlayışlara və qərarlara qədər gedirik. 

Məqsədlərə çatmaq üçün ən əlverişli vasitə kimi ev təcrübələrini demək olar, onlar 
hər paraqrafın sonunda və növbəti dərsin əvvəlində verilmişdir. Müəllim ev tapşırıqlarını 
verən zaman dərsin son bir-neçə dəqiqəsini gələcək dərsə aid olan ev təcrübəsi haqqın-
da şərhə həsr edir. 

Müəllim təcrübənin məqsədini tanış edir. Təcrübə üçün vacib olan ləvazimatları 
və materialları göstərir. Gözlənilən nəticə barəsində verilmiş sual yaxşı nəticə verir. 
Təcrübələrimiz göstərir ki, şagirdlərin düşüncələri həmişə müxtəlifdir. Çox zaman iki, üç 
və daha çox alternativ cavab olur. Təcrübə kimin fikirini təsdiq edəcəkdir? 

Maraq oyandı. Motivasiya var. Təcrübəni  oxumaqda tənbəllik edən şagirdlər həyata 
keçirirlər. Aydındır ki, motivasiyanın yüksəldilməsi məqsədi ilə, belə şagirdlər daha yaxşı 
həyata keçirilmiş təcrübə, yaxud vasitə hazırladığına görə yüksək qiymət yazılacağını 
bilirlər. 

Motivasiyanı yüksəltmək üçün məqsədə uyğundur ki, müəllim desin: - "Sizə ümid 
edirəm, burada  özünüzü həqiqətən də göstərəcəksiniz”-.növbəti dərsdə onları tərifləmək 
və müvafiq balla qiyməndirməklə həvəsləndirmək  olar. 

Şagird ev təcrübəsinə  uyğun olaraq müvafiq terminlərdən istifadə etməklə mate-
rialı dərsdə təqdim etmək üçün hazırlayır və növbəti dərsdə şifahi təqdimat edir. Yeni 
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dərs-material ev təcrübəsinin praktiki  biliklərinin nəzəriyyə vasitəsi ilə sübut edilməsinə 
və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Şagird dərs prosesinin aktiv iştirakçısıdır. 

Dərsin daha maraqlı olması və şagirdin cavabdehliyinin artırılması məqsədi ilə şagir-
dlərə tapşırın ki, onlar fərdi olaraq və yaxud cütlüklərdə   ev təcrübəsini ifadə edən plakat 
formasında əyani vəsait hazırlasınlar, həmin materiallardan dərsin analizi zamanı istifadə 
ediləcəkdir (lövhəyə yapışdırmaqla). 

Ev təcrübələrinə xüsusi diqqət yetirək. Belə etsək dərs daha maraqlı olacaqdır və 
məqsədə çatarıq. 

Ev təcrübələri sadə anlaşılan və həyata keçirilə biləndir. 

Təcrübələr zamanı təhlükəsizlik tədbirləri maksimum riayət olunmalıdır. 

Faktiki olaraq, demək olar ki, ev tapşırıqlarının hər biri yeni mövzunun öyrənilməsinə 
zəmin yaradır. 

Təcrübənin əvvəlcədən həyata keçirilməsi  verilmiş mövzu haqqında şagirdin 
fikirləşmə müddətini artırır. Dərsin izahı zamanı onun zehni elə  aktivliklər üzərində 
çalışmağa hazırdır ki, həmin aktivliklər yeni mövzunun mənimsənilməsi və düşüncələrin 
inkişaf etdirilməsinə maksimal yardım edir. 

Daha çox əyanilik üçün ev təcrübələrini, vacib olduğu hallarda, şagirdləri sorğulayan 
və analiz edən zaman parallel olaraq dərsdə də həyata keçirmək lazımdır. Görülən təd-
bir ev təcrübələrini yerinə yetirən şagirdlər üçün  faydalıdır.  Şagirdlərin müşahidə et-
dikləri hadisələrin və qəbul etdikləri qərarların həqiqətə nə qədər uyğun olduğu müəyyən 
ediləcəkdir. Analiz də daha aydın və  anlaşılan olacaqdır. 

Dərsin böyük hissəsini  diskusiyaya həsr edin. Yeni mövzunu mərhələlərlə çatdırır, 
anlayışları ardıcıllıqla daxil  edirik, hər bir mərhələdə bilik möhkəmləndirilməli-təsdiqlən-
məlidir. Hər bir paraqrafın sonunda mövzunun yoxlanılması və təkrarlanması məqsədi ilə 
praktiki aktivliklər verilmişdir. 

Dərsdə mövzunun aktivliklərlə izahın və möhkəmləndirilməsini təmin etmək üçün 
şagirdin iş dəftəri bizə çox yardım edəcəkdir, həmin dəftərdə ev mövzuları əvvəlcədən 
hazırlanmışdır. Şagird dərs zamanı daim aktiv,i şçi vəziyyətdə olmalıdır. Şagird bəzi su-
allara şifahi, bəzilərinə isə yazılı  cavab verməlidir. Belə etməklə dərsdə aktiv, kəsilməz 
prosesi saxlayırıq və dərs prosesinə şagirdin cəlb olunması qayğısına qalırıq. Bundan 
başqa yazılı cavab vermənin başqa müsbət tərəfləri də  vardır:  1. Yazılı cavab verməklə 
şagird problemi-mövzunu daha dərindən anlayır; 2.Yazı mədəniyyətinə sahib olur; 3. 
Daha uzun müddət yadda saxlayacaqdır. 

Dərs zamanı iş dəftərində bütün tapşırıqların həllini çatdıra bilməyən şagird evdə 
tapşırığı tamamlayacaqdır. 

Dərs prosesinə  cəlb etmə, sinif və ev tapşırıqlarının qiymətləndirilməsi meyarları ilə 
dərs ssenarilərində tanış olacağıq. 

Dərsin müvəffəqiyyətli olması üçün elə şərait yaratmalıyıq ki, şagirdlər həm öz 
aralarında, həm də müəllimlər tərəfindən xoş əhval-ruhiyəli müstəqillik hiss etsinlər; 
dərslərdə daim maraq oyadan faktorlar və ətraf mühit  olmalıdır (vizual tərəf, material-tex-
niki təchizat); tədris prosesi məqsədyönlü  idarə edilməli və komandada –birlikdə işləmə 
prinsipinə əməl edilməlidir. 
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 ................................................................................................................................
Təcrübələrin hər biri , çox zaman, həm sadə suallar, həm də problemli suallardan ibarətdir. 
Deməli, şagird yalnız təcrübə aparmalı, suallara da cavab yazmalıdır və dərsdə təqdim  
etmək üçün də material hazırlamalıdır. Təcrübələr sadə və asanlıqla həyata keçiriləndir. 

Şagirdin iş dəftərində ev üçün iş materiallarl vardır.Dəftərdə sinif tapşırıqlarının ha-
rada qurtardığını, və ev tapşırıqlarının harada başlardığını asanlıqla başa düşmək olur. 

Dərslik həm sinifin, həm də fərdlərin səviyyələrinə görə diferensasiya etməyə imkan 
verir. Əlavə materialları məcmuələrdən seçə bilərik, onlarda müxtəlif tipli məsələlər və 
ümumi qabiliyyətə aid testlər vardır. 

Bilikləri yekunlaşdıran və təkrar dərslərdən əvvəl ev təcrübələri yoxdur.  Tapşırıq kimi 
məsələlər və testlər veririk və növbəti dərslərdə də məsələlər üzərində işləməyə davam 
edirik. 

Müəllimin tövsiyyə kitabında aktivliklərin məqsədi, təyinatı, təxmini və ya doğru 
cavablar müzakirə edilmişdir.

Müəllim kitabına əlavə materiallar, çalışmalar, həmçinin, yoxlama yazının nümunələri 
və onların həlli verilmişdir. 

Yoxlama yazıya hazırlaşmaq və çalışmalar üçün materiallar şagirdin iş dəftərində də 
vardır. 

Ehtiyat saatlar bizə imkan verir ki, əgər ehtiyac olarsa, bir neçə dərsə iki saat ayıraq. 

Şagirdi dərs üçün necə hazırlayaq və şagird nəyi bilməlidir? 

Əgər dərsdə deyilən qaydaları, faktları, düsturları  öyrənirsə və yalnız sadə suallara 
cavab verə bilirsə, bu zaman onun səviyyəsi aşağıdır. 

Əgər sualların çox hissəsinə cavab verir, ev təcrübələrini həyata  keçirir, lakin, bəzi 
hallarda müstəqil nəticələr çıxarmaqda  çətinlik çəkirsə-orta səviyyədir. 

Əgər dərsdə verilən bütün çalışmaları müstəqil yerinə yetirirsə, məntiqi olaraq sübut 
edirsə, lazım olan ləvazimatları hazırlayır, ev təcrübələrini yerinə yetirir və dərs zamanı 
mövzunu mükəmməl təqdim edirsə-yüksək səviyyədədir. 

Fərdi komponentlərə görə qiymətləndirmə meyarlarını dərslərin ssenarilərində təqdim 
edəcəyik. 

Hesab edirik ki, müəllimlər şagirdin iş dəftərini əvvəlcədən doldurarsa, o zaman dərsi 
daha yaxşı planlaşdırar, dərsin məqsədini və gedişini aydın təsəvvür edər, dərs zamanı 
meydana çıxan gözlənilməz problemləri asan və tez həll edə bilərlər və dərsin nəzərdə 
tutduğu məqsədləri həyata keçirmək üçün  arzuolunan istiqamət verə bilərlər. 

Dərslər nə qədər rəngarəg olarsa, şagirdlərin marağı da bir o qədər artar. Ona görə 
də arzu olunandır ki, dərs prosesini müxtəlif metodlarla həyata keçirək. 

Yekunlaşdıcı dərslər də rəngarəng ola bilər. 

Məsələn, a. test  tapşırıqları; b. müstəqil yazılı iş tapşırıqları; c. tənqidi təfəkkürü ink-
işaf etdirən aktivliklər, rollarda oyun~ (bu tip ssenarilərdən biri müəllimin tövsiyyə kitabın-
da verilmişdir), yaxud, istəyirik ki, hər hansı mövzunu yekunlaşdıraq, məsələn, təbiətdə 
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qüvvələr. 

Şagirdlərdən xahiş edək ki,  qüvvələr haqqında nə bilirlərsə vərəqlərdə yazsınlar, 
yazdıqlarını izah etsinlər. Yazını qurtardıqdan sonra onlardan biri yazdığını oxuyur. 

Belə metodla mənimsənilmiş mövzunun yoxlanılmasına dərsin müəyyən hissəsini 
sərf edirik, qalmış vaxtı müxtəlif tip tapşırıqlara veririk, məsələn, testlərə. 

 Şagird hər hansı işinin əvvəlcədən hansı kriteriumlara görə qiymətləndiriləcəyini bil-
irsə, şagirdin motivasiyası artır. 

Əvvəlcədən şagirdləri semester qitmətinin tərkib komponentləri ilə bağlı məlumatı  və 
hər bir komponentin müvafiq qabiliyyətləri ilə tanış edək. 

Tədris materiallarının təqdiim edilməsi fazalarının izahı-aydınlaşdırılması

Dərs üçün şagirdləri motivasiya etmək həm arzu olunandır, həm də  vacibdir.  Şa-
girdlərin motivasiya edilməsi elə strategiyalarıın tətbiq edilməsini nəzərdə tutur ki, həmin 
strategiyalar şagirdlərdə yeni mövzunun öyrənilməsinə həvəs oyadır. 

Motivasiya etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edə bilərik. Məsələn, yeni mate-
rialı öyrənməzdən əvvəl münaqişə yaradacaq ifadə söyləmək, təcrübə, nümayiş, bir gün 
əvvəl yerinə yetirilmiş ev təcrübəsi ilə tanışlıq və problemin həlli yollarını axtarmaq və sair. 

Təqdim olunan dərslikdə müxtəlif üsullar tətbiq edilmişdir. Bir gün əvvəl yerinə ye-
tirilmiş ev təcrübənin yerinə yetirilməsinə üstünlük vermişik. Münaqişə yaradan ifadələr 
də vardır. Şagirdlərin motivasiya edilməsi ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı 
başlayır. Daha çox:ev tapşırığını verən zaman müəllimlər şagirdlərlə ev təcrübəsi haqqın-
da söhbət edərsə, nə iş görməli olduqlarını  izah edərsə, əldə ediləcək nəticə haqqında 
təxminlər söyləməyi xahiş edərsə və onların fikirlərini dinləyərsə, təcrübələrimizdən bilirik 
ki, fikirlərin müxtəlifliyi elə motivasiya yaradacaqdır ki, şagirdlər evə getməyə və təcrübəni  
keçirməyə, kimin təxminiinin doğru olduğunu yoxlamağa tələsəcəklər. Növbəti gün mək-
təbə böyük həvəslə gələcəklər. 

Müəllim dərsi tədris məqsədlərinin aydınlaşdırılması və mövzunun qoyulması ilə 
başlayır. Dərsin tədrisi zamanı hansı aktivliklərdən istifadə ediləcəyini şagirdlərlə tanış 
edir. Bu aktivliklər eksperiment, illüstrasiyanın müzakirəsi, müsahibə-diskussiya  və yax-
ud sadəcə  məlumatın işlənməsi ola bilər. 

Dərsliyin hər paraqrafında mövzular aşağıdakı qaydada verilmişdir: əvvəlcə elə möv-
zular, yaxud çalışmalar verilmişdir ki, onların cavabı şagirdin zehnini yeni mövzuların 
mənimsəməsinə hazırlayır. Çox zaman, bu, ev təcrübəsinin  analizi ilə paralel aparılır. 
Bəzi hallarda isə, ev təcrübəsinin analizi yeni mövzunun reallaşması zamanı tətbiq edilir 
və başlanğıc mərhələdə olmaz (mövzudan və ev təcrübəsindən asılı olaraq).  Faktiki 
olaraq, demək olar ki, ev təcrübələrinin hər biri  yeni mövzunun öyrənilməsinə zəmin 
yaradır. 

Məzmunun reallşması prosesində şagirdlər ya fərdi, ya cütlüklərdə, yaxud da qru-
plarda  işləyirlər. Test tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Tapşırıqlar bir çox hallarda araşdır-
ma xarakterlidir  və onların yardımı ilə biliklərə mərhələlərlə yaxınlaşmaq gerçəkləşir. 
Bu mərhələdə əsas tədris materialından istifadə edilir:  mətn, illüstrasiya,  əyani vəsait, 
əvvəlki gün verilmiş ev təcrübəsi. 
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Məzmunun reallşmasından sonra yekunlaşdırıcı mərhələdə yerinə yetiriləcək 
çalışmalar müzakirə edilir. Bu çalışmalar  yekunlaşdırmaya, analizə xidmət edir. 

Son mərhələdə müstəqil iş yerinə yetirilir. Bunlarda necə  anladıqları və yeni mövzu-
nu kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli məsələlərini və yaxud hər hansı problemi həlli edə 
bilib-bilmədiyini aydınlaşdırmış oluruq. 

Şagird kitabının hər bir tərkib elementinin (fəsil, paraqraf, mövzu) və onların 
tərkib hissələri   haqqında şərhlər  

VII sinif dərsliyi məzmununa, nail olunacaq nəticələrə görə fəsillərə bölünmüşdür. 

Fəsillər  paraqraflara bölünmüşdür. 

Fəsillərin  hər biri  bu fəsildə öyrəniləcək mövzuların siyahısı ilə başlayır və fəsildə 
öyrəndikdən sonra nail olunacaq biliklərin yoxlanılması ilə başa çatır . 

Paraqrafların hər biri öyrəniləcək əsas mövzunun mətnindən və illüstrasiyalar 
şəklində müvafiq aktivliklərdən, yekun mərhələdə yerinə yetiriləcək çalışmalardan  və ev 
tapşırığından,  "Bilirəm ki" dən sonra”  ibarətdir. 

Fəsillərdən  hər birinin sonunda şagirdlər üçün özünü qiymətləndirmə sxemi verilm-
işdir. Dərslikdə çalışmaların müstəqil –fərdi, cütlüklərdə, yaxud qruplarda yerinə yetirilmə-
si göstərilmişdir. 

Dərslikdə cədvəllər, fənn axtarıcısı və izahlı lüğət verilmişdir. 

Dərsikdə   51 paraqraf vardır. 
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Mövzu: fiziki kəmiyyətin ölçülməsi 

Tədrisin məqsədi: 
•  Ölçmə, ədədlərdən istifadə, müşahidə, kommunikasiya, bacarıq -qabiliyyətlərinin 

inkişaf etdirilməsi. 
•  Fiziki kəmiyyətin ölçülməsi  üsullarına yiyələnmək. 

Resurslar: Qrupların hər biri üçün taxta tircik, xətkeş, su dolu stəkan, termometr, 
müxtəlif şkalalar, dərslik. 

Procedur
Ev təcrübəsinə aid olan qeydləri yoxlayın  və şagirdlərdən birinin təqdimatını dinləyin. 

Ev tapşırığının təqdimatını  qiymətləndirin 
Cavab  belə olmalıdır: polietilen butulkadan içərisinə su tökmək üçün stəkan  düzəlt-

dim. Bir dənə də daha kiçiyini. Plastilindən kub hazırladım, həmin kubun tilinin uzunluğu  
2 sm-dir. Onun həcmini müəyyən etdim 

V=2 x 2 x 2 sm3=8 sm3. 
Böyük stəkana dolana qədər su tökdüm.Kubu stəkana saldım, bu zaman suyun 

müəyyən hissəsi töküldü. Suyu bölgüləri olan butulkaya tökdüm və suyun həcmini ölçdüm, 
suyun həcmi kubun həcminə uyğun oldu.    

Qiymətləndirmə 
9-10 balla qiymətləndirin, əgər şagird ev təcrübəsini aydın və anlaşılan şəkildə təsvir 

edirsə. Səlis və əminliklə danışır. Qərarları  məntiqi və düzgün formalaşdırırsa. 
7-8  balla qiymətləndirin, əgər ev təcrübəsini təsvir edərkən xətalar  hiss olunursa, 

səlis danışırsa, lakin qərarları məntiqi olaraq düzgün fomalaşdıra bilmirsə. 
5-6  balla qitmətləndirin, əgər ev təcrübəsini təsvir etməkdə çətinlik çəkirsə. Tez-tez 

dayanır  eyni bir şeyi biir neçə dəfə  təkrarlayır, qərarları  dağınıq və məntiqsizdirsə. 
3-4 balla qiymətləndirin, əgər ev təcrübəsini  yalnız əhəmiyyətsiz detallarla təsvir 

edirsə, qərarlar formalaşdıra bilmirsə. 
1-2 balla qiymətləndirin, əgər ev təcrübəsini təsvir edə bilmirsə. 

Eksperiment 
Şagirdlərin qarşısında məsələ durur, onlar tirciyin uzunluğunu, səthinin sahəsini  və 

qabdakı suyun temperaturunu ölçməlidirlər. 
İş cütlüklərdə yerinə yetirilir. Şagirdlərə eksperimenti yerinə yetirmək üçün lazım olan 

materiallar verilir.
Şagirdlər qeyd edirlər ki,tirciyin uzunluğunu və enini ölçmək üçün xətkeşdən istifadə 

edirlər, temperaturun ölçülməsi üçün isə termometrdən istifadə olunur. 
Şagirdlər uzunluğu və temperaturu ölçürlər. 
Şagirdlər tirciyin səthinin sahəsini hesablayırlar. 
Sual-cavab. 
Sual verin: Uzunluğun və səth sahəsinin ölçülməsi arasında hansı fərqi gördünüz? 
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Şagirdlərin cavablarında belə fikir meydana çıxacaqdır, uzunluğu birbaşa alətlə ölçdülər,-
sahəni isə birbaşa yox, birbaşa ölçdükləri iki kəmiyyətin hasili ilə hesabladılar. Onlara 
deyin ki, belə ölçmələrə dolayı ölçmə deyilir. Deməli, uzunluq birbaşa, sahə isə dolayı 
yolla ölçülür. 

Bundan sonra mətndəki birinci və ikinci fərdi çalışmaları verin. 
1. Daha hansı fiziki kəmiyyətlərin bir başa ölçüldüyünü deyə bilərsiniz? 
Cavab: bir başa həcmi ölçmək olar-menzurka vasitəsi ilə, kütləni - tərəzi ilə,  sürət 

–spidometr ilə, zaman aralığını –saniyəölçənlə. İstisna deyildir ki, kimsə deyə; cərəyan 
şiddəti ampermetrlə, gərginlik-voltmetrlə və s. ölçülür. 

2. Başqa hansı fiziki kəmiyyətlərin birbaşa ölçülmədiyini deyin. 
Cavab: Dolayı üsulla, praktiki olaraq,hesablama düsturları mövcud olan bütün fiziki 

kəmiyyətləri ölçmək olar. 
Bir qayda olaraq, dolayı yolla ölçməyə aid nümunə kimi şagirdlər adətən həcmi 

söyləyirlər və hətta tirciyin həcmini ölçürlər. 

Əyani vasitələr üzərində iş. 
Xətkeş şkalasının timsalında şkalanın bölgüsünün qiyməti anlayışı və  ölçmə qaydası 

ilə tanış edin. 
Arzu olunandır ki, əvvəlcədən müxtəlif  xətkeş şkalalı şəkillər hazırlayasınız. 
Şəkli lövhəyə bərkidin, növbə ilə şagirdləri çıxarın ki,  hər hal üçün bölgünün   qiymə-

tini müəyyənləşdirsinlər. 
Ola bilər ki, məsələn, saatın, termometrin və başqa digər ölçü alətlərinin    (kabinetdə 

olanlardan) şkalasından istifadə edəsiniz.. 
Şagirdlərə deyin ki, ölçü alətinin dəqiqliyi və həssaslığı bölgülərin qiymətindən necə 

asılıdır. 
 

 İllüstrasiyanı müşahidə etmək - sinif çalışması 

Mətndə verilmiş  cütlüklər üçün olan 3-cü, 4-cü və 5-ci calışmalar  yerinə   yetirilir. 

15.2  şəklə əsasən mayenin və daşın həcmini müəyyənləşdirin və iş dəftərinə yazın. 

Cavab: mayenin həcmi  150  sm3-dir.  Daşı menzurkaya salan zaman mayenin səvi-
yyəsi artdı və maye ilə daşın həcminin cəmi   225  sm3, oldu, deməli, 

150 sm3+Vdaş=225 sm3 ⇒  Vdaş=75 sm3. 
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Şəklin müşahidəsinin  nəticəsini cədvələ köçürün. 

Sonra isə mətndəki  4-cü suala cavab verirsiniz. 

4.  Mayenin həcmini birbaşa ,yoxsa, dolayı yolla ölçməklə müəyyənləşdirdiniz? Daşın 
həcmini? 

Nəticə çıxarırsınız: bəzi fiziki kəmiyyəti həm birbaşa, həm də dolayı yolla ölçmək olar. 

Gələcək üçün şərh: Gələcəkdə, hər bir yeni fiziki kəmiyyəti öyrənən zaman şagird 
onun ölçülmə  formasını müəyyənləşdirsin. 

Sonra 5-ci çalışma  yerinə yetirilir. 

5.15.2  şəkildə təsvir olunan menzurkalardan hansı daha  həssasdır?  

Niyə belə fikirləşdiyinizi izah edin.

Cavab: Daha həssas olan ikinci menzurkadır, ona görə ki, onun bölgülərinin qiyməti 
daha kiçikdir. 

Ev tapşırığı. Çalışma  7, ev üçün təcrübə. 

Müşahidənin sonunda  şagirdlərə deyin ki, uzunluğu gözəyarı  qiymətləndirməklə də 
ölçmək mümkündür. 

Tapşırın, iş dəftərlərində, cədvəldə hərə öz barmağının təxmini uzunluqlarını yazsın-
lar. Diqqətlə baxsınlar ,gözlə təxmini qiymətləndirsinlər və elə yazsınlar. Evdə  ölçsünlər 
və sonra cədvələ yazsınlar. 

Tapşırın,  18-ci səhifədə verilmiş qeydlər cədvəli ilə tanış olsunlar.Qeydlərin yadda 
saxlanılmasını bu mərhələdə tələb etməyin,çünki yadda saxlaya bilməyəcəklər. Onların 
yadda saxlanılması zaman keçdikcə məsələlərin həlli prosesində formalaşacaqdır. 

Sinif tapşırığını qiymətləndirin 

Qiymətləndirin  9-10 balla, əgər şagird hansı fiziki kəmiyyətin birbaşa ,hansının isə 
dolayı yolla ölçündüyünü qeyd edirsə. Bəzi nümunələrin müzakirəsi zamanı  görünür 
ki,bölgünün qiymətini müəyyən etməyi  yaxşı başa düşmüşdür və düzgün  müəyyənləşdi-
rir. Qazandığı bilikləri şəklə əsasən çalışmaların yerinə yetirilməsi zamanı tətbiq edir. 

7-8 bal, əgər bölgülərin qiymətini müəyyənləşdirən zaman yardıma ehtiyacı vardırsa, 
həmçinin, şəklə əsasən çalışmanı yerinə yetirən zaman xətalar müşahidə edilirsə. 



Müəllim kitabı

23

5-6 bal, əgər şagird qeyd edirsə ki, uzunluq xətkeşlə  və temperatur isə termometrlə 
ölçülür, lakin birbaşa ölçmə terminini qavramaqda çətinlik çəkirsə. Müəllimin yardımı ilə 
şkalanın bölgüsünün qiymətini müəyyən edə bilirsə. Həmçinin, şəklə əsasən çalışmanı  
yerinə yetirən zaman müəllimin yardımına ehtiyacı vardırsa. 

3-4 bal,  əgər  bölgünün qiymətinin müəyyən edilməsini başa düşə bilmir, mexan-
iki olaraq başqalarının və yaxud müəllimin söylədiklərini təkrar edirsə. Uyğun olaraq, 
çalışmanı yerinə yetirə bilmir, lakin deyir ki,(yaxud deyə bilmir ki) suyun həcmi birbaşa, 
daşın həcmi isə dolayı yolla ölçülür. 

1-2 bal, əgər şagird verilmiş tapşırığa cavab verə bilmirsə. 
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Standartın nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır :

Fiz. baza.  1. Fiziki  xüsusiyyətlərinə görə materiyanın xarakterizə edilməsini; 

Fiz. baza.  2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirinə və qarşılıqlı təsirin nəticələrinə dair arqu-
mentləşdirilmiş mühakimə yürütməyi,materiyanı,sistemləri; 

Fiz. baza.4. Fiziki hadisələrin araşdırılması məqsədi ilə  (təcrübə, eksperiment) 
planlaşdırılması (hipotezin işlənməsi, sərbəst və asılı dəyişənlərin müəyyənləşdirilməsi, 
araşdırma prosedurunun, verilənlərin-məlumatların qeyd eilməsi formalarının müəyyən-
ləşdirilməsini, müvafiq resursların seçilməsini); 

Fiz. baza.  5.  Fiziki proseslərin və qanunauyğunluqların araşdırılması üçün vacib 
olan prosedurların  həyata keçirillməsi (müşahidə, ölçmə, verilənlərin-məlumatların qeyd 
edilməsi, müvafiq məsələ və təchizatların adekvat istifadəsi); 

Fiz. baza.  7. Məlumatların analiz edilməsini və arqumentləşdirilmiş mühakiməyə 
əsaslanaraq qərarlar çıxarmasını, dəyişənlər arasında asılılıqları təsvir etmək üçün dia-
qram və qrafiklərdən istifadə etməni; 

Fiz.  baza.  9. Təcrübə  və eksperimenti planlaşdırarkən və yerinə yetirərkən təhlükə-
sizlik qaydalarını gözləməyi. 

Tədrisin  məqsədləri

•  Müşahidə etmə, qeyd etmə, təsnifat , analiz və sintez etmə qabiliyyətlərini inkişaf 
etdirmək. 

•  Suyun aqreqat hallarini müşahidə etmək. 

Procedur 

Dərsin məqsədini izah edin. 

Sual-cavab. 

Başlanğıc mərhələdə suallar verin: 

1. Maddələrin hansı halları sizə tanışdır? 

2. Maddələrin halları necə adlanır? 

Cavab:  1.2. Demək olar ki, bütün şagirdlər bu suallara doğru cavab verir. 

Maddələrin bərk, maye və qaz  halları məlumdur. Bu hallara aqreqat halı deyilir. De-
yin ki, maddələrin dördüncü halı da mövcuddur-plazma. Deyin ki, alov, günəş, ulduzlar  
plazma halındadır. 
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3.  Sizə tanış olan maddələrin sadalayın və onların hər birinin hansı halda olduğunu 
deyin. 

Suallara qulaq asın və soruşun: 

4. Saydığınız maddələrin başqa hallarda olmasını mümkün hesab edirsinizmi? 
Məsələn,bərk yağ (müxtəlif günəbaxan, zeytun və s. nəzərdə tutulur). Poladın, alüminiu-
mun, misin buxarı və s. 

Cavab: Sadalanan maddələr müvafiq şəraitdə müxtəlif aqreqat halında ola bilər.
Məsələn, qızdırmaqla maddəni bərk haldan maye hala keçirə bilərik, soyutmaqla isə 
maye haldan bərk hala. 

Aydındır ki, şagirdlərdən eyni ilə belə cavab gözləmirik. Onların nə dediyinə qulaq 
asaq. Verilmiş anda doğru cavabı qeyd etmək lazım deyildir. 

Mətni izləməyə davam edək və suyun müxtəlif halını və müvafiq şəraiti müzakirə 
etdikdən  sonra onlar  verilmiş suala düzgün cavab verməkdə çətinlik çəkməyəcəklər. 

Həmin suala dərsin sonunda bir daha qayıdaq. 

Soruşun: Hər hansı maddəni müxtəlif hallarda görübsünüzmü? 

Deyin ,  32.1 şəklə diqqət edin və suala cavab verin: 

4.   32.1 şəklində verilmiş hansı maddələr  hansı  hallarda təsvir edilmişdir? 

Cavab: Şəkildə suyun iki - bərk və maye  - halı təsvir edilmişdir. Su həm buludlarda, 
nəm də havada vardır. Buludlarda su damcıları və buxar halında, havada -əsasən buxar 
formasındadır. 

Mətn üzərində iş. 

Suallara cavablardan sonra məzmunun həyata keçirilməsinə başlanır. 

Metod təklif edirik -Tənqidi təfəkkürə dair sıralanmış işarələr sistemi   _  "ŞNSKA”. 

Metod aşağıdakından ibarətdir: Şagirdlərdən xahiş edin, (səssiz)  32.1 şəklindən 
sonrakı 5-ci suala qədər diqqətlə oxusunlar. Mətnə əsasən  cədvəli doldursunlar, oradakı 
qeydlər müvafiq olaraq bildirir: 

+     Yeni informasiya, yəni bilmirdim.          Bilirdim. 

_    Mənim fikrimə ziddir . 

?     Başa düşmədim,  yaxud  daha çox bilmək istəyirəm. 

(Ola bilər ki, müəllim işarələrin mənasını dəyişsin, bir neçə işarəni azaltsın və yaxud 
artırsın). 

Şagirdlər cədvəli təxminən aşağıdakı kimi dolduracaqlar:
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+ _  ?
Su buxarı

Gözlə görünmür

Plazma

Beş  su 

rezervuarı

Su buxarı
Görünməzdir

Aysberqin mövcuduğu. 
Qütblərdə  və hündür   
dağın zirvələrində   buzlar.
Maye halda : yağış ,
şeh, çən, bulud.
Bərk halda : buz, qar,
 dolu, qırov 

33.2 şəklində təs- 
vir olunan sxemi 
barəsində.

Şagirdlərin cədvəli necə doldurmalarına fikir verin. Bir neçəsini oxudun. Hansı fakt-
ların onların düşüncələrinə zidd olduğunu və nəyin maraqlandırdığını lövhəyə yazın. 

Diskussiya. 

 Onlara mətndəki  5-ci,, 6-cı və 7-ci sualları verin. 

5. Daim qar və buzlaq olan yerlərdə hansı temperaturdur? 

Cavab:Daim qar və buz olan yerlərdə temperatur əsasən mənfidir. 

6. Ümumiyyətlə heç vaxt qar yağmayan və təbii olaraq buz heç yaranmayan  yerlərdə 
hansı temperaturdur? 

Cavab: Ümumiyyətlə heç bir vaxt qar yağmayan və təbii olaraq buz heç bir zaman 
yaranmayan yerdə temperatur Selsi şkalası ilə müsbətdir.            

7. Ev təcrübəsində buzun əriməsinə nə səbəb oldu? 

Cavab: Ev təcrübəsində buzun əriməsinə qəbul olunan istilik səbəb oldu. 

Şagirdlər gündəlik həyatdan bilirlər ki, buz qızdıqda əriyir. 

İllüstrasiyanın müşahidəsi. 

Şagirdlərə deyin ki,  33.1  və  33.2  şəkillərə diqqət edin və təbiətdə suyun dövranının 
tsikli  haqqında mühakimə yürüdün. 

Cavab: Su buxarlanır. Nəmli hava yuxarı qalxır. Soyuyur. Buxar kondensasiya edir.
Buludlar əmələ gəlir, onları külək müxtəlif yerlərə aparır.  Buludlarda toplanmış su torpağa 
su və qar şəklində qayıdır. Həmin su ilə çaylar və göllər qidalanır. Çayların və yağışın 
suyu yenə dəniz və okeanlara  qayıdır və s. 

Suallara cavabın  analizi və sintezi bizə imkan verir deyək ki, ixtiyari maddə, suya 
oxşar olaraq, hər üç aqreqat 

halında mövcud ola bilər. Müvafiq şəraitin olması başlıca şərtdir. Müvafiq şərait, 
əsasən, temperaturun dəyişməsi ilə yaranır. 
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Ev tapşırığı. Ev təcrübəsi. Ev təcrübəsinə dair təlimat verin.Sinif tapşırıqlarının yerinə 
yetirilməsini  qiymətləndirin. 

 9-10 balla qiymətləndirin, əgər şagird fikirlərini ardıcıllıqla formalaşdırır ,məntiqi 
qərarlar çıxarır və fikirlərini sübut edisə; 

 7-8  balla  qiymətləndirin,əgər düşüncələrini maraqlı, səlis formalaşdırır, qərarlar 
çıxarır,l akin, öz fikirlərini yarımçıq sübut edirsə.

5-6 balla qiymətləndirin, əgər öz fikirlərini demək istəyir, lakin sübut edə bilmirsə.
Nəticələri məntiqi deyildirsə. 

3-4  balla qiymətləndirin, əgər öz fikirlərini söyləməkdə və qərarlar çıxarmaqda çətin-
lik çəkirsə. 

1-2 balla qiymətləndirin, əvvəlki tələbləri ödəyə bilmirsə. 
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Standartın  nəticələri 

Şagird bacarmalıdır:

Fiz. baza.  1. Fiziki keyfiyyətlərinə görə materiyanı xarakterizə etməyi; 

Fiz. baza.  2. Cisimlərin qarşılıqlı təsiri və qarşılıqlı təsirin nəticələrinə əsasən arqu-
mentləşdirilmiş mühakimə yürütməyi; 

Fiz.baza. 4.Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübə,eksperiment)

planlaşdırılması (hipotezlərin işlənilməsi, sərbəst və asılı dəyişənlərin müəyyən 
edilməsi, tədqiqat prosedurlarının, verilənlərin-məlumatların qeyd edilməsi formasının 
müəyyənləşdirilməsi, müvafiq resursların seçilməsi); 

Fiz. baza.  5.  Fiziki  proseslərin və  qanunauyğunluqların tədqiq edilməsi    üçün 
vacib olan prosedurların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmələr, verilənlərin-məlumat-
ların qeyd edilməsi, müvafiq material və təchizatdan istifadə edilməsi); 

Fiz.baza. 6. Kəmiyyət və keyfiyyət verilənlərinin-məlumatların (cədvəllər, diaqramlar, 
qrafiklər və s.) yazılması və təşkili; verilənlərin - məlumatların təşkil edilməsi üçün infor-
masiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməsi; 

Fiz.baza.7. Verilənlərin-məlumatların analizi və arqumentləşdirilmiş mühakimə 
əsasında qərarlar çıxarmaq, dəyişənlər arasındakı münasibəti ifadə etmək üçün dia-
qramlar və qrafiklərdən istifadə etmək; 

Fiz. baza. 8. Fiziki hadisələri, qanunauyğunluqları  göstərmək üçün modellər yarat-
maq və tətbiq etmək; 

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimentləri həyata keçirərkən təhlükəsizlik qaydalarına 
əməl etmək. 

Tədris məqsədləri: 

Fikrini formlaşdırılmaq və çatdırmaq, kommunikasiyalılıq, yaradıcılıq,a naliz qabili-
yyətlərinin inkişaf etdirilməsi. 

Mövzunun –Sürtünmə qüvvəsi və onun təsirlərinin nəticələri - yekunlaşdırılması. 

Procedur 

Rolların bölüşdürülməsi 

Şagirdlər bilirdilər ki, yekunlaşdırıcı dərs üçün hazırlıqlı  olmalıdırlar. 

Müəllim elan edir ki, mövzunun yekunlaşması "Rollarda oyun"la olacaqdır. Müəllim 
rolları lövhəyə yazır: 

Müttəhim - sürtünmə 

İttihamçı

Müdafiəçi 
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Hakim 

Ekspert 

Şagirdlər qruplara bölünür. 

Hər qrup bir rol götürür. 

Ekspertə həvalə olunur ki, qrupların rolları nə qədər düzgün yerinə yetirdiyini qi-
ymətləndirsin. Deyilmiş arqumentlər qənaətbəxşedici idi, ya yox. Müəllim də səhvləri 
qeydə alır  və sonda şərh edir. 

Rollarda oyun 

Proses təxminən belə həyata keçirilir: 

İttihamçı zərərverici sürtünməyə dair  nümunələr söyləyir. Məsələn, sürtünməyə görə 
maşının hərəkətli hissələri qırılır, ağır cisimləri yerindən tərpətmək və sonra yerini dəy-
işmək çətinləşir. Nə zaman, "sürtünmə lazımdır, o zaman, o, yoxdur”, məsələn, sürüşkən 
yolda yeriyə bilmirik, yağışdan sonra maşının və arabaların təkərləri sürüşür və s. 

Müdafiəçi faydalı sürtünməyə aid misallar söyləyir .Əgər sürtünmə olmasa heç nəyi 
əlimizdə tuta bilmərik, yeriməyimiz bir yana, ayaqda da dura bilmərik, avtomobil yerindən 
tərpənə bilməz, hərəkət edəni dayandıra bilmərik.  Aydındır ki, yoxuşa nə ayaqla, nə də 
maşınla çıxa bilərdik və s. 

Müttəhim  özünü doğruldur və adları çəkilən nümunələrə  müvafiq olaraq çıxış yolunu—
sürtünmə qüvvəsinin artırılması, yaxud azaldılması yollarını təklif edir. Məsələn:maşının 
detallarını yağlamaqla  sürtünməni azaldırıq. Sürüşkən yola qum tökməklə sürtünməni 
artırırıq, şinləri girinti-çıxıntılı düzəldirik, üzərini xüsusi zəncirlə örtürük və s. 

Hakim prosesi tənzimləyir və arqumentləri ya qəbul edir, ya da qəbul etmir. 

Əgər şagirdlər əvvəlcədən bilsələr ki, dərs belə formada keçiriləcəkdir, fikirləşirik ki, 
onların maraqları və hazırlığının səviyyəsi artacaqdır. Əvvəlcədən  plakatlar və şəkillər 
formasında əyani vasitə hazırlayacaqlar. 

Ola bilər ki, sürtünmənin nəzərə alınmamasından meydana gələn kuryoz halları 
göstərsinlər. 

Təqdimat  qabiliyyətlərinin qiymətləndirilməsi. Müəllim bütün prosesi müşahidə edir 
və hər bir şagirdin necə (davrandığını) qeyd edir. 

1.  Auditoriyayla ilə münasibəti. 

2.  Müvafiq terminləri bilirmi və onları nə qədər adekvat tətbiq edə bilir. 

3. Verilənləri- məlumatları müxtəllif formada (qrafik, sxem, cədvəl, diaqram,

çertyoj, şəkil) təqdim edə bildimi.
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Standartın  nəticələri 
Şagird bilməlidir: 
Fiz.baza. 1. Fiziki keyfiyyətlərinə görə materiyanın xarakterizə edirilməsi; 
Fiz.baza.  2. Cisimlərin qarşılıqlı təsiri və qarşılıqlı təsirin nəticələrinə dair ar-

qumentləşdirilmiş mühakimə yürütmək, materiya, sistemlər; 
Fiz.baza 4  Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə araşdırmaların (təcrübə, 

eksperimentin) planlaşdırılması (hipotezin işlənməsi, asılı və sərbəst dəyşənlərin 
müəyyən edilməsi, tədqiqat prosedurunun, verilənlərin –məlumatların qeyd edilməsi 
formalarının müəyyən edilməsi, müvafiq resursların seçilməsi); 

Fiz.baza. 5.  Fiziki  proceslərin və qanunauyğunluqların tədqiq edilməsi üçün 
vacib olan prosedurların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmə, verilənlərin-məlumat-
ların qeyd edilməsi,müvafiq materiallar və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi);                                                                                                     
Fiz.baza 6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini -məlumatları müxtəlif formada (cəd-
vəllər, diaqramlar qrafiklər və s.) yazmaq və təşkil  etmək; verilənlərin-məlumatların 
təşkili  üçün informasiya -kommunikasiya texnologiyalarını tətbiq edilməsi; 

 Fiz.baza .7. Verilənlərin-məlumatların analizi və arqumentləşdirilmiş mühakimələrə 
əsaslanaraq qərarlar çıxarmaq, dəyişənlər arasındakı münasibətləri təsvir etmək 
üçün diaqramlar və qrafikləri tətbiq etmək; 

Fiz.baza.8.Fiziki hadisələri, qanunauyğunluqları nümayiş etdirmək üçün modelllərin    
yaradılması və tətbiq edilməsi;

Fiz.baza. 9.Təcrübə və eksperimentlərin planlaşdırılması və həyata keçirən 
zaman   təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsi.

Tədris məqsədləri: 
  Ehtimal,  hipotez söyləmək, analizin, modellər yaratmaq və tətbiq etmək 

bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi. 
 Paskal qanununun müəyyənləşdirilməsi. 

Ev təcrübəsinin analizi üçün hazırlıq 
Şagirdlərin motivasiyası  üçün dərsi maraqlandırıcı ifadə ilə başlayın.  
Rezin şarı ona hava vurmadan doldurmaq olarmı? 
Şagirdlərə deyin ki, bu suala cavab vermək üçün  qazın təzyiqini nə yaratdığını 

müəyyənləşdirmək  lazımdır. 
Sonra qaz molekullarının nizamsız hərəkəti,q arşılıqlı təsirləri, qabın divarları 

ilə saysız toqquşmaları haqqında söhbət edin və qərar çıxarın: 
Qazın təzyiqi onun hərəkət edən molekullarının cismin səthi ilə toqquşması 

nəticəsində yaranır. 
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Ev təcrübəsinin analizi 
Ardıcıllıqa 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci sualları verin. 
1.Şarı hava ilə dolduran zaman şarın daxili həcm vahidindəki molekulların sayı 

necə dəyişir? İzah edin, niyə? 
Cavab: Hava ilə dolduran zaman şarın daxili həcm vahidində molekulların sayı 

artır. 
2. Şarın daxili sahə vahidində molekulların toqquşmalarının sayı necə dəyişir? 

İzah edin, niyə? 
Cavab: Şarın daxili sahə vahidində molekuların toqquşmalarının sayı artır. 
3. Şarın daxilində təzyiq dəyişirmi? Necə? Niyə belə fikirləşdiyinizi izah edin. 
Cavab:  Qazın təzyiqi onun molekullarının cismin səthi ilə toqquşması nəticəsində 

yarandığına görə, şarın daxilində təzyiq artacaqdır. 
4.Şarın xaricində təzyiq dəyişəcəkdirmi?İzah edin niyə? Cavab : Şarın xaricində 

təzyiq dəyişməyəcəkdir. 
5. Nəticə çıxarın, şara hava doldurduqda niyə şişir? 
Cavab: Şar ona görə şişir ki,  onun daxilində havanın təzyiqi artır. Sual verin. 
_ İkinci ev təcrübəsində şarın butulkadan xaricə çıxması və sonra da şişməsi 

nəyə işarədir? 
Cavab: Bu fakt qızma zamanı butulkanın daxilində havanın təzyiqinin artmasını 

göstərir:  6-cı sualı verin. 
6. 122.1, b şəklində təsvir edilmiş butulkanı  soyudan zaman nə  baş verəcək-

dir?Cavabı əsaslandırın və təcrübə ilə yoxlayın. 
Cavab: Temperaturun azalması nəticəsində molekulların sürətinin modulu azalır.

Nəticədə təzyiq azalır-atmosfer təzyiqindən az olur, ona görə də şar butulkaya 
daxil olur. 

Problemin həlli yollarını təklif etmə 
Yenə sual verin: 
- Hava vurmadan şarı necə şişirdə bilərik? 
Şagirdlər hava vurmaqla şarın şişirdilməsi mexanizmini yaxşı başa düşüblərsə, 

onlardan hər hansı biri  süala müsbət cavab verməlidir və bunun üçün hansı 
şəraiti yaratmaq lazım olduğunu da deməlidir. 

Əgər heç kim cavab verməzsə, problemi həll etmək üçün daha çox məlumat 
verin.    

 Məsələn: Hava nasosunun qapağı-örtüyü (şüşə örtüklü qurğu-qapaq) vakuum 
nasosu və rezin şarı vardır. 

  - Şarın şişməsi üçün nə edərdiniz? Bunun üçün başqa nə lazımdır? 
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Cavab:Şarın ağzı bağlı olmalıdır. Hava nasosunun örtüyü-qapağı altındakı havanı 
sorub çıxarsaq şara xaricdən molekulların zərbələrinin sayı azalacaqdır,daxilindəki 
isə dəyişməz qalacaqdır.Ona görə də şar şişəcəkdir. 

Eksperiment 
Əvvəlcədən müxtəlif yerlərindən çox nazik deşikləri olan polietilen butulka 

hazırlayın, su həmin deşiklərdən sərbəst tökülməməlidir. Su və tava formalı qab. 
Nümayiş stolunun üzərinə qabı,həmin  qaba isə içərisində su olan butulkanı 

qoyun. 
Şagirdlərdən bir nəfəri yardım edərək hava vuracaq, ya da əli ilə butulkanı 

tutacaqdır. 
Digər şagirdlər isə müşahidə edirlər. 
7-ci sualı verin. 
7. Su nazik deşiklərdən eyni formalı şırnaq şəklindəmi tökülür, yoxsa, müxtəlif.         

Cavab: Su deşiklərdən eyni formalı şırnaqla töküləcəkdir. 

Diskusiya
Sual verin.  
_ Şarın doldurulmuş örtüyünün dairəvi forma alması faktı nəyi göstərir? 
Cavab: Qaz örtüyə bütün istiqamətlərdə eyni cür təzyiq edir. 
--Doldurulan zaman şarların müxtəlif formalar alması faktı barədə nə deyə 

bulərsiniz. 
Sizin fikrinizcə, buna nə səbəb ola bilər? 
Bunun səbəbi şardırmı, yoxsa  doldurma prosesidirmi (qaydası)? 
Cavablara qulaq asın. 
Cavab: Şarın müxtəlif hissələrinin eyni qalınlıqda olmamasıdır. 
_  Nə fikirləşirsiniz, bu zaman qaz şarın səthinə bütün istiqamətlərdə eyni 

təzyiqlə təsir edirmi? 
Cavab: Bəli, lakin şarın qalınlığı müxtəlif olduğuna görə nəticələr də müxtəlifdir. 

Sonra soruşun: 
_  Suyun deşiklərdən eyni formalı şırnaqlar şəklində sızması faktı nəyə işarə 

edir? 
Cavab:Mayelərdə təzyiq dəyişmədən onun bütün noqtələrinə ötürülür.                                                                                                                        

Paskal qanununu formalaşdırın. 
Sinif tapşığı. 
10 –cu çalışmanı   yerinə yetirsinlər, cütlükdə işləsinlər. Fikirləşmək üçün üç 

dəqiqə kifayyətdir. 
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Gəzərək kimin nə yazdığına fikir verin. Onlardan birinə cavabı oxudun. 
Əgər sinif tapşırığına görə qiymələndirmək istəsəniz, sual əlavə edin. Sualları 

uşaqların hazırlıq səviyyələrinə görə bölün: I  - sadə, II - ortata, III - nisbətən 
çətini. 

1.Şəkildə verilmiş qablar boru vasitəsi ilə birləşdirilmişdir. 
Sağ tərəfdə  olan qabdakı təzyiqi müəyyən edin. Sol qabdakı 
təzyiq 

50 kPa-a bərabərdir. 

Həlli 

Qabın ixtiyari nöqtəsində qazın təzyiqi eynidir. 

2. Qapaqları açıq olan eyni formalı iki butulkadan biri istidir.  Butulkalardakı 
təzyiq eynidir, ya yox? Havanın kütləsi? Cavabı əsaslandırın. 

 Həlli 

Butulkaların qapaqları açıq olduğuna görə daxildəki və xaricdəki təzyiq eyni 
olacaqdır. Butulka qızan zaman hava xaricə çıxır. Ondakı təzyiq dəyişməz qalır, 
havanın kütləsi isə azalır. 

3. Fikirləşin, bəlkə anlayasınız, quru odun yanarkən niyə çırtıldayır ?

Həlli 

Ağac paçasında hava vardır. Hava qızır.T əzyiq artır. Hava ağacın liflərini 
parçalayır, ona görə çırtıltı eşidilir. 

Dərs prosesinə qoşulmanı qiymətləndirin. 

9-10  balla, əgər ev təcrübəsinin analizi zamanı fikirlərini ardıcıllıqla forma-
laşdırır, məntiqi qərarlar çıxarırsa. Nümayiş təcrübəsini yerinə yetirən zaman, su 
nazik deşiklərdən eyni formada tökülən zaman, niyə belə olduğu haqqında  doğru 
təxminlər söyləyirsə. 

7-8 balla, əgər fikirlərində kiçik səhvlər nəzərə çarpırsa. Qərarları həmişə 
düzgün məntiqi formalaşdıra  bilmirsə. Gördüyü hadisələri mükəmməl izah eməkdə 
çətinlik çəkirsə. 

5-6  balla, əgər fikirlərini formalaşdırmaqda çətinlik çəkirsə. Qərarları məntiqi 
deyildirsə. Gördüyü hadisələri izah etməyə çalışır, lakin bacarmırsa. 

 3-4 balla, əgər diskussiyada iştirak etmirsə, gördüyü hadisələri qeyd edir, 
lakin fikrini söyləməyi   bacarmirsa. 

 1-2 balla, əgər əvvəlki tələbləri ödəmirsə. 

 Sinif tapşırıqlarını yerinə yetirərkən qiymətləndirin: 
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9-10  balla, əgər konkret tapşırıqlara doğru cavab verirsə. Hava vurmadan 
şarın necə şişirdilməsini anladırsa. Fikirlərini söyləyir və səlis isbat edirsə. 

7-8 balla, konkret tapşırıqları düzgün yerinə yetirirsə,l akin səhvlər müşahidə 
olunur. Hava vurmadan şarın niyə şişdiyini düzgün izah edə bilmirsə, lakin orta 
səviyyə üçün nəzərdə tutulmuş məsələyə doğru cavab verirsə. 

5-6  balla, əgər konkret tapşırığı yerinə yetirməkdə çətinlik çəkirsə, hava vur-
madan şarın niyə şişdiyini başa düşə bilmir və sübut edə bilmirsə. Sadə səviyyə 
üçün olan məsələyə doğru cavab verirsə. 

3-4 balla, əgər konkret tapşırığın yerinə yetirilməsində, demək olar ki, iştirak 
etmirsə. Yardımçı suallarıdan sonra fikir söyləyirsə (yaxud söyləyə bilmir) . 

1-2 balla, əgər əvvəlki tələbləri  ödəmirsə.
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Vacib  informasiya 

Silabus tədris kursunun proqramını təmsil edir. Orada kursun başlığı, tədris pillə-
si, məqsədi və məsələlər verilmişdir. Tədris formatı (tədris metodu) kursun saatlara 
müvafiq yazılmış məzmunu.  Dərsliklərin səhifələrini, yaxud digər resursları detalları 
ilə göstərməklə hansı plan tətbiq edilmişdir, həmçinin, kursun qiymətləndirilməsi 
prinsipi (aralıq, yekunlaşdırıcı, müəyyənləşdirici və sair ) gözlənilən nəticələr, xü-
susən, kursun tamamlanması qayğısına qalan bilik və bacarıq-qabiliyyətlər. 

Bu və digər sual verən zaman, yaxud aktivliklərin yerinə yetirilməsi zamanı təfəkkürün hansı 
səviyyəsini aktivləşdirirdiyiinizi başa düşməniz üçün fəaliyyətlərin adlarının yanında yazılmış 

təsnifat sizə yardım edəcəkdir

biliyin  
səviyyəsi

anlama 
səviyyəsi

tətbiq etmə analiz sintez
qi-

ymətləndirmə

davam et

söylə

sadala 

adlandır 

yaz

alt-alta yaz

təsvir  et

axtar

öz sözlərin-
lə yzah et
nəyi bildirir 
misal
gətir
davam et
axtar
ümumiləşdir
əlaqələndir
uyğunlşdır
qruplaşdır

tətbiq et
hesabla
yoxla

analiz et

başlıca 
prinsipləri 
izah et

funksional
əlaqələri 
ayırd et

mövcud 
qitmətləri
müqayisə 
et

planla

fərziyyə 
söylə

təsəvvür et

model yarat
fikirləş

mühakimə et

sübut et

seçim et
nəticə 
çıxar
qərara al

yekunlaşdır
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Yoxlama yazının variantları 

Hər fəslin yoxlama yazı nümunələri iki variantda öz həlli ilə verilmişdir. 
Hər ehtimala qarşı, xəstəliyə görə və yaxud, məhdud imkanlarına görə çox 

bacara bilməyənlər üçün əlavə olaraq daha asan variantlar da təklif edirik . 
Şagirdlərin özlərini təhqir edilmiş kimi hiss etməmələri üçün belə diferensasiyanı  

hündür səslə elan etməyin. 

I və II fəsillər 
I variant 

1.  Yer kürəsinin radiusu təxminən   6400 km-dir. Futbol topunun diametri   
22-sm-dir. Yer kürəsinin diametri futbol topunun diametrindən neçə dəfə böyükdür? 

2.    Qapağı açıq olan butulkanı qızdırsaq butulkadakı havanın həcmi və 
molekullar arasındakı məsafə dəyişəcəkdirmi?Cavabı əsaslandırın. 

3. Su ilə dolu stəkana  100q qırma (saçma) toksək suyun həcmi  dəyişəcək-
dirmi?Qəbul edin ki, qırmanın sıxlığı  11,3 g/sm3 –dir. 

4.   Şəkər qırığını əzsəniz onun hissələri  gözlə görünməz olacaqdır, bu zaman 
aşağıdakı ifadələr doğrudurmu:maddə

a. yox oldu;   b. mövcuddur;     c. yalnız mikroskopla gördüyümüz zaman 
mövcuddur;   ç) mikroskopla görmədiyimiz zaman da mövcuddur. 

II variant 

1. Gürcüstanın sahəsi 69  500 km2 -dir. Bunu kvadrat metrlərlə və hektarla 
ifadə edin. 

2. Məlumdur ki, qazın molekulları bir neçə yüz m/san sürətlə hərəkət edirlər.
İzah edin, niyə otaqda ətrin qoxusu  nisbətən yavaş yayılır? 

3. Alüminium və mis məftillərin en kəsiyinin  sahəsi və kütlələri bərabərdir. 
Hansı məftil daha uzundur və neçə dəfə? Qəbul edin ki, misin sıxlığı  alüminiu-
mun sıxlığından üç dəfə artıqdır. 

4. Diffuziya  deyilir: 
a. Qazların bir-biri ilə qarışması hadisəsinə; 
b. Qazların və mayelərin bir-biri ilə qarışması hadisəsinə; 
c. Maddılərin özü-özünə qarışması hadisəsinə; 
ç.  Maddələrin məcburi qarışması hadisəsinə. 
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Nisbətən asan variant 

1. Yer kürəsinin  radiusunun orta qiyməti təxminən  6400  km-dir. Bu məsafəni 
sm-lə ifadə edin. Necə fikirləşirsiniz, hansı vahiddən istsifadə etmək daha əlverişlidir? 

2. Diffuziya nədir? Diffuziya harada daha tez baş verir: havada, yoxsa suda? 
Variantı sübut edən misallar çəkin. 

3. Maddələrin sıxlığı düsturunu yazın. 5 kq və 5 q qızılın sıxlığını bir-biri ilə 
müqayisə edin. Cavabı sübut edin. 

4. Qabda olan qazın həcmi həmin qabdakı molekulların həcmləri
a. cəminə bərabərdir;    b. cəmindən azdır; c. cəmindən çoxdur. 
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v YYYoxlama yazı variantlarının həlli 

I və II fəsilər 
 

I variant 

1.   burada  d1 – YYYer kürəsinin  diametridir, d2 

– topun.

2.  Butulkanı qızdıran zaman   hava  genişlənəcəkdir və onun bir hissəsi xaricə 
çıxacaqdır. Butulkadakı havanın həcmi dəyişən deyildir, molekullar arasındakı 
məsafə isə artacaqdır. 

3.  Suya  qırma dənələri tökən zaman stəkandakl su daşıb töküləcəkdir. Suyun 
həcmi qırmanın həcminə bərabərdir. Stəkandakı suyun həcmi  o qədər azlacaqdır.

 mqır mqırrqır Vqır⇒
Vqır rqır

= =   (*)  (*):  Vqır=8,8 sm3. 

4.    Doğru cavab b və ç. 

II variant 

1.  69500  km2=6,95·104·106 m2=6,95·1010 m2=6,95·1010·10-4·10-4 ha=6,95·106 ha. 
2. Ətrin   molekulları ilə havanın molekullarının  qarşılıqlı toqquşması  nəticəsində 

hərəkətin istiqaməti fasiləsiz dəyişir. 

3. 
m1=r1V1=r1s1l1. (1)   m2=r2V2=r2s2l2. (2)   m1=m2.  (3)

(1) (2) (3) ⇒  r1s1l1=r2s2l2  ⇒  r1l1=r2l2  ⇒  

(∗)  (∗): 

Cavab:  alüminim  məftilin uzunluğu misin uzunluğundan üç dəfə 
uzundur.

4.    Doğru cavab: c. 

sm
sm

Verilir



Müəllim kitabı

42

Nisbətən asan variant 

1. 6400 km=6400.103 m=6,4.106.102  sm=6,4.108  sm.  Ən əlverişli olan  km-
dən 

Istifadə etməkdir.

2. Diffuziya havada daha sürətlə baş verir. Müşahidələrdən bilirik ki, havada  iy 
suyun rənglənməsindən   daha sürətlə yayılır. Suya qatı tünd mürəbbə şirəsi 
töksək belə. 

3.   burada m  maddənin kütləsidir,  V – onun həcmi.  Formuladan alınır 

ki, maddələrin sıxlığı kütlədən asılı deyildir. Maddənin kütləsinin artırılması onun 
həcminin həmin qədər artmasına sıbəb olur. 

4.    Doğru cavab  c. 
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Şagirdin iş dəftərində verilmiş yoxlama  
yazı variantlarının həlli 

I və II fəsillər 

I variant 

1.  360 m=360.10-3 km=0,36 km;  360 m=360.102 sm=3,6.104 sm.

 MMMetrlərlə ifadə etmək daha əlverişlıdir.
2.   Maddələrin  öz-özünə  bir-biri ilə qarışması  hadisəsinə diffuziya deyilir. 
İsti suyun molekullarının sürətinin modulu soyuq suyun molekullarının sürətinin 

modulundan böyükdür
3.   Cisimlərin kütləsinin onun həcminə nisbətinə bərabər olan kəmiyyətə mad-

dələrin sıxlığı deyilir. İzahatdan alınır ki, maddələrin sıxlığı onun həcmindən 
asılı deyildir. Maddənin həcminin bir neçə dəfə böyüdülməsi, yaxud kiçildilməsi 
bu cismin kütləsinin  o qədər dəfə artmasına,yaxud azalmasına səbəb olur.
Kütlənin həcmə olan nisbəti isə dəyişmir. 

4.  Doğru cavab: c. 

II variant 

1. 
1

1 san= 0,02 dəqdəq ≈1.
60  – lərdən istifadə etmək daha əlverişlıdir.

2. Butulkadakı hava soyuyan zaman ona hava daxil olacaqdır. Butulkadakı havanın 
sıxlığı dəyişən deyildir, molekullar arasındakı məsafə azalacaqdır. 

3. Əriyən zaman buzun kütləsi dəyişməyəcəkdir, həcmi azalacaqdır; sıxlığı isə 
artacaqdır. 

4. Doğru cavabdır: a. 

III variant
 

1. Model üzərində Everestin hündürlüyü 8800 m-dən, modelin radiusu Yerin radi-
usundan  neçə dəfə kiçikdirsə, o qədər dəfə kiçikdir. Deməli model üzərindəki 
hündürlük: 

 
103mm

h= 6400.106mm
.8800.103mm = 1,4 mm.

2. Maddələrin moplekulları kəsilməz xaotik hərəkətdədir. Duzlu pendirin suya 
salınması zamanı diffuziya baş verir. Suyun molekulları pendirin daxilinə keçir, 
duzun molekulları isə suya keçir. Pendirdə olan duzun miqdarı azalır, deməli 
tupşluğu azalır. 
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3. 

Cismin sıxlığı     (1)

kubun həcmi   V=Sl. (2)
kubun  səthinin sahəsi S=l2 ⇒   (3)

 

 (3) (2) (1) ⇒  (*)     (*):   r=8800 kq/m3.

 Cavab: kubun sıxlığı 8800 kq/m3-dır. 
4.    Doğru cavab: b. 

III fəsil. Mexaniki hərəkət haqqında ilkin məlumat 

I variant 

1. Velosipedin çərçivəsi təkərin aşağı nöqtəsinə nəzərən hansı istiqamətdə (irəli-
yə,  yoxsa geriyə) hərəkət edir? Təkərin yuxarı nöqtəsinə nəzərən? Cavabı 
əsaslandırın. 

2.    Avtomobil 10 km məsafəni 50 km/saat  sürətlə, növbəti  16 km-i isə  _ 
40 km. 

 saat sürətlə hərəkət etdi. Bütün yoldakı orta sürəti təyin edin. 
3.  2  m/san sürətlə hərəkət edən cismin getdiyi yolun zamandan asılılığı qrafikini 

qurun. Məsafəni  t=0 anından hesablayın. 
4.   Cisim hər dəqiqədə 10 m yol gedirsə, bu zaman onun hərəkəti 
a. bərabərdir; b. bərabər deyildir; c. əvvəlcə bərabərdir,a bərabər deyil; ç. bərabər, 

yaxud qeyribərabər olmasını verilmiş şərtlərdən müəyyən edə bilmərik. 

II variant 

1.   Qatar bir şəhərdən digər şəhərə getdi. Qatarın birinci və axırıncı vaqqonunun 
getdiyi yolları müqayisə edin. Cavabı əsaslandırın. 

2.    Avtomobil bir məntəqədən digər məntəqəyə getmək üçün lazım olan vaxtın 
birinci yarısında   60 km/saat sürətlə, ikinci yarısında isə - 80km/saat sürətlə 
hərəkət etdi. Avtomobilin orta sürətini hesablayın. 

3.  Cismin getdiyi yolun zamandan asılılıq qrafikinə əsasən sürətin modulunun 

2

Verilir кq
sm2 m2
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zamandan asılılıq qrafikini qurun. 
4. Avtomobil ağacın yanından ötüb keçdi. Hansı mühakimə doğru deyildir? 
a. Ağac avtomobilə nəzərən hərəkət edir; 
b. Ağac avtomobilə nəzərən hərəkətsizdir; 
c. Ağac yerə nəzərən hərəkətsizdir; 
ç. Avtomobil yerə nəzərən hərəkət edir; 
e. Yer avtomobilə nəzərən hərəkət edir. 
 

NNNisbətən asan variant 

1. Qatar yerə nəzərən vəziyyətini dəyişir. Vaqonda stolun üzərində kitab var. 
Kİtab vaqonun duvarlarına və ağaclara nəzərən hərəkət edirmi? Cavabınızı 
əsaslandırın. 

2.   Qatar 20m/san sürətlə hərəkət edir. Qatarın 1,5 
dəq-də getdiyi yolu müəyyənləşdirin. 

Cavab:  1800 m. 
3. Cisim 3m/san sürətlə hərəkət edir. Cismin sürətinin 

zamandan asılılığı qrafikini qurun. 
 Qrafikdən istifadə edərək 2 san-də gedilən yolu 

hesablayın. 
4. Spidometr göstərir 
 a) gedilən yolu; b) ani sürəti; 
 c) hərəkətin müddətini;   ç) orta sürəti. 

m

san
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Yoxlama yazı variantlarının həlli

III Fəsil. Mexaniki hərəkət haqqında ilkin məlumat 

I variant 

1.  Velosipedin təkəri saat əqrəbinin dönmə istiqamətində  
dönərsə,bu zaman təkərin  A a B nöqtələri oxa nəzərən birinci 
şəkildə göstərilən istiqamətdə hərəkət edər. Ona görə çərçivə                                                                       
A nöqtəsinə nəzərən irəli, B-yə nəzərən geriyə hərəkət edir.                 

2. 

OOrta sürətin tərifinə əsasən:   

    (1)

Bərabərsürətli hərəkətin sürətinin hesablanması düsturundan

  (2)     (3)

(2 (3 (1) ⇒   (*)  (*): km/saat.

3.   Şəklə bax. 

4.    Doğru cavab: ç. 

II variant

1.    Vaqonun getdiyi  yollar bərabərdir. Şəkildə verilmiş sxemə bax. S1=S2.

şək.1

B

A

verilir: km

km
km/saat

km/saat
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Nisbətən asan variant 

1. Vaqonların divarlarına nəzərən kitab vəziyyətini dəyişmir, ona görə də hərəkət 
etmir; kitab ağaclara nəzərən vəziyyətiini dəyişir, ona görə də hərəkət edir. 

2. 

Qatarın getdiyi məsafə 
S=vt.  (*)

(*):  S=1800 m.

3.    Şəklə bax.  

2 san-də gedilən yol ədədi qiymətcə ştrixlənmiş düzbucaqlının sahəsinə bərabərdir. 

4.    Doğru cavab: b. 

2. 

 (1)     (2)

  (3)

(2 (3 (1) .  (*)

 (*): ⇒v
saS
=70 km/saat.

3. Cismin getdiyi yolun zamandan asılılığı qrafikinə əsasən 

cismin sürətini təyin edirik:   

 Sürətin zamandan asılılığı qrafiki şəkildə verimişdir. 

4.    Doğru cavab: b. 

verilir:

km/saat

km/saat

m/san

sandəq

m/san

m/san

san

san

verilir:

orta orta

orta

orta

m m
m/san.

sansan
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Şagirdin iş dəftərində verilmiş yoxlama
yazı variantlarının həlli

III fəsil. Mexaniki hərəkət haqqında ilkin məlumat 

I variant

1. Vaqonun divarları kitaba nəzərən yerini dəyişmir, deməli hərəkət etmir. 
 Ağaclar kitaba nəzərən vəziyyətini dəyişir, deməli hərəkət edirlər. 

2. 

Cismin getdiyi yol 
S=vt  (*)

(*): S=2 m/san.300 san=600 m=0,6 km.

3. Cismin sürətinin qrafiki şəkildə verilmişdir  

4. Doğru cavab: ç. 

II variant 

1. Velosipedin təkərinin nöqtələri çərçivəyə nisbətən çevrə üzrə hərəkət edirewirze. 

2. 

Xizəyin ortta sürəti  (1), burada  S=S1+S2,

(2) xizəyin getdiyi yol. t=t1+t2  (3) məsafəni  getmək 
üçün lazım  olan zaman fasiləsidir. 

(2) (3) (1) ⇒   (*)

(*):  m/san.

m/san
sm

m
san

san

san

verilir:

verilir: m/san

m/san

san

km m

m m m

sansansan

dəq

dəq

orta

orta

orta

m/san

san
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3. Cismin sürəti 2 m/san-dir. Gedilən yolun zamandan asılılığı qrafiki şəkildə təsvir 
edilmişdir. 

4.    Doğru cavab: b və ç. 

III variant  

1. Təkərin oxu çərçivəyə nəzərən hərəkət etmir. Trayektoriyası nöqtədir; yerə 
nəzərən trayektoriya düz xəttdir. 

2.

Avtomobilin orta sürəti    (1)

burada t=t1+t2  (2)  avtomobilin  S məsafəsini getmək          
üçün sərf etdiyi zaman fasiləsidir.

  (3)

(3) (2) (1) ⇒   (*)

(*):

 

3. Birinci avtomobilin sürətinin modulu , ikincinin 

 BBBBirinci avtomobilin sürəti dəfə ikinci avtomobilin sürətindən böyükdür. 

 t=4dəq=4.60san=240 san-də hər bir inin getdiyi  yol uyğun olaraq                                                   
S1=v1t=1920m;   S2=v1t=5760 m. 

4. Doğru cavab: c. 

verilir: km

km

m

m

m

m m

m m

m2

m

m/san

m/san

m/san m/san.

m/san
m/san

m2/san

m/san

san

san san

san

saat

orta orta

orta

orta

m/san

san

orta
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YYoxlama yazının variantları 
IV fəsil

I variant 

1. Huk qanununu deyin, düsturu yazın və ona daxil olan fiziki kəmiyyətlərin adını 
deyin. 

2. Qapağı bağlı butulkada yarıya qədər su vardır. Doğrudurmu  deyək ki, butulkanın 
ikinci yarısında su yoxdur? 

3.  Benzinlə tam doldurulmuş qabın kütləsi 2kq–dır, boş qabın –600 q. Qabın 
həcmini (litrlərlə) müəyyənləşdirin, benzinin sıxlığı 710 kq/m3–dir. 

4. Şaquli  vəziyyətdə olan polad lövhəyə yapışdırılmış maqniti hərəkət             
etdirmək ən asandır 

 a. şaquli aşağı; b.şaquli yuxarı; c.üfuqi istiqamətdə sağa; 
 ç. Üfuqi istiqamətdə sola. 

II variant 

1.  Sükunət sürtünmə qüvvəsinin modulunun qiyməti nə ilə müəyyən edilir. 
2. Cismin kütləsini müxtəlif qollu tərəzi ilə necə təyin etmək olduğunu təsvir edin. 
3. Üfuqi səth üzərində ona paralel yönəlmiş, modulu 200 N  olan, qüvvə ilə 

kütləsi 80 kq olan xizəyi bərabər sürətlə hərəkət etdirirlər.  Sürtünmə əmsalını 
müəyyən  edin. 

4.  Eyni şərtlərdə yüklənmiş müxtəlif 
a. raket daha sürətlə hərəkət edir; 
b. raket daha yavaş hərəkət edir; 
c. raketin hərəkətinin sürəti  üçün yükün mənası yoxdur. 

Nisbətən asan olan variant 

1. Qüvvə və onun vahidlərini  SI-də ifadə edin. 
 Mexaniki qüvvələin adlarınını çəkin. 
2. Bir cismin kütləsi ikincinin kütləsindən  5 dəfə çoxdur. Onların  qarşılıqlı təsiri 

zamanı  hansının sürəti daha çox və neçə dəfə dəyişəcəkdir?  
3. 25  l  benzinə təsir edən ağırlıq qüvvəsini təyin edin.  Benzinin sıxlığı                 

710 kq/m3-dir. 
4. Eyni  yükləmə nəticəsində sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin modulu diyirlənmə 

sürtünmə qüvvəsinin  
a. modulundan çoxdur; b. modulundan azdır; c. moduluna bərabərdir. 
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Yoxlama yazı variantlarının həlli 

IV fəsil

I variant 

2. Doğru deyildiri. İkinci yarıda su buxar şəklindədir. 

3. 

QQabın həcmi ona tökülmüş benzinin həcminə bərabərdir. Ona 
görə də   

  V=
mbenz.

r
.    (1)   mbenz.

=	M–m.   (2)

(2) (1) ⇒ V=
M–m

r
.   (*)      (*):   V≈0,003 m3 = 2 l. 

4. Doğru cavab:    a. 

II variant 

1. Sükunət sürtünmə qüvvəsinin modulu elə qüvvənin moduluna bərabərdir ki, 
həmin qüvvə cismi sükunət vəziyyətindən çıxarmağa çalışır  və hərəkətin ək-
sinə yönəlmişdir. 

2.  a. tərəzinin gözlərindən birinə kütləsi məlum olmayan cisim qoyuruq. 
b. tərəzini tarazlaşdırmaq üçün ikinci gözə vərəq və yük qoyun. c. tərəzinin 

gözündən naməlum yükü götürün və onun əvəzinə tərəzi tarazlaşana qədər  
çəki daşları qoyun (seçmə yolu ilə). 

 Tərəzinin düzgünlüyündən asılı olmayaraq, çəki daşlarının kütləsi cismin kütləsinə 
bərabər olacaqdır. 

 c. müxtəlif kütləli cisimlərin kütlələrini müəyyənləşdirin.

3. 

Cismə təsir edən  ağırlıq,  – dayağın
 reaksiya,  sürtünmə və  qüvvələri şəkildə 
təsvir edilmişdir. Cisim bərabər sürətli hərəkət 
etdiyi üçün mg=N və F=R, (1), burada R sürtün-
mə qüvvə.     R=µmg.     (2)

(2) (1) ⇒  F=µmg ⇒  (*)     (*): µ=0,25.

4. Doğru cavab b.

? V

M=2 kq
m=600 q=0,6 kq
r=710 kq/m3

verilir: N

kq
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Nisbətən asan variant 

2. İki cisimdən birinin kütləsi ikincinin kütləsindən o qədər dəfə böyükdür, qarşılıqlı 
təsir zamanı onun sürəti ikincidən neçə dəfə  kiçik olduğu qədər.  Buradan 
alınır ki, kütləsi kiçik olan cismin sürəti beş dəfə çox dəyişəcəkdir.                                                                                           

3.   

 P=mg.   (1)    m=rV.  (2)

(2) (1) ⇒ P=rVg.

 (*): P=177,5 N.

4. Doğru cavab a.  

? P

V=25l=0,025 m3

rbenz.=710 kq/m3
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YYoxlama  yazının variantları 

V Fəsil

I variant 

1. Səthə təsir edən 4 kN  ağırlıq qüvvəsi  0,16 m2 sahədə bərabər paylaşmışdır-
sa, sütunun təzyiqini hesablayın. 

2. Göldə hansı dərinlikdə  təzyiq normal atmosfer təzyiqindən  
3 dəfə artıq olacaqdır?                                               

3.  Şəkildəki birləşmiş qaba  su və neft tökülmüşdür. hn hwy 

Əgər neftin sıxlığı 800 kq/m3, suyun sıxlığı–1 qr/sm3 olarsa, 

hn/hsu-yu tapın. 

4. Qapalı balonda olan qazı isti otağa gətirdikdə onun təzyiqi  

 a. dəyişməyəcəkdir;      b. azalacaqdır;      c. artacaqdır. 

II variant 

1. Balondakı neftin səviyyəsinin hündürlüyü 0,3 m-dir. Qa-
bın dibinə olan təzyiqi hesablayın. Havanın təzyiqini 
hesablamyın. Təzyiq qabın formasından asılıdırmı? Neftin 
sıxlığı 0,8 q/sm3–dir. 

2. Şəkildə təsvir olunmuş qabın dibinə olan təzyiqi  hesablayın.
Qabdakı civədir. Atmosferi təzyiqi  105 Pa-dır. 

3. Haqnsı barometr daha həssasdır, civəli, 

 yoxsa yağlı? Cavabı əsaslandırın. 

4. Birləşmiş qabda su vardır. Qablardan birinə neft tökdükdən sonra 

a. suyun səviyyəsi neftin səviyyəsindən aşağı olacaqdır; b. suyun səviyyəsi neftin 
səviyyəsindən yuxarı olacaqdır; c. mayelər eyni səviyyədə olacaqdır. 

A B

hn hsu

100

500
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Nisbətən asan variant 

1. Təzyiq və onun vahidlərini   SI-də  ifadə edin. 
2. Torriçelli təcrübəsini təsvir edin. 
3. Təxminlər söyləyin, barometri otaqdan küçəyə çıxartsaq, onun göstəricisi dəy-

işəcəkdirmi? Təxmini mühakimə ilə sübut edin. 
4. Mayenin qabın dibinə olan təzyiqi dibin 
 a. sahəsindən asılı deyildir; b. sahə ilə düz mütənasibdir; 
 c. Sahə ilə tərs mütənasibdir. 
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Yoxlama yazı variantlarnın həiil
V Fəsil

I variant 

1. 

Səviyyənin təzyiqi       (*)

(*): p=25 kPa.

2. 

Gölün h  dərinliyində təziyq  p=p0+rgh ,   (1) burada                 
P0≈100 000 Pa atmosfer təzyiqidir. Şərtə əsasən    P=3P0.  (2)

(2) (1) ⇒  (*)          

 (*):   h=20 m.

3. 
hn

hsu

rsu

rn
= .    (*)   (*): 

hn

hsu

1000 kq/m3

800 kq/m3= =1,25.  

4.  doğru cavab b.

II variant

1.  Dərinlikdəki təzyiq   p=rngh. (*)

 (*):  p=2400 Pa.

 Dibdəki təzyiq qabın deyildir.

2.  Qabın dibinə olan təzyiq p=p0+rggh  (*), burada  P0=100 kPa atmosfer təzyiqidir, 
h=0,1 m. 

 (*): p=113600 Pa.

3. Yağlı barometr  daha həssasdır. Atmosfer təzyiqi dəyişən zaman ondakı yağın 
səviyyəsi təxminən  15 dəfə daha çox dəyişəcəkdir. 

4. Doğru cavab b. 

verilir:

verilir:

kN

m2
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Nisbətən daha asan variant 

3. Praktiki olaraq dəyişməyəcəkdir. Otaqdakı və bayırdakı təzyiqlər bir birinə 
bərabərdir. 

 Əgər otaqdakı təzyiqi hər hansı səbəbə görə dəyişmək istəsək (məsələn, otağı 
qızdırmaqla), o zaman hava bayıra çıxacaqdır. Bayırda təzyiq artan zaman isə 
otağa hava daxil olacaqdır.

4. Duğru cavab a. 
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Şagirdlərin iş dəftərində verilmiş yoxlama                                                     
yazı variantlarının həlli 

V fəsil 

I variant 

3.   (*) burada  P≈100 kPa atmosfer təzyiqidir. 

(*): 

 Şagirdlərdən soruşaq, bu qüvvə örtüyün üzərinə neçə ton yük qoymağın

 ekvivalentidir? 

  -Bu qüvvə örtüyə qoyulan  ton kütlə qoymağa ekvivalentdir. 

 -Örtük (evin damı) bu yükü necə saxlaya biləcəkdir? 

Şagirdlər başa düşməlidirlər ki,atmosfer örtüyə aşağıdan yuxarıya yuxarıdan etdiyi 
qədər təsir edir. Ona görə də dam dağılmır. 

4.   Doğru cavab    a. 

II variant 

1. 

Qranitin sütununun səthə olan təzyiqi 
   (1)  burada  m=rV=rSh     (2)

Sütunun hündürlüyü, S oturacağın  sahəsidir. 

(2) (1) ⇒ p=rgh.  (*)     (*): p=104 000 Pa.

2. 

Eyni səviyyədə, həm aşağıda da bircins maye olduğuna 
görə, deməli.  

PA=PB,    (1),     PA=rsugh2    (2) 

PB=rygh1+rgg∆h. (3) 

(2) (3) (1) ⇒ rsugh2=rygh1+rgg∆h ⇒ 

⇒ ∆h
rsuh2–rsuh1

rg
=  . (*)   (*):  ∆h =1,5 cm.

verilir:

verilir:

m

msm

sm m
kq

g

y

su

kq

kq

m3

m3

m3

kq
m3

N

m2
m2 N.
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3. Civənin sıxlığı böyük olduğuna görə, civəli barometrin ölçüsü sulu barometrin 
ölçüsündən kiçik olacaqdır. 

4.  Doğru cavab a.

III variant 

1. 112-ci səhifədəki həllə baxın

2. 

Suyun, divara etdiyi təsir qüvvəsi F=portaS,  (1)  burada  S=lh    

(2) divarın sahəsidir, porta suyun divara təzyiqinin orta qiymətidir.
Suyun divara olan təzyiqi suyun dərinliyinin artması ilə düz mütənasib 

artacaqdır, ona görə orta təzyiq   (3)   burada  p1=0    

(4)  mayenin üst səthə  olan təzyiqidir, lakin  p2=rgh    (5)   dibə olan təzyiq.

 (4) (5) (3) ⇒   (6)     (6) (2) (1) ⇒    (*)

 (*): F=15 kN.

3.  Qabın dibinə olan təzyiq p=p0+rggh (*) burada p0=100 kPa atmosferul təzyiqidir,  
h=200 mm=0,2 m.  civənin atmosferdən ayıran xəttdən qabın dibinə qədər olan 
məsafədir. 

 (*): p = 127,2 kPa.

4. Doğru cavab a.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b g b b b d g d g a

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

z g b d b b d b a a

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

b a b b a b b a a g

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

a a g g a g a g d a

41 42 43 44 45

a b a g b

Şagirdin iş dəftərində verilmiş testlərin cavabları

MMəntiqi məsələlərin cavabları: Səh 9.-d.

verilir: m
m

orta

orta
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MMəntiqi məsələlərin cavabları: Səh 9.-d.

Qiymətləndirilir: Bacarıqlar aşağıdakı 
 aktivliklərə görə qiymətləndirilir:

Prezentasiya
_  Fikrini formalaşdırmaq və 
çatdırmaq bacarığı
_  kommunikasiya  (verilənlərin  
təşkili və  çatdırılması) bacarığı
_ Yaradıcılıq bacarığı

_ Auditoriya ilə  münasibət
_ müvafiq terminlərə sahib olmaq və   adekvatik 
tətbiq etmək
_  Verilənləri müxtəlif vasitələrlə (qrafik,  
sxem,cədvəl, diaqram,siyahı, şəkil,çertyoj,fotoşəkil) 
təqdim etmə 
_ tədqiqatın nəticələrinin prezentasiyası 
_  layihənin  prezentasiyasıa
_  individual/qrup  işlərin 
prezentasiyası
_ev işlərinin prezentasiyası

Dərs prosesinə qoşulma

_ diqqətin  mobilizasiyası bacarığı  _ 
problemin qoyulması və onun həlli 
bacarığı
_ araşdırıcılıq bacarıq -qabiliyyətləri
_ əməkdaşlıq bacarığı 

_ Araşdırılacaq mövzuya dair suallar vermək, cavab 
vermək və sübut etmək
_ öyrəniləcək mövzu barəsində təxminlər söyləmək
_ qoyulmuş  problemin həlli yollarını təklif etmək    
_ eksperimentlərin həyata keçirilməsi
_ eksperimentin məlumatlarının qeydi          _-- 
- təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək
_ Qurup işlərində iştirak etmək
_ müzakirə olunan hadisələrin və proseslərin 
haqqında  şəxsi düşüncələrini söyləmək 
_ sinif diskussiyası                                                
_ eksperiment
_ səyyar iş
_ model yaratmaq

Yekunlaşdırıcı  iş
(individual)
_ qazanılmış biliyin yekinlaşdırılması, 
analiz etmək və qərarlar çıxarmaq 
bacarığı.
_əldə edilmiş biliklər  konkret su-
allarla əlaqələndirmək bacarığı.              
_ yazı bacar-qbiliyyəti
_ vaxt limitinə əməl etmə bacarığı 
_İşləri  nümayiş  etdirmə bacarığıi

_ layihə (qısa müddətli və uzun müddətli)

_ Test tapşırıqlarını yerinə yetirmək
_müstəqil yazı tapşırıqlarinı yerinə yetirmək          
_ mövzunun konseptual xəritəsini yaratmaq

Ev tapşırığı
_ informasiyanı çatdırmaq bacarığı 
_müşahidə və qeyd etmə bqcarığı - 
təsnifat bacarığıi
_modelləşdirmə bacarıq qabiliyyəti                                 
_yazı bacarıq qabiliyyəti
_işlərin təşkil etmək bacarığı               
_ yaradıcılıq bacarlğı

_Müxtəlif informasiya mənbələrindən istifadə etmək 
_müvafiq informasiyanı araşdırmaq və analiz etmək                                                                              
_ev tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə sistemlilik
_yazı işləri
_sadə araşdırma
_ model yaratmaq
_ layihə (qısa müddətli və uzun müddətli) 

 

BƏZİ KOMPONENTLƏRƏ DAİR MÜVAFİQ BACARIQ VƏ AKTİVLİKLƏR

GGöstəriş:Prezentasiya şagird tərəfindən dərsin mətnini təkrar etmək deyildir. Prezentasiya dərsin tədqiqi, 
layihənin, təcrübənin nəticələrinin,yerinə yetirilmiş hər hansı iş və sair ola bilər. 

MÜƏLLİMLƏR  ÜÇÜN  MÜXTƏLİF  FORMALI  İNFORMASİYALAR
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Aktivliklərin qiymətləndirilmə nümunəsi: İnformasiyanın axtarılması                                                                                                                                      
                   

Dərs prosesinə qoşulma (eksperiment)

         1-3 4-5           6-7 8-10
İnformasiyanın ax-
tarılma mənbələri

Yalnız özünün ma-
lik olduğu informa-
siyalardan istifadə 
edir.

Yalnız dərslikdəki 
informasiyalardan 
istifadə edir.

Yalnız bir neçə in-
formasiya mənbəy-
indən istifadə edir.

Müxtəlif informasi-
ya mənbələrindən 
istifadə edir.

Axtarılıb tapılmış 
informasiyanın 
uyğunluğu.

Material mövzuya 
uyğun deyil.

Material müəyyən 
qədər mövzuya 
uyğundur.

Material əsasən 
mövzuya uyğun-
dur.

Material tamamilə 
mövzuya uyğun-
dur.

Axtarılıb tapılmış 
informasiyanın 
təşkili-işlən-
məsi(informasiya 
mənbələrinin 
nüsxəsi,cədvəllər 
və diaqramlar 
şəklində təqdim 
etmə və sair)

Material düzgün 
təşkil olunmayıbdır.

Material nisbətən 
təşkil olunubdur.

Material təşkil ol-
unubdur,lakin çətin 
qavranılandır.

Material yaxşı və 
əlverişli qaydada 
təşkil olunubdur.

Axtarılıb tapılmış 
informasiyanın 
analizi

Axtarılıb tapılmış 
informasiyanı 
məqsədə müvafiq 
tətbiq etməyi 
bacarmır.

Axtarılıb tapılmış 
informasiyanın 
yalnız müəyyən 
hissəsini məqsədə 
müvafiq tətbiq edir.

Axtarılıb tapılmış 
informasiyanı 
əsasən məqsədə 
müvüfiq tətbiq edir.

Axtarılıb tapılmış 
informasiyanı 
məqsədə müvafiq 
istifadə edir.

         1-3 4-5           6-7 8-10
Araşdırmanın 
məqsədinin 
müəyyən edilməsi.

-Məqsədi səhv  
formalaşdırır.

Məqsədin 
müəyyən hissəsini 
formalaşdırır. 

Məqsədi forma-
laşdırır (dəyişən və 
asılı kəmiyyətləri 
düzgün müəyyən-
ləşdirir).

Məqsədi mükəm-
məl formalaşdırır,s-
pesifik detalları 
müəyyənləşdirir

Vacib informasi-
yanın (material 
və ləvazimatın 
müəyyən edilməsi).

Vacib olan materi-
alı səhv sadalayır.

Vacib olan mate-
rialların müəyyən 
hissəsini sadalayır.  

Vacib olan mareri-
alın əsas hissəsini 
sadalayır.

Vacib olan bütün 
materialı və təchi-
zatları sadalayır.

Araşdırmanın 
nəticəsinin təxmin 
edilməsi.

