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Dərslik haqqında ümumi məlumat
II sinfin riyaziyyat dərsliyi (müəllifləri: Quram Qoqişvili, Teymuraz Vepxvadze, İya Mebonia, Lamara
Kurçişvili) bütün tələbləri - Milli Tədris Planının Riyaziyyat Standartları ilə Şagird kitabı arasındakı uyğunluğu, orada təqdim olunmuş bütün hədəf nəticələri, şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tərtib edilmişdir. Dərslik məzmunca rəngarəngdir. Müxtəlif cür mürəkkəb məsələlərdən ibarətdir, ayrı-ayrı nisbətən çətin
tapşırıqlar, özünü yoxlamaq üçün “Test” tapşırıqları, didaktik oyunlar verilmişdir.
Yeni məsələni müzakirə etməzdən əvvəl şagirdin motivasiyasını artırmaq, şagirdləri müvafiq aktivliklərə
hazırlamaq və məsələnin onlara çatdırılması formasına böyük diqqət yetirilir. Öyrənilən materiallara tez-tez
qayıtmaq bütün şagirdlərin inkanlarının nəzərə alınmasını təmin edəcəkdir. Müxtəlif hazırlıqlı şagirdlərlə
fərqli aktivliklərin həyata keçirilməsi imkanı yaradılacaq.
Dərsliyin I başlığında birinci sinifdə keçilmiş materialın təkrarına: biliyin məhkəmləndirilməsinə, obyektlərin qarşılıqlı düzülüşünü təsvir edərkən terminlərdən düzgün istifadə olunmasına, 20 dairəsində ədədlərin
yazılışına, oxunuşuna, dövri ardıcıllıqlarda müntəzəmliyin aşkar olunmasına, onların təsvirinə və ardıcıllığın
davam etdirilməsinə yer ayrılmışdır. II sinfin dərsliyi standartlara uyğun olaraq yenilikləri nəzərə alaraq tərtib
edilmişdir - verilənlərin analizinə, statistik və ehtimal bloku məsələlərinin ötürülməsinə başlayırıq. Burada cədvəllərin tərtib və təsvirinin mənimsənilməsi vacibdir. Dərslik 5 başlıqdan ibarətdir, 100-dək ədədləri
keçir, yeni həndəsi fiqurlarla tanış oluruq. Gürcü dilində şifahi və yazılı nömrələnmənin fərqləndirilməsi
ilə bağlı olan çətinliklərin aradan qaldırılmasına daha çox diqqət yetiririk. Bu məsələlər Müəllim kitabında
ətraflı təsvir edilmişdir.
Həyat təcrübəsinin nəzərə alınması ədədlərdən istifadə edərək gürcü pulunun öyrədilməsi gürcü uşaqları
üçün vacibdir. Çalışırıq dərsliyi “yüngülləşdirək”, buna görə də müəllim müəllimin kitabından, şagirdin
iş dəftərindən istifadə edə bilər. Bunun haqqında ətraflı təlimatlar müəllimin kitabında təsvir edilmişdir.
İllüstrasiyalar, ədədi şüa, ədədi pillə, riyazi oyunlardan istifadə materialların mənimsənilməsində böyük
kömək edir. Bu cür oyun qaydaları dərslikdə aydın şəkildə təsvir edilmişdir, baxmayaraq bunlara Müəllimin
kitabında da ayrıca yer verilmişdir. Tapşırığın bu cür rəngargənliyi dərsin gedişatında daha da maraq yaradır
və şagirdlərdə riyaziyyat elminin öyrənilməsinə maraq yaradır.
Dərsliyin tərtibi prosesində, Təhsil Nazirliyinin mütəxəssisləri ilə 2011-2016-cı il tarixli standartların
yenidən nəzərdən keçirilməsi, müəllimlərlə görüşlər bizim üçün çox böyük kömək oldu. O dəyişikliklər
nəzərə alındı hansılar ki, Milli Tədris Planında tətbiq olunmuşdur. Aşağıda 2017-2021-ci il yeni Milli Tədris
Planlarının xüsusiyyətləri haqqında danışacağıq. Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş treninq-seminarların bizə böyük köməyi oldu (2017-ci ilin aprel-iyun ayları, Tbilisi, “Gürcüstan İbtidai Təhsil Layihəsi”). Bu seminarlarda söhbət dərsliyin dərsliyin tərtib olunmasından, çalışmalar üçün meyarların
seçilməsindən və şagirdə istiqamətlənmiş təlim üçün şəraitin yaradılmasından gedirdi. Dərsliyi tərtib edərkən
treniq-seminarlarda verilən məsləhətləri nəzərə alırdıq. Təlimin konstruktivist metodunun üçfazalı modelinin
tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Seminarların bir silsiləsi təlim prosesinin ibtidai mərhələsində davamlı
inkişaf prinsiplərinin yerinə yetirilməsinə həsr olunmuşdu, bizim dərslik tənzimlənməsinin, inklüziv, təhlükə5

siz və sabit inkişafın, gender bərabərliyi prinsiplərinin qorunmasına imkan verir (yol nişanları, həndəsi fiqurlardan istifadə, qız və oğlanların “Personajlarda” bərabər iştirakı, küçədə keçid qaydalarının, istiqamətlərin –
sağa, sola – müzakirələrinə, heyvanlar dünyasında qayğıya, Gürcüstan kurortlarının xarakterizə olunmasına
aiddir). Bu məsələləri aşağıda müzakirə edəcəyik.

GİRİŞ
Riyaziyyat təliminin məqsədini aşağıdakı kimi cəmləşdirmək olar: şagirdin düşüncəsi, müzakirə
bacarıqlarının düşünülməsi və gündəlik həyatda riyazi obyektin modellərinin tapılması və başa düşülməsi. İbtidai mərhələdə riyaziyyatın öyrənilməsi, riyaziyyat təlimi bilik və xüsusi bacarıqların əldə edilməsi,
eləcə də onların inkişafı üçün əsas olmalıdır. Riyaziyyat təlimi ağır iş, dayanıqlıq kimi keyfiyyətləri inkişaf
etdirməlidir. İstəyə hazırlıq, təşəbbüs, işi sona çatdırma vərdişindən başlayaraq hər bir şagirdin öyrənmə və
müstəqil işə başlaması lazımdır. Dərslik sizə bu cür keyfiyyətləri inkişaf etdirmək imkanı verir.
II sinifdə şagirdlər, yaşlarına uyğun olaraq, konkret əməliyyat mərhələsinə keçirlər (baxın nüm.(17)). Bu
mərhələdə uşaqlar əşyaları təsnif edə və ya onları mərhələlərə bölüşdürə bilərlər. Cədvəllərin, ardıcıllıqların
fiqurların müqayisəsi, sayları qiymətləndirmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün şagirdin öz üzərində
müvafiq işləməyi vacibdir.
Əsas riyazi obyekt 100-dək qeyri-mənfi olan ədədlərdir; bu mərhələdə riyaziyyatın əsas məqsədi ədədlər
anlayışının daha yaxşı anlaşılması və inkişafı, ədədin müxtəlif aspektlərini (miqdarını, sırasını) anlamaq və
istifadə etməkdir.
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Standartlara yiyələnmənin nəticələri və məzmunun
qarşılıqlı əlaqəsi
Mövzuların adı
Əşyanın miqdarını sayırıq

Neçəncidir? Əvvəldə
hansıdır? Sonda hansıdır?
Sağa, sola, yuxarı, yoxsa
aşağı
20-dək ədədlər

20-dək ədədlərin toplanması
və çıxılması

Həndəsi fiqurlar

Müqayisə edək və ardıcıllığı
tamamlayaq

Məsələləri həll edək
Məlumatları toplayaq

Məqsədlər, Məzmunun dəyişdirilməsi səbəbi; Milli
Tədris Planında verilmiş müvafiq bəndlər
Saydan istifadə etməklə, əşyaların miqdarını müəyyən
etmək, müxtəlif üsullarla əşyalar yığınındakı əşyaların
miqdarını saymaq və nəticəni müqayisə etmək. Riyaz.
II.1.
Fiqurların (şəkillərin) düzülmüş yığınında verilmiş
elementin adının söylənməsi, əvvəlki və sonrakı üzvlərin sadalanması. Riyaz.II.1.
Müvafiq terminlərdən istifadə edərək, bir obyektə
nəzərən digər obyektin yerini təsvir etmə qabiliyyətini
işə salmaq. Riyaz.II.9.
1-dən 20-dək ədədlərin yazılışı və oxunuşu, əvvəlki və
sonrakı ədədlərin sadalanması, 1-dən 20-dək ədədlərin
müxtəlif modellərlə ifadə olunması (mövqeli sistemin
yığınla təsviri). Gürcü dilində ədədlərin adı. Riyaz.
II.1., Riyaz.II.2.
Toplama – çıxmanı modellə nümayiş etdirmək,
hərəkətin nəticəsini təsvir etmək qabiliyyəti. (Neçə
vahid artdı? Neçə vahid azaldı?)
Saymaqdan, əməllərin qarşılıqlı tərs dönməsindən istifadə etməklə şifahi hesablama qabiliyyəti. Onluqları
aşmaqla toplama-çıxmanın nümayişi, ədədi pillədən
istifadə etmək qabiliyyəti. Riyaz.II.2.
Həndəsi fiqurları tanımaq və təsvir etmək qabiliyyətinin inkişafı. Həndəsi atributlar üzrə qarşılıqlı uyğunlaşma ilə fiqurların müqayisəsi və qruplaşdırılması.
Riyaz.II.8.
Verilmiş əşyaların dövri ardıcıllığında düzülüş
qaydasını tapmaq və bu qayda ilə buraxılmış boş
yerləri doldurmaq. Ardıcıllıqları müqayisə etmək
və eyni qayda ilə təsvir olunmuş ardıcıllığı seçmək.
Riyaz.II.6.
Sadə məsələləri həll edərkən 1-dən 20-dək ədədlərdən
istifadə etmək. Riyaz.II.5.
Real obyektlə bağlı məlumatların toplanması,
məlumatların məlumat siyahısından və cədvəlindən
əldə edilməsi. Riyaz.II.11.
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Saatların
miqdarı
5 saat

4 saat

3 saat

5 saat

5 saat

3 saat

3 saat

6 saat
4 saat

Əlverişli üsullarla
məlumatların təqdim
olunması

Məlumatların verilmiş ardıcıllıq və ya verilmiş mövqe 7 saat
üzrə düzülüşü, verilmiş qrupda məlumatın yerinin
axtarılması qabiliyyəti üzrə işləmək.

Toplanmış məlumatların təsnifatı və bu təsnifatın
təqdim olunma qaydası, Piktoqram, cədvəl, siyahı.
Riyaz.II.12.
Məlumatlar haqqında müza- Müxtəlif qiymətlər əsasında məlumatlar siyahısının
kirə
xarakterizə edilməsi (ümumi cəm, təkrar, mövqe,
ardıcıllıq). Piktoqramın, cədvəlin tərtibi üzrə işləmə
qabiliyyəti. Riyaz.II.3.
Onluq, Onluqlar və təkliklər “Birrəqəmli” və “ikirəqəmli” ədədlərin yazılışı və
oxunuşu. Müxtəlif modellərdən istifadə etməklə
ədədlərin yazılışı (mövqeli sistemdə və ya əşyalar
toplusunda). Riyaz.II.1.
100-dək ədədlər
Onluqlar qrupunu istisna etməklə, onluq mövqe
sisteminin yazılışının nümayişi. İkirəqəmli ədədin
yazılışında onluqlar və təkliklər mərtəbəsinin göstə
rilməsi. Rəqəmlərin mənalarının söylənməsi, təkliklər
mərtəbəsində 0-dan istifadə etməyin mənası. Riyaz.
II.1.
Miqdarı qiymətləndirək
Miqdarı müvafiq üsul seçməklə müqayisəetmə və qiy
mətləndirmə qabiliyyətinin inkişafı.

Birrəqəmli və ikirəqəmli
ədədlər
Hansı ədəd böyükdür?
Hansı ədəd kiçikdir?
Neçə vahid çoxdur? Neçə
vahid azdır?
Bizim pul

Miqdarı ikiqat artıraq

Əşyanın bir neçə toplamdan seçilməsi: əşyaların
sayı verilmiş ədədə təxminən bərabərdir, ən yaxın
iyirmiliyi, onluğu, beşliyi söyləmək, cavabı izah
etmək. Riyaz.II.4.
Modeldən istifadə etməklə “Birrəqəmi” və “ikirəqəmli” ədədlərin yazılışı və təqdim olunması. Riyaz.II.1.
ədədləri müqayisə edərkən riyazi işarələrdən istifadə
edir. Riyaz.II.4.

8 saat

5 saat

6 saat

3 saat

4 saat
4 saat

Müxtəlif üsullardan istifadə edərək ədədlər arasındakı 4 saat
fərqi müəyyən etmək. Riyaz.II.4.
Gürcü pulu ilə tanışlıq, oyunlardan istifadə etməklə
3 saat
milli pul nişanlarından istifadə edilməsi qabiliyyətinin
inkişafı. Riyaz.II.5.
Əşyaların verilmiş miqdarına eyni miqdarı artırmaq- 3 saat
la ikiqat artırma əməlinin nümayişi. 1-dən 10-dək
ədədləri iki dəfə artırmaq. İkiqat artırmanı ədədlərin
adları ilə əlaqələndirmək. Riyaz.II.3.
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Miqdarı ikiqat azaldaq

İkiqat artırmaq – ikiqat azaltmaq kimi qarşılıqlı
əlaqələrin anlaşılması. Modeldən istifadə etməklə
yarıya bölmə prosedurunun təsviri-yoxlanması.
Ədədləri yarıya bölərkən geri saymadan istifadə etmək; ikiqat azaltmaq ilə – ikiqat artırmanın qarşılıqlı
əlaqəsinin nümayişi. Riyaz.II.3.
Bir neçə həndəsi fiqur təsvir Bir neçə müstəvi fiqurun təsviri (nöqtə, düz xətt, sınıq
edək
xətt, əyri xətt). Riyaz.II.6
Fiqurların ölçülərini müqayi Qarşılıqlı tamamlamaqla fiqurların düz xətlərinin
sə edək
ölçülərinin müqayisəsi, qeyri-standart ölçü vahidindən istifadə etmək. Riyaz.II.6.
Fiqurun daxili və xarici
Fiqurun daxili və xarici sahələrini fərqləndirmə
sahələri, sərhədi
qabiliyyətinin inkişafı; fiqurun sərhədində, daxilində
və xaricində yerləşən nöqtələrin göstərilməsi. Riyaz.
II.8
Bu fiqurlar bərabərdirlərmi? Bərabər fiqurların tapılması, bərabər fiqurların bir-birini tamamlamaqla qarşılıqlı əlaqəli nümayişi. Riyaz.
II.10.
Onluqları toplayaq
Bütöv onluqları aşmaqla sayarkən, «tam» ədədlərin
toplanmasının nümayiş edilməsi. Riyaz.II.4.
Onluqları çıxaq
Şifahi hesablama zamanı tam onluqlarla geri
saymaqdan istifadə etmək. Riyaz.II.2.
Birrəqəmli ədədləri toplayaq Ritmik saymaq və ya onluğu “aşmaqla” birrəqəmli
ədədin toplanması. Riyaz.II.2.
Birrəqəmli ədədləri çıxaq
Ritmik saymaq və ya onluğu keçməklə birrəqəmli
ədədin çıxılması. Riyaz.II.2.
Cəm və fərqi qiy
mətləndirək
Məchul toplananı tapaq
Məchul azalanı tapaq
Toplama xassələrindən
istifadə edək
Məsələləri həll edək

Ən yaxın beşlik, onluq, iyirmilikdən istifadə etməklə
cəmin və ya fərqin qiymətləndirilməsi. Riyaz.II.4.
Əgər ikinci toplanan və cəm məlumdursa, ədədi
pillədən istifadə etməklə bir-bir ritmik saymaqla
məchul toplananın tapılması. Riyaz.II.5.
Ədədi ifadəni tapmaq üçün toplamanın xassəsindən
istifadə etmək. Riyaz. II.7.
Məsələdə verilmiş tapşırığın düzgün tapılması üçün
məsələnin şərti üzrə müvafiq ifadələr seçmək. Riyaz.
II.5.
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4 saat

3 saat
3 saat

3 saat

3 saat

6 saat
6 saat
6 saat
6 saat
4 saat
6 saat

8 saat
4 saat

MÜƏLLİM KİTABINA QISA BAXIŞ
Riyaziyyat fənni üzrə tərtib olunmuş müəllimin tövsiyə kitabı 2017-2023-cü illər üçün Milli Tədris
Planının 2-ci sinif dərsliyi üçün illik proqram üzrə tərtib etdiyi metodik tövsiyyələrdən ibarətdir. Onun
məqsədi müəllimə təlim prosesinin aparılması zamanı metodik üsulların inkişaf etdirilməsinə kömək etməkdir; proqram Şagird dərsliyindən istifadə edərək bütün nəticələrə nail olmağı özündə ehtiva edir. Kitab
ibtidai mərhələnin peşəkar müəllim standartları üzrə yazılmışdır və müəllimin pedaqoji və riyazi bilik və
bacarıqların artırılmasına kömək edir; Şagird dərsliyində mövzuların elmi əsasları haqqında qısa məlumat
verilir; ədəbiyyat verilmişdir, buna görə müəllimin riyazi fikirlərin elmi və tarixi aspektləri ilə daha yaxından
tanış olmaq imkanı olur. Müəllim kitabı II sinifdə olan materialların məzmun və məqsədlərinin xəritəsini
təqdim edir ki, bu da Milli Tədris Planının hansı hissəsi ilə bağlı olduğu barədə məlumatları əhatə edir.
Əvvəllər hazırladığımız kitablardan fərqli olaraq, hər bir mövzu dərslərə uyğun olaraq hissələrə bölünür
və hər bir dərsin təxmini planını, məqsədini, şərtlərini (əvvəlcədən müəyyən edilmiş məlumatları), resursları,
əsas fəaliyyəti, dərsdə əldə olunan hədəf səviyyəsinin qiymətləndirilməsini təqdim edir.
İbtidai sinifdə riyaziyyat, riyaziyyatı gələcəkdə daha da dərindən öyrənmək və müvafiq bacarıqların
inkişafı üçün əsas yaratmalıdır. Riyaziyyat tədrisinin ilk üç ili riyaziyyatın hazırlıq mərhələsi kimi hesab
edilə bilər. Burada vahid bir proses kimi tədris və təlim keçirmək vacibdir. Buna görə qrup işi üçün daha
çox vaxt ayrılmalı, ev işlərində təcrübələri inkişaf etdirmək və istifadə etmək, riyaziyyatın öyrənilməsində
tanış olan obyektlərin istifadəsi və riyazi əməliyyatın tətbiqinə, abstrakt bacarıqlarının mənimsənilməsinə və
inkişafına daha çox diqqət yetirilməlidir.
Paraqraf üzrə hər bir mövzunun aydınlaşdırılması üçün hər başlığa görə ayrıca şərhlər verilmişdir.
Bu materialın müvafiq elmi-metodoloji əsasına uyğun olaraq, bu mövzulara aid mövzuların daha dərindən
öyrənilməsi üçün hər mövzuya ədəbiyyat ayrılmışdır. Kitaba elmi və metodik ədəbiyyatın bir nüsxəsi əlavə
olunur. Bu müxtəlif ədəbiyyata və Milli Tədris Planına əsasən, müəllim tədris materialının məzmununun
qurulduğu elmi təməlin əhəmiyyətini başa düşməlidir.
Müəllim kitabındakı başlıq və paraqraflar Şagird kitabında təqdim edilən nömrə və adlar ilə üst-üstə
düşür. O, Təhsil Nazirliyi tərəfindən təmin edilən bütün tələblərə uyğun olaraq tərtib edilmişdir (“Müəllim
kitabının strukturu”). Daha artıq – tələbləri aşmaqla hər dərs üçün ssenarinin təsvirini zəruri hesab etdik.
Göründüyü kimi, məsələlər mövzunun necə çatdırılması üçün (Standartlara uyğun nəticələrin əldə edilməsinə
müvafiq olaraq) əvvəlki bilik, resurslar, əyani vəsaitlərdən istifadə etmə üsulları, bütün məsələlər demək olar
ki, seçilmişdir, ayrıca – “Düşün” və “VİP rubrikaları ilə çalışmalar verilmişdir. Didaktik oyunların keçirilməsi qaydaları aydınlaşdırılmışdır.
Müəllim kitabında Şagird kitabında istifadə olunmuş şərti işarələrin açıqlamaları, kitabın sonunda –
cavablar, ölçü vahidləri, riyazi işarələr və onlardan istifadəsi nümunələri, düsturlar, riyazi terminlərin qısa
lüğəti verilmişdır.
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Fənnin öyrənilməsi zamanı şagirdə fərdi yanaşma halları.
Hədəf yaşının özəllikləri.
Şagirdlərə yönəlmiş tədris üçün, sinfin ətraf mühitlə təmin edilməsi, dərs zamanı kommunikasiya və
motivasiyanın yüksəldilməsi üçün müxtəlif metod və üsullardan istifadə edə bilərik. Sinifdə sağlam fiziki və
yaradıcı mühit yaratmaq, şagirdlərə qarşı yaxşı münasibət, nizam-intizam yaratmaq və obyektiv müqayisə
üsulları ilə yanaşmaq lazımdır.
Varımızdır: 1) Müəllimi dinləməkdənsə, ikitərəfli qarşılıqlı əlaqə daha yaxşıdır. Nəinki dinləmək,
şagirdlər əsasən öz dərslərini yerinə yetirməklə məşğul olurlar, müəllim direktivdənsə, ən əsası çoxlu suallar
verir;
2) Şagirdlərin motivasiyası vacib və həlledicidır; daxili motivasiya üstünlük təşkil edir (mükafatlar və
cəzalar olmadan); şagirdlər özləri öyrənməklə motivasiya olunurlar.
3) Müəllim şagirdlərin intellektual iştirakını, müzakirələrini və kiçik qruplardakı işlərini, layihələrin
təqdimatlarını, mühakimələri və müstəqil təlimləri təşviq edəcəkdir.
4)	Sinif otağının divarlarında plakatlar asılmışdır, şagirdlərin əsərlərini də əhatə edən plakatlar nümayiş
etdirilir; şagirdlərin partaları elə düzülməlidir ki, hər şagird digər bütün şagirdləri görə bilsin və gərəkirsə öz
yerini dəyişdirmək imkanı olsun; şagirdlər öz siniflərində fiziki mühiti qoruyurlar və qayğısına qalırlar.
5) Müəllim hərəkətin probleminin səbəbini müəyyən etməyə çalışmalıdır; Müəllim şagirdin hazırkı
davranışına diqqət yetirilməlidir və ardıcıl olmalıdır.
6) Qiymətləndirmənin məqsədi şagirdlərə kömək etməkdir; Gərək əzbərlənmiş yox, öyrənilmiş
məlumat qiymətləndirilsin; qiymətləndirmə zamanı da dərs davam edir; yalnız dərsin nəticəsi yox, dərsin
gedişatı da qiymətləndirilir;
Şagirdlərə yönümlü təlim üçün mühitin yaradılması şagirdlərin təlim proseslərini əlverişli ettməklə
həyata keçirilməlidir. Metodik ədəbiyyatda bu tədris forması fərqli tədris adlanır; Şagirdləri eyni sinifdə
fərqli şəkildə öyrədərkən, bəzən fərqli metodlarla, bəzən müxtəlif məzmunlu materiallarla müxtəlif yollarla
öyrətməliyik. Bu cür məsələlərə biz gələcəkdə tez-tez qayıdacağıq.
Fərqli tədrisin məqsədi hər bir şagirdin qabiliyyətləri daxilində ən yaxşı nəticə verməsidir. Göründüyü
kimi, bu bərabər nəticələrə nail olmaq demək deyil. Şagirdlərə, fərdi yanaşmaq fərqli təlim prosesində
maneələrin aradan qaldırılmasına və nəticələrini kəskin şəkildə artırmağa imkan verir. Müəllim bunu davamlı qiymətləndirmə və şagirdlərin çevik qrupları vasitəsilə əldə edir. Məzmun, proses, vəzifə mühiti kimi
elementləri fərqləndirmək olar.
Təlimin effektliyi şagirdlərimizin, onların maraqlarını və ehtiyaclarını necə yaxşı bildiyimizdən asılıdır;
Bununla yanaşı, müəllim Yeni Tədris Planı ilə təyin olunan standart üzrə riyaziyyat proqramının məzmununu
yaxşı bilməli və standart və təlim keyfiyyəti üçün tələb olunan məqamların sürətləndirilməsinə yönəldilməlidir.
Şagirdlərin bir hissəsi fərqli tədris zamanı müstəqil işləyir, bəzi qruplar üçünsə – bizim nəzarətimizlə, müvafiq prosedurlar və qaydaları tətbiq etmək lazımdır. Diferensial təlim məhsuldar, yaradıcı, yüksək
yönümlü təlimin vacib formasıdır.
Şagird üçün fərdi yanaşmalar, əlbəttə ki – alternativ tapşırıqlar hazırlamaq, asudə vaxt üçün yeni anlayışlar, terminlər və anlayışların təriflərini təmin edir; akademik çətinliyi olan şagirdlərə məqsədəuyğun
yardım etmək; Tez-tez təkrarlanan material, müxtəlif metodik təlim bir çox səylərdir;
Aydındır ki, məktəblilərə fərdi yanaşma – akademik çətinliyi olan şagirdlərə məqsədləri yerinə yetirmək üçün alternativ variantlar yaratmaq, ünvanlı yardım, keçilən mövzuları tez-tez təkrar etmək, müxtəlif
metodik təlim, yeni anlayışlar, şərtlər, təriflər, əlavə vaxt ayırmaq çox səy tələb edir. Aydındır ki, yüksək
11

hazırlıqlı şagirdlər üçün müxtəlif yanaşmalar tələb olunur; Daha çətin qeyri-standart tapşırıqların verilməsi,
yeni məlumatların istifadəsinin yaxşı başa düşülməsini tələb etmək; bəzən düzgün həll edilməmiş tapşırıqlar
veririk və onu düzəltməyi xahiş edirik; Göstərişlərdən istifadə etmirik; Şagirdlərə fərdi olaraq müxtəlif üsullarla sxem, diaqram yaratmağı və ideya və fikirlərini söyləməyi xahiş edirik.
Diferensial təlim ədəbiyyatında adətən tədqiqat metodları skafoldinq kimi tanınır. Skafoldinq ingilis terminidir və taxta bənd qurmaq deməkdir. Bu, keyfiyyətli dərəcə yaratmaq deməkdir. Bir tədris strategiyasının
modeli yaradıldığında, skafoldinqin məzmununu anlamaqda kömək edən bir çərçivənin yaradılması, şagirdlərin yeni materialdan əvvəlki bacarıqları inkişaf etdirməkdir. Skafoldinq tapşırığı müstəqil yerinə yetirmək
üçün hazır olmayan şagirdlərə kömək etmək deməkdir; Necə ki taxta bəndlər inşaatçılara müvəqqəti olaraq
kömək olan kimi, eləcə də şagirdlərə təhsil taxta bənddən olan kömək də müvəqqəti olmalıdır.
Şagirdlərə fərdi yanaşma dedikdə, şagirdlərlə iş zamanı müxtəlif metodlardan istifadə etmək deməkdir.
Şagirdlər bir-birindən öz bacarıqlarına görə, əsasən də öyrənərkən açıq qəbul etməklə və mənimsəmə tempi
ilə fərqlənirlər. Buradan aydın görünür ki, təlim prosesində rəngarənglik mütləqdir; Ancaq yalnız “xüsusi
hazırlıq” aktivliyini tətbiq etmək lazım deyildir. Əsas odur ki, hər bir şagirdin müxtəlif fəaliyyətlərə cəlb
edilməsi və bu müxtəliflik bizim köməyimizlə müəllim tərəfindən şagirdlərə təklif olunsun. Şagird fəal və
hərəkətli müəllimi izləyərkən yox, yalnız özü hərəkətli və fəal olduğu zaman yaxşı oxuyan sayılar. Bundan
başqa, şagirdlər yalnız müəllimlərdən yox, həm də sinif yoldaşlarından və digər vasitələrdən də öyrənirlər.
Hər mövzu ilə bağlı müəllimlərə tez-tez bu yaşa uyğun vacib yaxşı planlaşdırılmış riyazi oyunları təklif edirik. Riyazi oyunlar təlim prosesini daha maraqlı edir.
Müəllim özü oxşar riyazi oyunlar axtarıb tapa və keçirə bilər, ancaq burada da hədd vacibdir. Pedaqoji
mütəxəssislər təklif edirlər ki, didaktik oyunlar üçün dərsin bir hissəsini ayırmaq olar, vaxtın qalan hissəsini isə tapşırıqların yoxlanması və digər fəaliyyətlərin aktivliyinə ayırmaq olar. Verilən tapşırığın ölçüsünə
diqqət yetirilməlidir. Bu yaşda şagird məktəbdə daha çox məşğul olmalıdır. Bizim təklif etdiyimiz tapşırıq
yalnız tövsiyə xarakteri daşıyır və hər bir konkret halda onların həcmini müəllim özü müəyyən etməlidir.
Ev tapşırığı böyük olmamalıdır, amma burada da fərdi yanaşmanı realizə edə bilərik – güclü şagirdləri biz
nisbətən çətin tapşırıqlarla yükləyə bilərik, lakin sağlamlığı məhdud olan uşaqları (İNKTV) unutmamalıyıq,
onlara çox diqqət yetirmək lazım deyil, adi şagirdlər kimi eyni olmalıdırlar, lakin onlar üçün xüsusi bir proqramın əhəmiyyətini yadda saxlamalıyıq.
7 yaşlı şagirdlərdə məntiqi düşüncə daha çox inkişaf edə bilər, ancaq bu yaşda şagirdlər hələ də abstrakt
düşünmə qabiliyyətinə malik deyillər. Xüsusi bir əməliyyat zamanı, real əşyalarla bağlı zehni proses nəzərdən
keçirilir. Ona görə də onlara mövqelər sistemini yaxşı başa salmaq əyani vasitələrlə həyata keçirilir. Əməlləri
yerinə yetirən zaman eyni üsuldan istifadə olunur. Riyaziyyatın tədrisi zamanı konkret nümunələrin həllinə
əsaslanan ümumi nəticələrin əldə edilməsi kimi imkanların inkişafına diqqət yetirilməlidir; Müxtəlif xüsusiyyətlərdən müəyyən xüsusiyyətləri ayırmaq bacarığı (məsələn, sınıq xətt, əyri xətt); Mücərrəd obyektlərin
qəbul edilməsi (nöqtə, parça); Təsnifat (verilmiş fiqurlarla göstərilmiş fiqurun qurulması, fiqurların təsnifatı, tərəflərinin sayına görə təpə nöqtələrinin sayı, eynisini təqdim etmək, müqayisə etmək, əlaqələndirmək.
Riyaziyyatın tədrisində elə fərdi xüsusiyyətlərə diqqət yetirilməlidir ki, riyaziyyat dərsini öyrənərkən əməyə
məhəbbət, təmizlik, təşəbbüs, başladığı işin sona qədər görülməsi, müstəqil iş görmək üçün, ən əsası şagirddə
mütləq oxumaq üçün həvəs yaranmalıdır.
Riyaziyyat dərsində dərs keçilən zaman istifadə olunan əsas öyrəniləsi metodlar, riyazi tədqiğat üsulları aşağıdakılardır – Tədqiqatlar və müşahidələr, müqayisələr, təhlil və sintez, analoji və qarşıdurma,
ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə, abstraksiya və dəqiqləşdirmə, induksiya və deduksiya. Bu mərhələdə
müzakirələr əsasən induksiya olunur; lakin təhlildən tez-tez istifadə olunur, mürəkkəbin sadələşdirilməsi,
sadənin mürəkkəbə doğru yönləndirilməsi, induksiyadır, məsələn: əməllərin xassələrinin müzakirəsində –
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konkret nümunələrin müzakirəsindən sonra vahid qaydaları ləğv edirik. Bu qaydalar üzrə şagirdlər verilmiş
bərabərsizliklərin doğru olub-olmadığını müzakirə edirlər (məsələn, iki ədədin cəmi digər sıra ilə alınmış
eyni sayın cəminə bərabərdir).
Eyni zamanda müəllimlərə xəbərdarlıq etmək istərdik ki, onlar müxtəlif təriflər və qaydalar baxımından
diqqətli olsunlar. Bu cür ifadələrdən boyun qaçıraq, məsələn, “Say nəticəsində alınan natural ədədlərin adı
(?!)”.
Mücərrəd konsepsiyaların müxtəlif aspektləri barədə danışa bilərik, anlayışların tərifləri barədə danışmaq mümkün deyildir; Formal yanaşma yüksək siniflərdə də arzuolunmazdır. Biz şagirddən soruşmalı deyilik, birrəqəmli ədəd nəyə deyilir, ikirəqəmli ədəd nəyə deyilir, düz xətt nədir, əyri xətt nədir? Bu obyektlərin
hamısını şagirdlərin özləri mütləq tanımalıdırlar. Onları bir-birindən fərqləndirməyi və hər hansı bir xassə
əsasında eynisi olan obyekti müqayisə etməyi bacarmalıdırlar. Məsələn, parçaları – xətti ölçülərlə müqayisə
etsinlər və nəticələrini müvafiq (uzun, qısa, bərabər) terminlərlə ifadə etsinlər. Bərabər fiqurların nümunələrini tapsınlar. Bütün bunlar Milli Tədris Planının ciddi tələbləridir. Müəllim bu planın elmi tamamlanmış
proqram olduğunu xatırlamalıdır və bütün bunları nəzərə almaq və yaxşı öyrənmək məcburiyyətindədir.
Əlbəttə ki, bütün bunlar ilk növbədə bizdən - dərsliyin müəlliflərindən asılıdır, ancaq müəllim tərəfindən də
proqramın yaxşı öyrənilməsi və qavranılması vacibdir.
Riyaziyyat fənnini öyrənmə üsulu, adətən, hədəflərin həyata keçirilməsi, tədris və təlimin inkişafı üçün
nəzərdə tutulan didaktik qaydalar və vasitələr sistemidir. Təklif etdiyimiz fəaliyyətlərin sxemləri tədrisin
müxtəlif üsullarının – interaktiv əməkdaşlıqdan, problemlərin əsaslarının öyrənilməsindən, şagirdlərin iştirakı və əlavə suallardan istifadə nümunələridir. II sinifdə bu resurslardan istifadə bizə mövqeli sistemdən istifadə etməklə ədədlərin toplama və çıxma qaydasını, bu prosesdə “əməllərin” yerinə yetirilməsini asanlaşdırır.

Təlim-tədris resurslarından istifadə üçün məsləhətlər
Təlim-tədris prosesində istifadə edilə bilən təlim resursları - plakatlar, kubiklər və digər modellər, Şagird
kitabı, Müəllim kitabı, şagirdin iş dəftəridir.
Təlim resurslarında əsas yeri dərslik tutur. Mətn burada interaktiv prinsip ilə təfsir olunur – müəllimə elə
sorğu sistemi təklif edilir, orada şagirdin özü yeni qanunauyğunluqlar tapmağı bacarsın.
Dərslikdə tapşırıq sistemi sinif və ev tapşırığı üçün nəzərdə tutulmuş iki hissədən ibarətdir. Bu cür
bölüşdürmə təkrarlayıcı bir xarakter daşıyır və müəllim bəzi hallarda bu nöqteyi-nəzərdən və sinfin hazırlığını
nəzərə alaraq bu bölüşdürməni dəyişə bilər. Burada yenə də müəllimə xatırlatmaq istəyirik ki, dərslikdə
qeydlər olmamalıdır, dərsliyin təmizliyi təmin edilməlidir; növbəti tədris ili üçün faydalı olmalıdır. Dərslikdə
qeydiyyat tələb edən tapşırıqlar var, bu halda, şagird həmin qeydiyyatları dəftərə köçürməlidir. İş dəftərindəki başlıqlar və paraqrafların sayı dərslikdə və müəllimin kitabında olduğu kimi eyni cür nömrələnmişdir.
Onun məqsədi müəllimə əlavə tapşırıqlar seçməsinə kömək etməkdir. Yalnız bu dəftərdə qeydlər edilir və
həm sinif, həm də ev tapşırığı üçün istifadə olunur.
Müəllim kitabında, dərsləri izah edərkən, çox hallarda əyani vəsaitlərdən istifadə etmək təsvir edilmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir neçə dəfə keçilən mövzunu sözlə aydınlaşdırmaqdansa, bir dəfə
əyani vəsaitlə aydınlaşdırılmış dərs daha dərindən və ətraflı öyrənilə bilər. İş dəftərində əlavə tapşırıqlar
“testlər” şəklində verilmişdir. Eyni zamanda, şagirdlər burada qeydlərini yaza bilərlər. Şagird kitabında qeyd
yazıla bilməz. Plakatlar, şəkillər və riyazi əməllər sinif otağının divarlarında da göstərilə bilər.
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Şagirdləri qiymətləndirmənin növləri, prinsipləri, mexanizmləri
İbtidai mərhələnin I-IV sinifləri və V sinfin birinci semestrində qiymətləndirmənin inkişaf etdirilməsindən istifadə olunur. İnkişafetdirici qiymətləndirmə şagirdin inkişaf dinamikasını müəyyənləşdirir və
təlimin təkmilləşdirilməsinə yönəldilir. Qiymətləndirmənin əsas məqsədi təlimin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və şagidin irəliləməsi və inkişafını təşviq etməkdir. Qiymətləndirmə – yeni materialı başlamazdan əvvəl, hətta yeni materialın mənimsənilməsi zamanı da davam edir.
Şagird qiymətləndirmə prosesində və qiymətləndirmə zamanı aktif iştirak etməlidir.
Qiymətləndirmənin inkişaf aləti çox müxtəlifdir (Yəni hər hansı bir aktivliyin inkişaf yükü var). Qeyd
edək ki, şagirdin qəbul etdiyi səmərəli addımları şərhlərlə müşayiət olunarsa, bu şagirdin həmin inkişaf
alətinə həvəsləndirilməsini bildirir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Milli Tədris Planının yeni və köhnə nəşrləri arasındakı fərq həmin mövzu və
başlıqların qiymətləndirməsi ilə bağlıdır. Biz üzərində işlədiyimiz yeni sənəddə oxuyuruq ki: “Qiymətləndirmə
şagirdin fərdi tərəqqisi haqqında məlumat verməlidir. Şagirdin qiymətləndirməsi təlimin/ tədrisin ayrılmaz
bir hissəsidir və tədrisin konstruktiv prinsiplərinə əsaslanır”. Birinci sinfin Müəllim kitabında qeyd etdiyimiz
kimi, riyaziyyatda konstruktivlik o deməkdir ki, şagird mövcud olan biliklərə arxalanaraq yeni düşünülmüş
bilik yaradır. Konstruktivist təlimi üç mərhələyə bölmək olar:
1) “Əvvəlcə”, yəni yeni məsələ üçün lazım olan qabaqcıl məlumat / təcrübə, aktivləşdirmə (təməlin
möhkəmləndirilməsi); şagirdi yeni mövzu ilə maraqlandırmaq (motivasiya hazırlığı). Şagirdlərin aktiv fəaliyyəti üçün zehinlərini səfərbər etmək (zəka hazırlığı).
2) “Ərzində” – yeni bir məsələni yaratmaq və ya onu tapmaq, anlamaq; Problemin həlli üçün qərar
qəbul etmək və müzakirə etmək. Tədbirin II mərhələsi planlaşdırılır ki, şagirdlər tapşırığı daha yaxşı başa
düşməyi, mənimsəməyi və məntiqi öyrənsinlər.
3) “Sonrakı” – məsələni gücləndirmək, onun istifadəsi; Çətinlikləri başa düşmək; Onun müxtəlif tərəflərini təmsil edir; Bu mərhələdə şagirdlər təlim prosesinə yönəldilən nəticələri təqdim edirlər.
Bir qayda olaraq, bütün üç mərhələ bir dərsdə iştirak etmir. Hər bir dərsin ssenarisini ayrıca təqdim etdik. Aydındır ki, bir dərsin ssenarisi üç mərhələdən ibarət olan təsəvvür ilə mümkün olmayacaqdır (yalnız o
zaman ola bilər, əgər tapşırıq üç mərhələli modelə əsaslanırsa).
Milli Tədris Proqramının yeni nəşrinə əsasən, keçmiş dərsin diaqnostika biliklərinə böyük diqqət yetirilir, müxtəlif hazırlıq qruplarını vaxtında açıqlamaq, müəllimə fərqli dərsi səmərəli aparmaq imkanı verir.
Standart tələbləri əhatə etmək, şagirdləri qiymətləndirmək üçün müxtəlif riyazi tapşırıqları istifadə etmək məsləhət görülür; bu tezisi bizim II sinifin dərsliyinın məzmunu cavablandırır; burada ilk dəfə olaraq
məlumat analizləri və diaqramlar, cədvəllərin tərtibi, şərhlərdən ibarət statistika haqqında tapşırıqlar verilmişdir. Şagirdlərin müzakirəsi, həndəsi fiqurların tapılması, ölçülərin müqayisə edilməsi, rəqəmləri təsvir etmək üçün keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərindən istifadə etmək, tapşırıqlar (məsələn, “VİP”, “Düşün” rubrikaları ilə); Sadə riyazi məsələlərin həlli (məsələnin qısa şərti və həlli); Dövrü ardıcıllıqlarda müntəzəmliyin
aşkarlanması; şagirdlərin riyazi prosedurlarını asanlaşdırmaq üçün xidmət edən Didaktik Oyunlar; mövqeli sistemdən istifadə etmək bacarığı. Didaktik oyunların və digər qrup işlərinin aparılması prosesində qiymətləndirmə zamanı əməkdaşlıq (tərəfdaş, qrup üzvləri) kimi peşə bacarıqları var; VİP” və “Düşün”-ün
məsələlərinin həlli – Strategiyaları anlama. Xüsusi mühitdə sürətli cavab.
İbtidai siniflərdə, bir daha qeyd edirik ki, inkişafetdirici qiymətləndirmədən istifadə edilir – şagirdlərə
müxtəlif məsləhətlər, tövsiyələr verməklə, problemin həlli və qüsurları aradan qaldırmaq üçün kömək edirik.
Aktivliklərin keçirilməsi prosesində şagirdlərin fəaliyyətinə, iştirakına, iştirak keyfiyyətinə nəzarət edirik;
Dərsdən sonra, özünü başqalarından daha üstün göstərmiş olan şagirdləri xüsusilə tərifləyə bilərik. Qalan
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bütün şagirdlər isə həvəs göstərdikləri üçün, dəstək və əməkdaşlıq etdikləri üçün tərifə layiq görülürlər.
İbtidai sinifin ilk iki ilini qiymətləndirərkən aşağıdakı bacarıqlara xüsusi diqqət yetirilir: Rəqəmlərin yazılışı
və adı, riyazi ifadələrin həlli və şifahi təsvirlərin verilməsi, həndəsi fiqurların müəyyən edilməsi və təsvir
edilməsi, ifadələrin çeşidlənməsi, qruplaşdırılması və təsnifatı.

KEYFİYYƏTLİ AKTİVLİKLƏRİN, TƏDBİRLƏRİN KEÇİRİLMƏSİNƏ DAİR
MƏSLƏHƏTLƏR
Hər bir aktivliyin əsas tələbi kimi böyük bir real didaktik məqsədi – mövzunun öyrənilməsi məqsədi
var, hansı ki, onun həlli prosesindən keçir. Bu məqsədəuyğunluq şagirdlər üçün də vacibdir. Məsələn, əgər
şagirdlər özləri fərdi olaraq əşyaların sayını və bu sayla ədəd arasında olan uyğunsuzluqları taparsa, özləri
etdikləri səhvləri hər hansı bir üsulla düzəltməyi – dəyişməyi, silməyi və ya əşyanın üstündən çəkməyi
bacararsa, şagirdlərin bu cür aktivliyi tapşırığın yerinə yetirilməsi kimi hesab edilə bilər. II sinifdə ədədlərin
yazılış qaydası ilə bağlı aktivliklərdə mərhələlərin ardıcıllığının müəyyən edilməsi:
1) Şagird əyani vəsaitdə təsvir olunmuş əşyanın sayını söyləyir - məsələn, 5 onluq və yenə 7 təklik:
2) Bundan sonra əşyanın sayı söylənir və həmin ədəd yazılır; Bu mərhələlər əyani vəsaitdən istifadə edilərək
davam edir.
3) Bu mərhələdə şagird əyani vəsaitdən istifadə etmədən ədədi adlandırmalı və yazmalıdır. Məsələn, 5
onluq və yenə 7 təklik – 57.
4) Növbəti mərhələdə şagirddən verilmiş bir neçə təkliyin hər birinə aid uyğun ədədin yazılması tələb
olunur.
5) Növbəti mərhələdə şagird sayla ədəd arasında olan uyğunsuzluğu tapmalı və səhvini düzəltməlidir.
Şagirdlərlə nə öyrənəcəyik deyə söhbətə başlamalı deyilik, elə bir vəziyyət yaratmalıyıq ki, şagirdlər
motivasiya edilməsi və “nə üçün lazımdır?” – sualına cavab tapmalıdırlar. Motivasiya isə gündəlik praktiki
tapşırıq verməklə və onun həll yollarını axtarmaqla və ya riyaziyyatın daxili qanunvericiliyini anlamaqla
yarana bilər. Məsələn, məlumatların toplanması, qrupların gündəlik sorğu-sual edilməsi və təfsir toplanması,
şagirdlərə tanış olan həyat təcrübəsindən nümunələrlə müzakirə olunur. Təlim prosesinin mərkəzində şagird
və onun maraqları olmalıdır; Əsas yaradıcının özü şagird olmalıdır, müəllim isə aparıcı, “dirijor” funksiyasını yerinə yetirməlidir.
Hər bir aktivlik prosesində öyrənilən faktlar özlüyündə vacibdir. Ancaq daha çox vacib olan odur ki,
onların təlim prosesi iz qoyur – müxtəlif intellektual bacarıqların inkişafına imkan yaradır. Ən əsası təlim və
tərbiyə verməkdir; Öyrənmə yalnız biliklərin ötürülməsi demək deyil, öyrənmə sənətkarlıq biliklərinə malik
deyil, bilik bacarıqlarını inkişaf etdirmək deməkdir.
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ŞAGİRD KİTABI HAQQINDA MƏLUMAT
Şagird kitabının strukturu dərslikdə göstərilən bütün tələbləri ehtiva etməlidir. Kitab beş başlıqdan,
başlıqlar isə paraqraflardan ibarətdir. Didaktik oyunlar, qrup təlimini aparmağın qaydaları, sinif və ev
tapşırıqları üçün ayrı-ayrı tapşırıqlar xırdalıqlarlarla təsvir edilmişdir (“testlər” daxil olmaqla). Mündəricat
kitabın əvvəlində, bütün yardımçı materiallar (lüğət, düstur, təsvir və həndəsi fiqurlar, şərti işarələrin tərifləri)
kitabın sonundadır.
Şagird kitabı məzmun baxımından çox müxtəlifdir, müxtəlif mürəkkəb tapşırıqlardan ibarətdir, fikrin
aşkarlanmasını tələb edir, materialı təkrarlayır, hətta bunların arasında fərqli üsullarla həll olunan məsələlərə
də rast gəlirik. Müəllimin tövsiyə kitabında hər cür tapşırıqlara cavab verilmişdir.
Çətinliyi aradan qaldırmaq üçün istifadə edilə biləcək ayrı-ayrı məsələlər də var.
İbtidai siniflərdə riyaziyyat fənni, gələcəkdə riyaziyyatın daha dərindən öyrənilməsi və müvafiq
bacarıqların inkişafı üçün əsas qarant olmalıdır. Riyaziyyatın tədrisinin ilk üç ili riyaziyyatın öyrənilməsində
hazırlıq mərhələsi kimi hesab edilə bilər, burada tədris və təlim işlərini bir proses kimi aparmaq vacibdir.
Buna görə qrup işinə, həyati təcrübələrin inkişafına və istifadəsinə, riyaziyyatda tanış olan subyektlərin istifadəsinə və istifadə etdikləri riyazi əməliyyatlardan istifadə etməyə, abstraksiya bacarıqlarının elementlərini
formalaşdırmağa daha çox diqqət göstərilməlidir.
Materialların düzülüşünün sistemləşdirilməsi, elmi məzmun, ümumu fikrin çatdırılması, düzülüşün
müxtəlifliyi, dərsliyn məzmununun və strukturunun ümumi elmi-metodik prinsiplərini Milli Tədris Planına
uyğun olaraq müəyyənləşdirir.
Gürcüstan dərsliklərinə keçməyin birinci mərhələsində ibtidai sinif dərsliklərində (I-II siniflər, 20002003-cü illər) dərsliklər üzrə mütəxəssis kimi işləməli olduq. O zaman riyaziyyat sahəsində qanunla seçilmiş
mütəxəssislər arasında biz də var idik. O dövrdə bəzilərimiz ali təhsil müəssisələrində işləməklə bərabər
ibtidai sinif müəllimləri olaraq da çalışdıq. O çətinlikləri də yaxşı bilirik, o zaman dərsliklərin müəllifi necə
olurdular. Milli Tədris Planının yaradılması və daha önəmlisi, bu planın yüksək səviyyəli elmi və metodik
səviyyələri gələcək müsabiqələr üçün müəyyən istiqamətlər qoymuşdur. Yuxarı siniflər üçün dərsliklərin
tərtibi zamanı, zəngin təcrübələrimizdən istifadə edərək, biz ibtidai siniflər üçün də ümumi bir yanaşma ilə
inşa edilən tam miqyaslı kursa (1-12 siniflər) yüksək səviyyədə nail olmaq üçün yeni Milli Tədris Planının
daha da inkişaf edəcəyi dərsliklər hazırlamağa qərar verdik.
İndi bu dərslikləri təkmilləşdirmək və başa çatdırmaq üçün imkanımız var.
Biz 2017-2021 tədris ilinin tələblərini, müəllimlərlə görüşlərdə ifadə olunan fikirləri, ibtidai sinifdə
təlimimizin şəxsi təcrübəsini nəzərə aldıq və yeni dərslikləri tərtib etdik.
Milli Tədris Planının “Təftiş” prosesində fəal iştirak etdik, Milli Tədris Planının müəllifləri ilə işgüzar
görüşlər keçirdik. Fikrimizcə, ibtidai mərhələdə şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri ilə bağlı məsələlərin artırılmasını, hərtərəfli və əsaslı şəkildə ardıcıl olaraq çatdırılmasını xüsusi qeyd etmək lazımdır; Məsələn, ədədi
konsepsiyanın digər aspektlərini və inteqrasiya olunmuş materialların inteqrasiyası, şagirdlərin müxtəlif
tapşırıqlarda intellektual bacarıqları üzrə çalışmaları və təhlilinin əhəmiyyəti kimi nəzərə alınmış məsələlər.
Birinci sinif dərsliyindən fərqli olaraq burada artıq istiqamət: “Məlumatların təhlili, Ehtimal, Statistika” təqdim olunub. Bizim təlim prosesində statistik düşüncə inkişafina baxış yenidir. Bu məsələ konsentrik
şəkildə də bölünmüşdür, lakin digər məsələlərlə də inteqrasiya olunmuş halda da rast gəlir.
İbtidai tədris mərhələsi yeni mövzunun müzakirəsi ilə yanaşı, artıq öyrənilmiş materialdan məsələləri
ehtiva etməlidir, daim müvafiq bacarıqların inkişafına diqqət göstərmək üçün bacarıq genişləndirilməli və
gücləndirilməlidir.
Tapşırıqların müxtəlifliyinə xüsusi diqqət yetirilir; Heç bir şagird diqqətdən kənar qalmamalıdır, obyektiv məsələlərin həlli prosesində, onların fikirlərinin ictimai müzakirəsi bütün şagirdlər üçün yaxşı motivasiya
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və inkişaf mühiti yaradır. Müvəqqəti proqramdan geri qalanlarla işləyərkən, konsentrasiya edilmiş materialların məzmunu və nisbətən asan “testlər” sizə kömək edəcək; beləliklə – motivasiya materialında mümkün
məsələləri təhlil edərək, geri qalmanın aradan qaldırılması mümkündür. Tədrisin bu mərhələsində riyazi oyunlardan istifadə etmək əhəmiyyət kəsb edir. Düzgün seçilmiş və yaxşı düşünülmüş oyun hərtərəfli, ahəngdar
inkişaf şagirdləri həvəsləndirir, şagirdə həyat üçün lazım olan vərdişləri inkişaf etdirməyə kömək edir, oyun
yaddaşını gücləndirir, yaradıcı təsəvvür bacarıqlarını inkişaf etdirir, özünü araşdırma vərdişlərinə sahib olmağı, onlara verilən tapşırıqları yerinə yetirməyi, başladıqları işi sona çatdırmağı öyrədir. Oyunun ardıcıl
olan əyləncəli hissəsi əlavə motivasiya edən bir faktordur. Müsabiqənin elementləri oyunlarda, müsabiqə
zamanı, şagirdlərin fəaliyyəti və qələbə arzusu üçün vacib stimuldur. Bu əlamətlər, bütün qrup işlərinin
layihəsi tövsiyə kitabında tərtib olunan formalarla xarakterizə olunur.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, tədris materialının məzmunu Milli Tədris Planının tələblərinə tam uyğun
olaraq tərtib edilmişdir. Riyazi material məzmunun əsas növüdür, lakin digər istiqamətlər üzrə inteqrasiya
olunur ki, bu da cəmlənmiş və bir-biri ilə birləşdirilmişdir.
Dərsliyin tərtibi prosesində dərsliyin bütün funksiyalarını metodik ədəbiyyatda nəzərdən keçirdik (bax:
məsələn, 17);
1) Biliyi ötürmə funksiyası.
2) Məntiq və bacarıqların inkişaf funksiyası; Məsələn, şagird müxtəlif işarələrlə müqayisədə fərqli
etirazlarla bağlı müəyyən tədbirlər görməyi öyrənməlidir.
3) Biliyin genişləndirilməsi funksiyası; Məsələn, praktik tapşırıqları əvəz edən çalışmalarımız var.
4) Biliyin qiymətləndirilməsi funksiyası; Məsələn, “ Viktorina” kimi istifadə edilə bilən testlər.
5)	Sosial və mədəni təlim funksiyası; Məsələn, materiallardan istifadə etmək təlim-seminarlarda elan
edilmiş davamlı inkişaf prinsiplərinin tətbiq edilməsi ilə bağlıdır (aprel-may, 2017-ci il). Eyni zamanda,
balansın saxlanmasına böyük diqqət yetirilir, koqnitik bacarıqların, effektiv bacarıqlar və davranış
bacarıqlarının mübadiləsinə; Bir dəfə istifadə edilən sözlərin sayı və sözlərin ümumi sayına (bu nisbət çox
yüksək deyil, ≈ 75%). Mətnin mənimsənilməsinə və anlaşılmasına diqqət yetirmək; “Canlı” və “təbii” olmaq;
Məsələn, “əşyaların miqdarını sayırıq”, “fiqurların ölçüsünü müqayisə edirik”, “sayı qiymətləndirək”,
“ardıcıllıqarı müqayisə edək, ardıcıllığı tamamlayaq” və s.
Hər bir başlıq bu başlığın qısa təqdimatı ilə başlayır və aspektdən istifadə ediləcəyi göstərilir. Başlığın
sonunda, əlavə tapşırıqlarla yanaşı, ümumiləşdirici tapşırıqlar da (Cumulative Rewu) göstərmək olar hansını
ki, özünü qiymətləndirmə zamanı da istifadə etmək mümkündür.
Paraqrafların başlığının sərlövhəsi mətnin məzmununa cavab verir. Mətnin ayrı-ayrı bölmələri arasında
məntiqi və səbəb-nəticə əlaqələrinə, məzmun köprülərinə nəzarət edirik: cümlənin orta uzunluğu, sözün çətin
hissəsi, istifadə olunan mühazirələr – şagirdlərin yaşına, oxu bacarıqlarına uyğun olmalıdır. Biz düşündürücü
sözlərin həddindən artıq konsentrasiyasından çəkinməliyk; bu yaşda şagirdlər üçün isim və fellərdən daha
çox istifadə etmək münasibdir, nəinki sifət və zərf. Biz tərəfdən şagird və müəllimlərin təqdim etdikləri bütün
elmi məlumatlar düzgündür. Heç bir anlayışlar olmadan təsvirlərin və qapalı tapşırıqların cavablarının təhlili
yolu ilə doğru məlumatlar çatdırılır.
Demək olar ki, bütün məsələlərin həlli Müəllim kitabında verilmişdir. Fəsillər və paraqrafların ardıcıllığı
və başlığı iş dəftərində müəllimin kitabına uyğun olaraq tərtib edilmişdir. Hər bir mövzunun müzakirəsinə bir
neçə dərs həsr olunur (paraqraf). Bu dərs dərslikdən müvafiq bəndin materialına tətbiq edilir. Eyni zamanda,
qeydlər yalnız iş dəftərində aparılır (qeydlər aparılması, boş yerləri xüsusi olaraq doldurmaq, uyğunluq və
müntəzəmliyi işarələmək və genişləndirmək). İş dəftəri orada verilmiş əlavə tapşırıqlar üçün də istifadə olunur. İkinci sinifdə tədqiq olunan əsas mövzular 5-ci fəsildə fərqli paraqraflarda paylanır.
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İkinci hissənin yalnız dördüncü istiqamətə aid təqdim edilən mövzuları (məlumat təhlili); ədədlər, ədədi
ifadələr, müxtəlif başlıqlar üzrə məsələlərin həlli zamanı ədədi ifadələrdən istifadə edilməsi 20-dək və ya 20dən çox ədədləri nəzərdən keçirilir. Konsentrat təqdim olunur (Riyaz.II.1., Riyaz. II.2., Riyaz. II.4).
Ayrı-ayrı paraqraflar ayrılmış ədədlərin ikiqat azalması və ikiqat artırılması ilə bağlıdır, III hissə, § 6, §
7 (Riyaz.II.3.).
Cəbri qanunauyğunluqlarla (dövri ardıcıllıqlarla) bağlı məsələlər, I fəsil, § 7, (Riyaz.II.6). Sadə
məsələlərə qısa qeydlər etmək, məsələləri həll edərkən ədədlərin istifadəsi (Riyaz. II.5) I fəsil, § 8-də var.
Kəmiyyətlərin müqayisəsi və qiymətləndirilməsi (Riyaz.II.4) 3-cü fəsildə, § 8-də verilmişdir.
Müstəvi fiqurlara aid məsələlər (məs .: II.8) IV fəsildə, rəqəmlərin qiymətinin müqayisəsi ilə bağlı
məsələlər də daxil edilmişdir (Riyaz.II.10);
Obyektlərin qarşılıqlı əlaqəsinin təsviri (Riyaz.II.9) I fəsil, § 3-də verilmişdir.
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I BAŞLIQ
Xatırlayaq və öyrəndikləri mizdən istifadə edək.
Birinci başlıqda material ilk növbədə məsələləri təkrarlamaq və biliyi gücləndirmək məqsədi
daşıyır; II sinfin Milli Tədris Planında indikator göstəriciləri, birinci sinifdə başlanmış bacarıqların
inkişafının davamı üzrə işləməyi nəzərdə tutur: Saydan istifadə etməklə əşyanın miqdarının müəyyən
edilməsi, miqdar və sıra saylarının adlarını sadalamaq, verilmiş ədədlərdən əvvəlki və sonrakı ədədin adının sadalanması, ədədlərin fərqli modellərlə göstərilməsi, toplama və çıxma əməlinin müxtəlif
modellərindən istifadə edilməsi (bu dəfə ədədi pillədən istifadə edirik), Dövrü ardıcıllığın müqayisəsi,
buraxılmış mövqeyi tamamlamaq, məsələləri həll etmək, iki rəqəmli ədədi oxumaq – yazmaq və
mövqeli sistemin müxtəlif üsullarından istifadə edərək təsvir etmək.

§ 1. Əşyaların miqdarını sayırıq
Bu mövzuya beş dərs ayırırıq. Aşağıda hər bir dərsin və tövsiyələrin ətraflı təsviri verilmişdir.
Birinci dərs
Mövzu: Saydan istifadə etməklə əşyaların sayının müəyyənləşdirilməsi.
Məqsəd: Miqdarına görə ədədi uyğunlaşdırmaq bacarıqlarının inkişafı.
İlkin şərtlər: 20 dairəsində ədədləri irəli /geri saymaq üzrə vərdişlər.
Resurslar: Say çöpləri, qələmlər, kubiklər, 1-dən 20-ə kimi təsvir edilmiş kartlar, sayı 20-dən
yuxarı olmayan eynicins əşyaların struktur birliyi.
İlk dərslər yeni tədris ilinə hazırlıq üçün xidmət etməlidir. İlk dərsdə hətta dərslikdə göstərilən
tapşırıqlar belə yerinə yetirlməyə bilər. Əşyanın miqdarını müəyyən etmək üçün, əyani vəsaitdən istifadə etməklə əşyanı sayırıq və miqdarına görə ədədin uyğunluğunu araşdırırq. Eyni zamanda müəllimlərə bir vacib prinsipi xatırlatmaq istərdik: kitabda təqdim olunan çalışmaların bu mərhələdə müzakirə
edilməsi, aydındır ki, çox vacibdir, lakin sözsüz ki, əyani vəsaitlə öyrənilən daha dərindən və dəqiq
qəbul ediləcək.
Buna görə, demək olar ki, hər bir yeni mövzunun başlanğıc mərhələsində biz bu prinsiplə rəhbərlik edirik.
Əşyaların ayrıca miqdarı və bu miqdarın say birliyi (toplanması) nəticəsində, onların sayını
müəyyənləşdirmə prosesi say çöpləri, qələmlər, kubiklər və ya digər əşyalarla aparılır. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, nəticədə aldığımız miqdar – saydıqdan sonra adlanan ədəd - hansı əşyadan başlanıb,
hansı ilə bitirəcəyimiz qayda ilə bağlı deyil, əsas odur ki, biz bu əşyaları sayarkən heç birini unutmayaq.
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Masanın üzərinə say çöpləri qoyuryq (çalışaq ki, bütün şagirdlər masanın səthini görsünlər).
Şagirdlərdən onları soldan sağa doğru saymalarını xahiş edirik (say çöplərini əvvəlcədən səliqə
ilə düzürük).
- Sonda hansı ədəd adlandırıldı?
- Bu ədəd nəyi göstərir?
- İndi bu çöpləri hər hansı başqa bir qayda ilə sayaq (məsələn, sağdan sola), eyni nəticə
alarıqmı?
Şagirdləri təlim prosesinə cəlb etməyə maraq artırmaq üçün bir şagirdin başladığı sayı digəri ilə
davam etdirmək olar və ya düzülmüş say çöplərini özlərinə dəyişdirin (məsələn, elə ki, yuxarıdan
aşağı və ya başqa istiqamətə saymaq mümkün olsun).
Sualı xatırladın ki, saymaqla hər hansı əşyanın miqdarını müəyyən edirik (məsələn, sinifdə partaları, şagirdləri sayırıq).
Aktivliyin maraqlı alınması üçün başlığı “Səhvi tapın və düzəldin” adlandıra bilərik.
Masanın üzərində bir sırada 10 ədəd eyni cür əşya, ikinci sırada isə 7 ədəd həmin əşyadan
düzülmüşdür. Həmin orada 16 ədədi ilə işarələnmiş kart qoyulmuşdur. Müzakirə olunur, səhvi necə
düzəldək? (bir əşya azaldaq və ya nömrəli kartı dəyişək). Bundan sonra həmin tapşırığı müzakirə
etməyə davam edin, lakin kartı yeni bir kartla əvəz edin, məsələn, 14 və ya 11. 100-dək ədədləri
öyrənərkən biz bir daha bu aktivlikdən istifadə edəcəyik.
İş dəftərində bu dərs üçün bir neçə həm sinifdə, həm də ev tapşırığı kimi həyata keçirilə biləcək
tapşırıq təqdim edirik.
İlk dərsdə başqa heç bir aktivlik keçirilmir. Bu, birinci dərs olduğuna görə müəllim giriş və ya
digər hadisələr (yay təəssüratları haqqında) dərs keçə bilər.

