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Kitabdan istifadə etmək üçün məsləhətlər

 Məsləhətləri oxuyun, xüsusi işarələrin funksiyası ilə tanış olun.

Bu işarə sinifdə həll olunası tapşırıqları 
göstərir. Bu tapşırıqların nömrələri dairələrə 
daxil edilmişdir, rənglidir, məsələn, 4 .

Bu işarə ev çalışmaları üçün ayrılmış 
tapşırıqları göstərir. Bu tapşırıqların nömrələri 
üçbucaqlılara daxil edilmişdir, məsələn, 1 .

Bu simvolla həlli tez-tez kifayət qədər zəka 
işlənməsini tələb edən məsələlər nəzərdə tu-
tulur. Bu tapşırıqların nömrələri dördbucaqlılara 
daxil edilmişdir, məsələn, 4  .

Bu işarələrlə qeyd olunmuş tapşırıqlar qrup 
çalışmaları üçün ayrılıb.

Bu işarələrlə oyunlar qeyd olunub. Riyazi 
bilik olmadan onlarda zəfər qazanmaq qeyri 
mümkündür.

Kim birinci olacaq. Bu işarə ilə verilmiş 
tapşırıqları həll edərkən, çalışın, zəkanızla 
birlikdə kəskin düşüncənizi göstərəsiniz.

Bu işarə tez-tez xatırladır ki, kitabda olan hər 
hansı əlavə qeydlər yolverilməzdir. Qeydlər 
yalnız dəftərdə aparılmalıdır. 

Qrup iŞi

Ev tapşırığı

Düşün

i

Sinifdə



5

100-DəK əDəDLəR

III FəSIL

Siz artıq qeyd etdiniz ki, ədədləri 
sadalamaq üçün yalnız 20-dək 

ədədlər kifayət deyil. İndi siz biliyinizi 
dərinləşdirib, başqa ədədləri tanıyaraq 
və onlardan istifadə edərək müxtəlif cür 

maraqlı məsələlər həll edəcəksiniz.
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Onluqlar1
Sinifdə

1

2

• Qutuda neçə çiyə-
lək var?
• Qutuda neçə onluq 
çiyələk var?

• İki qutuda neçə 
onluq çiyələk var?
• İki qutuda neçə 
iyirmilik çiyələk var?

• Qutuda neçə qələm 
var? 
• Qutuda neçə onluq 
qələm var?

• İki qutuda neçə 
onluq qələm var?
• İki qutuda neçə 
iyirmilik qələm var?

onluq

onluq

təklik

təklik

1

2

2 onluq iyirmidir

10

20

on

iyirmi

0

0

20

Dərslər 56  -  59
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3

4

Burda 2 iyirmilik var, yəni 4 onluq

• Bu ədədin yazılışında 4 nəyi göstərir?

• Bu ədədin yazılışında 8 nəyi göstərir?

• Hər bir salxımda neçə üzüm dənəsi var?
• Cəmi neçə onluq verilib?
• İyirmilikləri sayın. Neçədir?

onluq

onluq

təklik

təklik

4

8

40

80

qırx

Səksən

0

0

4 onluq, yəni 2 iyirmilik, qırx 
deməkdir 40

8 onluq, yəni 4 iyirmilik,  
səksən deməkdir 80

2 onluq, yəni 20

2 onluq, yəni 20
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5

6

• Bu ədədin yazılışında 3 nəyi göstərir?
• Otuz sözü nəyi bildirir?

• Bu ədədin yazılışında 5 nəyi bildirir?
• Əlli sözü nəyi bildirir?

onluq

onluq

təklik

təklik

3

5

30

50

otuz

əlli

0

0

3 onluq, yəni iyirmi və daha bir 
onluq otuz deməkdir. 30

5 onluq, yəni 2 iyirmilik və daha  
1 onluq əlli deməkdir.

50

• Bu şəkildə neçə onluq təsvir olunub?
• Bu şəkildə neçə iyirmilik və neçə onluq təsvir 
olunub?

• Burada neçə onluq təsvir olunub?
• Cəmi neçə iyirmilyə ayırmaq olar və daha 
neçə onluq qalar?



9

7

8

• Bu ədədin yazılışında 6 nəyi bildirir?
• Altmış sözü nəyi bildirir?

• Bu ədədin yazılışında 7 nəyi bildirir?
• Yetmiş sözü nəyi bildirir?

onluq

onluq

təklik

təklik

6

7

60

70

altmış

yetmiş

0

0

6 onluq, yəni 3 iyirmilik altmış 
deməkdir.

7 onluq, yəni 3 iyirmilik və yenə 1 onluq 
yetmiş deməkdir.

60

70

• Sayın, üzüm 
dənələrində neçə 
onluq var? 
• Cəmi neçə iyirmilik 
təsvir olunub?

• Sayın, üzümün dənələrində neçə onluq 
var? 
• Cəmi neçə iyirmiliyə ayırmaq olar və daha 
neçə onluq qalar?
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9

• Bu ədədin yazılışında 9 rəqəmi nəyi bildirir?
• Doxsan sözü nəyi bildirir?

onluq təklik

9

90
Doxsan 

0

9 onluq, yəni 4 iyirmilik və yenə 1 onluq 
doxsan deməkdir. 90

• Şəkildə neçə onluq təsvir olunub? 
• Cəmi neçə iyirmiliyə ayırmaq olar?
• Yenə neçə onluq qalar?

Ev  tapşırığı

Üzüm salxımından istifadə edərək 30, 40, 50 ədədlərini təsvir edin.
• Bu ədədlərin yazılışında bütün onluqlar mərtəbəsində rəqəmlərin 

mənasını yazın.

On addım aşmaqla sayın və dəftərə müvafiq ədədləri yazın.

1

2

10 20
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Şəkildə neçə onluq çubuq təsvir olunub?
Bu miqdarın yazılışını ədədlə göstərin.

11-dən 20 dək bütün ədədləri sadalayın və dəftərə yazın.

Altmış, yetmiş, səksən ədədlərini şəkillərlə təsvir edin.

Əməlləri yerinə yetirin:
9 – 6 8 + 7 2 + 6 – 4 18 – 8 – 10

9 – 5 7 + 7 3 + 5 – 6 19 – 10 – 9

9 – 4 7 + 6 6 + 3 – 8 17 – 17 + 8

Suallara cavab verin:
• Hər şəkildə cəmi neçə çubuq var?
• Hər şəkildə neçə “göy” və neçə “qırmızı” çubuq var?
• Hər şəkildə çubuqların neçə onluğu var?
• Hər şəkildə neşə “göy” və “qırmızı” onluq çubuq var?

3

4

7

5

6
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Səksən bu cür yazılır:
a) 70 b) 80 c) 50 ç) 40.

Altmış bu cür yazılır:
a) 60  b) 70  c) 20  ç) 30.

4 onluq deməkdir
a) 50  b) 30  c) 80  ç) 40.

İki iyirmilik deməkdir
a) 50  b) 40  c) 60  ç) 20.

Şəkildə verilən kubların sayı
a) 20     b) 30     c) 40     ç) 60.

Doxsanın yazılışında – 90 – 9 rəqəmi (onluq mərtəbəsinin rəqəmi) 
bildirir

a) 8 təkliyi b) 8 iyirmiliyi
c) 9 onluğu d) 9 iyirmiliyi.

1

2

3

4

5

6

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin):
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Onluqlar və təkliklər 2

Yada salaq, 11-dən 20-dək ədədləri necə təsvir edərdik və  
yazardıq?

1

Sinifdə

1

2

10

3

5

7

4

6

8

9

onluqlar təkliklər

11

onluqlar təkliklər

21

onluqlar təkliklər

02

11 təklik = ?  onluq ?  təklik

12 təklik = ?  onluq ?  təklik

20 təklik = ?  onluq

13 onluq = ?  onluq və yenə ?  təklik
14 onluq = ?  onluq və yenə ?  təklik
15 onluq = ?  onluq və yenə ?  təklik
16 onluq = ?  onluq və yenə ?  təklik
17 onluq = ?  onluq və yenə ?  təklik
18 onluq = ?  onluq və yenə ?  təklik
19 onluq = ?  onluq və yenə ?  təklik

Dərslər 60  -  63
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Onluqlara ayıraq:

• Neçə onluğa ayırdıq?
•  Yenə neçə onluq qaldı?

• İyirmilik və yenə neçə onluqdur?
•  Bu ədədi oxuyun.

21 = ?  onluq və yenə ?  təklik
22 = ?  onluq və yenə ?  təklik
24 = ?  onluq və yenə ?  təklik

26, 27, 29 ədədləri sadalayın.
• Onların hər birində neçə iyirmilik var? Yenə neçə təklik 

qalar?

 37  otuz yeddi

2

3

4

5

2 onluq 3 təklik iyirmi üç deməkdir – 23
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Ədədin adının yazılışının bir 
hissəsinə boya töküldü. 

• Rati fikirləşir ki, bu ədədin onluqlar mərtəbəsinin rəqəmi 2 ola 
bilərdi.

• Elene düşündü ki, bu mərtəbənin ədədi 3-dür.
• Bu ədəd haqqında öz fikirinizi söyləyin.

• Neçə onluq ayrıldı?
•  Yenə neçə təklik qaldı?
• Cədvəli doldurun:

• Neçə iyirmiliyə ayırmaq olar?
•  Yenə neçə təklik qalar?

37 = iyirmi + on yeddi, 37 ədədini oxuyun.

i y i r m i  v ə

onluq təklik

Rebusu həll edin:

Uşaqlar ikitəkərli və üçtəkərli velosipedlərlə gəzintiyə çıxdılar. 
Velosipedlərin təkərlərinin sayı 8-dir. Neçə velosiped ikitəkərlidir və 
neçəsi üçtəkərlidir?

Qiorqinin, Sandronun və Vatonun çalışmaları 3 müxtəlif balla 
qiymətləndirildi – 10-la, 9-la və 8-lə. Qiorqi on almadı, Sandro nə doqquz 
nə də on aldı. Müəllim Vatonun yazısını neçə balla qiymətləndirdi?

Düşün

tab

ma

1

2

3

4
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Verilən ədədləri dəftərdə bu nümunəyə əsasən təsvir edin:

30 _ otuz

32 _ otuz iki

34 _ otuz dörd

31 _ otuz bir

33 _ otuz üç

35 _ otuz beş

30 təklik

32 təklik

34 təklik

31 təklik

33 təklik

35 təklik

 onluq

 onluq və yenə  

 təklik

 onluq və yenə  

 təklik

 onluq və yenə  

 təklik

 onluq və yenə  

 təklik

 onluq və yenə  

 təklik

 iyirmilik və daha
 təklik 

 iyirmilik və yenə  

təklik 

 iyirmilik və yenə
 təklik 

 iyirmilik və yenə 

 təklik 

 iyirmilik və yenə 

 təklik 

 iyirmilik və yenə  

 təklik 

1

3

5

2

4

6

Ev  tapşırığı

1

39 _ otuz doqquz

39 təklik

3 onluq və daha 9 təklik

1 onluq və daha 19 təklik 

Nümunə
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2 onluq və 1 təklik deməkdir
a) 22 b) 21 c) 20.

Kubların sayını ədədlə yazın:
a) 25 b) 26 c) 27.

Düzgün bərabərsizliyi seçin:
a) 2 onluq və yenə 3 təklik >22
b) 2 onluq və yenə 3 təklik <22
c) 1 onluq və yenə 9 təklik >23.

Beş yeşiyin hərəsində on alma var.  
Beş yeşikdə cəmi neçə alma var?

a) 30 b) 50 c) 40.

Şəkildə hansı ədəd təsvir olunub?
a) 11 b) 12 c) 13.

1

3

4

5

2

Əşyaların sayını ədədlə yazın:
• Diaqramla hansı ədəd təsvir olunub?
• Neçə onluq və yenə neçə təklik var? 

1      3   

2

2

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin)
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Teqanın üç qutusu var. Birinci qutuda 10 diski, ikincidə də – 10, 
üçüncüdə isə – yalnız 6 disk cizgi filmi var. Bu qutularda Teqanın cəmi 
neçə diski var?

Ədədi söyləyin, hansı ki ibarətdir: 
1  Yalnız 4 onluqdan;
2  5 onluq və 2 təklikdən;
3  4 onluq və 8 təklikdən;
4  3 beşlik və 2 təklikdən.

Vasonun 47 qələmi var. 
• Vasonun qələmlərinin sayını ən böyük neçə 

onluqlara ayırmaq olar? Yenə neçə qələm qalar?
• Vasonun qələmlərinin sayını ən böyük neçə 

iyirmilyə ayırmaq olar? Yenə neçə qələm qalar? 

Bu üçbucaqlıların sayını müxtəlif üsulla yazın.