Təxmin söyləməyi 
bacarmır.

Təxminini forma-
laşdırır,lakin, sübut 
edə bilmir. 

Təxminini for-
malaşdırır və 
müəyyən hissəsini 
sübut edir. 

Təxminini forma-
laşdırır vı sübut 
edir. 

Araşdırmanın 
ardıcıllığının təsvir 
edilməsi.

Araşdırmanın 
mərhələlərini 
düzgün sadalamır.

Araşdırmanın 
mərhələlərinin 
müəyyən hissəsini 
sadalayır.

Araşdırmanın 
mərhələlərinin 
əsas hissələrini 
sadalayır.

Arşdırmanın 
mərhələlərini 
xırdalıqlarına kimi 
sadalayır.

Verilənlərin qeydə 
alınması

Verilənləri düzgün 
qeyd  edə bilmir.

Verilənlərin 
müəyyən hissəsini 
və səhv qeyd edir.

Verilənləri düzgün 
qeyd  edir,lakin,-
sistemsiz

Verilənləri düzgün 
və sistemli qeyd   
edir.

Verilənlərin analizi. Verilənləri qeyd 
etməyi bacarmır.

Verilənlərin 
müəyyən hissəsini 
analiz edir.

Verilənləri analiz 
edir.

Verilənləri analiz 
edir və müx-
təlif təsvir va-
sitələrindən istifadə 
edərək təqdim edir.

Nəticə. Müvafiq təticə ala 
bilmir.

Nisbətən duzgün 
nəticə ala bilir.

Nəticə aldə 
edir,lakin ,kiçik 
səhvlər edir.

Əsaslı nəticə əldə 
edir.
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Qiymətləndirmələr 

Tədris prosesində, əsasən, qiymətləndirmənin iki növü tətbiq edilir: müəyyən-
ləşdirici və inkişafetdirici. 

Müəyyənləşdirici qiymətləndirmə konkret komponentdə şagirdin nailiyyətlərinin 
səviyyəsini müəyyənləşdirir. Bu zaman yalnız informasiya yox, həm də nail olduqları 
bacarıq-qabiliyyətlər də qiymətləndirilir. 

Dərs prosesinə qoşulma, ev tapşırığının yerinə yetirilmə keyfiyyəti, sinif tapşırığının 
yerinə yetirilməsi, layihənin hər hansı mərhələsi qiymətləndirilir, ola bilər ki, müxtəlif 
aktivliklərin növünə görə və s. qiymətləndirəsiniz. 

Bunların hamısı  cari qiymətləndirmədir. 
Yekunlaşdırıcı müəyyən edici qiymətləndirmə hər hansı mövzunu tamamladıqdan 

sonra layihənin sonunda alınan qiymətdir. 
İnkiçafetdirici qymətləndirmədə də eyni ilə həmin komponentlər qiymətləndirilir, 

lakin sözlərlə, şərhlərlə, şagirdin nailiyyətlərini  necə yaxşılaşdırmaq üçün məsləhətlər 
verməklə. 

Qiymətlərin və səviyyələrin uyğunluğı 
10-9 _    yüksək
8-7 _    orta qiymətdən yüksək
6-5 _    orta
4-3 _    orta qiymətdən aşağı
2-1 _    aşağı

İnteraktiv tədrisə dair qısa şərhlər

İnteraktiv tədrisin yəni tədrisin aktiv metodlarının başlıca üstünlüyü olaraq şagirdlər 

tədris prosesində müəllimlərlə məmnuyyətlə və aktiv əməkdaşlıq edirlər, müstəqil və 

birgə işləməyə üstünlük verirlər, düşünmə, nəql etmə, əyləncəli və aktiv davranırlar, 

müəllimləri yardım edən dəctəkçi dost görürlər, onlar hər bir şagirdin problemlərini 

həll etməyə hazırdrlar. 

Aktiv tədris metodları tənqidi düşüncənin inkişaf etdirilməsinə yardım edir. 

Tənqidi düşüncə asılı düşüncədir. Tənqidi düşüncə aktiv prosesdir. Proses in-

formasiyanın qəbulu, qavranıllması ilə başlayır və   informasiya haqqında qərarlar 

çıxarmaqla qurtarır.
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Şagird tənqidi düşünür-bildirir ki, o, informasiyanı tapa və analiz edə bilir, bilikləri 

sintez etməyi və yeni situasiyada onun tətbiqini bacarır. Şəxsi aktiv mövqeyini 

işləyib hazırlamaq, praktiki problemləri həll etmək. 

Tənqidi düşünən adam şəxsi ideyalarını, qiymətləndirmələrini düzgün ifadə edə 

bilir, ona görə də tənqidi təfəkkür fərdi-individual xassəlidir. Şagirdlərin vaxtı və 

müstəqillikləri olmalıdır ki,f ikirləşsin və müstəqil olaraq ən çətin sualları həll edə 

bilsinlər. 

Müəllimlər şagirdə imkan verməlidirlər ki, tədris prosesinə aktiv qoşulsunlar, 

şagirdin  fərqli fikirlərinin varlığını qiymətləndirməlidir, hörmət göstərməlidir,həvəslə

ndirməlidir. Tənqidi təfəkkür üçün şagirdin öz ləyaqətinə inamının olması vacibdir. 

Tənqidi təfəkkür problem görməklə, qoymaqla və müzakirə etməklə başlayır.  

Dərsdə problemin həll edilməsi və problemli vəziyyət yartmaq tədrisin yüksək səvi-

yyəsinə işarə edir. Belə dərslərdə tez-tez sul eşidirik:niyə? Siz necə fikirləşirsiniz? 

Onu nə ilə təsdiq edə bilərsiniz? Başqa cür məsələni necə həll etmək olar? Nə 

fikirləşirsiniz, əgər …? 

  Şagirdlər müəllimin rəhbərliyi ilə  səbəb-nəticə arasındakı əlaqələri     müəyyən 

edirlər, əldə edilmiş bilik əsasında cilalanmış bacarıq-qabiliyyətləri tətbiq etməklə 

problem həll edirlər. Qərarlar çıxardırlar. 

Tədrisin üçfazalı modeli 

I. Cəlb etmək  (provokasiya etmək) 

II. Məzmunun reallaşdırılması (anlama) 

III. Anlamaq  (refleksiya) 

I  Mərhələdə, düzgün seçilmiş suallar vasitəsi ilə, şagirdlər   müzakirə olu-

nacaq sual,hadisələr haqqında bildiklərini aktiv yada salırlar. Onlar informasiyanı 

anlamalıdırlar və anladıqlarını öz sözləri ilə, yazılı və əzbər danışmaqla  ifadə 

etməlidirlər. Bu prosesdə aktiv qoşulmaqla şagirdlər yeni və atrıq məlum olanları 

bir biri ilə əlaqələndirəcəklər  və yeni bilikləri üzərində işləyəcəklər. Sualın və 

yaxud,problemin araşdırılması məqsədini (bu müəllimin yardımı ilə ola bilər, yaxud 

mətndə deyilmiş, ya da şagirdin özü tərəfindən düşünülmüş olar). 
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II  Mərhələdə şagirdlər yeni informasiya ilə tanış olacaqlar. Bu fazada mətnin 

mənasının dərindən başa düşməsi baş verir. Məqsədə çatmaq üçün diskusiyanı 

yönəltmək ,müxtəlif düşüncələri müqayisə etmək,tənqidi analiz. 

III Mərhələdə vacibdir ki, şagirdlər tədris prosesində anladıqlarını öz sozləri ilə 

təsvir etsin,i fadə etsin. Bu fazada şagirdlər arasında fikirlərin mübadiləsi vacibdir .

Diskusiyanın yardımı ilə onların  düşüncələri daha çevik və məqsədyönlü ola-

caqdır,leksikası daha zəngin olacaqdır. Belə demək olar, onlar yeni bilikləri tətbiq 
edirlər. 

Tənqidi təfəkkürə istiqamətlənmiş dərsin planlaşdırılması
Dərsin başlanmasına qədərki fikirlər 

• Motivasiya -Bu dərs nəyə görə qiymətlidir? Mənim əvvəl öyrətdiklərimlə və 
indi öyrətmək istədiklərimlə nə əlaqəsi vardır; indiki dərs tənqidi təfəkkürün 
inkişaf etdirilməsinə necə yardım edəcəkdir? 

• Məqsədlər - Şagirdlərə hansı formalı konkret bilikləri verəcəksiniz; şagirdlər 
bu bilikləri necə işlədəcəklər? 

• İlkin şərtlər  - Şagirdin hansı əsası olmalıdır ki, belə tipik dərsdən müvəffəqi-
yyətlə bilik əldə etməyi bacarsın? 

• Qiymətləndirmə - Necə əmin olaq ki,şagirdlər müvəffəqiyyətlə bilik əldə etdilər? 
• Qruplaşdırma  - şagirdləri necə qruplaşdıraq? 
• Vaxt  - Müxtəlif  tədbirlər üçün vaxtı necə bölək? 

Dərs prosesində düşüncələr 
• Yaddaşın səfərbər olunması  - Şagirdlərin suallarına və tədris  məqsədlərinin 

formalaşmasında necə yardım edə bilərik? Onların biliklərini necə yoxlayaq? 
• Məzmunun reallaşması - Şagirdlər məzmunu necə anlayacaqlar(strategiya); 

onlar məzmunda qoyulmuş  plan-məqsədi necə yerinə yetirəcəklər? 
• Fikirləşmə - Şagirdlər dərsdə qazandıqları yeni bilikləri necə tətbiq  edirlər?   

- Qalmış suallara cavab verirlərmi və münaqişəli suallara müstəqil cavab 
verilərmi? 

Dərsdən sonrakı düşüncələr 
• Anlama  _ Bu dərs gələcəkdə hansı biliklərin əldə edilməsinə yardım edəcək-

dir? Dərs qurtarandan sonra şagirdlər nə etməlidirlər? 
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Ümumiyyətlə bütün dərslərdə müəllimin məqsədidir ki, şagirdlər 
1. informasiya alsınlar. 2. Başa düşsünlər. 3. Tətbiq etsinlər. 4. Analiz etməyi 

bacarsınlar. 5. Sintezi bacarsınlar.  6. Qiymətləndirsinlər.

Blum  taksonomiyasının əsas səviyyələri 
I  səviyyə  – bilik  (indiyə qədər qazanılmış) Bu səviyyədə qazanılmış materialı 

yada salma baş verir.
II   səviyyə – anlama  (mövzunun, öyrənilənin, qazanılmış biliklərin mənasını 

anlamaq bacarığı).
III  səviyyə – öyrənilən materialı yeni və konkret situasiyalarda tətbiq etmək 

bacarığı. 
IV  səviyyə – analiz. 
V səviyyə – hissələri əlaqələndirmək və bir tam şəklində formalaşdırmaq bacarığı. 
VI səviyyə – qiymətləndirmə (verilmiş məqsəd üçün mövzu  nə qədər 

önəmlidir).

I faza _ tətbiq etmək
I  səviyyə
II  səviyyə
III  səviyyə

II faza _ məzmunun
reallaşması

III faza _ refleksiya VI səviyyə 

IV  səviyyə

V  səviyyə

Bəzi metodun və strategiyanın qısa icmalı 

Tənqidi təfəkkürün inkişafına yardımçıı olan metod hər üç fazanı özündə cəm-
ləşdirən metoddur. Strategiya yalnız bir fazaya hesablanmışdır. 

1. Metod  _ ,,Bilirəm, öyrəndim, öyrənmək istəyirəm” 

Bilirəm   Öyrəndim    Öyrənmək istəyirəm

Bu metodu mövzunun başlanğıcında ,konkret dərsdə və mövzunun yekunlaşdırıl-
masında tətbiq etmək olar. 

Mövzunun başlanğıcında aşağıdaki qaydada davranırıq: 
Yeni mövzunu başlayan zaman müəllim şagirdlərə öyrəniləcək materialların si-

yahısını həmişə tanış edir. Çox zaman mövzu ilə əlaqədar şagirdlərin hər hansı 
müəyyən təsəvvürləri vardır. Şagirdlər bildiklərini xatırlayırlar və birinci xanada yazırlari. 
Üçüncü xanada nəyi nöyrənmək istədiklərini, onları nə maraqlandırdığını yazırlar. 
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İkinci xanaya  gəldikdə, hər yeni dərsin öyrənilməsindən sonra mövzu qurtarana 
qədər doldurulur. Sonda yekunlaşdırma olur,öyrətmək istədiklərinizi öyrəndilər,yox-
sa,yox? Əgər bu metodu mövzunun yekunlaşdırılması üçün tətbiq edirsinizsə, o zaman 
sərfəli olar ki, birinci qrafaya ,,bilirdim” yazasınız. Şagird mövzunun öyrənilməsinə 
başlamazdan əvvəl nəyi bildiyini birinci qrafaya qeyd edir, II qrafada - ardıcıllıqla 
nəyi öyrəndiyini və  III grafada öyrənilən  növzu haqqında daha nəyi  öyrənmək 
isətdiklərini yazırlar. 

Bu metodla cari dərsi keçən zaman müəllim dərsdə müzakirə olunacaq konkret  
sualı deyir. Şagird cədvəlin birinci qrafasında bu sual haqqında nə bildiyini qeyd 
edir, sonra isə mətni oxuyur. Müəllim mətn üzərində işləməyi təşkil edir. Müəllim 
yeni örənilmiş  mövzuya dair suallar verir. Şagird diskusiyada iştirak edir. Qrupla 
birlikdə yerinə yetirilmiş işə dair mühakimə yürüdür. 

Sonra cədvəlin 2-ci qrafasını təsvir edir. 
Sonda şagirdlər bu sual barəsində daha nəyi öyrənmək istədiklərini qeyd edirlər. 

2. Metod – ,,fasilələrlə oxumaq” 
Bu  metod materialın fasilələrlə öyrənilməsini nəzərdə tutur. Məzmun məna-fikir 

vahidlərinə bölünür (hissələrə). Bölmənin hər birini  oxuduqdan sonra   müəllim  
əvvəlcədən hazırlanmış plan əsasında onun müzakirəsini  təşkil edir. Şagirdlər 
müəllimin rəhbərliyi altında mətndəki yeni anlayışları qeyd eirlər, əsas olanları 
ikinci dərəcəli olanlardan ayırırlar, oxunulan mətnin əsas ideyasını  formalaşdırırlar. 

Bu halda mətnin birinci hissəsinin refleksiyası şagirdləri növbətii hissəyə cəlb 
etməkdir. Sonra isə birinci halda olduğu kimi yenidən təkrarlanır. Bütün hissələri 
oxuduqdan sonra yekunlaşdırma və oxunanlar barəsinə diskusiya olur.  

3. strategiya  _ T sxem 
T  sxem, sxem vasitəsi ilə informasiyanın  təşkil edilməsinin müxtəlif sahəli 

çalışmadır. T sxem bizə imkan verir ki, problem həll edərkən yaranan kontrastlı 
arqumentlər  (bəli-yox) aydın şəkildə təqdim edilsin. 

Cədvəl çəkilir 

Sübutedici (leyinə)
arqumentlər

inkaredici (əleyhinə)
arqumentlər

Cədvəldə problemin həlli üçün deyilmiş fikrin leyinə  və əleyhinə olan arqumentlər 
yazılır. Sonra bu arqumentlərin müzakirəsi, analizi başlayır. T sxem vasitəsi ilə 
analiz keçirmə şagirdlər üçün asanlaşır. Onlar eyni bir sualı analiz edərkən arqu-
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mentlər və kontrarqumentlər gətirməyi, analiz etməyi və müstəqil olaraq qərarlar 
qəbul etməyi öyrənirlər. 

Venn diaqram-strategiyası 
Venn  diaqramı strategiyası bir-biri ilə kəsişən iki və  daha çox dairədən 

ibarətdir. Ondan  məlumatların müqayisəsini nümayiş etmək üçün istifadə edirlər 

Kəsişmədə oxşar olanlar, sağ-sol tərəfə 
fərqli olanlar yazılır 

Bu  strateqiyanı tətbiq etmək üçün şagirdlər bilməlidirlər ki, iki fənnin müqa-
yisəsi nə deməkdir. Müqayisə etmək bildirir:

1. Birinci fənnin  əsas xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirək. 
2. İkinci fənnin  əsas xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirək. 
3. İki fənnin əsas xüsusiyyətləri  arasındaki oxşarlığı tapaq. 
4. Müqayisənin nəticələrini yazılı, yaxud sifahi formalaşdıraq. 
5. Hər iki fənnin əsas xüsusiyyətləri arasındakı fərqlilikləri tapaq. 
6. Müqayisənin nəticələrini sözlərlə, yaxud yazılı formalaşdıraq. 

Problemli nəql 
Bu metodla materialın  izahı zamanı arxasınca suallar gəlir: Niyə? Siz necə 

fikirləşirsiniz? Bu zaman şagirdlərə tapşırılır ki, müstəqil olaraq mühakimə yolu 
ilə, tənqidi olmaqla hadisələrin mənasını dərk etsinlər, öz fikirlərini söyləsinlər. 

Müəllim faktları, hadisələri qeyd edir. Şagirdlər isə  əvvəllər qəbul etdkiləri 
biliklərə və nəntiqi mühükimə əsasınd nəticələr çıxarırlar. 

Nə demək lazımdır, müəllimin qoyduğu problemin çətinliyi şagirlərin imkanlarına 
müvafiq olmalıdır. 

Məsələnin ardıcıl və məntiqi qavranılması üçün, həm də, verilmiş sualı şa-
girdlərin necə anladıqlarını başa düşmək üçün,müəllim suallar verir.
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Sualın növü şagirdin fəaliyyəti

Hipotez

Yekunlaşıdırı

Analiz edici

Araşdırıcı

şagird təxmin söyləməyi öyrənir, təsvir etmək
bacarığı inkişaf edir

şagird  mövzunu nə qədər doğru başa düşdüyünü an-
layır.
Şagird müstəqil düşünür, fikirləşir, mühakimə yürüdür.
informasiyanın interpretasiyasını edir

Şagirddə analiz etmə, informasiyanı  təsnif etmə və şəx-
si düşüncələrini sübut etmə bacarığı iinkişaf edir. 

Təfəkkür səviyyələri haqqında daha ətraflı 

Bilik 
  faktlar, qaydalar, prinsiplər, nəzəriyyəni, tarixləri,  prosesləri, obyektləri, 

üslubu, hadisələri tanımaq və  adlarını saymaq; 
. konkret məlumatları, terminologiyanı, prosedurları bilmək; 
. informasiyanın çatdırılması  prosedurlarını  bilmək; 
. konkret məlumatlarla işləmə üsulları və vasitələrini bilmək: a)qaydaları və 

qanunları bilmək; b) təsnifatları və kateqoriyaları  bilmək; 
g) kriteriumları bilmək; d) metodları bilmək; 
. səsli (eşidilmiş), yazılı və qrafiki informasiyanı yadda saxlamaq və oxşar, 

yaxud dəqiq formada xatırlamaq. 

Anlama (başa düşmə) 
.  faktları,  qaydaları,  prinsipləri, nəzəriyyələri,  prosesləri,  obyektləri, üslu-

bu-stili, hadisələri öz sözləri ilə təsvir etmək; 
. mətnin əsas fikrini öz sözləri ilə ana dilində izah etmək; mətnin mənasını 

başa düşməyə yönəlmiş suala cavab vermək; 
.eşitmə, yazılı və qrafiki informasiyanı bir formadan digərinə ötürmək; 
. müvafiq nümunələr gətirmək; 
.  obyektləri,  hadisələri,  prosesləri  və  üslubu  əyanilik əlamətinə görə 

çeşidləmək və qruplaşdırmaq. 

Tətbiq etmək 
. bilikdən   müxtəlif  situasiyalarda  (kontekstdə) istifadə etmək; 
. modelə əsasən (öyrənilmiş qaydaya görə) tapşırıqların, işin yerinə yetirilməsi
69 
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. prosedurun həyata keçirilməsi; 

. qanunauyğunluğun  fəaliyyət  dairəsinin  müəyyənləşdirilməsi. 

Analiz 
. mövzunu (məsələni)  (strukturun)  tərkib hissələrinə ayırmaq, hissələri 

müqayisə etmək-qarşılaşdırmaq, hissələr arasındakı əlaqəni, yaxud struk-
turu görmək; 

. hadisələrin səbəbini izah etmək (gizli fikri aşkar etmək); 

. procesin qanunauyğunluğunu  tətbiq  etmək; 

. səbəb və nəticə arasında əlaqəni müəyyən etmək. 

sintez 
. hissələrin birləşdirilməsi yeni strukturun (məsələn, mətnin) yaradılması üçün;                                                                                                                                    

. hipotezin dirçəldilməsi (ayağa qaldırılması); 
. tədqiqat və referatın tətbiqi; 
. yaradıcılıq məhsulları yaratmaq; 
. problemin həllinin alternativ  yollarının axtarılması; 
. problemin həlli üçün vacib olan fəallıqların planlaşdırılması; 
. yeni məhsulun (intelektual, yaxud material) yaratmaq, yaxud tətbiq etmək. 

Qiymətləndirmə 
. şəxsi mövqeyinin  (seçimin) arqumentləşmiş sübutu; 
. müəyyən kriteriumlara, yaxud standartlara əsaslanaraq qərarların çıxarılması; 
. mövqe və onun kontrarqumentlərinin müzakirəsinə əsaslanaraq qərarlar çıx-

armaq; 
. problemin həllinin bir neçə yoldan yalnız birinin seçilməsinin doğru old-

uğunu sübut etmək; 
. modelin  (sistemin) fəaliyyətini qiymətləndirmək; 
. sübutların (nəzəriyyənin, prezentasiyanın)  əhəmiyyətinin dəqiqləşdirilməsi; 
. qəbul olunmuş qərar məlumatlara nə qədər uyğundur, yəni, o qərarlar ki, 

onlara əsaslanaraq nəticə çıxarıldı (verilənlərin və qərarların uyğunluğunun 
müəyyən edilməsi). 
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Müxtəlif növ bacaqrıq-qabiliyyətlər 

         Düşüncə bacarıq-qabiliyyətləri  
1.  Biliklə (informasiya ilə) tanışlıqa 
.  spesifik faktların, ideyaların  və  lüğətlərin  axtarılması və oxşar formada 

yadda saxlanması. 

2. İnformasiyanı anlamaq
.  öyrənilmiş materalın əhəmyyətini dərindən başa düşmək;   
.öyrənilənləri təsəvvür  və sərh etmək. 

3. Tətbiq etmək
. əvvəllər mənimsənilmiş biliklərin praktik və yeni yollarla tətbiq edilməsi. 

4. Analiz
.  Bilikləri, yaxud ideyaları kiçik hissələrə bölmək; əlaqələri görmək; 
.  səciyyələndirici əlamətlərin axtarılıb tapılması. 

5. Sintez:
.  tamı yaratmaq  üçün hissələrin birləşdirilməsi; 
.  yaratmaq, qurmaq, inkişaf etdirmək, yeniliyi görmək. 

6. Qiymətləndirmə
.  seçilmiş kriteriumlara,  standartlara  və  şərtlərə əsaslanaraq mühakimə, 

yaxud qərarlar qəbul etmək. 

7.  Tənqidi təfəkkür 
. eyni zamanda iki, yaxud daha çox fərqli düşüncə  barədə fikirləşmək;                                                                                                              

.  hər iki  düşüncəni anlamaq; 
.    başqa görüşlər əsasında hər hansı görüşün faydalı arqumentlərinin qurulması; 
. başqasının da şəxsi düşüncələri ola bildiyini elan etmək. 

8.  Yaradıcı  düşüncə 
.  problemin aşkar edilməsi və formalaşdırılması; 
.  məhsuldarlıq  _ çox saylı ideyaların yaradılması-generasiyası;                                                                                       

.  çeviklik  _  fərqli ideyaların yaradılması; 
.  orijinallıq  _  standart olmayan cavabların verilməsi qeyri-standartul cavablar 

vermək; 
.  obyektin  mükəmməlliyi,  detalların əlavə edilməsi. 

9. Özünü maarifləndirmə, şəxsi  və başqasının düşüncə proseslərinin analizi; 
.  fikirləşmə prosesi haqqında düşüncə və necə fikirləşirik və necə oxuyuruq 

barəsində düşüncə. 
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Tədqiqat bacarıq-qabiliyyətləri 

1.  Sualın   (hipotezin)  qoyulması 
.  ehtiyacların identifikasiyası, müvafiq suallar  vermək və cavabların axtarılıb 

tapılması; 

• Müşahidə, təsvir etmə Hiss üzvlərinin və  sadə alətlər vasitəsi ilə obyektlərin 
və hadisələrin xassələrinin müəyyən edilməsi

• Qeydə alma Müşahidələrin nəticələrini yazmaq, çəkmək, və s.

• Təsnifat

Obyektləri və hadisələri onların xüsu-

siyyətlərinə  əsasən qruplaçdırmaq                                                                                                                                    

                                                          

• Ölçmələr/kəmiyyətlərin          tət-

biqi

Müvafiq  ölçü vahidlərindən istifadə etməklə                                                                                                                          
fəza və zaman əlaqələrinin müəyyən edilməsi, dəiyşən 

xüsusiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi       

• Komunikasiya

Yazılı   və şifahi nəql etmə ilə, qrafiklərin,  cədvəllərin, 
diaqramların  prezentasiyanın və digər  vasitələrin (o 

cümlədən, texnologiyalara əsaslanmış) tətbiq edilməsi

• Öngörmə/hipotezin söylənməsi             Gözlənilən nəticələr barəsində təxminlər demək

• Planlaşdırma Əməllərin ardıcıllığını müəyyən etmək

• Təsrübənin keçirilməsi
Metodikanın seçilməsi  və   eksperimentdən alınan 

məlumatların toplanması                          

• Məlumatların    interpretasiyası
Şəxsi,yaxud başqasının aldığı məlumatların analizi və  

ümumiləşdirilməsi

• Model yaratmaq və tətbiq etmək Hadisələrin modelləşdirilməsi 

KKommunikasiya  bacarıq –qabiliyyətləri 

1. Dinləmək
.  təlimatı dinləmək; 
.  başqalarını dinləmək; 
.  informasiyaya qulaq asmaq. 
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2. Danışıq
.  aydın söhbət; 
.  kiçik və böyük qruplar üçün şifahi hesabat vermək;                                                                                                                                           

.  ideyaları aydın və məntiqi təsvir  etmək; 
.  şəxsi fikirlərini ifadə etmək. 

3. Oxumaq
. informasiya əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif mənbələri oxu-

maq;                                                                                                                     
.  oxunulanı anlamaq; 
.  qərarlar qəbul etmək və nəticələr çıxarmaq. 

4. Yazmaq:
. informasiyanın və müşahidələrin qeydə alınması;                                                                                                                                              
.  göstərişlər və parafraza etmək;
.  yekun qərar çıxarmaq; 
.  hesabat yazmaq; 
.  şəxsi fikirlərini yazılı olaraq ötürmək;              .  qeydlər dəftəri yaratmaq. 

5.  Verbal  kommunikasiya 
. vizual və təmaslı (toxunan) komunikasiiyasının  əhəmiyyətlərini bilmək. 

6.  İnformasiyanın   transformasiyası 
.  vizual,  təmaslı  (toxunan)  və  akustik  informasiyanın çevrilməsi; 
. müxtəlif formada verilmiş yazılı informasiyanın çevrilməsi (məsələn, ifadəli oxudan cədvələ 

və sxemə və əksinə). 

7.  spesifik dil bilmək 
. müxtəlif elmlərin danışıq aparatına sahib olmaq və simvollarla əməliyyat etmək. 

Müəllimlər üçün tövsiyyələr 

Sinifdə  həmişə fərqli imkanları və bacarıqları olan   uşaqlar vardır. Buna müvafiq olaraq onlara 

müxtəlif yanaşmalar lazımdır. Təxminən, şagirdləri belə bölə bilırik (bu yalnız şəxsi fikirlərinizdə və 

qeydlərinizdə olur): 

Çətin tərbiyə olunan uşaqlar; 

Məhdud imkanlari olan  uşaqlar; 
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Hər hansı səbəbə görə tədris proqramından geri qalan şagirdlər; 

Xüsusi     istedadla mükafatlandırılmış uşaqlar; 

Fizikanın öytənilməsinə daha çox maraq göstərən uşaqlar. 

Hər dərsdən əvvəl fikirləşməlisiniz ki, hər xüsusiyyətdən olan uşaqların dərs prosesinə qoşul-

ması üçün dərsin idarə edilməsini necə həyata keçirəcəksiniz. Hər dərsdən əvvəl bu dərsin tədris 

məqsədlərini müəyyənləşdirin, həmin məqsədlər şagirdlərin mənimsəməli  olacaqları bilik və 

bacarıqları özündə cəmləşdirməlidir. 

Verilmiş dərsin hansı nəticə və göstəricilərə nail olmağa yardım edəcəyini müəyyənləşdirin.

Dərs prosesini planlaşdırın,yəni formalaşdırın, dərsdə hansı aktivlikləri tətbiq  edəcəksiniz və on-

ların hər biri üçün hansı vaxtı ayıracaqsınızı. Şagirdlərin təşkilini necə bacaracaqsınız. 

Qiymətləndirmin hansı növündən istifadə edəcəyinizi əvvəlcədən müəyyənləşdirin.

Əvvəlcədən müəyyənləşdirin nə lazım olacaq və təcrübə üçün lazım olan ləvazimatları və 

əyanikləri hazırlayın. 

Hansı çalışmaların dərsdə, hansının evdə yerinə yetiriləcəyini  əvvəlcədən müəyyənləşdirin. 

Fikirləşin, dərslikdə verilmiş çalışmalar məqsədə çatmaq üçün kifayətdirmi. 

Həmişə dəyişə bilərsinizmi,yaxud əlavə çalışma, eləcə də aktivliklər fikifləşə bilərsiniz-

mi,məsələlər toplusu bunlara maksimal imkan verirmi. 

 Sizin başlıca məqsədiniz ,,aktiv” təhsilə yardım etməkdir,yəni  fəaliyyətli təhsilə, bu isə 

bacarıq-qabiliyyətlərə  sahib olmağı nəzərdə tutur. 

Bacarıq - fərd tərəfindən bu və ya digər fəallıqların, imkanların, müəyyən şərtlərin və uyğun 

məsələlərin yüksək keyfiyyətli,effektiv yerinə   yetirilməsidir. 

Qabiliyyət-təhsil-tərbiyə prosesində formalaşır və fəallıqların çoxsaylı təkrarlanmasının nəticə-

sidir. Bacarığın qabiliyyətə keçməsi biliyin mənimsənilməsinin  yüksək səviyyəsinin göstəricisidir. 

Bəli, bu mövcud olan bacarıq-qabiliyyətlərin siyahısıdır, onlar ,,aktiv” təlim  prosesində tək-

milləşir. 

. Kommunikasiya  (oxumaq, yazmaq, qrafika, danışmaq); 

. informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi; 

.  problemin  həlli –qərarlar qəbul etmə; 

. tənqidi təfəkkür; 

. münasibət bacarıq-qabiliyyətlər  (qruplarla iş); 

.  fərdi bacarıq-qabiliyyətlər (təhsil prosesidir və  özünü aşkar etmənin yaxşılaşdırılmasıdır). 
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Paraqrafların hər biri müxtəlif səviyyəli mətn tapşırıqlarından - suallardan, yaxud, çalışma-

lardan ibarətdir. Dərsin izahı prosesində şagirdlərin hər birinin cəlb olunması üçün,məqsədə 

uyğundur ki,sadə sualları zəif (hazırlıq səviyyəsi aşağı olan) olan şagirdlərə verəsiniz.Aydındır 

ki,bu onu bildirmir ki,əgər onlar daha çətin suallara öz fikirlərini söyləmək istəyirlərsə,onlara qulaq 

asmayasız. 

Sinif tapşırıqları verən zaman, əgər aydın bilirsiniz ki, konkret şagird üçün bu tapşırıq çox 

çətindir, onda daha asan olanı seçin, şagird məşğul  olacaqdır və stimul verilmiş olacaqdır, hər 

halda bacara bilməmək hissi yaranmayacaqdır. 

Ev tapşırıqları verən zaman bizim məsələlər toplusunun müxtəlif rəngliliyini nəzərə alın və 

şagirdlərin hazırlıq səviyyələrinə uyğun olan tapşırıqları seçin. 

 Əəgər şagird dərs buraxarsa, həmin dərslərin yenidən öyrənilməsi lazımdır. Onlar müstə-

qil məşğul olmaq məcburiyyətində olacaqlar. Məsləhət görün ki,  paraqrafın hər birinə uyğun olan 

məsələni iş dəftərində doldursunlar. Siz isə nə dərəcədə düzgün yerinə yetirdiyini yoxlayın. Səh-

vləri göstərin və izah edin. Paraqrafın sonunda verilmiş çox əhəmiyyətli nəticələr paraqrafın hər 

birindən hansı bilikləri qazanacağınızı  müəyyənləşdirməkdə sizə yardım edəcəkdir. Çalışın ki,-

belə şagird dərsin izahı prosesində fəaliyyətsiz qalmasın. Onu qiymətləndirən zaman əvvəlki ma-

teriala aid suallar verin. 

Hələ ki, məktəblərin internetləşdirilməsi qurtarmayıbdır və Gürcüstanda ictimai vəziyyət yax-

şılaşdırılasıdır, təəssüflər olsun ki, şagirdlərin əksəriyyəti üçün iternetdən istifadə əl çatmazdır. Dil 

səddi mövcuddur.   

Müəllimlər bu və ya digər  suallar haqqında vacib olan məlumatları müxtəlif növ ensiklopedi-

yalardan, eləcə də, fizika dərsliklərinin əvvəlki buraxılışlarında tapa bilərlər. 

İstəkləri və imkanları olan şagirdlər isə internetdən istifadə etsinlər, onlara məsləhət görün 

aşağıdakı vebsəhifədən istifadə etsinlər:

www. en. wikipedia. org 

www. google.com 

www.yahoo.com 

www.rambler.ru 

www.yandex.ru 

http://analemma.ge 
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Problemli məsələlər haqqında 

Milli təhsil planları və qiymətləndirmə mərkəzi tərəfindən  hazırlanmış ,,probləmlərə əsaslan-

mış tədris” materialından qısa məlumat. 

Təbiətşünaslıqda  məsələ problemlidir,əgər 

1.  Şagirdə seçim etmək yaraşır, məsələn, çoxcavablı testdən doğru cavabı seçmək, yaxud, 

əgər problemi həll etmə yollarının bir neçə alternativ cavabı vardırsa, onlardan birini seçmək, 

2.  Şagirdə qərarlar qəbul etmək yaraşır. 

3.  Şagirdə obyektləri və hadisələri qeydə almaq və xarakterizə etmək,məlumatların analizi 

həvalə olunur. 

4.  Şagirdə  quruluşlar və hadisələr arasında əlaqə yaratmaq həvalə olunur. 

5.  Nəzəri biliklər real situasiyaya tətbiq etməklə şagirddən qanunauyğunluqdan kənara çıx-

manı kəşf etməl tələb olunur. 

6.  Müşahidə olunan hadisə,faktlar,yaxud məlumatlar əsasında müəyyən qanunauyğunluqların 

müəyyən edilməsi tələb olunur. 

Problemli məsələlərin həlli zamanı, qoyulmuş problem şagirdə məlumatları tapmağa və prob-

lemin həlli prosesində yeni biliklər əldə etməyə təkan verir. 

Biliyin əldə edilməsi aşağıdakı kimi olur: müvafiq, ardıcıl sualların yardımı ilə şagird əvvəlsə 

problemin interpretasiyasını edir, sonra isə vacib olan məlumatları toplayır, təxminlər söyləyir, qi-

ymətləndir  və münkün olan nəticələri müqayisə edir və nəticə çıxarır. 

Müəllim  şagirdə bu prosedurun həyata keçirilməsində-problemin həllində yardım edir. 

Problemli məsələlərin həlli qrup işini, əməkdaşlığı, kommunikasiyanı, tənqidi  və yaradıcı 

düşüncə bilik-bacarığını  inkişaf etdirir. 

 Problemin həllini pillələrə bölə bilərik: 

1.  Problemin axtarılıbb tapılması, başa düşülməsi və araşdırması; 

2. Strategiyaların tapılması; 

3.  Strategiyanın problemin həllinə tətbiq edilməsi; 

4.  Nəticələrin yoxlanılması və qiymətləndirmə. 

Qeyd: Bu halda strategiya iki şaxəlidir: tənqidi təfəkkür və  yaradıcı təfəkkür. 
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Tənqidi təfəkkürü başqa cür məntiqi, yaxud analitik təfəkkür də adlandırırlar. 

Tənqidi təfəkkür - eyni zamanda iki və daha çox fərqli düşüncə haqqında fikri, müxtə-

lif düşüncələri anlamanı, hər hansı görüşün müxtəlif yanaşmalar  əsasında sübut edilməsini 

bildirir. Tənqidi təfəkkür zamanı hər bir situasiyanın analiz edilməsi və mövcud dəlillərə əsasən 

düşüncələrin dəyişilməsi, yaxud yeni fikirlərin qəbul edilməsi  baş verir...

Yaradıcı təfəkkür nəyinsə yeni yolla düzəldilməsini (edilməsini), yaxud, görünməsini bildirir. 

 Yaradıcı təfəkkür   ideyaların müxtəlif saylılığı, rəngarəngliliyi (çevikliyi,sualın müxtəlif bucaq 

altında  görünməsi) onların yeniliyi (orijinallıq) və çevurmə bacarığı (köhnə ideyalar əsasında yen-

ini yaratmaqla) ilə xarakterizə olunur.  

Yaradıcı təfəkkürün  xüsusiyyətidir:orijinallıq və çeviklik. 

 Orijinallıq qeyri-adi cavablar  yaratmağı bildiriir. 

 Çeviklik  obyektivin funksiyasının ayrılması və yeni tətbiq etmə bacarığını bildirir. 

Obyektin formasının dəyişdirilməsi və onda yeni imkanların ayrılması bacarığı. 

Hüdudsuz situasiyada çox rəngli ideyaların yaradılması. Problemli məsələnin həlli nümunəsini 

müzakirə edək. 

Məsələ. 

Qeqi  sal düzəltmək istəyir,l akin nə şalbanları, nə də onu almaq üçün pulu yoxdur. Şalbanları 

nə ilə əvəz etmək olar? Qeqi fikirləşdi. O, boş polietilen  butulkasının suda batmadığını  xatırladı. 

Məni suyun üzərində saxlaması üçün mənə neçə butulka lazım olacaqdır? İki dostumu da. 

Onu da  xatırladı ki, evlərinin yaxınlığındakı yeməkxanadan hər gün  çoxlu sayda polietilen bu-

tulkası tullantısı zibilliyə aparılır. 

Salı polietilen butulkalarından hazırlamağı qərara aldı. Qeqi fikrini necə yerinə yetirsin? 

Mərhələlər: 

1. Hansı butulkalardan istifadə etsin və onları bir-biri ilə necə birləşdirsin. 

2. Neçə butulka lazım olduğunu müəyyən etməyi fikirləşsin. 

3. Butulkaların sayını müəyyənləşdirsin. 

4.  Butulkaları bir-biri ilə birləşdirsin və yoxlasın. 

Cavablar: 

1. Butulkaları yapışdırıcı vasitəsi ilə və kəndirlə birləşdirmək olar. Butulkaların yapışdırıcı ilə 
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birləşdirilməsi çox zəhmətli işdir və yapışdırıcının keyfiyyətindən asılı olaraq birləşmə etibarsız 

ola bilər.  Kəndirlə birləşdirmə daha yaxşıdır, nisbətən nazik və möhkəm kəndirdən istifadə edin.

.                                                                                                                                                                                                                                

Bir litrlik butulkalardan istifadə edin.

2. Lazım olan butulkaların sayını tapmaq üçün, ilk növbədə  fikirləşmək lazımdır ki, sal hansı 

şərtləri ödəməlidir. 

- Sal suda adamları üzərində saxlamalıdır. 

Məsələn, sal kütləsi 70 kq olan adam üçün nəzərdə tutulmuşdursa, 700 N qüvvənin təsirinə 

üstün gəlməlidir. 

Bundan sonra, təbidir ki, boş butulkanın su ilə örtülməsi üçün nə qədər qüvvə lazım olduğunu 

müəyyənləşdirmək və 700-ü alınan kəmiyyətə bolmək lazımdır. 

3.  Bir butulkanın su ilə örtülməsi üçün qüvvəni müyyən etmək üçün butulkaya yavaş yavaş su 

töksək və nə zaman batmağa başladığını qeyd etmək lazımdır. 

Təcrübə ilə müəyyən edəcəkdir ki, bir litrlik butulka suya batmağa o zaman başlayır ki, su  ilə 

dolmağa yaxın, deməli bir litrlik butulka  olan su 10 N qüvvəyə çatanda. 

700 N  qüvvənin təsiri altında salın su ilə  ğrtülməməsi üçün, butulkaların sayı 70-dən  artıq 

olmalıdır. Aydındır ki, praktiki tətbiq edən zaman sal iki təbəqəli hazırlanmalıdır, onun aşağı 

təbəqəsində ən azı 70 butulka olmalıdır. 

4. Butulkaları bir-biri ilə birləşdirmək və onun yararlığını yoxlamaq lazımdır.

Dərsin sorğusu barədə 

Tez –tez valideynlər, şagirdlər və bəzən də müəllimlər soruşurlar: 

_ Şagird dərsi şifahi danışmalıdırmı, ya yox; əgər danışmalıdırsa nəyi və necə danışmalıdır? 

 Bizim fikrimizcə, dərsin başdan axıra qədər şifahi danışılması vacib deyildir. 

 Şagirdlərin dərsi bilib-bilməmələrini müxtəlif metodlarla da yoxlamaq olar. 

Dərsin izahı prosesində ayrı-ayrı suallara cavab verməklə və müxtəlif aktivliklərlə şagird konk-

ret suala öz fikrini bildirməyi, mühakimə yürütməyi və nəticələr çıxarmağı öyrənir. 
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Sorğu prosesində şagird: suala cavab verməyi, müəllimin şərhlərini, mətnin müvafiq hissəsini 

öyrənməlidir; nəticələri birləşdirərək, bir mövzu kimi formalaşdırmaq və məntiqi ötürməyi öyrən-

məlidir. 

Paraqrafların hər biri belə sualların ,,epizodlarının” külliyatını təmsil edir. Şagirdin iş dəftərində 

paraqrafın hər birində onların siyahısı verilmişdir. 

Epizodları ayrı-ayrılıqda sorğulayaq. Belə olduqda daha çox şagird iştirak edəcəkdir. 

Məsələn, birinci paraqrafı sorğulayan zaman belə epizodlardan istifadə edə bilərsiniz: 

1.  Fiziki kəmiyyət; 

2. Uzunluq vahidləri; 

3. Kütlə vahidləri; 

4. Beynəlxalq vahidlər sistemi; 

5. Fiziki kəmiyyətlərin etalonları. 

Epizodlardan hər biri yalnız bir neçə cümlədən ibarətdir. Mövzunun çətinləşməsi ilə birlikdə ep-

izodların mənası çətinləşir və həcmi də artır. Nə demək lazımdır, sualın  daha da xırdalamaq olar. 

Əgər müəllim sualı belə qoyarsa-uzunluq vahidlərini sayın. 

 Şagird fikirləşmədən cavab verir: km, m, sm, mm, qarış və s. 

 Əgər sualı belə versək-dərsə əsasən ,,uzunluq vahidləri “ mövzusunda söhbət edin.Cav-

ab belə olmalıdır:uzunluq fiziki kəmiyyətdir. O ölçülə bilir.Uzunluğu xətkeşlə, ölçü lenti ilə, qarışla, 

qoji (qədim gürcü ölçü vahidi ;4,4sm), addımlarla və başqa şərti ölçü vahidləri ilə ölçmək olar. Uzu-

nluq vahidləridir: km, m, sm, mm. Qoji, qarış və addımı ölçü vahidləri kimi qəbul edilməsi çətinliklər 

törədir, ona görə ki, müxtəlif adamların fərqli baş barmağı, qarışı və addımı vardır. 

 Bu konkret halda informasiya biliyi yoxlanılır, lakin, eyni zamanda şagird  qoyulmuş sual 

ətrafınd öz biliklərini  cəmləmək bacarığı qazanır. Bütün mövzudan  özü üçün faydalı olanları 

ayırır. Şagirddə nəql etmək -danışmaq mədəniyyəti inkişaf edir. 

Fikirləşirik, ikini variantın üstünlükləri aşkardır. 

Şagirddə nağıl etmə mədəniyyəti müxtəlif aktivliklər zamanı da inkişaf edəcəkdir, ev təcrubəsini 

edəndə, qrupda işləyən zamzn, yaxyd, layihənin prezentasiyası,eksperimenti təsvir edəndə.

Öyrənilən mövzu haqqında təxminlər söyləyir, yaxud, hadisələr və proseslər haqqında özünün 

münasibətini bildirir. 

Layihə haqqında 



Müəllim kitabı

80

Xüsusi yüksək keyfiyyətli tədqiqat bacarıqlarının formalaşması üçün tez-tez ,,layihə ilə tədris 

formasından” istifadə edilir. 

,,Layihılə tədris forması” altı mərhələdən ibarətdir:       

•  hazırlıq; 

• plnlaşdırma; 

• tədqiq etmək; 

• nəticələr və qərarlari; 

• nəticənin  təqdimi; 

• nəticənin və prosesin qiymətləndirilməsi. 

Mərhələnin hər birinin mənasını, onun xüsusiyyətlərini və mərhələnin orqanizə edilməsi üçün 

lazım olan metodikanı müzakirə edəki. 

1. Hazırlıq 

Layihənin bu mərhələsi mövzunun və layihənin məqsədinin müəyyən edilməsini  nəzərdə tu-

tur. 

Müəllim şagirdləri layihənin mahiyyəti ilə ümumi tanış edir və mövcud layihənin məqsədinin 

müəyyən edilməsində yardım edir. Sonra isə şagirdlərlə birlikdə layihənin mahiyyətinin müzakirə 

olur. Vacib olan hallarda müəllimdən əlavə məlumatlar alırlar. 

2.  Planlaşdırma

Bu mərhələ bir neşə mərhələdən ibarətdir: 

a. İnformasiyanın mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi. 

b. İnformasiyanın tapılması üsulları və informasiyanın analiz edilməsi vasitələrinin müəyyən-

ləşdirilməsi. 

c. Nəticələrin təqdim edilməsi vasitələrinin müəyyənləşdirilməsi (hesabat forması). 

ç. Layihənin qiymətləndirilməsi prosedurların və kriteriumların müəyyən edilməsi. 

d. Məsələlər (vəzifələr) işçi qrupun üzvləri arasında bölüşdürmək. 

Müəllim şagirdlərə ideyanı verir (aydındır ki, ideyanın müəllifinin şagird olması daha yax-

şıdır,) təxminlər söyləyir. Şagirdlər isə fəaliyyətlərin planını iişləyib hazırlayırlar, məsələlərin həllini 
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müzakirə edirlər, hipotezlər söyləyirlər. O, təsdiqlənəcək, yaxud işin sonrakı mərhələsində inkar 

ediləcəkdir. 

3. Tədqiq etmək 

Bu,informasiyanın toplanması və aralıq məsələlərin həlli mərhələsidir. Onu iki hissəyə ayırmaq 

olar. Əvvəlcə nəzəri işlər görülür,b u isə, məşğələnin praktiki hissəsinin öhtəsindən gəlmək üçün 

vacib andır; bəzi vacib informasiyanı şagirdlərə müəllim verir, çox zaman isə şagirdlər müstə-

qil olaraq özləri tapırlar. İnformasiyanı müzakirə etdikdən sonra (mini konfrans bu və ya digər 

nəzəri problemlər ətrafında disskusiya) şagirdlər tədqiqata başlayırlar və aralıq məsələləri həl 

edirlər. Tədqiqatın başlıca aləti -fikrin sorğusu, müşahidə, eksperinent və sairədir. Eksperimen-

tin keçirilməsi fövqəladə hazırlıq tələb edir.Vacidir:eksperimentin planlaşdırılması, eksperimental 

məsələnin işlənməsi, proseslərin və obyektlərin modelləşdirilməsi. Müəllim şagirdlərin fəaliyyətini 

müşahidə edir, məsləhətlər verir, onların fəaliyyətlərinə rəhbərlik edir. 

4. Nəticələr və qərarlari 

Şagirdlər toplanan informasiyanı analiz edirlər (nəzəri,y axud, eksperimental) tədqiqatın 

nəticələrini rəsmiləşdirirlər, qərarları formalaşdırırlar. 

5. Nəticələrin təqdim edilməsi 

Nəticələrin təqdim edilməsi forması müxtəlif ola bilər:şifahi hesabat, məsələnin əyaniləşdi-

rilməsi (sxem, qrafik, cədvəl) hər hansı vasitəni tətbiq etməklə, yazılı hesabat. Modelin təqdim 

edilməsi və s. Müəllim şagirdlərlə  birlikdə layihə ətrafında müzkirələr edir, suallar verir. 

6. Nəticələrin qiymətləndirilməsi 

Layihənin qiymətləndirilməsində şagirdlər iştirak edirlər: müzakirələr edirlər və  özünü qi-

ymətləndirmə edirlər, müəllim şagirdlərə işgüzarlıqlarında, informasiya mənbələrinin keyfiyyətinin 

istifadə olunmayan imkanlarının qiymətləndirilməsində  yardım edir, ayihənin davam etdirilməsi 

imkanlarını və potensialını analiz edirlər, hesabattın keyfiyyətin təqdim edirlər. 
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Suallar haqqında  

Suallar vermə tədris-dərk etmə prosesinin əhəmiyyətli komponentidir. Yaddaşa və faktlara 

oriyentasia olmuş suallar ən aşağı pillə üçün qəbul edilmişdir. Qiymətləndirmə və nəticələrə ori-

yentasiya olunmuş suallar isə düşüncənin ən yüksək pilləsinə. 

Müəllimin borcudur sualları şagirdlərin bilik səviyyələrinə və maraqlarına əsasən seçsin, on-

lara təxminlər söyləməyi asanlaşdırsın.Təsvir etmək bacarığını inkişaf etdirsin, şagirdin əqlini 

fikirləşməyə və müzakirə etməyə yönəltsin. Düşüncə prosesinə bütün şagirdləri cəlb etsin.

Sualları iki növə bölə bilərik: qapalı və açıq. 

Qapalı sualı qısaca qiymətləniririk: bəli, yox, yaxud, nə isə konkret, sualdan asılıdır, məsələn, 

itilənmiş bıçaqlamı  tez kəsərik, yoxsa, kütlə? Cavab: itiilənmişlə. 

Açıq sual ətraflı, sübut edilmiş cavab tələb edir. Doğrudan da, açıq suala cavab verən 

zaman şagird təxminlər söyləməyi öyrənir, əsəvvür etmək bacarığı inkişaf etdirilir, müstəqil 

təsəvvür edir, fikirləşir, mühakimə yürüdür. Analiz etmə, informasiyanın, təsnifatın, şəxsi fikrini 

söyləmək  və sübut etmək və qərarlar çıxarmaq bacarığı inkişaf etdirilir.

Nə demək laımdır, tədris prosesində hər iki  növ suallardan istifadə etmək vacibdir. 

Qapalı suallar, əsasən, biliyin yoxlanılması zamanı tətbiq edilir.

Məsələn,suala - Cisim hər hansı başqa cismə nəzərən  vəziyyətini dəyişsin və ona nəzərən 

sükunətdə olsun- mümkün hesab edirsiniz,ya yox? 

 Şagird  ya bəli, yaxud da yox deyəcəkdir. 

Əgər suala əlavə etsəniz  - izah edin,  niyə belə fikirləşirsiniz?  Yaxud, cavabı əsaslandırın-sual  

qapalı olmayacaqdır. Cavab mühakimə tələb edir. Əgər şagird verilən sualın  cavabını izah edə 

bilirsə, deməli, ona yüksək qiymət düşür. 
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DƏRSLİKDƏN NECƏ İSTİFADƏ EDƏK 

FİZİKA NƏYI ÖYRƏNİR
1.6

Bizi əhatə edən, nə vardırsa,təbiət adlanır.
Məsələn: ulduzlar, Yer kürəsi, toz dənəcikləri, su damcısı, 

bitkilər, heyvanlar və sair. Onlara fiziki cisimlər deyirlər.                    
Bizlər də təbiətin tərkib hissəsiyik

Həmçini, işıq, radio dalğalar,da təbiətə aiddir.
Lakin onları cisim adlandıra bilmirik.

1. Birinci şəkildə təsvir olunmuş  fiziki cisimlər bir-birindən 
nə ilə fərqlənir?

4. Müşahidə etdiyiniz başqa təbiət hadisələruni xatırlayın.

.  Su damcısı və Yer üçün ortaq olan nədir?

 7. Siz necə fikirləşirsiniz, əlimizi eyni zamanda buraxdıqda                     
döşəmədən eyni hüdndürlükdə olan iki polietilen butulkadan 
hansı yerə daha tez düşəcəkdir? Sizin və qrup üzvlərinin 
təxminlərini iş dəftərinə yazın.

Təcrübənin məqsədi: təxminlərin təcrübə vasitəsi ilə 
yoxlanılması vacibliyini görmək.
Mütləq 8-ci və 9-cu çalışmalara müvüfiq olan təcrübələri bir 

neçə dəfə keçirin və Iş dəftərinə yazın.
Kimin təxmini doğru çıxdı: sizin, qrupun, hər ikisi də, yoxsa 

,heç biri?

Təcrübə üçün lazımdır: 

. İki polietilen butulka

. Su

ev təcrübəsi

paragrafın
 nömrəsi

paragrafın
adı

fərdi
iş

bilirəm ki

Məntiqi mühakimədən
İstifadə etməklə

Qruplarda
iş 

cütlükdə 
iş

Qiymətləndirici
məsələ

Şəklə əsasən
informasiya

ev təcrübəsi

NNNövbəti dərs üçün 
hazırla

Elmi tədqiqat
araşdırma

• Bütün cisimləri forması və həcmi vardır.
• Eyni bir yerə iki müxtəlif cismi (həta zərrəcikləri) yerləşdirmək                 

mümkün deyildir. 
Bu cümlədən alınır ki:
Butulkaya kürəciyi atan zaman
a. Butulkada havanın həcmi artacaqdır;
b. Butulkada havanın həcmi azalacaqdır;
g. Butulkadakı havanın həcmi dəyişməyəcəkdir.

Şək. 19.1

Uzunluq fiziki kəmiyyiətdir. Fiziki kəmiyyətlərin vahidlərinin birliyinə vahidlər 
sistemi deyilir.

1 m Beynəlxalq Sistemdə uzunluq vahididir.

bilirəm ki

Silindrik formalı stəkana yarıya qədər kofe (qarğıdalı) dənələri tökün. İkinci həmin ölçülü stəkana 
yarıya qədər üyüdülmüş kofe (un) tökün ( Şəkil. 34.1). Təxmin edin, 

stəkandakı dənələri və unu qarışdırsaq, stəkan tam dolacaqdırmı? Nəticəni iş dəftərinə yazın. İzah 
edin, niyə belə fikirləşirsiniz?

Hipotezin doğruluğunu təcrübə ilə yoxlayın. Üyüdülmüş kofeni dənələrin üzərinə tökün və müşahidə 
edin. Stəkan doldumu? İzah edin, niyə belə fikirləşirsiniz?

Növbəti dərs üççün hazırlaşaq

Elmi tədqiqat -araşdırma

4. 66.1 şəklindən hansı məlumatı alırsınız?

Şək. 75.1
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I FƏSİL. 

FİZİKA
TƏBİƏT
ELMİDİR

Bu fəsildə xatırlayacaq və           
tanıyacaqsınız

  fiziki kəmiyyət;

  fiziki kəmiyyətin öçülməsini; 

  ölçü vahidlərini;

  fizika nəyi öyrənir;

  maddələri;

  fiziki cisimləri;

  müşahidə və təcrübəni;      

  hipotezi;

  elmlərin yardımı ilə insanların 
yaratdığı möcüzələri ilə.
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MÜƏLLİMLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT 

VII sinifdə nail olacağınız üç nəticə var. Bu nəticələr üç istiqamətdə qruplaşır: fizikri 
hadisələr, elmi tədqiqat-araşdırma və elm və texnologiyalar. Nail olacağınız nəticələri, bizim 
təklif etdiyimiz dərslikdə verilmiş beş fəsil əhatə edir. 

Birinci fəsil, giriş adlandırılan fəsildir. 
Bu fəsildə təqdim edilmiş sualların-mövzuların xatırlanması-öyrənilməsi planla nəzərdə 

tutulmuş nəticələrə nail olmaqda yardım edəcəkdir. 
Birinci üç paraqrafda verilmiş mövzu onlar üçün tanışdır. Riyaziyyat dərsində çalışma-

lar və məsələlər həllində tez-tez tətbiq edirdilər. 
Biz, sadəcə olaraq,onlar üçün tanış olan aləmə yeni adlar gətirdik, fizika dilində söh-

bətə başlayırıq, şagirdlər o fikrə alışacaqlar ki,onlar nə isə yeni, yad və çətin bir fənnin 
öyrənilməsinə başlamırlar, onlara tanış olan və həyati mövzuları müxtəlif bucaq altında 
baxışla müzakirə edəcəklər. 

Yalnız bundan sonra mövzuya keçirik-fizika nəyi öyrənir.

7'
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Çox, az və bərabər ola bilən və ölçülə bilən nə vardırsa, fiziki kəmiyyət 
adlanır. 

Fiziki kəmiyyəti ölçmək - onu ölçü vahidi üçün seçilmiş analoji şərti fiziki 
kəmiyyətlə müqayisə etməkdir. 

Müxtəlif ölkələrdə, hətta bəzən bir ölkənin 
ərazisində eyni bir fiziki kəmiyyət üçün  müxtəlif   
ölçü vahidləri vadrır.

Fiziki kəmiyyətlərin vahidlər birliyinə vahidlər 
sistemi deyilir.

1.1
FİZİKİ KƏMİYYƏT. UZUNLUQ 

1. Şəkil 8.1-də nə təsvir olunmuşdur? Onları nə üçün istifadə edirlər?

2. Uzunluq vahidlərinin adlarını deyin. 

3. Uzunluq vahidlərini azalan sıra ilə düzün. 

 Uzunluq vahidi olaraq qarış  götürsəydik,  hansı  çatışmazlığı olardı? 

Etalon (fransızca) - dəqiq ölçü 
nümunəsi. Mövcud ölçü cihazı 
(aləti) onunla yoxlanılır.

Şək. 8.1

4. Hər hansı fiziki kəmiyyətin adını deyin

5. Əlinizdəki dərsliyin uzun luğunu 
qiymətləndirin və iş dəftərinizə Yazın.
Sizinlə birlikdə oturan yoldaşını-

zla bölgüləri olan xətkerşlə həmin kitabın uzun-
luğunu ölçün. Nəticələri iş dəftərinə yazın və sinif 
yoldaşlarınızla müqayisə edin. Aldığınız nəticələr eynidirmi? 

 Uzunluq vahidi olaraq çəçələ barmağınızın uzunluğunu  hesab edin. Dərslliyin 
enini  ölçün. İş dəftərlərinizə yazın və sinif yoldaşlarınızın nəticələri ilə müqayisə 
edin ki, onlar da dərsliyin enini öz çeçələ barmaqları ilə ölçmüşlər. Dərsliyin eni 
üçün aldığınız qiymətlər eynidir? Nəticə çıxarın. 

Qiymətləndirmə - verilmiş mis-
alda uzunluğun gözəyarı müəyyən 
edilməsinə deyilir.               
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 daha əlverişlidir.

Fiz.baza 1. Fiziki xassələrinə görə  materiyanın növlərə ayrılması; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperi-

mentin) planlaşdırılması (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən 
edilməsi, tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının 
müəyyən edilməsi, müvafiq resursların seçilməsi); 

 Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi). Biliklərin möhkəmləndirilməsi.

 Bunun üçün dərslikdəki (18-ci səh.) cədvəldə uzunluq, sahə, həcm, kütlə və zaman va-
hidləri verilmişdir. Həmçinin, onların misillərinin və hissələrinin  vahidləri və onların BS 
vahidləri ilə ifadə edilməsi verilmişdir. Təcrübəmizdən bilirik ki, bu mövzunun bir dərsdə 
mənimsənilməsi (yadda saxlanılması) mümkün deyildir, ona görə də onun üzərində iş, 
praktiki olaraq, bütün il  müddəti davam  edəcəkdir.

4.  Fiziki  kəmiyyətlərdir: uzunluq, sahə, həcm,  temperatur, qüvvə və s. 

5. Demək olar ki, bizim və sinif yoldaşlarımızın çeçələ barmaqlarının uzunluğu eyni 
olsa, aldığımız nəticələrin qiymətləri də  eyni olardı.

1. Şəkildə bölgüləri olan  xətkeş, ruletka  və lazer şüalı uzunluğu ölçən cihaz ver-
ilmişdir. 

2.Uzunluq vahidləridir:  1 m,  1 km,  1 sm,  1 mm və s.;
3. 1  km>1 m  >1 sm>1 mm.

Fiziki kəmiyyətin ədədi qiyməti vahidlərin seçilməsindən asılıdır. Məsələn,stolun 
nuzunluğunu aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik:1,25m,yaxud, 125 sm,yaxud 1250 mm. 
Gördüyümüz kimi stolun uzunluğu ona görə müxtəlif ədədlərlə ifadə edildi ki,fərqli uzu-
nluq vahidlərindən istifadə etmişik. Ölçü vahid nə qədər böyük olarsa, fiziki kəmiyyətin 
ədədi qiymətinin ifadəsi  də o qədər kiçik olar.

2-ci sualın cavabından görünür ki,yaşadığımız dünyada uzunluğun müxtəlif vahidləri 
mövcuddur. Təbiidir ki, digər ölkələrdə də belədir.Məsələn,İ ngiltərədə   uzunluq vahi-
di olan 1mil 1,53 km -ə müvafiqdir.ABŞ-da isə - 1,61 km-ə bərabərdir. Bu nümunədən 
1793-cü ilin 1 avqustunda  vahidlər sisteminin qəbul edilməsinin bəşəriyyət üçün nə qədər 
böyük olduğunu görürük. Bu yaradıcılıq təsərrüfat və alqı-satqının inkişafında   böyük rol 
oynadı.

8'
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6. Günəşin 
diametri Yer kürəsi-

nin diamet-
rindən neçə dəfə böyükdür?
7. Düz xətt üzərində yan-yana 

diametrləri üzrə Günəşin diametrində 
neçə Yer kürəsi yerləşər? Cavabı 
sübut edin.

Uzunluq fiziki kəmiyyətdir. Fiziki kəmiyyətlərin vahidlərinin birliyinə va-
hidlər sistemi deyilir. 

1 m Beynəlxalq Vahidlər Sisteminin əsas vahididir. 

Ev tapşırığı 

Şəkil 9.3-də verilmiş tərəziyə  oxşar  tərəzi  hazırla. 1 - 
bircins cisim - xətkeş, 2 - sini - plastik cisim qapaq, 3-asqı-  
qarmaq, 4 - ip.

  Demək olar ki, lingli 
tərəzilərin dövrü artıq qurtarmaq 
üzrədir. Onların yerini yavaş-
yavaş elektron tərəzilər tutmağa 
başlayıbdır. İki üzük vardır.  On-
lar görünüşcə bir-birinin eynidir, 
demək olar ki, fərqlənmirlər. 
Onlardan han sının kütləsinin 
daha çox olduğunu necə müəyyən  edə  bilərsiniz?

Şək. 9.3

1

2

3

4

Şək. 9.4

şək. 9.21 392 000 km

12 756 km 

Bilirəm ki: 

Bütün ölkələrdə eyni vahudlər sisteminin olması
Beynəlxalq vahidlər sistemi,qisaldılmış BS - (B) Beynəlxalq,` (S)- sistem. 
Bu sistemdə uzunluq vahidi olaraq metr (m) qəbul edilmişdir. 
Uzunluq etalonu (şəkil.9.1) Fransada, Parisin yaxınlığında yerləşən Sevr şəhərində 

Beynəlxalq ölçü-çəki bürosunda saxlanılır. Digər dövlətlərdə də bu etalonun dəqiq 
şəkilləri vardır. Bölgüləri olan xətkeşlər bu dəqiq surətlə əsasən hazırlanmışdır.

Şəkil 9.1. Uzunluq etalonu - bir metr, platin-iridium ərintisindən hazırlanmış xüsusi 
formalı xəlitənin üzərində götürülmüş iki cizgi arasındakı məsafənin uzunluğudur. 
1799 –cu ildə hazırlanmışdır. 

20 mm 

20
 m

m
 

10
 m

m
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Şagirdlərin cavablarını dinlədikdən sonra diqqəti bəzi fiziki kəmiyyətlərin vahidlərinə                                           
yönəldək, ola bilər ki, şagirdlərdə  onlara maraq oyansın. İngiltərə və ABŞ-da  uzunluq 
vahidi olaraq aşağıdakı vahidlərdən istifadə  edilir: 

1 dəniz mili = 1852  m;  1 quru mili = 1609, 344 m; 
1 düyüm = 25,40 mm; 
Həcm vahidi olaraq 1 barel neft üçün ≈159,0  l; 1  barel  quru maddə üçün  ≈  115,6 

l (dənəvər cisimlər  üçün) 

Sürət vahidi olaraq, dəniz üçün mil
saat  (uzel) ≈ 0,541 m/san. 

6. Günəşin diametri Yer kürəsinin diametrindən ≈119-dəfə böyükdür. 
7. Günəşin diametri qədər düz xəttin üzərində yerləşdirilmiş                                     Yer 

kürəsinin sayı, Günəşin diametri Yer kürəsinin diametrindən neçə dəfə        böyükdürsə, 
o qədər olacaqdır,yəni  ≈119.

Qollu tərəzini və çəki daşlarını onlara göstərin, tərəzinin iş prinsipi  ilə tanış edin. 

Standartın nəticələri 
Şagirdlər bacarmalıdırlar 
Fiz.baza 8. Fiziki hadisələri, qanunauyğunluqları göstərmək üçün modellər yaratmaq 

və  tətbiq etmək; 
Fiz.baza 9. Təcrübə və eksperimentləri həyata keçirən zaman təhlükəsizlik qaydalarını 

gözləmək. 

9'
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BS-də kütlə vahidi olaraq kiloqram(kq) qəbul edilibdir.  O, 
BS-nin əsas vahididir. Digər- əsas və əsas olmayan (törəmə) va-
hidlərlə ardıcılıqla tanış olacaqsınız. Beynəlxalqri sazişə əsasən 
(1889 ili), kütlə vahidi olaraq xüsusi hazırlanmış etalonun kütləsi 
- 1kq qəbul edilmişdir. O, platin və iridium ərintisindən hazırlanmış 
silindrdir, silindrin diametri və hündürlüyü bərabərdir və 39 sm-ə 
bərabərdir (şək.10.2).

Böyük dəqiqliklə hesab etmək olar ki 1 l qaynadılmış suyun 
kütləsi 40C temperaturda 1kq-a bərabərdir.

Bu cümlədən nəticə çıxara bilərik: verilmiş həcmdə 
suyun kütləsi temperarurdan asılıdır.

1.2
FİZİKİ KƏMİYYƏT. KÜTLƏ 

1. 10.1 şəklində nə təsvir edilmişdir? Onları nə üçün istifadə edirlər? 

2. Kütlə vahidlərinin adını deyin. 

3. Kütlə vahidlərini azalma sırası ilə düzün. 

4. Kütlə fiziki kəmiyyətdirmi? Niyə belə fikirləşdiyinizi izah edin. 

5. Dərsliyinizin kütləsini qiymətləndirin (ölçmədən) və iş dəftərinizə 
yazın. Təxmininizin doğruluğunu təcrübə ilə yoxlayın. 

6. Sizin fikriniz nədir? 

Şəkil. 10.1

Şəkil. 10.2

Əsas – yəni, digərləri ona əsaslanır; 
ən  əhmiyyətli, başlıca.

• Oxşar olan iki cisimdən hansının kütləsinin daha cox olduğunu necə 
müəyyənləşdirə bilərsiniz? Cavabın dogruluğunu təcrübə ilə sübut edin.
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 Şagird bilməlidir 

Fiz.baza 1. Fiziki xassələrinə görə  materiyanın növlərə ayrılması; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) plan-

laşdırılması (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi,tədqiqatın prosedu-
runun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi,müvafiq resursların 
seçilməsi); 

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğunluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan prosedur-
ların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq materialların və təchi-
zatların adekvat tətbiq edilməsi). 

Tədrisin  məqsədləri:
Təsnifat bacarığının inkişaf etdirilməsi; 
Fziki kəmiyyətlərin ölçü vahidləri ilə əlaqələndirilməsi. 
Baxmayaraq ki, təbiətşünaslıq və riyaziyyat dərsindən şagirdlər tədrisin  başlanğıc pilləsində bəzi 

fiziki kəmiyyətlərin vahidlərini və onlar arasındakı əlaqələri bilməlidirlər,  onları yada salmaq və bil-
diklərini müvafiq misallarla  möhkəmləndirmək lazımdır. 

Bunun üçün dərslikdə (səh.19) cədvəldə  uzunluq, sahə, həcm, kütlə və zaman vahidləri verilmişdir.
Onların misilləri və hissələrinin vahidləri və  BS vahidlər sistemində ifadə edilməsi nümunələri verilm-
işdir.Təcrübələrimizdən bilirik ki, verilmiş mövzunun bir dərsdə mənimsənilməsi (yadda saxlanması) 
mümkün deyil, ona görə də onun üzərində işləmə, praktiki olaraq, bütün il müddəti davam edəcəkdir. 

1. Şəkildə müxtəlif tərəzi rəsvir edilmişdir. Onları cismin kütləsini ölçmək        üçün tətbiq 
edirlər. 

2. Kütlə vahidləridir  1 kq,  1 t,  1 q,  1 fut  (1 f=16 kq) və s.
3. 1  t  >  1 f  >  1 kq  >  1 q.
4. Kütlə fiziki kəmiyyətdir, o, digər cismin kütləsindən çox, az, yaxud   bərabər ola bilər və 

ölçülə bilər. 

6.  Verilmiş həcmli suyun kütləsi temperaturdan asılıdır. 
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7. Günəşin kütləsinin Yer kürəsinin kütləsindən neçə dəfə böyük 
olduğunu müəyyənləşdirin (səkil. 11.1). 

Şəkil. 11.1

8. Situasiya məsələsi 
Tekla fikirləşir ki, 1 l=1 kq. Qeqi düşünür ki, onları müqayisə 

etmək olmaz. Siz nə düşünürsünüz? 

Yer kürəsinin kütləsi təx-
minən 6.1024  kq-dır.

Günəşin kütləsi təx-
minən 2.1030  kq-dır

Kütlə fiziki kəmiyyətdir.
1 kq Beynəlxalq Sistemin əsas vahididir. 1 l qaynadılmış suyun                                            

kütləsi 40C temperaturda 1 kq-dır.

Bilirəm ki: 

Ev təcrübəsi 

Lüləkli stəkan hazırlayın.
Polietilen butulkasını kəsin və 

deşin, kokteyil şirə çubuğunu  həmin 
deşiyə plastilinlə bərkidin (şəkil 11.2). 
Borunu menzurkaya qoyun. Qabı su 
ilə doldurun. Qabdakı suyun içəris-
inə hər hansı cisim qoyulan zaman 
nə baş verəcəkdir? Təxminlərinizi iş 
dəftərinə yazın və onun doğruluğunu 
təcrübə ilə yoxlayın. 

Təcrübə üçün vacibdir
 polietilen butulka
 qayçı
 kokteyl üçün boru         
 menzurka – bölgüləri olan 
qab (məs.: uşaq 
əmizdirmək üçün butulka) Şəkil. 11.2
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Müəllimlər üçün məlumat 
 Diqqəti bəzi fiziki kəmiyyətin vahidinə yönəldək, ola bilər ki, şagirdlərdə onlara 

qarşı maraq oyansın. 
1 Dəniz mili = 1852m; 1 quru mil=1609,344 m
1  dyum = 25,40 mm;
Həcm vahidi 1 barel  neft üçün ≈159,0  l; 1 barel quru ≈ 115,6 l (dənəvər  

cisimlər üçün) 
Sürət vahidi  dəniz  üçün mil

saat  (uzel) ≈ 0,541 m/san. 

7.  Günəşin kütləsi Yerin kütləsindən 2.1030

6.1024
≈3,3.105–dəfə çoxdur.

8.  1 l və  1 kq müxtəlif fiziki kəmiyyətlərdir, ona görə də onları müqayisə etmək olmaz. 
Verilmiş məsələ iki faktı qeyd edir. Birinci  - həcm  - həcm vahidi ilə ölçülür,  kütlə  - kütlə 

vahidi ilə,hər ikisi eyni kəmiyyətlə,lakin müxtəlif fiziki vahidlərlə ölçülür, ona görə müqayisə 
etmək olmaz.

Stəkanı onlara göstərin. Necə hazırlandığını onlara deyin.

Standatrın nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fizikri hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksper-

imentin) planlaşdırılması (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən 
edilməsini, tədqiqatın prosedurunu, verilənlərin- məlumat- ların qeyd edilmə formasının 
müəyyən edilməsini, müvafiq resursların seçilməsini);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə,verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza. 8. Fiziki hadisələri və qanunauyğunluqları göstərmək üçün model yaratmağı; 
Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qatdalarına əməl etməyi.
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Beynəlxalq sistemdə 
zaman vahidi olaraq saniyə 

(san), temperatur vahidi Kelvin 
(K) qəbul edilmişdir. Onlar BS va-
hidlər sisteminin əsas vahidləridir.

Bəzi fiziki kəmiyyətlərin vahidi əsas vahidləri bir biri 
ilə əlaqələndirən riyazi düsturlardan istifadə etməklə alınır. 

 Məsələn: kvadratın (şəkil 12.3) sahəsi 
S=a×a=a2. BS-də sahə    vahidi olaraq, 
tərəflərinin uzunluğu a 1m olan kvadratın 
sahəsi  qəbul edilmişdir və kvadrat metr 

(m2) adlanır. 

1.3
FİZİKİ KƏMİYYƏT. ÖLÇÜ VAHİDLƏRİ.

1. Şəkil 12.1-də nə təsvir edilmişdir. Onları nə üçün istufadə edirlər?

2. Digər zaman vahidlərinin 
adını deyin.

3. Zaman vahidlərini azalma 
sırası ilə düzün 

4. Bildiyiniz başqa sahə vahidlərinin adını çəkin. 
5. Fikrinizcə, dəftərin, döşəmənin, dənizin səth sahəsini müəyyən 

etmək üçün hansı vahidlər daha əlverişlidir? Niyə belə fikirləşdiyinizi  
      izah edin.

Şəkil. 12.1

a

a

Şəkil. 12.3

Bəzi ölkələrdə Farenqeyt skalalı termometrlərdən istifadə 
edirlər (şəkil 14.2).
Selsi skalasının 00C-yə Farenqeyt şkalasının 320 F və Kelvin 
skalasının  273K uyğundur.

Şəkil. 12.2. Bu termometin iki
şkalası var. Farenhayt və

Selsi.

• Lüləkli stəkana cisim qoyduqda nə baş verdi? Niyə belə olduğunu 
izah edin.
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Şagird bacarmalıdır 

Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) plan-

laşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi,tədqiqatın 
prosedurun, verilənlərin- məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, müvafiq resursların 
seçilməsi);

 Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan prosedurların 
həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə,verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq materialların və təchizat-
ların adekvat tətbiq edilməsi). 

Tədrisin nəticələri: 
• Təsnifat bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi; 
• Fiziki kəmiyyətlərin ölçü vahidləri ilə əlaqələndirilməsi. 

Şagirdlər soruşa bilərlər: termometrlərin şkalalarının adları haradan gəlir? Farenhayt   
şkalasını Polşalı Qabriel Farenhayt (1686-1736) yaratmışdır. 

Selsi – Celsi İsveçrəli Anders Celsi (1701-1744), Kelvin Lord Uilym Tompson (1824-
1907) (Birləşmiş Britaniya krallığı) tərəfindən yaradılmışdır. 

  

Arzu olunur ki,şagirdlər bilsinlər ki,mütləq temperturun ixtiyari T qiyməti Selsi  
temperaturunun qiymətindən təqribən 273,15≈273  dərəcə artıqdır; deməli,  T=t+273. 

Selsi və Farenqeyt şkalaları ilə müəyyən edilmiş temperaturlar arasındakı əlaqə t=5/9 
(F–32) kimi ifadə edilir.Burada t vəF uyğun olaraq Selsi və Farenqeyt şkalasında 
hesablanmış temperaturlardır.

1.Şəkildə divar,qum,qol saatları, saniyəölçən və termometrlər təsvir edilmişdir. Müvafiq 
olaraq zamanı və temperaturu ölçmək üçün istifadə olunurlar. Qum saatını zaman fasilələrini 
ölçmək üçün istifadə edirlər. 

2. Dəqiqə, saat, gecə-gündüz,il,  əsr və  sair. 
3. Əsr, il, gecə-gündüz,saat, dəqiqə. 

4. sm2, km2, dm2, mm2. 
5. Dəftərin sahəsini – sm2, döşəmənin sahəsini – m2.
Dənizin sahəsini isə – km2-lə hesablamaq daha əlverişlidir. 

12'
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7. 1 km-də neçə metr vardır? 5 km-də? 
8. 1 kiloqramda neçə qram vardır? 
9. Gürcüstanın sahəsi 69500 km2-dir. Necə fikirləşirsiniz, əgər 

bu sahəni m2-lərlə ifadə etsəniz daha kiçik, yaxud daha böyük 
kəmiyyət alacaqsınız? Niyə belə fikirləşdiyinizi izah edin. 

6. Sinif otağınızın sahəsini qiymətləndirin və iş dəftərinə yazın. Mühakimə 
yurüdün, təxminlərin doğruluğunu necə yoxlaya bilərsiniz? Təxmininizin 
doğruluğunu təcrübə vasitəsi ilə yoxlayın. 

10. BS-də həcm vahidini 
izah edin (şəkil 13.1).

Prefikslər

Adı İşarəsi Hasili
Mega
kilo

heqto
deka

M
k
h
dk

1000000 = 106

1000 = 103

100 = 102

10

Adı İşarəsi Hasili
Desi
santi
milli
mikro

d
s
m

mk

0,1 = 10-1

0,01 = 10-2

0,001 = 10-3

0,000001 = 10-6

Təcrübənin məqsədi: Mayeyə salınmış cismin
həcminin və onun sıxışdırıb çıxardığı suyun
həcminin müqayisə edilməsi.
Plastilindən kub hazırla, onun    

tilinin uzunluğu 2 sm olsun. Kuba 
sap bağlayın.

Sapdan asılı kubu suya   salsaq, 
nə baş verəcəkdir (şəkil 13.2)? 

Yavaş-yavaş sudan çıxarsaq? Təxminlərinizi iş dəftərinə yazın və 
onun doğruluğunu təcrübə ilə yoxlayın.

 
Sizin fikrinizcə, kubun sudan sıxışdırıb çıxardığı suyun həcmi 

və kubun həcmi arasında nə kimi əlaqə vardır? 
 Təxminlərinizin doğruluğunu təcrübə ilə yoxlayın.

Təcrübə üçün lazım
 plastilin
 xətkeş
 su

Ev təcrübəsi

Ölçü vahidlərini zəruriyyətdən irəli gələrək; 10,100, 1000 və sair dəfə ya azaldır-
lar,yaxud da artırırlar.Verilmiş vahidin neçə dəfə artırıldığını, yaxud azaldığını vahidə 
birləşən qüvvət üstü göstərir. 

b
b

b

Şəkil. 13.1

Temperatur və zaman fiziki kəmiyyətdir.
1 K və 1 san Beynəlxalq Sistemin əsas vahidləridir.

Bilirəm ki:

şəkil. 13.2
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7. 1 km=1000 m; 5 km=5000 m.
8. 1 kq=1000 q.
9. Cismin uzunluğu metrlərlə ifadə olunduqda,onun uzunluğunu km-lə ifadə edən 

ədəddən 1000 dəfə böyük olacaqdır. Səth sahəsinin  m2-in qiyməti isə onun km2–lə olan 
ifadəsindən (1000)2 - dəfə böyük olacaqdır.

10. BS–də həcm vahidi olaraq elə kubun həcmi qəbul edilmişdir ki, həmin kubun 
tilinin uzunluğu 1m-ə bərabərdir, həcmi isə kub metrdir (1m3). 

Əgər şagird riyaziyyat dərsindən qüvvət anlayışını mənimsəməyibdirsə, ona bu məlumatı 
çatdırın: 

İxtiyari a ədədinin n-ci qüvvəti, natural ədəddir; burada n natural ədəddir: n≠1, 
vuruqların hasilidir,vuruqların hər biri a-ya bərabərdir və an simvolu ilə işarə olunur, 
deməli: an=a.a.a.....a; n ≥ 2. a-ya qüvvətin əsası, n-ə isə qüvvət göstəricisi deyilir. Qəbul 
olunubdur ki, a1=a; a0=1; a–n=1/an , 

a ≠ 0,  n - natural ədəddir.
Şagirdlərə digər qüvvət üstləri haqqında da məlumat vermək məsləhət görülür:
tera (t) – 1012; qiqa (g) – 109; nano (n) – 10-9; piko (p) – 10-12.

Ev təcrübəsinin keçirilməsinin əhəmiyyəti haqqında danışaq. 
Şagirdlərdən soruşaq,menzurkanın nə olduğunu blirlərmi?Sonra deyək,yəqin ki çoxunuzun 

evində kiçik uşaqları qidalandırmaq üçün istifadə edil bölgülü  qab vardır,o menzurkadır. 
 Başqa növ menzurkaları onlara göstərək.Necə hazırlayacaqlarını izah edək. Suyun                             

tökülməsi üçün kiçik borusu olan qab, onun hazırlanması və təcrübənin  necə keçirilməsi                                     
haqqında artıq bilirlər. 

Təcrübə nəticəsində şagirdlərdə hər bir cismin müəyyən məhdud həcminin olması 
haqqındakı bilikləri inkişaf etdiriləcəkdir. Əgər hər hansı yerdə cisim vardırsa, həmin 
həcmdə başqa bir cismi yerləşdirmək mümkün deyildir. Ona görə də, suya salınma zamanı  
cisim tutduğu yerdən öz həcminə bərabər miqdarda suyu ,,itələyib” çıxarır

 
a. Qabda olan suyun axması su səviyyəsi deşiyin 

aşağı hissəsinə çatdıqda dayanacaqdır.
b.Su qabdan stəkana töküləcəkdir.

Standartln  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksper-

imentin) planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən 
edilməsi,tədqiqatın prosedurun, verilənlərin- məlumat- ların qeyd edilmə formasının müəyyən 
edilməsi,müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə,verilənlərin qeyd edilməsi,müvafiq ma-
terialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 Fiz.baza. 8. Fiziki hadisələri və qanunauyğunluqları göstərmək üçün model yaratmağı; 
Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qatdalarına əməl etməli. 

İxtiyari üfüqi  səthə səviyyə                       
deyilir.

13'



Şagird kitabı 

14

Bəzi fiziki kəmiyyətlərin alətlər vasitəsi ilə birbaşa ölçülməsi mümkündür, bəziləri-
ni - yox. 

Ölçmə, o zaman, birbaşa adlanır ki, bu zaman fiziki kəmiyyət birbaşa ölçü 
aləti ilə ölçülür və onun qiymətini öyrənirik. 

Axtarılan fiziki kəmiyyət birbaşa ölçülə bilm-
irsə, belə ölçməyə dolayı ölçmə deyilir. O,düsturla 
hesablanır, həmin düstur axtarılan fiziki kəmi-
yyəti birbaşa ölçmə ilə əldə edilmiş kəmiyyətlə 
əlaqələndirir. 

Xətkeşə, termometrə, menzurkaya 
və digər ölçü cihazlarına diqqət 
yetirin, onların üzərində ardıcıllıqla 
xətlər çəkilmiş və yanında ədədlər 
yazılmışdır. Buna cihazın şkalası deyilir.

Şkalanın üzərində fiziki kəmiyyətin vahidi  qısaldılmış şəkildə yazılmışdır. Şkala  
üzərindəki iki xətt arasındakı ən kiçik məsafəyə alətin bölgüsü deyilir. 

Bölgünün qiymətini müəyyən etmək üçün (şəkil 15.1) fiziki kəmiyyətin qiymətinin 
yazıldığı iki xətti müəyyən etmək lazımdır. Ən böyük qiymətlə ən kiçik qiymətin 
fərqini tapmaq və xətlər arasındakı bölgülərin sayına bölünməlidir.  

FİZİKİ KƏMİYYƏTİN ÖLÇÜLMƏSİ 
1.4

2. Digər hansı fiziki kəmiyyəti
dolayı yolla ölçdüyünüzü söylə-

yin. 

 Daşın həcmini necə ölçək? 

Şəkil. 14.1.Uzunluğu birbaşa                                   
xətkeşlə ölçürük

Şəkil. 14.2. Temperaturu birbaşa 
termometrlə ölçürük

Şəkil 14.3. Mayenin həc-
mini birbaşa menzurka ilə 

ölçürük

1. Digər hansı kəmiyyət birbaşa olçülür? 

• Necə nəticə əldə etdiniz, kubun həcmi, yoxsa onun sudan sıxışdırıb 
çıxardığı suyun həcmi çoxdur? 

Düzbucaqlının sahəsi birbaşa alətlə 
ölçülmür. O, düzbucaqlının eni ilə 
uzunluğunun hasilinə bərabərdir.

a

bS=ab
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Dərsin məqsədi: 
• Müşahidə,qeydlər etmək, ölçmələr, ədədlərdən istifadə etmək bacarığının inkişaf 

etdirilmək. 
• Fiziki kəmiyyətləri ölçmək bacarığına sahib olmaq. 

Fizika  eksperimental  elmdir. Dərslərimizin hər biri təcrübələr keçirməyə və əldə 
edilmiş nəticələrin analiz edilməsinə istiqamətlənmişdir. Ona görə də, fiziki kəmiyyətin 
olçülməsinə və onun vahidlərinin seçilməsinə böyük diqqət yetirməliyik. 

1. Birbaşa yolla kütlə-tərəzi ilə,sürət – spidometrlə, cərəyan şiddəti-ampermetrlə, 
gərginlik-voltmetrlə  və başqaları ölçülə bilir. 

Tərəzini hamı görmüşdür. Arzu edilir ki,ampermetri və voltmetrp onlara göstərəsiniz.
Deyək; elektrik lampası ona görə yanır ki, lampanın spiralından  elektrik cərəyanı 
keçir.Cərəyan spiral qızdırır, gözərmiş spiral isə işıq süalandırır. Şagirdlərdən soruşun, 
onlar gözərmə nəticəsində işıq verən başqa cisimlər görmüşlərmi? Onlar mütləq cavab 
verəcəklər ki, ağac və şam yanarkən istiliklə bərabər işıq da süalandırırlar. Onlara 
xatırladın ki, elektriklə qaynaq edən zaman gözdeşən işıq da süalanır. 

Lampanın spiralından cərəyan o zaman kecir ki,onun uclarına gərginlik tətbiq edilsin.
Cərəyan şiddətini ölçmək üçün ampermetrdən, gərginliyi ölçmək  üçün voltmetrdən 
istifadə edilir. 

2. Praktiki olaraq, dolayı yolla bütün fiziki kəmiyyətlər ölçülə bilər, məsələn, həcm, 
kütlə, güc, cərəyan şiddəti və sair. Necə? Bunları zaman keçdikcə öyrənəcəksiniz. 

Şagird bacarmalıdır 

Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) plan-
laşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi,tədqiqatın 
prosedurun verilənlərin- məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi,müvafiq resursların 
seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fizikuri proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan prosedur-
ların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmə,verilənlərin qeyd edilməsi,müvafiq materialların və təchi-
zatların adekvat tətbiq edilməsi). 

14'



Şagird kitabı 

15

Şəkil 15.1. Xətkeşin üzərində yaxın olan iki 
xətt götürək, onların üzərində ədəd yazılıbdır.