2-ci dərs
Mövzu: 1-dən 20-dək ədədlərin şifahi nömrələməsi.
Məqsəd: Əşyalar birliyinin sayından istifadə edərək 20-dək ədədlərin şifahi nömrələnmə
təsvirlərinin inkişaf etdirilməsi (Riyaz. II. 1.Riyaz. II.2.)
İlkin şərtlər: Saymaqla əşyaların miqdarının müəyyənləşdirilməsi. Verilmiş əşyalar toplumunda
əşyanın miqdarının müəyyənləşdirilməsi.
Resurslar: Say çöpləri, qələmlər, kubiklər, 1-dən 20-dək nömrələnmiş kartlar.
Tədris ilinin əvvəlində, bir qayda olaraq, dərslikdən istifadə daha sonra başlanır.
İkinci dərsdə də Tədris Planında göstərilən məqsədlərin yerinə yetirilməsi prosesi əyani vəsaitlərdən
istifadə etməklə yerinə yetirilir.
Əvvəlki dərs əşya toplusunda əşyaların sayı və ədədin uyğunluğu prosesi saydan istifadə etməklə
keçirilirdi.
İndi artıq əşya toplusunu saymaq üsuluna keçə bilərik – şagirdləri o nöqteyi-nəzərlə çatdırmalıyıq
ki, əşyaları nəinki yalnız tək-tək, hətta əşyaları qrup şəklində saya bilərik (məsələn, cütlər, üçlüklər,
onluqlar), bununla da biz artıq 1-dən 20-dək ədədlərin şifahi nömrələnməsini, ikirəqəmli ədədlərin
adları və onların onluqlarla əlaqələrini təkrar etmiş və biliyimizi daha da genişləndirmiş oluruq.
Şagirdlərə 10-dan böyük olan ədədləri, məsələn: 15-i göstəririk və onluğa ayırmağı xahiş edirik.
- Onluğu ayırdıqdan sonra neçə qaldı?
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Masada cəmi neçə say çöpü var? (15)
Ədədin onluğa ayrılması ilə bağlı nə kimi əlaqəsi var?
Onluğu ayırdıqdan sonra bizim 5 say çöpümüz qaldı. Cəmi on beş say çöpüdürmü? – ondan beş
böyük, “on beş” ədədi gəlir “dan” “silinir”, bu qayda ilə uşaqlar ədədləri asanlıqla və həvəslə kəşf
edirlər: 11, 12, 14, 15 16, 18, 19, “on üçün” , “on yeddinin” ədədləri ilə bağlı maraqlı “linqvistik
kəşf” yarada bilərlər – yəqin anlayarlar ki, bu dəyişkliklərlə dil ədədlərin tələffüzünü asanlaşdırdı.
Sayın bu cür prosesi başqa say çöplərinin başqa miqdarının tapılması üçün bir neçə dəfə təkrar
oluna bilər. Bununla yanaşı, bütün şagirdləri sual-cavaba qatmalıyıq, bütün təlim prosesində iştirak
etməlidirlər, hər kəs indi ondan saymağı və soruşmağı, izah etməyi, qiymətləndirməyi, başqasının
fikirləri ilə razılaşmağı və ya rədd etməyi, sadalamağı, müraciət edəcəklərini gözləməlidir.
Bu dəfə də tapşırıq verməkdən çəkinə və ya iş dəftərindən istifadə edə bilərik və şagirdlərə №1nin 2-ci dərsinə müvafiq olan çalışmaları yerinə yetirmələrini xahiş edə bilərik.

3-cü dərs
Mövzu: Əşyanın və ya əşyalar toplusunun sayı.
Məqsəd: Saymaqla əşyanın və ya əşyalar toplusunun miqdarının müəyyənləşdirilməsi, müvafiq
ədədlərin sadalanması və yazılış qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi
İlkin şərtlər: 1-dən 20-dək ədədlərin şifahi nömrələnməsi haqqında təsəvvürlər.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərslik və iş dəftərindən istifadə etməklə, nömrələrin kəmiyyət baxımı üzərində işləmək.
Dərsliyin ilk mövzusu və müvafiq məqsədlərin həyata keçirilməsi üç mərhələdə təqdim olunur:
1 - 13 -cü misallar üzrə sinifdə işləmək, ev tapşırığı və riyazı oyunların təşkili.
Bu dərsdə bu məsələlərin yalnız bir hissəsi, 1 - 10 misalları müzakirə etməyi planlaşdırmışıq.
Dərslikdəki ilk üç misal yenə sayla bağlıdır. Misallar şagirdlər üçün çətin olmayacaq.
2 tapşırıq cədvəl tərtib etmək bacarığının inkişafı üzərində işləməkdən ibarətdir. Burada say,
təsnifat, cədvəl tərtib etmək bir-biri ilə bağlıdır.
3 saylı məsələnin həlli prosesində əşyaları tək-tək və qruplaşdırılmış şəkildə sayı xatırlayırıq
və davam etdiririk. Bu çalışma mövqeli sistemi anlamağa kömək edəcəkdir.
Şagirdlər əşyaların miqdarının ədədi ifadəsinin say qaydalarından asılı olmadığını başa düşməlidirlər.
Mirvarini istənilən qayda ilə saysaq sonda yenə eyni ədəd alınacaq. Şəkil elə təsvir olunub ki, şagirdlər
mirvarini asanlıqla üçlüyə ayıra və onların miqdarını saya bilərlər.
- Mirvari dənələrini neçə üçlüyə ayırmaq olar? Yenə neçə mirvari dənəsi qalacaq? (6 üçlüyə
və 1 dənəsi qalacaq)
- Mirvariləri neçə cütlüyə ayırmaq olar? (9 cütlüyə və 1 dənəsi qalacaq)
Burada diqqət etməliyik ki, bütün mümkün üçlüklərə (cütlüyə) ayırmaq lazım gəlir.
4 saylı misalda şagirdlər sualları cavblandırarkən bu cür müzakirə edə bilərlər: 3 və 5-in cəmi
böyükdür 5-dən, çünki, 8 böyükdür 5-dən, cavab bu cür də ola bilər 3 və 5-in cəmi 5 və 3-ün cəminə
bərabərdir. 5-ə 3 əlavə etdik, ona görə də ədəd böyüdü və 5 çoxaldı. Burada müəllimə xatırlatmaq
olar ki, cəbri baxımından 8 – digər ifadə ilə 3 + 5 kimi qiymətləndirilə bilər.
5 saylı misalda şagirdlərin hədəf nəticədə nəzərdə tutulan məntiqi qabiliyyət diqqəti cəlb etməkdir. İstənilən ədəddən irəli / geriyə saysın və təsvir etsin. Bu tapşırıqda şagirddən hələlik 17 ədədindən
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ona tanış olan ədədə qədər yalnız 1 pillə irəli və ya geri saymağı tələb olunur. Ola bilsin hər hansı
bir şagird 20-dən sonra da davam edə bilər, bu zaman müəllim şagirdlərə aydınlaşdırmalıdır ki, tədris
ili ərzində onlar da 20-dən böyük ədədləri (ola bilər bəziləri 20-dən böyük ədədləri heç saymağı da
bilmirlər) saymağı və yazılışını öyrənəcəklər.
Növbəti misallar, “hədəf nəticənin” verilmiş ədəddən əvvəlki və sonrakı ədədin söylənməsi bəndini
özündə ehtiva edir.
8 saylı tapşırıq yenə saymaqla, lakin bu dəfə iki pillə irəli və ya geri, iki-iki saymaqla, ya da
iki dəfə geri saymaqla bağlıdır. 10-u aşmaqdan da istifadə edə bilərsiniz.
9 - 10 -cu tapşırıqlardakı məsələlərin həlli zamanı hesabdan istifadə edərkən, şagirdlərin diqqətini
“daha çox”, “daha az” ifadələrinə yönəldin.
Ev tapşırığı: 20-dək şifahi nömrələmə tapşırıqlarını yerinə yetirməkdən başlayır; Şagirdlər bu
dərsin müvafiq tapşırıqlarını yerinə yetirirlər; 1 -ci və 2 -ci tapşırıqların bir hissəsi onlara 10-a
tamamlamaqla toplama əməlini yerinə yetirməkdə kömək edəcəkdir.

4-cü dərs
Mövzu: Sayla bağlı məsələlər, dövri ardıcıllıqların müzakirəsi.
Məqsəd: Əşyaların sayı və ya əşyalar toplusunun sayılması ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi və ya
misalların hesablanması, dövri ardıcıllığın təhlil edilməsi, qaydaların aşkar edilməsi və bu ardıcıllığın
inkişafı ilə bağlı məsələlərin müzakirə edilməsi.
İlkin şərtlər: 1-dən 20-dək ədədlərin şifahi nömrələnməsi haqqında təsəvvürlər.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Bu dərsdə nömrələrə aid ədədlərin sayılması ilə bağlı təqdim olunmuş aspektlər, məsələlərin açıq
müzakirəsi və qısa yazılış qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi üzərində işlənir.
Dərsi əvvəlki dərsdə verilmiş tapşırıqların yoxlanması və qısa müzakirəsi ilə başlayırıq. Düzgün
və ya səhv yerinə yetirilmiş ev tapırıqlarına etibarla yanaşırıq. Bu yanaşma səmərəli, dostluq və işə
cəlbedici olmalıdır. Sonra yeni dərsin müzakirəsinə keçirik.
Dərslik üzrə birinci paraqrafın 11-ci məsələsi şagirdlərə yenə “daha az” anlayışının anlaşılmasına
kömək edəcəkdir.
Məsələnin qısa şərti bu cür yazılır:
			
Alma –12
			
Əncir – 5 ədəd az 		
			
Əncir – ?
			
Cəmi – ?
12 saylı məsələnin həlli zamanı bəzi şagirdlər 11 saylı məsələni analoji formada toplamağı təklif
edəcəklər. Tədrisin bu mərhələsində belə səhvlər tez-tez olur və onları düzəltmək qayğısı müəllimin
üzərinə düşür. Bu və bu cür məsələləri müzakirə edərək, şagirdlər tərəfindən yayılmış stereotipləri
aradan qaldırır – əgər məsələdə “çoxdur”-a rast gəliriksə, o zaman toplamaqla həll olur, əgər “ azdır
“ olarsa o zaman çıxmaqla həll olunur. Məsələni müzakirə edərkən yönləndirici suallar soruşmaq olar:
evlər küçənin digər tərəfində daha “çoxdur”, yoxsa “azdır”; Nə qədər? (5-dən azdır). Beləliklə, birinci
sualın cavabını çıxma əməli ilə tapırıq: 12-5=7. Şagirdlərin diqqətini cəmləşdirmək üçün onlara şifahi
tərtib edilmiş bu cür məsələlər verin ki, qabiliyyətləri daha da inkişaf etsin. Məsələn: məndə 13 lari
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var, məndə Qiqaya nisbətən 7 lari çoxdur. Qiqanın neçə larisi var imiş? Məsələnin qısa şərtini təqdim
edə bilərsiniz və formanı tamamlamağa münasib tapşırıq verə bilərsiniz. Məsələn,
			
Ani – 8 kitab
			
Nutsa – 6-ədəd az 			
			
Nutsanın ?
Sonra məsələni düşünüb həll etməyi şagirdlərə təklif edin. Elə buradaca siz əvvəl müzakirə etdiyiniz tip məsələni yenidən daxil edə bilərsiniz.
			
Açidə – 15 lari 			
			
Tikada – 4 lari az
			
Tikada?
Məsələni həll edərkən şifahi olaraq, bəzən şagirdlərə kömək etmək üçün, söylənmiş ədədəri
lövhədə yazın.
13 saylı məsələnin həlli zamanı əşyalardan da istifadə etmək olar, ilk növbədə əşyaların
miqdarının kombinasiyasını, şərtlərə uyğun olaraq onları cütlüklərə, sonra isə üçlüklərə ayıraraq təqdim
edin və s.
Ev tapşırığı: 2 saylı misalın qalan hissəsi 3 və 4 saylı misallar verilir. 3 Saylı
misalda verilmiş fiqurların dövri ardıcıllıqda qanunauyğunluğunu aşkar etmək və bu qanunauyğunluqla
ardıcıllığı davam etdirməkdir. Bu məsələ I sinif proqramında da var idi və ikinci sinif tədris planında
da nəzərə alınır. Şagirdlərin bu qanunauyğunluğa dair fikirləri olduqca vacibdir, çünki bu qanunauyğunluq açıq şəkildə müəyyən edilmir. Şagirdin ən sadə variantını təqdim etməsi gözlənilir və qiymətləndirilir, lakin, çox mürəkkəb qanunauyğunluq təsvir edən şagirdlərin fikirlərinin müzakirəsi diqqəti daha
çox cəlb edir. 4 saylı məsələdə ədədi ardıcıllıqlarda qanunauyğunluğu axtarırıq.

5-ci dərs
Mövzu: Cütlüklərdən, üçlüklərdən istifadə edərək saymaq.
Məqsəd: Riyazi oyunlardan istifadə edərək, 20-dək ədədlərin şifahi nömrələnməsi haqqında təsəvvürlərin inkişafı (Riyaz.II.1., Riyaz.II.2)
İlkin şərtlər: Ədədlərin sıralanması aspektinin öyrənilməsi.
Resurslar: Say çöpləri və kubiklər.
Dərsin əsas aktivliyi riyazi oyundur.
Müəllim hər bir cütlüyə oyun qaydalarını bir daha yenidən aydınlaşdıra bilər (zəruri hallarda).
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, belə riyazi oyunlar maraqlı və əyləncəli təlim prosesləri yaradır, hər bir
şagirdin cavabdehliyinin sürətini, qrupla çalışma hissiyyatını artırır, nəzarəti inkişaf etdirir. Cütlüklərlə,
üçlüklərlə, onluqlarla saydıqda şagirdin mövqeli sistem anlayışına dair biliyi inkişaf etdirir, müəllim
resurslarda müxtəlif əyani vəsaitlərin köməyi ilə dərs keçə bilər.
Əşyaların hər yeni üçlüyü ondan əvvəldə gələn üçlüklə birləşdirə bilərik və gedişatda ədədlərin
sadalanması izlənir:
			
000 000 000 000 000 000 000
			
2
5
8
11
14 17 20
İlk cüt üçün müsabiqəni təsvir edən sxem təqdim olunur (onlar hər üçlüyün ikinci ədədinin adını
deyirlər).
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İkinci cüt üçün, bu sxem aşağıdakılardır:
			
000 000 000 000 000 000 000
			
3
6
9
12
15 18
21
Bu sxemə görə, birinci şagird 21 adını deməklə kifayətlənməlidir, lakin müəllim əvvəlki ədədin
söyklənməsi ilə də yarışmanı dayandıra bilər.
Yarışmanın əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, şagirdlər ədədi müntəzəm və tez tapsınlar. Bu
kəşfi qalib aşkar olan zaman nəzərə almaq olar.
Təcrübəli müəllimlər yaxşı bilirlər ki, hər sinifdə başqalarına nisbətən daha artıq diqqət tələb
edən şagirdlər var; əksər hallarda bu akademik cəhətdən güclü şagirdlərdir, lakin sinifdə tapşırığın
yerinə yetirilməsi üçün onlara sinif yoldaşlarından çox vaxt lazım gəlir. Qrupla iş, rahat atmosfer bu
cür şagirdlərə “açılmaq üçün” ən yaxşı şərtlər yaradır.
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§2. Neçəncidir? Əvvəlki hansıdır? Sonrakı hansıdır?
Bu mövzuya dörd dərs ayrılmışdır.
6-cı dərs
Mövzu: Ədədin sıra aspekti, əvvəlki və sonrakı ədədlərin nisbəti.
Məqsəd: Fiqurların və ya təsvirlərin mövcud birliyində göstərilmiş elementin nömrəsini, əvvəlkinin və sonrakının sadalanmasına dair biliyin inkişafı. (Riyaz.II.1., Riyaz.II.5)
İlkin şərtlər: Əşyaların mövcud birliyində, əvvəlki və sonrakı ədədin nümayiş etdirilməsi
vərdişləri.
Resurslar: Əşyaların müəyyən toplusunda təsvir olunmuş müxtəlif əşyalar: say çöpləri və kubiklər,
təsvirlər.
6-cı dərs əsasən əyani vəsaitlərdən istifadə edərək və əvvəl verilmiş tapşırıqların müzakirəsi fonunda davam edir. Yeni mövzuya keçməzdən əvvəl, əvvəlki dərsdə verilmiş tapşırıqları nəzərdən keçirmək
və keçmiş materialı təkrarlamaq üçün 10-12 dəqiqə vaxt ayırmalıyıq. Bu hərəkəti yeni bir mövzu
(hazırlıq) üçün də istifadə etməliyik. Lakin, ümumiyyətlə, ev tapşırığının ictimai müzakirəsi öyrənmə
prosesində çox vacibdir. Bu şagirdin məsuliyyətini artırır, şagirdlərin müntəzəm işlərinin inkişafına
kömək edir, onların işini təkmilləşdirir və başqalarının fikirlərini tənqidi qiymətləndirmək bacarığını
verir. Əsas nöqteyi-nəzər ilk iyirmilik ədədlərin sayılmasına aid tapşırıqların yerinə yetirilməsinin yoxlanılmasıdır. Bu tapşırıqlar sayların adları ilə bağlı idi.
Müəllim dərsliyin müvafiq səhifəsini göstərir və sıra ilə hər şagirddən şəklə görə uyğun cavab
verməsini xahiş edir:
1
tapşırığın ilk şəklində neçə dairə təsvir olunur? (on bir)
- Bu şəkildə göstərilən dairələrin sayı 10-dan nə qədər çoxdur? “On bir” adı ondan bir vahid
çox olduğunu göstərirmi?
- Eyni tapşırığın ikinci şəklində neçə dairə göstərilir? On iki ondan nə qədər çoxdur?
Hər bir cavabı (düzgün olanı da, səhv olanı da) bir neçə şagirdə yoxlatdırın. Bəzən düzgün cavabın
deyilişində “şübhə” yaranır və sinfin reaksiyasına diqqət edin – onlar sizinlə “üzləşə” biləcəkmi?
Uşaqlar yaradıcı qarşıdurmanın yalnız əsl mənzərənin qorunması ilə əlaqədar deyil, həm də zəruri
olduğunu qəbul etməlidirlər.
Sonra şagirddən soruşuruq:
- 10 ədədini almaq üçün 7 ədədinin üzərinə neçə əlavə etməlisiz? 2 saylı misalda bərabərsizliyi oxuyun, orada bu sualın cavabı tapılmışdır.
Sonra şagirddən fiqurların ardıcıllıq müntəzəmliyini və növbəti fiquru soruşuruq. Onun fikirləri ilə
bağlı şagirdlərdən öz fikirlərinin bildirməsini xahiş edirik. Qalan ardıcıllıqları da eyni üsulla davam
edəcəyik. Bundan əlavə, biz demək olar ki, hər bir şagirdi işləməyə qata bilərik. Müxtəlif fikirlərə
xüsusi diqqət yetirməliyik. Müzakirələr şagirdlərin iştirakı, diqqət və sağlam polemikalar üçün ən
yaxşı motivasiyasını təmin edir.
Növbəti mərhələ “yeni” mövzuya keçməkdir. Bu prosesi biz müzakirə etdiklərimizlə
əlaqələndirməliyik.
Əşyaları müxtəlif üsullarla və bu zaman son ədədi adlandırarkən, bununla nəyi müəyyən edirik?
(Əşyaların miqdarını). 3 saylı misalda biz yenə üzərində işlədiyimiz ardıcıllığa qayıdırıq.
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-

Burada neçə fiqur təsvir olunur?
Soldan ilk fiqur dördbucaqlıdır, növbəti fiqur nədir? Bu fiqur bu ardıcıllıqla neçəncidir?
Bu suala cavab vermək qabiliyyəti üzərində işləmək I sinifdə keçirilmişdir və şagirdlər asanlıqla
cavabı tapırlar – ikincidir (soldan).
- Bu növbəti fiqur neçəncidir? (Üçüncü); Sonrakı? (Dördüncü).
Sonra üçüncü ardıcıllığı analoj olaraq müzakirə edirik. (Tamamlanmış)
			

Soldan saymağa başlayaq. Böyük dairə ilk fiqurdur. İkinci fiqur, üçüncü, dördüncü, onuncu
hansı fiqurdur ?
Şagirdlər sayın başlanğıc yerini bilməlidirlər, başa düşməlidirlər ki, birinci fiqur hansıdır (dairə
və ya üçbucaq), buna uyğun olaraq ikinci, üçüncü və s. fiqurları sadalaya bilərlər.
Əyani vəsaitlərdən istifadə edərək həyata keçirilən yeni mövzu ilə əlaqədar dərs fəaliyyətimizi
davam edirik; Cədvəldə tənzimlənən qaydada göstərilən əşyaları sadalayarkən onların nömrəsi masada
– soldan sağa neçəncidir? Sağ tərəfdən neçəncidir? Əvvəlki neçəncidir? Ondan sonrakı neçəncidir?
Şagirdlər bu suallara cavab verərkən də saydan istifadə edirlər. Ədədləri ədədi pillədə də təsvir
edə bilərik; Ədədi pilləni müəllim lövhədə təsvir edə bilər və ya öncədən hazırlanmış plakatdan da
istifadə edə bilər.
Ev tapşırığı: İş dəftərində verilmiş müvafiq məsələləri ev tapşırığı kimi də istifadə edə bilərik.
Çalışmalar sadədir, yalnız termin biliyi tələb edir. Son tapşırıqda şagirdlər, ola bilər ki, bu cür
cütlükləri tapa bilməsinlər, 0 və 4; 4 və 0. Cəmi isə 5 cütlük sadalamalı olacaqlar. Sadaladıqları iki
və yenə: 1: 3; 3, 1; 2, 2.

7-ci dərs
Mövzu: Mövcud əşyalar toplusunda əşyanın nömrəsinin sadalanması, istiqamət: “ Əvvəlki” və
“ Sonrakı”
Məqsəd: Dərslikdən istifadə etməklə mövcud əşyalar üzrə istifadə olunan subyektlərin sayını
artırmaq və praktiki vəzifələri yerinə yetirmək (RiyazII.1,Riyaz.II.2, Riyaz.II.6).
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri, eyni formalı həndəsi fiqurlar modelləri.
Dərsi ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq. Göstərilmş əşyanın nömrəsini göstərərkən, sayarkən
haradan başladığı yerə diqqət yetirməliyik.
Dərsliyin ilk iki tapşırığında, sayım soldan başlayır, göstərilən birinci fiqur üçüncü tapşırıqda ikinci
fiqur kimi göstərilmişdir, o zaman şagird səkkizinci fiquru təyin etməlidir. Ədədi şüanın və «Ədədi
pillənin” istifadəsi, əsas toplama və çıxmanı geriyə sayma prosesinin istifadəsində daha yaxşı başa
düşülməsi və qiymətləndirilməsi üçün böyük kömək olacaqdır. Dərs dərsliyin ikinci paraqrafın ilk 6
tapşırığına və orada göstərilən suallara cavabların tapılması və təhlili ilə bağlıdır.
Müəllim şagirdlərə 5-ci və 6-cı tapşırıqlara da oxşar suallar əlavə edə bilər, həmçinin, lövhədə
ədədi şüa və ədədi pilləni göstərə bilərsiniz.
Əlavə resurs olaraq, iş dəftərinin 7-ci çalışmasından istifadə edirik. Müvafiq rubrikalarla təsvir
olunmuş ilk üç tapşırığı - ədədləri artan və azalan sıra ilə düzülüşü və 20 dairəsində ədədlərin
hərəkəti ilə bağlı tapşırıqları ev tapşırığı kimi verə bilərik.
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8-ci dərs
Mövzu: Obyektlərin düzülmüş toplusunda hər hansı bir obyektin yerinin göstərilməsi, irəli və ya
növbətinin müəyyənləşdirilməsi.
Məqsəd: Göstərilmiş ifadənin həlli və ardıcıllıqda üzvün sırasını göstərmək qabiliyyətini inkişaf
etdirmək. (Riyaz.II 1, Riyaz.II.6)
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərslikdəki 7-ci tapşırıq şagirdlərə həll edilmiş ifadələri nömrələməkdə (ədədlərlə təsvir edək)
başa düşməyi kömək edəcəkdir.
Bu tapşırığın birinci çalışmasında əməllər sırası hərflərin növbəti üçlük vasitəsilə təsvir olunacaq:
b, q, a. Müəllim sualı bu cür verə bilər:
- Şəkilləri əməllərin yerinə yetirilməsi sırasına görə sıralayın. 2 saylı tapşırıqda əməllər sırası
b,q,a-dır, üçüncü tapşırıqda isə b,a,q-dir. Qapalı sonluqlu test (misal 8) özünü yoxlama üçün xidmət
edir. Düzgün cavab seçməkdə şagirdlərin əksəriyyəti iştirak etməlidir.
Ev tapşırığı üçün müvafiq rubrikalarla verilmiş 4-cü və 5-ci tapşırıqları və keçilmiş materiaların
təkrarına aid iş dəftərindəki tapşırıqlardan da istifadə edəcəyik.

9-cu dərs
Qrup işləri
Mövzu: Əvvəlki və sonrakı istiqamətlər, dövri ardıcıllığın davam etdirilməsi.
Məqsəd: Qrup iş formasından istifadə etməklə keçilmiş materialın təkrarlanması və möhkəmləndirilməsi. (Riyaz II. 1. Riyaz. II.2.)
Resurslar: Dərslik.
Dərsdə məqsəd əvvəl tədqiq edilmiş məsələlərlə bağlı tapşırıqların araşdırılması və əvvəllər
öyrənilmiş məsələləri təkrarlamaq və gücləndirmək üçün qrup işləri aparmaqdır. Şagirdlərdə motivasiyanı artırmaq üçün qrup işini müsabiqə şəklində yaradaq və “VİP” rubrikası şəklində verilmiş
məsələləri kim ki, tez və az səhvlə yerinə yetirərsə (Kim birinci olacaq) həmin komandanı qalib
elan edəcəyik.
Məsələnin həlli şagird qrupları tərəfindən yazılı şəkildə təqdim edilməlidir. Məsələn, birinci
tapşırığın hər hansı bir cavabı bu cür formalaşmalıdır: “18-dən sonrakı ədədin növbəti sayı 20-dir”.
Şagirdlər tədricən cavabı tam başa düşməli və imkanları daxilində cavabları əsaslandırmalıdırlar.
Məsələlərin müzakirəsi zamanı rəqib komanda digər komandanın cavabları ilə razılaşmayıb soruşa
bilər:
- Niyə?
2-ci çalışma yoxlama üsulu ilə həll edilir.
3-cü tapşırığı yerinə yetirərkən şagirdlər öz seçimlərinə malik olacaqlar. Bu, sadə bir məsələ
deyildir, belə ki, düzgün cavab və doğru təqdimat prosesində müəllimi cəlb etmək lazımdır.
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4-cü tapşırığın həlli bu cür görünə bilər

1

4

+

– 2

5

3

və ya bu cür

2

3

+
5

– 4

.

1

Bu tapşırıq şagirdlərdən fikirlərini və nümunə üsullarının istifadəsini tələb edir. Şagirdlər digər
hallar da təklif edə bilərlər, məsələn, 3+3
, 2+2
↓
↓
6–1
4–1
↓
↓
5
3
Və i.a. Burada rəqəmlər təkrarlanır, 6 da istifadə olunur. Belə hallarda müəllim şagirdlərə
seçilmiş variantları təhlil etməyə və ədədləri verilmiş şərtlər üzrə seçmələrinə kömək etməlidir.
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§3. Sağa, sola, yuxarı, yoxsa aşağı?
Bu mövzuya 3 dərs ayırmışıq. Bundan əlavə, hər bir yeni mövzunu keçərkən, keçilmiş materialları da təkrar etməyinizi məsləhət görürük və eyni zamanda şagirdlərin müxtəlif bacarıqları üzərində
işləməyə: müzakirələr – düşünmə, məsələlərin formalaşdırılması, optimal hesablama metodunun seçilməsi, qrup işi və əməkdaşlıq (qrup üzvü ilə, tərəfdaşlıq) davam edilməlidir.
10-cu dərs
Mövzu: İstiqamətlər: Sağa, sola, yuxarı, aşağı.
Məqsəd: Hər hansı bir obyektin ikinci obyektə tərəf olan istiqaməti təsvir etmək qabiliyyətinin
inkişafı, terminlərdən düzgün istifadə bacarığının əldə edilməsi. (Riyaz. II, 9)
İlkin şərtlər: Həndəsi fiqurları tanımaq və adlandırmaq qabiliyyəti.
Resurslar: Üzərində həndəsi fiqurlar təsvir olunmuş kartlar, say çöpləri, kubiklər.
Bu mövzu birinci sinifdə müzakirə olunmuşdu, ikinci sinif Milli Tədris Proqramında da təqdim
edildi. “Yeni” mövzuya keçməzdən əvvəl biz ev tapşırığını yoxlayırıq və yeni mövzunu keçməyə
hazırlaşırıq.
Yeni mövzunu əvvəlki paraqrafın ev tapşırıqları ilə 1 və 2 saylı tapşırıqları müzakirə
etməklə əlaqələndirə bilərik. Şagirdlərə müraciət edin:
- Birinci misalda verilmiş ədədləri artan sıra ilə sadalayın.
- Bu ədədləri hansı ardıcıllıqla yazdınız?
- Soldan birinci ədəd hansıdır? (Bu, şagirdlər üçün I sinifdən və gündəlik həyat tərzindən də
məlun olmalıdır)
- Boş xanalar artan sıra ilə hansı istiqamətə doldurulmuşdur? (Soldan sağa)
1
saylı misalda ədədləri azalan sıra ilə hansı istiqamətdə doldurmuşsunuz?
- Bir vahid azaldılmış ədədləri hansı istiqamətə, yuxarıdan, yoxsa aşağıdan yazdınız?
( 4 saylı tapşırıq).
5
Elə buradaca şagirdlərdən
saylı misalı yerinə yetirərkən hər hansı bir çətinlik çəkdiyini
soruşuruq. Biz partalar arasında sürətlə ötüb keçə bilərik. Sonra şagirdlərdən birinin yanında dayanıb,
qarşısında duran kitabı partanın hər hansı bir bucağına qoyuruq və soruşuruq: bu kitab səndən hansı
tərəfdə yerləşir?
Sonra kitabı partanın başqa tərəfinə qoyuruq və başqa şagirddən kitabın yerini soruşuruq. Sonra lövhəyə tərəf gedirik və bir əlimizi qaldıraraq şagirdlərdən sağ və ya sol əlimizi qaldırdığımızı
soruşuruq.
Əyani vəsaitdən istifadə etməklə bir obyektin ikinci obyektə görə yerini təyin etməklə dərsimizi
davam edirik; Şagirdlərin müvafiq terminlərdən düzgün istifadə etdiyinə diqqət yetiririk. Şagirdlərə
üzərində çoxbucaqlılar təsvir edilmiş kartlar təqdim edə bilərik.

				

-

Dördbucaqlının solunda (sağında) təsvir edilmiş fiqurun adını sadalayın.
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-

Dördbucaqlıdan yuxarıda (aşağıda) hansı fiqur təsvir edilmişdir?
Burada çoxbucaqlıların özünəməxsus adlarının təkrarı, onların tərəflərinin sayına görə fərqləndirilməsi davam edir.
Burada qeyd etmək lazımdır ki, şagirdlərlə çox maraqlı bir təcrübə apara bilərsiniz, əgər sadalanmış kağızları masanın üstünə qoyursunuz, uşaqlar isə bu masanın ətrafına fərqli tərəfdən toplaşarlar.
Bəzilərinə soldan, digərinə isə sağdan düzülmüş dairə təsəvvürü yaranacaq. Uşaqlara polemika imkanı
verin.
Oriyentasiya məsələsi olduqca çətindir. Bu müzakirəni bu cür apara bilərsiniz: İki şagirdin hər
ikisindən sağ gözünü barmaqları ilə göstərməsini xahiş edin və sonra onları üz-üzə qoyun. Bu zaman
aşkar edəcəklər ki, birinin sağ gözünün digərinə baxarkən sol tərəfdə olduğunu görəcəklər. Şagirdlər
bu məsələlərə müxtəlif tədris mərhələlərində bir neçə dəfə yenidən qayıdacaqlar.
Müvafiq üsulda təqdim olunmuş birinci misal ev tapşırığı kimi verilə bilər.
İş dəftərinin tapşırıqlarından da istifadə edə bilərsiniz.

11-ci dərs
Mövzu: Əşyaların qarşılıqlı düzülüşünün təsviri.
Məqsəd: Terminlərdən düzgün istifadə etmək (sağ, sol, yuxarı, aşağı, alt, üst). Mövzuların qarşılıqlı düzülüşünü düzgün müəyyən etmək qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi (Riyaz.II, 9)
İlkin şərtlər: Ədədi şüa, ədədi pillənin istifadəsi vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Mövzu ilə bağlı məlumatların gücləndirilməsi və artırılması prosesi dərslik üzrə davam edir. Dərsi
ev tapşırığı üçün dərslikdən verilmiş həndəsi fiqurların qarşılıqlı düzülüş təsviri ilə təqdim olunan
tapşırıqla başlayırıq.
Sonra dərslikdə təqdim olunmuş şəkillərin təsvirinə keçirik. Yol nişanları haqqında söhbət apara
bilərik. Burada avtomobilin hansı istiqamətə hərəkət edəcəyi göstərilmişdir. Bundan sonra şagirdlər
birinci yol nişanının düzünə hərəkət istiqamətini göstərdiyini, ikinci isə – sağa, dördüncü nişan –
birbaşa və ya sağa doğru hərəkət etdiyini bildirir.
Tapşırıqda yenə ədədi pilləyə rast gəlirik. Ədədlər artan sıra ilə aşağıdan yuxarı düzülmüşdür.
“Yuxarı“, “aşağı” terminlərindən istifadə edirik.
Ədədlərin düzülüşü haqqında misalda ədədi şüa ilə analoji üsulla müzakirə edilir. Burada ədədlər
soldan sağa artan sıra ilə düzülmüşdür. Azalan sıra ilə ədədlər sağdan sola yazılmışdır. Sağdan birinci
ədəd (təsvir olunmuş şüada) 20-dir.
5 saylı məsələnin həlli bizim küçədən keçid qaydalarına aiddir, – keçiddən keçərkən, əvvəlcə sola baxmalıyıq, nəqliyyat bu tərəfdən gəlir, küçəni ortaya çatarkən, sağ tərəfə baxmalıyıq – bu
tərəfdən bizi nəqliyyat təhlükəsi gözləyir.
Burada küçədən keçən adamın sağa baxmağı uşaqlarda bir illüziya yarada bilər. Sadə real
təcrübələrlə uşaqları əmin etməlisiniz ki, bu fantastik bir fikirdir - qarşı tərəfdən yolu keçənlər sola
baxırlar.
Qısamüddətli müstəqil bir iş üçün zaman ayırmaq məqsədəuyğun olar. Bunun üçün iş dəftərində
(11-ci dərsə bax) verilmiş tapşırıqlardan – tam və ya qismən istifadə edə bilərsiniz.
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Dərslikdə təqdim olunmuş 2 və 3 saylı tapşırıqları ev tapşırığı olaraq veririk, bəziləri
məktəbdə müzakirə olunmuş (ədədi şüa, ədədi pillələr) misallara bənzərdir, bəziləri isə keçilmiş materialların təkrarıdır (20 dairəsində əməllər).

12-ci dərs
Mövzu: Hərəkətin oriyentasiyasını əvəz edən göstərişlərin verilməsi və icrası. 20 dairəsində
ədədlər.
Məqsəd: Hərəkətin oriyentasiyasını əvəz edən göstərişlərin verilməsi və icrası üçün həll yolunu
tapmaq qabiliyyəti (Riyaz. II, 4. Riyaz. II.8.)
İlkin şərtlər: 20 dairəsində ədədlərin həllinin və əşyalar arasındakı qarşılıqlı yerləşmənin təsvirinə
dair vərdişlər.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Tapşırıqların yoxlanması və müzakirəsi ilə dərsə başlayırıq.
Dərslikdə təqdim edilən çalışmalar sistemində məsələlər üzrə düşüncələr xüsusi yer tutur. Bu
məsələləri müəllim müxtəlif formada istifadə edə bilər, məsələn: riyazi yarışmalar, viktorinalar təşkil
etmək və ya müəyyən mərhələni keçdikdən sonra ümumiləşdirici hazırlıqlar üçün, lazım gələrsə müxtəlif imkanlı şagirdlərlə fərdi iş kimi istifadə edilə bilər.
Bu tapşırıqlar təlim materiallarını yerlərə uyğun gələn zaman keçmək üçün istifadə edilə bilər.
Onların çətinlikləri və zəruri əvvəlki bilikləri bu faktorla nəzərə alınır.
Riyazi oyunlar və məsələlərin həlləri öyrənmə prosesini təşviq edir, şagirdlərin marağını və motivasiyasını artırır.
Təqdim edilmiş tapşırıqlarda ilk məsələ məntiqli hesab edilə bilər.
- Aydındır ki, 3 ildən sonra Giorgi Nikadan yenə 4 yaş böyük olacaq.
İkinci məsələ də məntiqi məsələlər növünə aiddir. Əgər azaldılmış 6 şagirddən 5-i oğlandırsa,
6-cı mütləq qız olacaqdır. 4 saylı məsələdə 4 karandaşdan 2-si mütləq eyni rəngdə olmalıdır. Bir
halda ki, dörd karandaş müxtəlif rəngdə olsa belə, qutuda dörd müxtəlif rəngdə karandaş olmalıdır,
bizim isə yalnız üç karandaşımız var.
Tutaq ki əgər, birinci karandaş qaradırsa, ikinci isə ağ, üçüncü qırmızı olacaq, bu zaman dördüncü
karandaş mütləq ya qara, ya ağ, ya da qırmızı olmalıdır. Aydındır ki, ikinci sinif şagirdlərinin hamısı
bu müzakirəni bacarmaya da bilər, lakin bu müzakirələrlə müvafiq təsvirlərin inkişafına diqqət yetirmək mütləq lazımdır.
3 saylı tapşırıqda bizə sağ – sol istiqamətləri lazım gələcək. Ani 3-cü girişdən – sağa, Luka 2-ci
girişdən – sola, Qiorqi 3-cüdən – sola, Nika 1-cidən – sola hərəkətə başladı. 5 saylı məsələ hərəkətin
oriyentasiyasının istiqamətləndirilməsinin düşünülməsi və yerinə yetirilməsi tələbi ilə xüsusilə fərqlidir.
İş dəftərində tapşırıqların bir hissəsini, sinif fəaliyyətlərini genişləndirmək üçün istifadə edə
bilərsiniz, bir hissəsini isə dərslikdən 4 və 5 saylı tapşırıqlarla birgə ev tapşırığı kimi istifadə etmək olar.
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§4. 20-dək ədədlər.
Bu mövzu birinci sinifdə də vardı. 20-dək ədədlərin yazılı nömrələnməsi haqqında təsvirlərin
genişləndirilməsinin davamı, birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlərin sadalamnası, onların yazılışı və təsviri
ikinci sinifin Milli Tədris Planında nəzərdə tutulur. Bu paraqrafa beş dərs ayrılmışdır.
13-cü dərs
Mövzu: 20-dək ədədlər
Məqsəd: 1-dən 20-dək ədədlərin yazılışı və müxtəlif modellərlə təsvir etmək üsullarının
mənimsənilməsi. (Riyaz. II.1. Riyaz. II.2.)
İlkin şərtlər: 1-dən 20- dək ədədləri şifahi nömrələmə bacarıqları.
Resurslar: Kubiklər, təlim çubuqları, 20-dən kiçik olan ikirəqəmli ədədlər və onları tərtib edən
onluqlar və bir neçə təklikdən ibarət olan kartlar.
20-dək ədədlərin yazılı nömrələnməsinin təkrarı və biliklərin möhkəmləndirilməsinə keçirik.
Yeni bir mövzuya başlamazdan əvvəl, ev tapşırığını yoxlayırıq. Tapşırıqları yoxlamaqdan yeni
materiala keçmək üçün istifadə edə bilərik.
Lövhədə təsvir edilmiş ədədi şüa və sualların köməyi ilə şagirdlərin bu suallara cavab verə
biləcəyinə hazır olub, olmadığını yoxlaya bilərik.
Əvvəlki dərsdə verilmiş 4 saylı tapşırıq elə yeni mövzuya keçmək üçün verilmiş tapşırıqdır.
Şagirdə 1 onluq və 7 təklikdən ibarət olan ədədin yazılması tapşırılır, bu məsələnin həllindən sonra
bu ədədin müxtəlif modelinin təsvirini tələb edə bilərik. Əldə olan materiallardan da istifadə edə
bilərik. Məsələn: kubiklər. Bir sütunda üst-üstə on kubik düzək – 1 onluq kimi təsvir edək, onun
yanında digər sütunda isə üst-üstə yeddi kubik düzək – və 7 təklik kimi təsvir edək, cəmi 17 kubik
təsvir ediləcək.
Şagirdə üzərində düzülmüş (strukturlaşdırılmış) əşyalar birliyi - onluq şəklində düzülmüş əşyalar
və altında həmin əşyalardan bir neçə təkliyi düzülmüş şəkil göstərək:

			
Şagird bu birləşməni düzgün ədəd şəklində tərtib etməlidir:
			

Onluq

təklik =

Şagird əşyaların strukturlaşdırılması (tənzimlənməsi) prinsipini və ədədin yazılışı prinsipini fərq
etməlidir. Məsələn: bir onluq və yenə 3 təklik edər 13; 1 onluq və yenə 7 təklik edər 17 və s.
Aşağıdakı detallara diqqət yetirməliyik: şagird bilməlidir ki, məsələn: 18 ədədi 18 təklikdən, eyni
zamanda 1 onluq və 8 təklikdən ibarətdir.
Sinifdə iş dəftərində nəzərdə tutulmuş 13-cü dərsin, 6 və 7 saylı misallarını yerinə yetirmək
olar, qalan tapşırıqları isə ev tapşırığı kimi verə bilərik.
3, 4 və 7-ci tapşırıqlara diqqət yetirin: 17 – də 17 təklik var; bu isə 1 onluq və 7 təkliyin
eynisidir.
20 –də 20 təklik və ya 2 onluq var.
2 onluq və 1 onluğun fərqi 1 onluqdur və ya 10 təklikdir.
32

14-cü dərs
Mövzu: 20-dək ədədlər.
Məqsəd: Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlər arasındakı fərqləri anlamaq; İkirəqəmli ədədlərin
yazılışının nömrələri barədə biliklərin gücləndirilməsi (Riyaz.II.1.)
İlkin şərtlər: 1-dən 20-dək ədədlərin şifahi nömrələnməsini bilmək.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Ev tapşırıqlarını yoxladıqdan və müzakirə etdikdən sonra, keçirik dərslikdə təqdim olunmuş
tapşırıqların müzakirəsinə. Birinci tapşırığı fərdi iş üçün istifadə etmək olar. Bundan sonra dərslikdə təsvir edilmiş modelləri 20-dək bütün ikirəqəmli ədədlər üçün (2-3-cü misallar) analoji modelə
uyğun qrup işi kimi keçə bilərik. Qruplara 11-dən 20-dək bütün müxtəlif modelləri təqdim etməyi
tapşırırıq. Hər qrupun bir üzvü öz variantını təqdim edir, cavabın düzgünlüyünü yoxlayırıq və qalib
komandanı elan edirik. 4 və 5 saylı tapşırıqlarda da qrup işi üçün müəyyən tapşırıqlarda birləşəcəklər.
“Birrəqəmli” və “İkirəqəmli” ədədlər – bu terminlər birinci sinifdə də var idi.
Bəzən qısaltma məqsədi ilə “Onluqlar mərtəbəsinin rəqəminin” və “Təkliklər mərtəbəsinin rəqəminin” əvəzinə “Onluqlar rəqəmi” və “Təkliklər rəqəmi” də deyirik.
Əlavə tapşırıqlar lazım gələn halda iş dəftərindən istifadə edə bilərsiniz (14-cü dərs), buradakı
tapşırıqlar daha yüksək düşünmə qabiliyyətinə yönəldilir. 5 saylı misalın cavabı - 17; 6-nın cavabı
- 19-dur.
“Ev” rubrikası ilə verilmiş birinci üç misal ev tapşırığı üçün verilir. Şagirdlərdən bütün ikirəqəmli
ədədləri 3 saylı misalda təsvir olunmuş formada (müvafiq modeli və onluq və təkliklərin sadalanması
ilə) təsvir etməyi xahiş edə bilərik.

15-ci dərs
Mövzu: Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlər.
Məqsəd: İkirəqəmli ədədlərin yazılış xüsusiyyətlərinə dair biliklərin gücləndirilməsi və dərinləşdirilməsi (Riyaz II.1.).
İlkin şərtlər: 1-dən 20-dək ədədləri yazmaq, oxumaq və modelləşdirmə vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Tapşırığı yoxlayarkən ikirəqəmli ədədlərin yazılışı xüsusiyyətlərinə, onluq rəqəminin düzgün
söylənməsi qabiliyyətinə diqqət yetirin. Sinifdə bir daha qeyd olunmuş ikirəqəmli ədədlərin tərtib
edilməsi xüsusiyyətləri, hər bir rəqəmin mənasının düzgün göstəriməsinə xüsusi diqqət yetirilərək 6-cı,
7-ci misallar və ümumiləşdirici “test” üzrə işləyəcəyik. Məsələn: 19-da 1 rəqəmi onluqların rəqəmidir,
bu onu göstərir ki, 1 onluğumuz var. Belə də deyirik: bu rəqəmin mənası 10-dur. 9 rəqəmi göstərir
ki, 19 ədədi 1 onluqdan başqa yenə 9 təklikdən ibarətdir. Biz bura “yenə” sözünü əlavə edirik, bir
halda ki, 19 ədədi 19 təklikdən yəni 1 onluqdan (10 təklikdən) və yenə 9 təklikdən ibarətdir. Verilmiş
tapşırıqları müstəqil iş kimi istifadə edə bilərik.
Ev tapşırığı üçün 4 - 7 saylı tapşırıqları veririk.
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16-cı dərs
Riyazi oyun: “Suallar düşün”
Mövzu: 20-dək ədədlər
Məqsəd: 20-dək ədədlərin yazılışı və oxunuşu, “əvvəlki” və “sonrakı” (müraciət) haqqında biliyi
dərinləşdirmək (Riyaz.II. 1.)
İlkin şərtlər: 20-dək ədədləri yazmaq, oxumaq və mərtəbələrin düzgün sadalanması bacarığı,
“əvvəlki” və “sonrakı” istiqamətləri bilmək.
Resurslar: Dərslik.
Riyazi oyun vasitəsilə şagirdlərin düşüncə tərzi və ictimai performansı, yaradıcılığı, əməkdaşlığı
və strateji anlayışı kimi bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün hazırlanır. Oyun qrup şəklində təşkil edilir.
Tutaq ki, komandanın hər hansı bir üzvü 17 ədədini səsləndirdi. Burada suallar yarana bilər: 17
ədədi hansı ədədlər arasında yerləşır? 17-dən əvvəlki ədəd hansıdır? Sonrakı ədəd hansıdır? Onluq
rəqəmi hansıdır? Təkliklər mərtəbəsinin rəqəmi hansıdır? Bu ədəddə 1-in mənası nədir? 17 hansı
ədədlərin cəmidir? 17 hansı ədədlərin fərqidir? (cavab, məsələn: 17-0=17), 17 3-dən çoxdur, yoxsa
azdır?
Riyazi oyuna 1 dərs ayıra bilərik. Oyunun sonunda müəllim ümumiləşdirməlidir, səhvlərə və
onların düzəldilməsi üsullarına diqqət yetirilməsi təqdirəlayiqdir; fəallığı və müvəffəqiyyəti ilə seçilən
iştirakçıları tərifləməli, qalib elan etməlidir.
Eyni zamanda onlar tərəfindən atılan doğru addımları göstərir və digərlərinə gələcəkdə daha yaxşı
perspektivlər arzulayır.
İş dəftərindəki tapşırıqları ev tapşırığı kimi istifadə edin.

17-ci dərs
Mövzu: 20-dək ədədlər
“Məsələnin həllini yoxlayın: düzgündür ya yox?“
Məqsəd: 20-dək ədədlərin yazılışı və oxunuşu, “əvvəlki” və “sonrakı” (müraciət) haqqında biliklər
mövzusunda tənqidi bir şəkildə biliklərin anlaşılması. (Riyaz.II. 1.)
İlkin şərtlər: 20-dək ədədlərin yazılışı, oxunuşu və mərtəbələrin düzgün söylənməsi.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
İstəniləm müasir təhsil strukturunda oxuyarkən və ya sınaq zamanı müxtəlif tip məsələlərdən qapalısonluqlu məsələlərdən istifadə edirlər. Orada təxmini cavablar verilmişdir və onlardan düzgün
cavabı seçmək (müəyyən etmək) lazımdır.
Müvafiq bacarıqları inkişaf etdirmək üçün erkən yaşda olan şagirdlərdə məsələlərin tənqidi müzakirəsini inkişaf etdirməklə bərabər, onları verilmiş məlumatların düzgünlüyü haqqında həddindən artıq
yayılmış doqmatik asılılıqdan yayındırın. “Düşüncəli riyazi üslub”-un tanınmış əlamətlərindən biri
həqiqətin hərtərəfli tənqidi anlayışıdır.
Bütün dərsi düzgün adlandırma üsuluna həsr edək. Dərsliyin müvafiq rubrikası ilə iş dəftərindəki
məsələləri müzakirə edirik. Dərsliyin birinci misalında təqdim edilmiş bərabərlik doğru deyil – 20
təklik alınar. İkinci misal doğru bərabərlikdir. Üçüncü misalda isə doğru nəticə verilmişdir – 15-in
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tərkib hissəsi deyil, yalnız onluğun miqdarına baxırıq. Onluq isə həqiqətən yalnız birdir. Dördüncü
misalda nəticə səhvdir – 19-dan sonra 20, ancaq 20-dən əvvəl 19 ədədidir.
İş dəftərində verilmiş misallarda yalnız
1 , 2 , 5 , 8 tapşırıqlarda düzgün nəticə təqdim
olunur, 8 saylı tapşırıqda isə yalnız 8 və 15 ədədlərinin yerini dəyişməklə kifayət edər (8 ədədini
6 ilə 9 arasında, 15 ədədini – 9 ilə 17 arasında); və ya 6 ilə 9-un yerini dəyişmək (6 – 2 ilə 8
arasında, 9 – 8 ilə 15 arasında).
Cəmi 8 misal verilmişdir. Onlar sinif və ev tapşırıqlarına bölünməlidir.
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§5. 1-dən 20-dək ədədlərin toplanması və çıxılması
Bu mövzuya 5 dərs həsr etmişik.
18-ci dərs.
Mövzu: 20-dək ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: Müxtəlif modeldən istifadə etməklə (ədədi pillə, ədədi şüa) ritmik sayma və toplama, çıxmanın həllinin genişləndirilməsi və praktik məsələlərin həlli zamanı onlardan istifadə edilməsi
bacarığını inkişaf etdirmək. (Riyaz.II.2.)
İlkin şərtlər: 20-dək ədədlərin toplanması və çıxılması vərdişləri; Toplamanın xassəsinin
öyrənilməsi.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Yerinə yetirilmiş ev tapşırıqlarını yoxlamaqla, keçmiş dərsi təkrar etməklə, yeni dərsə başlayırıq.
Şagirdlərin birrəqəmli və ikirəqəmli ədədləri fərqləndirməsini, yazılışını, onluqları və təklikləri
göstərmələrini, rəqəmlərin mənalarını nə dərəcədə öyrəndiklərini yoxlayırıq.
Sonra birrəqəmli ədədlərin toplama və çıxılması ilə dərsi davam edirik. “Test” cavablarının
seçilməsini sinifdə yerinə yetiririk. Birinci tapşırığı oxuyuruq – “6+0”. Şagirdlər hərə öz düşüncələrinə
görə düzgün cavabı söyləyirlər, testlər sadədir, izah etmələrini də tələb edə bilərik.
- Ədədə sıfır əlavə etməklə, ədəd dəyişir ya yox?
- Hər hansı bir ədədin üstünə bir gəlsək, bu ədəddən sonrakı, yoxsa əvvəlki ədədi alarıq?
Toplamanın xassəsini yada salaq – Toplananların yerini dəyişərkən cəm dəyişməz. Növbəti
tapşırıqlar toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqələrini yada salmaq üçün təqdim olunub. Bu xassədən
biz çıxma əməlini yerinə yetirərkən istifadə edirik. Növbəti tapşırıqlar ( 2 və 3 ) da yeni mövzuya
keçid üçün hazırlıq mövzusunda təqdim edilmişdir.
1
2
Ev tapşırığı olaraq müvafiq rubrika ilə təsvir edilmiş
və
saylı misallar və lazım
olduqda iş dəftərində təsvir edilmiş misallar verilir.
Şagirdlərin fəal iştirakı ilə bu misalları (məsləhət görülür) qabaqcadan şifahi müzakirə etmək olar.
Ev tapşırığı yazılı şəkildə yerinə yetirilməlidir.
19-cu dərs
Mövzu: 20-dək ədədlərin toplanması və çıxılması
Məqsəd: Ədədləri müxtəlif üsullarla toplama və çıxma qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi (10
aşmaqla, 1 pillə ilə).
İlkin şərtlər: 20-dək ədədləri toplama və çıxma bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Ev tapşırığı olduqca sadə idi. Buna baxmayaraq, şagirdlərin işlərini tez bir zamanda yoxlayacaqsınız və zəruri hallarda açıq şərhlər edəcəksiniz. Sonra saydan istifadə etməklə ədədlərin toplanması və çıxılmasına aid nümunələri müzakirə etməyə başlayırıq. Bundan əlavə, bu əməlləri müxtəlif
modellərlə təsvir edirik (misallar 4 , 5 , 6 , 7 ), 8 saylı misal toplama və çıxma arasında
qarşılıqlı əlaqəni göstərir.
3 - 10
Dərslikdəki müvafiq rubrika ilə misallardan
tapşırıqları ev tapşırığı kimi veririk.
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Bu dəfə də bu tapşırıqların ayrıca nümunələrini şifahi müzakirə etmək olar. Bu xüsusilə 10 saylı
tapşırığa aiddir. Ola bilər, uşaqlar müzakirə olunan məsələ ilə bağlı hər hansı bir sual soruşa bilərlər.
Belə təşəbbüsü diqqətlə, ictimai şəkildə və hərtərəfli müzakirə edin, onları belə fəal iştiraklarına görə
həvəsləndirin, tərifləyin.
20-ci dərs
Mövzu: 20-dək ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: Ədədləri müxtəlif üsullarla toplama və çıxma əməllərinin öyrənilməsinin genişləndirilməsi
və möhkmləndirilməsi (Riyaz.II.2.)
İlkin şərtlər: 20-dək ədədlərin müxtəlif üsullarla toplanması və çıxılması.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsi əvvəlki dərsdə təsvir edilmiş modelin müzakirəsi ilə başlayırıq, bu proses ev tapşırıqlarının
yoxlanması ilə başlanır. Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqələri, toplananların yerdəyişmə xassəsindən
istifadə etmə nümunələri, elə buradaca təsvir olunmuşdur.
Bu dərsin əsas mövzusu tez bir zamanda toplama və çıxma əməlini yerinə yetiilməsinin daha
bir üsulunu (10-u aşmaqla) təkrar etməkdir. 10-u aşmaqla toplama və çıxma əməlini keçmək üçün
hazırlıq işi kimi “Testdən” istifadə edilə bilər. ( 9 -cu tapşırıq)
10 Birinci sualı aşağıdakı kimi müəyyənləşdirə bilərik: 7 ədədini 10-a tamamlamaq üçün hansı
ədəd lazımdır? 7-dən 10-dək nə qədər ədəd azdır? Misal 10-u tamamlamaqla toplamanın nümayiş
modelindən istifadə etməklə həll olur. 7+4 əməlini müzakirə edək. Göy topların sayında 7 ədədi təsvir
edilmişdir. Şəkildə yaxşı görünür ki, o, 3 topla 10-a tamamlanıb. Beləliklə, yenə bir top əlavə etmək
lazımdır ki, 7+4=11 olsun. Sinfə müraciət edirik:
- Toplamanı müzakirə edək: 9+4. Bənövşəyi rəngdə 9 dairə var. Yenə neçə dairə təsvir etmək
olar? (4)
- Onluğu neçə dairə tamamlayacaq? (1)
- Yenə neçə dairə qaldı? (3)
- Cəmi neçə dairə olacaq? (13)
- Həll olunmuş əməlləri hansı mərhələlərlə təqdim etmək olar? (9+1=10; 10+3=13) Beləliklə, 9+4 nəyə bərabərdir?
- Bu zaman 4+9 nəyə bərabər ola bilər?
11 saylı misalda çıxmanı 10-a tamamlayırıq. Əyani vəsait üçün düz xətdən istifadə edirik. (Ədədi
pillədən də istifadə etmək olar).
“13-5” demək olar ki, dərslikdə ətraflı olaraq verilmişdir. Şagirdlərlə birlikdə nəzərdən keçirəcəyik:
14–7.
Tutaq ki, ədədi pillədən istifadə etməklə geriyə sayırıq.
- Neçə ədəd saydıqdan sonra 10 alırıq? (4)
- Yenə neçə ədəd geriyə saymalıyıq? (3)
- Neçə əldə edəcəyik (10–3 = 7, yəni 14–7 = 7).
- Hansı mərhələlərə ayıra bilərik? (14–4 = 10, 10–3 = 7, çünki 7 = 4 + 3).
12 saylı tapşırıqdan birini aşağıdakı kimi təqdim edə bilərik:
Tapaq: 15-7.
			
15-5 = 10,
10–2 = 8,
15–7 = 8.
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13 - 15 saylı tapşırıqlarda 9-un toplama və çıxma üsulları təsvir edilir.

Toplayarkən 9-un əvəzinə əgər 10 sayırıqsa, o zaman 1 vahid geri saymalıyıq. Çıxarkən 9-un
əvəzinə əgər 10 sayırıqsa, o zaman 1 vahid irəli saymalıyıq.
			
16–9
Pillə-pillə:
16–10 = 6,
6 + 1 = 7
				
16–9 = 7.
Yəqn ki, müəllim 15 saylı misalın söyləndiyini fərq etdi, onlarda bəziləri o qədər də az miqdarda
deyildir. Aydındır ki, müəllim uşaqların xüsusiyyətlərini və tətbiqin sürətini, sinfin hazırlıq səviyyəsini
nəzərə alaraq misallar seçməlidir. Müvafiq rubrika ilə təqdim olunan misallardan ev tapşırığı veririk:
11 - 16 .

21-ci dərs
Mövzu: 20-dək ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: Şagirdlərdə ədədləri müxtəlif üsullarla toplama və çıxma əməllərinin yerinə yetirilməsi
bacarığının yoxlanılması (Riyaz.II.2.)
İlkin şərtlər: 20-dək ədədlərin müxtəlif üsullarla toplama və çıxılması qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Bu dərs 20 dairəsində ədədlərin müxtəlif üsullarla cəmləşdirilməsinin müzakirəsinə, biliklərin möhkəmləndirilməsinə və tətbiqi aspektləri vurğulamağa həsr olunacaqdır.
Dərsə ev tapşırıqlarını yoxlamaqla başlayırıq, misalların bir hissəsi 10-a tamamlamaqla toplama və
çıxmanın yerinə yetirilməsi, toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqələrindən istifadə edilməsi qaydalarına
həsr edilmişdi. 14 saylı tapşırığı yerinə yetirərkən ədədi şüa və ya ədədi pillədən istifadə etmək
olar - saymaqla (irəli/geri) toplamanı (çıxmanı) yerinə yetiririk.
Ev tapşırığının 13 saylı məsələsini sinifdə düzgün təhlil etməliyik. Müxtəlif üsullardan optimal
seçim şagirdlərin tənqidi düşüncəsini inkişaf etdirir. Məsələn:
(15–6) halında, 9-u tapmaq üçün şagirdlər eyni üsuldan istifadə edəcəklər - 15–10=5, 5+4=9.
Toplama və çıxmanın müxtəlif üsulları ilə bağlı şagirdlərin fikirlərinin ictimai müzakirəsi
diqqətəlayiqdir və məhsuldardır. Şagirdlərin hər bir konkret tapşırığa mümkün qədər ən yüksək əlverişli üsula uyğunlaşması lazımdır.
12 saylı tapşırıq, kombinasiya xassəli məsələlərin həllinə hazırlanmaq üçün variantların sayılması ilə bağlıdır. Şagirdlər, ola bilər, mümkün qədər eşitdikləri cütləri, ola bilər, toplamanın yalnız
hər hansı bir miqdarını saya bilərlər: 0+12, 1+11, 2+10, 3+9, 4+8, 5+7, 6+6, 7+5, 8+4, 9+3, 10+2,
11+1, 12+0. Çalışın, sadalanmış bu 13 variantdan yeddisinin fərqli olduğunu seçə bilsinlər, qalan
toplananlardan 6-nın yerləri dəyişdirilmişdir.
İş dəftərindəki tapşırıqlardan istifadə edin, onlardan ev tapşırığı seçilə bilər.
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22-ci dərs
Mövzu: 20-dək ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: Keçilmiş materialın mənimsənilməsinin yoxlanılması. Yeni mövzuya keçmək üçün
hazırlıq (Riyaz.II. 1., Riyaz. II 2., Riyaz. II. 8.)
İlkin şərtlər: Dairə, üçbucaqlı, dördbucaqlı - fiqurları tanımaq və adlarını sadalamaq qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsin bir hissəsini keçilmiş materialın mənimsənilməsinin yoxlanılmasına ayırırıq. Müstəqil yazı
işi aparırıq. Misallar təqdim edirik.
1. Qiorqi toplamanı yerinə yetirir: 8 + 9. Qiorqi əvvəlcə 8 + 10 = 18 tapdı. İndi 8 + 9-un
cəmini tapmaq üçün necə etməlidir?

2. Məryəm 17-9 çıxma əməlini yerinə yetirdi. O, 17 ədəddən 10-u geri saydı və
				
Bəs indi nə etməlidir?

17–10 = 7 aldı.

3. Nümunəyə görə 10-a “tamamlamaqla” toplayın.
Nümunə:		
				
				
		
Deməli:
a) 9+5 		
b) 8+6

8+3=8+2+1
8+2=10
10+1=11
8+3=11
		
c) 7+5 		

4. Nümunəyə görə çıxma əməlini
Nümunə: 			
14–5
				
14–4
 				
10–1
				
14–5
a) 13–6 		
b) 14–7

d) 9+3

yerinə yetirin
= 14–4–1
= 10
=9
=9
c) 17–9

d) 16–8.