• Alınmış ədədi söyləyin.

60-dək ədədlər3
Sinifdə

1

3

4

2

onluqlar təkliklər

iyirmiliklər təkliklər

Dərslər 64  -  67
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• Neçə onluğa ayırdıq?
• Yenə neçə təklik qaldı?
• Cədvəli doldurun:

• Ən böyük neçə iyirmiliyə ayıra 
bilərik? Yenə neçə təklik qalar?

• Ədədi oxuyun: 58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

• Bütün birrəqəmli ədədləri sadalayın. Onlar hansı sətirdə 
yerləşiblər?

• Birinci sətirdə ikirəqəmli ədəd var ya yox? Əgər varsa, 
söyləyin.. 

• Burada neçə ikirəqəmli ədəd verilib?
• Yuxarıdan altıncı sətrin ədədlərini oxuyun.
• Soldan sağa ədədlər hansı qayda ilə düzülüb? Hər sonrakı 

ədəd əvvəlkindən nə qədər böyükdür?
• Sonuncu sütuna diqqət yetirin. Hər sonrakı (aşağı) ədəd 

əvvəlkindən nə qədər böyükdür?
• Hər bir sütundakı ədədlər həmin qayda ilə düzülüb ya yox?
• Cədvələ baxın və 46-dan əvvəlki və sonrakı ədədləri sadalayın.
• 43-dən 10-la böyük olan ədəd hansıdır?

5

6

onluqlar təkliklər

iyirmiliklər təkliklər

Cədvələ diqqət yeti-
rin. Burada 1-dən 60-
dək ədədlər verilib.
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Misalları dəftərə köçürün və buraxılmış yerləri doldurun:

3, 4, 5 ədədlərindən seçib iki müxtəlif ədədlə alınan bütün 
ikirəqəmli ədədləri yazın.

Sopo 38 dəftər aldı. Onlardan 8-ni kağız kisəyə yerləşdirdi , 
qalanını isə bərabər sayda üç eyni cür qutuya bölüşdürdü. Hər 
bir qutuda neçə dəftər var?

Aşağıda sadalananları rəqəmlə yazın:
• dörd onluq və 4 təklik?
• beş onluq və 9 təklik?
• iki iyirmilik və üç təklik?
• üç iyirmilik və 1 təklik?

Qiorqi, Tedo və Mixanın 
birlikdə 60 qoyunları var. 
Onlar qoyunları bərabər sayda 
bölüşdürdülər. Diaqramdan 
istifadə edin və fikirləşin, hər 
birinə neçə qoyun düşdü?

7

8

9

11

10

56 = 50 +   56 = 40 +   56 = 40 +    + 6
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Ev  tapşırığı

43 ədədini iki müxtəlif qayda ilə yazdılar:

Bu qayda ilə 56 ədədini yazın.

50-dən 60-dək bütün ədədləri sadalayın və yazın.

Cədvəli dəftərə köçürün və doldurun:
əvvəlki ədəd ədəd sonrakı ədəd

31

47

53

• 43 ədədi 53-dən nə qədər kiçikdir?
• 34 ədədi 44-dən nə qədər kiçikdir?

Saydıqca sadalanan ədədləri dəftərə yazın:

1

2

3

4

5

onluqlar təkliklər iyirmiliklər təkliklər
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Ədədi söyləyin, hansı ki ibarətdir:
1  Yalnız 3 onluqdan;
2  Yalnız 2 iyirmilikdən;
3  Yalnız 4 beşlikdən;
4  1 iyirmilik və 12 təklikdən.

6

Qırx yeddi ibarətdir:
a) 2 onluqdan və 7 təklikdən
b) 4 onluqdan və 7 təklikdən
c) 17 təklikdən

57 ibarətdir:
a) 5 iyirmilikdən və 7 təklikdən
b) 2 iyirmilikdən və 7 təklikdən
c) 2 iyirmilikdən və 17 təklikdən

58=
a) 50+8  b) 40+8     c) 5+8

53=
a) 5+3  b) 40+13     c) 50+13.

57=
a) 40+10+7     b) 5+7     c) 50+17.

1

2

3

4

5

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin)
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Riyazi oyun: “Şifrələmək”

Sinif şagirdləri 4-5 nəfərlik qruplara bölünür. Razılaşırıq 
ki, onluqları və təklikləri müəyyən edilmiş 
işarəciklərlə qeyd edəcəyik (“şifrələyirik”), 
məsələn onluqları –  işarəsi iə, təklikləri 
isə –  işarəsi ilə.. Buna uyğun olaraq 
ədədləri şifrələyirik, məsələn, 25 – 

. 
Oyun iki mərhələ ilə davam edir.

 I mərhələ. Müəllim lövhədə 10 ikirəqəmli ədəd yazacaq, qruplar 
bu ədədləri alınmış işarələrlə qeyd edib müəllimə təqdim edəcəklər. 
Müəllim nəticələri onların düzgün və tez yerinə yetirilməsinə görə 
qiymətləndirəcək.

 II mərhələ. Qruplar özləri 10 ikirəqəmli ədəd seçəcəklər, 
onları “şifrələyəcəklər” və yalnız şifrələnmiş hissələri başqa 
qruplarla dəyişəcəklər, onlar da bu ədədləri tapmalıdırlar. Tərtib 
olunmuşları və tapşırıqların nəticələrini lövhədə yazacaqlar – onları 
qiymətləndirmək başqa qruplara həvalə edilir. Tərtib edən də, 
cavabı düzgün tapan da qiymətləndirilir.
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• Şəkildə neçə onluq təsvir olunub?
• Kubların bu sayı hansı ədədlə 

yazılar?
• Bu ədəddə neçə iyirmilik ayırmaq 

olar?

• Kublar cəmi neçə onluğa ayrılıb?
• Yenə neçə təklik var?
• Doldurulmuş cədvəlin düzgünlüyünü 

yoxlayın:

• Ayrılmış onluqlardan neçə iyirmilik yaranar?
• Ədədi oxuyun: 63 .

Müxtəlif üsulla təsvir edin,  
cədvəllərin doldurulmasını  
tamamlayın (dəftərdə).

100-dən kiçik ədədlər 4
Sinifdə

1

2

3

onluqlar təkliklər

onluqlar təkliklər

36

iyirmiliklər təkliklər

73

73

Dərslər 68  -  71
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• Fiqurların sayını qiymətləndirin – yalnız onluqlardan ibarət 
olan bu saya ən yaxın ədədi yazın. 

• Sayaq və yoxlayaq.

Müxtəlif üsullarla ifadə edin: 84 (səksən dörd)

Müxtəlif üsullarla ifadə edin: 96 (doxsan altı).

4

5

6

qiymətləndirək 30

sayaq 
neçədir     34

Nümunə

1

2

qiymətləndirək ?

qiymətləndirək ?

sayaq 
neçədir     ?

sayaq 
neçədir     ?
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Qiymətləndirin – yalnız onluqlardan ibarət olan ən yaxın ədədi 
yazın.

qiymətləndirək ?

sayaq 
neçədir     ?

Ev  tapşırığı

67-ni (altmış yeddi) müxtəlif üsullarla ifadə edin.

Verilmiş saya görə doldurun:

Məryəm doxsan altı ədədini bu cür təsvir etdi.

• Məryəm cədvəli düzgün doldurdu?
• Siz necə doldurardınız?

1

2

4

3

onluqlar təkliklər 

 onluq,  təklik

altmış...

 iyirmilik,  təklik 

onluqlar təkliklər

96
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Hansı diaqram daha çox ədəd təqdim edir, sağ ya sol?5

96=
a) 80+6  b) 90+6  c) 90+16.

94-dən əvvəlki ədəddir
a) 92  b) 93  c) 95.

97=
a) 80+17  b) 80+7  c) 90+17.

76=
a) 60+6  b) 60+16  c) 70+16.

Cədvəl üzrə ədəd verilib
a) 13  b) 49  c) 59.

1

5

2

3

4 təkliklər

9

onluqlar

4

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin)
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Kim birinci olacaq?

Açiko əlli altını bu cür yazdı – 416.
Bu cavab haqqında siz nə düşünürsünüz?

Tiniko altmış üçü bu cür yazdı – 603.
Siz bu ədədi nə cür yazardınız?

i

1

2

Qiqa doxsan beşi bu cür yazdı – 8015.
Siz bu ədədi nə cür yazardınız?

Beka yetmiş doqquzu bu cür yazdı – 6019, 
səksəni isə bu cür – 420.
Siz bu ədədləri nə cür yazardınız?

3

4

95-dən sonrakı ədəddir
a) 93  b) 94  c) 96.

86-dan 10 vahid kiçik ədəddir
a) 76  b) 96  c) 46.

6

7
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Ədədi “qatarı” doldurun: 

Bütün cəmlərin bərabər olması üçün hansı iki açıqcanın yerini 
dəyişməliyik?

İki yeşikdə cəmi 80 alma var idi. Bir yeşikdən ikinciyə iyirmi 
alma yığdıq, yeşiklərdə almaların miqdarı bərabərləşdi. Əvvəlcədən 
hər yeşikdə neçə alma var idi?

Düşün

1

2

3

+10 +10+10 +10
13

–10 –10–10 –10
78

+10 –10+10 –10
15

+10 +10–10 –10
13

30  + 20 30  + 40 10  + 50

1

2

3

4
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Birrəqəmli ədədlərdir: 0, 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9.
• 20-dək bütün ikirəqəmli ədədləri sadalayın

2 onluq və 7 təklik olan ədədi yazın. Bu ədəddə cəmi neçə 
təklik var?

Ədədlər verimişdir: 13, 17, 96. 
Hər birində onluqlar mərtəbəsinin və təkliklər mərtəbəsinin 

rəqəmini göstərin.

Ədədlər verilmişdir:
   11, 14, 40, 44, 29, 90, 99.

• 40-da 0 və 4 rəqəmi nəyi göstərir?
• İzah edin, bu ədədlərin yazılışında hər bir 

rəqəm nəyi göstərir?

Yazılışı məlum olan ədədləri oxuyun, əgər:
1  Onluqların ədədi 5, təkliklərin – 3;
2  Təkliklərin ədədi 7, onluqların – 4;
3  Onluqların ədədi 8, təkliklərin – 2-lə az;
4  Təkliklərin ədədi 6, onluqların – 3 vahid çox.

Ədədlər verilmişdir:
   15, 51, 7, 70, 2, 13, 1, 9, 10, 99

Bu ədədlərdən bir cərqəyə birrəqəmli ədədləri, ikinci cərqəyə - 
ikirəqəmli ədədləri yazın.

Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlər5
Sinifdə

1

2

4

5

6

3

4 0

Dərslər 72  -  74
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• Tutaq ki, qələmlərin bu sayına qələmlərin daha bir onluğunu 
əlavə etdik. Bu sayla hansı ədəd təsvir olunacaq?

• Əgər iki onluq əlavə etsək, onda hansı ədəd təsvir olunacaq?

7

• 3, 5, 9 rəqəmləri ilə neçə ikirəqəmli ədəd alınar? 
• Onların arasında neçə ədədin rəqəmi təkrar olmayacaq?

Anano, Salome, Sofo və Lela müğənnilər müsabiqəsində 
iştirak edirlər. Onlardan yalnız ikisi qalib gələcək. Qaliblərin bütün 
mümkün olan cütlüyünü yazın.

İfadələri dəftərə köçürün və buraxılmış yerləri doldurun: 

Düşün

1

2

3

39 + = 40 1+ = 90 1– = 79

Ev  tapşırığı

Dəftərə köçürün və buraxılmış yerləri doldurun:
10 təklik = ... onluq
13 təklik =... onluq ... təklik
93 təklik= ... onluq ... təklik 

1
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Ədədlər verilmişdir:
   16, 52, 6, 72, 3, 14, 2, 8, 7, 99.

Bir cərgəyə birrəqəmli ədədləri, ikinci cərgəyə ikirəqəmli ədədləri 
yazın.

3 onluqdan və daha 8 təklikdən ibarət olan ədədi yazın. Bu 
ədəddə cəmi neçə təklik var?

Ədədləri köçürün:
   11, 14, 40, 44, 29, 90, 93.

Hər birinin altında sonrakı ədədi yazın.

Dəftərə köçürün və buraxılmış ədədləri yazın:
 13 –  = 7  12 –  = 5  5+  = 14

 4 +  = 11  9 +  = 18  8 +  = 16.

Rəqəmlərin müəyyən qayda ilə düzülməsi üçün siz hansı 
ədədlər əlavə edərdiniz?

39, 40,  , 42,  ,  , 45,  ,  , 48,  , 50,  

89,  , 91,  ,  , 94,  , 96,  , 98,  

2

3

4

5

6

37-də onluqlar mərtəbəsinin ədədidir
a) 7  b) 3  c) 4.

