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Dərslik haqqında ümumi məlumat
III sinfin riyaziyyat dərsliyi şagird dərsliyinin cavab verəcəyi qaydada - Milli Tədris Planına tam uyğun
şəkildə, bu Planda təqdim olunmuş hədəf nəticələrin hamısı nəzərə alınaraq yazıldı; dərsliyin tərtib olunması
üçün nəzərdə tutulan müasir, beynəlxalq səviyyədə tanınmış metodik prinsiplər – materialın yüksək elmi
səviyyəsi və eyni zamanda şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, təqdim olunan tədris materialının
istənilən akademik səviyyədə olan şagird üçün əlçatan olması qorunmuşdur; tədris materialı şagirdlərə elə
çatdırılır ki, onlarda riyaziyyatı öyrənməyə qarşı maraq yaransın, materiallar şagird tərəfindən təbii qavranılır;
şagirdlər üçün onların alışdıqları mühit təqdim olunur. Məsələn, gürcü əlifbası, gürcü pulu, gürcü yaşam mühiti
haqqında tapşırıqlarla qarşılaşırıq. Dərslikdə təqdim olunan tapşırıqlar fənlərarası əlaqənin qurulmasına kömək
edir (məsələn, riyaziyyat və gürcü dili, riyaziyyat və təbiət).
Bəzi anlayışlar müxtəlif yanaşmalarla təqdim olunmuşdur ki, bu da onların məzmununu üzərə çıxarır və
onu qavramağı və istifadə etməyi asanlaşdırır. Məsələn, natural ədədin miqdar aspektini nəzərə almaqla yanaşı,
sıra aspektinə də diqqət yetirilir ki, bunun da elmi əsası say və sonrakının əlaqəsi ilə bağlı olur.
Tapşırıqlar sistemi rəngarəngdir – dərslikdə fərdi və qrup işi üçün müxtəlif çətinliyi olan tapşırıqlar,
“testlər”, layihələr, həvəsləndirici tapşırıqlar, riyazi oyunlar, riyazi yarışmalar keçirmək üçün tapşırıqlar, hər bir
mövzunun sonunda yekunlaşdırıcı dərs üçün əlavə tapşırıqlar verilmişdir. Yeni mövzunu müzakirə etməzdən
əvvəl şagirdləri keçiriləcək fəallıqlar üçün hazırlamağa və materialın onlar üçün əlçatan formada olması üçün
məsələlərin ümumi müzakirəsi keçirilir. Artıq keçirilmiş materiala yenidən dönmək, əyani materialın fəal
istifadəsi bütün şagirdlərin imkanlarının nəzərə alınmasını təmin edir.
Standartın tələblərini yerinə yetirmək üçün riyazi tapşırıqların rəngarəng formalarından istifadə olunması
çox vacibdir. Bütün bunlar diaqramların, cədvəllərin, riyazi mətnlərin oxunması qabiliyyətini inkişaf etdirməyə
dəstək olur.
Yeni dərslik üzərində iş prosesi zamanı bizə ən böyük köməklik göstərən Gürcüstanın Təhsil, Elm,
Mədəniyyət və İdman Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş təlim – seminarlar oldu (“Gürcüstanın İbtidai
Təhsil Layihəsi, Tbilisi, 2017-ci ilin aprel – iyun ayları”). Seminarlarda təqdim olunan materialları nəzərə
alaraq dərslikdə konstruktivist və differensial tədris yanaşmalarına, sabit inkişaf prinsiplərinin həyata
keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Tərəfimizdən təklif olunan misal və məsələlər ədədlərin istifadə
olunması və gündəlik həyatda fiqurların təsəvvürləri haqqında müəllimlərə sabit inkişaf prinsiplərinin
inteqrasiyasına imkanlar yaradır.
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Giriş
Fənnin tədrisinin məqsədləri
• Şagirdin düşüncə və müzakirə qabiliyyətini inkişaf etdirmək;
• Gündəlik həyatda riyazi obyektlərin modellərini və proseslərini görə bilmək;
• Əldə olunmuş məlumat haqqında müzakirə aparmaq, cədvəllərin, diaqramların “oxunması”
qabiliyyətini inkişaf etdirmək;
• Köməkçi texniki vasitələrdən və texnologiyalardan istifadə etmək;
• Tapşırıqların formalaşdırılması, verilməsi və məchul komponentlərin ayrılması;
• Didaktik oyunlarda, qrup çalışmalarında əməkdaşlıq, yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək,
tədris fəallıqlarına qoşulmaq;
• Əldə olunmuş riyazi biliyin digər fənlərin, sadə məişət problemlərinin həllində istifadə olunması;
• Şagirdlər tərəfindən müxtəlif məsələlərin müstəqil öyrənilməsi qabiliyyəti inkişafının“təlim – tədris”
istiqaməti üzrə ilk addımlarının atılması.

Standartın nəticələrinin nailiyyətlər və mövzu üzrə qarşılıqlı əlaqəsinin matrisası
Mövzular
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Məqsədlər, məzmunun məqsədə çevrilməsi;
Milli Tədris Planında göstərilmiş müvafiq bəndlər

Saatlar

Ədədləri oxuyuruq
və təsvir edirik

100-dək olan ədədlərin yazılması və oxunması, şifahi və yazılı
nömrələmə. Gürcü dilində şifahi nömrələmənin xüsusiyyətləri və
yazılı nömrələmə ilə əlaqəsi. Ədədlərin müxtəlif modellərlə ifadə
olunması. Ədədlərin mərtəbə vahidlərinə və əyani ifadəsinə görə
ayrılması. Ədədin qiymətinin göstərilməsi. Riy. III.1.

Ədədləri müqayisə
edirik

100-dək ədədləri müqayisə edərkən mövqeli say sisteminin ifadəsini
təkrar edirik. Ədədlərin artan və ya azalan sıra ilə düzülməsi. Riy.
III.1.

Ən yaxın onluğu,
iyirmiliyi ifadə
edirik

Ən yaxın onluğu və iyirmiliyi ifadə etmək üçün ədədlərin əyani
ifadəsindən istifadə etmək. Riy..III.1.

Müxtəlif
toplayaq

Ədədlərin şifahi toplanması zamanı müxtəlif üsullardan istifadə
etmək (ədədlər üzərində əməllərin xüsusiyyətləri, iki dəfə artırmaq
əməliyyatı, mərtəbələrin pozulması). Riy.III.2

6 saat.

İkirəqəmli ədədləri
toplayırıq

Yazılı toplama üsullarından istifadə edə bilmək, mövqeli say
sistemindən istifadə edərək yazılı alqoritm biliyinə sahiblənmək.
Riy. III.2.

5 saat.

Müxtəlif üsullarla
çıxırıq

Ədədlərin şifahi çıxılması zamanı müxtəlif üsullardan istifadə etmək
(onluqları keçməklə saymaq əməliyyatı, ikiqat artırma – yarıya
bölmə əməlləri ilə) Riy.III.2.

3 saat.

İkirəqəmli ədədlərin
çıxılması

Yazılı çıxma alqoritmin biliyinə yiyələnmək. Riy.III.2.

üsullarla

4 saat.

4 saat.

2 saat.

4 saat.

Toplama və çıxma
üsulları

Ədədlərin toplama və çıxma üsullarının seçilməsi. Riy.III.2.

Toplama və
çıxmanın məchul
həddini tapırıq

Toplama və çıxmanın məchul həddini tapmaq üsullarına yiyələnmək
(saydan istifadə etmək, toplama – çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi,
müayinə-yoxlama metodu) Riy.III.1., Riy.III.4.

Təkrar

Şifahi və yazılı nömrələmə; əməliyyat üsullarından istifadə. Riy.
III.1. Riy.III.2. Riy.III.4. Riy.III.7.

Müstəvi fiqurları

3 saat.

Müstəvi fiqurların adlandırılması, tanınması. Fiqurları təsvir etmək
üçün hərflərdən istifadə etmək. (parça, nöqtə, dördbucaqlı). Fiqurun
elementlərinin adlarını sadalamaq, fiqurların təsnifatı qabiliyyətini
inkişaf etdirmək. Riy.III.8.

3 saat.

5 saat

3 saat.

Uzunluğu ölçək,
uzunluq vahidləri

Xətti sahələrin müəyyənləşdirliməsi prosesini dərk etmək, fiqurları
uzunluqlarına görə müqayisə edən zaman ədədlərdən istifadə etmək.
Uzun, qısa, bərabər – terminlərini dərk etmək, standart vahidlərin
zərurətini dərk etmək. Riy.III.10.

Fiqur tərtib edək

Fiqur modellərindən istifadə edərək verilmiş müstəvi fiqurunun
modelini tərtib etmək. Riy.III.9.

4 saat.

Fəza fiqurlarını tanımaq və adını deyə bilmək qabiliyyəti, onların
elementlərini seçə bilmək, adlandırmaq. Riy.III.8

3 saat.

Fəza fiqurları
Ardıcıllıqlar

Əşyaların və rəsmlərin (fiqurların) ardıcıllıqlarını təsvir etmək və
araşdırmaq, təkrar olunan hissələrin ayrılması üzərində məşq etmək.
Riy.III.5.

3 saat.

3 saat.

Ardıcıllıqları
müqayisə edək

Ardıcıllıqları müqayisə etmək və oxşarlıqları göstərmək, oxşar
ardıcıllıqların tərtib olunması. Riy.III.5.

3 saat.

Təkrar

Fiqurlar, ardıcıllıqların tərtib olunması qaydası, ədədlər üzərində
əməllər. Riy.III.2., Riy.III.5., Riy.III.8., Riy.III.9.

4 saat.

Minədək ədədləri
oxuyur və təsvir
edirik

Üçrəqəmli ədədlərin təsvir olunması, onluq mövqeli say sisteminin
nümayiş edilməsi, üçrəqəmli ədədlərin oxunma qabiliyyətini inkişaf
etdirmək. Riy.III.1.

1000-dən böyük
ədədlər

Ədədlərin mərtəbə toplananları vahidlərinin cəmi şəklində
göstərilməsi. Riy.III.1.

2 saat.

Ədəd neçə
yüzlükdən və
onluqdan ibarətdir?

Mərtəbə vahidlərinə bölmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi. Riy.
III.1.

3 saat.

Ədədlərin müqayisə
olunması

Ədədləri müqayisə etmək üçün mövqeli say sistemindən istifadə
etmək. Riy.III.1.

5 saat.

3 saat.
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Ən yaxın onluğu,
yüzlüyü, minliyi
adlandırırıq

Ədədlərin ifadə olunmasından istifadə edirik və ən yaxın onluğu,
yüzlüyü, minliyi adlandırırıq. Riy.III.1.

Ədədləri müqayisə
edək

Ədədlərin müqayisəsi zamanı onluq mövqeli say sisteminin
nümayişindən istifadə etmək. Ədədləri artma və azalmasına görə
düzmək. Riy.III.1.

5 saat

Ədədləri müxtəlif
üsullarla toplayaq

Ədədləri şifahi toplayan zaman müxtəlif üsullardan istifadə etmək
(mərtəbə vahidlərini keçməklə, müxtəlif mərtəbələri toplamaqla, iki
dəfə artırmaqdan istifadə etməklə). Riy.III.2.

3 saat.

Ədədlərin
toplanması

Ədədlərin toplanması zamanı yazılı toplama alqoritmindən
istifadə edə bilmə qabiliyyəti, yeni mərtəbə vahidinin yaradılması
(doldurulması) hallarının müzakirəsi. Riy.III.2.

3 saat.

Ədədlərin
toplanmasının
müxtəlif üsulları

Ədədlərin toplanması üsullarını seçmək qabiliyyəti formalaşdırmaq.
Riy.III.2.

Ədədlərin
çıxılmasının
müxtəlif üsulları

Ədədlərin şifahi çıxılması zamanı müxtəlif üsullardan istifadə
etmək, “yuvarlaq ədədlərin” çıxılması, mərtəbə vahidlərini
keçməklə çıxmanı yerinə yetirmək. Riy.III.2.

Alt-alta yazmaqla
çıxaq

Yazılı çıxmanın alqoritmini dərk etmə və yerinə yetirmə
qabiliyyətini formalaşdırma. Riy.III.2.

Toplama və çıxma
üsulları

Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə etmək. Şifahi
toplama – çıxmanı yerinə yetirmək üsullarını müzakirə etmək Riy.
III.2.

2 saat.

Ədədi ifadələrin
qiymətini tapmaq

Sadə ədədi ifadənin qiymətini tapmaq, ədədlər üzərində
əməliyyatlardan istifadə etmək, şifahi hesablama üsullarından
istifadə etmək. Riy.III.2., Riy.III.7.

4 saat.

Ədədləri müqayisə
edək

Ədədlərin, ədədi ifadələrin qiymətini müqayisə edə bilmək
qabiliyyəti, şifahi hesablamadan istifadə etmək. Riy.III.4.

2 saat.

Uyğunluq məsələləri

Uyğunluğu təsvir etməkdən istifadə edərək onu genişləndirmək
bacarığını inkişaf etdirmək. Riy.III.6.

2 saat.

Uyğunluğu təsvir
etmək

Uyğunluğu təsvir etmənin müxtəlif üsullarından istifadə etməyi
bacarmaq və bu ifadə etməni araşdırma qabiliyyəti. Riy.III.6.

2 saat.

Ədədlərdən və
ədədlər üzərində
əmllərdən istifadə
edək

Ədədlərin istifadə hallarını müzakirə etmək, ədədlər üzərində
toplama – çıxma əməllərindən istifadə edərək çalışmalar həll etmək.
Riy.III.4., Riy.III.7.

5 saat.

3 saat.

3 saat.

3 saat.

3 saat.

Toplama və
çıxmanın məchul
həddini tapmaq

Toplama və çıxmanın məchul həddini tapmanın müxtəlif üsullarından
istifadə etmək (say, qarşılıqlı əlaqəsi, yoxlama). Riy.III.7.

3 saat.

Mətndən məlumat
toplamaq

Mətni oxumaq və analiz etmək vasitəsilə oradan müəyyən növ
məlumatların toplanması qabiliyyətini inkişaf etdirmək. Riy.III.11.

2 saat.

Məlumat toplamaya
misallar

Məlumat toplayan zaman müxtəlif üsullardan istifadə etmək
qabiliyyətini inkişaf etdirmək (müşahidə, sorğu, ölçmək). Riy.III.11.

2 saat.

Məlumatların
qruplaşdırılması

Müəyyən bir əlamət (əlamətlər) göstərmək və bu əlamətə (əlamətlərə)
görə məlumatların qruplaşdırılması və təqdim edilməsi qabiliyyətini
inkişaf etdirmək. Riy.III.12.

2 saat.

Cədvəl tərtib edək
və onu təsvir edək

Məlumatların cədvəl şəklində təqdim olunması, cədvəlin
araşdırılması; müvafiq suallar vermək qabiliyyətini inkişaf etdirmək.
Cədvəli təsvir etmək. Riy.III.13.

2 saat.

Piktoqram

Məlumatların təqdim olunması zamanı piktoqramdan istifadə etmək.
Piktoqramı təsvir etmək; Piktoqrama görə göstəricilər haqqında
məlumat. Riy.III.13.

3 saat.

Ədədlərin vurulması

Ədədlərin vurulmasını çoxsaylı toplamalardan istifadə edərək əyani
şəkildə təqdim etmək. Riy.III.3.

2 saat.

Saydan istifadə
edərək vururuq

Saydan istifadə edərək vurma illüstrasiyası. Şagird verilmiş ədəddə
neçə cütlük, beşlik, onluq, iyirmilik olduğunu deyir. Riy.III.3. Riy.
III.4.

Ədədlərin bölünməsi

Ədədlərin bölünməsinin nümayiş edilməsi və qavranılması. Riy.
III.3.

3 saat.

Ikiyə vurmanı nümayiş etdirmək. Birrəqəmli ədədin ikiyə vurulma
cədvəlini tərtib etmə. Riy.III.3.

3 saat.

İkiyə bölməni nümayiş etdirmək, ikiyə vurma və ikiyə vurma
cədvəli ilə əlaqələndirmək. Riy.III.3.

2 saat.

1-ə vuraq,
0-a vuraq

Vurmanın nümayiş etdirilməsi və xüsusiyyətlərinin istifadə
edilməsi. Riy.III.3.

3 saat.

3-ə vuraq, 3-ə bölək

3-ə vurmanı və 3-ə bölməni qarşılıqlı əlaqələndirmək. Birrəqəmli
ədədin 3-ə vurulması cədvəlini tərtib etmək və ondan istifadə etmək.
Riy.III.3.

4 saat.

4-ə vurmanı və 4-ə bölməni qarşılıqlı əlaqələndirmək. Birrəqəmli
ədədin 4-ə vurulması cədvəlini tərtib etmək və ondan istifadə etmək.
Riy.III.3.

3 saat.

İkiyə vuraq
İkiyə bölək

4-ə vuraq, 4-ə bölək

2 saat.
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5-ə vuraq, 5-ə bölək

5-ə vurmanı və 5-ə bölməni qarşılıqlı əlaqələndirmək. Birrəqəmli
ədədin 5-ə vurulması cədvəlini tərtib etmək və ondan istifadə etmək.
Riy.III.3.

7 saat.

10-a vurmaq və
bölmək

10-a vurmaq xüsusiyyətlərini dərk etmək. Birrəqəmli və ikirəqəmli
ədədlərin 10-a vurulması. Riy.III.3.

3 saat.

Vurma cədvəli tərtib
edək

Birrəqəmli ədədlərin vurma cədvəlini tərtib etmək və ondan istifadə
etmək. Riy.III.3.

4 saat.

Vurma və bölmənin
məchul həddini
tapaq

Məchul vuruğun, bölünənin, bölənin tapılmasının müxtəlif yollarını
müzakirə etmək. Riy.III.3.

4 saat.

Təkrar

8 saat.

Müəllim kitabının icmalı
Müəllimin tövsiyə kitabı 3-cü sinif dərsliyi üçün nəzərdə tutulmuş, yeni Milli Tədris Planına müvafiq
metodik tövsiyyələrdən ibarətdir.
Müəllim kitabının əsas təyinatı müəllimə dərs prosesinə hazırlaşmağa və onu keçirməyə kömək etməkdən,
həmçinin onu əlavə nəzəri və metodik materialla təmin etməkdən ibarətdir. Kitab, müəllimlərə fənnə və fənn
metodikasına yiyələnmək istiqamətində öz imkanlarını mükəmməlləşdirməyə kömək edir. Həmçinin kitabda
Milli Tədris Planı ilə nəzərdə tutulmuş məzmunda elmi əsaslar və ibtidai məktəbdə təlim-tədrisin metodik
əsasları verilmişdir. Bu tövsiyyə kitabı dərslikdə təqdim olunan bütün mövzuların tədrisinin həyata keçirlmə,
həmçinin məktəbdə köməkçi vəsaitlərin istifadəsi istiqamətində tövsiyyələrini nəzərdə tutur. Müəllim
kitabında əsas didaktik prinsiplər xüsusi olaraq vurğulanır. Tərəfimizdən nəşr olunan ibtidai sinif dərslikləri
məhz bu prinsiplər üzərində qurulmuşdur və burada təqdim olunan əldə olunası nəticələr və şagirdlərin yaş
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması Milli Tədris Planına tam şəkildə uyğundur. Buna görə də mövzuların hamısı
öncədən uzunmüddətli hazırlıq və vəsaitlərdən istifadə olunaraq hazırlanmışdır. Dərslikdə həmçinin şifahi
hesablama üsullarının təsvirinə və müxtəlif modellərdən istifadəyə böyük diqqət ayrılır.
Tədris prosesi bizim metodikaya müvafiq olaraq, daima keçirilən materialın təkrarı ilə paralel olaraq yeni
materialın, yeni aktivliklərin az dozalarla daxil edilməsi prinsipi ilə baş verir. Məsələn, birinci fəsildə ikirəqəmli
ədədləri təkrar edirik, onların toplanması və çıxılması əməliyyatlarının əyani təsviri ilə birlikdə yalnız hələ indi
əməliyyatların “alt-alta yazmaqla” yerinə yetirilməsinin təsvirinə başlayırıq. Toplama və çıxma əməliyyatlarını
müzakirə edən zaman onluqların ayrılması və onların parçalanması prosedurlarını təqdim etməyə başlayırıq.
Müəllim kitabında hər bir fəsilə, paraqrafa görə tövsiyyələrin təqdim olunması ilə yanaşı əlavə resurslardan istifadə nümunələri verilmişdir. Demək olar ki, hər bir tapşırığa görə göstərişlər və cavablar verilmişdir.
Hər bir dərsin planlaşdırılma sxemi verilmişdir. Bir qayda olaraq, hər bir paraqrafa bir neçə dərs həsr
edirik. Bununla yanaşı aydındır ki, bizim tövsiyələrimiz məsləhət xarakterlidir, müəllim bəzi hallarda bu
tövsiyyələrdən yan keçə bilər (məsələn, sinifdə və evə verilən tapşırığın planlaşdırılması zamanı). Biz çoxlu
sayda müəllim tanıyırıq. Onlarda dərs keçmənin özüməməxsus orijinal tapıntıları var. Bu da əlbəttə ki, onların
öz şagirdlərinə uyğunlaşdımasından, akademik göstəricilərindən irəli gəlir. Məşhur macar riyaziyyatçı və
metodisti D. Poyanın sözlərinə görə “Hansı sayda müəllim varsa, o sayda da üsul ola bilər”; bununla yanaşı,
metodikada müəyyən prinsiplər, dərs planlaşdırılması və keçirilməsi sxemləri mövcuddur ki, onların nəzərə
10

alınması hamı üçün arzuolunandır. Biz də məhz belə tövsiyyələr veririk və əlavə olaraq müxtəlif aktivliklərin
keçirilməsinin mümkün versiyalarını da təqdim edirik.
Tədris prosesində metodik istiqamətlər məsələlərində müəllimlərə kömək etmək üçün kitabın sonunda ədəbiyyat təqdim olunmuşdur; məsələn, yeni Milli Tədris Planına keçidlə bağlı sitat H. Froydentalın
(23) kitabından təqdim olunmuşdur: “Müəllim tədrisi ona öyrədiləndən tam fərqli olan proqramla aparmağı
bacarmalıdır”.
Bu yanaşma bu gün də aktualdır.
Dərs keçmə sxemini verməklə yanaşı demək olar ki, kitabda hər bir misalın həlli təqdim olunmuşdur.
Bununla yanaşı, çox vaxt müxtəlif üsullarla müəllim şagirddə verilmiş tapşırığın həllinin alternativ yollarını
axtarması qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün müəllimin özü həll yollarının müqayisə edilməsi və onlar
arasından optimal seçimin edilməsinə şərait yaradır ki, şagird tərəfindən təqdim olunan həll yolunu sona
çatdırmağa müəllimin özü hazır olsun.

Şagirdə yönəlmiş fərdi yanaşmalar. Hədəf yaşının xüsusiyyətləri
Məşhur psixoloq Piajenin “Koqnitiv inkişaf nəzəriyyəsinə” görə uşaqlar 7 yaşından etibarən konkret
əməliyyat mərhələsinə keçirlər; demək olar ki, əməliyyat nöqteyi nəzərindən formalaşırlar. İntuisiyanı tədricən
məntiqi düşüncə əvəz edir, amma yalnız konkret hallarda. Bu mərhələdə olan uşaqların hələ abstrakt düşüncə
qabiliyyəti yoxdur. Konkret əməliyyat dedikdə konkret, real predmetlərlə əlaqəli olan əqli proses başa düşülür
ki, bunu konkret əməliyyat vasitəsilə əks istiqamətə də yönəltmək olar. Uşaqlar eyni zamanda predmetin bir
neçə xüsusiyyətinə diqqət yetirə bilirlər. Konkret əməliyyat mərhələsində olan uşaqlar əvvəllər yalnız fiziki
əməliyyatlarla yerinə yetirdikləri hərəkətləri artıq öz beyinlərində təsəvvür edə bilirlər. Bu mərhələdə olan
uşaqlar artıq o qabiliyyətləri üzərə çıxarırlar ki, predmetləri siniflərə ayıra bilirlər, yəni xüsusiyyətlərinə görə
kateqoriyalara və alt kateqoriyalara bölə bilirlər. Məsələn, əşyaları onların miqdar göstəricilərinə görə düzə
bilmək; misal üçün, III sinifdə say çubuqlarını uzunluqlarına görə müqayisə edərək onları ölçülərinə görə
düzməyi müzakirə edəcəyik. III sinifdə artıq elə tapşırıqlar verə bilərik ki, bunlar hansısa istiqamətdə onun
transfer qabiliyyəti ilə əlaqədar olsun. Eqosentrik düşüncə tərzindən daha obyektiv düşüncəyə tərəf keçid
bu mərhələdə başlayır. III sinifdə tədris prosesinin hədəf yaş xüsusiyyətləri ilə müvafiqliyi çox önəmlidir.
Tapşırıqları elə seçmək lazımdır ki, şagirdlər anlayışların məzmununu başa düşsünlər, verilmiş suallara
cavabları özləri fikirləşib tapsınlar, bəzən isə sualları hətta özləri versinlər. Bu zaman vacibdir ki, məsələn,
toplama – çıxmanın qarşılıqlı əks əlaqə xüsusiyyətindən istifadə olunsun (əməliyyatın əks istiqamətdə yerinə
yetirilməsini başa düşmək); ölçüsünə görə düzmək tapşırıqları; cavabları əsaslandırmaq; qrupda işləyən zaman
əməkdaşlığın, ümumi işə maksimal töhvə vermək qabiliyyətinin inkişafı; yeni materialdan istifadə edən zaman köməkçi, əyani vəsaitin istifadə edilməsi – bütün bunlar bu mərhələdə olan uşaqların tədris prosesinin (bu
mərhələdə şagirdlər fəal rol oynayırlar) həyata keçirilməsi zamanı çox vacibdir. Bu mərhələdə yeni materialı
izah edən zaman konkret predmetdən istifadə (məsələn, mövqeli sistemin nümayişi zamanı kubik bloklardan) etmək çox əhəmiyyətlidir. Dərs yükü zamanı və tapşırıqları planlaşdırarkən ölçü gözləmək çox vacibdir.
Tapşırıqların bizə məxsus sistemi iki hissədən ibarətdir – sinifdə yerinə yetiriləsi və evdə həll olunası. Ev
tapşırıqları əksər hallarda sinifdə yerinə yetiriləsi tapşırıqlarla analojidir. Bununla yanaşı istisnalarımız da var
və bu istisnalar bu yaş həddində çox vacibdir – düşünmək üçün, riyazi yarışlara hazırlaşmaq və keçirmək üçün
olan tapşırıqlar – biz bu tapşırıqları şagirdlərlə birlikdə işləmək strategiyalarını şagirdlərə (əlavə suallar vermək
vasitəsilə) həll yolunu tapmaqda xırdalıqlarla izah etmişik.
Biz, bu yaşda olan şagirdlərin ağır, çox zəhmət tələb edən tapşırıqlarla yüklənməsini yolverilməz hesab
edirik, bununla yanaşı, tapşırıqları heçə saymaq da düzgün deyildir. Məhz buna görə də qərar verərkən son söz
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müəllimə aiddir. Sinfin akademik səviyyəsinə və şagirdlərin fərdi göstəricilərinə əsasən məhz müəllim özü
bizim tərəfimizdən verilmiş materialdan tapşırıqların optimal həcmini seçməlidir.
Pyajenin riyaziyyatdan da çoxlu sayda misalları vardır, bununla yanaşı, o, üstünlüyü ədədlərin miqdar aspektinə verir ki, bu da onun dövründə olan riyaziyyat “modası” ilə izah olunur (Kantorun “Çoxluqlar nəzəriyyəsi” yenicə yaranmışdı). Biz həmçinin bu baxışların tənqidi analizini də (bax. məs. {24}) nəzərə
almışıq. Hədəf yaşının xüsusiyyətləri miqdar aspektində daha çox mümkündür ki, ədədin sıra aspektini anlamaqla bağlı olsun ki, bu da təbii və şagird üçün əşyaların sayılması, sıralanması və onlarla əlaqəli olan
istiqamətlərlə bağlı olan tanış aktivliklərlə əlaqəlidir.

Fənnin tədrisinə dəstək verən spesifik və ümumi ortaq səlahiyyətlər
Riyaziyyat digər məktəb fənləri arasında daha çox analiz etmək, tapmaq, başa düşmək, seçmək, müzakirə
- əsaslandırma kimi xüsusi səlahiyyət - bacarıqlar tələb edən bir fənn kimi xarakterizə olunur. Ənənəvi və müasir baxışların sintezi əsasında məzmunun zənginləşdirilməsi məntiqi xarakterin və qiymətləndirmə - nəzarətin
həyata keçirilməsi üçün hədəflənmiş tapşırıqlarla formalaşdırlıb. Eylerin {25} baxışlarını nəzərə alaraq, riyazi
əməllərin alqoritmlərinin formalaşdırılması əsaslandırmaların ölçülü istifadəsi əsasında baş verir (məsələn,
mövqe sisteminin xüsusiyyətlərini başa düşmək üçün bizə əyani vəsaitlər və elektron resurslar kömək edir).
Eyler nömrələmə məsələlərinə - onluqlar sisteminin, ədədin yazılışı qaydasının əsaslı müzakirəsini riyaziyyatın
əsası hesab edirdi. Gürcü şifahi nömrələməsinin qarışıq sistemi (onluq - iyirmilik) ilkin baxışda çətinliklər
yaradır, ikinci tərəfdən isə tələbin vacibliyini gücləndirir...
Müşahidə və sınaq, müqayisə, səbəb – nəticə əlaqələri əslində guya ki, təbiətşünaslıqda daha çox istifadə
olunmalıdır, amma bununla yanaşı riyaziyyatın tədrisi prosesində bütün bunlar çox böyük əhəmiyyəti olan
metodlardır.
Müvafiq qabiliyyətlərdən istifadə etmək məlumatların işlənməsi, cədvəllərin təsviri və müqayisəsi zamanı
daha çox istifadə olunur. 3-cü sinifdə artıq abstraksiya qabiliyyətinin istifadəsi də başlayır – məsələn, fiqurların
nümunələrinin məişət əşyalarında, yol işarələrində tapılıb üzə çıxarılması. Qanunauyğunluğun kəşfi və tətbiqi
qabiliyyətinin inkişafı sıralamanın öyrənilməsindən (I və II siniflərdə) başlayır və III sinifdə davam edir.

Fənnin tədrisi prosesində şagirdə yönəlmiş yanaşmalar
Şagirdə yönəlmiş tədrisə dəstək verən mühitin təmin olunması tədris prosesinin şagirdlərin ehtiyaclarına
uyğunlaşdırılması vasitəsilə baş verməlidir. Metodik ədəbiyyatda tədrisin bu forması differensial tədris adlanır.
Bu zaman eyni bir sinifdə fərqli nailiyyətləri olan şagirdləri fərqli olaraq öyrədirik.
Differensial tədrisin məqsədi hər bir şagirdin öz imkanları daxilində ən yaxşı nəticə göstərməyinə nail
olmaqdır. Bu əlbəttə ki, hamının eyni səviyyədə nəticəyə nail olması demək deyildir. Differensial, fərdi
yanaşmalarla şagirdlərə imkan verilir ki, tədris prosesində qarşılarına çıxan baryerləri dəf etsinlər və əldə
ediləcək nəticələri nəzərə çarpacaq şəkildə yaxşılaşdırsınlar. Tədris prosesi zamanı məzmun, proseslər,
tapşırıqlar və mühit kimi elementlərin differensiyasını həyata keçirmək olar. Bizim dərslik bu differensiyanı
həyata keçirməyə imkan verir. Tədrisin effektivliyi öz şagirdlərimizi nə qədər yaxşı tanımağımızdan, onların
maraqlarını və ehtiyaclarını bilməyimizdən asılıdır; bununla yanaşı, müəllim standartın məzmununu, tələblərini
yaxşı bilməli və standartla tələb olunan məqsədlərin tələsmədən, keyfiyyətli formada həyata keçirilməsinə
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fokuslanmış olmalıdır. Standartın nəzərə alınmaması faktı kimi müəllim tərəfindən çox zaman vaxtının böyük
hissəsini eyni növ, fərqliliyi olmayan misalları həll etməsinə xərcləməsini hesab edirik ki, bu da şagirdlərdə
riyaziyyata qarşı mənfi münasibətin yaranmasına dəstək verir; bu zaman tədris prosesi bezdirici olur. Yadda
saxlamalıyıq ki, riyazi prosedurlara yiyələnmə prosesi arasıkəsilmədən baş verir və eyni bir mövzuya qayıtmaq
tez-tez baş verən bir hadisədir.
Differensial tədris zamanı şagirdlərin bir hissəsi müstəqil şəkildə, bəzi qruplar isə bizim nəzarətimiz
altında işləyir.
Differensial tədris inkişafetdirici qiymətləndirmənin növbəti vacib addımıdır.
Aydındır ki, şagirdə yönəlmiş fərdi yanaşmaların həyata keçirilməsi – tapşırıqların, çalışmaların alternativ
variantlarının tərtib edilməsi (bu cür adlanan “əlçatan” və “mürəkkəbləşdirilmiş”), akademik çətinliyi olan
şagirdlərə məqsədyönlü kömək etmək – təlimatların, ipucuların verilməsi, sinif yoldaşları ilə birlikdə işləmək
imkanının yaradılması, təkrarən, fərqli metodla öyrətmək, yeni terminlərin, anlayışların izahlarını xatırlatmaq,
onlara əlavə vaxt ayırmaq böyük səy tələb edir.
Yüksək hazırlığı olan şagirdlərlə işləyən zaman yanaşma əlbəttə ki, fərqlidir. Bu kimi yanaşmalar
aşağıdakıları nəzərdə tutur: şagirdlərin müstəqil şəkildə həll etdiyi daha mürəkkəb, abstrakt tapşırıqların
verilməsi, yaxşı düşünməyi tələb edən tapşırıqlar, yeni məlumatın verilməsi, bəzən hətta səhv həll olunmuş
tapşırıqlar da verə bilər və xahiş edərik ki, onu düzgün formada həll etsinlər. Bununla yanaşı, ipucularından
istifadə etmirik; şagirdlərdən xahiş edirik ki, sxemi, diaqramı özləri yaratsınlar, öz ideya və düşüncələrini
müxtəlif yollarla ifadə etsinlər. Bizim dərslikdə və müəllim kitabında təqdim olunmuş rəngarəng materiallar
şagirdlərə bu yanaşmaların uğurla həyata keçirilmə işində yardımçı olacaqdır.
Şagirdə yönəlmiş tədris metodik ədəbiyyatda skafoldinq adı ilə tanınan tədris texnikası ilə əlaqədardır.
Skafoldinq ingilis dilində olan termindir və “taxtabənd” qurmağı, bu halda “tədrisin təlim dəzgahlarını” qurmağı
bildirir. Bu, təkan vermək, çərçivə qurmaqdır və məzmunu başa düşməyə kömək edir. Skafoldinq şagirdlərin
yeni materialla tanış olanadək bilməli olduqları ön biliyi möhkəmlədirir. Skafoldinq tapşırığı müstəqil şəkildə
yerinə yetirməyə hazır olmayan şagirdlərə kömək etməyi nəzərdə tutur. İnşaat taxtaları inşaatçıya müvəqqəti
kömək etdiyi kimi müəllim tərəfindən “təhsil inşaat taxtaları” vasitəsilə köməyin göstərilməsi də müvəqqəti
olmalıdır.
Skafoldinq vasitəsilə tədrisin differensial planlaşdırılmasına nümunə kimi çoxsəviyyəli çətinliyi olan
tapşırıqları göstərmək olar ki, bu zaman şagirdlərə tapşırığın bir neçə komplekti verilir.
Şagirdlər öz imkanlarına görə bir – birindən fərqlənirlər və bu da özünü əsasən daha açıq olmaları, öyrənmə
və dərk etmə tepmi və dərinliyinin fərqliliyində ifadə edir. Buradan irəli gələrək, aydındır ki, tədris prosesinin
rəngarəngliyi, fərqli üsulların, metodların və vasitələrin istifadəsi çox vacibdir. Bununla yanaşı mütləq vacib
deyildir ki, şagirdlərin hər biri üçün “boyuna biçilmiş” aktivlik uyğunlaşdıraq. Əsas odur ki, şagirdlərin hər
birini rəngarəng aktivliklərə qoşa bilək və bu rəngarəngliyi müəllim bizim köməyimizlə şagirdlərə təklif etsin.
Tərəfimizdən təklif olunan aktivliklər müəllimlərə müstəqil, rəqabətli və əməkdaşlıqla həyata keçən dərs prosesinin keçirilməsi misallarının nümunəvi dərsi forması ilə məhz bu rəngarəngliyi təklif edir.
Şagirdləri dərs prosesinə qoşmamız üçün müxtəlif üsullar təklif olunmuşdur. Məsələn, məsələləri həll
edən zaman köməkçi, əlavə suallar sistemi ilə, qrup çalışmaları ilə, didaktik oyunlarla ki, bunlar da bəzən
yarışma xarakterini daşıyır (rəqabətli mühit şagirdlərin motivasiyasını və qoşulmasını gücləndirir). Aparılan
araşdırmalar təsdiq edir ki, yalnız fəal və hərəkətli müəllimə baxmaqla deyil, şagirdin özü fəal və hərəkətli olan
zaman daha gözəl öyrənir.
Müəllim kitabı müxtəlif çətinlikli məsələlərdən ibarətdir, nisbətən mürəkkəb və materialı təkrar etmək
üçün nəzərdə tutulan məsələlər ayrıca verilmişdir. Bu bizə imkan verir ki, müxtəlif imkanları olan şagirdləri
və müxtəlif səbəblərə görə (məsələn, xəstəliyə görə) aşağı hazırlıq səviyyəsi olan şagirdləri diqqət mərkəzində
saxlaya bilək.
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Bu sonuncularla əlavə işləmək lazımdır. Əlavə işləmək üçün müəllim müvafiq işin yerinə yetirilməsinə
lazım olan materialı bizim dərslikdə axtarıb tapa bilər. Fərqli imkanları olan şagirdlərlə işləmək haqqında
aşağıda söhbət edəcəyik.
Rəqabətli tədrisi də unutmuruq. Bunun üçün məsələn, xüsusi rubrikamız da var – “KBO” (kim birinci
olacaq), burada işin başqalarından daha tez və daha yaxşı yerinə yetirilməsi vacibdir.
Əməkdaşlıqla təhsil nümunələri də çoxlu sayda verilmişdir. Şagirdlər komandalara bölünür, komandalar tapşırığı yerinə yetirmək və yerinə yetirilmiş işin təqdimatı üzrə bir-biri ilə yarışırlar. Bu zaman tapşırığın
yerinə yetirilməsi prosesinə hamı qoşulmuş olur, çünki təqdimatın edilməsi komandanın istənilən üzvündən
tələb oluna bilər.
Sinifdə fərqli imkanları olan – Xüsusi Təhsilə Ehtiyacı olan Şagird (məhdud və əngəlli inkişafı olan
şagirdlər və ya xüsusi qabiliyyəti ilə seçilən uşaqlar) ola bilər. Buna görə də onlarla işləmək qaydalarını
yaxşı bilməliyik ki, onlara xüsusi qayğının və ya şəfqətin lazım olduğunu heç kimə hiss etdirməyək. Şagirdin
(Məhdud Fiziki İmkanlı Şagirdlər nəzərdə tutulur) akademik irəliləyişi fərdi tədris planları tərtib etməklə
müəyyənləşdirilməlidir. Xüsusi qabiliyyətli uşaqlar üçün isə əlavə məlumat axtarıb tapmaq və xüsusi tapşırıqlar
vermək lazımdır. Müəllim bu kimi hər iki kateqoriyaya aid olan uşaqlar üçün materialı bizim dərslikdə və
müvafiq tədris resurslarımızda asanlıqla axtarıb tapa bilər.
Bizi əhatə edən aləmdə mövcud olan problemləri həll etmək və gələcək nəsli də hesab etməklə özünü
qorunmuş hesab edən bir cəmiyyət qurmaq üçün çalışmalıyıq elə inkişaf edək ki, əsas istiqamətlər sosial
ədalətə və təbii mühitin qorunmasına yönəlmiş olsun. “Sabit inkişaf” adlanan bu istiqamət bütün bəşəriyyətin
qibtə etdiyi bir işdir. Sabit inkişaf demokratik sosial sistemlərinin özünəməxsus qarantıdır. Bu sistemlərdə
hamı iştirak edə bilər, ancaq iqtisadi sistem isə cəmiyyətin firavanlığından və mühitdən asılıdır. Həmçinin,
müxtəlif mədəniyyətlərin unikallığı və fərdiliyi də hesaba alınır. İnsan hüquqlarının müdafiəsi, sülhün
möhkəmləndirilməsi, mədəniyyətlərarası dialoq, sağlam həyat tərzinin əsasının qoyulması, təbii resursların
qorunması, qəzalardan kənar qaça bilmə, kasıblığın aradan qaldırılması və vətəndaş məsuliyyətinin inkişafını
dəstəkləyən şərtlər də məhz bununla birlikdə yaranır. Sabit inkişaf yalnız mühitin qorunmasına yönəlik deyildir. O həm də insan fəaliyyətinin bir çox, o cümlədən sosial, iqtisadi, mədəni, siyasi və demoqrafik sahəsini
nəzərdə tutur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 2005 – 2014-cü illəri “Sabit inkişaf üçün təhsil” onilliyi elan
etdi. O, bütün ölkələrin hökumətlərini öz təhsil strategiyalarına sabit inkişaf məsələlərinə qoşmağa və bu
məsələlərə nail olmaq üçün yollar seçməyə səslədi. Çağırışlar bu gün də kifayət qədər aktualdır. Sabit inkişaf
üçün məhz təhsil bizə imkan yaradır ki, biliyimizi, dəyərlərimizi və qabiliyyətlərimizi inkişaf etdirək, lokal
və qlobaq səviyyələrdə həm fərdi, həm də birgə qərarlar qəbul edə bilək və həyatın keyfiyyətini bu gün elə
möhkəmləndirək ki, ölkələrin (əhalinin) gələcəyinə təhlükə törətməyək. Sabit inkişaf üçün təhsil bir çox fənnin
mövzusu ilə bağlıdır və başqa fənnin həyata keçirməli olduğu açar qabiliyət-bacarıqların inkişafını tələb edir.
Sabit inkişaf üçün təhsil bizə imkan yaradır ki, bu gün tətbiq ediləsi olan əsaslı dəyişirikləri dərindən dərk
edək. İnsanın səyləri əlbəttə ki, həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa doğru yönəlibdir, amma bütün bunları elə
bacarmaq lazımdır ki, resurslar regenerasiya qabiliyyəti ilə müqayisədə daha tez tükənməsin. Bununla yanaşı,
sabit inkişaf üçün təhsil, daima yenilənən və geniş yayılmış məktəb siyasətinin bir hissəsi olmalıdır. Sabit
inkişafa qoşulmaq (inteqrasiya) təhsil sisteminin hər bir pilləsində baş verir. Bununla da pozitiv dəyişiikliklərdə
təhsilin açar rolu hamı tərəfindən tanınmış və qəbul edilmiş olur. Sabit inkişaf üçün təhsil yeni bir baxışdır
ki, bu da istənilən yaşda olan insana yaşadığımız dəyişkən dünyanı daha yaxşı başa düşməyə kömək edir.
Kasıblığın, mühitin deqradasiyasının, şəhər planlaşdırılmasının, əhalinin sayının artmasının, sağlamlığın,
münaqişələrin, hüquqların pozulmasının və ya digər problemlərin başa düşülməsi və qavranılması üçün holistik
(yəni, inteqrasiya olunmuş, vahid və sistematik düşüncəni tələb edən səlahiyyətləri inkişaf etdirən), fənlərarası
yanaşmalar lazımdır. Bü gün elə öyrədək ki, gələcək haqqında düşünək – yəqin ki, təhsil verən birisi üçün
bundan mürəkkəb bir problemin qarşıya qoyulması daha çətindir. Gələcəyin necə olmasını istəyirik, gənclərə
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necə bir bilik verməliyik ki, onların bilik və qabiliyyətləri əmək bazarına çıxdıqları zaman onilliklərdən sonra
da yararlı olsun? Şagirdə yönəlmiş təhsil mühitinin yaranmasına müəllim dəstək verməlidir ki, bu da tənqidi
təfəkkürü və fəal vətəndaş olmanı inkişaf etdirir. Həmçinin müəllim müxtəlif qərarların potensial nəticələri və
ya əməllərin öncədən qiymətləndirilməsi vərdişlərinin formalaşmasına dəstək olmalıdır; sabit inkişafa dəstək
olan yeni baxışlar haqqında müzakirələr təşkil etməlidir. Bu kimi tədrisin əsasında hər bir gənc başa düşməlidir
ki,
• Qlobal miqyasda pozitiv dəyişiliklərə səbəb olmaq və öz ideyalarını həyata keçirmək üçün hər bir
insanın gücü və məsuliyyəti vardır;
• Hər bir insanın təbii və sosial mühitə görə cavabdehlik hissi olmalıdır;
• Həyatın bütün aspektləri arasında qarşılıqlı əlaqə var və bir yerdə baş verən dəyişiklik mümkündür ki,
istənilən başqa bir yerdə də özünü göstərsin;
• Hər birimizin gələcəyin necə olması haqqında söz deməyə haqqımız vardır; bu məsələdə hüququmuzla yanaşı üzün bir müddət sonra nəticələrinin iqtisadi və ekoloji bərabərliklə görünəcəyi qərarlar
qəbul etmək öhdəliyimiz də var;
• Həyatımızı gələcək nəsillərin tələblərinə və hüquqlarına uyğunlaşdıraq; dərk edək ki, bizim bu günkü
fəaliyyətimiz gələcəkdə necə bir həyatın olmasına təsir göstərir;
• Dünyamızın mədəni, sosial, iqtisadi bioloji rəngarəngliyinin nə qədər əhəmiyyətli və dəyərli olmasını
başa düşək;
• Ölkələrin iqtisadi inkişafında olan fərqlərə baxmayaraq hər bir insanın sabit dünyada yaşamağa
bərabər hüququ var;
• Qeyri-sabit artım mühitin deqradasiyasına səbəb olur;
Şagird dərsliyi müəllimlərə bu çətin missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirməyə kömək edir; müəllimin
məqsədyönlü aktivlik keçirə biləcəyi və şagirdləri sabit inkişafın aktual məsələləri ətrafında diskusiyaya cəlb
edəcəyi təklif olunan illüstrasiyalar, məşğələlər və tapşırıqlar kifayət qədər çoxdur. Məsələn, səhifə 29 və səhifə
30-da təqdim olunan tapşırıq və illüstrasiyalardan istifadə edərək böyük həcmdə tüstünün zərərli nəticələri,
elektriklə işləyən nəqliyyatın üstünlüyü və yaşıl örtüyün faydası haqqında danışa bilərik; səhifə 14 və səhifə
38-də təqdim olunan materiallar bizə xəstəliklərin qarşısının alınması və sağlam həyat tərzi haqqında danışmaq
imkanı yaradır. Təbii resursların sərfəli istifadəsi və bərpasının qayğısına qalmaq mövzusunun öhdəsindən 32ci və 33-cü səhifələrdə verilmiş tapşırıqlar gəlir; səhifə 93-də verilmiş tapşırıq bizi müxtəlif xalqların mədəni
irsinin diqqətəlayiq məqamları haqqında söhbət açmağa dəvət edir; şərtlərdə təsvir olunmuş vəziyyətin analizinin tapşırığın həlli ilə paralel aparılması alqışa layiqdir; məsələn, 22 (6-cı), 48 (7-ci), 138-ci səhifələrdə
(4-cü) verilmiş tapşırıqların müzakirəsi zamanı sosial problemlər haqqında danışaraq deyə bilərik ki, dünyada
yaşayan uşaqların bir hissəsi maddi cəhətdən tam olaraq təmin olunubdur, amma onların çoxlu sayda həmyaşıdı
nəinki oyuncaqlarla təmin olunmaq, hətta həyat üçün vacib əşyaları belə yoxdur.
Sadədən mürəkkəbə doğru hərəkət, nəzəriyyə ilə təcrübənin əlaqələr prinsipinin həyata keçirilməsi,
müşahidə, müqayisə-uzlaşdırma, sınaq üsullarından istifadə etmək dərsliyin əsaslandığı mühüm
yanaşmalardır (məsələn, toplama və çıxmanı yerinə yetirən zaman məchul həddin tapılması). Ümumi və
abstrakt xarakteri olan biliyin qavranılmasından öncə daha özəl və konkret biliklə tanış olmaq gəlir. Bilik əldə
etmənin əsas yolu induktivdir; yeni bilik qazanmaq, bir qayda olaraq, problemli vəziyyəti müzakirə etməklə
başlayır. Riyazi obyektlərin müqayisəsi (nə ilə fərqlənir, ortaq nələri var), təsnifat bacarığı (hansısa əlamətinə
görə iki qrupa bölün), tədris tapşırığının müxtəlif üsullarla həll olunması və onların müqayisə edilməsi (məsələn,
şifahi toplama üsulunu seç), tapşırığı həll etmənin bütün yollarını tapmaq və onları müqayisə etmək kimi intellektual qabiliyyətlərin inkişafı üçün iş ayırmalıyıq.
Effektli tədris mühiti ilə ibtidai sinifləri təmin etməyə köməkçi tədris materialları, əyani vəsaitlərin
köməyi ilə nail ola bilərik. Məsələn, ədədlərin yazılışının mövqeli say sistemi və bu sistemin istifadə edilməsinin
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qavranılmasında bizə üzərində rəqəmlər, hərəkət işarələri olan kubiklər, gürcü pul nişanlarının modelləri, kartoçkalar (onlardan istifadə didaktik oyunlardan istifadə zamanı baş verir) kömək edə bilər.
Tərəfimizdən təklif olunan proqramın əsaslandığı əsas prinsiplər Milli Tədris Planı ilə müəyyən edilmiş
tədris proqramı, materialın düzülüşündəki sistemlilik, tapşırıqların rəngarəngliyi, ötürülən materialın əlçatarlığı,
dilin anlaşılan olması, dəqiqlik və sadəlik, müxtəlif çətinlikli çalışmaların və onların rəngarəng həlli yolları ilə
tam uyğun gəlir.
Şagirdi qiymətləndirmənin mexanizmləri qiymətləndirmənin məqsədlərinə və əsas kriteriyalarına
əsaslanır. Bunlar isə məsələn, şagirdin güclü və zəif tərəflərinin üzərə çıxarılması və şagirdin təhsilinə dəstək adı
ilə tanınır. Qiymətləndirmə mexanizmlərinə uyğun olaraq, bildiyimiz kimi iki forma mövcuddur – inkişafetdirici
və müəyyənləşdirici (diaqnostik). İbtidai siniflərdə birinci forma ilə kifayətlənirik – müxtəlif məsləhətlər,
tövsiyyələr və ya problemin həlli yollarının işlənib hazırlanması vasitəsilə şagirdlərin inkişafına dəstək oluruq.
Məsələn, sinif işləri bir qayda olaraq, interaktiv formada sual – cavab “rejimində”, birgə müzakirə yolu ilə
keçirilir. Bu zaman, şagirdlərin verdiyi cavabların analizi, düzəlişlər şagirdlərin özlərinin fəal iştirakı ilə sizin
tərəfinizdən aparılmalıdır. Müəllim daima xatırlamalıdır ki, onun məsləhətləri şagirdlərin inkişafında həddən
artıq vacib rol oynayır. Şagirdlərin qiymətləndirilməsinin səmərəli həyata keçirilməsiişində dərslikdə təqdim olunan tapşırıqların rəngarəngliyi – cədvəllərin və diaqramların oxunması, məlumatların analizi vasitəsilə yekun
nəticənin çıxarılması, müxtəlif üsullarla ədədi ifadələrin qiymətinin tapılması, fiqurların tanınması, adlarının
deyilməsi, onların göstərilən fiqurlara bölünməsi, gündəlik həyatda istifadə edilməsi xüsusi önəm daşıyır.
Həmçinin, “Düşün, tap”və “KBO” (kim birinci olacaq) rubrikası ilə təqdim edilən tapşırıqları həll edən zaman mühakimə-isbatlama qabiliyyəti nümayiş etdirmək; qrup işi layihələri, keçirildiyi zaman yaradıcılıq, qrup
yoldaşları ilə əməkdaşlıq kimi əhəmiyyətli qabiliyyət - bacarıqların diqqət mərkəzində olduğu didaktik oyunlar şagirdlər üçün çox vacib hesab edilir. Fiqurların qurulmasına, tanınmasına, fiqurların bölünməsinə, fəza
cisimlərinin qavranılmasına, ölçü vahidlərinin istifadəsinə, göstərilmiş meyarlarla məlumatların düzülməsi,
qruplaşdırılması və təsnifatına dair tapşırıqlarımız vardır. Şagirdlərin qiymətləndirilməsi əsasən ev tapşırıqlarını
yerinə yetirmə, sinifdə sual-cavaba fəal və yaradıcı şəkildə qoşulma, qrup layihələrində və oyunlarda məhsuldar
iştirak etmə mexanizmlərindən istifadə etmə yolu ilə müəyyənləşdirilir.

Şagirdlər üçün nəzərdə tutulan tədris resurslarının qısa təsviri
və praktiki istifadəsi
Üçüncü sinifdə tədris prosesinin keçirilməsi üçün şagird dərsliyi və müəllimin tövsiyyə kitabı təqdim
olunmuşdur.
Şagird dərsliyi yalnız sinifdə və evdə ev tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman istifadə olunmur. Onun təyinatı
ümumiyyətlə, tədris prosesində müxtəlif funksiyaların həyata keçirilməsi ilə əlaqəlidir: biliyin ötürülməsi,
müxtəlif qabiliyyət və səlahiyyətlərin inkişafı, biliyin möhkəmləndirilməsi, biliyin qiymətləndirilməsi, biliyin
inteqrasiyası (vertikal və horizontal), dəqiq və qısa məlumatın axtarmaq imkanı, sosial və mədəni inkişaf.
Məzmun və quruluş da müvafiqdir – məzmunun seçiminin əsasını müvafiq yaşlı şagirdlər üçün əlçatarlıq
prinsipi təşkil edir. Dərslikdə riyazi anlayışların (məsələn, natural ədədlərin) əsaslandığı elmi nəzəriyyələr,
riyaziyyatın müxtəlif hissələri ilə məsələlərin qarşılıqlı şəkildə çatdırılması nəzərə alınmışdır. Daha əvvəl
keçirilən materialın təkrarı və möhkəmlənməsi kitabda sistematik şəkildə verilmişdir.
Şagird dərsliyində, bu dərsliyə nəyinsə yazılmasını tələb edən material öz əksini tapmamışdır. Şagird
kitabın qayğısına qalmalıdır. Bunu biz adətən müvafiq göstərişlərlə xatırladırıq.
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Şagird kitabının qısa icmalı
İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi riyaziyyatın növbəti mərhələlərdə öyrənilməsi qabiliyyətini
yaratmağın və riyaziyyatın istifadə aspektlərinin üzərə çıxarılmasının əsasını qoymalıdır. Riyaziyyatın
tədrisinin ilk üç ili ola bilsin ki, riyaziyyatın öyrənilməsi işində hazırlıq mərhələsi hesab edilsin. Burada,
təlim və tərbiyənin birlikdə həyata keçirilməsi çox önəmlidir. Buna görə də bu zaman xüsusi diqqət qrup işinə
ayrılmalıdır. Xüsusi əhəmiyyəti isə əyani vəsaitlərin istifadəsi daşıyır. Bu nöqteyi-nəzərdən bizim kitablarımız
kifayət qədər zəngindir. Məsələn, ədədlər üzərində əməllərin öyrədilməsi daimi olaraq müxtəlif modellərdən
istifadə ilə baş verir. Bu modellər dərslikdə təqdim olunmuşdur. Əvvəllər əksər hallarda heçə sayılan ədədlərin
sıra aspektlərinin istifadəsi burada ön plana çəkilibdir. Ədədlərin vurma və bölmə mövzularının keçilməsi ilin
ikinci yarısında nəzərdə tutulub (bu yaşda hər bir ayın əhəmiyyəti var). Bununla yanaşı, ikiqat artırma və yarıya
bölmə prosesinin əyani surətdə göstərilməsi bu mövzulara hazırlaşmaq üçün yaxşı materialdır. Bu prosesə hələ
ikinci sinifdə başlanmışdı. Eyni şeyi hər hansı aralıqla saymaq haqqında da demək olar.
Tapşırıqlar şagird dərsliyində ayrıca verilib – sinifdə yerinə yetiriləsi tapşırıqlar və evdə həll ediləsi
tapşırıqlar. Bununla yanaşı, müəllim, dərsin planlaşdırılması və keçirilməsinin bizim tərəfimizdən təqdim olunan sxemlərində olduğu kimi, bu məsələdə də yaradıcı şəkildə yanaşmalı və sinfin akademik səviyyəsini və
şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq burada da düzəlişlər daxil etməlidir. Elə tapşırıqlarımız var ki,
onları həll etmək üçün müəyyən qabiliyyətlərin üzərə çıxarılması da vacibdir. Bu kimi tapşırıqlar sinifdə birgə
müzakirənin keçirilməsini nəzərdə tutur. “KBO” (kim birinci olacaq) rubrikasında verilmiş tapşırıqlarımız var
ki, onların həlli çətin deyil və burada düzgün yazmaqla yanaşı sürətlə qərar qəbul etmə qabiliyyəti də inkişaf
edir. Didaktik oyunlar kimi, dərslikdə verilən bu tapşırıqlar da həmçinin bizə imkan verir ki, dərs prosesimiz
maraqlı və cəlbedici olsun. Bütün bunlar isə riyaziyyatın öyrənilməsinə qarşı marağın güclənməsi və qorunub
saxlanmasına xidmət edir.
Şagirdin kitabı məzmunu və strukturu ilə dərsliyə qarşı olunan bütün tələblərin nəzərə alınması ilə tərtib
edilibdir (bax. Məs. [20]). Dərslik beş fəsildən, hər fəsil isə paraqraflardan ibarətdir. Kitabdan istifadə üçün
məsləhətlər və mündəricat başlanğıcdadır. Kitabın əvvəlində şagirdləri salamlayan və ekspertlərə və müəllimlərə
təşəkkür ünvanlanan yazı dərc olunmuşdur. Kitabın sonunda riyazi işarələr və bəzi riyazi terminlərin izahı
verilmişdir.
Şagirdin dərsliyi tədris prosesinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsinin vasitələrindən biridir. Bununla
yanaşı, şagirdlərlə söhbətin aparılması kitabın mətnindən fərqli formada da qurula bilər. Dərslik müəllimə
kömək edir – dərslikdə şagirdin həyata keçirməli olduğu maarifləndirici fəaliyyət də verilmişdir.
Şagird kitabı məzmun nöqteyi – nəzərdən rəngarəngdir. O, müxtəlif çətinlikli tapşırıqlardan, ayrıca
verilmiş daha mürəkkəb tapşırıqlardan və təkrar etmək üçün verilmiş məsələlərdən ibarətdir. Bu, imkan verir
ki, müxtəlif imkanlı şagirdləri diqqət mərkəzində saxlaya bilək. Buradaca əlavə edək ki, “müxtəlif imkanlar”
dedikdə qavrama “sürəti” də, müxtəlif səbəblərə görə (məsələn, xəstəlik) şagirdin “geri qalması” da nəzərdə
tutula bilər. Bu kimi şagirdlərlə əlavə işləmək lazımdır. Bu kimi işlərin həyata keçirilməsi üçün müəllim bizim
dərslikdə müvafiq materialı asanlıqla tapa bilər.
Mətnin oxunulması məsələsinə xüsusi diqqət yetirmişik. Bir dəfə istifadə olunan sözlərin mətndə olan ümumi sözlərlə sayı nisbətinə diqqət yetirmişik. Daha intensiv şəkildə isimlərdən və fellərdən istifadə edilmişdir,
nəinki sifət və zərflərdən. Ona da diqqət yetirmişik ki, sözlərin hədsiz dərəcədə böyük konsentrasiyası
qavranılası olmasın. Cümlələrin orta uzunluğu nə çox aşağı, nə də çox yuxarıdır. Bəzi paraqrafın başlığı mümkündür ki, uzun olsun, amma məzmunu dəqiq ifadə edir; “canlı” adlanan düsturlardan istifadə edirik. Məsələn,
“müstəvi fiqurları haqqında danışaq”, “ən yaxın onluğu, iyirmiliyi adlandırırıq”. Mətnin aydın bir strukturu
var; paraqrafın mətninin başlanğıcı, orta hissəsi və sonu bir-birindən asanlıqla fərqləndirilə bilir. Mətn riyazi
səhvlərdən qorunmuşdur.
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Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, üçüncü sinifdə öyrədilən mövzular beş fəsilə bölünmüşdür.
Natural ədədlərin ifadə olunması, müqaysəsi, sıralanması; natural ədədlər üzərində əməliyyatlar, natural ədədlərin başqa məsələlərlə birlikdə istifadə edilməsi (Riy. III.1 – Riy. III.4.) kimi əsas mövzular I, II,
V fəsillərdə inteqrasiyalı şəkildə təqdim olunmuşdur. Həmçinin, II fəsildə ardıcıllıqlarla birlikdə (Riy. III.5)
müstəvi fiqurlar haqqında (Riy. III.8, Riy,III.10) verilən məlumat inteqrasiyalı şəkildə təqdim olunmuşdur.
IV fəsildə (Riy.III.11 – Riy.III.13) məlumatların analizi haqqında bilgilər konsentrasiyalı şəkildə
verilmişdir. V fəsildə ədədi ifadələri özündə daşıyan bərabərliklərin tərtib olunması haqqında çalışmalar da
müzakirə olunur (Riy.III.7).
Müəllim kitabında dərslərin ssenarilərinin verilməsindən yaxşı görünür ki, ilin sonunda əldə olunası
nəticələrdən heç birini diqqətsiz buraxmırıq. Standartın tələblərinə tamamilə cavab verilir.
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Müəllim kitabının praktiki hissəsi
Müəllim kitabında istifadə edilmiş şərti işarələrin izahları

Sinifdə

Bu simvol sinifdə həll ediləsi tapşırıqların başlanmasını işarə edir. Bu
tapşırıqların nömrələri dairələrə daxil edilibdir, həm də rənglidir. Məsələn,
4 .