5. 6-dan çıxılan ədədlərin cədvəlini tərtib edin və dəftərdə yazın. Müəllim ədədi dəyişə bilər və
ikinci variantı da tərtib edə bilər.
“Düşün” rubrikası ilə təklif olunan tapşırıqların həlli ilə dərsi bitirəcəyik. “Düşün” rubrikası ilə
yeni aktivlik təklif edilir – Rebus. Bu cür tapşırıqların həlli ilə şagird leksikonunu zənginləşdirir,
təlimatları mənimsəməyə alışır və icrasını dərk edir. Bunlar fiqurların tanınması, hərflərin soldan sağa
sayılması, tapşırıqların oxunması və yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır.
II Rebusda “çətir” sözündən soldan bir hərfi sildikdən sonra qalacaq – “ətir”.
III Rebusda əvvəlki iki hərfi sildikdən sonra “saat” sözü “at” – heyvan növü bildirən söz olacaqdır.
Ev tapşırığı üçün iş dəftərindəki tapşırıqlardan (22-ci dərs) seçə bilərsiniz. Bir dəfəyə
bu qədər tapşırıqların verilməsi düzgün deyil, ona görə də sizin təqdirinizə görə (əsasən sinfin spesifikasından yaranan vəziyyətə görə) özünüz seçin və zaman-zaman bu tapşırıqlar silsiləsinə
bir daha geri qayıda bilərsiniz.
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§6. FİQURLAR
Bu mövzunu 3 dərsə ayırmışıq.
23-cü dərs
Mövzu: Fiqurlar
Məqsəd: I sinifdə keçilmiş fiqurların (dairə, çoxbucaqlılar) təsvir edilməsi qabiliyyətinin inkişafı
xüsusiyyətlərinin kəmiyyət atributları üzrə fərqləndirilməsi. Həndəsi təsvirlərin inkişafı. (Riyaz. II.8.)
İlkin şərtlər: Fiqurları tanımaq və adlarını söyləmək.
Resurslar: Fiqurlar təsvir edilmiş kartlar: dairə, çoxbucaqlılar; dərslik, iş dəftəri.
Bu dəfə birbaşa müzakirə olunası mövzuya keçəcəyik, çünki əvvəlki dərsdə 1-dən 20-dək ədədlərin
toplama və çıxma əməllərinin həlli üsullarının nəticələrini yekunlaşdırdıq.
Dərsi əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə, müxtəlif həndəsi fiqurlarla təsvir olunmuş şəkillərin
müzakirəsi ilə başlayırıq.
Dərsliyin birinci tapşırığında da verilmiş əşyaların fiqurlarının tanınması diqqəti cəlb edir.
Cədvəli doldurmağı, sinifdə əşyalara diqqət yetirərək müstəqil iş şəklində keçə bilərik. Sonra
şagirdlərdən cədvəldə yazdıqları məlumatlarla tanış etmələrini xahiş edirik. Əgər, məsələn: şagird üçbucaq formasında göstərməli olduğu əşyanı sinifdə tapmasa, bu zaman o, müvafiq sütunda bu faktı
0 rəqəmi ilə göstərilməlidir.
2 , 3 , 5 , 6 saylı tapşırıqlar Milli Tədris Planında əldə edilmiş nəticələrə birbaşa cavab
verir (II.8). İkinci tapşırıqda, solda üçbucaqlılar, sağda – dördbucaqlılar təsvir olunmuşdur. Beşbucaqlının 5 təpə nöqtəsi, 5 tərəfi olduğuna görə bu cür adlalandırılır.
Dərsin qalan hissəsində 1-dən 20-dək ədədlər arasında toplama və çıxma əməllərinin təlimləri
üçün əlavə çalışmalardan istifadə etmək olar:
9+7		
6+8
1) 8 + 6		
1
		
4
2
7 + 9		
3

12–4		
2

13–5		

11–6
		

11–8
			
			
			
			

2)

=...
8+7=8+2+
+
=...
9+4=9+
–
=...
14–6=14–
–
=...
17–9=17–

5 saylı tapşırıq riyazı konsepsiyanın müəyyənləşdirilməsinə hazırlıq deməkdir. Çoxbucaqlının təpə
nöqtəsi, çoxbucaqlının iki tərəfinin ümumi nöqtəsidir. Biz suallarla daha dərinə gedə bilərik:
• Çoxbucaqlının tərəfi hansı fiqurdur? (Parça). Şəkildə hər hansı bir çoxbucaqlı göstərin, şagirdlər
onun tərəflərinin miqdarını saysınlar, bu miqdarın sayını çoxbucaqlının adı ilə əlaqələndirsinlər.
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6 saylı tapşırıqda verilmiş fiqurun ümumi adı çoxbucaqlıdır. Əgər vaxtınız qalarsa, uşaqlarla birlikdə iş dəftərində təqdim olunan misalları da nəzərdən keçirin.
Yadda saxlayın: “Düşün” və “VİP” rubrikasları ilə misallar sinifdə yerinə yetirilməlidir.
Bundan sonra şagirdlərə ev tapşırığı verəcəyik ( 1 - 8 tapşırıqlar) və növbəti dərsdə qrup
işi keçirmək üçün kağız üçün yapışqan, damalı dəftər vərəqləri gətirmək üçün tapşırıq verilir.
24-cü dərs
Mövzu: Fiqurlar
Məqsəd: Praktik məşqlərin həyata keçirilməsində fiqurlar haqqında biliklərdən istifadə etmək
bacarığını inkişaf etdirmək (Riyaz. II, 8.)
İlkin şərtlər: Dairənin, çoxbucaqlının tapılması və xassələrini təsvir etmək qabiliyyəti.
Resurslar: Fiqurlar kəsmək üçün: qayçı, vərəqlər.
Qrup işi
Müəllim qrup işini fərqli şəkildə həyata keçirə bilər. Fiqurları öncədən kəsib, lazımi fiqurları
müvafiiq yerlərə yapışdıra bilər. Dərslikdə göstərildiyi kimi də düzəltmək olar. Ancaq bu aktivliyi
qruplar arasında yarış şəklində aparmaq yaxşı olardı.
Hər qrupa siz bu fiqurları kəsmək üçün kağız kəsən qayçı verirsiniz. Lazımi hallarda kağız
yapışqanı da olmalıdır. Şagirdlər tapşırığı özləri yerinə yetirməlidirlər – kəşilmiş fiqurdan lazım
olanları tapıb dördbucaqlı quraşdırmalıdırlar, kağızın üzərinə “Gəmi” yapışdırmalıdırlar, alınan fiquru
rəngləməlidirlər. Hansı qrup işi tez və dəqiq yerinə yetirsə, o da qalib olacaq.
Qayçıları təhlükəsiz istifadə etmək üçün müəllim uşaqlara diqqət etməlidir.
Bütün dərsi qrup işinə həsr etmək olar. Ola bilsin, qruplara iş üçün bütün dərs lazım gəlməyə də
bilər. O zaman əlavə iş dəftərindən də istifadə edin (24-cü dərs). Onların bəziləri (məsələn, 2, 3 və
4-cü misallar) qeyri-adi deyil və onların effektivliyinə məhəl qoymamaq olmaz. Verilmiş tapşırıqları
yoxlamağı isə növbəti dərsə saxlayaq.
Tapşırıq olaraq verilmiş 8 saylı misalda
dördbucaqlını iki üçbucaqlıya bu cür ayıra bilərik
İki dördbucaqlıya isə, məsələn: bu cür:
Dəftərin 3 saylı tapşırığında bu cavab alarıq:
Dördbucaqlıda
Beşbucaqlıda
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25-ci dərs
Mövzu: Fiqurlar
Məqsad: Fiqurlar haqqında biliyin yoxlanması, genişləndirilməsi, möhkəmləndirilməsi (Riyaz.
II.8., Riyaz.II.9.)
İlkin şərtlər: Fiqurların tanınması və sadalanması (dairə, düzbucaqlılar) bacarıqları.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Əsas vaxt 23-cü dərsdə verilmiş tapşırıqların yoxlanılmasına ayrılır. Sonra isə keçirik “VİP”
düşünmə rubrikası ilə təqdim edilmiş məsələlərin həllinə. Birinci məsələ məntiqi məsələlərə aiddir
və müzakirə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Şagirdlərə həll sxemini də təklif edə bilərik.

Niniko

–

+

–

Nika

–

–

+

Vato

+

–

–

Əyani vəsait olmadan da müzakirə edə bilərik: Əgər Vato nə dairə, nə də altıbucaqlı çəkməmişdirsə,
o zaman deməli, beşbucaqlı çəkib. O zaman Niniko beşbucaqlı çəkməyib, verilənlərə görə nə də
alıbucaqlı, deməli, dairə çəkib. Nika üçüncü fiquru – altıbucaqlını çəkib.
Aşağıdakı tapşırıqda şagirdlərdən fiqurların adlarını yazmadan, səslərin miqdarını tapmağı istərdik
(sayarkən barmaqlardan istifadə edilə bilər). Bu aktivlik şagirddən tam səfərbərlik tələb edir.
Qiorqi 11-3 = 8 bir səs az tələffüz etdi. Məsələn: 10 səsdən ibarət olan həndəsi fiqur “beşbucaqlı”, 9 hərfdən ibarət olan “üçbucaqlı”.
Şəkildə təsvir edilmiş “arı pətəyi” 20 altıbucaqlıdan ibarətdir.
Bu dəfə ev tapşırığı üçün iş dəftərindən müvafiq məsələlər verə bilərik.
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§7. Ardıcıllığı müqayisə edək. Ardıcıllığı tamamlayaq.
Bu mövzuya 3 dərs həsr edirik.
26-cı dərs
Mövzu: Təsvirlərin/fiqurların dövrü düzülüşü (ardıcıllıqlar).
Məqsəd: Əşyaların və ya təsvirlərin (fiqurların) dövrü ardıcıllıqlarını müqayisə etmək və
tamamlamaq qabiliyyətini inkişaf etdirmək, ümumiyyətlə, qanunauyğunluqların tapılması, fərziyyələr
tapmaq imkanının inkişafı. (Riyaz.II.6.)
İlkin şərtlər: Fiqurları tanımaq bacarığı.
Resurslar: Rəngli kubiklər, çubuqlar, rəqəmlərin rəngli modelləri (müxtəlif rəngli şəkillər).
Ardıcıllığın tərtib edilməsi qanunauyğunluğunun tapılması, ardıcıllıqlar arasında fərqlərin müqayisəli izahı vacib intellektual imkanlardan biridir, hansı ki, Milli Tədris Planının yeni əldə edilmiş nəticəsidir. Biz “Qanunauyğunluqların tapılması” əvəzinə “qaydanın tapılması” sözündən istifadə
edəcəyik.
Dərsi əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə başlaya bilərsiniz. Məsələn: rəngli kubiklərdən istifadə
edərək, dövrü ardıcıllığı elə düzün ki, arada boşluqlar qalsın. Şagirdi çağırın, ardıcıllığa diqqətlə baxsın
və onun fikrincə boşluqları doldurmaq üçün hansı kubikdən istifadə edəcəyinə diqqət edin.
Rəngli təsvirlərlə elə üç ardıcıllıq tərtib etmək olar ki, birinci və üçüncü ardıcıllığın birinci
iki ardıcıllığı əvəz edilsin, ikinci ardıcıllıqda isə təsvirlər başqa qayda ilə təkrar olunsun. Şagirdlər
qaydalara riayət edərək ardıcıllığı tapmalıdırlar.
Sonra isə, sinifdə müzakirə etmək üçün nəzərə alınmış, dərslikdə təqdim edilmiş məsələlərə
keçirik.
Birinci məsələnin həlli, şagirdlər tərəfindən sualların cavablarının müzakirəsi ilə davam edir.
Cavabın tapılması prosesi, tərtib qaydasının tapılması və həmin qayda ilə davam edilməsi ilə başa çatır.
2 saylı misalda əsas məqsəd Milli Tədris Planı ilə əldə edilən nəticələrdir (II.6.) – ardıcıllıqda
buraxılmış mövqelərin doldurulması, əlbəttə, ardıcıllığın tərtib etmə qaydalarının tapılması ilə – üçbucaqlı, dairə, dördbucaqlı, üçbucaqlı, deməli, növbəti dairə, dördbucaqlı, daha sonra üçbucaqlı və i.
a. olacaq.
3 saylı tapşırıq da eyni üsulladır. Bir dairə və iki dördbucaqlı buraxılmışdır.
4 saylı tapşırıqda birinci üç fincan təkrarlanır. Bu üçlük burada 4 dəfə təkrar olunur, ardıcıllığı
hərflərlə yazmalıyıq: abq, abq, abq
Ola bilər ki, hər hansı bir şagird ilk altı rəqəmin iki dəfə təkrarlandığını və bu cavabın doğru
olduğunu fərq etsin.
5

saylı tapşırıqda fiqur

buraxılmışdır, birinci iki fiqur təkrar olunur, o altı dəfə təkrar olunur.

Hərflərlə yaza bilərik: ab ab ab ab ab ab.
Əvvəlki tapşırığın eynisi olaraq, burada da hər hansı bir şagird, birinci dörd fiqurun 3 dəfə təkrar
olunduğunu tapa bilər və ya birinci altı fiqur – 2 dəfə, bu cavablar da doğru olacaq.
saylı tapşırıqda ardıcıllığı müqayisə edirik. I və II ardıcıllıqlarda ilk iki fiqur təkrar olunur
və rəngi də təkrar olunur. I və II ardıcıllığın eyni yerləşmə qaydalarına riayət etdiyini söyləmək olar,
ilk iki fiqur (rəng) təkrarlanır.
6
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I və III ardıcıllıqlar, digərindən fərqli olaraq, yalnız çoxbucaqlılardan ibarətdir. II və III ardıcıllıqlar fərqli qayda ilə tərtib edilmişdir – II ardıcıllıqda ilk iki fiqur təkrar olunur, – üçüncüdə
isə ilk üç fiqur təkrar olunur.
7 saylı tapşırıqda birinci və ikinci ardıcıllıqlar ümumi xüsusiyyətlərə malikdirlər – ilk iki fiqur
dövrü olaraq təkrarlanır. Üçüncü ardıcıllıqda ilk üç fiqur mütəmadi olaraq təkrarlanır.
8 saylı tapşırıqda kiçik bir dairə və kiçik bir üçbucaq buraxılmışdır.
Burada sinifdə çalışmaq üçün məsələlər həlli təqdim edilir və onların həlli şagirdlərlə birgə həyata
keçirilməlidir. Bu vaxt şagirdlərə müraciət edə biləcəyimiz suallar dərslikdə təqdim olunur.
Ancaq bəzi hallarda şagirdlərin cavab almalarına kömək etmək üçün əlavə düzəlişlər etmək lazım
ola bilər. Məsələn, 8 saylı tapşırığı həll edərkən bu cür sualları əlavə edə bilərik:
- Birinci fiqur necə adlanır?
- Birinci fiqur üçüncü fiqurdan nə ilə fərqlənir? (O bir az kiçikdir və başqa rəngdədir və ya
ölçü və rənginə görə fərqlənir)
- Böyük üçbucaqlıdan sonra hansı fiqurdur? (Kiçik yaşıl dairə)
- Böyük üçbucaqlıdan sonra hansı fiqur buraxılmışdır? (Kiçik yaşıl dairə)
- Növbəti hansı fiqur olacaq? (Kiçik üçbucaqlı)
Şagirdlərə evdə çalışmaq üçün müvafiq rubrika ilə təsvir edilmiş məsələləri (ev tapşırığı) tapşırırıq,
əgər bu onlar üçün asan olarsa, əlavə iş dəftərindən məsələlər verilməsi məsləhət görülür.

27-ci dərs
Mövzu: Ardıcıllıqlar
Məqsəd: Ardıcıllığın tərtib edilməsi, genişləndirilməsi və tamamlanmasının daha da inkişaf etdirilməsi (Riyaz.. II.6.)
İlkin şərtlər: Rəqəmlərin müəyyən edilməsi, tamamlanması və genişləndirilməsi.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsin bütün hissəsi dərslikdən verilmiş ev tapşırığının yoxlanmasına ayrılır.
Bununla, ardıcıllığın tərtib edilməsi qanunauyğunluqlarının müəyyənləşdirilməsi və onunla bağlı
bacarıqların inkişafı üzərində işi davam edirik.
Birinci tapşırıqda üç ardıcıllığın ümumi xassəsi var – birinci iki fiqur təkrar olunur, üçüncüdə
birinci üç fiqur təkrar olunur.
Burada şagirdlərdən bəziləri I və III ardıcıllığın ümumi xassələrini tapıb sadalaya bilər – hər
ikisi üçbucaqlıdan və dördbucaqlıdan ibarətdir, hər ikisi iki rənglə rənglənmişdir, yalnız dördbucaqlılar
qırmızı rənglə rənglənmişdir və i.a. Şübhəsiz ki, bu cür şagirdləri müsbət qarşılamalı və digər cütlüklərə
də analoji təhlil aparmalarını xahiş etməliyik.
2
saylı tapşırıqda – birinci ardıcıllıqda iki dördbucaqlı, ikincidə iki böyük və iki kiçik dördbucaqlı buraxılmışdır. 4 saylı tapşırıqda üçbucaqlı, dördbucaqlı və dairə təkrar olunur, hərflərlə
yazaq: abq abq abq abq.
5

saylı tapşırıqda fiqur buraxılmışdır

sonra

6

saylı tapşırıqda mirvarinin bir gözünün 9-cu, 10-cu və ya 11-cisini artıq hesab etmək olar,

soldan sayılan bu nömrəni şagirdlər özləri tapmalıdırlar.
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,

,

.

Yoxlamanı bu cür keçirməliyik.
- Kim deyər mirvarinin hansı gözü artıqdır?
Şagird 9-cu mirvarini söyləyə bilər. Ona belə bir sual verək:
- 10-cu və ya 11-ci mirvarini desə idik nə dəyişəcəkdi? Cavab belə ola bilər:
9-cu, 10-cu və 11-ci mirvaridən birini artıq hesab etmək olar. Şagirdlərin (1) və (2) ardıcıllıqları
müqayisə edərkən etdikləri müzakirə çox maraqlı olar (tapşırıq 7 ).
Hər iki ardıcıllıqda birinci fiqur yaşıldır, hər ikisi dairədir, ardıcıllıqların eyni nömrələrində eyni
fiqur və eyni rəngdir.
Şagirdləri müzakirəyə qoşaq – hər şagird yeni ümumi xassə əlavə edir və ya fərqli olduğunu
göstərir.
İş dəftərindən ev tapşırığı kimi istifadə etmək olar.
28-ci dərs
Mövzu: Ardıcıllıqları müzakirə və müqayisə etmək
Məqsəd: Qanunauyğunluqları tapma, mühakimə-isbatlama, düşünmə, müşahidə bacarıqlarının inkişafı (Riyaz. II. 6)
İlkin şərtlər: Dövrü ardıcıllıqların tamamlanması və genişləndirilməsi, həndəsi fiqurların tanınması, 20-dək ədədlərin toplanması və çıxılması bacarıqlarının müəyyən edilməsi.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra, bu dərsin qalan vaxtını məsələlərin həllinə ayırırıq. Bu qrup
şəklində keçilə bilər. Müxtəlif variantların axtarışı, əsaslandırılması və təyinatı şagirdin yaradıcı
fikirlərini inkişaf etdirir. Əgər bu aktivliyi müsabiqə şəklində etsək, şagirdlərin motivasiyası artacaq
və dərs daha maraqlı olacaq. Cavabların sürətli reaksiyası diqqəti səfərbər etməyə kömək edəcəkdir.
Aktivliyin inkişafı faktorları da diqqətəlayiqdir.
1 saylı misalın nümunəsində iki variant cavab var:
			
8+3=11+0
və ya
			
8+3=11–0.
Şagird indidən bu cür hallara alışmalıdır.
Rebusun cavablarıdır: un və qar.
6 saylı “Düşün” misalının şagirdlərin sinifdə birgə səyləri ilə həll edilməsi daha yaxşı olardı.
5 kubikdən ibarət, üç sütunun ikisinin üst kubiki qara, üçüncünün isə ağdır. Şagirdlər qrupda
təqribi sxem (təsvirini) tərtib edəcəklər, qara kubikləri rəngləyəcəklər və sayaraq görəcəklər ki, Vatonun
8 qara kubiki var.

			
Şagirdlərə dərslikdə verilmiş uyğun tapşırıqları evə tapşırıq verin. Kim ki, əlavə tapşırıq istəyirsə,
iş dəftərindən tapşırıqlar verin.
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§8. Məsələləri həll edək.
Bu paraqrafda verilmiş materiala 4 dərs ayırmışıq.
29-cu dərs
Mövzu: Məsələnin tərtibi. 20 dairəsində ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: Məsələnin yazılışı, şərti, sualı ayırmaq qabiliyyətinin inkişafı. Keçilmiş materialın təkrarlanması və möhkəmləndirilməsi. (Riyaz. II.2, Riyaz.II.7.)
İlkin şərtlər: 20 dairəsində əməllərin aparılması qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Milli Tədris Planının II.7 hissəsinə uyğun olaraq təhsilin nəticələrini müəyyənləşdirmək, məsələnin
şərti əsasında verilmiş axtarılan ölçülərin bacarığı ilə bağlıdır.
Dərslikdə verilmiş birinci məsələdən başlayırıq.
Dərslikdə yuxarıda göstərilən bacarıqların inkişafı ilə bağlı suallar verilmişdir. Ancaq müəllim sualların yerlərini dəyişdirə bilər və şagirdlərlə birlikdə məsələnin müzakirəsindən sonra lövhədə məsələnin
qısa şərtini yazsın. Bəzi müəllimlər hesab edirlər ki, məsələnin qısa şərti ilə bərabər rəsmini də çəkmək
olar – 5 böyük, 8 kiçik top çəkilsin. Bunu bir sözlə qısa bir şəkildə ifadə etmək olar – “Cəmi”?
Məsələn: Böyük – 5
		
Kiçik – 8
		
Cəmi?
Dərslikdə məsələnin qısa şərtinin nümunəsi təsvir edilmişdir. Müəllim onu bir daha qısalda bilər.
Məsələnin həllinə tələsməyək. Eyni sualın cavabını başqa şagirdlərdən də soruşaq:
- Məsələnin şərtinə görə nə məlumdur?
- Məlumdur ki, 5 böyük, 8 kiçik top aldılar.
- Nəyi axtarırıq?
- İstəyirik bilək - cəmi neçə top aldılar?
- Hansı əməldən istifadə etməliyik?
- Toplama.
- Həlli necə yazılacaq?
- 8 + 5 =13
/\
2 3
(Burada 10-a tamamlamaqla şifahi, tez toplama üsulundan istifadə təsvir edilmişdir). Əgər lövhədə
təsvir çəkilmişdirsə, o zaman böyük topları sıra ilə kiçik topların üzərinə əlavə sayırıq.
		

					
8 9
10 11
12 13
- Cavab: 13 top.
İkinci məsələnin şərti tam şəkildə təsvir edilməmişdir.
Burada sual təqribən olacaq:
- Hazırda rəsm dərnəyinə cəmi neçə şagird gedir?
3 saylı məsələ də sadədir, o, çıxma üsulu ilə həll olunacaqdır.
Burada məsələdə verilmiş ölçülərin axtarışının təqdimatı üzərində çalışmağa davam edəcəyik.
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və 5 saylı məsələlər onunla maraqlıdır ki, son sualla məsələnin şərti elə dəyişilməlidir ki,
hər bir məsələnin həll olunması üçün, məsələnin ifadəsi dəyişsin.
4 saylı məsələdə şagirdlər cavab verirlər:
- Məsələ çıxma üsulu ilə həll olunur.
- Şərtini bu cür dəyişmək olar:
Ananın 9 larisi vardı, Məryəmin isə 4 lari çox. Məryəmin neçə larisi var idi?
4 və 5 saylı məsələlər də tələsmədən və bütün şagirdlərin iştirakı ilə həll olunmalıdır.
Ümumiləşdirici dərsdə yenə də məsələlərin tərtibi haqqında müzakirəyə vaxt ayırmalıyıq.
Ev tapşırığı üçün təsvir olunmuş müvafiq loqo tipli məsələlərdən birinci 5 sadə məsələ verilir.
4

30-cu dərs
Mövzu: Məsələlərin tərtibi, 20 dairəsində ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: Məsələdə axtarılası və tapılasını müəyyənləşdirmək və məsələni həll etmək bacarığını
inkişaf etdirmək. Şagirdlərdə materialın mənimsənilməsinin yoxlanılması.
İlkin şərtlər: 20 dairəsində ifadələrlə sadə məsələləri həll etmək bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsi ev tapşırığı məsələlərinin yoxlanması ilə başlayırıq. Birinci dərsdə məsələlərin həlli haqqında verdiyimiz tövsiyələrdən istifadə edə bilərsiniz. Verilmiş bütün tapşırıqları sinifdə ətraflı müzakirə
etməliyik.
Məsələn: 4 saylı məsələni bu cür müzakirə edə bilərik:
- Ninikonun neçə larisi var idi?
- Niniko gəlinciyə nə qədər pul ödədi?
- Beləliklə, məsələnin şərtinə görə bizə nə məlumdur?
- Şərtə görə nəyi axtarırıq? (Ninikonun neçə larisi qaldığını müəyyən etmək istəyirik).
- Kim çıxıb lövhədə məsələnin qısa şərtini yazar?
- Şagird məsələnin qısa şərtini öz dəftərindən lövhəyə köçürdə bilər.
- Sizdən kim isə fərqli yazan yoxdur ki?
Dərslikdə təqdim olunmuş 6 - 8 məsələləri həll etməklə dərsimizə davam edirik.
Bu tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün ona qrup işi forması verə bilərik. O zaman dərsdə başqa
məsələlər müzakirə etməyəcəyik. Sinif bir neçə qrupa bölünür (məsələn: 3 qrupa). Hər qrupun şagirdləri məsələlər tərtib etməyə çalışırlar, kimin məsələsi 11-3=8 olacaq (məsələn: bu cür məsələ düşünə
bilərlər: Bir fermerin 11 inəyi var. Onun ikinci fermerə nisbətən 3 inəyi çoxdur. İkinci fermerin neçə
inəyi var? Bir sinifdə 11 qız, oğlanlar isə – 3 nəfər az, sinifdə neçə oğlan var?...). Hansı qrup birinci məsələyə uyğun yazmış olsa, müəllim o komandanı xüsusilə qeyd etməlidir. Müəllim nəticələri
cəmləşdirir, təqdim olunmuş məsələləri müzakirə edir, müxtəlifliyi nəzərə alır və qalib komandanın
adını elan edir.
Növbəti dərs üçün şagirdlərə 6 - 9 saylı məsələlər ev tapşırığı üçün verilir.
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31-ci dərs
Mövzu: Məsələlərin tərtibi, 20 dairəsində ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: Təkrar, biliyin möhkəmləndirilməsi, toplama və çıxma əməllərindən istifadə edərək,
nisbətən mürəkkəb məsələlərin həlli. (Riyaz. II, 7)
İlkin şərtlər: Məsələin şərtinin, sualının qısa şəkildə yazma vədişləri.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Ev tapşırığımızın 6 saylı məsələsi ilə dərsi başlayırıq. 6 və 7 saylı məsələlərdə sual
vermək (şərti yazmaq) şagirdlər üçün çətin olmamalıdır. 8 saylı məsələni də həll etmək yəqin ki,
şagirdlər üçün çətin olmayacaqdır, çünki bu tapşırığın eynisi sinfdə artıq həll olunub.
Dərsi verilmiş
9 - 12 saylı və “Düşün” rubrikası ilə məsələlərin müzakirəsi ilə bitiririk. Bu
məsələləri həll edərək, biz şagirdləri “iki əməlli” misalların həlli üçün hazırlayırıq (əvvəllər müzakirə
edilmiş oxşar növ nümunələrimizin olmasına baxmayaraq). Biz dərslikdə təqdim olunmuş suallardan
istifadə edə bilərik.
Cədvəl doldurmaqla bağlı olan “Düşünmək üçün“ tapşırıqları ilə dərsi davam edirik. Birinci misalda riyazi işarələri seçməklə növbəti bərabərliyi tapırıq:
				
3+4–5+6–7+8=9
Burada bu cür müzakirə apara bilərik:
- Birinci hansı işarə olmalıdır?
Şagirdlər, əlbəttə ki, “3-4” yazılmalı olduğunu səhv edə bilməzlər. Sonra yoxlama üsulunu bir
neçə dəfə istifadə etməliyik.
- Gəlin, toplama üsulu ilə yoxlayaq, bəlkə çıxma üsulu əlverişlidir ?
- İndi toplama əməlini yoxlayaq – 8 alarıq.
- Növbəti əməl çıxma əməli olacaq – 1 alırıq və 8 əlavə etməklə 9 olacaq.
İkinci məsələdə şagirdlər şəkil seçərkən şəklə diqqət yetirməlidirlər, tərtib edilmiş cədvəldə –
hər sütun və hər sətirdə bir vedrə, bir avtomobil və bir qayıq olmalıdır – çalışıb qanunauyğunluqlar
seçməlidirlər.
Buna görə ikinci şəkil seçiləcək.
Ev tapşırığı müvafiq rubrikası ilə 10 saylı məsələ və iş dəftərində 31-ci dərsin tapşırıqları
verilir.

32-ci dərs
Mövzu: 20 dairəsində ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: Riyazi oyunların köməyi ilə müzakirə – təsdiq, məsələni tam anlamaq, məsələnin həlli
yollarının axtarılması və həlli inkişafı (Riyaz. II. 7)
İlkin şərtlər: 20 dairəsində ədədlərin toplanması və çıxılması vərdişləri.
Resurslar: Nümunələr yazmaq üçün kartlar.
Dərsi bütöv “Həftənin günləri”, “Nümunələri tap” adlı riyazi oyunlara həsr edirik, onları keçməklə
dərsin gedişatına maraq və həvəs yaranır.
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“Nümunələri tap” adlı riyazi oyun.
Şagirdlərin bir qrupu nümunəni yalnız müəllimə göstərir, məsələn: 3+4, ancaq rəqibinə yalnız
cavabın – 7 olduğunu söyləyir. Rəqib qrup isə sınaq metodu ilə nümunəni tapmağa çalışır: 1+6=7,
2+5=7, 9–2=7 və.i.a.
Qrupa ifadənin tapılması üçün yalnız 3 dəfə şans verilir. Hər səhv cavabda qrupa 3 xal cərimə
yazılır. Əgər cavab doğru olub, ancaq fikirləri qrupun dediyi ilə uyğun deyilsə – 1 xal yazılır. Hər
qrup rəqibin tapşırığını tapdıqca, cərimə xalları müəllim hesablayır, elə ki, bir qrup rəqibinin tapşırığını
tapır, qruplar rolları dəyişirlər. Az xal toplayan qrup qalib gəlir. Müəllim oyunun şərtlərini dəyişə bilər.
Məsələn: ədədlə (cavabla) birlikdə əməlin də deyilməsini. Məsələn, elə toplama əməli ki, toplananlar
birrəqəmli olsun. Bütün il ərzində bu oyunu müxtəlif formalarla təkrar edə bilərik. Məsələn: 11-dən
20-dək ədədlərin “toplanması” (çıxılması) əməli. “Yuvarlaq ədədləri” də demək olar, toplananlar da
yuvarlaq ədədlər olmalıdır və i.a.
“Həftənin günləri” oyunu.
Bu oyun böyük nəticələr əldə edir – şagird həftənin günlərinin ardıcıllığını yaxşı mənimsəyir,
günlərin adlarını öyrənir, sxem üzrə verilmiş uyğunluqlara rəhbərlik edir. Müəllim sualların düzülüşünə
– onlara sxem üzrə verilən cavablara diqqət yetirməlidir.
Dərsin sonunda müəllim şagirdlərə növbəti dərsdə keçilən mövzular əsasında və bu mövzuya aid
məsəslələr üzrə onların tam müstəqil çalışacaqları haqqında elan edəcəkdir. Yaxşı nəticə əldə etmələri
üçün, bu mövzunu bir daha nəzərdən keçirmələrinə çağırın. Bu elan şagirdlərdə hazırlıq və sinifdə
yaxşı atmosfer yaradır. Müəllimin danışıq tərzi sakit və mehriban olmalıdır.

33-cü dərs
Mövzu: I başlıqda verilmiş materialın mənimsənilməsinin yoxlanılması.
Məqsəd: I başlıqda verilmiş mövzuların ümumiləşdirilməsi, məsuliyyətlə yoxlamaq üçün vəziyyətin
və diqqət konsentrasiyası bacarıqlarının inkişafi, real nəticə əldə etmək üçün zəhmət, əldə edilən biliyə
dair bacarıqların inkişafı, biliyin möhkəmləndirilməsi.
İlkin şərtlər: I başlıqdakı mövzuların öyrənilməsi.
Resurslar: İş üçün vərəqlər və müəllimin hazırladığı vərəqlərdə yazılmış xüsusi tapşırıqlar.
Bu dərs (və növbəti dərs), onun məqsədinə görə böyük inkişafetdirici əhəmiyyəti vardır. Məhz
buna görə də müəllim şagirdlərin akademik səviyyəsini nəzərə almaqla fərdi tapşırıqları böyük diqqətlə
seçməlidir (onlar dərsliyin I başlığının sonunda təsvir edilmişdir).
Elə bir tapşırıq seçilməlidir ki, hər bir şagird ən azından onun bir hissəsini həll etməyi bacarsın.
Eyni zamanda burada nisbətən yüksək çətinliklərə malik – təsəvvürləri kəsb edən tapşırıqlar da olmalıdır. Bu isə, müəllimin məharəti və profesionallığı ilə tam şəkildə əldə edilə bilər.
Bu dərsdə I başlıqda toplanmış mövzulara aid xeyli tapşırıqlar verilmişdir. Burada “müsabiqə”
mövzusunda nisbətən çətin tapşırıqlar da verilmişdir. Bu tapşırıqlar yalnız bu dərs üçün deyildir.
Müəllim dərs prosesində bu tapşırıqlarla ara-sıra şagirdlərə “yardım etməlidir”.
Müəllim 5-7 saylı tapşırıqlardan öncədən hazırlanmış biletləri dərs başlayarkən paylamalıdır.
(Əgər lazım gələrsə, tapşırıqların sayını artıra bilərsiniz). Bu dərsin müddətini ən azı 10 dəqiqə artırmanız məsləhət görülür. Bu tamamilə qəbul olunan yükdür. Bununla şagirdlərdə vaxt azlığı gərginli49

yi götürüləcək. Çalışın, tapşırıq haqqında şərhlərinizi yalnız vacib hallarda edəsiniz. Sakit iş atmosferi yaradın, uğursuz şagirdlərə qarşı heç bir hədə-qorxu edilməməlidir. Ciddi surətdə elan edin ki,
tapşırıqları həll olunmamış tapşırıqlarla birlikdə müzakirə edəcəyik. Hər biletdə şagirdlərə müvəffəqiyyətlər arzu edilməlidir.
Dərs bitdikdə sakitcə tapşırıqları toplayın və növbəti dərs üçün əldə edilən nəticələrin müzakirəsinə
hazır olun.

34-cü dərs
Mövzu: I başlıqda verilmiş tapşırıqlarda öyrəndiklərimizi ümumiləşdirək.
Məqsəd: Əvvəkli dərsdə şagirdlərin müstəqil (ümumiləşdirici) yazı üzrə nəticələrinin müzakirəsi
– təhlili.
İlkin şərtlər: Müstəqil yazı işi üzrə bilik.
Resurslar: İş dəftəri.
Bu dərsdə təqdim olunan aktivlik də olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şagirdlər müstəqil
yazıların nəticələrini açıq şəkildə təhlil edirlər, Bilik boşluqlarını doldururlar, müstəqil yaradıcılıq
təcrübəsini mənimsəyirlər, başqalarının və özlərinin etdikləri səhvlərin düzəlişini öyrənirlər. Bu
mərhələdə yaxşı olardı ki, müəllim optimist əhvalla əsas nəticələrini ümumiləşdirsin. Biletlərdəki
tapşırıqlar şagirdlərlə birlikdə müzakirə edilməlidir. Fərqli işlərin müəlliflərini xüsusilə qeyd etmək
şagirdlər üçün əlavə stimuldur. Şagirdin hansı müsbət nəticələrinə görə müəllim tərəfindən qazandığı
bu tərif açıq şəkildə aydınlaşdırılmalıdır. Bu hal inkişafın təsirini daha da gücləndirir. Başqalarını
da unutmamalıyıq – onlara da daha yüksək nəticələr əldə etməyi arzulayaq. Müəllim də əldə edilən
nəticələr əsasında diqqətəlayiq məlumat toplayır. O, tədris prosesində çatışmazlıqları və uğurları aydın
şəkildə tapır və açıq şəkildə gələcək işlərdə lazımi düzəlişlər edir.
Bu dərs ilə I başlıq üzrə, bu mərhələdə verilmiş materiallar üzərində iş sona yetir. Gələcəkdə
qeyd edilmiş məsələlərə bir daha qayıdacağıq.
I başlıqda ümumiləşdiri tapşırıqlardan bir neçəsinin cavabını və göstərişləri təqdim edirik:
3 10= 3 üçlük və daha 1
11=2 üçlük və daha 2
17=3 üçlük və daha 2
Bu cavablar da düzgündür, məsələn: 11=2 üçlük və daha 5 və ya 17=2 beşlik və daha 7.
4

4.

8

1.

10 13; 1.
11 4-ilə.
16 5 5 çoxbucaqlıdan 4-ü üçbucaqlıdır.
17 Üçüncü.
21 Bərabər.
23 Diqqət yetirək! Məsələnin şərtində “Çoxdur” sözünün işlənməsinə baxmayaraq, məsələ çıxma

üsulu ilə həll edilməlidir. Məsələni toplama üsulu ilə həll etmək üçün “çoxdur” sözünü “azdır” sözü ilə
əvəz etməliyik.
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24 6 saylı tapşırıq: 10-cu misal, Cümə axşamı günü. 14-cü misal, Cümə günü.

Bu misalın həllində sxemdən istifadə etmək, şagirdə kömək edəcəkdir.
			

Bazar ertəsi

Çərşənbə axşamı

Çərşənbə

Cümə axşamı

Cümə

25 Şagird bilməlidir ki, yuxarıdakı iki xanaya elə iki ədəd yazmalıdır ki, onların cəmi, sadalananlar

arasında verilmişdir: 7+2 və ya 8+1.

7

+

2

9

–

8

9

1

–

2

7

8
26 19.		

1

+

1.		

28

Şənbə, bazar günü, bazar ertəsi

29 Cümə axşamında		

30

Bazar ertəsi, cümə, bazar günü.

27

32 11. Müzakirə etmək olar: şərtə əsasən əvvəlki ədədi də ən kiçik ikirəqəmli ədəddir, yəni 10-dur.

10 ədədi 11-dən əvvəl gələn ədəddir.

6
7
2

35

1
5
9

8
3
4

36 3 uşaq. Burada da sxemdən istifadə etmək olar:

			

a		
b
				
Əvvəlcə uşağın onunu da qeyd etsinlər, sonra Beka və Aninin yerlərini göstərsinlər.
37 2 uşaq. Əvvəlki tapşırığın analoji forması:

			

K
T
				
38 16. Burada şagird fəzanın tapılması ilə məşq etməlidir. O, görünməyən iki kubu təqdim etməlidir.
39

		

40 6

41

12		

42

5		

43

11		

44

27

38-ci, 43-cü və 44-cü tapşırıqlar fəza fiqurlarının tapılması bacarıqlarının inkişafına xidmət edir.
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II BAŞLIQ
Məlumatları toplayaq və müzakirə edək
Milli Tədris Planında riyaziyyat dörd istiqamətdə təqdim olunmuşdur: ədədlər və əməllər, qaydalar
və cəbr, həndəsə və ölçü vahidləri, ehtimal və statistika. Hər istiqamətdə, təhsilin bütün mərhələsinə
diqqət yetirilmişdir.
Təsviri statistikanın elementlərinin tətbiqi tədris məzmununun əsas səviyyəsini təmin edir. Şagirdlər, kəmiyyətə dair keyfiyyətli və fərqli məlumatların toplanması, tənzimlənməsi, təqdimatı və təfsiri
ilə tanış olmaq üçün artıq ikinci sinifdən başlayırlar.
Statistik düşüncəyə qayğı hər bir təhsilli şəxs üçün zəruri olan bir çox xüsusiyyətləri inkişaf
etdirir. Məktəb statistik qaydaların anlaşılmasına əsaslanmalıdır.
Müəllimlərə xatırladaq ki, statistika sözü (bu sözün və dövlət sözünün (latın dilində) kökü eyni
əsasa malikdir), ilk növbədə rəhbərlik mənasını bildirirdi. Dövlət rəhbərliyi kənd təsərrüfatı, sənaye
məlumatların yığılmasını tələb edir. Tədricən statistika da dövlət haqqında müxtəlif məlumatların toplanması məzmununu almışdır.
Məlumat toplamaq faydasız olar və ya əhalinin müəyyən hissələrinə marağın olmadığı halda, orada
bir faydası olmaz. Buna görə statistika məlumat toplamaqdan başqa, məlumatları qruplaşdırılmalı və
üzərində işləməli, sonra faydalı məsləhətlər hazırlanmalıdır.
Yuxarıda göstərilən məlumatlar yalnız insan cəmiyyətinə deyil, müşahidə predmeti ola biləcək
hər şeyə aid ola bilər.

§1. Məlumatlar toplayırıq
Bu paraqrafda verilmiş materialın öyrənilməsi üçün 3 dərs ayrılmışdır.
35-ci dərs
Mövzu: Məlumatların toplanması
Məqsəd: Məlumat toplama vasitələrinin hazırlanması (müşahidə, siyahı və cədvəllər) bacarıqlarının
inkişafı. (Riyaz.II, 11)
İlkin şərtlər: Həndəsi fiqurlar, ilin aylarının adlarının öyrənilməsi.
Resurslar: Dərslik, lövhə, sinifdə olan əşyalar.
Söhbət məlumatlar və onların toplanması metodları ilə bağlı müvafiq məlumatları nəzərdən
keçirməkdən ibarətdir. Dərsi müxtəlif nüsxələrdən məlumatların toplanması ilə başlayırıq. Məsələn:
sinifdə sinif yoldaşlarımızın Q ilə başalayan soyadlarını sadalayırıq: Tutaq ki,
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Qelaşvili, Qedenidze, Qabelia; Üzgüçülüyə gedən sinif yoldaşları; Şagirdlərin məktəbə getməli
olduğu günlər və s.
Sonra dərslikdəki suallara görə məlumat toplama aktivliyinə keçirik.
- Məsələn, sinifdə gördüyünüz əşyalara baxın. Onları sadalayın; diqqət etdikdən, sadaladıqdan
və ehtimal ki, qeyd etdikdən sorna, sinifdəki əşyalar haqqında məlumatlar topladığımızı deyə bilərik.
- Sinfimizdə hansı əşyanın dördbucaqlı forması var? Pəncərənin, masanın üstünün, lövhənin,
qapının – Biz dördbucaqlı formasında olan əşyalar haqqında məlumat (xəbər) topladıq.
- Gündəlik hansı növ nəqliyyat görürsünüz? Sadalayın. (Avtomobil, avtobuslar, yük maşınları,
yanğınsöndürən, tikinti üzrə nəqliyyat avtomobili ...).
- İndi sinif yoldaşlarımızın daha tez-tez hansı hərflə başlayan soyadların məlumatlarını toplayaq.
Şagirdlər siyahısına baxaq. Bax, bu da odur. Siyahını oxuyaq və soyadların daha tez-tez hansı hərflə
başladığını hesablayaq.
- İndi 4 saylı tapşırığı oxuyaq. Burada cədvəl tərtib edilmişdir. Bu cədvəli tərtib edərkən
(müvafiq məlumatları toplayarkən) Vato hansı üsuldan istifadə etdi? (Sinif yoldaşları arasında sorğu-sual apardı). Sizin sinifdə də eyni sorğudan keçirməyək ki? Yoxlayaq, neçə şagird üzməyi bacarır?
Onlardan qızlar yoxsa oğlanlar üstünlük təşkil edir? Hansı nəticəni əldə etmək olar?
5 saylı tapşırığı bütün sinif birlikdə həll edir. Nəticələr lövhədə yazılır. Onları hər bir şagird
qeyd edir.
Şagirdlər məlumatların toplanması məqsədlərini və vasitələrini müzakirə edir; Dərsin sonunda biz
bütün bu vasitələr haqqında (müşahidə, cədvəlin öyrənilməsi, sorğular) danışacağıq.
1 -dən
5 -dək məsələləri verEv tapşırığına dərslikdə eyni rubrika ilə təqdim olunmuş
irik.

36-cı dərs
Mövzu: Məlumatların toplanması.
Məqsəd: Məlumatların toplanması üsullarından istifadə edilməsi bacarıqlarının inkişafı. (Riyaz.II 11.)
İlkin şərtlər: Müxtəlif nüsxələrdən məlumatları toplama qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri, məlumatlar yazmaq üçün cədvəl.
Dərsdə ev tapşırığı ilə bağlı birgə müzakirələr şagirdlərin fikirlərini qarşılıqlı paylaşaraq müzakirə
olunur.
Ev tapşırığının ilk tapşırığının cavablarının ictimai müzakirəsi şagirdlərə dəqiq məlumatı çatdırır.
İkinci tapşırıq üzrə şagird tanıdıqları həndəsi fiqurların siyahısını tərtib etməlidir və həmin
siyahıdan çoxbucaqlıları seçib yazmalıdır.
5
saylı tapşırıqda şagird gürcü dili kitabında təsvir edilmiş nağılların siyahısını tərtib etməli,
və onlardan gürcü nağıllarının başlıqlarını yazmalıdır. Bunun üçün ona, kitabın mündəricatını nəzərdən
keçirmək və oradan adları yazmaq kifayət edər. Dərsin sonuna bir neçə dəqiqə qalmış “Məlumat toplayın” adlı aktivliyə vaxt ayırın. Sinfi iki və ya üç qrupa bölün və öncədədn hazırlanmış tapşırıqlar
vərəqlərini verin. Hər qrup aldığı tapşırığı yerinə yetirir və vərəqi müəllimə qaytarır – biz bu məlumatlardan gələcəkdə istifadə edəcəyik.
Tapşırıqlar bu şəkildə ola bilər, məsələn:
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Şagirdin adı və soyadı

Neçə bacı-qardaşınız var?

6 - 8
Növbəti dərs üçün şagirdlərə
saylı tapşırıqların həlli verilir.
İş dəftərindəki tapşırıqları həm sinif, həm də ev tapşırığı kimi istifadə etmək olar.

37-ci dərs
Mövzu: 20-dək ədədlərin toplanması və çıxılmasına dair məsələlər.
Məqsəd: Məsələnin yazılması, şərti, sualının tapılması və yazılışı, həll etmə bacarıqlarının inkişafı. (Riyaz.II .5.)
İlkin şərtlər: 20 dairəsində ədədlərin toplanması və çıxılması, məsələnin tərtibinin seçilməsi
qabiliyyəti.
Dərs tam olaraq ev tapşırıqların həllinə və yeni tapşırıqların həllinə həsr olunur. Həmin dərsdə
düşüncələr haqqında məsələlər də qrup işi şəklində keçilməlidir. Qeyd edək ki, birinci rebusdakı çiçək
çobanyastığıdır. Soldan beş, sağdan da üç hərf sildikdə “yastığı” sözü alınacaqdır. İkinci rebusda
soldan iki hərf sildikdə və sonuna a hərfi əlavə etdikdə - quş sözü alınacaq. Şagirdlərə çalışmaq
üçün müstəqil iş təklif edirik:
1 saylı tapşırıqda sual işarələrinin əvəzində ədədin cəmini və ya ədədin fərqini yazın və bütün
boş xanaları elə doldurun ki sonda 14 alınsın.

		

Qısa qeydlər əsasında məsələ tərtib edin:
a) I – 8
		
b) I – ?
?
II – 3 			
II – 8
Qısa qeydlər əsasında məsələ tərtib edin
a) I – ?
		
b) I – 7
17
II – 8 			
II – 5

{

{

{

3

		
		

–4
14
→

?
→

{

1

		
		

–9
18 →

15

?

Nato 15 dəftər aldı – bu onun aldığı karandaşdan 9 ədəd çoxdur. Nato neçə karandaş aldı? Bu
məsələnin qısa şərti bu cürdür:
Dəftər – 15, karandaşdan 9 – ədəd çoxdur.
Karandaşlar?
Bu məsələni həll edin.
3
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Əvvəlki məsələdə olduğu kimi, qısa şərt yazın və həll edin: Qiorqinin 14 nağıl kitabı var. Bu
onun şeir kitabından 6 ədəd çoxdur. Qiorqinin neçə şeir kitabı var?
5

6 Qısa şərti yazın və həll edin: oğlanın köynəyi 9 laridir. Hansı ki qızın köynəyindən 5 lari ucuzdur.

Qızın köynəyi neçəyədir?

DÜŞÜNMƏK ÜÇÜN MƏSƏLƏLƏR:
Şəkildə hansı fiqurlar təsvir olunmuşdur? Bu fiqurları hər hansı işarə ilə iki qrupa ayırmağa
çalışın (fərqli qaydaları tapın):
1

4
6

7

5

2
1

8
9

3

2

Şifrələnmiş sözü tapın:
+
1
10

1
l
n

3
a
o

5
c
d

7
m
f

9
r
i

Məsələn: verilmiş cədvəldə 2, 13, 8, 19-un yazılışları əsasında təsvir olunmuş cəm və müvafiq
hərflər üzrə sözlər yaradırıq:
			
2=1+1–l
			
13 = 10 + 3 – o
			
8=1+7 – m
			
19=10+9 – i
Nati sözü şifrələnmişdir.
Ədədlərlə hansı sözlər sifrələnmişdir?

,

2, 1, 2, 1
baba

,

,

2, 1, 3, 13
baci

,

dörd

,

2, 4, 10, 19
alma

?

.

Məryəmin 7 qələmi var idi. O, özünə saxlamazdan əvvəl qardaşına özündəki qələmlərdən 1-ədəd
çox qələm verdi. Məryəm özündə neçə qələm saxladı?
3
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Müəllim kitabında düşünmək haqqında təklif edilmiş məsələlər üçün göstərişlər.
Çoxbucaqlıları formalarına görə qruplaşdırmaq olar: üçbucaqlılar (2, 3, 7, 9) və dördbucaqlılar
(1, 4, 5, 6, 8);
Və ya çoxbucaqlılar nömrələr əsasında beşdən kiçik nömrəli və beşdən böyük nömrəlilər.
Qırmızı rənglə boyanmış çoxbucaqlılardır (1; 4; 5; 7; 9) və göy rənglə boyanmış çoxbucaqlılar (3;
6; 8).
1

2

Sözlər şifrələnmişdir: iki; Yazı taxtası, lari. İa sözü bu cür şifrələnmişdir 19; 4 ,

vətən –

31,8,28,8,21 məktəb – 20,8,17,28,8,3

3 Məsələnin cavabı belədir: Məryəm qardaşına 4 qələm verdi, özünə 3-nü saxladı. Bu cavabı şagird
nümunə əsasında tapa bilər: 7=1+6=2+5=3+4. Toplananların biri digərindən 1 vahid böyük olmalıdır. Bu
cürdür: 3 və 4.
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§2. Məlumatları qruplaşdıraq
Bu paraqrafa 3 dərs ayırmışıq.
38-ci dərs.
Mövzu: Məlumatların toplanması və qruplaşdırılması
Məqsəd: Məlumatların təsnifatı, qruplaşdırma qabiliyyətinin inkişafı və illüstrativ məsələlərin həlli.
(Riyaz. II, 12)
Ön şərtlər: Məlumat toplama üsulları, ilin fəsilləri və aylarının öyrənilməsi.
Resurslar: İş dəftəri, dərslik.
Dərsi əvvəlki dərsdə nəzərdən keçirdiyimiz məsələnin (müxtəlif işarələrlə həndəsi fiqurların qruplaşdırılması) təkrarı ilə başlayırıq.
Nəqliyyat vasitələrini yerdə, suda, havada hərəkəti üzrə qruplara ayıra bilərik; Şagirdləri birinci – dördüncü, beşinci - səkkizinci və doqquzuncu – on ikinci sinif şagirdlərinə ayırmaq olar və s.
Heyvanların və quşların bölüşdürülməsi barədə danışmaq problemli olur “gəzir”,”üzür”, “uçur”.
– əvvəlcədən bölünür və yazılır, bəzi quşlar həm gəzir, üzür və uçur kateqoriyalara görə siyahının
həddindən artıq çox olmamasına diqqət yetirin. Kateqoriya və müvafiq obyektlərin kateqoriyası çoxdur və müəllimin təsəvvürü müəyyənləşdirilir. Kateqoriyalara ayırmaq: mebel və qab-qacaq, meyvə
və tərəvəz və başqaları. Elə buradaca ehtimalı qaçırmayın və bir neçə sözlə flora və faunanın böyük
əhəmiyyətinə toxunmadan yan keçməyin .
Sonra şagirdlərə müraciət edin:
- Tutaq ki, yeni il hazırlığı üçün məhsullar haqqında məlumat topladıq (sadalayaq: meyvə, ət
məhsulları, içk növləri). Bu məhsulları üç fərqli qrupda təqdim edə bilərikmi?
Məlumatların qruplaşdırılmasının mənimsənilməsi ilə klassifikasiya qabiliyyəti inkişaf edir.
(Çoxluğu bölərkən alınan “siniflərin” ümumi elementi yoxdur, çoxluğun hər elementi, hər hansı bir
sinfə aiddir.) İkinci tapşırıqda da obyektləri müxtəlif qruplara yerləşdirmək tələb olunur.
3 saylı tapşırıqda topla oyunları növlərə ayırmalıyıq, top oyununun hansı növü ilə ayaqla, hansı
növü ilə əllə oynamağa icazə verilir. Birinci qrupa aiddir – futbol, reqbi; ikinci qrupa isə – basketbol,
volleybol, su polosu.
Bəzi şagirdlərin bu oyunlar haqqında məlumatı olmaya da bilər. Buna görə də şagirdləri bu
oyunlar haqqında qısaca olaraq məlumatlandıra bilərsiniz.
Məsələyə görə bu cür cədvəl tərtib edə bilərik:
İlin fəsilləri
Aylar

Yaz
Mart
Aprel
May

Yay
İyun
İyul
Avqust

Payız
Sentyabr
Oktyabr
Noyabr

Qış
Dekabr
Yanvar
Fevral

Ev tapşırığına dərslikdə verilmiş 1 - 5 saylı tapşırıqlar verilir, müəllim vacib bilərsə
şagirdin iş dəftərindən də istifadə edə bilər.
Dərsin sonunda müstəqil yazı işi üzrə çalışırıq (tapşırıq 5 ).
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39-cu dərs
Mövzu: Məlumatların toplanması və qruplaşdırılması.
Məqsəd: Məlumatların toplanması və qruplaşdırılması haqqında biliklərin yoxlanması və
möhkəmləndirilməsi (Riyaz. II, 11, II, 12).
İlkin şərtlər: Məlumatların toplanması və qruplaşdırılması metodlarının mənimsənilməsi.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərs tamamilə verimiş tapşırıqların təhlilinə ayrılmışdır. Gürcü dilinin 2-ci sinif dərsliyi birinci
tapşırırğı yerinə yetirməyə imkan verir. Burada da şagird mündəricatdakı başlıqların siyahısını öyrənmək, oradan seçmək və qruplaşdırmaq məcburiyyətində olacaq.
Şagirdlər spirtli və spirtsiz içkilərdən xəbərdar olmadıqda (bəlkə valideynlərdən də kömək
istəmədilər) bu iddianın məzmununu izah etməlisiniz. Əlavə edə bilərsiniz ki, uşaqlar üçün spirtli içki
içmək olmaz, böyüklər üçün isə çox miqdarda spirtli içki içmək çoxlu fəsadlar törədə bilər. Böyük
miqdarda spirtsiz içki qəbul etmək də insanlara zərərlidir.
3
saylı tapşırıqda qruplardan birində yalnız iki fiqur olmalıdır (şagirdlərə yalnız bu iki fiqur
tanış ola bilər) - dairə və parça.
4
və 5 saylı tapşırıqların cavabını mümkün qədər çox şagirdə oxudaq.
Bu rubrika ilə verilmiş 6 və 7 saylı tapşırıqları ev tapşırığı üçün verilir, bu tapşırıqlar
keçilmiş materialın təkrarlanmasını nəzərdə tutur. İş dəftərindən də tapşırıqlar əlavə etmək olar.

40-cı dərs
Mövzu: Məlumatların qruplaşdırılması, 20 dairəsində ədədlərin toplanması və çıxılması üzrə
məsələlər.
Məqsəd: Məlumatların qruplaşdırılması və məsələlərin həllinin gücləndirilməsi, əsaslandırıcı
bacarıqların inkişafı (Riyaz. II, 12, Riyaz.II .13).
İlkin şərtlər: 20 dairəsində toplama və çıxma, məlumatların toplanması, qruplaşdırılması vərdişləri.
Resurslar: İş dəftəri, dərslik.
“VIP” rubrikası ilə verilmiş məsələlərin həlli qruplar arasında rəqabət şəklində həll edilə bilər.
Məsələlərin bir hissəsi sinifdə müzakirə edilmiş 4 saylı məsələni əks etdirir.
Şagirdlər ilin fəsillərinin və ayların qarşılıqlı əlaqəsinə, ayların sayına bir daha qayıdacaqlar.
4-cü və 5-ci məsələlər hər cür çətinliklərə qarşı özlərini göstərmək istəyən şagirdələr tərəfindən
yüksək qiymətləndiriləcəkdir. Onların təqdim etdikləri cavablar (sizin şərhlərinizlə) bütün şagirdlər
üçün aydın olmalıdır .
6-cı tapşırıqda şagirdlər Gürcü sikkələrinin dəyərlərini xatırlamalıdırlar. Teqaya 5 larilik qələm almaq üçün 3 ədəd 1 larilik kifayət etməz. 3 ədəd 2 larilik, 6 lari edər və Teqa 5 lariyə qələm alarkən
satıcı ona 1 lari qaytaracaq. Deməli, Teqada 3 ədəd 2 larilik var idi, cəmi 6 lari və bir lari xırda aldı.
Qeyd edək ki, 2 laridən yüksək olan sikkələr dövriyyədə yoxdur.
Ev tapşırığını iş dəftərindəki tapşırıqlardan seçib verə bilərik.
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§3. Siyahı tərtib edək və təsvir edək.
Bu paraqrafa 3 dərs ayırdıq.
41-ci dərs
Mövzu: Məlumatlar haqqında siyahı tərtib və təsvir etmək.
Məqsəd: Məlumatlar haqqında siyahını tərtib və təsvir etmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək, müvafiq
praktiki məsələlər həll etmək. (Riyaz.II.11, Riyaz.II.12).
İlkin şərtlər: Məlumat toplama və qruplaşdırmanın başlanğıc vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Biz artıq məlumatların toplanması vasitələri haqqında danışdıq. Lakin o zaman, ətraf mühitdəki əşyaların istifadəsi və ev əşyalarının istifadəsinə əsas diqqət ayrılmışdır. Bu dəfə yenidən siyahı
tərtibi və təsviri məsələsinə qayıdırıq. Bəzi tapşırıqlar əvvəl keçilmiş məsələlərin eynisidir, keçilənlərin
möhkəmləndirilməsi məqsədilə birinci və ikinci paraqrafda keçilən mövzuları təkrar edirik.
Birinci tapşırığı müəllim dəyişə bilər, şagirdlərin öyrəndikləri fənlər haqqında danışa bilər.
- Gəlin, məktəbdə oxuduğumuz fənlərin siyahısını yazaq.
- Bu siyahıdan hansı işarə ilə iki yeni siyahı kimi tərtib edə bilərik? Bəzi şagirdlər əlifba sırası
ilə, bəziləri isə öz xoşu ilə hansısa bir (nə dərəcədə sevdikləri) işarə əsasında yazacaqlar, ola bilər
başqa bir işarə ilə də əşyaları siyahıya düzə bilərlər.
- Əşyaları hansı ardıcıllıqla yazaq?
İkinci tapşırıqda Məryəmin dostlarının siyahısını tərtib edəcəyik. Şagirdlərdən hər hansı birinə
müraciət edə bilərik və jurnaldakı şagirdlərin siyahısı müəyyən bir ardıcıllıqla təqdim olunduğunu
xatırlada bilərik.
- Soyadlar jurnalda hansı ardıcıllıqla təqdim edilmişdir?
- Gəlin, birinci 10 şagirdin siyahısını oxuyaq. Bu siyahıda soyadlar hansı hərflə başlayır? Onların düzülüşündə nəyi nəzərə almalıyıq?
Əgər bu onluqda hər iki soyaddan biri fərqli hərflərlə başlayırsa, onda başqa siyahını nəzərdən
keçirək və ya özümüz nə isə maraqlı bir siyahı düzəldək.
3 saylı tapşırıqda “ gəlincik” və “ köynək”-lərin təkrarı təsvir edilmişdir. Beləliklə, Məryəm iki
gəlincik və iki köynək hədiyyə aldı. Hədiyyələri iki hissəyə ayırmaq olar: oyuncaqlar, digər hədiyyələr;
Sonuncuda paltara da yer ayıra bilərik.
4 saylı tapşırıqda birlikdə tərəvəzlərin siyahısını tərtib edə bilərik – kartof, soğan, sarımsaq;
Meyvə – alma, armud; İçkilər – limonad, borjomi. Siyahını tərtib edərkən bütün sinif iştirak edir.
Deyilənlərdən gərək qorxmayaq. Hər əşyanı sadaladıqca lövhədə yazırıq və böyük bir siyahı alınır.
5 saylı tapşırıqda, əlbəttə ki, ən yüksək qiymətləndirmə üstünlük təşkil edir. Əlavə sual da verə
bilərik: – Ümumi qiymətləndirmədə ən yüksəkdə olmaq üçün Ketinonun neçə balı çatmır?
Şagirdlər müzakirə edirlər: birinci qiymətləndirmədə ən yüksəyə 1 bal çatmır, İkinciyə - 2,
üçüncüyə - 3, dördüncüyə - 3. Ümumi qiymətləndirmənin ən yüksək qiymətlənməsinə 9 bal çatmır.
Ev tapşırığına müvafiq rubrika ilə 1-4 tapşırıqları verək. İş dəftərindəki çalışmalardan da istifadə
etmək olar.
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42-ci dərs
Mövzu: Məlumatların tərtib və təsvir edilməsi.
Məqsəd: Məlumatların tərtib və təsvir edilməsi vərdişlərinin gücləndirilməsi. Riyaz.II.11, Riyaz
II. 12.)
İlkin şərtlər: Məlumatların toplanmasında, siyahı tərtibatında və təsvirində başlanğıc vərdişlər.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Məlumatların toplanması, siyahı tərtibatı və təsviri qabiliyyətini gücləndirmək üçün iş davam edir.
Bu proses ev tapşırığının təhlili ilə həyata keçirilir.
1
Hər şagird sadalanmış əşyalara öz variantlarını (ardıcıllıq baxımından) təqdim edəcəklər.
Hər biri öz seçimini açıqlayır: – bəzisi gürcü əlifbasının hərflərinin sırası üzrə düzür, bəzisi isə bu
və ya digər hər hansı sevdiyi əşya əsasında tərtib edir və s.
2
saylı tapşırığı öz zövqünü nəzərə alaraq əlifba sırası əsasında, məktəblə evlər arasındakı
məsafə ilə və s. tərtib etmək olar.
3
Uşaqlar tez-tez valideynlərinə yeni il arzularını kartlara yazırlar. Valideynlər siyahını nəzərə
alaraq yanvarın birində hədiyyələri hazır etmiş olurlar bə bütün bunları “Şaxta babanın” adı ilə hazırlayırlar. Bu dəfə isə bu oyuna daha bənzəyir, çünki ola bilər uşaqlar arzuolunmaz, mümkün olmayan
hədiyyələr istəməklə, zarafat edə bilərlər. Əsas odur ki, siyahı yazarkən prioritetləri göstərsinlər –
(məsələn: göstərəcəklər – birinci növbədə ...)
4
Müğənnilər müsabiqəsində iki iştirakçının ballarının fərqini, ədədləri toplamadan müqayisə
etmək olar. Şagirdlərin əksəriyyəti Salomenin 10, 10, 10 qiymətləndirməsini asanlıqla tapa bilir. Onu
başqa qiymətləndirmələrlə müqayisədə etdikdə isə, Salomedə Sofonun aldığı qiymətləndirmələrinin
cəmindən bir bal artıqdır və Ananonun qiymətləndirmələrinin cəmindən iki bal çox almışdır.
Müəllim şagirdlərin müzakirəsində aktiv iştirak etməlidir. (Əlavə şərhlər etmək səbəbi ilə.)
Yadda saxlamalıyıq ki, tapşırıqları yoxlayarkən şagirdlərin problemlərini anlayışla qarşılamalıyıq;
Tapşırığın yerinə yetirilməsində yüksək tələbkarlığınızı hər kəs hiss etməlidir. Həmçinin, əməkdaşlığa
hazır olmağınızı hiss etməlidirlər – əgər onun səyləri tapşırıqda məhsuldar deyilsə, ona kömək etməlisiniz və düzgün yol göstərməlisiniz. Siz gərək, öz fikirlərinizi elə çatdırasınız ki, uğursuzluq sözü
onun tərəfindən “pis tonda” danışmaq kimi qəbul edilməsin. Hər uğursuzluq və ya uğursuz addım
başqalarında böyük diqqət yaradar. Buna görə də, onların sinif mübahisəsi hər kəs üçün məhsuldar
olacaqdır.
Dərsdə şagirdləri 36-cı dərsdə topladığımız məlumatlardan istifadə edəcəyimiz aktivlik daha da
həvəsləndirəcək; Bu məlumatları şagirdlər özləri topladılar, indi onu qaydaya salmaq onların üzərinə
düşür – sinfi yenə də qruplara ayıraq və hər qrupa doldurulmamuş kart verək. Şagirdlər sinif
yoldaşlarının bacı-qardaşlarının sayına görə qruplaşdırmağa və ən çox “nümayəndəli” qrupu müəyyən
etməyə borcludurlar.
5 ,
6
Ev tapşırığına
saylı tapşırıqları verin. 5 -ci tapşırıqda toplama-çıxma əməlinin
6 saylı tapşırıqda
yerinə yetirilməsi və bu əməllərin qarşılıqlı əlaqələrinin xassələri verilmişdir.
ədədləri ədədi ox üzərində və ya ədədi oxsuz da düzmək olar.
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43-cü dərs
Mövzu: 20 dairəsində ədədlərin yazılı nömrələnməsi.
Məqsəd: Riyazi oyunlardan istifadə etməklə mövqeli sistemi dərk etmək, yazılı nömrələrdə
təsvirləri formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək. (Riyaz. II. 1.)
İlkin şərtlər: Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlər üzrə təsvirlər.
Resurslar: Dairələr və üçbucaqlı modelləri (şəkillər), üzərinə 1-dən 20-dək yazılmış kartlar.
Dərsi şagirdlərə verilmiş tapşırıqların təhlili ilə başlaya bilərik (toplama və çıxmada qarşılıqlı
əlaqələri irəli sürülmüş əməllər.) Sonra isə “Riyazi estafet” adında riyazi oyuna başlayırıq.
Oyunun təsviri:
Sinif üç dəstəyə bölünür və bunların arasında riyazi yarışma davam edir. Hər dəstəyə 1 dairə və
9 üçbucaqlı veririk. Birinci dəstənin birinci oyunçusu dairə və üçbucaqlar vasitəsi ilə ədədin illüstrasiyasını tərtib edir (onluqlar, təkliklər). İkinci – həmin dəstənin oyunçusu ədədi adlandırır. Üçüncü bu
ədədin tərtibini, dördüncü – həmin ədəd təsvir olunmuş kartı seçir və bizə göstərir. Məsəslən: əgər
1 dairə və 4 üçbucaqlı təsvir edilmişdirsə , bu ədəd 14-ü ifadə edir, hansı ki, 1 onluq
və yenə 4 təklikdən ibarətdir.
İkinci və üçüncü qrupların şagirdləri də analoji aktivliyi həyata keçirirlər. Tapşırığı yerinə
yetirərkən sürətlə və az səhv edən dəstə qalib gəlir.
Ev tapşırığını iş dəftərindən seçək.
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§4. Cədvəli tərtib və təsvir edək.
Bu paraqrafa 3 dərs ayırmışıq.
44-cü dərs.
Mövzu: Məlumat cədvəlinin tərtibi.
Məqsəd: Məlumat toplamaq, cədvəl təqdim etmək və xarakterizə etmək vərdişi üzrə hazırlıq
(Riyaz. II, 11, II, Riyaz.12, II. Riyaz.II.13.)
İlkin şərtlər: Məlumatların toplanması və təsvirinin başlanğıc qabiliyyəti.
Resurslar: Gürcüstanın istirahət yerlərinin xəritəsi (vərəqdə sadalanmış da olar), dərslik, iş dəftəri.
Əvvəlki paraqrafda bu mövzuya biz artıq toxunduq. Burada təkrar və biliyin möhkəmləndirilməsi
üzrə mövzu davam edir. Buna görə də əvvəlcədən heç hazırlıq da lazım gəlmir.
Birinci tapşırığın həlli prosesində Gürcüstanın rəngarəng təbiəti haqqında danışa bilərik, burada
müxtəlif istirahət yerləri seçmək olar, meşəli, dağlı yerlər xüsusilə fərqlənir ki, burada gözəl təbiət və
təmiz hava var. Dənizdə isə suda üzmək, günəşin altında qaralmaq, gəmi ilə gəzinti xüsusi gözəllik
verir. İstirahət yerlərinin sadalanmasında şagirdləri də fəallaşdırırq. Borjomi, Sairme, Likani, Şovi,
Qudaurini ... xatırlayırıq. Kitabda yalnız bir neçə istirahət yeri sadalanmışdır, şagirdlər ola bilsin ki,
öz yaşadıqları yerləri də sadalaya bilərlər (xüsusilə bu yer bir istirahət yeri olduğu təqdirdə). Hətta,
ola bilər, şagirdlər öz yaşadıqları şəhəri (kəndi) o dərəcədə sevirlər ki, bu yeri daha yaxşı istirahət
yeri kimi hesab edirlər. Burada, bu yerlərin, ümumiyyətlə – hər yerdə, təbiətin qorunmasının əhəmiyyətini vurğulamaq lazımdır.
İkinci tapşırıqda şagirdlərlə birlikdə müzakirə edirik: 2; 5 və 5;2-ni ədədlər cütlüyü kimi sadalaya
bilərik ya yox? Şagirdlər fikirlərini ifadə edir və müzakirə edirlər:
Bir halda ki, birinci sütunda birinci toplanan, ikinci sütunda isə ikinci toplanan verilmişdir, o
zaman gərək iki cüt boş xana doldurulsun, – 2 və 5 adlandırılmasına görə bu iki fərqli hallardır.
5
2
Bu iki cütlüyün toplananları fərqlidir – 2 və 5.
3 və 4 saylı tapşırıqlarda məlumatların sorğu üsulundan istifadə etməklə toplanılması qaydasıdır. Dərsdə 3 saylı tapşırırğın həllinə başlaya bilərsiniz. Müəllim lövhədə cədvəl tərtib edir və
şagirdlərdən buna müvafiq məlumatların qeydini xahiş edir. Cədvəli tamamlamağı şagirdlərə həvalə
edin. Bununla siz şagirdlərə 4 saylı tapşırığın həlli üçün yaxşı nümunə vermiş olarsınız. Əslində “Ən
məhşur” cədvəlində məlumatların tapılması, məlumatların ən əhəmiyyətli statistik xüsusiyyətlərindən
biridir – ən sadə hallar məlumatların tərtibi əsasında yaranır.
Ev tapşırığına 4 saylı tapşırıq və “Ev” rubrikası ilə verilmiş birinci 6 tapşırıq verilir.