49-da təkliklər mərtəbəsinin ədədidir
a) 4  b) 9  c) 8.

1

2

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin)
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97 ədədində 9 rəqəmi göstərir
a) 9 təkliyi     b) 8 onluğu  c) 9 onluğu.

90 ədədində 0 rəqəmi göstərir 
a) 9 təkliyi    b) 9 onluğu     c) 0 təkliyi.

97-dən əvvəlki ədəddir
a) 96  b) 98  c) 99.

79-dan sonrakı ədəddir
a) 78  b) 80  c) 81.

3

4

5

6

Riyazı oyun: “Şifrələmək”
(davamı)

Sinif şagirdləri 4-5 üzvlük qruplara bölünürlər. Razılaşırıq ki, 
təklikləri –  işarə ilə, onluqları – , iyirmilikləri –  işarələrlə 
qeyd edəcəyik. 

Oyun iki mərhələdə davam edir.

I mərhələ. Müəllim lövhədə 5 ikirəqəmli ədəd yaza caq, 
qruplar hər bir ədədi dörd müxtəlif şəkildə yazacaq (məsələn, 32 
–  ,  , , ) və 

yazdıqlarını müəllimə təhvil verəcəklər. Yazıların düzgünlüyü ilə 

birgə onların müxtəlifliyi də qiymətləndiriləcək.

II mərhələ. Qruplar bir-birinə ikirəqəmli ədədləri söyləyirlər. 
Hər biri çalışır rəqibin söylədiyi ədəddə mümkün olduğu qədər 
az miqdarda işarədən istifadə etsin (məsələn, 32 üçün bu cür 
yazılır – ).
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Anbarda 5 yeşik vardı.  
Bir o qədər yenə əlavə etdilər.  

Anbarda yeşiklərin sayı ikiqat artdı – yəni iki dəfə artdı. Hal- 
hazırda neçə yeşik var?

İkiqat artırmaq üçün hansı ədədləri toplamaq lazımdır?

Sayını ikiqat artırırıq6
Sinifdə

1

6

2

4

3

5

5 5+ =

Dairələrlə elə doldurun ki, ikiqat böyük ədəd alınsın. Alınan 
saya müvafiq buraxılmış ədədləri doldurun.

? ?+ = ?

? ?+ = ?

? ?+ = ?

? ?+ = ?

Dərslər 75  -  77
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• Onluğu ikiqat artırmaqla nə alınar?
• Uyğun bərabərliyi yazın.

• İyirmiliyi ikiqat artırmaqla alınar ...
• Uyğun bərabərliyi yazın.
 

Vatonun 8 oyuncaq maşını var, Qiorqinin də – bir o qədər. 
Hər ikisinin birlikdə neçə oyuncaq maşını var?

Rəqqaslar müsabiqəsinin birinici günü Qiorqi 30 balla 
qiymətləndirildi. İki gün sonra onun balları ikiqat artdı. İki gündən 
sonra Qiorqinin neçə balı oldu? 

Keçən il köynəyin qiyməti 7 lari idi. Bu il onun qiyməti ikiqat 
artdı. Bu il bu köynəyin qiyməti neçədir?

Səhərdən çayda 20 balıqçı 
balıq tuturdu. Günorta onların 
sayı ikiqat artdı. Günorta çayda 
neşə balıqçı balıq tuturdu?

7

8

9

10

11

12
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Ev  tapşırığı

1 2

Sayını ikiqat artırın:

? ?+ = ? ? ?+ = ?

Əməlləri yerinə yetirin:
1  10 + 10 2  3 + 3 3  4 + 4 4  9 + 9 5  5 + 5

6  7 + 7 7  2 + 2 8  6 + 6 9  8 + 8.

Ninonun 7, Məryəmin da eyni sayda gəlinciyi var. Hər ikisinin 
neçə gəlinciyi var?

Cümləni tamamlayın:
1  Əgər onu ikiqat artırsaq, alarıq ...
2  Əgər iyirmini ikiqat artırsaq, alarıq ...
3  Əgər səkkizi ikiqat artırsaq, alarıq ...

3

4

5

Beşliyi ikiqat artırmaqla alarıq 

a) iyirmilik    b) beşlik    c) onluq

İyirmilik alınar
a) onluğu ikiqat artırmaqla
b) üçlüyü ikiqat artırmaqla
c) beşliyi ikiqat artırmaqla

1

2

? ?

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin)
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Dördlüyü ikiqat artırmaqla alınar
a) 10  b) 8  c) 4.

Qırx alınar
a) Onluğu ikiqat artırmaqla
b) İyirmini ikiqat artırmaqla
c) Beşliyi ikiqat artırmaqla

3

4

Kim birinci olacaq?

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

Luka ədədi ikiqat artırmaqla 18 aldı. Luka hansı ədədi ikiqat 
artırmışdı?

Keçən il pərdənin qiyməti 9 lari, sobanın qiyməti isə 10 lari 
idi. Bu il onların qiyməti ikiqat artdı. İndi soba pərdədən neçə 
lari bahadır?

i

1

2

3

Rebusları izah edin:

Düşün

r

q
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12-ni iki eyni toplananın cəmi şəklində göstərək
    6 + 6 = 12,

onda    12 – 6 = 6.

İki eyni toplananlardan hər biri cəmin yarısıdır – cəmin 
ikiqat azalması ilə alınır.

Sayını ikiqat azaldırıq7
Sinifdə

Soldan bir neçə dairə təsvir edin, bir o qədər də dairə sağdan 
təsvir edin. İkiqat artmanın nəticəsini nəzərə alın – o, şəkildə təsvir 
olunub. Qeydləri doldurun.

1

? ?+ = 12

12 ?– = ?

Dairələri təsvir edin və əvvəlki məsələyə uyğun olaraq 
 boş yerləri doldurun.

2

? ?+ = 16

16 ?– = ?

Sandro bu şaftalıları iki cərgəyə 
düzdü. 

Hər cərgədə neçə şaftalı var?

Hər cərgədə şaftalıların sayı 
ümumi şaftalıların yarısı qədərdir.

3

? ?

? ?

Dərslər 78  -  80
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Əks istiqamətdə saymadan istifadə edərək 10-u yarıya bölün.7

• Dördbucaqlıların sayı    

           

bu dördbucaqlıların sayının yarısıdırmı? 

	 	 	 	 	 	 • Necə yoxlayaq?

1  14-ün alınması üçün hansı ədədi ikiqat artırmalıyıq?

2  İkiqat azaltmaq üçün 14-dən hansı ədədi çıxmalıyıq?

4

5

? ?+ = 14

14 ?– = ?

Əks istiqamətdə saymaqla 12-ni ikiqat  
azaldaq.

6

0
1

2
3

4
5

7

9

11

6

8

10

12

• Əks sayarkən hansı 
ədəddə dayanmalıyıq?

• 6-ya çatana qədər neçə ədəd 
saydıq?

• 12-ni yarı bölməklə hansı ədədi alarıq?

12 ?– = 6
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Ev  tapşırığı

1

3

2

4

Buraxılmış yerləri verilmiş sayda dairələrlə, bərabərləkləri 
– ədədlərlə doldurun.

Tatonun 20 larisi vardı. Top aldıqdan sonra onun məbləği ikiqat 
azaldı. Top neçəyə idi?

Buraxılmış yerləri doldurun:

Ana iki uşağına 60 fındığı bərabər sayda 
bölməsi üçün bu fındıqların sayını gərək...

İki dost arasında 18 qozu bərabər sayda necə bölərdiniz?

Ədədi pillədən və əks saydan istifadə edin və ikiqat 
azaldın 8, 18, 16, 14, 12.

5

6

7

8

? ?+ = 14

14 ?– = ?

? ?+ = 12

12 ?– = ?

? ?+ = 10

10 ?– = ?

? ?+ = 16

16 ?– = ?

?

?

?

?
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4-ü ikiqat artırmaqla alınar
a) 2  b) 8  c) 9.

6-nı ikiqat artırmaqla alınar
a) 3  b) 9  c) 12.

12-ni ikiqat azaltmaqla alınar
a) 6  b) 7  c) 8.

7-ni ikiqat artırmaqla alınar
a) 12  b) 14  c) 10.

14-ü yarıya bölməklə alınar
a) 9  b) 8  c) 7.

10-u ikiqat artırmaqla alınar
a) iyirmi       b) qırx  c) altmış.

İyirmini yarıya bölməklə alınar
a) iyirmi  b) on  c) beş.

60-ı yarıya bölməklə alınar
a) 20  b) 30  c) 40.

80-ni yarıya bölməklə alınar
a) 20  b) 30  c) 40.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin)
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Sayını qiymətləndirək8
Sinifdə

	 • Almaların sayı 
çoxdur, yoxsa 
armudların?

Burada aydın görünür hansı çoxdur; nə qədər çoxdur?

Təxminən dairələrin sayı kubların sayının yarısı qədər var ya 
yox?

Sayları müqayisə edin.

İkinci topluda dairələrin sayı təxminən birinci dairələrin sayının 
yarısıdır ya yox? İkinci topluda saylar təxminən bərabərdir ya yox? 

1

2

3

Dərslər 81  -  83
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Təxminən çantada neçə kitab götürmək mümkündür?
a) Təxminən 5-ni 
b) Təxminən 50-ni
c) Təxminən 90-nı 

Sinifinizdə təxminən neçə parta var?
a) Təxminən 15   b) Təxminən 2 
c) Təxminən 50

Sinif otağınının təxminən neçə pəncərəsi ola bilər?
a) Təxminən 3   b) Təxminən 20 
c) Təxminən 40

Minik maşınında təxminən neçə kişinin 
əyləşməsi mümkündür?

a) Təxminən 5

b) Təxminən 20

c) Təxminən 50

4

5

6

7

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin):

61-i elə iki ədədin cəmi şəklində göstərin ki, 
1) Toplananlar təxminən bərabər olsunlar;
2) Birinci toplanan təxminən ikincinin yarısı qədər olsun;
3) Birinci toplanan təxminən ikincidən ikiqat artıq olsun.

Ninikonun 6 larisi, anasının isə beş larilik, on larilik və iyirmi 
larilik əskinasları var. Ana Ninikoya nə qədər pul verməlidir ki, 
onun pulu təxminən ikiqat artsın?

Düşün

1

2
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Şəkil əsasında cümlələri doldurun:
1  Üçbucaqlılar təxminən o 

qədərdir, nə qədər ...
2  Dairələrin sayı təxminən 

dördbucaqlıların sayının ...
3  Dördbucaqlılar təxminən ... 

dir, nə qədər ki, üçbucaqlılar və 
dairələr birlikdədir.

3

Bir əllə təxminən neçə qələm tutmaq mümkündür?
a) Təxminən 10   b) Təxminən 80 
c) Təxminən 70

Sinif otağınızda təxminən neçə stul var?
a) Təxminən 20    b) Təxminən 80 
c) Təxminən 90

Bir məktəb dərsliyinin qiyməti təxminən neçə laridir?
a) Təxminən 10 lari 
b) Təxminən 90 lari
c) Təxminən 80 lari

Partanızın üstünü örtməsi üçün təxminən dəftərin neçə vərəqi 
bəs edir?

a) 6    b) 60   c) 90.

Bir dondurmanın alınması üçün təxminən neçə lari lazımdır?
a) 1 lari   b) 20 lari     c) 40 lari.

1

2

3

4

5

Ev  tapşırığı

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin):
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Birinci maşın qarajında 9, ikincidə isə 20 avtomobil var. Birinci 
qarajdakı avtomobillərin sayı təxminən ikinci qarajdakı avtomobillərin 
sayının 

a) ikiqatıdır   b) yarısıdır    c) bərabəridir

Bir tövlədə 18, ikincidə isə 20 inək var. O zaman təxminən 
a) Birinci tövlədəki inəklərin sayı ikinci tövlədəki inəklərin sayının 

yarısı qədərdir. 
b) İkinci tövlədəki inəklərin sayı birinci tövlədəki inəklərin sayının 

ikiqatıdır.
c) Tövlələrdəki inəklərin sayı bərabərdir.

Şəkil əsasında suallara cavab verin: hansı heyvanların və ya 
quşların sayları

1  Bərabərdir?   
2  Təxminən bərabərdir?
3  Biri təxminən ikincinin yarısıdır?
4  Biri ikincinin yarısıdır?

6

7

8
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Kim birinci olacaq?

Avtobusda 40 sərnişin var idi. Bu say öncə ikiqat azaldı, sonra 
isə ikiqat artdı. İkiqat artdıqdan sonra avtobusda neçə sərnişin 
olacaq?