Bu simvol bizə evdə həll olunası tapşırıqları göstərir. Bu tapşırıqların
Ev tapşırığı

Düşün

Qrupla

nömrələri üçbucağın içərisində verilmişdir. Məsələn,

1 .

Bu simvolla olan məsələlərin həlli üçün çox zaman yetərincə fərasətinizi
göstərməli olacaqsınız. Bu tapşırıqların nömrələri dördbucaqlılara salınmışdır,
məsələn,

4 .

Bu simvolla qrup işi üçün verilmiş tapşırıqlar göstərilmişdir.

Bu simvolla oyunlar qeyd edilmişdir. Bu oyunlarda qalib gəlmək riyazi
bilik olmadan mümkün deyildir.

Kim birinci olacaq. Bu simvolla verilmiş tapşırıqları yerinə yetirən zaman çalışın fərasətliliklə yanaşı, çevik düşünmə qabiliyyətini də üzə
çıxarasınız.

bu simvolla verilmiş tapşırıqların hamısını dəftərinizə köçürməlisiniz və
yalnız bundan sonra həll etməlisiniz.

Kitabın qayğısına qalın!
Kitabın içərisinə yazdığınız qeydlər ola bilsin ki, bu kitabı
başqaları üçün yararsız hala salsın!
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Fəsil 1. 100-dək olan ədədlər

§1. Ədədləri oxuyuruq və təsvir edirik
Bu paraqrafa dörd dərs ayırırıq.
Birinci dərs
Mövzu: 100-dək olan ədədlər.
Məqsəd: Onluqların sayılması, onluqların ayrılması, onluqların və qalan vahidlərin göstərilməsi, ədədlərin
oxunuşu və yazılışı qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək. Ədədlərin gürcücə adlandırılmasını dərk etmək; materialın
müvafiq sadə praktiki çalışmalarının yerinə yetirilməsi vərdişlərinin qazanılması (Riy. III.1.)
Ön şərtlər: Onluqların kəmiyyətə ayrılması, kəmiyyətə görə ikirəqəmli ədədlərin uyğunlaşdırılması,
ikirəqəmli ədədin yazılışı və oxunması təcrübəsi.
Resurslar: Təlim çubuqları, kubiklər, qələm, karandaş, pozan, yazı dəftəri, dərslik.
İkinci sinfin müəllim kitabında biz əyani vəsaitin istifadə edilməsinin əhəmiyyəti haqqında çox danışmışıq.
Bu məsələ 3-cü sinifdə də öz aktuallığını itirmir və buna görə də bəzən hətta bütün dərsi əyani vəsaitlərin
istifadəsi üzərində qura bilərik; belə metod materialın qavranılmasını asanlaşdırır.
Bu dəfə də, birinci dərsdə dərslikdən istifadə etmirik.
Dərsi köməkçi əşyalardan istifadə edərək başlayırıq. Məsələn, stolun üstünə 35 kubik düzürük. İstənilən
iki şagirdə (aktivliyin sürətini artırmaq üçün) bir-birinin ardınca onluqları ayırmağı tapşırırıq. Oxşar aktivliyi
onlar ikinci sinifdə də yerinə yetirmişdilər və buna görə də çətinlik çəkməməlidirlər. Lazım olduğu halda
müzakirəyə başqa şagirdləri də qoşa bilərik, həmçinin köməkçi suallar verməklə biz özümüz də onlara kömək
edə bilərik.

1
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2

3

4

Çalışın ki, onluqların ayrılması prosesinə şagirdlərin hamısı qoşulmuş olsun. Verilmiş şəkillərdə bu prosesin aralıq və son nəticələri təqdim olunmuşdur.
– Neçə onluq ayrıldı? (3)
– Daha neçə təklik qaldı? (5)
– Cəmi neçə kubik var? (35)
Bundan sonra şagirdlərə təklif edə bilərik ki, bu ədədi (35) başqa əşyaların (məsələn, çubuqların) vasitəsilə
təqdim etsinlər. Stolun üstünə tədris çubuğundan düzəldilmiş və hər birisində 10 dənə çubuq olan dəstələr
düzəldilib və qalan çubuqlar tək – tək durur.
Şagird 3 dəstə və 5 dənə çubuq götürməli və verilmiş ədədə (35) uyğunlaşdırmalıdır. Bundan sonra
şagirdlərə belə bir tapşırıq təklif edirik: stolun üstünə 10 çubuqdan təşkil olunmuş 4 dəstə və yeddi çubuq əlavə
edək.
– Stolun üstündə neçə çubuq var? Sayaq!
Şagirdlər yaxşı başa düşməlidirlər ki, əvvəlcə onluqların dəstələrini saymalıdırlar. Bizim, 4 dəstə onluq
çubuğumuz, yəni 40 çubuq və əlavə 7 çubuğumuz var, cəmi – 40+7=47 çubuq. Əldə edilən nəticə haqqında öz
düşüncələrini yalnız bir şagird təqdim etməməlidir.
Eyni formalı aktivlikləri bir neçə dəfə müxtəlif şagirdlərin qoşulması və kubiklərin, kiçik topların,
qələmlərin (və ya əlimizdə olan digər köməkçi əşyaların) vasitəsilə bir neçə dəfə təkrar edə bilərik.
Növbəti çubuqların 10 dənə onluq blokunun 1 yüzlük blokunu yaratdığını dərk etmələri ilə bağlıdır. Bunu,
on dənə onluq bloku bir – biri ilə birləşdirmək və ya tədris çubuqları ilə həyata keçirdiyimiz zaman çubuqların
onluq dəstəsini birləşdirərək bir ədəd yüzlük dəstə almaqla nümayiş etdirə bilərik.

Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmanın qiymətləndirilməsi (materialı dərk etmə səviyyəsini yoxlamaq)
yenə də köməkçi əşyalar vasitəsilə baş verməlidir – şagirdlər onluqları ayırmaqla ədədləri yazmağı (məsələn,
34=30+4), ədədləri onluqlar və təkliklərlə göstərməyi, təqdim olunan əşyaların sürətli sayılmasını onluq bloklarla və əlavə vahidlərlə bacarmalıdırlar.
Bu aktivlik Xüsusi Təhsilə Ehtiyacı olan Şagirdlərin qoşulmasına çox yaxşı imkanlar yaradır. Buna görə
də əşyalar toplusundan onluqları ayırmaq və daha sonra onları saymaq prosesinə digər şagirdlərlə yanaşı onları
da qoşun.
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Dərsi, “ədədi təqdim edək” aktivliyi ilə davam etdirə bilərik.
Resurslar: kağız kvadratlar və belə kvadratların onluqlarından təşkil olunmuş sütunlar.

–

Bütün bunlar lazımi miqdarda.

Aktivliyin məqsədi: ikirəqəmli ədədin təqdim edilməsinin mövqeli say sistemini dərk etmək.
Aktivliyin təsviri: Şagirdlərin hər birinin partası üzərində kağız kvadratlar və sütunlar var. Müəllim
lövhəyə hər hansı bir ikirəqəmli ədədi yazır (məsələn, 38). Şagirdlər bu ədədi onluqlar və təkliklərin (sütunların
və kvadratların) vahidi kimi düzəltməyi bacarmalıdırlar. Müəllim bir neçə şagirdə sualla müraciət edir:
– Lövhəyə hansı ədədi yazdım? (38)
– Bu ədəd neçə onluqdan və neçə təklikdən ibarətdir? (3 onluq və bir təklikdən).
– Bu ədəddən iyirmilik ayırmaq olarmı ? Yenə neçə onluq və təklik qalacaqdır? (olar, 1 onluq və səkkiz
təklik).
– Bu ədəddən ikinci bir iyirmiliyi ayırmaq olarmı? Niyə? (yox, çünki, 18<20).
Çox vacibdir ki, müəllimin hər bir sualına cavabdan əvvəl əyani vəsaitin köməyi ilə müvafiq vəziyyət
təqdim olunsun. Məsələn,

Birinci dərsdə ev tapşırığı verməyə də bilərsiniz.
İkinci dərs
Mövzu: 100-dək olan ədədlər.
Məqsəd: Yüzədək olan ədədlərin adlandırılması, yazılması, rəqəmin qiymətini göstərmə qabiliyyətinin
inkişaf etdirilməsi (Riy. III.1.)
Ön şərtlər: Onluqların sayılması, onluqların ayrılması, kəmiyyətə görə müvafiq ədədin adlandırılması
və yazılması təcrübəsinə malik olma.
Resurslar: Yazı ləvazimatları, dəftər, dərslik, təlim çubuqları, kubiklər, kürəciklər.
Qeyd olunan mövzu haqqında materialı öyrənməyi, təkrarı və biliyi möhkəmləndirməyi dərslikdən
istifadə etməklə davam etdiririk. Dərslikdə bu dərsdə müzakirə olunan paraqrafın I hissəsi ayrıca
verilibdir. Dərsliyin ilk iki məsələsi əvvəlki dərsdə əyani vəsaitlərin vasitəsilə keçirilən aktivliklərin
keçirilməsini nəzərdə tutur. Şagirdlər verilən sualları cavablandırırlar (bununla əvvəlki dərsdə keçirilən
iş də qiymətləndirilmiş olur, yəni öyrənmiş oluruq ki, materialın qavranılma keyfiyyəti necədir). İkinci
tapşırığın yekunlaşdırıcı cavabını yaxşısı budur ki, şagirdlər elan etsinlər – 10 onluq yüz təklikdir, yəni
bir yüzlükdür, 100.
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Bundan sonra 3 - 7 məsələləri həll edə bilərik. Bu tapşırıqları şagirdlər müstəqil şəkildə yerinə
yetirirlər. Burada müxtəlif iş formasından istifadə etmək olar, məsələn, qrup işi. Şagirdlərin hamısı
qeydlərini öz dəftərlərində aparmalıdır. Kitabda qeydlərin aparılması yolverilməzdir. Sonra isə işin yerinə
yetirilmə keyfiyyətini yoxlayırıq.
Şagirdlər dəftərlərində 40 ədəd dördbucaqlı çəkirlər (işi sadələşdirmək məqsədilə dördbucaqlı əvəzinə
qırx nöqtə də qoya bilərlər) və bunları 4 onluq kimi göstərirlər:

					

40 təklik = 4 onluq = 40

4 -cü məsələnin şəklinə görə şagirdlər dəftərlərində yazmalıdırlar:
					
6 onluq = 60 təklik = 60
5 -ci məsələdə cədvəl belə doldurulmalıdır:

onluqlar
2
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Təkliklər
3

					23 təklik = 2 Onluq və 3 təklik
6 -cı məsələni şagirdlər dairələrlə (nöqtələrlə də ola bilər) nümayiş etdirməklə yerinə yetirməlidirlər:
					
3 onluq və 6 təklik = 36
yaxşısı budur ki, “hələ, daha” sözlərindən tez – tez istifadə edək. Biz bununla vurğulamış oluruq ki, “daha
6 təkliyimiz var”, axı otuz da 30 təklikdlən ibarətdir, cəmi 36 təkliyimiz var, 30 təklik 3 onluğu yaradır, bu üç
onluğu ayırdıqdan sonra daha 6 təkliyimiz qalır. Bu müzakirəni aparmağı şagirdlərimiz də bacarmalıdırlar –
bu, dərsdə qarşıya qoyulmuş əsas məqsədin yerinə yetirilmə keyfiyyətinin ölçülməsinin göstəricisi olacaqdır.
Şagirdlər tərəfindən materialı qavramaq səviyyəsi bir qədər bu müzakirəni apara bilmək qabiliyyəti ilə
müəyyənləşdirilir. Dərsliyin ilk üç paraqrafı gürcü şifahi nömrələməsinin xüsusiyyətləri ilə əlaqəlidir. Bu
materialı sonrakı dərsə də saxlaya bilərik və çalışmaya məhz bu məsələlərlə başlaya bilərik. Ev tapşırığı olaraq
isə sinifdə həll etdiyimiz tapşırıqların eynisi olan tapşırıqları – 1 - 12 verə bilərik.
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3-cü dərs
Mövzu: 100-dək olan ədədlər
Məqsəd: 100-dək ədədlərin oxunması və təsvir olunması, ədədin qiymətinin adlandırılması
qabiliyyətini inkişaf etdirmək (Riy. III.1).
Ön şərtlər: Müxtəlif modellərdən istifadə edərək onluqların ayrılması və onluq mövqe sistemini
nümayiş etdirə bilmə qabiliyyəti.
Resurslar: Karandaş, dəftər, dərslik, təlim çubuqları, kubiklər.
Əvvəlki dərslərdə əsasən onluqların sayılması, onluqların ayrılması və qalan təkliklərin göstərilməsi
ilə ikirəqəmli ədədlərin təqdim olunması haqqında danışmışdıq.
Mövzunun qavranılması səviyyəsinin yoxlanılması ev tapşırıqlarını yoxlamaqla da mümkündür. Bu
tapşırıqların əksəriyyəti sinifdə həll edilən tapşırıqların eynisidir.
5 -ci çalıışmasını yerinə yetirən zaman yəqin ki, fərqli həll yolları üzərə çıxacaq.
Tapşırığın
Söylənilən fikrin hər birini diqqətlə dinləməliyik və bu müzakirədə təşəbbüsü şagirdlərin özlərinə
verməliyik. Əsas məsələ budur ki, hər iki həll yolu düzgündür. Məsələn, həll yanaşmalarından birini
(rənglərə görə onluqların sayılması) sxematik olaraq belə yaza bilərik:
Suallara cavabı belə alırıq:
					
3, 1; 3, 2.
•   3 onluq + 1 onluq = 4 onluq;		
3 onluq + 2 onluq = 5 onluq
•   4 onluq + 5 onluq = 9 onluq = 90
•   3 onluq + 3 onluq = 6 onluq = 60 təklik.
Rasional düşünmə qabiliyyəti olan hər bir şagirdi həvəsləndirməliyik. Müzakirədə iştirak edən hər
bir şagirdin fəallığını alqışlayaq.
Ev tapşırığını müzakirə etdikdən sonra I hissədə verilmiş məsələlərə keçirik. Bu məsələlər 8 - 9
-cu tapşırıqlarla verilmişdir.
İkinci sinfin müəllim kitabında artıq qeyd etmişik ki, gürcü dilində nömrələmə qarışıqdır – onluq
– iyirmilik sistemi istifadə olunmuşdur (bu kimi çətinliklər bəzi digər dillərdə də var. Məsələn, fransız
dilində).
Keçən il bu xüsusiyyətlər haqqında şagirdlərlə də danışmışdıq. 8 - 9 - 10 -cu məsələlər vasitəsilə
şagirdlərin gürcü iyirmilik sistemini dərk etmələrinə kömək edirik – 40 iki iyirmidən ibarətdir. Bu həm
də 40 sözünün özünü də gürcü dilində ifadə etmiş olur. Yazılar isə göstərir ki, 40 4 onluqdan ibarətdir.
31 bir iyirmilikdən ibarətdir. İyirmiliyi ayırdıqdan sonra 11 qalır, gürcü dilində 31 sözü də buradan
yaranır. Şagirdlərin diqqətini eyni zamanda ona da yönəltməliyik ki, iyirmiliyi ayırdıqdan sonra iyimidən
az təklik qalır və onların adlarını xatırlayırıq: “onbir....”.
Bu məsələyə biz daha sonra təkrarən qayıdacağıq. Başlanğıcda ədədlərin adlarının iyirmilik sistemi
və onluq mövqe sistemində yazı qaydası arasında olan fərqlər şagirdlərdə bir növ anlaşılmazlıq da
yaradır. Onlar əvvəlcə otuz beşi və iyirmi beşi gürcü dilində qarışdıra bilərlər. Bu problem tədricən
tərəfimizdən təklif olunan məşğələlərin köməyi ilə aradan qaldırılacaqdır.
Dərsdə növbəti aktivliklər birrəqəmli və ikirəqəmli ədədlərin fərqliliyi və ikirəqəmli ədədlərdə
rəqəmin qiymətinin adlandırılması ilə əlaqələndirilir. İkinci mövzu da yeni deyildir. Buna görə də
şagirdlər 11 - 13 -cü tapşırıqları sinifdə yerinə yetirə bilərlər.
Bundan sonra ədədin mərtəbə vahidlərinin cəmi kimi təqdim olunması üzərində işləyirik.
14 -cü məsələdə şagirdlərdən nə tələb olduğunu izah etməliyik – hər bir ikirəqəmli ədədi onluqların
və təkliklərin mərtəbə vahidlərinin cəmi kimi göstərə bilərik. Onluqların rəqəmləri onluqların miqdarını
göstərir və bu miqdara təkliklərin rəqəmi əlavə olunur:
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97=90+7,
78=70+8.
İkirəqəmli ədədlərin bu kimi göstərilməsi ilə tədricən onluq mövqe sisteminin dərk edilməsinə
çatmış oluruq. Bu sadə misalları dərk etmək 100-dən böyük ədədlərin yazılışı üçün hazırlaşmağa yaxşı
bir vasitədir.
Bu material III sinfin tədris planında (Riy.III.1) verilmiş bir neçə tələbə cavab verir.
Ev tapşırığı olaraq 13 - 16 -cı məsələləri veririk.

4-cü dərs
Mövzu: 100-dək olan ədədlər
Məqsəd:100-dək ədədlərin yazılmasə, oxunması, ədədin qiymətinin adlandırılması və gürcü yazılı
və şifahi nömrələmə xüsusiyyətlərinin dərk edilməsi üçün məşq (Riy. III.1.).
Ön şərtlər: 100-dək ədədlərin yazılma, oxunma, ədədi qiymətinin adlandırılma vərdişləri.
Resurslar: Qələm, dəftər, dərslik.
Dərsi ev tapşırığının yoxlanılması və müzakirəsi ilə başlayırıq. 13 -cü tapşırıq ədədin qiymətinin
adlandırılmasına aiddir. Hər sualın ardınca iki cavab gəlir. Şagird düzgün cavabı seçməyə çətinlik
çəkməməlidir; məsələn, 97-də 9-un qiyməti 90-dır, 69-da isə 9. 97-də doqquz göstərir ki, 9 onluğumuz,
69-da olan 9 isə 6 onluqdan savayı daha 9 təkliyimiz var. Bu kimi düzgün cavablar gəldiyi halda biz
bu cavabları verə bilən şagirdlərimizi həvəsləndirməliyik. 15 -ci tapşırıqda tələb olunur ki, mərtəbələr
şəklində təqdim edək; məsələn,
					
35=30+5,
					35 = 3 onluq və daha 5 təklik.
Əgər 14 və 16 -cı tapşırıqları izah edən zaman görsək ki, şagirdlər şifahi numerasiyadan
yazılı numerasiyaya keçməyə gürcü dilində olan fərqliliklərinə görə yenə də çətinlik çəkirlər, onda əlavə
aktivlik də keçirə bilərik. Şagirdlərə yarım doldurulmuş halda olan cədvəllər paylayırıq:
On bir

10-dan bir artıq

10+1

11

On üç

Ondan üç artıq

10+3

13

İyirmi və bir

20+1

21

İyirmi və on bir

20+11

31

Qırx

İyirminin ikiqatı

2 İyirmi

40

Əlli dörd

Qırx və on dörd

40+14

54

İyirminin dördqatı

4 oci

80

On beş
On yeddi
İyirmi bir
İyirmi iki
Otuz bir
Otuz üç

Əlli yeddi
Altmış
Səksən

25

Doxsan bir

Səksən və on bir

80+11

91

Doxsan yeddi
Şagirdlərə cədvəli doldurmaq tapşırılır – bunun üçün onlara müəyyən vaxt ayırın, məsələn, 10
dəqiqə. Sonra isə onların işini mütləq müzakirə etmək lazımdır.
Ev tapşırığı olaraq “test çalışmalarını” vermək olar.

§ 2. Ədədləri müqayisə edirik
Bu paraqrafa dörd dərs ayıraq.
5-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin müqayisə olunması.
Məqsəd: Onluq mövqeli sistemdə qeyddən istifadə edərək ikirəqəmli ədədlərin müqayisəsi və artma
və ya azalma sırasıyla sıralama vərdişlərinin yaradılması (Riy.III.1.)
Ön şərtlər: Müxtəlif modellərdən istifadə edərək onluq mövqe sistemini nümayiş etdirmək
qabiliyyəti.
Resrurslar: Təlim çubuqları, kubiklər, dəftər, karandaş, dərslik.
Miqdarın müqayisə olunmasını birinci sinifdə əşyaları qoşalaşdırdığımız zaman öyrənməyə
başlamışdıq. Məsələn, miqdarları çubuqların toplusu şəklində göstəririk. 22 və 25 çubuğumuz var.
Onluqları və təklikləri ayırırıq.
– Hər bir miqdar neçə onluqdan ibarətdir? Onluqların sayı bərabərdir.
– Onluqları ayırdıqdan sonra hansı miqdarda daha çox təklik qaldı?
– Demək, hansı qrupda çubuqların sayı daha çoxdur? Hansı ədəd daha böyükdür?
– Saydığımız zaman əvvəlcə hansı ədədi deyirik, 22-ni yoxsa 25-i? Burada təkrarən böyük ədədi
daha sonra, kiçik ədədi isə əvvəlcə səsləndirdiyimizi xüsusi olaraq vurğulayırıq. Çoxluğun və azlığın
toplama əməliyyatı ilə sayla əlaqələndirilməsini bu ardıcıllığın daxil edilməsinə uyğunlaşdıra bilərik,
yəni irəli sayırıq, demək üstünə əlavə edirik. Mövqeli sistem ilə yazılış çoxrəqəmli ədədlərin müqayisə
qaydasını daha da əyani edir.
Əşyaların sayının nümayiş etdirilməsi və müvafiq qaydanın xatırladırılmasından sonra şagirdlər 1
- 7 -ci çalışmaları müstəqil şəkildə həll etməyə çətinlik çəkməyəcəklər.
Buradaca qeyd etməliyik ki, bir qayda olaraq, say vasitəsilə (ədədlərin ardıcıl şəkildə adlandırılması
ilə) ədədlərin müqayisə edilməsi kiçik ədədlərin müqayisəsi zamanı daha çox istifadə olunur. Yuxarıda da
qeyd etdiyimiz kimi, kiçik ədədlərin müqayisəsi həmçinin, əşyaların cütləşdirilməsi ilə də mümkündür.
Amma müqayisədə daha böyük ədədlərin müqayisəsi mövqeli sistemdən istifadə etməklə baş verir.
Hər iki ədədin onluqlarının sayının bərabər olduğu halda qalan təkliklərdən hansının sayı çox olarsa
demək o ədəd böyükdür. Bəs, onluqlarının sayı bərabər olmayan ədədləri müqayisə edən zaman nə
edirik? Məsələn, 33 və 26-nı müqayisə edirik.
İlk rəqəm (33) 3 onluqdan ibarətdir, ikinci (26) isə 2 onluqdan. Bunu nəzərə alaraq, hər iki ədəddən
2 onluq ayıraq:
					
33=20+13, 26=20+6.
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və 13>6 olduğu üçün aydındır ki, 33>26.
Şagirdlərə onluquqlarının müxtəlif sayda olduğu ədədi cütlükləri oxşar şəkildə müqayisə etmək
haqqında müzakirə aparmalarını təklif edin. Məsələn, 71 və 53:
71 – 7 onluq
⇒
53 – 5 onluq		

71=50+21
53=50+3

⇒

21>3

⇒

71>53.                  

                                     

Bir neçə oxşar misalın həllindən sonra şagirdlərin hamısı başa düşəcək ki, əgər ikirəqəmli ədədlərin
onluqlarının sayı müxtəlifirdsə o zaman demək ki, bu ədədlərdən daha çox onluğu olan böyük hesab
ediləcəkdir. Bu qayda gələcəkdə şagirdlərə sürətlə, əlavə müzakirə olmadan ikirəqəmli ədədləri müqayisə
etməyə kömək edəcəkdir.
Bu müzakirədə daha çox əyaniliyin olması üçün ədədləri kubiklərin (“blokların”) birliyi kimi
göstərmək olar. Unutmayaq ki, şəxsi təcrübə ilə qazanılan bilik daha möhkəm olur, nəinki mətndən
götürülmüş.
Təkrarən, 33 və 26-nı müqayisə edək.

Birinci ədədin bir onluğunu parçalayaq və indi bu iki ədədi belə təsəvvür edək:

Şagird burada artıq asanlıqla sezir ki, “blokların” sayları onluqlar sütununda bərabərdir, amma
təkliklər sütutunda təkliklər kubiklərinin miqdarı birinci ədəddə daha çoxdur.
Şagirdlərə burada verilmiş ədədləri müqayisə etməyi tapşıra bilərik:
25 və 29,
37 və 29,

36 və 39,
46 və 25,

Ev tapşırığı olaraq müvafiq rubrika ilə təqdim olunmuş

45 və 41,
62 və 24;
1

- 16 -cı tapşırıqları verə bilərik.
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6-cı dərs
Mövzu: Ədədlərin müqayisəsi.
Məqsəd: Ədədlərin müqayisəsinin müxtəlif üsulları üzrə məşq etmək (Riy.III.1)
Ön şərtlər: Mövqeli sistemdə ədədin göstərilməsi və “>”, “<” “=” işarələrinin istifadəsi təcrübəsinə
malik olma.
tapşırığın yoxlanılması vasitəsilə biz tərəfimizdən əvvəlki dərsdə keçirilmiş aktivlikləri
qiymətləndirərək müəyyənləşdirə bilərik ki, şagirdlər ədədlərin müqayisəsini mövqeli sistemdə onlardan
istifadə edərək göstərməyi öyrəndilər ya yox.
Bundan sonra dərsliyin 8 - 11 -ci məsələlərinə keçirik və bununla da şagirdlər “>”, “<” və “=”
işarələrinin düzgün istifadə qaydalarını bir daha xatırlayırlar.
Şagirdlərə bu tapşırıqları müstəqil olaraq yerinə yetirmələrini tapşırın.
Xüsusi Təhsilə Ehtiyacı olan Şagirdlərlə işləmək məsələsində isə pedaqoqlar xüsusilə diqqətli
olmalıdır. Məktəbin personal iş planı çərçivəsində bu kimi şagirdlər tərəfindən tədris aktivliklərinin
reallaşdırılması müəllimlin pedaqoji sənətinin bir növ imtahanı deməkdir. Hər bir konkret halda müvafiq
yanaşmalarla irəliləyiş tamamilə mümkün olan bir şeydir. Arzuolunandır ki, G-PriED tərəfindən təklif
olunan elektron resursdan da fəal şəkildə istifadə edəsiniz. Bu yanaşma qeyd olunan mövzu ilə bağlı
şagirdlərin təsəvvürlərini zənginləşdirəcəkdir.
Müstəqil işin nəticələrini müzakirə etdikdən sonra qərar verməlisiniz ki, ədədlərin müqayisəsi və
müvafiq işarələrin istifadəsi üçün növbəti çalışma lazımlıdır ya yox, yoxsa növbəti məsələyəmi – çoxalma və azalmaya görə sıralamayamı keçək.
Seçimə görə qalan tapşırıqlar da bu dərsdə yerinə yetirilir və ya onların müzakirəsi sonrakı dərsə
saxlanılır. Buradaca qeyd etmək lazımdır ki, 20 - 21 ci məsələlər birgə müzakirə ilə həll edilməlidir,
lazım olduğu halda isə müəllimin də köməyi ola bilər.
– Əgər ikirəqəmli ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə bərabədirsə, onda bu ədəd neçə ola bilər?
Şagirdlər müzakirə edirlər: 0 və 3; 3 və 0; 1 və 2; 2 və 1.
– İkinci şərti də nəzərə alaq – onluqların rəqəmi təkliklərinkindən kiçikdir, iki cütülk qalır: 0 və
3; 1 və 2.
– Onluqların rəqəmi 0 ola bilərmi?
– Demək ədədimiz nə imiş? (12)
21 məsələni yerinə yetirərkən müəllimin köməkçi sualları belədir:

– Biri o birindən 9 vahid böyük olan iki rəqəm hansılardır? (yalnız 9 və sıfır)
– Onluqların rəqəmi nəyə bərabər imiş? Təkliklərin rəqəmi nəyə bərabər imiş?
– Ədədi deyin. (90)
Bu çalışmalar şagirdləri elə bir oxşar tapşırıqların həllinə hazırlayacaq ki, orada məqsəd mühakiməisbat və yoxlama metodları qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi olacaqdır.
ev tapşırığı olaraq müvafiq rubrika ilə təqdim olunmuş
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17 - 22 -ci məsələləri veririk.

7-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin müqayisə edilməsi
Məqsəd: Ədədlərin müqayisə edilməsi və bərabərlik-bərabərsizlik işarələri haqqında biliyi yoxlamaq
və möhkəmlətmək; müzakirə - əsaslandırma qabiliyyətini inkişaf etdirmək (Riy.III.1)
Ön şərtlər: Ədədlərin müqayisə edilməsinin müxtəlif üsulları haqqında təcrübənin olması.
Resurslar: Şagird dərsliyi.
Dərsin birinci hissəsini ev tapşırıqlarını yoxlamağa və müzakirələrə ayırırıq. Tapşırığın çalışmaları
sinifdə həll edilənlərin eynisidir, (mövqeli sistemdən istifadə edərək müqayisə etmək, riyazi işarələrdən
istifadə etmək, ritmik saymaq); əvvəllər öyrənilənlərin bəzisini təkrar etmək (1-lə, 5-lə, 10-la ritmik
saymaq).
Dərsin ikinci hissəsi qrup işi, riyazi yarışma formasında keçirilir ki, bunun üçün də “Düşün” və
“KBO” (Kim birinci olacaq) rubrikaları ilə təklif edilən çalışmalardan istifadə edirik.

Məsələlərlə bir daha ikirəqəmli ədədlərin adlarının söylənməsi məsəsləsinə qayıdırıq. Burada uşaqlar iyirmiyədək olan ədədlərin adlarını, onların təşkil olunduğu hərf – səsləri və bu hərf –
səslərin miqdarını təqdim etməli olacaqlar. Şagirdlər bir daha ədədlərin adlarını dəqiqləşdirəcək və bir
daha onları müqayisə edəcəklər. Bu tapşırıqlar ədədlərin linqvistik yanaşma ilə müzakirəsinin trivial
nümunələridir.
Müqayisə etdikdə daha yüksəsk təfəkkür qabiliyyətini “Düşün” rubrikasının tapşırıqları tələb edir.
Müzakirə edirik: Əgər ədəd 57-dən böyükdürsə və onluğun rəqəmi beşdirsə, onda təkliklərin
rəqəmi 8 və ya 9 ola bilər. Amma təkliklərin miqdarı hansısa sayların ikiqat miqdarından alınır – demək
o, 8-ə bərabərdir.
1

2 Əgər qırmızı qaytan mavidən, mavi isə yaşıldan gödəkdirsə, onda şagird bu qaytanları hissələrlə

bu şəkildə təqdim edə bilər:
		
qırmızı
		
mavi 		
		
yaşıl 		
Demək, ən uzun qaytan yaşıl qaytandır.
3 - cü məsələni yerinə yetirən zaman sxemdən istifadə edə bilərik:

		

Sandro
Qiorqi
Vato
Qeqa

4
3
2
1

Qiorqi ilə başlayırıq, onun yuxarısında Sandronu, aşağısında isə Vatonu yazırıq, Vatodan aşağıda
isə Qeqanı:
Axırda isə müvafiq çətinlikli mərtəbələrin nömrələrini yazırıq (məsələn, sağ tərəfdən). Bu dəfə ev
tapşırığı verməyə bilərik.
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8-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin müqayisə edilməsi.
Məqsəd: Riyazi anlayışların – çoxdur, azdır, bərabərdir – düzgün istifadəsi üzrə məşq (Riy. III.1).
Ön şərtlər: Riyazi işarələrdən istifadə edə bilmək, ədədləri müqayisə edə bilmək təcrübəsi.
Resurslar: Dərslik.
Tədris prosesi ədədlərin müqayisə edilməsi və riyazi ardıcıllıqlardan istifadə edilməsi mövzusu
üzərində riyazi oyun formasında davam edir. Riyazi oyunların lazımi ölçüdə istifadə edilməsi şagirdləri
riyaziyyatı öyrənmək məsələsində maraqlandırır, tədris prosesini daha əyləncəli edir; tədris oyunu zamanı
şagirdlərin əqli və şəxsi – yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişafı baş verir. Bir qayda olaraq, burada maraq
şagirdlərdə əqli fəaliyyəti həvəsləndirməkdir. Bu marağı isə riyazi oyunlar vasitəsilə yarada bilərik.
Əgər bu oyun yarışma formasındadırsa, bu zaman şagirdlərin marağı daha da artır, bu isə onların
motivasiyasını yüksəldir.
Riyazi oyun: “Cümləni bitirin”:
Müəllim oyunun qaydalarını şagirdlərə başa salmalıdır və bir neçə nümunə də göstərməlidir:
“Əgər bir ədəd digərindən xeyli böyükdürsə, demək onda ....”
“Əgər bir ədəd say zamanı o birindən əvvəl gəlirsə, demək onda...”
Qiymətləndirmə zamanı təqdim olunan cümlələri və onlara verilən cavabları nəzərə almalıyıq.
Əvvəlcə bir qrup başlayır, ikinci isə bitirir. Sonra ikinci qrup cümlələri təqdim edir, birinci sonlandırır
və s. Təqdim olunan cümlələrin sayını da nəzərə almalıyıq.
Komandaların fəallıqlarını verdiyimiz ballarla qiymətləndirə və oyunun axırında qalib komandanın
adını vurğulaya da bilərik.
Şagirdlərə tapşıraq ki, 10 ikirəqəmli ədəd seçsinlər və cüt-cüt müqayisə etsinlər.

§3. Ən yaxın onluğu, iyirmiliyi adlandıraq
Bu paraqrafa iki dərs ayırırıq.
9-cu dərs
Mövzu: Ən yaxın beşliyi, onluğu və iyirimiliyi söyləmək.
Məqsəd: Ədədlərin ifadə olunması və ən yaxın beşliyin, onluğun və iyirmiliyin adlandırılması
vərdişlərinin möhkəmləndirilməsi (Riy.III.1)
Ön şərtlər: Sadə fiqurları tanımaq və ədəd oxundan istifadə edə bilmək vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Aydındır ki, dərsimizi ev tapşırığını yoxlamaqla başlayacağıq.
Dərsdə planlaşdırılmış əsas mövzu ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi ilə yanaşı bir qayda olaraq
başqa növ çalışmalar da həll etməliyik. Çalışaq ki, təkrar və möhkəmləndirmə prosesi daima getsin.
Mövzunu lövhəyə ədədi şüanın və onun üzərində beşliklərin təsviri ilə başlayaq.
– Bu şüa üzərində 18 ədədini göstərək, yəni 18-ə müvafiq nöqtəni tapaq. 15-dən 20-dək 5 təklik
vardır. 15-dən 3 təklik saydıqdan sonra 18-ə müvafiq olan nöqtəyədək getmiş olacağıq.
– Növbəti beşliyədək daha neçə təklik vardır?
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– Demək, 18-ə ən yaxın olan beşlik hansıdır?
Ən yaxın onluqların və iyirmiliklərin adlandırılması məsələlərini də eyni yolla müzakirə edək.
Bundan sonra köhnə materialdan başqa məsələlərə də toxuna bilərik. Sıra saylarının adlandırılmasını,
verilmiş ardıcıllıqda fiqurun yerinin göstərilməsini xatırlayırıq. Sıra saylarının adının deyilməsi və deyilişi
mövzusu üzərində də məşq edə bilərik.
4

99 ən böyük ikirəqəmli ədəddir, ona ən yaxın olan onluq isə 100-dür.

Belə bir sual verə bilərsiniz – 25-ə ən yaxın onluq hansıdır? Şagirdlər ədədi şüadan istifadə edərək
asanlıqla müəyyən edə biləcəklər ki, 20-də, 30-da 25-ə ən yaxın olan onluqlardır. Müəllim bilir ki, 25-i
onluqlaradək yuvarlaqlaşdıran zaman mövcud qaydaya görə 30 alınır.
Məsələdə ehtimal ki, şagird dairəni “artıq” hesab edəcək çünki, qalan fiqurlar çoxbucaqlıdır –
şagirdlərin dilndə “küncləri olan fiqurlardır”. Bununla yanaşı, istisna deyil ki, fərqli düşünən də olsun
ki, bu fərqli düşünən şagird müəllim tərəfindən diqqətsiz buraxılmamalıdır.
5

6 -cı məsələ ilə ədədi ifadələrin tərtib olunması və onun qiymətinin tapılması üçün şifahi hesabla-

ma – toplama xüsusiyyətlərinin istifadəsini təkrar edirik.
Oxşar xüsusiyyətlərin istifadəsini 7 -ci məsələnin yerinə yetirilməsi də nəzərdə tutur. 8 -ci
məsələdə 4 ədəd moneta ilə 7 larini belə düzəldə bilərik: 2+2+2+1. Bu məsələnin həlli həm də müxtəlif
üsulların yoxlanılması metodunu da tələb edir.
9 -cu məsələ ədədlərin gürcücə adlandırılması ilə - iyirmilik sisteminin istifadə edilməsi və onun
dərk edilməsi ilə bağlıdır.
10 Teona 5 nəfərdən sonra durur – o altıncıdır. Şəkildən də istifadə edə bilərlər

Teona
5
11 -ci məsələ də oxşardır.

Ev tapşırığı olaraq

1

- 10 -cu çalışmaları veririk.

10-cu dərs
Mövzu: Ən yaxın beşliyi, onluğu və iyirmiliyi adlandırmaq.
Məqsəd: Materialın təkrar olunması və möhkəmləndirilməsi (Riy.III.1.)
Ön şərtlər: Sadə fiqurları tanımaq və ədəd oxundan istifadə edə bilmək vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Dərs demək olar ki, bütünlüklə ev tapşırığının yoxlanılmasına həsr olunur. Bu çalışmalar sinifdə
müzakirə olunan çalışmaların demək olar ki, eynisidir.
İlk üç məsələdə ən yaxın beşliyin, onluğun və iyirmiliyin adlandırılması lazımdır ki, şagirdlər buna
çətinlik çəkməməlidirlər. 4 -cü məsələdə ən böyük birrəqəmli ədəd 9-dur, qonşu beşliklər isə 5 və
10-dur, onlardan ən yaxın olanı isə 10-dur; arzu olunandır ki, şagirdlər bu ədədləri ədədi şüa üzərində
ifadə edə bilələr. 9 ədədi 0 və 10 arasındadır, ən yaxın onluq 10-dur.
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5

- 7 -ci məsələlərin oxşarları şagirdlərə 2-ci sinifdə oxuduqları zaman dəfələrlə rast gəlmişdi.

-ci məsələni izah edən zaman mümkündür ki, gürcü dilində numerasiyaya diqqət yetirməli olaq
– 94 – doxsan dörd – dörd iyirmilik və on dörd; dörd iyirmlik ayrılır və daha on dörd təkliyimiz qalır.
8

9

Əgər sırada Makadan əvvəl 9 şagird varsa onda o onuncudur.

10

Əgər Maka sırada on ikincidirsə, Sandro Makadan əvvəl durur və ondan əvvəldə 10 şagird

var.
“Test” tapşırığı son iki dərsdə öyrədilən materialı yekunlaşdırır. Öz istəyinizdən asılı olaraq, bu
məsələlərdən evə tapşırıq kimi də istifadə edə bilərsiniz.

§4. Saylardan istifadə edirik
Paraqrafa 3 dərs ayırırıq
11 - c i d ə r s
Mövzu: Saydan istifadə.
Məqsəd: Riyazi əməllərin tətbiqi zamanı 1-lə və 10-la ritmik saymadan istifadə bacarığının inkişaf
etdirilməsi (Riy. III. 1., Riy. III. 2. ).
Ön şərtlər: 1 pillə, 10 pillə irəli və geri sayma bacarığı.
Resurslar: Üzərində 10 sətirdə və 10 sütunda yerləşdirilmiş 1-dən 100-ə qədər olan ədədlər və 3,
4, 5, 10 pillə ilə ritmik saymanın nəticələri olan rənglənmiş ədədlərin çəkildiyi kartlar.
Ev tapşırığının yoxlanması və müzakirəsindən sonra yeni mövzuya keçirik – 1, 2, 3, 4, 5 pillə ilə
ritmik saymaq. Bunlardan bu dərs üçün 1 və 10 pillə ilə sayma və ədədlər üzərində əməllərin yerinə
yetirilməsi daha əsasdır.
İngilis mətnlərində xüsusi terminlər də var – “Skip count“ – aşmaqla sayma – 2, 3, 4, 5, 10, 20
pillə ilə ritmik saymanı nəzərdə tutur. Google axtarış sistemi ilə başqa uyğun internet resursları da axtara bilərik, əgər “Skip count” sözünü yığsaq videodərslər tapa bilərik, 2, 3, 4, 5 pillə ilə doldurulmuş
cədvəllər ki, bunun oxşarını bizim özümüz də şagirdlərlə bir yerdə yarada bilərik. Əyani vasitələrin
köməyilə şagirdlər hər hansı ədədə (məsələn, 2-yə) uyğun pillə ilə ritmik saymanın bir üstünlüyünə
əmin olurlar - belə saymaqla daha çox və miqdara ədədi uyğunlaşdırmaq mümkündür..
Aydındır ki, siz internet-resurslardan 3-cü sinif üçün əlçatan və arzuolunan material seçməlisiniz.
Miqdarı müəyyən etmək üçün, məsələn, 2 pillə ilə ritmik sayma, I və II sinif şagirdləri üçün maraqlı
olar. Bizim üçün 10 pillə ilə irəli və geri saymaqla ədədi əməllərin tez yerinə yetirilməsi maraqlıdır.
Amma bu prosesi hər hansı ədədin (2, 3, 4, 5) ritmik sayılma xüsusiyyətləri tezləşdirir ki, bunu da
şagirdlərlə bir yerdə hazırladığımız cədvəllə həll edirik. Analoji cədvəllər internet-resurslarda da verilir.
5 -ci məsələdə 5-lə ritmik sayan zaman rəqəmləri yaşıl rəngli qələmlə rənglədikdən sonra cədvəlin
5-ci və 10-cu sütunları yaşıl rəngdə olacaq (5-ə bölünən ədədlər) .
2 addımla sayan zaman qırmızı dairələrdə təsvir edilmiş ədədləri cədvəlin 2-ci, 4-cü, 6-cı, 8-ci və
10-cu sütunlarına (bu, 2-yə bölünən ədədlərdir) doldururlar. 10-cu sütunun ədədlərinin yazılışında hər
iki rəngdə rənglənmiş olduğu müəyyən olunacaq. Gələcəkdə şagirdin söz ehtiyatını zənginləşdirmək
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üçün (vurmanı və bölməni öyrəndikdən sonra) deyəcəyik: bu ədədlər həm 2-yə həm də 5-ə bölünən
ədədlərdir, yəni 10-a bölünən ədədlərdir.
Şagird kitabdan muğayat olmalıdır. Buna görə də bütün qeydlər və rəngləmələr dəftərdə yerinə
yetirilməlidir.
Verilmiş cədvəl şagirdlərə 3-dən 10-la ritmik saymada kömək edəcək. Qısa müzakirədən sonra,
şagirdlər görürlər ki, 3-dən 10-la ritmik sayma nəticəsində cədvəlin 3-cü sütunundakı ədədlər alınır. 94dən 10-la geriyə saymaqla cədvəlin 4-cü sütunundakı ədədləri alınır. 99-dan 20 aralıqla geriyə saymaqla
alınan 5 ədəd axırıncıdan əvvəlki sütuna yazılır: 99, 79, 59, 39, 19.
Bundan sonra onluqla və təkliklə saymadan istifadə hallarına baxırıq.
Şifahi hesablama apararkən irəli və geri təkliklə və onluqla saymaq kömək edir ki, hesablama tez
yerinə yetirilsin.
Ətraflı və tələsmədən 6 - 9 -cu məsələləri həll edirik. Məsələn, 16+7.
– 16-dan neçə təklik sayırıq? Sayaq: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 “sıçrayışdan” sonra hansı ədəd
olacaq?
8 Ədədi şüadan və ya 5-ci məsələdəki doldurulmuş cədvəldən istifadə edə bilərlər:
13+40 3-cü sütunda 13-dən 4-cü ədəd – 53 olacaq.
23+20 3-cü sütunda 23-dən ikinci ədəd – 43 olacaq.
Sonrakı məsələlərdə daha mürəkkəb hallar təqdim edilmişdir. Burada 10-la ritmik sayma 1-lə ritmik
sayma ilə əvəz ediləcək (irəli, geri).
10 54+36 cəmini hesablamaq üçün əvvəl 10 aralıqla irəli saymağa başlayırıq və

54+10+10+10=84 alınır, sonra isə 1 aralıqla irəli – alarıq 84+1+1+1+1+1+1=90.
Bu mövzuya “Cibliklər” qrup fəallığı yaxşı uyğun gəlir.
Resurs: Bu aktivliyi keçirmək üçün müəllimin və ya
bir valideynin azacıq səxavətli olmağı lazımdır - belə bir
1
2
3
4
5
konstruksiya qurulmalıdır: düzbucaqlı formasında kəsilmiş
lövhə üzərində 1-dən 100-ə qədər ədədlər yazılmış
11 12 13 14 15
“ciblikləri” olan zolaq tikilməlidir. Bundan başqa, rəngli
kartlar (rənglər “cibli„ lövhənin rəngindən seçilməlidir) və
xəritə çubuğu lazım gələcək.
Sinfin təşkili: Şagirdlər üç nəfərdən ibarət qruplara
bölünürlər.
Aktivliyin təsviri: Qruplardan biri lövhənin qarşısına çıxır – bir nəfər şagird təbaşiri (markeri)
götürür, ikinci - qırmızı kartları, üçüncü – xəritə çubuğunu. Müəllim ilk ədədi və lazım olan irəli ya
geri aralıqlı saymanı elan edir. Birinci şagird lövhədə ilk ədədi yazır, ikinci – uyğun “cibə “ kartı
yerləşdirir (kart yaxşı görünməlidir ), üçüncü bu ədədi deyir və çubuqla göstərir. Sonra ikinci şagird
aralıqla sayır və kartı uyğun “cibə” yerləşdirir, birinci bu ədədi yazır, üçüncü – qeyd edir və adını deyir.
Bu prosesi tezləşdirmək məqsədilə, müəllim hər bir şagirdə ona aid olan aktivliyin yerinə yetirməsini
tapşırır.
Ev tapşırığı üçün bu rubrika ilə təqdim edilmiş 1 - 12 -ci məsələlərdən istifadə edə bilərik.
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12-ci dərs
Mövzu: Saydan istifadə.
Məqsəd: Ədədlərin toplanması və çıxılması zamanı 1 və 10 aralıqla ritmik sayma vərdişlərini
gücləndirmək (Riy. III. 1, Riy. III. 2).
Ön şərtlər: Hər hansı ədədin irəli və geri ritmik sayılması ilə bağlı şagirdin biliyə yiyələnmə.
Resurslar: dərslik, dəftər.
Demək olar ki bütövlükdə dərsi ev tapşırığının müzakirəsinə və onunla bağlı işə həsr edirik.
Şagirdlər növbə ilə dəftərdən yazılarını oxuyurlar, geridə qalanlar isə qeydlər edir və lazım
gəldiyində şərhlərini bildirirlər. Yaxşı olar ki, sizin özünüz bunun üçün şagirdlərə müraciət edəsiniz ki,
dərsə qoşulma zəifləməsin.
30, 29, 28, 27, 26, 25, . . .
Burada şagirdi dayandıra bilərik:
–
1-ə qədər olan bütün ədədləri yazdınız?
Neçə ədəd yazdınız? Yazılası neçəsi qaldı?
1

100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.
Bu halda sual verərək müraciət edirik :
– cəmi neçə ədəd yazdınız?
2

13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83.
Şagird sonrakı 5 ədədi oxudu. Burada belə bir sual verə bilərik və ehtiyac olarsa, şagirdlərə düzgün
cavabın axtarılmasında köməklik edərik ki, cavabı sinifin özü tapsın:
– Hər öndəki ədəd nə qədər çoxdur?
– Hər sonrakı ədədi əvvəlkindən hansı yolla almaq olar? (10 əlavə etməklə).
3

4

–

94, 84, 74, 64, 54, 44, 34, 24, 14, 4
hər bir sonrakı ədəd əvvəlkindən necə alınır?

5

1

		
		

85+6 nəticəni 85-dən sonra 6 ədəd saymaqla (təklik aralıqla) alırıq :
86, 87, 88, 89, 90, 91
85+6=91.

65+30
		
75, 85, 95
Yəni
65+30=95.
10 aralıqla sayırıq:
6

		

3

65 , 75,

85,

95.

7
44–7
		
43, 42, 41, 40, 39, 38, 37
		
44–7=37.
1 aralıqla geriyə 7 ədəd sayın.
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66–50
		
56, 46, 36, 26, 16
5 onluq geriyə sayın
		
66–50=16.
8

2

39+45; Şagirdin yanaşması belə ola bilər:
–
45=40+5 olduğuna görə, hələ 4 onluğu ədədi süa üzrə sola sayaq (39-dan), sonra isə, artıq
79-dan – yenə 5 təklik: 80, 81, 82, 83, 84.
Yəni
39+45=84.
Burada müəllim şagirdə toplamanın yerdəyişmə (komutativlik) xassəsini açıqlaya bilər və bununla
yanaşı aydınlaşdırsın ki, – 45+39 cəminin tapılması daha yaxşı olmadımı?
9

63–35 şagirdin yanaşması belə ola bilər:
– nəzərə al ki, 35=30+5.
– Hələ ədədi şüada 3 onluq ədəd sola sayırıq, 33-ə “çatırıq”, sonra isə artıq 33-dən yenə sola 5
təklik saymaqla 28-ə “çatırıq”:
				
63–35=28.
11 - 12 -ci tapşırıqlar yaxşı olar ki, qısa şəkildə təqdim edilsin (şərt, sual);
10

12
Ana – 7					
27 sərnişin
		
Məryəm – 9 yuxarı 					
Getdi – 3
		
Luka – 5 yuxarı 					
Gəldi – 5
		
				
		
Luka?							
İndi ?
		
Luka: 7+9+5. 						
27+3–5=25.
Ev tapşırığı üçün test tapşırıqlarından istifadə edirik. Ancaq bu zaman cavabların söylənməsi ilə
kifayətlənməyin. Sinifdən müvafiq şərh də tələb edin.
11

13-cü dərs
Mövzu: Saydan istifadə.
Məqsəd: Qrup işinin, riyazi oyunlardan istifadə etməklə müzakirə-əsaslandırmanın, yaradıcılıq
təfəkkürünün inkişafı, qrup oyunlarında şəxsi cavabdehliyin artması (Riy. III.1., Riy.III.2.)
Ön şərt: Ritmik (aralıqla) sayma bacarıqları.
Resurslar: Dərslik.
Qrup işinə “KBO” (Kim Birinci Olacaq) rubrikası ilə təqdim edilmiş məsələlərdən istifadə etməklə
başlayırıq.
Məsələlərin həlli zamanı şagirdlər, kiçik diqqətsizliyə görə ola bilsin ki, səhv cavab alsınlar.
Birinci məsələdə sayma 10-dan başlayır. Ona görə də 6-cı vaqonun nömrəsi 15 olacaq.
İkinci məsələdə 5+1+5=11 qaydasından istifadə edirik.
Üçüncü məsələyə əyaniliklə də yardım edə bilərik.
35

			
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ədədləri varımızdır.
Bu ədədlərdən iki ardıcıllıq əldə edirik:
				
3, 6, 9, 12
				
2, 4, 6, 8, 10, 12
6-cı və 12-ci şagirdlərin hər iki bayraqları var – cəmi 2 şagirdin. 1; 5; 7; 11; 13 nömrəli şagirdlər
bayraqsız qalırlar.
Sonra dərs prosesini riyazi oyunla davam etdiririk.
„Onluqların toplanması-çıxılmasında çaşmıram” riyazi oyunu ilə şagirdlər ritmik saymaya, onluq
və ya hər hansı başqa aralıqla şifahi toplama- çıxmaya cəlb edilir; onlarda diqqətin tənzimlənməsi
bacarığı (çıxmanın tələbi zamanı çıxılan azalandan kiçik olmalıdır), sürətlə, qrupda işləmə vərdişi məşq
etdiriləcəkdir.
Bu dəfə ev tapşırığı verməyə bilərik.

§5. Ədədləri müxtəlif üsullarla toplayaq
Bu paraqrafa 3 dərs ayırırıq.
14-cü dərs
Mövzu: Ədədlərin toplanması üsulları.
Məqsəd: Müxtəlif üsullarla ikirəqəmli ədədlərin toplanması; Onluqlarla “sıçrayışla”, onluq və
təkliklərlə ritmik sayma bacarığını möhkəmləndirmək (Riy.III.1., Riy.III.2).
Ön şərtlər: Onluqların toplanması, irəli və geri sayma vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər, qələm.
Bu dərsə əvvəlki dərsdə öyrənilən üsulların nümayiş etdirilməsi ilə davam edirik. Mümkündür ki,
ədədi süadan istifadə etməyək. Bununla yanaşı, yenə bir üsulu nəzərdən keçiririk, nə vaxt ki, cəmin
asan yolla hesablanması tam onluqlarla mümkündür – tam onluqlarla qəbul edilən ədədə “çatırıq”, sonra
isə təkliklə geri “dönürük”. Bu əsasən o vaxt çox sərfəlidir ki, toplanan ədədin təklik rəqəmi 9-dur,
lakin ondan istifadə 8 halında da əlverişlidir.
Əvvəlcədən hazırlaşmaqla sonu 9-la qurtaran ədədləri tam onluq və birin fərqi şəklində göstəririk.
Məşğələ 1 : 9 =10–1, 29=30–1 və s. Lövhədə yazırıq – 78+19 ifadəsinin qiymətini tapaq.
– məsələni bizə tanış üsulla həll edin:

78+19
10

9

+10

78

36

88

97

İndi isə eyni məsələni başqa üsulla həll edək:
– 19-u, onluq ədəd və 1-in fərqi şəkilində göstəririk (19=20–1).
– başlanğıcda 78-ə hansı ədədi artıraq (20).
– İndi hansı ədədin deyilməsi kifayətdir? (98-dən əvvəlki ədəd – 97).
– İstifadə edilən üsullardan 19-un toplanması zamanı hansı üsula üstünlük verə bilərik?
Analoji məsələ dərslikdə də verilir. Şagirdlər iki üsulu da nəzərdən keçirirlər. Bu üsullar haqda öz
fikirlərini söyləyirlər.
Bəzi müəllimlər sonu 8-lə qurtaran ədədlərin toplanması zamanı analoji üsuldan istifadə edə bilər.
Məsələn,
			
78+18=78+20–2=98–2=96.
Birinci üsuldan istifadə edək:
			
78+18=78+10+8=88+8=96.
2-nin çıxılması, yoxsa 8-in əlavə edilməsi daha asan olar? Seçimi şagirdlərin özləri edir.
Dəslikdə verilmiş 6 - 10 -cu məsələlər yeni materialla yanaşı həm də keçilənlərin təkrarlanması
və möhkəmləndirilməsi məqsədini daşıyır.
7 -ci məsələdə şagirdlər təxminən belə sual verirlər : hər iki rəfdə neçə kitab var?
8 -ci məsələdə isə – birinci avtobusda neçə sərnişin artıqdır? Ya da 2-ci avtobusda neçə sərnişin
azdır?
9 -cu tapşırıqda istifadə edilən toplama üsulundan 10 -cu da ədədlərin müqayisə edilməsi ücün
istifadə edilir. Ola bilsin ki, bəziləri hələ onluqların cəmini (5+3=6+2) müqayisə etsin – cavabı tapsın.
Sonra təkliklərin cəmini müqayisə etməklə qərar versin: 6+9<8+8, yəni 56+39<68+28. Belə cavab xüsusi
mükafata layiqdir.
Ev tapşırığı üçün
ilə verilmişdir.

1

- 8 -ci məsələlər nəzərdə tutulur ki, bunlar da kitabda müvafiq rubrika

15-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin toplanması üsulları.
Məqsəd: İkirəqəmli ədədləri toplamanın müxtəlif üsullarından istifadə etmə bacarığının inkişafı; Onluqla və bir aralıqla irəli və geri “sıçrayışdan” istifadə vərdişinin yaxşılaşdırılması. (Riy.III.1., Riy.III.2.).
Ön şərtlər: İrəli və geri “sıçrayışla” sayma vərdişi.
Resurslar: Dərslik, dəftər, qələm.
Dərsi demək olar ki, tamamilə tapşırıqların həllinə səf edirik.
1
2 -ci məsələlərə oxşar məsələlər sinifdə həll edildiyindən şagirdlər onlarının həll
və
edilməsində çətinlik çəkməməlidirlər, lakin şagirdin yerinə yetirdiyi həlləri də diqqətdən kənarda qoymaq olmaz.
Məsələn, 1 -də verilib 59=60–1; Bu bərabərliyə əsaslanaraq, 2 -də verilir:
				
17+59=17+60–1=77–1=76.
38+40–1=77
		
38+39=77.
38-i 39-la toplasaq 77 alarıq.
3

37

Belə yaza bilərik:
					
29-u əlavə etməklə 66 alırıq.
4

37+30–1=66.

1 -ci ilə Kotenin bitirdiyi tinglərin sayının tapılması mümkündür.

5

2 -ci ilə isə hərə ikisi tərəfindən bitirilən tinglərin sayını.
6

Burada sual verə bilərik: iki rəfdə cəmi neçə kitab var?

Birinci suala cavab olaraq ədədi ifadənin qiymətini tapmalıyıq: 44+5.
İkinci suala cavab olaraq – 44+5+44.
7

Fərqi tapmalıyıq: 40–2.
Cavab: 38 lari.
8

Əlavə olaraq şagirdlərə ikirəqəmli ədədlərin toplanmasına aid tapşırıqlar təklif edə bilərik və xahiş
edərik ki, hər iki üsuldan istifadə etsinlər.
Məsələn iki üsulla toplayın:
		
1) 36+59;
2) 36+28;
3) 29+56.
1) I üsul:
95

36

		
II üsul:

46

56

66

76

86

96

36+59=36+50+9=86+9=95.
36+59=36+60–1=96–1=95.

2) II üsul 36+28=36+30–2=66–2=64.
3) Yerdəyişmə xassəsindən istifadə edək : 29+56=56+29.
I üsul
85

56

66

76

86

		
56+29=56+20+9=76+9=85,
Yəni 29+56=85.
II üsul:
56+29=56+30–1=86–1=85.
Bu tapşırığın dərsdə həllindən, adı çəkilən məqsədə çatmanı qiymətləndirmək üçün istifadə edə bilər,
şagirdlər tərəfindən dərs materialının mənimsənilməsi səviyyəsinii yoxlaya bilərik. Qrup işi formasından
istifadə edə bilərik.
Ev tapşırığı olaraq 5-ci paraqrafın 9 - 11 -ci məsələlərini veririk.