Tutaq ki, 2 və 3 arasında 10 bölgü vardır. Biri 
ona bölsək, 0,1 alarıq. Deməli, verilmiş xətkeşin 

bölgüsünün qiyməti:    
0,1 sm = 1mm. 

1 mm

Fiziki kəmiyyəti birbaşa, yaxud,  dolayı yolla ölçmək olar. Bəzisini hər iki yol-
la.
Birbaşa yolla ölçən zaman alətin bölgüsünün  qiymətinin müəyyən edilməsi lazım-

dır.
Bölgünün qiyməti nə qədər kiçik olarsa, alətin həssaslığı da bir o qədər böyük olar.

3. Şəkli 15.2–yə əsasən mayenin və 
daşın həcmini müəyyən edin və iş dəftərin-
izə yazın. 

4. Mayenin həcmini birbaşa, yoxsa, dolayı 
yolla müəyyən etdiniz? Daşın həsmini? 

5. Şəkil 15.2–də təsvir edilmiş          
menzurkalardan hansı daha həssasdır? Niyə 

belə   fikirləşdiyinizi izah edin. 

6. Suda batmayan cismin həcmini menzurka 
vasitəsi ilə necə müəyyən edə bilərsiniz? 

şəkil. 15.2

Təcrübənin məqsədi: Uzunluğun ölçülməsi, təxminin         
doğruluğunun təcrübə ilə yoxlanılması.

Millimetrlik xətkeş vasitəsi ilə barmaqlarınızın uzu-
nluğunu ölçün və iş dəftərinizə yazın. Barmaqlarınızın 
uzunluğunu təxminlərinizlə müqayisə edin. 

Təcrübə üçün lazımdır:
 Xətkeş

Ev təcrübəsi

Qiymətləndirmə  məsələnin həlli deməkdir: intuisiya və gözəyarı nə olacağı barədə təx-
min/təsəvvür edəsiniz, mülahizənizi söyləyib, proqnoz edəsiniz. Təxminin doğruluğunu təcrübə 
və eksperiment vasitəsi ilə yoxlayasınız. Gördükləriniz hər şeyi müşahidə  və təsvir edin. 
Aldığınız nəticəni analiz edin və təxminlə müqayisə edin. Yadda saxlayın, heç bir zaman 
təxmin söyləməkdən çəkinməyin. İlkin qiymətləndirmə doğru da olabilər, səhv də. Səhv heç 
bir zaman qorxulu deyildir, onu (səhvi) təcrübə keçirən zaman özünüz aşkar edəcəksiniz. 
Vacib olan odur ki, fikirləşin, mühakimə yürüdün və versiyalarınızı sübut edin. 

kəmiyyətin adını demək şərti ilə, bir 
bölgünün qiyməti olacaqdır.                             

 Fiziki kəmiyyətin mütləq dəqiq 
ölçülməsi mümkün deyildir. Ölçmələr 
düzgün yerinə yetirilən zaman dəqiqlik 
alətin bölgülərinin qiymətindən asılıdır.      
Bölgünün qiyməti nə qədər kiçik olar-
sa,cihaz, o qədər həssas olar.

 7. Barmaqlarınızın uzunluğunu qiymətləndirin və ardıcıllıqla iş dəftərinizə 
yazın.

Bilirəm ki:
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Ölçü alətləri haqqında,onların bölgülərinin qiymətləri və ölçmə sərhəddi haqqında 
söhbət etmək,aydındır ki, bir dərsdə tamamlanan deyildir. Arzu olunur ki, fizika kursunun 
öyrənilməsi prosesində müxtəlif alətlərdən istifadə edən zaman bu haqda onlara xatırladaq.
Əks təqdirdə çox tez yaddan çıxaracaqlar. 

Şagirdlərə tapşırıq verin 18-ci səhifədəki cədvəllə tanış olsunlar, həmin cədvəldə məsələ 
həll edlməsinə aid nümunə verilmişdir. Onun yadda saxlanması yavaş-yavaş məsələ həlli 
prosesində olacaqdır. 

3. Mayenin həcmi 150 sm3-dir. Menzurkaya daş qoyan zaman suyun səviyyəsi yuxarı 
qalıxdı və maye ilə daşın birlikdə həcmlərinin cəmi 225 sm3 oldu. Deməli 

150sm3+Vdaş=225 sm3 ⇒ Vdaş=75 sm3. 

4. Mayenin həcmi birbaşa, daşın həcmi isə dolayı ölçmə yolla müəyyən edilmişdir. 

5.İkinci menzurka daha həssadır,ona görə ki, onun bölgülərinin qiyməti daha kiçikdir. 

6.  Cismi maşa və  ya barmağımızla elə yerləşdirək ki, cismin üzəri su ilə tamam 
örtülsün və praktiki olaraq barmağımızı suya salmayaq. Sonra üçüncü sualın  cavabını 
tətbiq edək. 

AAAltıncı suala cavab orijinal olacaqdır,əgər onlar deyə bilsələr ki, menzurkaya elə maye 
tökərlər ki, cisim həmin matedə batar.Arzu olunandır ki, həmin şagirdlər yüksək balla qi-
ymətləndirilsin.

7. Diqqət yetirin ki,təxmini bütün şagirdlər hökmən iş dəftərində verilmiş cədvələ 
yazsınlar. Onlara tapşırın ki, evdə ölçmə yolu ilə müəyyənləşdirsinlər ailə üzvlərindən 
hansının ən uzun,kimin ən kiçik barmağı vardır. Təxmin edin,kimin (yaşlı adamın,yax-
ud uşağın)barmağının uzunluğu bir(iki) il müddətində daha çox dəyişəcəkdir? Niyə belə 
fikirləşdiklərini izah etsinlər. Yaxşı olacaqdır ki, yaddan çıxarmasınlar və bir ildən sonra 
təxminin doğruluğunu yoxlasınlar. 

Növbəti dərsdə şagirdlərin yerinə yetirdikləri ev tapşırığının keyfiyyətini yoxlayın və 
ən yaxşılarını yüksək ballarla qiymətləndirin. 

Standartln  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilmə-
si, tədqiqatın prosedurun, verilənlərin- məlumat- ların qeyd edilmə formasının müəyyən 
edilməsi,müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).                                      

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qatdalarına əməl etməli.  

15'
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1.5 UZUNLUĞUN ÖLÇÜLMƏSİ.
EKSPERİMENTAL İŞ

İşin məqsədi: Tirciyin uzunluğunun ölçülməsi.
Alətlər və ləvazimatlar: tircik, ölçü lenti, millimetlik xətkeş.

Ölçü lenti (Şəkil.16.2) və xətkeşlə (Şəkil. 16.3) tirciyin uzunluğunu ölçün (Şəkil. 
16.1). Bunun üçün əvvəlcə 

I. Alətin bölgüsünün qiymətini müəyyənləşdirin. 
II. Uzunluğunu ölçmək üçün ölçü lentini tirciyin üzərinə elə yerləşdirin ki, sıfır 

böigüsü tirin bir ucuna uyğun olsun. Tirciyin ikinci ucuna uyğun gələn bölgünün qi-
yməti cismin uzunluğunu göstərəcəkdir.

Bütün ölçmələrin hamısında müəyyən xətalar-səhv vardır. Ona görə də, ölçmə 
nəticəsində ölçülən fiziki kəmiyyətin təxmini qiyməti alınacaqdır.

Ölçmə zamanı yol verilən səhvə ölçmənin mütləq xətası deyilir. 
Xətalar müxtəlif səbəblərdən yaranır. Fiziki kəmiyyətləri məktəb alətləri ilə ölçən 

zaman yalnız olçü alətinin xətaları nəzərə alınacaqdır, digər növdən olan xətalar isə 
nəzərə alınmayacaqdır. 

Ölçü alətlərinin əksəriyyəti üçün ölçmənin mütləq xətası ölçü alətinin şkalasının 
bölgüsünün qiymətinin yarısına bərabərdir. 

Əgər tirciyin ikinci ucu bölgülərdən heç birinə uyğun gəlmir və 5 ilə 6 arasında 
olarsa, aydımdır ki, uzunluq 5 sm-dən böyük, 6 sm-dən kiçikdir (Şəkil. 16.4). 

Tirciyin uzunluğunun qiyməti üçün 16.4 şəklində göstərildiyi kimi bölgülərin 

qiymətinin 5 və 6 ədədlərinin ədədi orta qiymətini tapırıq. Həmin qiymət          
5,5 sm+6sm =5,5 sm2

. olacaqdır, bizim etdiyimiz 

səhv 0,5sm-dən artıq deyildir.

Ölçü lenti vasitəsi ilə tirciyin uzunluğunu ölçərkən 

aldığımız nəticəni aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik:

a= 5,5 sm ± 0,5 sm. Bu onu göstərir ki, tirci-

yin həqiqi uzunluğu 5 sm ≤ a ≤ 6 sm aralığında 

yerləşmişdir.

III. Yuxarıda göstərilən qaydaya əsasən tirciyin 

uzunluğunu millimetrik xətkeşlə ölçün (Şəkil. 16.5).

Şəkil. 16.4

Şəkil. 16.5

Şəkil. 16.2

Şəkil. 16.1

a
b

h

A

B C

D

A1

B1 C1

D1

Şəkil. 16.3



Müəllim kitabı

Standartln  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperi-

mentin) planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən 
edilməsi,tədqiqatın prosedurun, verilənlərin- məlumat- ların qeyd edilmə formasının müəyyən 
edilməsi,müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmə,verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq ma-
terialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).                                      

Fiz.baza.6. Kəmiyyət və keyfiyyət məlumatlarının müxtəlif formada (cədvəllər,diaqram-
lar,qrafiklər və başqa) yazılması və təşkil  edilməsi: məlumatların təşkil edilməsi üçün 
informasiya-kommunukasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi;

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qatdalarına əməl etməli. 

Tədrisin məqsədləri: 
.  Tətbiq etmənin, fərdi olaraq, öyrənilmiş qaydalara əsasən işin yerinə yetirilməsi,-

prosedurların həyata keçirilməsi, ölçmələrin (müvafiq ölçü vahidlərini tətbiq etməklə miqdarı 
təsvir etmək) bacarığının inkişaf etdirilməsi.

.Uzunluğun ölçülməsi. 

Şagirdləri dərsin məqsədi ilə tanış edin. 

16.2  şəkildə təsvir edilmiş ölçü lentinin bölgüsünün qiyməti   1 sm-dir. 

16.3  şəkildə təsvir edilmiş xətkeşin bölgüsünün qiyməti  1 mm-dir. 

16'
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 Mütləq xəta ölçmənin dəqiqliyi haqqında mükəmməl təsəvvür vermir. Eyni bir 
mütləq xətanı bir halda çox kiçik, digər halda isə çox kobud hesab etmək olar. Bu, 
ölçülən fiziki kəmiyyətin qiymətindən asılıdır.

Birinci halda mütləq xəta ölçülən kəmiyyətin 2 sm 100%=0,05%-dir.4000 sm

Ölçmənin dəqiqliyinin keyfiyyətini nisbi xəta ilə qiymətləndirirlər. 
Nisbi xəta - mütləq xətanın ölçülən fiziki kəmiyyətin moduluna olan nisbətinə 

deyilir. Nisbi xəta bizə göstərir ki,ölçülən fiziki kəmiyyətin bir vahidində nə miqdarda 
mütləq xətaya yol veririk. Nisbi xəta mücərrəd ədəddir və onu faizlərlə ifadə edirlər.
Nisbi xətanı e -ilə (epsilon) işarə edirik.

O zaman: e = ∆a
a 100% .

IV. Ölçmələrin və hesablamaların nəticələrini iş dəftərindəki cədvələ köçürün.

1. Əgər tirciyin ikinci ucu 5,5 sm-lə 5,3 sm arasında yerləşərsə, 
tirciyin uzunluğunu neçə qəbul edərsiniz?

2. Tirciyin uzunluğunun ölçmə nəticəsində alınan qiymətini necə 
yazardınız?

3. Verilmiş halda ölçmənin xətası neçəyə bərabərdir?
4. Xətaları nəzərə almaqla tirciyin uzunluğunu ifadə edin.

7. İkinci halda mütləq xəta ölçülən uzunluğun neçə faizini təşkil 
edir?

8.Sinif otağınızın sahəsini hesablayan zaman (səh. 13) və bar-
maqlarınızın uzunluğunu (səh.15) ölçən zaman aldığınız nəticələrə 
düzəliş etməni vacib hesab edirsinizmi? İzah edin, niyə? 

5. Fikrinizcə, ərazini hasarlayan zaman 40 m uzunluqlu ərazinin 
ölçülməsi zamanı buraxılan xəta 2 sm-ə bərabər olarsa, işə zərər ola-
caqdırmı? 

6. Eyni ilə həmin xəta ilə 40 sm uzunluqlu pəncərəyə salmaq üçün şüşəni ölçən 
zaman, işə zərər olacaqdırmı? 

# 

#1

2

Tirciyin uzunluğu

Ölçü i Lenti 
ilə, sm

Millimertik xət-
keşlə, sm

Mütləq xəta, 
sm

Ölçü lenti 
ilə xətkeşlə

Nisbi xəta,
%

Ölçü lenti 
ilə xətkeşlə
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1. Tirciyin uzunluğunu 5,2 və 5,3 sm-in ədədi orta 
  

2. Tirciyin həqiqi  uzunluğu 5,2 sm ≤ a ≤ 5,3 sm aralığında yerləşəcəkdir.

3. Bu halda hesablamanın xətası 0,05 sm-dən artıq olmayacaqdır. 

4. Milimetreləri olan xətkeş ilə ölçülən tirciyin uzunluğu  a= 5,25 sm ± 0,05 sm               
ilə  ifadə ediləcəkdir. 

5. Həyətyanı sahəni hasarlayanda ölçmə zamanı buraxılan  səhv   2 sm-ə  bərabərdir 
olduğuna görə, işə böyük ziyan verməyəcəkdir.

6. Pəncərəyə salınacaq şüşənin ölçülməsi zamanı buraxılan səhv həmin xəta ilə işə zərər 
gətirəcəkdir. Şüşə pəncərəyə sığmayacaq,yaxud aralıq (boşluq) qalacaqdır.

7.  % %.
40
2 100 5
sm
sm $ =

8. Mütləq və nisbi xətanın ölçülməsi  arzu olunandır. 

17'

sm

sm
sm

sm sm.



Şagird kitabı 

18

MƏSƏLƏ HƏLLİNƏ AİD NÜMUNƏ1.6

Məsələləri  həll edərkən  istifadə edəcəyimiz işarələrlə tanış olun.

Tez-tez istifadə olunan  
terminlər İşarələr Tətbiq nü-

munələri Necə oxunur 

1. Düsturların numera-
siyası 

(1); (2); 
(3)... 

V=Sh (1)
S=ab (2)

Birinici düstur
İkinci düstur

2. Yekun düsturlar (*); (**) S=ab (*)
V=a b h (**)

Ulduzlu düstur
iki ulduzlu düstur

3. Buradan alınır ki, ⇒ (1) ⇒ birincidən alınır 
4. və (2) (4) ikinci və dördüncü düsturlar
5. Yerinə yazaq (2) (3) ikincini üçüncünün yerinə 

yazaq
6. Ədədi qiymətlərini 
yerinə qoyaq

 (*) ədədi qiymətləri (*) 
düsturunda yazaq

7. İşarələyək ≡ F1=F2≡F bərabər olan F1 və F2 
kəmiyyətlərini F-lə işarə 
edək 

Məsələnin şərtiylə tanış olduqdan sonra vərəqin sol tərəfində verilənləri və ax-
tarılan kəmiyyətləri yazmalısınız. Sonra isə verilmiş bütün kəmiyyətlə bir vahidlər 
sistemi  ifadə edin. BS- Beynəlxalq vahidlər sisteminə üstünlük verilir. Əgər şəkil 
lazım olarsa, onu vərəqin sağ tərəfində çəkin.

1.  Yer kürəsində ən yüksək zirvə Everestin - hündürlüyü təxminən 8800 
m-dir. Əvvəlcə fərz edin, sonra isə, Yer kürəsinin dəqiq hazırlanmış modeli 
üzərində bu zirvənin hündürlüyünün nə qədər olacağını müəyyən edin ki, onun 
modelin sferasının radiusu 1m-ə bərabərdir. Sizin təxmininiz doğruldumu? 

Həlli 

Model üzərində Everestin h hündürlüyü   H hündürlükdən 
r-in R-dən neçə dəfə kiçik olduğu qədər kiçikdir, deməli  

  n = R
r =6400000–dəfə. (1) 

h = H
n

. (2)

(1) (2) ⇒ h = h =⇒H Hr
R R
r

. (∗)

(∗): h = 8800m.1 m
= 0,001375 m.

64000000 m
 Yaxşı olar ki, h mm –lərlə ifadə edək 

və yuvarlaşdıraq. h=0,001375 m =1,375 mm≈1,4 mm.

? h
Verilir: H=8800 m

 R=6400 000 m

 r = 1 m
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 Əlbəttə, qeyd olunanların birbaşa yadda saxlanılması çətindir və bu mərhələdə şagir-
dlərdən  tələb etməyin, onlar deyilənləri ardıcıllıqla məsələlər həll edən zaman öyrənəcəklər. 

Şagirdlərə məsləhət verin,məsələni həll edən zaman məsələnin şərtinin yaxşı anlaşılmasının 
böyük əhəmiyyəti vardır. Məsələnin şərtinin yaxşı başa düşülməsi  onu bildirir ki,şagirdlər 
hər bir sözün istər fiziki,eləcə də, ana dilində mənasını yaxşı bilməlidirlər. Hənçinin, hər bir 
cümlənin mənasını başa düşməlidirlər, özününki etməlidirlər (mənimsəməlidirlər). Məsələnin 
şərtini özlətinin, asan başa düşdükləri   dildə formalaşdırmalıdır. 

Məsələn, bu məsələni belə düşünə bilərlər: 
Ən yüksək zirvənin  Yerdən hündürlüyü  8800 m-dir. Təsəvvür edək ki, Yerin modeli 

varımızdır – radiusu bir metr olan dairə. 
Görəsən,modelin üzərində zirvənin hündürlüyü nə qədər olar? Bu hündürlüyü necə  

müəyyən edə bilərik? 
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Standartln nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza.6.Kəmiyyət və keyfiyyət məlumatlarının müxtəlif formada (cədvəllər,diaqram-

lar,qrafiklər və s.) yazılmasını və təşkil edilməsini: məlumatların təşkil edilməsi üçün 
informasiya-kommunukasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsini;

Fiz.baza.7.Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasındakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək.
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2. Təbəqə vərəqinin uzunluğu 1,5 m-dir, eni isə - 0,8 m. Vərəqin səthinin 
sahəsini müəyyən edin. 

Həlli 

Təbəqə vərəqinin səthinin sahəsi

S=a.b. (*) (∗): S=1,5 m 
. 0,8 m =1,2 m2.

? S
Verilir:: a=1,5 m

 b=0,8 m

Quru mili ≈ 1609 m    barrel neft üçün ≈159,0 l

Dəniz mili ≈ 1852 m    barrel quru, dənəvər cisimlər ≈ 115,6 l 

1 dyum = 25,4 mm    uncia aptek üçün ≈ 31,1 q

1 hektolitr (hl)=100 l    uncia ticarət üçün≈ 28,35 q

1 millilitr (ml)=0,001 l    karat = 0,2 q 

 

1 il ≈ 365 gecə-gündüz, 1 gecə -gündüz = 24 sat, 1 əsr = 100 il.

Praktikada istifadə olunan başqa-başqa vahidlər və onlar arasındakı əlaqələr

BS vahidlər sisteminin vahidlərinin misilləri və hissə vahidləri ilə əlaqələndirilməsi

Uzunluq vahidləri:
1 kilometr (1 km)=1000 m=103 m.
1 desimetr (1 dm)=0,1 m=10-1 m.
1 santimetr (1 sm)=0,01 m=10-2 m.
1 millimetr (1 mm)=0,001 m=10-3 m.

Kütlə vahidləri:
1 ton (1 t)= 1000  kq; 
1 sentner (1c)=100  kq; 
1 fut (1 f)=16  kq; 
1 qram (1 g)=0,001  kq. 

Zaman vahidləri:

1 dəqiqə (1 dəq) = 60 saniyə (san.)  1 saat (1 saat) = 60 dəq = 3600 san.

Sahə vahidləri 

1 kvadrat kilometr (1 km2)= (1000m)2=1 000 000 m2=106 m2. 
1 hektar (1 ha)=10 000 m2=104 m2. 
1 ar (1 a)=100 m2=102 m2. 
1 kvadrat desimetr (1 dm2)= (0,1m)2=0,01 m2=10-2 m2. 
1 kvadrat santimetr (1 sm2)= (0,01m)2=0,0001 m2=10-4 m2. 
1 kvadrat millimetr (1 mm2)= (0,001m)2=0,000 001 m2=10-6 m2. 

Həcm vahidləri 
1 kub kilometr (1 km3)= (1000m)3 =1000000000 m3=109 m3.           
1 kub desimetr (1 dm3)= (0,1m)3 =0,001 m3=10-3 m3. 
1 kub santimetr (1 sm3)= (0,01m)3 =0,000001 m3=10-6 m3. 
1 kub millimetr (1 mm3)= (0,001m)3 =0,000000001 m3=10-9 m3.          
1 litr (l)=1dm3 =0,001 m3=10-3 m3. 
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Bu məsələni oxuyan zaman şagirdlər bilməlidirlər,yaxud,başa düşməlidirlər (yaxud, 
siz deyəcəksiniz) ki, vərəq lövhə nazik metaldan hazırlanmış dəmirdir. 

Vərəq şəkilli bu lövhə düzbucaqlı formasındadır. Düzbucaqlının sahəsi  S=a×b 
düsturu ilə hesablanır. 

Sorğu zamanı uzunluq vahidləri arasındakı əlaqəni şagirdlərə xatırladın. Sonra 
isə,mütləq, sahə vahidlərini bir-biri ilə necə əlaqələndirəcəklər. Həmçinin, həcm vahidlərini. 
Dərslikdə nümunələr verilmişdir. 

Başqa misallar da tərtib edin və onları məşq etdirin. Məsələlər toplusundakı  birin-
ci fəslin məsələlərindən istifadə edin. Onlar vahidlər arasında əlaqə yaratmağa yardım  
edir,həmçinin, məsələnin şərti ilə tanış olarkən şagirdlər faydalı məlumatlar əldə edirlər. 

19'
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Ətraf aləmin müşahidəsi 

Nəzər gəzdirin. Gördüyünüz cisimlərin adlarını deyin. Elə bir yer seçin ki, 
mümkün qədər geniş mühit görəsiniz. Ətraf aləmdəki ən yaxın cisimdən ən 
uzaq olan cismə qədər nəzər yetirin. Yer üzərində və səmada hansı dəyişiklikləri 

gördüyünüzü sadalayın və yazın. Elə bir nə isə vardırmı ki, dəyişikliyə məruz 
qalmasın? 

Sizin təxmininiz necədir, 20.1 şəkillərdə təsvir edilmiş təbiətdə bir il ərzində 
hansı dəyişikliklər gözlənilir (gələcək ildə)? Təxmininizi iş dəftərinə yazın. 

Saniyələr içində hər şeyi nə dəyişə bilər? 

Tapşırıq

Şək. 20.1
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Şagirdlərdən xahiş edək ki, tapşırığı təlimata əsasən yerinə yetirsinlər. Müvafiq yazıları 
iş dəftərinə qeyd edirlər. 

Tapşırığı belə yoxlayaq: şagirdlərdən biri cavabı oxuyur, digərləri isə diqqətlə qulaq 
asırlar və növbə ilə fərqli qeydləri əlavə edirlər. 

Lazım olan hallarda, siz də öz fikrinizi deyin və cavab tamalanmış olacaqdır.
Verilmiş tapşırığı yerinə yetirməklə onlarda müşahidə və təsvir etmək bacarığı inkişaf 

edəcəkdir; 
Yazı  bacarıq-qabiliyyətləri və yaradıcılıq qabiliyyətləri inkişaf edəcəkdir. 
Tapşırığın yerinə yetirilməsi keyfiyyətinə, yaxud, bacarığa görə  onları qiymətləndirə 

bilərik. 

Nəzəri olaraq, çox şey gözlənilir. 
Məsələn, uzun müddətdən sonra su tamamilə quruya bilər,yaxud, əksinə, böyük şəlaləyə 

dönüşə bilər. 
Meşə tamailə qurusun, yaxud, əksinə,yeni-yeni ağaclarla dolsun. 
Qısa müddət ərzində isə, fəsillərə görə olan dəyişikliklər, suyun azalması, artması, 

donması, meşənin yaşıllaşması, saralması, yarpaq tökülməsi başladı, yarpaqlar töküldü, qar 
yağdı və sair. 

Saniyələrdə çox şeyin dəyişməsi mümkündür; zəlzələ,vulkan püskürməsi, yanğın,müharibə,  
meteor  düşməsi-çox dəyişiklik edəcəkdir. 

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 

çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək.
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FİZİKA NƏYİ ÖYRƏNİR
1.7 

Ətrafımızda mövcud olan hər şey, təbiət adlanır.
Təbiət fasiləsiz dəyişən materiyadır. Alimlər təbiətdə 
real mövcud olan hər şeyi  materiya adlandırırlar: 
ulduzlar, Yer kürəsi, toz hissəcikləri, su damcısı, 
bitkilər, heyvanlar və s. Onları fiziki cisim adlandırır-
lar. Biz, özümüz də, təbiətin tərkb hissəsiyik. İşıq, 
radiodalğalar da təbiətə aiddirlər, lakin, onları cisim 
adlandıra bilmirik. Bütün cisimlərin forma və həcmi 
var. Fiziki cisim maddələrdən təşkil olunmuşdur. Qızıl 
maddədir,ondan hazırlanmış əşya isə fiziki cisimdir; 
su maddədir, su damcısı – fiziki cisimdir; hava maddələrin qarışığıdır, qabda olan 
hava – fiziki cisimdir.

 Təbiət fasiləsiz olaraq dəyişir. Təbiətdə baş verən hər cür dəyişikliyə hadisə deyilir. 

Bitkilərin yaşıllaşması və çiçəklənməsi təbiət hadisələridir.Bu sətirləri oxuyan zaman 
beyninizdə baş verən dəyişikliklər də təbiət hadisəsidir. 

Şəkil 21.1

1.Şəkil 21.1-də təsvir olunan fiziki cisimlər bir birindən nə ilə 
fərqlənirlər? 

2. Boşqab fiziki cisimdir. Boşqab hansı maddələrdən hazırlana bilər? 
Digər hansı maddələrdən hazırlana bilər? 

3. Alüminium maddədir. Alüminiumdan hazırlanmış olan gördüyünüz cisimləri 
sadalayın. Alüminiumdan hansı başqa cisimlər hazırlana bilər? 

4. Müşahidə etdiyiniz başqa təbiət hadisələrini yadınıza salın. 

Şəkil. 21.2. Yəqin ki, sizlərdən çoxu birinci qara 
sevinibdir; çətinlikli qışdan sonra isə - qarın əriməsi.

Şəkil. 21.3. Buludların necə yarandığını müşahidə 
etmisiniz, ildırımı, yağışın yağmasını, kəsməsini 
görübsünüz.

 Su damcısının və Yerin ortaq nəyi vardır?

• Şəkil 20.1–də təsvir olunan təbiətdə hansı dəyişikliklər gözlənilir?
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Dərsin məqsədi. 

Müşahidənin, təsvirin analizinin, təsnifat bacarıq-qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi. Təbiət 
hadisələrini təsvir etmək. 

Bu paraqrafı öyrənərkən -təbiət, fiziki cisim, təbiət hadisələri - anlayışlarının şüurlu başa 
düşülməsinə xüsusi fikir verin. Dərsi elə idarə etməlisiniz ki, hər anlayışı  daxil etdikdən 
sonra şagirdlər özləri nümunələr desinlər. 

Nümunələri analiz etdikdən sonra şagirdlər nəticə çıxaracaqlar ki, fiziki cisimlər   for-
malarına, ölçülərinə, rənglərinə və  hallarına  görə bir-birilərindən fərqlənirlər.

4. Suallara cavab verən zaman, şagirdlər, əksər hallarda, keçmişdə olan hadisələri yada 
salmağa çalışırlar. Onlara qulaq asaq. Sonra isə mütləq deyək ki, hal hazırda ətrafımızda baş 
verənlər,fiziki hadisələrdir. Məsələn, günəş tərəfindən ətraf mühitin qızması və işıqlanması; 
danışan zaman səsin yaranması və yayılması, əllərimizin və ayaqlarımızın hərəkəti, qalıxıb-
enmək və ümumiyyətlə,hər cür dəyişiklik. 

Şagirdə deyək ki, fiziki hadisələrdən başqa, kimyəvi hadisələr də vardır.  Kimyəvi  
hadisələr zamanı maddə dəyişir. 

 Fiziki hadisələr də bir-birindən fərqlənir. Sonra isə onlardan xahiş edək ki, fiziki 
hadisələri sadalasınlar. 

Belə də davrana bilərik: onların dedikləri nümunələri lövhəyə yazaq: sonra onlardan 
xahiş edək ki, oxşar hadisələri qruplara ayırsınlar. Prosesi elə idarə edək ki, nəticələr 
çıxaraq: işıq, istilik, elektrik, mexaniki  və sair fiziki hadisələrdir. 

Təbiətdə baş verən bu və ya digər dəyişikliklərin  təsadüfən baş vermədiyini, hər  hansı 
müəyyən səbəbdən baş verdiyini  mənimsəmələri olduqca əhəmiyyətlidir. Bizim məqsədimiz 
hadisəni yaradan səbəbi tapmaqdır. Aydındır ki, bu mövzunu bir dərsdə  və bir neçə mis-
allar gəkməklə  həll edə bilmərik. Bunun üçün çoxlu düşüncə və vaxt lazımdır. Əqlimizi 
günbə-gün, addım-addım  fikirləşmək və mühakimələr yürütməyə hazırlamalıyıq. 

Standartln  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını.

Bu mövzuya aid iki video dərs çəkilmişdir,onları saytdan tapın: 
https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos 
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1. Şəkil 21.1-də təsvir olunmuş cisimliər bir-birilərindən fərqlənirlər: maddələrinə, aqreqat 
hallarına, formalarına, ölçülərinə, rənglərinə, temperaturlarına, təyinatlarına görə və sair. 

2. Şüşə, çini, alüminium, mis, plastmas, qızıl, gümüş və sair. 

3. Alüminiumdan hazırlana bilər: qaşıq, boşqab, qazan, pənsərə transportirin hissələri,tikinti 
materialları və sair. 
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Təbiət hadisələrini öyrənməklə, insanlar müəyyən etdilər 
ki, bu dəyişikliklər təsadüfi olmaylb, daimi və dəyişməz 
qarşılıqlı əlaqədədir, qanunauyğundur. Məsələn, şimşək öz-
başına baş vermir. O,havanın sürətlə genişlənməsi nəticəsində 
əmələ gəlir. Hava isə qızdığına görə genişlənir.  Havanın 
qızmasına ildırım səbəb olur. İldırımın da öz yaradıcı 
səbəbi vardır. 

Fizika təbiət hadisələrini öyrənən elmlərdən biridir.
Fizikanın öyrəndiyi hadisələrə fiziki hadisələr deyilir.
,,Fizika”sözü yunanca ,,fyuzis” sözündən əmələ gəlib
- təbiət demıkdir. Onu, elmə ilk dəfə dahi yunan alimi 

Aristotel daxil etmişdir.
Fizika qanunları universaldır.

Onları digər təbiət elmləri də 
müvəffəqiyyyətlə istifadə edirlər.

Təbiəti öyrənən elmlərin məqsədi, 
təbiət qanunlarını aşkar etmək, öyrən-
mək və onları insanların güzaranını 
yaxşılaşdırmaq üçün tətbiq etməkdir. 

5. Fikrinizi bildirin,insan təbiət hadisələrindən asılıdır, ya yox? 

6. İnsan tərəfindən təbiətin dəyişdirilməsinin elə misalını deyin ki,                
həmin dəyişikliklər insanlara ziyan kimi qayıtmış olsun. 

7. Aşağıda sadalanan sözlərdən hansı maddə, cisim, hadisədir: 
avtomobil, mis, ulduz, yağış, qaçış, yarpaq tökümü, top, işıltı, alma, qar uçqunu, Yer 

kürəsi, rezin, qələm, polad, ot biçimi? 

Aristotel
(Eramızdan əvvəl 384-322)

Qanun (yunanca - qayda): 1. Əşyalar və hadisələr 
arasında mövcud olan daimi və dəyişməz əlaqə. Təbiət
qanuları, cəmiyyəətin inkişaf qanunları, təfəkkür qa-
ninları. 
2. Qanunverici hakimiyyətin hamı üçün təsis etdiyi 
məcburi davranış qaydaları.
3. Ümumi məcburi qayda.
Universal (latınca) - hərtərəfli, hər şey üçün tətbiq  
edilən.

  8. Fikrinizcə, döşə-
mə dən eyni hün dü-
r lükdən iki eyni cür içi 
boş polietilen bu tulkasını 
(Şəkil.24.1a) eyni zamanda 
əlimizdən buraxsaq,onlar-
dan Yerə hansı daha tez 

düşəcəkdir? Sizin və qrupun 
təxminini iş dəftərinə yazın.  
   
 9. Sizin fikrinizcə, su ilə dolu və boş polietilen butulkasını (Şəkil.22.1,b) döşəmədən 
eyni hündürlükdə əlimizdən buraxsaq,onlardan hansı Yerə daha tez düşəcəkdir? Neçə 
dəfə tez? Sizin və qrupun təxminini iş dəftərinə yazın. 

a
Şəkil. 22.1

b
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1. imitasiya - həqiqətə oxşatmaq-yamsılamaq.

5, 6.Suallara cavab vermək üçün şagirdlərə cütlüklərdə işləmək imkanı verək.   
Yəqin,onlar fikirləşəcək və deyəcəklər ki, insanlar təbiət hadisələrindən asılıdırlar. Meşələrin 
qırılması, çayların çirklənməsi,ərazinin-ətraf mühitin baxımsızlığı, düzgün işləməyən-nasaz 
maşınlar, kimyəvi istehsalat və s. İnsanın özünün verdiyi zərərlər.

7.

8,9. Yaxşısı odur ki, şagirdlər qrupları özlərinin istəklərinə görə yaratsınlar.  Sonra 
isə onlara içi boş, eyni cür iki politilen butulkasını göstərək və sual verək:döşəmədən 
eyni hündürlükdən hər iki əlimizi eyni vaxtda buraxsaq, onlardan hansı yerə daha tez 
düşəcəkdir? Şagirdlər qruplardda müzakirə edə bilərlər və sonra da cavabı yaza bilərlər.
Təcrübəmizdən bilirik ki, şagirdlər bu suala eyni cür cavab verəcəklər- butulkalar eyni 
zamanda düşəcəkdir. 

Əgər içi boş və su ilə dolu butulkanı eyni ilə həmin hündürlükdən eyni zamanda 
əlimizi buraxsaq, hansı daha tez düşəcəkdir? 

Şagirdlər bu suala da cavab verən zaman  eyni ruhda olacaqlar- su ilə dolu olan 
butulka daha tez düşəcəkdir. 

- Su ilə dolu olan butulka neçə dəfə tez düşəcəkdir? 
- Gözləniləndir, lakin səhv cavab-neçə dəfə ağırdır, o qədər. Təxminən 20-25 dəfə. 
Diqqət yetirək ki, şagirdlər təxminlərini iş dəftərinə yazsınlar. Sonra isə öz qərarlarını 

bütün sinfə tanış etsinlər. 
Bir daha yenə soruşaq: əgər su ilə dolu olan butulka boş butukadan 20-25 dəfə daha 

tez düşürsə, o zaman butulkaların düşmə  müddətləri arasındakı belə böyük zaman fasiləsi 
fərqi  təcrübə ilə görünə bilər, ya yox? Onların cavablarını gözləyək-butulkaların düşmə 
müddətinin aralığındakı belə böyük fərq təcrübə ilə mütləq görünəcəkdir-yaxşı qeyd edək.

Ola bilər ki, şagirdlər sizdən soruşsunlar: ildırımın yaranma səbəbi nədir? 

-  İldırım atmosferdə elektrik yüklərinin boşalmasıdır. Elektrik yükü nədir, cisimlər 
necə yüklənir və boşalma necə olduğunu sonralar öyrənəcəklər. İndi isə, yaxşı olar ki, 
əgər elektrofor maşınınız vardırsa, onun işləmə prinsipini göstərin. Kürəciklər arasında 
yaranan qığılcımlar ildırımın, çırtıltıların səsi  isə şimşəyin imitasiyası1 olacaqdır. Bu 
təcrübə şagirdlərdə böyük maraq oyadacaqdır. Burada ,,itirilmiş” vaxt mütləq öz bəhrəsini 
verəcəkdir və on qat artığı  ilə ödəniləcəkdir. Əgər elektrofor maşınınız yuxdursa, şagirdlərə 
tapşırıın, evdə təcrübə etsinlər:qaranlıqda quru polietilen butulkasını bir neçə dəfə sürətlə 
sonra da  yavaş-yavaş quru əlləri ilə, yaxud kağızla  sürtsünlər və müşahidə etsinlər. 
Zəif işıqlanmanı görəcəklər və çırtıltının səsini eşidəcəklər. Bu ildırımın imitasiyasıdır.

Maddə mis, rezin, polad

cisim avtomobil, ulduz, top, alma, Yer kürəsi, qələm
yağış, qaçış, yarpaq tökümü, işıltı, qar uçqunu, ot biçimi
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 Bütün cisimlərin forma və həcmi vardır. 
 Eyni bir yerə iki cisimi (hissəciyi)belə yerləşdirmək mümkün 

deyildir. 

Bu cümləni istifadə etməklə nəticə çıxara bilərik:

Butulkaya  kürəcik atdıqda

a. Butulkada havanın həcmi artacaq;

b. Butulkada havanın həcmi azalacaq;

c. Butulkada havanın həcmi dəyişməyəcək.

ç. Butulkada havanın həcminin artmasını, azalmasını 
və dəyişməz qalacağını demək mümkün deyil.

Ətrafımızda mövcud olan hər şey təbiətdir. Təbiət kəsilməz dəyişir. Təbiətdə 
baş verən hər cür dəyişiklik- hadisə adlanır.

Fizika təbiət hadisələrini öyrənən elmlərdən biridir. Fiziki cisim maddələrdən 
təşkil olunubdur.

Fiziki cismin forma və həcmi vardır.

Məntiq (yunanca) - 
düşüncə, forma və qanun-
lar haqqında elmdir.

Məntiqi - ardıcıl, sübut 
edilmiş, doğru.

Təcrübənin məqsədi: təxminin təcrübə ilə yoxlanıl-
ması vacibliyini görmək.

 8-ci və 9-cu çalışmalara uyğun təcrübələri bir neçə 
dəfə mütləq təkrar edin və aldığınız nəticələri iş dəftərinə 
yazın.

Kimin təxmini doğru çıxdı: sizin, qrupun, hər ikisi 
də, yaxud heç biri?

Təcrübə üçün lazımdır:
 İki polietilen
butulka
 su

Ev təcrübəsi

,,`MƏNTİQDƏN KƏNAR TƏHSİL BƏHRƏSİZ ƏMƏKDİR” 

Belə formalı məsələləri həll edən zaman, siz, verilmiş məlumatın (biliyin) əsasında 
nəticələr çıxarmaq bacarığını (məlumat bir,yaxud bir neçə cümlədən ibarət ola bilər) 
qazanacaqsınız. Problemli məsələlərin həlli prosesində anlayacaqsınız: nə barəsində 
məlumat tapmalısınız və hansı biliklər əsasında nəticələr çıxarmaq lazım gəldiyi 
bacarığına sahib olacaqsınız .

Bilirəm ki: 
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Doğru cavab b.

İxtiyari testə cavab verərkən,şagird əsaslanacağı məlumatı xatırlamağa çalışır. 
Belə tip məsələlərdə bu məlumat verilmişdir. Məsələnin şərti ilə tanış olarkən və 

cavab verərkən, şagirddə, başqa situasiyalarda nə barəsində məlumat axtaracağını anlamaq 
bacarığı işə düşəcəkdir. 

Həmçinin, şagirdin biliyi yoxdursa, bu məlumatla tanış olaraq,testdə qoyulmuş sualı 
həll etmək üçün bilik əldə edir. Əgər, bu bilik əsasında suala doğru cavab verərsə, 
deməli, onun məntiqi mühakimə nyürütmək bacarığı vardır. Siz onlara həll etmək üçün 
belə məsələlərdən  nə qədər çox versəniz, bu bacarıq da o qədər çox inkişaf edəcəkdir.

Standartln  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperi-

mentin) planlaşdırılması (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən 
edilməsi, tədqiqatın prosedurun, verilənlərin- məlumat- ların qeyd edilmə formasının 
müəyyən edilməsi, müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğunluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).                                      

Fiz.baza.7.Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq,dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları,hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı 
və tətbiq etməl.                                                                   

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qatdalarına əməl etməli. 
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MÜŞAHİDƏ VƏ TƏCRÜBƏ. HİPOTEZ1.8

Təbiət hadisələrini müşahidə etmənin və onların izah      edilməsi-
nin elmlərin inkişafında böyük əhəmiyyəti vardır. 

Müşahidə etmək, təbii olaraq,insanın müdaxilə etmədiyi 
hadisələri seyr etməkdir.              

Çox zaman bu və ya digər hadisələri öyrənmək üçün yalnız 
onu müşahidə etmək və nəticələrinin analizi kifayyət deyildir. Belə 
olan hallarda insanlar hadisələri araşdırmaq üçün- təcrübələr edir, 
yəni eksperimentlər - süni şərait yaradırlar. 

Təcrübə keçirmək üçün müxtəlif alətlər lazın gəlir. Müşahidə və 
ölçmələr üçün lazım olan alətlər vardır. Onlardan bəzisi çox sadədir.
Məsələn, ölçü xətkeşi, menzurka,t ərəzi və sair; bəziləri isə -mürək-
kəbdir. Onların iş prinsipi müxtəlif fiziki proseslərə əsaslanmışdır.

Elmi təcrübənin məqsədi hər  hansı  suala  cavab  verməkdir.  
Ev təcrübəsində gördükləri hadisələri analiz edək:

a. Döşəmədən eyni hündürlükdə eyni zamanda əlimizi buraxdıqdan 
sonra eyni növ boş butulkalar döçəməyə eyni vaxtda düşəcəkdir.

b. Döşəmədən eyni hündürlükdə eyni zamanda əlimizi burax-
dıqdan sonra su ilə dolu olan və boş butulka yerə eyni zamanda 
düşəcəkdir (Şəkil. 24.2).

1. Sizin təxmininizə görə, təbiət hadisələrini görmək və müşahidə 
etmək arasında fərq vardırmı? 

2. Aydındır ki, su damcılarının damdan, yarpaqdan necə qop-
duğunu… görübsünüz, bu hadisəyə təəccüblənibsinizmi? Suallarınız 

yaranıbdır? Konkret olaraq nə? 
3. Müşahidə etdiyiniz hər hansı hadisəni yadınıza salın. 

4. Hər hansı təcrübə keçiribsinizmi? 
5. Yayda otlar üzərində şeh sezdilər və diqqətlə 

nəzər saldılar. 
Xüsusi soyudulmuş qabın üst səthində əmələ 

gəlmiş nəmi araşdırdılar. Hadisəni nə zaman təcrübə ilə, nə 
zaman müşahidə etməklə öyrənirlər?

Şəkil. 24.2

 Hansı butulka ötəcəkdir (Şəkil. 24.1)? 

Şəkil. 24.1

• Döşəmədən eyni hündürlükdə, eyni zamanda əlimizi buraxdıqdan sonra, eyni  
cür içi dolu və boş olan polietilen butulkadan hansı yerə daha tez düşəcəkdir? 

• Su ilə dolu və boş butulkadan hansı daha tez düşəcəkdir? 
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Standartln  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimen-

tin) planlaşdırılması (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilmə-
si, tədqiqatın prosedurun, verilənlərin- məlumat- ların qeyd edilmə formasının müəyyən 
edilməsi,müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi,müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).                                      

Fiz.baza.7.Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq,dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı 
və tətbiq etməl.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükə-
sizlik qatdalarına əməl etməli. 

1. Görmə və müşahidə arasında böyük fərq vardır. Yol gedirik.Çox 
şeylər(evləri,maşınları,insanları…)baxırıq-görürük. Lakin, təəccüblənmək istəmirik (təəccüblənə 
bilmirik). Ötüb keçərik və -Nə gördün?- sualına ola bilsin ki, konkret bir cavab verə 
bilməyək.  

Müşahidə etmək-diqqətlə yaxşı baxmaq,nəyə isə diqqət yönəltmək, ürəkdən  sınamaq. 
Müşahidə etmək müəyyən hadisələrin-öyrənilməsi, tədqiiq edilməsi  məqsədi  ilə- necə 

həyata keçdiyinə diqqət yetirməkdir. 
2. Yağışı -bir dəfə yox, dəfələrlə görməyimiz yox, hətta  qaçmışıq.
Lakin, buna baxmayaraq  islanmışıq.
Yəqin ki, çoxumuz fikirləşməmişik, yağış damcıları  niyə və necə qopurlar; niyə 

müxtəlif ölçudədirlər? Damdan qopan zaman onların forması necədir və niyə qopurlar? 
Düşən zaman formalarını niyə və necə dəyişirlər? Çox saylı suallara cavab vermək üçün 
hadisələrin inkişafına göz  qoymaq-müşahidə etmək lazımdır. 

Qeyd edək ki, həmin hadisələri öyrənmək üçün yalnlz müşahidə etmək kifayyət deyildir. 
3. Günəş və Ayın çıxması və batması; yağış və qar yağması; bitkilərin çiçəklənməsi                                                              

və solması; qar sürüşməsi; gölməçənin quruması və çoxlu sayda digərləri. 
4.  - Hansı butulka tez düşəcəkdir? Bu suala cavab vermək üçün düşən butulkanı 

müşahidə etmək elmi təcrübədir.
5.Hadisələri müşahidə etməklə öyrənmək otlar üzərində şehə göz gəzdirməklə başladı.

Qabın üzərində əmələ gələn nəmin araşdırılması isə-təcrübə ilə.

Dərsin məqsədi: 
• Müşahidə etmə, təxminlər söyləmə, eksperiment keçirmə, qərarlar çıxarma bacarığının 

inkişaf etdirilməsi. 
• Təbiət hadisələrini öyrənən zaman təcrübə və müşahidələrin əhəmiyyətinin müəyyən 

edilməsi. 
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Bu faktdır.İlk baxışdan, ağır cisim yüngül cisimə nisbətən 
daha tez düşməlidir. Eksperimentin nəticəsi bu təxminə niyə 
ziddir? Butulkalar daha böyük hündürlükdən düşərsə, yenə 
həmin  nəticəni  alardıq? Bu suallara sonrakı siniflərdə 
müfəssəl cavab alacağıq. İndi isə təcrübələrdən aldığımız 
gözlənilməz  nəticə  bizə  əsas  verir ki, deyək: 

İstənilən mülahizənin, təxminlərin döğruluğu hökmən 
təcrübə ilə yoxlanılmalıdır. Doğruluğu təsdiq olunmayan 
fikrə-nəyinsə haqqında söylənilən təxminə-hipotez deyilir.

Dahi İtaliyalı alim Qalileo Qaliley elmi hipotezin 
təcrübə ilə yoxlanılmasının ənənəvi əsasını qoymuşdür. O, 
elmi eksperimental fizikanın əsasını qoyandır. 

Müşahidələr və təcrübələr bilik əldə etmənin mənbələridir.
Elmi bilik əldə etmək üçün təcrübələrin nəticələrinin analiz 
edilməsi və izahı, hadisələrin səbəblərinin axtarılması vacibdir. 

Müasir aləmdə insanların bilikləri vardır, həmin biliklər onlara ətraf aləmi yaxından 
tanımaqda və onu dəyişməkdə yardım edir. İnsan bilir ki, ətraf aləmi necə müşahidə 
etsin, necə tanısın və təbiətin qanunlarını necə müəyyən etsin. Bu  dərslik  vasitəsi  
ilə   biz ardıcılıqla təbiətin sirlərini və qanunauyğunluqlarını paylaşacağıq, onlara nail 
olmaqla insanlar yaradıcılıq və ixtiraçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirdi. 

Şəkillərdə siz insanların bu qabiliyyət sayəsində yaratdığı möcüzə ixtiraları  
görürsünüz.            

Qalileo Qalilei
(1564-1642)
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İnsan Ayda olubdur. İnsan arzulayır,düşünür və əlbət, tezliklə planetlərdə olacaqlar, 
sonra…. 

Texnologiyaların, proseslərin inkişafı imkanlar yaratdı...
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Tapşırıq 

Layihə 

Sizi daha çox maraqlandıran nəqliyyat vasitələrindən hər hansı birini, yaxud, hər 
hansı əşyanı seçin. Sizinlə eyni marağı olan yoldaş, yaxud, yoldaşlar tapın. 

Seçdiyiniz əşya (əşyalar) haqqında məlumatlar toplayın. İnkişafın müxtəlif mərhələləsində 
bu baxımdan hansı dəyişikliklərə məruz qalıbdır. Verilmiş modeldə hansı dəyişikliklər 
etməniz haqqında təxminlər söyləyin. Niyə? Daha yaxşısını- necəsini arzulayardınız? 

Onun hansı materiallardan hazırlandığını müəyyənləşdirin. İnkişaf mərhələsində, 
bu baxımdan, hansı dəyişikliyə məruz qalıbdır. Dəyişikliklərin niyə olması barədə 
təxminlər söyləyin. 

İstismar (ekspluatasiya) nəticəsində ətraf mühitih kirlənməsi barədə müzakirə edin.
Ekoloji baxımdan nə qədər təmizdir? Yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə nə təklif edirsiniz? 

Layihəyə əsasən keçirdiyiniz araşdırmalar haqqında iş yazın. Müəllimə və sinif 
yoldaşlarınızla  tanış edin. 

6. Fizikanı bilmənin insanlar üçün nə faydası vardır? 

Müşahidə etmək insan müdaxilə etmədən baş verən hadisələrə nəzər salmaqdır. İstə-
nilən mülahizənin təxminin doğruluğu hökmən təcrübə ilə yoxlanılmalıdır. Doğrulu-
ğu təsdiq olunmayan fikrə-nəyinsə haqqında söylənilən təxminə-hipotez deyilir.

Bilirəm ki: 
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1. Bu, uzun müddətli layihədir. Şagirdlər bütün il boyu bu layihə üzərində işəyəcəklər 
və ilin sonunda materialları təqdim edəcəklər. 

Bu elə layihədir ki, onun üzərində işləmək məktəbdə tədris prosesinin sonunadək davam 
edə bilər. Biliyə yiyələnməklə birlikdə, müzakirə olunan obyektin xüsusuyyəti-öyrənilməsi 
başqa mərhələyə keçir. Ən yaxşı iş şagirdlərin yaradıcılıq konfransında müsabiqəyə təqdim 
oluna bilər. 

6. Müasir həyatı gündəlik istifadə etdiyimiz alətlərdan, qurğulardən və maşınlardan 
kənar təsəvvür etmək mümkün deyil. Avtomobillərin, qatarların, təyyarələrin, televizorların, 
radio qəbuledicilərin, dondurucuların, maqnitofonların, kompyuterlərin,telefonların, elektrik 
enerjisi mənbələrinin və onların işlədicilərinin və saysız-hesabsız başqa qurğuların işəməsi 
fizikanın qanunlarına əsaslanmışdır və onları dərindən bilmədən qurğular yaratmaq və 
mükəmməlləşdirmək mümkün deyildir. 

Fizika-texnikanın əsasıdır və müasir adam üçün onu bilmək vacibdir. 
Fizikanı bilmək məntiqi düşüncə qabiliyyətini inkişaf etdirir. 
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1.9 BİLİYİNİZİ YOXLAYIN

2. Xanalarda verilmiş kəmiyyətləri bir-biri ilə müqayisə edin. 

1 10 ha     12000 m2

2 8 ton     50 fut

3 2 sm3
    2 ml

4 5 dm3
    5  kq

5
Lövhənin kənarlarının ölçüləri 2×5 m2. Masa səthinin sahəisi - 150×200 sm2.

Lövhənin sahəsi      Masa səthinin sahəsi  

Pomidorun kütləsini müəyyən edin. Cavabı 
qramlarla və milliqramlarla  ifadə edin.

1.

 Şəkil. 28.1

Termometrin (a) və sanyəölçənin (b) böl-
güsünü və göstərişini müyyən edin.

 Şəkil. 28.2

50 mq10 q 100 q a

b

MƏSƏLƏLƏRİ HƏLL EDİN 

1.  Təxmin edin, həcmi 1,5 l olan su ilə dolu polietilen butulkanı şaquli olaraq 
ağzı aşağı çevirsək,hansı müddətə boşlacaqdır? Təxmininizin doğruluğunu təcrübə 
ilə yoxlayın?

2.  İsa peyğəmbərin doğulduğu gündən bu günə qədər neçə saat keçdiyini müəyyən 
edin. 

3.  Futbol topunun kütləsi standarta görə 430 
q-dır. Onu milliqramlarla, kiloqramlarla və 
tonla ifadə edin. Hansı vahiddən istifadə 
etmək daha əlverişlidir? 

4.  Məftili xətkeşə sıx dolasaq, sarğıların sayı 
60-a bərabər olarsa və dolaqlar 3 sm-i örtərsə, 
məftilin diametrini tapın (Şəkil. 28.3). 

Şəkil. 28.3
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Pomidorun kütləsi 110 q və  50 mq = 110,05 q=110050 mq.
Termometrin bölgüsünün qiyməti  (250C - 200C):10=0,50 C 
Saniyə ölçənin göstəricisi - (6 san- 3 san):3=1 san. 

Dərsin məqsədi: 

• Mənimsənilmiş biliklərin tərbiqinin,kommunukasiyanın, təsnifatın və nəticələr 
çıxarmaq bacarığının inkişaf etdirilməsi. 

1. Təxminin doğruluğuna təcrübə vasirəsi ilə əmin ola bilərik. Butulkanın boşalmasının 
zaman aralığı ≈ 16 san-dir. Əgər butulkanın səth qabığı həddən artıq nazik olarsa, onlar 
bir-birinə yaxınlaşacaq və uzaqlaşacaqdır,butulkanın boşalmasının zaman aralığı azalacaqdır. 

2.  2010-cu ilin 23 noyabrına qədər ≈2010.365 gündüz-gecə+(10.30+22) gündüz-
gecə=732 190×24 saat + 322×24 saat=17 572 560 saat+7728 saat. 

Qəbul edin ki, bir il təxminən 365 gündür. 

3. Futbol topunun  standart kütləsi ≈430 q-dır. 430 q=430. 1000 mq=430000mq; 
430 q=430. 0,001 kq=0,43 kq=0,43 kq. 0,001 t = 0,00043 t. Ən əlverişli olan q-dan 

istifadə etməkdir.
4. Xətkeşin üzərinə dolanmış sim 60 dolaqdan ibarətdir və 3 sm-i örtdüyünə görə, 

diametri də 3 sm-dən 60 dəfə az olacaqdır, yəni diametr 3 sm/60 = 0,05 sm=0,5 mm 
olacaqdır. 
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2. Xanalarda verilmiş kəmiyyətləri bir-biri ilə müqyisə edin. 

1 10 ha          >       12000 m2

2 8 ton         >     50 fut

3 2 sm3
        =       2 ml

4 5 dm3
                5 kq   Müqayisə etmək olmaz

5
Lövhənin kənarlarının ölçüləri 2×5 m2. Stolun səth sahəsi - 150×200 sm2.

Lövhənin sahəsi        >     Stolun səth sahəsi  
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 Bütün cisimlər forma və həcmə malikdir. 

 Eyni bir yerə iki cismi (hətta hissəciyi) yerləşdirmək mümkün
deyildir.
 

Bu cümlədən istifadə etməklə nəticə çıxara bilərik ki:

1. Su ilə dolu lüləkli stəkanda artıq polad                          ci-
sim batan zaman ( Şəkil. 29.1)

a. Stəkandakı suyun həcmi dəyişməyəcəkdir;

b. Stəkandakı suyun həcmi azalacaqdır; 

c. Stəkandakı suyun həcmi artacaqdır; 

ç. Stəkandakı suyun həcminin dəyişməsini müəyyən etmək mümkün 
deyildir.

2. Əgər içərisində su olan stəkana içi dolu 

polad kürəcik, eyni ölçülü ikinci stəkana isə 
ortası  ovuqlu polad küpəciyi salsaq, (Şəkil. 29.2) 
stəkanlardan su daşmayarsa,  onda: 

a. Hər iki stəkanda suyun həcmi eyni qədər 
artacaqdır; 

b. Hər iki stəkanda suyun həcmi dəyişməyəcəkdir; 

c. Hər iki stəkanda suyun həcmi eyni qədər azalacaqdır; 

ç. Stəkanlardakı suyun həcminin necə dəyişəcəyini müəyyən etmək 
mümkün deyildir. 

Şəkil. 29.1 

Şəkil. 29.2

Təcrübənin məqsədi:
Buzun aqreqat halının 

dəyişmə sini müşahidə etmək.
Buzu xırda-xırda parçalara 

bölün və stəkana  tökün 
(Şəkil.29.3) parçalardan

bir dənəsini isə boşqaba qoyun (Şəkil. 29.4). Buzda 
nə dəyişiklik olacaqdır? Onun forması dəyişəcəkdirmi?

Səhər boşqabda və stəkanda nə olacaqdır? Təxminin-
izi iş dəftərinə yazın və onun doğruluğunu təcrübə ilə 
yoxlayın.

Sizin təxmininiz doğru oldumu? Nəticə çıxarın.

Təcrübə üçün lazımdır:
 Buz
 stəkan
 boşqab

Ev təcrübəsi 

Şəkil. 29.4

Şəkil. 29.3
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Məntiqi məsələlərin doğru cavabları: 
1  -  b;  2  -  b;  3  -  a. 

I  fəslin əlavə məsələləri 

1. Suyun üzərinə tökülmüş 1 m3 neftin əmələ gətirdiyi təbəqənin qalınlığı 0,000025 
mm olarsa,nə qədər sahəni əhatə edəcəkdir? 

Həlli:

(*): 
,

.S
2 5 10
1 4 10

m
m m8

3
7 2

$
$= =-

2. Günəş ətrsfında Yerin fırlanma periodu,öz oxu ətrafında fırlanma periodundan 
neçə dəfə böyükdür?

Həlli 
Yerin günəş ətrafında fırlanma periodu  T1=1 ildir= 365 gündüz-gecə=365 . 24 saat.

Oxu ətrafında fırlanma periodu T =24 saat. T1/T2= 365.

3. Ürəyin nəbzinin periodunu 1san-yə bərabər hesab edin və onu dəqiqələr və 
saniyələrlə ifadə edin.Hansı vahidlərdən istifadə etmək daha əlverişlidir?

Həlli 

Saniyələrlə ifadə etmək daha əlverişidir. 

Təcrübə asan keçiriləndir. Yəqin ki, şagirdlər onu göstəriş olmadan keçirə biləcəklər.
Lakin ,yaxşı olardı ki, necə keçirmək lazım olduğunu onlara deyək. 

Ərimə zamanı buzun formasının dəyişməsinə diqqət yetirsinlər.Buzun kiçik parçasını 
qoyduqları nəlbəkiyə səhər də baxsınlar. Orada su olmaya bilər,yaxud çox az miqdarda 
olar bilər. Təbiidir ki, növbəti dərsdə soruşaq buz haraya ,,yox” oldu? 
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Standartln  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fizikuri hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən 
edilməsi,tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən 
edilməsi,müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fizikuri proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə,verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).                                      

 Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qatdalarına əməl etməli. 

1.
m3

mm m

doq san saat saat.san

m
m2m3
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II FƏSİL.

MADDƏLƏRİN 
QURULUŞU VƏ 
ONLARIN XAS-
SƏLƏRİ

Bu fəsildə xatırlayacaq və tanış ola-
caqsınız

  Maddələrin aqreqat halları ilə;

  Maddələrin molekulyar quruluşları arasın-
dakı fərqlə;

   Diffuziya ilə;

   Sıxlıqla.

Suyun, su buxarının və buzun molekuliarı eyni cürdür. 

Su buxarı su buz 
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Şagirdlərdən xahiş edək ki,bu fəslin öyrənilməsi prosesində ev təcrübələrini keçirmək 
üçün  vacib olan məsələləri-materialları əvvəlcədən hazırlasınlar. Yaxud əmin olsunlar ki, 
lazım olan hallarda təcrübəni keçirmək  üçün təmin olunacaqlar. 

Bunlar: 
Mürəbbə şirəsi,yaxud çay paketi; 
1l   bitki yağı; 
Polietilen butulka; 
tərəzi.

II fəsli öyrəndikdən sonra şagirdlər maddələrin üç aqreqat hallarını təsvir etməyi bacar-
malıdırlar: 

Aqreqat hallarını maddələrin atom-molekulyar quruluşu ilə əlaqələndirməyi. Diffuziya və 
diffuziya hadisəsinin təbiətdə və gündəlik-məişətdə rolunun qiymətləndirilməsini.Maddələrin 
sıxlığını təyin etməyi. 

Bu fəsildə şagirdlər onları gözlənilən nəticələrə aparacaq məsələlərlə tanış olacaq və 
öyrənəcəklər. 

Maddələrin aqreqat hallarına dair materialları internetin verilən səhifələrində tapın: 
1. http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/агрегатное-состояние
2. http://www.krugosvet.ru/enc/nauka-i-tehnika/fizika/BROUNOVSKOE-DVIZHENIE.html
3. http://www.matpack.de/Info/Nuclear/Elements/aggregate.html
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Bitki yağını, civəni, nefti və sair yalnız maye halda görübsünüz. Qalay, naftalin, 
polad, alüminium, mis və s.isə- bərk halda. 

Maye halda su okeanları, dənizləri 
gölləri və çayları əmələ gətirir. O, 
yağış, şeh, duman və bulud şəklində 
bizə görünür.

Bərk halda su aysberqləri yaradır. Yer 
kürəsinin şimal və cənub qütblərin ucsuz-
bucaqsız sahələri, həmçinin, yüksək dağ 
zirvələri buzluqlarla örtülmüşdür. Biz qar, 
dolu və qırov şəklində də rast gəlirik.

Su buxarı isə gözlə görünməzdir. Onu 
möhkəm qızdırmaqla maddənin dördüncü 
halı olan plazma alarıq.

 Su buxarını görübsünüzmü? 

Şəkil. 32.1

TƏBİƏTDƏ SU2.1

1. Maddələrin hansı halları sizə tanışdır? 

2. Maddənin müxtəlif hallarına nə deyilir?

• Əriyən zaman buzun forması dəyişirmi? 
• Səhər stəkanda nə ilə rastlaşarıq? Boşqabda?

3. Sadalanan maddələrin başqa halda mövcud olmasını yolverilən hesab 
edirsimizmi? Cavabı mühakimə yürütməklə əsaslandırın. 

4. 32.1 Şəkildə hansı maddələrin hansı halları təsvir edilmişdir? 

0,0001

0,001

0,06

2,1

97,2

21 43 5

%

Şəkil. 32.2. 
1. Atmosferdə olan su 
2. Göllərdə və çaylardakı su 
 3. Yeraltı su
4. Buz örtüyü
5. Dəniz və okeanlardakı su. 
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Standartln  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperi-

mentin) planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən 
edilməsi, tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən 
edilməsi,müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).                                      

Fiz.baza.7.Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasındakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

 Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qatdalarına əməl etməli. 

Tədris məqsədləri: 
• Müşahidənin, qeydə almanın, analizin, təsnifat bacarıq qabiliyyətlərinin inkişaf  

etdirilməsi
• Suyun aqreqat hallarının müşahidəsi. 

1.2.  Demək olar ki, bütün şagirdlər bu suala doğru cavab verirlər. Maddələrim  bərk,-
maye və qaz halı məlumdur.Bu hallara aqreqat halları deyilir. Onlara deyək ki,maddənin 
dördüncü aqreqat halı da mövcuddur-plazma. Alov, Günəş, ulduzlar plazma halındadır. 

3. Maddələri müvafiq hallarda sadalayın:başqa aqreqat hallarda da ola bilərlər. Məsələn, 
qızdırmaqla maddəni bərk haldan maye hala keçirə bilərik. Soyutmaqla isə maye haldan 
bərk hala. 

Əlbəttə, şagirdlərdən dəqiq olaraq belə cavab ğözləmirik. Onlara qulaq asaq, görək nə 
deyirlər. Dəqiq cavabın bu anda qeyd edilməsi vacib deyildir. 

Mətn üzrə davam edək və suyun müxtəlif hallarını və müvafiq şəraitlərini tamailə müza-
kirə etdikdən sonra, onlar bu suala doğru cavab verməkdə çətinlik çəkməyəcəklər. 

Dərsin sonunda bu suala yenidən bir daha qayıdaq. 

4. Şəkildə suyun iki –bərk və maye halı –təsvir edilmişdir. Su buludlarda da, havada 
da  vardır-əsasən buxar halında. 

Cavab verdikdən sonra ən yaxşısı odur ki, şagirdlərdən soruşaq:su  maye halda olanda 
nə yaradır? Bərk halda? 

Bu  suala dərslikdə cavab verilmişdir. Diqqəti sütunlu diaqrama yönəldənə qədər,                                                          
orada Yer üzərində suyun miqdari paylanması yaxşı görünür. Yaxşı olar ki,                                                            
şagirdlər fikirləşsinlər və  cavab versinlər onların təxminləri necədir:Yer üzünün                                                    

Davamı növbəti səhifədədir

32'
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Diaqram - şəkil, hər hansı 
kəmiyyətlər arasındakı qarşılıqlı 
nisbəti (münasibəti) bildirir.

Yer üzündə su beş "rezervuarda" paylanıb.
Bu paylanma sütunlu diaqramda faizlərlə təsvir 
edilmişdir (şəkil 32.2). Suyun ,,rezervuarlardakı” 
dövranına 

suyun tsikli deyilir. Təbiətdə suyun tsikli  şəkil 
33.1 -də təsvir edilmişdir. Tsiklin hər bir halını 
atmosfer və temperatur şərtləşdirir (səbəb olur).

 

Şəkil. 33.2

5. Daimi qar və buz olan yerdə 
temperarur necədi?

6. Heç bir zaman qar yağmayan 
və təbii olaraq buz yaranmayan yerdə 
temperatur necədir?

7. Ev təcrübəsində buzun əriməsinə 
nə səbəb oldu? Səhər onlar nəlbəkini 
niyə boş gördülər?

Tsikl  (yunan.) - zamanın 

müəyyən aralığında  hadisələrin 

(proseslərin) inkişafının tamam-

landığı dairə.

Şəkil. 33.1
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5. Daimi buz və qar olan yerdə temperatur Selsi şkalası ilə, əsasən, mənfidir. 

6. Heç bir zaman qar yağmayan və təbii olaraq buz yaranmayan yerdə temperatur 
müsbətdir. 

7. Ev təcrübəsində buzun əriməsinə istilik qəbul etmə səbəb oldu. Şagirdlər bilirlər 
ki,buz qızdıqca əriyir. Əgər boşqab boşdursa,yaxud az miqdarda su ilə rastlaşırlarsa,o 
zaman,şagirdlər deməlidirlər ki, su tamamilə, yaxud müəyyən hissəsi buxarlanıbdır.

33'

bütün çaylarda, göllərdə, buzlaqlarda və atmosferdə olan su, ümumilikdə okeanlarda və 
dənizlərdə olan suyun təxminən hansı hissəsini təşkil edir? 

Təcrübələrimizdən bilirik ki, şagirdlərin cavablarında düşüncələrin möcüzəvi rəngarəngliyi 
vardır. Bundan sonra sütunlu diaqramla tanışlıq və diqqətin ona yönəldilməsi çox yaxşı  
nəticələr verəcəkdir. 
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• Yer kürəsinin səthinin çox böyük hissəsinin orta illik temperaturu 
Selsi şkalası ilə müsbətdir. 

• Buzun temperaturu ≤ 00C. 
• İstilik qəbul etdikdən sonra 00C-də buz əriməyə başlayır. Verilmiş cümləni 

tətbiq etməklə suala cavab verin: 

Yer səthinin orta illik temperaturun artması ilə quru hissəsinin sahəsi 

a. artacaqdır; b. azalacaqdır; c. dəyişməyəcəkdir. 

ç. Bəzən artacaqdır, bəzən azalacaqdır. 

Silindr formalı stəkana yarıya qədər qəhvə (yaxud 
qarğıdalı) dənəsi tökək. İkinci, həmin formalı stəkana, 
üyüdülmüş qəhvə (qarğıdalı unu) (şəkli 34.1) tökək. Təxmin 
söyləyin; əgər unu dənlərin üzərinə töksək və dənələrlə 
qarışdırsaq, stəkan tam dolacaqdır, ya yox? Təxmininizi 
iş dəftərinə yazın. Niyə belə fikirləşdiyinizi izah edin.

Hipotezin doğruluğunu təcrübə ilə yoxlayın. Stəkandakı üyüdülmüş kofeni (unu) 
kofe dənələrinin üzərinə tökün. Qarışdırın və müşahidə edin, stəkan tam  doldumu? 
Niyə  belə  oldu?

Şəkil. 34.1

Gündəlik  həyatımızda  bəzi  maddələrə  yalnız  bərk  halda, bəzis-
inə- maye halda, bəzisinə isə qaz halında rast gəlirik. Təbii  olaraq  hər 
üç halda rast gəldiyimiz yeganə maddə  sudur.

Maddə aqreqat halını dəyişən zaman, ya istiliyi alır, yaxud da istiliyi 
verir.                                

Bilirəm ki: 

8. Şəkil 33.1 və 33.2-yə əsasən, təbiətdə suyun dövranı      
haqqında mühakimə yürüdün.

Növbəti dərs üçün hazırlaşaq 

Elmi tədqiqi araşdırma 
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8. Su buxarlanır. Nəm hava yuxarı qalxır. Soyuyur. Buxar kondensasiya olur. Buludlar 
əmələ gəlir, külək onları müxtəlif yerlərə aparır. Buludlarda yerləşəm su Yerə yağış və qar 
şəklidə qayıdır. Həmin su ilə çaylar və göllər qidalanır. Çayların və gölərin suyu yenidən 
dənizlərə və okeanlara qayıdır və sair. 

Doğru cavab - b. 

5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci sualları müzakirə etdikdən sonra şagirdlər başa düşməlidirlər ki, 
maddələrin halı onların olduqları şəraitdən asılıdır. Maddələrin bir aqreqat haldan digərinə 
keçməsinin səbəbi haqqında təxmin söyləyin. 

Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).                                      

Fiz.baza.7.Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq,dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və 
tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qatdalarına əməl etməli. 
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Təcrübə asan keçiriləndir. Şagirdləri xəbərdar edin ki,təcrübəni hökmən keçirsinlər. 
Müşahidə etdikləri hadisələrin izah etmə düşüncəsi, növbəti dərsin başa düşülməsini və 

mənimsənilməsini asanlaşdıracaqdır. 
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2.2
MADDƏLƏRİN QURULUŞU 

• Yarım stəkan üyüdülmüş qəhvə danələri olan yarım stəkan qəhvəni  
tam doldurdumu? Niyə belə olduğunu izah edin. 

Maddələr nədən təşkil olunmuşdur?- Sualına doğru cavab vermək üçün müşahidə 
etdiyimiz və bizə kəsilməz görünən maddənin quruluşunu, nə qədər bütöv olduğu 
bilməliyik. 

Şəkər, yaxud təbaşir parçasını üyüdək. Qarğıdalı, qəhvə, yaxud təbaşirin danələrini 
sındıraq, aldığımız qırıqları yenə iki hissəyə bölək. Bu prosesi davam etdirək. Verilən 
cisimlərin çox kiçik hissəciklərini alarıq, onları görmək olduqca çətinləşir və getdikçə 
daha da çətin olur. 

Təsəvvür edək ki, danələri üyütməkdə davam etdiririk, belə ki, 
onlar mikroskopla da görünməsin (Şəkil. 35.1). Maddə göz üçün 
görünməz oldu. O, hara getdi, yox oldumu? Mövcud deyimi? Nə 
qaldı və verilmiş maddənin gördüyümüz birliyi, hiss etdiyimiz, təəc-
cübləndiyimiz, araşdırdığımız və bizi heyrətləndirən rəngarəngliklərin 
bütün xüsusiyyətlərini saxlaya bildimi? Bax bu suallara  əsrlərdir 
insanlar  cavab vermək üçün çalışırlar. 

Maddələrin quruluşu haqqında çoxlu sayda hipotez mövcud idi. 
Hamını sadalaya bilmərik, qeyd edək ki, yalnız ən qədim fikrə 
görə, təxminən 2500 il əvvəl yunan alimi Demokritos hesab edirdi 
ki, maddələr ən kiçik, gözlə görünməyən zər-
rəciklərdən-atomlardan təşkil olunmuşdur. Əsrlərcə 
Demokritin təlimi unudulmuş, onun yerini  isə  
Aristotelin  səhv  fikri  tutmuşdu,  həmin  fikrə  
əsasən  atomlar  mövcud  deyildi  və   bütün  maddələr başqa

maddələrə çevrilə bilərdi. Aristotelin görüşlərini keşişlər aləmi  tuturdu. Onlar atom 
nəzəriyyəsinin tərəfdarlarını sərt şəkildə təqib edirdilər.

Maddələrin tərkibini anlamaq üçün təcrübələr keçirək. Tünd rəngli boyanı 
 su ilə  dolu  olan  stəkana  damcıladaq  və qarışdıraq. Rənglənmiş suyun 
bir hissəsini  ikinci  stəkana  süzək, sonra  təmiz  su  ilə  dolduraq  və qarışdıraq. 
Suyun  yarısını  üçüncü  stəkana  süzək, yenidən üzərinə təmiz su tökək.

Yenə  suyun  bir  hissəsini  dördüncü  stəkana  süzək və  üzərinə təmiz su tökək. 
Təcrübəni  mümkün  qədər  çox  təkrarlayaq   və   stəkanlardakı suyu müşahidə edək.

 100+100 həmişə 200-yə bərabər olmur! 

Atom (yunanca) – kimyəvi elementin 
ən kiçik hissəsi.

1. Qırıntıları daha yaxşı necə görə bilərik? 
2. Nə fikirləşirsiniz,qırıntıların parçalanmasını sonsuz davam et-

dirmək mümkündürmü? İzah edin niyə? 

Şəkil. 35.1.
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza2
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən 
edilməsi,tədqiqatın prosedurun, verilənlərin- məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən 
edilməsi, müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə,  verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).                                      

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları,hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və 
tətbiq etməl.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qatdalarına əməl etməli. 

Fiz.baza.10.  Təbiətşünaslıq elmlərinin və texnologiyaların nailiyyətlərinin stabil inkişaf 
prinsipləri nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirilməsini. 

Tədris məqsədləri: 
• Müşahidənin,  model yaratmaq və tətbiq etmənin analizinin inkişaf etdirilməsi. 
• Maddələrin quruluşunu müəyyən etmək. 

1. Qırıntıları yaxşı görmək üçün böyüdücü şüşədən istifadə etmək olar, daha yaxşı 
görmək üçün isə mikroskopdan. 

2. Müəyyən mərhələdən başlayaraq maddəni xırdalamaq praktiki olaraq mümkün deyildir. 
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Eksperimentin nətisəsini izah edə bilərdik,əgər qəbul etsək ki,rəng damcısı çoxlu 
sayda kiçik ölçülü hissəciklərdən ibarətdir,onlar stəkanlarda paylandılar. 

II təcrübə: menzurkalardan birinə 100 ml su tökək, ikinciyə həmin həcmdə spirt 
tökək (Şəkil. 36.1). 

Təcrübə göstərir ki: aldığımız qarışığın 
həcmi 200 ml-dən azdır. Bu faktı necə 
izah edək?

Ev təcrübəsində aldığımız nəticəni analiz 
edək.Yarım stəkan üyüdülmüş qəhvə tozunu

 yarım stəkan qəhvə dənələrinin üzərinə 
tökək və  bir-birinə qarışdıraq, dənələrin 
üzəri örtülən deyildir. Ona görə belə  oldu  
ki,  dənələr  arasında  ,,boş” yer var idi.Üyüdülmüş kofe bu ,,boş”yeri doldurdu. Bu 
səbəbdən də stəkan tam dolmadı. Su ilə spirti qarışdırdıqdan sonra həcmin azalmasını 
izah  etmək  mümkün  oldu, ona görə ki, su və spirt aralarında müəyyən boşluqlar-
aralıqlar olan hissəciklərdən ibarətdir.

İki mayeni bir-birinə qarışdırdıqda həmin boşluqlar müəyyən qədər doldurulur.

Qızdıran zaman mayenin genişlənməsi onun hisəcikləri arasında aralıqların olmasını 
sübut edir.

Gördüyünüz hadisəni izah etmək mümkündür, təsəv-
vür etsək ki, maddələr aralarında müəyyən məsafələr olan 
ayrı –ayrl hissəciklərdən ibarətdir. Hissəciklər bir-birindən 

uzaqlaşdıqda, həcm artır, hissəciklər bir-birinə yaxınlaşdıüda 
–həcm azalır.Maddələr,məsələn, su,civə, polad, alüminium və 
s. bizə bütöv görünür,ona görə ki, maddələri təçkil edən 
hissəciklər çox kiçik ölçülərdədir, bir-birlərinə çox yaxındırlar və onları görə bilmirik. 
Bu zərrəciklərə molekullar deyilir.

6. Fikrinizcə, hər iki mayeni birlikdə qarışdırsaq, nə həcmdə maye 
alarıq? İzah edin, niyə belə fikirləşirsiniz?

7. Müşahidə edibsinizmi, su ilə tam dolu çaydanı qızdırdıqda 
nə olur? 

Şəkil. 36.2

a.qızdırılmış b. soyuduq-
dan sonra

36.2 Şəkildən hansı məlumat əldə edirsiniz? 

100 

200 

ml

100 100 

ml ml

su qarışıq 

bir-birinə qarışdıraq qarışdıqdan sonra

200 200 

spirt      

Şəkil. 36.1.

3. Stəkanların hər birindəki su bərabər rənglənibdir?                
 4. Stəkanların hər birindəki su eyni cür rənglənibdir? 
5. Stəkanların hər birində rəng vardırmı? Hər növbəti stəkanda 

rəngin miqdarı necə dəyişir? 



Müəllim kitabı

3. Stəkanların hər birindəki su bərabər rənglənmişdir. 

4. Növbəti stəkanların hər birinin rəngi daha açıq idi. 

5. Rəng hər stəkanda var. Onların miqdarı hər növbətidən sonra azalır, lakin müəyyən 

qədər rəng qalır. 

7. Dolu çaydandakı su qızdıqca lüləyindən su töküləcəkdir. 

6. Bu suala cavab dərslikdə verilmişdir. 

8. Şəkildən görünür ki, soyuduqda kürəciyin həcmi azalır. Kürəciyin deşikdən keçməsi 
bunu sübut edir. 
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Maddələr arasında məsafələr  kiçik zərrəciklərdən ibarətdir, onlar arasında 
müəyyən məsafə vardır.

Bilirəm ki: 

9. Rezin pozanın formasını elə dəyişdirin ki,maddəni təşkil edən 

zərrəciklər arasındakı məsafə gah artsın, gah da azalsın. Zərrəciklər 

arasındakı qarşılıqlı təsir görünürmü? Necə?

Otaqda və  yaxud  bayırda  bir-birnə  bənzəyən  iki  elə  cisim (çiyid  da  
ola  bilər)  tapın ki, onlar bir-birindən heç nə ilə fərqlənməsinlər. Onları məktəbə 
aparın və sinif yoldaşlarınıza və müəllimə göstərin.

Yumşaldılmış plastilin parçasının üzərinə barmağınızı sıxın və qaldırın. Barmağınızı 
sıxdığınız yerə diqqət yetirin. Nə görürsünüz? İmkanınız vardırsa, müşahidə edərkən 
böyüdücü şüşədən istifadə edin. Plastilinin üzərində barmağınızı sıxdığınız yerdə bar-
mağınızın izi görünür.

Barmağınızın izini  ailə üzvlərinin  ixtiyari birinin barmaq izləri ilə müqayisə edin.

Fərqi görürsünüz? Gördüklərinizi iş dəftərinə yazın.

Maddələri təşkil edən zərrəcikləri 
bir-birinə yaxınlaşdırmaq istəsək zərrəciklər 
bir-birinə yaxınlaşmağa qarşı çıxırlar- bir 
-birini itələyirlər; uzaqlaşdırdıqda isə ,ək-
sinə, bir-birilərini cəzb edirlər. 

Molekul (latınca) - ,,ən kiçik kütlə” demək-
dir. Maddələrin  kiçik  zərrəciyi,verilmiş 
maddənin kimyəvi xüsusiyyətlərini özündə 
saxlayır.

Növbəti dərsə hazırlaşın 

Elmi araşdırma-tədqiqat 
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 

Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 

Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 
planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).                                      

 Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı 
və tətbiq etməl.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qatdalarına əməl etməli. 

Plastilini göstərin. Dərsdə şagirdlər barmaqlarını sıxsınlar və müşahidə etsinlər. Müxtəlif 
barmaq izlərini müqayisə etsinlər. Buradan uşaqlar maraqlanacaqlar və yeni ildə də ,,oyunu” 
davam etdirəcəklər. 
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Ev təcrübəsi keçirək: plastilin parçasının üzərinə barmağınızı sıxın. Onun üzərində 
barmağın izi təsvir olunacaq. Alınan izi böyüdücü şüşə vasitəsi ilə diqqətlə müşahidə 
edin. Barmağınızın izini yoldaşlarınızın barmaq izləri ilə müqayisə edin. 

Müəyyən edilmişdir ki, milyardlarla adam içərisində barmaq izləri eyni olan  iki 
adam belə  yoxdur. Heyrətamiz faktdır- tam eyni olan iki yarpaq, hətta qum dənəsi 
belə, ümumiyyətlə, dəqiq eyni cür olan iki cisim mövcud deyildir. 

Eyni bir maddənin bütün molekuliarı isə eyni cürdür. Bu və ya digər maddə hansı 
yolla alınmasından asılı olmayaraq, onun molekulları arasında heç bir fərq yoxdur. 
Suyun bütün molekulları eyni cürdür. 

Molekul atomlardan təşkil olunubdur. 

Elə maddələr vardır ki, onlar eyni növ atomlardan təşkil olunubdur. Onlara bəsit 
maddələr deyilir. Məsələn, hidrogen və oksigen belə maddələrdəndir. Hidrogenin iki 
atomu hydrogen molekulunu əmələ gətirir.

Müxtəlif növ atomlardan ibarət olan maddələrə 
mürəkkəb maddələr deyilir. 

Məsələn, su molekulu bir oksigen və iki hidrogen 
atomundan ibarətdir. 38.1-ci şəkildə iki su molekulu 
təsvir olunmuşdur. Molekulun bu cür sxematik təsviri 
eilmdə qəbul edilmişdir. Ona molekul modeli dey-
ilir. Suyun iki molekulunu bölməklə dörd hydrogen 
və iki oksigen atomu alarıq. İki hydrogen atomu 
birləşərək hydrogen molekulu əmələ gətirir. Oksigenin  
iki  atomu isə -oksigen molekulu əmələ gətirir. Bu 
sxematik olaraq 38.2-ci şəkildə verilmişdir.

1. Barmaq izləri arasında hər hansı fərqi görürsünüzmü? 

2. Yağış suyu,bulaq suyu,dəniz,yaxud, bitki şirəsini qaynatmaqla əldə 
edilmiş suyu bir –birindən fərqləndirməyi mümkün hesab edirsinizmi? 
Cavabı əsaslandırın. 

2.3
MOLEKULLAR VƏ ATOMLAR 

• Plastilin parçası üzərinə barmağı sıxan zaman nə təsvir oldu? 
• Sizin və ailə üzvlərinizin barmaq izləri eyni cürdürmü?

Şəkil. 38.1

Su molekulları

Şəkil. 38.2

oksigen
molekulu hidrogen

molekulu

 Tam eyni cür olan iki cisim mövcuddurmu?
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi,müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).                                      

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və 
tətbiq etməl.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədris məqsədləri:
• Molekulların və atomların quruluşunun öyrənilməsi.
• Biliklə (informasiya ilə) tanış olmaq bacarığının inkişaf etdirilməsi.

1. Barmaqların izləri bir –birindən fərqlənir,lakin,bu fərqlənmənin görünməsi peşəkar 
olmayanlar üçün çətinlik törədir.

2. Su molekulları eyni olduğuna görə,bulaq,dəniz və bitki şirəsini qaynatmaqla alınmış 
suların bir-birindən fərqi yoxdur.

Kimyanı öyrənmək VIII sinifdən başladığına görə, bu suallar fizika dərsində öyrəniləcək.
Atoma xüsusi diqqət yetirək.

38'
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XIX əsrin sonunda məlum oldu ki,atomun mürəkkəb quruluşu vardır. 
Məşhur ingilis fiziki Ernst Rezerford (1871-1937) keçirilmiş 

çoxsaylı təcrübələr əsasında müəyyən etmişdir ki, atom- atom 
nüvəsindən və onun ətrafında hərəkət edən elektronlardan təşkl 
olunmuşdur.               

Sonra müəyyən edildi ki, atom nüvəsinin də mürəkkəb quru-
luşu vardır. Nüvə protonlar və neytronlardan təşkil olunubdur. 
Protonlar və neytronlar çox kiçik kütləyə malik olan zərrəciklərdir. 
Neytronun kütləsi protonun kütləsindən azacıq artıqdır, kütləsi 
m=9,1.10-31kq olan elektronun kütləsi isə protonun kütləsindən 
təxminən 1840 dəfə azdır. 

Elekktron və proton bir-birilərini cəzb edirlər. Proton protonu 
itələyir, elektron da elektron tərəfindən itələnir. Zərrəciklərin belə 
qarşılıqlı təsirinə elektrik qarşılıqlı təsiri deyilir, belə qarşılıqlı 
təsirə malik olan zərrəciklərə -yüklü zərrəciklər deyilir. Proton və 
elektron yüklü zərrəciklərdir. Proton müsbət yüklə, elektron-mənfi yüklə yüklənmişdir.
Onların yükləri modulca (ədədi qiymətcə) bərabərdir. Neytron elektrik cəhətcə neytral 
(yüksüz) zərrəcikdir. 

Atomlar bir-birilərindən protonların, neytronların və elektronların sayına görə fərqlənirlər.
Atom elektrik cəhətcə neytraldır.

Atom elektronunu itirən zaman müsbət ion alınır,qəbul edən 
zaman isə-mənfi ion alınır.

Şəkildə- 39.1 hidrogen ,helium,litium və berilium atomlarının 
modelləri təsvir edilmişdir. 

Proton, neytron da elektron elementar zərrəciklər adı ilə 
tanınır. Molekullar və atomlar çox kiçik ölçülərə malikdirlər.

Molekulların diametri təxminən 10-8-10-7 sm–dir. Bu ölçülər 
təsəvvüredilməz qədər kiçikdir.

Belə bir müqayisə gətirə bilərik: molekul orta böyüklükdə 
almadan nə qədər kiçiksə,  alma Yer kürəsindən bir o qədər  kiçikdir.

Atomu, onu təşkil edən zərrəcikləri,yükü və bu zərrəciklərin qarşılıqlı təsirini 
daha ətraflı sonrakı siniflərdə öyrənəcəyik.

 4. Atomda olan protonların sayını elektronların sayı ilə müqayisə 
edin və niyə belə fikirləşdiyinizi izah edin. 

3. Su bəsit, yoxsa, mürəkkəb maddədir? Niyə belə fikirləşdiyinizi 
izah edin. 

Ernst Rezerford
(1871-1937) 

5. Məlumdur ki, yağ damcısı suyun üzərində nazik təbəqə 
şəklində yayılır. Yağ müəyyən ölçülü təbəqə forması aldıqdan sonra 
yağ yayılmaqda niyə davam etmir? 