Bazar gününün alış-verişindən sonra mağazaya gətirilmiş 80 
televizorun sayı yarıya endi. Çərşənbə axşamı bu ehtiyat yenə 
ikiqat azaldı. Çərşənbə axşamından sonra neçə televizor qalacaqdır?

Əgər 5-i ikiqat artırsaq, sonra yenə ikiqat artırsaq və alınmış 
ədədi ikiqat azaltsaq hansı ədədi alarıq? 

Hansı ədəd böyükdür: 9-un ikiqat artırılması, yoxsa 40-ın ikiqat 
azalması ilə alınan ədəd?

i

1

2

3

4

Rebusları izah edin:

Düşün

k Da
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• Neçə üçbucaqlı təsvir olunmuşdur?
• Neçə beşlik ayırdıq?
• Beşlikləri ayırdıqdan sonra neçə üç-

bucaqlı qaldı?
• Neçə üçbucaqlı əlavə etməklə yenə bir 

beşlik qurmaq olardı?
• Qeyd olunanları tamamladıqdan sonra 

cəmi neçə beşlik olacaqdı?

• Beşliklər yazılıbdır 
(məsələn, 10 ədədi iki 
beş likdir, 15 isə 3 beşlik dir). Sonrakı beşliyi hansı ədədlə göstərə 
bilərik? 

• 17 ədədi hansı beşliyə daha yaxındır: 15-ə yoxsa 20-yə?
• 17-nin ən yaxın beşliyi hansı ədəddir?

• Onluqlar yazılmışdır. Sonrakı onluqları sadalayın. 
• 17 hansı ədədə daha yaxındır, ona yoxsa 

iyirmiyə? 17-nin yaxın onluğu hansı ədəddir? 
• 13 hansı ədədə daha yaxındır, ona yoxsa 20-

yə? 13-ə yaxın onluq hansı ədəddir?

ədədin ən yaxın beşliyini, onluğunu, 
iyirmiliyini söyləyin 9

1

2

3

Sinifdə

0 105 15 20 25

0 2010 30 40

Dərslər 84  -  86
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• İyirmiliklər verilmişdir: 20, 40, 60, 80;
• 35-ə ən yaxın olan iyirmiliyi söyləyin;
• 45-ə ən yaxın olan iyirmiliyi söyləyin;
• 75-ə ən yaxın olan iyirmiliyi söyləyin.

4
0 4020 60 80

16-ya ən yaxın olan beşlikdir
a) 15   b) 20  c) 25

16-ya ən yaxın olan onluqdur
a) 10   b) 20    c) 30.

37-yə ən yaxın olan onluqdur
a) 30   b) 40    c) 50.

28-ə ən yaxın olan iyirmilikdir
a) 20   b) 40    c) 60.

4-ə ən yaxın olan beşlikdir
a) 0   b) 5     c) 10.

71-ə ən yaxın olan iyirmilikdir
a) 40   b) 60    c) 80.

1

2

4

3

5

6

Ev  tapşırığı

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin):

15 20 25

30 40 50

6040 80

10 20 20

20 40 60

50 10
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• Beşliklər yazılmışdır – 0, 
5, 10, 15. Sonrakı iki beşliyi 
söyləyin.

• 16-nın ən yaxın beşliyini söyləyin;
• 23-ün ən yaxın beşliyini söyləyin.

Ədədlər verilmişdir: 9, 19, 24, 12.
• Bu ədədlərdən 10 hansı ədəd üçün ən yaxın beşlikdir?
• Bu ədədlərdən 20 hansı ədəd üçün ən yaxın beşlikdir?
• 24-ün ən yaxın beşliyi hansı ədəddir?

0 105 15

7

8

Məsələləri həll edin:

Qiorqi 22 larilik çanta almaq istəyir. Onun yalnız on larilik 
əskinasları var. Çantanın qiymətini ödəməsi üçün ona neçə əskinas 
lazım olacaq?

Sandronun anası 17 larilik ətir almaq istəyir. 
Onun yalnız beş larilikləri var.

• O satıcıya neçə əskinas verməlidir?
• Satıcı ona neçə lari qaytarmalıdır?

Lela və Lali eyni cür çantalar alırlar. Bir çantanın qiyməti 28 
laridir. Lela satıcıya iki iyirmi larilik, Lali isə – iki on larilik və iki 
beş larilik verdi.

• Lelaya, Laliyə neçə lari xırda qaytarılmalıdır?
• Hansına daha artıq xırda düşür, niyə?

Düşün

1

2

3
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Hansı ədəd böyükdür?
Riyazı işarələrdən istifadə edirik10

Sinifdə

Riyazi işarələri oxuyun >  , <  , =  .

Verilmiş ədədləri bu sayla müqayisə edək:

• Birinci ədəd neçə onluqdan ibarətdir?
• İkinci ədəd neçə onluqdan ibarətdir?
• İkinci ədəd 2 onluqdan azdır ya yox?
• Hansı ədəd böyükdür?
• Alınmış bərabərliyin yazılışını dəftərdə tamamlayın:

    ... > ...

• Bu iki ədədi müqayisə edərkən hansı nəticə alındı – təkliklərin 
yoxsa onluqların müqayisəsi?

Hansı ədəd böyükdür, 15 yoxsa 17?

• Bu ədədlərdən hər biri neçə onluqdan ibarətdir?
• Hansı ədəddə təkliklər çoxdur?
• Hansı ədəd böyükdür?
• Alınan bərabərsizliyi yazın.

1

2

3

Dərslər 87  -  90
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Cümləni tamamlayın: 
Əgər birinci ikirəqəmli ədəddə onluqların sayı ikinci ədəddən 

artıqdırsa, o zaman birinci ədəd ... ikincidən.

4

Cümləni tamamlayın: 
Əgər iki ikirəqəmli ədədlərin onluqlarının sayı bərabərdirsə, o 

zaman böyük olar o, hansında ki təkliklərin ...

5

Ədədləri müqayisə edin (dəftərə köçürün və ədədlər arasında 
riyazı işarələri yazın: >, < və ya =).

1  98 və 93 2  48 və 48  3  17 və 77

4  69 və 69 5  32 və 23  6  19 və 20

7  61 və 59 8  39 və 41  9  21 və 19.

7

Hansı müqayisə düzgündür?
a) 96<96  b) 96=96   c) 96>96.

8

Hansı müqayisə düzgündür?
a) 27>31  b) 27=31   c) 27<31.

9

Ədədləri müqayisə edin:6

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin):

79-dan kiçikdir, məsələn,

a) 91  b) 30     c) 81.

35-dən böyükdür, məsələn,

a) 52     b) 24    c) 19.

10 11
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Riyazı işarələrdən istifadə edərək cümlələr yazın:
1  19 böyükdür 18-dən; 2  23 böyükdür 17-dən;
3  16 kiçikidir 61-dən;  4  18 bərabərdir 18-ə;
5  23 kiçikidir 27-dən;  6  32 böyükdür 27-dən.

Ədədləri müqayisə edin ( >, < və ya = riyazı işarələrdən düzgün 
istifadə edin).

1  86 və 82;  2  59 və 59;

3  17 və 32;  4  60 və 8.

1

4

2

Ev  tapşırığı

Şəkildəki kubların sayı ilə ifadə olunmuş ədədləri müqayisə 
edin; düzgün cavabı seçin, düzgün bərabərsizliyi dəftərə yazın. 

       kiçikdir
   böyükdür45 46-dan

       kiçikdir
   böyükdür17 31-dan

Hansı yazı düzgündür? 

a) 34>34    b) 34<34    c) 34=34.

5

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin):

3
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Hansı yazılış düzgündür?
a) 35>37    b) 35=37    c) 35<37.

6

Hansı yazılış düzgündür?
a) 86>79    b) 86<79    c) 86=79.

8

23 ədədi
a) 15 və 17 arasındadır  b) 22 və 24 arasındadır
c) 42 və 44 arasındadır.

10

Hansı müqayisə düzgündür?
a) 65>92    b) 65<92    c) 65=92.

7

28 və 30 arasındakı ədəd hansıdır?
a) 28       b) 29       c) 30.

9

Rebusları izah edin:

Düşün

nadam

“Sağ sükanlı və sol sükanlı avtomobillər“ 
Verilən məlumatlarla tanış olun, sağ sükanlı və sol sükanlı 

avtomobillər haqqında danışın. 
Sağ sükanlı avtomobilləri nəyə görə qadağan etmək istəyirlər?
Bu növ nəqliyyat vasitəsi nə kimi təhlükə yaradır?
Hansı ölkələrdə sağ sükanlı avtomobillər qəbul olunub və niyə?
Müvafiq məlumatın bir hissəsini Google-nin kompüter axtarış 

sisteminin köməyi ilə asanlıqla əldə edərsiniz.

Layihə
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5 tetrilik sikkəni ikiqat artırmaqla hansı sikkəni alarıq?

Qələmin qiyməti 30 tetridir. 
Paata satıcıya 50 tetrilik sikkə verdi. Satıcı neçə tetri 

qaytarmalıdır?

Verilmiş sikkələrlə Rusiko bir oyuncaq  
şar aldı. Şar neçəyədir?

Bu sikkələrlə qələm almaq olar və puldan qənaət etmək 
mümkündür. Qələmin qiyməti neçəyə ola bilərdi?

Gürcü pulu 11
Sinifdə

• Şəklə diqqət yetirin. Bu şəkildə hansı sikkələr təsvir olunub?

1

2

3

4

5

? tetri

? tetri

Dərslər 91  -  93
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• Şəkildə sikkələr və əskinaslar 
təsvir olunub.

Onları sadalayın.

• Tutaq ki, siz bu məbləğin sahibisiniz və 17 lari ödəməlisiniz. 
Bu məbləği necə ödəyərdiniz?

Şəklə diqqət yetirin. 50 
tetrini ikiqat artırmaqla hansı 
məbləğ alınar?

Hansı məbləğ çoxdur:

1  20 tetri, yoxsa 50 tetri; 2  40 tetri, yoxsa 50 tetri;

3  50 tetri, yoxsa 1 lari; 4  50 tetri, yoxsa 2 lari?

Tutaq ki, əskinaslarınız var:

16 tetrini, 20 tetrini, 17 tetrini bu sikkələrlə necə düzəldə bilərik?

6

7

8

9
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Nino hər iki uşağına məbləği bərabər sayda bölüşdürmək istəyir. 
Onun 3 əskinası var.

Bu əskinaslar uşaqlar arasında necə bölünməlidir?

Divar saatı almaq üçün Meri satıcıya 20 
larilik, 10 larilik və 5 larilik əskinaslar verdi. 
Satıcı ona 3 lari qaytardı. Saatın qiymətini 
tapın.

11

12

10 tetrini iki bərabər yerə bölsək hansı məbləğ alınar?2

Qələmin qiyməti 20 tetridir. Bu qələmi neçə 5 tetriliklərlə 
alardınız?

3

Ev  tapşırığı

Vatonun 50 tetrisi vardı. O bloknota 30 tetri ödədi. Onun neçə 
tetrisi qaldı?

10

Sesilinin bir ədəd 10 lariliyi və bir ədəd 2 lariliyi 
vardı. O, pleyerə 8 lari ödədi. 

Sesilinin neçə larisi qaldı?

1
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20 tetri alınar, 10 tetrini 
a) İkiqat azaltmaqla     b) İkiqat artırmaqla
c) 5 tetri artırmaqla.

Qələmin qiyməti 10 tetridir. Pozanın qiyməti qələmin qiymətinin 
yarısıdır. Pozan neçəyədir?

a) 5 tetri   b) 10 tetri  c) 20 tetri.

İki ədəd 5 tetrilikdən ibarətdir
a) 10 tetri   b) 15 tetri     c) 20 tetri.

3 ədəd 5 tetrilik təşkil edir
a) 10 tetrini   b) 15 tetrini c) 10 tetrini.

İki ədəd 5 tetrilik və bir ədəd 1 tetrilik təşkil edir
a) 12 tetrini   b) 11 tetrini c) 21 tetrini.

İki ədəd 50 tetrilikdən ibarətdir
a) 1 lari   b) 2 lari  c) 3 lari.

6

7

8

9

10

11

Çətirin qiyməti 20 laridir. Bu çətiri neçə 10 lailiklərlə alardınız?4

Bel çantası 19 laridir. 5, 50 və 20 lariliyiniz var. 
Siz hansı əskinası verərdiniz satıcıya? İzah edin 
niyə?

5

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin):
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Kim birinci olacaq?

Nikanın iki ədəd 20 lariliyi və bir ədəd 5 larilyi, İrmanın isə – 
üç ədəd 10 lariliyi və iki ədəd 5 lariliyi var. Onlardan hansı ala  
bilər: 

• 47 larilik mobil telefon? 
• 44 larilik idman çantası?
• 32 larilik tennis raketkası?