16-cı dərs
Mövzu: Ədədlərin toplanması üsulları.
Məqsəd: İki üsulla ədədləri toplama biliyinin möhkəmləndirilməsi (Riy.III.1., Riy.III.2., Riy. III.7.)
Ön şərtlər: “Yuvarlaq“ onluqların toplanması, toplamanın xassələrindən istifadə, onluğun ritmikirəli
və geri sayılması vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
38

100-ə qədər olan ədədlərin iki üsulla toplanması çalışmalarını davam etdiririk. Dərsə ev tapşırığı
olaraq verdiyimiz 9 - 11 -ci məsələlərin müzakirəsi ilə başlayırıq. Bu aktivliklə öncəki dərsin əsas
məqsədinə nail olunub-olunmadığını yoxlayırıq. Bu tapşırıqların həlli belə yerinə yetirilməli idi:
56+39
I Üsul				
9

66

56

76

86

II Üsul

95

56

66

76

86

95

96

56+30+9=86+9=95.					56+39=56+40–1=95.
10

		

28+49=28+50–1=77
39+36=36+39=36+40–1=75.

Burada yerdəyişmə xassəsindən və toplamanın II üsulundan istifadə edirik, amma birinci üsul
da çətin deyil. Bu dəfə, birinci ədədlə göstərilən ifadənin qiyməti ikinci ədədlə göstərilən ifadənin
qiymətindən böyükdür.
Mövqeli sistemlə bu ədədlərin verilməsi kömək edir ki, məsələnin həllinə başqa cürə baxaq: 28
2 onluqdan və 8 təklikdən ibarət olduğundan, 49 da 4 onluq və 9 təklikdən, birinci cəm isə 6 onluq
və 17 təklikdən ibarət olar.
İkinci cəm 6 onluq və 15 təklikdən ibarətdir, yəni birinci cəm artıqdır. Bu müzakirəni aparmaq
üçün şagirdlərə əlavə suallar verməklə köməklik edə bilərik:
– Birinci cəmin birinci toplananında neçə onluq var? Yenə neçə təklik? İkinci toplananda? Cəmi
neçə onluq var? Yenə neçə təklik var?
Analoji sualları ikinci cəmin toplananları üçün də vermək olar. Belə aydınlaşdırmadan sonra
şagirdlərə müraciət edin ki, onlar üçün daha sərfəli yolları söyləsinlər.
Nikanın – 19 larisi vardı. Anası ona 28 lari verdi.
Cəmi –?
19+28=19+30–2=49–2=47.
47<50.
50-larilik raketka almaq üçün Nikaya bu pul yetməyəcək. Ola bilsin belə müzakirə edək:
Nikanın 20 larisi, yəni 2 onluq larisi əskik idi.
Ana 3 onluqdan az verdi. Ona görə də onun pulu 5 onluq lari lariyə çatmadı ki, raketka alsın.
Ev tapşırığı üçün test nümunələrindən istifadə edirik.
10

39

§6. İkirəqəmli ədədləri toplayırıq
Bu paraqrafa 5 dərs ayırırıq
17-ci dərs
Mövzu: İkirəqəmli ədədlərin toplanması.
Məqsəd: İkirəqəmli ədədlərin toplanması zamanı mərtəbə vahidinədək tamamlama üsulu hallarını
qavramaq, toplamanın yazılı alqoritmini dərk etmək və izah – istifadə vərdişlərini formalaşdırmaq. (Riy.
III.1., Riy.III.2., Riy.III.7.)
Ön şərt: Onluq mövqeli sistemin fərqli modelinin tətbiqilə nümayiş etdirilən bacarıq.
Resurslar: Kubiklər, təlim çubuqları, dərslik.
Dərsə ev tapşırığının analizi ilə başlayırıq. Yenə bir daha verilmiş ədəddən əvvəlki və sonrakı
ədədlərə ən yaxın olan onluğun və beşliyin axtarılması qaydasını təkrar edirik.
-cü məsələdə topun qiyməti sonrakı ifadənin qiymətinə bərabərdir 20+20–5–5=30. Pulun qalığı
isə belə hesablanır 50–30=20.
4

-ci məsələni həll edən zaman belə nəticəyə gəlirik: dörd vaqonu açmaqla, faktiki olaraq,
Teklenın vaqonunun gerisində olan vaqonların sayı yarıya endi. Bu dəfə, 8 vaqon var imiş. Cəmi
8+1+8=9+8=17 vaqon.
İkirəqəmli ədədlərin toplanması üsulları, onun xüsusi halları (“yuvarlaq” ədədlərin toplanması)
və şifahi toplamanın bəzi qaydaları ilə biz II sinifdən və əvvəlki paraqraflardan tanışıq. Hal-hazırda
əsasən mövqe sistemilə bağlı olan məsələləri həll edirik, çünki əvvəllər istifadə edilmiş bəzi üsullar (məsələn, saydan istifadə) böyük ədədlərin toplanması üçün sərfəli deyil. Mövqeli say sisteminə
əsaslanan toplama-çıxma əməlləri əvvəlcə əyani vəsaitə əsaslana bilər; Bu üsul, əsasən ibtidai siniflərdə,
materialın mənimsədilməsi üçün yaxşı vasitədir. Real əşyaların vasitəsilə düzəldilmiş əyani vasitələrdən
istifadə edə bilərik (məsələn, kubiklərlə, təlim çubuqları ilə), ya da bu əyani vasitə internet-resurs da
ola bilər, əgər sinifdə şərait varsa G-PriEd tərəfindən məsləhət bilinən elektron resurslardan da istfadə
edə bilərik.
Əvvəlcə ədədlərin mərtəbə vahidlərindən kənar toplanması hallarını
nəzərdən keçiririk.
5

Məsələn, 36 və 62-ni toplayq. Hər bir ədədi mövqeli sistemdə
kubiklərdən istifadə etməklə təqdim edir və stolun üstünə düzürük.
Bu proseduru şagirdlərin özləri yerinə yetirə bilərlər.

40

Bundan sonra şagirdlər onluq blokları bir yerə və təklik blokları isə ayrı
yerə toplayacaqlar.
Onluq blokların sayı 9, təkliyin 8, bu model 98-ə uyğundur:
36
+ 62
98

Aydındır ki, kubiklərlə əməlin həyata keçirilməsi uzunmüddətli manipulasiyadan asılıdır, amma toplamanın izahı bu yolla daha aydın görünəcək, məna
aydın olduqdan sonra belə əyani vasitədən müntəzəm olaraq istifadə düzgün
deyil.
Sonra mərtəbə vahidlərini keçməklə toplama halının müzakirəsinə
keçirik.
Məsələn, 46 və 38-i toplayaq. Bu halda da kubiklərdən istifadə
edirik və bu ədədlərin modelini yaradırıq:

Burada da şagird onluq blokları birləşdirir və tək blokları isə
ayrı yığır.
Bu blokların sayı 14-dür. Əgər şagirdlər səhvən 714 yazsalar, qeydlərin düzgün olmamasına əmin
olmaq üçün saymaq da olar.
Bu halda yenə bir dəfə onun izahına ehtiyac olacaq ki, 14 1 onluq və 4 təklikdən ibarətdr. Beləliklə
cəmi 4+3+1 onluq olacaq, yəni 8 onluq və 4 təklik – 84.
Əyani vasitə də düzgün olaraq onu göstərir.
		
46+38=84
Oxşar toplamaları (iki halda da) şagirdlər bir neçə dəfə həll edə bilərlər.
Bu, şagirdlərin müstəqil olaraq onun həllini və düzgün cavabını tapana
qədər davam edə bilər. Biliyin prosedur olması üçün işi əyani vasitələrdən
istifadə etmədən növbəti dərsə saxlaya bilərik .
Ev tapşırığı olaraq toplama nümünələrini tapşıra bilərik 19+23, 25+43.

18-ci dərs
Mövzu: Ikirəqəmli ədədlərin cəmi.
Məqsəd: Toplamanın əsas alqoritminə sahib olmaq üçün işləmələr (Riy.III.2.)
Ön şərtlər: Mövqeli sistemdə müxtəlif modellərdən istifadə etməklə ikirəqəmli ədədləri toplama
vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər, kubiklər.
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Ev tapşırığının araşdırılmasından sonra dərsin əsas hissəsinə yenidən əyani vasitələrdən (məsələn
kubiklər və ya internet resurslar) istifadə etməklə başlayırıq və hər bir nümunəni hər bir hal üçün
nəzərdən keçiririk.
Bundan sonra dərslikdə verilmiş materiala əsasən işə başlayırıq.
Dərslikdə material uyğun ardıcıllıqla sıralanır, öncə onluqların toplanması haqda məsələlər verilir,
sonra isə ədədləri toplayırıq. Bu, o vaxt baş verir ki, toplanılası təkliklərin sayı 9-u aşmır.
4 -cü tapşırıqdan bir nümunəni şagirdlərlə bir yerdə lövhədə həll etməmiz mümkündür.
Biz 3 -cü çalışmada olan suallardan istifadə edirik. Başqa nümunələrlə sinifdə müstəqil iş keçirə
bilərik.
5 -ci məsələdən birinci halın mənimsənilmə səviyyəsinin yoxlanılması məqsədilə istifadə edə
bilərik. Şagirdlər dəftərlərinə köçürürlər və buraxılmış rəqəmləri doldururlar.
Dərsdə rəngarənglik yaratmaq üçün şagirdlərdən analoji tapşırıqlar yaratmalarını istəyirik, sonra isə
birlikdə həll edirik.
Ev tapşırığı olaraq 1 və 2 -ci tapşırıqlar verilir.

19-cu dərs
Mövzu: İkirəqəmli ədədlərin toplanması.
Məqsəd: İkirəqəmli ədədlərin toplanmasının yazılı alqoritminə yiyələnmə (Riy.III.2.).
Ön şərtlər: Mövqeli sistemə əsaslanan əyani vasitələrdən istifadə etməklə ikirəqəmli ədədlərin
toplanması hallarında ilkin təsəvvürlər.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Ev tapşırığının yoxlanmasından sonra (yalnız sadə hallar yerinə yetiriləsi idi) ikinci halın uyğun
nümunələrinin həllinə keçirik.
6 - 10 - cu məsələlərinin həlli ilə iş davam edir. 9 məsələsində sayma toplamanın xassələrindən
istifadəni asanlaşdırır – təkliklərin toplanması üçün əvvəlcə təklikləri toplayırıq ki, onların da cəmi 10dur (4-ün və 6-nın), sonra isə 3-ü əlavə edirik.
10 - cu məsələdə şagird ola bilsin ki, əvvəlcə 45 və 37-ni toplasın, sonra isə alınmış ədədi 80lə müqayisə etsin. Belə həll edə bilər: onluqların cəmi 70, təkliklərin cəmi isə 10-dan çoxdur, yəni
Kaxinin pulu 80 laridən çoxdur.
Dərsin son hissəsini cütlüklərin yarışı ilə keçirə bilərik – sagirdləri iki-iki bölürük və hər bir cütlüyə
əvvəlcədən hazırlanmış kartlar veririk. Onlara kartda ğöstərilən əməlin yerinə yetirilməsi tapşırılır, bununla yanaşı rəngarəng üsullardan da istifadə etmək olar.
Kartın nümunəsi: həll nümunəsi:
40+30=4on. +3on. =7 onluq. (onluqların cəmi)
32+50 – 42, 52, 62, 72, 82 (onluq addımla sayma)

40+30
32+50
54+25
68+19
37+26
Ev tapşırığı olaraq
42

54+25=79 (onluqla onluq, təkliklə təklik )
68+19=68+20–1=88–1=87
37+26=37+3+23=40+23=63
5

- 8 -ci məsələləri veririk.

20-ci dərs
Mövzu: İkirəqəmli ədədlərin toplanması.
Məqsəd: İkirəqəmli ədədlərin toplanmasının yazılı alqoritminə yiyələnmək üçün məşq etmək və
biliyi möhkəmləndirmək (Riy.III.2.).
Ön şərtlər: İkirəqəmli ədədlərin toplanmasının iki vəziyyətinin – mərtəbə vahidlərini keçməklə və
mərtəbə vahidlərini keçmədən – istifadə etmək vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Dərsimizi ikirəqəmli ədədlərin toplanmasının hər iki vəziyyəti haqqında biliyin möhkəmləndirilməsinə
ayırırıq. Qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirildiyini qiymətləndirmək üçün ev tapşırığının 4 -cü və
6 -cı məsələləri bizə yararlı olacaq.
4 -cü məsələ ilə II vəziyyətin qavranılma səviyyəsi yaxşı yoxlanılır,
6 -cı məsələ ilə isə yazılı
7
alqoritmin və toplama xüsusiyyətlərinin istifadə edilməsi qabiliyyəti.
-ci məsələdə 24+37 və 27+35
müqayisə olunasıdır. Birincilərin cəmindən 5 onluq və 11 təklik, ikincilərinkindən isə 5 onluq və 12
təklik alınır. Aydındır ki, ikinci böyükdür. Bununla yanaşı, qiymətlərini toplamaq və elə də müqayisə
etmək olar.
8
16+48 ifadəsinin qiymətini tapmaq lazımdır.
Dərsimizi ikirəqəmli ədədlərin toplanması mövzusu üzərində qurulmuş həvəsləndirici “viktorina”
çox maraqlı edəcək. Bu oyunun keçirilmə forması məktəbin texniki təchizatından asılıdır. “Ağıllı
lövhədən”, “slayd şoudan” və ya sadəcə olaraq kartoçkalardan və sadə lövhədən də istifadə edə bilərik.
Viktorinanın əsas məğzi toplama metoduna görə seçilmiş tapşırıqlardır ki, bu da materialın qavranılma
keyfiyyətini müəyyənləşdirməyin çox əlverişli bir vasitəsidir. Masanın üstünə kartoçkaların üç qrupunu
düzürük. Birinci qrupa düşən kartoçkalara yazılan ədədləri “ritmik” saymaq üsulu ilə toplayırıq, ikinci
qrupdakılarda olanları mərtəbə vahidlərini keçmədən alt-alta yazmaqla toplayırıq üçüncü qrupdakıları isə
mərtəbə vahidlərini keçərək və ya “yuvarlaq” onluğadək doldurmaq yolu ilə. Sinfi iki qrupa bölək; hər
komandadan bir nümayəndə lövhənin qarşısına çıxır, kartoçka seçir və tapşırığı lövhədə yerinə yetirir.
Birinci qrupun tapşırığını düzgün yerinə yetirdiyi üçün şagird bir bal qazanır, ikinci qrupun tapşırığı
üçün iki bal, üçüncü qrupun tapşırığı üçünsə 3 bal. Oyunçuları son nəticədə ən çox bal toplayan
komandanın şagirdləri qalib olacaqlar.
Ev tapşırığı olaraq şagirdlərə sinifdə müzakirə olunan məsələlərə oxşar 5 məsələ tərtib və həll
etmək tapşırın.

21-ci dərs
Mövzu: İkirəqəmli ədədlərin toplanması.
Məqsəd: Ədədlərin alt-alta yazmaqla toplanması və müqayisəsini
möhkəmləndirmək. (Riy.III.1., Riy.III.2.).
Ön şərtlər: İkirəqəmli ədədləri toplama və müqayisə etmək vərdişləri.
Resurslar: Dərslik.

təkrar

etmək,

biliyi

Dərsi qrup işi formasında keçirə bilərik. “Düşün” rubrikası ilə verilmiş məsələlərdən və “50 ilə
müqayisə edin” riyazi oyunundan istifadə edin.
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Birinci rubrika ilə verilmiş məsələlərdə şagirdlərə məchul mərtəbə vahidini tapmaq lazım olacaqdır.
3 -cü məsələdə belə bir müzakirə keçirməli olacaqlar: 8-in üstünə hansı ədədi toplamalıyıq ki, alınan
ədədin təklik vahidinin rəqəmi 2 olsun? Demək, təklikləri topladıqdan sonra almışıq 12, buna görə də
təkliklərin məchul rəqəmi 4-dür. Ayrılmış bir onluq və daha 6 onluq onluqların məchul sayı ilə birlikdə
9-dur, yəni, bu məchul miqdar 2-dir.
“50 ilə müqayisə edin” riyazi oyunu alt-alta yazmaqla toplamağa və ikirəqəmli ədədlərin müqayisəsi
üzrə məşq etməyə xidmət edir.
Qrup işinin təşkili və əhəmiyyəti haqqında öz düşüncələrimizi bir daha sizinlə bölüşürük.
Müəllim şagirdləri qruplara bölən zaman şagirdlərin akademik səviyyəsini nəzərə almalı və
komandaları bu əlamətə görə komplektləşdirməlidir; bununla yanaşı, həmçinin, qrup üzvlərinin bir-biriilə
“uyğunluğu” da nəzərə alınmalıdır. Bununla yanaşı, bu proses çox operativ şəkildə keçirilməlidir (bu
yaşda olan şagirdlər özləri qruplara bölünməyə adətən çox vaxt sərf edirlər).
Müəllim, şagirdlər tərəfindən işin öz aralarında bölünməsinə və işin gedişatı prosesinə diqqət
yetirməli, qeydlər aparmalı və iş başa çatdıqdan sonra şagirdlərin işini analiz etməlidir. Həmçinin, müvafiq
taktika ilə imkan verməməlidir ki, bəzi şagirdlər qrupun işində gərginlik yaratsınlar, əbəs aktivliklərlə
başqalarının diqqətini dağıtmasınlar, liderliyi ələ almaq üçün lazımsız fəallıq göstərməsinlər, məhsuldar
işləyən liderləri isə həvəsləndirsin və onlara uğurlar arzulasın.
Həmçinin bunlar da nəzərə alınmalıdır: qrup əldə etdiyi nəticəsinin təqdim olunmağının qayğısına
necə qalır, təqdimat üçün öz üzvünü necə seçir, sizin tərəfinizdən səsləndirilən göstərişləri sonrakı iş
zamanı necə nəzərə alır. Uğursuzluğu və ya qazanılan uğuru hansı emosiyalarla qarşılayırlar – şagirdlərdə
emosiyaları ifadə etmək mədəniyyətini formalaşdırmaq müəllimdən incə bir münasibət tələb edir.
Təcrübəli müəllim qrupun işi zamanı bir qayda olaraq, “səs-küylü fonu” anlayışla qarşılayır və
bu tamamilə normaldır, amma bununla yanaşı bu səs fonu iş şərtləri üçün qəbul olunan səviyyəni
keçməməlidir.
Müəllimlər bilirlər ki, qaliblərin müəyyən olunması və təltif edilməsi, hər bir iştirakçını həvəsləndirmək
şagirdlər üçün həyəcanverici bir andır, buna görə də qrup işini müvafiq ruh yüksəkliyi ilə bitirməliyik.
Yadda saxlamalıyıq ki, bütün tədris prosesi kimi bu işə də gələcək vətəndaşın formalaşmasında böyük
rol verilir.
Komanda işinin çətin sənətinin əlifbasını peşəkar insan bu, ilk baxışdan əhəmiyyətsiz, qrup işindən
də öyrənir.
Ev tapşırığı olaraq “test” məsələlərindən istifadə edəcəyik.
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§7. Müxtəlif üsullarla çıxırıq
Bu paraqfara üç dərs ayırırıq
22-ci dərs
Mövzu: Çıxmanın müxtəlif üsulları.
Məqsəd: Çıxma üsullarına yiyələnmə (on-on saymaqla, tək-tək saymaqla, onluqları “keçməklə”)
(Riy.III.1., Ri.III.2.).
Ön şərtlər: On-on irəliyə və geriyə saya bilmək, tək-tək irəliyə və geriyə saya bilmək vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, lövhə, dəftər.
Tapşırıqları yoxladıqdan sonra çıxmanın müxtəlif üsullarından istifadə edə bilmənin qavranılmasına
keçirik.
On-on saymaqdan istifadə etmək şagirdlər üçün artıq tanışdır; bu üsulu xatırlayırıq və ondan başqa
üsulu təqdim etmək üçün istifadə edirik.
Lövhədə ədədi şüanı göstəririk və ədədləri onun üzərində göstərməkdən istifadə edərək geriyə saymaqdan istifadə etməklə çıxma əməlini yerinə yetirmək haqqında müzakirə aparırıq. Təklikləri saymaqdan istifadə ilə başlayırıq, sonra isə “yuvarlaq” ədədlərin çıxılmasına keçirik. Bu halın müzakirəsi
təkliklərin çıxılmasını öyrətməyə yönəldir.
Sonra daha mürəkkəb vəziyyəti müzakirə edirik: 82 – 30.
– Əgər 82-dən geriyə 10 təklik saysaq hansı ədədi alarıq və bu alınan ədəd 82-dən neçə onluq
azdır? Sonrakı “sıçrayışdan” sonra hansı ədəd alınacaq? Neçə sıçrayış etmək lazımdır?
Bütün bu suallara cavab verdikdən sonra axtarılıb tapılası ədədədək gedib çıxacağıq. Daha maraqlı
isə, 82-39 əməlini yerinə yetirməyin 10 vahid geri sayılması ilə əlaqədar olan vəziyyətdir.
– 39-a ən yaxın onluq hansı ədəddir? (40)
– Əgər 40-dan çıxsaq neçə təklik artıq çıxmış oluruq? (1)
– Sonra nə etməliyik? (bir təklik geri qayıtmalı oluruq)
– 39-un əvəzinə 38 olsaydı neçə təklik geri qayıtmalı olardıq?
Dərslikdəki işimizi 6 -cı məsələni həll etməklə başa çatdırırıq.
Dərsdə qarşıya qoyulmuş məqsədlərin qiymətləndirilməsi, müstəqil iş keçirmək və onun yerinə
yetirilməsini yoxlamaqla baş verəcək. Lövhəyə məsələlər yazırıq:
1

Ədədi şüadan istifadə edin və 73-dən 40-ı çıxın.

Sizin üçün əlverişli üsuldan istifadə edərək bu əməli yerinə yetirin: 64–39.
Burada şagird, müxtəlif üsullardan istifadə edə bilər – elə indi öyrəndiklərindən və ya ikinci sinfin
sonunda keçdiklərindən: 64–30–9=34–9=25.
Müstəqil iş üçün əlavə məsələlərdən də istifadə edə bilərsiniz.
2

Ev tapşırığı olaraq

1

- 4 -cü məsələləri veririk.
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23-cü dərs
Mövzu: Ədədləri çıxma üsulları.
Məqsəd: Çıxma üsullarının qavranılması. (Riy.III.2.)
Ön şərt: İrəliyə və geriyə saymağı, on-on saymağı, toplama və çıxmanın xüsusiyyətlərini istifadə
edə bilmək qabiliyyətləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Dərsimizi ev tapşırıqlarını yoxlamaqla başlayırıq. 3 -cü və 4 -cü məsələlər ətrafında müzakirə
aşağıdakı suallara şagirdlərin verdikləri cavabların analizi ilə başlaya bilər:
– Çıxma zamanı şəklə görə hansı üsuldan istifadə edirsiniz? (geriyə saymaqdan)
– Geriyə saymaq necə baş verir? Məsələn, 84-40 ədədi ifadəsinin qiymətini tapan zaman. (on-on
geriyə sayırıq)
Demək, ədədlər şüasında dörd onluq sola “gedirik” – 74, 64, 54, 44.
– 62-20 ədədi ifadəsinin qiymətini tapmaq prosesini necə göstərə bilərsiniz? (62–29=62–
30+1=32+1=33)
Bundan sonra 7 - 8 -ci məsələlərin həllinə keçirik. Məsələn, məchul ədədi tapırıq:
					
32 +
= 40.
– 40 almaq üçün 32-nin üstünə hansı ədədi gəlməliyik?
– Bir addımla saymağı xatırlayaq və 32-dən 40-dək sayaq:
				
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
– Neçə ədəd saydıq? (8)
– Demək, məchul toplanan neçəyə bərabərdir?
– Bu məchul toplananı tapmaq hansı əməl ilə mümkün idi? (çıxma ilə, 40-32). Bundan sonra
32+8=40 bərabərliyini və onunla birlikdə müvafiq bərabərlikləri də yaza bilərik:
					
8+32=40
					
40–8=32
					
40–32=8.
Bu dörd bərabərliyin yazılması yuxarıda məchul ədədi çıxmaqla tapmaq haqqında aparılan müzakirəni
daha da əyani şəkildə görməyə kömək edir.
Müvafiq olaraq, tələsmədən, şagirdlərin iştirakı ilə məchul ədədi 7 -ci məsələnin digər misallarında
da tapırıq.
Mümkündür ki, şagirdlər məchul ədədi şifahi adlandırsınlar; bu cavabı da qəbul etməliyik və cavabı
səsləndirən şagirddən xahiş edirik ki, bu ədədi necə tapdığını izah etsin və onun mülahizələrinə biz də
köməklik göstəririk ki, fikrini tam çatdıra bilsin.
8 -ci məsələni 7 -ci məsələnin təsiri ilə şagirdlər belə yaza bilər:
		
		
		

Varı idi – 27
Kitab aldı –
Qaldı – 20

		

27 –

= 20.

Hərçənd, şagirdlər sürətlə başa düşə bilərlər ki, kitabın qiymətini 27-20 ədədi ifadəsinin qiymətinin
tapılması ilə də müəyyənləşdirə bilərik.
Dərsimizi müstəqil işlə və müvafiq müzakirələrlə bitirək. Məsələləri, məsələn, əlavə məsələlərdən
seçmək olar.
Ev tapşırığı olaraq sinifdəkilərin oxşarı olan 5 - 8 -ci məsələləri verə bilərik.
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24-cü dərs
Mövzu: Ədədləri çıxma üsulları.
Məqsəd: Ədədləri çıxmanın müxtəlif üsulları haqqında biliyin möhkəmləndirilməsi (Riy.III.2.)
Ön şərtlər: Ədədi şüadan istifadə, təklikləri irəliyə və geriyə saymaq, onluqları irəliyə və geriyə
saymaq vərdişləri.
Resurslar: dərslik, dəftər.
İkirəqəmli ədədlərin çıxılmasının müxtəlif üsulları haqqında yekunlaşdırıcı iş aparılır.
Dərslikdə verilmiş üsullardan başqa şagirdlərlə digər üsulları da müzakirə edə bilərik. Bütün bunlar
aydındır ki, ev tapşırığını yoxlamaqla paralel baş verməlidir. Bu məsələlər sinifdə həll olunan məsələlərin
bənzəridir və onların üzərində artıq dayanmayacağıq. Mümkündür ki, çıxmanın müxtəlif üsullarını da
müzakirə edə bilərik; məsələn, lövhəyə yazırıq – müxtəlif üsullarla çıxaq: 71-28-i.
Üsullardan biri paraqrafda müzakirə olunub və onu belə təqdim edə bilərik:
				
71–28=71–30+2=41+2=43.
II Üsul
				
71–28=71–20–8=51–8=43.
Yəni, əvvəlcə onluqları çıxırıq, sonra isə təklikləri..
III Üsul (onluqların “xırdalanması”):
				
71=70+1
				
71=60+11
				
71=50+21
				
71=40+31.
Bu sonuncu bərabərliyi nəzərə alaraq:
				
71–28=40+31–28=40+3=43.
Müxtəlif üsullar axtarıb tapmaq, müzakirə və istifadə etmək şagirdlərdə tənqidi düşüncə qabiliyyətini
yüksəldir. Bununla yanaşı, “şüfahi çıxma” üsullarının gündəlik həyatda praktiki istifadəsi də mövcuddur.
Bu üsullar, alt-alta yazmaqla çıxmaq üçün hazırlıq işi rolunu da oynayır.
Xüsusi Təhsilə Ehtiyacı olan Şagirdlərə toplama – çıxmanın mənasını çatdırmaq və onlarda müvafiq
qabiliyyətləri inkişaf etdirmək bizim üçün ən vacib məsələlərdən biridir. Buna görə də müəllim böyük
səy göstərərək, məktəb tərəfindən işlənib hazırlanmış plan çərçivəsində müvafiq iş aparmalıdır.
Dərsimizi yekunlaşdırıcı “testi” yerinə yetirməklə başa vururuq, amma onun bir hissəsini evə veriləsi
çalışma kimi də istifadə etmək olar.
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§8. Alt-alta yazmaqla çıxırıq
Bu paraqrafa 4 dərs ayırırıq.
25-ci dərs
Mövzu: Alt-alta yazmaqla çıxmaq.
Məqsəd: Əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə alt-alta çıxma zamanı mövqeli sistemdə ədədlərin
göstərilməsinin istifadəsini dərk etmək, alt-alta yazmaqla çıxmanın alqoritmini dərk etmək üçün şagirdləri
hazırlamaq (Riy.III.2.)
Ön şərtlər: Ədədlərin mövqeli sistemdə göstərilmə modellərini istifadə edə bilmə vərdişləri.
Resurslar: Kubiklər, say çubuqları, dərslik, dəftər.
Alt-alta yazmaqla çıxmaq alqoritminin izahını köməkçi vasitələrdən istifadə etməklə başlayırıq.
Əvvəlcə onluğu parçalamağımızın lazım olmadığı halı müzakirə edirik (çıxılanın təklik mərtəbə vahidinin rəqəmi azalanın təklik mərtəbə vahidinin rəqəmindən böyük deyildir).
Tutaq ki, 38-15 çıxma əməlini yerinə yetirməliyik. 38 ədədini say çubuqları vasitəsilə 3 onluq və
8 təklik kimi göstəririk, 15-i isə yenə də eynilə say çubuqları vasitəsilə bir onluq və daha 5 təklik
kimi. 15-in çıxılması o deməkdir ki, 1 onluq azaltmalıyıq və 2 təkliyimiz qalacaq. Sonra isə 5 təklik
azaltmalıyıq və 3 təkliyimiz qalacaq. Demək, 38-15=23.
Bu prosesi başqa ədədlərlə göstərərək digər şagirdlərə də təkrar etdiririk. İkinci halı isə sadə misallarla başlaya bilərik – 24-7 çıxma əməlini həll edərək. Əvvəlcə 24-ü çubuqlar və ya kubiklər vasitəsilə
göstəririk, sonra isə 7 təklik çıxırıq.
– Çıxılanın təklikləri onlardan 7 təklik çıxmaq üçün kifayətdirmi? (yox, 4<7)
– Çıxılana 1 onluq verməklə kömək etməyək ki?
– Bir onluqda neçə təklik var? (10)
– Parçaladıqdan sonra çıxılanda necə təklik olacaq? (14)
– Neçə onluq qaldı? (1)
– 14 təklikdən 7 təkliyi çıxaq. Yəni yeddi say çubuğu (kubik) götürək, neçəsi qaldı? (7)
– Daha neçə onluğumuz var? (1)
– Demək, çıxma əməlini yerinə yetirdikdən sonra hansı ədəd qaldı? (17)
Dərslikdə təqdim olunan 1 - 6 -cı məsələlər də bunun oxşarlarıdır. Bununla yanaşı, birinci halın
müvafiq 1 və 2 -ci məsələlərini birlikdə izah etdikdən sonra 3 -cü və 4 -cü məsələləri müstəqil
şəkildə həll etməyi şagirdlərə təklif edin.
Şagirdlər bu misalları öz dəftərlərinə köçürəcəklər və onların həlli ilə dərsdə qarşıya qoyulmuş
məqsədlərdən birinə (onluqları parçalamadan ikirəqəmli əədədləri alt-alta yazmaqla çıxma alqoritminə)
necə nail olduğumuzu yoxlamaq olacaq. 5 və 6 məsələlərlə isə şagirdlərimizi ikinci halın yaxşı
öyrədilməsinə hazırlayırıq.
Ev tapşırığı olaraq 1 , 2 -ci məsələlərdəki tapşırıqları veririk.
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26-cı dərs
Mövzu: Alt-alta yazmaqla çıxmaq.
Məqsəd: Alt-alta yazmaqla çıxma alqoritminə yiyələnmək, bu alqoritmi təsvir etmə qabiliyyətini
inkişaf etdirmək, onluğu parçalama halını dərk etmək. (Riy.III.2.)
Ön şərtlər: Ədədlərin mövqe sistemində, onluqları və digər təklikləri göstərə bilmək qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, dəftər, say çubuqları, kubiklər.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra onluqları parçalamalı olduğumuz hallara müvafiq məsələlərin həllinə
keçirik. Bu mövzunu əyani vəsaitlərdən istifadə edərək əvvəlki dərsdə başladıq və müvafiq 5 və 6
-cı məsələləri də həll etdik. Əyani vasitələrin istifadəsi prosesini şagirdlərin iştirakı ilə bir daha keçirə
bilərik. Sonra isə 7 -ci və 12 -ci məsələlərin həllinə keçirik.
60–7

7 -ci tapşırığın

1 -ci çalışmasını dəftərə köçürürük:

Onluqlar

Təkliklər

6

0
7

60 – 7 =
Çıxılanın 1 onluğunu “parçalamaqla” neçə təklik alınır? (10)
– Bu ədədi təkliklərin mərtəbə vahidinin müvafiq xanasına yazaq.
Onluqlar
Təkliklər
– Neçə onluğumuz qaldı? (5)
5
10
– 5 rəqəmini onluqların mərtəbə vahidinin müvafiq xanasına
6
0
yazaq.
7

–

60–7

– 10-dan 7-ni çıxsaq neçə qalar? (3)
– 3 rəqəmini fərqi göstərən təkliyin xanasına yazaq.
– Onluqların mərtəbə vahidinə nə yazılacaq? (5)
Bu müzakirədən sonra şagirdlərin dəftərlərində artıq doldurulmuş
cədvəlləri olacaqdır:

Onluqlar

Təkliklər

5

10

6

0
7
3

5
60 – 7 = 53

Burada verilmiş hər bir sual sinfə istiqamətlənmiş olmalıdır və cavabları da şagirdlərin fəal iştirakı
ilə almalıyıq.
8 -ci və

9 -cu məsələlər də eyni yolla həll olunur.

10 - 12 -ci məsələləri isə artıq qısa yazılarla göstərə bilərik:
4 16

6 12

3 17

72
47
56
– 27
– 35
– 39
37
8
29
Dərsdə qarşıya qoyulmuş məqsədlərin qiymətləndirilməsi: şagirdlər tərəfindən materalın qavranılması
səviyyəsini bir neçə oxşar misal vermək vasitəsilə yoxlayırıq; bunun üçün mümkündür ki, əlavə
çalışmalardan da istifadə etməli olaq. Bu misalları lövhəyə yaza və şagirdlərdən alt-alta çıxmalarını
xahiş edə bilərik.
Ev tapşırığı olaraq 3 - 8 -ci çalışmaları veririk.
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27-ci dərs
Mövzu: Alt-alta yazmaqla çıxmaq.
Məqsəd: Alt-alta yazmaqla çıxmanın alqoritmindən istifadə etmək vərdişlərini möhkəmlətmək (Riy.
III.2.)
Ön şərtlər: Alt-alta yazmaqla çıxma hallarını seçə bilmək və müvafiq alqoritmindən istifadə edə
bilmə qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Öyrənilənlərin təkrarı, biliyin möhkəmləndirilməsi, qavrama səviyyəsinin yoxlanılması ev tapşırığı
çalışamalarından istifadə etməklə yoxlanılır.
6 - 8 -ci məsələlərə daha çox diqqət ayıraq.
6 -cı məsələni həll edən zaman hansı əməlləri yerinə yetirməli oldunuz?
–
Bu sualı şagirdlərə verərək, onların məsələnin sualını düzgün anlayıb-anlamadıqlarını müəyyən edə
bilər və məsələnin həlli üçün hansı əməli yerinə yetirdiklərini öyrənərik.
7 -ci və
8 -ci məsələlər haqqında qeydlər aparmağı,
Onu da yoxlaya bilərik ki, şagirdlər
daha sonra isə onları həll etməyi bacardılar ya yox.

		

Davit – 75,
Qiorqi – 18 qədər az.

		

Qiorqi – ?

7

		

Tamar – 72
Eliso – 48

		

Tamar nə qədər artıq?

8

.

75
– 18
57
.

72
– 48
24

Tapşırıqlarda əlavə çalışmalar da olsa, onları da müzakirə etməli olacaqsınız. Arzu olunur ki,
şagirdlər əvvəlcədən, sizin müraciətiniz olmadan ev tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman qarşıya çıxan
çətinliklər haqqında adətən sizə məlumat versinlər. Bu kimi tədris mühitinin yaradılması yalnız sizin
səyləriniz nəticəsində mümkündür. Bu, yaradıcı işin daha yaxşı aparılmasına dəstək olacaqdır. Sadalanan
məsələlərdən sonuncu iki – 4-cü və 5-ci çalışmalar haqqında suallar yarana bilərdi. Onlardan birincisində
37+37–19 ədədi ifadəsini tapmalıyıq. İkincisində isə yəqin ki, şagirdlərdən bəzisi yoxlama metodundan
istifadə edəcəkdi və palıdların sayını elə tapacaqdı, bəzisi isə əvvəlcə “artıq” şamları istisna edəcəkdi
(72-22), sonra isə qalan sayı (50-ni) yarıya böləcəkdi və iki bərabər toplanan olaraq təqdim edəcəkdi.
Oxşar izahların müəllifləri olan şagirdləri mütləq həvəsləndirməlisiniz.
Dərsi yekunlaşdırıcı “testlərin” cavablarını seçməklə başa çatdırırıq. Bu çalışmanın bir hissəsini ev
tapşırığı olaraq istifadə edəcəyik.
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28-ci dərs
Mövzu: Alt-alta yazmaqla çıxmaq.
Məqsəd: Düşündürücü çalışmalardan istifadə etməklə şagirdlərin mülahizə - əsaslandırma qabiliyyətini
inkişaf etdirmək (Riy.III.2., Riy.III.4.).
Ön şərtlər: Alt-alta çıxmaq alqoritminin mənasını bilmək.
Resurslar: Dərslik.
“Düşün,tap” çalışmalarından istifadə edərək qrup işi keçiririk. Buraxılmış rəqəmləri tapdıqdan sonra şagirdlərin mülahizəsi qiymətləndirilir – məchul rəqəmi necə tapdılar. Məsələn, mümkün variantı
müzakirə edək.
Ədəddən 9 çıxırıq və 4 qalır. Onluğu parçalamalı oluruq, üstündən 9 çıxdığımız
–2 9
ikirəqəmli ədəd 13-dür.
14
Bu ədədi saymaqla da almaq olardı, 9-dan sonra 4 ədəd sayırıq – 10,11,12,13”.
Bu mülahizələrin hər ikisi qəbul ediləndir və belə başa çatmalıdır: “azalanda təkliyin vahidi 3
rəqəmi imiş, onluğun birini parçaladığımızdan, orada 3 deyil, 3-dən bir artıq, yəni 4 yazılmalıdır.
Bərpa etdik:
43
–29
Yazı:
14
Bəzi şagirdlər 3 -cü və 4 -cü çalışmaları həll edən zaman toplama və çıxmanın xüsusiyyətlərindən
istifadə edəcək:
–54

54
–26

58

28

–2 9
14

43
–29
14

Bu kimi şagirdləri mütləq həvəsləndirin.
4 -cü çalışmanın 2-ci və 3-cü tapşırıqları 60-ın üç bərabər toplanana bölünməsinə aiddir: 2)
20+20+20, Yəni 20+40; 3) 20+20+20, yəni 40+20.
Ev tapşırığı üçün fəslin yekunlaşdırıcı məsələlərindən seçə bilərsiniz.
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§9. Toplama və çıxma üsulları
Bu paraqrafa dörd dərs ayırırıq
29-cu dərs
Mövzu: Toplama və çıxmanın müxtəlif üsulları.
Məqsəd: Toplama və çıxmanın müxtəlif üsullarının (alt-alta yazmaqla, şifahi hesablama üsulları
ilə) qavranılması (Riy.III.2.)
Ön şərtlər: Alt-alta yazaraq toplama və çıxma qabiliyyətinə yiyələnmə.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Bu dərsdə ən yaxın onluğu keçməklə onluqlarla saymağı, onluqlarla və təkliklərlə “hoppanma”
üsulu ilə toplama və çıxma əməllərinin yerinə yetirilməsini müzakirə edəcəyik. Dərslikdə bu məqsədə
1 - 6 -cı çalışmalar uyğun gəlir.
Alt-alta toplama və çıxma əməllərinin yerinə yetirilmə alqoritminin qavranılmasını bu əməllərin
qarşılıqlı əlaqəsinin əyani göstərilməsi ilə əlaqələndiririk. Çıxma əməlinin yerinə yetirilməsinin düzgünlüyü toplamaqla yoxlaya bilərik. Buradaca xatırlamalıyıq ki, tədrisin bu mərhələsində qarşılıqlı əlaqənin
nümayiş etdirilməsi üçün yaxşısı budur ki, verilmiş hər üç ədədinin iştirak etdiyi bərabərliyi təqdim edək.
			
43–17=26,		
43–26=17
			
26+17=43,		
17+26=43.
Bəzən qarşılıqlı əlaqənin istifadəsi çıxma əməlini yerinə yetirən zaman da mümkündür. Məsələn,
11+19=30 olduğu üçün, 30-19=11, 30-11=19. Bu o əlavə məsələlərdir ki, müəllim bunların haqqında
birinci dərsdə danışa bilər.
Dərslikdə məlumat elə verilib ki, hər bir halı detallı şəkildə müzakirə etdikdən sonra şagirdlər oxşar
tapşırıqları müstəqil şəkildə həll edə biləcəklər. Bununla yanaşı, hər bir üsulu nümayiş etdirdikdən sonra
bu üsulun istifadə edilməsinin məqsədyönlülüyü haqqında danışmağımız lazımdır. Məsələn toplayırıq:
48+35.
– Hansı toplanan öz ən yaxın onluğuna daha “yaxındır”?
– Bəlkə 48-in ən yaxın onluğunu 35-in üstünə gələk?
– Birinci toplanan olaraq neçə vahid böyüyünü əldə etdik? (2 vahid).
– İndi hansı əməli yerinə yetirməliyik? (2 vahidi alınan ədəddən çıxmaq)
					
48+35=50+35–2.
Toplayırıq: 36+29.
– Hansı toplananı ona daha yaxın olanla əvəz edək?
– Sonra hansı əməli yerinə yetirməliyik?
Faktiki olaraq, 4 -cü məsələdə verilmiş üsul eyni bu növdür. Bununla yanaşı, bu dəfə buna üstünlük veririk ki, toplama prosesini əyani şəkildə göstərək. (68+23)-ü müzakirə edən zaman 23-ün əvəzinə
iyirmi (iki onluq) və daha 3 təklik “hoppanırıq”.
5 -ci çalışmanın yerinə yetirilməsi də eyni prinsip üzərində qurulmuşdur. Əyani vəsaitlərin istifadəsi
əməlin yerinə yetirilməsini asanlaşdırır.
6 -cı çalışmada çıxmanın daha bir üsulu verilmişdir. Burada çıxmanın nisbətən mürəkkəb halını
onluğun ayrılmasının lazım olmamasının müzakirəsinə aparıb çıxarırıq.
Məsələn, deyək ki, 80-37 fərqini hesablayırıq, “yuvarlaq” ədəddən çıxmanı yuvarlaq onluqdan bir
onluğun ayrılmasının lazım olmadığı hal ilə əvəz edirik:

52

				
80=79+1
				
79–37=42
				
42+1=43.
Belə üsulların müzakirəsi baş verərkən dərhal soruşmalıyıq:
– Yuvarlaq ədəddən hansısa ədədi çıxan zaman bəlkə 5-ci çalışmada istifadə edilən üsuldan istifadə
etmək daha yaxşıdır?
				
80–37=80–30–7=50–7=43.
Bu sualla şagirdlərin cavablarının, onların düşüncələrinin müzakirə edilməsi və nəzərə alınması çox
maraqlıdır.
Ev tapşırığı olaraq oxşar çalışmaları veririk: 1 - 6 .

30-cu dərs
Mövzu: Toplama və çıxma üsulları.
Məqsəd: Cəmi və fərqi qiymətləndirmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək, ondan istifadə edərək
çalışmaların həlli vərdişlərini formalaşdırmaq (Riy.III.4., Riy.III.7.)
Ön şərtlər: Alt-alta yazmaqla toplama və çıxma qabiliyyətləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Ev tapşırığını yoxlamaqla yanaşı əvvəlki dərsdə öyrənilən üsulların yoxlanılması və onlar haqqında
biliyin möhkəmləndirilməsi də baş verir.
Dərsdə qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün lazım olan aktivliklərə 7 - 9 -cu məsələlərdən
istifadə etməklə davam edir.
7 -ci məsələdə verilmiş qiymətləndirmə sxemini birgə müzakirə edək; Sonra isə eyni bu məsələnin
1 - 6 -cı tapşırıqlarının müstəqil yerinə yetirilmə keyfiyyətinə görə, dərsdə qarşıya qoyulmuş əsas
məqsədin nail olunmasının qiymətləndirilməsini də həyata keçirə bilərik.
Məsəslən,
59
60
+28
+30
90
59
+28
Bu dəfə 59+28 90-a “yaxın” olmalıdır.
87
8

Fərqi qiymətləndirək:

57
–29

60
–30
30

Bu fərq 10-a “yaxın” olmalıdır. Həqiqətən də dəqiq qiyməti tapaq: Qiymətləndirmə bizə səhv
hesablamaları üzərə çıxarmağa kömək edir.
9

57–29=38 bərabərliyini müzakirə edək.

Qiymətləndirək:

57
–29
28

Ehtimal ki, bu bərabərlik səhvdir. Həqiqətən də dəqiq cavab 30-a yaxındır.
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Şagirdlər yekunlaşdırıcı “test” çalışmalarını elə sinifdəcə həll edirlər ki, bunu həmçinin qarşıya
qoyulmuş məqsədə nail olmanın qiymətləndirilməsi kimi də istifadə edə bilərik.
Ev tapşırığı olaraq 7 - 9 -cu çalışmaları veririk.

31-ci dərs
Mövzu: Toplama və çıxma üsulları
Məqsəd: Qrup işindən istifadə etmək yolu ilə biliyin möhkəmləndirilməsi; əməkdaşlıqla (qrup
üzvləri ilə), yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmək (Riy.III.2., Riy.III.4.).
Ön şərtlər: Toplama və çıxmanın müxtəlif üsullarını bilmək.
Resurslar: Üzərində ədədlərin toplama və çıxma nümunələrinin dərc olunduğu kartoçkalar.
Ev tapşırığını yoxladıqldan sonra qrup işinə keçirik.
Qrup işi – toplama və çıxma üsulları
Üzərində ədədlərin toplama və çıxma nümunələrinin dərc olunduğu kartoçkalar hazırlayırıq.
Kartoçkaların sayı o qədər olmalıdır ki, qrupların bütün üzvlərini işləməyə qoşmaq mümkün olsun.
Nəticələrin təqdimatı zamanı bunları nəzərə almaq çox vacibdir: əməllər düzgün yerinə yetirilmiş
olmalıdır, istifadə olunan üsul haqqında mülahizələr isə əsaslı.
Ev tapşırığı olaraq əlavə çalışmalardan istifadə edirik.
Tapşırıq olaraq qiymətləndirmə məsələlərini seçərsək, bənzər məsələninəvvəlcədən müzakirə edilməsi
şagirdləri mümkün səhvlərdən yayındırardı. Müzakirə zamanı şagirdlər üzərə çıxaracaqlar ki, ayrı-ayrı
toplananları onların qiymətləndirilməsindən alınan ədədlərlə dəyişəndə və toplananların miqdarı “böyük”
olan zaman alınan nəticə mümkündür ki, əldə olunası dəqiqliyi verməsin.

§10. Toplama və çıxmanın məchul həddini tapaq
Bu paraqrafa üç dərs ayırırıq
32-ci dərs
Mövzu: Toplama və çıxmanın məchul həddini tapmaq.
Məqsəd: Yoplama və çıxmanın məchul həddini tapmaq üsullarının müzakirə edilməsi. Şagirdləri
məchul həddi tapmaq işində püxtələşdirmək, müvafiq sadə məsələləri müzakirə etmək. (Riy.III.4., Riy.
III.7.)
Ön şərtlər: Ədədi şüadan,, toplama və çıxmanın xassələrindən, toplama və çıxmanın qarşılıqlı
əlaqəsinin xassələrindən istifadə edə bilmək qabiliyyəti.
Resurslar: Lövhə, təbaşir, dərslik, dəftər.
Ədədi pillədən istifadə edərək məchul toplananı tapmaq məsələsi keçən il müzakirə olunmuşdu.
Bu dəfə ədədi şüadan istifadə edirik. Onu lövhədə çəkib göstəririk və şagirdlərlə birlikdə çalışırıq ki,
məchul toplananı tapaq: 39 + = 45.
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– 39 ədədini ədədlər şüası üzərində göstərdik. Toplayan zaman sağa keçməliyik. 45-dək neçə
təklik “hoppanmalı” olacağıq?
– Məchul toplanan neçəyə bərabərdir?
– Müvafiq bərabərliyi yazaq: 39+6=45.
– Toplamanın yerdəyişmə xassəsindən istifadə edərsək, bu bərabərliyə görə hansı bərabərlik
düzəldilə bilər? (6+39=45).
– 6+ =45 bərabərliyində məchul hədd nəyə bərabərdir?
– Çıxmanın hansı halları toplamanın müzakirə etdiyimiz bərabərlikləri ilə əlaqəlidir? (45–6=39,
45–39=6).
– Demək, çıxma əməlini yerinə yetirməklə
+6=45 və 39+ =45 bərabərliklərində məchul
toplananı necə tapa bilərik?
– Toplamadan istifadə edərək 45– =39 və 45– =6 məchul azalanı və çıxılanı necə tapa bilərik?
İkinci üsul alt-alta toplama və çıxma zamanı məchul ədədlərin tapılmasına aiddir.
Şagirdlərə aşağıdakı çalışmanı təklif edə bilərik:
– Qiorqi çıxma əməlini tapşırıqlar dəftərində həll etdi, amma təkliklər vahidinin üstünə su damcısı
düşdü və o artıq görünmür:
– Təkliklərin sütununa baxaq:
–35
			
5 təklik –
təklik = 9 təklik.
1
– Bu kimi çıxmanı yerinə yetirə bilmərik, ona görə də 3 onluqdan birini ayırmalıyıq
19
yoxsa yox?
– 15-dən hansı ədədi çıxdıq? (6)
– Onluqların rəqəmlərini də yoxlayaq. Azalanın onluq mərtəbə vahidində neçə onluğumuz qaldı?
(2)
– Bununla da alırıq: 2–1=1.
Sinifdə 1 - 6 -cı çalışmaları yerinə yetiririk.
Ev tapşırığı olaraq sinifdə həll etdiklərimizin oxşarı olan 1 - 4 -cü məsələləri veririk.

33-cü dərs
Mövzu: Toplama və çıxmanın məchul həddini tapmaq.
Məqsəd: Toplamanın və çıxmanın məchul həddini tapmaqda püxtələşmək; məsələləri həll etmə
qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək (Riy.III.4., Riy.III.7.)
Ön şərtlər: Toplamanın və çıxmanın məchul həddini tapma üsullarını bilmək.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını yoxlayan zaman əməlin məchul həddi tapma üsullarının qavranılması səviyyəsinə
fikir veririk.
1 -ci məsələnin özü bizə göstərir ki, ədədi şüadan istifadə edək. Amma bir qayda olaraq, məchul
həddin tapılması toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi xassəsi ilə əlaqədardır. Məchul toplananı tapmaq
üçün cəmdən ikinci toplananı çıxırıq. Məchul azalanı tapmaq üçün fərqin üzərinə çıxılanı gəlirik, çıxılanı
tapmaq üçün isə azalandan fərqi çıxırıq.
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-ci məsələnin tapşırıqlarına görə toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsinin istifadə edilməsi
yolu ilə məchul həddin tapılması üsulunun mənimsənilmə keyfiyyətini yoxlayırıq:
65+ =74, Məchul toplananı çıxma yolu ilə tapırıq: 74–65=9.
74– =9, Məchul çıxanı çıxma yolu ilə tapırıq: 74–9=65.
–9=65, məchul azalanı toplama yolu ilə tapırıq: 65+9=74.
2

Bu məsələləri ədədi şüa vasitəsilə də həll etmək olar.
Bununla da tez-tez eşitdiyimiz belə bir “qaydadan” da yayınarıq: “çıxıldıqda məchul komponenti
toplama ilə tapırıq, necə ki, toplama zamanı məchul həddi çıxma yolu ilə tapırıq”. Bunu etibarsız
çıxarmaq üçün belə bir fərqi müzakirə etmək kifayətdir: 10– =6. Burada çıxılanı yenə də çıxmaq
yolu ilə tapırıq
=10–6. Ehtiyac duyularsa şagirdlərlə birlikdə əlavə olaraq məchul həddi tapmaq üçün
çalışmalar həll edək.
Sonra isə məchul həddi tapmaq üçün verilmiş ev tapşırıqlarını yoxlamağa və sinifdə həll etmək
üçün verilmiş 7 - 13 -cü məsələlərinin həllinə keçirik.
10 -cu məsələ məbləğin ödənilmısinin müxtəlif üsullarını tapmağa aiddir.

			
16 lari = 5 lari + 5 lari + 5 lari + 1 lari,
			
16 lari = 10 lari + 5 lari + 1 lari.
Bu çalışma şagirdin kombinator qabiliyyətini yüksəltməyə kömək edir və o həm də toplama işi üzrə
məşq etmiş olur. Həmçinin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, pulla əlaqəli olan çalışmalara şagirdlər
yüksək maraq göstərirlər və müəllim bu faktdan fəal şəkildə istifadə etməlidir.
11 -cü məsələ də eynidir:
			
25=5+5+5+5+5 (yalnız 5 lariliklər)
			
25=5+5+5+10 (yalnız 3 ədəd 5 larilik)
			
25=5+10+10 (yalnız 1 ədəd 5 larilik)
– yalnız 2 və ya 4 ədəd larilik və 10 lariliklərlə 25 lari düzəltmək olarmı?
Bu suala cavab zamanı şagirdlərin mülahizələrini dinləmək çox maraqlıdır çünki, ən yaxşılar o
saat başa düşəcəklər ki, 5 lariliklərin hər bir cütlüyü “yuvarlaq” onluq yaradır və buna görə də 25
lari düzəlmir.
12 Niko Tinikodan 18 lari aldı
İndi Nikonun72 larisi var.
Onun əvvəlcə neçə larisi var idi?
Biz, məchul həddi olan bərabərlik tərtib edə bilərik:

18
=
72
Varı idi.
Aldı. İndi varıdır.
Mümkündür ki, şagirdlər bizə birbaşa cavab verələr:
– Onun neçə larisinin olduğunu bilmək üçün 72-18 fərqini tapmalıyıq.
Ev tapşırığı olaraq 5 - 8 -ci məsələləri veririk.
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34-cü dərs
Mövzu: Toplama və çıxmanın məchul hədlərini tapmaq.
Məqsəd: Məchul üzvü tapmaya dair məsələləri həll etmək; biliyin möhkəmləndirilməsi (Riy.III.4.,
Riy.III.7).
Ön şərtlər: Məsələnin şərtinə uyğun ifadələr yaza bilmə, toplama – çıxmanın məchul həddini tapa
bilmə qabiliyyətləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Ev tapşırığını yoxlamağa 5 -ci məsələni yoxlamaqla başlayırıq. Bu məsələ sinifdə həll olunan
məsələnin oxşarıdır, lakin bütün variantları tapmaqda bəzi şagirdlər çətinlik çəkə bilərlər. Buna görə
də mümkün variantları lövhə qarşısında təqdim etməyi arzu edənlərlə birlikdə, müzakirəyə bütün sinfi
qoşmalıyıq.
Varımızdır:
17 lari

10-lariliklər
5-lariliklər
1 ədəd 2-larilik

Əsas strategiya 7-ni 5 və 2 ilə almağın mümkün olması olmalıdır, qalan məbləği düzəltmək üçün
10 larilikləri və 5 larilikləri istifadə etməliyik:
		

17=10+5+2

Bir 5-larilik

		

17=5+5+5+2

3 ədəd 5-larilik

7

		

Levan həll etdi – 23
Qaldı – 19

		
Cəmi – ?
Həll olunanların və qalanların miqdarlarının cəmi bütün həll ediləsilərin cəminə bərabərdir:
23+19=42.
Məchul həddi olan belə bir bərabərlik də düzəltmək mümkündür:
				
– 23 = 19.
Məchul azalanı toplamaqla tapırıq
				
23 + 19 = 23 + 20 – 1 = 42.
Toplamanın şifahi qaydasından istifadəni də həvəsləndirməliyik.
Paraqrafın öyrənilməsinin əsas məqsədinin qiymətləndirilməsi 8 -ci məsələnin həlli ilə bağlıdır.
Bu məsələ ilə toplama və çıxmanın məchul həddinin tapılması üsullarına yiyələnmək keyfiyyəti müəyyən
olunur.
Ev tapşırığı olaraq fəslin cəmləşdirici məsələləri içərisindən seçə bilərsiniz.
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§11. Təkrar
Paraqrafa beş dərs ayırırıq
35-ci dərs
Mövzu: İkirəqməli ədədin yazılı və şifahi nömrələnməsi, ədədləri mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində
yazmaq, ən yaxın beşliyi/onluğu söyləmək, çıxma və toplama üsulları.
Məqsəd: Verilmiş mövzular ətrafında materialı təkrar etmək, biliyi möhkəmləndirmək (Riy.III.1.,
Riy,III.2., Riy.III,4., Riy.III.7.).
Ön şərt: İkirəqəmli ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsini, ədədləri müqayisə etməyi, toplama
və çıxma üsullarını bilmək.
Resurslar: Lövhə, təbaşir, dəftər, dərslik.
Hər bir dərs bir qayda olaraq, ev tapşırığını yoxlamaqla başlayır. Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra
keçmiş materialı təkrar etməyə başlayırıq. Dərslikdə təqdim olunan 30 məsələ üçün iki dərs ayıraq. Bir
hissəsini sinifdə həll edək, qalanını isə evə tapşırıq kimi istifadə edək.
Üçüncü dərsdə “Düşün, tap” və “KBO” (Kim birinci olacaq) rubrikası ilə verilmiş çalışmalara
əsaslanaraq qrup işi keçirəcəyik.
35-ci dərsdə təkrar olunası mövzulara məsələlərin birinci onluğuna uyğun gəlir.
Bu məsələləri sinifdə həll edə bilərik və ev tapşırığı olaraq oxşar çalışmalar tərtib və həll etmək
verə bilərik. Bununla yanaşı, müəllim sinifdə ilk 10 məsələnin oxşarını həll edə bilər. Məsələn, şagirdi
lövhənin yanına dəvət edirik; başqa bir şagirddən isə xahiş edirik ki, əllidən böyük və yüzdən kiçik bir
ədəd desin. Tutaq ki, şagird 77 deyəcək. Lövhənin yanına dəvət olunmuş şagird bu ədədi lövhəyə yazır.
Əlavə olaraq bu ədədin gürcü dilində deyilişini də soruşuruq – xahiş edirik ki, ədədin adlandırılması
və yazılış xüsusiyyətini, hər bir rəqəmin qiymətini desin.
Növbəti tapşırıq ikirəqəmli ədədlərin müqayisəsinə aiddir və onu da eyni aktivliklə keçirə bilərik.
3 -cü, 6 -cı və 8 -ci məsələlər ən yaxın beşliyin və onluğun adlandırılmasına aiddir. Yaxşı
olardı ki, 1 -ci məsələdə olduğu kimi burada da bir şagird tərəfindən adlandırılsın. Lövhənin yanında
duran isə deyilən ikirəqəmli ədədlərin ən yaxın beşliyini və onluğunu tapmağa çalışmalıdır.
4 -cü məsələ toplama-çıxmanın dörd bərabərliyini yazmaq və bu əməllərin qarşılıqlı əlaqəsinin
qavranılması ilə əlaqədardır. Burada da şagirdlərdən biri hansısa üç ədədi deyə bilər, lövhə yanında
duran isə çalışmalıdır ki, müvafiq bərabərlikləri yazsın. Bununla yanaşı, mümkündür ki, adlandırılan
ədədlərlə bu kimi bərabərlikləri yazmaq mümkün olmasın. Şagirdlər adlandırılan üçlüklə bərabərliyin
tərtib edilməsinin mümkünsüzlüyünə inandıqdan sonra şagirdlərə müraciət edin ki, komponentlərdən
birini elə dəyişsinlər ki, belə bərabərliyi tərtib etmək mümkün olsun. Bu komponentin axtarışı şagirdlərin
qoşulmasını və toplama-çıxmanın mənasını daha dərindən başa düşmə keyfiyyətini yüksəldir.
5 -ci məsələ Milli Tədris Planının tələbinə cavab verir - ədədin mərtəbə vahidlərinin cəmi
şəklində göstərilməsi.
7 -ci məsələ onluqların ayrılması və ya onluqların parçalanması haqqında biliyin təkrarıdır. Bu
bilik bizə ədəd üzərində əməllərin yerinə yetirilməsində kömək edir.
9 və 10 -cu məsələlərlə ədədlərin toplanma üsullarını təkrar edirik. Məşğələni sinifdə təklif olunan qayda ilə keçirərsək, şagirdlər dərsliyin 1 - 10 -cu məsələlərini (və ya bənzərlərini) evdə həll
etməyə çətinlik çəkməyəcəklər.
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36-cı dərs
Mövzu: Cəmin və fərqin qiymətləndirilməsi; şifahi toplama və çıxma üsulları; məchul komponentlərin
tapılması; toplama xüsusiyyətləri.
Məqsəd: Verilmiş mövzular ətrafında biliyin təkrarı və möhkəmləndirilməsi (Riy.III.1., Riy.III.2.,
Riy.III.4., Riy.III.7.).
Ön şərtlər: Ədədlərin şifahi toplama və çıxma üsullarını, toplama və çıxmanın məchul
komponentlərini tapma vərdişləri.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra digər mövzuların təkrarına keçirik.
11 -ci məsələdə toplamanın asan olması üçün toplama üsullarından istifadə edə bilərik.
Məsəslən:
			
36+10+15+4=36+4+10+15=40+10+15=65.
(toplananların yerini dəyişmək, qruplaşdırmaq).
Bu məsələni, başqa məsələlərdə olduğu kimi əvvəlki dərsin oxşarı ilə dəyişirik, məsələn, cəmini
götürə bilərik:
			
37+20+15+3=37+3+20+15=40+20+15=75.
Bütün aktivliklər əvvəlki dərsdə həyata keçirilənlərlə oxşar şəkildə keçirilir.
12 -ci məsələ alt-alta yazmaqla çıxmanın təkrarı ilə əlaqəlidir.
15 -ci məsələnin həlli zamanı şifahi çıxma üsulundan istifadə edirik. Siz, verilmiş çalışmaların

oxşarlarını müzakirə edə bilərsiniz. Məsələn, 74-19 fərqi əvəzinə, 84-19-u müzakirə edə bilərsiniz:
			
84–19=84–20+1=64+1=65,
Və ya belə:
			
84–19=84–10–9=74–9=65.
Müzakirə edə bilərik: 55–37.
			