45-ci dərs
Mövzu: Məlumat cədvəlinin düzəldilməsi və təsviri
Məqsəd: Məlumat cədvəli şəklində təsvirlərin və xarakterik xüsusiyyətlərinin gücləndirilməsi (Riyaz II, 12, Riyaz.II. 13)
İlkin şərtlər: Müxtəlif növ sadə üsulla məlumatların toplanması.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
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Bu dərsdə biz verilmiş ev tapşırıqlarını təhlil edəcəyik – əsasən cədvəlin doldurulması və cədvəlin
təsvir edilməsi qabiliyyəti nəzərə alınmışdır. Cədvəlin doldurulması, 20 dairəsində ədədlərin toplanması
və çıxılması, ədədi ifadənin artırılması və azaldılması, məsələlərin həlli ilə bağlıdır.
Dərs “Bir-birimizlə tanış olaq” tematik aktivliyi daha da gücləndirəcək. Sonra bütün şagirdlərə əvvəlcədən hazırlanmış “anketləri” paylayırıq, yəni sual kitabçası. Belə suallarla: Adınız nədir? Soyadınız?
Hansı rəngi sevirsiniz? Boş vaxtınızda nə edirsiniz? və s. “Anketləri” doldurduqdan sonra cütlüklər
bir-birinin cavabları ilə tanış olur və ümumi xarakter tapmağa çalışırlar.
Növbəti dərs üçün şagirdlərə “Ev tapşırığı” rubrikası ilə təqdim olunmuş iş dəftərindən növbəti
üç tapşırıq 7 - 9 saylı çalışmalar verilir. İş dəftərindən də istifadə edə bilərik.

46-cı dərs
Mövzu: Cədvəl tərtibi.
Məqsəd: Cədvəl tərtibinə dair vərdişin gücləndirilməsi.
Ön şərtlər: Məlumatları sadə bir şəkildə təqdim etmək bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərs, son iki dərsdəki olan eyni mövzu ilə bağlıdır. Lakin, bu dəfə 20 dairəsində ədədlərin toplama və çıxılması ilə əlaqədardır.
Sinifdə aktivliklərlə bağlı olan ev tapşırıqlarını təhlil edəcəyik.
9
saylı tapşırığı həll edərkən “çoxdur” sözünü səhv başa düşüb 3-ü toplama əməli ilə
əlaqələndirə bilər. Əgər bu anı xüsusi vurğulamağı vacib bilərsinizsə, illütrasiya üçün analoji
tapşırıq verə bilərsiniz.
Sinifdə bənzər məsələlər həll edə bilərsiniz:
1 Dəftərə köçürün və cədvəli doldurun (verilmiş cəm və hər hansı bir toplananla ikinci
toplananı tapın).
11
12
13
14
6
7
8
6
4
6
5
9
11
3
9
8
5
5
7

4

15

17

7

8
9

6
9

Qanunauyğunluğu tapın və cədvəldə boş xanaları doldurun

6
7

4
9

10
3
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5
8

8

Şəklə diqqət edin və cədvəli doldurun

şəkil 1		

şəkil 2		
1 şəkildə

şəkil 3		
2 şəkildə

şəkil 4
3 şəkildə

4 şəkildə

Üçbucaqlıların sayı
Dördbucaqlıların
sayı

İkinci tapşırıqğı elə yazmalıyıq ki, hər sütunda ədədlərin cəmi 13 olsun. Buna görə də boş xanaya 5 ədədi yazılmalıdır.
Üçüncü tapşırıqda hər şəkildə üçbucaqlıların və dördbucaqlıların miqdarını sayırıq. 1-ci şəkildə – 8
üçbucaqlı və 1 dördbucaqlı, 2-ci şəkildə – 4 üçbucaqlı və 1 dördbucaqlı, 3-cü şəkildə – 1 üçbucaqlı
və iki dördbucaqlı, 4-cü şəkildə – 3 üçbucaqlı və 2 dördbucaqlı var.
Belə tapşırıqların həlli həndəsi görüntüləri və şagirdlərin müşahidəsini inkişaf etdirir. Bu tapşırıqlar
iş dəftərində də təqdim olunur. Onlar ev tapşırığı kimi verilir. Onların cavablarıdır: 3 saylı tapşırıq
a) 4 üçbucaqlı, b) 5 üçbucaqlı; 4 saylı tapşırıq a) 1 dördbucaqlı, b) 3 dördbucaqlı.
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§5. Piktoqram
Paraqrafa üç dərs ayırmışıq
47-ci dərs
Mövzu: Piktoqram
Məqsəd: Məlumatları təqdimetmə vasitəsilə seçmək və yazmaq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi.
Bir şəkil üzrə bir məlumat bildirən piktoqramın tərtib edilməsi və təsviri. (Riyaz. II,12, Riyaz II, 13).
İlkin şərtlər: Məlumatların toplanması və təsviri
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
İkinci başlıqda statistik elementlər cəmləşmiş şəkildə təsvir edilmişdir. Lakin hər yeni dərsi izah
edərkən keçilmiş materialları, biliyin möhkəmləndirilməsi üçün təkrar edirik (10-dan 20-dək ədədlər
üzərində əməllər, həndəsi fiqurlar). Şagirdlərə ədədlər və onların əməlləri üzərində biliyin genişləndirilməsi, ikiqat artırılması və azaldılması əməliyyatlarını öyrətdikdən sonra biz əlbəttə statistika elementlərinə qayıdacağıq. Məlumatları əvəz edən cədvəllərlə, piktoqramlarla şəkildə iki məlumatı təsvir
edən daha çox tapşırıqlar müzakirə ediləcək. 3-cü və 4-cü siniflərdə yeni Milli Tədris Planlarında
daha çətin piktoqramlar nəzərə alınmışdır.
Müəllimlərə xatırladaq ki, piktoqram sözü latınca pictus - şəkilləri çəkilmiş və yunanca – grammα
– yazılış söz birləşməsindən alınmışdır və əşyaların, hadisələrin, əməllərin şəkillər vasitəsilə çatdırılmasını bildirir. Dərsi şagirdlərə müraciət etməklə, söhbətlə başlayırıq. Məlumatların təsviri vasitələrini – siyahını, cədvəli təkrar edirik. Siyahı tərtib edildikdən sonra şəkillərlə təsvirə keçirik (birinci
tapşırıq).
Müəllim siyahıya daha çox vaxt ayıra bilər:
- Niyə kompüter, televizor, kitab sözləri təkrar olunub (ona görə ki, cavablar təkrar sadalandı
– başqa-başqa şagirdlər eyni növ əyləncəni bir neçə dəfə söyləyiblər).
- Neçə nəfər kompüteri söylədi?
- Neçə nəfər televizoru söylədi? Gəlin sayaq.
- Bəlkə, məlumatları şəkillərlə təsvir etsələr daha əlverişli olar. O zaman bu suala daha tez
cavab tapa bilərik.
- Necə müəyyənləşdirək - cəmi neçə şagird sorğulandı? (Ədədləri toplayaq 6+4+4) - Başqa cür
edə bilmərikmi?
Növbəti piktoqramları kitabda təsvir edilmiş suallara cavab seçməklə təhlil etmək olar.
Sinifdə qızlar arasında sorğu keçirmək olar: don geyimini daha çox sevirlər, yoxsa şalvar? Tutaq ki, 8 qız dona üstünlük verir, qalan 5-i isə şalvara. Şagirdlər bir qızı təsvir edən şəkil seçsinlər,
məsələn:  və piktoqram təsvir etsinlər.
don
şalvar

-




Piktoqramda olan şəkillərin bir-birinin altında olması vacibdir ki, bu da ən “populyar” məlumatı
dəbi nəzərə almadan adlandırmaq imkanı verir.
Ümumiləşdirərkən müəllim şagirdlərdən soruşur:
Bu gün nə öyrəndik? (Təsvirlər vasitəsilə məlumatların təsviri – piktoqram hazırlamaq).
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Piktoqram əsasında nə təsdiq etmək olar? (Məlumatlardan hansı daha çox sadalanmışdır, cəmi
nə qədər məlumat var?)
Saymadan, bir baxışla hansı məlumatın daha çox sadalandığını müəyyən etmək olarmı? Analoji
tapşırıqları şagirdlər evdə davam edəcəklər. Bir baxışla bu tapşırıqlar asandır, ancaq bu yaşda uşaqlara
sütunda verilmiş məlumatları seçmək, saymaq və müxtəlif cür suallara cavab vermək heç də yüngül
iş deyil, məlumatları bir-birindən ayırmaq xüsusi diqqət tələb edir.
Məktəbdə piktoqramın (rəsmin) seçilməsini və təsvirini əhatə edən 1 - 3 çalışmaları həll etməliyik.
3 saylı çalışmaya xüsusi diqqət yetirin, resursların qənaətlə xərclənməsi məsələsini şagirdlərin
nəzərinə çatdıracağıq. Lakin, şagirdlərə ən azı iki sözlə söyləmək lazımdır ki, resursların qənaətlə
istifadəsi olmadan ölkənin davamlı inkişafını təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu rubrika ilə təqdim
olunan birinci üç tapşırıq evə çalışma kimi verilir.

48-ci dərs
Mövzu: Piktoqram
Məqsəd: Piktoqram düzəltmək və təsvir etmək bacarıqlarının gücləndirilməsi (Riyaz.. II, 12,
Riyaz. II 13).
İlkin şərtlər: Piktoqram çəkmək vərdişləri
Resurslar: Dərsliklər, iş dəftərləri, üçbucaqlılar, dördbucaqlılar və dairələrin modelləri, üzərində
əməllər işarələri ilə və rəqəmlərlə qeyd edilmiş kağız kartlar, maqnitlər.
Sinifdə piktoqram çəkilməsi və təsviri üzərində işləməyə davam edirik. Ev tapşırıqlarının yoxlanılması mümkün qədər tez və çox şagirdin iştirakı ilə müzakirə edilməlidir. Sonra sinifdə həll etmək
üçün ayrılmış 4-cü və 5-ci çalışmalara keçirik.
Piktoqramları öyrənərkən şagirdlərin üzləşdiyi əsas problem şərtlə müəyyən edilmiş istiqamətdə “fiqur – məzmunu” düzgün qəbul edilməsi və müvafiq istifadəsidir; dondurmanın şəkli bir neçə
dondurma olduğunu bildirdiyini və ya “gülən smaylik” bir neçə adamın sayını bildirdiyini şagirdləri
çaşdırır, buna görə də, sizə məsləhətimizdir, məsələn: bu cür aktivlikden mümkün qədər əyani şəkildə
tez-tez istifadə edəsiniz.
“Tap” oyunu
Resurslar – üçbucaqlı, dördbucaqlı və dairələr modeli, üzərində əməllər işarələri ilə və rəqəmlərlə
qeyd edilmiş kağız kartlar, maqnitlər.
Sinfin təşkil edilməsi: Sinif üç qrupa bölünür.
Oyunun qaydaları: Hər qrupdan bir nümayəndə lövhəyə çıxır. Birinci lövhədə üçbucaqlı,
dördbucaqlı, dairə bərkidir və hər fiqurun altında bir rəqəm yazır (eyni rəqəm də yazmaq olar)
Məsələn:
2
4
1
Və deyir: üçbucaqlı – 2, dördbucaqlı – 4, dairə isə – 1-i bildirir. İkinci şagird bu həndəsi
fiqurlardan hər hansı üç model və riyazi əməlin iki kartını götürür, və lövhədə “ədədi ifadə” yazır:
Məsəslən:
+
–
üçüncü iştirakçı bu ifadəyə uyğun lövhədə ədədi ifadə təsvir
edir və cavabı tapır: 4+1-2=3. Növbəti üç oyunçu dəyişdirilmiş mövqelərlə oynayır.
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Qeyd etmək lazımdır ki, oyun zamanı ifadənin cavabını tapmaqda şagirdlər çətinlik çəkə bilərlər
(məsələn: 1+2–4). Mütləq aydınlaşdırın ki, gələcəkdə keçiləcək hallardır.
Müvafiq rubrika ilə təqdim olunan 4-cü və 5-ci tapşırıqlar materialın təkrarlanması üçün nəzərdə
tutulan ev işləri üçün nəzərdə tutulmuşdur (həndəsi fiqurların adlarına, toplama və çıxmaya aid nümunələr).
İş dəftərində olan tapşırıqları da istifadə edə bilərsiniz.

49-cu dərs
Mövzu: Piktoqram
Məqsəd: Materialın təkrarlanması və möhkəmləndirilməsi
İlkin şərtlər: Piktoqramın təsvir edilməsi və təqdimi, 20 dairəsində ədədlərin toplanması və çıxılması (Riyaz.II, 2, Riyaz.II, 12, Riyaz. II.13)
Resurslar: İş dəftəri, dərslik.
Dərsi ev tapşırığının yoxlanması ilə başlayırıq. 5 saylı tapşırığın həllinə diqqət yetirək. Verilmiş
3 ədədlə “bir ailə” adlanan əməlləri təsvir etmək lazımdır;
Məsələn:
8+9=17
			
9+8=17
			
17–8=9
			
17–9=8
Bu cür dördlüyün toplama və çıxmaya dair qarşılıqlı əlaqələrini başa düşmək və təsvir etmək,
toplama xassələrini bilməklə bağlıdır.
Məlumatı gücləndirmək, ümumiləşdirmək və yoxlamaq baxımından qapalısonluqlu tapşırıqları
(testlər) həll etmək vacibdir. Rebusların həlli ilə sinifdə çalışmağı sona yetiririk.
Testlərin cavablarıdır:
1
b

2
q

3
b

4
q

5
q

6
b

7
q

8
q

Rebusların cavabı: “Qağayı” və “qayıqdır”.
İş dəftərindən evə tapşırıqlar verək.
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§6. Məsələləri həll edək.
Bu paraqrafa 6 dərs ayırmışıq.
Birinci dərsi məsələlərin həlli ilə başlayırıq. İkinci dərsdə riyazi oyun keçirirk. Növbəti dərslərdə
məsələlər həllinə davam edirik. 4-cü dərsdə yenə riyazi oyun keçiririk. 5-ci dərsdə 6-cı paraqrafda
keçirilən materialların mənimsəmə keyfiyyəti, 6-cı dərsdə isə şagirdlərin çalışmalarını müzakirə edəcəyik.
50-ci dərs
Mövzu: 20 dairəsində ədədlərin toplanması və çıxılması. Məsələnin qısa şərtinin yazılması.
Məqsəd: Keçilənlərin təkrarı, biliyin möhkəmləndirilməsi, məsələnin təhlili və onun həlli üçün
yazılmış planın həyata keçirilməsi bacarıqlarının inkişafı. (Riyaz. II . 17.)
İlkin şərtlər: Məsələnin qısaldılması, şərti və sualı seşmə vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri, gürcü pulunun modelləri.
Dərsi birinci məsələnin həlli ilə başlayırıq. Birinci 4 məsələni sinifdə həll edək. Təhsil prosesi
interaktiv olmalıdır (bütün şagirdlərin iştirakı ilə).
Məsələn: birinci məsələni bu cür həll edə bilərik.
			
Vardı – 15, 			
			
qaldı – 9, 			
			
çıxdı – ?
- Məsələni qısa yazaq.
- Şərtə əsasən bizə nə məlumdur? (Məlumdur ki, sinifdə 15 şagird var idi, bir neçəsi çıxdı,
qaldı - 9 şagird).
- Nəyi tapmalıyıq? (Çıxan şagirdlərin sayını tapmalıyıq) - Hansı əməllə tapmalıyıq?
Ola bilər bir neçə şagird səhv cavab versin – toplmaqla.
Biz yenidən onlara müraciət edəcəyik.
- Şərtə baxaq, əgər 15 idi, 9-u qaldısa, çıxanlar 15dən azaldı və gəlin ədədi pillədən istifadə edək.
- Çıxdı – 1, qaldı – 14, sonra qaldı – 13, geriyə
sayırıq.
- Hansı ədədə qədər?
- 9-a qədər sayırıq.
Bu cür keçilən müzakirə əyani vəsaitdir və şagirdlər
tərəfindən asanlıqla mənimsəniləcək. Sonda şagirdlərdən
soruşa bilərik:
- Beləliklə, hansı əməldən istifadə etməklə taparıq
otaqdan neçə şagirdin çıxdığını? (Çıxma ilə, 15-dən 9 çıxırıq).
Bu səfər sinfin akademik səviyyəsi məsələləri bu cür xırdalıqla və tələsmədən (müxtəlif modellərdən istifadə etməklə) həll edərkən bizə kömək edə bilər, baxmayaraq ki, şagirdlər birinci sinifdə
də bu cür məsələləri həll edirdilər.
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Lövhədə şəkillər də təsvir edə bilərik. Məsələn: 4 saylı məsələnin şərtini bu cür yaza bilərik:
2 lari
2 lari
2 lari
–
cəmi 6
5 lari

–

5

Neçə lari qaytarılacaq? 6 – 5= 1 lari.
Evə tapşırıq, sinifdə yazılmış məsələlərin analoji forması olan, bu rubrika ilə verilmiş birinci
dörd məsələdən ibarət olacaq. Şagirdlərə deməliyik ki, hər məsələnin sinifdə yazdığımız şəkildə qısa
şərtini yazsınlar və elə həll etsinlər. İş dəftərində verilmiş məsələlərin bir hissəsini sinifdə yazmaq
olar, qalanını isə evə tapşırıq kimi vermək olar.

51-ci dərs
Mövzu: “bu gün”, “sabah”, “biri gün”, “o biri gün” zaman zərflərindən istifadə etmək, saydan
istifadə etmək.
Məqsəd: Riyazi oyundan istifadə etməklə zaman zərflərini işlədərkən say prosesindən istifadə
etmək (Riyaz. II.6.)
İlkin şərtlər: “Əvvəlki”, “Sonrakı” nisbətlərin öyrənilməsi və onlardan istifadə vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Müəllimin vacib vəzifələrindən biri şagirdlərə sərbəst müstəqil oxumağı öyrətmək, tədris prosesində
onlarda aktiv sərbəstlik ab-havası yaratmaqdır.
İbtidai siniflərdə riyazi oyunlar şagirdlərin intellektual inkişafı üçün ən mühüm vasitələrdən biridir.
Oyun xoşbəxtlik yaradır, təəssüratları zənginləşdirir, sinifdə dostluq mühiti yaradır, təhsil prosesinin
motivasiyasını artırır.
Şagirdlərin hərtərəfli inkişafı üçün riyazi oyunlar da əlverişlidir, eyni zamanda nizam-intizam
arasında olan əlaqə yaxşı görünür. Bu cür aktivlik şagirdin söz ehtiyatının inkişafına xidmət edir.
Təklif olunmuş oyun elə həmin mühüm mənanın daşıyıcısıdır ki, müxtəlif zaman zərflərinin düzgün
işlədilməsi zamanı sayın istifadəsi ilə bağlıdır. Eyni zamanda, onların artıq həftənin günləri ilə bağlı
oyunları olub (birinci başlıq §8, “Həftənin günləri”). Bu dəfə oyunun qaydaları mürəkkəbləşdirilmişdir,
şagird “dünən” bugünkü günün əvvəlki günü olduğunu anlamalıdır. Həmçinin, şagirdlər “sabah”, “biri
gün”, “o biri gün” sözlərinin mənalarını düzgün aydınlaşdırmalıdırlar. Həftənin günlərinin ardıcıllığını
düzgün müəyyən etməlidirlər. Şagird bilməlidir ki, məsələn çərşənbə axşamından əvvəlki gün bazar
ertəsidir. Bu dərsdə başqa riyazi oyunlar da keçirmək olar, onlar ədədlərin toplanması və çıxılması
və ədədin düzülüşünün anlayışı ilə bağlı ola bilər.
Məsələn:”Ədədlər bir-biri ilə görüşməyə tələsirlər”. Bu oyunun didaktik məqsədi 10-a tamamlamağın dərindən öyrənilməsidir.
Oyunun məzmunu: Şagirdlər dəftərdə 1-dən 10-dək ədədləri ardıcıllıqla yazırlar – 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ədədləri lövhədə yazırıq və bunların arasında ona tamamlanan ədədləri bir-biri ilə ox işarələri
ilə birləşdirirk.
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Şagirdlər bu ədədlərin toplanmasına aid nümunələr yazmalıdırlar. Məsələn:
			
0+10=10+0=10
			
1+9=9+1=10
Şagirdlərdən soruşuruq: “Hansı maraqlı xassəni təyin etmək olar?” Diqqət yetirməliyik ki, sondan
sol və sağdakı uzaqlaşdırılmış ədədləri birləşdirməklə cəm 10 alınır. Bu xassəni gələcəkdə 0-dan 10dək bütün ədədlərin cəminin tez tapılması zamanı istifadə edə bilərik. Xatırlayın, dahi riyaziyyatçı
Qaus uşaq ikən - 5 yaşında ikən 1-dən 50-dək ədədlərin cəmini necə tez və asanlıqla tapdı (bəziləri
bu faktı əfsanə kimi hesab edir):

Bu əfsanə ilə şagirdlər tədrisin növbəti mərhələsində tanış olacaqlar.
Ev tapşırığı üçün iş dəftərindən çalışmalar seçin.

52-ci dərs
Mövzu: Məsələlərin qısa yazılışı.
Məqsəd: Məsələlərin həlli zamanı 20-dək ədədlərin toplama və çıxılmasının möhkəmləndirilməsi.
Məsələnin tərtibinin düşünülməsi, qısa yazılışı, şərtini və sual seçmə bacarıqlarının inkişafı. (Riyaz.
II. 5., Riyaz. II.7.)
İlkin şərtlər: Məsələnin qısa yazılışı, şərti və sual seçməsi və 20 dairəsində ədədlərin toplanması
və çıxılması.
Resurslar: Gürcü pulu modelləri, dərslik, iş dəftəri.
Biz 6-cı paragrafda verilmiş məsələlərə qısa qeydlər etməyə və məsələnin həlli zamanı müzakirə
etməyə davam edirik. Sinifdə 5, 6 və 7-ci məsələləri müzakirə edəcəyik. Əyani vəsait kimi gürcü
“pullarının işarələrindən” də istifadə etmək olar.
6 Məsələnin qısa təsviri bu cür ola bilər::
			
uzatdı		
20 lari
			
xərclədi		
7 lari və 7 lari
			
		
• Ona qaytardılar?
			
• Neçə iki larilik?
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20–7–7=6 lari
			
• 6=2+2+2
üç 20-larilik.
Evə sinifdə həll edilmiş məsələlərin eynisi olan “Ev üçün” rubrikası ilə 5,6,7 saylı tapşırıqları
veririk. Habelə, iş dəftərində verilmiş məsələlərin bir hissəsini əlavə tapşırıq kimi vermək olar. Şagirdlərə xəbərdarlıq etməliyik ki, tezliklə keçilmiş məsələlər əsasında müstəqil iş üzrə çalışacaqlar. Buna
görə də, II başlıqda həll edilmiş məsələləri təkrar etməyə başlamalıdırlar.
Biz belə düşünürük ki, riyaziyyatla maraqlanan şagirdlər üçün, imkanlarını və gələcək inkişaflarını
həyata keçirmək üçün maraqlı, intellektual və orta səviyyəli çətin məsələləri əskiltməyək. Dərslik və
şagirdin iş dəftəri bu cür məsələləri təmin edəcək və onlar mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilməlidir.
Hər bir başlığın sonunda verilmiş bir çox diqqətəlayiq məsələyə xüsusi nəzər yetirin.
Biz ev işi üçün oxşar məsələlərin həllinin yerinə yetirilməsini xüsusi olaraq seçdik. Biz bu üsuldan
hər zaman istifadə etmirik. Nümunə əsasında verilmiş əməllər şagirdi yaxşı məşq etdirir: şagirdin biliyini, ilkin təsəvvürlərini inkişaf etdirir, lakin yaradıcı düşüncələrini inkişaf etdirmək məqsədilə, şagird
fərqli hallarla üzləşməli, məsələnin həlli üçün üsullar fikirləşməli, düşünməli və təhlil etməli olsa yaxşı
olardı. Müəllim oxşar məzmunlu məsələnin həllini diqqətlə yoxlamalıdır və bütün şagirdlərin iştirakı
ilə birlikdə həyata keçirməlidir. Bu dəfə məsələnin şərtində məlum və axtarılası kəmiyyətləri ayırmaq,
qısa şərti yazmaq vacibdir. Şagirdləri əvvəlcədən xəbərdar etməliyik ki, məsələnin şərtini müxtəlif fərql
formalarda təsvir etmək olar – ən əsası, nə verilmişdir, nəyi axtardığımız yaxşı seçilməlidir.
			

• qaytardılar

53-cü dərs
Mövzu: 20 dairəsində ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: Riyazi oyunlardan istifadə etməklə riyaziyyatın öyrənilməsində maraqların artırılması və
şagirdlərə ifadələrin həllində toplama və çıxmanın öyrədilməsi. (Riyaz. II. 5., Riyaz. II. 7.)
İlkin şərtlər: 20 dairəsində ədədləri toplama və çıxmanın həlli qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri, qayçı, boş kartlar.
Riyazi oyun: “Qatar tərtib edək”
Riyazi oyunların keçirilməsi təlim proseslərini həvəsləndirir, şagirdlərin riyaziyyatı öyrənmək üçün
motivasiyanı artırır, şagirdlərdə harmoniyanı inkişaf etdirməyə, gündəlik həyatda ictimai keyfiyyətləri
öyrənməyə və inkişaf etdirməyə kömək edir. Oyunlar yaddaş, diqqət, yaradıcılıq, təsəvvürü təşviq
etmək, müsbət emosional fon yaratmaq üçün çox əlverişlidir. Buradakı şagirdlərin fərdi fəaliyyətləri
müəyyən məqsədin yerinə yetirilməsinə tabe olmalıdır. Oyunlarda şagirdlərin təqibini gücləndirən və
qələbə çalmağa çalışan elementlər rəqabəti yaratmaq vacibdir. Zəncirin doldurulması müvafiq əməllərin
düşünülməsini, sürətlə toplanmasını tələb edir. Hər bir hərəkətin nəticəsi (nümunənin cavabı) növbəti
nümunənin I komponenti olmalıdır.
Dərslikdə verilmiş nümunələrdə 13–3=10, 10–6=4, 4+8=12, 12–7=5. Oyundan əvvəl biz şagirdlərə oyunun keçirilməsi barədə xəbərdar edirik və onlar oyuna hazır olmalıdırlar (zəruri resursları
hazırlamaq üçün). “Zəncirləri” doldurmaq üçün, biz onlara qayçı ilə, ədədlər, əməllər, yazmaq üçün
boş kartlarla kömək edə bilərik.
Oyunun qaydalarını dəyişdirə və əlavə olaraq qatarın “davamını” tələb edə bilərik. Burada
məsələni doğru və tez yerinə yetirən komanda qalib olacaq. Komandada şagirdlər işlərini bölürlər:
bəziləri kartları kəsir, bəziləri qatarı çəkir, başqaları isə əməllərin seçilməsi üzrə düşünürlər və i.a.
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Bəllidir ki, “texniki tərəfdən” məşğul olanlar riyaziyyatdan kənarda qalmamalıdırlar. Əslində, bütün
şagirdlər məsələnin müzakirə və həllinə cəlb edilməlidir.
İş dəftərindən ev tapşırığı seçin.
Şagirdlərə bildirin ki, ikinci başlıqda keçilənləri bir daha nəzərdən keçirsinlər, çünki, yaxın
zamanlarda müstəqil məsələlər həll edəcəklər.

Dərs 54
Mövzu: Biliklərimizi sınaqdan keçirək – müstəqil yazı işi.
Məqsəd: Materialın mənimsəmə səviyyəsini müəyyənləşdirmək. Əldə edilmiş nəticələri nəzərə
almaqla - təlim prosesinin düzəldilməsi, şagirdlərin sınağa hazırlıq və yüksək nəticələr əldə etmək
bacarıqlarını inkişaf etdirmək.
Ön şərtlər: II başlığın ən azından orta səviyyədə öyrənilməsi.
Resurslar: Müəllim tərəfindən hazırlanmış fərdi biletlər və test keçirmək üçün iş vərəqələri.
Təlim prosesinin bu mərhələsində şagirdlər keçilmiş materialın təkrarlanmasında və yeni materialın
mənimsəmə istiqamətində əhəmiyyətli dərəcədə irəlilədilər. Daimi fraqmentli, diaqnostik (müəyyən ballarla qiymətləndirilməyən) və inkişafetdirici çalışmalardan başqa, şagirdlərin biliklərinin bu məlumatları
aşkar etmək qabiliyyətinin və ümumiləşdirici testin mühüm əhəmiyyəti vardır. Bu başlığın sonunda yerləşdirilən son tapşırıqlardan, sinfin şagirdlərinin akademik səviyyəsini və fərdi xüsusiyyətlərini
nəzərə alaraq, şagirdlər üçün bir neçə fərdi biletlər seçməlisiniz. Şagirdlərin bilik səviyyəsini daha
yaxşı öyrənmək üçün, müxtəlif mürəkkəb və tematik məsələlər seçilməlidir. Şagirdlərin müzakirə olunacaq məsələlərə müvafiq vaxt verməsini təmin etmək üçün vaxt reqlamenti də nəzərə alınmalıdır.
Xüsusilə, məsələlər arasında yüksək səviyyəli çətinlikdə məsələlər verilərsə. Çalışın ki, təşkil edilmiş
məsələlər üçün sərf edilən vaxtı tamamlamaq üçün, planlaşdırdığınız vaxtdan 10-15 dəqiqə artıq vaxt
ayırasınız. Yazı zamanı məsələlərin müzakirəsini nəzərə alınmasından çəkinməyə çalışın, xeyirxah iş
mühiti yaradın. Çox ehtimal ki, hərtərəfli tərtib edilmiş 6-7 məsələlərlə, şagirdlər optimal şəkildə
yüklənilir. Kitabda verilmiş məsələlərlə yanaşı, özünüz müvafiq aktual hesab etdiyiniz digər məsələlər
də seçə bilərsiniz.
Bu məsələlərdən, sinif və məktəb olimpiadaları üçün, həmçinin dərnək və ya digər iş üçün
çalışmalar seçilə bilər. Yazıdan sonra ev tapşırığı verməyin. Növbəti dərsdə şagirdlərinizin işi ilə bağlı
ictimai müzakirələriniz olmalıdır və bu prosesdə bütün şagirdlər fəal iştirak etməlidirlər.
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55-ci dərs
Mövzu: Test nəticələrinin təhlili.
Məqsəd: Keçilmiş materialın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması. Qeyd edilmiş səhvlərin açıqlanması
və ictimai təhlil bacarıqlarının dərinləşdirilməsi.
İlkin şərtlər: Test zamanı müzakirə edilmiş məsələlərin məzmununun öyrənilməsi.
Resurslar: Şagirdlərin çalışmaları.
Məsələlərin müzakirəsi zamanı çalışın ki, şagirdlər fəal iştirak etsinlər, tələsmədən, çətinlikləri
vurğulamaqla, bu çətinlikləri aradan qaldırmaq yolları ilə müəyyən edilmiş çatışmazlıqları göstərməklə
bu müzakirə inandırıcı olsun.
Uğur əldə etmiş şagirdləri və onların çalışmalarında çatışmayan cəhətlər haqqında belə söhbət
etdiyinizə baxmayaraq, gözə çarpan müsbət cəhətləri (əgər bu çatışmazlığı qeyd etdinizsə) xüsusilə
tərifləyin. Hər hansı birinə qarşı töhmət etmək əsassızdır. Növbəti aktivliklərdə yüksək nəticələr əldə
etmək üçün hamını həvəsləndirin. Bu anda da evə tapşırıq verməyin.
Cavablar:
24 Bu məsələ yoxlama üsulu ilə həll olunur. Gətirilən qutulardan başlayırıq: I gün 1 qutu, II
gün 6 qutu və üçüncü gün isə qalan 7 qutunu gətirdilər. 7 həqiqətən böyükdür. Bu cavab məsələnin
şərtini tamamlayır, lakin məsələnin bəlkə başqa cavabı da ola bilər? Yoxlamağı davam edirik: I gün
2 qutu gətirdilər, II gün – 7 qutu və III gün – qalan 5 qutu. 5 hamısından çox deyil. Qalanları artıq
yoxlamaq lazım gəlmir. Cavab – II gün 6 qutu, III gün – 7 qutu gətirmişdir.
47 Zukanın vaqonundan əvvəl 5, Sandronun vaqonundan əvvəl isə 2 vaqon var. Əgər Zukanın
vaqonu Sandronun vaqonundan sonradırsa, Sandronun vaqonu 7-ci olacaq və ondan sonra yenə 2, yəni
– cəmi 9 vaqon var. Əgər Sandronun vaqonu Zukanın vaqonundan öndədirsə, o zaman Sandronun
vaqonu 5-ci, ondan 2 vaqon sonra Zukanın vaqonu 7-ci olacaq, yəni – cəmi 7 vaqon. Bu məsələni
həll etmək üçün, sxemdən istifadə etmək daha yaxşı olardı.

Birinci halda
İkinci halda		
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48 Bu halda da sxem, şagirdin məsələnin şərtini anlamaq və həll etmək üçün asanlaşdıracaq.

l
Əgər nömrələnmə soldan başlayarsa, o zaman Levanın qonşu stullarının nömrəsi 7 və 9, onların
cəmi 16 olacaq; Əgər nömrələnmə sağdan başlayarsa, o zaman bu stulların nömrəsi 3 və 5, cəmi –
8 olacaq.
Cavab: 16 və ya 8.
61, 62 və 63 saylı məsələlər bir dərsdə ardıcıllıqla həll edilməlidir. Burada o fakta diqqət yetirməlyik ki, “11-dən böyük” və “11-dən kiçik” ədədlərinə 11 ədədi aid deyil, yəni 62 saylı tapşırıqda 11
ədədi heç bir qrupa aid olmur. Bu üç məsələ gələcəkdə ədədi çoxluğun siniflərə bölünməsi şagirdləri
hər hansı elmə istiqamətləndirir.
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III başlıq
100-dək ədədlər

§1. Onluqlar
Bu paraqrafa 4 dərs ayıra bilərik.
Birinci dərsdə əyani vəsaitdən istifadə etməklə yazılı və şifahi nömrələmənin xüsusiyyətlərini
izah edirik. Növbəti dərsdə əyani vəsaitdən istifadə etməklə yuvarlaq ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsinin xüsusiyyətlərini izah edirik. Növbəti iki dərsdə isə dərslikdən istifadə etməklə yuvarlaq
ədədlərin adlarının xüsusiyyətlərini izah edirik.

56-cı dərs
Mövzu: 20 dairəsində ədədlər.
Məqsəd: Əyani vəsaitdən istifadə etməklə 20-dək ədədlərin şifahi və yazılı nömrələrini anlamaq
(Riyaz. II. 1., Riyaz. II. 2.)
İlkin şərtlər: 20 dairəsində ədədlər.
Resurslar: Say çöpləri, toplar, kubiklər, üzərində 20 dairəsində ədədlərin təsviri qeyd olunmuş
kartlar.
Şifahi və yazılı nömrələmə, elə həmin məsələdir ki, şagirdləri 100-dək ədədlərin yazılışı və
oxunuşu vərdişlərini mənimsəmək üçün təkrarən hazırlamalıyıq.
20-dən çox olmayan say çöpləri götürürük. Xatırlamalıyıq ki, yalnız tək əşyaları deyil, həmçinin qruplaşmış əşyaları da saymaq olar. Bunun üçün şagirdlərdən verilmiş say çöplərini üçlüklərə
(dördlüklərə, beşliklərə) ayırmağı xahiş edirik. Onların maksimal miqdarını sayaq və qalan say çöplərini üzərinə əlavə edək. Bu ədəd üçdən az olacaq (dörddən, beşdən). Sıfır da ola bilər. Qalıqlı bölmənin
alqoritminə əsaslanan mövqeli sistemini anlamaq üçün propedevtika işi aparılır. Müəllimlərə xatırladaq
ki, nəzəri baxımdan onluqlar sisteminin digər sistemlər üzərində üstünlüyü yoxdur – bütün sistemlər
eyni prinsipə əsaslanır. Şagirdlər 20-dək ikirəqəmli ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi keçərkən
əsasların bir hissəsi ilə tanış olacaqlar.
Məsələn: 14 say çöpü götürürük. Şagirdlərə müraciət edirik:
- Sayaq, neçə çöp var? (on dörd)
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- Neçə onluğa ayırmaq olar? Onluqların miqdarını hansı rəqəm göstərir? (onluqların mərtəbə
rəqəmi) - Neçə təklik qalır? (dörd)
- On dörd sözü nəyi bildirir? On dörd ondan nə qədər böyükdür?
- On doqquz sözü nəyi bildirir? Bu ədədin yazılışında 1 nəyi bildirir (1 onluğu bildirir), bu
ədədin yazılışında 9 nəyi bildirir? (1 onluğu ayırdıqdan sonra təkliklərin miqdarını bildirir).
İndi 20 çubuq götürürük və şagirdlərdən onluqlara ayırmağı xahiş edirik.
- Bu sayda çöplər neçə onluqdan ibarətdir? Hər dəstəyə neçə çöp birləşdiririk? (10), yenə çöp
qalırmı?
Biz gərək təlim prosesində tələsməyək, xatırlamalıyıq ki, şagirdlər mənimsəmə bacarığı ilə bir-birindən fərqlənirlər, onlara mənimsəmə üçün müxtəlif vaxt lazım gəlir (mənimsəmə sürəti). Müəllimlərlə
görüşərkən, onların uzun müddətli təcrübələri göstərdi ki, bəzi müəllim çox tələsir, hətta dərslikdə
materialın kifayət qədər olmadığına görə şikayət edir. Buna görə də hər dərsdə keçiləcək materialın
həcmini, hər dərsin keçiriləcək sxemini onlara çatdırmağı qərara aldıq. O da aydındır ki, hər dərs üçün
ayrılmış materialın həcmi şagirdlərin imkanlarından asılıdır. Biz Milli Tədris Proqramının tələblərini
yerinə yetirmək üçün bütün şagirdlərə əlverişli olan materialların həcmini təklif edirik. Bu tələblər isə
2-ci sinifdə daha əvvəl (birinci sinifdə) keçilmişlərin təkrarından da ibarətdir. Bundan başqa dərslik
çox yüklənməsin deyə, biz sizə müəllim kitabında tez-tez əlavə materiallar çatdırırq. Hətta onu da
şikayət edirlər belə – kitablar elə böyükdür ki, şagirdlər gəzdirməkdə çətinlik çəkirlər?! Xaricdə bu
problemi bu cür həll etdilər – hər şagirdə iki kitab verirlər, biri ilə evdə, digəri ilə isə sinifdə çalışır.
Ümidvarıq ki, bizdə də oxşar sistem yaratmaq mümkün olacaq. Ona qədər müəllim kitabından istifadə
etməliyik, sizin hər birinizə elektron variantı da veriləcək.
Bəzi şagirdlər və ya bütün sinfin akademik səviyyəsi və materialları mənimsəmə sürəti o dərəcədə
yüksəkdir ki, Müəllim kitabında təsvir edilmiş tapşırıqlar təlim prosesini dinamik və maraqlı keçirmək
üçün lazım olurlar. Bunu müəyyənləşdirmək və material seçmək peşəkar müəllim üçün, yəqin ki, çətin
deyil. Əvvəl yalnız birinci sinifdə işlətdiyimiz iş dəftərləri də bizə kömək edir. Bu dərsdə ev tapşırığı
həmin iş dəftərindən seçiləcək.

57-ci dərs
Mövzu: “Yuvarlaq onluqlar”.
Məqsəd: Əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə yuvarlaq onluqların şifahi nömrələnməsini tanımaq,
şifahi nömrələnmədə iyirmiliklər sistemi, onluqlar-iyirmiliklər sisteminin xüsusiyyətlərini dərk etmək
(Riyaz.II, 1, Riyaz. II, 2)
İlkin şərtlər: 20 dairəsində ədədlərin yazılı və şifahi nömrələməsi.
Resurslar: Say çöpləri, kubiklər, toplar, iş dəftəri.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra, zənnimizcə çox vaxt lazım gəlməyəcək (yaxşı tanış material
idi), keçirik 100-dək ədədlərə, necə ki, ibtidai məktəblərdə nəzərə alınıb, yuvarlaq ədədlərin təsviri ilə
başlayırıq. Əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə yuvarlaq onluqların təsviri bu cür olmalıdır: 10 - on
(birlikdə götürülmüş 10 ədəd eynimənalı əşya), 20 (əşyaların iki onluğu). Sonra 4 onluq götürürük,
onları iki hissəyə ayırırıq – 2 onluğa ayrı (20), ikinci iki onluğu da ayrı (20). Sonra iki iyirmiliyi
birlikdə təsvir etməklə yeni miqdar almış oluruq, hansı ki, 40 adı (qırx, iki iyirmiliklə) ilə ifadə edilir.
Beləliklə 40 – 4 onluq (yazılışı bunu göstərir); 40 – iki iyirmilik.
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60 və 80-nin yazılı və şifahi nömrələnmələrini də bu cür təhlil edirik. Bizim bu yazılı və şifahi
nömrələnmə əvvəlcədən sanki çətinliklər yaradır, lakin bu çətinliklər tədricən aradan qaldırılır.
Növbəti yuvarlaq ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi fərqlidir. 30 - 3 onluq (yazılı şəkli
bildirir) 1 iyirmilik və 1onluqdan ibarətdir (şifahi deyilişi 3 onluq);
- Beləliklə, əgər üç onluq götürsək (məsələn: say çöpləri) və bir dəstəyə bağlasaq otuz alarıq.
- Belə də ola bilər: iki onluq götürürük və şagirdlərdən soruşuruq:
- Hazırda bizdə neçə var? (iyirmi)
- Yenə neçə onluğumuz var? (1 onluq)
- Cəmi? (iyirmi və on)
Eynilə, biz 50, 70 və 90-ı analoji formada müzakirə edirik.
Beləliklə, bizdə onluqlar, iyirmiliklər sistemi var. Bu məsələ bizim məşhur gürcü metodisti Aleksandr Tsereteli tərəfindən yaxşı təhlil edilmişdir (bax, məsələn:[3]).
Ev tapşırığı üçün yenə iş dəftərindən istifadə edirik.

58-ci və 59-cu dərslər
Mövzu: Onluqlar.
Məqsəd: 100-dən kiçik ədədlərin yazılışı və oxunuşu, “yuvarlaq” onluqların mənalarının anlayışı. Ədədlərin mövqeli sisteminin düşünülməsi istiqamətində mövcud addımın atılması (Riyaz.. II.
1., Riyaz. II. 2.)
İlkin şərtlər: Yuvarlaq ədədlərin şifahi və yazılı nömrələnməsi.
Resurslar: Dərslik.
Bu dərsdə dərslikdə verilmiş tapşırıqlar üzrə işləyəcəyik. Birinci dərsdə, əvvəlki iki dərsdə istifadə
olunan metodla dərslikdə verilmiş 1-9 tapşırıqlar üzrə yuvarlaq onluqların yazılışı və oxunuşu təhlili
üzrə işləyəcəyik. 100-dək bütün “yuvarlaq” ədədləri 10-u, 20-ni, 30-u, 40-ı, 50-ni, 60-ı, 70-i, 80-ni,
90-nı müzakirə edəcəyik. Milli Tədris Planının tələb etdiyi kimi Gürcüstanda onların adlarına diqqət
yetiririk. Şagirdlərlə işləməyi, dərslikdə olan sualları cavablandırmaqla həyata keçirə bilərik. Eyni zamanda, əgər lazım gələrsə, verilmiş sualın cavabını biz təsdiqləməliyik. Şagirdlərə aydınlaşdırmalıyıq
ki, gürcü dilində nömrələnmə qarışıqdır – onluqlar – iyirmiliklərlə, şifahi nömrələnmə əsasən iyirmilikdir, bir hissəsi iyirmilik – onluq, yazılı – onluqdur. Bu başlanğıc mərhələdə çətinliklər yaradır, lakin,
təcrübələr göstərir ki, təlim prosesi zamanı bu çətinlikləri asanlıqla aşmaq olar.
Əgər bütün yuvarlaq onluqların təhlilini çatdıra bilmədinizsə, o zaman növbəti dərsdə davamını
bitirməliyik. Ev tapşırığı rubrikası ilə verilmiş tapşırıqlar yoxlanılır, həmin dərsdə icrası materialın
gücləndirilməsi üçün yaxşı bir vasitə olan test tapşııqları da yerinə yetirilir.
Ev tapşırığına iş dəftərindəki tapşırıqlardan istifadə edə bilərik.
59-cu dərsdə zaman resurslarının bu cür tədbirlərin keçirilməsinə imkan verəcəyi gözlənilir:
Fəallıq: Sökürük və yığırıq
Resurslar: Doqquz ədəd eyni uzunluqda kübik; yazı ləvazimatları.
Sinfin təşkil edilməsi: şagirdlər arasında müəyyən sıra qaydaları.
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Aktivliyin məzmunu: Birinci şagird müəllimin masasına yaxınlaşır. İkinci şagird isə lövhənin
yanında durur və hər hansı bir yuvarlaq onluq söyləyir. Məsələn: – 70. Birinci şagird söylənmiş ədədi
müxtəlif cür təsvirlərlə sadalamaq məcburiyyətindədir. Əgər o, yeddi kubiklə təsvir etsə (hər kubik
onluğu bildirir), ikinci isə lövhədə yazmalıdır: 70= 10+10+10+10+10+10+10. Əgər cüt kubik və yenə
beş kubla təsvir edərsə,
.
O zaman ikinci lövhədə bu cür yazmalıdır: 70=20+10+10+10+10+10
Əgər birinci iki cüt kubik və yenə üç kubiklə təsvir edərsə,
.
- O zaman ikinci lövhədə bu cür yazmalıdır: 70=20+20+10+10+10 və.i.a. Sonra lövhəyə və masaya
başqa şagirdlər yaxınlaşırlar və bu cür oyunu davam edirlər.

77

§2. Onluqlar və təkliklər
Bu paraqrafa 4 dərs ayırmışıq.
60-cı dərs
Mövzu: Onluqlar və təkliklər.
Məqsəd: Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədləri oxumaq və yazmaq bacarığını inkişaf etdirmək, onları
müxtəlif modellərlə təqdim etmək. (Riyaz.II.1.)
İlkin şərtlər: İkirəqəmli ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi
Resurslar: Təlim çubuqları; kubiklər; üzərində sıralanmış əşyalar birliyi (strukturlaşdırılmış) təsvir
edilmiş şəkillər.
Dərsi 10-a bölünən ədədlərlə (tam, “yuvarlaq” onluqlar) ilə başlayırıq. İbtidai sinif metodikası
20-dən çox ədədin tam, yəni “yuvarlaq” onluqları öyrənməyi nəzərdə tutur.
Müəllim masanın üzərinə kiçik ölçüdə əşyalar (məsələn: kubiklər) düzür və şagirdlərdən onların
miqdarını soruşur – 3 onluq- yəni 30; 4 onluq - yəni 40; 5 onluq – yəni 50.
-

İzah edin, bura 5 rəqəmi niyə yazılıb? Bu rəqəm nəyi bildirir?

-

Əgər əşyalar birliyindən bir onluq azaltsaq, yazılışı necə dəyişəcək?

Qeyd edək ki, oxşar aktivlik üçün abakdan istifadə oluna bilər. Bundan sonra natamam onluqlu
ədədlərə keçid etmək olar. Burada əşyaların miqdarını bu cür sadalamaq vacibdir: Məsələn: 24 - 2
onluq və yenə 4 təklik. Diqqət “yenə” sözünə əsaslanır. Bu diqqət mövzunun başlanğıcından belə
(gələcəkdə də artıq deyil) şagirdlərə əlverişlidir,- cəmi neçə təklik olduğunu anlayırlar.
Masanın üzərinə bir neçə eyninöv eyni ölçüdə onluqlarla və yenə 10-dan az əşyalar düzürük
(məsələn: kubiklər):

		
		
		

Şagird əşyaların miqdarını aşağıda qeyd edildiyi kimi söyləməlidir: 2 onluq və daha 4 təklik.
Bundan sonra ədədin yazılışını təsvir edirik: 24, hansı ki, bizə göstərir ki, 2 onluq və daha
4 təkliyimiz var. Əşyaları onluqlarla və təkliklərlə təsvir edib və müvafiq ədədin adını sadalamağı
davam edirik. Şagirdə müvafiq ədədin düzgün təsvir edilməmiş şəklini təqdim etmək olar. Müzakirə
edirik – necə etmək olar ki, əşyaların miqdarı ilə ədəd düzgün təsvir edilmiş olsun: (gərək əşyaları
azaldaq və ya ədədlərin yerini dəyişək).
Ədədi əşyalar toplusu ilə təsvir edəriksə, buradaca gürcü şifahi nömrələnmənin xüsusiyyətlərinə
diqqət yetirmək olar. Məsələn:
24 – iki onluq və daha 4 təklik, 24 - iyirmi dörd, iyirmilik (iki onluq) və daha 4 təklik
36 – üç onluq və daha 6 təklik, 36 - otuz altı, (iyirmi və on altı) iyirmilik və daha 16 təklik.
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iyirmilik
otuz altı
daha on altı təklik		

3 onluq 		
36
daha 6 təklik

Ev tapşırığı iş dəftərindən verilir.

61-ci dərs
Mövzu: Təkliklər və onluqlar
Məqsəd: Dərslikdə verilmiş materialdan istifadə etməklə ikirəqəmli ədədin yazılı və şifahi
nömrələnməsi haqqında biliklərin möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi. (Riyaz. II. 1. Riyaz. II. 2)
İlkin şərtlər: Yuvarlaq onluqlar, əşyalar kəmiyyəti ilə ədədlərin müəyyənləşdirilməsi qabiliyyəti.
Resurslar: Təlim çubuqları, kublar, dərslik, iş dəftəri.
Dərsi yenə əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə başlayırıq. Şagirdlərə sıralanmış əşyalar birliyini
təsvir edəcəyik – onluqlar və daha bir neçə təkliklərlə düzülmüş əşyalar. Şagird ədədi düzgün tənzimləməli və dəftərdə qeyd etməlidir. Məsələn:
				
2 onluq + 7 təklik = 27
Bu dərsdə 40-dan kiçik ədədləri əhatə edə bilərik. Dərsi qruplarla iş formasında da davam etmək
olar. Qruplara çöplər paylanılır, onlar ikirəqəmli ədədlərin mövqeli sistemdə yazılı formasını nümayiş
etdirirlər.
Müəllim iyirmidən çox çöp əlinə alır, məsələn: 27 və şagirdlərə müraciət edir:
- İndi neçə onluğa ayrıldı? Təkliklər qaldımı?
- Neçə təklik qaldı?
- Onluqların miqdarını hansı ədəd təsvir edir? Qalan təkliklərin miqdarını hansı ədəd təsvir
edir?
- Bu ədədi necə yazaq?
- Neçə iyirmilikdən ibarətdir? Daha neçə təklik qalır? Necə oxuyuruq?
Bundan sonra dərslikdə verilmiş materialın müzakirəsinə keçirik. Birinci tapşırığın suallarını qruplarla işləməklə cavablandırmaq olar. Vaxtı itirməmək üçün şagirdləri hər hansı işarə ilə cütləşdirin.
Cütlüklər buraxılmış yerləri doldurur və nəticəni sinifdə izah edirlər.
saylı tapırıqda 20-dən böyük ədədlərə keçid edirik. Şərti dəyişmək olar və 20-dən böyük
ədədlərin müvafiq toplanmasını lövhədə təsvir edək. Bundan sonra sual verə bilərik:
- İyirmi bir ədədindən sonrakı ədəd hansıdır? İyirmi iki.
- İyirmi ikidən sonrakı hansı ədəd olacaq?
2
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23-də 22-yə nisbətən onluqlara ayırarkən, neçə təklik artıq qalar?

3

-

saylı tapşırığı davam edə bilərik və 20-dən 29-dək ədədləri onluqlara və təkliklərə ayıraq.
28 ədədinin yazılışında 2 rəqəmi nəyi bildirir?
28 ədədində onluqlar mərtəbəsini bildirən rəqəm hansıdır?
İyirmi səkkiz sözü nəyi bildirir?

saylı tapşırıqda ədədlərin adlandırılmasına – iyirmiliklər sisteminin istifadəsinə diqqət yetiririk
(şifahi nömrələnmədə).
4

saylı tapşırıqda otuz yeddi ədədi təsvir edilmişdir. Burada ədədin səslənməsinə qulaq asaq.
Gürcü şifahi nömrələmə iyirmiliklədir.
Bu, bəzi çətinliklər yaradır. Sonra şagirdlər getdikcə bu cür səslənməyə alışırlar. Ancaq bu
mərhələdə onu qeyd edə bilərik ki, say iyirmilik sistemi ilə də ola bilər. Əşyaları iyirmiliklərə
ayırdıqdan sonra, iyirmilikdən kiçik ədədlər qalır. 37 əşyadan bir iyirmilik ayırdıqdan sonra 17 təklik
qalır, elə buradaca otuz yeddi sözü yaranır.
- Neçə onluğa ayrıldı?
- Daha neçə təklik qaldı?
- Cədvəli dolduraq:
5

onluqlar
3

təkliklər
7

Beləliklə, bu ədəd necə yazılır? 37
- İyirmiliklərə ayırsaq neçə iyirmiliyə ayrılar və daha neçə təklik qalar?
- Beləliklə, iyirmi və on yeddidən ibarət ədəd bu cür oxunur: – otuz yeddi. Dərsdə yenə belə
ədəd müzakirə edə bilərik. Məsələn, şagirdlərə 34 saylı tapşırığı - müvafiq rubrika ilə təsvir olunmuş
tapşırıqları evə çalışmağa verək.

62-ci dərs
Mövzu: Onluqlar və təkliklər.
Məqsəd: 20-dən böyük ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi haqqında biliklərin inkişaf etdirilməsi və gücləndirilməsi (Riyaz. II, I, Riyaz.II, 2).
İlkin şərtlər: Yuvarlaq onluqlar, iki rəqəmli ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi haqqında
təsvirlər.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsə 40-dan kiçik ədədlərin yazılışı, deyilişi və təsviri haqqında çalışmalarla davam edirik. Şagirdlərin evdə yerinə yetirdikləri tapşırıqları təhlil edirik, mərhələnin vacib materialına keçid üçün, “
Növbəti” fazaya daxil oluruq, onluqlar mövqeli sisteminin öyrənilməsi və gürcü şifahi nömrələnməsinin anlayışı ilə bağlı keçilmiş üç dərslə başlayırıq. Bu mərhələdə əldə olunan nəticələri təhlil etmək
lazımdır, yaranan problemlərə xüsusi diqqət yetirməliyik. Şagirdlərin materialın mənimsəmə keyfiyyəti
gələcək işlər üçün nəzərə alınmalıdır.
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Yadda saxlamalıyıq ki, bizi ikirəqəmli ədədlərin ətraflı təhlili yenidən gözləyir, qeyd edilən çatışmazlıqları dolduraq, sinif işində səhvlərin düzəlişini aparaq, bu mərhələni təlim prosesində tədricən,
metodik uğurlu yolla başa çatdırmalıyıq.
Tapşırığın üzərində işləmək üçün “Təsvir edək və yazaq” adlı aktivliyin böyük rolu olacaq:
Resurslar: Yetərli miqdarda say çöpləri (şagirdlərin hər cütlüyündə 40 ədəd).
Sinfin təşkili: Şagirdlər cüt-cüt hissələrə ayrılırlar.
Aktivliyin gedişatı: Hər şagird cütlüyündə 40 say çöpləri olmalıdır. Müəllim hər partaya yaxınlaşaraq say çöplərindən bir neçəsini ayırır və hər cütlüyə növbəti tapşırıq həvalə olunur : – 1) qalan
çöpləri ən böyük onluqlara ayırsınlar və alınan nəticəni rəqəmlə yazsınlar; çöplərdən iyirmilik ayırsınlar
(əgər mümkündürsə) və alınan nəticə əsasında miqdarın müvafiq adını yazsınlar.
Nəticələri yoxlamaq, 40-dan bir neçə çöpün azaldılması ilə alınan ədədi tapmaq müəllim üçün
asan olacaq. Dərslik və iş dəftərində, qapalı sonluqlu tapşırıqları sinifdə və ev tapşırırğı kimi istifadə
etmək olar.
Müəllimlərə Gürcüstan İbtidai Təhsil Layihəsi (G-pri ed) tərəfindən təklif olunan təhsil layihələrinin tədris prosesində fəal şəkildə iştirak etmələri tövsiyə olunur. Onlara şagirdlərin yüksək fikirli
bacarıqlarını və biliklərini inkişaf etdirməyə, planlaşdırma prosesini istifadə etməyə və nəticələrini
təhlil etməyə kömək edir.