Tamriko 22 larilik çilçıraq almaq üçün satıcıya 20 larilik və 5 
larilik verdi. Satıcı xırdanı 2 sikkə ilə qaytardı, onlardan biri 1 larilik 
idi. İkinci hansı sikkə idi?

Maiko 83 larilik turistik səyahət biletini almaq üçün kassirə 50 
larilik və iki ədəd 20 larilik verdi. Kassir Maikoya hansı məbləği 
qaytarmalıdır?

i

1

2

3

Rebusları izah edin: 

Düşün

q

iç
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Verilmiş ədəddə neçə onluq və neçə təklik var?

1  28;  2  46;  3  99; 4  86;
5  80;  6  37;  7  65; 8  54.

Eyni cür rəqəmlərlə yazılan bütün ikirəqəmli ədədləri sadalayın 
və artan sıra ilə düzün.

•	 Ədədləri oxuyun: 84, 48, 88, 44.

•	 Neçə ədəd yazılıb? 
•	 Verilənlərin arasında ən böyük və ən kiçik ədəd hansıdır?

•	 Hər bir şəkildə neçə dairə təsvir olunub?
•	 Dəftərdə yazın və uyğun cədvəli doldurun:

a)      b)             c) 

ç)      d)             e) 

Məsələləri həll edək 12

1

2

3

4

Sinifdə

təklikləronluqlar

 ədəd  

təklikləronluqlar

ədəd  

təklikləronluqlar

 ədəd  

təklikləronluqlar

 ədəd  

təklikləronluqlar

 ədəd  

təklikləronluqlar

 ədəd  

Dərslər 94  -  99
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İkiqat artırın:

Nümunəyə əsasən ədədləri onluqların və təkliklərin cəmi və 
fərqi şəklində göstərin:

1  54;  2  63;  3  48;  4  59; 

5  37;  6  76;  7  68;  8  81.

Ədəddə olan onluğu və təkliyi göstərməklə təsvir edin (nümunəyə 
əsasən).
a)       b)               c) 

       ç)               d) 

5

6

7

təklikləronluqlar

təklikləronluqlar

?

?

?

?

35

51

təklikləronluqlar

təklikləronluqlar

?

?

?

?

41

27

təklikləronluqlar
23

2 3

4-ü ikiqat artırmaqla alınar  ?  

4 + ?  = ?  

7-ni ikiqat artırmaqla alınar  ?  

7 + ?  = ?  

1

2

87 = 80 + 7,   87 = 90 – 3.Nümunə
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Verilmiş ədədləri dəftərə yazın
a) Artan sıra ilə:

b) Azalan sıra ilə:

Verilmiş ədədləri dəftərə yazın
a) Artan sıra ilə:

b) Azalan sıra ilə:

Dəftərə köçürün və xanaları uyğun ədədlərlə doldurun. 

1   -i ikiqat artırmaqla alınar 18;

2   -i ikiqat artırmaqla alınar 20;

3   -i ikiqat artırmaqla alınar 10;

4   -i ikiqat artırmaqla alınar 14.

Ədədləri müqayisə edin və cavabı izah edin.
1  88 və 69     2  49 və 51 3  72 və 38.

8

9

10

11

7

59
40

26

75

16

2 6

2 6

8 8

8 8

88

55

95 10

21

43
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Mən 20-dən böyük və 30-dan kiçiyəm. 5-5 saymaqla siz məni 
tapa bilərsiniz. Mən hansı ədədəm?

Mən 10-dan kiçik ədədəm. Əgər məni ikiqat artırsan, onda 16-
dan böyük olacağam. Mən hansı ədədəm?

Mən ədədi ikiqat artırmaqla alınmışam. 6-dan böyüyəm və 
9-dan kiçiyəm. Mən hansı ədədəm?

Mən 11-dən böyük və 14-dən kiçiyəm. Ədədi ikiqat artırmaqla 
məni ala bilməzsən. Mən hansı ədədəm?

Düşün

1

3

2

4

Tapın, mən hansı ədədəm?

35-dən  əvvəlki və sonrakı ədədləri yazın.1

Ədədləri müqayisə edin və nəticəni bərabərsizlik şəklində yazın:

1  61 və 70;     2  85 və 99;  3  78 və 59.

Ədədləri onluqların və təkliklərin fərqi və cəmi şəklində təsvir 
edin:

1  55;  2  64;  3  47;  4  58; 

5  36;  6  75;  7  69;  8  82.

2

3

Ev  tapşırığı

63 =70 – 7,   63 = 60 + 3.Nümunə
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Dəftərə köçürün və buraxılmış yerləri onluqlarla doldurun.

  10,  , 30,  ,  , 60, 70,  , 90

İyirmini ikiqat artırmaqla hansı ədəd alınar?

Yalnız 1, 5, 9 ədədlərindən istifadə edin və bütün mümkün olan 
ikirəqəmli ədədi yazın.

Məryəm 4 il əvvəl 8 yaşında idi. 
• O indi neçə yaşındadır?
• O, 5 il bundan sonra neçə yaşında olacaq? 

  0,  , 10,  , 20,  , 30,  

Dəftərə köçürün və buraxılmış beşlikləri elə yazın ki, beşliklər 
ardıcıl düzülsün.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O ədədləri yazın, hansılar ki hər hansı bir ədədin ikiqat 
artırıılması ilə alınır.

Ədədi pillədən istifadə edin və ikiqat azaldın:

1  16; 2  12;

3  14; 4  10.

5

8

9

10

7

6

4

1
0

2
3

4

8

12
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Oyun: “Cədvəldən istifadə edə bilirəm” 
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İki qrup oynayır – bir-birinə suallar verirlər və cədvələ əsasən 
cavab verirlər. Məsələn:

- Tutaq ki, indi maydır. İlin hansı fəslidir? 

- Payızın ikinci ayı necə adlanır?

- Avqust yayın neçənci ayıdır?

- Qışın birinci ayının adında neçə hərf – səs var?

Müəllim necə ki, sualları eləcə də cavabları balla qiymətləndirir.



65

Yalnız 3 dördlükdən ibarət olan ədədi yazın.

Üç dördlükdən və əlavə 3 təklikdən ibarət olan ədədi yazın.

Tutaq ki,   – 1 təklik,  – 1 üçlük və  – 1 dördlük deməkdir. 
Müqayisə edin (rənglənməmiş dairələrə >, < və = işarələrini yazın):

 +  +    +  +    

 + +  +    +  + 	

 +  +    +  + 

Dəftərə köçürün və xanalara uyğun ədədləri yazın:

20 =  altılıq və daha 2 təklik
20 =   beşlik  20 =  onluq 20 =  iyirmilik

Dəftərə köçürün və xanalara uyğun ədədləri yazın:

2 iyirmilik = 

2 iyirmilik və yenə 1 onluq = 

3 onluq = 

1 iyirmilik və yenə 1 onluq = 

3 iyirmilik və yenə 1 onluq =	

4 iyirmilikdən və 1 onluqdan ibarət olan ədədi yazın. 
Bu ədəddə neçə onluq var? 
Bu ədədi gürcü dilində deyin. 

Yeddi onluqdan ibarət olan ədədi yazın. 
Bu ədəddə neçə iyirmilik və yenə neçə onluq var? 
Bu ədədi gürcü dilində deyin.

1

2
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4
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6

7

III fəslin ümumiləşdirici məsələləri
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Müqayisə edin (>, < və ya = işarələrini düzgün yazın):
2 iyirmilik   1 iyirmilik və yenə 1 onluq
2 iyirmilik və yenə 1 onluq   4 onluq
3 iyirmilik   7 onluq
5 onluq   2 iyirmilik və yenə 1 onluq

Ədədləri azalan sıra ilə düzün: 20; 10; 40; 70; 30; 15.

Əməlləri yerinə yetirin və xanaları doldurun:

Cədvəli doldurun:

Hər bir ədədi müvafiq tərkibi ilə birləşdirin.

8

9

10

11

12

+10 +10+10 +10
10

ədədin tərkibi yazılışı adlandırılması
3 onluq və yenə 2 təklik
4 onluq və yenə 5 təklik

51

63

Səksən iki
Yetmiş dörd

7 onluq və yenə 6 təklik

1 iyirmilik və yenə 1 təklik

2 iyirmilik və yenə 2 təklik

3 onluq və yenə 7 təklik

21

42

37

76
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Nənə toyuq hinindən yumurtaların iki beşliyini və bir üçlüyünü-
götürdü.

•	 Nənə cəmi neçə yumurta götürdü?
•	 Bu sayda neçə tam onluq var?
•	 Yumurtaların sayının iki onluqdan ibarət olması üçün yenə 

neçə yumurta lazımdır?

Mağazada hərəsində yeddi güldən ibarət olan dəstələr satılırdı. 
Satıcı dörd dəstəni açdı və on güldən ibarət olan dəstələr 
düzəltməyə qərar verdi.

•	 Açılan dəstələrdə neçə gül var?
•	 Güllərin bu sayında neçə onluq və yenə neçə təklik var?
•	 Güllərin sayının üç onluqdan ibarət olması üçün yenə neçə 

gül lazımdır?

Aşağıda verilmiş sözləri rəqəmlə yazın:

•	 Beş onluqdan və yenə 6 təklikdən ibarət olan ədəd
•	 Altı onluqdan və yenə 4 təklikdən ibarət olan ədəd
•	 Üç onluqdan və yenə 7 təklikdən ibarət olan ədəd
•	 Yeddi onluqdan və yenə 5 təklikdən ibarət olan ədəd

Cədvəli doldurun:

Boş xanaları düzgün doldurdunuz?

 + 10 = 50   + 9 = 49   + 5 = 25

 + 2 = 32   + 8 = 78   + 30 = 39

 + 6 = 66   + 10 = 64  + 70 = 71

13

14

15

16

17

Verilmiş ədəd 26 38 73

Veriləndən 10 vahid kiçik 56 84
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Elenenin dörd onlariliyi var və 37 lariyə köynək almaq istəyir.
•	 Xanaları verilənlərin əsasında doldurun:

  Elene –   +  +  + 

  Köynək –  +  +  + 

•	 Bu köynəyi aldıqda Elenenin neçə larisi qalacaqdır?

Sandronun pul qutusunda 2 beşlariliyi, 4 ikilariliyi və yenə 7 
birlariliyi var.

•	 Sandronun pul qutusunda cəmi neçə larisi var?
•	 Bu məbləğlə Sandro neçə altı larilik bilet ala bilər?

Ədədlər verilmişdir – 0, 3, 8, 9.

Müqayisələrin düzgün alınması üçün hər bir ədəddən yalnız bir 
dəfə istifadə edin və boş xanaları doldurun:

Kassir iki iyirmiliyi yalnız on lariliklərlə və yaxud yalnız beş 
lariliklərlə xırdalaya bilər. Bu məbləğ neçə on larilikdən, neçə beş 
larilikdən ibarət olar?

Tutaq ki, 12-si bazar ertəsidir. Sabah, o biri gün həftənin hansı 
günü və hansı tarixi olacaq?

Əgər srağagün 24-ü cümə idisə, onda sabah, o biri gün həftənin 
hansı günü və hansı tarixi olacaq?

Rəqəmlərinin cəmi 6 olan bütün ikirəqəmli ədədləri yazın və 
bu ədədləri artan sıra ilə düzün.

18

19

20

21

22

23

24

3 3 8> 8 8 1> 6 9 0> 7 5 6<
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 Rəqəmlərinin cəmi 8 olan bütün ikirəqəmli ədədləri yazın və 
bu ədədləri artan sıra ilə düzün.

25

0, 2, 4, 6 rəqəmləri ilə bütün mümkün olan ikirəqəmli ədəd 
tərtib edin (rəqəmləri fərqli olsun) və onlardan 50-dən böyük 
ədədləri seçin.

26

1, 3, 4, 7, 9 rəqəmləri ilə bütün mümkün olan ikirəqəmli ədəd 
tərtib edin və onlardan 35-dən böyük, ancaq 70-dən kiçik ədədləri 
seçin.

27

Ana Nikadan 2 yaş kiçikdir və Ninodan 4 yaş böyükdür. Nino 
böyükdür ya Nika, neçə yaş böyükdür?

28

Dünən başlayan pis hava 4 gün davam edəcəkdir. Bu gün 
çərşənbə axşamıdır. Havanın açılması həftənin hansı günü 
gözlənilir?

29

Nənə Zukaya 11 lari hədiyyə etdi, baba isə bu məbləği ikiqat 
artırdı. Zuka hansı məbləği aldı?