55–37=55–30–7=25–7=18
			
55–37=55–40+3=15+3=18
			
55–37=49–37+6=12+6=18.
14 Fərqi qiymətləndirək: 91–52.
			

91
–52

90
–50

39

40

Demək, 91-52 fərqi 40-a yaxındır. Həqiqətən də dəqiq cavab 39-dur.
Bu 5 və 6 -cı məsələləri də sinifdə həll edə bilərsiniz, qalanlarını isə şagirdlərə ev tapşırığı
kimi verin.
45-də 4 onluq var
15
		
43-də 4 onluq var		
Cəmi 8 onluq
75-7 onluq. Aydındır ki, bacara bilməyəcək.
16 Fərqi tapmalıyıq: 37–16=21.
		
5=2+2+1
İki 2 larilik
		
5=2+1+1+1
Bir 2 larilik
		
5=1+1+1+1+1 Yalnız 1 lariliklər
Əlavə sual:
– Ola bilərmi ki, yalnız 2 larilikləri istifadə edək?
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18 -ci məsələni həll edən zaman toplama üsullarından istifadə edirik (yerdəyişmə, qruplaşdırma)

Məsəslən, 13 + 66 + 7 = 13 + 7 + 66 = 20 + 66 = 86.
19 və 20 -ci məsələlər vasitəsilə məchul rəqəmlərin və əməllərin məchul komponentlərini tapmaq
qaydalarını təkrar edirik.

19 -un

3 və 20 -nin 2 və 3 -cü çalışmalarını sinifdə həll edə bilərik.
Yekunlaşdırıcı tapşırıqlarda həm yuxarıda izah olunan məsələlər üzərində qurulmuş sadə və orta
çətinliyə malik olan tapşırıqlar, həm də yüksək təfəkkür qabiliyyəti tələb edən çalışmalar verilmişdir.
Onlardan istifadə həm qrup çalışmaları, həm də fərdi ev tapşırıqları zamanı mümkündür.

37-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin qaydalı ardıcıllıqları, ədədlərin toplanması və çıxılması.
Məqsəd: Müzakirə-isbatlama, məsələnin həlli yolunun axtarılması və həyatda tətbiq etmə qabiliyyətini
inkişaf etdirmə (Riy,III.2., Riy.III.5.).
Ön şərtlər: Qaydalı ardıcıllıqların tərtib edilməsinin, doldurulmasının, davam etdirilməsinin,
ikirəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılmasının müxtəlif üsulları ilə həyata keçirilməsi vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra məşğələyə qrup işi şəklində davam edə bilərik. “Düşün” və “KBO”
(Kim Birinci Olacaq) rubrikaları ilə verilmiş çalışmalardan istifadə edirik. Bunlar iki müxtəlif yarışma
keçirmək üçün bizə yararlı olacaq. Bunlardan birində yerinə yetirmənin sürətinə də (“KBO” çalışmaları)
fikir veriləcək. Tapşırğı bu şəkildə formalaşdıra bilərik: təkrar etmə tapşırığını kimlər daha sürətlə yerinə
yetirsə, onları daha maraqlı tapşırıq gözləyir. Çalışın ki, siz də bunda iştirak edəsiniz.
“Düşün” rubrikasının birinci məsələsində şagird yoxlama üsulundan istifadə edir, əməllərin yerinə
yetirilməsinin müxtəlif hallarını təqdim edir. Məsələn,
64
35
53
46
+35
+64
+46
+53
		
99
99
99
99
Burada şagird başa düşməlidir ki, 9 təklik və 9 onluq almaq üçün yalnız bu ədədi cütlüklər - (5,
4), (4, 5), (3, 6), (6, 3) yarayacaq. Bunu nəzərə alaraq, 8 hal əldə etmiş olacağıq (onlar dərsliyin
cavablarında verilmişdir).
Dimitri
İkinci məsələnin həllini sxematik olaraq belə
təsəvvür edə bilərik.

Sandro
Anna

5
5+4=9.

4

3-cü məsələdə buraxılmış yerləri ehtimal ki, 25
və 26 ədədləri ilə dolduracaqlar (əgər saymağa birinci ədəddən başlasanız, hər bir ikinci ədəd üstünə
5 gəlməkdən alınmışdır, ikinci ədəddən də eynilə bu qayda ilə ədədlər alınmışdır).
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4-cü məsələdə bərabərləşdirdiyimizdə hər iki boşqabda 14 dənə alma olacaq (ikisini götürdülər,
üçünü əlavə etdilər), hər birində 7 (bu ədədi yarıya bölməklə tapırıq).
Əvvəlcə birincidə 7+2 alma olacaqdı, ikincidə – 7-3.
KBO çalışmalarını yerinə yetirən zaman əsas məqsəd yalnız birinci olmaq deyil, həm də
eyni zamanda öz düşüncələrini sinfə aydın şəkildə, inandırıcı olaraq çatdırmaq və yaranmış suallara
cavab verməkdir.
1) Məsələdə hər sonrakı ədədə keçən zaman addım 1 vahid böyüyür (əvvəlcə 1, sonra 2,3,4 və
s.). Bu dəfə 18 və 24 ədədlərini yazırıq.
Müəllimlər isə bu ardıcıllığı düsturla yazmağa çətinlik çəkməyəcəklər (aydındır ki, bu haqda
şagirdlərin yanında danışmırıq):
				an+1=an+n, n∈N.
2) Məsələdə isə yuxarıda adlandırılan addım 2 vahid böyüyür (əvvəlcə üstünə 2 gəlir, sonra 4, 6
və s.); bu dəfə 35 və 47 ədədlərini yazırıq.
3) Bu ardıcıllığın təsviri müxtəlif cür mümkündür. Bunlardan biri, məsələn, tək yerlərdə duran
ədədləri 20-dən geriyə saymaqla (1 aralıqlı say vahidi ilə) alınan ədədləri yaradır. Cüt yerlərdə duran
ədədlər isə 21-dən sayan zaman alınan ədədləri yaradırlar. Beləliklə, 17 və 24 ədədlərini yazırıq.
4) Bu məsələ üçüncü məsələnin oxşarıdır (ardıcıllığın qurulma qaydası). 30 və 70 ədədlərini
yazırıq.
Ev tapşırığı olaraq test növlü məsələlərdən istifadə edirik.
38-ci dərs
Mövzu: Biliyimizi yoxlayaq – müstəqil yekunlaşdırıcı yazı işi.
Məqsəd: Keçilən materialın qavranılma səviyyəsini dəqiqləşdirmək; test üçün hazırlaşmaq yolu ilə
şagirdlərin müstəqil işləmək və yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək, əldə olunan nəticələrə görə
tədris prosesinə mümkün dəyişilikləri etmək.
Ön şərtlər: Birinci fəslin materialından əldə olunan biliyin müvafiq şəkildə təqdim olunması.
Resurslar: Müəllim tərəfindən hazırlanmış personal biletlər və iş vərəqləri.
Tədrisin bu mərhələsində keçirilən materialın təkrar olunması və yeni materialın qavranılması
istiqamətləri üzrə şagirdlər artıq əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyiş əldə ediblər. Tez-tez keçirilən fraqmental diaqnostik və inkişafetdirici müstəqil yazı işlərindən başqa şagirdlərin biliyini yoxlamaq və bu biliyi
üzərə çıxarmaq qabiliyyətini inkişaf etdirməyə yönəlmiş yekunlaşdırıcı testlər də böyük rol oynayır. Bu
kitabın birinci fəslinin sonunda yerləşdirilmiş çalışmalardan sizin sinfin şagirdlərinin akademik səviyyəsini
və şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq (konkret olaraq, məsələn məktəb tərəfindən Xüsusi
Təhsilə Ehtiyacı olan Şagirdlər üçün müəyyən olunmuş planı nəzərə alaraq) siz personal biletlər tərtib
etməlisiniz. Müxtəlif çətinliyə və tematikaya dair çalışmalar seçilməlidir (şagirdlərin bilik səviyyəsini
daha yaxşı yoxlamaq üçün). Həmçinin zaman reqlamenti nəzərə alınmış olmalıdır ki, şagirdlər çalışmalara
müvafiq vaxt ayıra bilsinlər, ələlxüsus da əgər bu tapşırıqlar arasında yüksək çətinliyi olanlar varsa.
Çalışın ki, təşkilati işlərə ayrılası vaxtı minimuma endirəsiniz. Həmçinin, yazı prosesi zamanı məsələlərin
müzakirəsindən qaçmağa çalışın. Xoş bir iş mühiti yaradın. Düşünülərək tərtib edilmiş 6-7 məsələli bilet
yəqin ki, şagirdlərinizi optimal yükləyəcəkdir. Sadaladığımız tapşırıqlardan başqa, sizin özünüzün aktual
hesab etdiyiniz müxtəlif diqqətəlayiq çalışmalardan da istifadə edə bilərsiniz. Əlavə tapşırıqlar məktəb
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və digər olimpiada yarışmaları üçün hazırlaşmaqda, həmçinin, dərnəkdə və ya digər inkişafetdirici işdə
sizə yararlı olacaqdır. Nəzərə alın ki, məsələlər çətinlik səviyyələri nəzərə alınaraq sıralanmayıbdır.
Yazıdan sonra şagirdlərə ev tapşırığı verməyin. Sonrakı dərsdə siz şagirdlərin yazı işlərini ictimai şəkildə müzakirə etməli olacaqsınız. Bu zaman şagirdləri fəal şəkildə qoşmalısınız ki, yazı işinin
inkişafetdirici effekti daha da artsın.

39-cu dərs
Mövzu: Müstəqil yekunlaşdırıcı yazı işinin nəticələrinin müzakirəsi.
Məqsəd: Əldə olunan nailiyyətlərin möhkəmləndirilməsi, materialın qavranılma keyfiyyətini
yüksəltmək, qeyd olunan çatışmazlıqları aradan qaldırmaq.
Ön şərtlər: Test keçirən zaman müzakirə olunan məsələlərin məzmununu bilmək.
Resurslar: Şagirdlərin yazı işləri.
Çalışın ki, bu müzakirə tələsmədən, inandırıcı, aydın, çətinlikləri xüsusi vurğulayaraq, qeyd olunan çatışmazlıqları vurğulamaqla, həlli yollarını göstərməklə və ən vacibi şagirdlərin fəal qoşulması ilə
baş versin. Müzakirənin sonunda yüksək səviyyəli yazı işlərinin müəlliflərinin adlarını ucadan bildirin
və onları həvəsləndirin, bununla yanaşı, əgər onların da çatışmazlıqları vardırsa bunu da mütləq qeyd
etmək lazımdır. Töhmət vermək yararsızdır, amma “heyfsiləniləsi” səhvlərə görə məyusluğu vurğulamaq
tamamilə yolveriləndir.
Şagirdləri bu və ya digər aktivliklərdə yüksək nəticələr əldə etməyə səsləyin.
Ev tapşırığını bu dəfə də verməyə bilərsiniz.
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II Fəsİl. Fiqurlar
Bu bölmədə fiqurlar müzakirə ediləcək. Artıq öyrənilmiş fiqurlardan başqa, yeni fiqurlar müzakirə
edək; Hərflərdən istifadə edərək, fiqurları adlandırmaq üsullarını bilirik.
Fiqurun əhəmiyyətli xassələrindən biri – xətti ölçülər və standart ölçü vahidiləri haqqında öyrənmək
əhəmiyyətlidir.
Şagirdlər ədədlərlə təqdim edilmiş kəmiyyətləri tətbiq etməyi - onları toplamağı, ədədə vurmağı,
müqayisə etməyi bacarırlar. Kəmiyyətlər və ədədlər anlayışını, kəmiyyətlər arasında bərabər sahələri
öyrənməyi ibtidai mərhələdə başlamaq mümkündür. Hər şeydən əvvəl ədədlər və kəmiyyətlər arasında
əlaqəni qurmaq, kəmiyyətin ölçmə prosesini yaxşı anlamaq, kəmiyyəti ədədlə təqdim etmə prosesilə
əlaqədardır (skalyar kəmiyyətlərin tam siyahısı Kolmoqorovun məlum məqaləsində verilmişdir (bax, məs.
,[11])).
Bu bölmədə ilk təqdimatlar “bərabərlik”, “çox”, “az” istiqamətlər haqqında verilmişdir. Müəllimlərə
xatırladırıq ki, ölçünü tapmaq, ölçmə prosesi vahidi seçdikdən sonra kəmiyyətin ədədlə təqdim edilməsilə
əlaqədardır, bu ədədi ölçüdür. Bununla yanaşı, ölçü vahidi “uzunluq ölçüsu” əvəzinə, məsələn, “uzunluq
vahidi” demək əlverişlidir.
Fəza fiqurları haqqında təsəvvür yaratmaq, bu bölmənin əsas məsələsidir. Bu məsələ şagirdin məktəb
təhsilinin əhəmiyyətli bir hissəsidir. Çoxüzlülərin müzakirəsi uyğun müstəvi fiqurlarla həyata keçirilir.
Milli Tədris Planında düzbucaqlı paralelepipedin izahını şagirdlərə simmetriklik prinsipi - düzbucaqlı və
kvadrat anlayışları əsasında tanış edir– dördbucaqlının iki və dörd simmetriya oxu ilə.

§1. Müstəvi fiqurlar haqqında danışaq
Bu paraqrafa üç dərs ayırırıq
40-cı Dərs
Mövzu: Müstəvi fiqurlar
Məqsəd: Müstəvi fiqurların adlandırılması və təsnifatı, çoxbucaqlının təsnifatını vermə qabiliyyətinin
inkişaf etdirilməsi; düzbucaqlı və kvadrat anlayışını anlamaq; simmetriya prinsipinə əsaslanaraq, bu
fiqurları seçməyi bacarmaq (Riy.III.8, Riy.III.9).
Ön şərtlər: Parçanı, sınıq xətti, çoxüzlünü (üçbucaqlını, dördbucaqlını, beşbucaqlını, altıbucaqlını)
tanıma-təsvir etmə qabiliyyəti.
Resurslar: Fiqurların modelləri, fiqurlar təsvir edilmiş kartlar, dərslik.
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Dərs artıq öyrənilmiş fiqurları yada salmaqla başlayır. Onların modellərini göstərmək olar. Şagirdlər
fiqurları təpələrini, yan tərəflərini və müvafiq saylarını göstərməklə tanıyacaq və təsvir edəcəklər.
Əsas məqsəd dördbucaqlılar sinfindən düzbucaqlını və kvadratı seçmələridir. Simmetrikliyi dərk
etmələrinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır – hər bir düzbucaqlının iki simmetriya oxu vardır (qatlamaqla
düzbucaqlının iki hissəsi bir-birinə toxunur), kvadratın isə düzbucaqlı kimi və yenə əlavə iki simmetriya oxu vardır (diaqonallardan keçməklə). Qeyd edək ki, “simmetriya”, “simmetriya oxu” terminlərini
şagirdlərlə birlikdə tətbiq etmirik.
Fiqurların bərabərliyi anlayışı əvvəllər şagirdlərlə danışılmışdır. Parçaların bərabərliyi onun xüsusi
halıdır.
Bu iki parça bərabərdir. Təsəvvür edək ki, birini “sürüşdürərək”,
bu “sürüşdürmə” ilə ikinciyə yerləşdirmək olar. Bu xatırlatmadan sonra
düzbucaqlının xüsusi şəklini – kvadratı ayıraq, elə düzbucaqlı ki, hər dörd
tərəf bərabər olsun.
4 -cü məsələdə diqqət yetirək ki, 1, 3, 5 və 7-ci fiqurlar düzbucaqlı formasındadır, onlardan 3-ü
kvadratdır.
6 Məişət əşyalarında fiqurları tapmağa aid məsələlər (o cümlədən, yol nişanları) əvvələr də var
idi.
Dərsin bir hissəsini ədədlər üzərində əməllərə həsr etmək olar.
7 və 9 -cu məsələlər ikirəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılmasının təkrarlanmasına xidmət
etməlidir.
8 Bu məsələdə ədədlərin müqayisəsində toplama vacib deyil. M əsələn,
				
62+30<63+30,
İkinci cəmin birinci toplananı çox olduğu və hər iki əməldə ikinci toplananlar oldğu üçün aydındır
ki, ikinci cəm böyükdür – axı böyük ədədləri toplayanda alınan cəm də böyük olur.
Ev tapşırığı üçün 1 - 6 -ci məsələləri tətbiq edirik.

41-ci Dərs
Mövzu: Müstəvi fiqurlar.
Məqsəd: Düzbucaqlı, kvadrat haqqında biliyin möhkəmləndirilməsi, fiqurların adlandırılması
qabiliyyət-vərdişlərinin möhkəmləndirilməsi (Riy.III.8, Riy.III.9, Riy.III.12)
Ön şərtlər: Sınıq xətlər, əyri xətt, parça, düz xətlər, çoxüzlü, o n l a r ı n tərəf və təpəsini söyləmə
və təsvir etmə bacarığı.
Resurslar: Üzərində fiqurlar təsvir edilən kartlar, fiqurların modelləri, dərslik, dəftər.
Ev tapşırığının yoxlanması vasitəsilə fiqurlar haqqında biliyin möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsi
həyata keçirilir.
1 -ci məsələdə fiqurların hansısa əlamətə görə qruplaşdırılması (təsnifatı). Təsnif etmə
əhəmiyyətli qabiliyyətlərdən biridir və onun inkişafı üzrə işin ibtidai mərhələdən həyata keçrilməsi
lazımdır.
Onların əlamətlərindən biri onları tərəflərinin sayı ilə ifadə etməkdir (üçbucaqlı, dördbucaqlı,
beşbucaqlı). İkinci əlaməti iki qrupa bölünməsidir - düzbucaqlılar və düzbucaqlı olmayan fiqurlar.
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-ci məsələnin təhlili də əhəmiyyətlidir. Müxtəlif fiqurlar arasında şagird düzbucaqlını tanımalıdır.
Burada əlavə sual qoymaq olar.
– Hansısa düzbucaqlının həm də kvadrat olduğunu düşünmürsünüz ki? İlk mərhələdə bu fiqurlarla
tanışlığa tələbat yaranır. Onları və xüsusiyyətlərini ifadə edən xassələrini söyləyirik – iki (qarşı üzün
orta xəttindən keçən) parçanın kəsişməsi götürülür. Hissələr bir-birinə toxunur.
Hər hansı ifadələri əzbərləmək lazım deyil. Çox zaman ibtidai sinifə girən
riyaziyyat fakultəsinin məzunu olmuş pedaqoqlar çalışırlar öz “biliklərini” bəlli
etmələri üçün qondarma “tərifləri” əzbərlətməyə çalışırlar, bu isə yolverilməzdir.
İbtidai siniflərdə işin öz xüsusiyyəti vardır. Burada tanışlıq, adlandırma və tətbiq
etmə əsasdır.
2

3

-cü məsələ 2-nin analojisidir.

-cü məsələ gündəlik həyatda qeyd olunan fiqurların tətbiqinə aiddir; Bu məsələ Milli Tədris
Planında da verilmişdir. Müstəvi fiqurlarla tanışlıq və sıralamaq tələbi 2-ci sinifdə verilmişdir.
4

və 6 -cı məsələlər ədədlərin toplanması, çıxılması və müqayisəsinin təkrarı üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
Sinifdə “test” məsələlərin müzakirəsi çox əhəmiyyətlidir.
Düz cavablara görə, bir daha qeyd edirik ki, kvadrat düzbucaqlıdır, lakin bəzi düzbucaqlılar kvadrat
deyil; Altıbucaqlı düzbucaqlı deyil.
Bu məsələlərin müstəqil həll edilməsini dərsin əsas məqsədinin nailiyyəti kimi qiymətləndirmək
olar – yeni fiqurların (düzbucaqlının, kvadratın) öyrənmə səviyyəsini yoxlamaq (tanışlıq, xarakterizə
etmək, istiqamətləri düzgün dərk etmək).
5

42-ci Dərs
Mövzu: Fiqurlar
Məqsəd: Müstəvi fiqurların modellərindən verilən fiqurun tərtib edilməsi, verilən fiqurun (fiqurların)
alınması üçün yoxlama və qruplaşdırma metodunu tətbiq etmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi (Riy.
III.9)
Ön şərtlər: Fiqurlarla (çoxbucaqlı, sınıq xətt, düz xətt, parça) tanışlıq-adlandırma qabiliyyəti.
Resurslar: Kağız vərəqlər, qayçı, çubuqlar.
İstənilən nəticəyə nail olmaq üçün qrup işi aparırıq. Bunun üçün verilən ”Düşün” rubrikasından
istifadə edirik.
1 -ci məsələdə yoxlama metodu ilə bərabərlik alınana qədər davam edirik: 32–14=18. Burada şagirdlər alt-alta yazma metodu ilə çıxma alqoritmindən və onun tətbiqindən istifadə edirlər. Bu
məsələnin həlli asan deyil və bizim köməyimiz lazım gələ bilər.
2 -ci məsələdə ikinci şəkil kəsilmə nöqtələrini deyir və doğruluğu yoxlama imkanını göstərir –
kvadratın simmetrikliyi iki qarşı təpəsini birləşdirən parça (dioqonal) üzrə yoxlanılır.
Əlavə məsələlər
3 -cü şəkildə 10 eyni cür çubuqdan bir iri və onun daxilində bir balaca kvadrat
təsvir edilmişdir.
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a) yalnız 2 çubuğun yerini dəyişdikdə 3 eyni
kvadrat neçə almaq olar?

b) İki eyni çubuq əlavə etsək, 4 eyni cür kvadratı necə almaq olar?
1, 2, 3 və 4 fiqurlardan bu kvadrat qurun.
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1
3

2

4
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və

4

2

fiqurlarla bu düzbucaqlını:			

3

4

cavab:

§2. Uzunluq vahidləri
Bu paraqrafa 3 dərs ayırırıq
43-cü Dərs
Mövzu: Uzunluq vahidləri.
Məqsəd: Uzunluğun standart vahidlərilə tanışlıq (santimetr, millimetr, desimetr, metr); o n l a r ı
t ə s i s e t m ə z ə r u r ə t i n i d ə r k e t m ə k ; sadə i l l ü s t r a t i v məsələlərin müzakirəsi. (Riy.III.8., Riy.
III.9., Riy.III.10.).
Ön şərtlər: Sadə fiqurları, bərabər f iqurları tanımaq bacarığı; “daha uzun”, “daha qısa”, “bərabər”
kimi sözlərlə müraciət etmək.
Resurslar: Çubuqlar, kubiklər, dərslik, dəftər.
Fiqurların müqayisəsi xətti ölçülərinə görə və „daha uzun“, „qısa“, „bərabər“ kimi sözlərdən istifadə
II sinfin Milli Tədris Planına görə müəyyən edilmişdir. Bu anlayışları köməkçi fəndə təkrar etmək olar.
İki fiqurun xətti ölçülərini müqayisə etdikdə, bu fiqurlardan başqa köməkçi vasitələrdən istifadə etmək
olar. Məsələn, iki otağın uzunluğunu eyni bir adamın addımı ilə müqayisə etmək olar.
Şagirdlər artıq düzbucaqlını tanıyırlar. Bir qayda olaraq, onun uzunluğunu daha böyük tərəfin
uzunluğu adlandıra bilərik. Lakin bəzi düzbucaqlı kvadrat ola bilər və bu halda eni və uzunluğu bərabər
olur. Bu halda elə düzbucaqlının uzunluğundan söhbət aça bilərik ki, onun tərəflərinin az da olsa
fərqli olması aydın görünsün. Uzunluq–birinci tapşırığın yerinə yetirilməsi bu xüsusiyyəti dərk etməklə
əlaqədardır.
Müəllim şagirdlərə gözəl izah etməlidir ki, birinci otağın uzunluğunu təsvir etdikdə (5 ədədlə), ölçü
vahidi deyilməlidir. Müxtəlif ölçü vahidlərindən istifadə etdikdə mümkündür ki, ədədlər fərqli, lakin
parçaların uzunluğu eyni olsun - eyni ölçülü vahidlərdə eyni ədəd təsvir edilmiş olsun.
Ölçü vahidinin standartları haqqında və onları tətbiq etmə tarixinə də toxuna bilərik. U zunluğun
bəzi vahidlərini dövlət başçısının səlahiyyətilə istifadə etmək olar. Məsələn, İngiltərədə “yard” uzunluq
vahidi geniş yayılmışdır ki, bunu da ingilis kralı gətirmişdir - yard kralın burnunun uc nöqtəsindən
baş barmağın ucuna qədər məsafəyə deyilirdi. Şagirdlərə başqa vahidləri də başa salaq - qarış, arşın,
çərək, addım. Ancaq, eyni vahidin zərurətin yaranmasından - metrin təsis edilməsinə ehtiyac yarandı.
Onun etalonu da mövcuddur. Parisin yaxınlığındakı Sevr şəhərində saxlanılır. Çox ölkələr bu vahidi və
bununla əlaqəli başqa vahidləri (desimetr, santimetr, millimetr) qəbul etdilər. Ancaq bəzi ölkələr fərqli
vahidlərdən istifadə edirlər. İdman yarışlarında müxtəlif ölkələrin idmançıları bir-biri ilə yarışdıqda metrik
sistemdən istifadə edirlər (100 metrəyə qaçış, 200 metrəyə, 400 metrəyə və s.).
Müəllim “ölçmək” nə demək olduğunu şagirdlərə yaxşı başa salmalıdır. Qısası belə demək olar:
verilmiş uzunluğu ölçmək, onu vahid qəbul edilmiş kəmiyyətlə müqayisə etmək deməkdir. Xətkeşlə
ölçmə uzunluğu millimetrlə, santimetrlə müqayisə etməkdir. Müqayisə etdikdə ölçülən uzunluq xətkeşin
0-dan başlayaraq, 5 sm-ə uyğun gələrsə, onda bu uzunluq 5 sm-dir. .
Dərsdə 1 - 6 -cı məsələləri həll edirik.
Uzunluğun standart vahidlər sistemi onluq sistemə əsaslanır. Bu bir vahidlər sistemindən başqasına
keçməyi asanlaşdırır; ancaq, bu yeni vahidin gətirilməsi məqsədyönlü və tez əməliyyat tələb edir.
Məsələlər də elə seçilmişdir ki, bu əlaqəni anlamaq üçün onluq sayma tətbiq etmək olar.
2 -ci məsələnin həllində uzunluğun müqayisəsində eyni vahiddən istifadə etmək vacibdir.
3 -cü məsələnin həllinin həll prosesini yazmaq lazımdır: verilmiş əşyanın ölçülərini santimetrlə
göstərmək lazımdır. Əgər əşyanın əvvəlindən axırına qədər olan məsafə 0-la 10 sm arasındadırsa, onda
əşyanın uzunluğu 10 sm-dir. Bu halda əşyanın uzunluğunu ədədlə 10 yazırıq və vahidini standart
santimetrlə ifadə edirik; Ölçünün standart vahidi santimetr olur.
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Sonrakı məsələlərlə ölçünün başqa vahidlərini tətbiq edirik: millimetr (mm), dessimetr (dm) və metr
(m). Onlar arasındakı əlaqələri lövhəyə yazmaq olar:
		
1 m = 10 dm,		
1 m = 100 sm
		
1 dm = 10 sm,		
1 sm = 10 mm.
Suallar vermək olar:
– Bunlardan hansı ən kiçik ölçü vahididir (mm)?
– Sonrakı ölçü vahidi hansıdır (sm)?
– Sonrakı ölçü vahidi hansıdır (dm)?
– Sonrakı ölçü vahidi hansıdır (m)?
Yuxarıdakı bərabərlikləri başqa şəkildə də yazmaq olar:
		
1 sm = 10 mm,
1 dm = 10 sm,
1 m = 10 dm.
Şagirdlərdə bu vahidlər haqqında formal bilik qalmaması üçün əyani vəsaitlərdən fəal istifadəyə
müraciət edin - 1 sm, 1 dm, 1 m ölçülü əşyaları təqdim edin.
Bu aktivlikdə təşəbbüsü şagirdlərin özlərinə həvalə edin. Əyləncəli suallar verin. Məsələn, Qiqanın
boyunun uzunluğu 3 metrdir? Kitabın bu səhifəsinin uzunluğu 5 santimetrdir? Nutsanın hündürlüyü 35
sm-dən çoxdur?
6 -cı məsələni sinifdə bütünlüklə həll etməmək də olar. Həll prosesi şagirdlərlə birlikdə belə
ola bilər – məsələn, buraxılmış ədədi söyləyək:
			
7 dm =
sm.
– 1 dm neçə santimetr olduğunu yada salaq. (1 dm = 10 sm)
– Deməli, 7 dm onluq sistemdə santimetrlə ifadə edək. 7 onluq sanamaq lazım gəlir.
Ev tapşırığı olaraq 1 - 5 -ci məsələləri veririk.

44-cü Dərs
Mövzu: Uzunluq vahidləri.
Məqsəd: Uzunluq vahidlərinin tətbiq etmə qabiliyyətinin inkişafı; Ölçmə prosesini aparma
vərdişlərinin qazanılması (Riy.III.10.)
Ön şərtlər: “Uzun”, “qısa” termilərini bilmək; Onluqlar civarında hesablama qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Ev tapşırığını yoxlayaq.
1
Qələmin uzunluğunu santimetrlə ölçmək olar, santimetr və milimetr də lazım gələ bilər.
2
Millimetrin hər bir onluğunun santimetrlə ifadə olunduğunu nəzərə almalıyıq, bu proses
eyni zamanda onluq sistemlə oxşardır; məsələn, 70 mm, aydındır ki, 7 onluqdur, hər bir onluq bir
santimetrdir.
3 - 5 -ci məsələlərdə uzunluq vahidləri arasında əlaqə yaradılır və düzgün istifadə etmək tələb
olunur. Məsələn, 10 sm = 1 dm, santimetrlərin iki onluğu 2 dm-dir, 20 sm = 2 dm.
Sonra 7 - 10 -cu məsələlərin həllini davam etdirərək uzunluq vahidləri arasında əlaqələri tətbiq
edirik. Ev tapşırıqlarını yaxşı təhlil ediriksə, şagirdlərin mühakimələrində buraxılan səhvləri yaxşı analiz
ediriksə, mümkündür ki, 7 - 10 -cu məsələləri istifadə etməklə məktəbdə müstəqil iş də keçirə bilək.
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və 9 ikirəqəmli ədədin açılış forması haqqındadır. (Bu məsələ artıq keçilmişdir), ona görə də
əvvəlcədən bu məsələni şagirdlərə xatırlatmaq olar, məsələn,
			
52 = 5 onluq + 2 təklik ,
			
52 = 50 + 2,
			
52 sm = 5 dm + 2 sm.
10 2 dm = 20 sm, və 20>18, ona görə də 20 sm uzunluqlu parça daha uzundur. Sinif işində
əlavə məsələlədən də istifadə edə bilərik.
8

Ev tapşırığı olaraq

6

- 10 -cu məsələləri veririk.

45-ci Dərs
Mövzu: Uzunluq vahidləri.
Məqsəd: İkirəqəmli ədədləri mərtəbələrinə ayırmaqla uzunluq vahidləri arasında əlaqənin dərk
edilməsi (Riy. III. 2, Riy. III. 10).
Ön şərtlər: Ölçü vahidləri arasında əlaqələri bilmək.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin əldə olunmasını qiymətləndirmə 6 -cı məsələnin düzgün həlli
ilə əlaqədardır. Oxşar məsələlər sinifdə də həll edilmişdi. Dərsi bütünlüklə 6 -cı məsələdə verilmiş
tapşırıqların təhlilinə və 7 - 10 -cu məsələlərin həllin n müzakirəsinə həsr edirik. Mərtəbələrin toplanması 9 -cu məsələlərlə əlaqəlidir. 8 -ci məsələni təqdim etməklə düzbucaqlı və kvadrata aid
təkrarlama aparılır. 10 -cu məsələ ona görə əhəmiyyətlidir ki, parçanın uzunluğunun müqayisəsində
ölçmələr aparmaq olar. “Test” tapşırığı dərs prosesini yekunlaşdırır.
Ev tapşırığı olaraq, 5 və 6 -cı məsələlərə oxşar məsələlər vermək olar.

§3. Fiqurları hərflərdən istifadə etməklə adlandıraq
Bu paraqrafa 3 dərs ayırırıq
46-cı Dərs
Mövzu: Fiqurları hərflərdən istifadə etməklə adlandıraq.
Məqsəd: Fiqurları hərflərdən istifadə etməklə adlandırmaqla tanış olaq və bu qeyd olunandan praktikada istifadə edək; şagirdlərin təsəvvürlərində möhkəmləndirmək (Riy.III.8, Riy.III.9).
Ön şərtlər: Fiqurları, fiqurun sərhədlərini, daxili və xarici nöqtələrini tanıma - təsvir etmə
qabiliyyəti.
Resurslar: Lövhə, dərslik, dəftər, latın hərfli kartlar.
Yeni mövzuya keçək. Nöqtələri qeyd etməklə dərsə başlayaq. Şagirdlərə müraciət edək ki, lövhədə
latın hərflərilə nöqtələri qeyd etsinlər. Bu vaxt üçün onların latın hərfləri yazmaları mümkündür. Ancaq,
onsuz da əvvəlcədən latın hərfləri kartlarda verilmişdir. Fiqurları adlandırmaqda istifadə edirlər. Lakin
bir az fərqli (məsələn, xarici dil dərslərindəki kimi) təqdim edə bilərlər.
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– Şəkildə nöqtələr təsvir edilmişdir. Hər bir nöqtə hərflə qeyd edilmişdir. Onları adlandıraq. Bu
adlandırmada hansı nöqtədən söhbət getdiyini seçək (burada artıq nöqtələrin əhəmiyyəti verilmişdir).
– A nöqtəsi dairənin daxilindədir, yoxsa xaricində? B nöqtəsi dairənin daxili
B
nöqtəsidir, yoxsa xarici nöqtəsi? C nöqtəsi haradadır (C nöqtəsi sərhəddədir, A
A
nöqtəsi sərhəddədir)?
C
–
Üçbucağı təpə nöqtəsinə görə oxuyaq.
–
Üçbucaq ABC-ni ACB üçbucağı, BCA üçbucağı, CAB üçbucağı kimi
də oxumaq olar.
C
Şagirdlərdən xahiş edək ki, lövhədə bu üçbucağın bütün mümkün hallarını
yazsınlar. Sonra onlara müraciət edin:
Siz hansı adlandırmanı əsas hesab edərsiniz? Niyə? Bu dərsdə əvvəlki
mövzu təkrar edilir – parçanın ölçülməsi, santimetrlərin, milimetrlərin tətbiqi
A
B
(məsələlər 3 - 5 , 8 ).
Buradaca çoxluqlar üzərində əməllərin, çoxluğun, azlığın ardıcıllığının mənimsəməsi də baş verir.
( 6 , 9 -cu məsələlər).
Sinifdə 1 - 9 -cu məsələlərin həlli ilə kifayətlənək. Ev tapşırığı olaraq 1 - 6 -cı məsələləri
verək.

47-ci Dərs
Mövzu: Hərflərin tətbiqi, uzunluğu ölçmə, perimetr.
Məqsəd: Uzunluq vahidlərinin tətbiqi, ölçmə prosesi, kəmiyyəti müqayisə etmə qabiliyyətinin
inkişafı (Riy. III.9, Riy.III.10).
Ön şərtlər: Uzunluq vahidlərinin tətbiq etmə, sadə fiqurları təsvir etmə qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, dəftər, fiqurların modelləri.
Ev tapşırığında kəmiyyətlər üzərində əməllər, artıqlıq, əksiklik istiqamətlərində tətbiq edilmiş
məsələlər təqdim edilmişdir. Ölçməni apardıqdan sonra xətti ölçülər müqayisə edilir. Ölçmənin nəticəsi
hansı parçanın daha uzun, hansının daha qısa olmasını göstərir. (Məsələ 1 ).
2 -ci məsələni şəklə əsasən həll etmək olar.
CB-nin uzunluğunu hesablamaq üçün çıxma əməlindən
15 mm
istifadə edirik:
A
C
B
50 mm
50–15
					
Deməli, CB = 35 mm.
Burada əgər bizim dəstək olmağımız vacibdirsə, onda analoji məsələ də fikirləşməli olarıq:
1
2
					
AB=60 mm
AC=18 mm
A
C
B
						BC=24 mm		
BC=28 mm
						AC – ?			
AB – ?
Şagirdlər tədricən kəmiyyətlər üzərində əməllər, kəmiyyətlərin müqayisəsini apara bilirlər (məsələ
1 ).
5 -ci məsələni təhlil etdikdən sonra tapşırıq verək: buraxılmış boş yerləri doldurun:
		
11 sm =
dm
mm			
13 dm =
m
dm.
Bundan sonra sinifdə həll olunmuş yeni məsələlərin müzakirəsinə başlayırıq. Beləliklə şagirdləri
yeni anlayış üçün müvafiq terminlə: perimetrlə tanış edirik: Fiqurun perimetri.
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10 -cu məsələ ilə birlikdə şagirdlərə məsələ veririk:

B
C
ABCD düzbucaqlının perimetrini, kvadratın perimetrini AB=6 dm,
M
N
BC=8 dm olarsa, tapın.
Şagirdlər müzakirə aparırlar – verilən MN parçasından qatladıqda (M
A
D
və N uyğun olaraq AB və CD-nin orta nöqtəsidir)
düzbucaqlının, kvadratın BC tərəf AD-yə keçir, ona görə ki, BC və
AD AB və CD bərabərdir, beləliklə perimetr belə hesablanır:
					
8+6+8+6=24
Perimetri 24 dm-dir.
11 -ci məsələnin həlli yollarından heç biri qəbul edilən deyil, ancaq, ölçmə xaricində AC və DB
parçalarının cəmini tapmaq daha əlverişlidir.
12 -ci məsələdə nəzərə almaq lazımdır ki, kvadratın tərəfləri bərabərdir. Əgər, məsələn , AB=5
sm olarsa, onda kvadratın permetrini tapmaq üçün cəmi hesablayırıq
					
5+5+5+5=20
və perimetri olacaq 20 sm.
7 - 11 -ci məsələləri veririk.
Ev tapşırığı olaraq

48-ci Dərs
Mövzu: Hərflərin tətbiqi. Uzunluq vahidləri.
Məqsəd: Hərflərin tətbiqi və kəmiyyətlər üzərində əməllərin yerinə yetirilməsinin mənimsənilməsi
(Riy. III. 9. , Riy. III. 10. ).
Ön şərtlər: Fiqurların və uzunluq vahidlərinin xüsusiyyətlərini bilmək və tətbiq etmək qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Ev tapşırığını və “test” məsələlərini yoxlamaqla şagirdlər tərəfindən məsələnin mənimsəmə
səviyyəsini müəyyənləşdirin, qüsurları qeyd edin və əlavə məsələlərlə bu qüsurları düzəltməyə çalışın.
7
-ci məsələnin həllini kəmiyyətlər üzərində əməllərin aparılması ilə əlaqədardır, “hündür”
8
“uzun” və başqa terminlərdən düzgün istifadə edin.
-ci məsələnin həllində şagirdlər çətinlik
çəkməməlidirlər, çünki həll yolu əvvəlki dərsdəkinin bənzəridir; məsələ düzbucaqlının, kvadratın qarşı
tərəflərinin bərabərliyinə dair idi. 9 və 10 -cu məsələlərin həllində perimetr anlayışından düzgün
istifadə və kvadratın xassələrinə aid bilik vacibdir.
“Test” tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi biliyin möhkəmləndirilməsini və keçilənləri təkrarlamağa
xidmət edir.
Dərsin sonrakı hissəsində “KBO” (Kim birinci olacaq) rubrikalı məsələlərin həlli təqdim edilmişdir
ki, bunu da qrup işi formasında yerinə yetirmək olar və qrup işində cavabların düzgünlüyünü və təqdim
etmə tezliyini qiymətləndirmək olar.
“KBO” rubrikalı məsələlərdə ilk yeri kombinatorik məsələlər tutur. Üçbucaqları adlandırmaq
hər bir təpədən başlamaqla mümkündür, həm də hər bir təpədən başlayaraq, hər iki “istiqamətə”. Beləliklə
altı cür adlandırma alırıq. Analoji olaraq, kvadratın 8 cür adlandırılmasını alırıq. Üçüncü məsələdə
BC=AC=27–12=15 (mm). P =47 sm.
7 ,
8 ,
6 -cı məsələlərə oxşar məsələlərin tərtib və həll edilməsini ev tapşırığı kimi
vermək olar.
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§ 4. Fiqurlar quraq (qrup işi)
49-cu Dərs
Mövzu: Fiqurlar.
Məqsəd: Müstəvi fiqurların adlandırılması, müqayisə-qruplaşdırma bacarığının inkişaf etdirilməsi.
Fiqurlar dəstindən seçilmiş fiqurlardan yeni fiqurlar təşkil etmək, fiqurları hissələrə ayırmaq (bölmək),
verilmiş fiquru təşkil etmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək (Riy.III.9).
Ön şərtlər: Üçbucaqları, dördbucaqlıları, düzbucaqlıları, kvadratları, tanıma təsvir etmə və
xarakterizə etmək vərdişləri.
Resurslar: Kağız, yapışqan, dərslik, rəngli qələmlər.
Məşğələyə artıq öyrənilmiş fiqurların xüsusiyyətlərini yada salmaqla başlayırıq:
– Üçbucaq haqqında nə bilirik?
– Dördbucaqlı haqqında nə bilirik? Hansı formalı dördbucaqlılar tanıyırsınız? Düzbucaqlını necə
xarakterizə edirsiniz? Düzbucaqlı kvadrat olmaya bilərmi? Hər bir kvadrat düzbucaqlıdırmı?
Sinfi 4-5 qrupa bölürük və hər bir qrupa dərslikdə təqdim edilmiş tapşırıqları işləməyi tapşırırıq.
Hər bir qrupa lazım gəldikdə fiqurlar modelini kəsməyi və yapışqanla birləşdirməyi tapşırırıq .
Hər bir qrup öz işlərini təqdim edir: alınmış fiqurları, ayrıca tətbiq etdikləri fiquru adlandırırlar.
Müəllim hər bir qrupun tapşırığı nə dərəcədə mükəmməl yerinə yetirməsini qeyd edir:
• Şagirdlər öz işlərini necə təsvir edirlər.
• Hər bir qrupda şagirdlərin cəlbolunması necədir.
• Şagirdlər başqa qrupun işlərini nə dərəcədə obyektiv qiymətləndirirlər və öz mülahizələrini
müvafiq olaraq söyləyirlər.
• Qiymətləndirmədə qrup tərəfindən alternativ imkanları təsvir etmələri də nəzərə alınacaqdır.
Gəmini qurmaq üçün “sarı” üçbucaqdan istifadə etmək lazımdır
1 dördbucaqlını üçbucaqla üçbucağa qədər dolduraq. 1 Bu fiquru da üç
2
bucaqla üçbucağa qədər dolduraq. Şagirdlər üçbucaq kəsirlər, onu yaşıl rəngləyirlər,
sonra isə dördbucaqlı ilə kəsilmiş üçbucağı kağız üzərində yapışdırırlar, üçbucaq alırlar:
1

Ola bilər şagirdlər məsələni həllini belə də versinlər:
Yeni fiqurun qurulmasının müxtəlif üsulları mövcuddur, burada şagirdlərin onları tanıması və
xüsusiyyətlərini müəyyən etməsini bacarması lazımdır.
Məsələn,
3

və ya
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4

5

1

2

3

4

6

altıbucaqlı

dördbucaqlı

düzbucaqlı

dördbucaqlı

7

Sağdakı üçbucağı kəsib, alınmış fiqura soldan yapışdırılması mümkündür.

8

Bölünmələr çəkilmiş parçalarla görünür

Ev tapşırığı analoji məsələlər verək:
1. Şəkilləri müşahidə edin və hər bir halda neçə üçbucağın düzbucaqlıya qədər dolduracağını
müəyyən edin. Üçbucağın az sayı ilə bu düzbucaqlını doldurmaq olar, ya yox?

2. Neçə “ikixanalı” düzbucaqlı tərtib etməyimiz
xana, ikincidə isə 8 xana olsun?

lazımdır ki, bir tərəfin uzunluğunda 5

3. Üç dənə “üçxanalı” düzbucaqlımız var. Bu fiqurlarla (hamısını tətbiq etmək vacib deyil) 6 sm,
8 sm, 10 sm və 14 sm (deyək ki, xananın tərəfi 1 sm-dir) perimetri olan düzbucaqlı qurmağa çalışın.
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4. Verilmiş üçbucaqlardan (hər dördü vacib
deyil) neçə fərqli perimetrli düzbucaqlı, kvadrat qurmaq olar?

5. Bu düzbucaqlını iki parça ilə üç elə hissəyə necə bölmək olar
ki, onlardan kvadrat yaratmaq mümkün olsun?

§5. Fəza fiqurları
Bu paraqrafa 3 dərs ayırırıq
50-ci Dərs
Mövzu: Fəza fiqurları.
Məqsəd: Arxitektura və incəsənət nümunələrində, məişət əşyalarında, və ya modellər dəstində fəza
fiqurlarını tanımaq qabiliyyətini və fəza təsəvvürlərini inkişaf etdirmək (Riy. III. 8. ).
Ön şərtlər: Sadə müstəvi fiqurlarla tanışlıq və xarakterizə etmə qabiliyyəti
Resurslar: Fəza fiqurlarının modelləri, dərslik, dəftər.
Dərsi ev tapşırığının müzakirəsilə başlayırıq. Tapşırıq asan deyil, ona görə də müzakirəsi aktual
olacaq.
1 Üçbucağın axtarma miqdarıdır: 3, 4 və 4. Verilən fiqurlardan düzbucaqlıya
qədər doldurma az sayda üçbucaqla mümkündür. Məsələn, ikinci fiqur üçün.

Verilmiş düzbucaqlı 40 xanadan ibarətdir və 20 dənə “iki xanalı”
düzbucaqlı lazımdır.
2

Beş fərqli düzbucaqlı təqdim edək. Onlardan 3-cü və 4-cünün
bərabər perimetri vardır.
3

1

3
2

4

4 							 5
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Müstəvi fiqurların xassələrini yada salmağa davam edək. Çoxbucaqlılara diqqət yetirək, xüsusilə
düzbucaqlılara və kvadratlara.
Sonra fəza fiqurunun modelini təqdim edək. Düzbucaqlı paralelepipeddən başlayaq, şagirdlərə
müraciət edək:
– Siz fəza fiqurları modelinə baxırsınız. Onların səthi hansı müstəvi fiqurlardan ibarətdir?
– Bu fiqur neçə düzbucaqlı ilə əhatə olunmuşdur? Buna düzbucaqlı paralelepiped deyilir (bu
termini lövhəyə yazırıq).
Burada onun üzünü, tilini və təpəsini göstəririk.
– Düzbucaqlı paralelepipedin forması olan əşyanı adlandırın?
Kitabı da nümunə göstərmək olar, düzbucaqlı paralelepipedin forması vardır. Kibrit qutusunu, oyun
kubikini (zəri) göstərmək olar. İndi oyun kubikini şagirdlərə təqdim edək və onlarla birlikdə kubun
xüsusiyyətlərini göstərək ki, düzbucaqlı paralelepipeddən nə ilə fərqlənir. Onu da unutmaq lazım deyil
ki, kub də düzbucaqlı paralelepipeddir. Ancaq bəzi düzbucaqlı paralelepiped kub olmaya bilər. Çalışaq
ki, bunu şagirdlərin özü izah etsin.
–
Bütün düzbucaqlı paralelepipedlər kubdurmu? Əgər deyilsə, izah edin niyə?
Sonra piramidanı təqdim edək və onun adlandırılmasını müzakirə edək. Onun adlandırılması
oturacaqdakı üzü (oturacağı) adlandırma ilə əlaqəlidir. Burada elə bir cisim axtarmaq olar ki, o piramida
formasındadır - evlərin dam örtüyünün forması piramida formasındadır.
Şagirdlər yeni terminlər bilirlər – üzü, tili, təpəsi; Onların hər birinin sayını müəyyən edə bilirlər.
İş dəftərlərində müvafiq cədvəli doldururlar.
Bu dərsdə 1 - 6 -ci məsələlərlə kifayətlənək, fəza fiqurlarını və onların elementlərini öyrənək.
1 - 3
Ev tapşırığı olaraq
-cü məsələləri tətbiq etmək olar.

51-ci Dərs
Mövzu: Fəza fiqurları.
Məqsəd: Fəza fiqurlarının xassələrini şərh etmək və tətbiq etmək qabiliyyətinin inkişafı (Riy.III.8.)
Ön şərtlər: Sadə fəza fiqurların, onların elementlərini tanınma qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik, fəza fiqurları modelləri.
Dərsi ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq. İlk növbədə 1 -ci cədvəlin doldurulmasını və 2
- 3 -cü məsələlərin həllərini yoxlamaqla başlayırıq. 2 -ci məsələdə hər iki fiqur fəza fiqurudur.
Fiqurların fərqliliklərini sözlərlə ifadə etmək olar: yuvarlaq səth, müstəvi səth. Düzbucaqlı paralelepipedin
tilləri, üzləri, təpələri vardır, onun səthi müstəvi fiqurdan ibarətdir. Kürənin səthi isə yuvarlaqdır, onun
tilləri, üzləri, təpələri yoxdur. Tapşırığın 1 -ci məsələsini müzakirə etdikdən sonra səhvlərin düzəlişi
və lazımi düzəliş apardıqdan sonra şagirdlərə cədvələ əsasən cavab vermələrini tapşırırıq. Eyler düsturuna əsasən bütün çoxüzlülərin elementlərini müzakirə edirik.
(Fiqurun üzləri yalnız çoxbucaqlılarla əhatə olunmuşdur) təpələrin sayı + üzlərin sayı + tillərin
sayı = 2.
Beləliklə, bu cədvəli müzakirə etməklə daha çox suallara cavab vermək olur, bu və 7 -ci tapşırıqda
tələb olunurdu.
Bundan sonra şagirdlər kubun tili ilə gedilən marşurutu tapmağa çalışırlar və tili bir dəfə keçməklə
çox üzdən keçməyinyin necə olduğunu müşahidə edirlər Bu tapşırığı cütlüklərlə də işləmək olar. Müxtəlif
üsullarla 9 til keçmək olar. Məsələn,

bütün tilləri “dolaşmaq” mümkün deyil.
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Dərsdə planlaşdırılmış məqsədə nail olmanı “test” məsələlərini qiymətləndirməklə həyata keçirmək
olar.
“Test” tapşırığı şagirdin mövzunu necə mənimsəməsini yaxşı yoxlayır. Şagirdlər müzakirə edilmiş
fiqurlardan başqa (prizmalardan) kürəni seçməlidir. Bu termin gürcü riyazi terminoloğiyasında verilmişdir.
Kürənin səthi sfera adlanır. Doğrusu kürəni başqa fiqurlardan səthinə görə seçirlər. Müəllim “yuvarlaq
səth” terminini tətbiq edə bilər - bununla piramidanı və düzbucaqlı paralelepipedi kürədən fərqləndirə
bilər.
Müəllim internetdə (məsələn, Google sistemi tətbiq etməklə) axtara və gürcü və dünya memarlıq
nümunələrini şagirdlərlə birlikdə müzakirə edə bilər. Bizim tərəfdən Misir piramidaları və Msxeta
monastırı təqdim edilmişdir. Onlarla tanışlıq internetlə və müxtəlif ədəbiyyatla mümkündür.
Ev tapşırığı olaraq şagirdlərə fəza fiqurları haqqında informasiya toplamağı tapşırmaq olar. Məsələn,
müzakirə edilənlərdən başqa sinifdə hansı fəza fiqurları vardır.

52-ci Dərs
Mövzu: Fiqurlar.
Məqsəd: Fiqurlar haqqında biliyin möhkəmləndirilməsi, yazılışa görə fiqurun qrafiki təsvirinin
təqdim olunması, fiqurlar qrupundan verilmiş fiquru seçmə qabiliyyətinin inkişafı. (Riy.III.8).
Ön şərtlər: Müstəvi və fəza fiqurlarını tanıma, onların xassələrini tətbiq etmə qabiliyyəti.
Resurslar: Üzərində müstəvi və fəza fiqurları təsvir edilmiş kartlar.
Riyazi oyun: fiquru tanıyaq.
Oyun qruplar arasında yarış formasında aparılır. Fiqurun xüsusiyyətinə uyğun olaraq, şagird əlində
olan fiqurlardan şəkillərə uyğun olanı seçməli və onu təqdim etməlidir. Müəllim elə xüsusiyyətlər də
saya bilər ki, həmin xüsusiyyətə uyğun fiqur mövcud olmasın ya da şagirdlər hələ öyrənməmiş olsun.
Tapşırıqlar bu şəkildə formalaşa bilər:
Sadaladığım xüsusiyyətləri olan fiqurları göstərin və adlandırın:
1) 3 bucaq, 3 tərəf, bir düzbucaq (düzbucaqlı üçbucaq).
2) 4 tərəf, 4 bucaq, hər dörd bucaq düzdür (düzbucaqlıdır)
3) Əyri səthlə əhatə olunmuş fəza fiqurları var ki, təpələri yoxdur (kürə).
4) 8 təpəsi vardır, bütün tilləri bərabərdir, üzləri kvadratdır (kub).
5) 3 təpəsi, iki tərəfi vardır (sınıq xətt). Belə fiqurların təsviri şagirdlərə ola bilsin görünməsin.
Mümkündür ki, kimsə bu təsviri və ya adlandırmasını bilsin. Bu halda onlar təşəkkürə layiqdir.
Ev tapşırığını bu dəfə verməyə bilərik.
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§ 6. Ardıcıllıq
Bu paraqrafa 3 dərs həsr edək
53-cü Dərs
Mövzu: Ardıcıllıq.
Məqsəd: Əşyanın, şəkillərin, fiqurların ardıcıllığının nümunələri ilə tanışlıq: Qanunauyğunluqları
tanıma qabiliyyətinin inkişafı: ardıcıllığın müvafiq qaydaya uyğun davam etdirilməsi. (Riy.III.5.)
Ön şərtlər: Fiqurların adlarını və xüsusiyyətlərini tətbiq etmə qabiliyyəti.
Resurslar: Üzərində şəkillər, fiqurlar və ardıcıllıqlar təsvir edilmiş olan kartlar.
Çox sayda proses və hadisə təbiətdə təkrarlanır. Dərsi bu proses və hadisələr haqqında məlumat
verməklə başlamaq olar. Şagirdlərə müraciət edək:
– Gündüz gecəyə çevrilir, gecədən sonra nə baş verir? (gündüz), nə təkrarlanır?
– Hər yaz fəslindən sonra nə gəlir? Yaz öz yerini hansı fəslə verir?
Başlanğıcda söhbətin nədən getdiyini şagirdlərin başa düşməmə ehtimalının olduğuna görə sualı
təkrar etmək lazımdır. Söhbət o mühitdən gedir ki, gündüz-gecə periodik olaraq, təkrarlanır. Gündüzün
başlaması gecənin qurtarması ilə əlaqədardır. Günəşi fiqurla təsvir edək:
– Gecəni hansı fiqurla təsvir edə bilərik? Şagirdlər, ayın analoqu kimi, mümkündür ki dairəni
söyləsinlər. Bəzən başqa fikirlər də ağıla gələ bilər. Nəticədə şəkillər ardıcıllığının təsvirini alırıq:
					
. . .
Əvvəlcədən bu şəklin təsvir olunduğu kart da hazırlamaq olar və ya lövhədə onu təsvir edək.
Şagirdlər onların təkrarlanan hissələri barədə müzakirələr aparırlar. Şagirdlər özləri bu hissəni müəyyən
edirlər. Mühüm olanı odur ki, şagirdlərdə elə bir fikir yaratmayaq ki, məsələn, güya sinifə qızdan sonra
oğlan daxil olarsa, sonra yenə qız və oğlan, o zaman sonrakı yenə də qız olacaqdır. Təəsüf ki, belə
fikrə doğru şagirdləri bəzi dərsliklərin müəllifləri özləri də cəlb edirlər. Bundan sonra dərslikdə verilən
( 1 - 4 ) tapşırıqların həllinə keçirik. Sualda: neçə fiqur təkrarlanır? Şagirdlər ola bilər ki, fiqurları ən az
sayından fərqli başqa say adlandırsın. Məsələn, 1 -ci və 2 -ci məsələdə 6 və ya 9 fiquru, 4 -də – 4
və ya 6 fiquru dairəyə ala bilər. Bu cavab həvəsləndirməyə layiqdir. Bu tapşırıqların yerinə yetirilməsini
şagirdlərə tapşıraq və onlar müxtəlif formada həyata keçirə bilərlər (müstəqil işləmə, cütlüklə işləmə,
4-5 şagirdlik qruplar və i. a. )
1 və 2 fiqurlar bir-birinə
5 -ci və
6 -cı məsələlərlə keçilən materialı təkrarlayaq:
düzbucaqlılıqları ilə bənzəyirlər, lakin 1 kvadrat deyildir, 2 ikinci kvadratdır – olan fərqlilik bundan ibarətdir.
Şagirdlər fiqurlara xas xüsusiyyətləri barədə biliklərini nümayiş etdirəcək, düzbucaqlının, kvadratın
bütün dördbucaqlılar çoxluğuna xas olan xüsusiyyətlərini yada salacaqlar.
2-ci və 3-cü fiqurlar müxtəlif rənglərlə rənglənmiş kvadratlardır, 4 fiqur kvadrat deyil, 3 fiqur
kvadratdır.
6 -cı məsələdə kvadratın əsas xassələrinin xatırlanması lazım gələcəkdir, diaqonallarla kvadrat
iki bərabər üçbucağa bölünür, bu termini adlandırmadan şagirdlər qeyd olunan xassələri deyirlər (diaqonallardan qatlamaqla) və bərabər üçbucaqları adlandırırlar: ABC və ADC, BCD və BAD. Şərtə uyğun
daxili nöqtə haqqında tələb bu anlayışa uyğun ABD və ACD üçbucağının bərabərliyi haqqında müzakirə
diqqət mərkəzində olur.
7 -ci məsələdə sezəcəklər ki, 2-ci, 4-cü, 6-cı və i. a. yerlərdə kvadrat durur, deməli 20-ci yerdə
də kvadrat duracaq, iki-iki saymaqdan istifadə edəcəklər.
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Sonra məsələdə üç-üç saymaqdan istifadə edirik. 18-ci yerdə kvadratdır, 19-cu və 20-ci yerlərdə
dairələrdir.
Ev tapşırığı olaraq 1 - 7 -ci məsələləri veririk.
.
Nəzərə alın ki, sonrakı dərsdə

8

- 10 -ci məsələləri də müzakirə edəcəyik.