63-cü dərs
Mövzu: Onluqlar və təkliklər.
Məqsəd: Şagirdlərdə riyaziyyatın öyrənilməsinə marağın artırılması, əsaslandırıcı bacarıqların
inkişafı (Riyaz.II, 1 Riyaz. II.2).
İlkin şərtlər: 40-dək ədədlər, yazılı və şifahi nömrələr.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərs, mütləq sinifdə keçilməli və məntiqi təfəkkürün, axtarışın, düşüncənin və əsaslandırmanın
inkişafına kömək edən “Düşün” rubrikası ilə təqdim olunan məsələnin həllinə həsr olunur.
Birinci tapşırığın həlli müzakirələrin aparılmasını tələb edir, çünki bu söz 30-a qədər başlaya bilər
və bu 30-dan çox da ola bilər, gürcü dilindən asılıdır. Beləliklə, onluqlar rəqəmi 2 və ya 3 ola bilər.
Şagirdləri bu cür “seçilməli olan” cavablara alışdıraq.
3 saylı çalışmada 8 ədədindən üçlükləri ayırmalıyıq. 8-də 2 üçlük və yenə 2 var; və ya 2
üç təkərli və 1 ikitəkərli velosiped var idi. Cavabın ikinci variantı ola bilməz, çünki 8-dən 1 üçlük
ayırdıqdan sonra qalan – 5 cütlükdən ibarət ola bilməz.

saylı məsələni Sandronun topladığı balların müzakirəsindən başlayırıq. Sandro nə 10, nə də 9
bal aldı. Deməli 8 aldı, Qiorqi nə 10, nə də 8 aldı (8 Sandro aldı), deməli, Qiorqi 9 aldı, Vato, deməli, 10 ala bilərdi. Cədvəldən də istifadə etmək olar. Bu üsuldan gələcəkdə tez-tez istifadə edəcəklər.
4
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Sandro

10

9

8

-

-

+

Qiorqi
Vato
Hər sətirdə bir “+” (toplama) və iki “–” (çıxma) işarələr olmalıdır. Cədvəli Sandronun sətirindən
doldurmağa başlayırıq. Sandronun yanından 10 və 9 sütunlarına “–” işarəsi yazılır (Sandro bu balları
almadı), 8-in sütununa “+” işarəsi yazılır, 8 balı başqa heç kim almayıb (məsələnin şərtinə görə).
Buna görə də qalan sütunlar “-” işarəsi ilə doldurulacaqdır. Qiorqinin sətrində də 10 “-” işarələrlə
doldurulur (məsələnin şərtinə görə), deməli Qiorqi 9 alıb. 9-un qalan sütununda da “-” işarələri yazılmalıdır. Vatonun “ +”-u 10-un sütununda qaldı.
Cədvəlin istifadəsi / tamamlanması bu mərhələdə müəllimin suallarına cavab verməklə yerinə
yetiriləcəkdir. Bu məntiqi məsələləri həll etmək üçün böyük bir addımdır.
Ev tapşırığı üçün bu dəfə iş dəftərindən istifadə etmək olar.
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§3. 60-dək ədədlər.
Bu paraqrafa 4 dərs ayırmışıq
64-cü dərs
Mövzu: 60-dək ədədlər
Məqsəd: 60-dək ədədləri yazmaq və oxumaq, onluqlar və iyirmiliklərlə istifadə etməklə yazılışını
və oxunmasını nümayiş etdirmək. Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlərin təhlili, rəqəmlərin mənalarını
göstərmək üçün müvafiq sadə məsələlərin müzakirəsi. (Riyaz. II,1, Riyaz. II,2, Riyaz.II.7.)
İlkin şərtlər: Yuvarlaq onluqların deyilişi və yazılışının öyrənilməsi: 40-dək ədədləri onluqlar və
təkliklərlə təsvir etmək bacarığı.
Resurslar: Təlim çöpləri, kubiklər, üzərində strukturlaşdırılmış onluqlar və daha əlavə təkliklər
təsvir olunmuş şəkilli kartlar.
Müvafiq miqdarın yazılışını və oxunuşunu nümayiş etdirərək, bəzi kəmiyyətləri müxtəlif yollarla
təsvir etməyə davam edirik.
Artıq, müxtəlif miqdarda təsvirlər nümayiş etdirildikdən sonra (40-dək müvafiq ədədlər), 40-dan
böyük ədədlərin (60-dək) müvafiq miqdarını əyani vəsaitlərin təsviri ilə təqdim etməyə keçəcəyik.
Məsələn: Hər hansı bir əşyanı götürürük (çöplər, kubiklər), onluqlardan istifadə etməklə onluqlar
mövqe sistemini nümayiş etdririk.
Məsəslən: 48 ədəd say çöpləri götürürük və onluqlara ayırırıq.
- Çöpləri neçə onluqlara ayırmaq olar? Neçə iyirmiliklərə və təkliklərə ayrılmışdır? Ayrılmış
çöplərin miqdarı hansı ədədlə yazılmalıdır? (40 – şagirdlər artıq bu ədədi tanıyırlar)
- Yenə neçə təklik qaldı? (8)
- Bu ədədi necə yazaq? (o, 4 onluq və 8 təklikdən ibarətdir)
- Beləliklə, 48=40+8
- 48= 4 onluq + 8 təklik
İndi iki-iki onluqları dəstə ilə bağlayaq. İki iyirmilik olacaq. Bu iki onluq – bir iyirmilikdir.
- Cəmi neçə iyirmilik var? (2)
- Yenə neçəsi qalar? (8)
- Beləliklə 48 - iki iyirmilik və yenə 8 təklikdən ibarətdir.
“Təsvir edək və yazaq” oyunundan istifadə edə bilərik (bax: 62-ci dərs), bu dəfə cütlüklərə 6060 çubuq paylayacağıq.
Eyni oyunlarda əlimizdə olan digər əşyalar və şəkilli kartlarla istifadə edilə bilərik.
“Səhvi tap və düzəlt” aktivliyini keçirə bilərik. Şagird səhvlərin düzəliş üsulunun yolunu özü tapır,
ya lövhədə dördbucaqlıları silib / yenidən yazacaq, ya da ədədi silib yerinə uyğun gələn ədədi yazacaq:
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Ev tapşırığı iş dəftərindən verilir.

65-ci dərs
Mövzu: 60-dək ədədlər
Məqsəd: 60-dək ədədlərin yazılışı və oxunuşu, birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlərin təhlili və rəqəmlərin mənalarının açıqlanması qabiliyyətini inkişaf etdirmək. (Riyaz. II.1, Riyaz. II.2)
İlkin şərtlər: Ədədlərin miqdarına görə uyğunluğu, ədədlərin yazılışı, oxunuşu və şifahi
nömrələnmə qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri, təlim çubuqları, kubiklər.
İş dəftərində yerinə yetirilmiş ev tapşırıqlarını yoxladıqdan sonra, sinifdə həll etmək üçün nəzərdə
tutulmuş tapşırıqların müzakirəsinə başlayırıq. Dərs birinci 6 tapşırıqda verilmiş material ətrafında
davam edəcək. Dərslikdə verilmiş iki çalışma ilə keçilmiş materialı təkrar edirik. Qalan çalışmanın
dördünü də sinifdə həll edirik. Çalışmaların müzakirəsində bütün sinif iştirak etməlidir. Dərs interaktiv
keçirilməlidir.
Məsələn 3 saylı çalışmanın dördüncü tapşırığının təhlilində şagirdlərə sual verməklə kömək
edə bilərsiniz:
- Əgər 3 beşliyi onluqlara ayırsaq, neçə beşliyi ayıracağıq? Neçə beşlik qalacaq?
- Beləliklə, neçə onluq və yenə neçə təklik var? (bir onluq və yenə 7 təklik)
- Ədədi adlandırın (17)
Bu çalışmanı, necə ki 4 saylı çalışmanı həll etdiyimiz kimi, köməkçi əşyalardan istifadə etməklə
həll edə bilərik.
Məlumdur ki, 4 saylı çalışmada onluqlara ayıran zaman, gedişat 4-cü onluqda dayanacaq. Yenə
dörd karandaş qalacaq.
Onluqlara ayırdıqdan sonra iyirmiliklərə ayırmaq çətin deyil, çünki, hər iki onluq bir iyirmilikdir.
Deməli 2 iyirmilik və yenə 7 təkliyimiz var - qırx yeddi.
Bənzər aktivliklər 5 saylı çalışmanın həlli prosesini əhatə edir. 6-cı çalışmada 60-dək ədədlərin
cədvəlini müzakirə edəcəyik. Şagirdlər cədvəlin tərtib qaydasını fərq etməyə çalışırlar. Onlara dərslikdə verilmiş suallar kömək edəcək. Siz şagirdlərin cavablarına əlavələr edə, sualları aydınlaşdıra
bilərsiniz. Bu aydınlaşdırmada şagirdlərə kömək edin. Şagirdlərin fəal iştirakı zamanı müzakirə daha
çox effekt göstərir.

84

Yazılmış ədədləri şagirdlər oxusunlar, onluqların və təkliklərin miqdarı haqqında suallar verin,
iyirmiliklərə ayırmaqla ədədlərin sadalanması ilə bağlı mümkün qədər çox sual verin.
Evə tapşırıq üçün müvafiq rubrika ilə verilmiş birinci dörd çalışma verilə bilər.

66-cı dərs
Mövzu: 60-dək ədədlər
Məqsəd: Vahid kəmiyyətləri müvafiq onluqlar və iyirmiliklərə ayırmaqla ədədləri sadalamaq,
ədədləri müqayisə edərkən əyani vəsaitlərdən istifadə etmək qabiliyyətini inkişaf etdirmək (Riyaz.II,1,
Riyaz. II, 2).
İlkin şərtlər: 60-dək ədədləri yazmaq və oxumaq, əvvəlki və sonrakı ədədləri sadalamaq qabiliyyəti.
Dərsi ev tapşırığını təhlil etməklə başlayırıq. Şagirdlərin materialı necə mənimsəmələri haqqında
təsəvvürümüz olsun deyə İmkan dərəcəsində hamının yazdığı tapşırığı yoxlamaq lazımdır.
4 saylı çalışma xüsusilə maraqlıdır. Bu çalışma şagirdlər üçün çətin görünə bilər, ancaq əyani
vəsait suallara cavab tapmağı asanlaşdırar.
			
53 → 5 onluq və 3 təklik
			
43 → 4 onluq və 3 təklik
			
53 – 1 onluqla böyükdür,			
53 – 10 vahid çoxdur.
			
Sonra biliyin yoxlanması məqsədilə müstəqil yazı işi keçirmək olar. Bu məqsədlə 7-ci, 8-ci, 9-cu
çalışmaları istifadə edə bilərik.
8 saylı çalışmada bütün variantların tapılması və ikirəqəmli ədədlərin tanınması birləşdirilmışdir
və böyük diqqət tələb edir.
Müzakirə zamanı, şagirdlər üçün bir axtarış strategiyası təklif etmək olar: Əvvəlcə 3-lə başlayan
bütün ikirəqəmli ədədləri yazırıq.3; 34; 35;
Sonra birinci rəqəmi 4-lə başlayan: 4; 43; 45;
Bundan sonra: 5; 53; 54; bu halda bizim cəmi 6 ədədimiz var. 9-cu və10-cu tapşırıqları
demək olar üç bərabər hissəyə ayırmaq olar, lakin əyani vəsaitlə (bu dəfə şəkil üzrə) ayırmaq çətin
deyil. Hətta biz artıq iki onluğun bir iyirmilk olduğunu öyrəndik. 10-cu tapşırıqda üç iyirmilik
(altmış) var və 98.
Hər birinə bir iyirmilik düşür; 9-cu çalışmada 3 onluq verilmişdir. 3 qutuya eyni miqdarda
bölüşdürmək lazımdır, hər qutuya 1 onluq yerləşəcək - 10 dəftər.
11 saylı tapşırıq gürcü şifahi nömrələnməsinin təlimi və bu nömrələnmənin xüsusiyyətlərinin bir
daha aydınlaşdırılmasına xidmət edir.
Evə tapşırıq “Ev işi” rubrikasından 5 və 6-cı tapşırıqlar, eləcə də iş dəftərindən çalışmalar verilir.
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67-ci dərs
Mövzu: 60-dək ədədlər
Məqsəd: Keçilən materialın təkrarı və möhkəmləndirilməsi (birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlər)
(Riyaz.II. 1, Riyaz II. 2.)
İlkin şərtlər: Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlər, ədədləri yazma və oxuma vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərs əsasən 60 dairəsində ədədlər haqqında materialın təkrarı və möhkəmləndirilməsinə həsr edilir.
Biliklərin yoxlanmasına, yəni, test məsələlərini həll etməklə başlayırıq.
“Test” çalışmaları biliklərin yoxlanmasının rolunu yerinə yetirir. Əsas yazarkən onluqlara ayırmağa
və oxuyarkən iyirmiliklərə ayırmağa diqqət yetirməliyik. Gürcü məktəbində onluqlar – iyirmiliklərin
qarışıq sistemlərinin varlığı (yazılı və şifahi) bəzi çətinliklər yaradır.
Bu cür çətinliklər rus, ingilis dilində yoxdur. Fransız uşaqları daha çox çətinliklə üzləşirlər, çünki
orada şifahi ədədlər qarışıqdır – onluqlar-iyirmiliklərlədir, 70-dən sonra, 100-dək iyirmiliklərlədir, 70dək şifahi ədədlər demək olar ki, onluqlarla olur.
Riyazi oyun: Şifrələmə
Oyunun məqsədi şagirdləri ikirəqəmli ədədləri onluqlara və təkliklərə ayırmaqda məşq etdirməkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, onluqlar və təkliklərin simvollarını təqdim etmək, bu “nəsr” proseduru şagirdlərdə maraq yaradır. Bundan əlavə, şagird simvoldan istifadə etməyə alışır, bu isə mühüm təlim
bacarığıdır. Əslində o, ədədlərin hər hansı bir mövqesiz say sistemini öyrənir, bu isə əhəmiyyətli bir
inkişaf aktivliyidir.
Oyunun qaydaları və prosedurları dərslikdə ətraflı təsvir olunur, bu isə müstəqil şəkildə məşq etməyə
imkan verir. Oyunun davamı bu başlığın § 5-də verilmişdir.
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§ 4. 100-dən kiçik ədədlər
Paraqrafa 4 dərs ayırmışıq
68-ci dərs
Mövzu: 100-dən kiçik ədədlər
Məqsəd: 100-dən kiçik ədədlərin şifahi və yazılı nömrələnməsi ilə bağlı məsələlərin öyrənilməsi.
(Riyaz.II, 1, Riyaz II 2.)
İlkin şərtlər: 60-dan kiçik ədədləri yazılı və şifahi nömrələmə bilikləri, 100-dək yuvarlaq
ədədlərdə onluqların sadalanması bacarığı.
Resurslar: Təlim çubuqları, toplar, kubiklər.
Ev tapşırığının yoxlanılmasından sonra “böyük” ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi məsələsinə
keçirik. Biz artıq 100-dən kiçik ədədlərdə “yuvarlaq” ədədləri tanıyırıq (onluqları). Dərsi də yuvarlaq
ədədləri təsvir etməklə başlayırıq. Bu həm keçmiş materialın təkrarı, həm onluqlar konsepsiyasını
anlamaq, həm də yeni mövzuya keçid olacaq. Bu dərsdə nəzərdə tutulan aktivlik tədris mərhələsində
konseptual yanaşmanın həyata keçirilməsinin birinci mərhələsi kimi qəbul edilə bilər – “əvvəlcədən”
və daha sonra “ərzində” mərhələlərlə davam edəcəkdir.
Təlim prosesi əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə davam edir. 60-dan böyük sayda toplanmış
əşyaları onluqlara ayırmaqla başlayırıq. Əgər təkliklər qalmasa, o zaman işimiz yuvarlaq (tam)
onluqlarla olacaq. Biz bilirik ki, 7 onluq – 70 yazılacaq, 8 onluq – 80 yazılacaq, 9 onluq - 90
yazılacaq. Tutaq ki, 6 onluq çıxdıqdan sonra yenə 3 əşya qalacaq.
- Neçə onluq çıxıldı? (6)
- Çıxılan onluq hansı ədədlə yazılacaq? (60)
- Neçə təklik qaldı? (3)
- Bu əşyalar birliyinin miqdarını hansı ədədlə yazmalıyıq. (63). Elə buradaca iyirmiliklərə də
diqqət yetirmək olar.
- 6 onluq neçə iyirmilikdən ibarətdir? (3)
- Deməli, neçə iyirmiliyə ayırmaq olar? (3)
- Daha neçə təklik var? (3)
- 63-ü oxuyun (altmış üç – 3 iyirmilik və üç).
Növbəti mərhələdə şagirdlərə bir fiqur təqdim edəcəyik və şagirdlərdən ədədləri onların hər biri
ilə düzgün şəkildə uyğunlaşdırmağı tələb edəcəyik:

















      		 22



















































		 23


87


         		 42


         		 34


Növbəti mərhələdə şagird ədəd və miqdar arasındakı səhvi – uyğunsuzluğu tapmalı və düzəltməlidir.
İş dəftərindən evə tapşırıq verilir.

69-cu dərs
Mövzu: 100-dən kiçik ədədlər
Məqsəd: 100-dən kiçik ədədlərin yazılışı, oxunması, tərtib edilməsi haqqında biliyin dərinləşdirilməsi. (Riyaz. II, 1. Riyaz, II, 2).
İlkin şərtlər: Əyani vəsaitlə təsvir edilmiş əşyaların miqdarının sadalanması (məsələn, 5 onluq,
3 təklik) və yazılışı bacarıqları.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri, təlim çubuqları, kubiklər.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra, dərslikdəki materialdan istifadə edərək 100-dən kiçik ədədlərin
yazılı və şifahi nömrələrinin təliminə başlayırıq. Birinci üç çalışma əvvəlki dərsdə təsvir edilmiş –
onluqlar və yenə təkliklərin miqdarının sadalanması, əşyaların miqdarının sadalanması, ədədin yazılışı,
ədədin oxunuşu, həmin mərhələni keçməyi lazım bilir. Bundan əlavə gürcü ədədlərinin şifahi olaraq
iyirmiliklərə ayrılması da nəzərə alınmışdır. Məsələn, 3 saylı misalda 73 ədədinin təsviri müxtəlif
üsullarla təqdim edilmişdir. Fransız dilində iyirmilik sistemi elə həmin bu ədədin sadalanması ilə özünü
göstərir. – 73=60+13. Bizdə də gürcü dilində eyni üsulladır. Bununla yanaşı, gürcü şifahi ədədlərində
bu prinsip 70-dək ədədlərdə də var. Şagirdlər bu çətinliklərə tədricən öyrəşəcəklər, ədədlərin yazılışı
və oxunmasına alışacaqlar, burada tələsmək olmaz. Şagirdlərin fəal iştirakı ilə bütün tapşırıqlar (sinifdə
yazılası və ya evə verilən tapşırıqlar) ətraflı müzakirə olunmalı və təhlil edilməlidir.
4 və 5-ci çalışmalar 84 və 96 ədədlərini müxtəlif üsullarla təsvir etməyi tələb edir. Bu təsvirlər
köməkçi əşyalardan istifadə etməklə də edilə bilər.
6 saylı çalışmada miqdarın qiymətləndirilməsi təsvir edilmişdir – 34-ün 30; 53-ün 50; 17-nin 20
və i.a. yaxın olan yuvarlaq ədədin sadalanması tələb edilir.
Bu dərsdə tətbiq edilmiş aktivlik, təlim mərhələsində konstruktiv yanaşmanın başlanğıc mərhələsi
(“əvvəlcədən”) gələcəkdə “ərzində”mərhələsidir.
Gələcəkdə bu mövzu daha ətraflı təhlil olunacaq.
Evə “Ev işi” rubrikası ilə tapşırıqlardan 1 - 5 saylı tapşırıqlar verilir.
İş dəftərinin bu dərsin 4 saylı tapşırığında şagirdlər başa düşməlidirlər ki, Teklanın ailəsində 6
uşaq – Tekla, 3 qardaşı və daha 2 bacısı var. Ata cəmi uşaqlara 6 onluq, yəni 60 lari verdi.
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70-ci dərs
Mövzu: 100-dən kiçik ədədlər
Məqsəd: Əvvəlki üç dərsdə keçilmiş mövzuların təkrarı və möhkəmləndirilməsi (RiyazII,1. Riyaz.
II,2. Riyaz. II,4)
İlkin şərtlər: 100-dən kiçik ədədlərin yazılışı, oxunuşu və tərtibini xasiyyətləndirmək bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərs ev tapşırığının yoxlanılmasına, tapşırıqların təhlilinə, orada verilmiş məsələlər ətrafında
müzakirəyə həsr edilmişdir. Birinci və ikinci tapşırıqların eynisi artıq sinifdə həll edilib, ona görə
də onların təhlili şagirdlər üçün çətin olmamalıdır. 3-cü çalışma üzrə müzakirə çox maraqlı olacaq.
Bu çalışma səhvlərin tapılması və düzəldilməsi üzrə vərdişlərin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. 4
saylı tapşırıqda ən yaxın “yuvarlaq” ədədin sadalanması nəzərdə tutulur, eynisi sinifdə təhlil edilmişdi.
5 saylı tapşırıqda diaqramla verilmiş ədədlərin müqayisəsi tələb olunur. Bunun üçün ədədlərin
rəqəmlə yazılması heç də vacib deyil, bu tapşırıq gələcəkdə müzakirə olunası mövzu ilə və ədədlərin
müqayisəsinin propedevtikası ilə bağlıdır. Birinci sinifdə də ədədləri müvafiq fiqurların miqdarına nisbətən, məsələn, cütləşmə ilə müqayisə edirdik. Bu üsuldan indi də istifadə edə bilərik. Birinci şəklin
6 onluğu cütləşəcək, ikincinin isə birincisində əlavə beşliyi qalacaq. Deməli, birinci şəkildə təsvir
edilmiş ədəd böyükdür. Şagirdlər cütlüyü başqa üsulla da həll edə bilərlər. Birinci şəkildə 5 onluqdan
5 cütlük, ikinci şəkildə isə 5 onluq və 1 beşlik alınacaq. Birinci şəkildə 1 onluq cütləşməmiş qaldı,
ikincidə isə 1 beşlik. Deməli, birinci şəkildə təsvir edilmiş ədəd böyükdür.
İndi artıq müvafiq ədədləri sadalamaq mümkündür – 65 və 60. 65 böyükdür 60-dan.
Dərsi ümumiləşdirici mərhələ kimi təsvir edilmiş “Testləri” cavablandırmaqla bitiririk.
Ev tapşırığı iş dəftərindən seçilməlidir.

71-ci dərs
Mövzu: 100-dən kiçik ədədlər.
Məqsəd: 100-dən kiçik ədədlərlə bağlı məsələlərin mühakimə-isbatlama, məsələnin həlli yolunun
tapılması və həyata keçirilməsi bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi (Riyaz.II,1. Riyaz. II, 2. Riyaz.II,4.
Riyaz.II.5).
İlkin şərtlər: 100-dək ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi.
Resurslar: Dərslik.
Bu dərsi məsələlərin həllinin düşünülməsinə həsr edirik. Dərs qrup şəklində aparılır. Sinif
qruplara bölünür. Qruplara ilk növbədə “VIP” rubrikası ilə təsvir edilmiş məsələlər verilir. Burada
tapşırığın vacib aspektlərindən biri tez (aydın, düzgün) yerinə yetirməkdir. Bu məqam da qrupları
qiymətləndirərkən nəzərə alınacaq. Müsabiqənin nəticələrini ümumiləşdirərkən, hələ qurtarmamış bəzi
şagirdlərin ədədləri yazarkən etdiyi səhvləri ictimai müzakirəyə çevirərik. Onlar ədədlərin yazılışı
və deyilişi məsələsi üzrə bir daha düşünəcəklər. 2 saylı tapşırıq düzgün variantların axtarılması və
düzgün nəticənin tapılması ilə bağlıdır. I nümunədə 20-nin, II nümunədə 30-un yerlərini dəyişə
bilərik. Bu tapşırıq ikirəqəmli ədədin toplanmasına, 3-cü tapşırıq isə, yarıya bölmənin propedevtikasına aiddir. Lakin, yuvarlaq onluqlar gərginliyi asanlaşdırır.
2
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Məsələn: 3-cüdə 80 ədədini 4 iyirmiliklə təsvir etsək yaxşı olar. Hər ikisində 4 iyirmilik var. Köçürüldükdən sonra da hər ikisində 4 iyirmilik olacaq (bu müzakirənin həlledici anıdır).
Bərabərləşdirmə səbəbindən indi hər birində iki-iki iyirmilik var. Bərabərləşdirməzdən əvvəl birincidə 3
iyirmilik, ikincidə isə 1 iyirmilik var imiş. Birincidə altmış, ikincidə isə iyirmi idi. Şagirdlərə tapşırıq
iş dəftərindən veriləcəkdir. Burada məsələni iyirmiliklərlə əlaqələndirməyə bilərik, bərabərləşdirərkən
40-40 alma alınır. Beləliklə, birində 20-dən çox (60), 20-dən az (20) var imiş, bu aktivliklə üçüncü
mərhələnin müzakirəsi başa çatacaq.
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§5. Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlər.
Bu paraqrafa üç dərs ayırmışıq.
72-ci dərs
Mövzu: Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlər.
Məqsəd: Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlərin təhlili, ikirəqəmli ədədin yazılışında onluqlar və təkliklər mərtəbəsinin göstərilməsi və rəqəmlərin mənalarını adlandırılması bacarığının inkişafı (Riyaz.II,
1. RiyazII, 2. Riyaz. II,3.)
İlkin şərtlər: Əvvəlki və sonrakı ədədlərin sadalanması, ədədlərin təsviri və yazılışı bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri, üzərində birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlərin təsviri ilə yazılı kartlar.
Ev tapşırığının yoxlanılmasından sonra göstərilmiş məqsədləri həyata keçirməyə davam edirik.
Keçən dərslərdə də bu mövzu üzrə iş davam edirdi. Bu dəfə birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlərin təhlili, ikirəqəmli ədədlərin yazılışı və oxunuşu, əvvəlki və sonrakı ədədlərin sadalanması, onluqlar və
təkliklər mərtəbəsinin göstərilməsi, rəqəmlərin mənalarının göstərilməsi üçün ayrıca dərs ayrılmışdır.
Dərsə müraciətlə başlayırıq:
- Birrəqəmli ədədləri sadalayın. Onları yazın.
- Hansı ikirəqəmli ədədləri tanıyırıq? Nümunələr sadalayın.
- Siz artıq ikirəqəmli bütün ədədləri tanıyırsınız, onlar 0-dan 9-dək rəqəmlərin köməyi ilə yazılır.
- İkirəqəmli ədəddə təklik mərtəbəsindəki 0 nəyi bildirir?
- Əgər ədədi onluğa ayırmaq mümkün deyilsə, 10-dan kiçikdirsə bu zaman bu ədədi ikirəqəmli
hesab etmək olarmı?
- 89 ədədinin yazılışında 9 nəyi bildirir? Və i.a.
- Şagird ikirəqəmli ədəddə təkliklər və onluqlar mərtəbəsini düzgün sadalamalıdır, bu
mərtəbələrdə rəqəmlərin mənalarını, təkliklər mərtəbəsində 0-ın istifadəsinin mənası (gələcəkdə
ədədlərin müqayisəsində bu məsələdən istifadə edəcəyik) – Milli Tədris Planlarında tələb olunur.
Məsələn “38” – burada onluqlar mərtəbəsi 3, təkilklər mərtəbəsi isə 8-dir, bunlar göstərir ki, ədəd
3 onluqdan və daha 8 təklikdən ibarətdir. 3 rəqəmi – 3 onluğu, 8 isə - 8 təkliyi bildirir. “30” –
burada 3 onluq mərtəbəsini göstərir, onun mənası 3 onluq deməkdir (30), onluq mərtəbəsindən sonra
təklik mərtəbəsi 0-dır. Bu onu göstərir ki, “yuvarlaq” (tam) onluğumuz var. Ədəd tam 3 onluqdan
ibarətdir, təkliyin mərtəbəsinin 0 olması tam onluğun göstəricisidir.
Bu müzakirədən sonra, 5 saylı tapşırıqda suallara düzgün cavabların seçilməsinə diqqət yetirin.
Başqa ədədləri də müzakirə edə bilərik.
7 saylı tapşırıq onluqları saymaq və onluqların artması ilə yeni ədədin tapılması ilə bağlıdır.
Təsvir edilmiş “Ev tapşırığı” rubrikası ilə birinci 4 tapşırıq eynisidir, hansı ki, şagirdlərə evə
tapşırıq verilir.
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73-cü dərs
Mövzu: Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlər.
Məqsəd: İkirəqəmli ədədin yazılışında onluqlar və təkliklər mərtəbəsinin göstərilməsi, rəqəmlərin
mənalarını izah etmək qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi (Riyaz.II, 1. RiyazII, 2. Riyaz. II,3.).
İlkin şərtlər: Əvvəlki və sonrakı ədədlərin təhlili, əvvəlki və sonrakı ədədlərin sadalanması qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Ev tapşırığını yoxlayırıq. İlk iki çalışma sinifdə həll edilən tapşırıqların bənzəridir. Üçüncü
məsələni həll edərkən, bəzi şagirdlərin səhv edə biləcəyi ehtimalı var – onlar ki, axtardıqları ədədin
8 təklikdən ibarət olduğunu düşünə bilərlər. Xeyr, o, 3 onluqdan və daha 8 təklikdən ibarətdir, 3
onluq 30 təklikdir, cəmi 38 təkliyimiz var, təkliyin miqdarı 38-dir. Bundan sonra düşünmək haqqında
məsələlərin həllinə keçirik. Təlim prosesini müxtəlif formada keçirə bilərik. Birinci tapşırıqda şagirdlər
mümkün qədər bacardıqları bütün ikirəqəmli ədədləri tərtib edirlər (9 ədədi bu cürdür: 35, 39, 33, 53,
59, 55, 93, 95, 99), sonra bunların arasında olan müxtəlif rəqəmli ədədləri ayırırlar. Bütün mümkün
olan ikirəqəmli ədədləri tərtib edərkən, hər hansı üsuldan istifadə etmək olar. Məsələn: hələ onluqlar
rəqəmi 3 (3-lə başlayan), sonra – 5 və sonda – 9 olan bütün rəqəmləri yazsınlar.
Bu tapşırığı həll edərkən, şagirdlər bütün halları necə tapmaq və qeyd etməli olduğunu öyrənirlər.
Hələ onlar üçün miqdarın hesablama metodlarının kombinasiya üsulundan istifadə etmək çətindir.
2 saylı tapşırıqda cütlükləri tərtib edərkən, ilk olaraq, Anano iştirak edən cütlüyü bitirək (Anano
– Salome, Anano – Sopo, Anano – Lela), sonra Salomenin istrirakı ilə olan cütlükləri əlavə edək
(Salome – Sopo, Salome – Lela), sonra qalan cütlüklər Soponun iştrirakı ilə (Sopo – Lela), Lelanın
iştirakı ilə bütün cütlüklər artıq yazılıb.
“Ev tapşırığı” rubrikası ilə verilmiş keçilən mövzunu cəmləşdirən, keçilmiş materialın təkrarı ilə
bağlı olan qalan 5-6 saylı çalışmalar evə tapşırırq verilir. Onlar asandır və şagirdlər müstəqil yerinə
yetirəcəklər.

74-cü dərs
Mövzu: Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlər.
Məqsəd: Birrəqəmli və ikirəqəmlərli ədədlər üzrə riyazi oyundan istifadə edərək biliklərin gücləndirilməsi. (Riyaz. II.1. Riyaz. II 2. Riyaz. II 3.)
İlkin şərtlər: Birrəqəmli və ikirəqəmlərli ədədlərdə mərtəbələr üzrə rəqəmlərin mənalarının sadalanması..
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra, dərs “Şifrələmə” riyazi oyununa həsr olunub.
Bu oyun §3-də təklif olunan oyunun davamıdır. Bu dəfə aktivlik yüksək fikirli və yaradıcı
səfərbərlik tələb edir. Təyin edilmiş tapşırıq (ikirəqəmli ədədlərin müxtəlif işarələrdən istifadə etməklə),
əslində ədədlərin cəm şəklində toplanmasının təsvir edilməsi ilə bağlıdır, yalnız işarələrdən minimal
sayda istifadə etməklə – iyirmiliklərin maksimal sayda, sonra isə onluqlara ayırmağı da (əgər bu
mümkündürsə) bildirir. Bu tapşırığın inkişaf aspekti də vacibdir. Əslində bu “oyunla” şagirdlər ədədi
yazılışın hər hansı bir mövqesiz sistemi ilə tanış olurlar.
İş dəftərindəki tapşırıqları ev tapşırığı kimi istifadə edə bilərik.
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§6. Miqdarı ikiqat artırırıq.
Bu paraqrafa 3 dərs ayırmışıq.
75-ci dərs
Mövzu: Miqdarı ikiqat artırmaq.
Məqsəd: İkiqat artırmaya aid ifadələrin nümayişi. Eyni ədədlərin toplanması ilə ikiqat artırmaya
aid ifadələrin əlaqələndirilməsi. Müvafiq sadə məsələlər həlli. (Riyaz.II.3)
İlkin şərtlər: Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlərin öyrənilməsi, 20 dairəsində ədədlərin mərtəbələrini
təsvir etmək qabiliyyəti; Ədədləri toplama və çıxma vərdişləri.
Resurslar: Say çöpləri, kubiklər, dərslik.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra, əşyaların toplanmasından istifadə etməklə ikiqat ifadələrin nümayişi ilə dərsə davam edirik. 5-dən çox olmayan (çöp, kubik, dairə, üçbucaqlı və ya daşlar) bir
neçə əşya götürürük, bu zaman şagirdlər onları saymadan əşyaların miqdarını müəyyən edə bilərlər
(bu vəziyyətdə simulyasiya konsepsiyası yaxşı işləyir). Tutaq ki, 4 say çöpü götürmüşük
- indi bu çöplərə bu qədər də əlavə edək. Beləliklə, yenə nə qədər çöp artırdıq?
- Bu halda deyirik ki, miqdarı ikiqar artırdıq. İkiqat artırdıqdan sonra çöplərin sayı neçə oldu?
(səkkiz)
- Bu ikiqat artırmanı ədədi ifadə şəklində necə yazmaq lazımdır? (4+4=8)
Əşyalardan istifadə etməklə yenə bir nümunə təhlil etmək olar. Əşyaları onluqla götürə bilərik.
- İndi bir onluğu ikiqat artıraq. Neçə alınar?
- Beləliklə, iki onluq alınar, bəs, iki onluq neçədir? (20)
Şərhsiz – riyaziyyat tarixi üzrə mütəxəssis Cemal Cincixadzenin rəyini sizə təqdim edirik, (“Sayın
inkişaf yolları və gürcü rəqəmlərinin adları”, Tbilisi, 1997).
İki onluq yeni say vahidliyini təsvir edir, bu fakt qədim gürcü adamlarının rəyindən irəli gəlir
(baxmayaraq, o, ədədi vahidlik yaratmır). Biz tarixçi Laponun etimologiyası ilə tamamilə razıyıq:
iki on - iyirmi. Qədim Svan dilindən qalmış “ierveşd” forması “iki onluq”u şübhəsiz dəstəkləyir və
təsdiqləyir.
Əşyalardan istifadə etməklə ikiqat artırma ifadələrini nümayiş etdirdikdən sonra dərslikdən istifadə
etməyə keçirik. 1 - 9 tapşırıqların həllində şagirdlər çətinlik çəkməyəcəklər. Bu məsələlərin mətni
əsasında kartlar hazırlaya bilərik, öncədən hazırlanmış işi keçdikdən sonra, 1 - 9 tapşırıqları qrup
şəklində müzakirə edək.
Qiymətləndirmə zamanı aşağıdakı amillər nəzərə alınacaq:
• Dairələrin sayının düzgün müəyyənləşdirilməsi
• Ədədi bərabərliyi düzgün doldurmaq
• Çalışmaları təqdim etmək, cavabları izah etmək
• Tapşırığı yerinə yetirmə zamanı.
Əgər diqqət etdinizsə, “böyük” ədədlərin ikiqat artırılması üzrə işləmədik. İkirəqəmli ədədlərin
toplanma və çıxılmasını dərindən öyrəndikdən sonra ikiqat artırmanı gələcəkdə də keçəcəyik. Müvafiq
rubrika ilə təsvir edilmiş 1-5 tapşırıqları evə tapşırıq verilir.
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76-cı dərs
Mövzu: Miqdarın ikiqat artırılması
Məqsəd: 20 dairəsində ikiqat artırmanın bütün hallarının təhlili, eyni ədədlərin toplanması ilə
ikiqat artırmanın əlaqələndirilməsi. (Riyaz. II. 3).
İlkin şərtlər: 20 dairəsində ədədləri toplama və çıxma vərdişləri.
Resurslar: Say çöpləri, kubiklər, iş dəftəri, dərslik.
Dərsi ev tapşırığının yoxlanılmasına həsr edirik. Burada 10-un və 20 dairəsində ikiqat artırmanın
demək olar ki, bütün halları təqdim edilmişdir. Şagirdlər yuvarlaq onluqların ikiqat artırılmasında da
çətinlik çəkməməlidirlər.
Dərslikdəki 9 - 12 saylı tapşırıqları müzakirə edəcəyik.
Əlavə çalışma şəklində təqdim edilmiş 3 ədədin toplanması halları, ikiqat artma məsələsi ilə
bağlı ola bilər:
			
3+3+2 		
4+4+2 		
5+5+3
			
5+3+5 		
3+1+3 		
4+5+4.
Bu əməlləri yerinə yetirərkən əşyalardan istifadə etməklə toplamanın qruplaşdırma xassəsinin
illüstrasiyasından istifadə etmək olar – üç ədədi bir-biri ilə toplayarkən hansı ardıcıllıqla toplanmasında
fərq etməz.
İkiqat artırma mövzusuna aid “Bərabərliyə ayır” oyunu səslənir.
Resurslar: say çöpləri.
Sinfin təşkil edilməsi: şagirdlər cüt-cüt ayrılırlar.
Aktivliyin təsviri: hər cütlüyə eyni sayda say çöpləri paylanır. Məsələn: 20.
Çalışmada ikisində bərabər sayda olmaqla üç qrupdan ibarət say çöpləri təsvir edilmişdir. Hər
bu cür təsvirin yazısı var, məsələn: 2+2+16, deyilən vaxta ən çox variant yazan cütlük qalib olur. İş
dəftərindəki çalışmaları şagirdlərə ev tapşırığı kimi təyin etmək olar.
“Test” tapşırıqları evə tapşırıq kimi verilə bilər.
Onlar təlim prosesində ikiqat artma mövzusunu cəmləşdirir.

77-ci dərs
Mövzu: İkiqat artma.
Məqsəd: İkiqat artma haqqında biliklərin gücləndirilməsi (Riyaz. II. 3)
İlkin şərtlər: Eyni ədədlərin toplanması ilə ikiqat artmanın əlaqələndirilməsi bacarıqları.
Resurslar: Dərslik.
Dərsi şagirdlərdə ikiqat artma mövzusunu cəmləşdirən verilmiş “Test” tapşırıqlarının yoxlanılması
ilə başlayırıq. Bundan sonra “VİP” rubrikası ilə verilmiş məsələlərin həllinə keçirik. O yenə qrup
şəklində keçilə bilər. Tez və düzgün cavabları təqdim edən qiymətləndiriləcək.
Sonra isə rebusları birlikdə izah edirik. Əgər vaxtımız qalsa şagirdlərin iştirakı ilə analoji rebuslar
tərtib etməyə çalışarıq. Bu rebusların cavablarıdır: “nar” və “qələm”.
Rebus tərtib etmək asan deyil, şagirdlər rebusun tərtibi zamanı çətinlik çəkə bilərlər. Bu halda,
hər hansı bir söz təklif edin, məsələn “ia” və hər hansı 4 hərflə dəyişməklə və ya yazmaqla başqa
söz alsınlar və bu proseduru “Rebus” şəklində təsvir etsinlər.
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Məsələn:
				

Evə tapşırıq iş dəftərindən vermək olar.
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§7. Miqdarı yarı bölək.
Paraqrafa üç dərs ayırmışıq.
78-ci dərs
Mövzu: Miqdarı yarıya bölmək.
Məqsəd: Əşyaların miqdarını yarıya bölmək üsülundan istifadə etmək, yarıya bölməni yoxlamaq,
yarıya bölmə-ikiqat artmanın qarşılıqlı çevrilməsini nümayiş etdirmək, sadə məsələlərin həlli bacarıqları
inkişaf etdirmək. (Riyaz.II,3. Riyaz. II.5).
İlkin şərtlər: Miqdarın ikiqat artırılması vərdişləri.
Resurslar: Say çöpləri, kubiklər, dərsliklər, iş dəftəri.
Dərsi ikiqat artma əməllərini xatırlamaqla başlayırıq və onun əksi olan yarıya bölmə ilə əlaqələndiririk. Məsələn: 5 say çöpü götürürük, ikiqat artırırıq – bir o qədər əlavə edirik.
- İkiqat artmanı hansı əməllə edərdiniz?
- İndi isə, tutaq ki, 10 çöpdən nə qədər götürdüksə, o qədər də qaldı, nə qədər götürdük?
- Bir halda ki, ikiqat artırmaqla 10 say çöpü almışdıqsa, deməli, əlavə etdiyimiz 5 çöpü azaltmışıq.
– 10=5+5 beləliklə - 10-5=5
- İndi isə tutaq ki, 12 çöpümüz var. Hansı üsulla yarıya bölmək olar?
- Bu zaman şagirdlər müxtəlif üsullar təklif edəcəklər. Yəqin ən sadə izah və ictimai təhlil
yaxşı olardı.
Bərabər toplananları tapmaq üçün, cəmi 12 say çöpünü cütləşdirək.
- Çöpləri cütləşdirək. Olacaq:
			
					

- Cəmi neçə cütlük var? 12 hansı ədədin ikiqat artırılmasından alınıb?
- 12-nin yarısı hansı ədəddir?
Burada yarıya bölmə prosesini ikiqat artırma-yarıya bölmə qarşılıqlı əlaqələndirmədən istifadə
etməklə yerinə yetiririk.
Dərslikdəki 1-2 saylı tapşırıqlarda yarıya bölmə əməlinin öyrənilməsi üçün lazımı hazırlıqlar
görülməlidir. Burada ikiqat artma təsvir edilmişdir, lakin o, yarıya bölmənin göstəricisidir, eyni
ədədlərin cəmi ilə ikiqat artma davam edir, çıxarkən cəmdən nə qədər azalarsa, çıxılan da o qədər
olacaq, fərq də onun bərabəri olacaq, yarıya bölmə tamamlanır.
3 saylı tapşırıqda toplanmış şaftalıdan təklikləri cütləşdirərək yarıya bölmə prosesini həyata keçiririk, onu da qeyd etməliyik ki, yarıya bölərkən nəticədə alınan qədər azalmalıdır.
5 saylı çalışma da eyni növ aktivliyi tələb edir.
4 saylı çalışmada yarıya bölmənin düzgün həllinin yoxlanılmasını ikiqat artma əməli ilə əlaqələndiririk.
1 saylı çalışmada ədədi pillədən istifadə etməklə yarıya bölməni nümayiş etdiririk, əksinə saymaqla çıxmanı yerinə yetiririk.
12-ci pillədən geri sayarkən neçə pillə saydıqsa, həmin say qədərində dayanmalıyıq.
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- Dayanacağıq 6-da, beləliklə, 12-6=6
- Geriyə sayarkən hansı əməli yerinə yetiririk? (çıxma)
- 12-ni yarıya bölərkən hansı ədədi almalıyıq? (çıxdığımız ədədi almalıyıq)
- Sayarkən neçənci ədəddə dayanmalıyıq? (pillənin nömrəsinin göstərdiyi qədər). Dərsi burada
ümumiləşdirə bilərik:
- Hansı əməlləri öyrəndik? (ikiqat artma - yarıya bölmə)
- İkiqat artırarkən nə qədər artırmalıyıq? (həmin qədər)
- Yarıya bölərkən nə qədər azaltmalıyıq? (alınan cavab qədər)
- Yarıya böldüyümüz əməlin düzgün olub-olmadığını necə yoxlamalıyıq?
- Ədədi pillədə yarıya bölmə əməlini necə yerinə yetirməliyik?
- Hər sual hər bir şagird üçün ayrıca verilməlidir. Müzakirə zamanı hər bir şagirdin fikri nəzərə
alınmalıdır. Növbəti iş sinfin akademik səviyyəsinə uyğun planlaşdırılmalıdır.
“Ev tapşırığı” rubrikası ilə birinci 7 çalışma evə tapşırıq verilir.

79-cu dərs
Mövzu: Miqdarı yarıya bölmək
Məqsəd: Miqdarı yarıya bölmək üsulunun mənimsənilməsi (Riyaz. II.3)
İlkin şərtlər: Əşyaları yarıya bölmə ilə ikiqat artma arasında əlaqələndirilmə.
Resurslar: Say çöpləri, kubiklər, dərslik, iş dəftəri.
Yarıya bölmə üsulu ilə nümayiş haqqında evə verilmiş tapşırıqları yoxlayırıq. Elə buradaca 18
qozu (onları başqa əşyalarla da əvəz etmək olar) iki şagird arasında bu yolla bərabər (ev tapşırığının
7
saylı çalışması) bölüşdürmək olar. Bir şagirdə bir qoz, ikincini – ikinciyə, üçüncünü – yenə
birinci şagirdə, dördüncünü – ikinci şagirdə, və i.a.
Sinifdə əks addımdan istifadə etməklə ədədlərin yarıya bölmə prosesini ətraflı müzakirə edəcəyik.
(çalışma 7 ). Bundan əlavə, 10-dan başqa qalan cüt ədədlərin (20-dək) ədədi pillə vasitəsilə yarıya
bölmənin müzakirəsi də məsləhətdir.
Bir fakta diqqət yetirməliyik ki, ədədi pillədə geriyə sayarkən saydığımız ədədin üzərində dayanmalıyıq. Məsələn: 12-ni yarıya bölərkən, 12-dən geri saymağa başlayırıq və 6 pillə geri sayarkən
nəticədə 6-ci pilləyə gəlib çatırıq. 16-nı yarıya bölərkən, 16-dan geri saymağa başlayırıq və 8 pillə
geri sayarkən nəticədə 8-ci pilləyə gəlib çatırıq.
Sizə “İkiqat artıraq, yarıya bölək” oyununu təklif edirik.
Resurslar: üzəri rəqəmlə yazılı kartlar (0-dan 9-dək), ikiqat artmaya aid kartlar, yarıya bölməyə
aid kartlar, lövhə, maqnitlər, yazı ləvazimatları.
Oyunun təsviri: Müəllim şagirdləri növbə ilə lövhəyə çağırır, hər çıxan şagird kart seçib götürür
(birrəqəmli və ya ikirəqəmli) və kart vasitəsilə lövhədə onu təsvir edir, müəllim şagirdə tapşırıq verir
ki, o ədədi “ikiqat” artırsın. Sonra müəllim lövhədə hər hansı bir cüt ədəd yazır və şagirdə onu yarıya
bölməyi buyurur. Şagird müvafiq kartı seçir və lövhədə bərkidir. Sonra müvafiq nümunə yazır, hesablayır
və nəticəni lövhədə təsvir edir. Müəllim tapşırığın əksi olan “yarıya böl” (müvafiq olaraq, “ikiqat artır”)
tapşırığını verir, şagird həmin qayda ilə onu yerinə yetirir. Lövhədə bu cür yazı almış oluruq, məsələn:
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1

2
İkiqat artır

2

1

4

2

Yarıya böl
		

				
12+12=24				
24=12+12
İstəyinizlə, bu oyunu yarış formasında da keçirmək olar. Bu oyun yalnız müəllim-şagird dialoqu
olmasın deyə, lövhədə yazılan bütün nəticələr şagirdlər tərəfindən də açıq şəkildə qiymətləndirilməlidir.
“Ev tapşırığı” rubrikası ilə verilmiş 8 saylı çalışma və iş dəftərindəki çalışmalar evə tapşırıq
verilir.

80-ci dərs
Mövzu: Miqdarın yarıya bölünməsi və ikiqat artırılması
Məqsəd: Keçilən materiallar ətrafında biliklərin yoxlanılması (Riyaz.II,3.)
İlkin şərtlər: Miqdarın yarıya bölünməsi bacarığı
Resurslar: Qələm, pozan, dərslik.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra, biliklərin yoxlanılması məqsədi ilə müstəqil yazılar keçiririk.
Bunu etmək üçün dərslikdə verilmiş “Test” tapşırıqlarından istifadə edirik. Qeydlər yalnız sadə qələmlə
aparılmalıdır!
Şagirdlərə əvvəlcədən kağız üzərində hazırlanmış bu cür “cədvəllər” paylanılır.

tapşırıq
cavab
yoxlayış

1

2

Şagirdin adı və soyadı. . . .
3
4
5

Yoxlayış xanasına müvafiq nümunələr yazılacaq.
Nümunə: tapşırıq 1. Cavab: b) 8; Yoxlayış: 4+4=8.
Evə tapşırıq iş dəftərindən verək.
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8
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§8. Miqdarı qiymətləndirək.
Paraqrafa 3 dərs ayırdıq
81-ci dərs
Mövzu: Miqdarı qiymətləndirək
Məqsəd: Dəstədə miqdarın qiymətləndirilməsi, iki dəstədə miqdarın müqayisəsi, “təqribən bərabərdir”
“təqribən yarısıdır”, “təqribən ikiqat artıqdır” sözlərindən praktiki istifadə etmək bacarıqlarının inkişafı.
(Riyaz. II.4.)
İlkin şərtlər: Əşyalar birliyində ədədi uyğunlaşdırmaq bacarığı.
Resurslar: Say çöpləri, kubiklər, dərslik, iş dəftəri.
Tapşırığı yoxladıqdan və təhlil etdikdən sonra, iki dəstədə olan əşyaların müqayisəsinə keçirik,
bu aktivlik əvvəllər də var idi. Əldə olan əşyalardan istifadə edək (məsələn, say çöpləri): əşyaların
iki dəstəsini düzəldirik. Bir dəstədə 4 say çöpü olsun, ikincidə – 10 və soruşuruq:
- Birinci dəstədəkiı çöplərin miqdarı ikinci dəstənin miqdarının yarısıdır ya yox?
Şagirdlər bir baxışla birinci dəstənin çöplərinin ikinci dəstənin çöplərinın yarısı olduğunu güman
edə bilərlər. Sonra deyilən təsəvvürləri brlikdə yoxlayırıq.
- İkinci dəstədən nə qədər say çöpü azaltmalıyıq ki, birinci çöplərin ikiqat artığı alınsın?
- İkinci dəstənin yarısı olmaq üçün birinci dəstəyə necə çöp çatmır?
- İkinci dəstənin miqdarının yarısı olmaq üçün, birinci dəstəyə yalnız bir çöp çatmır.
- Bu zaman deyə bilərik ki, birinci dəstədəki çöplərin sayı, ikinci dəstədəki çöplərin sayının
təqribən yarısıdır.
İndi bir dəstəyə 11 say çöpü, ikinci dəstəyə isə 12 say çöpü yığırıq. Miqdarları müqayisə edək.
Burada müqayisəni cütləşmə yolu ilə təsvir edə bilərik. Bəlli olacaq ki, ikinci dəstədə 1 say
çöpü artıqdır.
- Birinci dəstədəki çöplər, ikinci dəstədəki çöplərin yarısıdır – deyə bilərikmi? - Xeyr, birinci
dəstədəki çöplər, ikinci dəstədəki çöplərin təqribən bərabəridir – deyə bilərik. Birinci dəstə ikinci ilə
bərabər miqdarda olmaq üçün yalnız bir çöp çatmır.
1 - 3 saylı tapşırıqlar da eyni məna bildirirlər. 1 -cidə deyə bilərik ki, hər iki almaların və
armudların miqdarı təqribən bərabərdir. 2 -cidə isə dairələrin miqdarı kubiklərin miqdarının təqribən
yarısıdır. 3 -cüdə təqribən bərabərdir.
Test çalışmalarında bir az fərqli növ tapşırıqlar təqdim edilmişdir. Seçilmiş situasiyanın daha
uyğun gələni miqdarın qiymətləndirmələri arasından seçiləcək. Bu çalışmaları istifadə etməklə “təqribən
bərabərdir”, “təqribən yarısıdır”, – bir az fərqlidir, ondan bir az fərqlənir, yarısı olmaq üçün, – bu
az sözü intuisiya kimi anlaşılır. Məsələn: şagird çantasında 4,5,6 kitab gəzdirə bilər –20 və ya 30
yox, 5-dən bir az fərqli miqdarda; 20 ədədi 21-dən bir az fərqlənir; 11 say çöpü ilə 12 say çöpünün
miqdarı təqribən bərabərdilər, 11 ədədi 12-nin yarısı deyil, 6-dan xeyli çox fərqlidir.
Mövzunu ümumiləşdiririk, qeyd edək ki, tez-tez dəqiq dəyərin hesablanması əvəzinə miqdarını
qiymətləndiririk – miqdarın təqribi sayını deyirik.
Bu rubrika ilə verilmiş test üsullu 1 - 8 çalışmalar evə tapşırıq verilir.
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82-ci dərs
Mövzu: Miqdarı qiymətləndirək
Məqsəd: Suallara – təqribən neçədir, təqribən nəyin bərabəridir – uyğun gələn cavabları seçmək
qabiliyyətini inkişaf etdirmək (Riyaz. II,4).
İlkin şərtlər: Dəstə içərisində miqdarın qiymətləndirilməsi bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
Demək olar ki, bütün dərs ev tapşırığının yoxlanılmasına həsr edilmişdir. Şagirdlər sıra ilə test
suallarını və seçdikləri cavabları oxuyurlar. Hər cavabda müxtəlif fikirləri dinləyirik (şagirdləri fərqli
mülahizələr söyləməyə tədricən alışdırmalı, səhv cavaba görə duyulan narahatçılıq hissini aradan qaldırmalıyıq). Elə bu zaman bəzi cavabı əsaslandırmaq üçün müəllimin tələb olunan sualları da vacibdir.
Bu növ tapşırıqlar hazırda çox populyardır və şagirdləri ona alışdırmalıyıq ki, bütün cavablara nəzər
salsınlar, bu cavablardan yalnız biri doğrudur. Ancaq belə bir yanaşma tərzi şagirdlərin fikirlərinin
cəmləşdirilməsi üçün zərərlidir.
Ev tapşırığının 8 saylı çalışması test şəklində deyil. I sualın cavabıdır: donuz və toyuqların
miqdarı bərabərdir, qoyun və keçilərin də miqdarı bərabərdir; II sualın cavabı: Donuzların və qazların
və ya toyuq və qazların miqdarı təqribən bərabərdir. III sualın cavabı: Qoyunların miqdarı, keçilərin
miqdarı, qazların miqdarının təqribən yarısıdır. IV sualın cavabı: Qoyunların miqdarı və keçilərin də
miqdarı donuzların miqdarının təqribən yarısıdır, toyuqların da miqdarının yarısıdır.
Bu dərsdə “Düşün” rubrikası ilə təsvir edilmiş tapşırıqları təhlil etmək olar.
Tapşırığın cavabları bu cür ola bilər:
1) 30 və 31
2) 21 və 40, və ya 20 və 41
3) 41 və 20, və ya 40 və 21.
1

2

Beş larilikdir.

Şagirdlər bu tapşırığı bir qayda ilə təqdim etmək qərarına gələ bilərlər, cütləşdirməklə müqayisəni asanlaşdırsınlar və sonra sualı cavablandırsınlar.
3

Üçbucaqlıların miqdarı
Dairələrin miqdarı
Dördbucaqlıların miqdarı

5
4
10

1) dairələr
2) yarısıdır
3) o qədərdir.
Şagirdlərə ev tapşırığı iş dəftərindən verilə bilər.
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83-cü dərs
Mövzu: İkiqat artırmaq, yarıya bölmək.
Məqsəd: İkiqat artırma və yarıya bölmə biliklərinin möhkəmləndirilməsi (Riyaz. II.4.)
İlkin şərtlər: Miqdarın qiymətlədirilməsi. Miqdarı ikiqat artırmaq və ya yarıya bölmək.
Biz qruplar arasında rəqabətin bir forması olan qrup təlimini aparırıq. “Vip” rubrikası ilə təqdim
olunan tapşırıqlar və “Rebuslardan” istifadə edirik.
Rebusların cavabları “kitab” və “alma”-dir. Müvafiq seçimin düzgün cavabları və izahatlarını
vaxtında təqdim etdikləri üçün ballarla təşviq edilməlidir.
Qalan vaxtı ev tapşırığının çalışmalarını aydınlaşdırmaq üçün ayırmaq olar.
Evə tapşırıq iş dəftərindən verilir.
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§9. Ədədin ən yaxın beşliyini, onluğunu, iyirmiliyini sadalayın.
Bu paraqrafa üç dərs ayırmışıq.
84-cü dərs.
Mövzu: Ədədin ən yaxın beşliyi, onluğu, iyirmiliyi
Məqsəd: Ədədin ən yaxın beşliyinin, onluğunun, iyirmiliyinin sadalanması və miqdarı qiymətləndirmək bacarığını inkişaf etdirmək (Riyaz. II .4).
İlkin şərtlər: Beşliyi, onluğu, iyirmiliyi saymaq bacarıqları.
Sərvətlər: Say çöpləri, kürəciklər, kubiklər, iş dəftəri, dərslik.
Əvvəllər qeyd etdiyimiz kimi, şagirdlər tək-tək saymaqdan başqa qrup şəklində də saymağı
bacarmalıdırlar – ədədləri beşliklərə ayırmaq və onların miqdarını saymaq olar, say sistemi onluq ola
bilər, onluqların miqdarını sayırıq. Yeni bir mövzuya hazırlamaq prosesini (mərhələ “Əvvəlcədən”)
ehtiva edən əvvəlki dərsləri təkrarlayaraq dərsi başlaya bilərik. Məsələn: lövhədə bu cür say çöpləri
çəkirik və soruşuruq:

-

Neçə beşlik ayırmaq olar? (3)
Yenə neçə say çöpü qalacaq? (3)
Bu hansı beşliyə yaxındır – 15-ə yoxsa 20-yə ? (20-yə)
Ən yaxın beşliyi hansıdır? (20) İndi bu cür şəkil təsvir edirik:
Və sual veririk: neçə beşlik ayırmaq olar?
- 4 beşliyə ayrıldı və 3 qaldı. Neçəsi ayrılmışdır?
- Beşliklərlə sayırıq: 5,10,15,20. Bu dəfə 20-yə ayrılmışdır və 3 qalmışdır. Növbəti beşlik 25
olardı. 23-ün ən yaxın beşliyi hansıdır? 20 yoxsa 25? (25)
10 pillə ilə saysaq, bizə onluq vermiş olur: 10, 20, 30, 40…
Burada ədədləri sayarkən, ədəd hər iki onluq arasında “bərabər məsafədə” olur. Müəllimlərə xatırlatmaq istəyirik ki, bu zaman əksər hallarda verilmiş ədəddən böyük onluğu seçirlər. Biz bu cür seçim
edəcəyik. 25-in ən yaxın onluğunun 30 olduğunu söyləyəcəyik.
Əgər ədəd yuvarlaq beşlikdirsə, bu zaman 25-in ən yaxın beşliyi 25-dir.
Müxtəlif əşyalar vasitəsilə beşliklər, onluqlar, iyirmiliklərə ayırmaq üzrə məşqləri davam edə
bilərik və bu mövzuya şagirdləri fəal şəkildə cəlb edə bilərik. Əgər beşlikləri onluqlarla, onluqları
iyirmiliklərlə əlaqələndirsək bu bizə böyük effekt vermiş olacaq.
4 beşlik sayaq – Neçə beşlik saydıq? (4)
- Neçə onluq saydıq? (2)
- Sayılmış əşyaların miqdarı neçə iyirmilikdən ibarətdir? (1)
Əgər “tam” beşliklərimiz yoxdursa və beşliklərə ayırdıqdan sonra bir neçə əşya qalarsa, (analoji,
onluqlara, iyirmiliklərə ayırdıqdan sonra), bu proses 5-ə, 10-a, 20-yə qalıqlı bölmənin bir propedevtikasıdır. Əşyaların qalan hissəsi 5-dən, 10-dan, 20-dən az miqdarda olaqcaq.
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Sonra əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə ən yaxın beşliyi, onluğu, iyirmilikləri sadalamağa yenə
davam edirik. Unutmayın, əyani vəsaitdən istifadə etmək mütləq lazımdır. Əyani vəsaitlə alınan bilik,
kitabdakı tapşırıqların müzakirə edilməsi ilə alınan bilikdən daha dərin və dəqiq vasitədir.
Uşaqların təbii və aktual bir sualını gözləməyin: 2-nin ən yaxın beşliyi hansı ədəddir? (onluğu,
iyirmiliyi)?
Ədədi şüadan tez-tez istifadə edin, bu beşliklər üçün çox vacibdir. Şagirdlər görəcəklər ki, 2-nin
ən yaxın beşliyi 0-dır. Müəllimlər bilirlər ki, 0 da beşliyin sırasıdır. 0 ən yaxn onluq da, iyirmilik
də hesab edilir.
İş dəftərindən şagirdlərə ev tapşırığı verilir. Bu tapşırıqların 6 , 7 , 8 -ci çalışmalarının cavaları – 25, 40, 0-dır.

85-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin ən yaxın beşliyi, onluğu, iyirmiliyi.
Məqsəd: Ən yaxın beşliyin, onluğun, iyirmiliyin sadalanması bacarıqlarının gücləndirilməsi
(Riyaz.II,4).
İlkin şərtlər: Əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə ədədlərin ən yaxın beşliyə, onluğa, iyirmiliyə
ayrılması, ən yaxın beşliyin, onluğun, iyirmiliyin sadalanması bacarıqlarını göstərmək qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra, dərslikdə təqdim olunan məsələləri həll etməyə davam edirik.
Əvvəlki dərsdə bütün dərsin şagirdlər tərəfindən verilmiş məqsədlərin həyata keçirilməsinə həsr olunduğundan, şagirdlər verilmiş suallara cavab tapmaqda düşünməkdə çətinlik çəkməməlidirlər.
Bu mövzu üçün ən faydalı qayda, müəllimin hazırladığı “ədədi incilərdir” və ya şagirdlərlə birlikdə də düzəltmək olar. Əsas material kartondan kəsilmiş fiqurlardır, məsələn: kvadratlar və ya dairələr.
Bu fiqurlar iynə və sap vasitəsilə bir-birinə “bağlanır” (rəsmə bax)
			

Hər fiqurun üzərinə sıra ilə müvafiq ədədləri yazaq. Əgər “beşliklərin incisi” alınmasını istəyiriksə,
o zaman hər yuvarlaq beşliyi, “onluqların incisi” üçün alınmasını istəyiriksə – yuvarlaq onluqları
rəngləyirik və i.a. Məsələn:

Bu cür” incilər” lövhədə və ya divarda asanlıqla bərkidilir və ən yaxın beşliyin, onluğun, iyirmiliyin axtarışında təsvirlər yaratmağı məcburiyyətini aradan qaldırır.
Ev tapşırığına müvafiq rubrika ilə təsvir edilmiş çalışmaları veririk. Onların əksəriyyəti test
şəklindədir (qapalı sonluqludur).
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86-cı dərs
Mövzu: Ən yaxın beşliyin, onluğun, iyirmiliyin sadalanması.
Məqsəd: Məsələlər həll etməklə ən yaxın beşliyin, onluğun, iyirmiliyin sadalanması üzrə məşqlər
(Riyaz.II, 4, Riyaz II,5).
İlkin şərtlər: Ən yaxın beşliklərə, onluqlara, iyirmiliklərə ayırma bacarığı.
Resurslar: Say çöpləri, kubiklər, dərslik.
“Düşün” rubrikası ilə təsvir edilmiş məsələlər mütləq sinifdə həll edilməlidir. Bəzi məsələnin həlli
planı müəllim tərəfindən də qurula bilər. Belə bir planın tətbiqi (məsələn, “modelləşdirmə üsulundan”
istifadə etmək) şagirdlərə gələcəkdə eyni yanaşma və digər məsələləri həll edərkən də istifadə etməyə
kömək edəcəkdir.
Məsələn, birinci tapşırığın modelləşdirilməsi əşyalarla (banknot modeli), 10 larilik funksiyasına
malik ola bilər və ikinci tapşırıqda əşyalarla 5 larilikləri təsvir edə bilərik. Üçüncü tapşırıq üçün beş,
on və iyirmi larilik modellər lazım gələcək.
Birinci məsələ:
		

30 lari

30 lari

-

10 lari

10 lari

Cəmi 20 lari

Kifayət deyil.
		