30

Sandronun 8 larisi vardı, Zukanın isə – iki o qədəri (ikiqatı).
Zuka Sandroya 4 lari hədiyyə etdi. İndi onların pullarını 

müqayisə edin.

33

Qiorqiyə qabla dolu gavalı verdilər. O əvvəl 5-ni, sonra isə yenə 
o qədər yedi. Qabda 3 gavalı qaldı. Qiorqi neçə gavalı yedi?

31

Dünən qızılgülün bir kolunda 6, ikinci kolunda isə 5 qızılgül açdı. 
Birinçi kolda yenə 3 qızılgül açdı, ikincidə isə açılan qızılgüllərin 
sayı ikiqat artdı. Bu gün hansı kolda artıq qızılgül açılıb və nə 
qədər çox?

32
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•	 Hansı ədədin ikiqat artması ilə 40 alınar?
•	 Hansı ədədin ikiqat azalması 40 alınar?
•	 40-ı ikiqat artırmaqla hansı ədəd alınar?
•	 40-ı ikiqat azaltmaqla hansı ədəd alınar?

34

Gecə həyətdə 16 maşın var idi. Səhər onların sayı ikiqat azaldı. 
Səhər həyətdə neçə maşın qaldı?

36

Ədədlər verilmişdir: 33, 17, 25, 14, 13, 21.

Bu ədədlərdən istifadə edərək cədvəli doldurun:

əşyanın qiyməti (lari ilə) 30 25 40 36 51 64

əşyanın qiymətinin 
təxminən yarısı (lari ilə)

37

Ədəd oxunda “tam” beşliklər qeyd olunub. Həmin ədəd oxunda 
2, 9, 13, 16, 25, 28, 34, 35, 39 ədədlərini qeyd edin və onların 
hər biri üçün ən yaxın beşliyi söyləyin.

39

Cədvəli doldurun:35

20
50
60
80

9
15
30
25

 ikiqat azaldın ikiqat artırın

Ədəd oxunda “tam” beşliklər qeyd olunub. Həmin ədəd oxunda 
4, 8, 11, 17, 21, 24, 29 ədədlərini qeyd edin və onların hər biri 
üçün ən yaxın beşliyi söyləyin.

38
0 5 10 15 20 25 30

0 2010 30 40
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-un əvəzinə elə bir ədəd yazın ki, müqayisə yanlış olsun

 5 >50  25< 5  3 <39  89> 9

Gürcü pul əskinasları və sikkələri ilə 18 ları düzəldin. 3 
əskinasdan və 3 sikkədən artıq istifadə etməyin.

Malxaz 12 larilik bloknot və 4 larilik qələm almaq istəyir. Onun 
iki beşlariliyi və iki ikilariliyi var. 

Bu məbləğ kifayət edərmi?

20-nin ikiqat artmasından alınan ədəddən 3 vahid artıq olan 
ədədi söyləyin.

40-ın ikiqat azalmasından alınan ədəddən 4 vahid az olan 
ədədi söyləyin

57-nin ən yaxın onluğundan 12 vahid artıq olan ədədi söyləyin.

Ədədlər arasında 64-dən kiçik, rəqəmlərinin cəmi ən böyük olan 
ədədi söyləyin.

43-ün ən yaxın beşliyindən 5 vahid az olan ədədi söyləyin.

69-un ən yaxın iyirmiliyindən 6 vahid az olan ədədi söyləyin.

Ədədlər arasında 57-dən böyük, rəqəmlərinin cəmi ən kiçik olan 
ədədi söyləyin.

40

41

42

43

44

46

48

45

47

49

Nümunə



72

İndi Ani Tikadan 7 yaş böyükdür. 4 il sonra Tika Anidən neçə 
yaş kiçik olaçaq?

Cədvəli düzgün doldurun:

Cədvəli düzgün doldurun:

Əgər 65-dən kiçik ədədin ən yaxın beşliyi 65-dirsə, onda bu 
ədəd 60-dan neçə vahid artıq olar?

Əgər 45-dən böyük ədədin ən yaxın beşliyi 45-dirsə, onda bu 
ədəd 50-dən neçə vahid az olar?

Keçən il qışda sobanın qiyməti 40 lari idi. Yayda onun qiyməti 
ikiqat artdı. Bu il qışda isə ikiqat azaldı. Bu qış sobanın qiyməti 
neçəyədir?

50

51

52

53

54

55

Verilmiş ədəd 17 21 28 72 45

Verilmiş ədədin ən 
yaxın beşliyi
Verilmiş ədədin ən 
yaxın onluğu
Verilmiş ədədin ən 
yaxın iyirmiliyi

Verilmiş ədəd 4 18 29 43 45

Verilmiş ədədin ən yaxın 
beşliyindən 3 vahid artıq
Verilmiş ədədin ən yaxın 
onluğunun ikiqatı
Verilmiş ədədin ən yaxın 
iyirmiliyinin ikiqatı
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Verilən ikirəqəmli ədədin rəqəmlərinin cəmi 12-dir, onluqların 
rəqəmi təkliklərin rəqəmindən 2 vahid artıqdır. Bu ədədi tapın.

 Cədvəli elə doldurun ki, bütün sətirdə hər bir ədəddən sonra 
(sonuncu ədəddən başqa) onun ikiqat artırılmış ədədi yazılsın. 

Şalvanın 20 karandaşı var. O bu karandaşlarla bir qutunu 
doldurdu və 4 karandaşı qaldı. Qutuya neçə karandaş  
yerləşdi?

İkirəqəmli ədədin onluqlarının rəqəmi təkliklərinin rəqəmindən 2 
vahid artıqdır və bu ədədlərin rəqəmlərinin cəmi 4-dür. Bu ədədi 
yazın.

Məryəm hər biri 10 laridən 6 kitab aldı. O neçə lari ödədi?

Verilən ikirəqəmli ədədin rəqəmlərinin cəmi 13-dür. Təkliklərin 
rəqəmi onluqların rəqəmindən 3 vahid azdır. Bu ədədi tapın.

Bu şəkildə neçə üçbucaqlı təsvir olunub?

Bu şəkildə neçə üçbucaqlı və neçə 
dördbucaqlı təsvir olunub? 

56

60
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62

63

57

58

59

8

8

40
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Açiko 50 lariliyi 10 lariliklərə dəyişdi. 
O neçə on larilik götürdü? 

Nino Açikodan xahiş etdi: 50 larini xırdala, 20 larilik lazımdır,. 
Açiko 50 larinin əvəzinə Ninoya bir 20 larilik və qalanını 10 
lariliklərlə verdi. 

Açiko Ninoya neçə 10 larilik verdi? 

64

65

Otağı addımlarla ölçürük 

Evinizin yataq otağının hər hansı bir divarı boyunca neçə addım 
hərəkət etməli olacağınızı sayın. Alınan nəticəni yazın. Sonra 
eyniliklə qalan divarlar boyunca hərəkət etməyə davam edin. Bu 
sayları müqayisə edin. Sonradan ana və ya atadan xahiş edin, 
bu ölçüləri təkrar etsinlər. Siz isə onların nəticələrini yazın və öz 
nəticələrinizlə müqayisə edin. 

LAYİHə
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FİQURLAR

IV FəSİL

Siz ətrafınızda olan çoxlu əşyalar arasında fiqurları 
tanıyacaqsınız. Onları öyrənmək çox vacibdir, ona görə 
də yuxarı siniflərdə onların xassələri və ölçüləri ilə tanış 

olacaqsınız. Bu fəsil fiqurlar haqqında olan biliyinizi 
dərinləşdirəcək.
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Fiqurlar1
Sinifdə

Siz bu fiqurları tanıyırsınızmı? 
Onlarn adlarını söyləyin.

• Bu şəkildə parça təsvir edilib. Qırmızı rənglə 
işarələnmiş nöqtələr bu parçanın uclarıdır. Parça öz ucları ilə 
sərhədlənib.

• Şəkildə təsvir olunmuş hər iki parçanın neçə 
ümumi nöqtəsi var?

• Bu fiqurun neçə təpə nöqtəsi var? 
• Bu fiqurun neçə tərəfi var? 
• Bu fiqurun hər iki tərəfinin ümumi nöqtəsi 

necə adlanır?

Bu şəkildə ümumi ucları olan üç parça 
təsvir olunub. Verilmış xətt, sınıq xətt adlanır. 
Bu parçalar sınıq xəttin tərəfləridir. Bu sınıq 
xəttin neçə tərəfi var?

1

2

3

4

Dərslər 100  -  102 
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• Bu fiqurlar parçadan nə ilə fərqlənir və ona nə ilə oxşayır. 
• Burada verilmiş hər bir fiqur əyri xəttdir (əyridir). Onlar bir  

– birindən nə ilə fərqlənir və nə ilə oxşayır?

• Fiquru adlandırın. 
• Fiqurun bir tərəfində yerləşməyən iki təpə 

nöqtəsini qeyd edin. 
• Neçə bu cür cütlük qeyd etmək mümkündür?

• Qeyd olunmuş nöqtələri dəftərə köçürün 
və sıra ilə verilmiş parçaları birləşdirin. 

• Hansı fiqur alındı?
• Bu fiqurun neçə trəfi var?

5

6

7
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Verilmiş fiqurlarla fiqur düzəldək

Qurulası fiqur 
Bu cür verilmiş fiqurlardan 

istifadə edirik 
(sayı siz müəyyən edin)

Qurma sxemini 
tərtib edin 

altıbucaqlı

dördbucaqlı

Qrup iŞi
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• Şəkildə hansı fiqur verilib?
• Onun ucları nədir?

• Bu fiqurların hansı ümumi adı var? 
• Bu fiqurlar bir-birindən nə ilə fərqlənir?

Üç tərəfi var

Təpə nöqtələri 
yoxdur.

• Şəkildə hansı fiqur təsvir olunub?
• Bu fiqurun neçə tərəfi var?
• Bu fiqurun hər hansı tərəfini işarələyin.
• Bu hansı fiqurdur və altıbucaqlı üçün onun uc 

nöqtələri nəyi bildirir?

Dəftərə yazın və cümlələri doldurun:
Bu fiqur ... dur, o ... tərəfdən ibarətdir.

1

4

5

6

2

3

Ev  tapşırığı

Dəftərə köçürün və göstərilmiş əlamətə müvafiq olan fiqurları 
dairəyə alın:

3 təpə nöqtəsi 
var

4 tərəfi və dörd təpə nöqtəsi var.

7

8
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Hər bir şəkildə təsvir olunmuş tanıdığınız fiqurları deyin. 

6 açıqca verilib, üzərində 0, 2, 3, 5, 8 
və 7 ədədləri yazılıb.

Bu açıqcalardan iki açıqca götürüb 
qurun:

• Mümkün olan ən böyük ikirəqəmli ədədi. 
• Mümkün olan ən kiçik ikirəqəmli ədədi.

Hansı üçbucaqlıların ümumi tərəfi var?9

Tutaq ki, beş açıqcamız var, hər birində 
bir hərf yazılıb – a, ə, t, n, u, o. Açıqcaları 
yan-yana düzərək gürcü sözü düzəltmək 
olar. (Əlbəttə, bütün variantlar gürcü sözlərini göstərmir). 

• İki hərfli sözlər düzəldin. 
• Üç hərfli sözlər düzəldin.

Düşün

UNT OəA

853 720

1

2

3
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• Şəkildə flomaster və qələm təsvir olunub. Hansı daha 
uzundur? 

Onalrın hər birini ölçək. Ölçü olaraq  dördbucaqlını, yəni bir 
damanın tərəfinin uzunluğunu götürək (dama).

• Flomasterin uzunluğu 20 damadır.
• Hansı daha uzundur? 
• Hansı daha qısadır, neçə dama ilə? 

Fiqurların ölçülərini müqayisə edirik 2

1

Sinifdə

Hansı daha uzundur, qayçı yoxsa flomaster?
• Hər birinin uzunluğu neçə damadır?
Qayçı və flomaster bərabər uzunluqdadır. 

2

Dərslər 103  -  105
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Vato öz əlinin qarışı ilə yatağının uzunluğunu 
ölçdü. Belə çıxdı ki, yatağının uzunluğu 10 qarışdır 
(Vatonun). Vatonun atası öz əlinin qarışı ilə ikinci 
yatağı ölçdü. Bu yatağın ölçüsü 9 qarışdır (atasının). 

• Yataqların uzunluqları bərabər ola bilər ya yox, 
yaxud hər hansı bir yataq ikincidən uzun ola bilərmi?

Qələmin uzunluğunu ölçmək üçün Sandro 
“dama”-dan, Zura isə – qısqacdan istifadə etdi. 

• Düzgün cavabı seçin:
1)  Zura qısqacdan daha çox istifadə etdi, 

nəinki Sandro – damadan;
2) Damaların sayı artıq oldu;
3) İstifadə olunan qısqacların və damaların 

sayları bərabərdir;
• Seçiminizi izah edin.