54-cü Dərs
Mövzu: Ardıcıllıqlar.
Məqsəd: Ardıcıllığın tərtib etmək qaydasını təyin etmək və bu qaydanı paylaşmaq qabiliyyətinin
inkişafı. (Riy.III.5).
Ön şərtlər: Fiquru tanımaq bacarığı.
Resurslar: Dərslik, fiqurların təsvirləri və/və ya modelləri.
2017-2021 illərin Milli Tədris Planına görə üçüncü sinifdən qanunauyğunluqlarla əlaqədar
aktivliklərdə, əsasən ardıcıllığın müxtəlif təsəvvürləri yer tutur.
Xüsusilə,
1. Verilən ardıcıllıqlarda şagird ən kiçik təkrar olunan fraqmenti ayırmağı bacarmalıdır.
2. Belə ardıcıllığın tətbiqini şagird bacarmalıdır.
3. Şagird bir növ obyektlərdən düzəldilmiş ardıcıllığın qaydasına müvafiq başqa növ obyektlərdən
ardıcıllıq qurmağı bacarmalıdır.
4. Şagird müxtəlif formada verilmiş ardıcıllıqlar arasında, eyni qayda ilə qurulmuş ardıcıllığı
tanımalıdır.
3-cü və 4-cü bəndlərdə təqdim edilmiş aktivliklər aşağıdakı paraqrafda məsələlərə tətbiq etməklə
yerinə yetirilir. 6-cı paraqrafa görə isə birinci və ikinci bəndlərdəki tələblə əlaqədar aktivliklər yerinə yetirilir. Daha dəqiq desək, əvvəlki dərsdə yerinə yetirilmiş işlər və ev tapşırıqlarının 2 - 7 -ci məsələləri
qanunauyğunluqları axtarmağı, göstərməyi, ardıcıllığın tətbiqinin yerinə yetirilməsini tələb edilir. Məsələn
6 -cı məsələdə birinci üç çiçəyin yığını təkrarlanır, bu fraqmentin “uzunluğu” üçdür (üç əşyadan təşkil
olunur), həmin qayda ilə ardıcıllığın yayılması iki sarı çiçək olacaqdır.
1
-ci məsələnin həlli fəza fiqurunun hər hansı bir üzü ilə əlaqədardır- kub və kvadrat, piramida
və üçbucaq, düzbucaqlı paralelepiped və düzbucaqlıdır.
10 -ci məsələdə şagird qanunauyğunluqları nəzərə almalıdır və fiqurun 15-ci yerdə olduğunu
düşünməlidir. Bununla belə, fiqurun adlandırılmasını və müvafiq fiqur olmasını müəyyən etməlidir: yeddinci çiçək, səkkizinci-yarpaq, doqquzuncu çiçək və s.
Ancaq, bəzi şagirdlər fiqurun sırasını və yerini daha tez söyləyə bilər ki, burada müvafiq ədəd yarıya
bölünməz (təkdir), çiçəkdir, beləliklə 15-ci yerdə duran çiçəkdir (ikiqat artırmağı və yarıya bölməni
bilirlər. Bu cür həlli düşünən şagird tərifə layiqdir.
Dərsdə 8 və 9 -cu məsələlərin müzakirəsi də arzu olunandır; burada nəzərə alınmalıdır ki, məsələn
OMN, ONM, MNO, MON, NOM və NMO adlandırmaları eyni üçbucaqlardır.
Burada faktiki olaraq eyni üçbucağı adlandırma C43=C41    =4 (Cnk Simvolu n elementindən k-elementli
qruplaşdırılan ədəd qeyd edilmişdir) variantı vardır.
Aydındır ki, bu düsturu biz müəllimlərə xatırladırıq.

78

B
4 təpədən 3-nü seçərək, bütün üçbucaqları asanlıqla tapa bilərik, hər
(4) üçbucaq: üçbucaqlar MNK, MNO, MKO, NKO.
Bu üçbucaqları belə tapa bilərik: Ardıcıl olaraq təpələri O; M; N və
K olmayan üçbucaqları adlandıraq.
A
D
C
Məsələ sanki əvvəlki məsələnin analoqudur, lakin
ADC üçbucaq deyildir? Bu halda toplam üç üçbucağımız var:
			ABC, ABD, BCD
Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunma səviyyəsinin qiymətləndirilməsini əlavə tapşırıq verərək
həyata keçirə bilərik.
Şagirdlərə təklif edirik ki, cədvəli doldursunlar:

Ardıcıllıq

Cəmi neçə
komponenti var?

Neçə komponenti
fərqlidir?

Adlandırın

Təkrar olunan
fraqmentin uzunluğu

Bu cədvəli lövhədə təsvir edə bilərik. Şagirdlər dəftərlərinə köçürüb, doldurarlar.
Bu məsələ ilə şagirdlərin mövzunu mənimsəmə səviyyəsini yoxlayırıq.
Ev tapşırığı olaraq, bənzər məsələ düşünüb, həll etmələrini təklif edə bilərik.

55-ci Dərs
Mövzu: Ardıcıllıqlar.
Məqsəd: Ardıcıllıqlara və fiqurların xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq, şagirdlərin müzakirə və isbatlama
qabiliyyətini inkişaf etdirmək (Riy.III.5.).
Ön şərtlər: Sadə ardıcıllıqları tərtib etmək qaydası və tanıma qabiliyyəti.
Resurslar: Dərslik.
Paragrafda verilmiş «Düşün» və «KBO» (kim birinci olacaq) - rubrikası ilə verilmiş məsələlərdən
istifadə edirik və iki qrupun iş və yarışını müqayisə edirik. Lakin müəllim bu məsələnin həll edilməsinin
başqa yolundan da istifadə edə bilər.
1 -ci məsələ – Eka bütün tərəfləri bərabər olan düzbucaqlı çəkdiyindən, o, kvadrat çəkmişdir,
Nino çevrə. Natiya üçbucaq çəkməyibsə, düzbucaqlı qalır. Deməli, Məryəm üçbucaq çəkib, burada
önəmli olan odur ki, hansı qızın çəkdiyi ilə müzakirəyə başlayaq, cədvəldən də istifadə edə bilərik.
Məryəm
Nino

_

+

_

_

Eka
Natiya
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Çalışaq ki onu birgə səylə dolduraq. Nino çoxbucaqlı çəkməyib, müvafiq xanaya minus qoyuruq.
Nino dairə çəkdi «+» işarəsi qoyuruq. Beləliklə, ikinci sətrin geri qalan xanaları minusla və i. a. doldurula bilər.
Bu məsələnin həlli məntiqi təfəkkür qabiliyyətini inkişaf etdirir.
2 -ci məsələdə ədəd 74–40=34 atanın yaşını verir, 74–42=32 – ananın yaşını. Bu məsələnin

çətinliyi odur ki, üç məçhul ədədin tapılması tələb olunur. Buna görə də o, ibtidai pillənin şagirdləri
üçün yüksək təfəkkür qabiliyyətinə uyğun məsələ sayılır.
3 -cü məsələdə fiqurları seçmə və adlandırma bacarığını büruzə vermək lazımdır. A təpə nöqtəsi
olan üçbucaqlar: ADB, ABK, ABC, ADK, ADC. Onların sayı altıdır. Bir təpəsi A, qalan ikisi, bu dörd
hərfdən seçilir _ B, D, K, C. Bu 4 hərfdən 2-nin seçilməsinin bütün hallarını göstərməyi bacarmalıyıq:
				BD, BK, BC
				DK, DC,
				KC.
Müəllim bilir ki, 4 elementdən 2-sinin seçilmə sayı ardıcıllığı nəzərə almadan müvafiq qruplaşmış
2
4!
6-dır. Şagirdlər kombinatorikanın bu düsturu ilə yuxarı sinifdə tanış olurlar.
ədədlərdir: C 4 =
2!2!

“Düşün”ün 4 -cü məsələsində yuxarıdakı rəfə 6 kitab əlavə olundu, aşağıdakına isə 4 kitab,
deməli yuxarıdakına 2 kitab artıq əlavə olundu. İndi həmin rəfdə aşağıdakından iki kitab artıqdır. 3-cü
sinif üçün bu müzakirəni aparmaq da asan deyil. Ona görə də bəzi müəllimlər bu məsələni riyazi
yarışma üçün istifadə edə bilər.
Şagirdlər məsələnin şərtinə əsasən kitabların hər hansı miqdarını seçə bilərlər. Məsələn tutaq ki,
hər rəfdə 20 kitab var. Onda yuxarıdakında 20–2+8=26, aşağıdakında 20+4=24, kitab olacaq. Burdan
belə nəticəyə gələ bilərlər ki, yuxarı rəfdə 2 kitab artıqdır. Aydındır ki, xüsusi örnəklər verərək ümumi
riyazi əsaslandırma hər zaman olmur. Ancaq bu təqdirdə nümunələrlə ümumiləşdirmələr məhdudlaşmır.
Buna görə də həlletmənin bu metodu həvəsləndirməyə kömək edir.
5 fiqurdan təşkil olunmuş fraqment təkrar olunur, deməli hər dördüncü fiqur təkrar olunur. Dörddörd saymaq bizə kömək edəcək – 4-cü, 8-ci, 12-ci, 16-cı və 20-ci fiqurlar üçbucaqdırlar.
“KBO” (Kim Birinci Olacaq) məsələlərdən birincisində mümkündür ki, 10-cu həddi
olsun. 2-ci məsələdə şagirdlərə aydın olacaq ki, təkrar olunan fraqmenti dörd fiqur da (səkkiz də. . . )
təşkil edə bilər. Üçüncü məsələdə şagirdlər, əvvəl saymağı ABC üçbucağından başlayacaqlar, sonra isə
AEC üçbucağına keçəcəklər və 6 üçbucaq alacaqlar. Biz məsləhət görürük ki, bu məsələləri şagirdlər
üçün ev tapşırığı kimi verməyək. Ona görə ki, müstəqil həll etmədə onlar çətinlik çəkəcəklər; Sizin
köməyiniz və birlikdə müzakirəniz özünün izini qoyur və şagirdlərin intellektual qabiliyyətinin inkişafına
kömək edir.
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§ 7. Ardıcıllıqları müqayisə edək
Paraqrafa üç dərs ayırırıq
56-cı dərs
Mövzu: Ardıcıllıqlar.
Məqsəd: Eyni qayda ilə tərtib olunuş ardıcıllıqların tapılması və eyni qayda ilə ardıcıllığı tərtib
etmə qabiliyyətini inkişaf etdirmə (oxşar ardıcıllıq qurmaq (Riy.III.5.).
Ön şərtlər: Oxşar ardıcıllıqların tapılması – adlandırılması vərdişləri.
Resurslar: Üzərində ardıcıllığın əks olunduğu kartlar.
Dərsimizi verilmiş ardıcıllıqlardan eyni qayda ilə tərtib olunmuş ardıcıllıqların (oxşar ardıcıllıqların)
tapılması aktivliyi ilə başlayırıq.
Üzərində ardıcıllıq rəsmləri olan kartları əvvəlcədən hazırlaya bilərik və ya bir neçə ardıcıllığı
lövhəyə çəkə bilərik:
1
2
3
4

Şagirdlərə suallarla müraciət edək:
– Hər bir ardıcıllıq neçə üzvdən ibarətdir?
– Hər bir ardıcıllıqda neçə fərqli üzv var?
– Hər bir ardıcıllıqda ardıcıllığın hansı hissəsi təkrar olunur?
– Təkrar olunan fraqment neçə əşyadan ibarətdir?
Bu suallar şagirdlər üçün tanışdır və onlar cavab verməkdə çətinlik çəkməyəcəklər. Aktivliyin əsas
məqsədi eyni bir qayda ilə tərtib olunmuş ardıcıllıqların tapılmasıdır. Biz bu kimi ardıcıllıqları oxşar
ardıcıllıqlar adlandırırıq.
– Sizin fikrinizcə eyni bir ardıcıllıqla tərtib olunan ardıcıllıqlar hansılardır? Şagirdlər müzakirələr
aparırlar, (1) və (3) ardıcıllıqlar eyni bir qayda ilə tərtib olunmuşdur – 3 rəsm təkrar olunur ki, bunlardan da ikinci və üçüncü eyni bir rəsmlə ifadə olunmuşdur.
– Demək, deyə bilərik ki, (1) və (3) ardıcıllıqları eyni qayda ilə tərtib olunmuş ardıcıllıqlardır
və onları oxşar ardıcıllıqlar adlandıraq.
– Daha hansı ardıcıllıqlar oxşar ardıcıllıqlardı? ((2) və (4))
Bir neçə bu kimi çalışmanı yerinə yetirdikdən sonra verilmiş ardıcıllıqlara oxşar ardıcıllıqların tərtib
olunmasına başlayırıq (fərqli əşyalardan istifadə etdiyimiz zaman).
– Gürcü əlifbasının hərflərindən istifadə edin və (1) və (3)-ə oxşar (eyni qaydada tərtib olunmuş)
ardıcıllıq tərtib edin.
Məsələn, əgər “a” və “i” hərflərindən istifadə ediriksə (1) və (3)-ə oxşar ardıcıllıqlar qururuq,
Məsələn:
				
Aii aii aii
İndi isə eyni hərflərdən fərqli (verilmiş ardıcıllığa oxşamayan) ardıcıllıqlar quraq. Şagirdlər
ardıcıllıqları qurmağa çətinlik çəkməyəcəklər. Məsələn:
				
Ai ai ai.
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Bu ardıcıllığın təkrar olunan fraqmentinin uzunluğu da fərqlidir (2-yə bərabərdir). Uzunluq fraqmenti
3-ə bərabər olan ardıcıllıq məsələn, aşağıdakı kimi olacaq:
				
İaa iaa iaa.
Burada “iaa” təkrar olunur.
Bundan sonra şagirdlərin fəal qoşulması ilə dərslikdə verilmiş 1 - 6 -cı məsələləri həll edirik.
Ev tapşırığı olaraq 1 - 7 -ci məsələləri həll edirik.

57-ci dərs
Mövzu: Ardıcıllıqlar.
Məqsəd: Oxşar ardıcıllıqların tanınması və qurulması vərdişlərini möhkəmlətmək (Riy.III.5).
Ön şərtlər: Oxşar ardıcıllıqları tanıma-adlandırma vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Ev tapşırığını yoxlayan zaman şagirdlərin diqqətini “fərqli” və “oxşar” terminlərinə cəlb edək –
mümkündür ki, ardıcıllıq eyni fiqurlardan ibarət olsun, amma onların sıralanması fərqli olduğuna görə
ardıcıllıq da fərqli hesab ediləcək. Fərqlilik təkrar olunan elementlərin sayı müxtəlif olduğu zaman daha
yaxşı görünür.
1 - 3 -cü tapşırıqlardakı ardıcıllıqlara oxşar
Gürcü əlifbasının hərflərindən təşkil olunmuş
olaraq, müvafiq şəkildə götürə bilərik:
Ai ai ai ai
aa ii aa ii aa ii aa
aai aai aai
4
5
Dairə və düzbucaqlı ilə
və
-ci məsələlərdə verilmiş ardıcıllıqlara oxşar ardıcıllıqlar
düzəldə bilərik.
6
7 -ci məsələlərdə verilmiş ardıcıllıqlar da fərqli (amma eyni fiqurlardan tərtib
və
olunmuşdur) ardıcıllıqlardır

Sonra isə

7 -ci məsələni həll edirik.

Bu fiqurların bərabər sayda tərəfləri var – hər ikisi dördbucaqlıdır, amma
göründüyü kimi, birinci fiqurun bucaqları düzdür və bu fiqur düzbucaqlıdır, amma
ikinci fiqur düzbucaqlı deyildir.
7

8 bu fiqurların düzbucaqlılaradək doldurulmasını şagirdlər öz dəftərlərində yerinə yetirə biləcəklər.
(1) kvadratla doldurulur, perimetri 25 xanadır; ikincinin perimetri isə 18 xana olacaqdır, üçüncününkü
16 xana. Xanadan uzunluq vahidi kimi istifadə etməyi biz öz şagirdlərimizə təklif edə bilərik, çünki
tapşırıqda xətkeşdən istifadə etmək tələb olunmur.

Ev tapşırığı olaraq
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8

- 10 -cu məsələləri verə bilərik.

58-ci dərs
Mövzu: Fiqurlar
Məqsəd fiqurlar haqqında biliyi möhkəmləndirmək; rəsmlərdə tanış fiqurları tapmaq və adını deyə
bilmək qabiliyyətini möhkəmləndirmək (Riy.III.8., Riy.III.9.)
Dərsi ev tapşırıqlarını yoxlamaqla başlayırıq. Bu tapşırıqlar ədədlər üzərində əməllərin təkrar
olunmasını və verilmiş fiqurların hissəsi ilə yeni fiqur düzəltməyi tələb edirdi.
Şagirdlərdən əvvəlcədən bu fiqurları kağızlardan kəsməklərini xahiş edə bilərdik və bununla da bu
fiqurları və yeni fiqurları onları kəsməklə və hissələrini bir-birinə bərkitməklə ala bilərdilər.
ABCD dördbucaqlısından ABO üçbucaqlısını
N
K
kəsib çıxarsaq, onda onu yanına qoymaqla dördbucaqlı
alınır ki, bu da kvadrat olmayacaq.
B
C
İkinci dördbucaqlıdan isə kvadrat alınacaq.
Fiqurların ifadə olunması, onların modelləri və
A
O
D
M
L
fiqurların konfiqurasiyasının yaradılması ilə əlaqəli
olan aktivlikləri davam etdirə bilərik.
Anlayışları təkrar edək – çoxbucaqlının tili, yan tərəfi, daxili nöqtəsi, kənar nöqtəsi. Məsələn,
şagirdlərdən xahiş edə bilərik ki, üç tərəfi olan fiqur çəksinlər (üçbucaqla yanaşı üçtərəfli sınıq xətti də
unutmayın), fiqurun daxili nöqtəsini, sərhəd nöqtəsini və kənar nöqtəsini göstərsinlər. “Tanqram” oyunu
çox maraqlıdır. Bu oyunda oyunçu (şagird), fiqurların konturlarına görə başa düşməlidir ki, kvadratın
xüsusi qaydada parçalanmasından alınmış hansı sadə fiqurlardan məsələn, pişik və ya dovşan alınır:

Fiqurlardan insanın, heyvanların, quşların və ya hərflərin rəsmləri qurulmuş ola bilər. İş materialını
rəngli kvadratı müstəvi fiqurları şəklində kəsməklə alına bilər. Aşağıdakı keçiddən istifadə edərək
kompüter oyunu da tətbiq edə bilərsiniz: http://illumination.netm.org/ActivityDetailaspx?ID=72.

“Nəbz” layihəsi
Layihənin məqsədi: Şagird statistik məlumatları toplamağı, onları cədvəl şəklində göstərməyi və
müqayisə etməyi bacarsın.
Arzuolunandır ki, şagirdlərin təqdimat günü üçün siz özünüz də hazırlaşasınız. Məsələn, insan
nəbzinin insanın yaşına və/və ya fiziki yüklənməsinə münasibətdə sayı haqqında məlumat toplayın. Bu
məlumatlarla şagirdləri tanış edin. Xahiş edin ki, qanunauyğunluqları öyrənsinlər və bu qanunauyğunluqların
mümkün səbəbləri haqqında öz ehtimallarını bildirsinlər. Məsələn, fiziki yüklənmə insanın oksigenə olan
tələbatını artırır və buna görə də ürək döyüntülərinin sayı da artır.
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§8. Təkrar
Bu mövzuya dörd dərs ayırırıq
59-cu və 60-cı dərslər
Mövzu: Fiqurlar, ikirəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması. Ardıcıllıqlar.
Məqsəd: Keçirilən materialı təkrar etmək, biliyi möhkəmləndirmək. (Riy.III.2., Riy.III.5., Riy.III.8.,
Riy.III.9.).
Ön şərtlər: Fiqurları tanıma – -təsvir etmə, ədədləri toplama – çıxma, ardıcıllıqların tərtib müqayisə etmə bacarıqları.
Resurslar: Dərslik.
Şagird dərsliyində II fəsildə təqdim olunan materialı təkrar etmək üçün məsələlər ayrıca verilmişdir.
Əlavə məsələləri müəllim müxtəlif formalarda istifadə edə bilər. Mümkündür ki, bir hissəsini sinifdə
həll etsin, bir hissəsini isə evə tapşırıq kimi versin; məsələlərdən müvəqqəti olaraq dərslərində geridə
qalan və ya XTE olan şagirdlərlə əlavə məşğələlər zamanı da istifadə etmək olar. Ənənəvi olaraq, hər
fəslin sonunda qeyd olunan məsələlərdən başqa təkrar üçün müxtəlif çətinliyi olan çoxlu sayda məsələ
də təklif edirik. Bu məsələlər sinifdə işləyəndə də, şagirdlərin özünüinkişafı üçün və müsabiqələrə
hazırlaşmaq üçün də şagirdlərə kömək edir. Yekun yazı işi üçün qeyd olunan məsələlərdən və dərslikdə
təklif olunan məsələlərdən istifadə etmək olar.
Tərəfinizdən verilən tapşırıqlarla birlikdə şagirdlərin mülahizələrinə, onların suallarına da ddiqqətlə
yanaşın, onları həvəsləndirin ki, suallarını çəkinmədən verə bilsinlər və onlar üçün aktual olan problemləri
bu yolla həll etsinlər.
Əsas hissə İkinci fəsildə verilmiş məsələlərə aiddir – müstəvi və fəza fiqurları, onları qrafiki
təsvirinə görə tanımaq, verilmiş ardıcıllıqlara oxşar arcıdıllıqlar tərtib etmək, düzbucaqlını və kvadratı
dördbucaqlılar çoxluğundan seçə bilmək, uzunluğun ölçülməsi və uzunluq vahidlərinin istifadəsi ilə bağlı
məsələlər və s.
3-cü məsələdə ədədi ifadədədə hər bir toplanan eynidir, buna görə də fərqli toplananları – 5,9,1
və sairlərini müqayisə edir və artan xətt üzrə sıralayırlar. Oxşar olaraq, 4-cü məsələdə çıxılanlar da
eynidir. Burada ən kiçik ədəd çıxılanı ən böyük olandır – (14-8).
5-ci tapşırıqda aydındır ki, şagirdlər intuisiya ilə müəyyən edirlər ki, ən qısa yol üçüncüdür, birinci
isə ən uzun yoldur. Müəllim şagirdlərin öz mülahizələrini əsaslandırmalarına diqqətlə yanaşmalıdır və
müvafiq şərhlərlə onların mülahizələrini yekunlaşdırmalıdır.
6. Xətləri belə keçirə bilərlər:

7. Fiqurları iki hissəyə bölə bilərik: ücbucaqlılar və dördbucaqlılar; və ya düz bucağı olan fiqurlar
və düz bucağı olmayan fiqurlar.
Üç hissəyə: düzbucaqlılar, üçbucaqlılar və düz bucağı olmayan dördbucaqlılar.
15. Tapşırıqda verilmiş fiqurları lövhədə çəkin və bütün sinfin iştirakı ilə araşdırın. Müəyyən
edəcəksiniz ki, birinci, üçüncü, beşinci, səkkizinci və onuncu fiqurların bucağı düz bucaq deyil.
19-cu tapşırıqda 70 və 90 arasındakı yuvarlaq onluq 80-dir.
84

22-ci məsələ ədədlərin ümumi vurulmasının öncədən öyrədilməsidir. Şəkildən istifadə edərək
asanlıqla müəyyən edəcəklər ki, birincinin on iki sıçrayışı ikincinin altı sıçrayışına və ya üçüncünün
dörd sıçrayışına bərabərdir.
60-cı dərsin sonunda şagirdləri xəbərdar edirik ki, sonrakı dərsimiz bütünlüklə müstəqil yazıya həsr
olunacaqdır ki, bu da bu fəsildə keçirilən materialları və onların mənimsənilmə səviyyəsini müəyyən
edəcəkdir.

61-ci dərs
Mövzu: Fiqurlar, ikirəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması, ardıcıllıqlar. Müstəqil yazı –
yekunlaşdırıcı iş.
Məqsəd: Keçilən materialın mənimsənilmə səviyyəsini yoxlamaq. Əldə olunan nəticələri nəzərə
alaraq tədris prosesində dəyişikliklər etmək. Test keçirilməsinə hazırlıq üçün müvafiq qabiliyyətləri
inkişaf etdirmək, müstəqil işin xüsusiyyətlərini mənimsəmək.
Ön şərtlər: İkinci fəsildə öyrənilən materialı ən azı kafi səviyyədə bilmək.
Resurslar: Müəllim tərəfindən yekunlaşdırıcı işin keçirilməsi üçün xüsusi hazırlanmış personal
biletlər və iş vərəqləri.
Yekunlaşdırıcı işin təşkili və keçirilməsinin əsas prinsipləri birinci fəslin yekunlaşdırıcı işini təsvir
edən zaman detallı şəkildə verilmişdi. Burada bir daha qeyd edəcəyik ki, biletləri tərtib edən zaman qrupun akademik səviyyəsini, şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini, yazının müddətini, Xüsusi Təhsilə
Ehtiyacı olan Şagirdlərin və yüksək akademik nailiyyətləri olan şagirdlərin xüsusiyyətlərini nisbi olaraq
nəzərə almağımız hər şeydən önəmlidir. Həmçinin, yazı zamanı xoş, təhlükəsiz mühitin olması da vacib
məsələlərdəndir.
Biletləri tərtib edən zaman yüksək çətinlikli məsələlərin daxil edilməsi məqsədə uyğun deyildir. Bu kimi sualları olimpiada və müsabiqə məqsədləri üçün saxlayın. Sizin kitabınızda 62-ci dərsin
müzakirəsindən sonra verilən material müxtəlif çətinlikli çalışmalardan ibarətdir. Biletləri tərtib edən
zaman bu çalışmalardan fəal şəkildə istifadə edin. Tapşırıqlar şagirdlərdə yekunlaşdırıcı işə neqativ
münasibət yaradacaq qədər yüksək çətinliyə malik olmamalıdır.
Buradaca qeyd etmək istəyirik ki, yüksək çətinliyi, orijinallıq, maraq, aktuallıq, gözlənilməzlik
və “gözəl” izahları ilə seçilən, həvəsləndirici elementləri olan tapşırıqları tədris prosesinə mütləq
qoşmalısınız. Şagirdlərin motivasiyası məhz bu kimi tapşrıqları həll edən zaman artır, onlar riyaziyyatın
hərtərəfli olmasını, onun istifadə aspektlərinin aktuallığını və öyrənilməsinin vacibliyini hiss edirlər.
Bunsuz onlarda belə bir fikir formalaşa bilər ki, riyaziyyat yalnız cəbr əməllərinə sahib olmaq üçün
və fiqurları tanımaq üçün lazımdır.

62-ci dərs
Mövzu: Müstəqil (yekunlaşdırıcı) yazı işinin nəticələrinin müzakirəsi.
Məqsəd: Qeyd olunan çatışmazlıqların aradan qaldırılması, şagirdlərin işlərinin ümumi müzakirəsi
yolu ilə keçilən materialı daha dərindən qavramaq.
Ön şərtlər: Test keçirən zaman müzakirə olunan məsələlərin məzmununu bilmək.
Resurslar: Şagirdlərin yazı işləri.
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Çalışın ki, bu müzakirəni pozitiv əhval-ruhiyyə ilə keçirəsiniz. Müzakirə ictimai, işgüzar və inandırıcı
keçirilməli, tələsik olmamalıdır. Nəticələri elan edənədək məsələləri şagirdlərlə birlikdə analiz etməniz
daha yaxşı olardı. Bundan sonra şagirdlər öz yazı işlərinin güclü və zəif tərəflərini daha yaxşı üzərə
çıxaracaqlar. Yüksək səviyyəli yazı işlərinin müəlliflərinin adlarını ucadan bildirin və onları həvəsləndirin,
bununla yanaşı, əgər onların da çatışmazlıqları vardısa bunu da mütləq qeyd etmək lazımdır. Töhmət
vermək yararsızdır – hamısına səslənin ki, növbəti aktivliklərdə daha yaxşı nəticələr göstərsinlər.
Dərsi bütünlüklə bu aktivliyə həsr edirik. Ev tapşırığı olaraq yenə də bu və ya oxşar çalışmaların
müzakirəsini tapşıra bilərsiniz ki, yekunlaşdırıcı yazı işinin və onun nəticələrinin analizi ilə əldə olunan
nəticələr daha da möhkəmlənsin.
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III Fəsil
100-dən böyük ədədlər. Ədədlərin toplanması və çıxılması
Bu fəsildə yüzlüklərin və minliklərin görünüşündən istifadə etməklə üç rəqəmli və dörd rəqəmli
ədədlərin yazılışını, adlandırılmasını və toplama-çıxma əməllərini öyrənməyə başlayırıq. Şagirdlər tərəfindən
artıq öyrənilmiş material ədədlərin yazılışının onluq mövqeli sistemin sonradan öyrənilməsinin möhkəm
əsasını təşkil edir. Bu öyrənmə üsulu isə yeni təkliklərin, yüzlüklərin, minliklərin tətbiqi ilə əlaqəlidir. Bu
tətbiq əyani olaraq şagirdlər üçün əlçatan formada davam edir. O, ədədlərin toplama-çıxma əməllərinin başa
düşülməsinə, müqayisə edilməsinə, yerləşdirilməsinə əsas yaradır. Ədədlərin azərbaycanca şifahi nömrələnmə
xüsusiyyətlərininin izahına diqqət yetiririk. Yüzə qədər şifahi nömrənlənmənin ətraflı şəkildə verilməsi sonrakı
genişlənmənin yaxşı anlaşılmasına təsir edir.

§ 1. Ədədləri oxuyuruq və ifadə edirik
Paraqrafa üç dərs ayırırıq
63-cü dərs
Mövzu:100-dən böyük ədədlər.
Məqsəd: 100-dən böyük ədədlərin oxuma, ifadə etmə, azərbaycan dilində adını izah etmə bacarığının
inkişaf etdirilməsi; müxtəlif üsullar ilə onluq mövqeli sistemin nümayiş etdirilməsi, mərtəbələr cədvəlinin
doldurulması üzərində işləmək. (Riy.III.1.)
Ön şərtlər: 100-dən kiçik ədədlərin oxunmasının, yazılışının, şifahi nömrələnməsinin müxtəlif üsullarla
nümayiş etdirilmə vərdişləri.
Resurslar: Kubiklər, çubuqlar, dərslik, dəftər.
Dərsə ikirəqəmli ədədin mövqeli say sistemini nümayiş etdirməklə say çubuqlarının toplusundan
onluqların bölünməsi ilə başlaya bilərik.
Ən azından 100 çubuğumuz olmalıdır. Onları on-on göstərməklə onluqları sayacağıq, 10 onluq alacağıq –
beləliklə, - 100-ü göstərəcəyik. Bu ədədi şagirdlər artıq tanıyırlar.
100-dən kiçik ədədləri ifadə edərkən mərtəbə “bloklarından” istifadə etməklə olan aktivlikləri təkrarlaya
bilərik. “Blok” rolunda kubikimiz var idi (təklik bloku). Bu aktivlik onluq bloklarının bölünməsi ilə davam
edirdi. İndi artıq 20 ədəd onluq bloku götürə bilərik.
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–

Yüzlükləri bloklar vasitəsi ilə göstərək.

– Neçə yüzlük blok alınacaq?
– Hansı ədədin modelini aldıq? (200-ün).
Şagird mərtəbə vahidlərinin mənasını dərk edənə qədər bu tip aktivliklərin təkrarlanması vacibdir.
Həmçinin mərtəbə blokları və mərtəbələr cədvəlinin kombinasiyası mümkündür. Məsələn, 243 mərtəbə
blokları ilə belə göstəriləcək.

243

Eyni ədədi mərtəbələr cədvəli ilə göstərə bilərik
yüzlüklər
2

onluqlar
4

təkliklər
3

onluqlar

təkliklər

Belə cədvəldə eyni ədədi belə də yaza bilərik
yüzlüklər

24

3
243

Amma, hər bir mərtəbədə birdən artıq rəqəm yazılmamasını tələb ediriksə, onda ədədin yazılması yalnız bir
üsulla mümkündür. Bu cür tələbə razılıq əlaməti olaraq, “səhv” yazılmış ədədin “düzgün” yazılış nümunələrini
göstərməliyik. Məsələn, 416-nı belə yaza bilərik:
yüzlüklər

onluqlar
41

təkliklər
6

Lakin, burada göstərilmiş 41 onluqdan yüzlüklər bölünməli idi – 4 yüzlük bölünməlidir və “düzgün”
yazılışı belə olacaq:
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yüzlüklər
4

onluqlar
1

təkliklər
6

Bu “düzəliş” əyaniliklərin istifadə olunması ilə də yaxşıca dərk olunmalıdır - verilmiş üç rəqəmli ədəddən
əvvəlcə yüzlüklər ayrılmalı, sonra geridə qalandan (100-dən kiçik bloklardan) onluqlar ayrılır və qalan bloklar
qalmış təklikləri verir.
Oxşar aktivliklər dərsliyin 1 - 8 -ci məsələləri ilə davam edir. 1 - 4 -cü məsələlərdə əsasən, tam
yüzlüklərin tətbiqi baş verir; 20 onluqdan 2 yüzlük aldıq (bu yuxarda da var idi). 40 onluq 4 yüzlükdür (10
onluq 1 yüzlük, 40 onluq – 4 yüzlük), 80 onluq – 8 yüzlük.
6 - 7 -ci məsələlərdə mərtəbələr cədvəli göstərilmişdir, məsələn 215 üçün qurulmuşdur. Bu ədədin
blokları burdaca göstərilmişdir.
Ev tapşırığı olaraq 1 - 15 -ci məsələləri veririk.
64-cü dərs
Mövzu: 100-dən böyük ədədlər.
Mədsəd: Mərtəbə toplananlarına ayırma, oxuma və rəqəmin mənasını sadalama bacarığının inkişaf
etdirilməsi (Riy.III.1.)
Ön şərtlər: 100-dən böyük ədədlərin yazılması, oxunması, mərtəbələr cədvəlinin tərtib edilməsi
təcrübəsi.
Resurslar: Dərslik.
Əvvəlki dərsdə qarşıya qoyulan əsas məqsədə nail olman qiymətləndirilməsini ev tapşırığındakı
məsələlərin həlli ilə yoxlaya bilərik. 1 - 5 -ci yüzlüklərin tərtib edilməsinə dair məsələlər:
– Hər bir 10 ədəd onluq yüzlükdür, deməli varımızdır
10 onluq _ 1 yüzlük
10 onluq _ 1 yüzlük
10 onluq _ 1 yüzlük

30 onluq

3 yüzlük

Oxşar olaraq,
10
10
10
10
10

50 onluq

onluq
onluq
onluq
onluq
onluq

_
_
_
_
_

1
1
1
1
1

onluq
yüzlük
yüzlük
yüzlük
yüzlük

Bu sxemi şagirdlərə özümüz təqdim edə bilərik.
əksinə, söhbət yüzlüklərin ayrılması haqqında gedir.

5 yüzlük

6

və

7

-ci məsələlər də analojidir və burada

1 yüzlük _ 10 onluq
10 onluq
4 yüzlük

10 onluq
10 onluq

40 onluq = 400 təklik.

10 onluq
6 yüzlük = 60 onluq = 600 təklik = 600.
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- 12 -ci məsələlər mərtəbələr cədvəlinin doldurulmasına aiddir. Analojisi sinifdə həll olunub.
Lövhəyə çağırılmış şagirdlər 13 - 15 -ci məsələləri yerinə yetirərlərsə, sinif isə fəal şəkildə onların
təhlilinə qoşulsa, yaxşı olar.
Müəllim hər hansı bir şagirdə şərti oxumağı tapşırır, lövhəyə çağırılmış isə lövhədə yazılar yazmaqla
cavab verir. Məsələn,
- Ədəd yazın, altı yüz yetmiş beş. Şagird yazır: 675
Sonrakı şagird lövhədə ədəd yazır və ikinci çağrılmış oxuyur ( 14 - 15 -ci məsələlər).
9

Bundan sonra yeni mövzulara keçid alırıq – mərtəbə toplananlarının cəmi olaraq ədədin mərtəbə vahidlərinə
ayrılışı, rəqəmin mənasının göstərilməsi.
9 . Burada nümunə də gətirilmişdir və ona uyğun mərtəbələr cədvəli də göstərilmişdir. Eyni məsələdə
rəqəmlərin mənası haqqında da söhbət gedir;
			
253=200+50+3
			
2 yüzlük, 5 onluq, 3 təklik
2 rəqəmi 2 yüzlüyü, 200-ü,
			
5 – 5 onluq 50-yi,
			
3- 3 təkliyi, 3-ü göstərir
10 - 12 -ci tapşırıqlar oxşardır, şagirdlər müstəqil şəkildə yerinə yetirə bilər və bununla da dərsin əsas
məqsədinə çatma qiymətləndiriliməsini apara bilərlər.
Oxşar məsələlər ( 16

21 ) şagirdlərə ev tapşırığı olaraq veriləcək.

65-ci dərs
Mövzu: 100-dən böyük ədədlər.
Məqsəd: Ədədin yazılışı, oxunuşu, rəqəmin əhəmiyyəti haqqında biliyin gücləndirilməsi; müzakirəəsaslandırma bacarığının inkişaf etdirilməsi. (Riy.III.1.)
Ön şərtlər: Ədədlərin toplanma və çıxılma yazısında rəqəmin qiymətini müəyyən etmə bacarıqları
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra “test” tapşırıqlarını izah edirik ki, bu da paraqrafda təhlil olunmuş
mövzuların öyrənilməsinin yekun işləridir.
Sonra “Düşün” rubrikası ilə təqdim olunmuş məsələlərin həllinə keçid alırıq ki, bu da bizim nəzarətimiz
və dəstəyimizlə davam etməlidir.
1 305-də 0 göstərir ki, bu ədəddə yüzlüklərin (3 yüzlüyün) bölünməsindən sonra tam onluğumuz qalmır.
350-də 0 göstərir ki, 3 yüzlüyü və 5 onluğu ayırdıqdan sonra təkliklər qalmır.
2 Simvolik olaraq şərti belə də yaza bilərik:
				
Mediko + Mzia = 37
				
Teona + Mzia = 31
Buradan yaxşıca görünür kü, Mediko Teonadan 6 yaş böyükdür. Şagirdlərə göstərməliyik ki, oxşar
sxemlərdən istifadə etsinlər və şərti qısa yazsınlar.
3 Çərşənbə axşamı - Şotiko

Teona - 2 gün sonra, beləliklə,
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Şotiko iki gün əvvəl anadan oldu. O, 2 gün böyükdür. Sinifdə bu məsələ, məlumdur ki, xüsusi qeydlərsiz
də şifahi müzakirəylə həll oluna bilər.
4 30 yanvardan sonra 7 gün saymalıyıq.
		
31, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
		
6 fevral çərşənbə axşamıdır
Əlavə olaraq məsələ təklif edə bilərik:
“Söz tərtib edin”
Cədvəldən yararlanaq:
3 onluq
7 onluq
9 onluq

5 təklik
i
m
l

6 təklik
u
q
t

7 təklik
s
a
ə

Hər hansı hərfi göstərərkən ədədin onluqları və təklikləri olduğu rəqəmi, birinci sütun və birinci sətirdə
axtarırıq; məsələn, 77 “a”, 95 – “l”.
Ədədlərlə verilmiş sözü oxuyun
			
76, 97, 95, 97, 75
			
q ə l ə m
Ədədlər hansı sözü verir
			
75, 35, 37, 77, 95?
			
m i s a l
Söz hansı ədədlərlə təsəvvür olunmuşdur:
t u m, q i t ə ?
						
96 36 75 76 35 96 97
Şagirdlər cədvəldən istifadə etməyə alışırlar.
Belə geniş dərsdən sonra ev tapşırığı ola bilsin verməyək.

§ 2. 1000-dən böyük ədədlər
Bu paraqrafa iki dərs ayırırıq
66-cı dərs
Mövzu: 1000-dən böyük ədədlər.
Məqsəd: 1000-dən böyük ədədlərin yazılışı, oxunuşu, onluq mövqeli say sistemində nümayiş etdirilməsi,
rəqəmin qiymətinin müəyyən edilməsi, ədədi mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində göstərmək bacarığını
inkişaf etdirmək. (Riy.III.1.)
Ön şərtlər: 100-dən kiçik ədədlərin yazılışı, oxunuşu, cəmin mərtəbə toplananlarına ayrılması, rəqəmin
qiymətini göstərmək vərdişləri.
Resurslar: Kubiklər (“bloklar”), çubuqlar, dərslik.
Dərsə mindən kiçik ədədin mövqeli say sisteminin nümayişi ilə başlaya bilərik: 1 yüzlük alırıq
(çubuqlarla), 2 yüzlük, 5 təklik;
– Çubuqların bu sayı hansı ədədi göstərir?
– Bu ədəd necə yazılır?
– Hər bir rəqəm yazıda nə göstərir?
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- Bu ədəd mərtəbə toplananları vasitəsi ilə hansı formada yazılır? Sonra 10 yüzlüyün təhlilinə və
minin nümayiş etdirilməsinə keçirik. Bunu şagirdlər artıq bilirlər, o üsulu da təhlil ediblər. İndi iki belə minlik
alırıq;
–
Neçə minlik var? (2)
– İndi baxaq iki minlik necə yazılacaq: 2000.
– Birinci rəqəm - 2 - nəyi göstərir?
– İndi çubuqların üç minliyini götürək, bu say hansı ədədi göstərir? ( bu ədəd belə yazılır: 3000)
– Ədədin yazılışında birinci rəqəm bizə nəyi göstərir?
Bundan sonra minliklərdən əlavə mərtəbə vahidlərini də əhatə edən ədədi təhlil edəcəyik. Dərsliyin
birinci çalışmasının təhlilinə keçid alırıq.
2-ci və 3-cü çalışmaları şagirdlər artıq müstəqil şəkildə yerinə yetirirlər. 4-6 çalışmaların təhlilinə
kifayət qədər vaxt ayırmalıyıq. 4-cü çalışmaya başqa ədədləri də əlavə edə bilərik, ədədlərin azərbaycanca
adlandırılmasına, onların ədədlərin mövqeli say sisteminin onluq yazıları ilə əlaqəsinə diqqət yetirməliyik, üç
rəqəmli və dörd rəqəmli ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi gürcü dilində bir-birindən fərqlənmir, buna
görə bu gürcü dilində sayların adlandırılmasını dərk etməyi asanlaşdırır.
Bu ədədlərin adlarının azərbaycanca yazılışına da diqqət yetirməliyik. Məsələn, 5347, 6401, 3200 müvafiq
olaraq belə yazılır: beş min üç yüz qırx yeddi, altı min dörd yüz bir, üç min iki yüz.
Evə tapşırıq olaraq 1 - 6 -cı məsələləri veririk.

67-ci dərs
Mövzu: 100-dən böyük ədədlər.
Məqsəd: 1000-dən böyük ədədin açıq formada yazılışı, rəqəmlərin qiymətini bilmə, mərtəbələr
cədvəlinin doldurulma bacarığını inkişaf etdirmək.
Ön şərtlər: 100-dən kiçik ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi.
Resurslar: Dərslik.
Dərsə ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq. Tapşırıqlar mərtəbələr cədvəlinin doldurulmasına, ədədin
mərtəbə vahidlərinin rəqəmin qiymətinə və 1000-dən böyük ədədin oxunma bacarığının inkişaf etdirilməsinə
aiddir. Məsələn, 2017 parçalanmış formada belə yazılır:
2000+10+7.
0 yüzlükləri mərtəbədə göstərir ki, bu zaman da minlikləri (2 minlikləri) ayırdıqdan sonra tam yüzlük
qalmır, sonra 1 onluq ayrılır və 7 təklik qalır. 1 onluğu, 7 isə təkliyi göstərir.
Mərtəbələr cədvəlində bu ədədi belə yazırıq:
Minliklər
2

Yüzlüklər
0

Onluqlar
1

Təkliklər
7

Bütün bu tapşırıqları yoxlamaqla dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirilməsini, materialın
mənimsənilmə səviyyəsini qiymətləndirə bilərik.
“Test” tipli tapşırıq rəqəmin qiymətinin düzgün şəkildə göstərilməsində əldə olunan nəticəni cəmləşdirir.
Beləliklə, şagirdlərə ev tapşırığı olaraq artıq təhlil olunmuş bir neçə testə uyğun testləri tərtib və həll
etməyi tapşırın.
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§ 3. Ədəd neçə yüzlükdən ibarətdir? Ədəddə neçə onluq var?
Bu paraqrafa iki dərs ayırırıq
68-ci dərs
Mövzu: Ədəddən yüzlüklərin, onluqların ayrılması.
Məqsəd: Ədəddən yüzlükləri ayırma və qalan təklikləri adlandırma, ədəddən onluqları ayırma və qalan
təklikləri göstərmə bacarığını inkişaf etdirmək (Riy.III.1.)
Ön şərtlər: Mərtəbələr cədvəlinin tərtib edilməsi.
Resurslar: Təlim çubuqları, kubiklər, dərslik.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra minə qədər hər hansı ədədin mövqeli say sistemi ilə verilməsini nümayiş
etdirməyə başlayırıq. Məsələn, 325 ədədini götürürük. Əgər müəllimin kifayət qədər say çubuğu varsa, bu
ədədin mövqeli say sistemi ilə verilməsi üç yüzlüyün, 2 onluğun və 5 təkliyin göstərilməsidir. Başqa üsuldan
da istifadə edə bilərik.
Lövhədə - yüzlükləri göstərmək üçün, bir hissəsi onluqları təsvir etmək üçün və nöqtə təklikləri təsvir
etmək üçün kvadrat çəkək. Onda bu ədəd belə yazılacaq: ||• • • • Ancaq bu halda say çubuqlarından
istifadə etsək daha yaxşı olar.
Eyni ədədin başqa nümayişlərini də təhlil edəcəyik. Sinfə müraciət edəcəyik:
– Yüzlüklərə ayırsaq neçə yüzlük var? (3)
– Neçə təkliyimiz qaldı? (25)
- Ədədi oxuyun və diqqət edin: üç yüz iyrimi beş – 3 yüzlük və daha 25 təklik.
– Beləliklə, bu ədədi, yüzlüklər və qalanı təkliklər olaraq necə göstərə bilərik; (üç yüzlük və 25
təklik).
– 1 yüzlük neçə onluğa bölünür? (10)
– 3 yüzlük neçə onluqdur? (30)
– Bu ədəddə daha neçə onluq var? (2)
– Cəmi neçə onluq var? (32)
– Beləliklə, 325-də neçə onluq var. (32)
Müəllim 1 yüzlüyü ayırarsa, 10 onluq alacaq, 3 yüzlükdən – 30 onluq, cəmi 32 onluğumuz olacaq.
Beləliklə 325=32 onluq və daha 5 təklik.
Gürcü dilində şifahi nömrələnmənin dərk edilməsi də bu çalışmanın təhlili ilə birlikdə gəlir, yəni onun bəzi
hissəsi yazılı nömrələnməyə uyğun gəlir.
Dərsliyin köməkliyi ilə belə ətraflı şəkildə daha bir neçə misal təhlil edək - 456, 725.
Bu misalların ətraflı təhlilindən sonra müstəqil iş keçirə bilərik və bu məqsədlə 4 - 7 -ci məsələləri
istifadə edək.
Ev tapşırığı olaraq 1 - 7 -ci məsələləri veririk.

69-cu dərs
Mövzu: Ədəddən yüzlüklərin, onluqların ayrılması.
Məqsəd: Ədədin yüzlüklərə ayrılması və qalan təkliklərin sadalanması, ədədin onluqlara ayrılması və
qalan təklikləri göstərmək bacarığını inkişaf etdirmək. (Riy.III.1.)
Ön şərtlər: Mərtəbələr cədvəlini tərtib etmək.
Resurslar: Dərslik.
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Bu dərs əvvəlki dərsdə olduğu kimi, eyni məqsədə çatmaq üçün lazım olan aktivlikləri əhatə edir. Bunu
ev tapşırığındakı məsələlərin ətraflı təhlili ilə edirik. Məsələn, 1 - 7 məsələlərdə yüzlükləri ayırmaq, qalan
təklikləri göstərmək və ya onluqlara ayırmaq və geridə qalan təklikləri göstərmək tələb olunur. Şagirdləri sıra
ilə lövhənin qarşısına çağırırıq və bu məsələlərin cavablarına əsasən hər bir ədəd üçün cədvəli doldurmağı
xahiş edirik, qalan şagirdlərdən isə löhvədə yazılana diqqət etməyi və öz fikirlərini bildirməyi xahiş edirik.
yüzlüklər
onluqlar
təkliklər
Məsələn,

5

-ci məsələ üçün bu cədvəl belə görünəcək:

453
yüzlüklər

Əgər cədvəli

3

onluqlar
45

təkliklər
3

-cü məsələnin sualı əsasında doldursaq, belə olacaq

453
yüzlüklər

onluqlar

4

təkliklər
53

Amma cədvəlin hər bir hücrəsində bir rəqəm olmağını tələb etsək, müvafiq mərtəbələr cədvəli belə
olacaq:

453
yüzlüklər

4

onluqlar
5

təkliklər
3

Burada yüzlüklərin ayrılması düzgün şəkildə baş verir, sonra - onluqlar ayrılır və 3 təklik qalır. Ona
mərtəbə toplananlarının cəminin parçalanması uyğun gəlir:
4 yüzlük + 5 onluq + 3 təklik
				
400+50+3.
					
Şagirdlər hər bir ədəd üçün 1-6-cı məsələlərdə yuxarıda qeyd olunmuş müzakirəni aparmağı bacarmalıdırlar,
bununla da materialın mənimsənilmə səviyyəsi yoxlanılacaq, qarşıya qoyulan məqsədə nail olma keyfiyyəti
qiymətləndiriləcək.
“Test tipli” tapşırıqlarla tədris prosesini yekunlaşdırırıq.
Evə tapşırıq olaraq şagirdlərə özlərinin seçecəyi hər hansı üç rəqəmli ədədi və onu sinifdə təhlil olunmuş
sxem əsasında ayırmağı tapşıra bilərik.
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§ 4. Ədədləri müqayisə edirik
Bu paraqrafa 3 dərs ayırırıq
70-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin müqayisə olunması
Məqsəd: Ədədləri müqayisə etmək üçün mövqeli say sisteminin səmərəsi, böyük və kiçik işarələrindən
düzgün istifadə etmə bacarığı üzərində işləmək. (Riy.III.1.)
Ön şərtlər: Mövqeli say sistemində ədədləri təqdim etmək bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
Kiçik ədədlərin müqayisəsi ədədləri ardıcıllıqla saymaqla mümkündür. Bu vaxt birinci hansı ədəd
səslənəcəksə, o, ədəd daha kiçik olacaq. Kiçik ədədlərin müqayisəsi, həmçinin əşyaları cütləşdirməklə də
mümkündür. Bu iki üsul böyük ədədlərin müqayisəsi zamanı nisbətən az yararlı və səmərəsizdir.
Ədədlərin müqayisəsi zamanı həndəsi təsəvvürlərdən də istifadə edə bilərik. Ədəd oxu üzərində əks
olunmuş iki ədəddən çox olanı başlanğıcdan uzaq olan ədədi əks etdirəndir. (daha çox “sağdadır”).
Məsələn, 219 və 221-i müqayisə edək.
– Birinci ədədlərdə 2 yüzlükdən əlavə neçə təklik var?
– İkinci ədəddə 2 yüzlükdən əlavə neçə təklik var?
– Hansı böyükdür 19 yoxsa 21?
İndi 234 və 143-ü müqayisə edək. Hər birini yüzlük, onluq və təklik halda təsəvvür edək.
yüzlüklər

onluqlar

234

təkliklər

yüzlüklər

onluqlar

təkliklər

143

Əgər birinci ədəddə bir yüzlüyü parçalayırıqsa, onda asanlıqla görə bilərik ki, ikincidə bu miqdar 10dan kiçik olduğu zaman, birinci ədədin təsvirindəki blokların miqdarı 10-dan böyük olacaq. Beləliklə, birinci
ədəd ikincidən böyükdür.
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yüzlüklər

onluqlar

təkliklər

yüzlüklər

onluqlar

təkliklər

Bu təsvirlərdən istifadə etməklə şagirdlər bizim suallarımıza asanlıqla cavab verirlər:
– Hansı ədədin tərkibində daha çox yüzlük var?
– Əgər birinci ədəddə bir yüzlüyü ayırırıqsa, onda neçə onluğumuz və neçə təkliyimiz olacaq (13 onluq, 4 təklik).
– Birinci ədəd bir yüzlükdən əlavə neçə təkliyi əhatə edir? İkinci ədəd? Hansı say daha böyükdür?
Bu görünənlər və belə təhlil şagirdlərdə üç rəqəmli ədədlərin müqayisəsi əsasında aydın təsəvvür yaradır,
ancaq üç rəqəmli ədədlərin müqayisəsinin asan qaydası ilə sonrakı dərsdə şagirdlərlə birlikdə tanış olacağıq.
Evə tapşırıq olaraq 1 - 13 -cü məsələləri veririk.

71-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin müqayisə olunması.
Məqsəd: Ədədlərin müqayisəsi zamanı mövqeli say sistemində onların təsvirlərindən istifadə etmə.
(Riy.III.1.)
Ön şərtlər: İkirəqəmli ədədləri müqayisə etmək bacarığı.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Dərsi ev tapşırıqlarının yoxlanılmasına və məsələlər ətrafında müzakirə zamanı qarşıya qoyulan
məqsədin yerinə yetirilməsinə ayırırıq.
1 - 13 nömrəli çalışmalarda yüzlüklərin mərtəbə vahidləri bərabərdir, buna görə bu məsələlərin
həlli şagirdlər üçün çətin olmamalıdır, çünki ikirəqəmli ədədlərin müqayisəsinə aiddir. Əvvəl bu mövzu geniş
şəkildə təhlil olunub və müqayisə alqoritmləri də şagirdlər üçün bəllidir. Yüzlüklərin mərtəbə vahidlərinin
bərabərsizliyini izah edərkən şagirdlər ədədlərin müqayisəsi haqqında məsələlərin həllinin təhlili zamanı
analoji alqoritmlərə qədər gedəcəklər. Onda yalnız bir müqayisə olunası ədəddə o qədər yüzlüyü parçalamaq
kifayətdir ki, yüzlüklərin sırasında təkliklər bərabərləşsin və müqayisə onluqların müqayisəsinə keçsin. Bundan sonra müqayisə alqoritmini üçrəqəmli ədədlər üçün yarada bilərik. Belə halda yüzlüklərin mərtəbə vahidi
çox olan ədəd böyükdür.
Evə tapşırıq olaraq şagirdlərə dörd üç rəqəmli ədəd seçməyi və bu ədədlərin hər bir cütünü müqayisə
etməyi tapşıra bilərik.
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72-ci dərs
Mövzu: 100-dən böyük ədədlər.
Məqsəd: Qrup işindən istifadə edərək şagirdlər tərəfindən keçilmiş materialı təkrarlamaq, biliyi
gücləndirmək, qrupda işləyərkən həmkarlarıyla ünsiyyəti formalaşdırmaq, şəxsi məsuliyyət hissini inkişaf
etdirmək. Müşahidə etmək və rəy bildirmək bacarığını inkişaf etdirmək. (Riy.III.1.)
Ön şərtlər: Dərslik, üzərində 50 ədədin yazıları dağınıq şəkildə həkk olunmuş plakatlar (bu ədədlər
100-dən 999-a qədər seçilmişdir).
Mənbə: Dərslik, dəftər.
Dərsin birinci hissəsinin keçirilməsi “Düşün” və “KBO” (Kim Birinci Olacaq) rubrikası ilə göstərilmiş
məsələlərin istifadəsi ilə baş verir.
İlk öncə “KBO” məsələlərindən istifadə edirik. Şagirdlərin bir daha onluq sistemin xüsusiyyətlərinə
qayıtmaları və cəld qərar qəbul etmələri lazım gələcək. Birinci məsələdə 909 tək ədəd olaraq təyin olunur.
İkinci məsələdə ədəd 500-dən böyükdür və verilmiş şərti qane edən 842-dir. Üçüncü məsələnin cavabı
159-dur, çünki təkliklərin vahidi, təkliklər vahidində 8-dən kiçik olur, belə ədədlər cütlüyü isə yeganədir:
(1;9), 0 yüzlüklər vahidi ola bilməz.
“Düşün” rubrikasının birinci məsələsində ədəd 322-dən böyükdür və 324-dən kiçikdir. İkinci məsələ də
analojidir.
Dərsin ikinci hissəsi isə bütünlüklə riyazi oyuna həsr olunur: “Ədədləri şifrələyək”.
Bu dəfəlik ev tapşırığı verməyək.

§5. Ədədləri müqayisə edirik və yerləşdiririk
Paraqrafa üç dərs ayırırıq
73-cü dərs
Mövzu: Ədədlərin müqayisəsi və çoxalması və ya azalmasına görə sıralanması.
Məqsəd: Ədəddən əvvəlki və sonrakı ədədin sadalanması, ədədlərin çoxalması, və ya azalmasına görə
sıralanması, bir neçə ədəd arasında ən böyüyünü və ya ən kiçiyini seçmək qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi.
(Riy.III.1.)
Ön şərtlər: Mövqeli say sistemində göstərişdən istifadə etməklə ədədlərin müqayisə göstəriciləri.
Resurslar: Dərslik.
Yeni mövzu əvvəlki mövzunun davamıdır.
Buna görə dərsi ədədlərin müqayisə qaydalarını təsvir etməklə başlaya bilərik. Şagirdlərə müraciət
edəcəyik:
- İki ədədin müqayisə qaydasını təsvir edin.
Burada şagirdlərdən bütün halları düzgün şəkildə göstərməyi tələb etməliyik – məsələn, bir ədəd üç
rəqəmlidir, ikinci – iki rəqəmli, bir ədədin yüzlüklər sırasında təkliklərinin sayı çoxdur, ikinci ədədin yüzlüklər
vahidində təkliklərinin sayı və ya bu saylar bərabərdir. Burdaca şagirdlərə xatırlatmalıyıq ki, sayarkən hər
sonrakı ədəd əvvəlkindən böyükdür. Lövhədə ədəd oxunu əks etdiririk, onun üzərində ardıcıllıqla ədədləri
işarələyirik və şagirdlərlə birlikdə 1 - 4 -cü məsələlərdə verilmiş suallara cavab veririk. Əvvəlki və sonrakı
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ədədlərin sıralamasına, onlar arasındakı çoxluq-azlıq əlaqəsinin nişanları da qoşulur. Bundan sonra tərəfimizdən
təkrarlanmış qaydaya əsasən məsələdə verilmiş ədədləri təhlil edirik. Şagirdlər aşkar edirlər ki, müqayisə etdiyimiz birinci və üçüncü ədədin yüzlüklərinin miqdarı bərabərdir, ikincidə isə yüzlüklər kiçikdir. Beləliklə, bu üç
ədəddən ən kiçiyi ikinci ədəddir. Sonra birinci və üçüncü ədədləri müqayisə edirlər. Burada onlar yüzlüklərin
qiyməti və onluqların qiymətinin müqayisəsindən sonra təkliklərin qiymətini də müqayisə etməlidirlər. Onlar
təhlil edirlər ki, 456 ədədi 351-dən böyükdür. Beləliklə, çoxalmaya əsasən bu ədədlər belə yazılır: 236, 351,356;
Bu bir misalın ətraflı təhlilindən sonra şagirdlər müstəqil olaraq 6-12-ci məsələlərin də həllini bacaracaqlar. Tapşırıq qrup şəklində iş formatında keçirilə bilər. Şagirdlər qruplarda tapşırığı hissələrə bölsələr daha yaxşı
olar (lazım olduğu halda müəllim ədədlərə yeni dördlükləri əlavə edir, məsələn, 125, 213, 127, 315; 931, 991,
901, 732; 712, 731, 656, 659; və s.)
Şagirdlər bir daha dərk etməlidirlər ki, qrupun uğuru onların hər birinin işindən asılıdır. İşi bitirdikdən
sonra şagirdlər sıralamanı seçmək prosesi, üsulu haqqında müzakirə aparırlar. Onlar tərəfindən aparılmış
müzakirələrin mükəmməlliyini də nəzərə almalıyıq.
Ev tapşırığı olaraq

1

- 8 -ci məsələləri veririk.