10 lari

-

Cəmi 30 lari

Kifayətdir.
Gördüyünüz kimi, bu dəfə, 22-nin ən yaxın onluğu (20) kifayət deyil, 3 banknot təqdim etmək
lazımdır.
İkinci məsələ:
17 lari.
		

5 lari

5 lari

5 lari

5 lari

-

Cəmi 20 lari

4 banknot lazım gələcək.
Satıcı 20–17 = 3 lari qaytaracaq.
Üçüncü məsələ:
Lela

20 lari

20 lari

-

10 lari

5 lari

Cəmi 40 lari

Kifayət deyil.
Lali

10 lari

5 lari

-

Cəmi 30 lari

Lelaya çatır:
20–8 = 12 (lari)
Laliyə çatır:
10-8 = 2 (lari)
Laliyə düşən xırdanı bu cür də müzakirə edə bilərik.
			
28=25+3
			
30=25+5
Lelaya düşür
5–3=2
Bu məsələ ikirəqəmli ədədlərin çıxılmasının propedevtikasıdır.
Ev tapşırığı üçün iş dəftərində verilmiş materialdan istifadə edirik.
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§10. Hansı ədəd çoxdur? Riyazi işarələrdən istifadə edirik
Paraqrafa dörd dərs ayırdıq.
87-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin müqayisəsi. Riyazi işarələrin istifadə edilməsi.
Məqsəd: Əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə, mövqeli sistemin xüsusiyyətlərinə əsaslanan 100
dairəsində ədədləri müqayisə etmək qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi. (Riyaz.II.4).
İlkin şərtlər: Riyazi işarələrdən: “>”, “<”, “=” düzgün istifadə etmək bacarığı.
Resurslar: Kubiklər, say çöpləri, karandaşlar, qələmlər, dərslik, iş dəftəri.
Əşyaların yığılmasında 20 dairəsində miqdarları müqayisə edərkən, cütləşdirmə üsulundan istifadə
edirik. Ədədlərin təsviri əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə onluqlar mövqe sistemində “böyük”
ədədlərin müqayisəsini asanlaşdırır.
Bundan əlavə, əvvəlcədən riyazi işarələri təkrarlayırıq: “>”, “<”, “=”. Lövhədə 20-dək ədədlər
yazırıq, şagirdlər bu ədədləri müqayisə edirlər və aralarında buraxılmış boş xanaları müvafiq işarələrlə
doldururlar; onu da qeyd etmək lazımdır ki, irəli saydıqca ədədlər böyüyür, geriyə saydıqca isə azalır.
Bundan sonra onluqlar say sistemindən istifadə edirik və ədədləri müqayisə edirik. Məsələn: tutaq
ki, 33 və 27-ni müqayisə edirik:
         

         

         

         

         

      

  			

33 = 3 onluq və yenə 3 təklik 		

27 = 2 onluq və yenə 7 təklik

Şagirdlər bu iki ədəd arasında onluğunun artıq olan ədədi görəcəklər və yazarkən birinci ədədin
birinci rəqəmi ikinci ədədin birinci rəqəmindən böyük olduğunu anlayacaqlar.
Onluqları eyni miqdarda olan ədədlər də eyni şəkildə müzakirə ediləcək. Onluqları
bərabərləşdirdikdən sonra hansı ədəddə çox təklik qalır. Müəllim əşyaların iki dəstəsindən (kubiklərdən,
karandaşlardan) istifadə edə bilər. Bu iki dəstədə olan əşyaların miqdarını müqayisə edirik:
- Gəlin, əşyaları onluqlara ayıraq.
- Hər iki dəstəni eyni onluqlara ayırdıqdan sonra, birinci əşya artıq qaldı (artıq təklik). Birinci
dəstədə əşyaların miqdarı çoxdur.
Bu cür nəticə də əldə edə bilərik.
- Hər iki dəstəni eyni onluqlara ayırdıqdan sonra, birinci dəstədə yenə artıq onluq qaldı, burada
aşkar görünür ki, birinci əşyaların miqdarı, ikinci dəstədəki əşyaların miqdarından çoxdur.
Ev tapşırığı üçün iş dəftərindən istifadə edirik.
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88-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin müqayisəsi.
Məqsəd: Ədədləri müqayisə etmək üçün mövqeli sistemdə təqdimatdan istifadə etmək qabiliyyəti
üzərində işləmək (Riyaz II,1. Riyaz. II. 4).
İlkin şərtlər: Onluqlar mövqe sistemində təsvirlər üzrə vərdişlər.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra dərslərin əsas məqsədinə nail olmaq üçün dərslikdə verilmiş
tapşırıqların müzakirəsi və düzgün cavablar seçilməsi ilə bağlı lazımi iş aparılır.
4 və 5 saylı tapşırıqları müzakirə edərkən, düzgün cavavları elan etməzdən əvvəl, şagirdlər
tərəfindən müvafiq müqayisə nümunələri gətirmələri məsləhət görülür.
Dərsi, bir qayda olaraq, şagirdlərdə xüsusi diqqət və maraq yaradan yekunlaşdırıcı “Test” tipli
məsələlərin həlli ilə bitiririk.
Ev tapşırığı üçün nəzərdə tutulan material adı çəkilən rubrika ilə verilmişdir. Əgər vaxtınız qalarsa, onlar haqqında qısa məlumat verə bilərsiniz. Həmçinin, şagirdin iş dəftərindəki tapşırıqlardan
da istifadə edə bilərsiniz.

89-cu dərs
Mövzu: Ədədlərin müqayisəsi.
Məqsəd: Ədədlərin müqayisəsi üzrə biliklərin möhkəmləndirilməsi (Riyaz. II.4).
İlkin şərtlər: Onluqlar mövqe sistemində ədədləri təsvir etmək bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsi əsasən ev tapşırığının yoxlanılmasına ayırırq. Müstəqil yazı da keçirə bilərik, bunun üçün
iş dəftərində verilmiş 1,2,3 saylı tapşırıqlardan istifadə edirik.
Dərsi “Düşün” rubrikası ilə təqdim edilmiş rebusların həlli ilə bitiririk. Birinci şəkildə qurbağa
çəkilmişdir və cavabı “badam”, ikinci şəkildə balina çəkilmişdir, cavabı isə “ayna”.
Evə tapşırıq iş dəftərindən 4, 5 və 6 saylı çalışmaları verək.

90-cı dərs
Mövzu: Ədədlərin müqayisəsi. (Biliyinizi yoxlayın).
Məqsəd: Təlim zamanı keçilən mövzunu mənimsəmə keyfiyyətinin yoxlanılması yolu ilə əldə
edilən nəticələr təyin edilsin və onların təhlili yolunda gələcək planlar qurulsun.
İlkin şərtlər: Riyazi işarələrdən: “>”, “<”, “=” düzgün istifadə etmək bacarığı, onluq mövqe
sistemində ədədləri təsvir etmək bacarığı.
Resurslar: Müstəqil yazı və şifahi açıq müzakirələr üçün (onları aşağıda verilmiş tapşırıqlardan
seçmək olar) müəllim tərəfindən hazırlanmış testlər.
Bu dəfə bu xüsusi testlərdir. Şagirdlərə, qapalı sonluqlu tapşırıqların düzgün olub-omadığını təyin
etmələri tapşırılır. Bu cür aktivlik son zamanlar inkişaf effektliyi çox vacib olan amildir, “Gücləndirici”
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test tipli məsələlərin həlli zamanı şagird “çıxılmazlıq üsulu” ilə düzgün cavabın tapılması üçün qeyri-sağlam praktikaya alışsın – əgər verilmiş üç otaqdan düzgün cavab alınmadısa, o zaman dördüncünü
təhlil etmədən düzgün cavab olaraq səsləndirə bilər, bu cavabı da müzakirə etmək lazımdır!
Təqdim edilmiş testlərdə şagirdlərdə verilmiş məsələlər müzakirə edilərkən tənqidi münasibət
bildirmək bacarığı inkişaf edir.
Müstəqil yazı işi üçün seçə biləcəyiniz (sinifdə akademik səviyyəni, şagirdlərin fərdi cəhətlərini
nəzərə almaqla) çalışmalar təklif edirik:
Doğrudur ya yox, əgər
1) 3 iyirmilik və 1 onluğu toplamaqla 7 onluq almaq olarmı?...
2) 2 iyirmilik və 15 təkliyi toplamaqla 35 təklik almaq olarmı?...
3) 1 iyirmilik və 12-nin cəminin ən yaxın beşliyi 30-dur?...
4) 4 ədəd beş larilik və 3 ədəd ikilarilik sikkələrlə 25 larilik tennis raketkalarını almaq olarmı?...
5) 1 iyirmilik və 17 təkliyin cəminin ən yaxın onluğu 40-dır?...
6) 3 onluq və daha 3 təklik böyükdür, 2 iyirmilik və daha 2 təklikdən?...
7) * əvəzinə istənilən rəqəmlərdən biri yazılarsa, 3*< 30 müqayisəsi doğru olar? . ..
8) * əvəzinə elə rəqəm yazılsın ki, 7*>78 bərabərsizlik doğru olsun?...
9) 2 ədəd 20 larilik və 2 ədəd 5 lariliklə 47 larilik kürkü almaq olarmı?...
10) 20–8+ 8<23 . . .
11) Avtobusda 28 sərnişin var idi, dayanacaqda 2 sərnişin endi, 9-u isə mindi, bu zaman avtobusda
sərnişinlərin sayı 35-dən çox olarmı?...
12) Əgər 2 ədəd iyirmi larilikləri onlariliklərlə dəyişəriksə, 3 ədəd 10 larilik kifayət edərmi?...
13) Əgər 2 ədəd 10 larilik və 4 ədəd 5 larilik ödəsəniz, 40 larilik mobil telefon ala bilərsinizmi?...
14) Əgər ayaqqabının qiyməti 26 laridirsə, siz isə satıcıya 3 ədəd 10 larilik ödəyərsinizsə, xurda
2 ədəd 2 larilik ala bilərsinizmi?...
15) Əgər sizin 21 lari pulunuz vardısa, 8 lariyə kitab aldıqdan sonra, qalan pulla 12 larilik top
ala bilərsinizmi?...
Hər tapşırıq 8-10 çalışmadan ibarət ola bilər. Sinfin səviyyəsinə görə müxtəlif mürəkkəbliyə malik
çalışmalar seçin. Tapşırıqları yazdıqdan sonra vaxtınız qalarsa, tapşırıqları açıq müzakirə edin. Onların
sona çatdırılması, şagirdlərin fərdi səhvlərinin təhlili növbəti dərsdə də davam edəcəkdir. Bu dəfə
şagirdlərə ev tapşırığı vermirik.
“Sağ sükanlı və sol sükanlı avtomobillər” adlı layihə
Məqsəd: Məlumatların tapılmasının, tapılan məlumatın analizinin təqdimatı bacarıqlarının inkişafı.
Şagirdlərə Sağ sükanlı və sol sükanlı avtomobillər haqqında mülahizələrini həvalə edirlər.
Sağ sükanlı avtomobillərə icazə verən dövlət haqqında məlumatı kompüterdə “Google” axtarış sistemi
vasitəsilə tapa bilərlər, böyüklərdən də məsləhət ala bilərlər. Tapşırığı yazılı şəkildə təqdim etmək məsləhətdir.
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§11. Gürcü pulu
Paraqrafa 3 dərs ayırmışıq.
91-ci dərs
Mövzu: Gürcü pulunun əlamətləri və istifadəsi.
Məqsəd: Milli valyutanın adlandırılması və istifadə edilməsi vərdişləri. (Riyaz.II.5)
İlkin şərtlər: 20 dairəsində ədədlərin toplanması və onluqlarla saymaq bacarıqları.
Resurslar: Gürcü pullarının surətləri, dərslik, iş dəftəri.
Keçən dərsdə keçilən çalışmaların cəmləşdirilməsi, testlərin qısa müzakirəsi, buraxılmış səhvlərin
təhlili ilə dərsə başlayırıq. Sonra yeni mövzuya keçirik.
Milli pulun əlamətləri haqqında dərslər Milli Tədris Planının I sinfində də xatırlanmışdı. Müəllim
bir və ya ikilarilik sikkə və banknotları xatırlatmaqla söhbətə başlaya bilər. Müəllim adi pul – müvafiq
banknotlar və ya onların əslindən də istifadə etmək üçün təqdim edə bilər.
Bundan sonra tetriləri - sikkələri müzakirə edəcəyik. Tetri və larinin eyni zamanda istifadəsi və
onlar arasında olan əlaqə haqqında xırdalıqları bu dəfə vacib deyil. Lakin bu yaşda şagirdlərə larinin
tetridən artıq dəyərə təşkil etdiyini deyə bilərik. Üstəlik – 2 ədəd 50 tetri 1 larini təşkil edir. Biz
dərsliyə bu tipdə yalnız bir nümunə yazdıq. Milli Tədris Planı 100-dən kiçik ədədlərin müzakirəsini
nəzərdə tutur.
Buna görə də bu cür hallarda şagird intuisiya ilə düşünərək anlayacaq ki, əgər əşyanın qiyməti 1
laridirsə, bu zaman o, tetrilər sikkələrlə ödəyərkən, ona 2 ədəd 50 tetri ilə, olar ki, 5 ədəd 20 tetri ilə
də və ya 10 ədəd 10 tetri ilə də ödəyə bilər. Bu birbaşa 100-lüklərə keçid üçün də hazırlıq kimi olacaq, şagirdlərin ev şəraiti bu yaşdakı uşaqları bu əməlləri asanlıqla qəbul etmək üçün təbliğ edir. Ancaq
biz bu istiqamətdə çox uzaqlaşmaq istəmirik (Milli Tədris Planı da tələb etmir). Tapşırıqlar əsasən,
tetrilərin sikkələrlə kombinasiyası ilə pulun ödənilməsi alışqanlığına aiddir. Sonralar bu məsələyə daha
çox diqqət yetiriləcəkdir. Müəllimlərə sadə məsələlərin həlli ilə milli pulun istifadəsi alışqanlığının
düşünülməsində tələsməməyiniz məsləhət görülür.
Dərsdə dərslikdə təklif olunmuş çalışmalardan istifadə edirik, ev tapşırığı üçün isə eyni rubrika
ilə təsvir edilmiş tapşırıqlar nəzərdə tutulmuşdur. Müəllim iş dəftərində verilmiş tapşırıqlardan da
seçib verə bilər.

92-ci dərs
Mövzu: Gürcü pulunun əlamətləri və istifadəsi.
Məqsəd: Milli valyuta əlamətlərinin tanınması və istifadəsi vərdişlərinin mənimsənilməsi (Riyaz.
II.5.)
İlkin şərtlər: Onluqlarla saymağın və 20 dairəsində ədədləri toplama və çıxma bacarıqları.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərs əsasən ev tapşırığında verilmiş məsələlərin təhlilinə həsr olunacaq;
1
Şagirdlərin çoxu bu çalışmanın həllində bərabərlikdən istifadə edəcək:
			
12–8=4.
Ancaq məsələnin həllini bu cür təsvir edən şagirdi xüsusi tərifləmək lazımdır:
			
10–8=2, 			
2+2=4.
3
saylı çalışmanın həlli 20-ni beşliklərlə təsvir etməyi tələb edir.
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saylı çalışmanı həll edərkən görünür ki, 20 lari təqdin etmək daha məqsədəuyğundur; bəziləri 50
larinin verilməsini üstün hesab edə bilər, bəzi hallarda, 50 larinin “xırdalanmış” olduğunu istəyirik. Bu cür
müzakirələr və cavablar inkar edilməməlidir. Bunun üçün şagirdlərdə alternativ cavablar olmalıdır.
Növbəti dərsdə və ev tapşırığı üçün dərslikdə qalan tapşırıqları və iş dəftərindən istifadə etmək olar.
5

93-cü dərs
Mövzu: Gürcü pulunun əlamətləri və istifadəsi.
Məqsəd: Gürcü pulunun istifadəsi bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, məntiqi düşünmə bacarıqlarının
inkişafı, tapşırıqların məzmununun tez başa düşülməsi, sinif yoldaşları ilə əməkdaşlığın inkişafı (Riyaz. II,
4, Riyaz. II.5).
İlkin şərtlər: Gürcü pulunun əlamətlərini tanımaq bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Rəqabətlə üzləşən qrup təlimini aparırıq. Təlim prosesinin belə bir şəkildə həyata keçirilməsi əməkdaşlığın və yaradıcılıq bacarıqlarının inkişafına, şagirdlərin təhsil aktivliklərinə cəlb edilməsinə kömək edir.
Biz “VIP” və “Müalicə” rubrikası ilə təqdim olunan çalışmalardan istifadə edirik. Birinci rubrikanın
təqdim etdiyi çalışmanın cavablarını düzgünlüyünə əlavə olaraq, performansın sürətinə, əyani vəsaitlərin
şagirdlər tərəfindən istifadə etmək qabiliyyətinə, “böyük” ədədlərin toplama və çıxılmasının mövqeli
sistemlə əlaqələndirilmə propedevtikasına diqqət yetirilir. Lazımi hallarda aşağıda təsvir edilmiş misallardan istifadə edə bilərik.
1 Nika

İrma

10

20

+
10

+

20
+

+
10

5

– iki iyirmilik və 5 = 45.

+

20

5

20

2

+

5

– 3 onluq və 2 beşlik = 4 onluq=40.

telefon

çanta

raketka

45<47

45>44

45>34

40<47

40<44

40>34

bacarmazlar
2

5

Nika bacarar

Hər ikisi bacarar

________ 25 lari Tamrikonun məbləğidir

________ Çilçırağın qiyməti
				
5–2=3 – xırdası
				
3=1+2
Satıcı xırdanı birlariliklə və ikilariliklə qaytardı. İkinci sikkə ikilarilik idi.
3

Maikonun pulu:

			

50

+

20

20 20 10

20

+

20

= 90

20

Yol haqqı:
83			
90–83=90–80–3=10–3=7.
Birinci rebusda tütək şəklidir, cıvabı “yarasadır”, ikinci rebusda isə dəvəquşu təsvir edilmişdir və
cavabı “dəvədir”.
Evə tapşırıq iş dəftərindəki tapşırıqlardan istifadə etmək olar.
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§12. Məsələlər həlli
Bu paraqrafa 4 dərs ayırmışıq
94-cü dərs
Mövzu: Beşliklərə, onluqlara ayırmaq, ən yaxınını söyləmək, yazılı nömrələmə.
Məqsəd: Materialların təkrarı və möhkəmləndirilməsi (Riyaz.II,1. Riyaz. II,2. Riyaz. II,3. Riyaz.
II,4.).
İlkin şərtlər: İkirəqəmli ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi, ən yaxın beşlik, onluq, iyirmilik.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Ev tapşırığını nəzərdən keçirdikdən sonra yuxarıda göstərilən mövzular haqqında məlumatların
təkrarı və möhkəmləndirilməsi prosesi bu paraqrafda verilmiş çalışmalarla həyata keçirilir.
Keçilmış materialların təkrarı və möhkəmləndirilməsi prosesi ibtidai məktəbdə, demək olar ki,
hər bir dərsdə davam edir. Ancaq bu dərsi ayrıca bir dərsə ayıra bilərik. Eyni zamanda sinifdə yerinə yetiriləsi çalışmalar bütün şagirdlərin iştirakı ilə aparılmalıdır. Ayrı-ayrı mövzuları keçərkən zəif
şagirdləri də çalışdırmaq lazımdır. Dərsi elə təşkil etməliyik ki, (əgər lazım gələrsə), fərqli səviyyəli
(hazırkı) şagirdlərlə fərdi iş alınsın.
Sinifdə 1-7 saylı çalışmaları həll edirik. 1 saylı çalışmada verilmiş suallara diqqət yetirin:
Verilmiş ədəddə neçə onluq və yenə neçə təklik vardı? Məsələn 37-də 3 onluq və yenə 7 təklik
var.
2 saylı çalışmanın cavablarıdır: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Bütün bu ədədləri sadalayıb,
sonra lövhədə yazmalıdırlar.
3 saylı çalışmada ədədlərin müqayisə qaydalarını xatırlayırıq – görünür ki, 84 və 88 ədədləri 48
və 44 ədədlərindən böyük ədədlərdir. Ancaq onların arasında ən böyük ədəd 88-dir. 48-lə 44 arasında
ən kiçiyi 44-dür. Beləliklə, bu ədədlər arasındakı ən kiçik ədəd 44-dür (qalan hər birindən kiçikdir),
88 ədədlər arasında ən böyk ədəddir (qalan hər bir ədəddən böyükdür). Mötərizə içində verilmiş
cümlələri, kiçik, böyük olması haqqında fikir izah edilmişdir, şagirdlərə çatdıra bilərik.
4 saylı tapşırığın a), b) və q) çalışmalarında beşliklərdə onluqların miqdarının tapılmasına keçirik, qalan tapşırıqlarda onluqlar rənglə fərqlənmişdir.
5 saylı tapşırıqda sualı dəqiqləşdirə bilərik: onluqlar və yenə təkliklərlə verilmiş ədədi təsvir
edin.
6 saylı tapşırıqda ikiqat artırmanı xatırlayaq: 7 saylı tapşırığın nümunəsini bu cür müzakirə
edə bilərik (suallar vasitəsilə):
- 87 ədədi hansı iki yuvarlaq ədəd arasında yerləşir? (80 və 90 arasında)
- 87-dən onluqları ayırarkən, daha neçə təklik qalar? (7) - Beləliklə yaza bilərik ki, 87=80+7.
- 87 ədədinin ən yaxın onluğa tamamlanması üçün neçə təklik əlavə etmək laazımdır? (3)
- Nəyə görə o ən yaxındır? (Ona görə ki, bu onluq 87-yə üç əlavə etməklə alınır.)
- Ən yaxın yuvarlaq onluq hansıdır? (90)
- Beləliklə, 87+3=90 və ya 87=90–3 (burada toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqələrindən istifadə edirik).
- Bax, bu cür yavaş-yavaş, tələsmədən, suallar vasitəsilə, bəzən bizim köməyimizlə, bütün
məsələləri həll etməyimiz gərəkir..
Dərslikdə bu rubrika ilə təqdim olunan 1 - 8 çalışmaları ev tapşırığı verilir. Dəftərdə müvafiq
paraqrafda verilmiş tapşırıqları da istifadə edə bilərsiniz.
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95-ci dərs
Mövzu: Əvvəlki və sonrakı ədədlərin sadalanması, ədədlərin müqayisəsi, ədədlərin yazılışı, ikiqat
artırmaq - ikiqat azaltmaq.
Məqsəd: Yuxarıda göstərilən mövzular haqqında biliklərin möhkəmləndirilməsi, məsələlərin həlli
(Riyaz.II.1, Riyaz. II. 2. Riyaz. II. 3, Riyaz. II. 4).
İlkin şərtlər: Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlər, ədədlərin müqayisəsi bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Ev tapşırığını yoxlamaqla dərsə başlayırıq. Onlar əvvəlki dərsdə sinifdə həll edilən məsələlərə
bənzəyirlər.
Sonra sinif işi üzrə – dəftərdə yazı işi üçün nəzərə alınmış 8 - 11 tapşırıqlardan istifadə edə
bilərik.
11 saylı çalışmada cavabların isbat edilməsi isə, məsələn: belə ola bilər: 8 onluq 6 onluqdan
böyükdür (8>6), buna görə də 86>69. Əgər vaxtınız qalarsa bu cür çalışmalardan şagirdlər özləri
düşünüb, ümunilikdə təhlil etsinlər.
9
və 10 saylı tapşırıqları ev tapşırığı verilir. İş dəftərindəki tapşırıqlardan da istifadə etmək
olar.

96-cı dərs
Mövzu: Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlərin sadalanması, yazılışı, müqayisəsi.
Məqsəd: Məsələlərin həlli yolu ilə yuxarıda sadalanan mövzular ətrafında biliklərin möhkəmləndirilməsi, kombinatorik məsələlərin həlli, müzakirə – isbat etmə bacarıqlarının inkişafı (Riyaz,II,1.
Riyaz. II,2. Riyaz. II,2. Riyaz. II,3. Riyaz.II.3. Riyaz. II, 4.)
İlkin şərtlər: Birrəqəmli və ikirəqəmli ədədləri təhlil etmək, sadalamaq və müqayisə etmək
qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Əvvəlki məsələlərə nisbətən, şagirdlərə evə verilmiş tapşırıqda iki çalışma daha artıq səy tələb edir.
Bəzi şagirdlər, ola bisin, sadalanmış rəqəmlərdən ibarət bütün ikirəqəmli ədədləri yazsın, lakin
rəqəmlərin təkrarən yazılmasını unuda bilər. Bu məsələ ayrıca təhlil olunmalı və başqa əlavə sual da
verə bilərik: Onların arasında müxtəlif rəqəmlərlə yazılan ikirəqəmli ədəd nə qədərdir?
Lövhədə bu cür diaqam təsvir edə bilərik:
İkinci rəqəm 			
Alınan rəqəmlər
Birinci rəqəm 		
					
1					
					
					
5					
					
					
9					
					

1
5			
9
1
5			
9
1
5			
9
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11, 15, 19

51, 55, 59

91, 95, 99

Sonra “Düşün” rubrikası ilə təqdim edilmiş çalışmaların həllinə keçirik. Təlim prosesinin aparılmasını siz özünüz seçin, yadda saxlamaq lazımdır ki, bu tapşırıqlar asan deyil və sizin müdaxiləyə
ehtiyacları ola bilər (həlli əlavə suallar verməklə axtarılır).
1

saylı çalışmada 5 pillə saymaqla 25 söylənmiş olacaq.

saylı çalışmada 6-dan böyük 9-dan kiçik ədədlər 7 və 8-dir. Bunlardan yalnız 8 ədədi ikiqat
artırmaqla (4-ü) alınacaq.
2

3 saylı çalışmada 10-dan kiçikdir, məsələn: 9. Onu ikiqat artırmaqla 18 alınacaq. 8 də 10-dan kiçik
ədəddir, lakin onu ikiqat artırmaqla 16 alınacaq. 8-dən kiçik ədədləri ikiqat artırmaqla isə 16-dan kiçik
ədədlər alınacaq. Cavab 9-dur.
4 saylı çalışmada 11-dən böyük və 14-dən kiçik ədədlər 12, 13-dür. 12 altının ikiqat artırılması ilə

alınır. 13 heç bir ədədin ikiqat artırılması ilə alına bilməz, 6-nın ikiqat artırılması ilə 12 alına bilər, 7-nin
ikiqat artırılması ilə – 14. Belə də deyə bilərik, 13 bərabər ədədlərin cəmi deyil.
Ev tapşırığı üçün iş dəftərindən istifadə edə bilərik.

97-ci dərs
Mövzu: Cədvəl təsviri
Məqsəd: Cədvəl təsvirinin, cədvəldən istifadə etmək bacarıqlarının inkişafı (Riyaz II. 13.).
İlkin şərtlər: Məlumatları cədvəldə təsvir və təqdim etmə vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Riyazi oyun: “Cədvəldən istifadə etməyi bilirəm”.
Oyunda əsas məqsəd şagirdlərin cədvəlin istifadəsini, sorğuların və məlumatların istifadəsini
bacarmalarıdır. II başlıq, §2 , 4 nömrəli çalışmadan hər hansı bir cədvəli material kimi götürürük.
Həmin dərsdə iş dəftərində cədvəldən istifadə etməklə verilmiş çalışmaları da müzakirə edə bilərik.
Bəzi çalışmalar şagirdlərə ev tapşırığı kimi də verilə bilər. Şagirdləri xəbərdar edin ki, növbəti dərsdə onları yekunlaşdırıcı müstəqil yazı gözləyir və gələn dərsə hazır olsunlar – son dərslərdə keçilən
tapşırıqları təkrar etsinlər.

98-ci dərs
Mövzu: 100-dək ədədlər və keçilmiş materialdan məsələlər (yekunlaşdırıcı müstəqil yazı işi).
Məqsəd: Üçüncü başlığın materialları və keçilənlərin mənimsəmə səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi.
Gələcək təlim prosesində əldə edilən nəticələrə görə düzəlişlərin aparılması. Müstəqil iş qabiliyyətini
artırmaq.
İlkin şərtlər: Bu mərhələ üçün keçilən materiallara dair biliklər.
Resurslar: Müəllim tərəfindən hazırlanmış bilet (testlər) və iş vərəqləri.
II başlığın təlimi üçün ayrılmış son iki dərsdə müstəqil yazı işinə hazırlıq və keçiləsi məsələlər
təsvir edilmişdi. Eyni yanaşma ilə III başlığın materialı üzrə də hazırlıqlar aparacağıq. Qeyd edək ki,
bu fəslin sonunda təqdim olunmuş çalışmalar yalnız bu müstəqil yazı üçün nəzərdə tutulmur. Onların
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üzərində işləmək, şagirdləri müxtəlif viktorina, müsabiqələr, olimpiadalara hazırlıq işləri müəllim üçün
böyük bir məsuliyyətdir: müəllim burada müxtəlif mürəkkəblik və məzmun məqsədləri tapır, onlar
mürəkkəblik əsasında düzülməmişdir. Bu çalışmalardan şagirdlərin özünü qiymətləndirməsi məqsədi
ilə fəal şəkildə istifadə edə bilərik. Bəzi çalışmanın cavablarını təqdim edirik:
3. 7>6, 9<10, 9=9; 5. 40, 41, 30, 21, 61; 6. 90, 9 onluq, doxsan; 10. 10 → 20 → 30 → 40
→ 50; 13. 13, 1 onluq , 7 yumurta; 14. 28 , 2 onluq və yenə 8 təklik, 2; 15. Yox, bəli, yox, bəli;
19. 4 biletə, 25 lari; 20. 39>38; 83>81, an 89>81; 69>30; 22. Çərşənbə axşamı 13; cümə axşamı
14; 24. 15, 24, 33, 42, 51,60; 26. 20, 24, 26, 40, 42, 46, 60, 62, 64; bunlardan 50-dən böyükdür,
60, 62, 64. 29. Cümə günü. 41. 5+5+5+2+1, 5+5+5+1+1+1, 10+5+2+1, 10+5+1+1+1; 43. 43; 46. 72;
48.59; 49. 60; 53. 3 və ya 4-lə; 55. 40 lari; 56. 75; 58. 5; 59. 4,4; 64. 5; 65. 3.

99-cu dərs
Mövzu: 100-dək ədədlər və keçilmiş materialdan məsələlər.
Məqsəd: Müstəqil yazı təhlili üzrə aparılan materialın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, qeyd olunan
səhvlərin aradan qaldırılması.
İlkin şərtlər: Bu mərhələdə keçilən materialların öyrənilməsi.
Resurslar: Şagirdlərin yazı işləri.
Son dərsdə II başlığın təlimi üçün ayrılmış prinsiplərə əsaslanan dərs keçəcəyik. Ən vacib olan
amil nəticələrin açıq ümumiləşdirilməsi, müvəffəqiyyətin vurğulanması və göstərilən nöqsanları düzəltmək yollarıdır.
Dərsi bütün bu aktivliyə həsr edirik və ev tapşırığından əldə edilmiş nəticələr əsasında şagirdlərə
evə tapşırıq veririk.
Layihə: “Otağı addımla ölçürük”
Məqsəd: Praktiki məsələ ilə sayın əlaqələndirilməsi. Uzunluğu ölçmək üçün qeyri-standart ölçü
vahidindən istifadə edilməsi.
Bu aktivlikdən şagird praktiki fəaliyyəti zamanı istifadə edir. Uzunluğu ölçmək üçün müxtəlif
qeyri-standart vahidlərin istifadəsində əldə edilmiş fərqli nəticələr açıq müzakirə predmeti ola bilər
və şagirdləri universal ölçmə vahidi fikrinə gətirib çıxara bilər. Nəticələrin əyani vəsait kimi təsvirinə
qayğı, əhəmiyyətli bacarıqların inkişafına xidmət edir.
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IV fəsil

Fiqurlar
§1. Fiqurlar
100-cü dərs
Paraqraf üçün üç dərs ayırırıq
Mövzu: Fiqurlar
Məqsəd: Fiqurların - nöqtə, parça, sınıq xətt, əyri xətt - təsvirinin, çoxbucaqlıların tərəflərinin
ümumi nöqtələrinin, fiqurların ümumi tərəflərinin və təpə nöqtələrinin tapılmasının bacarığı üzrə
işləmək (Riyaz.II.8).
İlkin şərtlər: Bəzi xüsusi növ çoxbucaqlıların (məsələn, üçbucaqlı, dördbucaqlı) tanıma bacarığı.
Resurslar: Fiqurların modelləri (çoxbucaqlıların, dairənin), dərslik, iş dəftəri.
Dərsi artıq məlum olan fiqurların təsviri ilə başlayırıq. Şagirdlərə müxtəlif çoxbucaqlıların, dairənin
modelini təqdim edə bilərik, birinci fəsildə məsələyə xüsusi paragraf həsr etdik. Bu I sinifdə də
müzakirə olunmuşdur. Bu aktivlikdə fiqurların ümumi qiymətlərinə görə qruplaşdırmaq və müqayisə
etmək çox önəmlidir. Müəllim müxtəlif çoxbucaqlıların modellərini şagirdlərə təqdim edir.
- Bu fiqurları bəzən hansı ümumi adla yada salırıq? (çoxbucaqlı)
- Bu fiqurlar dairədən nə ilə fərqlənir? (çoxbucaqlının tərəfləri və təpə nöqtələri var).
- Onların arasından 4 təpə noqtəsi və 4 tərəfi olan çoxbucaqlıları seçin? (dördbucaqlılar).
- Üçbucaqlının neçə tərəfi var? Hər hansı iki tərəfin ümumi hissəsi nədir?
Hər iki tərəfin ümumi hissəsi nöqtədir, o üçbucaqlının təpə nöqtəsidir.
Burada nöqtə anlayışını fiqurun təpə nöqtəsi ilə, parşa anlayışını - fiqurun tərəfləri ilə əlaqələndiririk. Qeyd edirik ki, hər parçanın iki sonu var, hər sonu nöqtədir. Bundan sonra sınıq xətti təsvir
edərik. Bu dəfə yalnız açıq sınıq xətti təsvir etdik, sonradan qapalı sınıq xətti müzakirə edəcəyik.
Sonra dərslikdə təqdim olunmuş çalışmalara keçirik. 5-ci tapşırıqda bir neçə növ əyri xətt təqdim
olunub. Ola bilsin, onların fərqli təsvirini şagirdlər müxtəlif cür təqdim etsinlər: birinci iki əyri xəttin
sonu var, qalan ikisinin - yoxdur.
6-cı çalışmada dördbucaqlı təsvir olunub, onun bir tərəfində yerləşməyən təpə nöqtələrinin iki cütü
var. Bu diaqonal anlayışının propedevtikasıdır. 7-ci çalışmada dörd tilli sınıq xətt alınır.
İş dəftərində təqdim olunmuş çalışmalarla yeni anlayışlar mənimsəyə bilərsiniz. İlk üç çalışma
nisbətən asandır; 4 -cü isə yaradıcı yanaşma tələb edir.

114

Bir halda ki, dörd nöqtənin birləşməsinin bir çox
variantı var, aydındır, şagirdlərlə bu cür ətraflı analiz
aparmırıq, onların birləşməsinin 4 variantını anlamaq kifayətdir. Nöqtələr dördlüyündən heç bir üçlük
bir xətt üzərində yerləşməyən zaman (bu cür həll
iş dəftərində təqdim olunub), siz mümkün olan 12
variantı təqdim edərsiniz.

saylı çalışmanın cavablarıdır: a) məsələn,
; b) ; q)
; d)
.
Dərslikdəki uyğun rubrika ilə verilmiş birinci doqquz çalışmanı ev tapşırığı olaraq veririk.
5

101-ci dərs
Mövzu: Fiqurlar
Məqsəd: Fiqurların quruluşunun, fiqurun hər hansı əlamətinə görə qruplaşdırılmasının, qarşılıqlı
tamamlanmasının, ümumi sərhədi olan fiqurların tanınması bacarığının inkişafı (Riyaz.II.8).
İlkin şərtlər: Sadə fiqurların təsviri-tanınması bacarıqları.
Resurslar: Qayçı, yapışqan, kağız vərəqləri, dəftər, dərslik.
Dərsi ev tapşırığının yoxlanılması ilə başlayırıq. 9 saylı tapşırıqda I cüt üçbucaqlıların ümumi
tərəfi var, II və IV cütlüklərdə tərəfin hissəsi ümumidir (parça), III cütlükdə – bir nöqtə.
İşləmlər qrup çalışması şəklində davam edir, o Milli Tədris Planı ilə müəyyən edilmişdir (II.8)
və nail olunacaq məqsədlərlə bağlıdır; yalnız ola bilsin – göstərilmiş qayda ilə obyektlərin düzülüşünü
– II. 9 məqsədi də sadalayaq. “Qrup” rubrikası ilə verilmiş göstərişlərdən istifadə edirik.
Hər qrupa verilmiş fiqurların lazımi miqdarını kəsmək həvalə olunur və onların vasitəsilə verilmiş
fiquru qursunlar.
Qruplar fikirləşməli və lazım olan sayda fiqurlar kəsməli, ölçüləri nəzərə almalı, göstərilmiş fiquru
qurmalı, alınmış fiquru kağıza yapışdırmalı və rəngləməlidirlər.
Məsələn, altıbucaqlının quruluşu üçün 6 üçbucaqlı istifadə edə bilərlər
iki dördbucaqlı və ya

bu cür üç dördbucaqlı.

Altıbucaqlını 2 dördbucaqlı ilə və 2 üçbucaqlı ilə qura bilərlər
ilə və 4 üçbucaqlı ilə

və ya bü cür
, və ya 1 dördbucaqlı

. Aydındır ki, şagirdlərə bütun bu halları müzakirə etmələrini tapşıra

bilmərik.
Qiymətləndirmə zamanı nəzərə alınmalıdır - hansı qrup çox sayda fiqur qurdu; Onlardan hər bir
fiquru sadalamaqları, xüsusiyyətlərini və onların bir-biriləri ilə alaqəsini təsvir etməyi tələb etməlidirlər.
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Şagirdlər başqa qrupun təqdim etdiyi çalışmanı qiymətləndirə bilməlidirlər (həllin başqa üsulları
da ola bilər?). Qurmaq üçün lazım olan fiqurların sayının düzğün müəyyənləşdirilməsi bacarığı məntiqi
düşüncə ilə bağlıdır.
Ev tapşırığını iş dəftərindən veririk.

102-ci dərs
Mövzu: Fiqurlar
Məqsəd: Fiqurları tanıma, sadalama, qurma bacarıqlarının gücləndirilməsi (Riyaz.II.8).
İlkin şərtlər: Fiqurların - nöqtə, parça, sınıq xətt, dairə, çoxbucaqlı - tanınma bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
Çalışmanı “Düşün” rubrikası ilə təqdim olunmuş tapşırıqların müzakirəsinə ayırırıq.
I çalışmada sözlər qururlar, məsələn, ma, ca, al, mış, tu, qu
Şagirdlərə çalışmanı mürəkkəbləşdirmək də olar və dörd hərfli sözlərin düzəldilməsini tapşıraq,
bu cür, “qutu”, “alma”.
II çalışmada şagirdlər dördbucaqlıları, dairələri, üçbucaqlıları (qar babanın burunu), parçanı (ağzı
və çubuğu) tanımalıdırlar. Ola bilsin, bəziləri gözlərini nöqtə, bəziləri isə kiçik çevrələr hesab etsinlər,
qar babanın əlindəki süpürgə 8 bucaqlı ilə tamamlanır, ilbiz qabığı əyri xətlə təqdim olunub.
III çalışmada cavabın qeydindən başqa müzakirə də lazımdır: ən böyük ikirəqəmli ədəd verilmiş
ədədlərin böyüyü ilə başlamalıdır, hansının arxasından böyük rəqəmlər gəlir. Ən kiçik 0-dan fərqli
kiçik ədədlə başlayır və onun qalan kiçik ədədlər arxası ilə gəlir. Ədədlərin biri 0 olduğuna görə,
ən kiçik ədədi qurduqda 0-dan sonra gələn, onluqlar rəqəmi 0-dan başqa qalan kiçik rəqəmlərdən
seçiləcək.
İş dəftərinin 2 saylı çalışmasında 4 üçbucaqlının qurulması mümkündür.
2 saylı çalışmada dördbucaqlıların və üçbucaqlıların sayları bərabərdir.
Ev tapşırığını iş dəftərindən veririk.
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§2. Fiqurların ölçülərini müqayisə edirik.
Paraqrafda təqdim olunmuş material bütövlüklə Milli Tədris Planı ilə müəyyən edilmiş (II.10)
tələblərə cavab verir. Ona üç dərs ayırmışıq.
103-cü dərs
Mövzu: Fiqurların ölçülərinin müqayisəsi və müəyyən edilməsi.
Məqsəd: Fiqurların xətti ölçülərinin müqayisəsi və nəticəni uyğun terminlərlə ifadə etmə
bacarığının inkişafı; qeyri-standart ölçülü təkliklərin istifadəsi, fiqurların bərabərliyinin “bir-birini tamamlamaqla” təqdim olma bacarığının gücləndirilməsi (Riyaz.II.10).
İlkin şərtlər: Sadə fiqurları tanıma və sadalama bacarıqları.
Resurslar: Say çöpləri, kubiklər, dərslik, iş dəftəri.
Uşaqlarda əşyanın uzunluğuna, necə ki, əşyanın hər hansı bir xassəsi kimi ilkin təsəvvürü məktəbə
qədər yaranır. Məktəbdə oxumağa başlayan birinci ilindən uşaqlarda artıq əşyaların xətti ölçüləri
haqqında təsəvvürləri var (uzunluq, əşyaların hündürlüyü, əşyalar arasındakı məsafə). Bu zamana qədər
onlar artıq – uzundur, kiçikdir, bərabərdir - terminlərindən istifadə edə bilirdilər.
Verilmiş mövzunun öyrənilməsinin məqsədi bu təsəvvürün dəqiqləşdirilməsi və ölçmə prosesinin
anlayışına tərəf ilk addımların atılmasıdır (hələlik yalnız qeyri-standart ölçülü təkliklərdən istifadə
edərək), bu da Milli Standart Planının tələbləri ilə üst-üstə düşür.
Şagirdlərdən xahiş edək ki, tədris materialını təqdim edərkən tələsməsinlər - Milli Tədris Planına
uyğun olaraq hərəkət etsinlər (bu qanunla da tələb olunur və, fikrimizcə, didaktik cəhətdən də təsdiq
edilmişdir).
Müəllimlərə xatırladaq ki, kəmiyyətlərin ümumi qiyməti (eləcə də uzunluğun) bu cür kəmiyyətlər
üçün bərabərliyinin, bərabərsizliyinin istiqamətləri mövcuddur, hansı ki, praktiki yolla tapılır. Bütün bu
kəmiyyətləri ölçmək mümkündür - ölçü seçiləcək (hər hansı ölçü vahidi) və onunla müqayisə etmək
ölçmə deməkdir (bax, məs. 5, 11, 24, 27).
Natural ədədlər anlayışı dedikdə, 4 aspekt başa düşülür: sıra, say, hesablama komponenti, ölçmə
zamanı ədəddən istifadə. Hər hansı kəmiyyətin ölçüsü kəmiyyətin çoxluğundan təkliklərə ayırmaqla
və bu təkliklərdən kəmiyyətin müqayisəsini həyata keçirməklə əmələ gəlir.
Bu müqayisəni ədədə görə aparırıq: əgər ölçünün bu vahidi ədədlə tamamlanırsa, o zaman ölçü
vahidi natural ədədlə verilir. Hər nəyi ölçmək olarsa, o kəmiyyətdir. Uzunluq kəmiyyətdir. Ölçmə
nəticəsində ədəd, ölçü alırıq. Aydındır ki, hər kəmiyyətin öz ölçü vahidi (uzunluq, sahə...) var.
Riyaziyyatın istifadəsində hər hansı aspektlərdən biri müxtəlif kəmiyyətlərin yaranmasının qarşılıqlı
əlaqələri anlayışıdır.
Kəmiyyəti əlaqələndirən xassə sıra ilə düzülüşdür, hansı ki uzunluğu səciyyələndirir. Bu düzülüşün
təhlili ilə və müvafiq terminlərin istifadəsində müzakirəsi ilə dərsi başlayırıq. Əşyalardan istifadə edə
bilərik. Məsələn: müxtəlif uzunluqda iki çöpü müqayisə edək. Tutaq ki, birinci bir az uzun alındı,
sual veririk:
- Hansı çöp daha uzundur?
- Hansı çöp daha qısadır?
Sonra eyni uzunluqda iki çubuq götürürük və onların müqayisələri haqqında söhbət aparırıq.
Bundan sonra dərslikdəki birinci çalışmaya keçmək olar və orada qoyulan sualların köməyi ilə ölçmə
əməliyyatı (uzunluğu ədədlə ifadə etmə əməliyyatı) anlayışı üzərində çalışaq.
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Ölçü vahidi olaraq parça seçirik (damanın hər hansı bir tərəfini). Bu ölçü vahidindən istifadə
edərək flomasterin və qələmin uzunluqlarını təsvir edirik. Bu ədədlər uzunluğun ədədi qiymətləridir.
Bu cür dəqiqlik bu zaman vacib deyil, ancaq ölçü vahidindən istifadə edərkən verilmiş vəziyyətdə
ölçü vahidinin eyni olmasına diqqət yetirməliyik. Müəllim xatırladar ki, uzunluq obyektiv reallıqdır,
uzunluğun qiyməti - insanın təsəvvüründəki bu reallığın təsviridir.
Bərabər uzunluqlu əşyalar haqqında müzakirə 2 və 3 saylı çalışmalarda da davam edir. Əgər
əşyaları tamamlamaqla bir-birinə uyğun gəlirsə, onların uzunluqları bərabərdir - onlar ölçü vahidinin
eyni ədədi ilə təsvir olunurlar.
4 və 5 saylı çalışmalar düşündürmək üçün verilib ki, qeyri-standart ölçü vahidlərindən istifadə
edərkən eyni ölçü vahidinin seçilməsi vacibdir.
6 saylı çalışma parçada məsafənin xassəsinə aiddir - burada şagirdlərə izah edirik ki, parçanın
ucları arasındakı məsafə bu parçanın uzunluğudur. Əgər nöqtə parçaya aiddirsə, onda məsafə bir
ucundan bu nöqtəyə qədər və bu nöqtədən ikinci ucuna qədər bu parçanın sonları arasındakı məsafə
– bütün parçanın uzunluğudur. Parçaları lövhədə təsvir edərək şagirdlərlə birlikdə təhlil etməyiniz
yaxşı olardı.
7 saylı çalışmada məsafə su quyusundan darvazaya qədər Zazanın 80 addımıdır.
Bu rubrikaya uyğun tapşırıqları ev çalışması olaraq veririk. Fərdi tapşırıqları İş dəftərindən də
seçmək olar.

104-cü dərs
Mövzu: Fiqurların ölçüsünün qiymətləndirilməsi və müəyyən edilməsi.
Məqsəd: Fiqurların xətti ölçülərini müəyyən etmə anlayışı, qeyri-standart ölçülü vahidlərdən istifadə etmə bacarığının gücləndirilməsi (Riyaz.II.9.,Riyaz.II.10.)
İlkin şərtlər: Qeyri-standart ölçülü vahidlərin istifadəsi, xətti ölçülərin müqayisəsinin ilkin
təcrübəsi.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsi tamamilə evə verilmiş tapşırıqların yoxlanmasına və xətti ölçüdə olan fiqurlara dair sualların
təkrarına və möhkəmləndirilməsinə həsr edirik. Burada müstəvidəki oriyentasiyanın müəyyənləşdirilməsinə
(8) və kombinatorikaya (9) aid çalışmalar da əlavə edilib. Bu son məsələni məktəbdə ətraflı həll etmək
daha əlverişlidir. Müzakirələrdən biri bu cür ola bilər ( 9 -un 3 -cü çalışmasının həlli):
2
Nöqtələri nömrələyək. 1-ni bütün qalanlarla birləşdirməklə başlayaq, 4 parça
3
1
alınacaq, indi 2-ni 1-dən başqa qalanlarla birləşdirək.
4
3 parça alınacaq, 3-cü üçün 4-cü və 5-ci nöqtələrlə birləşdirməli olacağıq.
5
Ən son 4-cü 5-ci nöqtə ilə birləşəcək. Cəmi - 4+3+2+1=10. Gələcəkdə bu cür
çalışmaların həllinin başqa üsullarından da istifadə edəcəklər: hər nöqtədən parça keçəcək (5 • 4=20)
5.4
=10 .
və hər parça iki nöqtəni birləşdirdiyinə görə, onların miqdarı ikiqat azalacaq
2
İş dəftərindən seçib evə tapşırıq vermək olar.
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105-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin ikiqat artması və ikiqat azalması.
Məqsəd: Riyazi oyunlardan istifadə etməklə ikiqat artırma və ikiqat azaltma bacarığnın gücləndirilməsi.
İlkin şərtlər: Ədədlərin ikiqat artması və ikiqat azalması.
Resurslar: 1-dən 20-dək ədədlərin təsvir olunduğu açıqcalar.
Riyazi oyun: “İkiqat artırmaqda və ikiqat azaltmaqda yanılmıram”
Biz sinfi iki bərabər qrupa bölməklə oyuna başlayırıq. Şagirdlərin sayı təkdirsə, şagirdlərdən birini
– “hakim” - özünüzə köməkçi kimi təyin edin. Məsələn: əgər sinifdə 26 şagird varsa, bu zaman
hər qrupda 13 şagird olacaq və onlardan bəzisi iki kart götürəcək. Şagirdlərdən hansının iki kart
götürməli olduğunu qrup özü ona inanıb seçməlidir. Vaxtınızı itirməmək üçün bu prosedura nəzarət
etməlisiniz. Hər hansı bir kart təsvir edirsiniz, məsələn: 7 – sözlə ikiqat artırın. İkinci qrupda 14
nömrəli kart kimdədirsə, o kartı qaldırmalıdır. Oyunu davam etdirmək üçün təsvir olunmuş ədəd
dəyişilməlidir. Beləliklə, 20 ədədini söyləyənə qədər oyun davam edə bilər (birinci qrup - 1-10,
ikinci qrup - 1-10). Burada, ola bilsin ki, 9 ədədinin yarıya bölünməsi tapşırığında səhv edə
bilərlər.
Şagirdlərə açıq şəkildə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, hər qrupa 1-dən 20-dək (özü də daxil) ədədlər
paylanmışdır və elə ədəd göstərilməlidir ki, bu ədədlərlə cavab verilsin.
Müəyyən bir strategiya hazırlamaq lazımdır – qrup 1 ədədini nə zaman təsvir etməlidir, o, ən
sadə haldır. Oyun başa çatdıqdan sonra qruplar tərəfindən strategiyanın seçilməsi haqqında danışmaq
olar. Qiymətləndirərkən təqdimatın keyfiyyətini də nəzərə ala bilərik.
Ev tapşırığını iş dəftərindən seçmək olar.
4-cü və 5-ci çalışmalara diqqət yetirin, 4 saylı çalışmada xanalı fonda parça təsvir edilməmişdir.
Müvafiq ölçü aparmaqla, cavabı almaq mümkün deyil və ifadəni (çıxmaq) hesablamaq lazımdır – tamın
və hissənin uzunluqları fərqi qalan hissənin uzunluğudur. 5 saylı çalışmada şagirdlər görəcəklər ki, bir
nöqtədən ikinci bir nöqtəyə doğru “keçəriksə” yalnız iki mümkün istiqamətlə (yuxarı və sağa), yolun
uzunluğu marşrutun seçilməsindən asılı olmayacaq.
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§3. Fiqurların daxili və xarici nöqtələri. Fiqurun sərhədi.
Bu paraqrafa üç dərs ayırmışıq
106-cı dərs
Mövzu: Fiqurların daxili və xarici nöqtələri. Fiqurun sərhədi.
Məqsəd: Şagird fiqurların daxili və xarici nöqtələri, sərhəd nöqtələrini fərqləndirsin. Fiqurların
sərhədlərini, ümumi nöqtələrini təkmilləşdirsin və inkişaf etdirsin, həndəsi fiqurları müəyyənləşdirsin
(Riyaz.II.8.).
İlkin şərtlər: Sadə həndəsi fiqurları tanımaq bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri, lövhə.
Fiqurları təsvir etmək yollarından biri, bu fiqurun sərhəd, daxili və xarici sahələrini ayırmaqdır.
Dərsi lövhədə dairə təsvir etməklə, onun daxili, xarici və sərhəd nöqtələrini fərqləndirməklə başlasaq
yaxşı olar.
3 saylı çalışmada açıq sınıq xətt təsvir edilmişdir. Burada daxili və xarici nöqtələrin sadalanmasının mənası yoxdur – bütün sınıq xəttin nöqtələrindən başqa bu fiqurun eyni xassəsi var. Bu
xassəni bu cür izah edə bilərik. Üçbucaqlının daxili və xarici nöqtələrini istənilən xətlə birləşdirməklə
(əyri xətlə və ya parça ilə), bu xətt sərhədi keçir. Açıq sınıq xətt zamanı nöqtələri iki hissəyə eyni
işarələrlə ayırmaq mümkün deyil – hər iki nöqtəni düz xəttlə elə birləşdirə bilərik ki, o bu sınıq
xətdən keçməsin.
4 saylı çalışmada fiqurların ümumi hissəsi düz xəttin parçasıdır, bir sonu üçbucaqlının təpə
nöqtəsidir, - ikinci yox, hər ikisi sərhədə aiddir.
Biz bu rubrika ilə bağlı evə əsas müzakirə mövzusuna aid olan tapşırıqları veririk; Lakin çalışmaların bir hissəsi köhnə materialların ( 1 , 2 ) təkrarıdır və propedevtikasıdır ( 3 ).

107-ci dərs
Mövzu: Fiqurların daxili və xarici nöqtələri, sərhədi.
Məqsəd: Fiqurların daxili və xarici nöqtələri, sərhədinin təhlili, fiqurların ümumi sayının göstəriməsi qabiliyyətinin gücləndirilməsi (Riyaz. II, 8).
İlkin şərtlər: Fiqurların daxili və xarici nöqtələrini, sərhədini tapmaq bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri, say çöpləri, kubiklər.
Dərs tam onun əsas mövzusu ətrafında biliklərin araşdırılmasına və möhkəmlənməsinə həsr ol1
unmuşdur. Ev tapşırığını yoxlayırıq –
saylı çalışma əsasında tərtib edilmiş bərabərliklər və
bərabərsizliklər düzgündür ya yox, 2 saylı çalışmanın cavabları düzgündür ya yox.
3
saylı çalışmanı sinifdə əyani vəsaitlərlə həll etmək olar (məsələn: say çöpləri ilə). 17 say
çöpündən 10 çöp sayıb ayırırıq və ya 17 çöp təqdim edirik və onluğunu ayırırıq, onluğu ayırdıqdan
sonra 7 çöp qalacaq və i.a.
Aşağıdakı məsələlər əsas mövzu ilə bağlıdır. Dördüncü tapşırığın cavabı cədvəl şəklində təqdim
edilə bilər.

Daxili nöqtələri
Xarici nöqtələri
Sərhəd nöqtələri

2
3
4
120

saylı çalışmada nöqtələr bu cür qeyd edilmiş olar (onlar üçbucaqlını ayıran parça üzərində
yerləşdirilmişdir)
5

1

2

saylı çalışmada qeyd edilmiş nöqtə, dairənin sərhəd nöqtəsidir, üçbucaqlının xarici nöqtəsidir,
dördbucaqlının isə daxili nöqtəsidir.
7 saylı çalışmanın bu cür formalaşmış şəkildə olmağı məsləhətdir:
		
1 – parça 		
2 – sınıq xətt		
5 – dairə
		
3 – dördbucaqlı
4 – əyri xətt		
6 – dördbucaqlı.
6

1 və 2 üçbucaqlının ümumi nöqtəsi var. Hər üçbucaqlı üçün bu nöqtə təpə nöqtəsidir.
“Test” tapşırıqlarını yerinə yetirməklə dərsi bitiririk. İş dəftərindən evə tapşırıq veririk.
8

108-ci dərs
Mövzu: Fiqurların daxili və xarici nöqtələri, sərhəd nöqtələri.
Məqsəd: Verilmiş mövzu ətrafında materialın təkrarlanması, möhkəmləndirilməsi, biliyin yoxlanılması (Riyaz. II, 8).
İlkin şərtlər: Həndəsi fiqurların daxili və xarici nöqtələrini, sərhəd nöqtələrini tanımaq və müəyyən
etmək qabiliyyəti.
Resurslar: Kağız vərəqlər, qayçı, rəngli karandaşlar.
“VIP” (kim birinci olacaq) çalışmaları yaxşı inkişafetdirici alətdir və keçilmiş materialı təkrarlamaq üçün yaxşı bir vasitədir. İş müstəqil şəkildə aparılır. Şagirdlərin yazılarının qiymətləndirilməsi
dərsdə aparılır; Şagirdlərdən daha tez və daha az səhv yazanı tərifə layiqdirlər. Çalışmanın cavabları
aşağıdakılardır:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Sonra “Düşün” rubrikasında təsvir edilmiş çalışmaları qrup şəklində həll etməyə keçirik. Onun cavabı
üçbucaqlıların rənglənmiş bucaqlarının bir-birinin düzülüşü ilə alınır.

Ev tapşırığını iş dəftərindən verə bilərik.
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§4. Bu fiqurlar bərabərdirmi?
Paraqrafa üç dərs ayırmışıq
109-cu dərs
Mövzu: Bərabər fiqurlar.
Məqsəd: Bərabər fiqurların nümunələrinin müəyyənləşdirilməsi. Fiqurların bərabərliyinin qarşılıqlı
tamamlanma ilə yoxlanılması (Riyaz.: II. 10.).
İlkin şərtlər: Sadə həndəsi fiqurları tanımaq bacarığı
Resurslar: Hənədəsi fiqurların - dairənin, çoxbucaqlıların kağız modelləri. Dərslik, iş dəftəri.
Əvvəlki paraqrafın çalışmaları fiqurlar, onların sərhəd nöqtələri, fiqurların ümumi nöqtələrinə aid
idi. Söhbətimizi üçbucağın təpə nöqtəsindən keçən parça ilə iki yeni üçbucağa ayrılması zamanı davam
edə bilərik. Müəllim iki model təqdim edir. Birinci üçbucaqlıda ümumi tərəfləri qatlarkən, üçbucaqlılar
bir-birini tamamlayır – alınan üçbucaqlılar bərabərdirlər. İkinci halda isə yeni üçbucaqlıların bir-biri
ilə uyğunlaşması qeyri-mümkündür, bu iki üçbucaqlı bərabər deyil.
İndi dairənin standart altıbucaqlı kağız modellərini təqdim edə bilərik. Dairə zamanı bu məsələni
müzakirə edə bilərik: Dairədən elə bir parça keçirə bilərikmi ki, onu iki qatlarkən dairənin hissələri
bir-birini tamamlasın – və ya dairə iki bərabər fiqura ayrılsın?
Şagirdlərdən birini çağırırıq və xahiş edirik ki, dairəni elə iki hissəyə qatlasın ki, onlar bir-birini
tamamlasın. Daha çox əyani vəsait üçün dairə kəsmək olar. Sonra dərslikdə təqdim olunan
məsələlərin həllinə keçirik.
Bu fiqurları “tamamlama” ehtimalı ilə, fiqurlar bərabərliyini əlaqələndirdiyimizi nəzərə almalıyıq.
Paraqrafın əvvəlində bərabər üçbucaqlılar bir-birini “sürüşdürməklə” (paralel keçirtməklə) tamamlayır.
2 , 4 saylı çalışmalarda şagirdlərə “vərəqləri qatlamqla” fiqurların tamamlanmasının düzəldilməsini
təklif edirik. 3 saylı çalışmada bərabər parçaların uzunluqlarının müqayisəsinə diqqət edirik; 5 və
6 saylı çalışmalar vasitəsilə şagirdlərə bərabər fiqurların təsviri bacarıqlarını öyrədirik.
2 -ci
Ev tapşırığı üçün verilmiş çalışmalar yenə bərabər fiqurların təsvirinə aiddir, lakin
çalışmanın tapşırığında rəgləmək əvəzinə bərabər fiqurları qələmlə dairəyə alınmasını xahiş edə bilərik - bunlardan bəzən ikidir, bəzən – 3.

110-cu dərs
Mövzu: Bərabər fiqurlar.
Məqsəd: Bərabər fiqurların müəyyən edilməsi – nümayiş etdirilməsi bacarıqlarının gücləndirilməsi
(Riyaz.II,10).
İlkin şərtlər: Qruplaşdırmanın ilkin təcrübəsi, hər hansı bir atributuna görə, fiqurların müqayisəsi.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərs demək olar ki, tamamilə əsas mövzunun təkrarlanması və möhkəmləndirilməsinə həsr olunub.
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Ev tapşırığını yoxlayırıq; qapalı sonluğu olan çalışmalarla bir daha, yeni terminologiyanın
mənimsənmə keyfiyyətini yoxlayırıq.
Həndəsi məsələləri müzakirə edərkən, şagirdlərin “əllə“ olduqca çox işləmələri çox vacibdir - təsvir etsinlər, çəksinlər, kəssinlər yapışdırsınlar, tamamlasınlar; Bu, onlara formanın və xüsusiyyətlərin
daha yaxşı anlaşılmasına kömək edəcəkdir. Buna görə də çalışmaları həll edərkən fiqur modellərindən,
rəngli təsvirlərdən istifadə etməyə çalışın.
Dərsdə təlim prosesini həvəsləndirən, şagirdlərin söz ehtiyatını zənginləşdirən “Düşün” rubrikası
ilə təsvir edilmiş rebusların tapılması ilə yekunlaşdırırıq.
Yazıq				
Cəmilə
1) Yazı 			
2) Cəm
Evə tapşırıq iş dəftərindən verilir.

111-ci dərs
Mövzu: Fiqurların bərabərliyi.
Məqsədlər: Fiqurlardan başqa fiqurların alınması; bir-birini tamamlamaqla fiqurların bərabərliyinin
yoxlanması; Ümumi sərhədi olan fiqurların müəyyən edilməsi bacarıqlarının genişləndirilməsi. (Riyaz.
II, 9, Riyaz.II, 10).
İlkin şərtlər: Bərabər fiqurları sadə fiqurlardan seçib tanımaq, bərabərliyi yoxlama vərdişləri.
Resurslar: Müxtəlif fiqurdan ibarət kağız modelləri: qayçı, yapışqan.
.
Dərsi, hər zaman olduğu kimi, ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq. Şagirdlərə kağızdan kəsilmiş
müxtəlif həndəsi fiqurların modelini (adını çəkmədən) göstəririk və soruşuruq: “Hansı fiqurdur? Bu
fiqur haqqında nə bilirsiniz?”
• Bu qısa söhbətdən sonra sinfi 5-6 üzvdən ibarət olan qruplara bölürük, hər qrupa şəkildə
təsvir edilmiş fiqurların dəstini veririk.
• Hər qrupa verilmiş fiqurlara hər hansı parça keçirməklə iki eyni cür fiqurun alınması tapşırırlır.
• Hər qrup öz hazırladığı, onlardan tələb olunan işi təqdim edir, məsələn: altıbucaqlının altı
halının hamısını təsvir etsinlər. Şəkillərə baxın.		