• Birinci işarə olunmuş parçanın 
uzunluğu nə qədərdir (neçə damadır)?

• İkinci işarə olunmuş parçanın 
uzunluğu nə qədərdir?

• Bu parçalardan alınmış parçanın 
uzunluğu nə qədərdir? Onun son nöqtələrinin arasındakı məsafə 
nəyə bərabərdir?

4

5

6

Vato ölçmək üçün öz addımından 
istifadə etdi və öz otağını ölçdü. Onun 
otağının ölçüləri şəkildə verilib:

• Otağın ölçüləri haqqında nə deyə 
bilərik?

3

8 addım

8 addım

8
addım

8
addım
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Zaza su quyusundan darvazaya qədər olan məsafəni addımlarla 
ölçdü – o, 80 addım addımlamalı oldu. Bu məsafəni söyləyin.

7

Ölçü vahidi olaraq istifadə edə bilərik:

Onlardan birini istifadə edin. Çay 
qaşığının, çəngəlin, kitabın, masanın 
uzunluğunu ölçün. Bu uzunluqları 
müqayisə edin.

• Hansı parça daha 
uzundur?

• Hansı parça daha 
qısadır?

Hər bir cavabı izah 
edin.

1

2

Ev  tapşırığı

birinci

ikinci

üçüncü

dördüncü

qarış barmaq

• Karandaşlarınız və qələmləriniz arasında ən uzunu hansıdır?
• Hər hansı bir ölçü seçin və ölçünün nəticələrini göstərin. 

3

Dəftərinizdə uzunluğu 4 dama olan 
parça çəkin. Onun sağında birinci ilə 
ümumi ucu olan 5 dama uzunluğunda parça çəkin. Bu iki parçadan 
ibarət olan parçanın uzunluğu nə qədərdir?

4
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• Hər hansı bir ölçüdən istifadə edin və məktəb dərsliklərinizin 
uzunluqlarını ölçün.

• Bu cür ölçü ilə alınan uzunluqları müqayisə etmək olar ya 
yox?

5

• Damalı dəftərdə qeyd olunmuş hər 
hansı bir nöqtədən (o qırmızı rənglə 
göstərilib) parçalar boyunca yerdəyişmə 
əmələ gəlir. 

• Hansı istiqamətdə (sağ, sol, yuxarı, 
aşağı) və hansı məsafə ilə (neçə dama 
ilə) bu “yolda” yerdəyişmə olduğunu 
göstərin. 

• Başlanğıc nöqtədən son nöqtəyə qədər hansı məsafə “qət 
edilib”. 

8

Parçanın üzərində üç nöqtə 
qeyd olunub. Parçanın bütün 
uzunluğu 11 damadır, soldakı 
parçanın uzunluğu – 5 damadır. İkinci parçanın uzunluğu neçə 
damadır?

6

• Qeyd olunmuş nöqtələri dəftərə köçürün 
və göstərilən sıra ilə parçaları birləşdirin. 

• Ən qısa parça neçəncidir? Onun 
uzunluğu neçə damadır?

• Ən uzun parça neçəncidir? Onun 
uzunluğu neçə damadır?

• Hansı parçalar bərabərdir? Hər birinin uzunluğu neçə damadır?

7
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Burada qeyd olunmuş hər bir nöqtəni parça ilə qalan bütün 
nöqtələrlə birləşdirsək, onda bizə neçə parça çəkmək lazım 
gələcək? 

9

Riyazi oyun:
İkiqat artma və ikiqat azalmanı səhv etmirəm.

Qruplara 1-dən 20-dək ədədlər yazılmış 
açıqcalar paylanılır. Qrupun bütün şagirdlərinin 
açıqcası var (bəzisinin – iki). Hər hansı bir 
qrupun şagirdi açıqcada olan 1-dən 10-dək 
hər hansı bir ədədin yazılışını göstərir və 
deyir: ikiqat artır (yaxud ikiqat azalt).

Uyğun açıqcası olan ikinci qrupun şagirdi ona təqdim etməlidir. 

Sonra ikinci qrupun şagirdi eyni ilə başlayır 
və.s. 

Verilmiş sualların cavabı paylanmış 
açıqcalarda olmalıdır.

1 2 3
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Fiqurun daxili və xarici nöqtələri.
Fiqurun sərhədi3

Sinifdə

• Həyət nə ilə çəpərlənib?
• Buzov həyətın içindədir (hasarın içində), yoxsa həyətin 

çölündə?
• Həyətın içində yenə nə var?
• Həyətın çölündə nə var?
• Xoruz həyətın çölündədir, yoxsa içində? Bəlkə həyətin 

sərhədindədir? 

Şəkildə dairə təsvir olunub. Burada qırmızı rənglə 
bu dairənin iki nöqtəsi işarə olunub. Bu nöqtələr 
dairənin sərhədindədir – sərhəd nöqtələridir.

Burada dairənin sərhədi bütövlüklə qırmızı rənglə 
təsvir olunub.Yaşıl rənglə işarələnmiş nöqtə dairənin 
içərisindədir (dairənin daxili nöqtəsi), ancaq göy 
rənglə işarələnmiş nöqtə dairəyə aid deyil – dairənin 

kənarındadır (dairənin xarici nöqtəsidir). “Qara” və “qəhvəyi” 
nöqtələrdən hansı daxili və hansı xarici nöqtədir?

1

2

Dərslər 106  -  108 
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Üçbucaqlının təpə nöqtəsi üçbucaqlının sər-
həd nöqtəsidir. Bu nöqtə üçbucaqlının daxili və 
ya xarici nöqtəsidir ya yox? 

   Burada hər hansı iki nöqtə seçilmişdir. 
Bunlardan biri üçbucaqlının daxili nöqtəsidir, digəri 
isə – xarici. Əgər onları hər hansı bir xətlə birləşdirsək, onda bu 
xətt üçbucaqlının sərhədini kəsəcəkmi (üçbucağın sərhədi sınıq 
xətdirmi)?

• Üçbucaqlının sərhədini təsvir edin və 
onu burada verilmiş sınıq xətlə müqayisə 
edin. Onlar nə ilə fərqlənir?

Üçbucaqlıdan keçirilən parça onu iki 
üçbucaqlıya bölür. Bu parçanın ucları verilən 
üçbucaqlının daxili, xarici və ya sərhəd 
nöqtəsidir?

Hər hansı bir üçbucaqlı kəsin. Onun hər hansı bir daxili 
nöqtəsini qeyd edin və bu nöqtəni parçalarla üçbucağın hər üç 
təpə nöqtəsi ilə birləşdirin. Çəkilmiş parçaların üzəri ilə fiqur kəsin. 
Ən birinci üçbucaqlı neçə üçbucaqlıya “bölündü”?

Bu yol işarəsində təsvir olunmuş velosiped 
üçbucaqlının içindədir yoxsa kənarında? 

3

4

6

5
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Şəkildə verilmiş üçbu caq-
lıları damalı vərəğə köçü rün 
və göstərilmiş bucaqları qırmı-
zı rənglə rəngləyin. Üçbu-
caqlıları kəsin və elə düzün 
ki, altıbucaqlı alınsın və onun 
içərisində də yenə bir qırmızı 
altıbucaqlı alınsın.

Düşün

1

 Kim birinci olacaq?

Dəftərdə bu cür üçbucaqlı çəkin və onun 
sərhədində 3 nöqtəni elə qeyd edin ki:

1  İki tərəfində iki-iki nöqtə, bir tərəfində isə 
-bir nöqtə olsun;

2  Hər tərəfində bir nöqtə olsun;
3  İki tərəfində iki-iki nöqtə, bir tərəfində isə 

-heç bir nöqtə olmasın;
4  Bir tərəfində iki nöqtə, qalanlarında isə - bir nöqtə olsun;
5  Bir tərəfində üç nöqtə, qalanlarında isə - bir nöqtə olsun;
6  Bir tərəfində üç nöqtə olsun, qalanlarında isə heç biri olmasın;
7  Hər bir tərəfdə 2 nöqtə olsun. 

Hər bir halı ayrı-ayrı çertyojla göstərin.

i

1
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Açıqcalardan istifadə edin, düzgün bərabərliklər və bərabər-
sizliklər tərtib edin (=, > ,< işarələrindən istifadə edin):

Hər bir ədədi 6 vahid böyüdün: 8, 4, 5, 9.

Hər bir ədədi 10 vahid kiçildin: 13, 17, 19, 20.

1

2

3

Ev  tapşırığı

8 – 2 13 – 67 6

• Qeyd olunan nöqtələr arasında neçəsi 
dairənin daxili nöqtəsidir?

• Neçəsi dairənin xarici nöqtəsidir?
• Neçə nöqtə dairənin sərhədində qeyd olunub?

4

• Dəftərdə üçbucaqlı çəkin və şəkildə göstərilən kimi onu parça 
ilə iki üçbucaqlıya bölün. 

• Sadə qələmlə 1 -ci və 2 -ci üçbu ca q - 
lıların hər hansı 4 ümumi nöqtəsini qeyd edin. 

• 1 -ci və 2 -ci üçbucaqlıların bu ümumi 
nöqtələri hansı fiqurda yerləşəcək?

5

1 2

Üç fiqur verilmişdir – üçbucaqlı, dairə, 
dördbucaqlı və bir nöqtə qeyd olunub. Qeyd 
olunmuş nöqtə hansı fiqur üçündür? 

• Sərhəd nöqtəsi?
• Xarici nöqtə?
• Daxili nöqtə?

6
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Hər bir fiqurun adını yazın.

Şəkildə iki üçbucaqlı verilmişdir.
• Bu iki üçbucaqlının neçə ümumi nöqtəsi var?
• Bu nöqtə hər bir üçbucaqlı üçün nəyi bildirir?

7

8

1 2 3

4

5
6

Üçbucaqlının təpə nöqtəsi bu üçbucaqlının 
a) daxili nöqtəsidir   c) sərhəd nöqtəsidir 
b) xarici nöqtəsidir

Dördbucaqlının təpə nöqtəsi bu dördbucaqlının 
a) daxili nöqtəsidir   b) xarici nöqtəsidir
c) sərhəd nöqtəsidir

Hansı fiqur çoxbucaqlıdır?
a) Dairə  b) İki parçadan ibarət sınıq xətt
c) Altıbucaqlı

Hansı fiqur çoxbucaqlı deyildir?
a)    b)     c)

1

2

3

4

1

2

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin)
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Dairə öz daxili nöqtəsi ilə birlikdə hansı şəkildə verilib?

a)    b)     c)

Verilmiş şəkildə 

a) Üçbucaqlı sınıq xətdən aşağıdadır
b) Dördbucaqlı sınıq xətdən yuxarıdadır
c) Dairə üçbucaqlının sağındadır
d) Üçbucaqlı dairənin solundadır

5   

6
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Əgər şəkildə təsvir olunan fiqurları 
dəftərin vərəqindən kəssək, sonradan 
onların tamamlanmasını (uyğunlaşmasını) 
bacara bilərikmi.

Bu zaman deyirik ki, bu fiqurlar 
bərabərdir. Beləliklə bu düzbucaqlılar 
bərabərdir. Bu üçbucaqlıları da bir-birinə 

uyğunlaşdıra bilərik. Bunun üçün yetərlidir 
soldakı üçbucağı sağa “sürüşdürək”. Beləliklə 
görünür ki, bu üçbucaqlılar bərabərdir.

Bu fiqurlar bərabərdirmi?4
Sinifdə

Bərabər olduğunu hesab etdiyiniz fiqurlar cütlüyünü nömrələyin.

Vərəqi bükməklə necə yoxlaya bilərdiniz, 
üçbucaqlının bir təpə nöqtəsindən keçirilmiş parça 
onu iki bərabər üçbucaqlıya bölə bilərmi?

1

2

1

8

7 9

2

3

10

4

11

5

6

12 13

Dərslər 109  -  111 
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• Parçada elə bir nöqtə seçin ki, onu 
qeyd etməklə alınmış parçaların uzunluqları 
bütün parçanın uzunluğunun yarısı olsun. 

• Parçanın uzunluğu 6 damadır. Hər bir hissənin uzunluğu neçə 
dama olacaq?

Bu üçbucaqlıların bərabər olub-olma-
dığını necə yoxlaya bilərik?

Şəkildə təsvir olunan dördbucaqlını və qeyd olunmuş 3 nöqtəni 
dəftərə köçürün. Karandaşla yenə elə bir nöqtə çəkin ki, birinci üç 
nöqtə ilə birlikdə verilmiş dördbucaqlıya bərabər olan dördbucaqlının 
təpə nöqtələri alınsın (nümunəyə diqqət yetirin).