74-cü dərs
Mövzu: Ədədlərin müqayisəsi, artan və ya azalan sıra ilə düzülüşü.
Məqsəd: Şagirdlərdə bir neçə ədəd arasında kəsrin və ən kiçiyin seçilməsi, ədədləri sıralama
qabiliyyətini inkişaf etdirmək. (Riy.III.1.)
Ön şərtlər: Mövqeli sistemdə təsvirlərdən istifadə etməklə ədədləri müqayisə etmə vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Ev tapşırığının 1 - 7 -ci məsələləri yerinə yetirmələri ilə materialın mənimsənilmə səviyyəsini
yoxlayırıq.
8 -ci məsələdə şagird ədədlərin düzülüşündə Məryəm tərəfindən buraxılmış səhvi aşkar etməlidir.
Səhvi aşkar etmək və düzəltmək biliyin yoxlanılması prosesində ən yaxsı vasitədir. 9 -cu məsələdə, 3 ədəd
arasında ən kiçiyi və ən böyüyü tapmaqla suala cavab verəcəyik – hansının çox, hansının az məbləği var.
“Test” məsələləri tədris prosesini yekunlaşdırır. Ehtimal olunan cavabları sadalamaq məsələlərin
həllini asanlaşdırır. Şagirdlər bu növ tapşırıqları yerinə yetirməyə vərdiş edirlər, çünki, adətən biliyi yoxlamaq baxımından belə tapşırıqları vermək tez-tez istifadə olunan bir üsuldur. Belə növ məsələlərin təhlilini də
inkişafetdirici aktivliyə çevirməliyik.
Test məsələlərinin bir hissəsini ev tapşırığı üçün istifadə edə bilərik.
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75-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin artmasına, ya azalmasına görə sıralanması.
Məqsəd: Riyazi oyundan istifadə etməklə şagirdlərdə həyati bilik-bacarıq yaradıcılıq, əməkdaşlıq (qrup
üzvləri ilə), müşahidəçilik, operativlik, maksimum bağlılıq kimi həyati bacarıq-vərdişlərinin inkişaf etdirmə.
Dərsi bütünlüklə riyazi oyuna - “Kim daha yaxşı və daha tez” həsr edirik.
Oyunun qaydaları dərslikdə təqdim olunub və müəllim onları yaxşı şəkildə şagirdlərə tanıtmalıdır.
Bu riyazi oyunun əhəmiyyəti əsasən, əlbəttə ki, ədədlərin düzülüşü haqqında biliyin gücləndirilməsinə
xidmət edir, ancaq bununla yanaşı bu oyununun tərbiyəvi və inkişaf etdirici əhəmiyyəti də vardır. Riyazi
oyunların keçirilməsi riyaziyyatı öyrənmək yönündə marağın oyanmasını təmin edir. Məlumdur ki, bəzi
müəllim qərar verə bilər ki, bütün dərsi riyazi oyunun keçirilməsinə ayırmasın və hər hansı köməkçi materialdan istifadə etməklə öyrənilmiş material haqqında biliyin gücləndirilməsi və təkrarlanmasının qayğısına qalsın.
Layihə: “Ədədi şüa”
Layihənin məqsədi: Şagird verilmiş ədədlərin uyğun nöqtələri arasında məsafəni və təkliklər parçasının
ölçüsü arasındakı əlaqəni aşkar etməlidir.
Şagird konkret nümunələrə diqqət etməklə ədədi şüada təkliyin ölçüsünün seçilməsinin verilmiş ədədlərin
müvafiq nöqtələri arasındakı məsafəyə necə təsir etdiyini aşkar etməlidir. Məsələn, əgər təkliyin olduğu hissənin
ölçüsünü iki dəfə artırsaq, xananın kənarını ölçən zaman verilmiş ədədlərin müvafiq nöqtələri arasındakı məsafə
də iki dəfə artacaq.

§6. Yüzlüklərlə, onluqlarla sayırıq
Bu paraqrafa 3 dərs ayırırıq
76-cı dərs
Mövzu: Yüzlük, onluq aralıqla (ritmik) saymaq.
Məqsəd: Onluqlarla, yüzlüklərlə saymaq qabiliyyətini inkişaf etdirmək. Onluqlarla, yüzlüklərlə, təkliklərlə
sayan zaman ədədlərin sıralanmasının qanunauyğunluqlarının təsviri və istifadə aspektlərni göstərə bilmək
vərdişləri aşılamaq. (Riy.III.1.)
Ön şərtlər: Ədədlərin toplanması və çıxılması zamanı iki-iki, beş-beş, on-on aralıqla saydan istifadə
etmə vərdişləri.
Resurslar: Dərslik.
Yüzə qədər ədədlərin beş-beş, üç-üç, on-on ritmik “sıçrayışla” sayılması artıq müzakirə olunmuşdur.
Dərsə keçilmiş materialı təkrarlamaqla başlaya bilərik, ədədləri göstərək və şagirdlərə müraciət edək - ədədlərin
nümayiş ardıcıllıqlarını izah etsinlər - 5, 10, 15, 20, 25,. . . . . . ədədlər hansı qaydalarla göstərilmişdir.
Soldan sağa neçə vahid addımlamaqla yerdəyişmə ola bilər?
– Hər sonrakı ədəd əvvəlkindən nə qədər böyükdür?
– Beş-beş “sıçramaqla” sayın, 2 ilə başlayın və 22-yə qədər davam edin ( 2, 7, 12, 17, 22).
Şagirdlər hər sonrakı ədədi əvvəlkinə 5 artırmaqla almalarını müzakirə edirlər.
Dərslikdə diqqət təkliklərlə, onluqlarla və yüzlüklərlə saymağa yönəldilmişdir. Ancaq müəllim şagirdlərə
əlavə məşğələ kimi 2 təkliklə, 5 təkliyin sayma haını da təklif edə bilər.
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5 -ci məsələdə şagirdlər müstəqil olaraq cədvəli doldururlar və say aralığını göstərirlər (onluğu, yü-

zlüyü və ya təkliyi).
Onluqlarla irəli və geri saymağı daha sonra ədədlərin toplanması və çıxılması üsullarını öyrənən zaman
istifadə edəcəyik. Şagirdlər bu istifadə hallarını artıq təhlil ediblər. Məsələn, 53-7 çıxılması təkliklərdən istifadə
etməklə geri saymaqla yerinə yetirilə bilər: 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46.
53–7=46.
53-30 çıxılmasını onluqlarla geri saymaqdan istifadə etməklə yerinə yetiririk: 43, 33, 23.
Müəllim şagirdlərə bu istifadələri yenə də xatırlada bilər. 6 -cı və 7 -ci məsələlərin birlikdə təhlilindən
sonra, şagirdlər 8 - 12 -ci məsələləri müstəqil şəkildə həll etməyi bacarırlar.
Ev tapşırığı olaraq sinifdə həll edilmiş məsələlərin analojisi olan 1 - 7 -ci məsələləri verirk.

77-ci dərs
Mövzu: Onluqlarla, yüzlüklərlə saymaq.
Məqsəd: Onluqlarla və yüzlüklərlə irəli və geri saymaq; məsələləri həll edərkən bu “sıçrayışlarla” saymaqdan istifadə etmək göstəricilərinin tapmaq (Riy.III.1., Riy.III.2.)
Ön şərtlər: Toplama və çıxma əməllərini yerinə yetirərkən 2 aralıqla, 5 aralıqla, 10 aralıqlı “sıçrayışlarla”
saymaq qabiliyyəti.
Ev tapşırığını yoxlayırıq. Şagirdlər cədvəlləri və ədədlər oxunu tapşırıqlar dəftərə köçürməlidirlər,
sözləri dairələməyi, damaların doldurulmasını orada yerinə yetirməlidirlər.
1 -ci məsələdə saylar müvafiq onluqlarla, yüzlüklərlə, təkliklərlə, təkliklərlə, onluqlarla, yüzlüklərlə
həyata keçirilir.
2 -ci məsələdə 290 buraxılmışdır. 3 – cü məsələdə isə 100.
4 - 7 -ci məsələlərdəki cədvəlləri doldurmaqda şagirdlər çətinlik çəkməməlidirlər.
Sonra 13 - 14 -cü məsələləri həll edirik. Bu məsələləri hər bir şagird müstəqil şəkildə həll etməyi bacara
bilər. Bu diaqnostik tapşırığı yerinə yetirməyi yoxlamqla adı çəkilən məqsədə çatmağın qiymətləndirilməsi
baş verir – müəyyənləşdiririk ki, şagirdlər onluqları və yüzlükləri saymağı necə mənimsəyirlər. Buradaca bu
nəticələri qısa şəkildə yekunlaşdıra və vurğulanmış qüsurları qeyd edə bilərsiniz.
Ev tapşırığı olaraq sinifdə təhlil olunmuş bir neçə bənzər çalışmanı tərtib və həll etməyi verə bilərik.

78-ci dərs
Mövzu: Onluqlarla, yüzlüklərlə saymaq.
Məqsəd: Göstərilmiş mövzular ətrafında biliyi gücləndirmək və dərinləşdirmək.
Ön şərtlər: Onluqlarla və yüzlüklərlə irəli və geri saymaq təcrübəsi.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra yekunlaşdırıcı “Testlər” və “Düşün” rubrikası ilə təqdim olunan
məsələlərdən istifadə etməklə biliyi dərinləşdirmək prosesini davam etdiririk.

100

-ci məsələdə cavab almaq üçün şagird cədvəli dəftərə köçürtməli və onu doldurmalı idi. Bu
məsələnin analojisi olaraq 9 -cu məsələni həll edərkən, şagirdlər cədvəli tərtib etməyi və doldurmağı özləri
fikirləşməlidir. 		
Hər hansı şagird bu oxşarlığı görməyi bacarmazsa, başqa şagirdlərin mülahizələrinin müzakirəsi və bizim
köməkliyimizlə işləməyə davam edirik.
“Düşün” rubrikası ilə təqdim olunmuş məsələlər maraqlıdır, çünki, məsələn, 299-dan əvvəl onluqlarla
sayarkən, yeni yüzlüyə keçid alırıq. Buna görə bu məsələnin həllini suallar verməklə icra edə bilərik:
– 299 neçə onluqdan ibarətdir? (29)
– 29-cu onluqdan sonra olan onluq hansı ədəddir? (30 onluq= 300)
– 299-da 29 onluqdan əlavə neçə təklik var? (9 təklik)
– Onluqlarla sayarkən 299-dan sonra nə olacaq? ( 30 onluq, 9 təklik – 309). 2-ci məsələ üçün şagirdlər
sinifdə həll olunmuş 13 -cü və ev tapşırığının 8 -ci məsələləri ilə hazırlaşdılar. Nikonun 6 günə (15, 30, 45,
60, 80) 100 larisi toplanacaq. Zezvanın daha artıq toplanacaq.
Şagirdlərə oxşarlıqları qavrama qabiliyyətini qazandırmamız çox önəmlidir. Buna görə ev tapşırığı üçün
yenə sinifdə həll olunmuş hər hansı məsələni seçməli və şagirdlərə bu məsələ və yenə bəzi təhlil olunmuş
məsələyə oxşar tərtib və həll etməyi tapşıraq.
8

§7. Ən yaxın onluğu və yüzlüyü sadalayaq
Bu paraqrafa iki dərs ayırırıq
79-cu dərs
Mövzu: Ən yaxın onluq, yüzlük.
Məqsəd: Ədədə ən yaxın onluğu və ya yüzlüyü söyləmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək. Onluqlarla və
yüzlüklərlə saymaqdan istifadə etmə vərdişlərinin qazanılması (Riy.III.1.)
Ön şərtlər: Minliklərlə, yüzlüklərlə saymaq vərdişləri.
Resurslar: Lövhə, dərslik, dəftər.
Dərsə əvvəlki materialı təkrarlamaqla başlayırıq. Bu təkrarlamaq həm də yeni mövzunun öyrənilməsi
üçün müəyyən hazırlıqdır.
Beləliklə, onluqlarla saymaq “yuvarlaq” yüzlükdən başlayır.
Şagirdlərə müraciət edirik:
– 148-i əvvəlcə onluqların əks olunduğu ədəd oxu üzərində təsvir etmək istəyirik: 120, 130, 140,150,
160.
– Saymağa hansı ədəddən başlayaq?
Şagirdlər 148-in “solunda” hər hansı onluğu sadalamağa çalışırlar: 120, 130, 140.
– 148 hansı onluqlar arasındadır (140 və 150 arasında).
– 140 və 150 arasında neçə təklik var) (10)
- Təkliklərlə sayarkən, 140 dan sonra neçə vahid saydıqdan sonra 148 alırıq?
– 150-yə qədər yenə neçə vahid qalır?
– 148 ən çox hansı ədədə yaxındır?
– Bu aralığın orta ədədi hansıdır? (145)
– 148, 145-in sağındadır yoxsa solunda?
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Son iki suala cavab verdikdən sonra şagirdlər təxmin edirlər ki, ədədə ən yaxın onluğu göstərmək üçün
qonşu yuvarlaq onluqlar arasındakı aralığın orta ədədini tapmaq əlverişlidir və verilmiş ədədin orta ədədin
sağında və yaxud solunda olduğuna diqqət etməliyik.
Ən yaxın yüzlüyün söylənməsini də analoji olaraq müzakirə edəcəyik. 243-ə ən yaxın yüzlüyü tapaq.
– Bu ədəd hansı yüzlüklər arasındadır ( 200 və 300 arasında).
– Onlar arasında neçə onluq var? (10)
– 243 neçənci onluğa aiddir? (beşinciyə).
– Aralığın 200 və 300 ədədi arasında orta ədəd hansıdır? (250).
– 250, 243-ün sağındadır yoxsa solunda?
– Təkliklərlə saysaq 200-dən neçə vahid sonra 243 alarıq?
– 300-ə qədər neçə vahid qalır, 43-dən çox yoxsa az?
– 243-ə ən yaxın yüzlük hansıdır? (200).
Bu aktivliklər dərsdə göstərilmiş 1 və 2 -ci məsələlər əsasında keçirilir. 3 - 5 -ci məsələlərin həllini də
eyni şəkildə edə bilərik - lövhədə düz xətt çəkək və üzərində ədədləri əks etdirək.
Ən yaxın onluq, yüzlük bir deyil, iki ədəd olduğu zaman “orta” ədədlərin hallarını da təhlil edə bilərik.
Məsələn, 155 üçün ən yaxın onluqlar 150 və 160-dır; 250 üçün ən yaxın yüzlüklər 200 və 300-dür.
7 -ci məsələni birgə həll etdikdən sonra dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirilməsi məqsədilə
şsgirdlərdən 8 və 9 -cu məsələləri dəftərlərində həll etməyi xahiş edirik.
8 -ci məsələdə 350-dən böyük olan istənilən ədədi söyləyə bilərik, aydındır ki, 350-ni də deyə bilərik,
ona ən yaxın yüzlük 400-dür.
9 -cu məsələdə ədəd oxunda ədədlər artıq göstərilmişdir: 235, 240 və 245 ədədləri göstərilməlidir: 236,
237, 238, 239, 241, 242, 243, 244 bunlara ən yaxın onluq 240-dır. Onların arasında gördüyümüz kimi 255 və
249 yoxdur.
Ev tapşırığı olaraq

1

- 7 -ci məsələləri veririk.

80-ci dərs
Mövzu: Ən yaxın onluqlar, ən yaxın yüzlüklər.
Məqsəd: Ən yaxın onluğu və yüzlüyü sadalamaq qabiliyyətini inkişaf etdirmək (Riy.III.1.)
Ön şərtlər: “İrəli” və “geri” on və yüz aralıqla ritmik saymaq vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Ev tapşırığını yoxlayırıq, təkrarlamaq və biliyin gücləndirilməsi üzərində işləyirik. Bu məsələlərin həllində
şagirdlər çətinlik çəkməməlidirlər, onların hər birinin oxşarı sinifdə həll olunub.
Şagirdlərin məsələlərdəki şəkillərlə bağlı sualları ola bilər – 350-yə ən yaxın yüzlük 300 yoxsa 400-dür?
450-yə ən yaxın yüzlük 400 yoxsa 500-dür? Xatırladırıq ki, hər bir halda ən yaxın yüzlük hər iki ədəddir.
Ev tapşırığı olaraq müəyyən sayda üç rəqəmli ədədləri seçməyi və hər biri üçün ən yaxın onluğu və
yüzlüyü sadalamağı tapşıra bilərik.
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§ 8. Təkrar
Təkrara iki dərs ayıraq.
81-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin çoxalma və ya azalma ilə düzülüşü, ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi, ədədin
mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində göstərilməsi, ədədin qiymətinin göstərilməsi.
Məqsəd: Verilmiş mövzuları təkrarlamaq, biliyin möhkəmləndirilməsi (Riy.III.1., Riy.III.2.)
Ön şərtlər: Ən yaxın onluğu və ən yaxın yüzlüyü sadalamaq, ədədləri yazılı və şifahi nömrələmək,
müqayisə etmək, ədədin qiymətini göstərmək bacarıq-vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Təkrar məsələlərin bir hissəsini sinifdə həll edirik. Müstəqil iş apara bilərik. Məsələn, sinifdə 3-7-ci
çalışmaları verdik. 3 , 7 , 8 , 11 , 13 -ci məsələləri verək. Onların yerinə yetirilmə keyfiyyətini yoxlayaq.
Bu diaqnostik yazı bizə imkan verir ki, şagirdlər tərəfindən materialın mənimsənilmə məsələsini təhlil edək, işi
bu və ya digər istiqamətdə gücləndirək, müvafiq diqqəti şagirdlərin təhsilinə yönəldək. Nəticələr yüksək olarsa,
tədrisin intensivliyini və mürəkkəbliyini yüksəldə bilərik (imkan daxilində).
Ev tapşırığı olaraq isə 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 9 , 10 , 12 , 14 , 15 -cı çalışmalardan istifadə edək.

82-ci dərs
Mövzu: Mərtəbələr cədvəlini tərtib etmək, onluqlarla, beşliklərlə saymaq, ən yaxın onluğu, yüzlüyü
sadalamaq.
Məqsəd: Keçilmiş mövzuları təkrarlamaq, biliyi gücləndirmək (Riy.III.1., Riy.III.2.)
Ön şərtlər: “Sıçrayışlarla” saymaq, ən yaxın onluğu və yüzlüyü sadalamaq vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Ev tapşırığını yoxlayırıq və təkrar üçün ayrılan hissədən məsələləri həll etməyə davam edirik, bir hissəsi
sinifdə, qalanı – evdə yerinə yetirilir. Məsələn, sinifdə 18 və 22 -ci məsələlər həll oluna bilər.
Qalan vaxtı riyazi oyun üçün istifadə edə bilərik: “Üç rəqəmli ədəd tərtib edək”. Bu oyun da keçilmiş materiala aiddir. Oyundan əvvəl şagirdlərə birrəqəmli və ikirəqəmli ədədləri xatırlada bilərik. Şagirdlər birrəqəmli
ədədləri (məsələn, 2,3,5), ikirəqəmli ədədləri (məsələn, 10,18, 99) sadalamağı bacarmalıdırlar. 3 rəqəmlə
yazılan ədəd üçrəqəmli ədəddir, məsələn, 348 üçrəqəmli ədəddir; mərtəbələr cədvəlini doldurmağı da yada
salaq:
yüzlüklər
3

onluqlar
4

təkliklər
8

Mərtəbə vahidlərinin cəmi olaraq bu ədəd belə parçalanır:
			
300+40+8 (3 yüzlük, 34 onluq, 8 təklik).
Riyazi oyun: “Üç rəqəmli ədəd tərtib edək”.
Riyazi oyunun keçirilməsinin əhəmiyyəti haqqında biz artıq söhbət etdik. Təqdim olunan riyazi oyun
şagirdlərdə yaddaş, diqqət, nəzarət, özünü yoxlamaq bacarıqlarını inkişaf etdirməyə şərait yaradır. Əldə
olunmuş biliyi gücləndirmək, lazimi və operativ şəkildə təqdim etmək.
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Hər bir şagirdin məsuliyyət hissini inkişaf etdirmək önəmlidir – onun düzgün hərəkəti komandanın ümumi qələbəsinin təminatıdır. Şagirdlərin fəallığını və qələbəyə doğru səy göstərməsini inkişaf etdirmək yarış
vaxtı önəmlidir. Bununla yanaşı öyrənilmiş mövzuların təkrarlanması, gücləndirilməsi davam edir; oyun vaxtı
pedaqoji məsələlərin həlli də aparılır.
Təqdim olunan oyunun nəticələrini qiymətləndirən zaman ədədlərin düzgün təqdim edilməsi hərəkətin
sürəti nəzərə alınır. Əgər sinifdə 20-dən artıq şagird varsa, qalan şagirdlər 3-cü qrupu yaradır, qalib qrupla
görüşürlər. Lazım gəldikdə, 3-cü qrup məğlub komanda ilə tamamlanır. Sinifdə 30-dan artıq şagird olarsa,
4-cü qrupu da yarada bilərik (burada da lazım gəldikdə komandanın birləşməsi baş verir). Yarış iki komanda
arasında davam edir. Qaliblər bir-biri ilə görüşürlər.
Sinifdə 20-dən az şagird olarsa, oyun yenə də qurula bilər. Komandaların bəzi üzvünə iki rəqəm paylanır.
Üzərində rəqəmlər yazılmış olan kartlar onların əlində olur və lazım gəldikdə müvafiq rəqəmi açırlar.

§ 9. Yüzlükləri toplayaq, minlikləri toplayaq
Paraqrafa üç dərs ayırırıq
83-cü dərs
Mövzu: “Yuvarlaq” ədədlərin ( yüzlüklərin, minliklərin) toplanması.
Məqsəd: Ondan kiçik ədədlərin toplanmasından istifadə etməklə yüzlüklərin və minliklərin toplanmasını
nümayiş etdirmə vərdişlərinin qazanılması; yüzlük və minlik modellərindən istifadə etməklə şifahi hesablama üsullarına sahiblənmək və məsələləri həll edərkən təhlil olunmuş materialdan istifadə etmə bacarığının
qazanılması. (Riy.III.1.,Riy.III.2., Riy.III.4.)
Ön şərtlər: Yüzlüklər, minliklər, 20 civarındakı ədədlərin toplanması.
Resurslar: Gürcü pul nişanları, dərslik.
Dərsi keçmiş materialı təkrarlamaqla, yüzlüklərlə saymağı təkrarlamaqla başlayırıq; bu dəfə 100-dən
başlayırıq və yüzlüklərlə sayırıq.
Toplananları oyuncaq pullardan istifadə etməklə nümayiş etdirə bilərik. Şagirdlərə əvvəlcə 5 “yüz larilik”, sonra 3 “yüz larilik” göstəririk.
– 5 “yüz lariliyi” təşkil edən məbləğ hansı ədədlə əks olunur?
– 3 “yüz lariliyi” təşkil edən məbləğ hansı ədədlə əks olunur?
– 5 “yüz larilik” və 3 “yüz larilik” cəmi nə qədər məbləği təşkil edir?
– Necə tapırıq? Cəmi neçə 100 larilik var? Necə tapırıq? (5+3).
– Beləliklə, cəmi nə qədər məbləğimiz var? (800 lari, çünki 8 ədəd yüz lariliyimiz var).
– 5 yüzlük və 3 yüzlüyün cəmi nəyə bərabərdir? Necə tapırıq?
– 500+300 nəyə bərabərdir?
– İndi, tutaq ki, cəmi 50 dənə 100 lariliyimiz var. Nə qədər pulumuz olacaq?
10 yüzlük 1 minlikdir, 50 yüzlük neçə minlikdir? Sayaq: 10 yüzlük - 1 minlikdir, 20 yüzlük - 2 minlikdir, 30 yüzlük – 3 mindir, 40 yüzlük - 4 minlikdir, 50 yüzlük - 5 minlikdir.
- 5 minlik + 3 minlik və ya 5000 +3000 nəyə bərabər olacaq? (8 minlik). Minliklərin toplanmasını
təkliklərin toplanması ilə əlaqələndirmək şagirdlər üçün daha asan başa düşüləndir.
1 - 9 -cu məsələlərin əyani olaraq göstərilməsindən sonra, şagirdlərə 10 - 13 -cü məsələləri sinifdə
müstəqil şəkildə həll etməyi tapşıraq.
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Ev tapşırığı olaraq 1 - 10 -cu məsələləri veririk. Nisbətən güclü şagirdlər üçün bu material
artıq dərəcədə sadə görünə bilər. Onlar üçün məsələləri bu başlığın yekunlaşdırıcı məsələlərindən seçin.

84-cü dərs
Mövzu: Yüzlüklərin, minliklərin toplanması.
Məqsəd: Yüzlüklərin və minliklərin toplanması vərdişlərinə yiyələnmək (Riy.III.1., Riy.III.2.)
Ön şərtlər: 20 dairəsində ədədlərin toplanması, yüzlükləri və minlikləri (“yuvarlaq” rəqəmləri) ayırma
vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, gürcü pul nişanları.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra 14 - 19 -cu məsələlərin həllinə keçirik.
14 - 17 -ci məsələlərdə üç-üç toplananımız var. Onları toplayarkən əvvəlki dərsdə aparılmış müzakirəyə
oxşar şəkildə davrana bilərik.
Məsələn, 200+400+100 cəminin hesablanması 2 yüzlüyün, 4 yüzlüyün və 1 yüzlüyün toplanmasını bildirir.
Bu toplananın nümayişi gürcü pulunun surəti ilə də aparıla bilər ki, hər şey 2+4+1 cəminin hesablanmasına
gəlib çıxacaq və beləliklə, 7 yüzlüyümüz, 700 olacaq.
17 3000+1000+4000 cəminin hesablanması 3 minlik, 1 minlik və 4 minliyin toplanmasını bildirir;
Məlumdur ki, 8 minliyimiz olacaq,
3000+1000+4000=8000.
18 -ci məsələnin şərtinə əsasən cəmi hesablanmalıdır: 200+200+100.

Şərti qısa olaraq belə yaza bilərik:
Qivi – 6 000
Demetre – 2000-lə çox, nəinki
Demetre – ?

6000+2000=8000 (lari)

Ev tapşırığı olaraq şagirdlərə sinifdə təhlil olunmuş məsələlərə oxşar iki-üç məsələ düşünməyi və həll
etməyi tapşırın.

85-ci dərs
Mövzu: Yüzlüklərin, minliklərin toplanması.
Məqsəd: Yüzlüklərin və minliklərin toplanmasına dair nümunələr üzərində yoxlama üsulunun istifadəsi
haqqında məşq (Riy.III.1, Riy.III.2.)
Ön şərtlər: Yüzlüklərin, minliklərin toplanma təcrübəsi.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Dərsə ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq. Əgər əmin olsaq ki, şagirdlər yüzlüklərin və minliklərin
toplanmasını yaxşı mənimsədilər, yeni növ çalışmalara – yoxlama üsulu ilə 500 lariliyin xırdalanmasının sona
qədər öyrənilməsinə keçid alırıq (məsələ 20 ).
Hər hansı bir qaydaya riayət etsək daha yaxşı olar, məsələn, maksimum sayda 200 larilik əskinasların
istifadə halları ilə başlayacağıq:
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500=200+200+100 (2 ədəd 200-larilik)
		
500=200+100+100+100 (1 ədəd 200- larilik)
		
500=100+100+100+100+100 (0 ədəd 200- larilik)
Buradaca şagirdlərə oxşar məsələləri təklif edə bilərik: 300 larinin göstərilməsi, 700 larinin göstərilməsi,
800 larinin göstərilməsi.
Məsələn, 700 larinin göstəriş hallarını belə izah edə bilərik.
		
700=200+200+200+100
		
700=200+200+100+100+100
		
700=200+100+100+100+100+100
		
700=100+100+100+100+100+100+100.
– Cəmi neçə yolumuz var?
– Bu hallara diqqət yetirdikdən sonra, deyə bilərsinizmi 100 lariliklər və 200 lariliklərlə 800 larinin
oxşar formada “toplanmasının” neçə yolu var.
21 və 22 -ci məsələlərdə toplananların yer dəyişməsinə diqqət yönəldilmişdir;
			
3+1=1+3,
		
3 yüzlük + 1 yüzlük = 1 yüzlük + 3 yüzlük
		
300+100=100+300

§ 10. Alt-alta yazmaqla toplayaq. Onluqları ayırmağımız lazımdır
Bu paraqrafa 3 dərs ayırırıq
86-cı dərs
Mözu: Alt-alta yazmaqla toplayaq.
Məqsəd: Təkliklərin toplanmasından sonra onluqların ayrılmasını həyata keçirmə halları da daxil olmaqla,
mövqeli say sisteminin nümayişindən istifadə etməklə üç rəqəmli ədədləri toplama vərdişlərinin qazanılması.
Təcrübi məsələləri həll edərkən təhlil olunmuş mövzulardan istifadə etmək bacarığını inkişaf etdirmək. (Riy.
III.2, Riy.III.4., Riy.III.7.)
Ön şərtlər: İki rəqəmli ədədlərin alt-alta yazmaqla toplama vərdişləri.
Resurslar: Gürcü pul nişanları, dərslik.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra dərsdə qarşıya qoyulan əsas məqsədin yerinə yetirilməsinə keçirik.
Mövqeli say sistemində ədədin təqdim edilməsinin əyani illüstrasiyalarından istifadə etmə alt-alta yazmaqla
toplama alqoritminin mənimsənilməsinə şərait yaradır. Gürcü pulundan, əskinaslar və 1 larilik sikkələrdən
istifadə edə bilərik.
125 və 213-ü toplayırıq. 125 larimiz var, bunu 125 ədədi kimi göstərə bilərik – yüzlük, onluq və
təklikdən istifadə etməklə. 1 “yüz larilik”, 2 “10 larilik” və 5 “bir larilik” götürürük, 125-in onluq sistemdə
nümayişi bunun vasitəsi ilə baş verir. 213-ü belə göstəririk - 2 yüzlük, 1 onluq, 3 təklik, müvafiq olaraq 2 “yüz
larilik”, 1 “on larilik” və 3 “bir larilik” alırıq.
– Cəmi neçə bir lariliyimiz var? (8).
– Cəmi neçə on lariliyimiz var? (3)
– Cəmi neçə yüz lariliyimiz var? (3)
– 8 təkliklə, 3 onluq və 3 yüzlüklə hansı ədəd yaranacaq? (338).
– 125 lari və 213 larinin cəmi nəyə bərabərdir? (338 lari).
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–

Toplamanı alt-alta yazaq:
125
+ 213
338

– İndi 2 “yüz larilik”, 2 “on larilik”, 6 “larilik” götürək (onların hər birini şagirdə aydın şəkildə
göstərək).
– Nə qədər məbləğimiz var? (226 lari).
– 226 neçə yüzlük, onluq və təklikdən yaranacaq?
– İndi 3 “yüz larilik”, 6 “on larilik” və 8 “bir larilik” götürək.
– Hansı ədədin nümayişi baş verir? (368-in)
– 226 lari və 368 larinin nə qədər məbləğ təşkil etdiyini necə başa düşə bilərik? (toplayaq).
– Neçə ədəd “bir lariliyimiz var”? (14).
– “10 lariliklər”? (8).
– “100 lariliklər”? (5)
– Təkliklər mərtəbəsindəki təkliklərin miqdarı 10-dan çox ola bilər? Təkliklər mərtəbəsindəki ədədi
necə tapa bilərik?
Bu hal iki rəqəmli ədədlərin toplanması zamanı artıq təhlil olunmuşdur, buna görə onu şagirdlər daha asan
dərk edirlər. Əgər yenə də şagirdlərin bu suala cavab verməyi bacarmadığını aşkar etsəniz, onlara kömək edək.
10 ədəd “təklik lariliyi” bir ədəd “on lariliklə” dəyişək.
– Hansı prosesi etdik? (təkliklərdən onluq əldə etdik).
– Cəmi neçə təklik qaldı? (4), indi cəmi neçə onluq var? (9).
– Cəm olaraq hansı ədədi aldıq?
226
+ 368
594

Bu iki misalın ətraflı təhlilindən sonra şagirdlər müstəqil şəkildə 5 - 10 -cu məsələləri yerinə yetirmək
üzərində işləyə bilərlər. Bunu etməkdə onlara dərslikdə təhlil edilmiş 1 , 2 , 3 , 4 -cü məsələlərin nümayişi
də kömək edəcək. Onların nəticələrini yoxladıqdan sonra, dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün,
əlavə olaraq 11 - 12 -ci məsələləri veririk. Biz bu məsələlərlə şagirdlər tərəfindən materialın mənimsənilmə
səviyyəsini yoxlayırıq.
Qeyd etməliyik ki, yalnız onluqların ayrılması lazım gəldiyi halları müzakirə edirik (təkliklərin
“doldurulması” baş verir).
Ev tapşırığı olaraq 1 - 17 -ci məsələləri veririk.

87-ci dərs
Mövzu: Alt-alta yazmaqla toplama.
Məqsəd: Materialı mənimsəmək səviyyəsini yoxlamaq, ədədlərin alt-alta yazmaqla toplanmasını yerinə
yetirərkən, biliyin gücləndirilməsi və dərinləşdirilməsi. (Riy.III.4., Riy.III.7.).
Ön şərtlər: İkirəqəmli ədədləri alt-alta yazmaqla toplama vərdişləri.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığının 1 - 12 -ci məsələləri alt-alta yazmaqla toplanmanın yerinə yetirilməsi nümunələridir.
13 - 16 -cı məsələlər isə toplanmanın xassələrini və sıfırın xassəsini göstərir. Bu məsələlərin məktəbdə
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ətraflı şəkildə müzakirə edib və bu xüsusiyyətlərin əhəmiyyətini vurğulamamız arzuolunandır. Məsələn, 32+119
cəminin toplanmasından şagird 119+32 cəminin hesablanmasını üstün tuta bilər – nəticə isə eyni olacaq.
Ev tapşırığı olaraq şagirdlərə əvvəlcə verilmiş şəkillərə əsasən (məsələn, 246+27) iki-üç məsələni tərtib
və həll etməyi tapşıra bilərik.

88-ci dərs
Mövzu: Alt-alta yazmaqla toplama.
Məqsəd: Alt-alta yazmaqla toplamağı yaxşıca dərk etmək (onluqların ayrıldığı halda), seçmək üsulundan istifadə etmək bacarığını inkişaf etdirmək (Riy.III.4., Riy.III.7.)
Dərsin bir hissəsi ev tapşırıqlarının yoxlanmasına və ədədlərin alt-alta yazmaqla toplanması zamanı
onluqların ayrılması lazım olan misallar üzərində məşqə ayrılır.
Sonra “Düşün” rubrikasının məsələlərinin həllinə keçirik ki, onların həlli zamanı şagirdlərə köməyimiz
lazım gələ bilər.
“Düşün” məsələlərinin həlli seçmək üsulunun istifadəsini nəzərdə tutur. Əgər onluqların rəqəmi
təkliklərin rəqəmindən 7 vahid çoxdursa, təkliklərin rəqəmi 0, 1 və ya 2 ola bilər. Yüzlüklərin rəqəmi təkliklərin
rəqəmindən 1-lə az olduğundan və onun 0 ola bilməməsindən, təkliklərin rəqəmi hökmən 2-dir. Burada məsələn,
onluqların rəqəmi ilə göstərilmiş ədəd 7 vahid böyükdür desək, daha dəqiq olardı. Bu formal sərtliyi qorumuruq ki, şagirdlər məzmunu başa düşməkdə çətinlik çəkməsinlər.
İkinci məsələ də eyni şəkildə həll olunacaq: çünki yüzlüklərin rəqəmi təkliklərin rəqəmindən 7 vahid çox
olduğundan, təkliklərin rəqəmi 0, 1 və ya 2 ola bilər. Onluqların rəqəmi təkliklərin rəqəmindən 2 vahid az
olduğundan, buna görə təkliklərin rəqəmi 2-dir, yüzlüklərin - 2+7=9, onluqların – 2-2=0. Cavab: 902.
3 Köməkçi sual verə bilərik: birinci toplananın cəmi 126 vahid çoxdur. Beləliklə, cəmi almaq üçün
birinci toplanana nə əlavə etməliyik? (126); ikinci toplanan 126 imiş. Bu məsələ üçün misallar hazırlaya
bilərik: 20+5=25, 15+4=19, . . . hər bir misalda alınan cəmdə ikinci toplanandan birinci toplanan çoxdur.
4 Şagirdlər nəzərə almalıdırlar ki, onluqlara ayırırıq: 7+4=11 misalı göstərilmişdir:
347
+ 124
471
5

444+444=888.

6 Payızda az əkdilər, demək yazda - 147 ədəd çox 219+147=366.

Evə şagirdlərə burada təhlil olunmuş 2 , 3 və 4 -ci məsələlərə oxşar məsələləri tərtib və həll
etməyi veririk.
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§11. Alt-alta yazmaqla toplayaq. Yüzlüyə, onluğa ayıraq
Bu paraqrafa 3 dərs ayırırıq
89-cu dərs
Mövzu: Alt-alta yazmaqla toplama; yüzlüyün, onluğun ayrılması halları.
Məqsəd: Alt-alta yazmaqla toplamaq alqoritmini təsvir etmə bacarığını inkişaf etdirmək; yüzlüyün,
onluğun ayrılması hallarını təhlil etmək; qazanılmış biliyi praktiki məsələlərdə istifadə etmək. (Riy.III.2., Riy.
III.4., Riy.III.7.)
Ön şərtlər: Alt-alta yazmaqla toplama (onluğun ayrılması hallarında) bacarığı.
Resurslar: Gürcü pulu əskinaslarının (10-lariliklər, 100-lariliklər) surətləri.
Əvvəlki dərsdə olduğu kimi, gürcü pulu əskinaslarının surətlərindən istifadə edirik və ədədlərin onluq
mövqeli sistemdə göstərişlərinin illüstrasiyalarına əsasən yeni halı təhlil etmək üçün hazırlaşırıq.
Bu məqsədlə yenə də yalnız 10 larilikləri ayırmaq lazım gəldiyi hala qayıdırıq.
Başlanğıc olaraq məsələn, 3 “yüz larilik”, 4 “on larilik” və 7 “bir larilik” alırıq və sonra şagirdlərə müraciət
edirik.
– Bu əskinaslar birlikdə hansı məbləği göstərir? 347 larini.
– Yenə 4 “yüz larilik”, 4 “on larilik” və 5 “bir larilik” götürək. Bu əskinaslar hansı məbləği göstərir? 445
larini.
– Bu hər iki məbləğin birlikdə hansı məbləği göstərdiyini necə başa düşə bilərik? (ədədləri toplamalıyıq)
- Əgər hər iki məbləği birləşdirsək, baxaq, hansı əskinaslarımız olacaq (cəmi 7 ədəd “yüz lariliyimiz”,
8 ədəd “onlariliyimiz” və 12 ədəd “bir lariliyimiz” var).
– Bu məbləği ədədlə göstərməyə çalışaq. Bunun üçün necə davranmalıyıq? ( 12 larini 10 ədəd “bir
lariliyə” ayıraq, onu 1 ədəd “10 lariliklə” dəyişək).
– Artıq neçə “10 lariliyimiz” var? (4+4+1).
– Bütün bu prosesi belə yazırıq:
100 lariliklər

10 lariliklər

1 lariliklər

3

4

7

4

4

5

7

8

12

7

9

2

Bundan sonra yenə də görünən illüstrasiyalardan istifadə etməklə, yüzlüyü bölmək lazım gəldikdə bu halı
təhlil edəcəyik.
3 “yüz larilik”, 9 “on larilik” və 8 “bir larilik alırıq – bu əskinaslar birlikdə hansı məbləği göstərir? 398
lariyi.
– İndi 1 “yüz larilik”, 7 “on larilik” və 4 “bir larilik” götürək. Bu əskinaslar hansı məbləği göstərir? (174
lari.)
Mövqeli sistemdə ədədin göstərişi əlavə məbləğləri sadalamağı asanlaşdırır, üstəlik cədvəldə göstəririksə.
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100-lariliklər

10-lariliklər

1-lariliklər

3

9

8

1

7

4

Bu cədvəli sadalanmış ədədlərin mərtəbə cədvəlləri kimi də göstərə bilərik.
Yüzlüklər

Onluqlar

Təkliklər

3

9

8

1

7

4

İndi sual veririk - cəmi nə qədər məbləğimiz var?
8 bir larilik və 4 bir larilik birlikdə 12 laridir, mərtəbələr cədvəlində təkliklər sırasında bir rəqəm
yazılmalıdır – onluğu ayıraq, 1 onluq ayrılacaq və 2 təkliyimiz qalacaq, pul dilində desək - 1 on larilik və 2
bir lariliyi 12 bir lariliklə əvəz edək. Bundan sonra on lariliklərin sayı 17 (17 onluq) oldu. 17 onluğu isə 1
yüzlük və 7 onluqla əvəz edək, 17 onluq = 10 onluq = 1 yüzlük + 7 onluq;
Pul dilində desək - 17 on lariliyi 1 yüz larilik və 7 on lariliklə dəyişirik. İndi 5 yüzlüyümüz və 7
onluğumuz olacaq.
Bu prosesi belə yaza bilərik:
3
9
8
+
1
7
4
5
7
2
Burada onluqların da yüzlüklərin də ayrılması lazım oldu.
Gürcü pulu əskinaslarının surətindən istifadə etməklə yenə bir neçə misalı təhlil edə bilərik.
“Bloklardan” istifadə etməklə dərslikdə verilmiş 1 və 2 -ci məsələlərdə göstərilmiş illüstrasiyalar
oxşardır. Bu illüstrasiyalardan sonra lövhənin yanına çağırılmış şagirdlər bizim köməkliyimizlə 3 və 4 -cü
məsələlərdə verilmiş toplama hallarını müzakirə edirlər. Onların nəticələrini yoxlamağı bütün sinfə tapşırırıq.
Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədi yerinə yetirməyi qiymətləndirmək üçün şagirdlərə müstəqil işləmələri
üçün 5 - 10 -cu məsələləri veririk. Bu diaqnostik test ilə yeni materialı mənimsəmə səviyyəsini yoxlayırıq,
lazım gəldikdə əlavə çalışmalardan da istifadə edirik. Alınmış nəticələrin təhlilinə əsasən düzəlişləri iş
planımıza daxil edirik; ola bilsin bu və ya digər mövzuya diqqət yönəltmək lazım olsun, bəzi şagirdin akademik
və müstəqil işləməsi üçün spesifik problemlər üzə çıxsın. Bu mövzular da müdaxilə etməyi tələb edir.
Ev tapşırığı olaraq şagirdlərə 1 - 7 -ci məsələləri veririk.

90-cı dərs
Mövzu: Alt-alta yazmaqla toplama, onluğun, yüzlüyün ayrılması.
Məqsəd: Alt-alta yazmaqla toplama hallarına dair biliyin möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsi (Riy.
III.4., Riy.III.7)
Ön şərtlər: Alt-alta yazmaqla toplayarkən, onluğun ayrılması halı; yüzlüklərin, minliklərin toplanması.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını yoxlayırıq.
illüstrasiyası ilə bağlıdır.
1
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- 3 -cü məsələlər onluqların, yüzlüklərin ayrılması, üç rəqəmli ədədin

10 ədəd 1 larilik qələm üçün 10 lari lazımdır – 10 təklik 1 onluqdur.

10 ədəd 10 larilik 1 yüz lariliklə əvəz oluna bilər. Buradaca şagirdlərlə 10 onluğun 1 yüzlüklə ifadə
olunması haqqında söhbət etdik.
2

4 yüz larilik, 5 on larilik, 7 bir larilik və ya 4 yüzlük, 5 onluq, 7 təklik - 457 təklik – 457 laridir.
Bundan sonra üç rəqəmli ədədlərin toplama məsələlərinin yerinə yetirilməsinin dəqiqliyini yoxlayırıq.
Sinifdə, qalan 11 - 16 -cı çalışmaların alt-alta toplanmasını izah edirik, ev tapşırığı olaraq 8 - 12
-ci çalışmaları veririk.
11 - 16 -cı çalışmalar mərtəbələr cədvəlinin tərtibinin oxşarıdır, amma gürcü pulu əskinaslarının istifadəsi
bu cədvəllərin tərtib edilmə prosesini daha aydın göstərir.
3

91-ci dərs
Mövzu: Alt-alta yazmaqla toplama, onluğun, yüzlüyün ayrılması.
Məqsəd: Qapalı sonluqlu və açıq sonluqlu adlanan məsələlərin həllindən istifadə etməklə alt-alta
yazmaqla toplamaqla biliyin gücləndirilməsi (Riy.III.4., Riy.III.7)
Ön şərtlər: Üçrəqəmli ədədlərin alt-alta yazmaqla toplanması.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını yoxlayırıq – 8 - 12 -ci tapşırıqlarda yekunlaşdırıcı qapalı sonluqlu məsələlərlə mövzu
ilə əlaqəli məsələlərin təkrarını yekunlaşdırırıq. Yenə də gürcü pulu əskinaslarının istifadəsi üzərində məşq edirik; bu məsələlərin təcrübi əhəmiyyəti var; yeni Milli Tədris Planında da göstərilmişdir və ədədlərin mövqeli
sistemdə göstərilməsindən istifadə də (məsələn, ədədləri toplayarkən) yaxşı səslənir.
Əlavə məsələlər də həll oluna bilər.
Əlavə məsələlər
1 Buraxılmış rəqəmləri tapın
1)
			
5
+
6
3 2 6

2)

2 8
+3 6
0 2

2 Ədədləri verilmiş nümunəyə əsasən toplayın

1) 260+310
2) 570+240
3) 360+170
4) 540+290
Nümunə:
260+310=260+300+10=560+10=570.
I Üsul:
II Üsul:
260+310=(200+300)+(60+10)=500+70=570.

5) 430+180.

Alt-alta toplamaqla da hər bir cəmin qiymətini tapın.
İstifadə etdiyimiz toplama xüsusiyyətlərini bir daha aydın şəkildə izah etməliyik.
Ev tapşırığı formasında şagirdlərdən altı üç rəqəmli ədəd fikirləşməyi, hər hansı işarə ilə bu ədədləri iki
qrupa ayırmağı və bir toplananın birinci qrupdan, ikincinin isə ikincidən seçildiyi zaman, hər bir mümkün cəmi
tapmağı tələb etməliyik.
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§12. Yüzlükləri çıxaq, minlikləri çıxaq
Bu paraqrafa üç dərs ayırırıq
92-ci dərs
Mövzu: Yüzlüklərin, minliklərin çıxılması.
Məqsəd: Bir rəqəmli ədədlərin çıxılmasından istifadə etməklə yüzlüklərin, minliklərin çıxılması (Riy.
III.2.)
Ön şərtlər: Yüzlüklərlə, minliklərlə saymaq bacarığı.
Resurslar: Gürcü pulu əskinaslarının surəti, dərslik.
Ev tapşırığını təhlil etdikdən sonra dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirilməsinə keçirik.
Yenə oyuncaq puldan istifadə edə bilərik.
– 6 ədəd 100 lariliyimiz var idi. 300 lari xərclədik. Neçə larimiz qaldı?
– Neçə 100 larilik xərcləmişik? (3)
– Neçə yüz lariliyimiz qaldı? (6-3=3).
– Beləliklə, 600-300 fərqi zamanı nəzərə alırıq ki, 6-3=3.
- 6000-3000 çıxılması zamanı nəyi nəzərə almalıyıq? (6-3=3); 5000-2000 çıxan zaman? (5-2=3).
Bu müzakirədən sonra şagirdlər 3-16-cı çalışmaları müstəqil şəkildə həll edirlər.
17 - 18 -ci çalışmalar üzərində birgə olaraq çalışsaq daha yaxşı olar;
– Bir minlik neçə yüzlükdür? Beləliklə, 10 yüzlük neçə təklikdir?
– 10 ədəd 100 larilik neçə lari təşkil edir?
– 20 ədəd 100 larilik neçə lari təşkil edir?
– 30 ədəd 100 larilik neçə lari təşkil edir?
– 40 ədəd 100 larilik neçə lari təşkil edir?
Ədədi şüadan istifadə edə bilərik: 1000=10 yüzlük.
10 yüzlük

20 yüz

30 yüz

40 yüz

50 yüz

60 yüz

70 yüz

80 yüz

90 yüz

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Bu sxem ətrafında işləmək şagirdlərin mərtəbələr arasındakı əlaqələri dərk etməsini asanlaşdıracaqdır.
Burada onluq sistemin xüsusiyyəti haqqında müzakirə apara bilərik – hər sonrakı mərtəbənin vahidi
əvvəlki mərtəbənin 10 vahididir.
10 təklik 1 onluqdur, 10 onluq 1 yüzlükdür, 10 yüzlük 1 minlikdir.
Ev tapşırığı olaraq
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1

- 15 -ci çalışmaları veririk.

93-cü dərs
Mövzu: Yüzlüklərin, minliklərin çıxılması.
Məqsəd: Yüzlüklərin, minliklərin çıxılmasına dair biliyin gücləndirilməsi və dərinləşdirilməsi (Riy.
III.2.)
Ön şərtlər: Yüzlüklərlə, minliklərlə saymaq bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını yoxlayırıq.
Qapalı sonluqlu məsələləri (testləri) izah edirik.
1 - 11 -ci məsələləri həll etməkdə şagirdlər çətinlik çəkməməlidirlər. 12 - 15 -ci məsələləri
təhlil edərkən isə bəzi şagirdlərdə problemlər yarana bilər. Buna görə bu məsələləri sinifdə ətraflı izah etməliyik.
12

13
14

10 ədəd 100 larilik 1000 laridir. Onluq saydan istifadə edək.
10 yüzlük

20 yüz

30 yüz

40 yüz

50 yüz

1000

2000

3000

4000

5000

Bu sxem ilə izah olunur və bu sxem dərsliyə da daxil olunmuşdur.
Burada geri saymağı həyata keçirə bilərik:
300

400

500

600

700

800

Belə müzakirə edə bilərik: 5 ayda 500 qutu veriləcək
				
800–500=300.
15 Birinci şəhərdə 7000 vahid çoxdur, nəinki, ikincidə, beləliklə ikincidə 7000 vahid azdır, nəinki
birincidə:

9000–7000=2000.
Sinifdə yerinə yetirmək üçün şagirdlərə əlavə tapşırıqlar formasında belə məsələlər təklif edə bilərik:
20 təklik neçə onluqdur?
3 20 onluq neçə yüzlükdür?
5 20 yüzlük neçə minlikdir?
1

		 2
		 4
		 6

30 təklik neçə onluqdur?
40 onluq neçə yüzlükdür?
40 yüzlük neçə minlikdir?

Keçilmiş dərsi təkrarlamaq məqsədi ilə ev tapşırığı olaraq “təkrar” məsələləri veririk. Şagirdlərə kağızdan
göstərilmiş fiqurları kəsməyi və onları göstərilmiş qayda ilə qruplaşdırmağı tapşıra bilərik.
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94-cü dərs
Mövzu: Fiqurlar.
Məqsəd: Müstəvi fiqurun qrafik əksi göstərilmiş fiqurları/fiquru almaq üçün qruplaşdırma bacarığını
inkişaf etdirmək (Riy.III.8., Riy.III.9.)
Ön şərtlər: Müstəvi fiqurların tanınması-adlandırılması bacarığı.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Dərsdə qarşıya qoyulan məqsəd Milli Tədris Planının (Riy.III.9.) tələblərinə uyğun gəlir və onun yerinə
yetirilməsinin qiymətləndirilməsi təqdim olunan modellərin müzakirəsi ilə davam edir.
1

İki üçbucaqlı diaqonalına “kəsməklə” alınır.

Belə üçbucağı kəsməklə kvadrat alınmasında damaları saymağımız əmin
olmağımızda kömək edəcəkdir.
2

31 Üç üçbucaq aldıq. Məsələn, belə.

				 4 2 üçbucaqlı aldıq. Məsələn, belə.
5 2 düzbucaqlı aldıq. Məsələn, belə.
6

6 üçbucaqlı aldıq, daxili nöqtəni bütün nöqtələrlə birləşdirdik.
Daha mürəkkəb variantları da göstərmək olar. Məsələn,

7 İki kvadrat alınacaq.
8

Üçbucağı kəsdikdən sonra düzbucaqlı aldıq.

9

I variant			
II variant			

4 üçbucaq aldıq. Məsələn, belə:
III variant

Sinifdə məsələ qoya bilərik – düzbucaqlıdan 5 üçbucaqlı əldə edək:
Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirilməsi ilə əlaqəli olan bu aktivliklər şagirdlərdə əhəmiyyətli
bacarıqları inkişaf etdirir (həndəsi təsəvvürlər, kombinasiyalı düşüncə, təhlil və sintez).
Bu dəfə ev tapşırığı verməyə bilərik.
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§13. Alt-alta yazmaqla çıxaq
Bu paraqrafa 3 dərs ayırırıq
95-ci dərs
Mövzu: Alt-alta yazmaqla çıxaq.
Məqsəd: Alt-alta yazmaqla çıxma alqoritminin təsviri və onluğun ayrılması lazım gəldiyi halda istifadə
bacarığının inkişaf etdirilməsi.
Ön şərtlər: İkirəqəmli ədədləri çıxma və toplama vərdişləri (onluğun ayrılması halında da).
Resurslar: Gürcü pulu əskinaslarının surəti, dərslik.
Müəllimlərdən 3-cü sinifdə yerinə yetiriləsi tapşırıqları öz istədikləri şəkildə mürəkkəbləşdirməməyi
xahiş edək. Alt-alta yazmaqla çıxmanın bəzi halının təhlilini 4-cü sinif üçün saxladıq (məsələn, onluqlar
mərtəbəsinin rəqəmi sıfır olduğu zaman təkliklərin çıxılması zamanı yüzlükdən onluq ayırmalı oluruq.)
Dərsi onluğun və yüzlüyün ayrılması lazım olmadığı haldan başlayırıq.
“Yüz larilikləri”, “on larilikləri”, “bir larilikləri” yenə istifadə edə bilərik. 368 laridən 237 larinin
çıxılmasını belə yaza bilərik:
100 Larilik
3
2

10 Larilik
6
3

1 Larilik
8
7

Həmçinin mövqeli say sistemini bir daha nümayiş etdirməyimiz lazımdır;
Çıxmanı azalanın nümayişi ilə başlayırıq;
- 3 “yüz lariliyimiz”, 6 “on lariliyimiz”, 8 “bir lariliyimiz” var. 2 “yüz larilik”, 3 “on larilik”, 7 “bir
larilik” çıxmalıyıq.
– 7 “bir larilik”, 3 “on larilik”, 2 “yüz larilik” götürək, nə qalacaq? (1 “yüz larilik”, 3” on larilik” və 1
“bir larilik”)
– 3 yüzlükdən, 6 onluqdan və 8 təklikdən 2 yüzlüyü, 3 onluğu və 7 təkliyi çıxdıqdan sonra neçə yüzlüyümüz, onluğumuz və təkliyimiz qalacaq?
- 368-237 çıxdıqdan sonra hansı ədədi alacağıq? Bu ədədi ifadə bizə hansı ədədi verəcək?
– Necə çıxırıq?
Şagirdlər çıxmanın nəticəsini bizə göstərirlər.
– İndi ilkin məbləğ olaraq 361 larini götürək və ondan eyni məbləği çıxaq (müvafiq yazını lövhədə
göstəririk) – 3 6 1
237
–
–
–

Bir larilikləri çıxa bilərik? Necə edək?
1 on lariliyi 10 ədəd bir larilik olaraq xırdalayaq, 1 onluq=10 təklik, cəmi 11 təkliyimiz olacaq.
Çıxmadan sonra nə qalacaq?
Neçə on lariliyimiz qaldı?
5 11

361
– 237
Bundan sonra dərslikdə göstərilmiş sxem ətrafinda ətraflı söhbət edə bilərik. Şagirdlər kitab vasitəsi ilə
çıxma prosesini təsvir edirlər: təkliklərin çıxılması mümkün deyil, 1 onluq alırıq və 10 təklik olaraq parçalayırıq,
5 onluğumuz qalacaq və 11 təklik alacağıq. İndi təklikləri çıxırıq: 11-7=4, onluqları: 5-3=2, yüzlükləri: 3-2=1.
(Şagirdlər üçün bu proses yad deyil. İkirəqəmli ədədlərin çıxılması zamanı şagirdlər bu cür ayrılmaya əvvəllər
də müraciət edirdilər).

–

Qeydlər aparaq:
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Bu dərsdə yalnız onluğun ayrılması lazım gəldiyi halı müzakirə edəcəyik. Şagirdlərlə birlikdə (bizim
iştirakımızla) 2 - 5 , 6 və 9 -cu çalışmalarda çıxma əməllərini yerinə yetiririk. Dərsdə qarşıya qoyulan
məqsədə nail olmanı yoxlamaq üçün şagirdlərə müstəqil olaraq yerinə yetirməsi üçün 7 və 8 -ci çalışmaları
verək. Birində onluqları təkliklərə ayırmalıyıq, ikincidə isə bu ayrılma lazım deyil.
Ev tapşırığı olaraq

1

- 7 -ci məsələləri veririk.

96-cı dərs
Mövzu: Alt-alta yazmaqla çıxma.
Məqsəd: Alt-alta yazmaqla çıxma alqoritminin təsviri və istifadə olunması (o hal da daxil olmaqla ki,
ola bilsin yüzlüyün parçalanması da lazım olsun) bacarığının qazanılması (Riy.III.2.)
Ön şərtlər: Onluğun parçalanması zamanı alt-alta yazmaqla çıxmanı yerinə yetirilmə bacarığı.
Resurslar: Gürcü pulu əskinaslarının surəti.
Dərsə ev tapşırığını yoxlamaqla və çıxma zamanı yalnız onluğun parçalanmasının lazım olduğu halı
təkrarlamaqla başlayırıq; bu hallar dərsdə məsələnin şərtində qısa qeyd hazırlamaqdan istifadə etməklə
şagirdlərlə birlikdə izah etdiyimiz, 10 - 13 -cü məsələlərlə əlaqələnir;
10 Ağac – 652
4 12
6
5
2
iynəyarpaqlı – 238
– 238
qalan – ?
414
11

Narda – 304
Zoğalda – 410

0 10

410
– 304
1 0 6 dənə

Hansında çoxdur və nə qədər?
			
12

Hindtoyuğu – 215
Toyuq – 272

Hansı azdır və nə qədər?
		
			
13 Mixonun – 549 bal arısı
Kakonun – 416 bal arısı
Hansında daha çoxdur və nə qədər?

6 12

272
– 215
5 7 dənə

–

549
416
1 3 3 , Mixonun arı pətəyində 133
dənə çox bal arısı var.

Sonra yüzlüyün parçalanması lazım olduğu vaxt alt-alta yazmaqla çıxmanın bu formasının müzakirəsinə
keçirik.
Yenə gürcü pulu əskinasının surətindən istifadə edə bilərik.
Məsələn, deyək ki, 527-175 fərqinin mahiyyətini başa düşmək istəyirik. Bu ədədləri pul əskinasları ilə
göstərə bilərik.
5 yüz larilik, 2 on larilik və 7 bir larilik 527 lari edir.
1 yüz larilik, 7 on larilik və 5 bir larilik 175 lari edir.
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100 larilik

10 larilik

1 larilik

5

2

7

1

7

5

– Birinci məbləğin ikincidən nə qədər böyük olduğunu necə başa düşə bilərik? (çıxmanı yerinə
yetirərək)
– Bir lariliklərimiz 2 dəfə çoxdur – çıxmanı yerinə yetirə bilərik.
– 10 lariliklərin çıxılmasını bacara bilərikmi? 2<7, hələlik bacara bilmirik.
– 5-dən 1 yüz larilik götürək və 10 lariliklərə bölək, 10 on lariliyimiz olacaq. Beləliklə, indi 12 on
lariliyimiz var, 12>7.
– Geridə qalan yüz lariliklər 3 dəfə çoxdur. Beləliklə, birinci məbləğ ikincidən 352 lari çoxdur.
14-cü məsələni də ətraflı şəkildə təhlil edəcəyik. Burada da təkliklərin çıxılmasından sonra onluqların
çıxılması mümkünsüzdür, buna görə çıxılmanın bir yüzlüyünü 10 onluq olaraq parçalayırıq, onluqları sayı 10
vahid böyüyəcək, yüzlüklərin sayı 1 vahid kiçiləcək. Bu faktın bir neçə yolunu tapmaq təhsilin bu mərhələsində
vacibdir.
Bundan sonra bizim iştirakımızla 15 - 17 -ci çalışmalar açıq şəkildə izah olunacaq. Şagirdlər müstəqil
olaraq 18 - 21 -ci çalışmaları həll edirlər və belə kiçik diaqnostik test ilə dərsdə qarşıya qoyulan əsas məqsədin
yerinə yetirilməsini, yəni şagirdlərin çıxmanın bu ikinci halını necə mənimsədiklərini qiymətləndiririk.
Ev tapşırığı olaraq

8

- 18 -ci məsələləri veririk.

97-ci dərs
Mövzu: Alt-alta yazmaqla çıxma.
Məqsəd: Əvvəl iki dərsdə müzakirə olunmuş materialın təkrarlanması, biliyin gücləndirilməsi (Riy.
III.2., Riy.III.7.)
Ön şərtlər: Alt-alta yazmaqla çıxarkən onluğu və yüzlüyü parçalama bacarıqları.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Bu dərs bütünlüklə təkrara və alta-alta yazmaqla çıxmaya dair biliyin gücləndirilməsinə həsr olunur. Evə
tapşırıq olaraq verilmiş 8-18-ci məsələlərin həllini ətraflı şəkildə yoxlayırıq.
Şagirdlər məsələnin qısa qeyd formasını xatırlamalıdırlar: məsələn, 15 -ci çalışma:
15

Cəmi – 293
Oxudu – 148
Qaldı – ?
Cavab: qaldı: 145.