Şəkil. 39.1
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3 .  S u  m ü r ə k k ə b  m a d d ə d i r,  o n a  g ö r ə  k i ,  m ü x t ə l i f  n ö v  a t o m l a r d a n                                  
(hidrogen və oksigen) təşkil olunmuşdur. 

Əgər 5-ci suala cavab vermədə çətinlik çəkərlərsə,əvvəlcə 6-cı aktivliyin cavabını 
fikirləşsinlər, sonra isə beşinciyə qayıtsınlar. Bizim təcrübələrimizə görə,məsələni müvəffəqi-
yyətlə həll edəcəklər. 

4.  Atom elektik cəhətdən neytraldır, ona görə ki onda olan protonların və elektronların 
sayı bir-birinə bərabər, protonların və elektronların yükləri modulca bir-birinə bərabər və 
işarəcə əksdir. 

5. Yağın yayılması yağ pərdəsinin qalınlığı diametrin cərgəsinin ölçüsünə                             
bərabər olana qədər davam edəcəkdir.

39'
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Təxmin edin, birində isti, 
digərində soyuq su olan iki 
stəkana eyni zamanda çay 
paketi salın və qarışdırmayın 
(Şəkil.40.1).

Nə baş verəcəkdir? Hipo-
tezi iş dəftərinə yazın.             

Niyə belə fikrləşirsiniz?  

Növbəti dərs üçün hazırlaşın 

Şəkil. 40.1

isti su soyuq su

6. 0,003 mm3 həcmə malik olan yağ damcısı su səthinin 
300 sm2 sahəsinə çox nazik pərdə şəklində yayılır. Pərdənin qa-

lınlığını molekulun diametrinin ölçüsünə bərabər hesab edin və onu 
hesablayın. 

7. Atmosfer havasının 1 sm3 həcmində 2,7.1019 molekul vardır. Ölçüləri 
6×5×4 m3 olan otaqdakı havada olan molekulların sayı nə qədərdir?

Maddələr atomlardan və molekullardan təşkil olunublar. 

Molekul atomlardan təşkil olunubdur.

Atom- atom nüvəsindən və elektronlardan təşkil olunub.

Atomun nüvəsi protonlardan və neytronlardan təşkil olunubdur.

Bilirəm ki:

Birində isti, digərində soyuq  su  olan  iki  stəkana  eyni  zamanda  çay  
paketi salın və qarışdırmayın. Müşahidə edin.

Arzu olunur ki, soyuq su olan stəkanı soyuducuya qoyasınız, isti olanı isə-otağın 
nisbətən isti olan guşəsinə, heç kimin toxunmayacağı yerə qoyasınız. Bir neçə həftə 
müşahidə etməyə davam edin. Nəticə çıxarın:çayın və suyun zərrəcikləri bir-biri ilə 
öz-özünəmi qarışdılar?

Elmi araşdırma-tədqiqat 
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6. Molekulun diameteri .d
S
V=   (*)    (*): d≈2.10–10 m.

7. Otaqda olan molekulların sayı: N=nV,  (1) Burada n  - vahid həcmdə olan molekulların 
miqdarıdır. V=a×b×c (2) otağnı həcmidir, a - otağın uzunluğu, b - eni, c  - hündürlüyüdür.

 (2)  (1) ⇒  N=n•a•b•c.  (*)
(*): N≈2.1027.

Ev təcrübəsinə dair göstəriş. Şagirdlərin hipotezi dərsdəikən iş dəftərlərinə yazmalarına 
diqqət yetirək. Belə etməklə təcrübədən gözlənilən nəticələr haqqında fikirləşmə dərsdəcə 
başlanmış olur. Onlar evdə davam etdirəcəklər,müşahidə edəcəklər, təxminlərini yoxlayacaqlar.
Əldə etdikləri nəticələr haqqında fikirləşəcəklər və növbəti gün dərsdə davam etdirəcəklər.
Təcrübələr çətin keçirilən deyildir, lakin zəriflik tələb edir. 

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi,təd-
qiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi). Fiz.baza.6.Keyfiyyət və kəmiyyət 
verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram, qrafik və sair) yazmaq və təşkil etmək;-
vaerilənlərin təşkili üçün informasiy-kommunikasiya texnologiyalarını tətbiq  etmək ;                    

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasındakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və 
tətbiq etməl.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 
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Ev təcrübələrində müşahidə olunan hadisələri 
analiz edək. Suya çay paketini saldıqda su əv-
vəlcə yalnız paketin salındığı yerdə rənglənir 
(şəkil 41.1). Sonra rənglənmə davam edir. Bir-
rəngli maye alma prosesi bir neçə həftə, bəzən 
də ay ərzində davam edə bilər. İsti suda bu 
proses olduqca tez baş verir.Su və çay, kənar 
təsirlər olmadıqda bir-biri ilə öz-özünə qarışdı. 
Bu hadisəyə diffuziya hadisəsi deyilir. 

Təmasda olan maddələrin öz-özünə bir-birinə 
qarışma hadisəsinə diffuziya deyilir. 

Ətrin, güllərin, yeməyin qoxusu ətrafa yayılır.
İlk baxışdan aydın olur ki, qoxu otağın bir 
yerindən digər yerinə necə yayılır. Əgər qəbul 
etsək ki, maddələrin molekulları hərəkət edirlər, 
onlar arasında müəyyən məsafə vardır, onlar 
bir-birilərinə qarşılıqlı təsir edirlər və hərəkət 
istiqamətini dəyişirlər, onda hər şey aydın 
olacaqdır: bunların nəticəsi olaraq havanın və 
başqa maddələrin molekulları öz-özünə bir-biri 
ilə qarışırlar. 

 Diffuziya bərk cisimlərdə daha yavaş 
davam edir (şəkil.41.3). Çox 

Şəkil. 41.3 

qızıl

qurğuşun

 Qoxu niyə yayılır? 

DİFFUZİYA 
2.4

1. Qazlarda diffuziya hadisəsini sezmisinizmi? Nahar yeməyi 
hazırlayarkən dadlı yeməyin iştah açan qoxusunu hiss edibsinizmi? 
Başqa misallar gətirin.

• Suya çay paketini qoyduqdan sonra nə oldu? 

2. Sizin təxmininiz necədir:diffuziya -eyni bir temperatura malik 
olan havada, yoxsa suda daha tez baş verər? Təxmininizi sübut edən 
misallar gətirin

Diffuziya (latınca) - qarışma, 
yayılmanı bildirir.

Şəkil. 41.1

 Şəkil. 41.2. Güllər xoş ətirlərini  ki-
fayət qədər uzaq məsafəyə yayırlar.
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi) Fiz.baza.6.Keyfiyyət və kəmiyyət 
verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram, qrafik və sair) yazmaq və təşkil etmək;-
vaerilənlərin təşkili üçün informasiy-kommunikasiya texnologiyalarını tətbiq etmək;            

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasındakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və 
tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədris məqsədləri: 
• Problemin qoyulması və onun həlli bacarığı, araşdırma bacarıq-qabiliyyətlərinin ink-

işaf etdirilməsi.
• Təcrübə vasitəsi ilə diffuziya hadisəsinin araşdırılması. Yardım edici və maneçilik 

törədici amillərin fərqləndirilməsi. 

Müşahidə prosesində şagird təcrübələrin yardımı ilə müşahidə və araşdırma əsasında dif-
fuziya hadisəsini öyrənməlidir. Yardım edici və maneçilik törədici amilləri fərqləndirməlidir.
Təbiətdə və məişət həyatında diffuziyanın rolu ilə tanış etsin. 

Dərsi ev təcrübəsinin analizi ilə başlayın. 

1. Gündəlik həyatdan bu hadisə şagirdlərə tanışdır. Çoxlu sayda misallar gətirərlər. Zibil 
yeşiklərinin yanından keçərkən pis iyi onları daha az narahat etməsi  üçün sürətlə necə 
qaçdıqlarını xatırlayacaqlar. Yemək ətrafa xoşagəlməz iy yayarsa, otağın havasını dəyişirlər 
və sair. 

Onu da qeyd edək ki, indi Tbilisi və başqa şəhərlərdə  və rayonlarda da təmizlik və 
zibilin kənara daşınması problemi yaxşılaşdırılmamışdır və əhalidən təmizliyin qorunması 
üçün böyük cavabdehlik tələb olunur. 

2. Eyni bir temperaturda diffuziya havada-qazlarda daha tez baş verir.    
Havada ətrin qoxusu suda rəngin yayılmasından daha tez yayılır.

41'
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yaxşı cilalanmış qızıl lövhəni qurğuşun lövhənin üzərinə qoyur üstündən də yük 
qoyurlar, məlum oldu ki, beş il müddətində qızıl və qurğuşun bir-birinə təxminən 
1mm qalınlıqda nüfuz etmişdir.

İnsanların və heyvanların həyatında  diffuziyanın böyük əhəmiyyəti vardır. Məsələn, 
oksigen insanın orqanizminə dərini keçməklə diffuziya nəticəsində daxil olur. 

Duz məhlillarının diffuziyası bitkilərin tor-
paqdan normal qidalanmasını asanlaşdırır. 

Diffuziya bizə zərər də verə bilər.
 
Kİmyəvi, o cümlədən, radioaktiv, istehsalatda 

zərərli və insan orqanizmi üçün  təhlükəli  
qaz-lar ayrılır. Onları çəkmək  üçün xüsusi 
filtrlərdən istifadə etmək zəruridir. Həmçinin, atmosferə zərərli kimyəvi və radioaktiv 
maddələrin püskürülməsi bitkilərə və canlılara minlərlə kilometr uzaq məsafədə də 
öldürücü təsir göstərə bilir. 

Diffuziya maddələrin kiçik zərrəciklərdən 
təşkil olduğu düşüncəsini sübut edən had-
isələrdən biridir. Onlar kəsintisiz hərəkət edir 
və bir-birilərinə qarşılıqlı təsir edirlər.

3. Dərimiz necə vəziyyətdə olmalıdır ki,oksigen orqanizmə maneə-
siz daxil ola bilsin.? 

4. Yer səthi üzərində  atmos- 
fer havasının tərkbinin bircins 
olmasına şərait yaradan  nədir?

5. Otaqda təbii qazdan istifadə 
edərkən zərərli maddələr ayrılır. 
(Şəkil.42.2) Mənfi nəticəni azalt-
maq                        üçün 

necə davranardınız? 

Şəkil. 42.1. dəmir hissələrinin qaynağı zamanı 
diffuziya hadisəsi baş verir. 

6. Pendirin duzluluğunu necə müəyyən edə bilərsiniz? Hadisəni 
izah edin. 

7. Ev şəraitində diffuziyaya aid  başqa misallar deyin.

Şəkil. 42.2 
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3. Orqanizmə oksigen dərimiz təmiz olanda daha yaxşı ötürüləcəkdir. 
Şagirdlərə deyək ki, elə bu səbəbə  görə də tez-tez çimməliyik. 
Yaxşı olardı ki, onlardan soruşaq:çimdikdən sonra özlərində yüngülləşmə hiss ediblər, 

ya yox? 
Mütləq diqqəti diffuziyanın faydalı və zərərli nəicələrinə yönəldək. 

4. Yer kürəsinin səthi yaxınlığında atmosfer havasının bircinsliliyinin səbəbi  diffuziyadır.
Bu səbəbdən qazlar təbəqələrə bölünməmişdir.

Burada diqqəti o fakta yönəltmək olar ki, küçələrdə ərzaq məhsullarının satılması arzu 
olunan deyildir, çünki,faktiki olaraq tullantı tüstülərlə istehsal olunur. Yol kənarı boyunca 
çiyələk və başqa meyvələrin dərilməsi məsləhət görülmür. 

5.  Arzu olunur ki, qaz sobasının üzərinə havasorucu quraşdırıla, sorucunun borusu 
otaqdan xaricə çıxarılmalıdır və otağın havası tez-tez dəyişdirilməlidir. 

6. Maddələrin molekulları kəsilmədən nizamsız-xaotik hərəkət edirlər. Duzlanmış pendiri 
suya qoyan andan diffuziya baş verir. Suyun molekulları pendirin içərisinə daxil olur, duzun 
molekulları isə suya keçir. Pendirdə olan duzun miqdarı azalır, deməli, duzluluğu azalır. 

7. Duzaqoyma. Ətin duza qoyulması. Pendirin duzlu suda saxlanması.

42'
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Bilirəm ki: 

Təmasda olan cisimlərin molekullarının öz-özünə bir-biri ilə qarışması 
hadisəsinə diffuziya deyilir. 

Diffuziya qazlarda sürətlə, mayelədə-nisbətən yavaş, bərk cisimlərdə isə 
daha yavaş baş verir. 

Yüksək temperaturda diffuziya daha tez baş verir. 

Diffuziya nəticəsində təbiətdə çoxlu sayda faydalı proses baş verir. 

Təəssüflər olsun ki,diffuziya hadisəsi mənfi effektlər də yaradır və canlı 
orqanizmlər üçün zərərli olur. Ona görə də böyük diqqət və ehtiyat lazımdır.

• Butun maddələr zərrəciklərdən ibarətdir. 
• Təmasda olan maddələr bir-biriləri ilə öz-özünə qarışırlar. 

Bu cümlələrdən alınır ki, 
a. Maddələri təşkil edən zərrəciklər arasında müəyyən məsafə vardır və zərrəciklər 

hərəkət edirlər; 
b. Bəzi maddələri təşkil edən zərrəciklər hərəkət edir, bəziləri isə-yox; 
c. Maddələri təşkil edən zərrəciklər arasındakı məsafə yalnız yüksək temperaturda 

özünü göstərir.
ç. Bərk maddələrin zərrəcikləri hərəkət edirlər, lakin, onlar arasında məsafə yoxdur. 
d. Bərk cisimlərin zərrəcikləri hərəkətsizdir... 

Təxmin edin, bacaracaqsınızmı? 
a . Dartmaqla (sıxmaqla) çubuğun 

uzunluğunu  dəyişməyi? (Şəkil.43.1); 
b. Yoğun çubuğu sındırmağı 
c. Dəftərin iki quru vərəqini 
bir-birinə sıxmaqla yapışdırmağı; 
ç. İsladılmış vərəqləri bir-birinin 

üzərinə qoyub, sonra isə bir-birindən 
ayırmağı. 

Təxmininizi iş dəftərinə yazın və niyə belə fikirləşdiyinizi izah edin. 

Növbəti dərsə hazırlaşın 

Şəkil. 43.1

Təcrübələr vasitəsi ilə təxmininizin doğruluğunu sübut edin və gördüyünüz hadisələri 
izah edin. 

Elmi araşdırma-tədqiqat 
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Doğru cavab  - a 

Müəllimlər üçün əlavə mövzu 

Şotlandiyalı botanik Robert Broun (1773-1858) 1827-ci ildə mayelərdə mövcud olan bit-
ki sporlarını mikroskopla müşahidə edirdi. O, müşahidə etdi ki, gözlə görünməyən kiçik 
qırıntılar-sporlar qarmaqarışıq hərəkət edirdilər. 

Brounun təxmininə görə qırıntılar ona görə hərəkət edirlər ki, bitki sporları canlı orqa-
nizmlərdir. Təxmini yoxlamaq məqsədi ilə quru yarpaq qırıntılarını müşahidə etdi. Yenə eyni 
nəticə aldı,belə ki, hərəkətin səbəbi canlı olmaq deyildi. O, izah edə bilmədi ki, qırıntılar niyə 
hərəkət edirdilər və hərəkət niyə qarmaqarışıq-xaotik idi. Broun tarixə yalnız faktı aşkar edən 
müəllif kimi keçdi. 

Mayedə üzən, mikroskopla görünən qırıntıların hərəkəti Broun hərəkəti adlanır. Qirıntılara 
isə Broun qırıntıları deyilir. 

Broun hərəkətinin izah edilməsi yalnız maddələrin molekulyar quruluşu təsdiq ediləndən 
sonra mümkün oldu. 

Broun hərəkəti molekulların qarmaqarışıq-xaotik kəsilməz hərəkət etməsi faktını hər şeydən 
yaxşı sübut edir. 

Broun zərrəciklərinin uzun müddətli müşahidəsi göstərdi ki, zərrəciklər hərəkətini heç bir 
zaman dayandırmır. 

Torpaq altında minlərcə illər qalmış kvars qırıntısında aşkar edilmiş su damcılarında üzən 
zərrəciklərin hərəkəti də Broun hərəkətidir. 

 Broun zərrəciklərinin xaotik hərəkəti molekulların xaotik hərəkətinin nəticəsidir. 
Mayenin molekulları kəsilməz hərəkət edirlər və onların arasında yerləşən Broun zərrəcikləri 

ilə toqquşurlar. Bu zərrəciklərə olan təkanlar gah bir tərəfə, gah da digət tərəfdən artıq qiymət 
alır. Nəticədə Broun zərrəcikləri zaotik hərəkət edirlər.Kiçik qırıntılar sürətlə, nisbətən böyük 
olanlar isə yavaş hərəkət edirlər, daha böyüklər isə yalnız nizamsız rəqs edirlər. 

Broun hərəkətinin kəşfi maddələrin quruluşunun öyrənilməsində böyük əhəmiyyəti olmuşdur. 
O, bizə göstərdi ki, maddə ayrı-ayrı zərrəciklərdən-molekullardan təşkil olunmuşdur, molekullar 
isə kəsilməz və nuzamsız hərəkət edirlər. 

 Şəkildə kütləsi m= 10-16 kq olan Broun zərrəciyinin trayektoriyasının milyon dəfə 
böyüdülmüş təsviri verilmişdir, onun qeyd edilməsini fransız fiziki Jan Peren həyata keçrmişdir.
Şəkildə qırıntıların hər iki dəqiqədəki vəziyyəti dairələrlə göstərilmişdir.

Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6.Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram, qrafik 
və sair) yazmaq və təşkil etmək; vaerilənlərin təşkili üçün informasiy-kommunikasiya tex-
nologiyalarını tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və 
tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qa\ydalarına əməl etməli. 43'
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2.5
MOLEKULLARIN QARŞILIQLI TƏSİRLƏRİ 

Ev təcrübələrində gördüyünüz hadisələri analiz edək. 
Çubuğun uzunluğunun artırılması, həmçinin, yoğun çubuğu sındırmaq çətindir. 

Yəqin ki, sınmış əşyanın qırığını sıxmaqla bütövlüyünü 
bərpa etmək üçün nəticəsiz cəhd edibsiniz. Bir-birinə yaxın-
laşdırmaq və sıxmaqla təbaşirin, şüşənin, ağacın və poladın 
iki qırığını birləşdirmək mümkün deyil. Yumşaq material 
dolğu (çatları doldurmaq üçün yumşaq maddə) və plastilin 
parçaları isə asanlıqla bir-birinə birləşir. 

Bunu göstərmək üçün təcrübə keçirək. 
İki nazik şüşə boru götürək və uclarını bir-birinə sıx-

aq.Onlar birləşməyəcəkdir. Əgər boruları yumşalana qədər 
qızdırsaq və bir-birinə sıxsaq, parçalar sıx-kip birləşəcəkdir 
(Şəkil. 44.1). 

İndi isə silindrik formalı iki qurğuşun cismi bir-birinə 
sıxmaqla yapışdırmağa çalışaq (bax şəkil. 44.2, a). Onlar 
birləşməyəcəkdir. Əgər cisimlərin səthini xüsusi yeyə ilə  
təmizləsək və sonra da bir-birinə sıxsaq,cisimlər yapışacaqdır 
və müəyyən qədər yüklənmənin öhdəsindən gələcəkdir. (şəkil 
44.2) Yaxşı cilalanmış və hamar lövhələr bir-biri    üzərinə 
sıxıldıqda yapışır və bir tamı təşkil edirlər. 

Molekullar arasındakı məsafə molekulun ölçüsündən kiçik olarsa, cazibə nəzərə 
çarpan olacaqdır. Belə məsafələrə isə yumşaq materialın, yaxud qızdırmaq nəticəsində 
yumşaldılmış, yaxud yaxşı cilalanmış bərk cisimlərin molekullarını bir-birinə yaxınlaşdıra 
bilərik. 

1.Göstərilən fakt, cismi təşkil edən molekulların (atomların) on-
ları bir-birindən uzaqlaşdırmaq cəhdinə əhəmiyyətli qüvvələrlə qarşı 
dumalarına işarə deyilmi? 

 İki qurğuşun cismi bir-birinə necə yapışdıraq? 

Şəkil 44.2              

Şəkil 44.1              

a
b

2. Fikrinizcə, təcrübənin nəticələrini -maddələrin molekulları 
bir-birilərini cəzb edirlər- düşüncəsi ilə izah etmək olarmı? 

• Çubuğun uzunluğunu asanlıqla dəyişdiniz? Niyə belə fikirləşirsiniz? 
Quru vərəqlər sıxmaqla yapışdımı? Yaş vərəqlər? Sizin təxmininiz 
necədir:niyə belə oldu? 
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Tədris məqsədləri: 
• Molekulların qarşılıqlı təsirlərinin xüsusiyyətinin müəyyən edilməsi
• Eksperimentin keçirilməsinin, analizinin bacarıq qabiliyyətlərinin inkişaf                            

etdirilməsi. 

1. Bu fakt onu göstərir ki, cismi təşkil edən molekulları (atomları) bir-birilərindən                                           
uzaqlaşdırmaq istədikdə, onlar bir-birilərini cəzb edirlər. 

2.  Molekullar bir-birilərini cəzb etməsə idi,bütün maddələr istənilən  şəraitlərdə yal-
nız qaz halında olardı,həqiqətən də cazibə qüvvələri molekulları bir-birinə yaxın tutur və 
mayelər və bərk cisimləri yaradır.

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 

Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 

Fiz.baza. 2.Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 
mühükimə materiya, sistemlər; 

Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 
planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən 
edilməsi,tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən 
edilməsi, müvafiq resursların seçilməsi);

 Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qatdalarına əməl etməli. 

44'
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Bu hadisəyə, həmçinin, maye lehimləyicilərin lehimləmə zamanı təsiri, həm də 
metalların qaynaq edilməsi və sınmış hissələrin yapışqandan istifadə etməklə birləşdi-
rilməsi aiddir. 

Parçalanmış hissələrin üzərini yapışqanla  örtən zaman kələkötürlüklər doldurulur. 
Sıxmaqla və yapışqan qurudiqdan sonra sınmış hissələr yapışmış qalacaqdır. Ona görə 
belə olur ki, yapışqanın molekulları həm öz molekkullarını, həm də birləşdiriləsi hissələrin 
molekullarını cəzb edir. Aydlndır ki, bu zaman birləşdiriləsi maddələrin molekulları da 
yapışqanın  molekullarını cəzb edirlər. 

Molekullar arasıında itələmə qüvvəsinin mövcud olduğu oradan görünür ki, maddələri 
sıxan zaman əksəriyyəti başlanğıc formasını bərpa etməyə çalışır. 

Bərk cisimlərin qırıqlarını bir-birinə sıxan zaman əvvəlcə qopmuş parçalar bir-
birilərinə toxunacaqlar. Sonra,daha çox sıxan zaman yaxınlaşmış molekullar arasında 
itələmə özünü göstərəcəkdir, ona görə də, digər molekulları bir-birilərinə ,,lazım olan” 
məsafəyə aparmaq və cismin bütövlüyünü bərpa etmək mümkün deyildir. 

Adi şəraitdə qaz molekulları arasındakı məsafə molekulların ölçüsündən bir neçə dəfə 
artıqdır, ona görə də, qazların molekulları arsındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsi əhəmiyyətsizdir. 

Polietilen butulkanı su ilə tamamilə dolduraq və qapağı möhkəm bağlayaq.Butulkanı 
əlimizlə möhkəm sıxaq (Şəkil. 45.1). 

Maye praktiki olaraq sıxılmazdır.Mayenin molekulları arasındakı itələmə qüvvəsi, 
onları bir-birinə yaxınlaşdırmaq istəyən zaman, özünü göstərir. 

8. Su asanlıqla sıxıldı? Gördüyünüz hadisəni necə izah edirsiniz? 

3. İzah edin,su ilə isladılmış iki vərəq bir-birinə niyə yapışır? 
4. Suya toxunan zaman əlimiz niyə islanır? 
5. Molekullar bir-birini cəzb etməsə idi, madddələr hansı halda 

olardı? Cavabınızı sübut edin. 
6. Molekullar bir-birilərinə yalnız caziibə qüvvəsi ilə təsir edirlər? Niyə 

belə fikirləşdiyinizi izah edin. 

7. Mayenin və qazın sıxılması haqqında təsəvvür yaratmaq üçün 
polietilen butulkasından və sudan istifadə etməlıə təcrübə fikirləşin, 
təsvir edin və həyata keçirin. 

Şəkil. 45.1 Şəkil. 45.2
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3. Su ilə isladılmış kağızın iki vərəqi bir-birinə ona  görə yapışır ki, su kağızın səthindəki 
kələkötürlüyü doldurur. Suyun molekulları həm bir-birilərini, həm də, kağızın molekullarını 
cəzb edirlər,aydındır ki, kağızın molekulları da suyun molekullarını cəzb edirlər.

4. Əlimizin və başqa cisimlərin islanması maye və bərk cismin  molekullarının qarşılıqlı 
təsiri ilə izah  edilir. 

5. Əgər molekullar bir-birilərini cəzb etməsələr,maddələr qaz halında olardı. 

6. Molekulların qarşılıqlı təsiri yalnız cazibə ilə deyil,həm də itələmə ilə təzahür edir;-
cisimlərin həm sıxılmaya,həm də dartılmaya müqavimət göstərməsi  bununla izah edilir. 

7. Şagirdlərin  düşüncələrini şərh etdikdən sonra  dərslikdə qeyd edilmiş calışmaları 
həyata keçirin. 

8. Təcrübədən görünür ki, su praktiki olaraq sıxılmazdır. 

45'
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Damcının yaranması maye molekullarının qarşılıqlı cazibəsi ilə izah edilir. 
,,Boş” polietilen butulkasının qapağını kip bağlayaq və butulkanı əlimizlə sıxaq 

(şəkil 45.2). Görəcəksiniz ki, butulkadakı hava əvvəlcə asan sıxılır, sonra isə- çətinliklə. 
Təcrübənin nəticəsini aşağıdakı kimi izah edə bilərik: adi şəraitdə havanın molekulları 
arasındakı məsafə molekulların ölçüsündən dəfələrlə çoxdur, ona görə də, molekulların 
qarşılıqlı təsiri əhəmiyyətsizdir-zəifdir. Müəyyən qədər sıxdıqdan sonra molekullar bir-bir-
inə yaxınlaşdıqda molekullar arasında itələmə qüvvəsi özünü göstərir. 

Ümumiyyətlə, maddələrin molekullarının bir-birilərini cəzb etməsi,yaxud itələməsi 
onlar arasında molekulların ölçüləri ilə müqayisə olunan məsafədə ortaya çıxır. Bu 
qarşılıqlı təsir qonşu molekulların yükü və elektronların qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir. 

Bilirəm ki: 

Maddələrin molekulları arasındakı məsafə molekulların ölçüləri ilə müqayisə 
olunan ölçüdə olan halda bir-birilərini ya cəzb edir, yaxud itələyirlər.

• Yuyulmuş paltar qurudu. Su molekulları hara ,,getdi”? 

• Yuyulmuş paltar dondu. Su molekulları hara ,,getdi”?

9. Şəkil 46.1-də nə təsvir olunmuşdur? 
Hansı halda molekulları bir-birinə yaxınlaşdırmaq daha asan ola-

caqdır? Niyə belə fikirləşirsiniz? 

 Şəkil. 46.1 

Su buxarı Su Buz

Növbəti dərsə hazırlaşın 

Tədqiq edin: Buxarlanma zamanı su molekullarına nə oldu? Donarkən? 

Elmi araşdırma-tədqiqat 
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdi-

rilmiş mühükiməni materiya, sistemlər. 

9. 46-cı şəkildə müxtəlif aqreqat hallarında olan su molekulları təsvir olunmuşdur.
Molekulları bir-birinə yaxınlaşdırmaq molekullar arasındakı məsafənin ən böyük olduğu 

halda daha asandır, yəni su buxarı halında. 
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Aqreqat hallara baxmayaraq, eyni bir maddənin bütün molekulları eyni cürdür, lakin, 
onların düzülüşləri fərqlidir. 

Müxtəlif aqreqat hallarda olan 
eyni bir maddənin molekullarının 
düzülüşü arasındakı fərq şəkildən 
aydın görünür, şəkildə su molekul-
ları  verilmişdir (şəkil.47.1)

Bərk, maye və  qaz    hal-
larının  fiziki xassələri bir-bir-
indən fərqlənir, ona   görə  ki, 
molekulların düzülüşü, qarşılıqlı 
təsirləri və hərəkət  xüsusiyyətləri  
müxtəlifdir.

Qaz molekulları arasındakı məsafə bir neçə on dəfələrlə molekulun ölçüsündən böyük-
dür. Belə məsafədə molekullar, praktiki olaraq, bir-birilərini cəzb etmirlər. Deyilənləri 
nümayiş etdirmək üçün təcrübə keçirək. 

Keçirilmiş təcrübəni analiz edərək, qərar çıxara bilərik 
ki:qazlar həcmlərini və formalarını saxlamır- o, olduğu qabın 
bütün həcmini tutur və sıxılandır. 

 Mayelərdə molekullar elə sıx yerləşiblər ki,
iki molekul arasında olan məsafə molekulun özünün 

ölçüsündən kiçikdir. Əgər hər hansı müəyyən səbəbdən molekul-
lar arasındakı məsafə artmağa başlayarsa, molekullar arasındakı 
cazibə qüvvəsi artacaqdır, molekulların uzaqlaşmasına maneçi-
lik törədəcəkdir. Əgər molekullar yaxınlaşmağa başlayarlarsa,o 
zaman itələmə qüvvəsi artacaqdır,molekulların yaxınlaşmasına 
maneçilik törədəcəkdir. Molekullar müəyyən nöqtə ətrafında 
rəqs edirlər. 

 Şəkil. 47.2

 Şəkil. 47.1 

Su buxarı Su Buz

2.6

 Cisim əriyəndə kütləsi dəyişirmi? Buxarlananda?

MADDƏLƏRİN AQREQAT HALLARI VƏ ONLARIN
MOLEKULYAR QURULLUŞLARI ARASINDAKI FƏRQ

1. Otaqda ətir şüşəsinin qapağını açın. Ətrin molekulları bütün 
otağa yayıldımı? 

2. Necə fikirləşirsiniz,qaz həcmini saxlayar, ya yox? Cavabı 
əsaslandırın. 

• • Maddələrin aqreqat hallarının dəyişməsi bu maddələrin 
molekullarının dəyişməsinə səbəb olurmu? Cavabı mühakimə 
ilə əsaslandırın.
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2.Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühükimə yürütməyi, materiya, sistemlər; 
  Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmə, verilənlərinn qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram, qrafik 
və sair) yazmaq və təşkil etmək; verilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarını tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və 
tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədris məqsədləri: 
• Problemin qoyulması və onun həlli bacarığının, tədqiqat-araşdırma bacarıq qabili-

yyətlərinin inkişaf etdirilməsi. 
• Müxtəlif aqreqat hallarında molekulların düzülməsini sxematik ifadə etmək. 
• Aqreqat halın dəyişilməsi zamanı fiziki xüsusiyətlərin dəyişməsini müşahidə etmək. 

Bu dərsdən sonra şagirdlər təbiətdə maddələrin bir aqreqat haldan digər hala keçməsinin 
səbəbləri haqqında təxminlər söyləməyi bacarmalıdırlar. Təcrübələr vasitəsi ilə, ölçmələr 
və müşahidələr əsasında, hər bir  aqreqat halında və aqreqat halların dəyişməsi zamanı 
maddələrin fiziki xüsusiyyətləri haqqında nəticə çıxarmağı bacarmalıdır. 

Dərsdə,təxminlər söyləməyə, cavablandırmağa, sübut etməyə yardımçı olan   çaışmalar-
dan istifadə edirik. 

Ev təcrübəsini  analiz etməklə nəticələr çıxarırıq. 
Eksperimenti keçiririk. Şagirdlər verilənləri yazırlar. Analiz edirlər. Nəticə çıxarırlar.

1.  Ətrin molekulları bütün otağa yayılıbdır.

2. Qazlar həcmlərini saxlaya bilmirlər. Bu faktı flakondakı ətrin molekullarının bütün 
otağa yayılması da sübut edir.

47'
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Zaman-zaman bu nöqtə və ya digər nöqtələr yaxınlıqlarında rəqs etməyə başlayır. 
Sonra bu nöqtələri də tərk edirlər və sairə. Bununla, o fakt izah edilir ki, maye qa-
bın formasını alır,onları süzmək və başqa qaba tökmək asandır.Bunu nümayiş etdirmək 
üçün təcrübə keçirək. Suyu bir menzurkadan digər menzurkaya tökək(şəkil.47.2). Suyun 
həcmi dəyişdimi? Forması?

Nəticə çıxara bilərik: 
Maye həcmini saxlayır,formasını saxlaya bilmir və axıcıdır.
Bərk cisimlər adi şəraitdə həm formalarını,həm də həcmini saxlayır.

Bu onunla izah edilir ki, onun molekullarının qarşılıqlı cazibə qüvvəsi mayelərin 
cazibə qüvvəsindən daha böyükdür. Bərk cisimlərin molekulları müəyyən nöqtə ətrafında 
rəqs edirlər. Bərk cisimlərin molekylları nadir hallarda öz dövrələrini tərk etməyi 
bacarırlar, mayenin molekulları isə tez-tez. Ona görə də,bərk cisim formasını saxlayır, 
maye isə yox.

Bərk haldan maye hala keçmə prosesinə ərimə deyilir. Əks proses isə -bərkimə. 
Qaz halına keçmə prosesinə buxar əmələ gəlmə deyilir. 
 Mayenin açıq səthində baş verən buxar əmələ gəlmə prosesinə buxarlanma 

deyilir. Əks prosesə isə-kondensasiya. 

Su ixtiyari temperaturda buxarlanır, paltar şaxtalı havalarda da quruyur. Su, əsasən, 
buxarın soyumasından əmələ gəlir. 

Təxminin doğruluğunu yoxlamaq üçün 48.1şəkilinə əsasən təcrübə keçirək.
Menzurkaya yağ tökək, onun həcmini və kütləsini ölçək.

Yağın içərisinə kiçik buz parçaları 
tökək. Qarışığın həcmini və kütləsini 
ölçək. Buz əridikdən sonra su ilə yağın 
birgə həcmini və kütləsini ölçək. 

Dəftərdə müvafiq cədvəli doldurun, 
analiz edin və nəticə çıxarın, aqreqat halın 
dəyişməsi ilə buzun forması, həcmi və 
kütləsi dəyişəcəkdirmi?

Şəkil. 48.1

4. Yağış kəsəndən sonra gölməçələrə nə olduğunu görübsünüzmü?  
Sərilmiş paltara? Necə fikirləşirsiniz,niyə belə olur? 

5. Yay axşamları, yaxud səhər otların, yaxud yarpaqların üzərində 
şeh(nəm) görmüsünüz? Şehin əmələ gəlməsi niyə ala qaranlıqda baş 
verdiyini izah edin. 

6. Əriyən zaman buzun forması, həcmi, kütləsi dəyişəcəkdirmi? 
Cavabı iş dəftərinə yazın. 

3. Təbiətdə buzun əriməsi və əmələ gəlməsi prosesini müşahidə 
etmisiniz? Harada və nə zaman? Əriyən zaman, yoxsa, soyuyan zaman? 
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3.  Suyu soyutduqda buz əmələ gəlir,buz qızdıqda əriyir. 

4.  Həyatdan tanış suallardır. Doğru cavabı,praktiki olaraq,hamı bilir. Gölməçələr və 
paltar quruyacaqdır. Lakin paltarın quruması nəyi bildirir? O, necə quruyur? Doğrudur, 
bu sualları yuxarı siniflərdə öyrəşəcəklər, lakin, zəmini buradan hazırlamaq olar, daha 
artıq, şagirdlər sual-cavab metodu ilə, ola bilər ki, doğru nəticələr çıxarsınlar. 

- Paltar hansı halda yaşdır? 

- Paltarın üzərində çoxlu miqdarda su (su molekulları) olan halda yaş olur. 

- Paltar qurudur, onda praktiki olaraq su (su molekulları) olmayan halda qurudur. 

- Yaş paltardakı su molekulları hara yox oldu? 

- Faktdır ki,yaş paltar su molekullarını itirdi və quru paltar qaldı. Nə oldu? Necə? 

Bu faktı yalnız bir fərziyyə ilə izah etmək olar:su molekulları kəsilməz hərəkət edirlər.
Onlar zaman keçdikcə mayenin səthindən çıxırlar. Su buxarı əmələ gətirirlər və ətraf 
mühitə yayılırlar. Yaş paltarda olan su molekullarının miqdarı yavaş-yavaş azalır. 

Su buxarlanır –paltar quruyur. 

Bu proses isti havada daha sürətlə baş verir. 

- Molekulların sürətinin temperaturdan asılılığı haqqında nəticə çıxarın. 

- Temperaturun artması ilə  molekulların sürəti artır. 

5. Hadisəni əksəriyyətinz görübsünüz. Qaranlıqlaşdıqca temperatur azalır. Molekulların, 
o cümlədən, havadakı su molekullarının da,sürəti azalır. Hər hansı səthlə toqquşan zaman 
onların bir hissəsi səthdə qalır. Su molekullarının  səth üzərindəki miqdarı yavaş-yavaş 
artır və müəyyən vaxtdan sonra şeh-nəm şəklində görünən olur.

Bu təcrübə ilə nəticəyə nail olunur. 

• Aqreqat hallarının dəyişməsi zamanı maddələrin fiziki xüsusiyyətlərini müşahidə etmək 
üçün (kütlə, forma, həcm) təcrübələr keçirilir, verilənləri cədvəl formasında ifadə edir.
Nəticələri analiz edir və müvafiq qərar çıxarır. 

6. Buxarlanarkən suyun molekulları dəyişmir. Molekullar arasındakı məsafə artır və 
molekulun ölçüsündən bir neçə on dəfə artıq olur. Deməli, buxarlanma zamanı suyun həcmi 
artır. Buxar, ona verilmiş qabı tam doldurur. Deməli,f ormasını dəyişir. Kütlə dəyişmir. 
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7. Nəlbəkidən su buxarlandı. Su molekullarının tutduğu həcm 
necə dəyişdi? Forması? Kütləsi? 

8. Molekullar arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvəsi 
yox olarsa, dünya necə dəyişərdi? Cavabı sübut edin. 

• Eyni həcmli suyun və yağın kütləsi bərabərdirmi? İzah edin, niyə belə fikirləşirsiniz? 
• Suyun kütləsinin həcminə olan nisbəti necə olacaqdır (msu

Vsu
) və yağın kütləsinin 

həcminə olan nisbəti necə olacaqdır (myağ

Vyağ
)? İzah edin, niyə belə fikirləşirsiniz?

Bilirəm ki: 

Müxtəlif aqreqat hallarında molekulların qarşılıqlı vəziyyəti və hərəkət 
xüsusiyyətləri bir-birilərindən fərqlidir. 

Ərimə və bərkimə, buxarlanma və kondensasiya aqreqat halların dəyişməsi 
prosesidir. 

Aqreqat hal dəyişən zaman maddənin fiziki xassələri dəyişir.

Qazlar həcmini və formasını saxlaya bilmir,lakin, olduğu qabın həcmini 
tamamilə doldurur və sıxılandır. 

Mayelər həcmini saxlayır, formasını saxlaya bilmir və axıcıdır. Bərk cisimlər 
adi şəraitdə həm həcmini, həm də formasını saxlayır. 

Maddələrin bir aqreqat haldan ikinciyə keçməsi zamanı maddənin kütləsi 
dəyişməz qalır. Forma və həcmi dəyişir. 

Buz əriyən zaman sıxılır. Maddələrin əksəriyyəti əriyən zaman genişlənir.
Buz,çuqun,vismut və kalium istisnadır. 

           

Növbəti dərsə hazırlaşın 

• Həcmləri eyni olan su ilə yağın kütlələri bərabər olub-olmadığını müəyyən edin. 
Aldığınız nəticəni iş dəftərinə yazın. 

• msu

Vsu
 və myağ

Vyağ
 kəmiyyətlərin arasındakı nisbətləri  müəyyənləşdirin və iş dəftərinə 

yazın.

 Elmi araşdırma-tədqiqat 
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7. Buxarlanma zamamanl suyun həcmi dəyişmir. Molekullar arasındakı məsafə artır və 
molekulun ölçüsündən bir neçə on dəfə artıq olur. Deməli,buxarlanma zamanı suyun həcmi artır.
Buxar olduqları qabın bütün həcmini doldurur. Deməli, formasını dəyişir. Kütlə isə dəyişmir. 

Şagirdlər əmin olacaqlar ki, aqreqat  halın dəyişməsi ilə maddənin kütləsi dəyişməz qaiır. 
Forma və həcm dəyişməzdir.

8. Molekullar arasındakı qarşılıqlı təsir kəsilərsə,hər şey qaz halında olardı. 

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6.Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram, qrafik 
və sair) yazmaq və təşkil etmək; verilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarını tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları,hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı və 
tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Ev təcrübəsini yerinə yetirərkən şagird müxtəlif maddələrin fiziki xüsusiyyətlərini (kütlə, 
həcm) ölçür, məlumatları cədvəl formasında təqdim edir. Təcrübənin nəticələrini analiz edir 
və nəticə çıxarır.

Nəzərə alınmalıdır ki, m/V maddənin vahid həcminin kütləsidir və bu kəmiyyət su və 
yağ üçün bir-birindən fərqlənir. 

49'
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Ev təcrübəsi ilə müəyyən etdik ki, 
1 litr suyun və 1 litr yağın kütləsi 
bir-birindən fərqlənir. Eyni ilə 1litr başqa 
mayenin kütləsi də onlardan fərqlənir.

1sm3 həcmli (ümumiyyətlə, ixtiyari 
bərabər həcmli) alüminium, mis və 
qurğuşun cisimlərin kütlələri də müx-
təlifdir. Bu fərq təcrübələrdən yaxşı 
görünür (Şəkil. 50.1).

Eyni şəraitdə olan bərabər həcmli,

lakin müxtəlif qazların kütlələri də 
fərqlidir. 

İstənilən maddələrin vahid həcmdə 
olan kütlələri fərqli olduğuna görə,mad-
dələrin fiziki xüsusiəyyətinin əsas 
xassəsindən biri kimi, ədədi qiymətcə 
vahid həcmdəki kütləyə bərabər olan 
kəmiyyət qəbul edilmişdir, həmin kəmi-
yyət ədədi qiymətcə vahid həcmdəki 
kütləyə bərbərdir. Bu kəmiyyəti sıxlıq 
adlandırırlar.

Vahid həcm kütləsi- cismin sıxlığını ρ-ilə işarə edək. m-kütləli və V-həcmli cismin 

sıxlığı: 
m

= Vr . (1)
Maddələrin sıxlığı cismin kütləsinin onun həcminə nisbətinə bərabər olan fiziki 

kəmiyyətə deyilir.
Beynəlxalq vahidlər sistemi-BS-də sıxlıq vahidi olaraq, 1  kq/m3-qəbil edilmişdir, 

praktikada bəzən - 1q/sm3-dən istifadə edirlər.
Maddənin sıxlığı 800  kq/m3 -dir- ifadəsi bildirir ki, həcmi 1m3-ə bərabər olan 

cismin kütləsi 800  kq-a bərabərdir.

•  10 litr civəni qaldıra bilərsinizmi?

MADDƏLƏRİN SIXLIĞI. 
SIXLIQ VAHİDLƏRİ

2.7

1. 80 sm3 həcmə malik olan alüminimun kütləsi 216 q-dır. 
Alüminiumun vahid həcmdəki kütləsini hesablayın.  

2. Sübut edin ki, 1q/sm3=1000 kq/m3. 

Şəkil. 50.1

Quröuşun Mis alüminiu

Su
Yağ

 kq  kq  kq

 kq kq kq

Bal

. Ev təcrübəsindən nə aldınız: 1litr fərqli mayelərin kütlələri                           
bərabərdirmi?
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StandartıN  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, tədqiqatın 
prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, müvafiq 
resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan prosedurların 
həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq materialların və 
təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6.Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif  formada (cədvəl, diaqram, qrafik və sair) 
yazmaq və təşkil etmək; vaerilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyalarını 
tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən istifadə 
etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və tətbiq 
etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qatdalarına əməl etməli. 

Tədrisin məqsədləri: 
Fikrini formalaşdırmaq və çatdırmaq, kommunikasiya, problemin qoyulması və                     

onun həlli bacarığının inkişaf etdirilməsi. 
Müxtəlif maddələrdən hazırlanmış cisimlərin fiziki xüsusiyyətlərini ölçmək və onları 

müqayisə etdirmək. 
 Şagird dərsdə müxtəlif maddələrdən hazırlanmış cisimlərin fiziki xüsusiyyətlərini ölçməyi 

bacarmalıdır və vahid həcmli kütlələri müqayisə etməyə əsasınaraq sıxlığın daxil edilməsi 
vacibliyini və onun fiziki mənasını anlamalıdır.

1. Alüminiumun vahid həcminin kütləsi, yəni sıxlığı      (*) 

 (*):  

2. .1 1
10

10
10

sm
g

m
kg

m
kg

6

3

3

3 3 3= =-

-
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 Maddələrin sıxlığını bilmənin  praktiki  məqsədlər  üçün  böyük  əhəmiyyəti  
vardır. Hansı həcmli və hansı maddədən əşya hazırlamaq istədiyimizi biliriksə, onun 
kütləsini əvvəlcədən müəyyən etməyi bacararıq. (1) ⇒ m=rV.  (2)

Cismin kütləsi onun sıxlığı ilə həcminin hasilinə bərabərdir. 
Əgər,cismin kütləsi və sıxlığı məlum olarsa, onun həcmini də müəyən edə                  
bilərik. 

  (1) ⇒ m
= rV .  (3)

Cismin həcmi onun kütləsinin sıxlığa olan nisbətinə bərabərdir. 
Müxtəlif maddələrin sıxlığını təcrübə vasitəsi ilə müəyyən edirlər. Mayelərin sıx-

lığını ölçən cihaz areometr adlanır. 
Dərsliyin 149-cu və 150-cı səhifələrindəki cədvəllərdə bəzi bərk maddələrin, mayelərin 

və qazların sıxlığı verilmişdir. 

Müvafiq kəmiyyərləri ölçün. Ölçmələrin nəticələrini iş dəftərinizdəki cədvələ köçürün.
Havanın kütləsini müəyyən edin və nəticələri təxmininizlə müqayisə edin.

3. Əridikdə qalayın sıxlığı necə dəyişəcəkdir? İzah edin, niyə belə 
fikirləşirsiniz? 

4. Su donduqda sıxlığı necə dəyişəcəkdir? Cavabınızı sübut edin. 

5. Su ilə dolu şüşə butulkanın içindəki su donarsa, nə olacaqdır?Təxminin 
doğruluğunu təcrübə ilə sübut edin və niyə belə olduğunu izah edin.

qurğuşun

10sm3

6. m=?
polad 

V

alüminium 
V

7.

Şəkil. 51.1 Şəkil. 51.2

8. 10 l civəni qaldıra bilərsinizmi?  İzah edin, niyə belə fikirləşirsiniz? 

Bilirəm ki: 

Bərabər həcmli maddələrin müxtəlif kütlələri var. 

Bu xüsusiyyəti fiziki kəmiyyət - maddələrin sıxlığı - xarakterizə edir. 

Sıxlıq, ədədi qiymətcə vahid həcmdəki kütləyə bərabərdir. Məsələn, dəmirin 
sıxlığı 7800 kq/m3-ə bərabərdir, bildirir ki, həcmi 1 m3 olan dəmirin kütləsi 
7800 kq-a bərabərdir. 

Növbəti dərsə hazırlaşın 

•  Yataq otağınızdakı havanın kütləsi nə qədər olduğunu təxmin edin. Təxmininizi 
iş dəftərinə yazın. 

Elmi araşdırma-tədqiqat 

mPol = ?VAl
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3. Dərsliyin  140-cı səhifəsində verilmiş cədvəldən müəyyən edirik ki, əridikdə qalayın 
sıxlığı azalır. 

4. Cədvəldən müəyyən edirik ki, donduqda suyun sıxlığı azalır. 
5. Donduda suyun sıxlığı azaldığına görə, o, genişlənir və butulka qırıla bilər.

6. Cədvəldən  

7. Cədvəldən  

8. V =10 l=10 . 0,001 m3=0,01 l3

m=rV=13600 kq/m3 .  0,01 m3 =136 kq, burada r=13 600 kq/m3 civənin sıxlığıdır. 

Deməli, 10 l  civənin kütləsi 136  kq-dır. Təbiidir ki, onu qaldırmaqda çətilik 
çəkəcəksiniz. 

Diqqqəti o fakta yönəldin ki, 3-cü məsələyə əsasən əridikdə qalayın sıxlığı azalır,                                
buzun artır, şagirdlərə deyin ki,bir qayda olaraq, bərk cisimlər əriyərkən  sıxlığı azalır, bir 
neçə istisna hal mövcuddur. Onlardan biri də buzdur, bunun səbəbi odur ki, buz əriyən 
zaman sıxılır. Bu əvvəlki dərsdə də qeyd edilmişdir. 

9. Otaqdakı havanın kütləsi m=ρV, burada ρ=1,29 kq/m3 havanın sıxlığıdır, V=a.b.c  
otağın həcmidir, a - otağın uzunluğu, b - eni, c - hündürlüyüdür. 

 Məsələn, 12 m2 otağın sahəsi, hündürlüyü isə  3 m-dir.otaqda ≈ 46 kq kütləli 
hava vardır; 20 m2 sahəsi olan otaqda ≈ 77 kq. 

Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
   Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi,t əd-
qiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, müvafiq      
resursların   seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan prosedur-
ların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq materialların və 
təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram, qrafik və 
sair) yazmaq və təşkil etmək; vaerilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya texnologi-
yalarını tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları,hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və tətbiq 
etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 
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MADDƏLƏRİN SIXLIĞININ HESABLANMASI.
EKSPERİMENTAL İŞ.

2.8

Birinci tapşırıq

Tərəzi və menzurka vasitəsi ilə plastilinin sıxlığını müəyyən edin.

Əvvəlcə təcrübəni təsvir edin, sonra isə göstərişlə tanış olun. 
Göstəriş: 
1. Menzurkanın və tərəzinin bölgülərinin qiymətini müəyyən edin; 
2. Plastilinin kütləsini müəyyən edin; 
3. Plastilinin həcmini müəyyən edin; 

4. Kütlə və həcmin ölçdülərinin nəticələrini aşağıdakı kimi yazın: m ± ∆m, V ± ∆V, 
burada ∆m və ∆V uyğun olaraq mütləq xətanın –tərəzinin və menzurkanın bölgüsünün 
yarısının - qiymətidir. Əgər kütləni qollu tərəzi ilə ölçürsünüzsə, mütləq xətanın qiyməti 
kimi, ölçmədə istifadə olunan ən kiçik çəki daşının qiymətinin yarısını götürün;həmin 
daşı əlavə edən zaman çəki daşları olan göz əyilir,götürdükdə isə cəkilən cisim olan göz. 

5. 
m

= Vr  düsturundan istifadə etməklə sıxlığı hesablayın;

6. Sıxlığın maksimum və minimum qiymətini hesablayın: 
mmax ,Vmin

rmax=
mmin .Vmax

rmin=

Burada mmax=m+∆m, mmin=m–∆m, Vmin=V–∆V, Vmax=V+∆V.

7. Maddələrin sıxlıqlarını müəyyən edin. O, sıxlığın maksimum və minimum qiymətləri-

nin orta ədədi qiymətinə bərabərdir. 
rmax+ rmin

= 2r .

8. Sıxlığın mütləq xətasını müəyyən edin. O, sıxlığın maksimum və minimum qi-
ymətlərinin fərqinin yarısına bərabərdir.

rmax+ rmin
= 2r .

9. Ölçmələrin və hesablamaların nəticələrini iş dəftərində cədvələ yazın. 

Əgər menzurkanın əvəzinə bölgülü xətkeşiniz olarsa, plastilinin sıxlığını necə müəyyən 
edərdiniz? 

Sonra maddənin (plastilinin) sıxlığını yenidən başqa metodlarla da müəyyən edin. 
İkinci tapşırıq 
Açılmamış polietilen butulkasında yağınız və tərəziniz vardır. Yəğın sıxlığını müəyyən 

edin. 

• Yataq otağınızdakı havanın kütləsini necə müəyyən etdiniz.?

∆r
= re

Təcr 
#

maddənin
adı

menzkanın 
bolgüsün 
qiym,sm3

Tərəzinin 
bölgüsün 
qiyməti.q

cismin
kütl, m,q

cismin həc-
mi,

V, sm3

cismin sıx-
lığı, r

q/sm3  kq/m3

mütləq.
 xəta,

∆r

nisbi.
 xəta,
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Standartın nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
 Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst dəyişənlərin müəyyən edilməsi,tədqiqatın 
prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, müvafiq 
resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmə,verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq materialların 
və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram,qrafik və sair) 
yazmaq və təşkil etmək; vaerilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyalarını 
tətbiq etmək; 

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında qərarlar çıxarmaq, 
dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və tətbiq 
etməli. 

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Birinci tapşırıq 
Birinci tapşırığın mətnini tanış edin və onlar,göstərişi oxuyana qədər, təcrübəni necə keçirəcəkləri 

haqqında fikilər söyləsinlər. 

İkinci tapşırıq 
Əvvəlki dərsi-maddələrin sıxlığını anlayaraq öyrənmişdirsə və birinci tapıırığı yerinə 

yetiribdirsə,mütləq deyəcəkdir ki, maddələrin sıxlığını müəyyən etmək üçün onun kütləsini və 
həcmini bilməliyik. Yağın həcmi butulkanın üzərində yazılməşdır,kütləni isə tərəzi vasitəsi ilə 

müəyyən edərik. Yağın sıxlığı:  , Burada  V yağın həcmidir,  m=M-m1  - yağın kütləsi,  M  

-  yağla birlikdə butulkanın kütləsi,  m1  -  boş  butulkanın kütləsi (eyni ilə həmin butulkadan çəkək-

boş). Birinci tapşırığın göstərişindən istifadə edək). 
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MƏSƏLƏ HƏLLİNƏ AİD NÜMUNƏ
2.9

1. Həcmi 155 sm3 olan qabı qırma-saçma ilə  doldurduqdan sonra ona 66,5 
sm3 su sığdı. Qırmanın kütləsini müəyyən edin.

Həlli
Qırmanın - saçmanın kütləsi m=rV, (1)

burada r qırmanın sıxlığıdır, V – onun həcmidir.
Qırma  ilə  dolu  V1  həcmində  olan  qaba  V2  

həcmdə  su dolduğuna görə, qırmanın həcmi
V=V1–V2. (2)  (2) (1) ⇒ m=r(V1–V2). (*) (*): 

m=1  kq.

2. Alüminium və mis məftilin en kəsiyinin sahələri və kütlələri bərabərdir.
Hansı məftil və neçə dəfə uzundur?

Həlli

m1=r1V1=r1S1l1. (1)  m2=r2V2=r2S2l2. (2) m1=m2 (3)

(1)∧(2) (3) ⇒ r1S1l1=r2S2l2 ⇒ r1l1=r2l2 ⇒

=
l2
l1

r1

r2

. (*) (*): = 3
l2
l1

. 

Cavab: alüminium məftilin uzunluğu təxminən 3 dəfə mis məftilin 
uzunluğundan çoxdur.

3. Suyun ən böyük sıxlığı -  40C-də 1000 kq/m3-dur. 1000C-də onun sıxlığı 958  
kq/m3 olur. Suyu 40C-dən 1000C-yə qədər qızdırdıqda, onun sıxlığı neçə faiz azaldı? 

Həlli 

40C-də suyun sıxlığını ρ1- ilə işarə edək, 1000C-də isə - ρ2-ilə,

Onda 
|r1–r2|

r1
100%K= . (*)  (*): K=4,2%. 

Cavab: suyun sıxlığı 4,2%- azalacaqdır.

? m
Verilir: V1=155 sm3

 V2=66,5 sm3

 
q

sm3rty=11,3

,,Maddələrin aqreqat halları”
mövzusunda viktorina keçirin.

Tapşırıq Viktorina (latınca) - bir növ oyun,
Biliyin müxtəlif sahəsinə dair suallara cav-

ab vermək. 

 Verilir: S1=S2

  m1=m2

  r1=8,9
q

sm3

  r2=2,7
q

sm3

l1
l2

?
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Verilmiş məsələdə kütlələri müəyyən edəndən sonra,onların faiz tərkibini də müəyyən 
etmək olar.

%k m
m
1001
1=       k1=55%        %k m

m
1002
2=      k2=45%

Bu hissəni ev tapşırığı kimi, yaxud,fərdi olaraq daha güclü olan şagirdlərə                                                 
tapşırıq kimi vermək olar. 

,,Məsələ həllinə dair nümunələr” dərsindən sonra özünüz qərara gəlin,  dərslikdə 
göstərilən məsələlərimi,yoxsa,onları araşdırmaq üçün ev tapşırıqları kimi verəcəksiniz,dərsdə 
isə sizin zövqünüzə müvafiq olaraq həll ediləsi məsələlər seçəcəksiniz. 

Belə olan halda dərsdə hansı məsələləri verəcəyinizi əvvəlcədən müəyyənləşdirin. 

53'

Mövzuya dair çəkilmiş video dərsi axtarın. Ünvan: 

2.  Qızıl və gümüş ərintisinin kütləsi  0,4kg-dıır,  sıxlığı  14.103kg/m3. Ərintidəki qızılın 
və gümüşün kütləsini müəyyən edin. Qızılın sıxlığı  19300 kg/m3, gümüşün sıxlığı  10500 
kg/m3 –dir.

Həlli 
Ərintinin kütləsi: m=m1+m2.  (1) 

Ərintinin həcmi: V=V1+V2.  (2) 

Burada V m
t=  (3) Ərintinin həcmidir, 

V
m

1
1

1

t=  (4) qızılın həcmidir,

V
m

2
2

2

t=  (5) 

(3), (4)∧(5) (2) ⇒ .m m m
m m m

1

1

2

2
2

2

1

2
1&t t t t

t
t
t

= + = -  (6)

(6) (1) ⇒

 .m m m m m m m
m

1 11
2

1

2
1 1

1

2 2
1

1 2

2 1
& &t

t
t
t

t
t

t
t

t t t

t t t
= + - - = - =

-

-
d d

_

_
n n

i

i
 (*)

(*) (6) ⇒ .m
m

2

1 2

1 2

t t t

t t
=

-

-t

_

_

i

i
   (**)  

(*): m1=0,22 kq.  (**): m2=0,18 kq.

Əlavə  məsələ 



Şagird kitabı 

Viktorina barəsində göstəriş verin.Şərtlər barəsində özünüz razılaşın,   yəqin ki, qrup 
yarışması təkil edilməsi yaxşı olar. 

Arzu olunur ki,suallar izah etməyə istiqamətlənmiş olmasın.Əsasən anlamağa,tətbiq etmək 
və analiz səviyyəsində olsun. 

Məsələn,belə formalarda: 
1. Bir-birinə əks olan hansı iki fiziki hadisə təbiətdə suyun dövranının əsasını qoyur? 
Cavab: buxarlanma və kondensasiya. 
2.  00C- temperaturlu su olan qaba buz parçaları qoydular.Qab istilik izolyasiyalıdır.

Necə fikirləşirsiniz,buzmu  əriyəcəkdir,yoxsa,su donacaqdır? 
Cavab: Qab istilik izolyzsiyalı olduğundan,bu onu göstərir ki,qab xaricdən istilik almay-

acaqdır və verməyəcəkdir.Ona görə də,nə buz əriyəcəkdir ,nə də su donacaqdır. 
3. Çaya su əlavə edən zaman ,sud dibə enir,niyə? 
Cavab: Südün sıxlığı çayın sıxlığından böyükdür. 
4. Qıf butulkanın ağzına kip yerləşən zaman qabı maye ilə doldurmaq niyə çətin olur? 
Cavab: Hava butulkanın bütün həcmini tutmuş olduğuna görə. 
5. Əgər molekulların sayını və hər birinin həcmini bilirsinizsə, qazın həcmini müəyyən 

edə bilərsinizmi? 
Cavab: Mümkün deyil.Molekulların miqdarına və hər birinin həcminə görə molekul-

ların tutduğu həcmi müəyyən edə bilərik.Molekulların ümumi həcmi isə qazın həcmindən 
həmişə kiçikdir. 

Qruplar sualı və cavabı əvvəlcədən hazırlayırlar-siz onlara yardım edirsiniz,düzəliş 
edirsiniz,məsləhət verirsiniz və s. 
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BİLİKLƏRİNİZI YOXLAYIN 
2.10

1. Oxlardan hər birinin hansı prosesə uyğun olduğunu göstərin. Proses müddətində 
cisim istilik alır, yoxsa istilik verir? 

. . .

. . .

. . .

. . .Suyun bərk             
halı

Suyun maye halı Suyun qaz halı

2. Su təbiətdə müxtəlif növdə mövcuddur: yağış, qar, buz, şeh, qırov, duman, 
dolu, su buxarı, aysberq. Dəftərdəki cədvəldə onlardan hər birinin suyun hansı halına 
uyğun olduğunu göstərin. 

İŞ DƏFTƏRİNDƏ CƏDVƏLİ DOLDURUN

Fiziki 
kəmiyyət işarəsi vahid 

BS-də
ölçü
 aləti

ölçmə növü 

sıxlıq

3. İş dəftərində sxemi doldurun 

Digər 

vahid

O
nların ara-

sında əlaqə

BS
-d

ə 
va

hi
d

Nəyi göstərir?

Form
ula

Nə cür fiziki kəmiyyətdir?

Sıxlıq
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Dərsin məqsədi: 
 Mənimsənilən biliyin tətbiq edilməsi, kommunikasiya, təsnifat və müqayisə bacarığının inkişaf 

etdirilməsi.

. . .

. . .

. . .

. . .Suyun bərk halı

ərimə

Bərkimə kondensasiya

buxarlanma

suyun maye halı Suyun qaz  halı

Ərimə zamanı cisim istilik alır, bərkimə zamanı istilik verir.  
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Məsələləri  həll  edin
1. Əgər, bir sisternin həcmi 503 olarsa, 2000 t benzini daşımaq üçün  neçə  sistern  

lazımdır?
2. Su ilə dolu stəkana 100 q saçma tökülərsə, stəkandan daşan  suyun  həcmini  

müəyyən edin.
3. Çiy kartofun sıxlığı 1000 kq/m3-dən çoxdur. Həcmi 1 m3  olan  qaba  tökülmüş  

kartofun kütləsi, sadəcə, 700 kq-ı aşmır. Niyə?
4. Cədvəldən istifadə edərək sıxlığın artması sırası ilə düzün: su, neft, alüminium, 

qızıl, platin.
5. Məlumdur ki, yağ damcısını suyun səthində müəyyən qalınlıqda təbəqə əmələ gətir-

dikdən sonra yayılmır. İzah edin, niyə?
6. Poladdan hazırlanmış cismin həcmi,həmin kütləli alüminiumdan hazırlanmış cismin
 həcmindən neçə dəfə fərqlənir?

Test 
1. Kubun kütləsi 4 kq-dır. Həmin maddədən hazırlanmış, tilinin uzunluğu iki 

dəfə az olan, kubun kütləsi: 
a. 2 kq-dır;   b.  0,5 kq-dır; g. 1 kq-dır; d. 8 kq-dır.

2. Su ilə dolu stəkanın kütləsi yağ ilə dolu stəkanın kütləsindən çoxdur, süd 
ilə dolu stəkanın kütləsindən azdır.Bunlara əsasən isə nəticə çıxarırıq: mayelərdən 
ən çox sıxlığı olan: 

a. Sudur; b. Yağdır; c. Süddür. ç. Hər üçünün sıxlığı bərabərdir.

3. Kip bağlanmış qabı qızdırdıqda onda olan havanın sıxlığı: 
a. Artacaqdır;  b. Azalacaqdır; c. Dəyişməyəcəkdir. 
ç. Bəzən  artacaq, bəzən yox. 

4. Otağı qızdıran zaman onda olan havanın sıxlığı:
a.  Artacaqdır;  b. Azalacaqdır; c. Dyişməyəcəkdir.     
ç. Bəzən artacaqdır, bəzən yox. 

5. Əgər qənd qırığını əzməklə hissələrini gözlə görünməz hala gətirərsək, 
deyilən ifadə doğrudur: maddə 

a. Yox oldu; b. Artıq mövcud  deyildir; 
c. Yalnız mikroskopla gördüyümüz zaman mövcuddur. 
ç. Mikroskopla görmədiyimiz zaman da mövcuddur. 

6. Cismin tempereturunun azalması zamanı hansı kəmiyyət sabit qalır? 
a. Cismin  həcmi;        b.  Molekulun  ölçüsü;                                 
c.  Diffuziyanın sürəti;    ç. Molekulların hərəkət sürəti. 
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1. 

Tutaq ki, N sistern lazımdır, onda     

m = Nm1 (1) burada m1=rV1.  (2)

(2) (1) ⇒ m=NrV1 ⇒   (*)

(*): sistern.

2. 100 q kütləli saçmanın həcmi V= = ≈8,5 sm3m 100 q
11,3 q/sm3r  stəkandan Töküləcəkdir 

≈ 8,5 sm3 su.  

3. Kartoflar  arasında məsafə olduğuna görə. 

4. Neft, su, alüminium, qızıl, platin. 

5. Bütün maddələr molekullardan təşkil olunubdur. Yağ suyun üzərində pərdənin qalınlığı 
molekulun diametrinin ölçüsü qiymətdə olana qədər yayılacaqdır.

6. m
V=r ⇒ rf

m , (1)=Vf  ra

m, (2)=Va   1∧2 ⇒ = ≈
Vf 7800

2700 3.Va

55'

 Verilir: m1=2000t=20000000 kq 

       V1=50 m3

    r=710 kq/m3

? N
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II  FƏSLİN ƏLAVƏ MƏSƏLƏLƏRİ

1. Maddənin molekulunun  m0 kütləsini ρ sıxlığı  və vahid həcmdə olan molekul-
ların n0 sayı ilə ifadə edin. 

Həlli 
  (1) burada m maddənin kütləsi, N isə onu təşkil edən molekulların sayıdır.

Maddənin sıxlığı  (2)

(2) (1) ⇒ , (3)  burada .
V
N n0=  (4)

(4) (3) ⇒   (*)

(*)  maddənin molekullarının kütləsi həmin maddənin sıxlığının

vahid həcmdə olan molekulların sayına(konsentrasiyasına) olan nisbətinə bərabərdir. 

2.  Qazı hansı şəraitdə qızdıraq ki,onun sıxlığı dəyişməsin? 
Həlli 

Qazı kip bağlanmış qabda qızdırmalıyıq,ona görə ki,bu zaman qazın nə kütləsi,nə də həcmi 
dəyişmir.deməli sıxlıq dəyişməyəcəkdir. 

3.  Dəmir parçasının  kütləsi həmin həcmli alüminium parçasının kütləsindən     ∆m = 12,75 
kg çoxdur.Dəmir və alüminium parçasının kütlələrini ayrı-ayrılıqda təyin edin.

Həlli 
Dəmir parçasının kütləsini   m

1
-lə, alüminiumu – m

2
-ilə işarə edək. Şərtə əsasən:

 m
1
=m

2 
+ ∆m,

 
 (1)   viciT m

1
=r

1
V,   (2)  m

2
=r

2
V,  (3) burada V hər bir parçanın 

həcmidir.

(2) (3)  (1) ⇒    (4)

(4)  (2) ⇒       (*)

(4)  (3)-Si ⇒ .m
m

2
1 2

2= -t t
t D     (**)

 (*):   m1=19,5 kq.     (**):   m2=6,75 kq.

4. Okeanın ən dərin yerində ≈11 km dərinlikdə suyuni üst səthinə nisbətən təsirdən  
təxminən  5%  sıxılır. Belə şəraitdə havanın həcmi ≈1000 dəfə azalır.Okeanın üst 
səthidən götürülmüş 1m3 suyun  həcminin bu dərinlikdə nə  qədər olacağını müəyyən 
edin.Havanın?Suyun və havanın sıxılmsı arasında niyə belə böyük fərq vardır? 
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II  FƏSLİN ƏLAVƏ MƏSƏLƏLƏRİ Həlli  
Okeanın dərinliyində suyun tutduğu həcm 
 V = V1 – V2,   (1)

burada V1 okeanın üst səthindən götürülmüş suyun həcmi, V2

- neçə dəfələrlə azalmış həcmi.

 (2)

 (2) (1) ⇒   (*)

 (*):  V=V1(1-0,05)=0,95 m3.

Havanın tutduğu həcm   = = 0,001 m3
V1

V'
n .

Su ilə havanın sıxılması arasındakı belə böyük fərq atmosferin-havanın molekulları 
arasındakı   məsafənin olmasıdır. 

5.  Otaq qızdırıldıqda havanın həcmi necə dəyişəcəkdir? Havanın sıxlığı? 
Həlli  

Qızdıqda otaqda olan havanın həcmi dəyişməyəcəkdir. Otaqda olan havanın bir hissəsi 
bayıra çıxacaqdır,ona görə də vahid həcmdə olan zərrəciklərin sayı azalacaqdır, deməli, 
onlar arasındakı məsafə artacaqdır. Havanın sıxlığı azalacaqdır. 

6.  Avtomobilin 40 l tutumu olan benzin bakını doldurduqdan  sonra onun kütləsi  
nə qədər dəyişəcəkdir? 

Həlli  

Avtomobilin kütləsi ona tökülmüş benzinin kütləsi qədər artdı mben=rbenV. (*)   

 (*): mben=710 kq/m3.40.10-3 m3=28,4 kq.

7.  Mis cismin kütləsi   1 kq-dır, həcmi - 130 sm3- dir. Cisimdə  deşik vardırmı? 
Həlli 

Cədvəldən tapırıq ki, misin sıxlığı  8,9  q/sm3-dır. Məlumatlara əsasən misdən  

Hazırlanmış cismin sıxlığı = = 7,7=
m 1000 q q

r
V 130 sm3 sm3 . Bu qiymət misin sıxlığından 

azdır. Deməli, cisimdə deşik vardır. 
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 Verilir: K=5% 

       n=1000

    V1=1 m3

? V; V'
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III FƏSİL. 

MEXANİ-
Kİ HƏRƏKƏT 
HAQQINDA  İLKİN  
MƏLUMATLAR

Bu fəsildə xatırlayacaq və tanış ola-
caqsınız 

  mexaniki hərəkətlə;

  hesablama cismi ilə;

   trayektoriyayla;

  gedilən yolla;

  damcıladıcılı arabacığın tətbiqi ilə; 

  bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkətlə;

  orta və ani sürətlə;

  sürətin, gedilən yolun və 

 hərəkət müddətinin hesablanması ilə. 

 Şəkil. 57.1 

Mama 
Daviti 
məbədi

Kaşueti  məbədi Sioni məbədi

57.1 Şəkildə Gürcüstanın paytaxtının rayonlarından birinin (Mtatsminda- Krtsanisi) 
sxematik xəritəsinin hissəsi təsvir edilmişdir. Onu nəzərdən keçirin. Diqqət yetirin, 
Azadlıq meydanın vəziyyəti mama Daviti, Sioni və Kaşueti məbədlərinə nəzərən 
eynidirmi? Şəkildə bu kilsələrdən Azadlıq meydanına olan istiqaməti oxla göstərin. 

Xəritədə Azadlıq meydanından Sioni kilsəsinə aparan ən yaxın avtomobil yolunu 
göstərin.Tutaq ki, sizin qeyd etdiyiniz yolla yoldaşınızla birlikdə Sioni kilsəsinə 
getdiniz. Azadlıq meydanına nəzərən vəziyyətiniz  dəyişdimi? Avtomobilə nəzərən? 
Yoldaşınıza nəzərən?
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III fəsli öyrəndikdən sonra şafird cismlərin hərəkətini xarakterizə etməyi bacarmalıdır.
Çünki, bu fəsildə, şagirdlər onları həmin nəticələrə aparacaq bütün suallarla tanış olacaq 
və öyrənəcəklər. 

Şagirdləri xəbərdar edək ki, fəslin ev təcrübələri üçün lazım olan məslələrin ehtiyatını 
hazırlasınlar: 

Polietilen butulkalar və onların qapaqları, bərk və yumşaq məftillər, bir qədər qum, 
saniyələri göstərən saat. 

Şagirdlərdən xahiş edək ki, xəritəyə yaxşı nəzər salsınlar. Mamadaviti, Kaşueti                                                                    
və Sioni kilsələrinin yerlərini qeyd etsinlər. Tapşırığın mətni ilə tanış olsunlar və                                                    
çalışmada göstərilmiş bütün suallara cavab yazsınlar. Nəticə çıxarsınlar və                                                      
dərsdə təqdim etmək üçün material hazırlasınlar. 

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühükimə materiya, sistemlər; 
  Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6.Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram,qrafik 
və sair) yazmaq və təşkil etmək; verilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarını tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları,hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 
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Azadlıq meydanının Mamadaviti,Sioni və Kaşueti kilsələrinə nəzərən müxtəlif vəzi-
yyəti vardır. 

Deməli, Azadlıq meydanının vəziyyəti müxtəlif cisimlərə nəzərən fərqlidir. Eyni 
ilə,ixtiyarl başqa cisimlərə görə.

Nəticə çıxara bilərik: cismin vəziyyəti müxtəlif cisimlərə nəzərən müxtəlifdir. Bu 
onu göstərir ki, vəziyyət nisbidir (müqayisəlidir). 

Başqa cisimlərin vəziyyəti hansı cismə nəzərən öyrənilirsə, həmin cismə  hesabla-
ma  cismi deyilir. 

Azadlıq meydanından Sioni kilsəsinə avtomobillə gedərkən sizin vəziyyətiniz Azadlıq 
neydanına nəzərən dəyişdi.Avtomobilə və stullara nəzərən isə -yox. 

Zaman müddətində cismin fəzada başqa cisimlərə nəzərən vəziyyətini dəyişməsinə 
mexaniki hərəkət deyilir. 

Cisim hərəkət edir, yaxud etmir sualına cavab vermək üçün onun vəziyyətinin 
hesablama cisminə nəzərən dəyişdiyini,yaxud dəyişmədiyini bilmək lazımdır. Əgər 
cismin vəziyyəti hesablama cisminə nəzərən dəyişirsə, o, hərəkət edir: əgər dəy-
işmirsə, hərəkətsizdir. Deməli, eyni bir cisim bir hesablama cisminə görə vəziyyətini 
dəyişə bilər,digərinə nəzərən yox. Bu onu göstərir ki, verilmiş cisim bir hesablama 
sisteminə nəzərən hərəkət edir, ikinciyə nəzərən – hərəkətsizdir. Deməli, hərəkət və 
sükunət nisbidir. 

Razılaşaq ki, hesablama cismi göstərilməmişdirsə, o zaman, hərəkət Yer səthinə 
nəzərən aparılır. 

 Məktəbiniz harada yerləşir? 

CİSMİN VƏZİYYƏTİ. HESABLAMA 
CİSMİ. MEXANİKİ HƏRƏKƏT 

3.1

1. Bu faktı sübut edən başqa misallar gətirin. 
Sinif otağında  masanızın müxtəlif cisimlərə (qapıya, pəncərəyə, 

lövhəyə və başqa) görə vəziyyətini müəyyən edin. 

•  Azadlıq meydanının vəziyyəti Mama Daviti, Sioni və Kaşueti 
kilsələrinə nəzərən eynidirmi? Cavabınızı sübut edin.

2. Mexaniki hərəkətin tərifindən istifadə edin və cavab verin, Aza-
dlıq meydanına (yer səthinə) nəzərən hərəkət edirdinizmi? Avtomobilə 
nəzərən? Yoldaşlarınıza nəzərən? Cavabları sübut edin. 
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Tədris məqsədləri: 
• Diqqətin cəmləşdirilməsi, analizin, problemin qoyulması və onun həll edilməsi 

bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi. 
• Cismin vəziyyətinin müəyyən edilməsi. 

Dərs prosesində şagird məlumatlandırılmalıdır ki, cismin vəziyyətini müəyyən etmək 
üçün başqa bir cismin olması lazımdır. Sadə misallarla vəziyyətin nisbiliyini izah etməyi 
bacarmalıdır. 

O fakta diqqət yetirək ki, bu və ya digər cismin vəziyyətinin müəyyən edilməsi, yalnız, 
həmin cismin vəziyyətinin hər hansı başqa cismə nəzərən sağ tərəfdə, yoxsa,sol tərəfdə, 
yaxud, irəlidə və ya arxada olmasını müəyyən etməyi bildirmir. Cisimdən uzaqlaşmanı 
müəyyən etmək  vacibdir. 

1.  Çalışaq ki, verilmiş çalışmaya mümükün qədər çox şagird cavab versin. Arzu 
ounandır ki, bir-birilərindən, onların vəziyyətinin  müxtəlif cisimlərə  (cisimlərin adını 
çəksinlər) nəzərən necə olduğunu soruşsunlar, cavablara qulaq assınlar. 

Onların cavablarını qeyd edin və diqqəti, o fakta yönəldin ki, hər bir stolun vəziyyəti 
müxtəlif cisimlərə nəzərən müxtəlif ədədlərlə ifadə edilmiş olsun. 

Bundan sonra mexaniki hərəkətin mahiyyətini şagirdlərə göstərməliyik. Hərəkət zamanı 
cismin vəziyyəti hər hansı başqa cismə nəzərən dəyişir. Hərəkətin müəyyən edilməsini, 
o zaman, anlaşılmış  heseb edə bilərik ki,şagirdlər onun nisbiliyini dərindən qavrayıblar.  
Başqa cisimlərlə müqayisə etmədən  cismin sükunətdə olması və hərəkət etməsi haqqında 
mühakimə yürütməyi bacarırıq. 

2.  Azadlıq meydanına nəzərən vəziyyətinizi dəyişdiyinizə görə, deməli, hərəkət edir-
siniz. Avtomobilə və yoldaşlarınıza nəzərən vəziyyətinizi dəyişmirsiniz, ona görə də hərəkət 
ermirsiniz.

Şagirdlərdən soruşun, Azadlıq meydanı sizə nəzərən hərəkət edirmi, yoxsa yox? Şagir-
dlərin əksəriyyəti bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Bütün vasitələrdən istifadə edək 
və şagirdlərə necə olur-olsun başa salaq ki, əgər biz hər hansı cismə(tutaq ki, Azadlıq 
meydanına) nəzərən vəziyyətimizi dəyişiriksə, o zaman Azadlıq meydanı da bizə nəzərən 
vəziyyətini dəyişir, deməli, Azadlıq meydanı bizə nəzərən hərəkət edir. Təkrar edirik:bunu 
anlamaqda şagirdlər çox çətinlik çəkirlər, ona görə ki, vəziyyəti (olduğu yeri)  hərəkəti 
Yer səthinə nəzərən müzakirə etməyə alışmışıq.

Şagirdlərdən soruşaq, relslər və ağaclar kitaba nəzərən hərəkət edirlərmi? 
Onlara bir daha xatırladaq: əgər bir cisim ikinciyə nəzərən hərəkət edirsə, o zaman 

,ikinci də birinciyə nəzərən hərəkət edir. 

Davamı növbəti səhifədə 
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3. Qatar Yerə nəzərən vəzi-
yyətini dəyişir. Vaqondakı 
stolun üzərində

kitab vardır (Şəkil. 59.1). Kitab stola, 
vaqonun divarlarına, relslərə, ağaclara və va-
qon- restorana gedən sərnişinə nəzərən hərəkət 
edirmi? Halların hər biri üçün ayrıca hesablama 
cismini göstərin. Cavabları dərslikdə verilmiş 
iş dəftərində göstərilən cədvələ yazın.

Şəkil. 59.1 

4. Yükün hansı cismə nəzərən 
vəziyyətini dəyişmədiyini deyin ( 
Şəkil. 

59.2). 
5. Yükün hansı cisimə nəzərən vəziyyətini 

dəyişdiyini deyin. 
6. Yükün hansı cisimlərə nəzərən hərəkət 

etdiyini və hansı cisimlərə nəzərən sükunətdə 
olduğunu deyin. 

7. Yükün hər hansı cismə nəzərən hərəkət 
etdiyini və həmin cismə nəzərən də sükunətdə 
olmasını mümkün hesab edirsinizmi? Niyə belə 
fikirləşdiyinizi izah edin.

 Şəkil. 59.2. Yükü Yer səthindən qaldırdılar. 

Şəkil. 59.3 

8. Uşağın hansı cisimlərə nəzərən hərəkət etdiyini və hansı ci-
simlərə nəzərən sükunətdə olduğunu deyin (Şəkil. 59.3). 
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3. Kitab stola və vaqonun divarlarına nəzərən vəziyyətini dəyişmir, deməli, sükunətdədir.
Relslərə, ağaclara və vaqon-rastorana gedən sərnişinə nəzərən vəziyyətini dəyişir,deməli 
hərəkət edir. Müvafiq olaraq, hesablama   cisimləridir: stol, vaqonun divarları, relslər,ağa-
clar və sərnişin. 

4. Yük ona bağlanmış kəndirlərə və kəndirlərin bağlandığı asqıya nəzərən vəziyyətini 
dəyişmir. 

Bu cisimlərə nəzərən yük sükunətdədir. 

5, 6. Yük Yer səthinə və Yer səthinə nəzərən vəziyyətini dəyişməyən bütün cisimlərə 
nəzərən vəziyyətini dəyişir. Məsələn, şəkildə təsvir olunmuş avtomobil, bina və sair. Belə 
cisimlərə nəzərən yük hərəkət edir. 

7.  Mexaniki hərəkətin izahına görə bu mümkün deyildir.

8. Uşaq Yer səthinə və onun üzərində olan çoxsaylı cisimlərə nəzərən (evlər, ağaclar…)
hərəkət edir. Üzərində oturduğu skamyaya və kəndirlərə nəzərən hərəkətsizdir. 
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Bilirəm ki: 

 – Cisim harada yerləşir? sualına - cavab vermək üçün, vəziyyəti nəyə               
nəzərən öyrənmək istədiyimiz digər, ikinci bir cisim seçmək lazımdır. 

Bu cismə hesablama cismi deyilir. 

Hesablama cismi olaraq ixtiyari cismi seçmək olar. Cismin vəziyyəti 
müxtəlif hesablama cisimlərinə görə müxtəlifdir.Bu onu bildirir ki, cismin 
vəziyyəti nisbidir. 

Cisim, müəyyən zaman müddətində hesablama cisminə nəzərən vəziyyətini 
dəyişərsə, hərəkət edir. 

Eyni bir cisim bir hesablama cisminə nəzərən vəziyyrətini dəyişər, ikinciyə 
nəzərən isə-yox. Bu onu bildirir ki, cisim bir hesablama sisteminə nəzərən 
hərəkət edir, ikinciyə nəzərən –sükunətdədir. Deməli,hərəkət və sükunət nisbidir. 

Polietilen butulkasının plastmas halqasını çıxarın və şəkil 60.1.a-da göstərildiyi yerdən 
kəsin. Kəsilmiş hissənin bir tərəfinə təxminən ortasından deşilmiş qapağı vintləyin, 
ikinci tərəfi qızdırın və eyni olan ikinci qapağı bərkidin. 

Məftili qapaqlardan keçirin –ox kimi,məftillərin ikinci tərəfini bir-birinə elə dolayın və 
qarmaq şəkilndə qatlayın ki,onu asmaq və bərkitmək mümkün olsun ( Şəkil. 60.1, b).Oxlu 
təkər alacaqsınız-blok. Təkər ox ətrafında sərbəst fırlanmalıdır.Blok görübsünüzmü?Onu harada 
istifadə edirlər?Hansı məqsədlə?

Blok hazirlayın 

Şəkil. 60.1a
b

kəsin 

halqa 

Hazırlanmış hər bir alətdən ən yaxşısını seçin. Tədris ilinin sonunda əldə düzəld-
ilmiş alətlərin məktəb sərgisini keçirin. Qalibləri aşkar edin. 
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Blokun hazırlanması o qədər də çətin deyildir. Mütləq hazırlasınlar. Təcrübələr üçün 
lazım olacaqdır. 

Hər bir ləvazimatın hazırlanması zamanı şagirdi mükafatlandıra  bilərsiniz. Yüksək 
qiymətlər yaza bilərsiniz.

60'

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 

Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və 
tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 
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HƏRƏKƏTİN TRAYEKTORİYASI 
VƏ GEDİLƏN YOL 

Hərəkət zamanı cismin hər-hansı bir nöqtəsinin cızdığı 
xəttə,bu nöqtənin hərəkət trayektoriyası deyilir.

Trayektoriya görünən ola bilər. Məsələn,
təbaşirlə yazarkən lövhədə təbaşirin ucunun izi -onun 

trayektoriyasıdır.
Trayektoriyanın formasına görə hərəkət düzxətli, yaxud 

əyrixətli ola bilər.

Hərəkət zamanı cisim hər hansı vəziyyətə nəzərən gah bir tərəfə, gah da 
digər tərəfə yerini dəyişərsə, belə hərəkətə rəqsi hərəkət deyilir. 

Hər hansı zaman fasiləsində cismin cızdığı trayektoriyanın uzunluğuna, həmin 
zaman fasiləsində gedilən yol deyilir. 

3.2

 Trayektoriya görünəndirmi?

Şəkil. 61.1. Gecə səmada me-
teorun işıqlı izi onun hərəkət 

trayektoriyasıdır.

2. Yaydan asılmış cis-
min hərəkət trayektoroyasını 
çəkin. Cismin trayektoriyası 
B nöqtəsinə nəzərən necə 
dəyişir? (Şəkil. 61.3)?

B
Yaydan cisim 
asın

Cismi aşağı çəkin 
və əlinizi buraxın

D

3. Gündəlik həyatdan rəqsi hərəkətə aid misallar gətirin.

Şəkil. 61.3

1. Təcrübə keçirin:sapdan kürəcik asın. 
Kürəciyi müəyyən hündürlüyə qaldırın, sonra əlinizi 

buraxın (Şəkil. 61.2). 
Kürəciyin hərəkəti A nöqtəyə nəzərən necə dəyişir? A

C

Şəkil. 61.2 

. Bloku hazırlayarkən hansı problem yarandı? Sizə kim yardın 
etdi? Necə?
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Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Tədris məqsədləri: 

Hərəkətin növlərini bir-birindən fərqləndirsin və sxematik ifadə etsin. 

Mexaniki hərəkət və onunla bağlı olan məsələləri düşünərək öyrənmək 7-ci sinif şagirdləri 
üçün kifayyət qədər çətindir. Ona görə də, maddi nöqtə anlayışını daxil etməkdə ehtiyatlı 
olun, onu anlamaqda şagirdlər çox çətinlik çəkirlər və trayektoriyanı, onlara, cismin hər 
hansı bir nöqtəsinin cızdığı xətt kimi izah edin.   

1. Kürəciyin hərəkət trayektoriyası əyrixətlidir-çevrənin qövsüdür. Kürəcik A nöqtəsinə 
nəzərən gah bir, gah da digər tərəfdədir.   

2. Cisim düz xətt parçası üzərində hərəkət edir. 
Cisim B nöqtəsinə nəzərən gah bir, gah da digər tərəfdədir. 

3. Küləkli havada ağacın yarpaqları, göllərdə və dənizlərdə-suyun səthi, tikiş tikərkən- 
tikiş maşınının iynəsi və sair rəqs edir. 
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5. A və B şəhərləri
bir-biri ilə həm avtomo-

bil yolu , həm də dəmir
yolu ilə birləşmişdir (Şəkil.
62.2). A şəhərindən B şəhərinə 

getmək üçün gedilən yolların hər birini 
ayrı-ayrılıqda müəyyən edin. 10 km

1

Şəkil. 62.2 

6. Döngədə avtomobilin sağ və sol təkəri      
eyni yollar gedəcəkdir, yoxsa yox (Şəkil. 62.3)? 

7. Avtomobilin təkərinin mərkəzi: 
a. avtomobilin kuzovuna nəzərən hərəkət edirmi?
b. Şosse yoluna  nəzərən?  Təkərin  mərkəzinin  trayektoriyası  hər bir 

hal üçün necədir?