Dəftərdə verilmiş fiqurların eynisini çəkin. 

3

4

5

6 

Nümunə
1 2
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Sinif otağınıza diqqət yetirin. Burada eyni oxşar fiqurlar hansıdır?7

Dəftərdə verilmiş fiqurların eynisini çəkin.

Şəkildə təsvir olunan fiqurları dəftərə köçürün. Eyni olduğunu 
hesab etdiyiniz fiqurları rəngləyin.

1

2

Ev  tapşırığı

1 2 3 4

1

2

3

4

5
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Dairə eynisi ola bilər
a) parçanın    b) dairənin    c) sınıq xəttin.

Üçbucaqlı eynisi ola bilər 
a) üçbucaqlının   b) dairənin  c) altıbucaqlının.

Fiqur verilmişdir:          .  Sizin fikrinizcə ona bərabər 
      olan fiqur hansı ola bilər?

a)    b)     c)

Fiqur verilmişdir:          .  Sizin fikrinizcə ona bərabər 
      olan fiqur hansı ola bilər?

a)    b)     c)

1

2

3

4

Rebusları izah edin:

Düşün

Pi bil

Düzgün cavabı seçin (dəftərdə işləyin)
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Məryəmin 2 ədəd iki lariliyi, 3 ədəd bir lariliyi, 1 ədəd on lariliyi 
və 1 ədəd beş lariliyi var.

• Məryəm şəkildə göstərilən hansı oyuncağı ala bilər?
Əskinasların və sikkələrin hansı kombinasyaları ilə bu 

mümkündür?

3 ədəd toplanmalıdır. Dəftərə köçürün və birinci əməldə 
toplanmasına üstünlük verdiyiniz ədədləri dairəyə alın; son cavabı 
tapın. 

Verilmiş fiqurları dəftərə çəkin və dairəni qırmızı qələmlə, 
üçbucaqlını – göy qələmlə, dördbucaqlını isə – yaşıl qələmlə 
rəngləyin.

TəKRAR5

1

2

3

1  2+5+5=  2  4+2+6= 
3  8+2+7=  4  4+3+6=
5  1+4+9=  6  2+7+3=

7  +  3  +  4  = 14Nümunə

Dərslər 112  -  115 
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Toplamanı yerinə yetirin:
1  9 + 6 2  10 + 5 3  7 + 4 4  10 + 2

5  8 + 5 6  10 + 3 7  10 + 6 8  9 + 5.

4

Çıxmanı yerinə yetirin:
1  15 – 7 2  18 – 9 3  20 – 10 4  16 – 10

5  13 – 5 6  17 – 8 7  16 – 8 8  19 – 7.

5

İkiqat artırmaqla ala biləcəyiniz mümkün ədədləri seçib yazın:
   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

7

Ədədləri artan sıra ilə düzün: 10, 13, 8, 17, 9.8

Dəftərə köçürün və buraxılmış ədədləri yazın:6

9 4 10
+5 +3 –2

+3 –5 +3

–7 +8 –4–1 –6 +3

Alt sətirdəki hər bir ədəd ondan üst 
sətirdə yazılmış ədəddən hansı qayda ilə 
alınıb?

10
8 1 7 10 16

12 5 11 14 20

Dördbucaqlılarla müqayisədə nə qədər artıq üçbucaqlı təsvir 
olunub?

9
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İki növ işarəcikdən istifadə edin:  _ onluqlar üçün, 
 _ təkliklər üçün və mümkün olduğu qədər az sayda işarəciklərdən 

istifadə edərək verilmiş ədədi göstərin:

Ədədlərdən və riyazi işarələrdən istifadə edərək yazın:
1  əgər on beşdən doqquzu çıxsaq, altı alarıq;
2  əgər beşdən dördü çıxsaq, bir alarıq;
3  əgər altıya yeddi toplasaq, on üç alarıq;
4  dörd topla doqquz on üçdür;
5  iki topla yeddi doqquzdur;
6  dördün və doqquzun cəmi on üçdür;
7  altının və beşin cəmi doqquzdan böyükdür.

Qırmızı qələmlə dəftərə «göy parçadan» 
daha uzun və «yaşıl parçadan» daha qısa 
olan bir parça çəkin.

Sizin fikrinizcə hansı şəkil buraxılmışdır?
Cavabınızı izah edin.

11

12

13

14

32 təkliklər

16 təkliklər

34 təkliklər

50 təkliklər

35 təkliklər

42 təkliklər

12 təkliklər

27 təkliklər
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• Qırmızı parçada uc nöqtələrdən fərqlənən hər 
hansı iki nöqtə qeyd edin.

• Sizin qeyd etdiyiniz nöqtələri parçalarla göy 
parçanın hər bir uc nöqtəsi ilə birləşdirin.

• Əvvəlki dördbucaqlı hansı fiqurlara bölündü?

4 tərəfi və 5 təpə nöqtəsi olan fiqur çəkin.

Bir ümümi tərəfi olan iki üçbucaqlını elə çəkin ki, birinci 
üçbucaqlının hər hansı bir təpə nöqtəsi ikinci üçbucaqlının daxilində 
yerləşsin.

Dördbucaqlının təpə nöqtələrində 1, 3, 5, 7 
ədədləri yazılmışdır. Dördbucaqlının tərəflərində 
dörd nöqtə qeyd edin və bu nöqtələrə 2, 4, 
6, 8 ədədlərini elə yazın ki, ədədlər 1-dən 8-ə 
qədər ardıcıl düzülsün.

Üçbucaqlının sərhədində dörd nöqtəni elə qeyd edin ki, bu 
nöqtələrdən üçü bir tərəfində, o biri iki tərəfində isə – iki-iki 
yerləşsin.

Dördbucaqlının daxilində qırmızı nöqtə qeyd olunub. 
Bir təpə nöqtəsi “qırmızı” nöqtədir və bir tərəfi isə 
dördbucaqlının hər hansı bir tərəfi olan neçə o cür 
üçbucaqlı çəkmək olar?

1

2

3

4

5

6

IV fəslin ümumiləşdirici məsələləri

3

1

5

7
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Verilmiş dördbucaqlıdan elə iki parça keçirin ki, bu parçanı 
kəsdikdə üçbucaqlılara və dördbucaqlılara bölünsün; 
bundan əlavə 

• Üçbucaqlıların sayı artıq olsun; 
• Dördbucaqlıların sayı artıq olsun.

Verilmiş sınıq xəttin hər bir təpə nöqtəsinə elə 
bir ədəd yazın ki, hər bir tərəfin uclarında yazılan 
ədədlərin cəmi 5-ə bərabər olsun. Ədədlər hansı 
qanunauyğunluğa əsasən düzüldü?

Elene 8 dama uzunluğunda parça çəkdi; Qiorqinin parçasının 
uzunluğu Elenenin parçasının uzunluğunun yarısıdır, Andrianın 
parçası isə – ikiqat artıqdır. Bu 3 parçadan ən uzununun və ən 
qısasının uzunluğu nə qədərdir?

Qarışqa damaların sərhədləri boyunca qırmızı 
nöqtədən göy nöqtəyə doğru yalnız “sağa” və 
“yuxarıya” doğru yönəlir. Getdiyi yolun uzunluğu 
nə qədərdir (neçə damadır)?

Altı nöqtəni elə qeyd edin ki, üçü 
üçbucaqlının sərhədində, ikisi – üçbucaqlının 
daxilində, ikisi – dairənin sərhədində və üçü 
– dairənin daxilində olsun.

Dairənin daxilində sınıq xəttin neçə təpə nöqtəsi 
var? Dairənin xaricində neçəsi var? 

• Sınıq xəttin neçə nöqtəsi dairənin sərhəd 
nöqtəsidir? Bu nöqtələri qeyd edin.

7
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Rənglənmiş yeddibucaqlının təpə nöqtələri 
qeyd olunub. Bu nöqtələrdən neçəsi ştrixlənmiş 
üçbucaqlının sərhədində və qırmızı dördbucaqlının 
sərhədində də ola bilər? Bu nöqtələrdən neçəsi 
ştrixlənmiş üçbucağın daxilində və qırmızı 
dördbucaqlının sərhədində ola bilər?

Parçanı elə keçirin ki, onun bir ucu qırmızı nöqtə 
olsun və bu parça ilə dairə iki bərabər hissəyə 
bölünsün.

Qara nöqtədən parçanı elə keçirin ki, o dairəni 
iki bərabər hissəyə bölsün. Qırmızı və göy nöqtələr 
eyni hissələrə yoxsa müxtəlif hissələrə düşəcəklər?

Tutaq ki, srağagün aprelin 14-dü idi, biri gün isə İmedanın ad 
günüdür, onda İmedanın ad günü ayın neçəsi olacaq?

4 dama uzunluğunda parçanı elə 
keçirin ki, 

• bir ucu dördbucaqlının daxilində, 
digəri isə - xaricində olsun.

• Hər iki ucu dördbucaqlının daxilində 
olsun.

• Bir ucu dördbucaqlının daxilində, digəri isə - sərhədində olsun.

13
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Boş damaları doldurun:

Cərgədə 12 uşaq var. Tsitsino öndən yeddincidir, Marina – 
sondan yeddincidir, Tsitsinonun və Marinanın arasında neçə uşaq 
var?

Elene 25 laridən 5 larini Tikoya verdi, qalanının yarısını – 
Ketiyə. Bundan sonra Elenedə nə qədər lari qaldı?

Zaza 26 larilik şəkil almaq üçün satıcıya 30 lari verdi. Ona 
xırdanı 2 lariliklərlə qaytardılar. Zaza neçə 2 larilik götürdü?

Tutaq ki, 3 ədəd 10 lariliyiniz və 6 ədəd 5 lariliyiniz var. 20 
larini neçə cür düzəldə bilərsiniz?

Tutaq ki, 4 ədəd 10 lariliyiniz və 5 ədəd 5 lariliyiniz var. 30 
larini neçə cür düzəldə bilərsiniz?

Tutaq ki, 6 ədəd 20 lariliyiniz və 6 ədəd 10 lariliyiniz var. 50 
larini neçə cür düzəldə bilərsiniz?

Dördbucaqlını elə çəkin ki, üçbucaqlı onun 
xaricində, parça və dairə isə – onun daxilində 
olsun.
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Çərşənbə axşamı Liyanın 8 larisi vardı. Bu gündən başlayaraq 
ona hər gün 2 lari verirdilər, o isə 4 lari xərcləyirdi. Liyanın pulu 
neçə gündə bitər?

Şəkildə təsvir olunmş nöqtələrdən 
neçəsi: 

• Hər hansı üçbucaqlının sərhəd nöqtə-
sidir?

• Hər hansı üçbucaqlının xarici nöqtə-
sidir?

4-ü dairənin sərhədində, 3-ü – dördbucaqlının 
sərhədində, 1-i – dördbucaqlının daxilində, 1-i – 
dairənin daxilində olan 6 nöqtə qeyd edin. 

Şəkildə neçə üçbucaqlı təsvir olunub?

Şəkildə neçə üçbucaqlı və neçə 
dördbucaqlı təsvir olunub?
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Dairənin daxilində neçə üçbucaqlı var?
Dördbucaqlının daxilində neçə üçbucaqlı var?
Dairənin daxilində və dördbucaqlının xaricində 

neçə üçbucaqlı var?
Dairənin daxilində də və dördbucaqlının 

daxilində də neçə üçbucaqlı var? 

Marina Zazaya 4 ədəd 5 larilik və 3 ədəd 2 larilik verdi. Marina 
Zazaya neçə lari verdi?

Hansı ədədi ikiqat artırmaqla 16 alarsınız?

9-u ikiqat artırmaqla hansı ədədi alarsınız?
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Riyazi işarələr və onlardan istifadə  
etmək üçün nümunələr

Fiqurlar

Riyazi işarələr Adları Nümunələr

= bərabərdir 17 – 7 = 10

≠ bərabər deyil 17 – 7 ≠	11

< azdır 17 < 19

> çoxdur 12 + 2 > 12

0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9
rəqəmlər

17 (1 onluqdan və 7 
təklikdən ibarət olan 

ədəddir)

+ toplayaq
5+15 

(5-ə 15 toplayaq)

– çıxaq
18–6 

(18-dən 6 çıxaq)

Dairə Uçbucaqlı Dördbucaqlı Nöqtə Parça

Beşbucaqlı Əyri xətt Altıbucaqlı Sınıq xətt



 

Riyazi terminlər

Toplanan, cəm    7 + 8 = 15

onluq

iyirmilik

Azalan, çıxılan,         18 – 10 = 8
               fərq

toplanan

azalan çıxılan fərq

cəm

10, 

20, 

, 

, 