8 13

293
– 148
145

Səhvin aşkar edilməsi haqqında oxşar məsələni sinifdə də həll etdik.
Məsələ 14 :
628
– 266
462

117

Qiorqi unutdu ki, yüzlüklərin sayı 1 ədəd kiçildi. Əgər 2-nin üstündə 12, 6-nın üstündə 5 yazsaydı xəta
etməmiş olardı.
14

Bazar günü – 746
Bazar ertəsi

192 ədəd çox

Bazar ertəsi?
Bu qısa qeyd göstərir ki, bazar günü 192 ədəd çox bilet satıldı. Beləliklə, bazar ertəsi 192 ədəd az satılmışdır
və həll edərkən çıxmanı yerinə yetirməliyik.
Şagirdlər şərti belə “çevirməkdə” çətinlik çəkirlər, buna görə oxşar məsələləri sinifdə yenə etməliyik.
Əlavə çalışmalardan istifadə edin.
14

Mayda – 354
İyunda – 63 ədəd az
İyulda – ?

2 15

293
– 63
291

63 ədəd kiçiyi tapmaq üçün, 63 çıxmalıyıq
Şagirdlərə ev tapşırığı formasında sinifdə təhlil olunmuş çalışmalara oxşar iki çalışma fikirləşməyi və həll
etməyi tapşıraq. Onlara əvvəlcədən verilmiş ifadələrə uyğun çalışmalar tərtib etməyi tapşıra bilərik ki, bu da
daha sonra çalışmanın yoxlanılma prosedurunu bizim üçün asanlaşdıracaq.

§14. Şifahi hesablama üsulları
Bu paraqrafa üç dərs ayırırıq
98-ci dərs
Mövzu: Şifahi hesablama üsulları.
Məqsəd: Şifahi hesablamanın, onluqların, yüzlüklərin, minliklərin toplanmasının müxtəlif üsullarına
yiyələnmə. (Riy.III.2.)
Ön şərtlər: Onluqları, yüzlükləri toplama vərdişləri;
Resurslar: Dərslik.
Bu mövzu şagirdlər üçün nisbətən tanış materialı əhatə edir. Bu dərsdə tamamilə tanış mövzuların təkrarı,
yalnız onluqların, yüzlüklərin, minliklərin toplama hallarını təhlil edəcəyik.
Onluqları, yüzlükləri və minlikləri toplama və çıxma üsulları ayrıca verilmişdir.
1 - 9 -cu çalışmaların həllini şagirdlər müstəqil şəkildə bacaracaqlar. Lazım gəldikdə suallar verək və
şagirdlərdən əməllərin yerinə yetirilməsi haqqında rəy bildirməyi xahiş edək.
– Yazarkən hansı faktdan istifadə edirsiniz: 3000+2000=5000? və yaxud 3 minlik və 2 minliyin cəmi 5
mindir (3+2=5).
Sonra onluqların, yüzlüklərin, minliklərin toplanması və çıxılmasına keçid alırıq.
10 -cu və 11 -ci məsələlərin ətraflı təhlili, ədədi şüadan, onluqların sayılmasından istifadə etməklə
başlaya bilərik.
Bu məsələlərin təhlilindən sonra şagirdlər onluqların toplama, çıxma alqoritmini formalaşdıra bilərlər
(onluqların işarəsi müvafiq vahid əvəz olunur).
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18 -ci məsələni də ətraflı təhlil edə bilərik – yüzlüklərin toplanma (çıxılma) qaydasına diqqət yetirək. Bu

qaydanı hərəkətlərin əyani təsəvvürü ilə formalaşdıraq.
Hər bir yeni halı təhlil etməzdən əvvəl müvafiq misalın ətraflı təhlili aparılmalıdır.
Məsələn, 7500-2000.
– Azalan neçə yüzlükdən ibarətdir? (7)
– Ədəd nə qədər azalır? (2000)
– Neçə minlik çıxırıq? (2)
– Neçə minliyimiz qalacaq? (5)
– Hansı ədəd alınacaq? ( 5 minlik 5 yüzlük)
– Bu ədəd hansı formada yazılacaq? (5500)
Dərsdə sizin mülahizənizə və mövcud iş durumunu nəzərə almaqla 1 - 24 , 27 , 28 və 30 nömrəli
məsələlərdən seçir və təhlil edirik.
Qarşıya qoyulan məqsədi yerinə yetirməyi qiymətləndirmək üçün şagirdlərə müstəqil olaraq həll etmələri
üçün 25 , 26 , 29 və 31 -ci çalışmaları veririk. Burada bütün hallarımız var, verilmiş “yuvarlaq” onluq, yüzlük, minlik ədədi toplayırıq və yaxud çıxırıq.
Siz diaqnostik məqsədlə yerinə yetirilmiş bu işə diqqətlə göz gəzdirməli və alınmış nəticəni nəzərə
almalısınız.
Tapşırıq olaraq 1 - 21 -ci çalışmaları veririk.
99-cu dərs
Mövzu: Şifahi hesablama üsulları.
Məqsəd: Şifahi hesablama üsullarına yiyələnmək (ədədlərin mərtəbələr üzrə ayrılışından istifadə etməklə,
mərtəbələrin toplanmasından ya çıxmasından istifadə etməklə) (Riy.III.2.)
Ön şərtlər: “Yuvarlaq” ədədlərin toplama və çıxma vərdişləri..
Dərsə ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq. Xüsusi olaraq 1 - 3 -cü məsələlərin yerinə yetirilməsini
yoxlamaq əhəmiyyətlidir (digər məsələlərə oxşar məsələləri əvvəlki dərsdə sinifdə təhlil etdik).
Bu çalışmalarda ( 1 - 3 -cü) ədədlərin mərtəbə vahidlərinin cəmi olaraq parçalanması tələb olunur.
Bu fakt yeni üsulu mənimsəmək üçün lazımdır - mərtəbə vahidlərinin ardıcıl toplanmasından istifadə etməklə
şifahi toplama. 725+232-ni təhlil edək.
– İkinci toplanan neçə yüzlük, onluq və təkliyi əhatə edir?
– Əvvəlcə yüzlükləri toplayaq. Neçə yüzlük alacağıq?
– Onluqların nəticəsini toplayaq. Onluqlar neçə dəfə böyüyəcək? Neçə onluq alınacaq?
– İndi təklikləri toplayaq.
Şagirdlər asanlıqla aşkar edirlər ki, əgər mərtəbə vahidlərinin bölünməsi lazım olarsa, bu yolla toplama
əlavə proseslərə gətirib çıxaracaq. Lakin toplamanın öhdəsindən bu halda da gələ bilərik: 855+127
855
+ 100
955
			
			
Məsələn,		
			

+

955
20
975

+

975
7

738+134, 635+126, 755–236,
639+124, 683–224, 538+224.
683–224=683–200–20–4
538+224=538+200+20+4.
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Sonuncu toplamanı isə saydan istifadə etməklə yenə də şifahi olaraq yerinə yetirə bilərik 976, 977, 978,
979, 980, 981, 982. Belə də toplaya bilərik: 975+7=980+2=982
Şagirdlərə əlavə tapşırıqlar kimi bu üsulla əməlləri yerinə yetirməyi təklif edə bilərik:
Sinifdə 32 - 37 -ci çalışmaların həll edirik, ev tapşırığı olaraq 27 - 29 -cu məsələləri veririk.

100-сü dərs
Mövzu: Şifahi hesablama üsulları.
Məqsəd: Onluqların, yüzlüklərin, minliklərin toplanması, çıxılmasının; ədədlərin mərtəbələr üzrə
ayrılışından istifadə etməklə şifahi hesablama üsullarının təkrarlanması; biliyin gücləndirilməsi (Riy.III.2.)
Ön şərtlər: “Yuvarlaq” ədədlərin toplanması və çıxılması, ədədin mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində
ayrılışı vərdişləri.
Resurslar: Dərslik.
Dərsi bütünlüklə əvvəl iki dərsdə keçilmiş mövzuların təkrarlanmasına və onlara dair biliyin
gücləndirilməsinə ayırırıq. Dərsin çox hissəsi ev tapşırığının yoxlanmasına ayrılır. Onlardan bəzilərinin həllini
təqdim edirik;
26

27
625+243=			
689–245=
625+200=825			
689–200=489
825+40=865				
489–40=449
865+3=868.				449–5=444.

Bu üsul şagirdlərdən bəzilərinin xoşuna gəlməyə bilər və bunu açıqlaya bilər:
“689-245-in çıxılmasını biz şifahi şəkildə edə bilərik”:
		
6 yüzlük-2 yüzlük = 4 yüzlük
		
8 yüzlük-4 yüzlük = 4 yüzlük
		
9 yüzlük-5 yüzlük = 4 yüzlük.
Cavab: 444
Onluqların və yaxud yüzlüklərin parçalanması lazım gəldiyində məlumdur ki, şifahi hesablanmanın
tərəfimizdən təklif olunmuş üsulundan istifadə etmək daha uyğundur.
Misal: 241–188		
241–100=141
				141–80=61
				
61–8=53.
Ev tapşırığı olaraq şagirdlərdən üç rəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılmasına aid üç-üç misal
fikirləşmələrini və çıxmanı müxtəlif üsulla yerinə yetirmələrini xahiş edirik.
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§15. Şifahi hesablama üsullarını təhlil etməyə davam edirik
Bu paraqrafa üç dərs ayırırıq
101-ci dərs
Mövzu: Şifahi hesalama üsulları.
Məqsəd: Ən yaxın onluğu, yüzlüyü, minliyi ayırmaqla şifahi hesablama üsullarının mənimsənilməsi;
təkliklər və yaxud onluqlarla “sıçrayış” metodundan istifadəni həyata keçirmədə püxtələşmə (Riy.III.2.)
Ön şərtlər: Ədədin mövqeli say sistemində göstərilməsi, ədədin mərtəbələr üzrə ayrılışı vərdişləri.
Resurslar: Dərslik.
Şifahi hesablama üsullarını təqdim etməyə davam edirik. Bu yeni üsullardan istifadə etmə əvvəlki
paraqrafda müzakirə olunmuş hallarda olduğu kimi, eyni prinsip üzrə qurulmuşdur - toplama və yaxud çıxmanı
daha sadə hal müzakirəsinə endirməyə çalışırıq, məsələn, üstünə yüzlüyün gəlməsinə, yüzlüyün çıxmasına,
onluqlarla saymaqdan istifadə etməklə toplama və çıxmaya.
Birinci hal yüzlüklərə “yaxın olan” ədədlərin toplanması və çıxılması ilə əlaqəlidir.
- Toplayaq 378+198. 198-ə ən yaxın yüzlük hansı ədəddir? Bu ədəd və ən yaxın yüzlük arasında çoxmu fərq var?
– Əgər 738-in üstünə 200-ü əlavə ediriksə, neçə qədər böyük ədəd əlavə edəcəyik? Sonra necə edək?
Şagirdlər 3 - 11 -ci çalışmaları həll edirlər, bu üsulun istifadə halları üzərində müzakirə aparırlar.
Sonrakı hal toplama və çıxmanın iki mərhələ olaraq təqdim edilməsi ilə əlaqəlidir - üstünə gəlirik (çıxırıq)
onluqları (sıçrayışla, saymaqla), sonra - qalan təklikləri (məsələn, saydan istifadə etməklə).
Birinci toplananı ikinci toplananın hesabına doldurduğumuzda, yüzə və yaxud minə qədər doldurmaqdan
istifadə etməyə diqqət yetiririk, sonra qalan təklikləri üstünə gəlirik.
Beləliklə, bu dərsin əsas məqsədi iki halın təhlil olunmasıdır – toplayan və yaxud çıxan zaman ən yaxın
yüzlükdən, onluqdan istifadə edirik. Toplama və çıxmanı iki mərhələ olaraq göstəririksə - onluqlarla, yüzlüklərlə
çıxma (məsələn, saymaqla), sonra təkliklərin toplanması və yaxud çıxılması.
				357+200=557
				
557–1=556.
“Sıçrayışdan” istifadə etmək - 286-33.
Bu üsullara
və 12 - 16 -cı
1 - 16 -cı məsələlər uyğun gəlir. Bununla yanaşı
1
məsələlərin oxşar illüstrasiyaları materialın mənimsənilməsinə şərait yaradır. Məsələn, ən
yaxın yüzlüyün toplanması – 357+199. 2 yüzlüyü üstünə gəlirik (1-lə çox), sonra 1-ni çıxırıq.
Onluqlarla geri sayırıq, onluqlarla geri “sıçrayışla” 30 çıxırıq; sonra üç vahidlə “geri sayım” yerinə
yetiriləcək.
253

-10
256

-10

-10
286

								

286–33=253.

Bu iki üsuldan istifadə etməklə şagirdlərlə birlikdə 1 - 9 -cu və 12 - 13 -cü çalışmalar həll edirik.
Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirilməsini qiymətləndirmə məqsədi ilə, şagirdlərə sinifdə müstəqil
olaraq həll etmələri üçün 10 , 11 , 14 , 15 , 16 -cı məsələləri veririk.
Ev tapşırığı olaraq analoji 1 - 14 -cü məsələləri seçək.
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102-ci dərs
Mövzu: Şifahi hesablama üsulları.
Məqsəd: Onluqlara, yüzlüklərə, minliklərə qədər doldurmaqla şifahi hesablamanın mənimsənilməsi;
azalanın onluq və yaxud yüzlük olduğu zaman çıxmanın bu üsulundan istifadə edirik və onun əvəzinə çıxılan
ədəd olaraq 1 vahid kiçik ədəd alırıq, sonra isə alınan fərqə 1-i toplayırıq. (Riy.III.2.)
Ön şərtlər: Onluqlara, yüzlüklərə, minliklərə qədər doldurmanın və alt-alta yazmaqla çıxmağın yerinə
yetirmə vərdişləri.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra yeni üsulların təhlilinə keçid alırıq, onlar dərsin məqsədində ətraflı olaraq
verilmişdir. Bu üsullara 17 - 29 -cu məsələlər uyğun gəlir, onlardan 17 , 18 , 21 - 24 və 26 - 27 -ci çalışmaları
şagirdlərlə birlikdə ətraflı şəkildə təhlil edəcəyik. Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədi qiymətləndirmək məqsədi
ilə şagirdlərə 20 , 25 , 28 , 29 -cu çalışmaların həllini təklif edirik. Bu diaqnostika testi ilə hər iki üsulun
mənimsənilmə səviyyəsini yoxlayırıq. Hər iki üsul 17 , 21 və 26 -cı çalışmalarda ətraflı izah olunmuşdur.
Lazım gəldikdə əlavə çalışmalar təhlil edirik.
Ev tapşırığı olaraq 15 - 22 -ci çalışmaları veririk.

103-cü dərs
Mövzu: Şifahi hesablama üsulları.
Məqsəd: Əvvəlki iki dərsdə təhlil olunmuş üsullardan istifadə etməklə biliyin yoxlanılması, gücləndirilməsi,
dərinləşdirilməsi (Riy.III.2.)
Ön şərtlər: Onluqların, yüzlüklərin toplanması və çıxılması, onluqlarla və yüzlüklərlə irəli və geri saymaq
vərdişləri.
Resurslar: Dərslik.
Dərsin bir hissəsi əvvəlki iki dərsdə təhlil olunmuş üsulların təkrarlanmasına ayrılıb. Əvvəlki dərsdə təhlil
olunmuş üsulların mənimsənilməsinin qiymətləndirilməsi isə ev tapşırıqlarını yoxlamaqla olur; 101 və 102-ci
dərslərdə təhlil olunmuş üsulları da təkrarlayırıq.
Dərsin ikinci hissəsini isə bu üsulların istifadə olunması ilə əlaqədar riyazi oyuna ayırırıq.
Riyazi oyun: “Toplama və çıxma üsulu seçək”.
Müəllim misalları özü seçə, onları kartlar üzərində yaza və qruplara paylaya bilər. “Oyunu” yarış
formasında aparsaq daha yaxşı olar.
Hərəkətin düzgünlüyü, seçilmiş üsulun müvafiqliyi, seçilmiş üsulun üstünlüyü haqqında müzakirə
qiymətləndirilməlidir. Alternativ üsulların seçilməsi və müqayisə olunması.
Bəzi misalın özü yerinə yetirilmə üsulundan xəbər verir (məsələn, 400-368, 757+199, 757-199), bəziləri
daha çox fikirləşməyi və müzakirə etməyi tələb edir. Bu oyuna bir tam dərsi də ayıra bilərik – oyunun gedişatı
zamanı oxşar pedaqoji məsələlərin həlli haqqında da iş gedir (Milli Tədris Planı, (Riy.III.2.)
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“Şagird konkret misal zamanı toplama-çıxma əməllərinin müvafiq üsulunu seçir və istifadə edir”.
Önəmlidir ki, sərt vaxt limiti şagirdlərin maksimum səfərbərliyinə təsir edir – bu isə olduqca önəmli olan bu
bacarığı inkişaf etdirir.
Bu dəfəlik ev tapşırığı verməyə bilərik.

§16. Ədədi ifadələrin qiymətlərini müqayisə edək
Bu paraqrafa dörd dərs ayırırıq
104-cü dərs
Mövzu: Ədədi ifadələrin qiymətini müqayisə etmək.
Məqsəd: Ədədi ifadələrin qiymətini müqayisə etmək üçün şifahi hesablamadan istifadə etmək bacarığı
qazanmaq. (Riy.III.2. , Riy.III.4.)
Ön şərtlər: Şifahi hesablama üsullarının istifadə olunma vərdişləri; toplama və çıxmanın xüsusiyyətlərini
bilmək.
Resurslar: Gürcü pulu əskinaslarının surəti, dərslik, dəftər.
Dərsə müxtəlif üsulla (müxtəlif əskinaslarla) məbləği göstərmək üçün oyuncaq puldan istifadə etməklə
başlaya bilərik. Bu prosesi eyni ədədi ifadələri tərtib edənə qədər davam etdirə bilərik. İfadələrin müqayisəsini
eyni ədədi ifadələrin müqayisəsi ilə başlayaq. Burada ədədləri toplama və çıxma xassələrindən istifadə edə
bilərik və əlavə tapşırıqlar formasında şagirdlərə eyni (biz bərabər sözündən istifadə edirik) ədədi ifadələrlə
tanışlığı təklif edə bilərik.
- 350+470 və 470+350 müqayisə edin (ifadələr bərabərdir - toplananların yerini dəyişdikdə, cəm
dəyişmir, yəni toplamanın yerdəyişmə qanunu).
– Uyğun müqayisə işarəsi ilə buraxılmış yeri doldurun:
350+420
420+350 (`=~)
– Üç ədədi tez zamanda hansı üsulla toplayaq:
350+120+350?
Şagirdlər bizə müxtəlif variant təklif edə bilərlər. Bu mülahizələri diqqətlə təhlil edin və birlikdə yekuna
qədər gedin: “350-ni iki qat etməklə artırmaqla və onun üzərinə 120-ni gəlməklə”.
Verilmiş ifadəyə bərabər ifadəni belə yaza bilərik;
				
700+120
			
1550+1500=1500+50+1500, alınır 3000+50.
– İki qat artırmaqdan istifadə etməklə müqayisə edin: 1550+1500 və 3000. Şagirdlər müzakirə edirlər:
1550+1500=1500+50+1500, 3000+50 alınacaq.
Məsələnin birgə həlli ilə bir daha 400 larinin 100 lariliklər və 200 lariliklərə bölünməsinin müxtəlif tərtibini
təkrar edirik; amma burada ona diqqət edirik ki, verilmiş hər bir ədədi ifadənin qiyməti bərabərdir.
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2 -ci məsələdə isə qiyməti bərabər olmayan ədədi ifadələri təhlil edəcəyik; birinin qiyməti digərinin

qiymətindən böyükdür və onlar arasında bərabərsizlik işarəsi yazılır.
Hər birini elə ədədi ifadələrlə əvəz etmək istəyirik ki, birinci toplananları bərabər olsun, - ikinci toplananları
isə iki rəqəmli ədədlər.
400+350=700+50
500+220=700+20
Buradan görünür ki, 400+350>500+220.
3 - 8 -ci məsələlər bu məsələlərin oxşarıdır.
Məsələn,
440+187=400+40+100+87=400+100+40+87
400+100
440+187>400+100.
Belə də müzakirə edə bilərik:
400+100=440+60
						

40 60
440+187>440+60.
Bu məsələlərdən 5 - 8 -ci məsələləri şagirdlərlə birlikdə həll edirik (şifahi hesablanmanın müxtəlif
üsulundan da istifadə edə bilərik).
9 -cu məsələnin göstərişinə əsasən 11 - 16 -cı məsələlər həll olunur (ancaq digər üsullar haqqında
şagirdlərin mülahizələrini də təhlil edə bilərik), onlardan 13 - 16 -nı sinifdə şagirdlərlə birlikdə həll edirik. Ola bilər ki, bu aktivliyi eyni dərsdə çatdıra bilməyək, onda onu sonrakı dərsə keçirəcəyik (müvafiq
qiymətləndirilməsi ilə birlikdə).
				13 856–77 > 721–56
				
856–70=786
721–50=671
				
876–7		
671–6
11 428–286

<
531–366 		
< 953–228
12 687–175
428–200=228		
531–300=231			
687–100=587
953–200=753
228–80=148		
231–60=171			
587–75=512
753–20=733
148–6			
171–6						
733–8
								Buradaca hesablamaları azaldaraq
								
qeyd etməliyik ki,
								
>
819–52			
14 952–87		
952–80=872		
819–50=769
872–7=865		
769–2=767.

587–75<600

753–28>700.

15 - 16 çalışmalarda iki qədər artırmaqdan istifadə edirik.
15 450+20+450=900+20.			
16 155+150=150+5+150=300+5
							
155+150=305.

Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin qiymətləndirilməsi 3 , 4 , 11 , 12 , 16 -cı çalışmaların şagirdlər
tərəfindən müstəqil olaraq yerinə yetirilməsinə əsasən aparıla bilər.
Ev tapşırığı olaraq analoji
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1

- 14 -cü məsələləri veririk.

105-ci dərs
Mövzu: Ədədi ifadələrin müqayisəsi.
Məqsəd: Şifahi hesablama üsulundan istifadə etməyə dair məşq ( Riy.III.2., Riy.III.4.)
Ön şərtlər: Şifahi hesablama üsullarını bilmək.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını diqqətlə yoxlayaq. Hər bir məsələni həll edərkən, alternativ üsulların istifadəsi haqqında
1 - 8 -ci çalışmalarda, ədədlərin ifadəsini
müzakirə edək. Toplama əməlindən istifadə olunmuş
müqayisə etmək nisbətən asandır.
Buna görə 9 - 14 -cü məsələlərin həlli üsullarını təqdim edirik.
9

395-188
  <
434–210
395–100=295		
434–200=234
295–88=207
234–10=224.

Alt-alta yazmaqla çıxmadan da istifadə edə bilərik.
528–369
=
632–473
528–300=228		
632–400=232
228–69		
632–400=232
228–60=168		
232–73
168–9=159		
232–70=162
				
162–3=159.
Alt-alta yazmaqla çıxmadan da istifadə edə bilərik.
9

529–270
>    631–373
529–200=329		
631–300=331
329–70=259		 331–70=261
				
261–3=258.
11

Alt-alta yazmaqla çıxmadan da istifadə edə bilərik.
12

687–265
<
  954–348		
687–200=487		
954–300=654
487–65		
654–48

13

956–76>831–76.

853–89
>
718–51
853–90=763		
718–51<700.
763+1
“Test” tipli məsələlər mürəkkəb deyil. Onların həlli ilə mövzuların öyrənilməsini yekunlaşdıra bilərik.
Ev tapşırığını yekunlaşdırıcı məsələlərdən seçin (nəzərə alın ki, onlar arasında müxtəlif çətinlikdə olan
məsələlər də var, müsabiqəyə hazırlaşmaq üçün nəzərdə tutulan da).
14
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106-cı dərs
Mövzu: İfadələrin qiymətlərinin müqayisəsi.
Məqsəd: Ədədi ifadələrin müqayisə olunmasına dair biliyin gücləndirilməsi. ( Riy.III.2., Riy.III.4.)
Ön şərtlər: Şifahi hesablama üsullarını, uzunluq vahidlərini və onlar arasında əlaqələri bilmək.
Resurslar: Dərslik.
Əlavə məsələlərin həll olunma keyfiyyətini yoxlayırıq.
1

1

+2

8

54

		
7
– 2
18

Burada toplayarkən onluqların ayrılması baş verdi; beləliklə, 8 təkliyə 6 vahid əlavə
etdik, 2 onluq – 2 onluq, 1 onluq.
1

28
+
beləliklə, var 2 6
54
Məlumdur ki, tamı bölməyimiz lazım gəldi və 10 təklikdən 2 çıxdıq.

Son olaraq alınır

70
–52
18

2 İplərin ümumi uzunluğu 50-ni iki qat etməklə və üzərinə 150-ni gəlməklə alınacaq:
			
150+50+50=150+100=250.
3 Ədədin mərtəbə vahidlərinin toplananları cəmi olaraq parçalanmasında santimetrlərlə əks etdirmək
üçün metrlər və santimetrlərdən istifadə olunur.
			
308 = 3 yüzlük 8 təklik
			
308 sm = 3 yüzlük sm + 8 sm = 3 m 8 sm
İkinci misalda, əksinə, metrləri santimetrlərlə ifadə edirik:
			
3 m 70 sm = 3 yüzlük sm + 70 sm = 370 sm.
4 Müxtəlif üsullarla toplayaq 208+629.

I Üsul. Alt-alta yazmaqla toplama.
II Üsul. Şifahi hesablama üsulu :
			
208+600=808
			
808+29=837.
208+629=208+630–1=838–1=837.
Belə də ola bilər:
Müxtəlif üsulla çıxaq:
			
356–238
I Üsul. Alt-alta yazmaqla çıxaq.
II Üsul. Şifahi hesablama üsulu
			
356–240+2=116+2=118.
Belə də ola bilər
			
356–200=156
			
156–30=126
			
126–8=118.
Müxtəlif üsulla çıxaq: 846–37.
I üsul. Alt-alta yazmaqla çıxaq
II üsul. Şifahi hesablama üsulları.
			
846–40+3=806+3=809.
Belə də ola bilər:
			
846–30–7=816–7=809.
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Müxtəlif üsulla məsələlərin həlli tənqidi düşüncənin inkişaf etməsinə, əməllərin mahiyyətinin asan
dərk edilməsinə şərait yaradır.
5 Şagirdlər məsələlərin həllində çətinlik çəkməməlidilər:

			
6 sm 8 mm < 7 sm 2 mm
			
9 dm 2 sm > 6 dm 8 sm
			
9 m 5 dm > 9 m 5 sm, çünki, 5 dm > 5 sm.
			
400 sm > 4 dm, çünki, 4 dm = 4 onluq sm = 40 sm.
Yuxarıda nəzərə alırıq ki,
			
1 sm. = 10 mm, 1 dm = 10 sm, 1 m = 10 dm.
Bu uzunluq vahidlərinin 10-luq mövqeli say sistemi ilə oxşarlığı həlləri asanlaşdırır.
C
6

K

B Ucu olan üçbucaqlardır: BCK, BKA, BCA.
B

A

Ev tapşırığı olaraq müqayisələr və yaxud əməllərə dair məsələlər fikirləşməyi tapşıra bilərik; tapşırıq
verməyə də bilərik – bu, əldə olunan nəticələrdən asılıdır.

107-ci dərs
Mövzu: Uzunluq vahidləri, gürcü pulunun istifadə olunması.
Məqsəd: Şagirdlərdə müzakirə-isbatlama bacarığının inkişaf etdirilməsi, uzunluq vahidləri arasında
əlaqələri dərk etmək. (Riy.III.4. , Riy.III.10.)
Ön şərtlər: Uzunluq vahidləri, gürcü pulunun istifadə olunması.
Resurslar: Dərslik.
Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq “Düşün” və “KBO” rubrikası ilə göstərilmiş məsələlərdən
istifadə olunması ilə davam etdirilir.
Bu məsələlər asan deyil və çox zaman onların təhlilinə sizin də qoşulmağınızı tələb edə bilər. Dərsin
keçilmə formasını özünüz seçə bilərsiniz.
Əgər hər iki “satışı”, birləşdirsək (toplayaq), 6 karandaş və 5 dəftər 84+54=138 qəpikdir.
“Düşün” məsələlərində belə müzakirə edirik:
1 Hər iki “satışı” birləşdirəriksə (toplayarıqsa), 6 karandaşın və 5 dəftərin 84+54=138 tetri etdiyini

görərik. “Satışların” birləşdirmə metodundan şagirdlər sonrakı məsələlərdə də istifadə edəcəklər.
2 Əgər iki karandaş və iki dəftər 54 qəpikdirsə, iki qat artırmaqla alacağıq ki, 4 karandaş və 4 dəftər
108 (54+54) qəpikdir.
Çünki, 4 karandaş və 3 dəftər 84 qəpikdir, buna görə 8 karandaş və 7 dəftər (108+84) qəpik və yaxud
192 qəpik, 100 qəpik 1 laridir. Beləliklə, cavab 1 lari 92 qəpikdir.
3 Kürəciyin qiyməti topun iki qat qiyməti olduğundan

				
top + top = ip.
Bundan başqa, verilənlərə uyğun olaraq,
				
top + 8 lari = raketka.
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Beləliklə, top 8 laridir, raketka – 16 lari. Həlli sxem şəklində də təqdim edə bilərik:
			
raketka = top + top
top
top
			
raketka = top + 8 lari
8
Buradan görünür ki, top 8 laridir, raketka - 16.
top
“KBO” məsələlərdə bir daha uzunluq vahidlərinə qayıdırıq. Qısa zaman içərisində cavab vermə istəyi
şagirdləri bütünlüklə həll prosesinə qoşur. Alınacaq:
1) 440 dm 2) 404 sm, 3) 444 mm, 4) 46 dm, 5) 33 m, 6) 700 m m .
Bu dəfəlik ev tapşırığı verməyə bilərik.

§17. Uyğunluq
Bu paraqrafa iki dərs ayırırıq
108-ci dərs
Mövzu: Uyğunluq.
Məqsəd: Əşyalar arasında və ya əşyalar və onların atributları arasında uyğunluğu göstərmək bacarığının
inkişaf etdirilməsi; uyğunluğun cədvəl ilə təqdim edilməsi, əvvəlcə olan formasını tapmaq – verilmiş əşyanın
göstərilmiş oxşarlıqla uyğun gələn bütün elementlərini sadalamaq (verilmiş xüsusiyyət). (Riy.III.6.)
Ön şərtlər: Fiqurları tanıma və onların sadalanması zamanı hərflərdən istifadə vərdişləri.
Resurslar: Dərslik
Dərsin başlanğıc mərhələsini fiqurların təsvirinə, hərflərdən istifadə etməklə onların təqdim edilməsinə
ayıra bilərik; məsələn, parçanın sonluqlarını təsvir edən hissəsini hərflərlə yazmaq. Şagirdlərə sonluqları
göstərilmiş və bir ortaq nöqtəsi olan hissəsini təqdim edə bilərik:
D
A

B
C

– Bu parçanı oxuyaq (AB parçası).

– Verilmiş parçaya aid olan və olmayan nöqtələri deyin. Bu misalın təhlilindən sonra, şagirdlər dərsliyin
birinci misalında verilmiş nöqtələr və göstərilmiş məsafələr arasında göstərilmiş uyğunluğu asanlıqla sezirlər.
Şəkli çoxlu hərflərlə yükləməmək üçün, məsafələri nömrələrlə göstərə bilərik, bu şagirdlərin digər sonsuz çoxluqlar arasında oxşar uyğunluğu dərk etmələrini asanlaşdırır (şagirdlər, partalar), oxşar elementləri
nömrələməklə və cütlükləri göstərməklə oxşar nömrələri sadalayırıq.
Ona diqqət yetirməliyik ki, uyğunluq vermək verilmiş əşya ilə uyğun əşyanın, yaxud verilmiş əşyanın
atributunun göstərilməsidir; yəni, obyektlər arasında cütlüyün göstərilməsi deməkdir. Uyğunluğun funksiyonal
olduğu misallar təhlil olunmuşdur – hər bir əşyaya yalnız bir əşyanı və ya atributu uyğunlaşdırırıq (əşya rəng,
əşya başqa fənn, nöqtə məsafə, ədəd ədəd və s.). Bəzi əşyaya heç bir başqa əşya (atribut) uyğun gəlmədikdə,
o halı da təhlil etmək olar. Məsələn, futbolçuların qiymətləndirilməsi zamanı (sinif məsələsi 7) bəzi futbolçu
qiymətləndirmədən kənar qala bilər, əgər, məsələn, zədə almaqdan dolayı o, oyuna davam edə bilmirsə,
onda oyuna başqa oyunçu daxil olur (oyunda 13 oyunçu da iştirak edə bilər) və o qiymətləndirilə bilər. Bu
qiymətləndirmə hallarını müəllimlərə buraxaq (əlavə müzakirə predmeti olaraq).
Uyğunluğun təsviri (məsələ 2) əşyaların sadalanması və onların başqa əşyalarla uyğunluq qaydasını bildirir
– beləliklə, üç obyekt sadalanmalıdır – çıxdığımız əşyalar (təyin oblastı), uyğun gələn əşyalar (qiymətlər oblastı)
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və hər üç bu obyektin uyğunluq birgəliyi ( təbii ki, bu terminləri şagirdlərin yanında istifadə etməməliyik). Ancaq, tez-tez yalnız oblastı və qaydası verilmişdir, qiymətlər oblastı isə sadalanmış qaydaya əsasən doldurulur.
4-cü məsələdə fiqurlara ədədlər uyğun gəlir: kuba – 12, düzbucaqlı paralelepipedə - 12, üçbucaqlı piramidaya
-6, dördbucaqlı piramidaya – 8, çevrəyə - 0.
Sinifdə şagirdlərlə birlikdə 1 - 7 -ci məsələləri müzakirə edirik. Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin
yerinə yetirilməsini qiymətləndirmək üçün 8-ci məsələdən istifadə edə bilərik.
Burada sərhədi sınıq xətt olan fiquraya qırmızı xətt uyğun gəlir, sərhədi əyri xətt olan fiquraya - yaşıl rəng.
Cütlüklər formasında bu uyğunluq belə görünəcək
		

(

; qırmızı), 		

(

		

(

; yaşıl), 		

(

		

(

; qırmızı), 		

		

(

; qırmızı).

; qırmızı)
; yaşıl)

( ; yaşıl)

Dəftərə köçürmə və rəngləməkdən əlavə şagirdlər bu uyğunluğun sözlə təsvirini də bacarmalıdırlar.
Əgər şagirdlər bu məsələnin müstəqil şəkildə yerinə yetirməkdə çətinlik çəkərlərsə, (məsələn, bizim əlavə
olaraq tələb etdiyimiz uyğunluğun təsvir olunması), kömək etməmiz arzuolunandır, sonra isə ev tapşırığı üçün
ayrılmış analoji 3 məsələni sinifdə həll etmələri üçün verək.
Ev tapşırığı olaraq

1

- 6 -cı məsələlərdən qalanları veririk.

109-cu dərs
Mövzu: Uyğunluq.
Məqsəd: Uyğunluğa dair (xarakterizə etmək, cədvəllə və yaxud cütlüklərlə göstərmək) biliyin
möhkəmləndirilməsi (Riy.III.6.)
Ön şərtlər: Ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi, fiqurlar.
Müvafiqlik haqqında biliyin möhkəmləndirilməsi ilə davam edirik. Hər bir məsələnin həllini yoxladıqdan
sonra, ev tapşırığının məsələlərini seçirik, şagirdlər tərəfindən materialın mənimsənilmə səviyyəsini asan
aydınlaşdırmaq üçün dərslikdə verilmiş məsələlərdən əlavə suallar veririk.
Məsələn, suallar verək:
– Onlar üzərində yerləşən nöqtələrə uyğun gələn 1-ciyə əsasən 4 məsafəni sadalayın.
– Məsafələrə uyğun gələn bütün nöqtələri sadalayın. Uyğunluğun hansı obyektlər arasında olduğu
aydın olacaq ( nöqtə - məsafə)
– Bütün parçalar yalnız bir nöqtəyəmi uyğun gəlir?
– Şagirdlərə xatırladaq ki, onun sonları da parçaya aiddir.
-ci məsələdə şagirdlər cədvəli asanlıqla doldururlar. Burada verilmiş suallar və onlara cavab verməklə
bu uyğunluğun xüsusiyyətləri yaxşı görünür.
2

3

-cü məsələ sinifdə həll olunmuş 8-ci məsələnin analojisidir; əvvəlki dərsdə o, sinifdə həll oluna

bilərdi.
4 -cu məsələdə ailənin hər bir üzvünə onun yaşını əks etdirən ədəd uyğunlaşdıra bilərik.
Sual verə bilərik.
–Bir neçə ailə üzvünə eyni ədədin uyğun gəldiyi uyğunluğu hansı şagird təqdim etməli oldu??
– İzah edin, bu fakt nədən qaynaqlanır?

129

Məsələdə tələb olunan uyğunluq misalını sinif jurnalının göstəricilərindən göstərə bilərik, hər bir
şagirdin soyadına onun adı uyğun gəlir.
Bu uyğunluğu cədvəllə təsvir edə bilərik:
5

Soyad

Ad

Cütlüklərlə: (soyad, ad).
Sinifdə iki və ya daha çox eyni soyadlının olması istisna deyildir, onda onların soyadlarına əlavə
fərqləndirici işarələr qoya bilərik. Məsələn, Abaşidze (1), Abaşidze (2).
Bu tapşırığı sinifdə yerinə yetirə bilərik.
– Hər bir nöqtəyə bir parça uyğun gəlir yoxsa yox?
6

-cı məsələdə əlavə sual qoyula bilər – hər hansı qayda ilə bu uyğunluğu göstərin.

-ci məsələni həll edərkən, şagirdlərin adı çəkilən ədədləri 100-lə artırmaları lazım gələcək. İkinci
suala cavab vermək üçün isə, hər bir ədədi 100-lə azaltmamız lazım olacaq (öntəsvirini tapmaq).
Əlavə sual verə bilərik:
– Bu uyğunluqla verilmiş ədədlərə uyğun gələn bütün ədədləri sadalayın.
Dərsi “KBO” çalışmaları ilə bitiririk.
7

“KBO” çalışmaları üzərində işləmək şagirdlərdə yeni əldə olunmuş biliyi gücləndirir və materialdan
istifadə bacarığını inkişaf etdirir. Nəticələr alınacaq:
1) 1 → 0; 2 → 2; 42 → 82; 50 → 98; ...
2) (1, 2) → 1; (10, 20) → 10; (60, 16) → 30; (100, 99) → 50, (200, 180) → 100.
Ev tapşırığı olaraq bir neçə uyğunluğu fikirləşmələrini tapşıraq. Bu tapşırıq mümkündür ki, təyin
oblastını ya qiymətlər çoxluğunu əvvəlcədən göstərmək ola. Məsələn, düşünün məktəb dərsliyinə hansı ədədi
uyğunlaşdıra bilərik.

§18. Ədədlərdən istifadə olunma misalları
Bu paraqrafa üç dərs ayırırıq
11 0 - c u d ə r s
Mövzu: Ədədlərin istifadəsi.
Məqsəd: Ədəd anlayışının müxtəlif aspektlərlə dərk edilməsi, ədədlərdən istifadə olunma misallarının
təhlil olunması (Riy.III.4.)
Ön şərtlər: Ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsini, uzunluq vahidlərini bilmək.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Ədəd anlayışını təhlil edən zaman miqdar saylarını, sıra saylarını, ədədi ölçü və hesablama komponentini
fərqləndirirlər. Ədədlərin istifadə olunma misallarının təhlilini onun dörd aspektini önə çəkməklə başlayaq.
Əşyaların sayını təyin edən zaman sayarkən istifadə etdiyimiz ədədlərin misalları ilə başlayırıq. Say,
miqdarı müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Miqdar ədədlərlə əks olunur.
Şagirdlər ədədlərin istifadə olunmasının bir çox misallarını sadalamağı bacararlar.
Ədəd anlayışının ikinci aspekti sayım prosesi ilə əlaqəlidir.
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Biz birinci sinifdən ədəd anlayışının istifadə hallarının təhlil olunmasının və bu aspektin yaxşı dərk
edilməsinin qayğısına qalırıq. Sıra aspekti ədədləri sıra pilləkəni və ya ədəd sütununu göstərən zaman yaxşı
görünürdü.
Ədədlərin sonrakı istifadəsi onların yarlıqları kimi istifadəsi ilə əlaqələnir; Biz bu sözlərdən istifadə etdik
“nişan”, “nömrə” - ədədlə əşyaların bir-birindən fərqləndirilməsi və digər lazım hallarından savayı qeyd oluna
bilər. Bizim tərəfimizdən gətirilən misal – avto nəqliyyatın nömrəsi şagirdlər üçün tanışdır.
Şagirdlər bu nöqteyi nəzərdən ədədlərin istifadə olunma misallarını asanlıqla sadalayırlar (evlərin,
girişlərin, teatrda yerlərin, stadionda yerlərin nömrələrini və i.a.).
Ölçmə prosesinin ədədi ifadəsi ədədlərin istifadə olunmasının əhəmiyyətli aspektlərindən biridir. Burada
əsas olan şey uzunluq vahidinin seçilməsidir. Şagirdlərə müraciət edək:
– Karandaşın uzunluğunu ölçmək üçün hansı ölçü vahidindən istifadə edək?
– Ölçmə prosesini necə həyata keçiririk (ölçmək xətkeş vasitəsi ilə baş verir – xətkeşin sıfır olan tərəfini
karandaşın bir sonuna qoyuruq. Karandaşın ikinci ucuna uyğun gələn ədəd ölçünün nəticəsini göstərir).
– Karandaşın uzunluğu nəyə bərabərdir? (10 santimetrə).
– Karandaşın uzunluğu hansı ədədlə əks olundu, onun ölçüsü nə qədərdir? (uzunluq- böyüklükdür, ölçü
- ədəddir ki, bu da ölçünün nəticəsidir və bizə, verilmiş vahidlə müqayisənin nəticəsini göstərir).
Ədədlərin sıra aspektini göstərən məsələlər əlavə olaraq təhlil olunmuşdur (basketbolda matçın 4-cü
periodu, xokkey oyununun 3-cü periodu).
Ölçü prosesi ilə ədədlərin əlaqələndirilməsinin misalı həcm vahidlərində həcmin ifadə olunmasıdır həcmin (bu böyüklüyün) müqayisəsi həcm vahidi (litrlə) ilə olur. Deyək ki, 1l həcmli qabımız var və bu qab ilə
mayeni çənə tökürük. Əgər çən 60 belə vahidlə dolarsa, onda deyirik ki, çənin tutumu 60 litrdir.
5 -ci çalışmada hər üç ədədin göstəricisi sıra ilə əlaqələnir.
8 -ci çalışmada 3 m ölçünü, 90 qəpik – miqdarı.
9-cu məsələ ilə uzunluq vahidləri arasında əlaqəni xatırlayırıq. Şagirdlərə müraciət edirik:
– 1 metr neçə desimetrdir?
– 1 desimetr neçə santimetrdir? 6 onluq hansı ədəddir? 60 sm neçə desimetrdir?
Şagirdlərə evlərində olan iş və mətbəx masalarının uzununu və enini ölçməyi, otağın ölçülərini tərtib
etməyi, hər hansı qapının enini ölçməyi tapşırın.

111 - c i d ə r s
Mövzu: Ədədlərin istifadəsi.
Məqsəd: Ədədləri istifadə etmənin müxtəlif halları haqqında biliyi dərinləşdirmək, şagirdlərdə müzakirəəsaslandırma bacarığının inkişaf etdirilməsi (Riy.III.4.)
Ön şərtlər: Uzunluq vahidlərini, ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsini bilmək.
Resurslar: Dərslik.
Ədədlərin istifadə olunmasına dair şagirdlərin biliyinin sonradan dərinləşdirilməsi üzərində işləyirik. Ev
tapşırığını yoxlayarkən, lazım gəldikdə istifadələr haqqında müzakirə edirik.
1

və

3

-cü məsələlərdə ədəd miqdarı təyin etmək üçün istifadə olunmuşdur.

-ci məsələdə ədəd ölçünü qeyd etmək üçün istifadə olunmuşdur – 10 l bizə göstərir ki, həcm həcmin
19 vahididir, 10 litrdir.
2

4

-cü məsələdə ədəd sıranı göstərir; xokkeydə 4 period vardır, sıra ilə 3-cü perioddur.
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, 6 , 7 , 8 və 11 -ci məsələlərdə ədədlər nömrə (etiket) olaraq istifadə olunur. 9-cu
məsələdə ədədlər ölçü ilə əlaqədar istifadə olunur.
5

10 -cu məsələdə ədədlər miqdar bildirir (məbləğin miqdarı ilə əlaqələnir).
12 -ci məsələdə alınmış ədəd “7” göstərir ki, Zuriko 7-ci sinifdədir, yaxud sıra ilə Zuriko neçənci

sinifdədir; Burada ədəd sıranı bildirir.
Ədədlərin müxtəlif cür istifadəsinə dair işi davam etdiririk. Ədədlərin etiket kimi istifadəsinə xüsusi
diqqət ayırmalısınız. Şagirdlərə müraciət edin ki, bu kimi istifadənin yeni nümunələrini sadalasınlar. Şagirdlər
tərəfindən göstərilmiş nümunələrin təhlilindən sonra siz də nömrələrin istifadəsinə dair nümunələr söyləyin.
Məsələn, sırada dayanan insanları nömrələmək. Bəzi müəssisələrdə (məsələn, banketdə), xidmətin
yaxşılaşdırılması məqsədi ilə, müştəri ondan əvvəl getmiş müştərinin nömrəsindən 1 vahid artıq nömrə alır.
Bu nömrələrlə müştərilərin operatorun yanına getmə ardıcıllığı müəyyən olunur. Bu və digər oxşar
misallar onu təsdiq edir ki, ədədlərin nömrələr olaraq istifadəsi daha əlverişlidir. Nömrələrdən istifadənin daha
bir üstünlüyü ondadır ki, tez-tez onlar vasitəsi ilə “nömrələnmiş” əşyaların miqdarını qiymətləndirmək mümkündür. Buna görə şagirdlərin ədədlərin nömrələr olaraq istifadəsinin əhəmiyyətini görməsi və nömrələmə
üsulunun təhlili ilə miqdar haqqında məlumat alması üçün sinifdə bu cür aktivlikləri keçirmək önəmlidir. Bu
aktivlikləri “Düşün” və əlavə məsələlərin müzakirəsi ilə həyata keçiririk.
“Düşün” məsələsində ədədlər “nömrələr olaraq” istifadə olunmuşdur. a) verilmiş
3
üçbucağın qurulması iki yolla mümkündür, 2-ci fiqur (kvadrat) və 1 və 3 nömrəli üçbucaqlarla:
1
2
və ya hər üç üçbucaqla

4
1

3
1

Sinifdə hər iki halın təhlili arzuolunandır. b) 5 nömrəli düzbucaqlı və 1 və 5
nömrəli üçbucaqlarla fiqur quracağıq:
Sonrakı aktivliklər əlavə məsələlərdən istifadə etməklə davam edir.

5
3

1 Telefon nömrələri üç rəqəmli olsa nə baş verərdi – bu halda telefonun neçə nömrəsi ola bilərdi?

Şagirdlərin əksəriyyəti bu məsələnin həll zamanı bu miqdarı üçrəqəmli ədədlərin miqdarı ilə (100-999)
əlaqələndirməyə çalışır. Bu vaxt onlara xatırlatmalıyıq ki, 0 ilə başlayan nömrələr də ola bilər: 000, 001, 002, .
. . . Burada onlara istiqamət verən sualla kömək edə bilərik:
Solda duran sıfırları uzaqlaşdırsaq, nə baş verər? Üç sıfırdan ibarət olan nömrələrə nə edə bilərik?
Şagirdlər o mülahizəyə gəlirlə ki, üç rəqəmli telefonların miqdarı o qədər olacaq, nə qədər ki, 0-dan 999-a
qədər ədəd var. Beləliklə, 1000.
2 Niko 34-cü evdə yaşayır, Məryəm sonrakı mərtəbədə - Nikonun evinin üstündə. Daha nəyi bilməliyik

ki, Məryəmin evinin nömrəsini başa düşək?
Şagirdlərlə məsələni təhlil etdikdən sonra müəyyənləşdirəcəyik ki, belə şərtləri bilməmiz kifayət edəcəkdi:
• Mərtəbələrdəki evlərin sayı eynidir və bu say bəllidir. Tutaq ki, hər bir mərtəbədə evlərin sayı 3-ə
bərabərdir. Məryəmin evinin nömrəsi nə olacaq?
Burada mərtəbələrdəki evlərin yerləşmə sxemini əks etdirməklə də şagirdlərə kömək edə bilərik.
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Şagirdlər nömrələnmənin mümkün prinsipləri haqqında müzakirə edirlər və bu nəticəyə gələ bilərlər ki,
Məryəmin evinin nömrəsi 37 olmalıdır (əgər altdakı “sağdadırsa”, - yuxarıdakı mərtəbədə də belə olmalıdır).
Bu aktivliklər şagirdlərin müzakirə-əsaslandırmaq bacarığınının, “kombinatorik düşüncənin” inkişafına şərait
yaradır.
Ev tapşırığını yekunlaşdırıcı məsələlərdən seçə bilərik.

§19. Toplama və çıxmanın məchul üzvlərini tapmaq
Bu paraqrafa 3 dərs ayırırıq.
11 2 - c i d ə r s
Mövzu: Toplama və çıxmanın məchul üzvlərini tapmaq.
Məqsəd: Toplama və çıxmanın qarşılıqlı tərs əməlinin nümayişi, ondan istifadə etməklə toplama və
çıxmanın məchul komponentlərini tapmaq bacarığını inkişaf etdirmək. (Riy.III.4.)
Ön şərtlər: Ədədlərin toplanması və çıxılmasının müxtəlif üsulunu bilmək.
Resurslar: Lövhə, dərslik.
Bu dərsin əsas məqsədi toplama və çıxmanın qarşılıqlı tərs əməllərinin nümayişi və məchul komponenti
taparkən ondan istifadə etməkdir.
Sadə misalla başlaya bilərik. Məsələn, 345+24 götürək və toplamanı önə saymaqla və “sıçrayışlarla”
yerinə yetirək. Şagirdlərə müraciət edək:
– İrəli saymaqdan istifadə edək və cəmi tapaq.
– Neçə vahid sağa keçməliyik? (24 vahid)

345

365

369

– Əvvəlcə onluqlarla sağa keçək; Neçə onluq keçməliyik? ( 2 onluq)
– İndi neçə vahid sağa “sıçramalıyıq”? (4 vahid).
– İndi, tutaq ki, 24 vahidlə sağa yerini dəyişməklə 369 əldə etməyimiz məlumdur. 24 üstünə gələcəyimiz
ədədi axtarırıq,
+24=369. Bu ədəd necə tapılacaqdır? (24 vahidlə geri saymaqla, yəni, çıxma ilə 369-24).
– Toplama və çıxma zamanı – qarşılıqlı tərs əməlləri bir-birilə belə əlaqələndiririk: üstünə gəlirkən irəli,
çıxarkən – geri sayırıq.
			
345+24=369, 369–24=345, 369–345=24.
Şagirdlərə daha sadə misal təklif edə bilərik:
			
300+200=500, 200+300=500, 500–200=300, 500–300=200.
Bu bərabərlikləri belə də yaza bilərik:
			
500=300+200, 500=200+300, 300=500–200, 200=500–300.
Belə sadə misallar (yaxud daha da sadə) şagirdləri düzgün əməllərə tərəf, bu əməllərin qarşılıqlı tərs
əməllərinin əyani dərk etməsinə “məcbur edir”; məsələn, şagird asanlıqla tərtib edir ki, 20+10=30, buradan isə
30-20=10 və 30-10=20 bərabərlikləri alacaq.
Bundan sonra şagirdlərə məchul komponentləri əvəz edən bərabərlikləri təklif edək:
				 +200=500,
300+ =500
				 –200=300,
500– =300.
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Məchul komponentləri axtarırıq: məchul toplananı, məchul azalanı, məchul çıxılanı. Məchul toplananın,
məchul azalanın, məchul çıxılanın tapma qaydasını şagirdlərin özləri formalaşdırırlar.
Sonra dərslikdə təqdim edilmiş misallarda qeyd olunmuş, iki əməlin qarşılıqlı tərs əməlinin nümayişini və
bu xüsusiyyətdən istifadə etməklə məchul komponentlərin tapılmasını təhlil edəcəyik.
9 , 12 , 14 , 16 , 18 -ci məsələlərdən şagirdlərə müstəqil işləmələri üçün veririk, onların yerinə
yetirilməsinə əsasən, dərsin əsas məqsədinin yerinə yetirilməsini, şagirdlərin toplama və çıxmanın qarşılıqlı tərs
əməlləri ilə məchul komponentləri tapma mövzusunu necə dərk etdiklərini qiymətləndirə bilərik. Həmçinin,
diaqnostik testin nəticələrinə görə düzəlişləri sonrakı iş planına daxil edə bilərik.
Ev tapşırığı olaraq təsvir olunmuş üsula aid olan

1

- 13 -cü məsələləri veririk.

11 3 - c ü d ə r s
Mövzu: Toplama və çıxmanın məchul komponentlərini tapmaq.
Məqsəd: Rəqəmləri seçmə üsulu ilə toplama və çıxmanın məchul komponentlərini tapmaq bacarığını
inkişaf etdirmək (Riy.III.4.)
Ön şərtlər: Toplama və çıxmanın qarşılıqlı tərs dönməsindən istifadə etmək vərdişləri.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra rəqəmlərin seçilmə üsulunun istifadəsinə keçid alırıq. Alt –alta yazmaqla ədədlərin toplama və çıxılma qaydaları məchul komponentləri tapma məsələlərini asanlaşdırır – faktiki olaraq, seçmə yolu ilə də asanlıqla başa gələn, birrəqəmli ədədlərdə məchul komponentləri tapmağımız
lazımdır; həlli sinifdə nəzərdə tutulan 19 - 33 -cü məsələləri, 24 , 25 , 27 , 29 və 33 -ü məsələləri şagirdlərə
müstəqil iş olaraq həll etmək üçün veririk və bununla da dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirilməsini
qiymətləndirəcəyik.
Nəticəyə əsasən sonrakı işə davam edirik və lazım gəldikdə, başlığın sonunda göstərilmiş əlavə
çalışmalardan istifadə edirik.
Ev tapşırığı olaraq təhlil olunana oxşar 14 - 20 -ci çalışmaları veririk.

11 4 - c ü d ə r s
Mövzu: Toplama və çıxmanın məchul komponentlərini tapmaq.
Məqsəd: Məchul komponentləri tapmaq üsullarına dair biliyin gücləndirilməsi (Riy.III.4.)
Ön şərtlər: Toplama və çıxmanın qarşılıqlı tərs dönməsindən istifadə etmək bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını təhlil etdikdən və “test” tipli tapşırıqlarla yekunlaşdırıcı işi (bunu başlığın sonunda
göstərilmiş yekunlaşdırıcı məsələlərlə də “zənginləşdirə” bilərsiniz) keçirdikdən sonra, uyğun vaxt ərzində,
“Düşün” çalışmalarının həllinə keçə bilərik.
1 Natonun 20 tetrisi qaldığından və 1 dəftər almasına 30 tetrisinin çatmadığından, bu dəftərin qiyməti

50 tetridir. Sanki sadə məsələdir, lakin 3-cü sinif şagirdindən mühakimə-isbatlama nümayiş etdirmə tələb edir.
2 Ketinin pulu 3 lari çatmadı, Qiorqininki isə 3 lari artdı. Qiorqinin pulu 6 lari çox oldu.
Bu məsələ ətrafında əlavə müzakirələr apara bilərik:
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– Ketinin nə qədər pulu oldu?
– Qiorqinin indi nə qədər pulu var?
– Məsələnin sualina cavab vermək üçün məsələdə olan bütün məlumatlar lazımdır yoxsa yox? Əgər pulu
10-10 lari, 25-25 lari paylasaydı cavab necə dəyişəcəkdi?
3 Əgər Nika keçən il 30 yaşındaydısa, onda iki il sonra, yəni keçən ildən 3 il sonra o, 33 yaşında olacaq.

Ev tapşırığı olaraq şagirdlərdən toplama və çıxmanın qarşılıqlı tərs dönməsinə dair nümunə fikirləşməyi
və ona əsasən iki məsələ tərtib etməyi xahiş edək ( biri toplama, digəri çıxma haqqında).

§20. Təkrar
Bu paraqrafa iki dərs ayırırıq
11 5 - c i d ə r s
Mövzu: Fiqurlar, ədədləri müqayisə etmə, sıralama, toplama və çıxma, ardıcıllıqlar.
Məqsəd: Göstərilmiş mövzuların təkrarı, biliyin möhkəmləndirilməsi (Riy.III.1., Riy.III.2., Riy.III.4.,
Riy.III.5., Riy.III.8.)
Ön şərtlər: Fiqurları tanıma-xarakterizə etmə, ədədləri müqayisə etmə, sıralama, toplama-çıxma,
ardıcıllığı təsvir etmə bacarıqları.
Təkrarın 1 - 16 -cı çalışmalarının bir hissəsini sinifdə yerinə yetiririk, qalanlarını isə şagirdlərə ev
tapşırığı olaraq veririk. Məsələn, sinifdə 1 , 2 , 11 , 6 , 10 ,-ci çalışmalar həll oluna bilər, həmçinin 11
, 12 , 13 -ün sonuncu məsələləri və 15 -ci məsələ. Bu material nisbətən geridə qalanlarla işləmək üçün də
yaxşı vasitədir. 1 -ci çalışmaya əsasən şagirdlərlə birlikdə düzbucaqlını, dördbucaqlını düz bucaqları ilə
xatırlayacağıq. Kitabda dəftərə köçürmək və düz bucaqları qeyd eləmək tələb olunmuşdur. Bu və bəzi başqa
məsələnin həllini şagirdlərə müstəqil iş kimi də təklif edə bilərsiniz. Lakin, bəzi müəllimlər məsələlərin birgə
səylə lövhədə həll edilməsini seçə bilər..

11 6 - c ı d ə r s
Mövzu: Gürcü pulu, fəza fiqurları, ədədin mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində göstərilməsi, ədədin
qiymətini tapmaq.
Məqsəd: Göstərilmiş mövzular haqqında biliyin təkrarı və möhkəmləndirilməsi (Riy.III.1, Riy.III.2, Riy.
III.4., Riy.III.8.)
Ön şərtlər: Fəza fiqurlarını tanıyıb-sadalama, gürcü pulunun istifadəsi, ədədin mərtəbə vahidlərinin cəmi
olaraq ifadəsi, ədədin qiymətini tapma bacarıq-vərdişləri.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığının təhlilindən sonra 17 - 33 -cü məsələləri müzakirə edəcəyik. Onlardan 19 , 21 ,
24 -ün tapşırıqlarından birini, 26 , 28 , 31 və 32 -nin (b) sinifdə təhlil edək (təhlil formasını müəllim özü
seçəcək), qalanları isə şagirdlərə ev tapşırığı olaraq veriləcək.
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19 -cu məsələdə diqqət edin ki, altını 3 dəfə götürməliyik: 6+6+6. Qvantsanın cəmi 6+6+6+1, yaxud 19

qızılgülü var idi. Bu məsələ (çoxqat üstəgəlmə) həm də çoxaltmanın propedevtikasıdır.
23 Məchul komponentləri əvəz edən bərabərlik formasında yaza bilərik:
			
982+ =1000
Çıxmanı isə belə yazaq:
			
1000–982=1+999–982=1+17=18.
Və ya belə
			
1000–982=1000–900–80–2=100–80–2=20–2=18.
30 və 31 şifahi olaraq izah oluna bilər:
			
278+10=285,
			
278–10=268.

136

IV Fəsil. Məlumatların təhlili
Bu fəsildə Milli Tədris Planı ilə təyin olunmuş istiqamətin – “məlumatların təhlili, ehtimal və statistikaya”
- əsasən nəzərdə tutulmuş mövzular verilmişdir. Bu mövzulara başqa istiqamətlərin mövzuları ilə inteqrasiya
olunmuş şəkildə də dərsliyin müxtəlif hissələrində rast gəlinir. Lakin, onlar üçün ayrı başlıq ayırmağın da
əhəmiyyəti var. Məlumatların təhlil olunması mövzusu digər fənlərin tədrisi zamanı da aktualdır. Mövzuları
təqdim edərkən müəllimin təbiət və gürcü dili dərsliyindəki materialdan istifadə etməsi lazımdır.