8. Cismin trayektoriyası və gedilən yol nisbidirmi? 
Cavabı sübut edin. 

9. 62.4 Şəkildə təsvir olunmuş saniyəölçənin saniyələri 
göstərən əqrəbinin A və B nöqtələrinin hərəkət trayek-
toriyası saniyəölçənin gövdəsinə nəzərən necədir? 

10. A və B nöqtəsinin gövdəyə nəzərən getdikləri 
yolu müqayisə edin və izah edin, niyə belə fikirləşirsiniz?

Şəkil. 62.3

A
B

Şəkil. 62.4 

4. Şəkil 62.-də təsvir edilmiş 
çarxın nöqtələrinin hərəkət trayek-
toriyası necədir? 

Su damcılarının? 

Şəkil. 62.1

Həmçinin ,cisim trayektoriyanın eyni bir hissəsini bir neçə dəfə keçirsə, trayek-
toriyanın uzunluğunu toplananların həmin sayı qədər götürməliyik. 

 Gedilən yol fiziki kəmiyyətdir. Onu uzunluq vahidləri ilə ölçürlər.
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4. Təkərin nöqtələrinin hərəkət trayektoriyası çevrədir. Damcıların –müxtəlif formalı 
əyri xətlərdir. 

5.  Maşın yolu ilə gedilən yol  ≈130 km-dir, dəmir yolu ilə  ≈55 km. 

6.  Müxtəlif yollar gedəcəklər. 

7. a. hərəkətsizdir;    b.hərəkət edir; təkərin  mərkəzinin avtomobilin siqnalına nəzərən 
trayektoriyası nöqtədir, yol ayrıcına nəzərən düz xətli, yaxud əyrixətli ola bilər. 

8.  Nisbidir. Müxtəlif hesablama cisminə nəzərən müxtəlifdir (əvvəlki sualın cavabına 
baxın). 

9. A və B nöqtələrinin trayektoriyaları saniyəölçənin gövdəsinə nəzərən çevrədir. 

10. Gövdəyə nəzərən A nöqtəsi daha böyük radiuslu çevrə üzrə hərəkər edir, ona görə 
də onun getdiyi yol B nöqtəsinin getdiyi yoldan böyükdür.

11. A nöqtəsi B nöqtəsinə nəzərən vəziyyətini dəyişmir,ona görə də, B nöqtəsinə nəzərən 
hərəkətsizdir. 
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Bilirəm ki: 

Bütün cisimlər hərəkət zamanı ,,iz buraxır”, onu trayektoriya adlandırırlar.
Trayektoiriya görünən də ola bilər, görünməz də. 

Trayektoriyaya əsasən hərəkət ya düzxətli, ya da əyrixətli ola bilər.

Məsələn, rəqsi hərəkətin trayektoriyası düz xətt parçası da ola bilər, 
çevrənin qövsü də. Hərəkətsiz ox ətrafında cismin fırlanması zamanı isə onun 
nöqtələrinin hərəkət trayektoriyası mütləq əyri xətdir, konkret olaraq –çevrə. 

Hər hansı zaman fasiləsində cismin getdiyi yolu bilmək istəyiriksə, həmin 
zaman fasiləsində çizılmış trayektoriyanın uzunluğunu ölçmək lazımdıır. 

• Hərəkət zamanı qatarın uzunluğu dəyişmir. Bu cümlədən alınır ki, 
bir məntəqədən digər məntəqəyə qatarın birinci
a. Vaqonu  sonuncu  vaqondan  çox  yol gedir;

b. vaqonu  sonuncu  vaqondan  az  yol gedir;
c. və sonuncu  vaqonlar  bərabər  yol gedirlər.
ç. vaqon yalnız yolun düzxətli hissəsində sonuncu vaqonla eyni yol gedir.

sur. 63.1

12. Uşağın Yer səthinə nəzərən hərəkət trayektoriyası necədir? 
Skamyaya nəzərən (Şəkil. 63.1)?
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Doğru cavab c 
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3.3
DAMCILADICILI ARABACIQ DÜZƏLDİN 

64.1 Şəkildə təsvir olunan damcıladıcılı arabacıq düzəldin  (onu qrupda, üçlükdə 
və dördlükdə hazırlaya bilərsiniz)

 
Arabacıq təcrübələr üçün tez-tez lazım olacaqdır.

Polietilen butulkaya (1)  və boğaz hissəsinə (2) 
məftli dolanmışdır. Məftilin dairələnmiş uclarından 
(3) ox  keçirilmişdir (4). Oxlara təkərlər bərkidilm-
işdir (5), onlar oxla birlikdə fırlana bilir.

Təkərlər əvəzinə polietilen butulkanın bir-bir-
inə yapışdırıcı ilə yapışdırılmış iki qapağndan istifadə edin. Oyuncaq arabacıqların 
təkərlərindən də istifadə etmək olar. Qapaqların ortasını qızdırılmış mismar vasitəsi 
ilə təxminən mərkəzdən deşin və oxa bərkidin. Məftilin (2) uclarını əyməyə bilərsiniz 
,onu ox kimi istifadə edə bilərsiniz.Belə olan halda təkərləri ona elə bərkidin ki,ox 
üzərində sərbəst fırlana bilsinlər. 

Təkər məftil üzərində (ox üzərində) sürüşməməsi üçün,təkərin sağ və sol tərəfində 
oxun üzərinə nazik məftil dolayın, yaxud yapışdırıcı ilə yapışdırın. 

Butulkanı onun əsasına parallel olan xətt boyunca bir-birindən 0,5 sm aralı olmaqla 
müxtəlif diametrli iki, yaxud üç deşik açın.Butulkaya su tökdükdə deşiklərdən müxtə-
lif zaman fasilələrində su damcılayacaqdır, daha böyük diametrli deşikdən damcılama 
tez-tez (intensiv) olacaqdır. 

Damcıladıcı üçün kokteyl sormaq üçün işlədilən borunun nazik parçasından istifadə 
etmək daha əlverişlidir. Qızdırılmış mismarla polietilen butulkası asanlıqla deşilir. 
Borunu deçiyə bərkidin və ətrafını plastilinlə doldurun. Damcıların tezliyini tənzim-
ləmək üçün bu şəkildə davranın: borunun ağzını plastilinlə doldurun, sonra lazım 
olan ölçülü iynə ilə deşin. 

Butulkanın üst tərəfindən mütləq deşik açın(6). Ona da kiçik boru bərkidə bilərsiniz 
(Şəkil. 64.1). 

Butulkanı oyuncaq avtomobilə də bərkidə bilərsiniz. İkinci deşiyin olması nə üçün 
lazımdır? 

Fikirləşin,ola bilsin ki, indii, yaxud, gələcəkdə, damcıladılı arabacığın daha mükəm-
məl formasını təklif edəsiniz, yaxud, düzəldəsiniz.

Şəkil. 64.1

1

2

45

3

6

Ev tapşırığı 
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Arabacığın hazırlanması zəhmətli işdir.Arzu olunandır ki, onu qrup halında düzəltsinlər. 
Arabacığın hazırlanmasına dair onlara ətraflı təlimat verin. Əgər, əvvəlcədən hazırlanmış 

arabacığı onlara göstərsəniz, bu zaman onların zəhmətini asanlaşdırmış olarsınız.Damcıladıcının 
vasitəsi ilə 35 –dən artıq təcrübə keçirmək  mümkündür, ona görə də,arzu olunur ki, o, 
bütün qruplarda olaun.  

Yaxşı damcıladıcı hazırlayan şagirdləri yüksək ballarla qiymətləndirin.
Onlar arasındakı ən yaxşı olanı həftənin ən yaxşı eksperimentçisi adı ilə təltif edin. 

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 

Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və 

tətbiq etməli.                                                                   
Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 

qaydalarına əməl etməli. 
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3.4YERDƏYİŞMƏ. VEKTORİAL VƏ
SKALYAR KƏMİYYƏTLƏR 

1 .A şəhərindən B şəhərinə 
getmək üçün avtomobil və 

qatar eyni yollarmı gedir (Şəkil. 
65.1)? 

2. A şəhərindən B şəhərinə getmək üçün 1
avtomobil və qatarla səyahətimizin nəticə-

si eyni olacaqdır, yoxsa, fərqli nəticələr əldə 
edəcəyik? Cavabı sübut edin.

1

Şəkil. 65.1 

A şəhətindən B şəhərinə çatmaq üçün olan yollar sonsuz sayda və bir-birindən fərqli 
olsun,lakin,nəticə yeganədir: A şəhərindən B şəhərinə yerimizi dəyişdik. 

A şəhərini - bizim başlanğıc vəziyyətimizi
 B şəhəri ilə birləşdirək – bizim son vəzi-

yyətimizlə düz xət parçası ilə birləşdirək. 
Əyanilik üçün parçanın sonunu oxla işarə edək 

və bu istiqamətlənmiş parçanı yerdəyişmə adlandıraq 
(şəkil 65.2). 

Cismin   başlanğıc  vəziyyətini  son vəzi-
yyəti ilə  birləşdirən  istiqamətlənmiş  düz  xətt  
parçasına yerdəyişmə deyilir.

Yerdəyişmə müsbət ədədi qiyməti ilə xarakterizə 
olunur - yerdəyişmənin uzunluğu ilə və istiqaməti ilə - A-dan B-yə doğru. 

Müsbət ədədi qiyməti ilə və istiqaməti ilə xarakterizə olunan kəmiyyətə vektorial 
kəmiyyət deyilir.

Yerdəyişmə vektordur. O, istiqamətlənmiş oxlu parça ilə - vektorla ifadə oliunur.
Parçanın uzunluğu, seçilmiş miqyasda, yerdəyişmənin (vektorun) ədədi qiymətini-modui-
unu ifadə edir, ox isə-yerdəyişmənin (vektorun) istiqamətini. 

Vektor - üzərində kiçik ox olan hərflə ifadə edilir. Məsələn, yerdəyişmə vektoru 
-  S . Vektorun modulu həmin hərflə işarə edilir,lakin oxsuz. Məsələn, terdəyişmənin 
modulu  -  S.

1

Şəkil. 65.2

 Taksi ilə yolçuluq edən zaman nəyə əsasən pul ödəyirik? 

•  Damcıladıcıyı hazırlayarkən sizə çətinlik törədən nə  oldu? 
Sizə  kim yardın etdi? Necə?
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasıni; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq  resursların seçilməsi);

Nəticə göz önündədir, əgər şagird 
Cisimlərin hərəkət növlərini müşahidə edir və həyata keçirir,onların trayektoriyalarını 

təsvir edir və sxematik təsvir edir. Yerdəyişmə və trayektoriya arasındakı fərq haqqında 
mühakimə yürüdür.  

Tədris məqsədləri: 

Təsnifat və kommunikasiya bacarıq –qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi. Vektorial və 
skalyar kəmiyyətlərin fərqləndirilməsi. 

1.  Avtomobil  və  qatar   A-dan  B-yə getmək üçün  müxtəlif yollar gedirlər. 

2. A-dan B-yə avtomobillə və qatarla səfərin nəticələri  eynidir. A-da  idik B-yə  keç-
dik (yerimizi dəyişdik). 
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3. Şəkil 66.1.c-də hansı vektor    təsvir 
olunmuşdur?   

4. İş dəftərində həmin miqyasda
qərbə doğru yönəlmiş

yerdəyişmə vektorunu çəkin. Onun  mod-
ulu 4 km-ə bərabərdir.  

5. A şəhərindən B şəhərinə getmiş 
avtomobilin və qatarın yerdəyiçmələrinin modulları eynidirmi (Şəkil. 65.2)? 

İstiqamətləri? 
6. Avtomobilin və qatarın yerdəyişmələri eynidirmi? İzah edin, niyə belə 

fikirləşirsiniz? 

Modulları bərabər və istiqamətləri eyni olan vektorlara bərabər vektorlar deyilir. 

İki vektor    iki yerdəyişmə-bərabərdirsə, onda o, belə yazılır S1=S2

Bir cisim A şəhərindən B şəhərinə gedərsə,ikinci isə B şəhərindən A şəhərinə. 

Modulca bərabər, istiqamətcə bir-birilərinə əks olan vektorlara qarşılıqlı əks vektorlar 
deyilir. Bu belə yazılır: .S S1 2= -

Vektorial kəmiyyətləri gələcəkdə daha ətraflı öyrənəcəksiniz.

Yalnız ədədi qiyməti ilə xarakterizə olunan kəmiyyətlərə skalyar kəmiyyətlər, 
yaxud, skalyarlar deyilir. 

Skalyar kəmiyyətlərdir: uzunluq, kütlə, zaman, temperatur və sair.

7.  Bir cisim A şəhərindən B şəhərinə getdi, ikinci B şəhərindən A 
şəhərinə. Cisimlərin yerdəyişmələrinin modulları eynidirmi? İstiqamətləri?

 ,,Vektor verilmişdir”- ifadəsi – bildirir ki, bu vektorun modulu və istiqaməti məlumdur.
Vektorial kəmiyyətlər üçün onun modulu və istiqaməti eyni növlü əhəmiyyətə  malikdir. 

66.1, a  şəklində şərq tərəfə yönəlmiş yerdəyişmə vektoru verilmişdir, həmin vek-
torun modulu S1=5 km; b-də şimal-şərq istiqamətində yönəlmiş yerdəyişmə vektoru 
verilmişdir, onun modulu  - S2=2 km-dir. 

Şəkil. 66.1

a.

b. c.

8. 66.2   şəkildə təsvir olunmuş 
vektorlardan bir-birinə bərabər olanlar 
hansılardır?   

Əks olanlar?
Modulca bərabər?
Modulca böyük?
Hamısından böyük? Şəkil. 66.2
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S4

3. 66.1  c   Şəkildə  cənuba doğru istiqamətlənmiş, modulu 3 km olan,                                            
yerdəyişmə vektoru təsvir olunmuşdur.

4. Şəkildə qərbə doğru istiqamətlənmiş, modulu  4 kim olan, yerdəyişmə vektoru təsvir 
olunmuşdur. 

 

5.  A-dan  B  şəhərinə  getmiş avtomobilin və qatarın yerdəyişmə modulları və is-
tiqamətləri bir-birinin eynidir. 

6.  Yerdəyişmə vektorial kəmiyyətdir. O, müsbət ədədi qiyməti və istiqaməti ilə xarak-
terizə olunur. Avtomobilin və qatarın yerdəyişmələrinin modulu və istiqaməti eyni olduğuna 
görə, deyə bilərik ki, onların yerdəyişmələri bərabərdir. 

8.   Şəkildə bərabər vektorlar təsvir olunmamışdır. 
Bir-birinə əks vektorlardır   S1 və S3, həm   S4 və S5. modulca bərabər: S1=-S3, 

Də  S4=-S5. Modulca bərabərdir: S1=S3=S7, həm də S2=S5=S4.  S6 vektorların  modulu 
hamısından böyükdür.

Vektorların  toplanması-çıxılması riyaziyyat dərsində verilməmişdir. 
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9.  Taksi ilə yolçuluq edərkən pulu nəyə görə ödəyirik: yer dəy-
işdirməyimizə, yoxsa, getdiyimiz yola görə?

Bilirəm ki: 

Cismin başlanğıc vəziyyətini onun son vəziyyəti ilə birləşdirən istiqamətlənmiş 
düz xətt parşasına, bu cismin yerdəyişməsi deyilir.

Müsbət ədədi qiyməti və istiqaməti ilə xarakterizə olunan kəmiyyətə, vektorial 
kəmiyyət deyilir. 

Modulldrı bərabər və istiqamətləri eyni  olan vektorlara bərabər vektorlar 
deyilir. 

Modulları bərabər və istiqamətləri bir-birinə əks olan vektorlara əks vekrorlar 
deyilir və belə yazılır: .

Yalnız ədədi qiyməti ilə xarakterizə olunan kəmiyyətə skalyar kəmiyyət, 
yaxud, skalyar deyirlər.

Yerdəyişmə vektorial kəmiyyətdir, gedilən yol isə -skalyardır. 

 Şəkil. 67.2

 Şəkil. 67.1 

Damcıladıcılı arabacığı hərəkət etdir və onun hərəkətini müşahidə et                   
(Şəkil. 67.1). Onun hərəkətini hansı  hərəkətə aid edərdiniz: bərabərsürətli, yoxsa, 
bərabərsürətli olmayan? İzah edin, niyə? 

  67.2 şəkildəki təcrübəni keçirin. Arabacığın hərəkəti nədən asılıdır? 

Ev təcrübəsi 
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9.  Taksi ilə səfər edərkən pulu getdiyimiz yola görə ödəyirik. 

67'

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 

Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını;   Fiz.baza. 4. 
Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) planlaşdırıl-
masını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, tədqiqatın 
prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, müvafiq 
resursların seçilməsi); 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və 
tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Ev təcrübəsini oyuncaq arabacıqla da keçirə bilərsiniz. 



Şagird kitabı 

68

İki  avtomoboldən birinin spidometinin  (Şəkil. 68.1) 
göstərişi dəyişmir,ikincinin isə- dəyişir. Onları bir-birindən 
necə fərqləndirək, nə fikirləşirsiniz, avtomobillərin hər biri  
necə hərəkət edir? 

Bu suala cavab vermək  üçün təcrübə  keçirək: 
Damcıladıcılı arabacığa yarısına qədər su tökək. 
Kiçik deşikdən tökülən damcıları müşahidə edək. Onlar
bərabər zaman fasilələrində - intervalda düşür.
 68.2 şəkildə təsvir olunan qurğunu  hazır edək.

Stəkana   müəyyən            
miqdarda qumu elə 
tökək ki, kiçik təkan 
nəticəsində arabacıq 
hərəkət etməyə başlasın. Çalışaq ki, daman  
damcılar arasındakı məsafələr  bir birinə 
bərabər olsun.

Birinci  təcrübədə  bərabər zaman fasilələrindəki damcılar arasındakı  məsafələr 
dəyişmir,ikinci təcrübədə isə dəyişir. Arabaların hərəkəti  bir-birindən fərqlənir. 

Trayektoriyanın formasından asılı olaraq, hərəkət bərabərsürətli və dəyişənsürətli 
ola bilər. 

Spidometrinin göstərişi dəyişməyən avtomobil bərabərsürətli hərəkət edir. Spido-
metrinin göstərişi dəyişən avtomobil isə dəyişənsürətli hərəkət edir. 

Bəbərabərsürətli hərəkət zamanı, cisim ixtiyari bərabər zaman fasiləsində 
bərabər yollar gedir və trayektoriyası düz xətdir.

Hərəkət zamanı trayektoriyası düz xətli və bərabər zaman fasiləsində  müxtəlif 
yollar gedərsə, yaxud, trayektoriyası əyri xətli olarsa,belə hərəkətə dəyişənsürətli  
deyilir.

Bərabərsürətli hərəkət ən sadə hərəkətdir.

Şəkil. 68.2

 Metro eskalatorunun ayrı-ayrl hissəsi niyə eyni hərəkət etmir? 

3.5 BƏRABƏRSÜRƏTLİ VƏ DƏYİŞƏNSÜRƏTLİ 
HƏRƏKƏT.

2.  Fikirləşin və təsvir edin:keçirilmiş təcrübədə  qumu artıra-
na qədər və artırdıqdan sonra  arabacığın hərəkəti bir-birindən 
fərqlənirmi? 

Spidometr -
sürəti ölçən cihaz

Şəkil. 68.1

1.  Stəkana  əlavə  qum tökülərsə, damcılar  arasındakı  məsafənin necə 
dəyişəcəyi barəsində təxminlər söyləyin. Təxminin doğruluğunu təcrübə 
ilə yoxlayın. 

. Bərabərsürətli hərəkət etdiyini fikirləşdiyiniz bir cisim deyin-bərabərsürətli 
olmayan. İzah edin, niyə belə fikirləşirsiniz? 
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Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını;                           
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi); 

Tədrisin məqsədləri: 
• Problemi qoymaq və həll edilməsi, əməkdaşlıq, araşdırmaçılıq bacarıq-qaliliyyətlərının 

inkişaf etdirilməsi. 
• Bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkətləri fərqləndirmək. 

Dərs müddətində şagird bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkətləri bir-birindən 
fərqləndirməyi bacarmalıdır. Şagird, bərabərsürətli hərəkət izah edilərkən ,,ixtiyari” sözünün 
rolu və mahiyyəti ilə tanış olsun. 

Dərs problemli nəqllə davam edir. Eksperimentin keçirilməsini, öyrənilən mövzuya dair 
təxminlər söyləmək, qrup işləri, təsvir olunan proseslər barəsində şəxsi fikrini ifadə etməyi 
tələb edən  aktivlikləri təklif edirik.    

  Gələcəkdə fizikanın müvəffəqiyyətlə öyrənilməsi bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkə-
tin doğru anlaşılmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Çox zaman şagirdlər bərabərsürətlli 
hərəkəti izah edən zaman ,,ixtiyari” sözünü yaddan çıxarırlar. Bu izah ona işarə edir ki, 
şagird bərabərlik fikirini ifadə edərkən,bu sözün rolunu anlamır. Aydınlıq üçün onlara sual 
belə qoyulmalıdır:,,Cisim dəqiqələrdə bərabər, saniyələrdə isə müxtəlif  məsafələr gedərsə, 
belə hərəkət bərabər sürətlidirmi?”Mənfi cavab onu göstərir ki, şagirdlər bərabərliyi isah 
edərkən ,,ixtiyari” sözünün mahiyyətini və vacibliyini başa düşüblər. 

Məlumatın möhkəmləndirilməsi üçün  konkret halın  qavranılmasnin mənası vardır. 
Kitabda təsvir olunan damcısalıcı ilə olan təcrübə sadə və təəssürat bağışlayıcıdır. Onun 
keçiirilməsi yalnız sinif nümayişi formasında yox, həm də evdə də məqsədə uyğundur. Bu 
təcrübənin yeganə məqsədi bərabər zaman fasilələrinin əldə edilməsidir.İstər nazik, istərsə 
də geniş ölçülü deşikdən alınan damcılar arasındakı məsafələrin  təqribən bərabər olması, 
arabacığın bərabərsürətli hərəkətinə işarə edir. 

1. Stəkana qum əlavə etdikdə damcılar arasındakı məsafə əvvəlki damcılar arasındakı 
məsafədən müəyyən qədər artıq olacaqdır. 

2. Şagirdlər tərəfindən deyilmiş təxminlərə qulaq asdıqdan sonra davamını elə idarə edək 
ki, onlar nəticə çıxarsınlar:damcılar arasındakı məsafə  dəyişməzdirsə, arabacıq bərabərsürətli 
hərəkət edir; ikinci halda isə -dəyişənsürətlidir.

Davamı növbəti səhifədə 

Diqqət yetirin, bərabərsürətli hərəkətin bu izahı ənənəvilərdən onunla fərqlənir ki, əyrixətli 
hərəkət bərabərsürətli ola bilməz. Tədrisə belə yanaşma gələcəkdə çoxlu anlaşılmazlıqları 
bizdən uzaqlaşdıracaqdır. 
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Bərabərsürətli hərəkətin izah edilməsində ,, ixti-
yari” sözünün mənasını başa düşmək üçün aşağıda 
verilmiş məsələni həll edin: 

Nəticə çıxara bilərik: nə üçüncü,nə də  beşinci 
məslələnin şərti bizə suala birmənalı cavab verməyə 
imkan vermir. 

Tərifə görə, düzxıtli hərəkət, yalnız və yalnız o 
zaman bərabərsürətlidir ki, cisim, ixtiyari bərabər 
zaman fasiləsində bərabər yollar gedir. Deməli,hər 
saniyədə,yarım saniyədə, dördəbir saniyədə, yüzdəbir 
saniyədə və sair gedilən yollar bərabər olmalıdır.

Mütləq bərabərsürətli hərəkət mövcud deyildir.
Bərabərsürətli hərəkətə misaldır: təxminən eskalatorda 
pilləkənin orta hissənin, küləksiz havada paraşütün 
(Şəkil.  69.1) və yağış damcılarının hərəkəti, 
düzənlikdə çayın hərəkəti (Şəkil. 69.2) və sair. 
Bütün növ nəqliyyat vasitələri isə  dəyişənsürətli 
hərəkət edirlər.

3. Cisim hər dəqiqədə 60 m yol gedirsə, ismin hərəkəti 
bərabərsürətlidir? Bu cismi şərti olaraq birinci adlandıraq. Təxmininizi 
iş dəftərinizə yazın və isbat edin. 

4. İkinci cisim hər dəqiqədə 60 m yolu elə gedir ki, birinci yarım 
dəqiqədə,qəbul edək ki, 20 m gedir,ikinci yarım dəqiqqədə isə 40 m. Onun hərəkəti 
bərabərsürətlidir, ya, yox? Təxminizi iş dəftərinizə yazın və isbat edin.  

Sizin birinci məsələyə yazdığınız cavabınızı fikirləşin,münasibətiniz dəyişmədi ki? 
Birinci cismin hərəkəti bərabərsürətlidir, ya, yox? Niyə belə fikirləşirsiniz, izah edin? 

Ola bilməzmi ki, o da ikinci kimi hərəkət etsin? 

5. Cisim hər yarım dəqiqədə bərabər yollar gedərsə, yəni 30m, onun hərəkəti 
bərabərsürətlidirmi? Doğru cavab verməkdə ikinci məsələnin başa düşülməsi və 
onun haqqında fikirləşmə sizə yardım edəcəkdir. Təxminizi iş dəftərinizə yazın 
və isbat edin.

1. Qəbul edin ki, müzakirə olunan cisimlər düzxətli hərəkət edirlər.

Şəkil. 69.1

Şəkil. 69.2

6. Avtomobillərdən hər biri necə hərəkət edir (Şəkil.69.3), bərabərsürətli, 
yoxsa dəyişənsürətli? 

Şəkil. 69.3
a b
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Dəyişənsürətli hərəkətin izahı, məntiqi olaraq, düzxətli hərəkətin izahından çıxır. Onu, 
müstəqil olaraq, şagirdlər özləri də formalaşdıra bilərlər. Lakin, diqqəti ona cəlb etmək 
lazımdır ki, qısa məsafədə (qısa zaman müddətində) dəyişənsürətli hərəkəti- məsafələr nə 
qədər qısa götürülərsə, o qədər böyük dəqiqliklə -bərabərsürətli hesab edə bilərik. 

Bu sualları onların yaxşı anlamaları üçün müəllimlərdən böyük güc sərf etmək tələb 
olunur.

3. Suala birmənalı cavab vermək mümkün deyildir, çünki, hər 20 saniyədə(yaxud 15) 
nə olduğunu bilmirik. 

4. Dəyişənsürətlidir, ona görə ki,bərabər zaman fasilələrində (30-30 saniyələrdə) bərabər 
olmayan yollar gedir. 

Üçüncü suala doğru cavab verə bilməyən şagirdlər, yəqin ki, öz görüşlərini dəyişəcəklər. 
5.  Suala birmənalı cavab vermək mümkün deyildir, ona görə ki, hər 10 saniyədə nə 

baş verdiyini bilmirik. 

Sonra dərslikdəki mətni davam etdirək. Fikirləşirik ki, şagirdlər bərabərsürətli hərəkəti 
izah edərkən ,,ixtiyari” sözünün rolunu şüurlu başa düşəcəklər. 

Mütləq bərabərsürətli hərəkət mövxud deyildir. Bizim keçirdiyimiz təcrübədə arabacığın 
hərəkəti bərabərsürətliyə yaxınlaşan kimidır. Hər bir ölçmə müəyyən dəqiqliklə aparıla 
bilər, ona görə də,bu və ya digər hərəkətin bərabərsürətliliyi ölçmənin aparıldığı dəqiqliyə 
görə müəyyən ediləcəkdir. Məsələn, şagirdlərə belə bir məsələ təklif edək:eyni bir cismin 
hərəkətini iki eksperimentçi öyrənsin. Onlardan biri 1  saniyə, ikinci isə 0,5 saniyə dəqiqliyi 
ilə. Cismin hərəkəti bərabərsürətlidir, yoxsa, yox? 

Birinci eksperiment halında  biz, 1 saniyədən az olan bərabər zaman müdətdində, ikin-
ci halda isə 0,5 san-dən az olan zaman müddətində nə baş verdiyini deyə bilmirik, ona 
görə də, həmin dəqiqlik çərçivəsində, eksperimentin imkan verdiyi hər iki  halda, hərəkət 
bərabərsürətlidir.

6. Birinci avtomobilin hərəkətinə birmənalı cavab vermək mümkün detildir.İkinci avto-
mobilin hərəkəti dəyişənsürətlidir, ona görə ki, onun hərəkət trayektoriyası əyri xətdir.
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• Cisim ixtiyari bərabər zaman fasilələrində bərabər yollar gedərsə və 
trayektoriyası düz xətt olarsa, belə hərəkət bərabərsürətli hərəkət adlanır. 

Bu cümlədən alınır ki: 
Cisim, çevrə üzrə hərəkət edərkən, bərabər zaman fasilələrində bərabər qövslər 

cızarsa,onda: 
a. Cisim bərabərsürətli hərəkət edir; 
b. Cisim dəyişənsürətli hərəkər edir; 
c. Cismin bərabərsürətli, yaxud, dəyişənsürətli hərəkət etdiyini müəyyən etmək 

mümkün deyil; 
ç. Bəzən bərabərsürətli, bəzən dəyişənsürətli hərəkət edir. 

sur. 3.17

7. Bərabərsürətlidir,ya 
yox: a. suyun dərədəki 
hərəkəti (Şəkil. 70.1), onun 

yatağı gah daralır, gah da genişlənir; 
b. avtomobilin, sürücü 

işıqforda qörmızı işığı gördükdən 
sonrakı hərəkəti. 
 Cavabınızı sübut edin. 

Şəkil. 70.1 

Bilirəm ki: 

Əgər, cismin hərəkət trayektoriyası düz xətt olarsa və cisim ixtiyari bərabər 
zaman fasilələrində bərabər yollar gedərsə, onun hərəkəti bərabərsürətli, əgər 
bərabər olmayan yollar gedərsə, dəyişənsürətlidir. 

Trayektoroyası əyrixətli olan cismin hərəkəti dəyişənsürətlidir. 

Növbəti dərs üçün hazırlaşın 

. Damcıladıcılı arabacığın deşiklərindən qopan damcılara diqqət yetirin. Birinci 
damcının qopması ilə ikinci damcının qopması arasındakı zaman fasilələrini qiymət-
ləndirin və iş dəftərinə yazın. 

Butulkadakı suyun həcminin artırılması damcıların yaranması tezliyinə təsir edirmi? 
Necə? 

Təxminin doğruluğunu təcrübə ilə yoxlayın və gördüyünüz hadisəni izah edin. 

Birinci damcının düşməsi ilə ikinci damcının düşməsi arasındakı zaman fasiləsini müəyyən 
edəcəyiniz təcrübəni təsvir edin. Təcrübəni keçirin və məlumatları iş dəftərindəki cədvələ 
yazın. 

Elmi araşdırma-tədqiqat 
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1. Bir damcının qopmasından ikinci damcının qopmasına qədər keçən zaman müddəti 
- (T) olarsa, T=t/N,burada t müəyyən sayda –N (tutaq ki, 20-30)damcının düşməsinə sərf 
olan zaman müddətidir. Onu müəyyən edək. 

2. Məsələni həll edərkən şagirdlər müəyyən edəcəklər ki,butulkadakı suyun həcminin 
artırılması damcıların görünmə tezliyinin artmasına səbəb olur. Səbəb-mayenin sərbəst 
səthindən deşiyə qədər olan məsafənin artmasıdır. Bu fakt damcıların düşmə tezliyinin 
artmasına niyə səbəb olur? Əvvəlcə tanışlıq üçün,lakin hidrostatik təzyiqin mayenin dərin-
liyindən asılı olması haqqında biliklərin əsasını qoyur. Aydındır ki, bu məsələnin izahına 
hidroostatikanı öyrənən zaman qayıdacağıq.

Müəllimlər üçün məlumat 
Ənənəvi olaraq, vektorlar anlayışını  daxil etməzdən əvvəlki dövrdən başlayaraq, çevrə 

üzrə elə hərəkəti bərabərsürətli adlandırırdılar ki, həmin hərəkət zamanı cisim ixtiyari 
bərabər zaman fasilələrində bərabər qövslər cızır.   

Vektor anlayışını  daxil etdikdən sonra  ,,Düzxətli bərabərsürətli hərəkət” və ,,Çevrə üzrə 
bərabərsürətli hərəkət”anlayışları möhkəmləndi. Çevrə üzrə hərəkəti öyrənən zaman həmişə 
-sürət vektorial kəmiyyət olduğuna  görə və əyri xətli  hərəkət zamanı, o, dəyişir-şərhinə 
həmişə ehtiyac vardır. Deməli,cisim sabit sürətlə hərəkət etmir və hərəkət faktiki olaraq 
dəyişənsürətlidir. Belə çıxır ki,dəyişənsürətli hərəkəti sabit  adlandırırlar. Bu anlaşılmazlığı 
aradan qaldırmaq üçün, hesab edirik ki, çevrə üzrə ,,bərabərsürətli”hərəkəti çevrə üzrə 
modulca sabit sürətli hərəkət, çevrə üzrə ixtiyari hərəkəti isə –dəyişən sürətli adlandıraq. 

Qeyd: bu məlumat indiki mərhəələdə şagirdlər üçün yəqin ki, vacib deyildir. 

Doğru cavab - b. 

7.  Suyun dərədəki hərəkəti  və avtomobilin, sürücüsü işıqforda qırmızı işığı gördükdən 
sonrakı hərəkəti dəyişənsürətlidir.

Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və 
tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 
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Nəqliyyatla səfər edərkən bizi maraqlandırır:müəyyən vaxtdan sonra harada olacağıq, 
yaxud, mənzilə nə zaman çatarıq? Çox zaman bunun praktiki əhəmiyyəti də vardır.  

Hərəkətin yeyinliyini xarakterizə edən kəmiyyət,-
vahid  zamanda gedilən yoldur. Bu göstərici nə 
qədər böyük olarsa, onun yeyinliyi - sürəti də o 
ədər böyükdür. 

Bərabərsütətli hərəkətdə cismin hərəkət müddətini - t ilə,gedilən yolu s-lə,sürəti 

v ilə işarə etsək,alarıq: v= s
t . (1)

(1) düsturdan görünür ki, bərabərsürətli  hərəkətin  sürəti,  cismin  getdiyi  yolun 
yolu getmək üçün sərf olunan zamana olan nisbətinə deyilir. 

Cismin sürətinin ədədi qiyməti müxtəlif ola bilər, onu ölçmək mümkündür, ona 
görə də, sürət fiziki kəmiyyətdir. Sürətin vahidini (1) düsturundan müəyyən edə bilərik,  
tutaq ki,s –yoı vahidi, t-zaman vahidi olarsa, (1) düsturundan alınır:

Sürət vahidi olaraq elə bərabərsürətli hərəkətin sürəti götürülüb-
dür ki, cisim vahid zamanda vahid yol gedir. Beynəkxalq va-
hidlər Sistemində də sürət vahidi olaraq:      

1 m/san - saniyədə 1 metr -qəbul edilmişdir.
Başqa vahidlərdən də istifadə edilir: 
ədədi qiymət sözü
Fiziki kəmiyyətin vahidlərlə birlikdə qiymətini bildirir. 
1km/san, 1 km/saat və sair.

km 1000 m= ≈ 0,28 m/san.1 saat 3600san

 Hər şeydən tez hərəkət edən nədir? 

SÜRƏT. SÜRƏT VAHİDLƏRI.
SÜRƏT VEKTORİAL KƏMİYYƏTDİR. 

3.6

1. Müəyyən zaman müddətində piyada, avtomolillə, ya təyyarə 
ilə çox yol gedərik? 

2. Bərabərsürətli hərəkət edən                                               
cisim 100 m yolu 12,5 san-yə                                                                          
gedir. Cismin 1 san-də getdiyi yolu 
– sürətini müəyyən edin.                                

Ədədi qiymət -sözü
fi z i ki   k ə m i y yə t 
i n vahidlərlə birlikdə 
qiymətini bildirir.

Şəkil. 71.1. Nəqliyyat vasitələrindən ən 
sürətlə hərəkət edən təyyarədir.

. Damcıladıcılı arabacığın butulkasından qopan damcıların tezliyi 
butlkadakı suyun səviyyəsi ilə nə əlaqəsi var? İzah edin, niyə? 
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Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını;
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi); 

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Tədris məqsədləri: 

• Araşdırmaçılıq bacarıq-qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi:Ölçmə, ədədlərin                                                               
tətbiq edilməsi, kommunikasiya.

• Bərabərsürətli hərəkətin sürətinin müəyyən edilməsi. 

Dərs müddətində şagird sürət anlayışının daxil edlməsinin vacibliyi ilə tanış olmalıdır.
Sürəti hesablamaq üçün hansı fiziki kəmyyəti ölçmək lazım olduğunu  onlara bildirmək. 

Dəyişikliklər ideyasının mənimsənilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Mexaniki hərəkət 
cismin vəziyyətini dəyişdiməsidir. Şagird başa düşməlidir ki, dəyişmə nə qədər tez baş 
verir. ,,Yeyin” və ,,yavaş” sözlərinin həyati mənası vardır və şagirdlər ilk yaşlarından onu 
doğru anlayırlar. İki sprinter yarışarkən, onların hər birini müəyyən məsafəni hansı  müd-
dətə qaçacaqları maraqlandırır. Onlardan ən yeyin qaçanı, yəni qalib olan ,yolu getmək 
üçün ən az vaxt sərf edəndir. O,vahid  zamanda daha çox yol getdi. Təbiidir ki, hərəkəti 
xarakterizə etmək üçün vahid zamanda gedilən yolu qəbul etməliyik. 

Bərabərsürətli hərəkətin sürətini aydınlaşdırdıqdan və düsturu verdikdən sonra sürət vahidini  
müəyyənləşdiririk. Şagirdlərə sürət vahidləri arasında əlaqə yaratmağı vərdiş etdirməliyik.

1. Bu suala praktiki olaraq,bütün şagirdlər doğru gavab verirlər. Verilmiş zaman müd-
dətində təyyarə ilə hamısından çox yol gedərik, piyada –hamısından az. 

2. Cisnin bir saniyədə getdiyi yol 100 metrdən 12,5 dəfə azdır, Deməli, cismin sürəti   
100 m/12,5 san=8 m/san. 
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  7. Yolşuluq edərkən   avtomobilin sürətini qiymətləndirin və  sonra  təx-
mininizi spidometrlə yoxlayın. Nəqliyyatla hərəkət edərkən sürətin qiymətləndirilməsi 
üzərində tez-tez məşq etsəniz, səhv buraxan deyilsiniz.

5. Necə fikirləşirsiniz, cismin hərəkət sürəti hesablama  cisminin 
seçilməsindən asılıdırmı? Cavabı misallarla sübut edin. 

6. Dostunuz Azadlıq meydanından (bax.  Şəkil. 57.1) 5 m/san 
sürətlə hərəkət edir. 30 saniyədən sonra nə qədər yol gedəcəkdir 

və harada olacaqdır? 

Cismin vəziyyətini müəyyən etmək üçün sürətin ədədi qiymətini bilmək ki-
fayət olmadığına görə,razılaşaq ki,sürət həm də hərəkətin istiqamətini  göstərir.                                                        

Sürət vektorial kəmyyətdir.  (1) düsturu vector şəklində belə yazılır: .

4. 

3.  Göyərçin 15 m/san sürəti ilə uçur. Sürəti  80 km/saat sürətlə 
gedən avtomobilə çata biləcəkdirmi? Cavabı sübut edin. 

250 m/san = ? km/saat

 800 m/dəq = ? km/saat

7 m/san = ? km/dəq

30 кm/san = ? m/san
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3.  Avtomobilin  sürəti – 80 =80 . >15≈22,2km m m1000 m
saat san san3600 san . Göyərçin avto-

mobilə çatan deyil.

5. Cismin sürəti  hesablama cisminin seçilməsindən asılıdır. Məsələn, 
ağac Yer səthinə nəzərən hərəkətsizdir, lakin, Yer səthində müxtəlif sürətlə hərəkət edən 

avtomobillərə nəzərən müxtəlif sürətlə hərəkət edər. 

6.  s=vt.  (*) 
 (*):  s=5 m×30 san=150 m. 

30  san-də dostumuz   150 m  yol gedəcəkdir, lakin, onun harada olacağını müəyyən 
edə bilmərik, ona görə ki, onun hansı istiqamətdə getdiyi məlum deyil. 

4. 250 =250 . =900m km
san saat

km1000
1

saat3600
1

.

 800 =800 . =48
m km

min saat
km1000

1

saat60
1 ; 7 =7 . =0,42

m km
san min

km1000
1

min60
1

;   

30 =30 . =30000
km m
san san san

1000 m .
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Bərabərliyin doğru olması üçün əsas şərt ondan ibarətdir ki, onun sağ 
və sol tərəfindəki üzvərdən hər bir eyni fiziki kəmiyyət eyni vahidlərlə 
ölçülmüş olsun. 

Cismin getdiyi yol cismin sürəti ilə zaman fasiləsinin hasilinə bərabərdir. 

Yuxarıda deyilənlərə görə,suallara cavab verin: 

1. Əgər düsturdakı:  S=ab S- metrlərlə ölçülmüş yol, b isə saniyələrlə ölçülən 
zaman fasiləsidirsə,onda 

a. a ölçü vahidi metr olan fiziki kəmiyyətdir; 

b. a ölçü vahidi m/san olan fiziki kəmiyyətdir; 

c. a ölçü vahidi san/m olan fiziki kəmiyyətdir. 

2.  Əgər düsturda: S=ab+c S m/san ilə ölçülən sürətdirsə, onda

a. c ölçü vahidi metr olan fiziki kəmiyyətdir; 

b. c ölçü vahidi m/san olan fiziki kəmiyyətdir; 

c. c ölçü vahidi san/m olan fiziki kəmiyyətdir. 

Bilirəm ki: 

Bərabərsürətli hərəkətin sürətini müəyyən edmək üçün, gedilən yolu h ə m i n 
yolu getmək üçün sərf olunan zamana bölmək lazımdır,  .

Bərabərsürətli hərəkət zamanı cisim ixtiyari bərabər zaman fasilələrində 
bərabər yollar getdiyinə görə, bu onu göstərir ki, bərabərsürətli hərəkət zamanı 
cismin sürəti sabit kəmiyyətdir.

Sürət, ədədi qiymətcə, vahid zamanda gedilən yola bərabərdir. Məsələn, cismin 
sürəti 100 m/san –dirsə, bu onu göstərir ki, cisim 1 saniyədə 100 m yol gedir.
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1.  Doğru cavab  - b 
2. Doğru cavab  - b. 
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Məsələ 1.  Məktəbdən çıxan yoldaşınız  evə 10 
dəqiqədə çatdı. Məktəbdən evə qədər olan məsafə 
780 metr olarsa, o, hansı sürətlə hərəkət  edirdi ? 
Yoldaşınızın hərəkətini bərabərsürətli hesab edin  və 
sürətin modulunun zamandan asılılıq qrafikini qurun.
Qrafikə əsasən 7,5 daqiqədə gedilən yolu hesablayın.

Həlli :
Sürətin tərifinə əsasən:  

v= s
t1

. (*)  (*): v= 780 m =1,3 m/san.600 san  

Absis  oxunda zamanı qeyd edək,  ordinat oxunda 
isə sürətin ədədi qymətini.  Miqyas seçək:  5 dəq 1 m/san 

Yoldaşınızın sürəti zamana görə dəyişmədiyi üçün, 
sürətin zamandan asılılıq qrafiki  zaman  oxuna par-
allel olan düz xətt  olacaqdır (bax. Şəkil. 74.1). Absis 
oxunda t2=7,5  dəq-ni qeyd edək.  

O zaman, gedilən  yol  vt2 şəkildə təsvir edilmiş

düzbucaqlının sahəsinə bərabər olacadır, ədədi qiymətcə: 
S=vt2=1,3 m/san×450 san = 585 m.

Cavab: Sizin yoldaşınız 1,3 m/san sürətlə hərəkət edirdi, getdiyi yol 585 m–dir.

2. Yoldaşınız məktəbdən evə 10 dəqiqəyə getdi. Yoldaşınız 1,3 m/san sürətlə hərəkət 
edirdi. Məktəbdən evə qədər olan məsafə nə qədərdir?

Yoldaşınızın hərəkət sürətini bərabərsürətli hesab edin və onun getdiyi yolun 
zamandan asılılıq qrafikini qurun.

 Həlli: 

Sürətin düsturundan: 
v= s

t  ⇒ s=vt. (*)

(*): s = 1,3 m/san  . 600 san = 780 m.

Absis oxunda zamanı qeyd edək, ordinat oxunda -  ge-
dilən yolu. Miqyas seçək:  2 san 2 m

Qrafik 74.2 şəkildə təsvir edilmişdir. 
Cavab:  Məktəbdən   evə qədər olan məsafə 780  

m-ə bərabərdir. 

 ? v               
Verilir: t1 = 10dəq  = 600 san
     s = 780 m
  t

2
=7,5 dəq=450 san 

CİSMİN  SÜRƏTİ,  GEDİLƏN YOLUN VƏ
ZAMANIN  MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

3.7

Şəkil. 74.1
t, dəq

v, m/san

5 10

1
1,3

2

0

Qrafik (yun.)- hər hansı pros- 
esin kəmiyyət asılılığını təsvir 

edən şəkil.

 ? s
Verilir: v=1,3 m/san
 t=10 dəq  = 600 san

t,100 san

s, 100 m

2 4

2

6

4

6
8

Şəkil. 74.2

. Cismin sürətini bilmək nə üçün lazımdır? Cavabı misallarla 
sübut edin.
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Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 

Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi ,tədqiqatın 
prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, müvafiq 
resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsi (müşahidə,  ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq materialların 
və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram,qrafik və sair) 
yazmaq və təşkil etmək; verilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyalarını 
tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7.Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar çıxarmaq, 
dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən istifadə etmək. 

Tədris məqsədləri: 
• Ölçmələrin, kəmiyyətlərin tətbiq edilməsinin,  kommunikasiyanın, verilənlərin                                                                                

interpretasiyası bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
• Praktiki  məsələləri  həll edərkən  müvafiq düsturların və vahidlərin  adekvat  tətbiq  

edilməsi. 

Fikirləşirəm ki, bu dərs üzərində  işlədikdən sonra, şagird qrafiki məsələlərin həll edilməsi 
üçün müvafiq düsturları və vahidləri adekvat tətbiq etməyi bacarmalıdır. 

Sürətin və gedilən yolun zamandan asılılığı qrafikini qura bilməli və sürət qrafikinin  
yardımı ilə gedilən youn hesablanmasını bacarmalıdır. 

Məqsədə nail olmaq üçün  məsələlər həllinin nümunəsini təklif edirik. 
Hər üç məsələdə gedilən yol, sürət və zaman fasiləsi arasındakı asılılığı tətbiq edirik. 

 

Qrafiklər qururuq.
Bərabərsürətli hərəkət zamanı sürət sabitdir, ona görə də, sürətin zamandan asılılığı 

qrafiki zaman oxuna parallel olan düz xəttdir.

Gedilən yolun zamandan asılılığı qrafikini  qurmaq üçün cədvəl tərtib edirik.   s=vt, burada v=1,3 
m/san-dir. Deməli,  S=1,3t.  t-yə qiymətlər verək və müvafiq olanları  qiymətləri müəyyən  edək. 

Məsələn, 

t 0 1 2 ... 6
S 0 1,3 2,6 ... 7,8

İstərdik, onu da  deyək ki, düz xətti qurmaq üçün iki nöqtə kifayətdir. 
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3-cü məsələni müstəqil həll edin. 
3. Məktəbdən  çıxan dostunuz bərabərsürətli hərəkət edir:  1,3 m/san sürətlə. Ev 

məktəbdən 780 m uzaqda olarsa, dostunuz evə neçə dəqiqəyə gedəcəkdir? 

v= s
t  bərabərsürətli hərəkətin sürət  düsturundan-sürə-

tin və zaman fasiləsinin qiymətini biliriksə, gedilən yolu 
s=vt; gedilən yolu və hərəkət sürətini biliriksə, t= s

v , zaman 
fasiləsini hesablaya bilərik.

s=vt asılılığını qrafik formasında da ifadə edə 

bilərik (Şəkil. 75.2).

Bu iki qrafik (Şəkil. 75.2) müxtəlif sürətlə hərəkət edən 
cisimlərə aiddir. Qrafikin, zaman oxu ilə əmələ gətirdiyi 
bucaq nə qədər  böyük  olarsa,  cismin  hərəkət  sürəti  
də, bir o qədər böyükdür.

Bərabərsürətli hərəkət zamanı sürət zamana görə dəy-
işmədiyinə görə, sürətin zamandan asılılığı qrafiki şəkil 
75.3-də verilmişdir.

s
v1

v2

tŞəkil. 75.2

v

t
Şəkil. 75.3

4. Şəkil 75.1-dən hansı məlumat əldə edirsiniz? 

Şəkil. 75.1

Bilirəm ki: 

Növbəti dərs üçün hazırlaşın 

Adi addımlarla yeriyin. Hərəkətinin sürətinə diqqət yetirin və qiymətləndirin.

Adi hərəkətinizin sürətini müəyyən edəcəyiniz təcrübəni planlaşdırın, təsvir edin 
və həyata keçirin. Aldığınız nəticələri təxmininizlə müqayisə edin.

Elmi  araşdırma-tədqiqat 

(m)

(san)(san)

(m/san)
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4. Bərabərsürətli hərəkətdə gedilən yolun zamandan asılılığı finksiyası s=vt ilə ifadə edilm-
işdir.   Şəkildə bu asılılığı təsvir edən  dörd müxtəlif variant verilmişdir. Analiz, cədvəl şəklində 
və iki qrafik. 

Cismin sürətinin tərifinə əsasən,,  

 (*): t = =600 san=10 min.780 m
1,3 m/san

Cavab: Dostunuz məktəbdən evə  10 dəqiqəyə gedəcəkdir. 

Hərəkət sürətimizin təxmini müəyyən edilməsi üçün  bölgülü xətkeş və saatdan istifadə 
edək. 

Əvvəlcə addımımızın uzunluğunu  ölçək. Sonra isə gedəcəyimiz məsafəyə, tutaq ki, 
50-100 addım,lazım olacaq vaxtı müəyyən edək.

Əgər gedilən  yolu –addımların sayının  bir addımın uzunluğuna olan hasilini- bu 
məsafəni getmək üçün sərf olunan zaman fasiləsinə bölsək, hərəkətin sürətini alarıq. 

Şəxsi sürətini ölçməklə nəticə əldə ediləcəkdir:şagird cismin sürətini təyin etmək üçün 
ölçmələr aparır. Məlumatları cədvəl şəklində təqdim edir və kəmiyyətlər arasındkı əlaqəni 
ifadə edir.

Şagird belə bir cədvəl tərtib etməlidir. 

Bir  addımın 

uzunluğu, m

addımların 

sayı

gedilən        

yol , m

zaman,

san

sürət, 

m/san

I təcrübə 

II təcrübə

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fizikri hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperi-

mentin) planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən 
edilməsi, tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən 
edilməsi, müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 
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Verilir: v = 1,3 m/san
     s = 780 m
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Tutaq ki, iki avtomobildən biri bərabərsürətli hərəkət edirdi və 120 km yolu 2 
saata getdi. İkinci avtomobil isə adi hallarda olduğu kimi hərəkət edirdi:  şəraitdən 
asılı olaraq sürətini  gah artırırdı, 
gah da azaldırdı. 

Müəyyən zaman fasilələrində 
hətta dayanmışdı, lakin, həmin 
yolu eyni ilə həmin müddətə 
getdi- 2 saata (Şəkil. 76.1). 

Avtomobillərin hərəkətinin                                                                                    
nəticələri eynidir. Onlar eyni 
yolu eyni bir vaxtda getdlər.
Dəyişənsürətli hərəkətin sürəti 
dəyişdiyinə görə, dəyişənsürətli hərkəti orta sürətlə xatakterizə edirlər. 

Orta sürət  cismin müəyyən zaman fasiləsində getdiyi S yolun həmin yolu getmək 
üçün lazım olan t zaman fasiləsinə olan nisbətinə deyilir. 

vort.=
s
t

 .

Deyə bilərik ki, orta sürət elə bərabərsürətli hərəkətin sürətinə bərabərdir ki, cisimin 
həmin hərəkətə sərf etdiyi zaman və getdiyi yol,  dəyişənsürətli hərəkətdəki zamana və 
yola bərabərdir.  

Bu məsələnin həlli nümunəsini iki qrup təqdim etdi. Onlardan biri səhvdir. Fikrin-
izcə, hansı həll doğrudur? İzah edin, niyə belə fikirləşirsiniz? 

Qruplardan birinin həlli 
Orta sürətin tərifinə əsasən,

vort=
s
t

. (1)  (1) ⇒ S=vortt. (*)

 (*): s=60 0,5 30 km.=
km km.
saat saat  (1)

Cavab: avtomobil 0,5 saatda 30 km yol gedər. 

1. İkinci avtomobilin sürətini müəyyən edin.
2. Hərəkətə başlayandan 0,5 saat sonra ikinci avtomobilin getdiyi yolu 

müəyyən edin. 

 Məktəbə getmək üçün sizə nə qədər vaxt lazım olur? 

? S
Verilir: vort=60 km/saat

   t=0,5 saat

3.8
ORTA SÜRƏT.  ANİ SÜRƏT 

Şəkil. 76.1 

•  Adi hərəkətinizin sürətini necə müəyyən etdiyinizi söyləyin? 
Hansı nəticəni aldınız? Tapşırığın yerinə yetirmə prosesində  
hansı  çətinliklə üzləşdiniz? Ölçmələrin dəqiqliyini necə müəyyən 
etdiniz?
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
  Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılması (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin -məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram, qrafik 
və sair) yazmaq və təşkil etmək; verilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarını tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Tədris məqsədləri: 
• Problemi həll etmək, araşdırma və əməkdaşlıq qabiliyyətlərinin nkişaf etdirilməsi. 
• Dəyişənsürətli hərəkətin orta sürətlə xarakterizə edilməsi. 

Dərs müddətində şagird bilməlidir ki, dəyişənsürətli hərəkəti xarakterizə etmək üçün orta 
sürət anlayışını daxil etmək vacibdir; 

Bilməlidir ki, orta sürətin yardımı ilə istənilən zaman fasiləsində cismin getdiyi yolu 
müəyyən edə bilmərik; 

Ani sürət anlayışı və onun fiziki mahiyyəti  şagird üçün anlaşılan olmalıdır. 

1. Avtomobiliin orta sürəti Svorta= t , (*) burada, S=120 km, t=2 saat. 

(*): vorta= 60 km/saat. 
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İkinci qrupun həlli

Orta sürəti bilməklə  (60 km/saat) biz cavab verə bilmərik:avtomobilin 0,5 saatda hansı 
məsafəni qət edəcəyini deyə bilmərik. Doğrudan da, hərəkət dəyişənsürətli olduğuna görə, 
0,5 saatda  avtomobil 100 km gedə bilər. Geridə qalan 20 km-i  getməyə isə 1,5 saat vaxt 
sərf etsin, yaxud əksinə. 

Deməli, orta sürət, bizə, yalnız orta sürətin məlum olduğu  məntəqədəki hərəkət haqqında 
təsəvvür yaratmağa imkan verir. 

Onun vasitəsi ilə məntəqənin ayrı-ayrı hissələrində hərəkətin xarakterini müəyyənləşdirmək 
mümkün deyil. 

Orta sürət vasitəsilə hərəkət başlayandan, tutaq ki, 0,5 saat sonra cismin sürətini müəyyən 
edə bilmərik. Ola bilər ki,həmin anda avtomobil dayanmış olsun. Hərəkəti mükəmməl 
xarakterizə etmək üçün ani sürət anlayışını daxil edirik. 

Zamanın verilmiş anındakı,yaxud,trayektoriyanın verilmiş nöqtəsindəki sürətə  ani sürət 
deyilir. 

Bərabərsürətli hərəkət zamanı trayektoriyanın ixtiyari nöqtəsində ani sürət bərabərsürətli 
hərəkətin sürətinə bərabərdir, dəyişənsürətli hərəkətdə isə,cisimin sürətinin  verilmiş  nöqtədə 
bərabərsürətli ola biləcəyi  haldakı sürətdir.

3. Tutaq ki, cisim elə hərəkət 
edir ki, A nöqtəsindən B nöqtəsinə 
gedərkən onun sürəti 5 m/san-dən 
8 m/san-yə qədər artır. Sonra isə 

hərəkətini bərabərsürətlə davam etdirdi. Cismin A, B, C və D nöqtələrində ani 
sürətini müəyyən edin (Şəkil. 77.1).

A C B D
 Şəkil. 77.1 

4. 77.2 Şəkildə cismin getdiyi 
yolun zamandan asılılığı qrafiki 
təsvir olinmuşdur. Hərəkəti xarak-
terizə edin. Hər hissədə cismin 
sürət modulunu təyin edin

t, san

S, m

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10

sur. 77.2
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İkinci qrupun həlli doğrudur. 

Ani sürəti şüurlu olaraq qavramaq olduqca çətindir. Bu mərhələdə yalnız izah etməklə ki-
fayətlənək.Əlavə olaraq deyə bilərik ki, bərabərsürətli hərəktin  orta sürəti və ani sürət eynidir və 
bərabərsürətli hərəkətin sürətinə uyğundur. Buradan alınır ki,trayektoriyanın hər hansı nöqtəsində 
ani sürəti müəyyən etmək üçün bu nöqtədən çox kiçik məsafədə yerləşən elə məntəqədəki hərəkə-
tin sürətini öyrənirik ki, orada sürətin dəyişməsi mümkün qədər az gözləniləndir. O zaman, cisim 
həmin məntəqəni keçərkən, zaman fasiləsi nə qədər kiçik olarsa, bir o qədər böyük dəqiqliiklə, 
bu məntəqədə hərəkətin orta (demək olar ki, bərabərsürətli) sürətini təxminən  ani sürətə bərabər 
hesab etmək olar

3. A nöqtəsində cismin ani sürəti 5 m/san; B və D nööqtələrində 8 m/san; 
 Cismin C nöqtəsindəki sürətini məsələnin şərtinə görə təyin etmək mümkün deyil. 

4. Qrafikidən müəyyən edirik ki, ilk  iki saniyə müddətində cisim  3 m yol  getdi, 

sürət  
3mv1= =1,5m/san.2san

Sonra, iki saniyədən dörd saniyəyə qədər, o, dayanmışdır. Bundan sonra  hərəkətini 
davam etdirir və 10 saniyədə 5m yol gedir, deməli, onun sürəti 0,5 m/san-dir. 14-cü 
saniyədən başlayaraq cisim hərəkətsizdir. 
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Yaşadığınız əraziyə uyğun olan hər hansı tarixi abidəni müşahidə etmə yürüşü 
planlaşdırın. 

Marşrutu müəyyənləşdirin (coğrafiya müəllimindən məsləhət xahiş edin). Təxmin 
edin, ora getmək,müşahidə etmək, əylənmək və geri qayıtmaq üçün sizə nə qədər 
vaxt lazım olacaqdır. Nəzərə alın ki, qaranlıq düşmədən evə qayıtmalısınız. 

Mütləq, abidənin yanına getmək, sonra  geriyə qayıtmaq  üçün lazım olan   , 
zaman fasiləsini müəyyən edin. Sizə eyni qədərmi vaxt lazım olacaq? Hansı hal-
da sizin orta sürətiniz daha böyükdür? Ölçmənin və hesablamanın  nəticələrini iş 
dəftərinizdəki cədvələ  yazın. 

Tapşırıq 

Dəyişənsürətli hərəkət zamanı sürət dəyişir, ona görə də, dəyişənsürətli hərəkəti 
orta sürətlə xarakterizə edirlər.

Dəyişənsürətli hərəkət zamanı müəyyən zaman fasiləsində orta sürəti təyin  
etmək üçün həmin zaman fasiləsində gedilən yolu zamana bölmək lazımdır.

vort.=
s
t

 . 

Orta sürət,bizə, cismin vahid zamanda təxminən hansı məsafəni getdiyini  
bildirir. 

Müəyyən zaman fasiləsində təyin edilmiş orta sürət, yalnız həmin zaman 
fasiləsində gedilən yolu xarakterizə edir. Məsələn, tutaq ki, Qatar Tbilisidən 
Batuma qədər olan məsafəni 80 km/saat sürətlə hərəkət edir. Bu, Tbilisi-Qori, 
yaxud, Qori-Kutaisi, yaxud digət başqa məntəqələrdə də orta sürətin həmin qədər 
olduğunu bildirmir.

Orta sürət- istənilən zaman fasiləsində gedilən yolu təyin etməyə imkan vermir.

Bilirəm ki:

5. Cədvələ əsasən məsələlər tərtib edin və iş dəftərində    
həll edin. 

Gedilən yol S sürət v zaman t

360 km . . . 5 saat

. . . m 5,4 10 dəq

24 km 50 . . . dəq

m
san

m
san

km
saat
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900 m

20 m/san

8 dəq

5. 

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 

Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
 
  Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılması (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, tədqiqa-
tın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, müvafiq 
resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan prosedur-
ların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə,verilənlərin qeyd edilməsi,müvafiq materialların və 
təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram,qrafik və sair) 
yazmaq və təşkil etmək; verilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyalarını 
tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar çıx-
armaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən istifadə 
etmək. 

 Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik qay-
dalarına əməl etməli. 

Yürüş  zamanı abidəyə qədər getmək və geri qayıtmaq üçün lazım olan vaxtı ölçmək orta 
sürətlərin müqayisə edilməsi üçün kifayyətdir. 

Ola bilər ki şagirdlər soruşsunlar,gedilən yolu necə ölçsünlər, məsafəni necə ölçsünlər.Əgər 

geriyə həmin yolla qayıdarlarsa,  Sv1orta= t1

,  Sv2orta= t2

; məsafəni ölçmək lazım deyil.Müqayisə 

etmək nisbəti bildirir: 

S t1= =: t2 t2

v1orta

v2orta

S
t1

.
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MƏSƏLƏ HƏLLİNƏ AİD NÜMUNƏ 3.9

 ? t; S1.               

Verilir:  v1 = 27 km/saat  = 7,5 m/san   

   v2 = 36 km/saat = 10 m/san
   s = 50 m. 

Dovşan  27  km/saat  sürətlə qaçır, ov iti onu   36  km/saat sürətlə qova-
layır.  Əgər  onlar arasındakı məsafə 50 metr olarsa, ov iti dovşana hansı 
məsafədə və nə zaman çatacaqdır?

Həlli:

Tutaq ki, həmin anda dovşan və ov iti arasındakı məsafə s metrdir, dovşan 
A nöqtəsindədir, ov iti isə - B nöqtəsində. Ov iti dovşana C nöqtəsində çatdı, A  
nöqtəsindən s1 məsafəsində (Şəkil.  79.1). 

Dovşanın getdiyi yol:   s1=v1t. (1)
Ov itinin getdiyi yol isə s2=v2t. (2)
70.1   Şəkildən görünür ki, s = s2-s1. (3)

(1) (2)  (3) ⇒ s=v2t –  v1t ⇒ s=t(v2–v1) ⇒ t= s
(v2–v1)

.  (*)

(*)  (1) ⇒   s1=
sv1

v2–v1
 .    (**)

 (*): t=
50 m

10 m/san–7,5 m/san =20 san.  (**): s1=
50 m 

.
 7,5 m/san

10 m/san–7,5 m/san=150 m .

Məsələni həll etmənin ikinci üsulu: ov iti hər saniyədə 10 metr gedir , dovşan 
isə həmin istiamətdə 7,5 metr yol getdiyinə görə, onlar arasındakı məsafə hər saniyədə 
10 m - 7,5 m = 2,5 m qədər azalacaqdır. Bu zaman deyirlər ki, ov iti dovşana 
v2-v1 sürəti ilə yaxınlaşacaqdır, yaxud, ov itinin dovşana nəzərən sürəti v2-v1 qədərdir.
Onlar arasındakı məsafə 50 m qədər (s-qədər) azalacaqdır. t = 50 m:2,5 m/san = 
20 san–də, deməli,  

     t=
s

v2–v1

.    (*)

Zaman üçün alınan bu qiyməti (1)-də yerinə yazsaq s1 alarıq. 

Cavab: ov iti dovşana 20 saniyədə çatacaq, dovşanın başlanğıc vəziyyətindən 150 
metr məsafədə.

s1s

AB C
s2 Şəkil. 79.1 
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Məsələlər həllinin nümunələri dərsində, arzunuza  görə, ya dərslikdə verilmiş məsələni həll 
edirsiniz, yaxud, həmin məsələni araçdırmaq üçün evə tapşırır, dərsdə isə başqa məsələni müzakirə 
edirsiniz. 

Hər iki halda aşağıda müzakirə edilən məsələni tətbiq edə  bilərsiniz. 

1. Tbilisidən və Qoridən bir-birinə qarşı eyni zamanda sürətləri  40 km/saat və 50 km/saat 
olan iki avtobus çıxdı. Şəhərlər arasındakı məsafə 90 km olarsa, avtobuslar hansı vaxtdan 
sonra  görüşəcəklər? 

Həlli

Tutaq ki, avtobuslar  bir-biri ilə  C nöqtəsində  
görüşdürlər: Tbilisidən S1, Qoridən S2 

məsafəsində.

S1=v1t. (1)     S2=v2t. (2)

Məslənin şərtinə əsasən  S=S1+S2   (3) 

(1) (2) (3) ⇒         (*)   (*):  t = 1 saat.

Şagirdlərdən soruşun – görüşmə anında  hansı avtobus Tbilisiyə daha yaxın olacaqdır? Bu suala 
şagirdlərin əksəriyyəti heç fikirləşmədən səhv cavab verirlər. Onlara bir daha xatırladaq ki,asan 
suala,ən asandan asan suala belə, fikirləşmədən və başa düşmədən cavab verməlidirlər.

2. Cənuba tərəf hərəkət edən avtomobilin sürətinin modulu  72 km/saar-dır, 
10 sm uzunluğunda parça ilə təsvir edilmişdir. Həmin miqyasla qarşı istiqamətdə 
hərəkət edən, modulu 5 m/san olan ikinci avtomobilin sürətini çəkin. 

Həlli 
Avtomobilin sürəti, moduli v1=72 km/saat= 20 m/san olan şəkildə  a-ilə təsvir 

edilmişdir, qarşı istiqamətdə v2=5 m/san sürətlə hərəkət edən isə şəkildə b-ilə təsvir 
edilmişdir. 

3. Avtomobil 50 km/saat  sürətlə 10 km, növbəti 16 km-i isə  40 km/saat  sürətlə getdi.
Bütün yoldakı sürəti hesablayın.

Həlli 
Orta sürətin tərifinə əsasən: vorta=     (1)

Bərabərsürətli hərəkətin sürətinin hesablanması düsturundan 

  (2)             (3)

(2) (3) (1) ⇒ vorta=      (*)

 (*):  vorta= 43(km/saat).

Tbilisi gori
A C

S1 S2

a
b
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BİLİKLƏRİNİZI YOXLAYIN 
3.10

Gedilən yol Hərəkət müddəti

Birinci 200 km 2 saat

İkinci 200 km 3 saat

Üçüncü 200 km 1.5 saat

Dördüncü 200 km 3 saat  və  30 dəq

Bütün yol 800 km 10 saat

1.  Bütün yoldakı orta sürət yol-
un ayrı-ayrı  hissəsindəki orta sürətlə 
eynidirmi?

2. Yolun hansı  hissəsindəki otra 
sürət, bütün yoldakı  sürətdən çoxdur?

3. Yolun hansı hissəsindəki orta 
sürət bütün yoldakı sürətdən azdır?

Cədvəllə tanış olun və verilənlərə əsasən suallara cavab verin. 

Məsələləri həll edin 

1.  Günəşdən  Yerə qədər olan məsafə  təxminən  150  milioni  kilometrdir, işığın 
sürəti -  300 000  km/san –dir. İşığın Günəşdən Yerə  çatması üçün nə qədər vaxt 
lazımdır? 

2.  İki avtomobil eyni istiqamətdə bərabərsürətli  hərəkət edir. Onlar arasındakl 
məsafə  18 km-dir. Sürəti 54 km/saat olan ikinci avtomobil, sürəti 36 km/saat olan 
birinci avtomobilə nə zaman çatacaqdır? 

3.  Avtomobil  10  km yolu   50  km/saat  sürətlə getdi, növbəti 16  km  isə 
-  40  km/saat  sürətlə. Bütün yoldakl orta sürəti hesablayın. 

4. Qatarın birinci və sonuncu vaqonunun getdiyi yolu müqayisə edin.

İŞ DƏFTƏRİNDƏ CƏDVƏLI DOLDURUN 

Digər 

vahid

O
nların ara-

sında əlaqə

BS
-d

ə 
va

hi
d

Nəyi göstərir?

Form
ula

Nə cür fiziki kəmiyyətdir?

Sürət
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Tədris məqsədləri: 
• Mənimsənilmiş biliyin tətbiqi, kommunikasiya, təsnifat və müqayisə bacarıqlarının 

inkişaf etdirilməsi. 

Suallara cavab verməzdən əvvəl, hər məntəqədəki orta sürəti hesablayaq.

Birinci məntəqədə vorta=200km / 2 saat=100km/saat.

İkinci məntəqədə vorta=200km / 3saat=67km/saat.

Üçüncü məntəqədə vorta=200km / 1,5saat=133km/saat. 

Dördüncü məntəqədə vorta=200km / 3,5saat=57km/saat. 

Beşinci məntəqədə vorta=200km / 310saat=80km/saat. 

Verilənlərə əsaslanaraq:
1. Uyğun deyil
2. birinci və üçün məntəqədə
3.  Ikinci və dördüncü məntəqədə

2. 

Tutaq ki, avtomobillər arasındakı məsafə S olan anda, 
birinci avtomobil A nöqtəsində, ikinci- B nöqtəsindədir.  
İkinci avtomobil birinciyə C nöqtəsində çatar, A nöqtəsindən 
S məsafədə (Şəklə  bax). Birinci avtomobilin getdiyi yol:

S1=v1.t. (1) 

Kinci avtomobilin  getdiyi yol:                    S2=v2.t. (2) 

 Şəkildən görünür ki, S=S2 - S1. (3) 

(1) (2) (3) ⇒  S2=v2t–v1t ⇒       (*)               

(*): t=3600 san=1 saat.
Məsələnin həllinin ikinci üsulu 

İkinci avtomobil hər saniyədə 15 m yol gedirsə, birinci isə,həmin istiqamətdə 10m gedirsə, 
onda onlar arasındakı məsafə 15m-10 m=5 m  qədər azalıır. Bu zaman deyirlər ki, ikinci avtomobil 
birinciyə v2-v1=5 m/san sürətlə yaxınlaşır, yaxud, ikinci avtomobilin birinci avtomobilə nəzərən 
sürəti v2-v1    qədərdir. Onlar arasındakı məsafə 3600 san-də 18 000 m qədər (S-qəd) azalacaqdır.

 3600 san. 

1. 

Sürətin tərifinə əsasən   

   (*)

(*):   t = 500 san ≈ 8,3 min.
İşığın Günəşdən Yerə çatması üçün 
≈ 8,3  dəq lazımdır. 

80'

 ? t; S1.               

Verilir:  S = 150.106 km = 15.1010 m

  v = 300000 km/san = 3.108 m/san  

 ? t; S1.               

Verilir:  S = 18 km = 18000 m

  v1 = 36 km/saat = 10 m/san

    v2 = 54 km/saat = 15 m/san  
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5. Qatar hərəkət edir. Vaqon-restoran qatarın ortasındadır. Birinci və sonunsu vagon-
ların çıxışlarından restorana gedən sərnişinlər qatara nəzərən bərabər yollarmı getdilər? 
Yerə nəzərən? 

6. Tbilisidən və Qoridən eyni zamanda bir-birinə qarşı sürətləri 80 km/saat və 90 
km/saat olan iki avtobus çıxdı. Şəhərlər arasındakı məsafə 90 km olarsa, onlar nə zaman 
görüşəcəklər? 

7. Cənuba doğru hərəkət edən avtomobilin sürətinin modulu 72 km/saat -dır, 

onu uzunluğu 10 sm  olan parça ilə təsvir edilmişlər.Qarşı-qarşıya hərəkət edən və 
sürət modulu 5 m/san olan avtomobilin sürətini  həmin miqyasla ifadə edin.

1. Hansı ifadə doğru deyildir? 
a. Yer Günəşə nəzərən hərəkət edir;     b. Yer və Günəş bir-birinə nəzərən hərəkətsizdir;     
c. Günəş Yerə nəzərən hərəkət edir. 

2. Atmosferdə hava kütlələrinin hərəkətini öyrənərkən Yer kürəsini  maddi nöqtə 
kimi 

a. Hesab edilə bilməz;    b. Hesab edilə bilər;    
c. Hava kütlələrinin sürətinə əsasən, bəzən olar, bəzən isə-yox. 

3. Hansının sürət modulu çoxdur, avtomobilin - 72 km/saat, yoxsa, dovşanın - 17 
m/san? 

a. Dovşanın;    b. Avtomobilin;    c. Bir-birinə bərabərdir;  ç. Müqayisə edə bilmərik. 

4. Cisim hər dəqqiqədə  20 m yol gedir. Onun hərəkəti necədir? 
a. Bərabərsürətli;       b. Dəyişənsürətli; 
c. Dəqiq cavab vermək  üçün məlumatlar yetmir; 
d.  İstəyimizdən asılı olaraq bərabərsürətli də hesab edərik,  dəyişənsürətli də. 

TEST 

İŞ DƏFTƏRİNDƏKİ CƏDVƏLİ DOLDURUN

Fiziki 
Kəmiyyət İşarəsi

Vahidi
BS-də

Ölçü
aləti

Olçmənin 
növü

Gedilən yol

Sürət
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3. 

Orta sürətin tərifinə əsasən:    vorta    (1)

Bərabərsürətli hərəkətin sürətinin hesablanması düsturundan 

   (2)            (3)

(2) (3) (1) ⇒ vorta       (*)

 (*):  vorta  43 (km/saat).

Testin doğru cavabı
1 2 3 4
b a b c

?  t

Verilir: v1=80 km/saat

    v2=90 km/saat

    S=90 km

4. Hərəkət edən zaman qatarın uzunluğu dəyişmir. Ona görə də, birinci və sonuncu 
vaqonun getdiyi yol bərabərdir. 

5. Qatara nəzərən eyni yollar gedirlər. Yer səthinə nəzərən qatarın hərəkət istiqamətində 
hərəkət edən sərnişin çox yol gedir. 

6. 
Avtobuslar bir-birinə nəzərən v=v1+v2 (1)  
sürətlə hərəkət edirlər və görüşmə anında S  məsafəsini ge-

diblər, ona görə, görüşənə qədər keçən zaman fasiləsi   
t= S

v1+v2

. (*)     (*): t=0,53 saat.

7. 72 km/saat≈20  m/san, olduğuna görə, qarşı-qarşıya hərəkət edən  avtomobilin sürəti 
vektorunun uzunluğu 2,5 sm-dir və şimala doğru yönəlibdir. 

81'

 ? vorta               

Verilir:  S1 = 10 km

 v1 = 50 km/saat 

 S2 = 16 km

 v2 = 40 km/saat 
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III Fəslin əlavə məsələlərinin həlli 

1. İki cisim eyni bir nöqtədən eyni istiqamətdə hərəkətə başlayır,lakin,ikinci cisim  
20 saniyə gecikir.Birinci 10 m/san sürətlə ,ikinci isə - 25 m/san sürətlə hərəkət edir.
İkinci cisim başlanğıc nöqtədən hansı məsafədə və nə qədər vaxtdan sonra  birinci 
cismə çatacaqdır? 

Həlli

Tutaq  ki, ikinci  cisim birinci cismə hərəkətə başlayandan
t2  müddətdən sonra çatdı, o zaman birinci cismin getdiyi yol
S

1
=v

1
(t

1
+t

2
).  (1)   İkinci cismin getdiyi yol  

S
2
=v

2
t

2
.  (2)   olduğundan S

1
=S

2
, ona  görə, 

(1)∧(2) ⇒     (*)

(*) (2) ⇒   (**)   (*):  t
2
=13,3 san.   (**): S

1
=S

2
=333,3 m.

2.  Velosiped düz  xətt üzrə hərəkət edir.Velosipedin təkərinin çənbərinin(diskin) 
nöqtələrinin hərəkət trayektoriyası velosipedə və yol ayrıcına nəzərən eynidirmi? 

Çənbərin nöqtələrindən birinin yol ayrıcına nəzərən hərəkət trayektoriyasını çəkin. 

Həlli 

Trayektoriyalar bir-birndən fərqlənir.Velosipedə nəzərən  trayek-
toriya çevrədir.Başlanğıc anda yol ayrıcına toxunan nöqtənin,həmin 
yol ayrıcına nəzərən  hərəkət trayektoriyası şəkildə təsvir edilm-
işdir.R təkərin radiusudur, |AB|=2pR. Buna tsikloida deyilir. 

3.Velosipedçi yolun birinci yarısını 6 m/san sürətlə, ikinci yarısını - 4 m/san sürətlə 
getdi.Velosipedçinin orta sürətini müəyyən edin.  

Həlli: 

Orta sürətin tərifinə əsasən, vorta (1)

Burada   t = t1 + t2            (2) 
Hərəkət müddətidir. t1 velosipedçinin yolun birinci hissəsini,
t2 -  yolun ikinci hissəsini getməyə sərf olunan zamandır.
Yolun birinci və ikinci hissəsində hərəkət bərabərsürətli old-

uğuna görə,

?  t2, S2

Verilir: t1=20 san

    v1=10 m/san

    v2=25 m/san

?  vorta

Verilir: s1=s2=s/2

    v1=6 m/san

    v2=4 m/san

A B

2R

81''
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(3) anoloji olaraq,   (4)

(3) (4)  (2) ⇒   (5)

(5) (1) ⇒    (*)

(*):   vorta 4,8 m/san.  

Cavab: Velosipedçinin  orta sürəti 4,8 m/san-dir. 

4. Su kranının deşiyinin sahəsi 32 mm2-dir. Krandan tökülən su həcmi 16 l olan 
vedrəni 50 saniyəyə doldurur. Suyun tökülmə sürətini müəyyən edin.  

Həlli:

Təsəvvür edin ki, V həsmli su en kəsiyi sahəsi  S, 

uzunluğu l olan boruya(qaba) tökülmüşdür, onda

V=lS. (1)

Əgər borudan su  V sürəti ilə tökülərsə və  t zaman 
fasiləsində  V həcmli vedrəni  doldurursa, vedrəni, onda 

l=vt. (2)

(2) (1) ⇒ V=vtS ⇒ v= V
tS

. (*)

(*): v=10 m/san.

?  v

Verilir: s=32 mm2=3,2.10-5 m2

    V=16 l=16.10-3 m3

    t=50 san

81'''

orta 
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IV FƏSİL. 

CİSİMLƏRİN 

QARŞILIQLI 

TƏSİRİ

Bu fəsildə xatırlayacaq və                                          
tanış olacaqsınız

  Aristotelin və Qalileyin hərəkətə dair 
görüşləri ilə;

  Cisimlərin qarşılıqlı təsirləri ilə;

  Kütlə ilə;

  Ağırlıq, elastiklik və sürtünmə qüvvələri ilə;

  Dinamometrlə;

  Arximed qüvvəsi ilə;

  Qüvvələrin toplanması ilə. 

Şəkildə təsvir olunan hadisələrə dair 
düşüncələrinizi deyin.
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IV fəsli öyrəndikdən sonra, şagird, asan müşahidə olunan qüvvələr və onların təsirləri 
haqqında mühakimə yürütməyi bacarmalıdır. Ona görə ki, bu fəsildə onları həmin nəticələrə 
aparacaq bütün mövzularla tanış olacaq və öyrənəcəklər. 

Qüvvələr haqqında materiallara aşağıdakı internet ünvandan baxa bilərsiniz: 

1. http://www.alsak.ru/content/view/212/1/

2. http://www.google.com/images?hl=en&q=gravitational+-
force&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=fKELTOrEA6iHOILr9PEP&sa=X&oi=image–result–
group&ct=title&resnum=4&ved=0CEEQsAQwAw

3. http://alex.edfac.usyd.edu.au/methods/science/studentwork/MassoftheEarth/gravitation-
andgravity.htm

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Force

83'
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4.1

Təcrubə üçün vacibdir
 ü f ü q i  v ə  m a i l i 
müstəvilər
 kürəcik  (polad)
 qum, yaxud duz

Təcrübələrin məqsədləri:cismin sürətinin dəyişməsinin müşahidəsi.

Şəkil 84.1 müvafiq olan təcrübələri keçirin.

Əgər diqqətlə müşühidə etsəniz və fikrirləşsəniz, özünüz 
də nəticə çıxaracaqsınız, o,təbiətin əsas qanunlarından 
biridir və onu ilk dəfə Qalileo Qaliley kəşf etmişdir.

1. Polad kürəciyi üfüqi səth üzərinə qoyun və müşa-
hidə edin (Şəkil. 84.1,a). Kürəciyin stola nəzərən öz-
özünə sürətini dəyişməəsini mümkün hesab edirsiniizmi? 

2. Kürəciyi mail müstəvi üzərinə qoyun. Təxmin edin,əlinizi buraxsanız nə baş 
verəcək (Şəkil. 84.1,b). Kürəcik hansı səthdə daha tez dayanacaqdır: kələkötür (otlu, 
qumlu, duzlu), yoxsa, hamar və parlaq səthdə? Niyə? 

Təxmininizi təcrübə ilə yoxlayın.

3. Kürəciyin sürətinin dəyişmə səbəbi nədir?

4. Sürəti dəyişən səbəb olmasa idi, kürəcik necə 
hərəkət edərdi?

Nəticə çıxarın.

84.1, ç Şəkildə mail müstəvidən diyirlədilmiş 
kürəcik üfüqi hissədə kiçik məsafə keşdikdən sonra 
ikinci mail müstəvidə hərəkətini davam etdirir. Müvafiq 
təcrübəni keçirin.

5.Birinci mail müstəvidə cismin sürəti necə dəyişir? 
İkincidə?

6. Üfüqə nəzərən müstəvinin meyl etdirilməsi kürəci-
yin sürətinin artması və azalmasının səbəbi deyildir ki?

7. Əvvəlcə təxmin edin, sonra, təcrübə vasitəsi 
ilə yoxlayın, əgər ikinci mail müstəvinin meyl bucağını yavaş-yavaş sıfra qədər 
azaltsaq,kürəciyin getdiyi yol necə dəyişəcəkdir? Cavabı əsaslandırın.

8. Müsəvinin üfüqə nəzərən meyl etdirilməsində olduğu kimi, üfüqi hissədə kürəci-
yin hərəkəti zamanı sürətinin dəyişməsinə səbəb olan hər hansı səbəb mövcuddurmu? 

9. Üfüqi hissədə kürəcik hərəkət edərkən, ona heç nə maneçilik törətmirsə, hərəkəti 
dəyişəcəkdirmi? 

10. Üfüqi səth sonsuz uzun olsa idi, kürəcik hərəkətini necə davam etdirərdi?

Təxmininizi və müşahidə zamanı gördükləriniz hadisələri xırdalıqlarına qədər iş 
dəftərinizə yazın. Nəticə çıxarın:cismə başqa cisimlər təsir etmirsə, o necə hərəkət  
edər?

KEÇİRİN, ARAŞDIRIN, TƏXMİN EDİN,
MÜƏYYƏN EDİN

Şəkil. 84.1

a

b

c

I

ç

II

Elmi  araşdırma-tədqiqat 
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Sinfi bir neçə qrupa bölün. Qruplar təcrübələr keçirirlər. Siz müşahidə edirsiniz. Şagir-
dlərə tapşırın ki, bütün suallara cavab yazsınlar, əldə etdikləri nəricələri analiz etsinlər və 
prezentasiya üçün material hazırlasınlar. Sonra qrup nümayəndələrinin prezetasiyasını dinləyin. 

1.Gündəlik müşahidələrimizdən bilirik ki, kürəcik sürətini öz-özünə dəyişməyəcəkdir(ay-
dındır ki, ətalət –inersial hesablama sistemində. Lakin bu mərhələdə həmin sistem haqqında 
heç nə demirik). 

2. Kürəcik mail müstəvidən diyirlənərək düşəcəkdir və kələkötür səthdə daha tez 
dayanacaqdır. 

3. Kürəciyin səth üzərində hərəkəti zamanı, onun sürətinin azalmasına cisimlərlə yanaşı 
sürtünmə və havanın təsiri –müqaviməti səbəb olur.

4. Əgər cismin sürətini azaldan səbəb olmasa idi, o zaman, cisim bərabərsürətli hərəkət 
edərdi. 

Nəticə: əgər cismə başqa cisimlər təsir etmirsə, onun sürəti dəyişməyəcəkdir, bərabərsürətli 
hərəkət edəcəkdir. 

5.Birinci mail müstəvidə cismin sürəti artacaqdır, ikincidə isə azalacaqdır və kürəcik 
dayanacaqdır. 

6. Birinci mail müstəvidə kürəciyin sürətinin artmasının və ikncidə sürətin azalmasının 
səbəbi müstəvinin üfüqə nəzərən meylli olmasıdir. 

7. Kürəciyin getdiyi yol tədricən artır. 
8. Üfüqi səth üzərində kürəciyin sürətinin dəyişməsinin belə səbəbi mövcud deyildir. 
9. Üfüqi hissədə kürəciyin hərəkətinə heç nə maneçilik törətmirsə, onun sürəti dəy-

işməyəcəkdir. 
10. Əgər üfüqi hissə sonsuz böyük olarsa,kürəcik dayanmdan sabit sürətlə hərəkət edərdi.
Təcrübələrin nəticələrinin analizindən sonra bir neçə şagird nəticə çıxararsa: 
Əgər cismə başqa cisimlər təsir etmirsə, o zaman, cisim hərəkətsiz olacaq, yaxud 

bərabərsürətlə hərəkət edəcəkdir- - çox gözəl nəticədir. Bu artıq Nyutonun (Qalileyin) 
birinci qanununun kəşfidir. 

Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2.Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühükiməsini, materiyasını, sistemləri; 
  Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperi-

mentin) planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən 
edilməsi, tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən 
edilməsi, müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 
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- ,,Sükunət cismin təbii halıdır”. Hərəkət?
,, ... Cismin hərəkət etməsi üçün ona başqa cisimlərin təsir etməsi lazımdır; başqa 

cismin təsirindən kənarda hərəkət yoxdur”- Məşhur mütəfəkkir Aristotelin düşüncələri 
belə idi.

 Bu səhv fikir təxminən 2000 il hökm sürdü. Yəqin, ona görə  belə  oldu  ki, 
bu  sübut sanki, gündəlik təcrübələrə və müşahidələrə-sağlam düşüncəyə zidd deyildi.

 

Hərəkət edən cismin sürəti də öz-
başına azalmır. Təsəvvür edə bilərik ki, 
mühərriki söndürülmüş böyük sürətlə 
hərəkət edən maşının dayandırılması 
nə qədər çətindir?

Aydındır ki, hərəkət edən cisim 
tez, gec, bizim müdaxiləmiz olmadan, 
dayanacaqdır, lakin, öz başına yox:

Dayanmanın – sürətin azalmasının 
səbəbi başqa cisimlərin (havanın və 
toxunan səthin) təsiridir – müqavimət göstərməsi, sürtünmə. Yadda saxlayın! Bir cismin 
başqa cismə təsiri onların sürətlərinin dəyişməsidir, hərəkəti yaradan səbəb deyildir.

Bir cismin başqa cisimə təsirini bildirən kəmiyyətə qüvvə deyilir. Qüvvənin təsiri 
nəticəsində cismin sürəti dəyişiir. 

Əvvəlki paraqrafda keçirilmiş təcrübələtdə birinci mail müstəvi üzərində kürəciyin 
sürətinin artması və ikincidə azalmasının səbəbi ona təsir edən Yerin cazibə qüvvəsidir. 

Şəkil. 85.1. Yerə endikdən sonra müasir təyyarələri 
dayandırmaq üçün xüsusi paraşütlərdən də istifadə 

edirlər

 Hərəkəti yaradan səbəb yoxdur.