		

			
• Şagirdlər öz işlərini təqdim edirlər.
Qiymətləndirmə: Müəllim hər bir qrupun verilmiş tapşırığı nə dərəcədə mükəmməl bir şəkildə
həyata keçirdiyini qeyd edir:
Hansı qrup bütün halların təhlilini bacardı (altıbucaqlıda altı hal var, kvadratda - 4; bərabəryanlı
üçbucaqda – 3).
			

123

• Şagirdlərlər öz işlərini necə təsvir edirlər.
• Fiqurları səciyyələndirirlər və bərabərliyi nümayiş etdirirlər.
• Fiqurların bərabərliyi konsepsiyasını düzgün təsvir edirlər.
• Əgər parça yalnız bir təpə nöqtədən, tərəflərinin orta nöqtələrindən keçirsə, (məntiqi təfəkkür)
bu halları fərqləndirirlər.
Aktivliyin sonunda müəllim adıçəkilən aktivliyi ümumiləşdirməlidir və diqqət tələb edən hallara
bir daha qayıtmalıdır, onları təhlil etsin, uğurlu şagirdləri seçsin və onların uğurlarını qeyd etsin, bütün
şagirdləri həvəsləndirsin. Qeyd edilmiş nöqsanları özü üçün qeydə alsın, gələcəkdə onların düzəlişinə
qayğı göstərsin.
Dərsin sonunda §5-də təqdim edilmiş tapşırıqlardan birinci yeddi çalışmanı evə tapşırıq veririk.
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§5. Təkrar
Bu paraqrafa dörd dərs ayırmışıq.
112-ci dərs
Mövzu: Gürcü pulu, 20 dairəsində ədədlərin toplanması və çıxılması, həndəsi fiqurları tanımaq,
ədədləri ikiqat artırmaq və ikiqat azaltmaq.
Məqsəd: Verilmiş mövzular ətrafında materialların təkrarı və möhkəmləndirilməsi (Riyaz. II. 2.,
Riyaz. II. 3., Riyaz. II. 5., Riyaz. II. 6., Riyaz. II. 8.)
İlkin şərtlər: 20 dairəsində ədədlərin toplanması və çıxılması, həndəsi fiqurların tanınması və
səciyyələndirilməsi qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsi ötən dərsdə evə verilmiş tapşırıqların yoxlanılması ilə başlayırıq və sonra isə dərslikdəki
bu paraqrafa aid verilmiş materialların müzakirəsinə keçirik. Bu aktivliklə keçdiyimiz materialların
mənimsənilmə səviyyəsini müəyyənləşdirəcəyik və tədris prosesini tənzimləyəcəyik.
Birinci çalışma gürcü pulundan və ədədin tərkibindən istifadə edilməsi ilə bağlıdır. Məsələn:
18 larilik dovşan almaq üçün, 1 on larilik, 1 beş larilik və 3 bir larilikdən istifadə edə bilərik;
18=10+5+1+1+1 və ya 1 on larilik, 1 beş larilik, 1 iki larilik və 1 bir larilikdən istifadə edə bilərik,
18=10+5+2+1.
Diqqət yetirməliyik ki, şagirdlər bütün halları müzakirə etməlidirlər, başqa variantlar da əlavə
edə bilərlər – məsələn: 17 larilik oyuncaq almağı. İkinci çalışmada toplayarkən yuvarlaq onluqlara
qədər toplama xassəsini xatırlamalıyıq, bu vərdişlər bizə ikirəqəmli ədədlərin toplanması zamanı da
lazım gələcək.
3-cü çalışmada həndəsi fiqurların bir-birindən fərqləndirilməsi və onların düzgün adlandırılması
tələb olunur. Növbəti üç çalışmada 20 dairəsində ədədlərin toplanması və çıxılmasını yada salırıq. 7-ci
çalışma ikiqat artma və ikiqat azalmanın təkrarı ilə bağlıdır. Bundan başqa əgər yenə vaxtınız qalarsa
iş dəftərindəki çalışmaları da müzakirə etmək olar.
Növbəti yeddi çalışmanı evə tapşırıq veririk.

113-cü dərs
Mövzu: Həndəsi fiqurlar, Cədvəllərin doldurulması, Yazılı nömrələmə, 20 dairəsində ədədi ifadələr,
dövrü ardıcıllığın təsviri və doldurulması.
Məqsəd: Yuxarıda göstərilən mövzular üzrə biliklərin yoxlanılması və gücləndirilməsi (Riyaz.
II.1., Riyaz. II. 2., Riyaz. II., 5., Riyaz. II. 6., Riyaz. II. 10., Riyaz. II. 13).
Resurslar Dərslik, iş dəftəri.
Ev tapşırıqlarını yoxlayırıq, hər çalışmanı birlikdə bir-bir yoxlayırıq ki, – bəlkə, bəzi şagird üçün
o çalışmalardan hər hansı biri çətin ola bilər. 10 saylı çalışmada cədvəli tərtibetmə “qanunauyğunluqlarını” nəzərə almalıdırlar. Üst sütundakı ədədlərə 4 əlavə etməklə alt sütundakı ədədləri almalıdırlar.
Sual əlavə edə bilərik: Nəzərə alınan qanunauyğunluqları pozmadan, cədvəli necə davam etmək
olar?
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11 saylı çalışmaya da vaxt ayıra bilərik və başqa halları da müzakirə edək: – “olduqca az
miqdarda işarələrin” aradan qaldırılması tələb olarsa.
12-ci çalışmada cümlələri riyazı simvollarla təsvir etmək lazım gəlir, yalnız 13-cü çalışma “qısa,
uzun” terminlərinin təkrarını tələb edir.
14-cü çalışmada təsvirləri dövrü ardıcıllıqlarla tərtib etmə qaydasının kəşfi və həmin qayda ilə
onun doldurulması tələb olunur. Sinfə başqa suallar da verə bilərik: növbəti hansı güllər olacaq?
Ev tapşırığını iş dəftərindən veririk.
Dərsin sonunda şagirdlərə növbəti dərsdə keçilən materiallar əsasında müstəqil yazı işləri olacağı
haqqında məlumat verin.

114-cü dərs
Mövzu: Biliklərimizi sınaqdan keçirək – müstəqil yazı işi.
Məqsəd: Keçilmiş materialın mənimsənilməsinin səviyyəsini müəyyənləşdirmək, biliklərin aşkarlanması və biliyi dərinləşdirmək qabiliyyətini inkişaf etdirmək.
İlkin şərtlər: IV başlıqdakı materialın ən azı qənaətbəxş səviyyədə öyrənilməsi.
Resurslar: Testi aparmaq üçün müəllim tərəfindən hazırlanmış fərdi biletlər və çalışma üçün
vərəqlər.
Bu cür aktivliyin keçirilməsi zamanı, müəllim, ötən fəsildə keçilmiş 33-cü, 34-cü, 53-cü, 54-cü
materiallar əsasında təqdim etdiyi tövsiyələrdə əhəmiyyətli və təşkil forması haqqında diqqətəlayiq
məlumatlar alacaq. Bir daha qeyd etmək istəyirik ki, bu başlığa məxsus olan çalışmalardan başqa siz
fəal hesab etdiyiniz digər diqqətəlayiq çalışmalar da seçə bilərsiniz. Bu çalışmalar sinif və məktəb
olimpiadalarına hazırlıq və təşkil, dərnək və digər inkişaf fəaliyyətləri üçün seçilə bilər. Növbəti dərsdə
siz şagirdləri dərsə fəal qatmaqla, şagirdlərin çalışmalarını açıq müzakirə etməli olacaqsınız.
Müstəqil yazı zamanı şagirdlərin yaradıcı bacarıqlarını nümayiş etdirmək sadə çalışmalarla birgə
çətin çalışmalar da seçilməlidir.
Buna nail olmaq, sinfin akademik səviyyəsinə uyğun olaraq elə də çətin bir pedaqoji işi ifadə
etmir.
Bu dəfə şagirdlərə ev tapşırığı verilmir.

115-ci dərs
Mövzu: Müstəqil yazı işinin nəticələrinin müzakirəsi.
Məqsəd: Keçilən materialların keyfiyyətini artırmaq, səhvləri müəyyən etmək və ya onlara qayğı
göstərmək.
İlkin şərtlər: Test zamanı müzakirə edilən çalışmaların məzmununu bilmək.
Resurslar: Şagirdlərin çalışmaları.
Bu dərslikdə dərc olunmuş 34-cü və 54-cü dərslər üçün təqdim edilmiş göstərişlərdə çalışmaların
müzakirə formaları və əhəmiyyəti barədə ətraflı məlumatlara nəzər salın.

126

İndi isə IV başlığın sonunda sadalanan ümumiləşdirici çalışmalardan bir sıra qeyri-trivial
çalışmaların cavabları ilə sizi tanış edəcəyik:

Çalışmada şagird qeyd olunmuş nöqtələri göy parçanın sonu ilə iki cür birləşdirə bilər. Birinci
halda 2 üçbucaqlı və 1 dördbucaqlı; ikinci halda isə 2 üçbucaqlı və 2 dördbucaqlı alacaq; Hətta hadisələrdən
hər biri ikinci sinif şagirdi üçün tam hüquqlu bir həll kimi qəbul edilə bilər.
1

5

–

;
1

1

6

– dörd üçbucaqlı

9

Təpə nöqtələrinə ədədlər yaza bilərik: 2 və 3.

;

–

7

;

8

–

4

4

4

1

10 Şagird sərhəd boyu yalnız sağa və yuxarı hərəkətin istənilən halında yolun uzunluğunun eyni

olduğunu faktlarına diqqət yetirə bilər.
10 – 12 dama;

11 –

,

17 – 18;

19 – heç kim durmur. 21 – 10 lari; 22 – 2 ədəd;

23 – 3-cür, 10+10, 10+5+5; 5+5+5+5;

26 – 4 gündə;

24 yalnız 5-lariliklər şagirdlərə 30 larini tərtib etmək üçün kifayət etməz. Deməli, ən azı 1 ədəd
10-larilik istifadə etməlidirlər: 10+5+5+5+5, 10+10+5+5 və 10+10+10.
25 20+20+10, 20+10+10+10 və 10+10+10+10;
26 Liya 8 laridən gündə 2 lari xərcləyirdi.

28 –

; 29 – 5 üçbucaqlı;

30 – 8 üçbucaqlı, 2 dördbucaqlı.
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V FƏSIL
Ədədlər in toplanması və çıxılması
§1. Ədədi ifadə
Bu paraqrafa üç dərs ayırmışıq.
116-cı dərs
Mövzu: Ədədi ifadə
Məqsəd: Ədədi ifadəni oxuma, qurma və qiymətini tapma bacarığının inkişafı, verilmiş ədədi
ifadənin ekvivalent ifadəsinin tapılması və sadə praktiki məsələlərin həlli zamanı bu bacarığın istifadəsi
(Riyaz.II. 5., Riyaz. II. 7.).
İlkin şərt: 20 dairəsində ədədlərin toplama və çıxma bacarığı.
Resurslar: Gürcü pul nişanlarının modelləri, dərslik, iş dəftəri.
Ədədi ifadələrin qiymətinin tapılması toplama və çıxma xassələri ilə əlaqədərdir. Bu mövzu Milli
Tədris Planı ilə də nəzərə alınır.
Şagirdlər üçün mötərizələri ədədi ifadə ilə əvəz etmək yenilikdir. Onların açlmasının qarşısında
duran bir ədədi ifadə ilə əvəz etməni yada salmaq, yazmaq lazımdır. Ədədi ifadə anlayışının təsviri
üçün lövhədə bir ədədi ifadə əməli ilə təsvirindən başlamaq əlverişlidir.
- 10 və 6-nın cəmini yazaq. Bu cəmi tapaq. 15 və 6-nın fərqini, 10 və 2-nin cəmini yazaq.
- Bu ifadə nədən ibarətdir (ədədlərdən, toplama və çıxmadan, yəni (+) və (-) işarələrindən).
- 3 və 7-nin cəmini yazaq. Bu cəmi hesablayaq. Ədəd, hansı ki bu bərabərliyin sağında yazılıb,
3+7 ədədi ifadənin qiyməti adlandırırıq.
Müəllimlər xatırlayacaqlar ki, biz (3+7)-yə 10-un bir yazılışı kimi baxırıq, bu riyazi baxışdır. Bu
yazılış 10-u ədədi ifadə şəklində təqdim edir. 10-u başqa ədədi ifadə şəklində də təqdim edə bilərik:
10= 2+8. (2+8) və (3+7) ədədi ifadələrinin qiymətləri 10-a bərabərdir. 10-u iki ekvivalent ədədi ifadə
şəklində təsvir edək. Bu cür ifadələr ədədlərin praktiki istifadələrinə cavab veirir, nə zaman ki, lazım
olan məbləği əlimizdə olan əskinaslarla və sikkələrlə tərtib edirik. Ona görə də, oyuncaq pullardan
istifadə edərək dərslikdə verilmiş uyğun məsələləri şagirdlərlə birlikdə həll etməlisiniz (və ya şagirdlərdən soruşmalısınız). Məsələn, 4-cü məsələ bu cürdür. Burada ədədi ifadələrin ekvivalentliyinin
müzakirəsinə böyük diqqət yetirməliyik.
2 Tapşırıqların həlli zamanı ədədi ifadənin ekvivalenti olan ədədi ifadə ilə təqdim etmək olar
və “10-a tamamlayaraq” ifadənin qiymətinin tapılmasını tamamlayaq, hansı ki, əməllərin xassələrindən
istifadə etməliyik:
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9+7= 9+(1+6)=(9+1)+6.
Öncə 9-a 1 toplayırıq - mötərizə içərisindəki əməli yerinə yetiririk, sonra 6 toplayırıq.
			
9+7=16
			
16–(4+2)=16–6=10
3-cü məsələnin uyğun olan ədədi ifadəsi bu cür görünür:
			
2+2=4
			
1+1+2=(1+1)+2=4.
Bu ifadələr ekvivalent ədədi ifadələrdir.
4-cü məsələnin həlli sonrakı ədədi ifadə ilə həll oluna bilər:
(10-3)-6 - öncə 3 lari, sonra 6 lari ödədi.
(10-6)-3 - öncə 6 lari, sonra 3 lari ödədi.
Bu məsələ şagirdə mötərizədən istifadəni anlamaqda kömək edir. Şagirdlərə şifahi hesablamalar
təklif etmək olar, 10-dan 4 və 5-in cəmini çıxsaq nə alınar. Düzgün cavabı aldıqdan sonra soruşuruq:
- Cavabı necə tapdınız (4 və 5-in cəmini tapdıq - 9, sora 10-dan 9-u çıxdıq).
Lövhədə ifadə yazırıq və onlardan soruşuruq: “10-dan 4 və 5-n cəmini çıxırıq. Bir dəfə yenə
sual veririk: 10-dan nəyi çıxırıq? (4 və 5-in cəmini). Necə qeyd etdik? (4 və 5-in cəmini mötərizə
içərisində yazdıq). İlk öncə hansı əməli yerinə yetiririk? (4 və 5-in cəmini tapırıq). Sonra hansı əməli
yerinə yetiririk? (10-dan 9-u çıxırıq). Cavabı yazın”.
Nəzərə alın ki, mötərizələrdən istifadə etmək, doğru bərabərliyin alınması üçün mötərizələri
düzgün qoymaq bu mərhələdə şagirdlər üçün asan olmayacaq (sinifdə yazı üçün məsələ: 6 ). Şagird əvvəlcə mötərizə xaricində yazılan ədədi ifadənin qiymətini hesablayır: 4–1+2=5. Əgər 1 almaq
istəyiriksə, onda 4-dən 1 və 2-nin cəmini çıxmalıyıq, öncə toplama yerinə yetirilməlidir, onun üçün
mötərizədən istifadə edirik:
			
6–(3–2)=5, 8–(5+1)=2, 10-(4+5)=1.
Bu rubrika ilə təqdim olunmuş 7 məsələni evə tapşırıq kimi veririk.
Lazım gəlsə, iş dəftərində verilmiş məsələlərdən istifadə edin.

117-ci dərs
Mövzu: Ədədi ifadə
Məqsəd: Ədədi ifadənin qurulması, qiymətinin tapılması bacarığının inkişafı, həlli xassələrinin
anlaşılması (Riyaz. II.5., Riyaz.II.7.)
İlkin şərt: 20 dairəsində toplama və çıxma bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsi, demək olar ki, tamamilə evə verilmiş tapşırıqlara və şagirdlər tərəfindən yeni mövzunun mənimsənilməsinə ayırırıq. Nəzərə alaq ki, mötərizələrdən istifadə etmək, mötərizələr qurmaq bu
mərhələdə şagirdlər üçün asan olmayacaq. Bu fakt təhlükəli deyil, bu suallara 3-cü və 4-cü siniflərdə
daha çox diqqət yetiriləcək.
Bu dəfə də ortaq müzakirələrlə, tələsmədən hər bir məsələnin həlli üsulları haqqda düşünməyə
çalışaq.
2 -ci və 9 -cu tapşırıqları nəzərə almasaq, əsasən 20-dək olan tapşırıqlarda əməllər yerinə
yetirilməlidir. Şagirdlərin diqqətini ona yönəltməliyik ki, mötərizələr bizə ilk öncə hansı əməlin yerinə
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yetirilməsini göstərir. Buna görə də 2 -cidə cavabı sıfıra bərabər olan 25-25-in fərqini, ancaq 9
-da – yuvarlaq onluqların çıxılmasını alırıq.
3 onluq – 2 onluq = 1 onluq, 30–20=10.
Şagirdləri 20-dən böyük ikirəqəmli ədədlərin çıxılmasını məmimsəmələri üçün hazırlıq başlanır.
2
məsələdə qiyməti 0-a bərabər olan bu cür ifadə olacaq: 16-(9+7).
3
Məsələni iki cür həll etmək mümkündür, ilk öncə ödənilən məbləği tapırıq - 3+1, sonra
çıxmanı yerinə yetiririk: 11-(3+1)=11-4=7. İki sualın verilməsi ilə cavabı tapmaq mümkündür; 3 lari
ödədikdən sonra neçə lari qaldı?
		
11-3=8.
Yenə 1 lari ödədikdən sonra neçə lari qaldı?
		
8-1=7
Bu da iki suallı məsələnin sistematik müzakirəsi üçün hazırlıq prosesidir.
4 -cü çalışmada ödəmənin iki üsulu var:
		
1+1+1+2=5
		
1+2+2=5
Ancaq, ola bilsin ki, Vato satıcıya 3 ədəd 2 larilik verib və 1 lari xırda götürə bilər.
5 -ci çalışmada üçüncü məsələyə uyğun ifadə ola bilər:
		
9+(8–5)
6 -cı da
3 -cü məsələnin həllində istifadə etdiyimiz müzakirə bizə əl verər.
7
saylı çalışma üçün də dərsdə vaxt ayırmalıyıq,
		
50–(20+10), 		
(50–20)–10.
Burada yuvarlaq onluqlar üzərində əməllər aparılır, hansı ki, onluqlarla saymaqla əlaqədardır və
şagirdlərə onları yerinə yetirmək çətin olmamalıdır. Lakin, gələcəkdə bu mövzuya yenə vaxt ayrılacaq.
Dərs bitənə qədər qalan zamanı iş dəftərində tapşırıqlar üçün ayrılmış məsələlər üzərində təhlil aparmaq
olar. Yaxşı olardı ki, analoji məzmunlu məsələlər fikirləşməyə şagirdlərə vaxt verəsiniz. Onların müzakirəsinə bütün sinfi cəlb etməlisiniz.
Tapşırığı iş dəftərindən veririk.

118-ci dərs
Mövzu: Həndəsi fiqurlar, dövrü ardıcıllığın tərtib olunması.
Məqsəd: Həndəsi fiqurların hər hansı atributu ilə qruplaşdırılmasının və onlardan tərtib olunmuş
dövrü ardıcıllığın qurulma qaydasının kəşfi bacarığının inkişafı (Riyaz.II.6.,Riyaz.II.8.)
İlkin Şərt: Həndəsi fiqurlar, ədədlərin müqayisəsi.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsi ev tapşırığının yoxlanması və ümumiləşdirici test tapşırığının tamamlanması ilə başlayırıq.
3 -cü məsələ güman ki, şagirdlərin bir hissəsi üçün çətin görünəcək, çünki onlar üçün məsələlərin
sxematik təsviri ilə işləmək yenilikdir. Sxemə uyğun hər hansı məsələnin müzakirəsi yaxşı olardı. Bu
cür məsələni fikirləşməyi şagirdlərə həvalə etməliyik. Ola bilsin özləri də nə isə bir nümunə təklif
etsinlər.
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Məsələn, “Ani pəncərənin yanından qapıyadək getmək üçün əvvəlcə 4 addım və sonra - daha 6
addım atdı. Geriyə döndükdə 8 addım addımladı. Pəncərənin yanına qayıtması üçün yenə neçə addım
addımlamalıdır?”
Sonra “Düşün” rubrikası ilə təqdim olunmuş qeyri-standart məsələlər həllinə keçirik. Burada bizim
iştirakımız bəzən çox fəal olmalıdır, çünki bəzi məsələlərin həllində şagirdlər çətinlik çəkə bilərlər.
Lakin, yardım edənə qədər şagirdlərə məsələnin şərtini yaxşı anlamaları haqqında ilk fikirlərini
söyləməyə imkan verməliyik və birlikdə ictimai müzakirə edək.
1 -ci məsələdə fiqurlar bu cür qayda ilə verilmişdir: tərəflərinin sayı 7 olan çoxbucaqlı, hansı
ki, yeddibucaqlı adlandırırlar (bu adı biz şagirdlərə izah etməliyik, onlar tərəflərinin sayının azalmasını
qeyd etməlidirlər), sonra altı tərəfi olan çoxbucaqlı gəlir, buraxılmış fiqur, dördbucaqlı, üçbucaqlı.
Beləliklə, ola bilsin buraxılmış fiqur beşbucaqlıdır.
2 Şəkildəki çoxbucaqlıları üçbucaqlılara və dördbucaqlılara ayırmaq olar və ya “mavi rəngli
çoxbucaqlılara” və “gül rəngli çoxbucaqlılara”.
3 Cəmi 10 ədəd var, yarıya böldükdə – 5-i üst sütunda, 5-i – alt sütunda yerləşəcək.
Hələ bu ədədləri azalan sıra ilə düzək:
		
28, 25, 23, 22, 19 		
18, 16, 15, 14, 13
Cədvəldə iki sıraya düzək:
28
18

25
16

23
15

22
14

19
13

Bu cür düzülüş məsələnin son şərtini qane etmir. 18 və 19-un yerlərini dəyişərək istənilən düzülüşü
alarıq.
28
25
23
22
18
19
16
15
14
13
Bu düzülüşün tapılmasının bir strategiyasıdır. Lakin ola bilsin şagirdlər başqa üsullar təklif etsinlər.
Məsələn,
28
25
23
19
18
22
16
15
14
13
(Üçüncü şərtdə “yalnız” sözün olmasına diqqət yetirin). Bu məsələni suallar verərək, şagirdlər
tərəfindən suallara cavab alaraq və uyğun müzakirələrlə həll edirik.
4 Verilmiş dördbucaqlının ikinci və dördüncü sətirlərində yalnız nöqtələrdir, üçüncü sətrində üçbucaqlılardır. Bu qeydlərlə a) bəndinin cavabının seçıilməsi asandır.
Ev tapşırığı olaraq iş dəftərindən məsələlər veririk.
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§2. Toplamanın xassələrini yada salırıq
Paraqrafa üç dərs ayırırıq
119-cu dərs
Mövzu: Toplamanın xassələri
Məqsəd: Toplamanın xassələrindən (komutativlik, assosiasiativlik) istifadə etmə bacarığının inkişafı (Riyaz.II.2., Riyaz. II. 7.)
İlkin şərtlər: Onluqlarla saymaqla və 20 dairəsində ədədləri toplama bacarığı.
Resurslar: Toplar, çubuqlar (müxtəlif rəngli), dərslik, iş dəftəri.
Milli Tədris Planının ikinci sinfin tədris proqramında “toplamanın komutativlik (yerdəyişmə) və assosiyativlik (qruplaşdırma) xassələrinin istifadəsi ədədi ifadələrin qiymətlərinin tapılması üçün nəzərdə
tutulur.” (II.7). Bu xassələrin istifadəsi hər zaman toplama əməlinin yerinə yetirilməsi ilə birlikdə
keçiriləcək əlaqəli aktivlikləri bildirir. Biz konsentrik olaraq qeyd olunmuş xassələrin istifadəsinin
ayrı-ayrılıqda tapşırıqlarda nə cür olmasını təqdim edirik və diqqət yetiririk.
Dərsi əvvəlki dərsdə müzakirə etdiyimiz bir “testin” təxmini cavablarının müzakirəsi ilə başlayırıq.
Hər hansı bir (6-cı) tapşırıqda verilmiş bərabərlikdən doğru bərabərliyin seçilməsi xahiş olunurdu:
		
2+6= 3+5,
3+6=6+2,
4+6=5+4.
Bu tapşırığın düzgün cavabını adlandırdıqdan sonra şagirdlərə müraciət edirik.
- Bərabərliyə diqqət yetirin: 3+6=6+2.
Fikirləşin, bərabərliyin düzgün olması üçün bu bərabərlikdə bir ədədi dəyişmək olarmı?
Şagirdlər müxtəlif variantlar axtarırlar. Onların diqqətlərini sonrakı iki yeni bərabərliyə yönəldirik.
		
2+6=6+2
və
3+ 6=6+3.
- Düzgün olmayan bərabərlikdə bir ədədi dəyişib düzgün bərabərlik almasını bacardıq. Sonuncu
bərabərlikdə hər bir ədədi ifadənin qiyməti nəyə bərabərdir? (9-a).
-İndi analoji olaraq 4+6=5+4 düzgün olmayan bərabərliyi dəyişməyə çalışın. Şagirdlərin özləri
variantlar təqdim edirlər.
- Yada salın, yenidən alınmış düzgün bərabərlik toplamanın hansı xassəsini göstərir?
Bu toplamanın yerdəyişmə xassəsi olduğunu şağirdlər yada salırlar - toplananların yerini dəyişməklə cəm dəyişmir (komutativlik xassəsi).
Bundan sonra dərslikdəki bu xassə ilə bağlı olan məsələlərin müzakirəsinə keçirik ( 1 və 2 ).
Sonra 3 saylı tapşırıqda təqdim olunmuş modelin eynisini istifadə edirik və qruplaşdırma (assosiyativlik) xassəsinin təqdiminə keçirik:
Üç müxtəlif rəngdə kürəcik götürürük - 5 qırmızı, 3göy, 2 yaşıl. Onların ümumi sayını müxtəlif
üsulla sayırıq və ekvivalent ifadələrin bərabərlik yazılışı şəklində cəmləşdiririk:
			
(5+3)+2=5+(3+2)
Bundan sonra 4 -cü tapşırığın müzakirəsi gəlir:
Toplama xassəsinin ilüstrasiyası 5 -ci məsələni həll edərkən istifadə olunur, bundan sonra uyğun
çalışma 6 -cı tapşırığın müzakirəsində davam edir. Burada şagirdlər, yəgin ki, toplamanı sadələşdirmək
üçün, yuvarlaq onluqlar yaradan toplananları qruplaşdırmağa çalışacaqlar (siz də buna fikir verin):

132

1 (5+5)+(4+1) 2. (7+3)+(4+6)
3 (8+2)+(3+7) 4, (6+4)+(3+6)

Ev tapşırığı ilə bağlı çalışmalar toplamanın xassələrinin daha yaxşı başa düşülməsini nəzərdə tutur.
Bu tapşırıqları sonrakı dərsdə ətraflı müzakirə etməliyik.

120-ci dərs
Mövzu: Toplamanın xassələri
Məqsəd: Toplamanın xassəsindən istifadə etmə qabiliyyətinin inkişafı (Riyaz. 7.)
İlkin şərtlər: İyirmi dairəsində ədədləri toplama bacarıqları.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsi bütövlükdə mövzu ilə bağlı məsələlər barədə biliklərin yoxlanmasına və möhkəmləndirilməsinə həsr edirik.
Ev tapşırığnı yoxlayırıq, qeyd olunan səhvlərə diqqət yetiririk və sinifdə açıq müzakirə aparırıq.
Birinci tapşırığın həllini yoxladıqda, 10 dənə birrəqəmli ədədin olduğunu nəzərə alırıq:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Bu ədədlərin hər biri üçün düzgün bərabərlik alınar. Hər bərabərlikdə boş damalarda yazılası olan eyni ədədin altından xətt çəkilməlidir.
Sonradan sual vermək olar: ikirəqəmli ədədlər zamanı necə olardı?
Güman ki, şagirdlər bu halda düzgün cavab deyəcəklər.
Doldurmanın yeganə variantı 2 -ci məsələnin hər bir bərabərliyində var. Burada işimiz assosiyativlik (qruplaşdırma) xassəsi ilə əlaqəlidir.
3 -cü məsələ ədədlərin dairəyə alınmasının əlverişli variantının axtarılması və ifadələrin qiymətlərinin tapılmasına dair toplama xassəsinin biliyi ilə əlaqədardır.
4 -cü məsələ də toplamanın xassələrindən istifadə edilməsi ilə bağlıdır.
Sonra tədris prosesini həvəsləndirən ümumiləşdirici “testlərin“ həllinə keçirik.
Burada “VİP”-in tapşırıqlarını həll etmək olar: 1 -ci tapşırıqda mötərizələri bu cür yaza bilərik.
20–(4–3)+1=20,
12–(6-6)+6=18
16–(11–3)=8,
8–2–(2–2)=6,
2 -ci tapşırıqda: 1 lari verdikdən sonra ikisinin birlikdə yenə 20 larisi olacaq, hərəsində – 10,
əvvəlcədən Teqada 11 lari, Laşada – 9 lari vardı.
Dərsin qalan vaxtını 119-cu dərsə və ya sonrakı – 120-ci dərs üçün ayrılmış tapşırıqların təhlili
üçün çalışsınlar.
Ev tapşırığı şagirdlərə iş dəftərindən veriləcək.
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121-ci dərs
Mövzu: Onluqlarla saymaq
Məqsəd: Onluqlarla sayma bacarığını inkişaf etdirmək. İkirəqəmli ədədlərin toplanmasına hazırlıq
(Riyaz.II.2.,Riyaz.II. 3.)
İlkin şərtlər: “Yuvarlaq“ (tam) onluqların, 100-dək ədədlərin sadalanması-düzülüş bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri, lövhə, açıqcalar (oyun üçün).
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra dərsdə qeyd olunmuş əsas məqsədə nail olamaq üçün, dərsə
riyazı oyunla davam edirik.
Bu oyunla ikirəqəmli ədədlərin toplanmasına və çıxılmasına hazırlaşırıq. Şagirdlərə ədədləri tez
seçmələrində, onluqlarla geriyə saydıqda (və ya irəli saydıqda) yaxşı anlaşılmaları vacibdir. Oyuna
verilmiş ədədlərdəki bir (və ya iki) onluğun buraxılması əlavə marağı artıracaq.
Hər qrup qalib gəlmək üçün düzgün strategiyanın seçilməsini bacarmalıdır - iştirakçılar hansı
ardıcıllıqla yarışda iştirak edəcəklər. Yarışın elementləri dərs prosesini maraqlı edir.
Əgər təsvir olunmuş oyundan sonra yetərli vaxtınız qalarsa, “rəngli ədədlər” aktivliyini yerinə
yetirmək olar.
Resurslar: Damalı vərəqlər, rəngli qələmlər (ən azı 10 müxtəlif rəngdə).
Sinfin təşkili: şagirdlər cütlüklərə ayırılırlar.
Aktivliyin təsviri: hər cütlüyə damalı vərəqlər və rəngli qələmlər paylanılır. Cütlüklər bir-birinin
ardınca on damanı müxtəlif rənglə, eynilə bu cür başqa sətirləri də rəngləyirlər. Eyni rəngdə olan
damalar alt-alta düşəcək. Sonra rəngli damaları ədədlərlə dolduracaqlar:
		
0, 1,2, ..., 9
		
10, 11, ..., 19
		
20, 21, ..., 29
		
30, 31, ..., 39
		
40, 41, ..., 49
		
................
		
90, 91, ..., 99.
Qeyd edək ki, hər bir damada bir ədəd yazılmalıdır. Bu qayda ilə hazırlanmış “rəngli ədədlər”
on-on ritmik sayarkən, səmərəli resursdur - eyni rəngli damalarda yerləşmiş ədədlərin ardıcıllıqla sadalanmasında 10 pillə ilə say alınması üçün bir ədəd söyləmək kifayətdir. Müəllim sıra ilə cütlükləri
seçir, ədədi adlandırır və cütlüklər hazırladıqları resursun köməyi ilə 10-10 ritmik sayaraq iki-üç ədədi
sadalayırlar.
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§3. Onluqların toplanması və çıxılması
Bu paraqrafa üç dərs ayırırıq.
122-ci dərs
Mövzu: Onluqların toplanması və çıxılması
Məqsəd: Onluqların (“yuvarlaq” ədədlərin) toplanmasının və çıxılmasının təqdim olunması; milli
pulun istifadə qabiliyyətinin inkişafı. (Riyaz. II.2.,Riyaz.II.7.)
İlkin şərtlər: Onluqlarla saymağın, 20 dairəsində ədədlərin toplama və çıxma bacarığı.
Resurslar: Çubuqlar, toplar, kubiklər, dərslik, iş dəftəri.
Onluqların (yəni yuvarlaq ədədlərin) toplanması və çıxılması üçün onluqlar modellərindən istifadə
edirik. Müəllim sinifdə bu modelləri, ola bilsin, on bağlama çubuq şəklində təqdim etsin:
- Neçə onluq çubuq təqdim olunub? (4 onluq)
- Yenə iki onluq əlavə edək, neçə olacaq?
5 onluq, 6 onluq, 6 onluq olacaq.
- Neçə onluq çubuq təqdim olunub? (5 onluq).
- 3 onluq çıxmaq istəyirik. Onluqları çıxırıq - geriyə sayırıq, olacaq 4 onluq, 3 onluq, 2onluq.
				
50–30=20.
Şagirdlərə izah edirik ki, onluqları ədəd oxunda göstərə bilərik. Burada bir pillə irəli - sonrakı
onluğa keçmək deməkdir, irəli sayırıq. Geriyə saydıqda pillədən aşağıda oluruq. Məsələn, 90-dan bir
pillə aşağıya gələndə oluruq 80-ci pillədə, 20-ni çıxmaq - iki onluq geriyə saymaq, aşağıya iki pillə
düşmək deməkdir.
Sinifdə həll olunan tapşırıqlarda da “yuvarlaq” ədədlərin toplama və çıxılmasının müxtəlif üsulları, onluqlarla irəli və geriyə saymaq, köməkçi əşyaların, ədədi pillədən istifadəsi təqdim olunub
(tapşırıqlar 1-9).
Ev tapşırığı üçün dərslikdə bu rubrika ilə verilmiş tapşırıqlar ayrılıb.

123-cü dərs
Mövzu: ”Yuvarlaq” ədədlərin toplanması və çıxılması
Məqsəd: ”Yuvarlaq” ədədlərin toplama və çıxılmasının müxtəlif üsulunun istifadə etmə qabiliyyətinin inkişafı, biliyin möhkəmləndirilməsi (Riyaz.II.2., Riyaz.II.5., Riyaz.II.7.)
İlkin şərtlər: Onluqlarla sayma, 20 dairəsində ədədləri toplama və çıxma vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsi demək olar ki, tamamilə evə verilmiş yuvarlaq ədədlərin toplama və çıxılmasına aid olan
tapşırıqların müzakirəsi üçün ayırırıq.
1
məsələdə cavabları yoxladıqdan sonra cavabın alınmasının müxtəlif istifadə üsulunun
prosesinin təqdim etmələrini şagirdlərdən xahiş edə bilərik (onluqlarla saymaq, ədəd oxu, əyani
vəsait)
2
məsələdə 5 onluğun və 2 onluğun fərqinin tapılması lazım olacaq; 50-20=30.
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məsələ bir baxışda mürəkkəb görünə bilər, həllini iki əməllə təsvir etmək olar, ancaq,
fikirləşirik, şagirdlər onun həllində çətinlik çəkməməlidirlər. İstəyinə görə hər hansı şagird tapşırığın
yazılışını və həlli prosesini təqdim edər (başqa şagirdlər öz rəylərini bildirirlər - təsdiq edərlər və ya
tənqidi düşüncələrini söyləyiələr).
Cəmi – 50 tetri
Ödədi:
qələmə – 20 t 		
		
pozana – 10 t
Qaytarmalıdırlar - ?
I üsul: Cəmi ödədi: 20+10=30
Qaytarmalıdırlar: 50–30=20 (tetri).
Başqa üsulun müzakirəsini başqa şagirdə təklif etmək olar.
II üsul: qələmi aldıqdan sonra qaytarılmalıdır
		
50–20=30 tetri,
Pozanı aldıqdan sonra – 30–10=20 (tetri).
Məsləhət görürük ki, həllin bu prosesini başqa şagirdlər də qiymətləndirsinlər, ələlxüsus məsələni
həll edə bilməyənlər. Baxmayaraq ki, tez-tez şagirdlərə valideynlər yardım edirlər. Sizin üçün bu cür
şagirdləri seçmək və onlara əlavə diqqət yetirmək çətin olmayacaq. Oxşar tapşırıqlar iş dəftərində
də təklif olunur və bu tapşırıqları sinifdə yerinə yetirmək üçün şagirdlərə həvalə etmək olar. Burada şagirdləri yaşıllıq haqqında düşündürəcək məsələlər də görəcəksiniz. Yadda saxlayın, şagirdlərin
diqqətini ətraf mühitin qorunmasına, təbii resurslardan qənaətlə istifadə etməsinə, cəmiyyətə, inkişaf
məsələlərinə doğru yönəltməlisiniz.
4 məsələdə 7 onluqdan 4 onluq silinib
		
70–40=30
Dərsi “testin” düzgün cavablarının seçilməsi ilə tamamlayırıq. Burada gürcü pulundan istifadə
etmək üçün “yuvarlaq” ədədlərin toplanması və çıxılması biliyi lazım olacaqdır.
Ev tapşırığı iş dəftərindən verilir.
3

124-cü dərs
Mövzu: Onluqların toplanması və çıxılması. Ədədlərin müqayisəsi
Məqsəd: “Çoxdur”, “azdır” – terminlərindən düzgün istifadə etmə qabiliyyətinin inkişafı,
“yuvarlaq” ədədlərin toplanmasına və çıxılmasına aid tapşırıqlar (Riyaz.II.2.,Riyaz.II.4.)
İlkin şərtlər: Onluqlarla sayın, yuvarlaq ədədlərin toplanmasının və çıxılmasının, ədədlərin
müqayisə edilməsi bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri
Ev işini yoxladıqdan sonra qrup çalışması - yarış keçiririk, “VİP” rubrikası ilə verilmiş tapşırıqlardan istifadə edirik, nəticələr tez və düzgünlüyünə görə, həmçinin seçimi izah etmək qabiliyyətinə görə
cəmləşdirilir.
2 		Salome

15 lari
136

		Sandro
Əgər Salomedən 3 lari götürsək, onda onların məbləğləri bərabərləşəcək - 12 lari bərabər sayda
bölünəcək və hərəsinin 6 larisi olacaq. Salomenin 9 larisi, Sandronun 6 larisi var imiş. Bəzi şagirdlər
cavabı ola bilsin şifahi versinlər (yoxlama metodu ilə).
Raketka
3 		
30 lari
		
Top
Raketkanın qiyməti = 2 topun qiymətinə,
Deməli, 30 lari ilə 3 eyni cür top almaq mümkündür
			
30=10+10+10
Deməli, topun qiyməti 10 laridir,
İki topun qiyməti – 20 laridir, Raketkanın – 20 lari.
Burada da ola bilsin bəzi şagirdlər cavabı şifahi tapsınlar. Aktivliyi genişləndirmək iş dəftərində
olan birinci üç tapşırıqla mümkündür. Qalan tapşırıqları ev tapşırığı olaraq istifadə edirik.
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§4. Ədəd oxundan istifadə edirik
Bu paraqrafa 2 dərs ayrılıb
125-ci dərs
Mövzu: Ədəd oxundan istifadə
Məqsəd: Əməldə məchul komponentin müxtəlif üsullarından istifadə etməklə – saymaqla, ədədi
pillə ilə - toplama (çıxma) zamanı məchul komponenti tapma qabiliyyətinin inkişafı. (Riyaz.II.5.,
Riyaz.II. 7.)
İlkin şərtlər: Toplama, cəm, azalan, çıxılan, fərq terminlərinə dair biliklər.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri, lövhə.
Biz əvvəlcədən də ədədi oxdan, saymaqdan (irəliyə və geriyə) istifadə edərək məchul komponentin
tapılmasını öyrənmişdik.
Bu dərsdə daha bir dəfə şagirdlərə terminləri yada salmalıyıq: toplanan, cəm, azalan, çıxılan, fərq.
Sözlə qurulmuş cümlələrin uyğun ədədi bərabərliyinin yazılışından sonra bərabərlikdə olan komponentin adı haqda söhbət aparırıq.
Əvvəlki dərsdə keçılmış mövzunun təkrarı və uyğun bərabərliyin yazılışı ilə dərsə başlaya bilərik.
Məsələn, şagirdlər tərəfindən onluqların toplanmasının və çıxılmasının mənimsəmə səviyəsini, ədədi
oxdan istifadə bacarığını yoxlayırıq.
Ədədi pilləni lövhədə təsvir edirik və şagirdlərdən soruşuruq:
- Tutaq ki, 8 və 4-ün cəmini tapmaq istəyirik, ədədi pillədən necə istifadə edək?
8-dən irəliyə sayaraq- pillədə 4 addım “sıçrayırıq”, 12-ci pillədə olacağıq. Beləliklə, 8+4 nəyə
bərabərdir?
				
8+4=12
- Bərabərlikdə 8 və 4-ə nə deyilir? (toplananlar). Bərabərlikdəki 12-yə nə deyilir? (cəm)
- Tutaq ki, hər hansı bir toplanan məchuldur: 9+?=12, ikinci toplananı necə tapaq? Hansı ədəddən saymağa başlayırıq? 9-dan neçəyə qədər sayırıq? (12-dək), Neçə ədəd saydıq?(3). Beləliklə, məchul
ədəd nəyə bərabərdir? (3-ə).
- İndi məchul çıxılanı tapaq. 5 almaq üçün 11-dən hansı ədədi çıxmalıyıq? 11–?=5. Ədədi
pillədə hansı ədəddən saymağa başlayırıq? (11-dən). Hansı ədədə qədər sayırıq? (5-dək). 5-dək neçə
ədəd saydıq? (6). Beləliklə, məchul çıxılan nəyə bərabərdir? (6-ya).
4 və 5 -ci tapşırığı analoji olaraq həll edirik.
6 -cı tapşırıqda ədədlərin onluq mərtəbəsinin yazılışını yada salırıq.
7 -ci və 8 -ci tapşırıqlarda həlli yolunu və hesablama üsulunu özləri seçsinlər. Müzakirədə
hər şagirdin mövqeyi növbəti çalışmanın planlaşdırması üçün müəllimə yaxşı indikatordur. Şagirdlərə
uyğun tapşırıqlar fikirləşmələrini təklif edirik və onları sinifdə həll edirik.
Bu rubrika ilə təqdim olunmuş dərslikdəki üç çalışmanı ev tapşırığı olaraq veririk. Bu tapşırıqların
həlli üçün şagirdlərə dəftərdə ədədi pilləni təsvir etmək lazım olacaq.
Tapşırıq verdikdə iş dəftərində verilmiş tapşırıqlardan istifadə etmək olar.
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126-cı dərs
Mövu: Ədədi pillədən istifadə
Məqsəd: Əməldə məchul komponentin tapılması zamanı ədədi pillədən istifadə etmə bacarığının
yoxlanılması. (Riyaz.II. 7.)
İlkin şərtlər: Əməldə komponentlərin sadalanması, ədədi pillədən istifadə etmə qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri, lövhə.
Ev tapşırığının yoxlanması yolu ilə şagirdlər tərəfindən ədədi pillədən istifadə edərək məchul
komponentin tapılması üsulunun mənimsənməsini yoxlayırıq.
Hər bir şagirdin məchul komponentin tapılması bacarığı yoxlanmalıdır; Şagird bu prosesi təsvir
etməyi bacarmalıdır. Habelə, özü analoji tapşırıqlar tərtib etməli və həll etmək və müzakirə etmək
üçün sinifə təqdim etməlidir.
Buradaca “test” tapşırıqlarını həll edirik. Tapşırıq iş dəftərindən veriləcək. Əgər vaxt qalsa, bu
tapşırıqların bir hissəsini əvvəlcədən sinifdə müzakirə etmək olar.
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§5. Birrəqəmli ədəd toplayaq
Bu paraqrafa üç dərs ayırmışıq
127-ci dərs
Mövzu: Birrəqəmli ədədin toplanması
Məqsəd: Əyani vəsaitdən istifadə, ədədin mövqeli sistemdə yazılışından, ədəd oxundan istifadə
edərək ikirəqəmli ədədə birrəqəmli ədədi toplamaq anlayışı (Riyaz.II.1., Riyaz.II.2.)
İlkin şərtlər: İkirəqəmli ədədin yazılı nömrələnməsi, 20 dairəsində ədədləri toplama bacarığı.
Resurslar: Çubuqlar, kürəciklər, kubiklər, dərslik, iş dəftəri.
Biz bir neçə dəfə qeyd etdik ki, öyrənilən bilik əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə daha dərindən
və anlayışlı mənimsənilir. Bütün dərs müxtəlif fənlərdən və ədəd oxundan istifadə edərək keçilir.
Məsələn, ikirəqəmli ədəd olan 23-ü iki onluq bağlama şəklində və daha 3 ədəd çubuqla təsvir edək.
Əgər 4 çubuğu toplasaq, onda bu 4 çubuğu tək çubuqlar üçlüyü ilə birləşdiririk, alarıq 7 çubuq,
ondan əlavə - çubuqların 2 onluğunu.
Bu aktivliyi şagirdlərlə birlikdə müzakirə etməklə keçirmək olar.
- Bu iki onluqla və yenə üç təkliklə hansı ədəd təsvir olunub?
- Bu dörd çubuqla hansı ədəd təsvir olunub?
- Üç və dörd təklik neçə təklik yaradır? Təklikləri birləşdirək.
- İndi neçə onluğumuz var? Yenə neçə təkliyimiz?
- İki onluq və 7 təklik hansı ədədi göstərir?
Əyani vəsaitdən istifadə edərək başqa tapşırıqların müzakirəsinə davam edirik. Belə bir aktivlik
də keçirmək mümkündür. Müəllim masanın üstünə əşyanın 2 onluğunu düzür və 20-dən böyük ədədin
kartını göstərir, məsələn 27-ni. Kartda verilən sayı alana qədər şagird əşyalar qrupuna o qədər əşya
əlavə etməlidir. Bu aktivliyi başqa ədədlər üzərində də davam etmək olar, yalnız toplananlardan biri
yuvarlaq onluq olmalıdır.
Sonra lövhədə ədəd oxu çəkirik və saymaqdan istifadə edərək verilmiş ədədə birrəqəmli ədədi
toplayırıq:
				
27+5=32

Şagirdləri lövhəyə çağırırıq və bu üsulla tapşırıqlardakı birrəqəmli ədədlərin toplanmasını
müzakirə edirik.
İkinci üsulun təqdimatı ədəd anlayışının sıra aspekti ilə əlaqədardır - onun əsası Peano aksiomları
sistemidir (bu sistem haqqında biz birinci sinfin müəllim dərsliyində söhbət apardıq və müəllim bununla mütləq tanış olmalıdır). Burada toplama sıra aspekti ilə – sonrakı istiqamətlə bağlıdır, a ədədinə 1
əlavə etdikdə, a-dan sonrakı ədəd alınır (1 pillə sayaraq a-dan sonrakı ədəd alınır, a-ya b-dən sonrakını
topladıqda (a+b)-dən sonrakı alınır. Bütün bunlar 1 pillə ilə saymaqla bağlıdır. (58+3) cəmi (58+2)-dən
sonrakıdır, (58+2) cəmi (58+1)-dən sonrakıdır. Deməli, 58-dən sonrakı ədəd sadalanmalıdır - yəni 59,
sonra 60, 60-dan sonra 61; 58-dən sonra sayırıq: 59,60,61; 61=58+3. Bu müzakirəni toplamanın belə
üsulu ilə sadə elmi təsvirin təməli kimi hesab etmək olar.
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Burada sadalanmış termınlər: aksiomlar sistemi, sıra aspekti, elmi təməllər yalnız müəllimlər üçün
və onlardan şagirdlərlə istifadə etməsi üçün verilir. Onların haqqında müzakirə yalnız müəllimlərə
aiddir.
Ev tapşırığını iş dəftərindən veririk. Əvvəlcədən, əgər dərsdə buna imkan varsa, şagirdlərlə
birlikdə bu tapşırıqları qısa müzakirə etmək olar.

128-сi dərs
Mövzu: Birrəqəmli ədədin toplanması
Məqsəd: Birrəqəmli ədədin müxtəlif üsullarla toplanmasına dair vərdişlər. (Riyaz.II. 1., Riyaz.II.2.)
İlkin şərtlər: 1 pillə ilə saymanın, 20-dək ədədləri toplamanın, ədədi oxun və yazılı nömrələnmənin istıfadəsi bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Tapşırığı yoxladıqdan sonra birrəqəmli ədədin müxtəlif üsullarla toplanmasına aid tapşırıqların
müzakirəsinə davam edirik; dərslikdəki 1-4 tapşırıqlardan istifadə edirik. 1-ci və 2-ci tapşırıq
mövqeli sistemin istifadəsi ilə, ancaq 3,4 tapşırıqlar (ədədi oxdan da istifadə etmək olar) saymaqla
əlaqəlidirlər.
Dərsdə “Kartlar” aktivliyindən istifadə edə bilərik.
Resurslar: Say çubuqları, çubuqları on-on bağlamağa rezin, kartlar.
Sinfin təşkili: şagirdləri cütlüklərə ayırırıq.
Aktivliyin gedişatı: şagirdlərin hər cütlüyünə say çubuqları və rezin paylanılır. Üzərində ikirəqəmli
və birrəqəmli ədədin toplanmasına aid nümunə ilə verilmiş kartları müəllimin masasına düzürük. Hər
cütlüyün nümayəndəsi bir kart seçir. Hər cütlüyə seçilmiş tapşırığın çubuqlarla “təsvir edilməsi” və
nəticənin yazılışı həvalə edilir. Məsələn, “26+8” halında çubuqların 2 bağlamasına və 6 çubuğuna 8
çubuq toplayırıq, 3 bağlama və yenə 4 çubuq alınar: 26+8=34.

Ev tapşırığı olaraq

1

- 8 -dək tapşırıqlar verilir.
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129-cu dərs
Mövzu: Birrəqəmli ədədin toplanması
Məqsəd: Verilmiş ədədə görə müxtəlif üsullarla toplamanın mənimsəmə bacarığının yoxlanması,
biliyin möhkəmləndirilməsi (Riyaz.II.1., Riyaz.II.2.)
İlkin şərtlər: Yazılı və şıfahi nömrələnmənin, 1 pillə ilə saymağın istifadəsi bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsi bütövlüklə ev tapşırıqlarının müzakirəsinə, şagirdlər tərəfindən onların yoxlanmasına
ayırırıq.
1 - 4
tapşırıqlara uyğun olaraq şagirdlər ədədi ifadələri dəftərə köçürməlidirlər:

		

+

41
4

+

26
3

+

37
2

+

24
3

Dərslikdə sağ tərəfdə verilmiş şəklə əsasən nəticədə alınan prosesi izah etsinlər.
5 - 10 tapşırıqlarında isə toplama saymaqla yerinə yetirilir; məsələn, 18+4-də 18-dən 4 ədəd
sayırıq, 19, 20, 21, 22, beləliklə, 18+4=22.
Bu prosesi şagird ədədi oxla da təsvir edə bilər; əgər dəftərində bunu yerinə yetirməyibsə, o
zaman onu lövhəyə çağırırıq və o, bu prosesi lövhədə təsvir etməlidir.
Şagirdlərə tapşırın, özləri analoji tapşırıqlar fikirləşsinlər və sinfə təqdim etsinlər. Onların izahları
ümumi müzakirə və şərhlərlə olmalıdır.
Evə “test” tapşırıqlarını vermək olar. Onlar sadədirlər, müəllim iş dəftərindən müxtəlif tapşırıqlar da
verə bilər.
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§6. Birrəqəmli ədədi çıxırıq
130-cu dərs
Mövzu: Birrəqəmli ədədlərin çıxılması
Məqsəd: İkirəqəmli ədədlərin mövqeli sistemində ədədin çıxılmasını təsvir etmək, çıxdıqda isə
geriyə saymadan istifadə etmək. Sadə illüstrasiyalı tapşırıqların həlli bacarığının inkişafı. (Riyaz.
II.1.,Riyaz.II.2.)
İlkin şərtlər: 1 addım geriyə saymaqla, ədəd oxundan istifadə etməklə, mövqeli sistemdə ədədi
yazma bacarığı.
Resurslar: Çubuqlar, kubiklər, kürəciklər, dərslik, iş dəftəri.
Tapşırığı yoxlamaqla əvvəlki mövzunu yada salırıq və əşyalardan istifadə edərək verilmiş ədədə
birrəqəmli ədədin toplanmasının təqdimatını yenidən göstəririk. Sonra əşyalardan istifadə edərək çıxmanın təqdimatına keçirik. Lövhədə ədəd oxunu və ədədi pilləni təsvir edirik və 1 addım geriyə
sayaraq çıxmanı yerinə yetiririk: 64-5

64-dən 5 ədəd geriyə saydıqda 59-dur (geri “addımlamaqla”); 64–5=59.
Həmin dərsdə dərslikdəki 1 - 8 saylı tapşırıqlardan istifadə etmək məsləhətdir.
Ev tapşıığı olaraq bu rubrika ilə verilmiş 1 - 11 saylı tapşırıqlar verilir.

131-ci dərs
Mövzu: Birrəqəmli ədədin çıxılması.
Məqsəd: Bir pillə geriyə saymağın, ədədi pillənin, ədəd oxunun istifadə edilməsi bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərs bütövlüklə paraqrafda verilmiş mövzu ətrafında biliyin möhkəmləndirilməsinə, verilmiş
tapşırıqların necə mənimsənilməsinin yoxlanmasına ayrılır. Bu proses evə verilmiş tapşırıqların müzakirəsi və buraxılmış səhvlərin düzəlişi ilə davam edir.
Xüsusi ilə şagirdlər tərəfindən həll edilmiş 1 - 11 tapşırıqlara diqqət yetirin.
9 -cu tapşırığın sualına bu cür cavab verə bilərik: geriyə saymaq əvəzinə Kote ola bilsin irəli
saymadan istifadə etdi.
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Tiniko 4 təkliyi onluqlar rəqəmindən çıxdı.
10 İmeda təkliyi onluqlara da, təkliklərə də topladı. Burada şagirdlərdən xahiş etməliyik ki,
əməlləri düzgün aparsınlar və nəticələrin əldə edilmə prosesini izah etsinlər.
Bu paraqrafdakı “Düşün” rubrikasının tapşırıqları ikirəqəmli və birrəqəmli ədədlərin toplama-çıxma
mövzusunda tətbiq olunur. Bütün tapşırıqlarda onluqlar mərtəbəsinin rəqəminin dəyişmədiyini şagirdlərinin özlərinin anlaması çox vacibdir - bunu nəzərə alaraq, tapşırıqlar birrəqəmli ədədlərlə məhdudlaşdırılacaq.
Əgər dərsin sonunda bir neçə dəqiqəniz qalarsa, “kartlar” aktivliyindən istifadə edə bilərsiniz (bax
dərs 128), yalnız kartdakı tapşırıqlar çıxmaya aid olmalıdır.
Ev tapşırığnı iş dəftərindən veririk.
10

132-ci dərs
Mövzu: “Onluqlarla saymaq”.
Məqsəd: On pillə ilə sayma bacarığının möhkəmləndirilməsi
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Riyazi oyun:
“Onluqlarla (on pillə) sayaraq” yanılmıram
Bu riyazi oyun şagirdlərdə onluqları bir-birindən ayırma bacarıqlarını, onluqlarla irəli və geri
sayma bacarıqlarını inkişaf etdirir. 100-dək ədədlərin 10 sinif şəklində təsvir etmə bacarığının dərki
mövqeli sistemin özünəməxsus seçimi üçün yaxşı vasitədir.
Növbəti tapşırıqlar üçün yaxşı ilkin şərtlər olacaqdır (toplama və çıxma zamanı onluqlarla saymaqdan istifadə etmək). Uşaqlar kollektivin müvəffəqiyyətinə, kollektivin digər üzvləri üçün məsuliyyətinə olan töhfənin əhəmiyyətini daha yaxşı başa düşürlər. Bir daha qeyd edək ki, biliklə
dəstəklənməmiş fəaliyyət uğursuzluğa səbəb ola bilər.
Ev tapşırığını iş dəftərindən veririk.
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§7. Onluqları sayırıq və toplayırıq
Paraqraf üçün dörd dərs ayrılmışdır.
133-cü dərs
Mövzu: “Yuvarlaq” ədədlərin toplanması.
Məqsəd: Mövqeli sistemi nümayiş etdirməklə “yuvarlaq” ədədləri toplamaq (Riyaz.II.2., Riyaz.
II.5.).
İlkin şərtlər: Onluqlarla saymaq qabiliyyəti
Resurslar: Çubuqlar, kürəciklər, kubiklər, dərslik, iş dəftəri.
“Yuvarlaq” onluqların toplanması prosesini mövqeli sistemlə ikirəqəmli ədədləri nümayış etdirməklə başlayırıq. Məsələn, 3 onluğu (çubuqlar onluğunun 3 bağlaması) və 5 təkliyi (5 çubuq);
əlavə yenə 3 onluğumuz var (30).
- Bu cür toplama ilə cəmi neçə onluq alınar? (6)
- Daha neçə təkliyimiz var? (5)
- 6 onluq və 5 təklik hansı ədədi ifadə edir? (65)
- Beləliklə, 35+30=65
Bir neçə bu cür toplama illüstrasiyasından sonra dərslikdə verilmiş 1 - 9 tapşırıqların həllinə
keçirik ki, orada yuvarlaq onluqların toplama prosesi onluqlarla saymaqla bağlıdır.
Bu rubrika ilə verilmiş 1 - 11 tapşırıqları evə tapşırıq veririk. İş dəftərindən də tapşırıqlar
seçə bilərsiniz.

134-cü dərs
Mövzu: “Yuvarlaq” ədədlərin toplanması
Məqsəd: “Yuvarlaq” ədədlərin toplanmasının müxtəlif üsulundan istifadə etmə məşqi (Riyaz.
II.2., Riyaz.II).
İlkin şərtlər: Onluqlarla sayın, onluqların mövqeli sistemində ədədləri təsvir etmə bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Mənimsəmənin yoxlanma prosesi hər iki üsuldan istifadə etməklə evə verilmiş tapşırıqların həllinin
müzakirəsi ilə aparılır, bu metodlardan istifadə edərkən şagirdlərin fikirlərini dinləyirik və açıq şəkildə
nəzərdən keçiririk. Lazım olsa, danışıqlarında düzəlişlər edir, dediklərini təsdiq edirik.
Cavabın axtarış yolunun izahı – müzakirə-isbatlama bacarığının inkişafının qayğısına erkən yaşlardan başlanmalıdır və gündəlik təkan vermək lazım gəlir.
“Test” tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi “yuvarlaq” onluqların toplanmasının mənimsənilməsinin
diqqətəlayiq məşqidir.
Evə iş dəftərindən tapşırıqlar veririk. Əgər yetərli vaxtınız olsa, burada verilmiş uyğun tapşırıqlardan 1-ni sinifdə həll edin.
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135-ci dərs
Mövzu: Həndəsi fiqurlar. Yuvarlaq ədədlərin toplanması.
Məqsəd: Fiqurların bərabərliyi haqqında biliyin gücləndirilməsi (Riyaz.II.2.,Riyaz.II.10.)
İlkin şərtlər: Həndəsi fiqurların bərabərlik anlayışının mahiyyətinə dair bilik; yuvarlaq ədədlərin
toplanması vərdişi.
Resurslar: Damalı dəftərin vərəqləri, qayçı.
Dərs nəzərdə tutulmuş məqsədə nail olmaq üçün “Düşün” rubrikası ilə verilmiş tapşııqların həlli
ilə davam edir. Çalışmanı qrup şəklində aparmaq olar.
Birinci tapşırıqda “parçalara ayrılmış” fiqurun yenidən qurulması ilə başlamaq əlverişlidir -şagirdlərə verilmiş hissələrdən fiqur “qurmalarını” məsləhət görün. Alınmış “hissəciklər”, yəni parçaların
hissələri, axtarılan parçaların yerini göstərir.

Parçaları keçirdikdən sonra dördbucaqlını onların üzərindən kəsirik və iki üçbucaqlı və dördbucaqlı alınır.
İkinci tapşırıqdakı fiqurların bərabərliyini nümayiş etdirmək üçün keçirilən parça boyunca qatlamaq
olar.
Dərsi “yuvarlaq” ədədlərin toplanması ilə bağlı olan müstəqil yazı ilə tamamlayaq. Müvafiq
çalışmalar iş dəftərində verilmişdir.
Bu dəfə şagirdlərə iş dəftərindən seçilmiş ev tapşırığını verməyə də bilərsiniz və yalnız müstəqil
yazının tapşırıqlarına uyğun tapşırıqlar tərtib və həll etməyi tapşıra bilərsiniz. Sonrakı dərsi isə şagirdlərin yazılarının ətraflı müzakirəsinə ayırarıq.

136-cı dərs
Mövzu: Yuvarlaq ədədlərin toplanması
Məqsəd: Sadalanmış mövzu ətrafında şagirdlər tərəfindən tərtib edilmiş tapşırıqların müzakirə yolu
ilə şagirdlərin akademik səviyyəsinin dəqiqləşdirilməsi və gələcək strategiyanın müəyyənləşdirilməsi.
İlkin şərtlər: 20 dairəsində və yuvarlaq ədədləri toplama bacarığı.
Resurslar: Şagirdlərin çalışmaları, dərslik, iş dəftəri.
Şagirdlərə qeyri-trivial tapşırıqlar verilmişdir. Buna baxmayaraq, şagirdlərə onlar üçün tanış olan
tapşırıqlara uyğun tapşırıqlar tərtib etmək həvalə olunmuşdur, bu aktivlik bəzi psixoloji faktorla
bağlıdır. Şağirdlər tapşırıqla üz-üzə qalırlar və özləri tapşırığı tərtib və sonra həll etməlidirlər. Bu
aktivliyin müntəzəm istifadəsi şagirdlərə daha çox müstəqillik gətirəcək, məsuliyyəti artıracaq, müzakirə
olunacaq məsələlərin mahiyyətinə daha da yaxınlaşdıracaq.
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Müəllim bu istiqamətdə şagirdlərin ilk müstəqil təcrübələrini araşdırmaq üçün çox ehtiyatlı olmalıdır. Şagirdlərlə birlikdə göstərilən səhvləri qeyd edin və onların düzəliş yollarını göstərin, orijinal məzmunlu tapşırıqların müəlliflərini öz işlərinə görə qısa şərhlərlə həvəsləndirin və tapşırıqları
keyfiyyətsiz olan müəlliflərə müvəffəqiyyətlər arzulayın. Müəllim alınan nəticələrə uyğun gələcək
planlarında düzəliş verməlidir. Şagirdlər analoji tapşırıqları sadalaya və həll edə bilsələr, onda bu
müzakirəni müvəffəqiyyətli hesab etmək olar. Bu dəfə şagirdlərə ev tapşırığı verməsək də olar.