4.2ARİSTOTEL VƏ QALİLEY
HƏRƏKƏT HAQQINDA

1.  Cismə başqa cisimlər təsir etmədikdə onun hərəkət et-
məsini mümkün görürsünüzmü?

. Cisim hərəkət edir. Ona, başqa cisimlər təsir etmirsə, necə 
hərəkət edir? Cavabı mühakimə ilə təsdiq edin.

2. Şkafı, arabanı, yük daşıyan qoşqunu və başqa cisimləri bir yerdən 
başqa yerə daşımaq üçün nə lazımdır?

3. Elə cisim deyin ki, o, burada yada salınmamışdır və onun təsiri ilə 
başqa cisimin sürəti dəyişir. 
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasındakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

 Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədris məqsədləri: 
• Hipotez söyləmə, problemi qoyma və onun həll etmə bacarıq-qabiliyyətlərinin inkişaf 

etdirilməsi. 
• Sürətin dəyişməsi səbəbinin müəyyən edilməsi. 

Dərs müddətində şagird məlumatlandırılmalıdır ki, cismin bərabərsürətli hərəkəti sükunət 
halı kimi ,,təbiidir”. Bir cismin digər cismə təsiri isə sürətin dəyişməsi səbəbidir, hərəkətin 
səbəbi deyil. 

Dərsi şagirdlərin tapşırıqlarını yerinə yetirməsi və onun cavablarının yoxlanması ilə  
başlayaq. Həm də, ev tapşırıqlarında müzakirə olunan  məsələlərin analizi ilə. Mümkündür 
və arzu olunandır da, şagirdlərə yenə elə suallar verək ki, şagirdlər həmin suallara təcrübə 
keçirən zaman cavab verməli idilər. Daha artıq, yekun nəticələr çıxararkən bu sualların 
düzgün qavranılması lazımdır.  

1. Cisimə başqa cisimin təsiri olmadan hərəkətə gələ bilməz.

2. Şkafı, arabanı, yük daşıyan qoşqunu bir  yerdən başqa yerə   daşımaq üçün onlara 
kəsilməz qüvvə ilə təsir etməliyik. 

Aşağıdakına diqqət yetirək:baxmayaraq ki,  XVI  əsrin sonunda  Qalileo  Qaliley 
eksperimentlərin nətiicələrinə əsaslanaraq və ölçmələrə görə nəticə çıxardı - ,,hərəkəti yaradan 
səbəb mövcud deyil”-bu gün də elə adamlar vardır ki, bilərək, bilməyərək təkrar edirlər, 
yazırlar və bəzən də başqalarını öyrədirlər: mütəfəkkirin- Aristotelin səhv düşüncələrini 
-,,başqa cismin təsiri olmadan hərəkət mövcud deyil”. 

Yalnız bu dərsdə yox, həmişə, nə zaman imkanımız olacaqdır, şagirdlərə xatırladaq ki, 
bir cismin digər cismə təsiri  sürəti dəyişən səbəbdir, hərəkəti yaradan səbəb deyil. 

3. Məsələn, kürəciyin, yaxud, ağacın budaqlarının sürəti əl, ayaq, çubuq, qapının, yaxud 
digər başqa cismlərin təsiri ilə dəyişir. 
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və səthin üfüqə nəzərən meylidir. Onun meyli nə qədər az 
olarsa, kürəciyin sürəti də, bir o qədər, yavaş dəyişəcəkdir. 
Əgər üfüqə  nəzərən meyl sıfra bərabər olarsa, ideal hamar  
səth hissəsində, ideal hamar kürəciyin sürətini dəyişən səbəb 
yoxdur, ona gorə də, o, sabit sürətlə hərəkət etməlidir - 
fikri ilə Qaliley eksperimenti davam etdirdi. 

Cismin sürətinin istiqamətini dəyişməsi də başqa cismin, deməli, qüvvənin təsiri ilə 
baş verir. 

Müşahidələrdən və təcrübələrdən nəticə alınır:cismin sürətinin dəyişməsi yalnız qüv-
vənin təsiri ilə mümkündür. 

Deməli,əgər cismə başqa cisim təsir etmirsə,o 
zaman,o,ya sükunətdədir, ya da, bərabərsürətli hərəkət 
edir. Bu nəticəni ilk dəfə Qalileo  Qaliley aldi. Onun 
sübutuna görə,  bərabərsürətli hərəkət sükunət kimi, cis-
min adi ,,təbii” vəziyyətidir. Alınan nəticə təbiətin əsas 
qanunudur.

Ona  ətalət qanunu 
deyilir. Dahi ingilis 
alimi İsaak

Nyutonm  Qalileyin nəticələrini ümumiləşdirdi və onu 
mexanikanın əsas qanunları siyahısına saldı. Nyuton ona 
aşağıdakı kimi forma verdi, indi ona  Nyutonun birinci 
qanunu deyiir:

Inersiya (ətalət) - cismin xüsusiyyəti olan ətalət qanunu həmişə mövcuddur. Cismi 
sükunət vəziyyətundən çıxarmaq, ya dayandırmaq, ya da sürətinin istiqamətini dəyişmək 
istəyən zaman meydana çıxır.

 

İsaak Nyuton (1643-1727)

Fikri - verilmiş halda 
xəyalən.

İnersiya (lat) - sükunəti 
bildirir.

5.  Nəqliyyat vasitəsi yerindən tərpənəndə sərnişinlər hara əyil-
irlər? Tormozlayan zaman? İzah edin, niyə? 

4.  Üfüqi səth üzərində mühərriki 
söndürülərək hərəkət edən avtomobilin 
sürətinin modulu maşın dayanana qədər 
fasiləsiz azalır (Şəkil. 86.1). Niyə belə 

oldu? İzah edin.

Şəkil. 86.1
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5. Nəqliyyat vasitəsi yerindən tərpənərkən sərnişinlər arxa tərəfə əyilirlər, tormuzlayarkən 
irəliyə, dönərkən - hərkətin əksinə əyilirlər. Nəqliyyat vasitəsi tərpənərkən ayaqlarımız 
nəqliyyat vasitəsi ilə birlikdə hərəkət edir, bədənimiz isə nəqliyyat vasitəsinə nəzərən 
arxada qalır. Tormozlanma zamanm əksinə olur. Sağ tərəfə dönərkən ayaqlarımız nəqliyyat 
vasitəsinin döşəməsi ilə birlikdə hərəkət edir, bədənimiz ətalətlə hərəkətini ilkin vəziyyəti 
üzrə hərəkətini davam etdirir. Ona görə də, nəqliyyat vasitəsinə nəzərən sol tərəfə əyilmiş 
olacaqdır.

4. Üfüqi  yolda mühərriki söndürülərək hərəkət edən avtomobil başqa cisimlərin- ha-
vanın və yer səthinin təsiri nəticəsində (havanın müqaviməti və səthlə sürtünmə qüvvəsinə 
görə) dayanacaqdır. 
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6. 87.1 Şəkilində çəkicin 
dəstəyə  taxılmasının iki üsulu 

təsvir olunubdur. Hər ki halda 
çəkicin taxılmasının necə  baş 

verdiyini izah edin.
sur. 87.1

Stolun hamar səthi üzərinə metal sik-
kələr qoyun (Şəkil. 87.2). Təxmin ed-
in,sikkələrdən birini çırtma ilə ikinciyə 
vursanız nə baş verəcəkdir.

Şəkil. 87.2

Şəkil.  87.3. iyirmi tetrilik bir                                                   
tetriliklə toqquşur 

Hərəkəti yaradan səbəb yoxdur. Bir cismin ikinci cismə təsiri yalnız sürətin 
dəyişmə səbəbidir (o cünlədən, hətəkətə başlama və dayanmanın).

Bir cismə başqa cisim təsir etmirsə, o zaman, cisim ya sükunətdədir, ya 
da, bərabərsürətli hərəkət edir.

Sükunət və bərabərsürətli hərəkət halı cismin təbii halıdır.

Cisim, ona başqa cisimlər təsir edərək bu vəziyyətdən çıxarana qədər, öz 
təbii halını saxlayır.

Bütün cisimlər öz təbii halını saxlamağa çalışırlar. Bu hadisəyə ətalət deyirlər.

Bilirəm ki:

Növbəti dərs üçün hazırlaşın 

Sikkələrdən birini çırtma ilə elə atın ki, ikinciyə 
dəysin, bu zaman nə baş verəcəyini müəyyən edin.

,,Birinci” və ,,ikinci “ sikkənin sürətinin dəyişmə-
sinin səbəbi nədir?

Bir tetrilik, (beş tetrilik) və iyirmi tetrilik sikkələrin 
toqquşması nəticəsində sürətləri eynimi dəyişəcəkdir

(Şəkil. 87.3)? Hansının sürəti daha çox dəyişəcək-
dir? Fikrinizcə, niyə belə olur?

Qarşılıqlı təsir zamanı sikkələrin sürətlərinin dəyiş-
məsi haqqında nəticə çıxarın və iş dəftərlərinizə yazın.

Elmi araşdırma-tədqiqat 
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6. Birinci halda zərbə nəticəsində dəstək hərəkətə gəlir və ,,hərəkətsiz” çəkicə keçir. 

İkinci halda isə, dəstəklə birlikdə çəkic də hərəkət edir. Dayaqla qarşılıqlı təsir nəticəsində 
dəstək dayanır. Çəkic isə hərəkətini davam etdirir və dəstəyə keçir. 

Dərsin sonunda, ev təcrübələrini necə keçirmələri haqqında göstəriş verin.  Təcrübələr 
asan keçiriləndir, lakin, çox diqqət, düşüncə və qavrama tələb edir.  Bu mərhələdə 7-ci 
sinif şagirdləri üçün qarşılıqlı təsir zamanı cisimlərin sürətinin dəyişməsi haqqında nəticə 
çıxarmaq, o qədər də asan deyildir. 

Fikirləşirəm ki, sinifdə düzgün nəticə çıxaran bir həfər şagird tapılacaqdır. 

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 

Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 

Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 
mühükiməni, materiyanı, sistemləri; 

Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 
planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən 
edilməsi,tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən 
edilməsi, müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə,verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  
qərarlar çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və 
qrafiklərdən istifadə etmək. 

 Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 
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Ev təcrübələrində müşahidə edilmiş hadisələri analiz edək. Sikkələrin qarşılıqlı təsiri 
zamanı ikinci sikkənin sürətinin dəyişmə səbəbi ona birinci sikkənin təsir etməsidir. 
Birincinin sürətinin dəyişmə səbəbi isə-ona ikinci sikkənin təsiridir, Deməli, bir cismin 
ikinciyə təsiri birtərəfli deyildir. Hər iki cisim bir birinə təsir edir-onlar qarşılıqlı təsir 
edirlər, nəticədə, onların sürətləri dəyişir. 

Bir tetrilik və iyirmi tetrilik  sik-
kələrin qarşılıqlı təsiri nəticəsində                               
bir tetriliyin sürəti daha çox dəyişir,    iy-
irmi tetriliyin isə-az (Şəkil.  88.1). 

Deyirlər ki, sürəti az dəyişən ci-
sim, onunla qarşılıqlı təsirdə olan                                                                                                    
sürəti çox dəyişən cismə nisbətən                                                                                                                                        
daha ətalətlidir. 

Qarşılıqlı təsirdə olan  iki  cisimdən  birincinin  sürəti  ikicinin  sürətin-
dən  neçə  dəfə az dəyişərsə, birinci cisim ikinci cisimdən bir o qədər  daha 
çox ətalətlidir.  

Ətalətlilik bütün cisimlərin ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir.
Bu xüsusyyətin miqdari xarakteristikası fiziki kəmiyyətdir, ona kütlə deyilir.

Qarşılııqlı  təsir  zamanı birinci cismin sürəti ikinci cismin sürətindən neçə dəfər 
az dəyişirsə, birinci cismin kütləsi də ikinci cismin kütləsindən bir o qədər  çoxdur.

Qarşılıqlı təsir zamanı sürətlərin dəyişməsini ölçmək mümkündür.
Sürətlərin modullarının dəyişməsinə əsasən qarşılıqlı təsirdə olan cisimlərin kütlələrini
müqayisə edə bilərik. Qarşılıqlı təsirdə olan cisimlərin kütlələrini m1 və m2-ilə 

işarə edək, sürətlərin dəyişməsinin modulunu - ∆v1 və ∆v2 -ilə işarə etsək, təxmin 

edə bilərik ki, ∆v1 m2=∆v2 m1

. (1)

Qarşılıqlı təsirdə olan iki cismin sürətinin dəyişməsinin modulları nisbəti, onların 

kütlələrinin tərs nisbətinə bərabərdir. 

 Düşən kürəcik Yer kürəsinin sürətini dəyişə bilərmi? 

CİSİMLƏRİN QARŞILIQLI TƏSİRİ. KÜTLƏ 
4.3

1. Kütlə vahidlərinin adını deyin və iş dəftərində BS-də kütlə vahidini 
və onun başqa vahidlərlə əlaqəsini yazın. 

2. Bir  tetrilik və iyirmi tetrilik sikkələrdən hansının kütləsi çoxdur? İzah 
edin, niyə belə fikirləşirsiniz? 

. Qarşılıqlı təsir nəticəsində bir tetrilik və iyirmi tetrlik sikkələrinin 
sürəti eyni cürmü dəyişir? Çalışın izah edəsiniz, niyə? 

3. Qarşılıqlı təsir zamanı kütləsi  1 kq olan cisimə nəzərən           
sürəti 4 dəfə çox dəyişən cismin kütləsini müəyyən edin. 

Şəkil. 88.1
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2.Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühükiməni, materiyanı, sistemləri; 
  Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, tədqiqatın 
prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, müvafiq 
resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan prosedurların 
həyata keçirilməsini (müşahidə,  ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq materialların və 
təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).              

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasındakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən istifadə 
etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı və tətbiq 
etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədris məqsədləri: 
Problemin qoyulması və onun həll edilməsi, analiz bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.

Cisimlərin ətalətliliyinin  müşahidəsi edilməsi. 

Dərs müddətində şagird məlumatlandırılmalıdır ki, bir cisim ikinci cismə təsir edirsə, 
iknci də birinciyə təsir edir, yəni, onlar qarşılııqlı təsir edirlər. 

Təbiətdə bir tərəfli təsir mövcud deyildir. Eyni cür olan cisimlərin qarşılıqlı təsiri zamanı 
hər iki cismin sürətlərinin modulu eyni qədər dəyişir. Müxtəlif cisimlərin qarşılıqlı təsiri 
zamanı isə -müxtəlif. Mövzunun yaxşı mənimsənilməsi növbəti dərsin-cisimlərin kütləsinin-
yaxşı anlaşılmasının əsasıdır.

Əlavə məsələ(material) 
Məqsədə nail olmaq üçün keramik  maqnitlərlə olan təcrübələr çox yaxşıdır. Təcrübələr 

dərslikdə təsvir edilməmişdir. 
Şüşə, alüminium, yaxud misdən hazırlanmış düz və hamar oxu üfüqi səth üzərinə qoyun. 

1. BS-də kütlə vahidi olaraq   götürülmüşdür:  1 kq.  1 kq=1000 q=10-3 t. 

2.Qarşılıqlı təsir zamanı iyirmi tetrilik sikkənin kütləsi bir tetrilik  sikkənin kütləsindən, 
iyirmi tetriliyin sürətinin dəyişməsinin modulu bir tetriliyin sürətinin dəyişməsinin modulundan 
neçə dəfə azdırsa, o qədər dəfə çoxdur. 

3. Cismin kütləsi 0,25 kq-dır. Doğrudan da, tərifə əsasən, bir cismin kütləsi ikinci cismin 
kütləsibdən qarşılqlı təsir zamanı sürəti neçə dəfə az dəyişərsə, kütləsi həmin qədər çox olar.

Davamı növbəti səhifədə 
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Bu mövzuya dair iki video film çəkilmişdir, aşağıdakı ünvana baxın:
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Kütlənin belə üsulla müəyyən edilməsi əlverişli 
deyil.Lakin səma cisimlərinin, molekulların və atom-
ların kütlələrinin müəyyən edilməsinin yeganə yoludur.

Cisimlərin kütlələrini müəyyən etməyin, daha 
asan,vasitələri də vardır- qollu və yaylı tərəzilər 
(Şəkil. 89.1).

Cismin sürətini dəyişmək üçün başqa cismin ona təsirinin müəyyən müddət davam 
etməsi lazımdır. Əgər, iki cismə eyni növ qüvvə təsir edirsə,o zaman, sürətin eyni 
kəmiyyət qədər dəyişdirilməsi üçün hansına daha çox vaxt lazım gələrsə, həmin 
cisim daha ətalətlidir. Buradan alınır ki, çox kiçik zamanda, qüvvə böyük də olsa, 
cismin sürətini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilməyəcəkdir.

9. Daşlara əl vurmadan vərəqi elə 
çıxarın ki, sütun pozulmasın (Şəkil.  
89.2).

10. Daşlara əl vurmadan 
altda duran daşı elə çıxarın ki, 

daşlar dağılmasın (Şəkil.  89.3).

4.  Təsvir edin, qollu tərəzi vasitəsi ilə cismin kütləsini necə müəyyən 
edək? 

5. İzah edin:- Qüvvə nədir? - Cismə təsir edən qüvvə nəyi dəyişir? 
6. Düşən kürəciyin sürətini dəyişən nədir? 
 7. Düşən kürəcik Yerin sürətini dəyişə bilərmi? 
8. Kürəcik hündürlükdən düşərkən onun sürəti çox dəyişir, yoxsa, Yerin? 

İzah edin, niyə? 

Gördüyünüz hadisəni izah edin. Gördüyünüz hadisəni izah edin.

11. Adam sükunətdə olan qayıqdan sa-
hilə tullandı (Şəkil. 89.4). Qayığın sürəti 
sahilə nəzərən necə dəyişəcəkdir? Cavabı 
sübut edin.

Şəkil. 89.1

Şəkil. 89.2
Şəkil. 89.3

Şəkil. 89.4
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Eyni növ iki keramik maqniti eyni adlı qütbləri qarşı- qarşıya olmaq şərti ilə oxa 

keçirək. Maqnitləri bir-birinə yaxın sıxaq və eyni anda əllərimizi buraxaq. Maqnitlər sürətlə 
bir- birindən uzaqlaşacaqdır və dayanacaqdır(Şəklə bax).Təcrübəni incəliklə yerinə ye-
tirsək,görərik ki,maqnitlərinn getdiyi yollar bir-birinə bərabərdir. Bu onu bildirir ki,maqnitlərin 
qarşılıqlı təsiri prosesində onların sürətlərinin modulu eyni qədər dəyişir.

Eyni növlü maqnitlərlə təcrübəni təkrarlayaq. Lakin, 
bir-birinə yapışmış iki maqnitə bir maqnit təsir etsin.
Bu halda ölçmələr göstərir ki, bir maqnitin getdiyi yol 
iki maqnitin getdiyi yoldan  azdır. Bu halda  qarşılıqlı təsir edən iki maqnitin sürətinin 
dəyişməsinin modulu –bu halda cisimlərin aldığı sürətin modulu –bir maqnitin sürətinin 
dəyişməsindən iki dəfə azdır. Təcrübə göstərir ki, bir-birinə bağlı üç maqnitin sürətinin 
modulu üç dəfə daha az olacaqdır. 

Keramik maqnitlərlə təcrübə keçirmək çox sadədir və qısa zamanda təcrübəni bir neçə 
dəfə keçirmək olur. 

4. Tərəzinin sol gözünə cisim qoyun, sağ gözünə çəki daşlarını elə qoyun ki, tərəzi 
tarazlaşsın.Tərəzinin tarazlaşması dedikdə, tərəzinin qollarının üfüqə nəzərən vəziyyəti nəzərdə 
tutulur. Cismin kütləsi çəki daşlarının kütlələri cəminə bərabərdir. 

5. Qüvvə bir cismin digər cismə təsirini xarakterizə edən fiziki kəmiyyətdir. Qüvvənin 
təsiri nəticəsində cismin sürəti dəyişir. 

6. Hündürlükdən düşən kürəciyin sürətini Yer və hava dəyişir. 
7.  Birtərəfli qarşılıqlı təsir mövcud deyildir, ona görə də,hündürlükdən düşən kürəcik 

Yerin sürətini dəyişir. 
8.  Kürəcik hündürlükdən düşərkən onun sürətinin dətişməsi Yerin sürətinin dəyişməsindən 

Yerin kütləsi kürəciyin kütləsindən neçə dəfə çoxdursa, o qədər çox olacaqdır.

9. Əgər vərəqi yavaş çəkərsinizsə, sütun ,,əlinizinn arxasınca gələcəkdir”. Əgər vərəqi 
sürətlə çəkərsinizsə, sütun yerində qalacaqdır. Təcrübəni keçirməklə,özünüz buna əmin 
olacaqsınız. 

Təcrübənin göstərdiyi kimi, vərəqi sürətlə çəkərkən şaşki daşları yerində qalır. Bu belə 
izah edilir:daşların sürətinin dəyişməsi üçün onlara başqa cismin (bu halda, vərəqin sürtünmə 
qüvvəsinin yardımı ilə)uzun müddətli təsir etməsi lazımdır. Daşlara olan qarşılıqlı təsirin 
müddəti çox azdır, ona görə də, onlar yerlərində qalırlar. 

10. Ən aşağıda duran daşa stol üzərində sürüşdürülən  xətkeşlə sürətli vurmaqla, siz, 
onu elə  çıxara bilərsiniz ki, sütun dağılmaz. 

Təcrübə keçirin. Xətkeşi sağa-sola sürətlə hərəkət etdirməklə siz sütunun daşlarını bir-
bir çıxara bilərsiniz. 

Bu təcrübənin nəticələri də əvvəlki məsələyə anoloji izah edilir. 
11. Tullanan zaman oğlanın və qayığın qarşılıqlı təsiri nəticəsində həm oğlanın, həm 

də qayığın sürəti dəyişir(artır). Oğlanın və qayığın sürətləri  bir-birinə əks istiqamətdədir.
Oğlan sahilə yaxınlaşdığına görə, qayıq sahildən uzaqlqşacaqdır.

Davamı növbəti səhifədə 
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Polietilen butulkadan eni 0,5-1 sm olan uzunluğu 
isə 40-50 olan zolaq kəsin (Şəkil.90.1) və sıx şəkildə 
diametri təxminən 1,5-2,5 sm olan silindrik formalı 
ağacın üzərinə sarıyın. Zolağın uclarını düymə ilə 
bərkidin.

!Silindri isti suya salın. 
Bir dəqiqədən sonra su-
dan  çıxarın və soyuq suya                         
salın. Zolağı oxdan                                                                       

azad edin – yay alınacaq.

Şaquli istiqamətdə yuxarı atılmış cisim necə hərəkət edər? Təxmini iş dəftərinə 
yazın.

Lazımdır
 Polietilen butulkası 
 Qayçı                                             
 Diametri 1-2 sm olan silindir 
formalı ağac ox
  2 ədəd mıxçıq
 İsti su

Yay  hazırlayın

Şəkil. 90.1

Əgər bir cisim ikinci cismə təsir edirsə, o zaman, ikinci cisim də birinciyə 
təsir edir,yəni cisimlər qarşılıqlı təsir edirlər. 

İki cismin qarşılıqlı təsiri zamanı hər iki cismin sürəti dəyişir.  
Bütün cisimlər təbii hallarını saxlamaq istədiklərinə görə, sürətin ani dəyişmə-

si mümkün deyildir, müıyyən vaxt lazımdır. Cismin sürətini dəyişmək üçün nə 
qədər çox vaxt lazım olarsa,cisim, bir o qədər ətalətlidir. 

Ətalətlilik bütün cisimlərin ən əsas xüsusiyyətlərindən biridir. 
İki cisimdən-onların qarşılıqlı təsiri zamanı sürəti az dəyişən cisim daha 

ətalətlidir. 
İki cismin qarşılıqlı təsiri zamanı, kütləsi daha böyük olan cismin sürəti, 

kütləsi daha az olan cismə nisbətən daha az dəyişir.
 Kütlə cismin ətalət ölçüsüdür. 

Bilirəm ki:

Növbəti dərs üçün hazırlaşın 

Kiçik  topu, yaxud  sikkəni  yuxarı  atın  və  müşahidə  edin. Yuxarı hərəkət 
edən zaman topun sürəti necə dəyişir? Aşağı hərəkət edərkən?

Yuxarı hərəkət edən zaman topun sürətinin dəyişmə səbəbi nədir? Aşağı hərəkət 
edərkən? İş dəftərindəki cədvəli doldurun.

Elmi araşdırma-tədqiqat 
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Belə bir təcrübə keçirək: saplardan iki polad kürəciyi elə asaq ki, onlar 
bir-birinə toxunsunlar(şəklə bax). Kürəciklərdən birini meyl etdirək və əlimizi 
buraxaq. Kürəciklərin mərkəzi toqquşması zamanı sükunətdə olan kürənin 
asıldığı sapın meyl bucağına əsasən müəyyən edə bilərik: o, hərəkət edən 
kürəciyin toqquşma anındakı qədər sürət aldı, hərəkət edən kürəcik isə dayandı,   
deməli, birincinin sürət modulu nə qədər artardısa, ikincininki o qədər azaldı.
Fərqli kürəciklər halında onların sürət modullarının dəyişməsi də fərqli olar. 

Yayın necə hazırlanmasını onlara mütləq məlumatlandıraq. Arzu olunur ki, hazır yayı 
onlara göstərək. 

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 

Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühükiməni, materiyanı, sistemləri; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasıni (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 
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İki növ qüvvə mövcuddur:cisimlərin bir-birinə toxunaraq  təsir qüvvələri və cisi-
mlərin bir-birinə toxunmadan olan təsir qüvvələri,yəni məsafədən təsir qüvvələri. 

Beynəlxalq sazişə əsasən, qüvvə 
vahidi olaraq BS-də 1Nyuton (qısaldılmış 

1N) qəbul edilmişdir. 
1nyuton qüvvə, kütləsi 1 kq olan cis-

min sürətini 1saniyə müddətində 1m/san 
qədər dəyişir. 

Şəkil 91.1 -ə diqqət edin. 
Topun dirəklərin arasından keçib-

keçməyəcəyi  topa təsir edən qüvvənin mod-
ulundan, istiqamətindən və təsir nöqtəsindən 
asılıdır. 

Nəticə çıxara bilərik: 
Qüvvə vektorial kəmiyyətdir.

Qüvvə cismin sürətini dəyişən səbəb olduğuna görə, iki  qüvvə, o  zaman,  
bir-burinə bərabər olar ki, onlardan hər birinin təsiri zamanı eyni cismin sürəti 
eyni müddətdə eyni kəmiyyət qədər dəyişəcəkdir.

Şəkil. 91.1 

 Ay Yerin dövrəsində niyə fırlanır? 

4.4
QÜVVƏ. ÜMUMDÜNYA CAZİBƏ QÜVVƏSİ 

1. Düşən topa təsiri birbaşadır, ya məsafədən? Yerin təsiri? 

. Şaquli yuxarı atılmış cisim necə hərəkət edir? 

. Yayın hazırlanmasında çətinlik törədən nə idi? Kim kömək 
etdi? Necə? 

5. Şəkil 91.-də təsvir olunmuş qüvvələrdən  
bir-birinə bərabər olan hansıdır? bir-birinə                          
əks olan? Onların işində ən böyük? modulca 
böyük?

A
B

Şəkil. 91.3 

2. Vektorial kəmiyyət nəyə deyilir? Vektorial kəmiyyət necə müəyyən 
edilir? Vektorun modulu?  

3. Şəkil 91.2–də cismə təsir edən qüvvələr  F1=4N, F2=5N təsvir edilm-
işdir.  qüvvəsinin modulunu  tapın.

4. Şəkil  91.3-də təsvir edilmiş qüvvələrdən cismin 
sürətinin modulunu hansı daha çox dəyişəcəkdir?  İzah 
edin, niyə belə fikirləşirsiniz? 

Şəkil. 91.2
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1. Hündürlükdən düşən topa hava birbaşa toxunaraq təsir edir. Yer-məsafədən. 

2. Müsbət ədədi qiyməti ilə və istiqaməti ilə xarakterizə olunan kəmiyyətə vektorial 
kəmiyyət deyilir. Vektorial kəmiyyət oxlu parça –vektorla təsvir olunur. Vektoru üzərində 
kiçik ox olan hərflə ifadə edirlər. Məsələn,  F cismə təsir edən qüvvədir. Həmin , F  

lakin üzərində ox olmayan hərflə vektorun modulunu işarə edirlər. Məsələn, F cismə təsir 
edən qüvvənin moduludur. 

3. Bölgülü xətkeş vasitəsi ilə miqyas müəyyən edək və onun vasitəsi ilə F3 qüvvəsinin 

modulunu ifadə edək. F3 =2 N.
4. Modulca böyük olan qüvvə, cismin sürətinin modulunu   daha çox                                        

dəyişdirir, deməli:  F2 qüvvəsi. 

5. F1 və F4 qüvvələri  bərabərdir, ona görə ki, onların modulları və istiqamətləri bərabərdir.                                                                                                       

F1=F4. qarşılıqlıdır F3 və F4 qüvvələrdir, vektorların böyüklüyündən - kiçikliyindən danışılmır, 

ona görə ki, riyaziyyat dərsində izah edilməmişdir. Yalnız, eyni istiqamətli vektorlardan 

modulu böyük olan vektora böyükdür deyilir. F3=-F4.

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühükimə yürütməyi, materiya, sistemlər; 

Tədris məqsədləri: 
• Müşahidə, təsvir etmə, ölçmə, kəmiyyətlərin tətbiq etmə bacarıq –qabiliyyətlərinin 

inkişaf etdirilməsi; 
• cisimlərin birbaşa təsir (məsələn, dartmaq, itələmək-təkan vermək) və məsafədən 

(Yerin cazibəsi) təsir nəticəsində hərəkətə aid misallar gətirsin. 
Dərs müddətində şagird tanış olmalıdır ki, qüvvə vektorial kəmiyyətdir. Qüvvələri-cismə 

birbaşa və məsafədən təsir edən qüvvələri bir-birindən fərqləndirməyi bacarmalıdır, müvafiq 
misallar gətirməyi bacarmalıdır. 

Birbaşa toxunmaqla təsir: itələmək və dartmaq. Məsələn, kəndirlə xizəyin sürüşdürülmə-
si, qapının açılması və örtülməsi. Əşyanın bir yerdən başqa yerə daşınması, qayığın suda 
üzməsi və sair.  
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Bu mövzuya dair iki video film çəkilmişdir, aşağıdakı ünvana baxın:
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Ev tapşırığındakı  yuxarı atılmış topun hərəkətində müşahidə olunan 
hadisəni analiz edək.

Yuxarı  a t ı lmış  topun sürət inin  azalmasının  səbəbi  ona                                               
təsir edən Yerin cazibə və havanın müqavimət qüvvələridir. Aşağı hərəkət 
edən zaman Yerin cazibə qüvvəsi cismin sürətini artırır,havanın müqavimət 
qüvvəsi isə, azaldır. Yerin cazibə qüvvəsi Yerin mərkəzinə doğru,havanın 
müqavimət qüvvəsi isə- cismin hərəkətitnin əksinə yönəlmişdir.

Şəkil 92.1-də vakuumda düşən böyük və kiçik topların hər 1/30 
san-dəki vəziyyəti təsvir edilmişdir. Deyə bilərik ki, həmin şəkildə  
yuxarı atılmış cismin  bərabər  zaman  fasilələrindəki  vəziyyəti  qeyd 
edilmişdir. 

Şəkildən görünür ki, Yerin cazibə qüvvəsi kütlələri müxtəlif  olan 
cisimlərin sürətini eyni qədər dəyişir. Bunu   ilk dəfə Qalileo Qaliley 
kəşf etmişdir. Sonra isə İsaak Nyuton (1643-1727), bəşəriyyət tarixinin 
dahi alimi, ingilis fiziki, riyaziyyatçısı özünün sələflərinin: Koperni-
kin, Keplerin, Qalileyin və başqalarının araşdırmalarını analiz etdi. Bu  
araşdırmalar əsasında 23 yaşında eksperimentin nəticəri ilə sübut edilmiş 
nəzəriyyə yaratdı, həmin nəzəriyyə çox suallara inandırıcı  cavab ver-
di.                                                                                     

Planetlərin Günəş ətrafında hərəkətinin qanuna uyğunlqlarını izah etdi  
və yalnız bunu deyil. 

Nyutonun nəticəsinə görə təbiətdə 
mövcud olan bütün cisimlər bir- 
birilərini cəzb edirlər.Bu təbiətin 
qanunudur. Kainatın cisimlərinin 
qarşılıqlı cazibəsinə ümymdünya 
cazibəsi deyilir.

Ətrafımızdakı əşyaların bir- birini 
cəzb etməsini biz görə bilmirik: qa-
rşılıqlı cazibənin çox cüzi olduğuna 
görə.

Bu qüvvə cisimlərin kütlələri, 
yaxud onlardan birinin kütləsinin, 
böyük olduğu halda olduqca  böyükdür. Cazibə  qüvvəsi cisimlər arasındakı məsafədən 
asılıdıri. 

 

Bu asılılıq düstur şəklində belə yazılır:  F=G mM
R2 , m və  M  kütləli cisimlərin ca-

zibə qüvvəsinin moduludur, R – cisimlər arasındakı məsafə, G – mütənasiblik əmsalıdır 

Şəkil. 92.1

Şəkil. 92.1.
Yer Ayı cəzb edir, Ay da Yeri  (F1>F2>F3). Ayın cazibə qüv-
vəsi Yer səthində dəyişikliklərə səbbə olur-okeanlarda və 
dənizlərdə nəhəng su kütləsinin səviyyəsinin bir neçə metr 
artmasına (qabarmalara-çəkilmələrə) səbəb olur - gecə 
gündüz ərzində iki dəfə. 

miqceva

miqceva

moqceva

moqceva
mTvare

aAB

dedamiwa
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ƏLAVƏ SUAL

3. Şaquli istiqamətdə atılmış top hansı cisimlərin sürətini dəyişdirir? 
Həlli  

Şaquli istiqamətdə yuxarı atılmış top Yerin və havanın sürətini dəyişir, deməli, topun 
sürətini dəyişən cisimlərin sürətini. Lakin, Yerin kütləsi topun kütləsindən çox böyük old-
uğu üçün, Yerin sürətinin dəyişməsi olduqca kiçikdir, praktiki olaraq, əhəmiyyəti yoxdur. 
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ki, kainatda olan bütün cisimlər üçün eynidir, o, univesal sabitdir, ümumdünya cazibə 
sabiti, yaxud, qravitasiya sabiti adlandırılır. 

Qanunun kəşfindən 100 il sonra, Lord Kevendiş 1789-cu ildə laboratoriya şəraitində 
ümumdünya qanununu yoxladı və G-nin qiyməti müəyyən edildi. 

Çoxsaylı təcrübələr nəticəsində müəyyən edlimişdir ki, G=6,67.10-11 N.m2/ kq2. 

Bir cismin ikinci cismə olan təsirinə qüvvə deyilir.BS-də qüvvə vahidi olaraq 
1N (nyuton) götürümüşdür. 1N qüvvə, kütləsi 1kq olan cismin sürətini 1 sani-
yədə 1 m/san qədər dəyişir. 

Qüvvə  vektorial kəmiyyətdir. 
Qüvvə cismin sürətini dəyişən səbəbdir. 
Cisimlər bir-birinə həm toxunaraq,həm də məsafədən-tuxunmadan təsir edirlər. 
Cismi dartsaq, yaxud, itələsək, bu zaman, qüvvə toxunma ilə təsir edir. Ma-

qnit polad kürəciyə toxunmadan-məsafədən təsir edir. 
Toxunmadan cisimlərin qarşılıqlı təsirinin təzahürü kainat cisimlərinin qarşılıqlı 

təsiridir–ümumdünya cazibə hadisəsidir. 
Planetlərin Günəş ətrafında hərəkəti və cisimlərin Yerə düşməsi ümumdünya 

cazibəsi ilə izah edilir. 
Ümumdünya cazibə qüvvəsi cisimlərin kütləsindən və onlar arasındakı məsafədən 

asılıdır. 

Bilirəm ki:  

Növbəti dərs üçün hazırlaşın 

m və 2m kütləli əşya L uzunluqlu rezindən(yaydan)asıldığında eyni cür uzanacaqdır?  

Təxmininizi iş dəftərinə yazın və niyə belə düşündüyünüzü izah edin.

Elmi araşdırma-tədqiqat 

Rezinin uzanmasının ondan asılan cismin kütləsindən necə asılı olduğunu təcrübə vasitəsi 
ilə müəyyən edin.
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Təcrübənin keçirilməsinə diqqət yetirin. Doğrudur, növbəti paraqrafda  onun analizi lazım 
olan deyil, lakin, paraqraf 4.6-da şagirdlər 12-ci çalışmaya cavab verərkən, bu təcrübədə aldıqları 
nəticədən istifadə etməlidirlər. Maraqlıdır, bacara biləcəkləmi.

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2.Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühükimə yürütməyi, materiya, sistemlər; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, tədqiqatın 
prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, müvafiq 
resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan prosedurların 
həyata keçirilməsinı (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq materialların və 
təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən istifadə 
etmək. 

Fiz.baza.8.  Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı və 
tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 
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 Yer böyük və kiçik cisimləri eyni qüvvə ilə cəzb edir?

Bizim üçün,Yer üzərində yaşayanlar üçün, Yerin cazibəsinin böyük əhəmiyyəti vardır.  
 
Yerin cisimləri cəzb etdiyi qüvvəyə cazibə qüvvəsi deyilir. 
Cazibə qüvvəsi  cisimlərə tətbiq olunubdur və Yerin mərkəzinə doğru yönəlibdir. 
Ağırlıq qüvvəsinin tətbiq olunduğu nöqtəyə ağırlıq mərkəzi deyilir. Ona kütlə 

mərkəzi də deyilir.
Ağırlıq qüvvəsi cismin kütləsi ilə düz mütənasibdir. 

 
Müəyyən edilmişdir ki, 1N kütləsi 102 

q olan cismi Yerin cəzbetdiyi  qüvvədir. 

Nəzərə alın  ki, 102 q= 1
9,8

kq  və iş 

dəftərində cədvəli tamamlayın. 

 9,8 N/ kq yazılışı bildirir ki,ixtiyari                                                              
cismin  bir kiloqramına təsir  edən ağırlıq 
qüvvəsi  9,8 N-a bərabərdir.

Sabit kəmiyyəti- 9,8 N/kq-ı g- ilə 
işarə etsək, o zaman m kütləli  cismə 
təsir   edən ağırlıq qüvvəsinin modulu 
üçün  F=mg alacağıq ki, vektor şəklində 
belə yazılır: = .

Bəzi hesablamalarda ədədləri yuvarlaqlaşdıraraq  kütləsi  1 kq olan cismə təsir 
edən ağırlıq qüvvəsinin  modulu 10 N-a bərabər göturülür.  

Onda,  g≈10 N/kq.

AĞIRLIQ QÜVVƏSİ4.5

1. Kütlələri 5 və 15 kq olan cisimlərə təsir edən ağırlıq qüvvələrini 
bir-biri ilə müqayisə  edin.

2. m kütləli cismə  təsir 
edən ağırlıq qüvvəsinin mod-
ulu kütləsi 1  kq  olan cismə 
təsir edən ağırlıq qüvvəsinin 

modulundan neçə dəfə böyükdür?

m2m1 m3
3. Şəkil 94.1-də kütləsi    m1 

= 1kq və m2 = 2kq olan cisimlərə 
təsir edən ağırlıq qüvvəsi təsvir 
edilmişdir.

 İş dəftərində kütləsi m3=1,5kq olan 
cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsini ifadə edin. 

 Şəkil. 94.1 

Cismin
kütləsi

Ağırlıq     
qüvvəsi

Ağırlıq qüvvəsinin 
cismin kütləsinə olan 

nisbəti

1 N

. . .

. . .

3 kq

1
9,8

kq

2
9,8

kq

9,8
9,8

kq=1kq

1N: N=1
9,8

kq 9,8 kq
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1. Kütləli 15 kq olan cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi kütləsi 5  kq olan cismə                                                                     
təsir edən ağırlıq qüvvəsindən üç dəfə çoxdur.

Bundan sonra şagirdlərə deyirik ki, 1 N qüvvə, Yerin kütləsi 102 q  olan cismi cəzb 
ediyi qüvvədir. F=mg  düsturunun  aılınmasını  asanlaşdırmaq üçün  şagirdlərə deyirik: 
102 q-ı kiloqramla ifadə edin. 

Sonra 1/9,8 kq qiymətini onluq kəsrlə ifadə etsinlər. Nəticə çıxarsınlar. Əmin olacaqlar 
ki,  102 q=1/9,8 kq. Sonra cədvəli doldsunlar.

m

2.  m küt lə l i  c ismə təs i r  edən ağır l ıq                                            
qüvvəs in in   modulu     kü t ləs i  1   kq                                                                
olan cismə təsir  edən ağırlıq qüvvəsinin  
modulundan 9,8 dəfə  çoxdur. 

3. Şəkildə təsvir olunubdur:  və  qüvvələri miqyasla müəyyən 
edək. 

Kütləsi m3  olan cismə  təsir edən  ağırlıq qüvvəsi şəkildə  təsvir 
edilmişdir. 

Bu mövzuya dair üç video film çəkilmişdir, aşağıdakı ünvana baxın:   
https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2.Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühakimə yürütməyi, materiya, sistemlər; 

Tədris məqsədləri: 
• Kəmiyyəti tətbiq etmə, kommunikasiya, qərarlılıq, analiz bacarıqlarının imkişaf 

etdirilməsi. 
• Ağırlıq qüvvəsinin hesablanması düsturunu müəyyən etmək. 

Dərs müddətində şagirdlər məlumatlandırılmalıdırlar ki, ağırlıq qüvvəsi Yerin cazibə 
qüvvəsidir; Yer cisimlərə toxunmadan təsir edir; Yer cisimləri kütlələri ilə düz mütənasib 
olan qüvvə ilə cəzb edir. 

Diqqət yetirin:ağırlıq qüvvəsi həmişə təsir etdiyi cismə tətbiq edilmişdir. Şagirdləri 3-cü 
çalışmadakı məsələyə oxşar çalışmalarla məşq etdirin. 
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Cismin
kütləsi

Ağırlıq     
qüvvəsi

Ağırlıq qüvvəsinin 
cismin kütləsinə olan 

nisbəti

1 N

2 N

9,8 N
3.9,8 N

. . .

. . .

3 kq

1
9,8

kq

2
9,8

kq

9,8
9,8

kq=1kq

1N: N=1
9,8

kq 9,8 kq

2N: N=2
9,8

kq 9,8 kq

9,8N: N=2
9,8

kq 9,8 kq
3.9,8N:3kq N= 9,8 kq
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Yayın bir ucunu bərk kartona bərki-
din.İkinci ucuna məftil qarmaq kütlələri 

eyni olan cisimlər (qaşıqlar da olar) və göstəri-
ci- əqrəb düzəldin. Kartonu elə bərkidin ki, yay 
şaquli vəziyyətdə olsun. Əqrəbin bu vəziyyətini 
karton üzərində karandaşla qeyd edin: A1-lə (Şəkil. 
95.1, a).

Kütlələri eyni oan 
cisimlər seçin.

Bu qaşıqlar da ola bilər.
Ardıcıllıqla qarmaqdan əvvəlcə bir cisim, sonra isə 

ikinci,üçüncü cismi asın. Göstəricinin vəziyyətin müvafiq 
ojaraq qeyd edin: B1-lə, C1-lə və D1-lə (Şəkil. 95.1, b, 
g, d).

Təxmin edin, alınan qiymətlər arasında necə asılılıq 
ola bilər: A1B1, A1C1 və A1D1 arasında? Təxmininizi iş 
dəftərinə yazın və onun doğruluğunu təcrübə ilə yoxlayın.

Millimetrik xətkeşdən istifadə etməklə A1B1, A1C1 və 
A1D1 ölçün. İş dəftərindəki cədvələ yazın və bir-biri ilə 
müqayisə edin. Nə gördünüz? Yayın uzanması ondan asılan 
yükün kütləsindən necə asılıdır? Nəticə çıxarın.

Əgər yaydan məlum kütləli yüklər assanız, həm də 
kartonun üzərində bölgülər etsəniz-bölgülənmiş alət açacaqsınız-dinamometr, onunla 
cisimlərə təsir edən qüvvəni birbaşa və sadə yolla ölçəcəksiniz.                                                                            

5. Əvvəlcə qiymətləndirin, sonra 1 m3 suya təsir edən ağırlıq 
qüvvəsini müəyyən edin.

dinamometr hazırlayın 

 Kütlələri eyni  olan cisimlər 
(qaşıqlar da olar)
 Xətkeş
 Karton
 Yay 
 Məftil

a b g d

B1

C1

D1

Şəkil. 95.1

A1

Yerin cazibəsi nəticəsində cismin dayağa, yaxud, asqıya etdiyi təsirə cismin çəkisi 
deyilir. Ağırlıq qüvvəsi cismə tətbiq olunmuşdur, cismin çəkisi isə, dayağa, yaxud 
asqıya tətbiq olunmuşdur. 

Yerin cismi cəzb etdiyi qüvvəyə, ağırlıq qüvvəsi deyilir. Ağırlıq qüvvəsi bütün 
cisimlərə təsir edir. Ağırlıq qüvvəsi Yerin mərkəzinə doğru yönəlibdir. Cismə 

təsir edən ağırlıq qüvvəsi cismin kütləsi ilə düz mütənasibdir,  Fağ=mg, Burada  

g ≈ 9,8 
N

 kq  

 Yerin cazibəsi nəticəsində cismin dayağa, yaxud asqıya etdiyi təsirinə cismin 
çəkisi deyilir.

  Bilirəm ki: 

4.Açılmış ovucunuzun içərisinə bir kitab qoyun, kitabın üzərinə 
ikinci kitabı, üçüncü kitabı qoyun  və davam etdirin. Nə hiss 
edirsiniz? Əlinizə təsir necə dəyişir? Gördüyünüz hadisə nəyə işarə 
edir? Nəticə çıxarın. 
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4.  Kitabları artırdıqca, əlinizə olan təsir artacaqdır. Müşahidə olunan hadisə kütlənin 
artması nəticəsində cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsinin modulunun artmasına işarə edir. 

5. F=mg.  (1)  m=rV.  (2)   (2) (1) ⇒  F=rgV. (*)

(*): F=10 000 N.

Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühakimə yürütməyi, materiya, sistemlər; 
  Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını  (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, tədqiqatın 
prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, müvafiq 
resursların seçilməsi);

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı və tətbiq 
etməli.                                                                   

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Əlavə material 
Dinamometrin hazırlanmasına dair ətraflı təlimatın verilməsi. 
 Ən sadə yaylı dinamometri aşağıdakı kimi hazırlaya bilərik: 
Əvvəlcə yuxa taxta lövhəyə ağ kağız yapışdıraq, sonra isə ona yay bərkidək, onun 

ucunun sonunda qarmaq vardır. 
Nazik gövdənin yuxarı hissəsinə göstərici - əqrəb bərkidək. Kağızın 

üzərində yayın dartılmamış vəziyyətini qeyd edək. Bu vəziyyət sıfır 
bölgüsü olacaqdır. Lövhəni asmaq üçün ona qarmaq bərkidək, yaxud, 

deşik açaq( Şəkil. a). Lövhəni asaq, qarmaqdan kütləsi 
,9 8
1 kg kq=102 

olan yük asaq. Bilirik ki, cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsinin modulu 

1 N-a bərabərdir. Bu qüvvənin təsiri nəticəsində yay dartılacaqdır 
və göstərici aşağı düşəcək. Onun yeni vəziyyətini kağız üzərində 
qeyd edək və qeydin yanında `1~ yazaq. Sonra 204 q kütləli yük 
asaq və qeyd edək. `2~ yazaq, bu yayın elastiklik qüvvəsinin 2N 
olduğunun göstrərir. 306 q yük asmaqla `3~ və s. (Şəkil. b). Vərəq üzərində nyutonun 
hissələrinin bölgülərini də qeyd edə bilərik: 0,1 N; 0,2 N; 0,3 N və s. Bunun üçün yaxın 
bölgülər arasındakı məsafəni on bərabər hissəyə bölmək lazımdır. 

Dərəcələnmiş yay ən sadə dinamometrdir.
Alətin bölgülərə ayrılması- onun üzərindəki şkalası-bölgülərinin və bəzi bölgülərin yanında 

fiziki kəmiyyətin müvafiq ədədi qiymətini bildirir.
Dinamometrlə yalnız cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsini deyil, başqa qüvvələri də           

ölçmək olar. 

a

b
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Qüvvənin təsiri nəticəsində bütövlükdə cismin,yaxud,ayrı-ayrı hissələrinin sürəti dəyişir.

Təcrübə keçirək: əlimizi dolu hava şarına vuraq və müşahidə edək (Şəkil. 96.1). 

Cismin formasının, yaxud, həcminin dəyişməsinə deformasiya, cismin bu vəzi-
yyətinə deformasiya olmuş deyilir.

96.2 - 96.5 Şəkillərə əsasən, yaydan, rezin pozandan istifadə etməklə təcrübələr 
keçirək  və əmin olaq ki, müxtəlif formalı deformasiyalar mövcuddur: gərilmə-dartıl-
ma(sıxılma) (Şəkil.  96.2 a, b), sürüşmə  (Şəkil.  96.3 a, b, g),  əyilmə  (Şəkil. 
96.4. a,  b),  burulma (Şəkil. 96.5 a, b) və digər. Məlum oldu ki, bərk cisimlərin 
ixtiyari mürəkkəb deformasiyası iki növ deformasiyaya gətirilir: gərilmə (sıxılma) və 
sürüşmə.

 Qarşılıqlı təsir zamanı cisimlərin forması dəyişirmi? 

4.6
ELASTİKLİK QÜVVƏSİ 

1. Nə gördünüz, əlimizi vurduqda şarın müxtəlif 
hissələri yerini eyni qədərmi dəyişdi?

2. Şar formasını dəyişirmi?
3. Şara təsir edən cisim-əlimiz formasını dəy-

işirmi?

Şəkil. 96.1

• Eyni materialdan olan iki dinamometrdən birinin uzunluğu ikincidən 
iki dəfə böyükdür. Eyni yüklənmədə hansının uzunluğunun artması 
daha çox olar? Cavabınızın doğruluğunu əsaslandırın.

C

A D

a
c

b
d

A

γ

B C

D

a
c

b
d

a b

Şəkil. 96.2

a

b
Şəkil. 96.3

g

Şəkil. 96.4

a b a b
Şəkil. 96.5

B
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Bu mövzuya dair video film çəkilmişdir, aşağıdakı ünvana baxın:
https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühakimə  yürütməyi, materiya, sistemlər; 
  Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan prosedurların 
həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq materialların və 
təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram, qrafik və 
sair) yazmaq və təşkil etmək; verilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyalarını 
tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən istifadə 
etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı və tətbiq 
etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədris məqsədləri: 
• Müşahidənin, təsvirin, analiz etmə, planlaşdırma bacarığının inkişaf etdirilməsi. 
• Deformasiyanın növlərini fərqləndirmək. Huk qanuna əsaslanaraq yayın deformasiya 

procesisini təsvir etmək. 

Dərs müddətində şagifd deformasiyanın növlərini bir-birindən fərqləndirməyi bacarmalıdır. 
Deformasiya qüvvəsinin necə yarandığını və haraya yönəldiyini anlayacaqdır. Yayda 

elastiklik qüvvəsi necə yaranır və hara yönəlmişdir. Yayda yaranan elastiklik qüvvəsi yayın 
uzanmasından necə asılıdır. 

Elastiklik qüvvəsini şəkildə təsvir etməyi bacarmalıdır. 
Dərsi şagirdlərin hazırladığı dinamometrlərin yoxlanması ilə başlamaq  yaxşı olardı.Onu 

necə hazırlamaları haqqında danışsınlar. Onlardan soruşaq, dinamometrin bir bölgüsünün 
qiyməti, ölçmə həddi nəyə bərabərdir? Dinamometrin yararlılığını yoxlayaq. Yaxşı əl işi 
olan şagirdi yüksək balla qiymətləndirək və şagirdlərin fikrini nəzərə almaqla, ona həftənin 
ən yaxşı eksperimentatoru adı verin.  

1. Əlimizlə vurduqda, şarın müxtəlif hissələri müxtəlif yerdəyişmələr edir. 
2. Şar formasını dəyişir. 
3. Şara təsir edən cisim də formasını dəyişir. 
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Cismə təsir edən xarici qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra, tamamilə yox olan de- 
formasiyaya elastikliki,cismə isə elastik cisim deyilir.

Xarici qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra, deformasiya tamamilə yox olmursa, plastiki 
deformasiya, uyğun olaraq, cismə isə plastik cisim deyilir.

Elastiki və plastiki  cisimlərə  bölmə  şərtidir, hər  ikisi  üçün  cisim  elastiki  

də  ola  bilər, plastiki də,-deformasiyanı yaradan qüvvənin necə olmasından asılı olaraq.

Ev tapşırığından  alınan nəticələri analiz edin. 
Cismin deformasiyası zamanı yaranan  və  cismin  zərrəciklərinin  yerdəyişməsinin  

əksinə yönələn qüvvəyə elastiklik qüvvəsi deyilir.
Təcrübənin nəticələrindən görünür ki, kiçik deformasiya zamanı gərməklə- dartmaql 

(sıxmaqla) yayda yaranan deformasiya qüvvəsi yayın uzunluğunu mütənasib olaraq 
dəyişir(artırır,yaxud azaldır).

Bu sübut Huk qanunu adı ilə məlumdur. Əgər yayın (gövdənin-rezin)                                        
başlanğıc uzunluğunu l0-ilə işarə etsək, deformasiyadan sonrakı                                                                                    
uzunluğu isə l-ilə, deformasiyanın  qiymətini x-ilə - (x = |l-l0|), deformasiya                                                                                                                              
qüvvəsinin modulunu F-lə işarə etsək, alarıq ki: F = kx.

Burada:  k- mütənasiblik əmsalıdır, sərtlik, yaxud, elastiklik əmsalı deyirlər. Onun  
ölçü vahidini  N/m ilə xarakterizə edirlər. 

Ədədi qiymətcə sərtlik uzunluq vahidinə bərabər olan deformasiya zamanı 
yaranan elastiklik qüvvəsinin moduluna bərabərdir. 

6. Yaydan yük asarkən, onun uzunluğu necə dəyişir? 
7. Hansı cismin təsiri ilə? 
8.Yayın uzunluğu sonsuz dəyişəcəkdirmi? 
9.Yayın uzanmasına nə təsir edir? 

10. Yaydan asılmış yükü götürsək, yayın uzunluğu necə dəyişəcəkdir? 
11. Hansı qüvvənin təsiri ilə? 

5. Yaxşı doldurulmuş topu güclü zərbə ilə ayaqla vurdular; alüminium 
məftili azacıq əyin. Hansı cismin deformasiyası elastiki, hansı plastikidir? 
İzah edin, niyə belə fikirləşirsiniz? 

4. Şəkil97.1 və 97.2 
- ni müşahidə edin və 
iş dəftərində hər cismin 
məruz  qaldığı deforma-
siyanın adını yazın.

Şəkil. 97.1 Şəkil. 97.2. Davit Celidze - 2010 ilin 
gənclər arası Gürcüstan çempionu
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4 .   C i s i m  m ə r u z  q a l ı r :  ə y i l m ə ,  s ı x ı l m a ,  g ə r i l m ə - u z a n m a ,  s ü r ü ş m ə                                                                    
deformasiyasına. 

5. Zərbədən sonra top formasını bərpa edəcəkdir; onun deformasiyası elastikdir; məftilin 
qeyri-elastikdir. 

6.  Yayın uzunluğu artacaqdır. 

7.  Ondan asılımış cismin təsiri ilə. 

8.  Yayın uzunluğu sonsuz dəyişməyəcəkdir,  yavaş-yavaş onun uzanması                                       

dayanacaqdır. 

9. Təxmin etməliyik ki, yayda dartılmanın əksinə yönəlmiş qüvvə yaranır. 

10. Yükü götürdükdən sonra yayın uzunluğu azalacaqdır. 

11. Cismi yaydan asarkən yayda yaranan qüvvənin təsiri nəticəsində. 
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Təcrübələrin məqsədi: eyni istiqamətli qüvvələrin  
toplanması.

Əvvəlcə  m1, Sonra  m1+m2, daha  sonra -  
m1+m2+m3.  (Şəkil. 
98.2). İş dəftərində 

hər hal üçün dinamometrin göstərişini cədvəldə 
yazın, nəticə çıxarın:iki  (üç) cismin  təsirini  
bir cisimlə elə əvəz etmək olarmı ki,qüvvənin 
modulunun nəticəsi dəyişməsin-bunu mümkün 
bilirsinizmi?

Huk  qanunu  yalnız elastiki  deformasiya  üçün doğrudur. 
Müəyyən edilibdir ki:  cismin sərtliyi onun ölçülərindən, forma və maddənin 

növündən asılıdır.

12.  Yayın sərtliyi onun ölçülərindən, formasından və maddəsi-
nin növündən asılıdırmı? İzah edin,niyə belə fikirləşirsiniz? Təcrübə 
planlaşdırın və keçirin, həmin təcrübədə sərtliyin yayın uzunluğundan 
asılılığını müəyyən edin. Cədvəl çəkin, təcrübədən əldə etdiyiniz 
məlumatları cədvələ köçürün,analiz edin və nəticə çıxarın. 

Şəkil. 98.1. Müxtəlif növ di-
namometrin müxtəlif sərtliyi 
olan yayı var. 

Cismin formasının, yaxud, həcminin dəyişməsinə deformasiya deyilir. 
Cisimlərin qarşılıqlı təsiri zamanı onların forması dəyişir, ona görə də, deyirlər 

ki,qüvvə deformasiya yaradan səbəbdir. 
Deformasiya müxtəlif növdür – gərmə (sıxma), əyilmə, burulma və sürüşmə. 
 Deformasiyanı yaradan qüvvənin təsiri kəsildikdən sonra cisim ilkin formasını 

bərpa edirsə, elastikidir,əgər bərpa edə bilmirsə,plastikdir. 
Cisimlərin deformasiyası zamanı, cisimdə elastiklik  qüvvəsi yaranır,onun istiqaməti  

cismin zərrəciklərinin hərəkətinin əksinə yönəlmişdir. 
Kiçik deformasiyalar şəraitində elastiklik qüvvəsi yayın uzanması ilə düz mütəna-

sibdir,  F=kx, burada x=|l-l0| yayın uzunluğunun dəyişməsinin moduludur,  k yayın 
sərtliyi,  F  -  elastiklik qüvvəsinin moduludur. 

Yayın sərtliyi yayın ölçülərindən, formasından, maddənin növündən asılıdır. Onun 
vahidi   N/m-dir. 

Bilirəm ki: 

Təcrübə üçün lazımdır:

 dinamometr
 yay

 Şəkil. 98.2 

Ev təcrübəsi 
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12. Bu  suala şagirdlər §4.4-ün sonunda  verilmiş ev tapşırığını keçirdikdən sonra cavab 
verməlidirlər. Maraqlıdır,  xatırlayacaqlarmı? Yayı bir ucundan asaq. Ondan cisim asaq və 
yayın uzanmasını - ∆l1 ölçək. Həmin yayı orta hissəsidən asaq (yayın ilkin uzunluğunu iki 
dəfə azaldaq).Ondan həmin yükü asaq və uzunluğun ∆l2 dəyişməsini ölçək.Ölçmə göstərir 
ki, ∆l1=2∆l2. Huk qanununu hər bir hal üçün yazaq-

mg=k1∆l1, (1) mg=k2∆l2.  (2)
  

(1)∧(2) ⇒  (*) ⇒ sərtlik başlanğıc uzunluqla tərs mütənasibdir.

Ev tapşırığını keçirmək çətinlik törətməyəcəkdir. Şagirdlərin diqqətini aşağıdakı suala 
yönəldək: mümkündürmü ki, bir neçə qüvvəni, bir qüvvə ilə elə dəyişdirəsiniz ki, bütün 
qüvvələrin təsirinin nəticəsi dəyişməsin? 

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdir-

ilmiş mühükimə yürütməyi,  materiya, sistemlər; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatarın qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram, qrafik 
və sair) yazmaq və təşkil etmək; verilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya tex-
nologiyalarını tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasındakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 
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Dinamometrdən ardıcıllıqla m1, m1+m2, m1+m2+m3 və s. kütləli                                                  
cisimlər asdıqca, halların hər birində ona təsir edən ağırlıq qüvvəsinin modulunu 
göstərir: 

F1=m1g, F2=m1g+m2g, F3=m1g+m2g+m3g, və sair.

Dinamometrə təsir edən , ,  bir düz xətt üzrə yönəlmiş eyni istiqa-

mətli qüvvələrdir. Alarıq ki,  qüvvəsi dinamometrə elə təsir edir ki, sanki  və 

 qüvvələri birlikdə, lakin  qüvvəsinin təsiri ,  və  qüvvələrinin 

birlikdə  təsiri  ilə eyni qiymətlidir.
Bütün oxşar hallarda cismə təsir edən  bir  neçə  qüvvəni  bir  qüvvə  ilə  

əvəz  etmək  olar, həmin qüvvə öz təsirinə görə bu qüvvələrin əvəzləyicisidir.
Cismə eyni zamanda bir neçə qüvvənin birlikdə göstərdiyi qədər təsir 

edən bir qüvvəyə, həmin qüvvələrin əvəzləyicisi deyilir.
Bir neçə qüvvənin əvəzləyicisinin tapılmasına həmin qüvvələrin toplanması 

deyilir.Toplanan qüvvələrə başqa cür  qüvvələrin toplananları da deyilir. 
Ev tapşırıqları əsasında nəticə çıxarırıq: bir düz xətt üzrə eyni  is-

tiqmətdə yönəlmiş qüvvələrinn əvəzləyicisi, həmin qüvvələr istiqamətdə 
yönəlmişdir və modulu toplanan qüvvələrin modulları cəminə bərabərdir.

99.1-şəkildə cismə tətbiq olunan qüvvələrin əvəzləyicisi  - lə,  to-
planan qüvvələri isə - lə və -ilə: F=F1+F2.

 Bir neçə qüvvənin təsiri ilə cismin sürəti dəyişməyə bilər. 

BİR DÜZ XƏTT UZRƏ 
YÖNƏLMİŞ QÜVVƏLƏRİN TOPLANMASI 

4.7-8

• Nəticəniz necədir iki, üç, dörd cismin təsirini bir cismin təsiri ilə dəy-
işməmiz mümkündür, ya yox, elə ki, qüvvələrin təsir nəticəsi dəyişməsin? 

 Şəkil. 99.1

1.  Mümkündürmü,  uşaq kəndiri elə çəksin ki, üç uşağın eyni zamandakı 
təsirini tarazlaşdırsın (Şəkil. 99.2)? İki uşaq  üç uşağın təsirini tarazlaşdırsın? 

 Şəkil. 99.2 
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1. Mümkündür. Şagirdlərin üzərində durduğu dayağın böyük əhəmiyyəti var. Bu mövzunu  IX 
sinifdə ətraflı müzakirə edəcəyik. 

Bu mövzuya dair video film çəkilmişdir, aşağıdakı ünvana baxın:
https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühükimə yürütməyi,  materiya, sistemlər; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, tədqiqatın 
prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, müvafiq 
resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan prosedurların 
həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq materialların və 
təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram, qrafik və 
sair) yazmaq və təşkil etmək; verilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyalarını 
tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən istifadə 
etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı və tətbiq 
etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədris məqsədləri: 
• Analiz, qərar qəbul etmə, hipotez söyləmək bacarığının inkişaf etdirilməsi.
• Bir düz xətt üzrə yönəlmiş qüvvələrin toplanması. 

Dərs müddətində şagird məlumatlandırılmalıdır ki,  cismə təsir edən bir                                           
neçə qüvvəni bir qüvvə ilə əvəz etmək mümkündür. 

Bir düx xətt üzrə yönəlmiş qüvvələri toplamağı bacarmalıdır. 
Qüvvələrin toplanmasını sxematik təsvir erməyi bacarmalıdır. 

Dərsi şagirdlərin hazırlıq səviyyəsini və ev təcrübələrində əldə edilmiş nəticələrin yox-
lanması ilə başlayaq. Təcrübənin keçirilməsi çox vaxt tələb etməyəcəkdir və vacib olan 
hallarda dərsdə də keçirək. 
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100.1, a  Şəklə əsasən təcrübə keçirək. 

Yuxarıdakı dinamometri yavaş-yavaş yuxarı qa-
ldıraq ( Şəkil. 100.1, b). Aşağıdakı dinamometrin 
göstərişinin  azalmasını,  yuxarıdakının isə artmasını 
görəcəyik. Yuxarldakı dinamometr 2N göstərəndə, 
aşağıdakı dinamometrin göstərişi   4N olur. Bu 
aşağıya doğru yönəlmiş   6 N və yuxarıya doğru 
yönəlmiş 2  N qüvvələrin əvəzləyicisidir. 

Deməli, bir düz xətt  üzrə  yönəlmiş  bir-birinə 
əks olan iki qüvvənin əvəzləyicisinin 

modulu təsir edən qüvvələrin  modullarının  fərqinə  bərabərdir  və  modulu  
böyük olan qüvvə istiqamətində yönəlmişdir.

100.2 Şəkildə bir-birinə əks istiqamətdə yönəlmiş  və  toplanan qüvvələr və 
onların    əvəzləyicisi verilmişdir. F=|F2–F1|.

Müəyyən etdik ki, toplanan qüvvələrə 
görə  onların onların cəmini tapmaq olar.
Bəzi məsələni həll edərkən də  qüvvələri 
toplananlar şəklində təqdim etmək lazım 
gəlir.

Məsələn, cismə təsir edən F=6N qüv-
vəni (Şəkil. 100.3 a) bir istiqamətdə 
l yönəlmiş qüvvələr kimi göstərə bilərik:

F1=2N və F2=4 N toplananları kimi 
(Şəkil. 100.3, b) yaxud, əks istiqamətdə 
yönəlmiş F1′=2 N və F2′=8 N toplanan 

qüvvələr kimi  (Şəkil. 100.3, g).

4.  F=6 N qüvvəni  (Şəkil. 100.3, a)  mətndə verilməyən 
toplananlar kimi ifadə edin. Fikrinizcə,  məsələnin neçə cavabı 
ola bilər? 

5. F=6 N olan qüvvəni (Şəkil. 100.3, a) üç, dörd və sair toplanan qüvvələr 
kimi ifadə etmək mümkündürmü? İzah edin, necə? 

6. Yuxarıdakı dinamometri elə qaldırsaq ki, onun göstərişi 6 N olsun (şəkli 
101.1), bu zaman aşağıdakı dinamometrin göstəricisi neçə olacaqdır? Cavabı 
təcrübə ilə yoxlayın.

3. B nöqtəsinə tətbiq  olunmuş  , ,  və    qüvvələrinin 
əvəzləyicisini tapın, əgər F1=1 n, F2=3 n, F3=2 n, F4=4 n. 

B

n n

 Şəkil.  100.1 
a

b

2. Aşağıdakı dinamometr                                                                                                                                     
nəyi göstərir? Yuxarıdakı? 

 Şəkil.  100.2  Şəkil.  100.3

a

b

g

′ ′
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2. Aşağıdakı dinamometrin göstərişi 6 N, yuxarıdakı - sıfır. 

3.  Şəkildə təsvir olunmuş qüvvələrin əvəzləyicisinin  modulu 2 N-dur və sağ tərəfə yönəlmişdir. 

4. Məsələnin çoxlu sayda cavabı ola bilər.  a və  b  şəkillərdə 
iki nümunə təsvir edilmişdir. 

a  Şəkildə   F1=1 N,    F2= 5 N 
b  Şəkildə   F1=1 N,    F2=7 N. 

5 .  M ü m k ü n d ü r.  M ə s ə l ə n ,  6  N  q ü v v ə n i n  t o p l a n a n ı  b i r  i s t i q a m ə t d ə                            
yönəlmiş F1=1 N, F2=1 N, F3=3 N qüvvələr. 

6. Aşağıdakı dinamometrin göstəricisi sıfır olacaqdır. 

a

b
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  8. Təxmin edin, dinamome-
tri yavaş - yavaş buraxsaq,onun 
göstəricisi necə dəyişəcəkdir (Şəkil. 
101.2)?

Təxmininizi iş dəftərinə yazıın. Təcrübə  
vasitəsi ilə yoxlayın və gördüyünüz hadisəni 
izah edin.

  9. Təxmin edin, yükü yavaş-yavaş mayeyə 
salsaq, dinamometrin göstəricisi necə dəyişəcəkdir 
(Şəkil. 101.3, b)? Təxmininizi iş dəftərinə yazın.  
Onun doğruluğunun təcrübə vasitəsi ilə yoxlayın. 

 

 Şəkil.  101.2

7. İzah edin, sapdan                                                                                                      
asılmış - asqıya - bərkidilmiş 
(Şəkil. 101.1,a), səthin üzərinə - 
dayağaın üzərinə qoyu- l-

muş (şəkil.101.1) cisimlər hərəkətsizdir?  Şəkildə 
cismə təsir edən qüvvəni çəkin.

 Şəkil.  101.1
a b

Əgər  cismə  bir  düz  xətt  üzrə  yönəlmiş, modulca  bərabər  və  is-
tiqamətcə  əks  olan  iki qüvvə tətbiq olunmuşdursa, bu zaman onların əvə-
zləyicisi sıfra bərabərdir.

Cismə bir düz xətt üzrə yönəlmiş, modulca bərabər və istiqamətcə əks olan iki 
qüvvə təsir edərsə, cisim ya sükunətdə olar, yaxud, düzxətli bərabərsürətli hərəkət  
edər. 

Gördüklərinizi izah etməyə çalışın. 
Təcrübə göstərir: cismi mayeyə saldıqca dinamometrin göstər-

icisi dəyişir. 
Ona görə belə olur ki,su  dayaq rolunu görür.
 O, cismə şaquli istiqamətdə yuxarıya tərəf yönəlmiş qüvvə ilə 

təsir edir,dayağın onu sıxan cismə etdiyi kimi təsir edir. 
Bu qüvvəni tez-tez itələyici ,yaxud Arximed qüvvəsi adlandırırlar.

Bu mövzunu IX  sinifdə ətraflı öyrənəcəyik. 

 Şəkil.  101.3
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7. Sapdan asılmış cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi və 
sapın gərilmə qüvvəsi modulca bərabərdir, qarşılıqlı əks 
itiqamətlidir və cismə tətbiq olunmuşdur. Bu qüvvələr 
bir-birini tarazlaşdırır.  

 Analoji olaraq, dayaq üzərinə qoyulmuş cismə təsir edən 
ağırlıq qüvvəsi və dayağın elastiklik  (reaksiya) qüvvələri 
modulca bərabərdir, istiqamətcə bir-birilərinə əksdirlər və 
cismə tətbiq olunublar.

8. Dinamometri aşağı buraxdıqda cisim dayağa toxunacaqdır. Cismə şaquli istiqamətdə 
yuxarıya yönəlmiş  elastiklik (reaksiya) qüvvəsi təsir edəcəkdir, ona görə də dinamometrin 
göstəricisi yavaş-yavaş sıfıra qədər azalacaqdır. 

9. Cismi mayeyə salan zaman dinamometrin göstəricisi azalacaqdır. Maye dayaq rolunu 
oynayacaqdır. Bu da, cismə şaquli istiqamətdə yuxarıya yönəlmiş qüvvə ilə təsir edəcəkdir, 
dayağın onu sıxan cismə olan təsiri kimi. 

Q

N

mg

mg

mg=Q
mg=N
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İki barmağınızla yaş olan hansı butulkanı  tutmaqda  
daha çox çətinlik çəkəcəksiniz: boş, yarıya qədər dolu 
olan, yaxud tam dolu butulkanı (Şəkil. 102.1)? İzah 
edin, niyə belə fikirləşirsiniz? Təxmininizi iş dəftərinə 
yazın və onun doğruluğunu təcrübə ilə yoxlayın.

Suyun xüsusiyyətləri.
Su 00C-dən  40C-yə qədər qızdırılan zaman sıxılır, 40-dən 

yüksək temperaturda qızdırılanda genişlənir, bu zaman suyun sıxlığının necə dəy-
işməsini müəyyən edək.

Suyun dərin su hövzələrində temperatura görə necə hissələrə ayrıldığını müəyyən 
edin.

 

Layihə

 Şəkil.  102.1

Cismə eyni zamanda bir neçə qüvvə təsir edə bilər. 
Cismə eyni zamanda bir neçə qüvvə kimi təsir göstərən qüvvəyə həmin qüv-

vələrin əvəzləyicisi deyilir, bu qüvvələrə isə toplanan qüvvələr deyilir. 
Əvəzləyici qüvvənin modulu və istiqaməti toplanan qüvvələrin modulundan 

və istiqamətindən asılıdır.
Qüvvələrun əvəzləyicisi, o zaman sıfra bərabərdir ki, cismə təsir edən qüvvələr 

bir düz xətt boyunca yönəlib, modulca bərabər və istiqamətcə bir-birinə əksdirlər.
Bu zaman cisim ya sükunətdədir, yaxud düzxətli bərabərsürətli hərəkət edir. 

Bilirəm ki: 

Növbəti dərs üçün hazırlaşın 

Elmi tədqiqat-araşdırma

İki barmağınızla qaldırın: əvvəlcə boş butulkanı,sonra  yarıya qədər doludurulmuş 
və sonunda tamamən dolu polietilen butulkasını elə tutun ki, butulka şaquli vəziy-
yətdə olsun (Şəkil.  102.1). 

Fərqi hiss edirsinizmi? İş dəftərində hansı butulkanın tutulması daha çətin olduğunu 
yazın. İzah edin, niyə?

Butulkanın tarazlığı hansı qüvvənin təsiri altında saxlanılır? 
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2.Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühükimə yürütməyi, materiya, sistemlər; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 Fiz.baza.7.Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Butulkanı iki barmaqları ilə necə tutmaq lazım olduğunu onlara göstərin 

Ev təcrübələri araşdırma xarakteri daşıyır. Asan keçiriləndir. Lakin, müşahidə olunan 
hadisələri izah etməkdə tədrisin bu mərhələsində çətinlik çəkirlər. Xırdalıqla göstəriş verək 
ki, təcrübəni necə keçirsinlər. Onlara göstərək ki, butulkanı barmaqları ilə necə tutsunlar.
Fikirləşsinlər və gördükləri hadisələri izah etməyə çalışsınlar.
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Ev təcrübələrində müşahidə olunan hadisələri analiz edək. Boş butulkanı bar-
maqlarımızla tutmaqda çətinlik çəkmədiyimizi  və su ilə dolu butulkanın əlimizdən 
niyə qopduğunu izah edək.  

Butulkanı əlimizlə tutarkən, barmaqlarlmızdakı   və  qüvvələrinin birgə təsiri 
ilə butukanın sürəti dəyişmir (Şəkil. 103.1), deməli, bu qüvvələr modulca  bərabər  
və bir-birinə əks istiqamətdə yönəlmişlər. Bir halda  ağırlıq qüvvəsi olduğuna                                                                                                  
görə,cismin sürətini dəyişə bilməyəcəkdir, bu onu göstərir ki, onun təsiri modulu 
ağırlıq qüvvəsinin moduluna bərabər və istiqamətcə əks olan 
qüvvə ilə tarazlaşıbdır 

Həmin qüvvəyə sürtünmə qüvvəsi deyilir. Şəkil103.1-də 
 və .
Bu elə qüvvədir ki,onun təsirini  hər  yerdə  və  hər  

zaman  hiss edirik.Onun təsiri bizim gündəlik həyatımızla 
o qədər əlaqədardır  ki,onun  varlığı,  o  qədər  təbi-
idir  ki,həyatda  hiss etmirik  də. Sürtünmə  olmasa  idi  
nə  olardı?- Əlimizdə heç bir şeyi tuta bilməzdik, yeriyə 
bilməzdik, sürüşmə bir yana, ayaqda belə, dura bilməzdik; 
hərəkət edən cisimləri dayandıra bilməzdik... Mühakiməni 
davam etdirin: daha nə olardı?

 Sükunət, sürüşmə və diyirlənmə sürtünmə qüvvələrini 
bir-birindən fərqləndirirlər. 

Sükunət sürtünmə qüvvəsi modulca cismi sükunət vəziyyətindən çıxarmaq 
istəyən qüvvəyə bərabər və istiqamətcə onun əksinə yönəlmişdir. 

Təcrübə keçirək: boş butulkanı əlimizdə tutaq, onu su ilə doldurmağa başlayaq 
və müşahidə edək. 

4.9
SÜRTÜNMƏ QÜVVƏSİ 

 Sürtünmə olmasa idi, nə olardı?

Şəkil. 103.2. Dağlar niyə parçalanmır? Şəkil. 103.3. Ağaclar qarı bir neçəgün saxlaya bilər.

. Burulkanın tarazlığı  hansı qüvvənin təsiri altında saxlanılır 
(bax şəkil 102.1)? 

 Şəkil.  103.1
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Dərsi ev tapşırıqlarında müşahidə olunan hadisələrin təsviri                                                                                
və analizi ilə başlayaq. Həmin dərsin təxmini təsvirini təqdim edirik, 

onu son illərdə bu dərsdə keçirirdik. Butulkanı iki barmaqla tutaq.
Sinfə göstərək və sualla müraciət edək 
 (elə buradaca doğru cavabları təqdim edirik).
- Butulka hansı vəziyyətdədir?
- Butulka tarazlıqdadır.
- Cisim nə zaman tarazlıqdadır?
- Cisim o zaman tarazlıqdadır ki, ona təsir edən qüvvələrin əvə-

zləyicisi sıfra bərabər olsun.
Adlarını deyin və  şəkildə  (dəftərfə, yaxud lovhədə)  butulkaya 

təsir edən mg  ağırlıq qüvvəsini və barmaqların  təsir etdiyi    F1 
və   F2 qüvvələrini çəkin.  

Bu qüvvələr şəkildə verilmişdir.
–  F1 və F2 qüvvələrinin təsiri nəticəsində cismin sürəti dəyişəcəkdirmi?
– F1 və F2 qüvvələrinin təsiri nəticəsində cismin sürəti dəyşməyəcəkdir. 

Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühükimə yürütməyi, materiya, sistemlər; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram, qrafik 
və sair) yazmaq və təşkil etmək; verilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarını tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədris məqsədləri: 
•  Analiz etmə, təsnifatın,  məlumatların interpretasiyası,  hipotez söyləmək bacarıqlarının 

inkişaf etdirilməsi. 
•  müxtəlif sürtünmələri müşahidə etmə. 
Dərs müddətində şagird sükunət sürtünmə qüvvəsinin varlığı və onun tətbiqi ilə 

məlumatlandırılmalıdır. Sürüşmə və diyirlənmə sürtünmə qüvvəsi ilə  tanış olmalıdır.                                                 

F1 F2

Davamı növbəti səhifədə 

mg
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Bir cismin digər cisim üzərində sürüşməsi zamanı yaranan və hərəkətin əksinə 
yönələn qüvvəyə sürtünmə qüvvəsi deyilir. 

Bir cismin digər cisim üzərində diyirlənməsi zamanı yaranan və hərəkətə 
maneçilik  törədən  qüvvəyə diyirlənmə sürtünmə qüvvəsi deyilir.

1. Butulkaya təsir edən ağırlıq qüvvəsi necə dəyişir? Sükunət 
sürtünmə qüvvəsi? İzah edin, niyə? 

2. İş dəftərində sükunət sürtünmə qüvvəsinin modulunun ağırlıq 
qüvvəsinin modulundan asılılığı qrafikini çəkin. 

3. Əvvəlcə təxmin edin, kifayyət qədər böyük butulkaya su tök-
məkdə davvam etsək nə baş verəcəyini təcrübə ilə yoxlayın?

 Şəkil.  104.3

6.  104.3  a və b şəkillərində üfüqi səth üzərində 
yerləşdirilmiş eyni növlü iki tircik sükunətdədir. Şəkil 
104.3, c-dəki tircik bərabərsütətli hərəkət edir. Müvafiq 
təcrübələri keçirin. İş dəftərində tirciklərin hər birinə 

təsir edən qüvvələri təsvir edin.

Tirciklərin hər birinə təsir  edən  sürtünmə  qüvvəsinin  adını  deyin  
və hər birinə təsir edən sürtünmə qüvvəsini müəyyən edin.

7. 104.3,b Şəkildə təsvir edilmiş tirciyin kütləsini yüklə birlikdə iki dəfə 
artırsaq, tirciyə təsir edən qüvvələr necə dəyişər? Cavabı sübut edin. İş dəftərinə 
yazın və təcrübə ilə yoxlayın. 

4. İş dəftərində xizəklərə təsir edən 
sürüşmə sürtünmə qüvvəsini təsvir edin         
(Şəkil. 104.1). 

 Şəkil.  104.1

5. Şəkil 104.2–yə müvafiq olan təcrübələri keçirin. Karandaşların hər birinə 
təsir edən sürtünmə qüvvəsini təsvir edin. Sürüşmə,ya diyirlənmə sürtünmə qüv-
vələrindən hansının çox olması haqqında nəticə çıxarın. 

 Şəkil.  104.2
a b g

a b g
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– F1 və F2 qüvvələrinin təsiri ilə cismin sürəti dəyişmədiyinə görə, bu qüvvələr 
haqqında nə nəticə çıxara bilərsiniz? 

– F1 və   F2 qüvvələrinin birgə təsiri  butulkanın sürətini dəyişmir.
Bu onu göstərir ki, bu qüvvələrin modulu bərabərdir və istiqamətləri bir-birinin  əksinə 

yönəlmişlər. 
- Ağırlıq qüvvəsinin təsiri nəticəsində butulkanın sürəti dəyişəcəkdirmi? İzah edin, 

niyə? 
-  D ə y i ş m ə y ə c ə k d i r .  B u  o n u  b i l d i r i r  k i ,  a ğ ı r l ı q  q ü v v ə s i  t ə s i -

ri, modulca ağırlıq qüvvəsinə bərabər olan və istiqamətcə onun istiqaməti-
nin əksinə yönələn qüvvə ilə tarazlaşıbdır. Elə bu qüvvə, sürtünmə qüvvəsidir.                                                                                                           
Sonrakı  dərslikdəki kimi.

.

1. Butulkaya təsir edən ağırlıq qüvvəsi artacaqdır. Sükunət sürtünmə qüvvəsinin modulu 
həmişə cismi tarazlıq vəziyyətindən çıxarmaq istəyən qüvvənin moduluna bərabərbir və is-
tiqamətcə həmin qüvvənin əksinə yönəlmişdir.  Ona görə də, bizim misalda, o, butulkaya 
təsir edən ağırlıq qüvvəsinin moduluna bərabərdir. Aydındır ki, sükunət sürtünmə qüvvəsi 
artacaqdır. 

2.  Sükunət sürtünmə qüvvəsinin modulunun butulkaya tökülən suya 
təsir edən ağırlıq  qüvvəsindən asılılıq qrafiki şəkildə təsvir edilmişdir. 

3. Daha böyük butulkaya su tökməyi davam etdirsək,  butulka 
əlimizdən sürüşəcəkdir.

4.  Xizəyə təsir edən sürtünmə qüvvəsi xizəyə paraleldir və yuxarıya doğru yönəlmişdir. 

5.  Təcrübə ilə müəyyən edirik ki, diyirlənmə sürtünmə qüvvəsinin modulu, sürüşmə 
sürtünmə qüvvəsinin modulundan kiçikdir.

6. Tirciyə tətbiq olunmuş  mg ağırlıq, N  dayağın reaksiya qüvvəsi,  F1 və   F2 dartı  

qüvvəsi və  R1 və R2  sürtünmə qüvvəsi şəkildə təsvir edimişdir. F1=R1=1 N; F2=R2=2 N.  

7. Əgər b  şəkilindəki tirciyin kütləsi 2 dəfə artarsa, ona təsir edən ağırlıq qüvvəsi və 
dayağın reaksiya qüvvələrinin modulu da iki dəfə artar. Bu zaman, dinamometrin göstə-

ricisini atırmasaq, sükunət sürtünmə qüvvəsi də dəyişən deyil. 

a b c

N N N

mg mg mg

F1 F2R1 R2
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Elmi tədqiqat-araşdırma 

1. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin toxunan səthlərin növündən asılı olub-olmadığını 
müəyyən etmək üçün təcrübələr planlaşdırın və araşdırın. 

Təcrübələrdən əldə etdiyiniz məlumatlarla iş dəftərindəki cədvəli doldurun. Nəticə 
çıxarın. 

2. Şaquli istiqamətdə iki barmaqla hansı butulkanı tutmaqda daha çox çətinlik 
çəkəcəksiniz: sabun sürtülmüş, yaxud sabun sürtülməmiş? Təxmininizi iş dəftərinə 
yazın və onun doğruluğunu təcrübə ilə yoxlayın.

Müşahidə etdiyiniz hadisələri iş dəftərinə yazın. 

• Əgər cisim sükunətdədirsə, yaxud, bərabərsürətli hərəkət edirsə, o  zaman, 
ixtiyari düz xətt üzrə ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi sıfra bərabərdir. 

• Hərəkət edən cismə həmişə sürtünmə qüvvvəsi təsir edir. 
Bu cümlədən istifadə edərək nəticə çıxara bilərik: 

 F qüvvəsinin təsiri  altında cisim bərabərsürətli                                                                                                        
hərəkət edirsə, (Şəkil. 105.1), onda  

a. cismə modulca F qüvvəsinə bərabər və onun əksinə                                                                                                                   
yönəlmiş sürtünmə qüvvəsi təsir edir;

b. cismə modulca F/2 –yə bərabər, F qüvvəsinə əks olan qüvvə təsir edir;
c.  Cismə modulca F-ə bərabər və onunla eyni istiqamətdə olan qüvvə təsir edir. 

Şəkil. 105.1

Sürtünmə qüvvəsi üç cürdür: sükunət, sürüşmə və diyirlənmə. 
Sükunət  sürtünmə qüvvəsi, hər hansı kənar qüvvə cismi sükunət vəziyyətin-

dən çıxarmaq istəyən zaman yaranır, istiqamətcə həmin qüvvənin əksinə yönəlib 
və modulca həmin qüvvəyə bərabərdir. 

Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi hər hansı səth üzərinədə ikinci cismin sürüşməsi 
zamanı yaranır və hərəkətin əksinə yönəlmişdir.

Diyirlənmə sürtünmə qüvvəsi bir cismin digər cisim üzərində diyirlənməsi 
zamanı yaranır. 

Bilirəm ki: 

Növbəti dərs üçün hazırlaşın 

. Necə fikirləşirsiniz, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi toxunan səthlərin növündən asılı 
ola bilərmi? İzah edin,niyə belə fikirləşirsiniz? Təxmininizi iş dəftərinə yazın. 
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1. Şagirdlərin əksəriyyəti təcrübənin planlaşdırılmasını və araşdırmanı göstəriş olmadan 
həyata keçirir. Onlar tirciyə (selofana bükülmüş kitabdan da istifadə edə bilərlər) təsir edən 
sürüşmə sürtünmə qüvvəsini ölçməlidirlər. Tirciyin bərabərsürətli hərəkəti zamanı dinamo-
metrin göstəricsi sürüşmə sürtünmə qüvvəsinə bərabərdir. 

Tirciyin yükünü iki, üç dəfə artırsınlar və təcrübəni təkrarlasınlar. 
Təcrübəni müxtəlif səthlər üzərində təkrar etsinlər:nisbətən daha hamar və kələkötür 

səth üzərində.  
Suallara cavab versinlər:sürüşmə sürtünmə qüvvəsi səthinin üfuqə nəzərən vəziyyəti və 

hansı  növdən olmasından necə asılıdır. 

2. Təcrübənin keçirilməsinə dair göstəriş verin. Müşahidə etdikləri hadisələrə əsaslanaraq 
nəticə çıxarsınlar. 

Doğru cavab   - a. 

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılması; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdir-

ilmiş mühakimə yürütməyi, materiya, sistemlər; 
Fiz.baza. 4. Fizikri hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram, qrafik 
və sair) yazmaq və təşkil etmək; verilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya tex-
nologiyalarını tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   
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Təcrübələrin nəticələrini analiz edərək 
müəyyən edirik ki,müxtəlif səthlər üzərində 

eyni yüklənmədə sürtünmə qüvvəsi bir-birindən 
fərqlənir.

 
Belə təcrübə keçirək: üfüqi səth üzərində 

səthə pararlel qüvvə ilə tirciyi bərabər sürətlə hərəkət etdirək (Şəkil. 106.1).

Tirciyin üzərinə ardıcıllıqla bir, sonra iki, daha sonra üç yük qoyaq və təcrübəni təkrar edək.
Ölçmələrin nəricələrini iş dəftərindəki cədvələ köçürək. Nəticələri analiz edərək müəyyən 
edirik ki, sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin modulu səthə perpendikulyar təsir edən qüvvə 
ilə düz mütənasibdir, deməli:  

R=µN ⇒ µ= R
N

, 

Burada R  sürtünmə qüvvəsinin modulu, N səthə perpendikulyar tətbiq olunan qüvvə, 
µ mütənasiblik əmsalıdır,ona sürüşmə sürtünmə əmsalı deyilir. O, sürtünmə qüvvəsi-
nin modulunun səthə perpendikulyar təsir edən qüvvənin moduluna olan nisbətinə 
bərabərdir.Onun qiyməti cisimlərin hansı materialdan hazırlanmasından, səthlərin necə 
işlənməsindən və sairədən asılıdır. Bəzi materialların sürtünmə əmsalının qiyməti cəd-
vəldə verilmişdir (bax. dərslik, səhifə 150). 

Sürtünmə qüvvəsinin yaranma  səbəblərindən biri 
toxunan səthlərin kələ-kötürlüyüdür (Şəkil. 107.1, a).

 Buz üzərində yeriməyə çətinlik çəkirik,Yer üzərində isə yox, niyə? 

SÜRÜŞMƏ SÜRTÜNMƏSİ 
4.10

 Şəkil.  106.1 

1. Tirciyə təsir edən sürüşmə sürtünmə qüvvəsi barədə nəticə 
çıxarın.  

2.  Təxmin edin,tirciyin üzərinə hər hansı cisim qoysaq, tirciyə                    
təsir edən sürüşmə sürtünmə qüvvəsi dəyişəcəkdirmi?                                               
Təxmininizin doğruluğunu mühakimə ilə sübut edin və                                               
onun doğruğunu təcrübə ilə yoxlayın.

•  Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi toxunan səthlərin növündən 
asılıdırmı? Cavabı isbat edin.

3. Sizin fikriniz necədir:sürtünmə əmsalı hansı vahidlərlə ölçülür? 
Cavabı sübut edin. 

4. Cisim sürüşür. Səthə olan təsiri iki dəfə artırdılar. Sürtünmə 
əmsalı necə dəyişdi? Sürtünmə qüvvəsi? 

kələ-kötür - kobud, sərt
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2.Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühükimə yürütməyi, materiya, sistemlər; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram,qrafik 
və sair) yazmaq və təşkil etmək; verilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya tex-
nologiyalarını tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədris məqsədləri: 
• Müşahidə, təsvir etmə, qeyd etmə, kommunikasiya, verilənlərin interpretasiyası  

bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi. 
• Sürtünmə qüvvəsisnin yaranması səbəblərini müəyyən etmək. 

Dərsin davamı müddətində şagirdlər sürtünmə qüvvəsinin yaranma səbəblərini, sürüşmə 
sürtünmə qüvvəsinin toxunan səthlərin növündən və sürtünmə əmsalının mahiyyəti ilə 
məlumatlandırılmalıdırlar. 

Dərsi şagirdlərin biliklərinin və ev tapşırıqlarının yoxlanması ilə başlayaq. 
Arzu olunandır ki, nümayiş təcrübəsi keçirək və şagirdlər özləri əldə etdikləri nəticələr 

haqqında danışsınlar və sonra nəticə şıxarsınlar.    

                               
1. Bərabərsürətli hərəkət zamanı dinamometrin göstəricisi tirciyə təsir edən sürüşmə 

sürtünmə qüvvəsinin moduluna bərabərdir. Sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əksinə yönəlmişdir. 

3 .  D ü s t u r d a  ,
N
R=n  R  v ə  N ,  h ə r  i k i  q ü v v ə n i n  m o d u l u d u r ,                                                     

ona görə, 
Onların nisbəti adsız kəmiyyətdir. 

4.  Sürüşmə sürtünmə əmsalı səthə olan təsirdən asılı  deyi. Ona görə,                       
sürtünmə əmsalı dəyişməyəcəkdir. Səthə olan təsiri iki dəfə artırmaqla, sürüşmə sürtünmə 
qüvvəsinin modulu iki dəfə artacaqdır
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Sürtünmənin ikinci  səbəbi  toxunan səthlərin  
molekullarının  qarşılıqlı  cazibəsidir (Şəkil. 107.1, c).

Cisimlərin səthləri kobud  cilalanmlş  olarsa, bu 
zaman sürtünmə əsasən birinci səbəbdən yaranmış 
olur. Əgər cisimlərin səthinin üzü yaxşı cilalanmış 
olarsa, o zaman, toxunma nəticəsində molükulların 
müəyyən hissəsi bir-birinə o qədər yaxın olacaqdır 
ki, toxunan hissələrin molekullarının qarşılıqlı cazibəsi 
hiss olunacaq qədər özünü göstərəcəkdir. İkinci ev 
təcrübəsindən alınan nəticələri analiz edək.

Sabunlu butulkanı iki barmaqla tutmaq niyə çətin 
olur, demək olar ki, mümkün belə olmur? 

Cisim sabunlananda sabunun (jelenin-mazutun-vaze-
linin) təbəqəsi (Şəkil.107.1,b) sürtünən ciisimlərin səth üzlərini bir-birindən ayırır,onların   
toxunmasına maneçilik törədir. Bu zaman 
cisimlərin toxunan səthləri deyil, sabun 
təbəqələri bir-birinin üzərində sürüşür. 
Əksər hallarda sabun maye halda old-
uğundan. Təcrübə göstərir ki, mayenin 
təbəqələri arasında sürtünmə qüvvəsi 
bərk səthlər arasındakına nisbətən azdır. 
Ona görə də, sabunlanmış butulkanı 
barmaqla tuta bilmirik. Çığ-qar uçqunu 
niyə əmələ gəlir?

b

Şəkil. 107.1

a

g

Qar uçqunu nə zaman yaranır?

5. Təxmin söyləyin: əgər sürtünmə əmsalı iki dəfə azalarsa, 
yaxud artarsa, insanın fəaliyyətində nə və necə dəyişilərdi? Konkret 
misallar gətirin. 

6. Şəkil 107.2.-də təsvir 
olunan eyni növ tircikləri 
bərabər sürətli hərəkət etdirən 
F qüvvəsinin modulu 0,4 
N-dur. 

7.    Əvvəlcə qiymətləndirin, sonra, tircikləri birləşdirən sapların gərilmə 
qüvvəsinin modulunun eyni olub-olmadığını müəyyən edin. 

3 2 1

Şəkil. 107.2
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5. Sürtünmə əmsalı iki dəfə azalarsa, yeriməkdə, cisimləri əlimizdə tutmaqda çətinlik 
çəkərdik. Nəqliyyat vasitələrinin, məsələn, avtomobolin yerindən tərpənməsi, idarə edilməsi 
və dayandırılması çətinləşərdi. Qar uçurumlarının, sellərin sayı, minlərlə fəlakətlər artardı.

Sürtünmənin artması nəticəsində hər şey tərsinə olardı. Maşınlarda və ixtiyari qurğu-
larda bir-birinə sürtünən hərəkətli hissələrin səthlərinin qırılması və qızması baş verərdi. 
Şagirdlərin fantaziyası sonsuzdur. Onlara səbrlə qulaq asırıq və lazım gəldikdə qarışırıq. 

6. Tirciklərin bərabərsürətli hərəkəti zamanı  F=1,2  N. 

7. İkinci və üçüncü tircikləri birləşdirən sapın gərilmə qüvvəsi 0,4 N-dur. O, üçüncü 
tirciyin bərabərsürətli hərəkətinin qayğısına qalır. Birinci və ikinci tirciyi birləşdirən sapın 
gərilmə qüvvəsi 0,8 N-dur. 
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Təcrübə üçün lazımdır
• Sap
•  Kürəcik
•  vərəq 
•  İçərisində su olan 

qab

Təcrübələrin məqsədii: Hərəkət edən cismə mayenin
 və  havanın təsirinin müəyyənləşdirilməsi.
1. Sapdan asılmış kürəciyi   (Şəkil. 108.1) yuxarı 

qaldırın. Əlinizi buraxın və müşahidə 
edin. Kürəciyin dayanmasına qədər 
lazım olan vaxtı ölçün.

Müşahidə etdiyiniz hadisələri iş
dəftərinə yazın və izah etməyə 

çalışın, mayeyə salınmış kürəsiyin 
dayanması üçün də, həmin qədər 

vaxt lazım olacaqdırmı?
Təxmininizi iş dəftərinə yazın. Təcrübəni kürəcik suda olan hal 

üçün təkrar edin. 
2.  Sapı vərəqdən keçirin və təcrübəni elə keçirin ki, vərəqin müstəvisi  bir 

halda hərəkət istiqamətinə perpendikulyar, digər halda isə parallel olsun. 
Hər iki halda kürəciyin dayanmasına qədər sərf olunan vaxtı ölçün. Ölçmələrin 

nəticələrini dəftərdəki  cədvələ köçürün. Müşahidə etdiyiniz hadisələr barəsində nəticə 
çıxarın.  

Ev təcrübəsi 

• Sükunət sürtünmə qüvvəsi, cismi tarazlıq vəziyyətindən çıxarmağa çaılşan 
qüvvəyə bərabər olub, həmin qüvvənin əksinə yönəlmişdir. 

• Sükunət sürtünmə qüvvəsinin maksimum qiyməti  Rmak=µN, burada, Rmak  
sükunət sürtünmə qüvvəsinin maksimum qiymətidir, µ  - sürüşmə sürtünmə 
əmsalı, N səth üzərindən cismə təsir edən normal (perpenndikulyar) reaksiya 
qüvvəsi olub-cismi səthə sıxan qüvvəyə bərabərdir və onun əksinə yönəlmişdir. 

Bu cümləni tətbiq edərək nəticə çıxara bilərik: 
a.  üfüqi səth üzərində olan cismə sükunət sürtünmə qüvvəsi təsir etmir;
b.  üfüqi səth üzərində olan cismə təsir edən sükunət sürtünmə                                                                           

qüvvəsi R=µN. 
c. verilmiş cümlələrə əsasən üfüqi səth üzərində olan cismə təsir edən sükunət 

sürtünmə qüvvəsini təyin etmək mümkün deyil. 

Şəkil. 108.1

Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin modulu səthə perpendikulyar təsir edən 
qüvvənin modulu ilə düz mütənasibdir.   R=µN, burada µ sürüşmə sürtünmə 
əmsalıdır.

Sürtünmə qüvvəsinin yaranma səbəbi toxunan səthlərin kələkötürlüyü, 
həmçinin, toxunan səthlərin molekullarının qarşılıqlı cazibəsidir.

Bilirəm ki: 
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2.Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühükimə yürütməyi,  materiya, sistemlər; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi,təd-
qiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram, qrafik 
və sair) yazmaq və təşkil etmək; verilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya tex-
nologiyalarını tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

 

Göstəriş verək ki, ev tapşırıqlarını necə keçirsinlər və deyək; müşahidə etdikləri ha-
disələrə aid dərsdə təqdim etmək üçün material hazırlasınlar. 

Doğru cavab  - a. 

Sapdan asılmış kürəciyi 
yuxarı qaldırdıq və əlimizi  

buraxdıq

Sap vərəqdən keçirilmişdir. Kürəciyi havada
yuxarı qaldırdıq və əlimizi buraxdıq 

Havada Suda
Vərəq kürəciyin hərəkət 

istiqamətinə perpendikulyardır
Vərəq kürəciyin hərəkət 
istiqamətinə paraleldir

kürəciyin hərəkətə 
b a ş l a m a s ı n d a n 
dayanana qədər 
keçən zaman müd-
dəti 
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İş dəftərindəki cədvəli çəkməyi şagirdlərin özlərinə tapşıraq. Onalr iş dəftərində belə 
cədvəl tərtib etməlidirlər:
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Sürtünmə faydalı və zərərli ola bilər.
Əgər sürtünmə faydalıdırsa, onu artırmağa 
çalışırlar. Məsələn, palçıqlı yolda insanın 
ayağının sürüşməməsi üçün yola  qum 
səpirlər. Tormozlama zamanı sürtünmə 
qüvvəsi avtomobili dayandırır. 

Sükunət sürtünmə qüvvəsi olmasa,
avtomobillər hərəkət edə biməzdi 
-təkərlər fırlanar, sürüşər, avtomobil 

isə yerində qalardı.
Sürtünməni artırmaq üçün avtomo-

billərin təkətlərini girintili-çıxıntılı hazırlayıtlar (Şəkil. 109.2). 

Sürtünmə  zərərli olduqda, onu azaltmağa çalışırlar. Məsələn, bütün maşınlarda 
sürtünməyə görə avtomobilin hərəkət edən hissələri qızır və qırılır. Sürtünməni azalt-
maq üçün toxunan hissələri hamarlayırlar və yağlayırlar(mazut və s.). Bu məqsədlə 
tez-tez müxtəlif yağlardan istifadə edirlər. 

Sürtünməni diyirlənmə ilə əvəz etdikdə sürtünmə qüvvəsinin kifayət qədər azaldıl-
masına nail olmaq mümkündür. 

110.1,a Şəkildə  sürüşmə yastıqları təsvir edilmişdir. Onların diyircəkli,yax-
ud, kürəcikli yastıqlarla əvəz edilməsi (Şəkil. 110.1,b və c)  bizə imkan verir ki                                                    
sürtünmə qüvvəsinin modulunu 20-30 dəfə azaldaq. Müasir nəqliyyatı və sənayeni 
yastıqlarsız təsəvvür etmək mümkün deyil.  

Şəkil. 109.2

 Sürtünmə bizə maneçilik , yoxsa, yardım edir? 

4.11
 TƏBİƏTDƏ VƏ TEXNİKADA SÜRTÜNMƏ 

Şəkil. 109.1. Sükunət 
sürtünməsi olmasa Idi, biz 
hərəkət edə bilməzdik.  

sükunət sürtünmə qüvvəsidir. 

1. Yağışlı havalarda, maşınla torpaqla örtülü təpələrdən enmək niyə 
çətindir?

2. Qışda yollar sürüşkən olanda, avtomobilin təkərlərinin üzərinə 
xüsusi zəncirlər taxırlar. Niyə belə davranırlar?
3. Bəzən dik dağlardan arabanı endirən zaman təkərlərdən birini kəndirlə elə 

bağlayırlar ki, təkər fırlanmır. Niyə belə edirlər?

4. 109.3 Şəkildə dolamaçarxın təsviri verilm-
işdir. Dolamaçarxın oxlarının hansı hissəsində 
sürtünmə az, hansı hissəsində çox olmalıdır? 
Əgər onlar normal şərtləri ödəmirsə, sürtünməni 

artırmaq və azaltmaq üçün necə davranardınız?

Şəkil. 109.3

. Hərəkət edən cismə maye və qaz necə təsir edir? Cavabı 
sübut edin. 



Müəllim kitabı

1. Yaş zəmin üzərində sürtünmə qüvvəsi azalır. Ona görə də, maşın sürüşə bilər. 

2. Sürtünmə qüvvəsini artırmaq üçün. 

3. Sürtünmə qüvvəsini artırmaq üçün. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin modulu diyirlənmə 
sürtünmə qüvvəsinin modulundan kifayət qədər böyükdür. 

4. Oxun sürtünməsi valın yanında böyük olmalıdır. Sürtünmə kiçik olduqda  ox valda 
sürüşəcəkdir. Oxun sürtünmə qüvvəsi dayaqlar üzərində kiçik olmalıdır, oxun keçdiyi yerdə.
Sürtünməni artırmaq üçün  ox valda kip oturmalıdır, dayaqlarda sürtünməni azaltmaq üçün 
yuva yağlanmalıdır (mazut və s.). 

Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 

Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdirilmiş 

mühükimə yürütməyi, materiya, sistemlər; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasıni (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədrisin məqsədləri: 
• Müşahidə etmə, təsvir etmə, məlumataların interpretasiyası, analizin, problemin qoyulması 

və onun həll edilməsi bacarığının inkişaf etdirilməsi. 
• Sürtünmənin azaldılması və yaxud artırılması üçün konkret problemin həlli. 
Bu dərsi öyrəndikdən sonra, konkret məsələni müzakirə edərkən, şagird sürtünmə 

qüvvəsinin azaldılması, yoxsa, artırılması vacib olduğunu müəyyən etməyi bacarmalıdır.
Müvafiq sxem, yaxud model təqdim etməlidir. 
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Keçirilən təcrübələrdən nəticə çıxara bilərik:
Mayedə (qazda) hərəkət edən cismə sürətin əksinə 

yönəlmiş qüvvə təsir edir, ona nəm sürtünmə qüvvəsi, 
yaxud, müqavimət qüvvəsi deyilir.

Həmin qüvvə cismin en kəsiyinin sahəsindən, formasın-
dan, sürətindən, səthin cilalanmasının keyfiyyətindən asılıdır 
Həm də, mayenin, qazın və cismin hazırlandığı materialın 
növündən asılıdır.

 Şəkillərdə en kəsiyi sahələri və sürətləri eyni olan 
cisimlər təsvir edilmişdir.

Onlardan ən çox müqavimət şəklidə təsvir olunan a cis-
minə, ən az müqavimər - c cisminə təsir edir.

5. Hansı rəqqas daha tez dayandı? İzah edin, niyə? 

 Şəkil. 110.3. Böyük sürətlə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə, təyyarələrə, avtomobillərə, gəmilərə və başqa 
cisimlərə axıntılı forma verirlər, səthlərini  isə  xüsusi  cilalayırlar. 

Şəkil. 110.1

a

sürüşməli  
yastıq 

b g

a

b

g

Şəkil. 110.2
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5.  Suda yerləşdirilən. Sapdan keçirilmiş vərəq hərəkət istiqamətinə perpendikulyar olan 
rəqqas tez dayanacaqdır. 

110'
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Belə həndəsi formaya axıcı forma deyirlər. 
Təcrübə keçirək: butulkanın qapağını stolun üzərinə qoyaq və azacıq üfürək. Sonra 

içərisində su olan böyük ölçülü boşqabdakı suyun üzərinə qoyaq və yenə üfürək. Nə 
görürsünüz? Cisim hansı halda hərəkət etdi? 

Nəticə çıxaraq: 
Mayelərdə və qazlarda cismlərə sükunət sürtünmə qüvvəsi təsir etmir. 

6. Yerin süni peykindən Ayın səthinə 
göndərilən kosmik gəminin axımlı forması ol-
maya bilər. İzah edin, niyə?

7. Güclü külək nə zaman daha  çox ağac 
qırır:yayda yoxsa, qışda? İzah edin, niyə?

8. İdmançı hündür qüllədən suya tullanarkən 
suya toxunma anında şaquli vəziyyət almağa 
çalışır (Şəkil. 111.1). Niyə?

 

9.  İdman velo-
sipedinin sükanı niyə 
aşağı salınmışdır  
(Şəkil. 111.2)? 

Şəkil. 111.2

Şəkil. 111.1

Sürtünmə qüvvəsi bəzən faydalı, bəzən də zərərlidir. Sürtünməni zərərli olan  
halda azaltmağa, faydalı olanda artırmağa çalışırıq.

Sürtünməni azaltmaq üçün sürtkü yağından istifadə edilir.

Sürtünmə mayelərdə və qazlarda hərəkət edən cisimlərə  də  təsir  edir.  
Ona nəm sürtünməsi, yaxud müqavimət qüvvəsi deyilir.

Müqavimət qüvvəsi sürətin əksinə yönəlmişdir. Müqavimət qüvvəsinin  mod-  
ulu cismin en kəsiyi sahəsindən, formasından, sürətdən, səthin cilalanmasının 
keyfiyyətindən, mayenin və qazın növündən asılıdır.

Bilirəm ki: 
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6. Ayın atmosferi yoxdur, ona görə də süni peykə müqavimət qüvvəsi təsir etmir, bu-
radan alınır ki, onun formasının əhəmiyyəti yoxdur. 

7. Yayda. Yaşıllaşmış ağacların səth sahələri böyük oldüğuna görə, ona külək daha 
böyük qüvvə ilə təsir edir. 

8.  Su ilə toxunan sahəni azaltmaqla müqavimət qüvvəsini azaltmaq məqsədi ilə. 

9. Hərəkət edən zaman velosipedçi əyilmiş vəziyyətdədir. Ona görə də, hərəkət istiqa-
mətində hava ilə toxunma sahəsi və hava axınının müqaviməti azalır. 
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4.12 MƏSƏLƏ HƏLLİNƏ AİD  NÜMUNƏ

1. Bərabərsürətlə hərəkət edən vaqonda sapdan kürəcik asılmışdır.
a. Sap hansı istiqamətdədir?
b. Sap qatarın hərəkəti istiqamətində əyilldi;
c. Yan tərəfə əyildi – Halların  hər  birində  sapın  istiqamətinin  dəyişməsinə 

qatarın hərəkətindəki hansı dəyişiklik səbəb oldu?
 
Cavab: 
a. Şaquili;    b. Qatarın sürətinin azalması;    c. Dönmə. 

2. Təcrübə ilə yoxlayın, tullanarkən ayaqlarınızı bükürsünüzmü? İzah edin , niyə? 
Həlli: 

Böyük sürətlə tullanan zaman yerə sərt düşməmək üçün, ayaqlarımızı əyməklə cismin 
sürətini yavaş-yavaş azaldırıq. 

3. Üfüqi səth üzərində 0,5 m/san sürətlə hərəkət edən arabacığa sürəti 1,5 m/san 
olan arabacıq çataraq toqquşdu.Arabacıqlar birlikdə 1 m/san sürətlə hərəkətlərini 
davam etdirdilər. Arabacıqların kütlələri nisbətini tapın.

Həlli

Qarşılıqlı təsirdə olan iki cismin sürətlərinin dəyişməsinin 
modulları nisbəti  kütlələrin tərs nisbətinə bərabərdir.

m
2

m
1

|v–v1|
|v–v2|

=  (*)

 (*): 
m

2

m
1

m
2

m
1

|1–0,5|
|1–1,5|= =1.>=

4. Ucları bir-birinə bağlanmış eyni uzunluqlu iki yayı əllə dartdılar. Sərtliyi  80 
N/m olan yay  4 sm  uzandı. İkinci yay  1 sm uzanarsa, onun sərtliyini müəyyən 
edin. 

Həlli

Bir-birinə bağlanmış yayları dartarkən onlarda bərabər 
qüvvələr yaranır.

F1=F2. (1)
F1=k1x1. (2)  F2=k2x2. (3)
(2)∧(3) (1) ⇒ k1x1=k2x2 ⇒ k1x1=k

2 x2
. (*)

 (*): k2=320 N/m.

 

Verilir: k
1
=80 N/m

 x1=4 sm=0,04 m 

  x2=1 sm=0,01m

k
2?

 

Verilir: v1=0,5 m/san
 v2=1,5 m/san
 v=1 m/san

m
2

m
1

?
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Şagirdlər üçün əlavə məsələlər 

1. Üfüqi səth üzərindəki arabacığa qoyulmuş qutu arabacığa nəzərən hərəkətsizdir.
Qutuya sürtünmə qüvvəsi təsir edirmi və hansı istiqamətdə? Arabacıq: a. Sükunətdədir; 
b. Hərəkətə başlayır; c. Bərabərsürətli hərəkət edir; ç. Dayandırırlar. 

Həlli  

a.   Qutunun ağırlıq qüvvəsi və dayağın reaksiya qüvvəlirinin əvəzləyicisi sıfırdır, ona 
görə də, ona sürtünmə qüvvəsi təsir etmir.

b. Arabacıq hərəkətə başlayan zaman qutu da Yerə nəzərən hərəkətə başlayır. Qutunun 
sürətinin dəyişməsinin səbəbi, ona təsir edən hərəkət istiqamətində yönələn sükunət sürtün-
mə qüvvəsidir.  

c. Bərabərsürətli hərəkət zamanı qutuya sürtünmə qüvvəsi təsir etmir. 

ç. Arabacığı dayandıran zaman qutu da dayanır, səbəbi qutuya təsir edən və arabacığın 
hərəkətinin əksinə yönələn sükunət sürtünmə qüvvəsidir. 

2.  Üfüqi səth üzərindəki, kütləsi 1,5 kq olan, cismə səthə parallel istiqamətdə 
yönəlmiş artan qüvvə təsir etməyə başladı. 

Sürtünmə qüvvəsinin modulunun təsir edən qüvvənin modulundan asılılığı qrafikini 
çəkin,səthlə sürtünmə əmsalı 0,2-yə bərabərdir. 

Həlli 

Üfüqi səth üzərinə qoyulmuş cismə sürtünmə 
qüvvəsi təsir etmir, sükunət sürtünmə qüvvəsi cis-
mi tərpətməyə çalışdıqda yaranır. Sükunət sürtünmə 
qüvvəsinin maksimum qiyməti: Fsür. =µN, burada 
µ sükunət sürtünmə əmsalıdır, N –dayağın reaksiya 
qüvvəsinin moduludur. Cismə təsir edən sürtünmə 
qüvvəsinin təsir edən qüvvədən asılılığı qrafiki şəkildə 
çəkilmişdir.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

F sür .
,

 
N

F,
 
N
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Məsələnin həllinin ikinci üsulu: 

Yaylarda yaranan elastiklik qüvvələrinin modulları bərabər olduğuna görə, ikinci 
yayın sərtlik əmsalı birinci yayın sərtlik əmsalından, uzunluğu birincinin uzunluğundan 
neçə dəfə az dəyişmişdirsə, bir o qədər böyük olacaqdır. Deməli, 4 dəfə. Belə ki, ikinci 
yayın sərtlik əmsalı k2=80 N/m•4=320 N/m. 

5. Üfüqi səth üzərində,kütləsi 60 kq olan, kirşəni yer səthinə parallel istiqamətdə 
yönəlmiş qüvvə ilə bərabərsürətlə hərəkət etdirirlər. Kirşənin səthlə olan sürtünmə 
əmsalı 0,12 olarsa, qüvvənin modulunu müəyyən edin. 

Həlli  
Kirşə bərabərsürətli hərəkət etdiyinə görə, ona, yer səthinə paralel təsir edən qüvvənin 

modulu sürtünmə qüvvəsinin moduluna bərabərdir və ona qarşı yönəlmişdir: 

F=µmg. (*)   (*): F=72 N.

6. Şaquli polad lövhəyə kütləsi 40 q olan maqnit yapışdırılıb. Maqniti şaquli 
istiqamətdə yönəlmiş 1,6 N qqüvvə ilə bərabərsürətlə hərəkət etdirirlər. Maqniti 
şaquli istiqamətdə yuxarı hərəkət etdirən qüvvəni müəyyən edin.

Həlli

Yuxarı hərəkət edən zaman maqnitə təsir edən qüv-
vələr şəkildə təsvir olunmuşdur (Şəkil.113.1a), maqnit 
bərabərsürətli hərəkət etdiyinə görə,

F2=mg+Fsürt . (1)

Aşağı hərəkət edərkən (Şəkil. 113.1, b)   F1+mg=Fsür. (2)

 (2) ⇒ (1) ⇒ F2 =2mg+F1. (*)

  (*): F
2
=2,4 N.

Qeyd: maqnitin və lövhənin cazibə qüvvəsi və lövhənin 
reaksiya qüvvələri (113.1) şəkildə təsvir edilməmişdir. Bu 
qüvvələr bir-birini tarazlaşdırırlar. 

? F
2

Verilir: m=40g=0,04  kq
  F

1
=1,6 N

Fsür

mg→ mg→

F2

→

F1

→→

Fsür

→

Şəkil. 113.1a b
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BİLİKLƏRİNİZİ  YOXLAYIN 
4.13

MƏSƏLƏLƏRİ HƏLL EDİN 

1. 4 N qüvvənin təsiri ilə yay 8 sm uzandı. Yayın sərtliyini müəyyən edin.

2.  2. Yolun üfüqi hissəsində bərabərsürətlə hərəkət edən avtomobilin aparıcı  təkərlərinə 
təsir edən sürtünmə qüvvələrinin (dartma qüvvəsinin) modulu 1,2 kN-dur. Zəmi-
nin müqavimət qüvvəsi isə-500 N. Avtomobilə təsir edən havanın müqavimət 
qüvvəsini təyin edin. 

3.  Avtomobilin sərnişinləri gördülər ki, özlərindən asılı olmadan sol tərəfə əyiliblər. 
 Bu zaman avtomobol necə hərəkət edir? 

4.  Tula dovşanı dişləri ilə tutmağa azacıq qalmışdı.
Dovşan hərəkətinin istiqamətini dəyişdi. İzah 
edin, bu, dovşanın tutulmasını niyə çətinləşdirir? 

5.  Balta  odunun  içərisində  ilişibdır. 114.1 Şəkildə 
gördüyünüz odun yarma üsullarını izah edin. 

İŞ DƏFTƏRİNDƏ CƏDVƏLİ DOLDURUN

Fiziki 
kəmiyyət                            İşarəsi BS-də 

vahidi
Ölçmə aləti Ölçmə növü 

Qüvvə

Şəkil. 114.1
a b

TEST

1. 1. Əgər cismə başqa cisim təsir etmirsə, o zaman, onun sürəti 
 a)  Artacaqdır;    b)  azalacaqdır;   c)  dəyişməyəcəkdir; 
 ç)  Ola bilər artsın, ola bilər azalsın, ola bilər dəyişməsin. 

2.  Nəqliyyat vasitəsi yerindən tərpənərkən sərnişinlər 
 a) Hərəkət  istiqamətinə  əyiləcəklər; b) Hərəkətin əksinə əyiləcəklər;                           

c) Əyilməyəcəklər;   ç) Bəzən hərəkət istiqamətində, bəzən də hərəkət istiqamə-
tinin əksinə əyiləcəklər. 
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Tədris məqsədləri: 

Öyrənilmiş biliklərin tətbiq edilməsi, kommunikasiya, təsnifatın və müqayisə etmək 
bacarığının inkişaf etdirilməsi. 

1. Huk qanunundan F=kx ⇒   (*)   (*): k=50 N/m.

2. F=F1+F2, (1). Burada  F=1200 N,  F1=500N,   F2 – havanın müqavimət qüvvəsi-

nin modulu.   (1)⇒ F2=F–F1. (*) (*): F2=700 N və hərəkətin əksinə yönəlmişdir.

3. Avtomobil sağa dönür.

4. Tula, ətalətliliyinə görə, hərəkətin istiqamətini vaxtında dəyişməyi çatdıra bilmir. 

5.  a.  Odun dayağa dəyən zaman dayanır, balta ətalətliyi üzrə hərəkətini davam etdirir, 

odunun içərisinə keçir və odunu parçalayır. 

b. Balta dayağa  dəyən zaman dayanır. Odun ətalətliyi üzrə hərəkətini davam etdirir, 

baltaya keçir və parçalanır. 

114'

İŞ DƏFTƏRINDƏKI CƏDVƏLİ DOLDURUN 

Fiziki  kəmiyyət İşarəsi BS-də 
vahidi

Ölçmə 
aləti

Ölçmə növü

Qüvvə F Nyuton Dinamo-
metr

Testin cavabları 

1 2 3 4 5

c b c c ç
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3.  Nəqliyyat vasitəsi dönən zaman sərnişinlər  
a)  Dönmə  istiqamətində  əyiləcəklər; b) Dönmə istiqamətinin əksinə əyiləcəklər;
c) Əyilməyəcəklər;
ç) Bəzən dönmə istiqamətində əyiləəcəklər, bəzən də - əks tərəfə.
 

4.  Əgər iki qüvvənin təsiri ilə cisim bərabərsürətli hərəkət edirsə, o zaman 
a) Qüvvələr modulca bərabərdir və eyni istiqamətə yönəlmişlər; 
b) Modulu böyük olan qüvvə hərəkət istiqamətində yönəlmişdir; 
c) Qüvvələr modulca bərabərdir və qarşılıqlı əks istiqamətləri var; 
ç) Qüvvələr modulca bərabərdir, lakin bir düz xətt üzrə təsir etmirlər. 

5. 115.1  Şəkildə təsvir edilmiş cismə təsir edən qüvvələrin modulları:                     
F1=5 N, F2=3 N, F3=4 N. Bu qüvvələrin əvəzləyicisi bərabərdir 
a) 12  N-a  və  sağa yönəlmişdir
b) 12  N-a  və  sola yönəlmişdir;
c) 6  N-a  və  sağa yönəlmişdir;      
ç)  4  N-a  və  sağa yönəlmişdir

• Süngərin, yaxud balışın üzərinə  kərpici,yaxud  kitabı  müxtəlif  üzləri  ilə  
qoysaq  eyni cürmü çökəcəkdir ( Şəkil.  115.2)?  Təxmininizi  iş  dəftərinə  yazın.
İzah  edin, niyə belə düşünürsünüz?

• Süngərin, yaxud balışın üzərinə boş, yarıya qədər su ilə dolu və su ilə tam 
dolu butulkanı qoysanız, eyni cürmü çökəcəkdir (Şəkil. 115.3)?

Təxmininizi iş dəftərinə yazın.  

  Şəkil. 115.2 

  Şəkil. 115.3

Şəkil115.1

Balışın üzərinə kitabı müxtəlif üzləri ilə qoyun( Şəkil. 115.2) və müşahidə edin. Balış eyni 
cürmü çökəcəkdir? İzah edin, niyə belə oldu?

Balışın üzərinə əvvəlcə boş, sonra yarıya qədər dolu və tam dolu butulkanı qoyun (Şəkil.
115.3). Balış eyni cürmü çökdü?  Gördüyünüz hadisəni izah edin

Növbəti dərs üçün hazırlaşın 

Elmi araşdırma-tədqiqat 
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrini arqumentləşdir-

ilmiş mühükimə yürütməyi,  materiya, sistemlər; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsi (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 
Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 

çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Ev təcrübəsi asan keçiriləndir. Kərpic vacib deyil. Böyük kitabdan istifadə etmək olar. 
Hər iki təcrübədə də aydın görünür ki, yastıq müxtəlif cür çökələcəkdir, yəni qüvvənin təsiri-

nin nəticəsi müxtəlifdir. 
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IV FƏSLİN ƏLAVƏ MƏSƏLƏLƏRİ 

1. qayığın hərəkətində kürəklər nə rol oynayır? 
Həlli

Kürəkləri çəkərkən onlar suya təsir edir və əks təsirlə  itələnir.Su əks istiqamətdə 
kürəklərə təsir edir və qayığı hərəkətə gətirir.

2. Nə fikirləşirsiniz,ovcunuzun içinə qoyulmuş kərpici çəkiclə vursaq,ağrı hiss 
edəcəksinizmi? 

Həlli 
Əl zərbənin təsirindən ağrı hiss etməyəcəkdir.Ətalətlilik və zərbə müddətinin çox kiçik 

olmasına görə, kərpic sürətini ələ nəzərən hiss ediləcək qədər    dəyişə bilməyəcəkdir və 
ələ təsir etməyəcəkdir. 

3.  Radiusları eyni olan iki planetdən biri, səthində  olan cismi, ikinciyə nisbətən 
modulca böyük qüvvə ilə cəzb edir.Hansı planetin kütləsi böyükdür? 

Həlli   
Cismi vöyük qüvvə ilə cəzb edən planetin kütləsi böyükdür. 

4. Qayıqda olan adam ikinci qayığı itələdi.Qayıqların vəziyyəti üzən cismə nəzərən 
necə dəyişəcəkdir?Hansı qayıq daha çox məsafə qət edəcək-
dir?Niyə? 

Həlli   
Qayıqlar üzən cisimdən uzaqlaşacaqlar.Kütləsi kiçik olan 

qayıq müvafiq olaraq çox məsafə qət edəcəkdir. 

5. Miqyas seçin və aşağıdakı qüvvələri şəkildə təsvir edin: 
a. Cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi - 100 N-dur.Həmin cismin dayağa etdiyi təsiri 

və dayağın cismə etdiyi təsir qüvvəsi. 
b. Ayağın topa vurduğu zərbə qüvvəsi və topun ayağa olan təsir qüvvəsi -50 N-a 

bərabərdir və üfüqi istiqamətdə yönəlmişdir. 
Həlli  

a. Qüvvələr müvafiq olaraq  və  şəkil a-da təsvir edilmişdir.
b. Qüvvələr şəkil  b-də təsvir edilmişdir.

a b

115''
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6. Kütləsi 70  kq  olan  adam kütləsi 10  kq  olan yükü tutur. 
Seçilmiş miqyasla cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsini və adamın 

dayağa təsir qüvvəsini təsvir edin. Adama hansı qüvvələr təsir edir? 
Həlli

Yükə modulu F1 = 100 N olan ağırlıq qüvvəsi təsir edir. İnsana 
təsir edən ağırlıq qüvvəsinin modulu F2 = 700 N, yükün insana olan 
təsiri şaquli istiqamətdə yönəlmişdir və 100 N-a bərabər olan qüvvədir. 

İnsan ayaqları ilə dayağa modulu 800  N-a bərabər olan qüvvə ilə 
təsir edir, hər ayaq -  400 N. 

Dayaqdan ayaqlara şaquli istiqamətdə yuxarı yönəlmiş modulu  800 N olan qüvvə 
təsir edir, hər ayağa -  400 N qüvvə. 

7. Kəndir çəkmə yarışında dörd adam iştirak edir. Onlardan ikisi kəndiri bir 
istiqamətdə 330 və 380 N qüvvə ilə dartırlar, digər ikisi əks istiqamətdə yönəlmiş 300 
və  400 N  qüvvələrlə dartırlar( Şəklə bax.). Kəndir hara tərəf hərəkət edəcəkdir və 
bu qüvvələrin əvəzləyicisi nə qədərdir? 

Həlli
Kəndirə təsir edən qüvvələrin modullarını müvafiq olaraq işarə edək:
F1 = 330 N, F2=380 N, F3=300 N da F4=400 N.

 F1+F2>F3+F4, olduğuna görə, istiqamət sol tərəfə  olacaqdır, onun modulu 
F = F1+F2 - (F3+F4) = 10 N. Kəndir sol tərəfə hərəkət edəcəkdir. 

200 N

115'''



Şagird kitabı 

117

V FƏSİL. 

HİDRO   VƏ
AEROSTATİKA

Bu fəsildə xatırlayacaq və tanış 
olacaqsınız

  Təzyiqlə;

  Mayelərdə və qazlarda təzyiqlə;

  Paskal qanunu ilə;

  Hidravlik manşınla;

  Birləşmiş qablarla;

  Atmosfer təzyiqi ilə.

Hidro (yunanca) – suyu bildirir, Su ilə 
əlaqədar olanı.

Hidravlik (yunanca) - suyun təzyiqi ilə 
işləyən
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Bu mövzuları öyrəndikdən sonra şagird təzyiqi xarakterizə etməyi bacarmalıdır. 

Hidrostatikaya aid materiallara aşağıdakı internet səhifələrdə baxın:

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/гидростатика 

2. http://www.abc-people.com/data/archimed/index.htm

3. http://elementy.ru/trefil/21067

4. http://class-fizika.narod.ru/7–archim.htm

5. http://www.edu.yar.ru/russian/projects/socnav/prep/phis001/liq/liquid25.html

6. http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CDUQFjAF&url=http%3A%2F%2F-
school.baltinform.ru%2Ffiles%2F3%2Fdocuments–4698–file.ppt&rct=j&q=%D0%BF%D0%B-
B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%83%D0%B4%D
0%BE%D0%B2&ei=WJ4LTN-xMYWMOPqLuRE&usg=AFQjCNFCkZ85YyGpsqmO1cdEu2–
hZxDWVQ

7. http://www.google.com/images?hl=en&q=archimedes+principle&um=1&ie=UTF-8&source=uni-
v&ei=Lp8LTJO5EpSAONTCpQ0&sa=X&oi=image–result–group&ct=title&resnum=4&ved=0C-
DYQsAQwAw

8. http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/WindTunnel/Activities/buoy–Archimedes.html
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Ev təcrubələrinin nəticələrini analiz edin. 

Qüvvənin təsirinin nəticəsini təxmin etməyə imkan 
verən fiziki kəmiyyət təzyiqdir.

Təzyiq, fiziki kəmiyyətdir, səthə  perpendikulyar 
təsir edən qüvvənin modulunun həmin səthin sahəsinə 
olan nisbətinə bərabərdir.

Əgər səthə perpendikulyar  təsir  edən qüvvənin 
modulunu F-lə, səthin sahəsini - S-lə, təzyiqi - p-ilə 
işarə etsək , nəticədə alarıq:

P = F
S

.  (1)

Dayağın sahəsi nə qədər böyük olarsa, modulları 
eyni olan qüvvələrin yaratdığı təzyiq də, bir o qədər 
kiçik olacaqdır

Tutaq ki, F=1N, S=1 m2 olarsa, onda  (1)-dən  
alarıq: ⇒

Təzyiq vahidi olaraq  BS-də sahəsi 1m2 olan səthə perpendikulyar təsir edən 
və səthdə bərabər paylanmış 1 N qüvvənin yaratdığı təzyiq qəbul edilmişdir.

Fransız alimi Blez Paskala (1623-1662)  hörmət əlaməti oaraq, təzyiq vahidinin 
adı paskal  (Pa) qəbul edilmişdir  

TƏZYİQ5.1
 Batırılarkən mıxcıq, yaxud, hərəkət edərkən 

traktor daha çox təzyiq yaradır? 

1. Müxtəlif üzlərlə qoyulmuş kərpicin təsirlərinin nəticələri 
eynidirmi? 

2. Müxtəlif üzlərlə qoyulmuş kərpic səthə eyni qüvvələrləmi təsir 
edir? Cavabı sübut edin. 

3. Müxtəlif üzlərlə qoyulmuş kərpic vahid sahəyə eyni qüvvə iləmi təsir 
edir? Cavabı sübut edin. 

4. Boş və dolu butulkaların təsir etdiyi  sahələr eynidirmi? 

5. Boş və dolu butulkalar səthə eyni qüvvələrləmi  təsir edir? 

6. Eyni səthə müxtəlif qüvvələrin təsirlərinin nəticələri eynidirmi? 

7. Müxtəlif qüvvələrin vahid sahəyə etdiyi təsirlərin nəticələri eynidirmi? 

Şəkil. 118.1. Xizəksiz yumşaq qar üzərində 
qara batırıq, xizəklə yox.

• Müxtəlif üzlərlə qoyulmuş kərpic balışı eyni cürmü çökəltdi? 
• Müxtəlif kütləli butulkalar balışı eyni cürmü çökəltdi?
• Niyə belə olduğu barədə fikirlərinizi söyləyin (bax 115-ci səhifəyə). 
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Bu mövzuya dair iki video film çəkilmişdir, aşağıdakı ünvana baxın:
https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanı xarakterizə etməni; 
Fiz.baza. 2.Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrinə dair arqumentləşdi-

rilmiş mühakimə yurütməni, materiya, sistemlər; 
  Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperi-

mentin) planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən 
edilməsi, tədqiqatın prosedurun, verilənlərin- məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən 
edilməsi, müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 Fiz.baza.7.Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Tədris məqsədləri: 
• Analiz, qərarlar qəbul etmə, verilənlərin interpretasiyası qabiliyyətlərinin                             

inkişaf etdirilməsi. 
• Təzyiqin azalması, yaxud artırılması üçün konkret problemin həlli. 

Dərs müddətində konkret, praktiki məsələləri müzakirə edərkən, şagird cismin yarat-
dığı təzyiqin azaldılmasının, yaxud artırılmasının vacibliyi haqqında mühükimə yürütməyi 
bacarmalıdır.   

Ev təcrübələrində müşahidə olunan hadisələri analiz edək. 
Aşağıdakı sualları verməzdən əvvəl, şagirdlərdən soruşaq, birinci təcrübənin şərtlərinin 

1. Təcrübədən görünür ki, kərpici süngərin üzərinə müxtəlif üzləri ilə qoyduqda təsirin 
nəticələri eyni olmadı. Süngər, kiçik səth sahəli üz qoyularkən ən çox, böyük səthli üz 
qoyulanda ən az  çəkəldi. 

2. Kərpic səthə həmişə eyni qüvvə ilə, modulu kərpicə təsir edən ağırlıq qüvvəsinə 
bərabər olan qüvvə ilə təsir edir. 

3. Vahid səthə təsir edən qüvvə ədədi qiymətcə 
S
F  -ə bərabərdir. Bu onu Bu 

onu göstərir ki, müxtəlif səthlərlə qoyulmuş kərpic vahid səth sahəsinə müxtəlif                           
qüvvələrlə təsir edir. 

4.  Boş və su ilə dolu olan butulkanın təsir etdiyi sahələr eynidir. 
5. Səthə, su ilə dolu olan butulka,boş butulkaya nisbətən   daha böyük                                        

qüvvə ilə təsir edir. 
6. Eyni səth sahəsinə müxtəlif qüvvələrin təsirinin nəticələri müxtəlifdir. Su ilə dolu 

olan butulka boş butulkaya nisbətən süngəri daha çox çökəltdi. 

7. Vahid səth sahəsinə təsir edən qüvvə ədədi qiymətcə 
S
F -ə bərabərdir,

Ona görə də, eyni səthə-S müxtəlif qüvvələrin təsirlərinin nəticəsi müxtəlifdir.

118'
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11. Əvvəlcə təxmin edin, sonra müəyyən edin: dəftərxana mıxcığın 
(Şəkil. 119.3), yoxsa, traktorun (Şəkil. 119.4) yaratdığı təsirin təzyiqi 
çoxdur? 

1 Pa = 1 N
1 m2

.

Səhrada qumun üzərində hərəkət etmək üçün nəzərdə tutulmuş yük maşınlarının 
təkərlərini xüsusən geniş hazırlayırlar. Tırtıllarının dayaq sahəsi böyük olan traktor-
lar və digər ağır maşınlar, elə bataqlıqlarda hərəkət edirlər ki, digər maşınlar orada 
hərəkət etməkdə çətinlik çəkirlər. 

İkinci tərəfdən,səthin sahəsi az olarsa, o qədər də böyük olmayan qüvvə ilə daha 
böyük təsir yaratmaq olar. 

 

8.  İti bıçaqla, yoxsa, küt bıçaqla asan kəsirik? İzah edin,niyə? 

9.  Kəsici və doğrayıcı alətləri  
nəyə görə bülövləyirlər (Şəkil. 

119.1)? 

  

10.  Şəkil 119.2-yə diqqətlə baxın. 

Xatırlayın, yük maşınlarının təkərlərini 
nəyə görə minik maşınlarının təkərlərinə 
nəzərən daha geniş hazırlayırlar? 

Şəkil. 119.1

Şəkil. 119.2

F1=50N

S1=0,01mm2

P1=? P2=?

S2=2m2

F2=100kN
Şəkil. 119.4Şəkil. 119.3

12. Taxtadan mismarı çıxaran zaman taxta 
ilə mismarçıxaran arasında kiçik lövhə parçası 
qoyurlar. İzah edin, niyə (Şəkil. 119.5)? 

Şəkil. 119.5
a b
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8. Bülövlənmiş bıçağın ağız hissəsinin sahəsi küt bıçağın ağız hissəsinin sahəsindən 

kiçikdir. Oba görə də, səthə eyni bir qüvvə ilə təsir edəndə, bülövlənmiş bıçağın təzyiqi 

böyükdür. 

9. Eyni qüvvə ilə təsir edən zaman təzyiqi artırmaq üçün. 

10. Təzyiqi azaltmaq məqsədi ilə, yük avtomobilinin kütləsi minik maşının kütləsindən 

11. Traktorun təzyiqi  kN
m2

  düymənin təzyiqi ,  kn

m2

Düymənin təzyiqi traktorun təəzyiqindən 10 000 dəfə çoxdur.

12. Lövhəni qoyanda taxta ilə toxunan sahə artır, mismarı çıxarma təzyiqi  azalır.

Ev təcrübələrini analiz etdikdən sonra şagirdlərə tapşırıq verək ki, şəkil 118.1-ə  diqqət 
etsinlər. Onlardan soruşaq:niyə xizəksiz qara batırıq, xizəklə batmırıq?   
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Təcrübələrin məqsədi:rez-
in şarın şişməsinin səbəblərinin müəyyən                                                                                          
edilməsi.

1. Yəqin ki, hamınız uşaq şarını                                                                     
doldurub və oynayıbsınız (Şəkil. 
120.1, a).

Onu, bir dəfə də doldu-
run (Şəkil. 120.1,b). Doldurma                                                         
prosesinə diqqət edin və iş dəftərinə 
yazın, dolduran zaman şarın həcmi 

niyə artır?
 2. Əvvəlcə təxmin edin, sonra təcrübə ilə 

butulkanın qızması nəticəsində şarın ,,davranışını” 
yoxlayın  (Şəkil. 120.2). 

Təxmininizi və təcrübədən aldığınız nəticəni iş dəftərinə  
yazın. Gördüyünüz hadisəni izah etməyə çalışın. 

a

 Şəkil. 120.1 
b

Təcrübə  üçün lazım  olanlar
• Polietilen butulkası

• Şar

• İsti su

Ev təcrübəsi

 Şəkil. 120.2 

 Təzyiq  fiziki kəmiyyətdir, səthə perpendikulyar təsir edən qüv-
vənin modulunun  bu səthin sahəsinə olan nisbətinə bərabərdir:  P = F

S
, burada   p – təzyiq, F – səthə perpendikulyar təsir edən qüvvənin 

modulu,  

 S – səthin sahəsidir.  
Təzyiqin tərifindən  alınır ki: 
ayağın birini qaldıran zaman adamın səthə olan təzyiqi 
a.  iki dəfə azalacaqdır; b. iki dəfə artacaqdır; 
c. dəyişməyəcəkdir;  ç. dörd dəfə azalacaq;  e. dörd dəfə artacaqdır.

Təzyiq səthə perpendikulyar təsir edən qüvvənin modulunun bu səthin 
sahəsinə olan nisbəti ilə müəyyən edilir. 

P = F
S

. BS-də təzyiq vahidi  1 Pa = 1 N
1 m2

Lazım gəldikdə, təzyiqi artırmaq, yaxud, azaltmaq üçün sahəni ya azaldır-
lar,  ya da artırırlar. 

Bilirəm ki: 

13.  Sizin təxmininiz necədir: hava cismin səthi üzərində təzyiq 
yaradırmı? İzah edin, niyə belə fikirləşirsiniz? 

Qazların təzyiqi xaotik hərəkət edən molekulların cismin səthi ilə toqquşması 
nəticəsində yaranır. 
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13. Şagirdlərə qulaq asaq. Əgər doğru cavab verməkdə çətinlik çəkərlərsə, onlardan soruşaq:-

Qaz molekulları hərəkət edirlər? 

- Hərəkət edirlər. 

- Necə? 

- Xaotik. 

- Cavabınızı sübut edən misallar gətirin. - Diffuziya. 

- Molekullar cismin səthi ilə toqquşurlar? -Toqquşurlar. 

- Toqquşma zamanı molekullar səthə qüvvə ilə təsir edirlər? –Təsir edirlər. 

Sonra, xahiş edək ki,  13-cü suala cavab versinlər  . 

Təcrübəni necə keçirmələrinə dair göstəriş verək. Şarı butulkanın içərisinə necə keçirilməsini 
onlara  göstərək. 

Doğru cavab - b

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanı xarakterizə etməsini; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrinə dair arqumentləşdirilmiş 

mühakimə yurütməyi, materiya,sistemlər; 
  Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, təd-
qiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, müvafiq 
resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan prosedur-
ların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq materialların və 
təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar çıx-
armaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən istifadə 
etmək. 

Fiz.baza.8.  Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı və 
tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik qay-
dalarına əməl etməli. 
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Qazların molekulları arasındakı məsafə orta  hesabla 
molekulların ölçüsündən onlarla  dəfə böyükdür. Onlar arasında 
cazibə praktiki olaraq yoxdur. Ona görə də, onlar çarpışırlar, 
qarma-qarışıq hərəkət edirlər. Bir-biriləri ilə və qazın olduğu 
qabın divarları ilə toqquşurlar. Bir molekulun divara etdiyi 
təsir qüvvəsi kiçikdir. Lakin, vahid səthə eyni zamanda çoxlu 
sayda molekul birlikdə təsiir edərsə, o zaman  qüvvə  böyük 
olur. Təsir edən  həmin qüvvə, qazın qabın divarına etdiyi 
təzyiqi və qazın yerləşdiyi qaba etdiyi təzyiqi  yaradır.

Qazın təzyiqi, onu təşkil edən hərəkətli molekulların 
cismin səhi ilə toqquşmasının nəticəsidir (Şəkil. 121.1). 

Sübut olunubdur ki, adi sıxılmamış havanın molekullarının olduqları qabın 1 sm2  
sahəsinə 1 saniyədəki zərbələrın sayı otuzüç rəqəmli ədədlə ifadə olunur.

Bu miqdarda buğda dənələrinı bir cərgədə düzsək,alınan heykəlin uzunliğu  Yer 
səthindən Günəşdən sonra yerləşən ən yaxın ulduza yüz dəfə gedib qayıda bilər. Həmin 
ulduzdan sürəti 300000 km/san olan işığın bizə gəlib çatmasına 4,25 il lazım olardı.

Ev təcrübələrindən  alınan nəticələri analiz edək.
Vahid həcmdə olan molekulların sayı nə qədər çox olarsa, təzyiq də bir o  qədər  

böyükdür və əksinə.
Şar bircins olarsa, hava vurulmuş şarın örtüyü dairəvi forma alır. Bu, onu göstərir 

ki, qazlar şarın səthinə bütün istiqamətlərdə eyni cür təzyiq edir.
Nəticə çıxara bilərik,örtüyün vahid sahəsinə vahid zamanda molekulların zərbələrinin 

sayı bütün istiqamətlərdə eynidir.
 

 Hava vurmadan şarı necə dolduraq? 

 Butulkanı qızdıran zaman şara nə oldu ( Şəkil. 120.2)? 
Niyə belə oldu?

Şəkil. 121.1

5.2
QAZIN TƏZYİQİ. PASKAL QANUNU 

1. Doldurulmuş şarın daxilində vahid həcmə düşən molekulların 
sayı necə dəyişir? İzah edin, niyə?

2. Şarın daxilində molekulların vahid sahəyə  etdiyi  zərbələrinin 
sayı necə dəyişəcəkdir? İzah edin, niyə?

3.  Şarın daxilində təzyiq dəyişəcəkdirmi? İzah edin, niyə belə fikirləşirsiniz?

4.  Şarın xaricində təzyiq dəyişəcəkdirmi? İzan edin, niyə?

5.  Nəticə çıxarın, şarın daxilinə hava vurduqda, niyə qabarır?
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Bu mövzuya dair iki video film çəkilmişdir, aşağıdakı ünvana baxın:
https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Standartın nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanı xarakterizə etməsini; 
Fiz.baza. 2.Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrinə dair arqumentləşdi-

rilmiş mühakimə yurütməyi, materiya, sistemlər; 
  Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperi-

mentin) planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən 
edilməsi,tədqiqatın prosedurun, verilənlərin- məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən 
edilməsi, müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi)                                     

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Tədris məqsədləri: 
• Qərar qəbul etmə, hipotez söyləmə, analiz, sintez bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi. 
• Paskal qanunun müyəyyən nümayişi. 

Dərs müddətində şagird təcrübələrin müşahidəsinin nəticələrini analiz etməklə qazın 
təzyiqi haqqında nəticə çıxarmağı bacarmalıdır. Məlum edilməlidir ki, qazın təzyiqi bütün 
istiqamətlərdə eynidir. Müəllimin yardımı ilə, təcrübələr vasitəsi ilə, qazın təzyiqinin nədən 
asılı olduğunu müəyyən etməlidir. Həmçinin, şagird məlumatlandırılmalıdır ki, qapalı qabda 
mayeyə və qaza edilən təzyiq dəyişmədən mayenin və qazın bütün nöqtələrinə ötürülür. 

1. Hava vurulmaqla şarın daxilində vahud həcmdəki molekulların sayı artır. 

2. Şarın daxilində vahid sahədə molekulların toqqüşmalarının sayı artacaqdır. 

3. Qazın təzyiqi, onun molekullarının cismin səthinə olan zərbələrin nəticəsində yarandığına 

görə, şarın daxilində havanın təzyiqi artacaqdır. 

4. Şarın xaricində təzyiq dəyişməyəcəkdir. 

5. Şar ona görə şişir ki, onun daxilində təzyiq artır. 
 Bu suallara cavab verdikdən sonra, yaxud dərsin sonunda (sizin arzunuza görə), şarın 

şişməsi səbəbini nə dərəcədə yaxşı qavradıqlarını bilmək üçün, şagirdlərdən soruşun: şara 
hava vurmadan onu şişirdə bilərlər? Əgər sinifdə bu suala cavab verən şagird olarsa, o 
zaman ,hava nasosunun qapağı  altında olan təcrübəni göstərin. Əgər cavab verə bilməsələr, 
onda sualı belə qoyun:
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Deməli, qazın təzyiqi bütün istiqamətlərdə eynidir. 
Qazın bu mövcuduyyət xassəsi çoxlu sayda molekulların qarma-qa-

rışıq hərəkətlərinin nəticəsidir. 
Butulkanı (Şəkil. 122.1, a) qızdırdıqda, şar butulkadan bayıra çıxır 

və şişir (Şəkil. 122.1, b). Müşahidə olunan  hadisə qızdırılan zaman 
havanın təzyiqinin artmasına işarə edir. Bu isə qızdırılan zaman 
havanın molekullarının sürətinin modulunun artmasının göstəricisidir. 

Nəticə çıxara bilərik: verilmiş həcmdə eyni kütləli qazın təzyiqi 
temperatur artdıqca artır.  

Doğrudur, təcrübələri hava üçün keçirdik, lakin, nəticə bütün qazlar üçün eynidir. 
Mayelərin və qazların ayrı-ayrı təbəqələri və molekulları bir-birinə nəzərən bütün 

istiqamətlərdə sərbəst hərəkət edə bilirlər. Doğrudan da: 
nəlbəkinin içərisində  olan suyun üz səthini azacıq üfürməmiz kifayətdir ki, onu 

hərəkətə gətirək. Stəkandan suyu tökmək də çətin deyil. 
Təcrübə keçirək: 
Kiçik polietilen butulkanın bir neçə yerində elə nazik deşiklər açılmışdır ki, su, 

bu deşiklərdən sərbəst tökülmür. Onu su ilə dolduraq. 

Butulkanı üfürək, yaxud, butulkanın qapağını kip bağlayaq və əlimizlə sıxaq, 
Müşühidə edin.  

Keçirilmiş təcrübələrin və müşahidələrin əsasında qanunu 
formalaşdıra bilərik, həmin qanunu  fransız alim- Paskal  
Blez kəşf etmişdir. 

Qapalı qabda mayeyə, yaxud qaza olan təzyiq mayenin, 
yaxud qazın bütün  nöqtələrinə dəyişmədən ötürülür.

Bu qanuna Paskal qanunu deyilir.

Şəkil. 122.1
a b

6.  Şəkil  122.1,  b-də  təsvir olunmuş  butulkanı  soyutsaq,  
nə baş verəcəkdir? Cavabı sübut edin və təcrübə ilə yoxlayın.

7. Əgər butulkaya üfürsək nə baş verəcəkdir? Təxmininizin   
doğruluğunu təcrübə ilə yoxlayın. 

8. Su deşiklərdən eyni cür şırnaqla axmağa başlaycaqdır? 

9. Bu fakt nədən  xəbər  verir? 

Blez Paskal (1623-1662) 
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Hava nasosunun balonu altına ağzı kip bağlı rezin şar qoyaq. Balonun 
içərisindəki havanın sorulub çıxarılması şara təsir edəcəkdir? 

Cavab: hava nasosunun  balonunun içərisindəki   havanın  sorulub 
çıxarılması zamanı xaricdəki molekulların şara olan zərbələrinin sayı 
azalacaqdır, daxildəki dəyişməz qalacaqdır. Ona görə də, şar şişəcəkdir.

Əgər imkanınız vardırsa, bu təcrübəni keçirin. O, şagirdlərdə silinməz 
təəssürat bağışlayacaqdır. 

Əgər, hava nasosunun qapağı yoxdursa necə davranaq? Onu sadə 
qurğu ilə necə əvəz edək? 

6. Temperaturu azaltmaqla molekulların hərəkət sürətlərinin modulu azalır. 
Nəticədə butulkanın daxilindəki təzyiq azalır, atmosfer təzyiqindən az olur və şar bu-

tulkanın içərisinə daxil olur. 

8. Su bütün deşiklərdən eyni şırnaqla axacaqdır. 

9. Bu fakt ona işarə edir ki, təzyiq mayenin daxilində dəyişmədən onun bütün 
nöqtələrinə ötürülür. 

7. Şagirdlərə qulaq asaq. 
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10. F qüvvəsinin en kəsiyinin                                                                                                            
sahəsi S olan porşenə etdiy təzyiq  
P-dir. Mayenin səthlərinin  S1=2S,  
S2=3S  və  S3=S  sahəsinə etdiyi 

təzyiqi və onlara təsir edən qüvvələri  müəyyən 
edin (Şəkil. 123.1).

S1

S2

S3

S

Şəkil. 123.1

Şəkil. 123.2

Qaz molekullarının qabın divarları ilə toqquşması nəticəsində qazın təzyiqi 
yaranır.

Vahid həcmdə olan molekulların sayı nə qədər çox olarsa, təzyiq də o  qədər 
böyük olar və əksinə.

Qazın təzyiqi bütün istiqamətlərdə eynidir.
Qapalı qabda mayenin və qazın təzyiqi dəyişmədən mayenin və qazın hər  

tərəfinə ötürülür.

Bilirəm ki: 

11.  123.2   Şəkildə içərisində su olan şüşə 
qab təsvir edilmişdir, tıxacdan isə nazik boru 
keçirilmişdir. Necə davranmalısınız ki, qabdakı 
borudan su tökülsün? Neçə variant təklif edə 
bilərsiniz?

Təcrübənin məqsədi: Səviyyələri eyni olan müxtəlif 
nöqtələrdə mövcud olan təzyiqlər arasındakı asılılığı 
müəyyən etmək.

Polietilen butulkasının dibindən eyni səviyyədə deşiklər 
açın (Şəkil. 123.3).

Əvvəlcə təxmin edin, sonra isə təcrübə vasitəsi ilə 
müəyyən edin,deşiklərdən sızan su şırnaqları

eyni məsafəyəmi töküləcəkdir?

Təxmininizi və əldə etdiyiniz nəticəni iş dəftərinə yazın. Verilmiş 
hadisədən butulkanın eyni səviyyəsində müxtəlif yerdə olan təzyiqə 
dair nəticə çıxarın. 

Əvvəlcə təxmin edin, sonra isə təcrübə  vasitəsi  ilə  butulkada-
kı  suyun səviyyəsini azaltmaqla deşiklərdən tökülən suyun butulkadan 
olan məsafəsinin necə dəyişdiyini təcrübə vasitəsi ilə   müəyyən 
edin.

Təxmininizi və əldə etdiyiniz nəticəni iş dəftərinə yazın. Müşahidə 
etdiyiniz hadisədən deşiklərdəki təzyiqin suyun səviyyəsindən asılılığı 
haqqında nəticə çıxarın.

                                                                                       

Şəkil. 123.3

A C
B

D

Təcrübə üçün lazımdır:

 Polietilen butulka

 İynə

 Su

Ev təcrübəsi
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10. Paskal qanununa əsasən, qabın içərisindəki təzyiq hər yerdə eynidir. S1, S2 və  S3 porşenində 
perpendikullyar təsir edən  qüvvənin modulu müvafiq olaraq 2F, 3F və F    olacaqdır.

Təcrübələri necə keçirmələrinə dair göstəriş verək. 

11-ci  tapşırıq müxtəlif alternativ yollarla həll edilə bilər. 
Bu problemli məsələdir,buna yaradıcı yanaşma  lazımdır. 
11.Qabdan suyun çıxması üçün, mütləq, qabın içərisindəki suyun üzərindəki təzyiq xaricdəki 

təzyiqdən çox olmalıdır. Bu isə müxtəlif  üsullarla mümkündür: a. mili sorucu nasosa birləşdirməklə, 
b. mil ilə qaba hava vurmaqla, c. qabdakı havanı qızdırmaqla, ç. suyu qaynatmaqla. 

Əgər bütün əlavə təklifləri nəzərə alsanız, dərsdə bu məsələ üçün vaxtınız qalmaya-
caqdır, həmin məsələləri evə verin. 

123'

Əlavə məsələ 

Əgər yeni mövzunu möhkəmləndirmək üçün şagirdlərə sinif çalışması, yaxud, hər hansı 
şagirdi qiymətləndirmək üçün əlavə sual vermək istəyirsinizsə, aşağıda verilən keyfiyyət 
xarakterli məsələlərdən istifadə edin.. 

Bu məsələlər müxtəlif çətinlikdədir və müxtəlif imkanları olan 
şagirdlərə bölüşdürün. 

1. Şəkildə təsvir edilmiş  qablar bir-biri ilə nazik  mil vasitə-
si ilə birləşdirilmişdir. Sağ tərəfdə olan qabın içərisindəki təzyiqi  
müəyyən edin, sol tərəfdəki qabın içərisindəki təzyiq  50 kPa-a bərabərdir. 

Cavab: Qazın təzyiqi qabın ixtiyari yerində eynidir. 
2. Qapaqları açıq olan iki eyni cür butulkadan birinin içindəki su istidir. Butulkaların 

içindəki havanın təzyiqləri eynidirmi? Havanın kütləsi? Cavabı sübut edin. 
Cavab: Butulkaların qapağı açıq olduğundan, onların daxilindəki və xaricindəki havanın 

təzyiqi eynidir. Butulkanı qızdıran zaman onun içərisindəki hava xaricə çııxır. Ondakı təzyiq 
dəyişməz qalacaqdır. Havanın kütləsi isə azalacaqdır. 

3. Fikirləşin, ola bilər ki, anlayasınız, quru odun yanarkən niyə çırtıldayır? 
Cavab: Quru parçada hava var. O qızır. Təzyiq artır. Hava ağacın liflərini parçalayır, 

səs eşidilir. 
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Mayenin qabın divarlarına toxunmayan hissəsinə 
mayenin sərbəst səthi deyilir.

Axıcılığına görə  maye həmişə elə forma alır 
ki, onun sərbəst səthi mayeyə təsir edən qüvvyə 
həmişə perpendikulyar olur. Ona görə də, qabda   
ağırlıq qüvvəsinin təsiri nəticəsində tarazlaşmış suyun 
səthi üfüqi vəziyyətdədir (Şəkil. 124.1). Bu xassəni      
tərəzilərdə-səthin üfiqi olub-olmadığını öyrənmək üçün 
istifadə edilən alətlərdə tətbiq edirlər (Şəkil.124.2).

İxtiyari üfüqi səthə səviyyə deyilir. 

Ev təcrübələrini təkrar 
keçirək, diqqətlə  izləyək 
və müəyyən edərik: su butulkanın eyni səviyyəsində yerləşmiş 
deşiklərdən bərabər məsafəyə tökülür (Şəkil. 124.3).  Butulka-
dakı suyun səviyyəsini azaldan zaman, deşiklərdən çıxan su 
şırnağının məsafəsi azalır. 

Təcrübələr sübut edir ki, sükunətdə olan mayedə təzyiq 
eyni səviyyədə bütün istiqamətlərdə eynidir. Mayenin sərbəst 
səthindən dərinlik artdıqca, təzyiq də artır. 

 

Tutaq ki, silindr formalı qaba tökülmüş maye sütununun hündürlüyü h, sıxlığı  - 
ρ, qabın dibinin sahəsi - S-dir (Şəkil. 125.1). Mayenin qabın dibinə olan təzyiqini 
müəyyən edin. 

 Dərinlik artdıqca təzyiq artır 

• Evdə keçirdiyiniz təcrübədən nə nəticə çıxardınız:mayenin təzyiqi eyni səviyyənin 
müxtəlif nöqtələrində eynidirmi?

• Butulkadakı suyun səviyyəsini azaltdıqda deşiklərdən çıxan su şırnağının uzunluğu 
necə dəyişəcəkdir? Niyə belə oldu?

a
b
c
d

1
2
3

 Şəkil. 124.1

 Şəkil. 124.2

h

a
b
c
d

5.3
MAYELƏRDƏ VƏ QAZLARDA TƏZYİQ 

1.İçərisində maye olan stəkanı əydilər. Üfüqi 
səthdə yerləşmiş A və B nöqtələrindəki təzyiq 
eynidirmi (Şəkil. 124.4)? A B

 Şəkil. 124.4

 Şəkil. 124.3
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Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanı xarakterizə etməyi; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrinə dair arqu-

mentləşdirilmiş mühakimə yurütməyi, materiya, sistemlər; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilmə-
si, tədqiqatın prosedurun, verilənlərin- məlumat- ların qeyd edilmə formasının müəyyən 
edilməsi,müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz. baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq ,dəyişənlər arasıdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədris məqsədləri: 

Müşahidə, təsvir etmə, analiz, verilənlərin interpretasiyası bacarığının inkişaf                                                                                                    
etdirilməsi. 

Mayenin təzyiqinin hesablanması. 

Dərs müddətində şagird məlumatlandırılmalıdır ki, mayenin daxilindəki təzyiq eyni bir 
səviyyədə bütün istiqamətlərdə eynidir, dərinliyə (artdıqca) görə artır. 

Şagirdlərin biliklərindən və ev təcrübələrindən alınan  nəticələrlə tanış olduqdan sonra, 
yeni materialın öyrənilməsinə keçək. 

1. Eyni üfüqi səviyyədə təzyiq hər tərəfdə eynidir. 
Qabın müxtəlif səviyyələrində mayenin təzyiqinin hesablanması düsturunun çıxarılması məsələ 

həllinə dair nümunələrdə verilmişdir. 

124'
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Təzyiqin tərifinə əsasən: 

P = F
S

, (1) burada F=mg (2) mayenin qabın                                                                               

dibinə perpendikulyar təsir etdiyi qüvvənin moduludur:
m=rV (3) – qaba tökülmüş suyun kütləsidir, 
V=Sh (4) – mayenin həcmidir.
(4) (3) ⇒ m=rSh.  (5)   (5) (2)⇒ F=rShg. (6)

(6) (1)⇒ P =
rShg

S  ⇒ P = rgh. (*)

Alarıq ki,  mayenin  qabın dibinə etdiyi  təzyiq mayenin sıxlığı və   maye 
sütununun hündürlüyü ilə düz mütənasibdir. 

Ağırlıq qüvvəsinin təsiri  nəticəsində mayenin qabın dibinə etdiyi təzyiqə hi-
drostatik təzyiq deyilir. 

Əgər mayenin sərbəst səthində təzyiq  p0-a  bərabərdirsə, o zaman mayenin sərbəst 
səthindən  h  dərinlikdəki təzyiq aşağıdakı düsturla təyin edilər: 

  P = P0 + rgh. (**)

Mayenin təzyiqini təyin edən (*) düsturu silindrik formalı qaba tökülmüş maye 
üçün almışdıq. Lakin, həmin düstur ixtiyari formalı qab üçün doğrudur. May-
enin dərinliyini- h, həmişə, mayenin sərbəst səthindən saquli istiqamətdə aşağıya 
hesablamalıyıq. 

Qazlar bu tərəfdən mayelərdən fərqlənirlər, qazın sıxlığı bir neçə yüz dəfə mayelərdən 
azdır. Ona görə də, qabda olan qaza təsir edəm  ağırlıq qüvvəsi, o qədər kiçikdir ki, 
onun təsiri nəticəsində yaranan təzyiqlərin fərqini –qabın dibinə və qapağa olan təzyiqi 
çox zaman nəzərə almaya bilərik.  

Mayenin  qabın dibinə etdiyi təzyiq maye sütununun hündürlüyü ilə müəyyən 
edildiyini və sütunun en kəsiyinin sahəsindən asılı olmadığını,1648 –ci ildə Paskal Blez 
təcrübə vasitəsi ilə sübut etmişdir və müasirlərini heyrətə salmışdır

2.  Silindrik  formalı qablardan  birinə neft tökülmüşdür, 
ikinciyə isə - həmin  hündürlükdə - su.  Hansı qabın  
dibinə  olan təzyiq çoxdur və  neçə dəfə? Cavabı sübut edin. 

3.  Silindrik  formalı qablardan  birinə neft tökülmüşdür, 
ikinciyə isə  -  həmin  hündürlükdə  -  su.  Suyun və neftin qabın dibinə 

etdikləri təzyiqləri bir-biri ilə müqayisə edin. Mayelərin hün-
drlükləri arasında nə kimi asılılıq vardır? Cavabı sübut edin. 

4. Dar  qabdakı suyu  daha geniş qaba boşaltdılar (Şəkil. 
125.2). Suyun qabın dibinə olan təzyiqi dəyişdimi? Divarlara? 

İzah edin, niyə belə fikirləşirsiniz? 
5. Suyun qabın dibinə etdiyi perpendikulyar                                                                                                            

təsir qüvvəsinin modulu dəyişəcəkdirmi (əvvəlki məsələyə bax)? 
Cavabınızı isbat edin.                                 Şəkil. 125.2

 Şəkil. 125.1
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2. Mayenin qabın dibinə etdiyi təzyiq  p=ρgh  (1) düsturu ilə hesablanır, burada ρ mayenin 
sıxlığıdır, h – mayenin sərbəst səthindən qabın dibinə qədər olan məsafədir. Eyni bir dərinlikdə 
suyun təzyiqi neftin təzyiqindən, suyun sıxlığı neftin sıxlığından  neçə   dəfə böyükdürsə, o qədər 
dəfə böyükdür . 

3. Suyun və neftin qabın dibinə etdikləri təzyiqlər bir-birinə bərabərdir.  

Düsturdan  p=rgh ⇒ rsuhsu=rnefhnef  ⇒ 
hnef =

rsu

hsu rnef

. (*)

(*): neftin hündürlüyü suyun hündürlüyündən,suyun sıxlığı neftin sıxlığından  neçə dəfə 

böyükdürsə, o qədər dəfə böyükdür. 

4. Geniş qaba tökən zaman, suyun səviyyəsinin hüdürlüyü azalır. Ona görə də, qabın dibinə və 

divarlara olan təzyiq azalır. 

5.  Suyun qabın dibinə etdiyi təsir qüvvəsinin modulu, mg-yə bərabərdir. Ona görə də, dəy-

işməyəcəkdir. 

Bir halda ki, eyni dərinlikdə təzyiq bütün istiqamətlərdə eynidir, ona görə də, 
(*) düsturuna əsasən, həm qabın divarlarına, həm də mayenin içərisində, yuxarıdan 
aşağıya,aşağıdan yuxarıya olan təzyiqi hesablaya bilərik. 

Təziyq  mayenin sərbəst səthindən aşağıya mayenin dərinliyi ilə düz mütənasib olaraq 
artdığı üçün, qabın yan səthində təzyiqin orta qiyməti dibə olan təzyiqin  yarısına bərabər 
olacaqdır.Bunu sonrakı sinifdə sübut edəcəyik. 

Aydındır ki,mayenin yan səthə etdiyi təsir qüvvəsinin modulu, mayenin orta təzyiqi 
və yan səthin sahəsinin hasilinə bərabərdir. 
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İxtiyari üfuqi səthə səviyyə deyilir, mayenin qabın divarları 
ilə toxunmayan hissəsinə isə sərbəst səth deyilir. 

Sükunətdə olan mayenin eyni bir səviyyəsində təzyiq eynidir.
Mayenin sərbəst səthindən dərinlik artdıqca, təzyiq artır. 

Mayenin qabın dibinə etdiyi təzyiq qabın sahəsindən asılı 
deyildir və p=ρgh düsturu ilə hesblanır, burada  ρ  -  mayenin 
sıxlığı, h - mayenin hündürlüyüdür. 

Əgər mayenin sərbəst səthindəki təzyiq - p0 olarsa, mayenin                            
h dərinlikdəki təzyiqi p0+ρgh olar. 

Ağırılıq qüvvəsinin təsiri nəticəsində mayenin yaratdığı təzyiqə 
hidrostatik təzyiq deyilir. 

Bilirəm ki: 

Su ilə dolu, hər tərəfdən örtülü,yaxşı hazırlanmış çəlləyə nazik, 
uzun şaquli boru bərkitdi  ( Şəkil. 126.1).  Boruya bir çarp  su 
tökən zaman, çəlləyin divarlarına olan təzyiq o qədər artdı ki, çəllə-
yin taxtaları bir-birindəm aralandı və çəlləkdən su axmağa başladı. 

 Şəkil. 126.1 

Təcrübənin məqsədi:  U-ya  bənzər boruya tökülmüş maye səviyyələrinin  
müqayisə edilməsi. 

1. Elastiki rezinlə birləşdirilmiş iki nazik borunun uclarını bir 
əlinizlə tutun  (Şəkil. 126.2). 

Əgər əyri borulardan birinə yavaş-yavaş su töksək nə baş 
verəcəkdir? 

 Borularda su eyni səviyyədə olacaqdır? Təxminin doğruluğunu 
təcrübə ilə yoxlayın. Əgər boru şəffaf deyildirsə,o zaman, onun 
uclarına  pastalı qələmin borusunu uyğunlaşdırın. 

Borulardan birini  yavaşca qaldırsaq, aşağı salsaq, əysək və 
dayandırsaq nə baş verəcəkdır? Əymələrdə səviyyə fərqləri  yara-
nacaqdırmı? 

Təxminin doğruluğunu təcrübə ilə yoxlayın. Gördüyünüz hadisəni izah etməyə 
çalışın. 

2.  Rezin borudan istifadə edərək drenaj modeli yaradın. 

 Şəkil. 126.2

Ev təcrübəsi 
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Standartın nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 

Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanı xarakterizə etməyi; 

Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 
planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin- məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

 Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  
qərarlar çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və 
qrafiklərdən istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükə-
sizlik qaydalarına əməl etməli. 

Ev təcrübələrinin keçirilməsinə dair onlara göstəriş verək. Təcrübələr asan keçiriləndir, 
təəssürat yaradıcı və fikirləşdiricidir. Müşahidə olunan hadisələrin izahı, təhsilin bu 
mərhələsində onlara çətindir. Müşahidə olunan hadisələri düzgün izah edən şagirdləri, 
yüksək ballarla qiymətləndirin. 
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Bir-biri ilə birləşmiş iki, yaxud, bir neçə qaba 
birlşmiş qablar deyilir (Şəkil. 127.1). 

Ev təcrübələri ilə müəyyən etdik ki, U-ya  oxşar 
borunun hər iki dirsəyindəki su həmişə eyni səviyyədədir.

Sükunətdə olan bircins mayenin sərbəst səthləri  ix-
tiyari formalı birləşmiş qabda eyni səviyyədədir.

Bu belə izah edillir. Mayenin sərbəst səthindəki təzyiq hər yerdə eynidir. Bu onu 
göstərir ki, bütün sərbəst səthlər  eyni üfüqi müstəvi üzərində yerləşir. 

Sükunətdə olan bircins mayedə təzyiq ixtiyari aa, bb, cc səviyyədə birləşmiş 
qabın bütün dirsəklərində eynidir(Şəkil.127.1). Bu səviyyələrdən yuxarıda olan maye 
sütunlarının hündürlükləri  də eynidir. 

Gündəlik həyatda,təbiətdə və texnikada birləşmiş qablara tez-tez rast gəlirik. 

Çaydanı əyən zaman suyun 

səviyyəsi  dəyişir,  dodaq 
aşağı enir; dodaq suyun səviyyəsinə çatanda, 

su tökülməyə başlayır (Şəkil. 127.2).
 Təbii birləşmiş qablara misallardır: artezian 

quyuları (Şəkli.127.3),  boğazlarla birləşmiş 
dənizlər və sair.  

 .

 Şəkil. 127.1 

a

b

c

a

b

c

Şəkil.  127.2 

 Çaydanın ağzı və dodağı eyni hündürlükdədir?

• Ev təcrübəsində nə gördünüz: rezin dirsəklərdəki suyun səviyyələri eyni idi? 
•  Fəvvarə modeli yaratdınızmı? Onun iş prinsipini izah edin. 

BİRLƏŞMİŞ QABLAR 
5.4

1. Evinizdə olan birləşmiş qabların adını deyin.. 
2. Diqqət yetiribsinizmi ki, çaydanın ağzı və dodağı eyni hündürlük-

dədir? İzah edin, niyə belə düzəldirlər? 

Şəkil.  127.3 

1

3

4

2

Artezian – fransız  əyaləti  Artuqadan götürülmüşdür, 
orada çox əvvəllərdən artezian  sularından sitifadə  edilir.
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Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 

Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanı xarakterizə etməyi; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrinə dair 

arqumentləşdirilmiş mühakimə yurütməyi ,materiya, sistemlər; 
  Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədris məqsədləri: 

• Müşahidə etmə, qərarlar qəbul etmə, təxminlər söyləmə, analiz bacarıqlarının inkişaf 
etdirilməsi. Birləşmiş qabları müşahidə etmək və qanunları nümayiş etdirmək. 

• Sadə fəvvarə modeli yaradır və birləşmiş qabların iş prinsipini izah edir. 

Dərs müddətində şagird birləşmiş qabların iş prinsipi ilə   və bu prinsipə əsaslanaraq 
işləyən digər qurğularla tanış olmalıdır. 

 Şagirdlərin biliklərinə və ev təcrübələrindən əldə edilmiş nəticələri analiz etdikdən 
sonra yeni mövzuya keçirik. Ev təcrübələrindən əldə edilmiş biliklərin həyata keçirilməsinə 
başlayaq:birləşmiş qabları aydınlaşdırdıraq və birləşmiş qablarda mayenin tarazlığı prinsipini 
formalaşdıraq. 

1. Birləşmiş qablara misaldır: çaydan, kofe qaynadan, su çiləyən və sair. 

2.  Su çaydanda  və  onun dodağında   eyni səviyyədədir. Ona görə də, çaydanın 
lüləyi  hökmən qabın hündürlüyündə olmalıdır. Lülək aşağı olan hallarda çaydanı axıra 
qədər doldura bilmərik. Lülək  hündür olan halda isə, çaydandan suyu tökən zaman, su 
çaydanın qapağından töküləcəkdir. 

Davamı növbəti səhifədə 
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Artezian quyusunun iş prinsipini  izah 
edin, əgər:

(1) və  (3) su keçirməz təbəqələr,  (2) 
-  su keçirən təbəqədir;  (4)  su.

Birləşmiş qabların iş prinsipinə əsasən 
quraşdırılmış qurğulardan biri şlüzlərdir 
(Şəkil.128.1), fəvvarələr (Şəkil. 128.2), su paylama sistemi (Şəkil. 128.3) və sair.

 Şəkil. 128.1

I II

III
1

2
3 4

Yuxarı axın

şlüz
beton 
Bənd

Torpaq 
Bəndi

Saşın 
binası

Axağı axın

1

2

3

I

II

III

A
B C D

 Şəkil. 128.2
 Şəkil. 128.3

1 -  Su toplayıcı;
2  -  Nasos;
3  -  Durulducu;
4  -  Filtr;
5  -  Su qaldırma qülləsi;
6  -  Qüllədə olan su 
çəni.

Şlüz – gəmiləri  səviyyələri müxtəlif olan 
çaylardan,  yaxud, kanalların bir bölgəsindən 
digər bölgəsinə keçirmək üçün istifadə olunan 
qurğu



Müəllim kitabı

Şəkil. 161

Şəkil. 171

Şəkildə arteziyan quyunun modeli  təsvir 

olunubdur. Torpağın (2) təbəqəsi qum, yaxud 
başqa materialdan, suyu yaxşı keçirən təbəqədən 
və , əksinə, su keçirməyən (1) və (3) təbəqələrdən 
ibarətdir.  Belə quyunun işini izah edin.

Həlli
Suyun torpaqdan çıxma imkanı olan yerdə  səvi-

yyədən hündürdə olan su təzyiq yaradır. 
Torpağın dərinliyindən gələn suyun sürəti artır və 

fəvvarə şəklində püskürür.

2

1

3

Əgər bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkərləsə, o zaman, onları 
doğru cavaba qədər pillə-pillə fikir və düşüncə ilə aparaq. Məsələn, 
istərsədə belə suallarla: 

- Əgər çaydanın lüləyi alçaq olarsa, o zaman, çaydanı maye ilə 
doldurmağa çalışan zaman nə baş verərdi? Əgər şagirdlərdən bəzisi cavab 
verməkdə çətinlik çəkərlərsə, onlara alçaq lüləkli

 
çaydan çəkdirək və səviyyələri müqayisə etdirək. Ən pis halda, onlara 
tökülən borusu olan stəkanı( Şəkil. 161, çaydanın modeli) və onlardan 

soruşaq –stəkanı tam doldurmaq istəsək nə baş verər? 
- Əgər çaydanın hündür lüləyi olarsa, o zaman bu çaydandan suyu 

tökmək istəyərkən nə baş verəcəkdir? İzah edin, niyə? 
 Ən pis halda, 171 şəklindəki təsvirdə olan modeli onlara göstərək və xahiş edək ki, 

,,lüləkdən” su töksünlər.

Birləşmiş qabların praktiki tətbiqi şlüz

Şlüz nəhəng birləşmiş qabdır, şlüzləri, o məqsədlə  tikirlər ki, gəmilər çaydan su 
götürən hidroeliktrostansiya bəndlərindən uzaq dursunlar, yaxud, çayları birləşdirən kanallara 
keçsinlər (Şəkil. 5.33).  

Şlüzlar    I,  II,  III,... şlüz  kameralarından,  1,  2,  3,... dəmir darvazal-
arından və kameraları  çaylara birləşdirən geniş A, B, C… millərdən ibarətdir. Gəminin 
aşağı axından yuxarı axına keçməsi prosesini müzakirə edək. 128.1, şəklində gəminin  
I  kameridan 2-ci darvazadan keçməklə  II  kameraya keçməsi təsvir edilmişdir. Bu 

Davamı növbəti səhifədə 
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Əgər birləşmiş qabın bir qoluna su, digər qoluna isə   neft 
töksək, tarazlıq yarandıqdan sonra mayelər eyni səviyyədə olan 
deyil ( Şəkil. 129.1).

 
Alt  hissəsındə  bircins mayelər olan səviyyədə  təzyiqlər 

bərabərdir. 
A  nöqtəsində təzyiqi neft yaradır  -  pn,
B nöqtəsində isə  su - psu.
pn=psu ,  (1)

Lakin  pn=rnghn, (2)  Psu=rsughsu.  (3)

(2)∧(3) (1) ⇒  rnghn=rsughsu 
⇒

 

hsu =
rn

hn rsu

. (4)

Deməli, birləşmiş qablarda müxtəlif mayelər tarazlaşdıqda, onları ayıran səviyyədən 
hesablanmış sütunların hündürlükləri mayelərin sıxlıqları ilə tərs mütənasibdir.

Şlüzlər haqqında məlumat fikirləşin.Gəminin bir səviyyədən 
digər səviyyəyə necə keçdiyini izah edin və dərsdə təqdim 
etmək üçün mövzu hazırlayın. 

A B

h
n h

wy

sur. 129.1

Tapşırıq 

Kip  porşenli  nazik  borunu  (iynəsiz   şprisi)   (Şəkil.129.2) 
açıq  ucla suya   salsaq  və  porşeni qaldırsaq, nə baş

verəcəkdir? Təxmininizi iş dəftərinə yazın.

Bir-biri ilə birləşmiş iki və daha çox qaba birləşmiş qablar deyilir. 

İxtiyari formalı birləşmiş qablarda sükunətdə olan bircins mayenin sərbəst 
səthləri eyni səviyyədədir. 