147

§8. Onluqları çıxırıq
Paraqraf üçün üç dərs ayırmışıq
137-ci dərs
Mövzu: Onluqların çıxılması
Məqsəd: Onluqlarla geriyə saymadan istifadə edərək, yuvarlaq ədədlərin çıxılması və mövqeli
sistemin təqdimatı, ondan istifadə etmə bacarıq-vərdişləri (Riyaz.II.1.,Riyaz.II.2.).
İlkin şərtlər: Onluqlarla irəli və geri sayma bacarığı.
Resurslar: Çubuqlar, kubiklər, dərslik, iş dəftəri
Bu dəfə 10 aralıqlı geriyə saymadan istifadə haqqında söhbətə başlamaq olar.
Dərslikdə 100-dən kiçik mənfi olmayan ədədlər cədvəli verilmişdir, onlar elə düzülüblər ki, sətirlər
10 aralıqlı addımlayaraq alınıb, sağda olan ədədlər 10 vahid, yuxarıdan aşağıya 1 vahid artır.
Dərsi bu cədvəlin təsviri ilə başlamaq olar. Cədvəlin təsviri və təklif olunmuş qanunauyğunluğun tapılması şagirdlərdə müxtəlif intellektual bacarığı inkişaf etdirir. Bu cədvəlin təsviri və anlayışı
üçün əvvəlki dərsdə artıq lazımi çalışmalar aparılıbdır. Şagirdlər cədvəldən istifadə edərək, cədvəldə
göstərərək 1 aralıqlı saymağı, 10 aralıqlı saymağı, ədədin əvvəlki və sonrakı ədədini tez ssöyləməyi
bacarmalıdır. Ondan istifadə edərək addımlarla geri saymaq da olar. Lakin bu zaman xüsusi ədədi
pillədən də istifadə etmək mümkündür, burada yalnız hər hansı sətir təsvir olunacaq.
Buna görə də geriyə sayarkən səhvlərdən boyun qaçırmaq üçün cədvəldən istifadə etmək mümkündür.
Sonra mövqeli sistemdə ədədin yazılışının nümayişi ilə tam onluqların çıxılma prosesinin təsvirinə
keçirik. Dərsin bu hissəsini hər hansı köməkçi əşyalardan (məsələn, say çubuqlarınadan) istifadə etməklə aparırıq.
- 3 onluq və daha 7 çubuqla verilmiş çubuqlarımız var. Bu say hansı ədədi bildirir? 20-ni çıxırıq.
- 20 ədədi çubuqların neçə onluğu ilə təsvir edilir?
- 3 onluqdan neçə onluq çıxmalıyıq? Neçə onluq qalacaq? Təkliklərin miqdarı dəyişirmi?
- Neçə onluq və neçə təklik alınacaq? Hansı ədəd alınacaq?
Yazırıq: 37-20=17.
Əlavə tapşırıqlar da sinifdə həll etmək olar. İş dəftərindən də istifadə etmək olar. Şagirdlərə
yerinə yetirmələri üçün tapşırıqlar təklif edirik, lazım olan müdaxilə edir və müzakirələrə kömək edirik.

1. Lövhədə üçbucaqlılar təsvir edirik:
Üçbucaqlının daxilində ədədin yazılış qaydasını (qanunauyğunluğu) tapın və fikirləşin: üçüncü
üçbucaqlının daxilində hansı ədədi yazmalıyıq (sual işarəsinin əvəzinə)? Həddindən artıq çətin
tapşırıqdır və ona şagirdlər vaxtında ola bilsin cavab verə bilməzlər. Yəqin ki, müzakirə aparmaqla,
sizin göstərişlərinizlə şagirdlər lazım olan nəticəyə gələ bilərlər.
Üçbucaqlıda yuxarıdakı və soldakı təpə nöqtələrindən yazılmış ədədlərin cəminin və sağdakı
təpə nöqtələrinin yazılmış ədədlərin fərqi yazılmışdır: (7+16)-20=3, (9+25)-30=4. Üçüncü üçbucaqlıda
yazılmalıdır: (20+45)-30=35.
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2. Ədədləri iki bərabər ədədin cəmi şəklində təsvir edin:
				
20, 40, 80, 60.
3. “–“ və ya “+” elə yazın ki, doğru bərabərlik alınsın:
a)  40  7=40		
b) 78  9  9=60
g) 74  20  40=54		
d) 85 10 5=90
Müxtəlif variantları sınadıqdan sonra şagirdlər əməlin lazım olan işarələrini tapacaqlar.
a) misalın cavabı yuvarlaq onluqdur, deməli, 73-ə 7 toplamalıyıq: 73-40+7=40; b) misalında 7899=60. c) misalının cavabı I komponentdən 20 vahid azdır; buna görə də 20 toplayırıq və 40 çıxırıq
(20 vahid kiçik ədəd alınacaq): 74+20-40=54; ç) misalın cavabı I komponentdən 5 vahid artıqdır,
deməli 10 toplayırıq və 5-i çıxırıq: 85+10-5=90. Bu cür strategiyaları başa düşmələri üçün şagirdləri
həvəsləndirməliyik, tərifləməliyik.
Bu rubrika ilə təqdim olunmuş çalışmaları evə tapşırıq veririk.

138-ci dərs
Mövzu: Onluqların çıxılması
Məqsəd: Onluqların çıxılmasının müxtəlif üsulunun mənimsəməsinə aid çalışmalar, biliyin möhkəmləndirilməsi (Riyaz.II.2.)
İlkin şərtlər: İrəli və geri 10 pillə saymaq, mövqeli sistemdə ədədi təsvir etmə bacarıqları.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsi təxminən ev tapşırığı çalışmalarının müzakirəsinə ayırırıq; şagirdlərin onluqların çıxma üsulunu necə mənimsədiklərini yoxlayırıq və əlavə tapşırıqlar həll edirik. Əvvəlki dərsdə təklif olunmuş
tapşırıqları yenidən müzakirə etmək olar. Ola bilsin, əvvəlki çalışmada onların həllini çatdıra bilmədik.
“Test” tapşırıqlarını da həll etməliyik, onlarda onluqların çıxılmasına ədədlərin müqayisəsinin təkrarı
da əlavə olunur. Gürcüstanın ibtidai təhsil layihəsinin (G-Pried) xətti ilə yaradılan tədris (elektron)
resurslarından müəllımlərə fəal istifadə etməyi tövsiyə edirik.
Evə çalışmanı iş dəftərindən veririk.

139-cu dərs
Mövzu: 20 dairəsində ədədlərin toplanması, birrəqəmli ədədin toplanması və çıxılması, miqdarın
ikiqat artması və azalması.
Məqsəd: Tapşırıqlardan istifadə etməklə keçmiş materialın təkrarı; şagirdlər tərəfindən müzakirə,
əsaslandırma və yoxlama üsulunu istifadə etmə qabiliyyətinin inkişafı (Riyaz.II.1.,Riyaz.II.2.)
İlkin şərtlər: 100 dairəsində ədədləri tanımaq, sadalamaq; miqdarın ikiqat azalma-artırması, 20
dairəsində ədədlər üzərində əməllərin aparılması bacarığı.
Ev çalışmasını yoxladıqdan sonra “Düşün” rubrikası ilə təqdim olunmuş tapşırıqların həllinə keçirik.
149

Tədris prosesinin keçirilmə formasını siz seçin. Ancaq yadda saxlayın - bu tapşırıqlar ikinci sinif
şagirdləri üçün asan deyil və sizin yardımınız və dəstəyiniz onlar üçün çox vacibdir.
Bu tapşırıqları həll edənə qədər məzmununu aydın başa düşməlidirlər, bəzən yoxlama üsulundan
da istifadə etməlidirlər. Bu isə 2-ci sinif şagirdləri üçün o qədər də asan deyil. Bu tapşırıqları ümumi
həll etmənin əvəzinə müəllimlər bəzən onlardan istifadə edərək riyazi yarışlar keçirirlər. Bu metodik
üsul şagirdlərin motivasiyasını gücləndirir. Onların işinə daha çox həvəs qatır.
“Düşün” rubrikası ilə verilmiş tapşırıqların həlli üçün diskussiya – müzakirə vacibdir.
1 tapşırıq yoxlama metodu ilə həll oluna bilər, üç velosipeddən üçtəkərli yalnız biri və ya ikisi
və ya üçü ola bilər:

3+2+2

3+3+2

3+3+3

Məsələnin şərtinə görə ikinci həll var - iki velosiped üç təkərlidir.
2 tapşırığın həlli iki mərhələyə bölünə bilər - hələ Məryəmin indi neçə yaşında olduğunu bilək və
sonra 3 il bundan əvvəl o neçə yaşında olduğunu tapaq.
3 Tapşırıqda şagirdlərin diqqətini ikiqat azaltma proseduruna yönəldin.
4 							
5
1

2

3

4

1
2

5

5

3

4

Ədədlərin başqa düzülüşünü də 			
təsvir etmək olar, hansı ki 				
1 və 5-in, eləcədə 2 və 4-ün			
birbirlərinin əvəz etmələri
ilə alınır.

Bu halda da 4-cü həllin
rəylərindən istifadə edə
bilərik.

Tika
Nika
						
Bu cür sxemdən istifadə edə bilərsiniz.
							
Onun ifadəsi 61-ə uyğundur:
								
61=20+20+20+1
							
Tikanın 20 larisi, Nikanın – 41 larisi var.
6

60 lari
Ev çalışmalarını iş dəftərindən seçək.
İş dəftərindəki №1 tapşırığında 42-dən Nikada “artıq” olan 2 larini çıxa bilərik və qalan məbləği
ikiqat azaldarıq. №5 tapşırığında şagirdlərin diqqətini o fakta yönəltməliyik ki, iki adamın yaşları cəmi
1 il ərzində 2 yaş artır - Zuraba da, Sandroya da 1 il artır. Onların yaşlarının cəmi 29 il olacaq.
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§9. İkirəqəmli ədədləri toplayaq
Bu paraqraf üçün iki dərs ayırırıq.
140-cı dərs
Mövzu: İkirəqəmli ədədlərin toplanması
Məqsəd: İkirəqəmli ədədlərin onluq mövqeli sistemdə təsviri modelindən istifadə edərək toplamanın yerinə yetirilməsinin təqdimatı, prakriki tapşırıqların həllində alınan biliyin istifadəsi (Riyaz.
II.2.,Riyaz.II.5.)
İlkin şərtlər: Birrəqəmli ədədlərin toplanması-çıxılması, 20 dairəsində ədədlərin toplanması
bacarığı.
Resurslar: Say çubuqları, kubiklər, dərslik, iş dəftəri.
Çıxma və toplama əməllərinin öyrənilməsi mövqeli sistemdə ədədin yazılışı ilə sıx əlaqədardır.
Ona görə də dərsi bu sualları verməklə başlamaq lazımdır, hansı ki şagirdlərin mövqeli sistemdən
istifadə hazırlığını təqdim edir. Bu paraqrafda əsasən: təkliklərin ümumi miqdarı doqquzdan böyük
olmayan hallarla işimiz olacaq, onluqlara ayırmaq lazım gəlmir, lakin, 20 dairəsindəki halda bu vəziyyətlə lə üzləşməmişdik və bu cür vəziyyətlərə sonrakı dərslərdə vaxt ayırılacaq.
Şifahi toplamanın başqa üsullarına da toxunacağıq - mərtəbənin ayrılması, on aralıqlı saymaq,
mərtəbəyə qədər tamamlamaq.
Bizim üçün (müəllimlər üçün) ən əsası şagirdlərin yaş imkanlarını nəzərə almaq və Milli Tədris
Planının müvafiq tələbləridir. Bu mərhələdə modellərdən istifadə edərək əməllərin yerinə yetirilməsinə,
əyaniliyə daha çox diqqət yetirməliyik. Buna görə dərsi çubuqların iki dəst təqdimatı ilə başlayırıq.
Məsələn, bir dəst 17 çubuqla, ikinci - 12 çubuqla təqdim olunub. Bununla yanaşı, hər dərsdə say
çubuqlarının onluqları ayrılıb. Şagirdlərdən soruşuruq:
- Çubuqların birinci dəstində neçə onluq təqdim olunub?
- Bu dəst yenə neçə onluqdan ibarətdir?
- Təkliklərin ümumi sayı nə qədərdir?
- Onluqların ümumi sayı nə qədərdir?
- Onluqların və təkliklərin yeni dəsti birlikdə hansı ədədi ifadə edir?
Bundan sonra dərslikdəki verilmiş tapşırıqların (1-3) həllinə keçirik, şagirdlər onları müstəqil
yerinə yetirirlər (bu tapşırıq cütlükdə həll edilə bilər).
Bundan sonra 4-cü və 5-ci tapşırıqların həllinə keçirik.
- Bu məsələni qısa yazaq:
Qız - 24
					
Oğlan - 15
					
Cəmi - ?
- Məsələni həll etmək üçün hansı əməli yerinə yetirməliyik?
Toplananların təsviri üçün say çubuqlarından və ya hər hansı əyani vasitədən istifadə edək. Sonrakı müzakirə ayrılmış onluqların və təkliklərin ümumi miqdarının müəyyən edilməsi ilə bağlıdır.
5-ci tapşırıq da analoji həll olunur.
Ümumiləşdirərkən şagirdlərə müraciət edə bilərik:
- Hansı ədədlərin toplanmasını müzakirə etdik?
- Ədədlərin toplanmasında nəyin köməyi oldu?
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Təkliklərin ümumi miqdarını necə tapdıq? Onluqların ümumi miqdarını? Dərslikdəki verilmiş tapşırıqlara əsaslanaraq əsas aktivliklərin düzgün qiymətləndirilməsi, şagirdlərin fəallıq intensivliyi gələcəkdə materialın keçirilmə tempinə və çalışmanın keçirilmə formasının seçilməsinə yardımcı
olacaq.
Evə tapşırıq kimi bu rubrika ilə verilmiş 1 - 8 çalışmalarını veririk.

141-ci dərs
Mövzu: İkirəqəmli ədədlərin toplanması
Məqsəd: İkirəqəmli ədədlərin toplanmasına aid biliyin gücləndirilməsi (Riyaz.II.2., Riyaz.II.5.).
İlkin şərtlər: Ədədin mövqeli sistemdə yazılışı, 20 dairəsində toplama və çıxma bacarığı.
Resurslar: Dərslik, şagirdin iş dəftəri.
Əvvəlki dərsdə keçilmiş çalışmaların nüsxələri və aktivliyin qiymətləndirilməsini nəzərə alaraq,
ikirəqəmli ədədlərin toplanmasına aid çalışmalar ev tapşırığının yoxlanması ilə paralel davam edir. Bu
tapşırıqlar əvvəlki dərsdə sinifdə həll edilən tapşırıqların oxşarıdır, onların həlli şagirdlər üçün çətin
olmayacaq. Əlavə aktivliklərin keçilməsinə dair tapşırıqlar təklif edirik.
1 Lövhədə təqdim olunmuş natamam toplananları və cəmi yazırıq və şagirdlərə ifadələri tamamlamağı tapşırırıq:
1)

7 0		

2)

+ 2 *		

8 2		

+ *6

* 5		

3)
		

9*

71

+1 *
* 9

2 Lövhədə ədədləri cədvəllə təqdim edirik

23
13

33
23

34
24

44
34

45
35

a) Birinci sətirdə ədədlər hansı qayda ilə yazıla bilər? (Ardıcıllıqla əvvəlcə 10, sonra 1 toplayırıq və
bu qayda ilə təkrar edirik).
b) Hər sütunda ədədlər hansı qayda ilə yazılmışdşr? (Hər yuxarıdakı ədəd 10 vahid azalır). Ədədlərin
hər bir sırasını davam etməyə çalışın.

23
13

33
23

34
24

44
34

45
35

55
45

56
46

Həmin bu dərsdə qapalısonluqlu tapşırıqların düzgün cavablarını seçəcəyik.
Ev tapşırığı üçün iş dəftərindən istifadə edirik.
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§10. İkirəqəmli ədədləri çıxırıq
Bu paraqraf üçün 3 dərs ayırmışıq
142-ci dərs
Mövzu: İkirəqəmli ədədlərin çıxılması.
Məqsəd: Onluqların mövqeli sistemində ədədin yazılış qaydasından istifadə edərək ikirəqəmli
ədədlərin çıxılması anlayışı (Riyaz.II.1., Riyaz.II.2.).
İlkin şərtlər: İkirəqəmli ədədlərin toplanması, onluqların mövqeli sistemində ədədin yazılışı.
Resurslar: Say çöpləri, kubiklər, kürəciklər, dərslik, iş dəftəri.
İkirəqəmli ədədləri çıxmanın öyrənilməsi toplanmaya oxşar davam edir. Hələlik azalanın təkliklərinin
miqdarı çox və ya çıxılanın təkliklərinin miqdarına bərabər olan bu sadə halla məhdudlaşırıq. Mövqeli
sistemdən istifadə edərək sütun şəklində çıxma anlayışının təməli qoyulur.
Çalışmanı köməkçi əşyaların (məsələn, say çubuqları) istifadəsi ilə başlayırıq. Say çubuqları ilə
azalanın uyğun modelini tərtib edirik. Əgər azalan 58-dirsə, onda 5 onluq və 8 təklik götürürük, 5-i
də çubuqların onluq bağlaması ilə, on-on bağlı çubuqla təsvir olunur. Tutaq ki, 17 çıxmalıyıq.
- Çıxılan neçə onluqdan ibarətdir?
- Çıxılan yenə neçə təklikdən ibarətdir?
- Onluqların və təkliklərin bu sayını əlimizdə olan onluqlar və təkliklərdən çıxsaq, neçə təkliyimiz
qalar? Neçə onluq qalar?
Dərslikdəki 1-5 tapşırıqları analoji şəkildə müzakirə ilə həll etmək olar. Onları şagirdlər
müstəqil həll edə bilərlər. Müəllimlərə bir də xatırladırıq ki, sinifdə çalışarkən bəzi çalışmaların
(nəzəri və ya praktiki) tanışlığını və tətbiqini şagirdlərə təklif etmək çox effektlidir. O, onların məsuliyyətini artırır, imkanlarını səfərbər etmələrinə şans verir. Şagird bilməlidir ki, onun uğurlu işini
açıq qiymətləndirəcəklər, bu motivasiyanı yüksəldir. 6-cı tapşırığın qısa şərtindən istifadə edərək
təqdim və müzakirə etsək, daha yaxşı olar:
• Açiko hansı sahədə daha çox ting əkdi? (birincidə)
• Birinci sahədə nə qədər çox ting əkdi? (23)
• Beləliklə, ikinci sahədə nə qədər az ting əkdi? (23) Məsələnin cavabıdır: 68-23.
Bu rubrika ilə verilmiş tapşırıqları ev çalışması olaraq istifadə edirik.
Açikonun yaxşı davranışını şagirdlərə qısaca izah edə bilərsiniz, əgər onlara da bu cür şans verilsə,
əkinçilikdə və ətraf mühitin yaxşılaşdırılmasında ərinmədən iştirak etməlidirlər.

143-cü dərs
Mövzu: İkirəqəmli ədədlərin çıxılması
Məqsəd: Mövqeli sistemdə ədədin yazılışından istifadə edərək ədədlərin çıxılma anlayışı (Riyaz.
II.1., Riyaz.II.2.)
İlkin şərtlər: Onluqlar mövqe sistemində ədədin yazılışı
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
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Mövqeli sistemdən istifadə edərək ikirəqəmli ədədlərin çıxmasına aid məşq ev tapşırıqlarının
çalışmasının təhlili və “test” tapşırıqlarının həlli ilə davam edir. Sütun şəklində ədədlərin çıxılmasının
yaxşı mənimsənilməsinin təməli qoyulur. Mövzudan asılı olaraq, “kartlar” oyunu faydalıdır. Aydındır ki,
tapşırıqları uyğun olaraq dəyişirik. Tutaq ki, 35-12 misalla qarşılaşsaq, o zaman alarıq:

Həmin aktivlikdə onluqları “ayıraraq” əyani vəsait kimi təqdim etmək olar. Məsələn, 32-15 halında:

İş dəftərindəki tapşırıqları ev çalışması olaraq istifadə edin.

144-cü dərs
Mövzu: Cədvəlin təsviri və doldurulması, ikirəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: Düşündürən tapşırıqlardan istifadə edərək şagirdlərdə müzakirə-isbat etmə, yoxlama
metodundan istifadə bacarığının inkişafı (Riyaz.II.7., Riyaz.II.13.)
İlkin şərtlər: Cədvəlin doldurulması və təsviri, qanunauyğunluğun tapılması və genişləndirilməsi,
ikirəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Dərsi düşünmək haqqında tapşırıqların birlikdə müzakirəsinə ayırırıq. Birinci üç tapşırığın müzakirəsinin qrup şəklində keçirilməsi yaxşı olardı.
154

Bu üç tapşırıqda bu cür nəticələr olar:

Nəzərə almalıyıq ki, bu üç tapşırığı müsabiqə çalışmalarına aid edə bilərik, buna görə də şagirdlərin onlara reaksiyasına xüsusi diqqət yetirməliyik. Növbəti 5 tapşırığı sinifdə müstəqil çalışmanın
aparılması üçün istifadə edə bilərik. Bu kitabdakı analoji tapşırıqları artıq şagirdlərlə həll etmişik
Ev tapşırığını iş dəftərindən veririk.
Məqsəd: Təlim məqsədi ilə şagird kompüterdən istifadə etsin.
Ədədlərin toplanmasında və müqayisəsində güc toplasın.
Gürcüstanın ibtidai təhsil layihəsi çərçivəsində yaradılmış “www.kargiskola” veb-portalı tədris prosesini əyləncəli edən kompüter oyunları təklif
edir.
“Karusel” və “Qatar” oyunları şagirdə ədədlərin toplanması və müqayisəsi qabiliyyətinin gücləndirilməsinə imkan verir.
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§11. İkirəqəmli ədədlərin toplanmasının və çıxılmasının müxtəlif üsulları
Bu paraqrafa üç dərs ayrılmışdır.
145-ci dərs
Mövzu: İkirəqəmli ədədlərin müxtəlif üsullarla toplanması və çıxılması.
Məqsəd: İkirəqəmli ədədlərin müxtəlif üsullarla toplanmasının və çıxılmasının öyrənilməsi və
istifadəsi; “onluğa tamamlayaraq” toplama və çıxmanın müxtəlif üsullarla öyrənilməsi (Riyaz.II. 1.,
Riyaz.II.5., Riyaz.II.7.)
İlkin şərtlər: İkirəqəmli ədədlərin toplanmasının və çıxılmasının sadə halları, onluqlara ayırmaq,
birrəqəmli ədədləri toplama-çıxma bacarıqları.
Resurslar: Müxtəlif rəngdə eynicür həndəsi fiqurların modelləri, çubuqlar, dərslik.
İkirəqəmli ədədlərin toplama və çıxılmasının müxtəlif üsulunun effektliyinin aydın olması üçün
uyğun əşyaların istifadəsi yaxşı olardı.
Məsələn, dərsliyin birinci tapşırığında aparılan əməlin daha yaxşı anlaşılması üçün köməkçi
əşyalardan istifadə etmək çox sərfəlidir. Məsələn, 29-cu kartda “qırmızı” və 24-cü kartda “göy” üçbucaqlı təsvir olunub. Şəkildə təsvir olunduğu kimi onları onluqlar sistemində düzürük. Dərslikdə
verilmiş sualları veririk. Sonra yenə şagirdlərdən soruşuruq:
- Tam (yuvarlaq) onluqlar almaq üçün “qırmızı” üçbucaqlıların neçə onluğu çatmır?
- Yuxarıdakı sətirdən bir göy üçbucaqlını üçüncü sətirə keçirək. Bu əməlin əvvəlində sual yarana
bilər:
- Necə etməliyik ki, birinci 5 sətir tam onluqlardan ibarət olsun?
Keçirdikdən sonra dərsliyin ikinci şəklində təsvir olunmuş rəsmi alarıq.
- Fiqurların bu birliyi hansı miqdarı göstərir? (53-ü)
- Bu əməllər hansı ədədi ifadə ilə yazılar?
			
29+24=(29+1)+23=30+23=53
2 -ci çalışmanın tapşırıqlarının həlli analoji müzakirə ilə və şagirdlərin daha çox cəlb olunması
ilə keçirilir.
Sonra cəmin ikinci üsulla tapılması ilə həmin cəmi müzakirə edək: 29+24. Göy üçbucaqlıların
onluqlarını qırmızı üçbucaqlıların onluqlarının üzərinə düzürük, qalan 9 qırmızı üçbucaqlını onluğa
qədər göy üçbucaqlılarla tamamlayırıq və təklikdə 3 göy üçbucaqlı qalır, beləliklə, 53 alırıq. Bu əməl
bu cür yazılır:
			
29+24=(20+9)+(20+4)=40+13=53.
4-cü tapşırığın həlli artıq bu üsulla davam edir. 5-ci tapşırıqda onluqların ayrılması üzərində
çalışırıq, bu isə bizə ikirəqəmli ədədlərin çıxılması zamanı lazım olacaq.
6-ci tapşırıqda çıxmanı yerinə yetitmək üçün onluqları ayırmaq lazım gələcək, məsələn, “45-18”.
45=3 onluq 15 təklik,
			
45-18=(30+15)-(10+8)=(30-10)+(15-8)=20+7=27.
7-ci tapşırıqda öncə yuvarlaq onluqları, sonra təklikləri çıxırıq:
			
53-17=53-10-7=43-7=36.
Bu rubrika ilə təqdim olunmuş ikirəqəmli ədədlərin toplanmasına və çıxılmasına aid ev çalışması
veririk, hansı ki, şagirdlər sinifdə müzakirə etdiyimiz üsullardan istifadə etməklə həll etməlidirlər.

156

146-cı dərs
Mövzu: İkirəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: İkirəqəmli ədədlərin müxtəlif üsullarla toplanmasının və çıxılmasının mənimsənilməsi
üçün çalışmalar (Riyaz.II.2., Riyaz.II.7.)
İlkin şərtlər: Onluqlara tamamlayaraq toplamanın, onluqlara ayırmanın, 20 dairəsində toplama-çıxman bacarığı.
Resurslar: Dərslik, iş dəftəri.
Evə verilən çalışmalardan istifadə edərək dərs bütövlüklə ikirəqəmli ədədlərin toplanmasının və
çıxılmasının müxtəlif üsulunun mənimsənilməsinə aid keçirilir. Oxşar çalışmalar sinifdə təklif olunmuşdur, lakin, 6-cı çalışma yeni bir üsul təklif edir, hansı ki, çıxılanı onluğa qədər tamamlamalıyıq:
					
62-19=62-20+1=42+1=43.
Qiymətləndirmə: əgər şagird çıxmanın müzakirə edilmiş variantlarından ən azı birini istifadə
etmişdirsə və düzgün həll etmişdirsə, o zaman şagirdin biliyi müsbət qiymətləndirilir. Kim ki, çıxmanın
heç bir üsulundan istifadə etməyi bacarmır, qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün, onunla tələsmədən
metodik çalışmalar aparmaq lazımdır. Hadisə bu cür davam edərsə, vəziyyət daha da pisləşə bilər.
Bu mövzuya aid çalışmalar 3-cü sinifdə də davam edəcək.
Ev tapşırığını iş dəftərindən veririk.

147-ci dərs
Mövzu: İkirəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: İkirəqəmli ədədlərin toplanmasının və çıxılmasının müxtəlif üsulundan istifadə edərək
şagirdlər tərəfindən qurulmuş tapşırıqların müzakirəsi yolu ilə bacarığının gücləndirilməsi.
İlkin şərtlər: Onluğa tamamlayaraq toplamanın, onluqlara ayırmağın, 20 dairəsində toplama-çıxmanın bacarıqları.
Resurslar: Dərslik və iş dəftəri.
İkinci sinfin son mərhələsində şagirdlər ən önəmli təhsil problemini həll etməlidirlər – cəbri
hesablama əməlinin bacarığını yeni daha yüksək mərhələyə yüksəldib inkişaf etdirməlidirlər.
Əməllərin yerinə yetirilməsini gücləndirsinlər. Bu dərs həmin məqsədə xidmət edir. Şagirdlərə
tapşırın, evə verilmiş beş cür çalışmadan analoji bir tapşırıq (cəmi beş çalışma) fikirləşsinlər və həll
etsinlər. Xəbərdar edin ki, müzakirə olunmuş çalışma təkrar olunmasın. Bu cür aktivlik onların məsuliyyətini artırır, onlara daha çox müstəqillik verir və müzakirə olunan tapşırıq haqda düşündürür.
Bu cür aktivlik haqda 136-cı dərsin rəylərində əhəmiyyətli məlumatla tanış olacaqsınız.
Ev tapşırığını iş dəftərindən veririk.
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148-ci dərs
Riyazi viktorina
Məqsəd: Ədədin yazılışının, oxunmasının, təsvirinin, ikiqat artırılmasının praktiki çalışmalarla
əlaqələndirilməsi, qrupda çalışarkən alışqanlığın işlədilməsi və möhkəmləndirilməsi (Riyaz.II.5., Riyaz.II.7.)
İlkin şərtlər: İkirəqəmli ədədlərin yazılışının, müqayisəsinin, toplanmasının, çıxılmasının yerinə
yetirilməsi, ifadənin qiymətini tapma bacarığı.
Resurslar: Hazır çalışmalı kartlar,, dəftər.
Riyazi oyun: “Hansı ifadənin qiyməti artıqdır”.
Müəllim üzərində ədədi ifadə təsvir olunmuş kartlar hazırlayır. Hər iki kartda hər bir toplanan
müxtəlifdir. Şagirdlər onları yalnız müqayisə etməlidirlər. Bu oyunun özünəməxsusluğu odur ki, qrupun
hər üzvü oyunda iştirak edir və ümumi nəticə onun cavabından da asılıdır.
Aktivliyin təsviri:
Viktorinanın aparıcısı müəllimdir, o, şagirdlər arasından iki köməkçi seçir. Şagirdləri üç qrupa
bölün (“qüvvələr” balansının qorunması ilə). Sonradan qrupun aldığı nəticələri ümumilikdə təqdim
etmək üçün hər qrup kapitan seçir. Səsvermə yolu ilə hər qrupa bir nömrə verilir -1, 2, və ya 3 bu nömrələri qrupların sıraları ilə də əlaqələndirəcəyik.
Viktorina iki turla keçirilir.
I tur (“gözdən keçirtmək”)
Qruplara altı-altı kart paylanılır, məsələn: bu cür:

64-13

85-32

42+26

72+17

34+25

39-18

Y

N

Z

!

A

I

Onlar kartda verilmiş əməlləri yerinə yetirməlidirlər və kartları alınan qiymətlərinə görə artan
sıra ilə düzməlidirlər;
Kartların aşağı hissələrində təsvir olunmuş hərflər söz əmələ gətirir, həmin bu sözü və alınmış
nəticələri qrup təqdim etməlidir.
Hər qrupun qiymətləndirməsi tez və cavabın düzgün ballarından ibarətdir.
II tur. Əvvəlcədən hazırlanmış çalışmalar (onların axtarışı dərslikdəki müxtəlif çalışmalardan daha
asandır) iki qrupa ayrılır – “sadə” (1 ballıq) və “mürəkkəb” (2 ballıq).
Hər gedişatda hər bir qrup çətinlik səviyyəsini seçir və uyğun qrupdan bir kart götürür. Cavabı
hazırlamaq üçün qrupa iki dəqiqə verilir. Nəticəni müəllimə açıqlayır və assistentlərdən biri uyğun
balı lövhədə qeyd edir.
Hər qrupa beş “gedişat” imkanı verin və qurtarandan sonra nəticələri cəmləşdirin - hər viktorinanın
qalibi olmalıdır. Əgər iki qrup eyni sayda bal toplayıbsa, onda az səhv buraxan qrup qalib gəlir, əlavə
testlə və ya kapitanların yarışı ilə də qalıb gələn qrupu seçmək mümkündür.
Bu dəfə ev tapşırığı verməsək də olar.
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§12. Təkrar
149-150-cu dərslər
Məqsəd: 2-ci sinifdə müzakirə edilmiş materialın təkrarı (Riyaz. II.1., Riyaz.II.2., Riyaz.II.3.,Riyaz. II.4., Riyaz.II.5.,..., Riyaz.II.13.)
Bu dərslər təkrar üçün ayrılmış dərslərdir. Onların istifadəsi, aktivliklərin formaları müəllimin
baxımına görə seçilməlidir. Müəllim keçmiş materialı işlədikdə yaranan problemləri nəzərə alır və
dərsliyin əvvəlki hissəsində verilmiş bu çalışmaların yenidən təkrar keçirilməsinə diqqət yetirir.
Təkrar dərsliyin 12-ci paraqrafının çalışmaları ilə başlayır. Onların müzakirəsindən sonra bu
dərsliyin sonunda verilmiş çalışmalara qayıdacağıq. Sinif çalışmalarını, müstəqil yazıları fəal istifadə
edin, şagirdlərə tapşırın ki, verilmiş çalışmalara uyğun çalışmalar qursunlar və onları həll etsinlər, qrup
çalışmasından istifadə edin (müxtəlif formada), viktorinalar keçirin. Bütün aktivlikləri qurtardıqdan
sonra ətraflı sinifdə müzakirə edin. Yüksək çətinlikli çalışmalara da müraciət edin (siz onları verilmiş
çalışmalardan kəşf edəcəksiniz).
Bu hissədə təqdim olunmuş çalışmaları müəllim şagirdlərin fərdi bacarıqlarını nəzərə alaraq öz
seçiminə görə istifadə edir. Onların bir hissəsini sinifdə müzakirə etmək olar – məsələn 10, 17, 19,
21, 27, 29, 33, 36, 39.
9-cu çalışma şagirdin məntiqini daha da möhkəmləndirəcək, hansı ki, çalışmanın bir neçə həlli
ola bilər. Sadalananlardan 3 ədəd bərabərsizliyi qane edir – 6, 7 və 8. 10-cu tapşırığın 1 həlli var
- yalnız 9. 10>10 düzgün deyil.
19-cu tapşırıqda piktoqramla verilmiş hal bir şəklin iki təkliyi təqdim edilməsi təsvir edilib. Buna
görə də şagird birinci sualın cavabını 2 aralıqlı sayaraq tapar və bu cür təqdim edər:

Üzgüçülüyü 12 şagird sadaladı.
26-cı tapşırıqda parçaların bərabərliyini şagird damalarla təsvir olunmuş uzunluqların bərabərliyi
ilə sübut etməlidir. Məsələn, 5 və 6-nı, 6 və 7-ni birləşdirən bərabər parçaların hər birinin uzunluğu
4 damadır.
38-ci tapşırığın cavabı 0-dır: 27+0=27-0.
39-cu tapşırığı sinifdə - qrup çalışması ilə həll etmək məsləhətdir. Sadə çalışma ilə şagirdlər
“koordinat müstəvisi” ilə tanış olacaqlar. Onlar sadə uyğunluğu: cədvəllə verilmiş ədədləri və bu
cədvəldəki (ədədlər matrisasında) yerlərinin aralarını müzakirə etməlidirlər.
Həmin burada uyğunluq qaydasını kəşf etmək üçün qeyri-trivial çalışma verilib, ciddi düsturla
bu qaydanı təqdim etməyi şagirdlərdən tələb etməyin. Əsas bu qaydanın mahiyyətini təsvir etməkdir,
bunun üçün öz fikirlərini çalışmalar səviyyəsində təyin etmək kifayətdir, məsələn, bu cür 76-nın uyğun
cütlüyüdür (7+1, 6+1), yəni (8,7).
90-nın uyğun cütlüyüdür: (9+1, 0+1), yəni (10,1).
Bu ümumi qaydanın formalaşma təcrübələrini həvəsləndirək.
Çalışmanın müzakirəsinə, fikrin söylənməsinə, mübahisələrə bütün sinfi cəlb edək. Yadda
saxlamalıyıq ki, riyaziyyat yaradıcı çalışmalarla şagirdləri cəlb edir; riyaziyyata olan maraq tədqiqatı
və kəşfi artırır.
ÜMUMİLƏŞDİRİCİ
Ümumiləşdirici çalışmaların 2-ci tapşırığında mötərizələri bu cür qoymalıyıq: 19-(8+4)=7,
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16-(11+3)=2, 13-(9-3)=7. 3-cü tapşırıqda mötərizəli ifadələrin qiymətinin hesablanmasına diqqət
yetiririk.
14. Əlli lariliyin istifadəsi halında əskinasların ən kiçik miqdarı lazım olacaq: 50+10 - iki əskinasdan istifdə edirik.
3 iyirmi lariliklə: 20+20+20; 2 iyirmi lariliklə: 20+20+10+10; 1 iyirmi lariliklə: 20+10+10+10;
yalnız on lariliklərlə: 10+10+10+10+10. Cəmi 5 imkan var.
32. Azalan sıra ilə yazılmış ikirəqəmli ədədlərdə sonuncu 16 olacaq. Şagird başa düşməlidir ki,
ikincisindən başlayaraq bu ardıcıllığın hər üzvü əvvəlkindən 10 vahid kiçikdir. Bu qanunauyğunluqla
16-dan sonra 6 olacaq.
50-ci tapşırıqda şagirdlər ardıcıllığın üzvlərini hesablayacaqlar, onların sayı 9-dur. Ola bilsin
bəziləri bu ədədin 1, 2,...,9 rəqəmlərlə başladığını kəşf etsinlər və saymadan onların miqdarını
sadalasınlar. Orta həddin sağ və sol üzvlərinin miqdarı bərabər olan faktın altından xətt çəkin. Bunu
o fakt şərtləndirir ki, ardıcıllıqda 9 ədədidir (üzvlərin ədədi təkdir) və buna görə də yalnız bir orta
ədəd var.
52-ci tapşırıq ədədin ikiqat azalması ilə bağlıdır - bölməyə hazırlaşırıq.
53-cü çalşıma 55-in həllinin hazırlığıdır, buna görə də onları şagirdlərə ardıcıllıqla təklif edirik. 55-ci çalışmanın həllinin məqsədi odur ki, şagird diqqətini o fakta yönəltsin, nə zaman çıxılan
azalandan 10 vahid azdır, onda fərq 10 olacaq (azalanın və çıxılanın qiymətinə baxmayaraq). Bundan
sonra, 56-cı çalışmanın cavabı şifahı söylənir, cavabı 20-dir.
58-ci çalışmada 12 və 25-in arasındaki cüt ədədlərin yazılması tələb olunur. Yalnız bu mərhələdə
“cüt” terminindən istifadə etmirik, deyirik: “hər hansı bir ədədin ikiqat artırılması ilə ədədlər alınacaq”.
59-cu və 60-cı çalışmaları ardıcıllıqla həll etməliyik. Eləcə də, 61 və 62-ci çalışmaları bir dərsdə
ardıcıl işləməliyik. Sxemdən istifadə etmək olar:
61-ci çalışma: 				

8+8=16

62-ci çalışma: 				

1+6=7 7+7=14

63-cü çalışmada diqqəti o fakta yönəldirik ki, 1 il sonra həm Rusudana, həm İrmaya 1 yaş artacaq və onların yaşları cəmi 2 vahid artacaq - 16 olacaq. 3 ildən sonra 6 vahid artacaq, 20 olacaq.
Şagirdin 64-cü çalışmada ədədin hər hansı yazılış qaydasından istifadə etməsi yaxşı olardı,
məsələn, kiçiklə başlasın (onluqların rəqəmi 10 olsun) və yavaş-yavaş artırsın: 15,24, 33, 42, 51, 60.
65-ci və 66-cı çalışmalar oxşardır. Şagirdlər hesab edəcəklər ki, məbləğin bərabərləşməsi üçün Meri
Ninoya “artıq” olan 2 larini verməlidir. Onda bu halda Ninoda 2 lari artıq olacaq. Nümunə gətirə bilərik.
Tutaq ki, Merinin 12, Ninonun - 10 larisi var. Məbləğlərin bərabərləşməsi üçün Meri Ninoya 1 lari verməlidir. Sxemdən istifadə etmək olar:
Nino

{

Meri
				
2
Aydın görünür ki, məbləğlərin bərabərləşməsi üçün məbləği çox olan az olana öz “artıq” olan məbləğinin yarısını verir.
66-cı çalışmanın cavabıdır: Ninoda 4 lari artıq pul var.
68. 10 vərəq; 69. 16 vərəq;
67. 11 kubiklə;
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70. 25+19+6=50,
72.
2
5

1

7

71. Məsələn, 27+12+3=42, və ya 30+3+9=42;
3
4

6

Burada ədədlərin başqa cür düzülüşü də mümkündür;
73. 20l.; 74. 30l.;
75. 21+13+56=90; 28+55+12=95; 34+35+23=92;
76.
•

•
•
•
•

Burada daşların müxtəlif düzülüşü də mümkündür.
77.
a)

b)

d)

78.

c)

ç)

f)

e)

		

79.

g)

6

16

14

8

20

12

4

7

10

8

18

5

10

3

4

6

9

2

80. 2+2+9+9=22
160-cı və 175-ci dərsləri rezerv kimi istifadə etmək olar. Sinifdə çalışarkən həmişə nəzərə alacaq
hallar əmələ gəlir, hər hansı materialı öyrədərkən əlavə saatların lazım olduğunu siz özünüz başa
düşəcəksiniz və ya sinifdə bayramların keçirilməsini planlaşdıracaqsınız (viktorina, olimpiada) və onların hazırlığı və keçirilməsi üçün saatlar əlavə olunmalıdır. Motivasiyaların yüksəldilməsi məqsədi
ilə şagirdləri hər hansı məşhur ali universitetlərə apara bilərsiniz və ya ölçülərin təlimi üçün məktəbin həyətinə çıxarasınız. Elə bu məqsədlə bu 16 dərsdən istifadə edə bilərsiniz, yaxşı olardı ki,
bu dərslər yekunlaşdırıcı dərslər kimi təqdim olunmasın. Necə ki, bir qayda olaraq, yekunlaşdırıcı
dərsləri intensiv tədris prosesisinə, keçmiş materialın təkrarına, şagirdlərin biliyinin isbatına, müvafiq
məntiqin inkişafına ayırmalıyıq; Əgər lazım olduğunu düşünürsünüzsə, yay tətilində şagirdlərə işləməyə
çalışmalar planlaşdırın.
Şagirdlərin riyaziyyata marağını müəllimin hissiyatı, şagirdlərlə əməkdaşlıq etmək istəyi və yüksək
səviyyəli bilik şərtləndirir. Ümid edirik ki, bizim dərsliklə və sizin birgə gücünüzlə bu problemləmləri
uğurla aradan qaldıracağıq.
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Sagirdin inkişafetdirici qiymətləndirməsi haqqında
Şagirdin qiymətləndirmə mexanizmləri qiymətləndirmənin məqsədinə və metodik ədəbiyyatdan
məlum olan əsas kriteryalara əsaslanır. Məsələn, şagirdin güclü və zəif tərəflərini aşkar etmək və
uğurlu təlimin təşviqi.
Məlum olduğu kimi, məqsədlərə uyğun olaraq qiymətləndirmənin iki forması var - inkişafetdirici və müəyyənedici. Beşinci sinifə qədər birinci forma ilə məhdudlaşırıq - şagirdlərə müxtəlif
məsləhətdə, tövsiyədə, problemlərin həlli yollarının çalışma vasitəsi ilə inkişafında kömək edirik. Bir
qayda olaraq, sinif çalışması interaktiv forma ilə, sual-cavab və bu cavabların təhlil etmə rejimində
keçilməlidir; bu zaman bizim və ya şagirdlərin rəyləri, düzəlişləri və məsləhətləri şagirdlərin işlərinin inkişafında mühüm rol oynayır. İnkişafetdirici qiymətləndirmə şagirdlərin inkişafına və effektiv
təliminə yönəlmişdir. İnkişafetdirici qiymətləndirməni, əslində, proses kimi müzakirə etməliyik, hansı
ki, müxtəlif aktivliklərlə, təlimin müxtəlif imkanları ilə (inkişafetdirici qiymətləndirmə vasitələri ilə)
məlumatı topladıqda materialı anlamaq və sonradan inkişaf etdirmək üçün məlumatdan istifadə etmək
deməkdir.
Əgər, məsələn: şagirdləri kiçik qruplara bölüb və alınan cavabları müqayisə etməyi, həlli yollarını
və öz fikirlərini izah etməyi xahiş etsək, onda bəzən müəyyənedici qiymətləndirmə vasitəsini (məsələn,
test) inkişafetdirici qiymətləndirmə vasitəsinə çevirə bilərik.
İnkişafetdirici qiymətləndirməyə əsasən müəllim dərs prosesini, hər bir şagirdə fərdi yanaşmanı,
çalışma strategiyalarını və həcmini planlaşdıra bilər. Beləliklə, bu qiymətləndirmə ilə şagirdlərin nöqsanlarını və uğurlarını aşkar edə bilərik. Müəllimin tərifləməsi də, əgər bu tərifə uyğun rəy əlavə olunursa,
inkişafetdirici qiymətləndirmə aləti sayılır. Hər hansı bir şagird başqa şagirdin söylədiyi fikir haqqında
rəyini bidirib və ya qiymətləndirsə, öz-özünü qimətlındirmək də inkişafetdirici qiymətləndirmə aləti
sayılır.
Onların arasında ən güclü vasitə həmyaşıdlarının fikirlərini qiymətləndirməkdir.
Həqiqi biliyin yoxlanması əvəzinə faktların müqayisəsinin təhlilini tələb edən zaman, yaxşı
düşünülümüş sualların verilməsi də inkişafetdirici qiymətləndirmə alətinə çevrilir. Təlim anlayışları
əsasında şagirdlərin testlər tərtib etməsini bu qiymətləndirmənin aləti kimi istifadə edə bilərik. Bu
anlayış zahirən daha yüksək səviyyəni təsvir edir.
Hər bir aktivliyin həyata keçirilməsi zamanı müəllim tərəfindən şagirdlərin cəlb olunması inkişafetdirici qiymətləndirmə alətidir ki, ancaq bu zaman fərqli məsləhətlər və tövsiyələr barədə heç nə
deməməliyik.
İnkişafetdirici qiymətləndirmə zamanı şagirdlərin aktiv biliyi dərs prosesində mühüm rol oynayır.
İnkişafetdirici qiymətləndirmə – yeni materiala keçməzdən əvvəl və yeni materialın mənimsənilməsi
prosesində də dayanmadan davam edir.
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Burada qeyd edilməlidir ki, milli standart planının yeni və köhnə nəşrlər arasındakı fərq həmin
başlığında və maddədə olan qiymətləndirmə ilə bağlıdır. Biz işlədiyimiz yeni sənədlərdə oxuyuruq: “Qiymətləndirmə şagirdin fərdi inkişafı haqqında məlumat verməlidir – şagirdin qiymətləndirməsi tədrisin
ayrılmaz hissəsidir, o təlimin konstruktivistik prinsiplərinə əsaslanmalıdır”. Çalışmaların qiymətləndirilməsi haqqında tamamilə yeni yazı yarandı, hansı ki inkişafetdirici qiymətləndirmənin məzmununu
və texnologiyasını radikal şəkildə dəyişdi. Şagirdin qiymətləndirilməsinin əsəs məsələsini təqdim edir:
a) Şagirdin biliyinin qurulması prosesi və yaddaşındakı biliyin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələndirilməsini göstərir;
b) Yenı mövzuya başlayana qədər şagirdin əvvəlki biliyini və təsəvvürünü müəyyən etsin;
c) Şagird özü güclü və zəif tərəflərini müstəqil qiymətləndirməlidir, inkişaf etməsi üçün nə
dərəcədə düşünməli və səmərəli addımlar atmalı olduğunu bilməlidir.
Hazırki nəşrdə şagirdin qiymətləndirilmə məqsədi qeyd edilib: “Fənn üzrə tədris planının
nəticələrinin istiqamətinə görə şagirdlərin akademik nailiyyətlərinin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi”.
Həmçinin, tədrisin nəticələrini ümumiləşdirərək kompleks çalışmalarıan istifadə etməyin vacibliyi xüsusiilə göstərilmişdir (məsələlərin həlli, konkret problemin aradan qaldırılması). Bu cür tapşırıqlarda
yerinə yetirilmiş çalışmanın çoxtərəfli qiymətləndirilməsi üçün müəllim qiymətləndirmə kriteryaları
hazırlamalıdır.
Milli Tədris Planına əsasən: sözlü şərh (şifahi/ yazılı); özünü/bir-birilərini qiymətləndirmə rubrikası; sorğu - inkişafetdirici qiymətləndirmənin vasitələridir.
Konkret çalışma zamanı sözlü şərh prosesi tədris məqsədinə nail olunmasına imkan verir. Bu
tədris prosesinin gedişatı, uğurları və çətinlikləri haqqında təsəvvür yaradan vasitələrdən biridir. O,
dostluq mühitində keçirilməlidir və məqsədə nail olmaq üçün şagirdlərə yol göstərilməlidir. Şagirdin
nəyi yaxşı yerinə yetirdiyini müəllim ilk növbədə qeyd etməlidir. Səhvlər buraxan zaman hansı yolla
nəticələri yaxşılaşdırmaları üçün xüsusi tövsiyələr verməlidir.
Şagirddə müəllim tərəfindən aydın, cazibədar və inandırıcı şərhlər nəticəsində, ona qayğı və dəstək
hissi olmalıdır; razılıq hissi isə - öz uğurlarını təsdiq edən zaman; qüsurları qeyd edərkən, mövcud
səhvlər haqqında xəbər verilməlidir.
Şərhlərin inandırıcı olması, şagirdlərə qarşı şəfqətli davranış, şagirdin arzusunda təlim prosesində
dəyişikliklər aparılmasına kömək edəcəkdir.
Yazılı şərhdə, konkret çalışmanın yoxlanılmasından sonra, müəllim əvvəlcə çalışmanın güclü tərəfini qeyd edir, sonra isə şagirdin hansı yolla nəticəni yaxşılaşdıra bilməsi haqqında tövsiyələr verir.
Tövsiyyələr verərkən, müəllim xatırlamalardan və/və ya davamlı yardımdan istifadə edə bilər. Məsələn,
“Bu əməli düzgün yerinə yetirmək üçün, dərsliyin … səhifəsində olan nümunəyə yenə bir dəfə diqqət
yetir” və ya “ 3 onluqdan və yenə 7 təklikdən ibarət olan ədədi söylə”, “indi isə 3 onluqdan və daha
7 təklikdən ibarət olan ədədi söylə”. Yazılı tövsiyyələr şagirdə buraxılmış səhv, səhvin tipi, düzəliş
yolları haqqında məlumat verməlidir. Tövsiyyələrdən sonra şagirdlərə çallışmalarını geri qaytarmaq və
səhvlərin düzəlişi üçün vaxt vermək çox vacibdir. Nəhayət, düzəltdikləri çalışmaları bir daha nəzərdən
keçirək.
Şifahi rəy şagirdin aktivliyə uyumluğunu müşahidə etdikdən sonra müəllim tərəfindən deyilən
qiymətləndirmədir / tövsiyyədir. Sonrakı ifadələrdən istifadə etmək olar: “Əməli yerinə yetirdiyinə
görə afərin. Bu cür niyə düşündüyünü deyə bilərsənmi?”; “Əməli yerinə yetirdiyinə görə sağ ol, ancaq, hər şey düzgündürmü, bir daha gözdən keçir?” Şagirdi təhqir edən sərhlərdən müəllim istifadə
etməməlidir. Məs. “Necə də axmaq cavabdır?”, “Bu ağlına necə gəldi?” və s.

163

Qiymətləndirmənin önəmli məqsədlərindən biri şagirdlərin öz biliyini qiymətləndirmə bacarığının
inkişaf etdirilməsidir. Buna görə bir-birilərini qiymətləndirmə və özünü qiymətləndirmə sxemlərinə/
rubrikalarına əsaslanaraq qiymətləndirmə bacarığının inkişafı çox önəmlidir. Öz tədris prosesini qiymətləndirmək inkişafetdirici qiymətləndirmənin önəmli komponentidir. Şagird tədricən öz obyektiv
qiymətləndirməsini inkişaf etdirməsi üçün, şagirdə öyrətmək lazımdır:
• Şəxsi təlim motivini başa düşməsini. Bunu, bu tipdə suallara cavab verərək etmək olar: Niyə
bilməliyəm? Niyə bacarmalıyam? Bilməsəm, mənə hansı əngəllər törənər?
• Şəxsi işlərini planlaşdırmaq: tapşırığı yerinə yetirmək üçün hansı addımları atmalıyam? Bunun
üçün hansı resurslar lazım olacaq (tapşırığı yerinə yetirmək üçün nə hazırlamalıyam)? Hansı çətinliklər
rast gələr? Necə öhdəsindən gəlmək olar? Bunda nə/kim yardımçı olar?
• Nəticənin təhlili – növbəti suallara cavab verməliyik: Çalışma qoyulmuş məqsədə uyğundur
ya yox? Nəticəni necə yoxlaya bilərəm? Səhvləri nəyə görə buraxdım? Onları nəyə görə buraxdım,
izah edə bilərəmmi?
Bu məqsədlə sorğulardan istifadə etmək olar. Sorğunun konkret nümunəsini təklif edirik: mövzunun izahı, tapşırıqların yerinə yetirilməsindən sonra sinifi qruplara bölürük. Onlar növbəti tipdə sorğunu
doldurmalıdırlar:
 Bu gün yeni nə öyrəndik?
 Ən çox hansı məlumat bizim üçün maraqlı idi?
 Çətin olan nə idi? Çalışarkən bizə nə maneçilik törədirdi?
Hər qrupun şagirdləri düşünürlər və təklif olunmuş suala birlikdə cavab verirlər və sonra sinif
yoldaşlarına öz fikirlərini təqdim edirlər.
Dərsin məqsədinə əsaslanaraq hazırlanmış bu cür testdən və onun iki qiymətləndirmə rubrikasından, inkişafetdirici qiymətləndirmənin alətlərindən biri olaraq, istifadə etmək olar:
Məsələn: şagirdlərə çalışmalar təklif etmək olar:
1. 7 onluqdan və yenə 4 təklikdən ibarət olan ədədi yazın,
2. 80-nin əvvəlki ədədini yazın,
3. 80 və 9-un cəmini hesablayın,
4. 63 və 8-in fərqini tapın,
5. İraklinin üç iyirmi lariliyi var, 25 lari xərclədikdən sonra onda hansı məbləğ qalacaq?
6. Barbara dörd konfet Sabaya, üçünü - Sandroya hədiyyə etdi. Bundan sonra onun 5 konfeti
qaldı. Əvvəlcədən Barbaranın neçə konfeti vardı?
7. Ana 50-yə 15 topladı, Eka 50-dən 10-u çıxdı. Ananın aldığı cəm Ekanın aldığı fərqdən nə
qədər çoxdur?
Qiymətləndirmə rubrikası (I variant)
№1 tapşırığı ilə ədədin tərtibinə dair bilik səviyyəsini yoxlayırıq.
№2, № 3, № 4 tapşırıqları ilə riyazi əməllərin hər hansı bir üsuluna dair (toplama və çıxma) bilik
səviyyəsini yoxlayırıq. №5, №6, №7 çalışmalarla şagirdlərin mətni mənimsəməsini, müvafiq əməliyyatların seçilməsini və əməllərin yerinə yetirilmə səviyyəsini yoxlayırıq. Yalnız cavabı göstərməklə
bitirməsinlər, həllərdə aralıq nəticələri də təqdim etmələrini şagirdlərə məsləhət görün.
Ola bilsin, çalışmanın xalları ilə qiymətləndirmə müəllimə ətraflı məlumat versin, bu da ona
gələcək tədris prosesinin effektiv planlaşdırilmasında yardımçı olacaq. Aydındır ki, müəllim şagirdlərə
nəticəni ballar şəklində yox – yalnız şərhlərlə, tövsiyyələrlə, cürətləndirməklə, həvəsləndirməklə təqdim
edir.
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Qiymətləndirmə rubrikası (II variant)
Çalışma №1, №2
0 bal
Çalışmanı anlamadı və ya səhv yerinə yetirdi
1 bal
Tapşırığı düzgün yerinə yetirdi
Çalışma №3, №4
0 bal
Çalışmanı anlamadı
0,5 bal
Əməli düz yazdı, yalnız səhv yerinə yetirdi
1 bal
Tapşırığı düzgün yerinə yetirdi
Çalışma №5
0 bal
0,5 bal
1 bal
2 bal

Çalışmanı anlamadı
İraklinin əvvəlki məbləğini hesabladı (60 lari)
Çalışmanın həlli üçün ədədi ifadə qurdu, qiymətini hesablaya bilmədi
Çalışmanı düzgün yerinə yetirdi

Çalışma №6
0 bal
1 bal
2 bal

Çalışmanı anlamadı
Hədiyyə edilən konfetlərin sayını hesabladı və ya çalışmanın həlli üçün
ədədi ifadə qurdu və qiymətini ala bilmədi
Çalışmanı düzgün yerinə yetirdi

Çalışma №7
0 bal
1 bal
2 bal

Çalışmanı anlamadı
Ananın aldığı cəmi və ya Ekanın aldığı fərqi hesabladı (və ya ikisini də)
Çalışmanı düzgün yerinə yetirdi

Ballarla qiymətləndirmə müəllimə şagirdin nailiyyətinin nəticəsini və bütün sinfin akademik davamiyyətinin səviyyəsini qiymətləndirməyə imkan verir. Nəticəni faizlə hesablamaq əlverişlidir (aydındır
ki, faizlə təsvir olunan nəticələri o, şagirdlərə bildirmir). Bu nəticələr sayəsində sinif çalışmasında
müvafiq təhsil strategiyaları işlənməlidir, dərslikdə və müəllim kitabında təqdim olunan bu tapşırıqların
nümunələrinin öyrənilməsinə əsaslanmalıdır. Bu strategiyaların çalışmasında şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinə və akademik hazırlıq səviyyəsinə böyük əhəmiyyət verin.
Özünüqiymətləndirmə bacarıqlarının inkişafı üçün şagirdlər “natamam cümlələrdən” istifadə edə
bilərlər. Məsələn, dərsin son beş dəqiqəsində müəllim şagirdlərə vərəqlər paylayır, hansılarda ki onlar
cümlələri tamamlamalıdırlar:
 Bu gün dərsdə öyrəndim...
 Asan oldu...
 Çətinlik çəkdim...
Dərs olmayan zaman müəllim nəticələri təhlil edəcək və onlara əsaslanaraq növbəti dərsi planlaşdıracaq.
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Sinif yoldaşlarının qiymətləndirməsi şagirdlərin bəzi məsələlərdə özlərini qiymətləndirmələrinə
kömək edir. Bir-birini qiymətləndirmənin müsbət tərəfi odur ki, şagirdlər başqalarının çalışmalarında
güclü və zəif cəhətlərinin qiymətləndirməsini öyrənirlər və bununla öz inkişaflarını təhlil edirlər.
Bir-birini qiymətləndirmək üçün növbəti texnikalardan istifadə etmək mümkündür: çalışmaların
dəyişılməsi/qiymətləndirilməsi; plana əsasən bir-birindən sorğu aparmaq; şərhlərə icazə vermək.
Məsələn, müəllim sinfə hər hansı çalışmanı müstəqil yerinə yetirməyi tapşıra bilər; sonra şagirdləri
cütləşdirər və bir-birilərinin çalışmalarının yoxlamağı xahiş edər. Prinsip bu cürdür: şagirdlər tapşırıqda
hər hansı iki müsbət tərəfi tapırlar (məsələn, “çalışma aydın yerinə yetirilib”, “qeydlər düzgün edilib”,
“hesablamalar düzgün yerinə yetirilib” və s.) və nəyin düzələsi/ təkmilləşdiriləcəyi haqqında fikrini
söyləməlidirlər. (Şagirdlərin tövsiyyələri şifahi olduğu kimi, yazılı da ola bilər). Sonradan tövsiyyələrin
seçılməsi və tapşırıqların düzəlişi üçün şagirdlərə müəyyən vaxt verilir. Nəzərə almaq vacibdir: təklif
olunan vasitələrdən öz məqsədinə nail olması üçün müəllim istifadə etməməlidir. Bu məlumatı əldə
etmə üsullarının istifadə etmə nümunələridir. Toplanan məlumatları təhlil edərək, müəllim, şagirdlərin
çox yaxşı mənimsədikləri mövzulara, əlavə çalışmalar keçirmək lazım olan mövzulara, eləcə də formalaşmamış bacarıqlara toxunur. Tədris prosesinin və onun nəticələrinin təhlili nəinki müəllimə, eləcə
də öyrənənlərə vacibdir. Çalışmasının güclü və zəif tərəflərini aşkar edən şagird onları inkişaf etdirmək
üçün daha çox güc sərf edəcək.
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Çap və elektron resurslar
Tədris planında göstərilən tələblərin yerinə yetirilməsi üçün çap və elektron resursları sizə
çox yardımçı olacaq:
Çap resursları:
“Müəllim üçün təlimat, I-VI sinif, Riyaziyyat, Tbilisi, 2011”, tərtib edənlər : Z. Qiunaşvili, E.
Kordzadze, J. Qvazava, L. Mamulaşvili, L. Berişvili. Bu kitab “Google”-nin axtarış sisteminə yerləşdirilib.
“Gürcüstanın ibtidai təhsil layihəsi” çərçivəsində “www.kargiskola” veb-portalı və tədris metodoloji
resursların iki çap kolleksiyası. Burada video filmləri: “Riyaziyatda inkişafetdirici qiymətləndirmə”,
“İbtidai siniflərdə riyaziyyatın konstruktivistik təlimi” izləyə bilərsiniz. Burada təqdim olunan kompüter
oyunları şagirddə ədədlərin toplama-çıxılmasına həvəs yaradacaq, burada ümumiləşdirici və diaqnostik
yazılar aparılması üçün çalışmalar verilib və sair.
Məsələn, bu cür elektron resurslardan istifadə etmək olar: silkschool.ge (ailə məktəbi) və www.
math.exercises for Kids. Onlardan birincisi riyaziyyatdan II sinfin 20 dərsini gürcü dilində təqdim
edəcək. I dərs keçmiş materialın təkrarına aiddir, ədədlərin istifadəsi üçün əyani vəsaitlə başlayır.
Diqqət ona yetirilir ki, əşyaları saydıqda sonuncu ədəd əşyaların miqdarını bildirir, əşyalar birliyinə
ədəd uyğun gəlir.
Dərs: Ədədi ifadə, toplamanın xassələri.
Müəllim toplamanın müxtəlif üsulundan istifadə edir, əyani vəsaitlərlə nümayis etdirir.
Dərs: İkiqat artırmaq-ikiqat azaltmaq.
Lövhəyə bərkidilmiş maqnit fiqurlardan istifadə olunur.
İkiqat artırmanı yerinə yetirmək üçün ədədi öz-özünə toplayırıq.
Dərs: 100 dairəsində əməllər (toplama və çıxma)
Əyani vəsait olaraq toplamadan, ədədi pillədən istifadə olunub. İlk öncə ədədi pillənin köməyi
ilə on-on bağlama yığılmış yuvarlaq onluqların toplama və çıxması müzakirə olunur. 0-ın xassəsinə
diqqət yetirilir.
Bu video filmlərdən sinifdə istifadə edərək, şagirdlərin müxtəlif intellektual bacarıqlarını da yoxlaya bilərik: diqqətlə dinləmələrini, dinləmə qavrayışını, istirahət etməsini. Buna görə də dərsi dinlədikdən sonra, şagirdlərin nə dərəcədə diqqətlə dinlədiklərini yoxlamalıyıq. Nə aydın idi, nəyi anlamadılar?
Aydındır ki, bu göstəriş materialı keçdikdən sonra olmalıdır və material şagirdlər üçün, demək olar
ki, tanış olmalıdır.
www.Math.Exercises for Kids elektron resursu vasitəsilə dərslər üçün əyani vəsaitlər/şəkillər
axtara bilərsiniz. Resurs ingilis dilindədir, ancaq dil bilməyən istifadəçi üçün asan aydınlaşdırılır.
Göstərilən zaman müvafiq şərhlər əlavə etməniz daha da yaxşı olar.
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