Əgər birləşmiş qabın qollarına  müxtəlif mayelər tökülübdürsə, mayenin 
tarazlaşması zamanı, altında bircins maye olan səviyyədə təzyiq eynidir. Onda, 
bu səviyyədən hesablanmış sütunların hündürlükləri mayelərin sıxlıqları ilə düz 
mütənasibdir. 

Bilirəm ki: 

 Şəkil. 129.2 

Növbəti dərs üçün hazırlaşın

Elmi tədqiqat-araşdırma 

129.2 Şəklə əsasən təcrübə keçirin. Yavaş-yavaş porşeni qaldırın və                                                       
müşahidə edin; iş dəftərinə yazın: su porşenin arxasınca niyə qalxır? 
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zanam B mili açıqdır, ona görə I və II  kamerada su eyni səviyyədədır. Gəmi ikinci 
kameraya keçən zaman 2-ci darvazanı və B milini bağlayırlar. C mili açacaqlar. II və III 
kamerada suyun səviyyələri bərabər olan saman,3-cü darvazanı açırlar və gəmi  III kameraya 
keçəcəkdir və s.Ən yuxarıdakı  kameradakı və çaydakı suyun səviyyələri bərabərləşəndə,ka-
meranı çayla birləşdirən qapını açacaqlar və gəmi çaya keçəcəkdir. 

Buxar qazanı. Şəkildə buxar qazanının su ölçən süşə borusu                  
təsvir edilmişdir, burada 1-buxar qazanı, 2- kran, 3- su ölçən 
borudur. Bu qurğunun  işini izah edin.

Borunun yuxarıdakı uc hissəsi  qazanın yuxarı hissəsinə niyə 
birləşdirilibdir? 

Cavab:  qurğu qazandakı suyun səviyyəsini göstərir.  Borunun 
və qazanın yuxarı hissələrini birləşdirməklə onlardakı buxarın 
təzyiqi eynidir. Yalnız bu şərti  ödəyən zaman, birləşmiş qab-
larda-boru və qazan-maye  eyni sıviyyədə olacaqdır.

Nivelir 
Şəkildə üfüqi düz xətt çəkmək üçün qurğunun - nivelirin  modeli təsvir olunmuşdur..  

Onun işini izah edin. 
Cavab: birləşmiş qablarda  - nivelirin qollarında- bircins 

maye üfüqi səviyyədədir. 

Ev təcrübəsinin keçirilməsinə dair onlara göstəriş verək. Təcrübə asan keçiriləndir. Təhsi-
lin bu pilləsində, gördükləri hadisəni izah etməkdə çətinlik çəkəcəklər. Gördükləri hadisəni 
düzgün izah edən şagirdləri yüksək balla qiymətləndirin. 

Sualın cavabı dərslikdə verilmişdir. 

1

2
3

Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın növlərə ayrılmasını; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi,asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin- məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

 Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  
qərarlar çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və 
qrafiklərdən istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükə-
sizlik qaydalarına əməl etməli. 
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Yer kürəsi səthini  hava örtüyü əhatə edir, buna  at-
mosfer  deyilir. 

Atmosferi  Yer səthi üzərində Yerin cazibə qüvvəsi 
saxlayır. Əgər, cazibə qüvvəsi olmasa idi, hava molekulları 
fəzaya yayılardı. 

Ağırlıq qüvvəsinin təsiri nəticəsində havanın yuxarı 
təbəqələri, okean sularına oxşar olaraq,aşağı təbəqələrə təsir 
edir. Birbaşa Yer səthini əhatə edən hava təbəqəsi  daha 
çox sıxılmışdır. Həmin hava təbəqəsi Yer səthini və onun 
üzərində olan cisimləri də hər şeydən daha çox  sıxır  
–  təzyiqi yaradır, necə deyərlər, atmosfer təzyiqini.

Atmosferin kütləsi 5 000 000 000 000 000=5.1015 tondan artıqdır. Atmosferin 
kütləsinin  50%-i Yer səthindən 5,5 km yüksəkliyə qədərdir, 90% -16 km-ə qədər, 
99% -I isə 36 km-dən aşağıdadır.

Atmosfer bir  neçə  min kilometr hündürlüyə qədər yayılır.
Biz, Yer səthi üzərində, nəhəng hava okeanının dibində yaşayırıq.

Ev təcrübəsini keçirək və müşahidə edək. Porşeni qaldırdıqca, 
su da onun arxasınca qalxır (Şəkil. 130.1).

Bir daha yenə soruşuruq:

İnsan ən qədim zamanlardan bu suala cavab verməyə çalışırdı: 
su porşenin arxasınca ona görə qalxır ki, təbiət boşluqdan 
qorxur,qədim yunan alimi Aristotel belə fikirləşirdi. 

Bu düşüncə nə qədər ağlabatandır? Aristotel və onun ardıcıllarının belə fikir 
söyləməsi  təbiidir. Onlar üçün fəzanın kiçik hissəsi belə mövcud deyildi: orada  nə 
qaz  var  idi, nə maye, nə torpaq (maddələr bərk halda), nə də alov.

Təbiət niyə belə qurulmuşdu? Ona görə ki, təbiət ,,boşluqdan qorxur”, onlar belə 
fikirləşirdilər. 

Porşeni yuxarı hərəkət etdirən zaman, porşen və suyun səthi üzərində boşluq 
yaranmalıdır, lakin, ,,təbiət boşluqdan qoruxduğuna” görə,su porşenin arxasınca qalxır 

 Su porşenin arxasınca niyə qalxır?

Evangelista Torriçelli
(1608-1647)

ATMOSFER TƏZYİQİ. TORRİÇELLİ TƏCRÜBƏSİ 
5.5

1. Fikrinizcə, havanın bütün molekulları Yer səthi                                                           
üzərinə niyə düşmürlər? Yer hava örtüyünü-atmosferi necə saxlayır? 

2. Su porşenin arxasınca  niyə qalxır? 

Şəkil. 130.1 
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanı xarakterizə etməyi; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrinə dair 

arqumentləşdirilmiş mühakimə yurütməyi, materiya, sistemlər; 
  Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5. Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

 Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədris məqsədləri: 
• Hipotez söyləmə, qərar qəbul etmə,  analiz bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi. 
• Atmosfer  təzyiqinin tədqiq edilməsi. 

Dəsr müddətində şagird təcrübənin müşahidəsinə əsaslanaraq atmosfer təzyiqinin mövcud 
olması haqqında təxmin söyləməlidir. Torriçelli təcrübəsi ilə tanış olmalıdır.

Şagirdlərin biliklərini yoxlayaq. Ev təcrübələrini necə keçirmələri ilə tanış olaq. Şagirdlərin 
dərsi öyrənmə prosesində çətinlik çəkdikləri problemlərlə tanış olaq və onları izah edək və 
yeni mövzuya keçək, onlar haqda şagirdlərin müəyyən bilikləri artıq vardır. 

1. Yer tərəfindən hava örtüyünün atmosferin mövcud olmasının səbəbi havanı təşkil edən 
molekulların kəsilməz və qarma-qarışıq hərəkətləridir. Lakin, onlar kainat fəzasına çıxa 
bilmirlər, ona görə ki, bunun üçün onlara lazım olan (≈11,2 km/san–ikinci kosmik sürət) 
onlarda yoxdur. Belə ki, hava molekullarının əksəriyyəti qarma-qarışıq hərəkət etdiklərinə və 
onlara ağıırlıq qüvvəsi təsir etdiyinə görə, fəzada ,,titrəşirlər”, Yer səthi yaxınlığında – hava 
təbəqəsini yaradır, yəni, atmosferi. 

2.Şagirdlərin təxminini dinləyək.
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və həmin yeri doldurur. Əsrlər boyu bu fikir hökmranlıq edirdi.Lakin, bir dəfə İtaliya 
şəhəri Florensiyada suyu daha yükəsk hündürlüyə qaldırmaq lazım gəldi. Porşenin 
yardımı ilə suyu yalnız 10,3 m hündürlüyə qaldırdılar. Əvvəlcə nasosun keyfiyyətini 
günahlandırdılar. Qalileo Qaliley nasosları yoxladı. Nasoslar qaydada idi. Bəs, nəyə 
görə su nasosun arxasınca niyə qalıxmırdı? Qalileo Qaliley bu suala cavab verməyi 
çatdıra bilmədi- o, vəfat etdi. 

Onun şagirdi, İtaliiyalı fizik Evangelita Torriçelli (1608-1647), təxmin söylədi ki, 
daha sıx olan maye porşenin arxasınca 10,3 m-dən yuxarı qalxa bilməyəcəkdir. Bu 
düşüncənin doğruluğunu civədən istifadə etməklə sübut etdilər. Məsələ üzərində işləyən 
zaman Torriçelli qərara gəldi ki, mayenin qalxmasının həqiqi səbəbi  mayenin sərbəst 
səthindəki hava təzyiqidir və ,,boşluqdan qorxu” deyildir. Porşeni qaldıran zaman 
porşen və maye arasında havasız mühit yaranır. Ətrafdakı havanın təzyiqi nəticəsində                                                                            
bu mühitdə porşenin arxasınca  aramsız olaraq su daxil olur.

 1643-cü   ildə  Torriçellinin rəhbərliyi altında təcrübə 
keçirdilər: bir tərəfi  lehimlənmiş,uzunluğu təxminən 1 m 
olan nazik süşə  borunu civə ilə doldurduldr, açıq tərəfini 
kip sıxdılar və içərisində civə olan cama ağzı üstə salladılar. 
Sonra borunun ucunu açdılar. Civənin müəyyən hissəsi cama 
töküldü, boruda təxminən 760 mm hündürlüyündə civə qaldı                                                                                                                                      
(Şəkil. 131.1). 

Civənin üstündə isə havasız mühit qaldı. Onu ,,Torriçelli 
boşluğu” adlandırdılar.

Niyə civə axıra qədər tökülmür? 

Torriçelli təcrübənin nəticəsini belə izah edirdi: Onun daxil-
ində hava yoxdur. Civə tarazlaşıbdır. Ondakı  aa səviyyəsində 
civə sütununun təzyiqidir, Paskal qanununa əsasən təzyiq, dəy-
işmədən hər tərəfə   ötürülür, deməli, borunun xaricində aa 
səviyyəsində təzyiq hər tərəfdə eynidir.Lakin onun xaricində 
havadır-atmosfer, 

deməli,  at mosferdə  təzyiq yaranır və onun qiyməti boru-
da qalan ≈760  mm hündürlüyündə civə sütunu səviyyəsinin 
təsiri ilə yatatdığı təzyiqə bərabərdir. 

 Torriçelli borusunu müxtəlif bucaq altında əyən zaman 
gördülər ki, civə sütununun səviyyəsi dəyişmir ,ancaq, əymə 
bucağını artırdıqca, onun uzunluğu da artır. Daha çox əyən 
zaman civə borunu tamamilə doldurur (Şəkil. 131.2). 

 

3. Əyən  zaman borunun civə ilə tam dolması nəyə işarə  edir? 
Cavabı sübut edin.

Şəkil. 131.2

a a

h

Şəkil. 131.1

A
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Bu məsələyə dair Aristotelin, Torriçellinin və başqalarının düşüncələri: 

Müəllimlər üçün məlumat 

İnsan qədim dövrlərdən çalışırdı ki, suala cavab versin: su porşenin arxasınca niyə 
yuxarı qalxır? O, porşenin arxasınca ona görə qalxır ki, təbiət boşluqdan qorxur-qədim 
yunan alimi Arisrotel belə fikirləşirdi. Bu düşüncə nə qədər ağlabatan  idi? 

Bu cür düşüncə Aristotel və onun ardıcılları üçün təbii idi. Onlar üçün fəzanın ən 
kiçik hissəsi də mövcud deyildi, orada nə qaz, nə maye, nə də torpaq (maddələr bərk 
halda), nə də alov var idi.. 

Təbiət niyə belə qurulmuşdur? Ona görə ki, ,,təbiət boşluqdan qorxurdu”-onlar belə 
fikirləşirdilər. 

Porşeni yuxarı qaldıran zaman porşen və mayenin səthi üzərində boşluq yaranmalı 
idi, lakin,bir halda ki, ,,təbiət boşluqdan qorxur”, su porşenin arxasınca qalxır və bu 
yeri doldurur. Alimlər arasında bu düşüncə hökmdarlıq edirdi. Lakin, İtaliyanın Floren-
siya şəhərində porşendən istifadə etməklə suyu 10,3 m-dən hündürə qaldıra bilmədikdə, 
şübhələndilər. Əvvəlcə nasosun keyfiyyətini günahlandırdılar. Qalileo Qaliley nasosların 
keyfiyyətini yoxladı. Onlar qaydada idilər. Bəs su porşenin arxasınca nəyə görə qalıxmırdı? 
Müxtəlif hipotezlərdən birinin doğruluğunu Qalileo Qalileyin şagirdlərdən biri Evangelista 
Torriçelli eksperiment  vasitəsi ilə sübut etdi. İşləyən zaman Torriçelli o qərara gəldi ki, 
boruda mayenin qalıxmasının həqiqi səbəbi mayenin səthi üzərindəki havanın təzyiqidir 
və ,,boşluqdan qorxma deyildir”. Porşeni qaldıran zaman porşen və su arasında havasız 
mühit yaranır. Xarici havanın təzyiqinin təsiri nəticəsində bu mühitə porşenin arxasınca 
aransız su daxil olur. 

3. Borunu əyən zaman onun civə ilə tamam dolması onu göstərir ki, boruda hava 
yoxdur. O, ,,Torriçelli boşluğudur”. 

1654 ildə Otto Gerike atmosfer təzyiqinin mövcud olmasını sübut etmək üçün 
Maqdeburqda belə bir təcrübə keçirdi:içərisi boş olan iki yarım kürəni bir-birinin 
üzərinə qoydu. Sonra boşluqdakı havanı sorub çıxardı. Atmosfer təzyiqi yarımkürələri 
elə bərk sıxdı ki, səkkiz cüt at belə onları bir-birindən ayıra                                                          
bilmədi. 

Ola bilər ki, şagirdlər yarımkürələri sıxan qüvvənin modulunu 
hesablasınlar. Yarımkürələri sıxan qüvvənin modulunu hesablayın 
(qəbuledin ki, o, 2800 sm2 sahəyə təsir edir). 

Cavab: yarımkürələri birləşdirən qüvvə F=pS, burada p ≈105 Pa 
atmosfer təzyiqidir, S= 28.10-2 m2 ədədi qiymətləri yerinə yazmaqla 
alarıq: F =28.103N. 
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İçərisi su ilə dolu ağzı bağlı butulkanı içərisində su olan 
qaba batırın (Şəkil. 132.1). Təxmin edin, əgər suyun içində 
butulkanın qapağı açılarsa,su töküləcəkdirmi? Təxmini dəftərə 
yazın və izah etməyə çalışın. Niyə belə fikirləşirsiniz? 

Əgər butulkanı yavaş – yavaş elə qaldırsaq ki,butul-
kanın ağız hissəsi  suyun səthindən azacıq aralansın,nə baş 
verəcəkdir? Təxmininizi iş dəftərinə yazın. 

4. Atmosfer təzyiqi artan zaman Torriçelli borusundakı civə səvi-
yyəsinin hündürlüyü necə dəyişəcəkdir? Cavabınızı sübut edin. 

5.Fikrinizcə,Torriçelli borusunun A nöqtəsində                             
(Şəkil.  131.1) təzyiq  atmosfer təzyiqindən çoxdur, azdır, yoxsa bərabərdir? 
Cavabı sübut edin. 

 Şəkil. 132.1 

Bilirəm ki: 

Yer kürəsini hava örtüyü əhatə edir, ona atmosfer deyilir.

Yer səthi üzərində atmosferin yaratdığı təzyiqə, atmosfer təzyiqi deyilir.

Növbəti dərs üçün hazırlaşın 

Elmi araşdırma-tədqiqat 

Yuxarıdakı göstərişlərə əsasən təcrübələri ardıcıllıqla keçirin və gördüyünüz hadisələri 
analiz edin. 

Fikirləşin,  bu qurğunu  harada və necə tətbiq edə bilməmizi  bəlkə anladınız? 
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanı xarakterizə etməyi; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükə-
sizlik qaydalarına əməl etməli. 

Ev təcrübəsi asan keçiriləndir. Kim ki, Torriçelli təcrübəsini yaxşı anladı, o, mütləq 
təxmin edəcəkdir ki, butulkadan su tökülməyəcəkdir. Butulkanın ağzını sudan aralayan 
kimi butulkaya hava daxil olacaqdır və ondakı su töküləcəkdir (bu təcrünəni ki hər gün 
edirsiniz). Qurğunu toyuqlar və başqa heyvanlara su vermək üçün istifadə etmək olar.
Öyrənilmiş  mövzunu hansı səviyyədə bildiklərini suallarla yoxlaya bilərik: a.butulkanın 
qabdakı suyun sərbəst səthindən yuxarıda olan hissəsində, suyun təzyiqi atmosfer təzy-
iqindən çoxdur, yoxsa, azdır? İzah edin niyə belə fikirləşirsiniz?

Cavab: Atmosfer  təzyiqi azdır. 
b. Əgər butulkadakı deşikləri suyun sərbəst səviyyəsindən yuxarıda düzəltsək, o za-

nam su deşiklərdən töküləcəkdirmi? İzah edin, niyə belə fikirləşirsiniz və təxmininizin 
doğruluğunu təcrübə ilə yoxlayın. 

Cavab: Təcrübə bizə göstərir ki, deşiklərdən su tökülməyəcəkdir. Su butulkanın ağzın-
dan qaba töküləcəkdir. Bu fakt şagidrlərin təəccübünə səbəb olur. 
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4. Atmosfer təzyiqinin artması ilə borudakı civə səviyyəsinin hündürlüyü artacaqdır- 
səvviyyəyələr eyni olana qədər, onun altındakı bircins mayelərin təzyiqləri eynidir. 

5.  Bir halda ki, a  səviyyəsində təzyiq atmosfer təzyiqinə bərabərdir, ondan yuxarıdakı 
A nöqtəsindəki təzyiq atmosfer təzyiqindən azdır. 
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Atmosfer təzyiqini-civə sütununun hündürlüyünü millimetrlərlə, yaxud, santimetrlərlə 
ölçmək olar. Əgər atmosfer təzyiqi civə sütununun 760 mm (760 mm c.süt.), bu  
onu  göstərir ki, hava 760 mm civə sütununun yaratdığı qədər təzyiq yaradır. Ona  
görə də, təzyiq vahidi olaraq 1millimetr civə sütununun yaratdığı təzyiq götürülür. 
Bu, 1mm hündrlüklü şaquli civə sütununun 00C temperaturda yaratdığı təzyiqdir.   

Təzyiq vahidləri arasında əlaqə yaradaq- paskal və civə sütunu səviyyəsi milli-
metrlər arasında. 

Düsturda ρ=13 600kq/m3, g=9,8 N/kq,  h=0,001 m yazsaq, alarıq                            
1 mm c. süt.=13 600 kq/m3 . 9,8 N/kq . 0,001 m ≈ 133 Pa. 

00 C temperaturda 760 mm hündürlüyündə olan civə sütununun təzyiqinə 
bərabər olan təzyiqə normal atmosfer təzyiqi deyilir (atm.). 

1atm = 101 300 Pa. 
Böyük dəqiqlik lazım olmayan hallarda, hesablamalar zamanı  hesab edə bilərik 

ki, 1 atm = 100 kPa = 105 Pa. 
Torriçelli borusundakı civə sütununun səviyyəsinin hündürlüyünü gündəlik müşahidə 

edərək müəyyən etdi ki, bu hündürlük gah artır, gah da azalır. 

Yuxarıda hava seyrəldiyinə görə,təxmin etdilər ki, dağın dibində təzyiq zirvədə-
kindən yüksək olmalıdır.  

1. Atmosfer təzyiqinin civə sütununun hündürlüyü ilə ölçülməsini 
yolverilən hesab edirsinizmi? Cavabı sübut edin.

3. Normal atmosfer təzyiqi 1 mm c. süt. təzyiqindən neçə dəfə 
böyükdür? 

2. Hidrostatik təzyiqi təyin etmək üçün düsturu iş dəftərində yazın. 

4.  Sizin təxmininiz necədir, bunun səbəbi nə ola bilər? 

TƏZYİQİN ÖLÇÜLMƏSİ                  5.6

5. 133.1 Şəkildə təsvir olunmuş Torriçelli 
borularındakı civə sütunlarının hündürlükləri 
müxtəlifdir.

Bu fakt nəyə işarə edir?
Atmosfer təzyiqi harada çoxdur: dağda, yoxsa 

düzənlikdə?

Şəkil. 133.1 

 Tıxacı açdıqdan sonra su butulkadan qaba töküldü, ya yox( Şəkil. 
132.1)? Niyə belə oldu? 
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Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanın xarakterizə edilməsini; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, tədqiqatın 
prosedurun, verilənlərin- məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, müvafiq 
resursların seçilməsi);

Fiz.baza.7.Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən istifadə 
etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modelər hazırlamalı və tətbiq 
etməli.                                                                   

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədrie məqsədləri: 

•  Təzyiqin ölçülməsi. Barometr və manometr. 

1. Atmosfer təzyiqi haqqında doğrusu civə sütunu səviyyəsinin hündürlüyünə görə mühakimə 
yürüdürlər. Əgər Torriçelli borusuna şkala bərkitsək, atmosfer təzyiqini ölçən universal ci-
haz-barometr alarıq. 

4. Hava dəyişməsinə görə atmosfer təzyiqi dəyişir. 

2. Hiodrostatik təzyiq  p=ρgh düsturu ilə hesablanır.

3. Normal atmosferi təzyiqi 1 mm c. süt. təzyiqindən 760 dəfə  çoxdur. 

5.   Yer səthi üzərindən hündürlük artdıqca,  atmosferul təzyiqi müvafiq olaraq azalır. 

133'
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 Yer səthindən hər 12 m  uzaqlaşdıqca 
 təzyiqin civə sütununun 1  mm-i  qədər azalmasını 

müəyyənləşdiriblər.

Əgər Torriçelli  təcrübəsində istifadə olunan civəli 
boruya şaquli şkala bərkitsək,

ən sadə ciivəli barometr –atmosfer təzyiqini 
ölçən cihaz alarıq. Bu olduqca dəqiq cihazdır. 
Atmosfer  təzyiqini ölçən metal barometr-aneroid  

adlanır. Onun təsviri şəkil. 134.1-də verikmişdir. Onun əsas hissəsi dalğalı səthi olan (1) 
metal  kiçik qutudan (Şəkil.134.2) ibarətdir. Daha çox dəqiqlik əldə etmək üçün qutudakı                                                                                                                                         
,,Barometr”  iki  yunan sözündən  ibarətdir - atmosfer 

havasının müəyyən hissəsi sorulub 
çıxarılıbdır.  

Atmosfer  təzyiqinin qutunu  
əzməməsi üçün (2)   membranını 
(3) yayı ilə dartırlar. Membranın 
elastikliyini artırmaq üçün  onun 
səthi dalğalıdır.  Atmosfer təzyiqi 
artan zaman membran çökələcək-
dir və yayı dartacaqdır. Təzyiq 
azalan zaman yay membranı 
düzəldəcəkdir. (4) ötürücü mexanizmin yardımı ilə yaya 
(5) əqrəbi bərkidilmişdir, təzyiq d əqrəb ya sağa, ya da 

sola dönür. Əqrəbin yanında civəli barometrin göstərişinə müvafiq bölgüləri olan şka-
la  bərkidilmişdir. Məsələn, aneroidin əqrəbinin (Şəkil. 135.1) qarşısında duran 750 
ədədi göstərir ki,    verilmiş anda civəli barometrin civə sütununun səviyyəsinin 
hündürlüyü 750 mm-dir. 

Barometr-aneroidin yayı zaman keçdikcə uzana bilər,yaxud, membran elastikliyini 
dəyişər, ona görə də, civəli barometrə nisbətən aneroid  etibarsızdır. Digər tərəf-
dən,aneroid,civəli barometrə nəzərən,dava əlverişli alətdir,çünki,civəli barometrdə maye 
vardır. Ona görə də,barometr – aneroiddən daha sıx-sıx istifadə edirlər. Xüsusi ilə 
də, böyük dəqiqlik tələb olunmayan hallarda. Atmosfer təzyiqini bilmək yaxın gün-
lərin hava şəraitini bilmək üçün çox əhəmiyyətlidir, çünki, təzyiqin dəyişməsi havanın 
dəyişməsi ilə əlaqəlidir. 

Qabın daxilində atmosfer təzyiqindən çox, yaxud, az təzyiqi ölçmək üçün manometrdən 
istifadə edirlər. Bu cahazlar ya mayelidi, ya da metaldandır (Şəkil. 135.1).  

6. Necə fikirləşirsiniz, əgər barometr-aneroidin dalğalı səthində 
kiçik deşik əmələ gələrsə, işləyəcəkdirmi? 

7. Hansı barometr daha həssasdır: civəli, yoxsa, yağlı? Cavabınızı 
sübut edin.  

Şəkil. 134.1

,,Barometr” iki yu- 
nan sözündən ibarətdir - 
,,baros” - ağırlıq, ,,metreo” 
– ölçürəm.

Aneroid (yunanca)
- mayesiz.

1

2

5

4
3

Şəkil. 134.2
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Avtomatik  su verici qurğu 

Şəikildə təsvir olunan ev quşlarına avtomatik su vermək üçün olan 
qurğunun iş prinsipini yadınıza salına.  

Cavab: Butulkadakı su atmosfer təzyiqi ilə dayandırılmışdır.  Butulkanın 
ağzından su azalan zaman atmosfer təzyiqinin təsirinə əsasən ona su daxil 
olacaqdır. Butulkanın ağzına yaxın hissədə suyun təzyiqi atmosfer təzyiqindən 
böyük olacaqdır və butulkadan su töküləcəkdir. Stəkandakı suyun səviyyəsi 
artacaqdır və su yenə butulkanın ağzını örtəcəkdir. Butulkadan suyun tökülməsi 
dayanacaqdır. 

   Mayedən  nümunə götürmək üçün qurğu-liver

Liveri mayeyə salırlar, sonra yuxarı açıq uca barmağı sıxırlar və mayedən 
çıxarırlar. Liverin yuxarı ucundan barmağı götürdükdə maye töküləcəkdir.
Təcrübə keçirin və bu alətin iş prinsipini izah edin. 

Cavab: Liverin yuxarı ucuna barmağımızı tutan və sudan çıxaran zaman, 
ondakı havanın təzyiqi atmosfer təzyiqindən  az olacaqdır su azacıq aşağı 
çəkdiyinə görə. Aşağı ucda isə, təzyiq atmosfer təzyiqinə bərabərdir. Təzy-
iqlər fərqinin olmasına görə liverdən su tokülməyəcək. Yuxarı ucdan bar-
mağı buraxan zaman, liverdəki suyun üzərindəki təzyiq atmosfer təzyiqinə 
bərabər olacaqdır. Təzyiqlər fərqi sıfra bərabər olacaqdır,ona görə də,ağırlıq 
qüvvəsinin təsiri ilə maye  liverdən töküləcəkdir. 

5. İşləyən deyil. Atmosfer təzyiqinin dəyişməsinə membran reaksiya verən deyil, ona 
görə ki, barometrin  qutusunun həm xaricindəki, həm də, daxilindəki təzyiq eyni olacaqdır 
və eyni cür dəyişəcəkdir. 

6. Yağlı barometr daha həssasdır. Yağın sıxlığı 15 dəfə civənin sıxlığından azdır, ona 
görə də, civəli barometrin səviyyəsinin 1 mm dəyişməsi yağlı barometrin səviyyəsinin 15 
mm dıyişməsinə uyğundur. 

Əlavə material 
İş prinsipləri atmosfer təzyiqinin təsirinə əsaslanan alətlərin və qurğuların praktiki tətbiqi 

vardır. 

Pipet – maye damcıladıcı qurğu 

Pipetlə təcrübə keçirin və onun iş prinsipini izah edin. 
Cavab: Pipetin rezini üzərinə əllə sıxan zaman ondakı havanın müəyyən hissəsi 

xaricə çıxacaqdır. Pipetin ucunu suya salıb və rezinin üzərindən əli buraxdıqdan sonra 
atmosfer təzyiqinin təsir ilə pipetə su daxil olacaqdır, lakin, pipetdən özbaşına tökülən 
deyil. Pipetin rezinini əllə sıxdıqda ondakı təzyiqin artması nəticəsində pipetin ucunda 
damcı  yarada bilərik. 
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8. 135.2  Şəkildə mayeli mano-
metrin istifadə edilməsinin nü-
munəsi təsvir edilmişdir. Fikirləşin, 
ola bilər ki, onun işləmə prinsip-

ini izah edə biləsiniz? Kolbada təzyiq atmosfer                                                                              
təzyiqindən çoxdur, yoxsa, azdır? İzah edin, niyə belə 
fikirləşirsiniz?

9. Butulkadan suyun axmasına                                                                                                                       
nə maneçilik edir (Şəkil. 135.3)?

10. Su ilə dolu ,,butulka”(boru) hansı                                                                          
hündürlükdə olmalıdır ki, onda olan su 
tökülməyə başlasın (Şəkil. 135.3)?

Şəkil. 135.2

Şəkil. 135.3

Şəkil. 135.1a
b

Bilirəm ki: 

Normal  atmosfer  təzyiqi  00C-də  760  mm  civə sütununun təzyiqidir. 
BS-də 1 atm=101300 Pa ≈ 100 kPa. 

Yer səthi üzərindən uzaqlaşdıqca, hər 12 m hündürlükdə təzyiq civə 
sütununun səviyyəsinin 1 mm-i qədər azalır. 

Mayenin təzyiqini ölçmək üçün mayeli və metal manometrlərdən istifadə 
edirlər, atmosfer təzyiqini ölçmək üçün isə -  barometrdən.

Təcrübənin məqsədi: Bir-biri ilə birləşmiş                                               
müxtəlif diametrli silindrlərdəki porşenlərə                                         
təsir edən qüvvələrin müqayisə edilməsi. 

Gördüyünüz hadisəni izah edin.
Şəkil  135.4-də təsvir olunan qurğunu 

quraşdırın. Porşenlər suyun səthinə toxunur.Kiçik                               
porşenin üzərindən sıx-

ın. Sonra böyük porşeni
sıxın və yenə müşahidə edin.  
Təxmin söyləyin, sonra isə təcrübə ilə müəyyən edin,porşenə  

təsir etməklə hər ikisinin sükunətdə qalması üçün eyni qüvvələrmi 
lazımdır?

Təcrübədən aldığınız nəticəni iş dəftərinə yazın və dərsdə 
təqdim etmək üçün material hazırlayın.

 

Təcrübə üçün lazım olanlar

 Müxtəlif diametrli iki şpris

 Nazik rezin boru

 Su

Ev təcrübəsi 

Şəkil. 135.3



Müəllim kitabı

9. Butulkadan suyun tökülməsinə atmosfer təzyiqi maneçilik törədir. 

10. Atmosfer təzyiqinin  hündürlüyü ≈10,34 m olan suyu boruda saxlaya bilir. Doğrudan da, 

bilirik ki, atmosfer təzyiqi təxminən 760 mm civənin təzyiqinə bərabərdir. Suyun yaratdığı təzyiqin 

də, həmin qədər olması üçün, lazımdır ki, boruda olan suyun hündürlüyü, suyun sıxlığı  civənin 

sıxlığından neçə dəfə azdırsa, həmin qədər civənin hündürlüyündən çox olsun, deməli, H=0,76 

8. Mayeli manometrin quruluşu və iş prinsipini mmüzakirə edək. O,içərisinə hər hansı 
maye tökülmüş ikiqollu şüşə borudan ibarətdir. Bu manometrin necə işlədiyini  öyrən-
mək üçün,onu rezin boru vasitəsi ilə kolbaya(yaxud,təzyiqini ölçmək istədiyimiz qaba) 
birləşdirək(Şəkil.136.1). Əgər kolbanı qızdırsaq,müşahidə edərik ki,manometrin qollarındakı 
maye səviyyələri arasında fərq yaranacaqdır.Kolba ilə birləşmiş qolda mayenin səviyyəsi 
aşağı düşəcəkdir,maye dayanan zaman ,kolbadakı  havanın yüksək təzyiqi, manometrin 
ikinci qolundakı mayenin ,,artıq” səviyyəsinin yaratdığı təzyiqlə tarazlaşacaqdır.Bu,,artıq” 
səviyyənin hündürlüyü manomerdəki mayenin səviyyələrinin fərqinə bərabərdir.Kolbada olan 
havanı nə qədər çox qızdırsaq,mayenin ,,artıq” səviyyəsi, bir o qədər hündür olacaqdır. 
O zaman, təzyiqin qiymətinin dəyişməsi haqqında,  səviyələrin hündürlüyünə əsasən, 
mühakimə yürüdə bilərik. 

Əgər kolbanı soyutsaq, o zaman, onunla birləşmiş qolda mayenin səviyyəsi açıq qola 
nisbətən yuxarı qalxacaqdır. Bu ona işarə edir ki, kolbadakı təzyiq atmosfer təzyiqindən 
az oldu. Burada da, mayelərin səviyyələrinin fərqinə əsasən, kolbada təzyiqin nə qədər 
azlması haqqında mühakimə yürüdə bilərik. 

Əlavə material 

Metal manometrin təsviri 
Şəkildə metal manometer təsvir edilmişdir. Manometin əsas hissəsi  qovsvari əyilmiş 

metal (1) mildir-borudur ( Şəkil. 136.2), onun bir tərəfi lehimlənmişdir. İkinci ucu (4) 
isə kran vasitəsi ilə təzyiqi ölçülən qaba birləşdirilir. Təzyiq artdıqca, boru düzəlir və 
onun lehimlənmiş 

ucunun hərəkəti  (5)linginin və (3) 
dişli qurğu ilə cihazın  şkalası üzərində hərəkət 
edən (2) əqrəbinə ötürülür. Təzyiq azalan zaman elastikliyə 

görə boru başlanğıc vəziyyətinə, əqrəb isə - şkalanın   sıfır 
bölgüsünə qayıdır. Belə manometrlər havanın təzyiqini, buxarın, 
qazın və mayenin təzyiqini ölçmək üçün istifadə edilir. Belə 
növ manometrlərdən avtomobillərin təkərlərinin təzyiqini ölçmək 
üçün istifadə edirlər. 

135'

Təcrübəni necə keçirmələrinə dair onlara göstəriş verək.Təcrübələr araşdırma xarakterlidir.
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Ev təcrübəsinin analizi ilə müəyyən edirik:elə mexanizm yaratmaq                                                     
mümkündür ki, modulu kiçik olan qüvvə ilə modulu böyük olan qüvvə ala bilək. 

Texnikada  elə maşınlardan istifadə edilir ki, onların təsirləri mayelərin                                                                        
hərəkəti və tarazlığının qanunlarına əsaslanır. Onları hidravlik maşınlar adlandırırlar.                                       
Belə maşınların quruluşunun əsasında Paskal qanunu durur. 

Ən sadə hidravlik maşın müxtəlif diametrləri olan, bir-biri ilə birləşşmiş  iki 
silindrik formalı qabdan ibarətdir.

Silindrlərin daxilində divarlara kip uyğunlaşdırılmış porşenlər hərəkət edir. Porşen-
lərin altındakı mühit maye ilə-mineral yağla doldurulmuşdur 
(Şəkil. 136.1).

Porşenlərə qüvvələr təsir etmədiyi təqdirdə, təbii ki, maye                                                          
səviyyəsinin  hündürlüyü hər iki silindrdə eynidir. 

Kiçik porşenin  sahəsini  S1-ilə,  böyük porşenin                                                  

sahəsini – S2-ilə işarə edək. Kiçik porşenə  qüvvəsi                                                                      
ilə təsir edək, böyük porşenə isə onu tarazlaşdıracaq  qüv-
vəsi ilə.

 

Hidravlik  maşında qüvvə, böyük porşenin sahəsi kiçik porşenin sahəsindən neçə 
dəfə böyükdürsə, o qədər artacaqdır. 

S2F2 = S1F1

.

Presləmək üçün istifadə olunan maşına hidravlik 
pres deyilir. 

Presin quruluş sxemi şəkil 136.2.-də təsvir edilm-
işdir. Preslənəsi maddəni (4) platformanın (3) üzərinə 
qoyurlar,platforma böyük porşenlə (1) birləşdirilmişdir. 
Porşeni qaldıran zaman maddə  üst səthdəki sükunətsiz 
platformaya (5) dayanır və sıxılır. 

Kiçik porşenin ikinci dəfə hərəkət etdirməklə 
maye böyük silindrə axıdılacaqdır. Təzyiq artacaqdır.

 Uşaq fili qaldıra bilər!

HİDRAVLİK PRES5.7

 Şəkil. 136.1

S1
S2

1. Kiçik silindrdəki təzyiqi müəyyən edin. 
2. Böyük  silindrdəki təzyiqi müəyyən edin. 
3. Böyük və kiçik silindrlərdəki təzyiqləri bir-biri ilə müqayisə edin.

 Şəkil. 136.2

  Porşenlərin tarazlıqlaşdırılması üçün eyni qüvvələrin təsir etməsimi  lazımdır? 
(Şəkil. 135.4). Müşahidənin nəticələrini izah etməyə çalışın.
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Standartın nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1.Fiziki xassələrinə görə materiyanı xarakterizə etməyi; 
Fiz.baza. 2.Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrinə dair 

arqumentləşdirilmiş mühakimə yurütməyi, materiya, sistemlər; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.7.Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9.Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Fiz.baza.10. Stabil inkişşaf prinsipləri baxımından təbiətşünaslıq elmlərinin və 
texnologiyaların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi; 

Fiz. Baza.11. Təbiətşünaslıq elmlərinin və texnologiyaların nailiyyətlərinin gündəlik 
həyatla əlaqələndirilməsi. 

Tədris məqsədləri: 
Model yaratmaq və tətbiq etmək, əlaqələndirmək və təsvir etmək bacarıqlarının inkişaf 

etdirilməsi. 
Hidravlik  presin iş prinsipini təsvir etmək. 
Dərsin gedişində şagird hidravlik maşının nümunəsində Paskal qanununun praktiki tətbiqi 

ilə tanış olmaldır.
Dərsi ev tapşırığının analizi ilə  başlayaq. 

1. 

2.

3. Paskal qanununa əsasən, p1=p2 ⇒  
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Təzyiqi ölçmək üçün cihazdan istifadə edirlər (9). Əgər təzyiq yol veriləndən  artıq  
olarsa,qoruyucu klapan (10) açılır. Şəklə diqqətlə baxın və cavab verin:

Hidravlik presdən, böyük qüvvə tələb olan zaman istifadə  edirlər, məsələn, yağ 

süzmə zavodlarında toxumlardan (günəbaxan, soya və sair.) yağ süzmək üçün, taxtanın, 
kartonun, biçilmiş otun bə başqalarının sıxılmasında. Zavodlarda hidravlik preslərdən 
maşınların polad vallarının, dəmiryolu rels təkərləri və plastik məhsulların hazırlanması 
zamanı istifadə edilir.

Müasir hidravlik pres cismə  elə  qüvvə  ilə  təsir  edə  bilər  ki, həmin  
qüvvənin modulu onlarla və yüzlərlə milyon nyutona çatır.

 

4. 4. Kiçik porşeni (2) yuxarı qaldıran  zaman  mayenin  tə-
zyiqi  necə dəyişəcəkdir?

5. Bu zaman klapanlardan (6) və (7) hansı açılacaq, hansı 
qapanacaqdır?

6.  Maye qabdan(8) hara sorulacaqdır?
7. Kiçk porşeni aşağıya doğru çəkdikdə  klapana nə olur? 
8. Maye hara keçəcəkdir? 
9. Böyük porşenə və onunla əlaqəli  olan klapana nə olacaqdır? Sıxıılası 

cismə? 

Hidravlik maşın.Yağın təzyiqinin təsiri nəticəsində porşen silindrin içətisində 
gah daxilə, gah da xaricə hərəkət edir. 

Şəkil. 137.1

Porşenin çubuğu
xaricə hərəkət edir.

Yağ porşenin 
aşağı səthinə 

sorulur

Çömçə daxilə 
hərəkət edir

Yağ porşenin 
yuxarı səthinə 

sorulur

Porşenin çubuğu 
içəriyə hərəkət edir

çömçə xaricə   
hərəkət edir

Şəkil. 137.2

10. Fikirləşin və təsvir edin, uşaq fili necə qaldıra bilər? 
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4. Kiçik porşeni yuxarıya doğru  qaldırdıqda təzyiq azalır. 

5. Klapan (6) açılır (7) - qapanır. 

6.  Maye qabdan  (8)  kiçik silindrə süzüləcəkdir. 

7. Kiçik porşeni aşağıya doğru itələdikdə klapan (6) qapanır, (7) - açılır. 

8. Maye böyük silindrə keçir. 

9. Böyük porşen yuxarı qalxacaqdır. O, böyük qüvvə ilə  platforma və porşen arasında yerləşmiş 

sıxılacaq cismə təsir edəcəkdir. 

Əlavə sual 

Ola bilər ki şagirdlərdən soruşaq: 
Hidravlik pressin təsiri Yer səthində və Ayin səthində də eyni olacaq? 
Cavab: Yer üzündə və Ayda hidravlik presin işində fərq yoxdur. 
Paskal qanununu həm  Yer səthində, həm də Ayda doğrudur. 

10. Hidravlik press vasitəsi ilə. Böyük porşenlə əlaqəli platformaya fili  yerləşdirəcəklər. Uşaq 

azacıq qüvvə ilə kiçik porşenin linginə təkrar-təkrar təsir edərək fili qaldıracaqdır. 
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Paskal qanunu hidravlik maşının quruluşunun və iş prinsipinin əsasını təşkil 
edir. Belə maşınların yardımı ilə qüvvəni gücləndiririk.

Hidravlik press-presləmə üçün istifadə olunan maşına deyilir.

Hidravlik presin texnika və gündəlik həyatda çoxlu tətbiqləri vardır.

Bilirəm ki: 

Hidravlika burada da işləyir 
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§ 5.7-nin əlavə materialı 

Yer örtüyünün atmosfer adlandırılan hava örtüyü vardır. Hava müxtəlif qazların qa-
rışığıdır. Su buxarını və toz zərrəciklərini çıxmaq şərti ilə, Yer səthi üzərində mövcud 
olan quru  havanın ümumi həcminin  78% azot,21% oksigen, 0,93% arqon, 0,03% kar-
bondioksid təşkil edir. Başqa qazların - hidrogen, neon, helium, radon, qsenon, kripton  
və digərlərinin miqdarı olduqca azdır. Mexaniki hadisələri öyrənən zaman havanın nədən 
təşkil olunduğunun əhəmiyyəti yoxdur, ona görə də, havanınn mürəkkəb tərkibini gələcəkdə 
nəzərə alan deyilik. Atmosferi Yer səthi üzərində Yerin cazibə qüvvəsi saxlayır. Bu qüvvə 
olmasa idi, hava molekulları fəzada səpələnərdi. 

Bəs, hava molekulları Yerin səthi üzərinə niyə düşmürlər? Yer hava örtüyünü-atmosferi 
necə saxlayır? Bunun səbəbi havanı təşkil edəm molekullarının kəsilməz və qarma-qarışıq 
hərəkətidir. Lakin, onlar kainat fəzasına çıxa bilmirlər, ona görə ki, bunun üçün onlarda 
lazımi sürət (≈11,2 km/san -ikinci kosmik sürət) yoxdur. Belə ki, hava molekullarının  
əksəriyyəti  qarmaq-qarışıq hərəkətləri və onlara ağırlıq qüvvəsi təsiri etdiyinə görə, onlar 
fəzada ,,titrəşirlər”, Yer səthi yaxınlığında- sərbəst hava örtüyünü, yəni atmosferi əmələ gətirir. 

Atmosferin mürəkkəb quruluşu vardır. Onun əsas təbəqələrindəndir: aşağı təbəqə-tropos-
ferdir, onun qütblərdə hündürlüyü 8-10 km-dir, ekvator yaxınlığında isə 16-18 km-dir.Bu 
təbəqədə elə  proseslər baş verir ki, onlar havanın dəyişikliklərinə səbəb olurlar, havanın  
yüksələn və alçalan axınları əmələ gəlir, buludların formalaşması baş verir, yüksəkliyin 
artması ilə birlikdə havanın temperaturu aşağı düşür (orta hesabla bir kilometrdə təxminən 
60). Troposferdən 55 km hündürlüyə qədər stratosfer yayılır, demək olar ki, həmişə bu-
ludsuz və nisbətən sakitdir. 55 km-dən  80 km-ə qədər olan təbəqəyə mezosfer deyilir. 
80 km-dən hündür təbəqəyə-termosfer deyilir, onun temperaturu yüksəklik artdıqca kəskin 
dəyişir və 1000 km hündürlükdə  7000C-dən artıqdır. Onu ionosfer adlandırırlar, o, yavaş-
yavaş planetlər arası  fəzaya keçir. 

Ağırlıq qüvvəsi təsir etdiyinə görə, havanın yuxarı təbəqələri, okean sularına oxşar olaraq, 
aşağı təbəqələrə təsir edir (sıxır). Bir başa Yer səthinə toxunan hava təbəəsi hamısından 
daha çox sıxılmışdır. Ona görə də, Yer səthi üzərinə və onun üzərində olan  cisimlərə 
bütün hava təzyiqi, yəni, deyildiyi kimi, atmosfer təzyiqi təsir edir.

Atmosferin ümumi kütləsi 5 000 000 000 000 000 = 5.1015 tondan artıqdır. Bu Yer 
kürəsinin kütləsinin  milyonda birindən azdır. Atmosferin kütləsinin  50%-i Yer səthindən 
5,5 km hündürlüyə qədərdir,  90%  -16 km-ə qədər, 99%  -I isə 36 km-dən aşağıdadır. 

Atmosfer  bir neçə min kilometr hündürlüyə qədər yayılır. Biz Yer səthi üzərində-nəhəng 
hava okeanının  dibində yaşayırıq. 

Standartın  nəticələri: 

Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın xarakterizə edilməsini; 
Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, 
tədqiqatın prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, 
müvafiq resursların seçilməsi);

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən 
istifadə etmək. 

Fiz.baza.8. Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı 
və tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükə-
sizlik qaydalarına əməl etməli.
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MƏSƏLƏLƏR HƏLLİNƏ AİD NÜMUNƏ 
5.8

1. Adam Yer səthinə perpendikulyar istiqamətdə  belə 600 N qüvvə ilə təsir 
edir. Belin eni 20 sm, ağız hissəsinin qalınlığı 0,5 mm olarsa, torpağa olan təzyiqi 
müəyyən edin. 

Həlli  

Təzyiqin tərifinə əsasən 

P = F
S . (1)  S = al    (2)

(2) (1) ⇒ P = F
al

. (*)

 (*):  P =
600 N

0,2 m . 0,5 . 10–3
 m

=6.106 Pa

2. Silindr formalı qaba 10 sm hündürlüyündə civə tökülmüşdür, sonra isə 20 
sm hündürlüyündə su. Qabın dibinə olan maye təzyiqlərini müəyyən edin. 

Həlli 

Əgər suyun sərbəst səthinə olan təzyiqi nəzərə almasaq, 
onda  

P=P1+P2 (1) P1=rcivəgh1. (2) P2=rsugh2 (3)

(2) (3) (1) ⇒ P=rcivəgh1+ rcivəgh2. (*)

(*): P=13600 kq/m3 . 10N/ kq 00,1m + 1000 kq/m3 . 0,2 m=15 600 Pa.

3. Hidravlik presin kiçik porşeninin sahəsi 5 sm2, böyük porşeninki – 500 
sm2– dir. Kiçik porşenə təsir edən qüvvə 400 N, böyük porşenə isə - 36 kN. Bu 
press qüvvədə nə qədər qazanc veriri? Pres niyə qüvvədə  maksimal (ən böyük) 
qazanc vermir? 

Həlli 
Presin qüvvədə verdiyi qazanc: 

F2

F1

36000 N
400 N

=90.=

Presin sürtünmədə kənar verdiyi qüvvədə qazanc: 

F2′ S2=F1′ S1

500 sm2

5 sm2
=100.=

Press bizə maksimum qazancı - 100-ü vermir, ona görə ki, mexanizmdə sürtünmənin 
öz yeri vardır.  

? P
Verilir: F=600 N
 l=20sm=0,2 m
 a=0,5mm=0,5.10-3m

? P
Verilir: h1=10 sm=0,1 m
 h2=20 sm=0,2 m

F2

F1 
Verilir:  S1=5 sm2

 S2=500 sm2  
 F1=400 N
 F2=36 kN=36 000N

?
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4. 140.1 Şəkildə eyni bir vahidlərlə dərə-
cələnmiş iki manometer təsvir edilmişdir.Hansı 
manometrin bölgüləri arasındakı məsafə daha 
çoxdur? Niyə?

Həlli 
İkinci manometrin  bölgüləri arasındkı 
məsafə çoxdur. Şaquli borudakı mayenin sə-

viyyəsi 1 mm-ə qədər  dəyişən  zaman, maili 
borudakı mayenin uzunluğu daha çox dəyişəcəkdir. Bu dəyişiklik borunun şaquli və-
ziyyətdən  meyl bucağının artması ilə artır.

 

5.  Birləşmiş qaba su tökülmüşdür. Qollarından birini qapa- 
dıqdan və yuxarı qaldırdıqdan sonra, manometrin səviyyələri 
arasında fərq yarandı (Şəkil. 140.2). Qapanmş borudakı hava-
nın təzyiiqini müəyyən edin, suyun səviyyələri arasındakı fərq 
20 sm- dir. Atmosfer təzyiqi 100 kPa-dır.

Həlli

Bildiyimiz kimi, eyni 
səviyyə altında olan  
maye bircinsdir, ona görə də təzyiqlər bəra-
bərdir. Deməli:    PA=PB (1) 

PA=P0+rgh (2)

Burada PA  A noqtəsindəki, P0 - atmosfer təzyiqidir, B nöqtəsindəki təzyiq qapalı 
qoldakı havanın təzyiqi olub: PB=P. 

(1) (2) ⇒ P=P0+ρgh  (*)

(*): P = 100000 Pa + 1000 kq/m3 . 10 N/ kq . 0,2 m =102 000 Pa. 

Cavab: qapalı qabdakı havanın təzyiqi 102 000 Pa-a bərabərdir. 

Şəkil. 140.1

Şəkil. 140.2

h
AB

? P
Verilir: h = 20 sm = 0,2 m
 P0=100 kPa = 105 Pa =100000 Pa
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BİLİKLƏRİNİZİ  YOXLAYIN 5.9

MƏSƏLƏLƏRİ HƏLL EDİN

1. Qaykanın altına qoyulmiş halqanın vəzifəsi nədir  (Şəkil.  141.1)?

2. Qalınlığı  5  sm olan mərmər plitənin üfüqi səthə 
etdiyi təzyiqi müəyyən edin. Təzyiq plitənin səfhinin 
sahəsindən asılıdırmı?

3.  Hər iki  tərəfi bağlı borudakı hava civə sütunu 
vastəsi ilə bölünmüşdür (Şəkil.  141.2, a, b). Boruların hər 
birində aşağı və yuxarı hissədəki havanın təzyiqini müqayisə edin.

4. Birləşmiş qablarda civə vardır. Əgər, civə sütunlarının səviyyələri 
fərqi 1 sm olarsa, borulardan birinə tökülmüş suyun hündürlüyünü 
müəyyən edin.

5. İkioxlu  yüklü vaqonun hansı maksimal kütləsi ola bilər,  
əgər relslər üzərinə icazə verilən təzyiq 30 kN/sm2-dir, hər təkərin 
relslə toxunma sahəsi isə 2,5 sm2.  

6. Silindrik formalı içərisində su olan qabda buz üzür.Buz əridikdən sonra qabın 
dibinə olan təzyiq dəyişəcəkdirmi? Cavabı sübut edin. 

7. Birləşmiş qablara su tökdülər. Sonra qollardan birinə 12 sm hündürlükdə neft 
tökdülər, nəticədə, su səviyyələri arasında 9,6 sm fərq yarandı. Bu məlumatlara 
əsasən neftin sıxlığını müəyyən edin,suyun sıxlığı 1000 kq/m3-dir. 

8.  Əvvəlcə qiymətləndirin, sonra isə,sahəsi 1 m2 olan stolun səthi üzərinə  
atmosfer havası qədər təsir edən yükün kütləsini müəyyən edin. Bu cür güclü 
təsirə  stol necə dayanır? 

9. Hidravlik maşının kiçik porşeninə təsir edən qüvvənin modulu 12 N və 
onu tarazlaşdıran, sahəsi 500 sm2 olan porşenə təsir edən qüvvənin modulu 120 
N olarsa, kiçik porşenin sahəsini müəyyən edin. 

 Şəkil. 141.2

ba

 Şəkil. 141.1

Halqa

CƏDVƏLİ IŞ DƏFTƏRİNİZDƏ DOLDURUN

Fiziki 
kəmiyyət                            İşarəsi

BS-də 
vahidi

Ölçmə aləti Ölşmə   növü 

?
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Standartın  nəticələri: 
Şagird bacarmalıdır 
Fiz. baza.1. Fiziki xassələrinə görə materiyanın xarakterizə edilməsini; 
Fiz.baza. 2. Cisimlərin qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı təsirin nəticələrinə dair arqumentləşdirilmiş 

mühakimə yürütməyi, materiya, sistemlər; 
  Fiz.baza. 4. Fiziki hadisələri öyrənmək məqsədi ilə tədqiqatın (təcrübənin, eksperimentin) 

planlaşdırılmasını (hipotezlərin işlənməsi, asılı və sərbəst  dəyişənlərin müəyyən edilməsi, tədqiqatın 
prosedurun, verilənlərin-məlumatların qeyd edilmə formasının müəyyən edilməsi, müvafiq 
resursların seçilməsi);

Fiz.baza 5.Fiziki proseslərin və qanunauyğuluqların tədqiq edilməsi üçün vacib olan 
prosedurların həyata keçirilməsini (müşahidə, ölçmə, verilənlərin qeyd edilməsi, müvafiq 
materialların və təchizatların adekvat tətbiq edilməsi).

Fiz.baza.6. Keyfiyyət və kəmiyyət verilənlərini müxtəlif formada (cədvəl, diaqram, qrafik və 
sair) yazmaq və təşkil etmək;  verilənlərin təşkili üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyalarını 
tətbiq  etmək;                                       

Fiz.baza.7. Məlumatların analiz edilməsi və əsaslandırılmış mühakimə əsasında  qərarlar 
çıxarmaq, dəyişənlər arasımdakı asılılıqları ifadə etmək üçün diaqramlardan və qrafiklərdən istifadə 
etmək. 

Fiz.baza.8.  Fiziki qanunauyğunluqları, hadisələri göstərmək üçün modellər hazırlamalı və 
tətbiq etməli.                                                                   

Fiz.baza.9. Təcrübə və eksperimenti  planlaşdıran və həyata keçirən zaman təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməli. 

Tədris məqsədləri: 
Qazanılmış biliklərin tətbiqi, komunikasiya, təsnifat və müqayisə etmə bacarığının inkişaf 

etdirilməsi. 

1. Halqanın vəzifəsi səthi zərər çəkməkdən qorumadır. Halqanın yardımı ilə sahə artır, 
onun hesabına  vintin səthdə yaratdığl təzyiq azalır. 

2. p= = =rmrhg,=mg rmrVg rmrShg
S S S

 (*),   Burada m plitənin kütləsi, V - onun

həcmidir, S - səthin sahəsidir, h=5 sm=0,05 m - qalınlıq, 
m3

kq. (*)⇒ plitənin 

təzyiqi səth sahəsindən asılı deyil.     

 (*):  P=1350 Pa.

3. Borunun aşağı hissəsində  havanın təzyiqi bərabərdir: havanın üst hissədəki təzyiqi 
toplansın civə sütununun təzyiqi. Buradan alınır ki, hər iki boruda havanın aşağı hissədəki 
təzyiqi üst hissədəki təzyiqdən böyükdür. 

4. Eyni səviyyədə, alt hissəsində bircins maye olan halda, təzyiqlər bərabərdir. Deməli:  
pA=pB   (1)   pA=r

vwy
gh.   (2)     pB=r

wy
gH.  (3) 

(2) (3) (1) r
vwy

gh=rsugH ⇒ H=
r

vwy
h

rsu
. (∗) (*): H=13,6 sm.
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Test 

1. Təzyiq göstərilən vahidlərdən ….   ölçülür 

a. N.m; b. N/m2;  g. Pa/m2; d. N/m3.

2. Stolun üzərinə qoyulmuş nazik dibli stəkanı ağzı 
aşağı çevirdilər (Şəkil. 142.1), nəticədə stolun üzərinə

təsir edən qüvvənin modulu 
a.  artdı; b.  azaldı;  c. dəyişmədi.

3. Stolun üzərinə qoyulmuş nazik dibli stəkanı 
ağzı aşağı çevirdilər (Şəkil. 142.1),  nəticədə stolun 
üzərinə  olan təzyiq 

a.  artdı;  b.  azaldı;  c.  dəyişmədi. 

4.  Qaykanın altına ( Şəkil.  142.2)  halqa   qoyurlar 
a.  təzyiqi artırmaq üçün;  b.təzyiqi azaltmaq üçün; 
c.  gözəlliyinə görə. 

5.  Balondakı qazın yarısı istifadə edildikdə, balondakı
qazın həcmi 
a. dəyişməyəcəkdir;  b. iki dəfə azalacaq;       
c. iki dəfə artacaq. 

6. Havanın təzyiqi harada çoxdur,qapağı açıq isti, yoxsa soyuq                                                 
butulkada? 

a. hər iki butulkada eynidir; b.  istidə çoxdur; c. soyuqda çoxdur.

7. İsti otağa içərisinə azacıq hava üfürülmüş şar gətirdikdə, onun həcmi 
a.  azalacaqdır;    b. artacaqdır; 
c.  əvvəlcə azalacaq, sonra artacaqdır;    ç. dəyişməzdir. 

Şəkil. 142.1
a b

Şəkil. 142.1

Halqa

Yarış keçirin - ,,Əylənək, öyrənək”. 

Sinif iki qrupa bölünür. Qrupun hər biri müxtəlif, könüllü eksperiment hazırlayır 
və təqdim edir. İkinci qrupa  eksperimentdən alınmış nəticəni keyfiyyətcə xarakterizə 
etmək tapşırılır. 

Qalibin müəyyən edilməsi şərtləri barədə bir-biriləri ilə və müəllimlə razılaşılmalıdırlar. 

Tapşırıq 
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Fizika ilə də əylənmək olar 

1. Stəkana su tökün. Kağız vərəqlə üzərini örtün. Əlinizlə üzərindən sıxın və stəkanı 
ağzı aşağı çevirin. Əlinizi kağızdan çəksəniz, stəkandan su tökülən deyil. Sanki, kağız stəkanın 
ağzına yapışmışdır, su stəkandan niyə tökülmədi? 

Cavab: Bu təcrübə atmosfer təzyiqinin varlığını göstərir.Stəkanı ağzı aşağı çevirdikdə və əlimizi 
kağızdan çəkdikdən sonra  suyun təsir etməsi nəticəsində kağız aşağıya doğru çökələcəkdir.Bunun 
nəticəsində stəkanın içində olan hava genişlənəcəkdir, suyun üzündə havanın yaratdığı təzyiq azala-
caqdır.Kağıza aşağıdan  təsir edən atmosfer təzyiqi kağıza yuxarıdan təsir edən suyun və stəkandakı 
havanın təzyiqini tarazlaşdırır. 

2. Şarın  arxasına(yaxşı olar ki,arxasında əlavə rezini olan şardan 
istifadə edin) ip bağlayın (Şəkil.a.) və şarı elə çevirin ki,ip sarın içində 
olsun(uclarl yox!). Şarı polietilen butulkanın içərisinə elə qoyun ki,iplərin 
ucları butulkanın xaricində qalsın.Şarın ağzını butulkanın ağzına çevir-
in(Şəkil.b.). Şara hava üfürün (Şəkil.c.),bunu bacarmaq üçün butulkanın 
arxasında kiçik deşik açmaq lazımdır. Sonra deşşiyi elə bağlayın ki,hava 
keçməsin.Bu məqsədlə ypışdırıcıdan istifadə edin.İpin yardımı ilə şarı bu-
tulkadan kim çıxara bilər? 

Təcrübənin nəticəsini izah etməyə çalışın. 
Cavab: 2. Butulkanın ağzı açıq olduğuna görə,onun daxilindəki havanın təzyiqi atmosfer tə-

zyiqinə bərabərdirbutlkanın içərisində şarı çıxarmağa çalışdıqda, butulkanın 
içərisindəki hava genişlənəcəkdir və onun yaratdığı təzyiq atmosfer təzyiqindən 
az olacaqdır.Atmosfer təzyiqi və butulkanın içindəki havanın təzyiqi arasındakı 
fərq şarı çıxartmağa çalışdıqca daha da artacaqdır, ona görə də,butulkadan 
şarın çıxarılması imkansız olacaqdır.

3. Polietilen  butulkaya salınmış doldurulmuş şar özbaşına çıxan 
deyil (Şəkil.  c). Butulkanı suyun içərisinə elə qoyun ki,yapışdırıcı ilə 
örtülmüş deşiyi su örtsün.

Deşiyi açsanız, nə baş verəcəkdir? Su butulkanı dolduracaqdırmı? Təcrübə 
keçirin və təcrübənin nəticəsini izah edin.

Cavab: Deşiyi azad etdikdən sonra, şarın elastikliyi nəticəsində şar 
yiğılacaqdır. Butulkaya su daxil olacaqdır.

 
4. Düz ağızlı iki stəkan seçin.Stəkanların çartlamaması üçün onlara az miqdarda  isti su tökün.

Sonra suyu stəkandan tökün.Yaxsı kipləşməsi üçün-germetiklənməsi üçün stəkanların birinin divarını 
içəridən isladılmış ,kəsilmiş kağızla örtün və stəkanları ağız-ağıza kip sıxın. Soyuduqdan sonra 
(əgər stəkanların içərisinə hava ,,keçmədisə”) stəkanları bir-birindən ayırmaqda çətinlik çəkəcəksiniz. 

Bu yarışmada istifadə edə biləcəyiniz bir neçə məsələ təqdim edirik. 

a

b c
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V FƏSLİN ƏLAVƏ MƏSƏLƏLƏRİ 

1. Səth üzərində adam belə perpendikulyar istiqamətdə F=600 N qüvvə ilə təsir 
edir. Belin zəminə olan təzyiqini müəyyən edin, belin eni  a=20 sm, qalınlığı isə - 
b=0,5 mm -dir. 

Həlli

Təzyiqin tərifinə əsasən     (1)      S = ab     (2)

(2) (1) ⇒    .P
ab
F=    (*)          (*):    P= 6.106 Pa.

Hadisəni izah edin. 
Cavab: Stəkanı isti su ilə yaxaladıqda, stəkandakı hava qızır və onun 

müəyyən hissəsi bayıra çıxır. Stəkanları bir-birinə sıxdıqda və soyutduqda onların 
içindəki havanın təzyiqi atmosfer təzyiqindən az olacaqdır. Atmosfer təzyiqinin 
təsiri nəticəsində stəkanlar bir-birinə güclü yapışacaqdır. 

5. Həcmi 0,5-1 litr olan qabın içərisinə bişmiş yumurtanı necə sala 
bilərsiniz?Butulkanın ağzının diametri dymurtanın dia-
metrindən kiçikdir. 

Cavab:  Qızdırılmış butulkanın içərisindəki hava genişlənir və butulkadan 
xaricə çıxır. Butulkanın vahid həcmindəki hava molekullarının sayı azalır, lakin, 
ondakı və xaricdəki təzyiqlər bərabərdir .Butulkanın ağzına yumurtadan ,,qapaq” 
düzəltsək, hava nə onun içətisinə daxil ola bilər,nə də xaric. Butulka soyu-
duqda,ondakı təzyiq  azalacaqdır. Butulkadan xaricdəki və içətisindəki təzyiqlərin 
fərqinə görə yumurta  butukanın içərisinə düşəcəkdir. 

Kartezian dalğıcı 

6. İçərisində su olan butulkaya pipeti elə salın ki,rezinin sonu sudan 
yuxarı olsun  (bax.  Şəkil.). 

Butulkanın ağzını yaxşı bağlayın. Əlinizlə butulkanın üzərindən sıxmaqla 
pipetin müxtəlif sürətlə aşağı,yuxarı hərəkət etdirilməsinə,butulkanın istənilən 
nöqtəsində dayanmasını bacaracaqsınız. 

Qurğunun iş prinsipini izah edin. 
Cavab: Butukanın üzərindən sıxmaqla, butulkadaı hava sıxılır.Təzyiq hər 

tərəfdə eyni qədər artır.Pipetin içərisinə su daxil olacaqdır. Ona təsir edən ağırlıq 
qüvvəsinin modulu Arximed qüvvəsinin modulundan bböyük olduqda, batacaqdır. 
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2. Torpağı kultivasiya edərkən bərk zəminlərdə kultivatorun üzərinə ağır yük 
qoyurlar, niyə? 

Həlli  
Təzyiqi artırmaq üçün.Əkilmiş torpağın daha yaxşı xırdalanması üçün. 

3. Silindrik formal 300 q kütləli qaba bir litr yağ tökülmüşdür.Əgər qabın 
oturacağının sahəsi 40 sm2 olarsa,qabın stola olan təzyiqini müəyyən edin. 

Həlli 
burada  F = (m1 + m)g,   (2)

Butulkanın stola perpendikulyar təsir etdiyi qüvvənin 
moduludur; m = ρV  (3) 

butulkaya tökülmüş yağın kütləsidir, ρ - yağın sıxlığıdır. 

(3) (2) (1)     (*)  

  (*): Pa.

4. Qaba hansı kütləli su (əvvəlki məsələyə bax.) tökməliyik ki,stola olan təsir 
eyni qalsın? 

Həlli 
Stola olan təsirin dəyişməz qalması üçün,butulkaya tökülən suyun kütləsi yağın 

kütləsinə bərabər olmalıdır, deməli, m = ρV = 0,9 kg. 

5. Əvvəlcə qiymətləndirin,sonra  hündürlüyü 4 m olan qranit sütununun təzyiqini 
müəyyən edin. 

Həlli

Ssütunun təsiri nəticəsində yaranan təzyiq  (1)      

Burada F=mg, (2) Sütuna təsir esən ağırlıq qüvvəsinin modu-
ludur,  m=rV  (3) 

sütunun kütləsi, V=Sh   (4)  sütunun həcmidir. 

 (4) (3) (2) (1)⇒  (*)   (*): p=104 kPa.

142''''

? P
Verilir: m1=300 g=0,3kg
 V=1l=10-3 m3

 S=40sm2=4.10-3m2

? P
Verilir: h=4 m
 r=2600 kg/m3
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6. Verilmiş kütləli qazın həcmi iki dəfə  azalarsa, təzyiq necə dəyişəcəkdir? Qazın 
temperaturu dəyişməyəcəkdir. Cavabı sübut edin. 

Həlli  
Qazın həcminin iki dəfə azalması nəticəsində  vahid həcmə düşən molekulların sayı 

iki dəfə 
artacaqdır. Deməli, təzyiq iki dəfə artacaqdır.

142'''''
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2. Naməlum mayenin sıxlığının müəyyən edilməsi. İşin məqsədi: 
Mayenin sıxlığının müəyyən edilməsi.
Ləvazimatlar və materiallar: menzurka, su, naməlum sıxlıqlı maye, həm suda, həm 

də naməlum sıxlıqlı mayedə üzən cisim.
Göstərişi oxuyana qədər verilmiş ləvazimatlarla cismin kütləsini necə müəyyən 

edəcəyinizi mütləq təxmin edin.
 

Göstəriş: 

1. İçərisində su olan menzurkaya cisim sallayın, o, səthdə üzür, deməli, 
mg=rgV1,  (1)

Burada  m cismin kütləsidir,  ρ  -  suyun  sıxlığı,  V1=V1''-V1'  -  cismin suda 
olan hissəsinin həcmi, V1' – menzurkaya tökülmüş suyun həcmi, V1'' - cismi suya salın-
masından sonrakı həcmidir. 

2. Həmin cismi içərisində naməlum maye olan menzurkaya salın,onda 

     mg=rxgV2,  (2)

Burada ρx naməlum cismin sıxlığı, V2=V2'' – V2' - cismin naməlum sıxlıqlı mayedə 
batmış hissəsinin həcmi, V'2 – menzurakaya tökülmüş naməlum 

Laboratoriya işləri 

1. Cismin kütləsinin tarazlaşdırılmamış tərəzi vasitəsi ilə təyini  -   tarazlaşdırmaqla 

İşin məqsədi  - Cismin kütləsinin tarazlaşdırmaqla təyini. 
Ləvazimatlar və materiallar - lingli tərəzi, kiçik çəki daşları,naməlum kütləli cisim, 

tara (arva)  - saçma (qırma), yaxud qum, müxtəlif kütləli bir neçə kiçik cisim. 
Göstərişi oxuyana qədər verilmiş ləvazimatlarla cismin kütləsini necə müəyyən 

edəcəyinizi mütləq təxmin edin? 
Göstəriş: 
1. Naməlum kütləli cismi tərəzinin gözlərindən birinə qoyun. 
2.Tərəzini tarazlaşdırmaq üçün ikinci gözə vərəq qoyun və lazımi miqdarda tara 

(arva) qoyun. 
3. Naməlum yukü tərəzinin gözündən götürün və onun yerinə tərəzi tarazlaşana qədər 

çəki daşları qoyun (seçmə üsulu ilə). 
Tərəzinin qaydada olub-olmamasından asılı olmayaraq, çəki daşlarının kütləsi cismin 

kütləsinə bərabər olacaqdır. 
4. Müxrəlif cisimlərin kütlələrini müəyyən edin. 
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sıxlıqlı mayenin həcmi, V''2  - cismi mayeyə qoyduqdan sonrakı həcmdir.

3. (1) (2) ⇒   rx= r
V1

V2

. (3)

V1-in və V2-nin qiymətlərini (3)-də yerinə yazmaqla alınır:    

 rx= r
V1′′–V1′

V2′′–V2′
.   (*)

4. V'1, V''1, V'2 və V''2 menzurkanın yardımı ilə ölçün. Alınanları (*) düsturunda
yazın və  - ρx hesablayın. 

5. Xətanı qiymətləndirin. 

3. Naməlum mayenin sıxlığının müəyyən edilməsi

İşin məqsədi: Naməlum cismin sıxlığının müəyyən edilməsi.

Ləvazimatlar və materiallar: menzurka, içərisində su olan qab, naməlum sıxlıqlı 
maye.

Göstərişi oxuyana qədər verilmiş ləvazimatlarla mayenin sıxlığını necə müəyyən 
edəcəyinizi mütləq təxmin edin.

Göstəriş:

1. Menzurkanın bölgülərinin qiymətini müəyyən edin.

2. Menzurkaya elə miqdarda su tökün ki,menzurka içərisində su olan qabda şaquli 
vəziyyətdə dayansın.Menzurkanın tarazlıq şərti olacaqdır:

     m0g+m1g=rgV,    (1)

 Burada m0 menzurkanın kütləsi, m1  - menzurkaya  tökülmüş suyun kütləsi, ρ-suyun 
sıxlığıdır, V - menzurkanın sıxışdırıb çıxardığı suyun həcmidir. 

3. Menzurkadakı suyu tökün və menzurkaya sıxlığı məlum olmayan mayedən elə 
miqdarda tökün ki, menzurka əvvəlki vəziyyətində dayansın. İndi tarazlıq şərti olacaqdır: 

     m0g+m2g=rgV,   (2)

m2 - menzurkaya tökülmüş naməlum mayenin kütləsidir.

4. (1) (2)  m1=m2, yəni rV
1
=rxV2 

⇒
 rx= r

V1

V2

,  (*) 
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Burada V1 menzuraya tökülmüş suyun həcmi,  V2  isə  -  menzurkaya naməlum 
mayenin həcmidir. 

5. Xətanı qiymətləndirin. Ona görə ki, V1-i  və  V2-ni  menzurkanın vasitəsi ilə 
ölçürük, aydındır ki, xətanı menzurkanın bölgüsünün qiyməti  müəyyən ediri. 

4. Bərk cismin sıxlığının müəyyən edilməsi

İşin məqsədi: Bərk cismin sıxlığının müəyyən edilməsi
Ləvazimatlar və materiallar: dinamometr, daş, içərisində su olan qab, tağalaq sapı.

Göstərişi oxuyana qədər verilmiş ləvazimatlarla bərk cismin sıxlığını necə müəyyən edəcəy-
inizi mütləq təxmin edin.

 

Göstəriş: 
1. Daşın ρ sıxlığını müəyyən etmək üçün onun kütləsini və həcmini bilmək lazımdır 

     r= m
V

.    (1)

2. Daşı sap vasitəsi ilə dinamometrdən asın. Dinamometrin göstəricisini qeyd edin- P1.  

   P1=mg ⇒
P1m = g .  (2)

3. Dinamometrdən asılmış daşı suya elə salın ki, su ilə örtülsün, lakin, qabın dibinə dəyməsin.
Dinamometrin göstəricisini qeyd edin - P2.

   P2=P1 – r0mg ⇒
P1–P2 V = r0g

  (3)

Burada  r0gV daşa təsir edən itələmə qüvvəsidir,  r0 – suyun sıxlığıdır.

4. (2)  (3)  (1)-Si, ⇒: 
P1r = r0P1–P2 

   (*)

5. Təcrübəni bir neçə dəfə təkrar edin. Alınmış kəmiyyətləri (*) düstürunda yazın və daşın 
sıxlığını müəyyən edin. 

Xətanı qiymətləndirin. 
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5. Bərk cismin sıxlığının müəyyən edilməsi

İşin məqsədi: Metalın sıxlığının müəyyən edilməsi 
Ləvazimatlar və materiallar: Qızdırmaq üçün dayaq və sıxaclar, tərəzi,kiçik çəki 

daşları,içərisində su olan stəkan və iki plastilin parçası-onlardan birinin içərisində metal 
parçası qoyulubdur. 

Qeyd: Plastilin parçalarının kütlələri bərabərdir. 
Plastilinin içərisindəki metalı çıxarmaq olmaz. 

Göstərişi oxuyana qədər verilmiş ləvazimatlarla bərk cismin sıxlığını necə müəyyən 
edəcəyinizi mütləq təxmin edin? 

Göstəriş: 
1.  Metalın  ρ sıxlığını müəyyən etmək üçün onun kütləsini və həcmini bilmək 

lazımdır  

     r= m
V

.     (1)

2. Tərəzi vasitəsi ilə plastilin parçalarının m1 və m2 kütlələrini müəyyən edin.Metalın 
kütləsi  

     m=|m1–m2|.    (2)

3. Metalın həcmi –V, plastilin parçalarının V1 və V2 həcmlərinin fərqinə bərabərdir:  
     V=|V1–V2|.   (3)

4. Plastilin parçalarının həcmini bilmək üçün içərisində su olan stəkanı tərəzidə 
tarazlaşdırın və sonra sapdan asılmış içərisində metal olan plastilin parçasını stəkana 
elə salın ki, su ilə tam örtülsün, lakin, qabın dlbinə dəyməsin. Plastilinə itələyici qüvvə 
təsir edir. Nyutonun üçüncü qanununa əsasən, plastilin də suya modulu həmin qüvvəyə 
bərabər olan qüvvə ilə təsir edir, ona görə də tərəzinin tarazlığı pozulacaqdır, stəkan 
olan gözü şağı düşəcəkdir. İkinci gözə çəki daşları əlavə etməklə,tərəzini tarazlaşdırın. 
Əlavə çəki daşlarına təsir edən m3g ağırlıq qüvvəsinin modulu itələyici qüvvənin 
moduluna bərabərdir. 

    m3g = r0gV ⇒
m3 V1 = r0

.  (4)

Analoji olaraq, plastilinin ikinci parçasının həcmini təyin edin:

    
m4 V2 = r0

,   (5)

Burada ρ0 suyun sıxlığıdır, m4 – tərəzini tarazlaşdırmaq üçün lazım olan  kütlədir.

(4), (5), (3), (2) (1) ⇒ 
|m1–m2|
|m3–m4|

r0 .    (*)

6. Təcrübəni bir neçə dəfə keçirin. Xətanı qiymətləndirin. 
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Testlərin cavabları 

§2.10

1 2 3 4 5 6
b c c b ç b

§3.10

1 2 3 4
b a b c

§4.13

1 2
c b

§5.9

1 2 3 4 5 6 7 8
b c a b a b a b
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Bəzi cisimlərin orta sürəti, səsin, radio dalğaların                                                                                           
və işığın sürəti, m/san-lərlə. 

Bəzi bərk cisimlərin sıxlığı (t =200 C-də)

Bəzi mayelərin sıxlığı (t=200 C-də) 

İlbiz 0.014 Dəvə quşu 22
Tısbağa 0.05-0.14 Qatar 22
Piyada 1.3 Minik avtomobili 35
Zəif külək 4-5 Təyyarə 200
Milçək 5 Səs havada 00-C-də 332
Kombayn 5 Ay Yer ətrafında 1000
Güclü külək 10-12 Hidrogen molekulu 00-C-də 1690
Fil 11 Yerin süni peyki 8000
Konki sürən 13 Yer Günəş ətrafında 30000
Dovşan 17 İşıq və radio dalğalar 3 000 000 000

Qaranquş 17

Bərk cisim ρ,kq/m3  ρ, q/sm3 Bərk cisim ρ,kq/m3 ρ,q/sm3

Kərpic 1800 1,8 Qızıl 19300 19,3
Alüminium 2700 2,7 Üzvi süşə 1200 1,2
Beton 2300 2,3 Osmium 22600 22,6
Kükürd 2000 2,0 Parafin 900 0,9
Qranit 2600 2,6 Platin 21500 21,5
Ebonit 1200 1,2 Polietilen 920 0,92
Gümüş 10500 10,5 Yazı kağızı 1000 1,0
Bürünc 8500 8,5 Mis 8900 8,9
Çuqun 7000 7,0 Xörək duzu 2160 2,16
Sink 7100 7,1 Qurğuşun 11300 11,3
İridium 22400 22,4 Çini 2300 2,3
Qalay 7300 7,3 Polad, dəmir 7800 7,8
Kapron 1100 1,1 Kəhrəba 1070 1,07
Mantar 240 0,24 Buz (00c-də) 900 0,90
Korund 4000 4,0 Göydaş 2250 2,25
Mərmər 2700 2,7 Şəkər, rafinad 1600 1,6
Şüşə, pəncərə ş. 2500 2,5 Təbaşir 2200 2,2
Quru şam 400 0,4 Sümük 1850 1,85
Quru palıd 700 0,7

Maye ρ,kq/m3  ρ, q/sm3 Maye ρ,kq/m3  ρ, q/sm3

Anilin 1020 1,02 Yağ, maşın 900 0,90
Aseton 790 0,79 Bal 1350 1,35
Benzin 710 0,71 Maye hava (1940 C-də) 860 0,86
Qliserin 1260 1,26 Maye qalay (4000C-də) 6800 6,8
Sulfat turşusu 1800 1,8 Neft 800 0,80
Dizel yanacağı 800 0,80 Süd 1030 1,03
Efir 710 0,71 Spirt 800 0,80
Civə 13600 13,6 Saf su 1000 1,0
Yağ, günəbaxan 930 0,93 Dəniz suyu 1030 1,03
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(

Bəzi qazların  sıxlığı (normal atmosfer təzyiqində və t=200C-də)

Bəzi materialların sürtünmə əmsalının qiymətləri

Qaz ρ,kq/m3  ρ, q/sm3 Qaz ρ,kq/m3  ρ, q/sm3

Arqon 1,78 0,00178 Oksigen 1,430 0,00143
Azot 1,250 0,00125 Xlor 3,210 0,00321
Təbii qaz 0,800 0,0008 Hidrogen 0,090 0,000090
Metan 0,72 0,00072 Su buxarı(1000 C-də) 0,590 0,00059
Karbon oksid (II) (dəm qazı) 1,250 0,00125 Hava(00 C-də) 1,290 0,00129
Karbon oksid (IV) (karbon 
qazı)

1,980 0,00198 Helium 0,180 0,00018

Ağac üzərində ağac 0,30-0,52
Rezin beton üzərində 0,60-0,75
Dəri kəməri çuqun təkər 
üzərində

0,48-0,58

Polad üzərində polad 0,14-0,17
Polad ağac üzərində 0,5-0,65
Polad buz üzərində 0,03-0,16
Metal dəri üzərində 0,60-0,70
Ağac quru torpaq üzərində  0,68-0,74
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İZAHLI LÜĞƏT 

(Əsas terminlər və anlayışlar) 

A 
Qaz  - maddənin aqreqat halı, forma və həcmini saxlamır. 
Buxarlanma  - buxara dönüşmə, mayenin açıq səthində baş verir. 
Atmosfer - planetləri və ulduzları əhatə edən hava təbəqəsi. 
Hesablama cismi  -  başqa cisimlərin vəziyyəti  həmin cismə nəzərən müzakirə olunur. 

B 
Barometr  -    atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. 

Q 
Gedilən yol  -  Hər hansı zaman fasiləsində cızılmış trayektoriya hissəsinin uzunluğu. Cisim 
trayektoriyanın eyni bölməsini bir neçə dəfə keçə bilər, yolu tapmaq üçün toplananların sayını 
həmin qədər götürməliyik. 

Bərkimə  -  maye haldan bərk hala keçmə  procesi. 
Qrafik – hər hansı prosesin kəmiyyət asılılığını ifadə edən şəkil. 

D
Diffuziya  - Bir maddənin atomlarının, yaxud molekullarının istilik hərəkətləri nəticəsində 
digər maddənin atomlarının (molekullarının) aralığına daxil olmasıdır. 
Bölgünün qiyməti  -  şkalanın ən kiçik bölgüsünə uyğun fiziki kəmiyyətin qiyməti. 
Deformasiya  -  cismin  formasının, yaxud həcminin dəyişməsi. 
Ərimə  -  bərk haldan maye hala keçmə prosesi. 

E 
Etalon – Ölçünün dəqiq nümunəsi,onlara əsasən digər mövcud cihazlar-alətlər ölçülür. 

V
Vektorial kəmiyyət  - müsbət ədədi qiyməti və istiqaməti ilə xarakterizə olunan kəmiyyət. 
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Z 
Birləşmiş qablar  - bir-biri ilə birləşmiş  iki, yaxud, bir neçə qab. 

İ
İnersiya (ətalət)  -  cismə başqa cisimlər təsir etmədikdə sürətin saxlanması hadiisəsi. 
Ətalətlilik  - bütün cisimləri xarakterizə edən xüsusiyyət. Cismin mövcud sürətini dəyişmək 
üçün nə qədər çox vaxt lazım olarsa, cisim o qədər ətalətlidir. 

K
Kondensasiya  -  buxar haldan maye hala keçmə prosesi. 

M
Manometr  -  Qabdakı təzyiqin atmosfer təzyiqindən  böyük, yaxud kiçik təzyiqi ölçən cihaz. 
Ani sürət – Zamanın verilmiş anındakı,  ̀ yaxud trayektoriyanın verilmiş nöqtəsindəki sürət. 
Mexaniki hərəkət – müəyyən zaman müddətində fəzada cismin başqa cisimlərə nəzərən 
vəziyyətini dəyişməsi. 
Hadisə  -  təbiətdə baş verən hər cür dəyişiklik. 
Bərk  -  maddənin aqreqat halı,mövcud forma ilə xarakterizə olunur. 
Ümumdünya cazibəsi -  kainat cisimlərinin qarşılıqlı cazibəsi.                                   

N 
Normal  atmosfer təzyiqi  -  00 C-də 760  mm  hündürlükdə  şaquli civə sütununun təzyiqi. 

P 
Paskal qanunnu - qapalı qabda mayeyə, yaxud qaza edilən təzyiq dəyişmədən qazın, yaxud 
mayenin bütün nöqtələtinə verilir. 

R 
Şlüz  -  su səviyyələri müxtəlif olan çaylardan, yaxud kanallardan gəmilərin bir məntəqədən 
başqasına keçirmək üçün istifadə olunan qurğu. 

S 
Maye – maddənin aqreqat halı. Axıcıdır, qabın formasını alır, həcmini saxlayır. 
Sıxlıq -  cismin kütləsinin,   həcminə olan nisbətinə bərabər olan kəmiyyət. 
Spidometr  -  sürəti ölçən cihaz. 
Ağırlıq qüvvəsi -  cisimlərin Yer tərəfindən cəzb olunduğu qüvvə. 
Skalyar  -  yalnız ədədi qiyməti ilə xarakterizə olunan kəmiyyət. 
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T 
Əvəzləyici – cismə eyni zamanda  bir neçə qüvvə kimi təsir  edən bir qüvvəyə. 
Trayektoriya  -  hərəkət zamanı cismin nöqtəsinin cızdığı xətt. 

F
Fiziki  kəmiyyət  -   artıq, yaxud əskik olan, ölçülə bilən  hər şey. 

Z 
Qüvvə  - bir cismin digər cismə təsirini xarakterizə edən kəmiyyət. 

H
Hipotez  -  nəyinsə barəsində doğruluğu isbatlanmamış fikir, ehtimal. 
Huk  qanunu  -  kiçik deformasiya zamanı dartılmış (sıxılmış) yayda əmələ gələn deformasiya 
qüvvəsi yayın uzanması ilə düz mütənasibdir. 
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MÖVZU GÖSTƏRİCİSİ 

Aqreqat halı 34, 49
atom  35, 38, 39
atom nüvəsi 39
buxarlanma 48
hesablama cismi 58

təbiət 21
təbiət hadisələri 21
qollu tərəzi 9
barometr 134, 135

birbaşa ölçmə  14
qeyri birbaşa 14
uzunluğun 16

gedilən yol 61
yerdəyişmə 65, 67
qravitasiya sabiti 92

bölgünün qiyməti 15
müşahidə 24
diffuziya 41, 43
ərimə 48
deformasiya 96
diaqram 33

vahidlər sistemi 8
etalon 8
 uzunluq vahidi 9
 kütlənin  10
 zamanın  12
 temperaturun 12
 sıxlığın 52
 sürətin 71
 qüvvətin 91
 təzyiqin  118
 sahənin 12
 həcmin 13
eksperiment 24 
elektron 39

vektor 65, 67
vektorlar bərabərdir 66, 67
 qaşılıqlı əks  66, 67

birləşmiş qablar 127

inersiya 86
ətalətlilik  88, 90

kondensasiya 48
ətalət qamunu 86
 Ümumdünya cazibəsi 92
 Paskal 122
 Huk 97
 
manometr 134, 135
kütlə 88, 90
molekul 37, 38, 44
mexaniki hərəkət 58
 bərabər 68
 dəyişən  68, 70
 rəqsi 61
ani sürət 77
ümumdünya cazibəsi 91, 92
maddə 37, 38, 40
 sadə 38
 mürəkkəb 38
maddənin quruluşu 36
neytron 39

buxar əmələ gəlmə 48

plazma 32
proton 39

rəqsi hərəkət  61

sıxlıq 52
damcıladıcılı araba 64, 67
skalyar 66, 67
spidometr  68
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sıxlıq 50
sürət 71, 75
orta sürət 76
kobudluq 106
sərtlk 97
elastiki cisim 97
 plastiki  97

trayektoriya  61, 63
 düzxətli 61, 63
 əyri xətli  61, 63
Torriçelli təcrübəsi 131

cisimlərin qarşılıqlı təsiri 88

fiziki kəmiyyət 8
fiziki cisim 21
fizika 22
nisbi vəziyyət 60
 hərəkətin 60

mütləq xəta  16
 nisbi 17
təcrübə 24
tsikl 33

qüvvə 85, 93
 ağırlıq 94
 elastiklik  97
 Arximed 101
 sürtünmə 103
Əvəzləyici qüvvə  99
  toplanma 99

su dövranı 33
Yer üzərində su  33
çəki 95
təzyiq 118
 hidrostatik 125
 atmosfer 130
 qazın  121

sükunət sürtünməsi 103
 diyirlənmənin 103, 104
 sürüşmənin  103, 104
 yaş  110

hipotez  25
Huk qanunu  97
hidravlik press  136
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