§1. Mətnlərdən məlumatların toplanması
Bu paraqrafa 2 dərs ayırırıq.
11 7 - c i d ə r s
Mövzu: Mətnlərdən məlumatların toplanması.
Məqsəd: Mətni oxuma və dərk etmə, mətnə əsasən suallara cavab vermə bacarığını inkişaf etdirmək. (Riy.
III.11.)
Ön şərtlər: Gürcü mətnini oxumaq bacarığı.
Resurslar: Şagirdin müxtəlif fənn dərslikləri.
Mətnin oxunması və dərk edilməsi əhəmiyyətli intellektual bacarıqlardan biridir ki, bunun üzərində iş
məktəkdə bütün fənlərin tədrisi zamanı davam edir. Burada əhəmiyyətli olan şagirdin yaxşı dərk etməsidir
- hansı obyekt haqqında məlumatlar göstərilmişdir, hansı məlumatlar verilmişdir, onları necə qruplaşdırmaq
olar, bu məlumatlar hansı suallara cavab verir.
Müəllim təklif olunan mətnlərin üzərindən keçə bilər və başqa mətnləri təhlil edə bilər. Keyfiyyət və say
göstəricilərini daha çox miqdara bölmək və sadalanmağın mümkün olduğu daha böyük və rəngarəng mətnləri
təhlil edə bilərsiniz.
Hər bir mətni oxuduqdan sonra verilməli olan birinci sual - mətndə bu nəyə (kimə) aiddir, nəyin (kimin)
haqqında söylənilmişdir.
– Mətndə nə xarakterizə (təsvir) olunmuşdur?
– Mətndə hansı xüsusiyyətlər sadalanmışdır?
– Yenə hansısa xususiyyəti sadalaya bilərsiniz ya yox?
– Göstəriciləri hər hansı əlamətə görə qruplaşdırmaq olar yoxsa yox?
Bu sualları bütün mətnləri təhlil edərkən istifadə edə bilərsiniz.
1 -ci məsələnin birinci sualı haqqında mətndə məlumatlar yoxdur, ancaq şagirdlər bilirlər ki, qırğı
uçmağı bacarır. Qırğının quş olması o demək deyil ki, o, uçmağı bacarır. Məsələn, pinqvin və toyuq quşdurlar,
amma uça bilmirlər.
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2 -ci məsələnin ikinci sualı haqqında cavabı şagird başqa mənbədən verə bilər – şanapipik çöl quşudur.

Müəllim qeyd etməlidir ki, mətndə bu sual haqqında məlumat yoxdur.
3 -cü məsələdə şagird cavab verir ki, mətndə göstərilmiş məlumatlar kvadrat haqqındadır, o, mətnə

əsasən kvadratı təsvir edir ( fiqur, dördbücaqlı, düzbucaqlı), onun xüsusiyyətlərini sadalayır (bütün bucaqları
düzdür, bütün tərəfləri bərabərdir). Bir daha diqqət yetirməliyik ki, hər bir kvadrat düzbucaqlıdır, ancaq bəzi
düzbucaqlı kvadrat deyil. Kvadratların çoxluğu düzbucaqlıların çoxluğuna mənsub alt çoxluğudur ( bu termin
pedaqoqlar üçün sadalanmışdır). Mətndə say göstəriciləri var yoxsa yox? Bu göstəricilər nəyə işarə edir?
4 Say məlumatlarıdır: 300 vaxt müddətini göstərir (ölçüsünü), 14 isə saymaqla kəndlərin sayını göstərən

ədəddir. Mətndən şagirdlər öyrənirlər ki, Fereydanda kəndlərin adları gürcü adlarıdır, amma mətn bu adları
bildirmir; dağlar haqqında daha çox məlumat var – adlar sadalanmışdır.
Bir-iki kiçik ölçülü mətn üçün digər fənlərin dərsliyindən istifadə edə bilərsiniz.
Ev tapşırığı olaraq

1

- 4 -cü məsələlərdən istifadə edirik.

11 8 - c i d ə r s
Mövzu: Mətndən məlumatların toplanması.
Məqsəd: Mövzu haqqında biliyi yoxlamaq, təkrarlamaq, möhkəmləndirmək. (Riy.III.11.)
Ön şərtlər: Mətni oxuma bacarığı.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Dərsi ev tapşırığının yoxlanma-təhlil olunmasına ayırırıq. Ev tapşırığının 1 -ci məsələsində şagirdlər
mətnə əsasən dağ hissələrini sayırlar. Dağın başı və yaxud zirvəsi iki cür sadalanmışdır - dağın ətəyi və yaxud
yamacı. Sonuncu suala cavab mətndə göstərilmişdir. Şagirdlər təbiət dərsliyində dağın dik və maili yamacları
haqqında məlumatla tanış olurlar; öz şəkilləri əsasında misallar gətirirlər.
3 -cü məsələdə suallar verilə bilər: mətn nəyə aiddir? (bir futbol matçı haqqında məlumat); mətndə
göstərilmiş say haqqında məlumaq nəyə işarə edir? (tamaşaçıların sayına); oyunu kim qazandı? və s.
4 Şagirdlər suallar verə bilərlər: mətndə nə xarakterizə olunmuşdur? (torpaq). Hər bir torpaqda bitki
yaxşı bitir? Hansı torpaqda daha yaxşı bitir? Torpağın altında nə var? Və s.
Məsələnin nömrələrini kitabda olduğu kimi dairəyə alın. Ev tapşırığı üçün 5 - 8 -ci çalışmalardan
istifadə edirik.
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§2. Məlumat toplamağın misalları
Bu paraqrafa iki dərs ayırırıq
11 9 - c u d ə r s
Mövzu: Məlumatların toplanması.
Məqsəd: Sorğu, müşahidə, ölçüdən istifadə etməklə məlumatlar toplamaq. Məlumat toplamaq vasitələrini
seçmək və istifadə etmək. (Riy.III.11.)
Ön şərtlər: Fiqurlar, fiqurun iç, xarici və sərhəd nöqtələrinin tanınıb-sadalanması, toplama və çıxmanın
qarşılıqlı çevrilməsindən istifadə bacarıqları.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra məlumat toplamaq haqqında misalların təhlilinə, keçilmiş materialın
təkrarlanmasına – mətnin dərk edilməsi və mətndən lazımi məlumatların toplamaq hallarının təhlilinə keçid
alırıq. Sonra məlumat toplamağın digər üsullarının təhlilinə keçirik.
Məlumatları sorğu üsulu ilə toplaya bilərik.
– Yeni verilişin tamaşaçı sayını təyin etmək üçün televiziya tamaşaçısına hansı sualla müraciət etməliyik?
(məsələn, yeni idman kanallarına baxmaq istəyirsiniz yoxsa yox?)
– Yeni proqrama baxmaq istəyənin nə qədər olduğunu necə müəyyən edə bilərik (cavabları saymalıyıq:
istəyirəm, istəmirəm).
– Nəşriyyat hansı sorğunu keçirə bilər? (yəqin şagirdlərin çox hissəsindən soruşmalı - göstərilmiş
kitabları tapa bildilər, yoxsa yox – bəli, xeyir).
- Düzbucaqlı formalı bağın hasarının hasarlanması üçün məlumat toplamağın hansı üsulundan istifadə
etməliyik? (bağın uzununu və enini ölçək). Bağın təxmin edilən çəkisini təyin etmək mümkündürmü?
– Nəqliyyatı nəyə əsasən seçməliyik?
– Sürücü Qudauriyə səyahət edənə qədər hansı məlumatı toplaya bilər? (gözlənilən hava durumu
necədir, yaxud proqnozu radiodan, televiziyadan yaxud internetdən öyrənə bilər - qar gözlənir yoxsa yox, yol
zədələnməyib ki, hava pisləşməyib ki?)
– Bu cür fikir nəyin əsasında formalaşa bilərdi: əgər qaranquşlar dəstə şəklində torpağa yaxın uçurlarsa,
onda yağışmı gözlənilir? (çox illik müşahidəyə əsasən).
– İnsanlar ulduzlar, günəs və ay haqqında məlumat toplamaq üçün nədən istifadə edirlər? (teleskoplar,
böyük teleskoplar xüsusi binalarda – rəsədxanalarda yerləşdirilmişdir; bu halda müşahidə metodu istifadə olunur).
– Hansı sualları verməklə başa düşə bilərik ki, sinif yoldaşınızın qardaşı və ya bacısı var yoxsa yox?
(Məlumat toplamaq üçün hər bir sinif yoldaşınıza sualla müraciət edəcəyik: qardaşı ya bacısı var yoxsa yox,
nəticələri sayaq, “xeyr” cavablarının sayı göstərir – neçə uşağın nə qardaşı, nə də bacısı var.
Ev tapşırığı olaraq

1

- 7 -ci çalışmaları veririk.
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120-ci dərs
Mövzu: Məlumatların toplanması.
Məqsəd: Məlumat toplamaq vasitələrinə dair biliyin möhkəmləndirilməsi (Riy.III.11.)
Ön şərtlər: Məlumat toplamaq üsullarına dair biliklər.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığının yerinə yetirilməsini yoxlayırıq. Mümkündür ki, sualları seçmək üçün bizim köməyimiz
lazım olsun. Məsələn, 1 -ci çalışmanın mümkün həlli belə ola bilər: məlumatlar toplamaq üçün bütün sinif
yoldaşlarına sualla müraciət edəcəklər – qardaşı və ya bacısı var yoxsa yox.
Belə formada qoyulmuş suala cavab verməkdə çətinlik çəkərlərsə, məsləhət görə bilərsiniz ki, sual
versinlər: qardaşı var yoxsa yox? Bacısı var yoxsa yox? Sonra nəticələri sayacağıq. “xeyr, xeyr” cavablarının
sayı neçə uşağın nə qardaşı, nə də bacısı olmadığını göstərir. Əgər hər hansı şagirdin bir bacısı yaxud qardaşı
varsa, cavab verməlidir “xeyr, bəli” yaxud “bəli, xeyir” və doğmalarının yaşını göstərsin; əgər hər ikisi varsa,
onda cavab verəcək “bəli, bəli” və hər birinin yaşını göstərsin.
2 -ci məsələ yaxın şəhərə gün ərzində avtobusların çıxışı haqqında məlumatlar toplamağı tələb edir.
Məsələn, sizin şəhərdən qonşu şəhərə avtobus hər saatda bir təxirə salına bilər, yaxud - hər yarım saatdan bir.
Məlumatın toplanması telefonla yaxud internetlə də ola bilər – avtobus dayanacağında da.
Ev tapşırığının 3 -cü çalışması haqqında müzakirə apararkən, şagirdlər qənaətə gəlirlər – ana öz
müşahidələrinə əsasən nəticəyə gəlib ki, axşamları kompüterə qapılma yaxşı yatmağa mane olur- buna görə də
səhər durmağa çətinlik çəkir.
Təmir işlərinə başlamazdan əvvəl alınası materialın sayını təyin etmək üçün ölçü işləri aparmaq lazımdır.
Günəş ətrafı planetlər haqqında məlumat kitabçaları, internet, televiziya verilişləri vasitəsi ilə məlumat
toplamaq olar.
7 -ci məsələ ilə daha əvvəl öyrənilmiş mövzuları təkrar edirik; doldurulmuş cədvəlləri gözdən
keçirməklə əvvəl keçilmiş mövzuların bilinməsində qüsur olub-olmadığını yoxlayırıq.
Verilmiş ədəddən 5 dəfə böyük, 5 dəfə kiçik, 10 dəfə böyük, 10 dəfə kiçik, 15 dəfə böyük, 15 dəfə kiçik
ədədlər tapdılar yoxsa yox; əməllər düzgün şəkildə yerinə yetirilmişdir yoxsa yox.
Ev tapşırığı olaraq

7

-ci məsələyə oxşar məsələ fikirləşib – həll etməyi tapşıra bilərik.

§3. Məlumatların qruplaşdırılması
Bu paraqrafa iki dərs ayırırıq
121-ci dərs
Mövzu: Məlumatların qruplaşdırılması.
Məqsəd: Məlumatların qruplaşdırılması, miqdar məlumatlarını yerləşdirmək, qruplaşdırarkən istifadə
olunmuş işarələrin sadalanması – məlumatların təhlil başlıqlarını tanımaq. (Riy.III.12.).
Ön şərtlər: Fiqurların, ədədlərin müqayisə və yerləşdirilmə vərdişləri.
Resurslar: Fiqurların modelləri, dərslik.
Hər hansı əlamətinə görə məlumatların qruplaşdırılması nümunələri dərslikdə göstərilmiş üçüncü sinif
şagirdinin gündəlik təcrübəsinə və digər fənlərin dərsliklərində ola biləcək biliyə əsaslanır. Əgər riyaziyyat
müəllimi başqa fənn keçmirsə, onda yaxın fənlərin dərsliklərinə göz gəzdirməsi lazım olur.
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Fiqurları hər hansı əlamətinə görə qruplaşdırarkən, fiqurların modellərindən istifadə edə bilərik. Yadda saxlayın – qruplaşdırma hər hansı bir əlamətə əsasən baş verməlidir. Məsələn, “müstəvi fiqurları”, “fəza
fiqurları”. Burada siz şagirdlərə sual verə bilərsiniz:
– İndi yalnız müstəvi fiqurlarını təhlil edək; onları hansı işarə ilə bölə bilərik? Bir təxmini cavab -əyri
xətlə dairələnmişdir, sınıq xətlə dairələnmişdir. Analoji olaraq, fəza fiqurlarını iki hissəyə bölmək olar –
çoxbucaqlılarla, əyri səthlə əhatələnmişdir.
Birinci məsələdə bitki qidaları göstərilmişdir. Onlar qrup şəklində bölünə bilər – tərəvəz, meyvə, dənli.
Bu terminlərin adlandırılmasında biz şagirdlərə kömək edək.
Quşlar çöl və ev quşları olmaqla bölünə bilər. Çöl quşlarında nəğməkar quşlar qrupunu ayıra bilərik (bülbül, sarıköynək (zərd quşu), qara toyuq).
4 -cü çalışma 2 -ciyə oxşardır. Ancaq, burada dördbucaqlılarla sərhədlənmiş fiqurlardan kvadratla
əhatələnmiş fiqurları ayrıca ayıra bilərik; yalnız üçbucaqlılarla sərhədlənmiş fiqurları (üçbucaqlı piramida) və
üçbucaqlarla və dördbucaqlılarla sərhədlənmiş fiqurları ayıra bilərik. Başqa cür bölmə də mümkündür.
Ev tapşırığı olaraq

1

- 7 -ci məsələləri veririk.

122-ci dərs
Mövzu: Məlumatların qruplaşdırılması.
Məqsəd: Məlumatların qruplaşdırılması üsulları haqqında biliyi möhkəmləndirmək (Riy.III.12.)
Ön şərtlər: Fiqurları, ədədləri müqayisə etmə və yerləşdirmə vərdişləri.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını yoxlayırıq. Ev tapşırığının birinci məsələsini şagirdlər müxtəlif cür həll edə bilərlər. Məsələn,
iki qrupa bölə bilərlər: Tək rəqəmli ədədlər və iki rəqəmli ədədlər. Hər bir qrup yenə iki hissəyə bölünə bilər:
hər hansı ədədin iki qat olmasından alınan ədədlər (cüt) və iki qat artırmaqla alınmayan ədədlər (tək).
5
-ci məsələ ox simmetriyasının, simmetrik fiqurların, simmetrik oxların
öyrənilməsi üçün hazırlıqdır və əlavə tədqiqat tələb etmir. Müəllimə isə xatırladırıq ki,
5-ci məsələdə bərabər tərəfli üçbucaqda özülün hündürlüyü çəkilibdir və o, bu üçbucağın
simmetriya oxudur.
Fiqur 1 kvadratdır, onun dörd simmetriya oxu var. Bir daha xatırladırıq ki, “ox
simmetriyası”, “simmetrik fiqurlar” terminlərini şagirdlərin yanında istifadə etmirik.
Üç simmetriya oxu olan fiqur 2 bərabərtərəfli üçbucaqdır.
Fiqur 3 bərəbartərəfli düzbucaqlı ücbucaqdır və bir simmetriya oxu var.
Düzbucaqlının (fiqur 4 ) iki simmetriya oxu var.

141

– Qədim Misirin tarixi, fironların həyatı, piramidaların tikiliş metodları ilə hansı yolla tanış ola bilərik?
(tarix dərsliyi ilə, məlumat kitabçası ilə, internetlə, televiziya verilişləri ilə).
Bərabərtərəfli trapesiyanın (fiqur 7 ) bir simmetriya oxu var. Qalan fiqurların
belə xüsusiyyəti (simmetrlik) yoxdur.
Ev tapşırığının çalışması sinifdəki məsələnin oxşarıdır. 6 -cı çalışma toplama və
çıxmanın qarşılıqlı tərs çevrilməsinin təkrarına aiddir.
Ev tapşırığı olaraq şagirdlərdən nəsə fiqur düşünüb və təsvir etməyi xahiş edirik; sonra onlardan simmetriya oxu olan fiqurları ayırsınlar və bu oxu göstərsinlər,

§4. Cədvəl tərtib və təsvir edək
Bu paraqrafa iki dərs ayırırıq
123-cü dərs
Mövzu: Cədvəl tərtib və təsvir etmək.
Məqsəd: Məlumatlar toplamaq, cədvəl formasında təqdim etmə, cədvəli təsvir etmə və təcrübədə istifadə
etmə bacarığını inkişaf etdirmək. (Riy.III.11., Riy.III.12.)
Ön şərtlər: Məlumatları toplamaq və qruplaşdırmaq vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Təbii ki, nə məlumatların toplanması, nə də onların qaydaya salınması və hər hansı formada təqdim
edilməsi əsas məqsəd deyil. Bütün bunlar müəyyən məlumat əldə edib və yaymaq üçün olunur; məlumaq almaq üçün diaqramlarda və ya cədvəllərdə göstəriləni oxumaq və başa düşmək lazımdır. Biz əvvəlki paraqrafda
məlumat toplamaq, qaydaya salmaq haqqında söhbət etdik. Bu dəfə söhbətimiz cədvəl formasında təqdim və
təsvir etmə haqqında olacaq. Şagirddən dedektiv intuisiya və vərdişlərini heç kim tələb etmir, amma o, istənilən
sxemdən və ya cədvəldən məlumat “almağı” maksimum dərəcədə bacarmalıdır. Nə də oxunmuşu və görülmüşü
sözlə və yazılı şəkildə ötürməkdə çətinlik çəkməməlidir. Bu göstəricilər bu günkü yaşam tərzində vacibdir və
onlarsız insanın baxış açısı məhduddur. Bu istiqamətdə məşq sadə misallar və öyrənilmiş mövzuların təkrarı
ilə başlayır. Cədvəllərin tərtibi və təsviri bacarığını inkişaf etdirmək haqqında məşq etməzdən əvvəl məlumat
toplamağın üsullarını təkrarlayırıq. Məlumatları sorğu, referans ədəbiyyatı yaxud internet vasitəsi ilə toplaya
bilərik; ölçü ilə əldə olunmuş nəticəni isə cədvəllə göstərə bilərik.
Məsələn, ölçünün nəticələrinə əsasən təmir işləri üçün məlumatlar toplanacaq, cədvəl formasında göstərə
və bu cədvəldən valideynlərlə birlikdə mağazadan material alarkən istifadə edə bilərik.
Şagirdlər doldurulmuş cədvəlin təsvirini və cədvələ əsasən hərəkətləri planlaşdırmağı bacarmalıdırlar.
3 -cü məsələdə kafedə müxtəlif xaçapuri bişirilən yerin və suyun qiymətləri göstərilmişdir. Bu
qiymətlərlə cədvələ əsasən şagird sifariş olunacaq xaçapurilərin miqdarını və növünü planlaşdıra bilər.
Məsələn, dörd nəfərsiniz və sizdən hər biri 1 butulka su içməlidir və 1 xaçapuri yeməlidir, əgər 10 larin varsa,
hansı xaçapuriləri yeyə bilərsən?
Ayrıca cədvəllərin təhlili ilə əlaqələnən suallar belə ola bilər:
– Cədvəllə nə göstərilmişdir?
– Cədvələ əsasən hansı sualları vermək olar?
Fiqurların təsnifatını müxtəlif əlamətlərinə əsasən, ədədlərin müqayisəsini isə cədvəllərin tərtibatı ilə
əlaqələndirin.
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Sinifdə həll etmək üçün birinci məsələdə cəmi 15 fiqur əks olunmuşdur, onlardan 10-u çoxbucaqlıdır, bu
çoxbucaqlılardan heç olmasa dördünün bir düz bucağı var, ikisi düzbucaqlıdır, müstəvi fiqurları 12 ədəddir.
2 -ci məsələdə əlavə sual verilə bilər: Daha çox gürcü dili kitabı satılmışdır, yoxsa xarici dil? Şagirdlər
mövcud fərqlərin səbəbləri haqqında da müzakirə edə bilərlər.
5 -ci məsələdə ikinci sütunun ədədləri 2 pillə (cütlüklərlə) saymaqla alınır.
6 -cı məsələnin şərtinə əsasən cədvəl tərtib etmək çətin deyil. Beləliklə, cədvəlləri tərtib və təsvir

etməyin müxtəlif əhəmiyyəti ola bilər – gələcək işləri planlaşdırmaq üçün (məsələn, təmir işləri üçün), təsnifat
məqsədi ilə.
Ev tapşırığı olaraq 1 - 7 -ci çalışmaları veririk.

124-cü dərs
Mövzu: Cədvəlin tərtib və təsvir olunması.
Məqsəd: Məlumat toplama və cədvəllə göstərmə vərdişlərini inkişaf etdirmək (Riy.III.11, Riy.III.12.)
Ön şərtlər: Məlumat toplama-qruplaşdırma vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Ev tapşırığını yoxlayırıq. Ev tapşırığının birinci məsələsində hər bir fəza fiqurunu onun yanında olan fiqurun forması ilə əlaqələndirdik – müvafiq olaraq cədvəl doldurulur.
Şagirdlər 2-ci cədvəli doldurmağı asanlıqla bacarırlar.
3

-cü çalışmada müsbət və mənfi cavabların sayını saymalıyıq və cədvələ daxil etməliyik.

-cü çalışma ilə fənlərdə fiqurların tanınması mövzusunu təkrar edirik. Müvafiq olaraq əvvəlcə cədvəl
dolur, sonra bu cədvələ əsasən söhbət etmək olar.
4

-ci məsələ sinifdə həll olunmalı 6 -cı məsələ kimi, tədqiqi tipli tapşırıqdır. Şagird mətnin xüsusi
(sadə linqvistik) tədqiqi üzərində püxtələşir.
7

“KBO” çalışmaların birincisində şagirdlər təqdim olunan sualları dəyişməli olurlar. Şagirdlərin sualları
belə formalaşdırmaları gözlənilir: hər iki gəmidə neçə sərnişin var? Hər iki dağa neçəsi çıxdı? İkinci məsələdə
yarıya bölməklə birinci əşyanın qiymətini müəyyən edirik, sonra isə qiymətləri toplayırıq. Üçüncü məsələdə
vurma nəzərdə tutulmur, şagirdlər 12 aralıqla sayırlar və 36 alırlar. Cavab – 29 karandaşdır.
Söhbəti məsələlərin cədvəllə göstərişinin əhəmiyyəti haqqında davam edə bilərik. Məsələn, hər hansı
böyük sənaye şəhərindən başqa şəhərə aviareyslərin sayı cədvəl formasında göstərilə bilər. Belə cədvəldən
məlumat oxuya bilərik və suallara cavab tapa bilərik – uçuşlar hansı istiqamətdə və hansı tezliklə həyata keçirilir (neçə reys yerinə yetirilir), ən çox reys hansı istiqamətdə olur.
Ev tapşırığı olaraq keçilmiş materialdan seçilmiş hər hansı çalışmanı verə bilərik. Bu seçim sinfin akademik səviyyəsindən və seçilmiş problemlərin həllindən asılıdır.
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§5. Piktoqram
Bu paraqrafa 3 dərs ayırırıq
125-ci dərs
Mövzu: Piktoqram
Məqsəd: Məlumatın bu cür piktoqramla (şəkillə) göstərmək bacarığı üzərində işləyən zaman hər bir şəkil
bir neçə təkliyi, onluğu göstərə bilər. Piktoqrama əsasən məlumatların birgə təsviri, suallar vermə, suallara
cavab vermə vərdişlərini qazanmaq. (Riy.III.13.)
Ön şərtlər: “Ritmik” sayma, ədədləri ədəd oxunda ifadə etmə vərdişləri.
Resurslar: Gürcü pulu əskinaslarının surəti.
Dərsə əvvəlki materialın vacib hissəsini təkrarlamaqla başlayırıq. Dərsliyin 1 - 3 -cü çalışmaları ilə
şagirdlər bir daha beşliklərlə, üçlüklərlə, onluqlarla saymağa qayıdırlar. Oyuncaq 5 lariliklərdən istifadə etmək
olar: 3, 5 belə əskinas neçə laridir?
Deyək ki, hər qutuda 10 karandaş var, 6 qutuda neçə karandaş var? 9 qutuda? 10 qutuda?
Sonra sinif üçün 4 və 5 -ci çalışmalardan istifadə edirik: dərsliyin şəkilləri əyani və cazibədardır.
Şagirdlərdən başlığı oxumağı xahiş edirik – piktoqram hansı məlumatları təsvir edir?
• Hansı növ nəqliyyat adı çəkilmişdir?
• Neçə nəfər qatarla, avtobusla, təyyarə ilə səyahət etməyi seçdi?
Sorğulananların sayını müəyyən etmək üçün şagirdlər müxtəlif üsula müraciət edirlər. Bütün sinifi təhlilə
qoşun. Mövzu aktualdır və həvəsləndirici elementləri də əhatə edir, buna görə bu mövzu ilə hamı maraqlanacaq. Bəziləri bütün məlumatı toplayır, bəziləri isə adamcığazların ümumi miqdarını sayır və beşliklərlə irəli
saymaqdan istifadə edir. Hər iki üsulun istifadəsi və fəal olaraq qoşulanların həvəsləndirilməsi arzu olunandır.
Sual verək: Nəqliyyatın hansı növü daha məşhurdur? Təxmini olaraq şagirdlər bir səslə qatarı deyirlər,
amma cavab tapmaq metodu maraqlıdır: nəqliyyat növlərinə əsasən insanların sayını müəyyən edirlər və onlardan ən böyüyünü seçirlər yaxud kişiciklərin ən böyüyünün sayı ilə ən populyar nəqliyyat növünü müəyyən
edirlər. Piktoqramın üstünlüyü səkillərin sayı ilə məlumatın qiymətləndirilməsindədir.
Suala - yüngül avtomobillə nisbətdə qatarı nə qədər daha çox adamın seçdiyinə dair, müzakirənin iki
mümkün variantını təxmin edirik: I – qatarın və yüngül nəqliyyatı sevən adamların say fərqini hesablama;
II – beşliklərlə (3 beşliklə) irəli saymaqdan istifadə etmək (qatarın müvafiq adamlar, avtomobillərin müvafiq
adamlardan 3-lə çoxdur).
Lövhədə ədəd sütununu 5-ə bölünən bölgü ilə ifadə edə bilərik və şagirdlər ondan beşliklərlə irəli saymanın
hər dəfəsində istifadə edərlər.
Bu aktivlik həm də gələcək mövzunun, vurmanın təhlili üçün olduqca faydalı olan hazırlıqdır.
4 -cü çalışma üzərində birgə işdən sonra 5-ci çalışmaya şagirdlər tez və asan şəkildə gəlirlər.
6 -cı çalışmada onlar piktoqramı özləri tərtib etməlidirlər. Məlumatları əvvəlcə cədvəl formasında

lövhədə göstərə bilərlər.
Alət

violino

fleyta

fortepiano

çelo

çalğı aləti

Miqdar (tezlik)

15

20

35

5

5

Bu piktoqramda bir adam 5 insanı göstərir, bundan irəli gələrək yüngül avtomobillə neçə adam səyahət
etmək istəyir?
Şagirdlərdən şəkil seçməyi, yaxud dərslikdə göstərilmiş vi olino açarından istifadə etməyi xahiş edirik;
bir şəkillə göstərilmiş şagirdlərin sayını seçsinlər (təxmini olaraq 5-ni sadalayırlar) və piktoqram tərtib edirlər.
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Piktoqram qurmaq üzərində işləməyi cütlüklərə tapşırsaq daha yaxşı olar. Bu görülən işi daha həvəsli və
motivasiyalı edir.
Bu aktivliyin nəticəsi olaraq şagirdlər piktoqramlarla məlumatı göstərməyi (şəkli və şəkillə göstərilmiş
məlumatın miqdarını seçməyi), piktoqramı oxumağı bacarırlar; cütlüklərlə, onluqlarla, beşliklərlə (bu vurmanın
öyrənilməsi üçün yaxşı hazırlıqdır) irəli və geri saymaqla biliyi möhkəmləndirirlər. Bəzi hallarda piktoqramla
məlumatları göstərmənin üstünlüyünü dərk edirlər.
Dərsin sonunda ənənəvi olaraq şagirdlərlə birlikdə bu aktivliyi qiymətləndirin – əldə olunan nəticəni qeyd
edin, məşğələdə seçilmiş şagirdləri, sezdiyiniz qüsurları özünüz üçün qeyd edin, onu düzəltməyin vaxtını və
yollarını, iş formasının mümkün düzəlişləri haqqında fikirlərinizi qeyd edin.
Ev tapşırığı olaraq paraqrafın

1

- 6 -cı çalışmalarını veririk.

126-cı dərs
Mövzu: Piktoqram.
Məqsəd: Piktoqram qurmaq və təsvir etməyə dair biliyi möhkəmləndirmək və dərinləşdirmək (Riy.III.13.)
Ön şərtlər: Beşliklərlə, altılıqlarla, yeddiliklərlə saymaq piktoqramını qurma vərdişləri.
Ev tapşırığını yoxlamaqla piktoqram qurmaq və təsvir etmək vərdişlərinin inkişafı davam edir. Bununla
yanaşı, vurma əməllərinin öyrənilməsi üçün hazırlaşırıq ( 1 - 3 -cü çalışmalar). Burada əlavə suallar
verə bilərik:
– Beşliklərlə sayarkən hər sonrakı əvvəlkindən nə qədər çoxdur?
– Yeddiliklərlə sayarkən hər sonrakı əvvəlkindən nə çoxdur?
– 1 -ci çalışmada cədvəli sola tərəf davam etsək, əvvəlki iki ədəd hansı ədədlər olacaq? 15 neçə
beşlikdən ibarətdir?

Şagirdlər ətraflı şəkildə 4 - 5 -ci çalışmalarda verilmiş piktoqramları təsvir etməlidirlər. 6 -cı
məsələyə əsasən piktoqramları düzgün qurub – qurmadıqlarını yoxlayın. Təxmini olaraq, seçilmiş şəkillə iki
insan qeyd olunmuş olacaq.
Sinifdə hansısa mövzu fikirləşə bilərik, məsələn, şagirdlərin sevimli filmi yaxud şirniyyatı; müvafiq cədvəl
quraq və bu cədvəlin piktoqramını göstərməyi ev tapşırığı olaraq verək.
Sonrakı dərsdə yekunlaşdırıcı işin keçiriləcəyini və müstəqil olaraq məsələlər həll etməli olacaqları barədə
şagirdləri xəbərdar edək.

127-ci dərs
Mövzu: Qurma və təsvir etmə, müstəqil iş – yekunlaşdırıcı yazı işi.
Məqsəd: Göstərilmiş mövzunun mənimsənilmə səviyyəsini yoxlamaq. Alınmış nəticəni nəzərə almaqla
tədris prosesini düzəltmək. Müstəqil iş xüsusiyyətini mənimsəmək. (Riy.III.11., Riy.III.12., Riy.III.13).
Ön şərtlər: IV fəslin materialını ən azından kafi səviyyədə bilmək.
Resurslar: Müəllim tərəfindən hazırlanmış biletlər və iş vərəqləri.
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Yekunlaşdırıcı işi təşkil etməvə keçirilməsinin əsas prinsipləri birinci və ikinci fəsillərin yekunlaşdırıcı
yazılarını təsvir edərkən ətraflı şəkildə göstərilmişdir. Bu yazını da bu prinsiplərə tabe edin, ancaq qeyd olunmuş
mövzunun xüsusiyyətindən qaynaqlanaraq bütün tapşırığı şagirdlər dərsliyin “Əlavə çalışmalarından”, yaxud
müəllim kitabında yerləşdirilmiş əlavə çalışmalardan seçə bilərlər. Əgər tapşırıq daha çox əmək tələb edən olmasa yaxşı olar, çünki, onun nəticələrini bu dərsdəcə yekunlaşdırmaq lazımdır. Yaxşı olardı ki, tədrisin sonrakı
mərhələsində qeyd olunmuş qüsurları nəzərə alasınız və onları düzəltməyin qeydinə qalasınız.
Ev tapşırığını dərsliyin yekunlaşdırıcı çalışmalarından seçin.
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V Fəsil. Ədədlərin vurulması və bölünməsi
Bu fəsildə ədədlərin vurulması və bölünməsini təhlil edəcəyik. Milli Tədris Planına müvafiq olaraq, vurma
əməlini çox qatlı toplama ilə əlaqələndirdik, bölməni - əşyalar yığınının eyni sayda qrup olaraq bölünməsini,
yəni, bərabər miqdarda hissə olaraq bölmək. Biz hər iki halı təhlil edən zaman, ümumi say ilə birlikdə hissələrdə
əşyaların miqdarı və qrupların sayının bəlli olduğu halı da vermişik.
Bir çox müəlliflər vurma anlayışını ifadə edərkən çoxsaylı toplamaya üstünlük verir ki, bunu da irəliyə
saymaqla əlaqələndirə bilərik, eyni zamanda çoxsaylı çıxmanı da nəzərdə tutur ki, bunu da geriyə saymaqla əlaqələndiririk. Bu əməl vurmanın toplamaya induksiv keçididir ki, bu yaşda olan uşaqların vurmanı
qavramalarını asanlaşdırır (bax. Məs., [24])
Müəllim vurmanın öyrənilməsinin başlanğıc mərhələsinə tərəfimizdən təklif olunmuş ardıcıllığa diqqət
yetirməlidir – 3 dəfə beş göstərir ki, 3 dəfə 5 götürülmüşdür, 3 beşlik toplanmışdır: 5+5+5=3⋅5.
Əgər 3 qrupumuz varsa, hər birində 5 əşya var, onda əşyaların sayı cəmi 3⋅5-dir.
Əgər ədəd 2 yüzlükdən, 3 onluqdan və daha 5 təklikdən ibarətdirsə, onda bu ədəd 2⋅100+3⋅10+5-dir.
Bu yanaşma gələcək üçün heç bir yersizlik yaratmır, çünki biz düzbucaqlı cədvəldən də istifadə edirik
(onun tamamilə heçə sayılmasını [24] nəzərə də almır).
Bu cədvəldən istifadə etməklə vurmanın əsas xassəsini formalaşdırmağımız mümkündür, daha sonra
vuruqların götürülməsi ardıcıllığına diqqət yetirmirik. Hər hansı ədədin çoxalması isə başlanğıcda bu ədədin
dəfələrlə artmasını göstərir – 9⋅2=2+2+2+2+2+2+2+2+2. Beləliklə, ikinci vurulan bir neçə dəfə alınacaq. 3
dəfə 2, 4 dəfə 2-miz var və s.
Vurmanın bu cür interpretasiyasını gələcəkdə şagirdlər təbii olaraq belə bir yazı kimi dərk edəcəklər:
a+a=2a, b+b+b=3b və s.
Bizim dərslik Milli Tədris Planının konsepsiyasına tamamilə uyğundur – vurma çoxqat artırmaqdır.
5+5+5+5= 4⋅5, dörd dəfə 5 götürülmüşdür. 2-yə vurmaq cədvəli ilə, məlumdur ki, cüt ədədlərin sıralanması
göstərilmişdir:
				
1⋅2=2, 2⋅2=4, 3⋅2=6, 4⋅2=8.
İkini neçə dəfə alırıq? 5 dəfə olarsa, onda 5⋅2=10.
Vurma zamanı cədvəlin istifadəsi elə başlanğıc mərhələdəcə vurmanın əsas xassəsini aydın şəkildə
göstərməyə imkan verir. Şagirdlər bir qayda olaraq təbii şəkildə və ardıcıl olaraq vurmanın mübadilə
xüsusiyyətini dərk edirlər. 2-ni vurma cədvəli faktiki olaraq həm də 2-yə vurma cədvəlidir.
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§1. Ədədlərin vurulması
Bu paraqrafa iki dərs ayırırıq
128-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin vurulması.
Məqsəd: Qruplara bölməklə və qrupları saymaqla əşyaların miqdarını tapmaq, ədəd olaraq vurmanın
illüstrasiyası ilə vurmanı çoxqatlı artırmaq kimi dərk etmək. (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: “Ritmik” (üçlüklər və dördlüklər, . . . . .) sayma vərdişləri.
Resurslar: Təlim çubuqları, kubiklər.
Dərsə köməkçi materialdan istifadə etməklə başlaya bilərik. Müəyyən sayda çubuqlar götürək (üçün
çoxqatı), üçlük olaraq sayaq. Deyək ki, 12 çubuğumuz var. Üçlüklərə ayıraq və ayırılmış çubuqları sayacağıq.
– Bir üçlüyü ayıraq, ədədi söyləyirik. (3).
– İndi ikinci üçlüyü ayıraq. Hansı ədədi səsləndirək, cəmi neçə çubuq sayılasıdır? (6)
– İndi üçüncü üçlüyü ayıraq. Hansı ədədi səsləndirməliyik? (9)
– İndi dördüncü üçlüyü ayıraq, neçə çubuq saydıq? (12)
– Cəmi nə qədər çubuq var? (12; 3+3+3+3=12).
Bu toplama vurma əməli ilə yazılacaq: 4⋅3=12; 4 dəfə 3-müz 12-dir.
– İndi çubuqların bu qrupunu götürək, dördlük olaraq ayıraq.
– Neçə dördlük alınacaq?
– 3 dördlük alınacaq.
– Cəmisi nə qədər çubuq olduğunu hansı əməllə tapırıq?
– Çoxqat toplamaqla – 4+4+4=12 belə yaza bilərik: 3⋅4 =12 3 dəfə dörd 12-dir.
Sinifdə dərsliyin 1 - 8 -ci məsələlərini təhlil edəcəyik. 1 - 7 -ci məsələlərin birlikdə təhlilindən sonra, dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə nail olma keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün, şagirdlərə 8 -ci məsələni
veririk.
1 və 2 -ci məsələdə “ritmik” saymaqdan istifadə etməklə sayı tapdıqdan sonra çoxqat toplamadan
istifadə etməklə ədədlərin vurulmasının izahına keçirik; məsələn, 5 -ci məsələdə 2 beşliyimiz var 5+5=10,
yaxud 2⋅5=10; 2 dəfə 5 10-dur.
6 -cı məsələyə əsasən təyyarələrimizin 3 üçlüyü var, cəmi 3+3+3=9, yaxud 3⋅3=9.

Gürcü dilinin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla (ingilis və alman dilli dərsliklərində də belədir), 5+5=10,
2⋅5=10-nu bildirir (2 dəfə 5 10-dur). Vurmanın xassələrini öyrəndikdən sonra artıq fərq etməyəcək ki, 2⋅5
yazacağıq, yoxsa 5⋅2-ni.
Ev tapşırığı olaraq
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1

- 6 -cı çalışmaları veririk.

129-cu dərs
Mövzu: Ədədlərin vurulması.
Məqsəd: Vurmanın dəfələrlə toplama kimi dərk olunması (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: “Ritmik” saymaqla ədədləri toplama təcrübəsi.
Resurslar: Kubiklər, çubuqlar, dərslik.
Ev tapşırıqlarının həllinə onlarla birlikdə verilmiş illüstrasiyalar kömək etdi. Tapşırığı yoxladıqdan sonra
həlli ədədlərin toplanmasını tələb edən məsələlərin həllinə keçirik ki, onları da vurmaqla təqdim edirik. Ancaq, başlanğıcda illüstrasiya materialından da istifadə edə bilərik. Məsələn, 9 -cu məsələdə oyuncaq avto
nəqliyyatların əvəzinə kubikləri üç-üç yerləşdirək, 5 belə üçlük 15 olacaq,
Beş üçlük yazdıq, 5 dəfə 3, beşi 3-ə vururuq, 5⋅3. 10-cu məsələni edə bilərik:
				
				
3+3+3+3+3=15
				
5⋅3=15.

– Hansı yolla tapırıq, cəmi neçə çubuqdur?
Beş üçlük yazaq 5 dəfə 3, beş vurulmuşdur 3-ə, 5⋅3.
Oxşar olaraq 10 -cu məsələni də edə bilərik
9+9+9=27.
10 		
		
3⋅9=27
11 - 14 -cü məsələlərin həllini lövhəyə cütlük şəklində çağrılmış şagirdlərə həvalə edək. Onlara nəzarəti
isə sinifə tapşıraq: məsələn, 12-ci məsələdə alınmışdır 20+20+20+20=80
				
4⋅20=80.
Bundan sonra şagirdlər müstəqil olaraq 15 -ci məsələni asanlıqla həll edəcəklər..
				
8+8+8=24
				
3⋅8=24.
İndi artıq ümumi miqdarı tapmaq məsələsini birbaşa vurma formasında təqdim edə bilərik. Məsələn,
kubiklərin 3 beşliyini istifadə edirik.
– Beləliklə, kubiklərin sayı 3 dəfə 5-dir. Bunu belə yazaq: 3⋅5.
				
3⋅5=5+5+5
				
3⋅5=15.
Burada artıq ümumi sayı tapmaq üçün lazımi ədədlərin əksini ədədlərin vurulması formasında göstərək,
bərabər ədədlərin cəmidir və cəmi saymaqla vurmanın qiymətini tapırıq. Bu aktivliklərlə vurma əməllərini
keçirməyin mənimsənilməsi hazırlığı davam edir. Sinifdə işləmək üçün əlavə məsələlərdən istifadə edə
bilərik:
Ədədləri vurma formasında yazın və hasili tapın.
1 Hər bir avtobusda 7 sərnişin var. 4 belə avtobusda neçə sərnişin var?
2 5 qutudan hər birində 10 şaftalı var; hər beş qutuda cəmi neçə şaftalı var?
3 4 rəfdə kitablar düzülmüşdür, hər birində -6 kitab. Cəmi bütün rəflərdə neçə kitab düzülmüşdür?
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4 1 ədəd dəftər 20 tetridir. 3 belə dəftər neçəyə olacaq? Cəmi neçə beşliyimiz var? (3)
5 Ata Zurikoya 5 ədəd on larilik verdi. Ata Zurikoya nə qədər pul vermişdir?

Hər bir məsələni tələsmədən şagirdlərlə birlikdə təhlil edək; bununla yanaşı, xatırladırıq ki, ədədlərin
vurulmasına təzə keçmişik və vurma cədvəlini bilmək tələb olunmur – bu mərhələdə hər bir vurmanı hələlik
toplama ilə əlaqələndiririk və əksinə.
Ev tapşırığı olaraq

7

- 10 -u veririk.

§2. Vurma zamanı düzbucaqlı cədvəldən istifadə edirik. Vurmanın xüsusiyyəti.
Bu paraqrafa üç dərs ayırırıq
130-cu dərs
Mövzu: Vurmanın xüsusiyyəti.
Məqsəd: Düzbucaqlı cədvəldən istifadə etməklə vurma və onun xüsusiyyətinin illüstrasıyasını yaratma
vərdişləri formalaşdırmaq. (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: Çoxqat toplamanı vurma ilə ifadə etmək bacarığı.
Resurslar: Kubiklər, çubuqlar, dərslik.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra dərsin əsas məqsədini həyata keçirməyə keçirik – düzbucaqlı cədvəldə
əşyaların miqdarının iki qayda ilə sayılmasından istifadə etməklə vurmanın xassəsinin illüstrasiyası. Əşyaların
rolunda əlimizdə mövcud olan çubuqlardan yaxud kubiklərdən istifadə edə bilərik.
Qrup şəklində ayırmaq, müxtəlif üsulla ümumi sayı müəyyən etmək olar. Məsələn, əgər üçlükləri ayırsaq,
onları sətirlər şəklində göstərə bilərik.
– Hər bir sətirdə üç əşya var, cəmi neçə əşya var?
Tam miqdarı vurmaqla tapırıq. Burada da tələsməməliyik, şagirdlərə bərabər ədədləri saymaq üçün imkan
verək; məsələn, əgər 5 sətirimiz varsa, hər bir sətirdə 3 əşya var, 3-ü 5 dəfə götürməliyik:
3+3+3+3+3=5⋅3=15
Məsələn, cədvəl göstərəcəyik, hər sətirdə 4 gül var, cəmi – 6 sütun (sinif çalışması 4).
– Güllər neçə sətir olaraq göstərilmişdir?
– Hər bir sətirdə neçə gül var? (4)
– Beləliklə, hansı ədəd 6 dəfə toplanmalıdır ki, güllərin ümumi sayını tapaq (4+4+4+4+4+4=24)
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–

Vurma ilə necə yazılacaq? (6⋅4=24).

–
–

Bu cədvəllə göstərilmiş ədədlərin vurulmasını yazın.
Cəmi neçə dairə var? Hansı əməllə tapaq? (6⋅4 – 6 sütun var, hər birində 4 dairə var)
İndi bu dairələri başqa cür sayaq – altılıqlarla – sətirlərə əsasən:
Bununla ümumi say dəyişəcəkmi?

– Beləliklə, yaza bilərik 6⋅4=4⋅6.
Gəlin, vurmanın bu xüsusiyyətini formalaşdıraq! Bütün sinif birgə olaraq (bir neçə dəfə də olar), sizinlə
birlikdə bu xüsusiyyəti səsləndirəcək:
Vuruqların yerini dəyişdikdə hasil dəyişmir.
Sonrakı çalışmalarda dəfələrlə toplamağı yenə vurma ilə əlaqələndiririk. Sinifdə 1 - 14 -cü məsələləri
həll edirik.
7 - 14 Məsələlər belə həll olunur:
		
7) 2⋅4=8; 4⋅2=8				
8) 3+3+3=9;’ 3⋅3=9
		
9) 9+9+9=3⋅9=27; 9⋅3=27		
10) 4⋅8=32; 8⋅4=32
		
11) 6⋅4=24; 4⋅6=24			
12) 9⋅2=18; 2⋅9=18
		
13) 7+7+7=3⋅7=21; 7⋅3=21		
14) 1+1+1=3⋅1=3; 1⋅3=3.
Qeyd edək ki, 5 - 6 -cı çalışmalarda sütunlara və ya sətirlərə əsasən saymaq göstərilməmişdir; buna
görə biz hər iki üsulu istifadə edirik, məsələn,
3⋅7=21
5
		
7⋅3=21.
Ev tapşırığı olaraq

1

- 12 -ci çalışmaları veririk.

131-ci dərs
Mövzu: Vurmanın xüsusiyyəti.
Məqsəd: Vurmanın xassələrinin formalaşması və istifadə bacarığının inkişaf etdirilməsi (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: Vurmanı çoxqat toplama ilə əlaqələndirmə bacarığı.
Resurslar: Dərslik, kubiklər.
Ev tapşığını yoxlama prosesi ilə vurmanın xüsusiyyətinin yaxşı dərk edilməsini əlaqələndiririk.
2

çalışmada ümumi sayı belə göstərə bilərik: hər bir sətirdə 10 qızılgül var, iki sətirdə 2⋅10 qızılgül

olacaq.
İndi ümumi sayı sütunla sayaq: cəmi 10 sütun var, hər birində – 2 qızılgül, cəmi 10⋅2 qızılgül:
				
2⋅10=20
10⋅2=20.
				
5 - 12 -ci çalışmaların həlləridir::
5

5⋅4=20
4⋅5=20

6

7
2⋅6=12
6⋅2=12		

8
6⋅4=24
4⋅6=24		

3⋅4=12
4⋅3=12

9

10
9⋅3=27
3⋅9=27		

11
3⋅8=24
8⋅3=24		

12
5⋅2=10
2⋅5=10		

5⋅1=5
1⋅5=5.

Tapşırığı yoxladıqdan sonra 13 - 20 - məsələlərin həllinə keçirik. 13 - 20 -ci məsələlər də yerdəyişmə
xassəsindən istifadə etməklə da həll olunacaq.
Sinifdə bizim iştirakımızla 17 - 19 -cu məsələləri həll edək, 15 , 16 və 29 -u isə dərsin əsas məqsədinə
çatmaq keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün (diaqnostika məqsədilə) şagirdlərə müstəqil işləmək üçün verək.
Ev tapşırığı olaraq 13 - 20 -ci çalışmaları veririk.
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132-ci dərs
Mövzu: Vurmanın xassələri.
Məqsəd: Vurma haqqında ilkin biliyin möhkəmləndirilməsi (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: Vurma əməlini çoxqat toplamaya keçirmə bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığı sinifdə həll olunmuş məsələlərin analojisidir. Onlara dair müstəqil şəkildə yazı işini da həyata
keçirdik. Buna görə sagirdlər 13 - 20 -ci çalışmaları evdə həll etməkdə çətinlik çəkməməlidirlər. Bu həlləri
yoxladıqdan sonra qrup çalışması keçirik.
Qrup şəklində çalışma-oyun
Deyək ki, şagirdlərin 16-ya oxşar cədvəl qurmaları lazımdır. 16 ümumi saydır, hər bir mümkün halı belə
göstərəcəyik:
16=1⋅16
2⋅8
16=8+8
4⋅4
16=4+4+4+4
8⋅2
16=2+2+2+2+2+2+2+2

16⋅1
16=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=16⋅1

Bu oyun vurma əməlinin öyrənilməsini yekunlaşdırır və möhkəmləndirir. O, bərabər ədədlərin çoxqat
toplanmasını və düzbucaqlı cədvəlin təhlilini də əhatə edir.
Şagirdlərə ev tapşrığı olaraq sinifdə yerinə yetirilmiş tapşırığa öxşarını düşünməyi və yerinə yetirməyi
tapşıraq. Məsələn, 20-yə oxşar cədvəllər qurmaq.

§3. Ədədlərin bölünməsi
Bu paraqrafa üç dərs ayırırıq
133-cü dərs
Mövzu: Ədədlərin bölünməsi.
Məqsəd: Cəmin bərabər saylı qruplar şəklində bölünməsindən istifadə etməklə bölmə əməlinin dərk
edilməsi (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: Ədədlərin yazılı və şifahi nömrələnməsi, vurmanı çoxqat toplamaqla həyata keçirmə bacarığı.
Resurslar: Çubuqlar, kubiklər, dərslik.
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Ev tapşırığı vurma və onun xassələrinə aiddir. Bu mövzuya biz artıq o qədər vaxt ayırdıq ki, yoxlama
prosesini tez keçirə bilərik. Ancaq, yenə də hər bir şagird diqqət mərkəzimizdə olmalıdır. Əgər aşkar etsək
ki, onlardan hər hansı birinin mövzunun mənimsənilmə səviyyəsi kifayət qədər deyil, qeyd etməliyik və daha
sonra oxşar mövzuları keçən vaxt onunla işləməyə daha çox vaxt ayırmalıyıq.
Yadda saxlayaq, Milli Tədris Planında təqdim olunan materialı tam olaraq mənimsəməyi hər bir üçüncü
sinif şagirdi bacarır (aydındır ki, Xüsusi Təhsilə Ehtiyacı olan Şagirdlərə təlim məktəb tərəfindən tərtib
olunmuş xüsusi plan əsasında verilir); burada mənimsəmə tempində fərq ola bilər – bəzisi yeni mövzuları tez
mənimsəyir, bəzilərinə çox vaxt lazım olur. Buna görədir ki, biz adətən öyrənilmişin təzədən təhlilinə yetəri
qədər vaxt ayırırıq.
Dərsin əsas məqsədi əşyalar yığımının bərabər saylı qruplar olaraq ayrılması vasitəsi ilə bölmə əməlinin
nümayiş olunmasıdır. Bu nümayişi əlimizdə mövcud olan köməkçi resurslar vasitəsi ilə həyata keçiririk,
məsələn, çubuqlarla. Məsələn, 12 çubuq götürürük və sinifə müraciət edirik:
– Çubuqların bu toplusunu qruplar olaraq elə bölmək istəyirik ki, hər bir qrupda 4 çubuq olsun, necə
edək? (dördlüklərlə bölək).
– Dördlüklərin bölünməsi geri saymaqla ola bilər.
			
12-4=8, 8-4=4, 4-4=0.
– Neçə hissə aldıq? (3)
Alınmış nəticəni bölmə əməlindən istifadə etməklə yazırıq:
12:4=3.
– İndi deyək ki, bu yığını – 12 çubuğu – 3 dosta bərabər şəkildə bölmək istəyirik. Hansı əməli yerinə
yetirməliyik?
– Bu 12 çubuğu 3 bərabər hissəyə bölməliyik. Bunu belə yazacağıq: 12:3=4.
– Hər birində neçə çubuq olacaq? Hər bir dosta neçəsi düşəcək?
– Bu əməli üçlüklərin bölünməsi ilə göstərə bilərik, birinci üçlüyə bölürük, ondan hər birini bir dosta
veririk, sonra üçlüklərə bölürük və s.
Hər iki halda bölməni yerinə yetiririk.
Bundan sonra dərslikdə göstərilmiş çalışmaları seçirik. Birinci dörd çalışmada dəstəni verilmiş sayda
əşyalardan ibarət olan qruplar şəklində bölməliyik.
5 - 9 -cu çalışmalarda dəstə, verilmiş miqdarın bərabər hissələri olaraq bölünməlidir (2 bərabər hissə
olaraq, 3 bərabər hissə olaraq və s.). Hər iki halda işimiz bölmə əməliyyatlarıdır. Bu əməlləri dairələrdən
istifadə etməklə tələsmədən, aydın şəkildə, təhlilinə bütün şagirdləri qoşmaqla yerinə yetiririk.
Çalışmaların birgə həllindən sonra şagirdlərə 10 -cu çalışmanın həllini də da təqdim edə bilərik, öncədən
göstərməliyik - kitabların əvəzinə dairələrdən istifadə etsinlər. Müvafiq paylaşımı göstərməklə dəftərdə dairələr
çəksinlər. Bu məsələnin həlli qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirilməsini qiymətləndirmək üçün sayıla bilər.
“Kitabları” şagirdlər belə hissələrə bölə bilərlər:
				
Ardıcıllıqla “kitablarla” iki sətiri və yaxud iki sütunu (“xanaları”) doldururlar.
Ev tapşırığı olaraq müvafiq rubrikanın

1

- 9 -cu çalışmalarını verək.
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134-cü dərs
Mövzu: Ədədlərin bölünməsi.
Məqsəd: Bölməni nümayiş etdirmə bacarığını inkişaf etdirmə (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: Vurmanın çoxqat toplamaqla yerinə yetirmə təcrübəsi.
Resurslar: Kubiklər, çubuqlar, dərslik.
Dərsin əsas hissəsi bölməni nümayiş etdirmənin mənimsənilməsinə aiddir. Ev tapşırığının

1

- 3 -cü

çalışmalarının həllində şagirdlər çətinlik çəkməyəcəklər. Əgər şagirdlər 4 - 9 -cu çalışmaların həllini
dəftərdə əşyaları hər hansı fiqurla əks etdirməklə və qruplar şəklində bölməyin nümayişi ilə etsələr yaxşı olar.
Məsələn, çalışmada 16 sərnişin 4 maşına bölünmüşdür, beləliklə, 16 4 bərabər qrupa bölünməlidir.
Həlli cədvəldən istifadə etməklə ola bilər: maşınları ədədlərlə nömrələyək: 1, 2, 3, 4.
1 • • • •
2 • • • •
Sonra sərnişinləri hissələrə bölməyə başlayırıq, sərnişinləri hər hansı fiqurla əks
3 • • • •
etdirək, məsələn, dairələrlə. Birinci dördlük bölündü, sonra ikinci və s. Hər bir maşında 4
4 • • • •
sərnişin oldu: 16:4=4.
6

Əgər qalan bütün məsələlər də (illüstrasiyalardan istifadə etməklə) belə yerinə yetirilsə, yaxşı olar.
Yekunlaşdırıcı “test”, əsasən keçilmiş üsullara aiddir. Onlara cavab seçmək də bu dərsdə davam edir.
Tapşırıq olaraq bu paraqrafdan əlavə məsələlər verə bilərik.

135-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin vurulması və bölünməsi.
Məqsəd: Vurma və bölmə əməllərini dərk etmə (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: Çoxqat toplamaqla vurmanın və bərabər sayda qruplar olaraq bölməklə bölmənin ifadə
edilmə təcrübəsi.
Resurslar: Dərslik.
Əlavə çalışmalardan istifadə etməklə vurma və bölmə illüstrasiyalarının təsvir olunması davam edir.
Hər bir cədvəli doldurmaqda şagirdlər çətinlik çəkməyə bilərlər, amma dərsdə verilmiş sualları əməllərlə
əlaqələndirmələri önəmlidir.
Məsələn, 3 -cü məsələnin doldurulmuş cədvəli belə görünür.
Üç təkərli velosipedlərin sayı
Onların təkərlərinin ümumi sayı

1
3

2
6

3
9

4
12

5
15

6
18

Bu cədvələ görə suallara cavab verə bilərik:
1 6 ədəd üç təkərli velosipedin neçə təkəri var? Bu suala cavab vermək vurmaya bağlanır: 6⋅3=18.
– Hər bir dəstədə 4 çubuq var – hər birinə 4-ü düşəcək.
1 Neçə üç təkərli velosipedin 15 təkəri var? Bu sualın cavabı cədvəldən görünür, o bölməyə bağlanır:
15:3=5
15 təkərin hissələrə bölünmə illüstrasiyasını belə təqdim edə bilərik:
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Analoji olaraq, ətraflı şəkildə əlavə sualları təhlil etməklə, qalan məsələləri də təhlil edə bilərik.
Ev tapşırığı olaraq şagirdlərə biri vurmaya, biri bölməyə aid olmaqla iki çalışma düşünməyi və həll etməyi
tapşıra bilərik.

§4. 2-yə vurmaqdan istifadə edirik
Bu paraqrafa üç dərs ayırırıq
136-cı dərs
Mövzu: 2-yə vurmaq.
Məqsəd: Vurmanın, “çoxqat toplama kimi” dərk edilməsi, müxtəlif üsullarla 2-yə vurmanın nümayişi.
Sadə illüstrasiya məsələlərinin təhlili. (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 2 aralıqla sayma vərdişləri.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra yenə vurmanın coxqat toplamayla nümayişinə qayıdırıq - Milli Tədris
Planında da belə tələb olunmuşdur.
Çoxqat toplamanı isə müvafiq aralıqla saymaqla əlaqələndirə bilərik. Bu, sıra aspekti ilə əlaqəli olan natural ədəd anlayışının əsaslandırma nəzəriyyəsi ilə tam uyğundur. (bax məs., (11)).
Çünki 2-yə vurma 2-nin ardıcıllıqla toplaması ilə gedir, buna görə 2-yə vurmanın cədvəli 2 aralıqla saymaq nəticəsində alınır.
Dərsə vurma əməlini xatırlamaqla başlayırıq (sinif çalışması 1). Deyək ki, 6⋅2-ni tapmaq istəyirik.
– 6 dəfə 2-ni tapmalıyıq, toplamaq üçün 2-ni neçə dəfə götürməliyik? (6 dəfə).
– Ədəd sütunundan istifadə etməklə 6 dəfə 2-ni (ikilərin cəmi) necə tapa bilərik? Sıfıra ardıcıllıqla 2-ni
toplaya bilərikmi?
– Hər topladıqca neçə dəfə sağa “sıçramalıyıq”, 0-da cəmi neçə “pillə” getməliyik? (6)
– Hansı ədəddə rastlaşacağıq? (12-də)
– Beləliklə, 6 dəfə 2 neçəyə bərabərdir? (12-yə)
– İndi 2-yə vurma cədvəlini birlikdə quraq (sinif çalışması 2): 1⋅2 ifadəsi 2-nin söylənməsi zamanı
alınacaq,
1⋅2=2
– Sonrakı “sıçrayışla” (2 aralıqla) nə alınacaq? (2⋅2)
– Sonra?
- İndi yerdəyişmə xüsusiyyətini xatırlayaq. Onu formalaşdıraq. Şagirdlər yerdəyişmə xüsusiyyətinin
formalaşdırırlar və birinci vuruğu 2 olan cədvəl qururlar (sinif çalışması 3).
Bundan sonra cədvəldən istifadə etməklə vurmanın nümayişinə keçirik ( 5 - 7 -cı çalışmalar); hər bir
sətirdə iki düzbucaqlı var. 2-ni sətirlərin sayına vurmaqla düzbucaqlıların sayı alınacaq; 3⋅2=6; 5⋅2=10; 7⋅2=14.
Vurmanın yerdəyişmə xüsusiyyətinin illüstrasiyasını yaratmağı sütünlara əsasən bacaracağıq; məsələn,
əgər hər bir sütunda 3 düzbucaqlı varsa, belə sütun isə ikidir, onda üçlük 2 dəfə alınacaq 2⋅3=6.
Ev tapşırığı olaraq 1 - 6 -cı çalışmaları veririk.
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137-ci dərs
Mövzu: 2-yə vurma cədvəli.
Məqsəd: 2-yə vurma cədvəlindən istifadə etməklə bacarıqları inkişaf etdirmək (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 2 addım saymaqla 2-yə vurmanın əlaqələndirmə vərdişləri.
Resurslar: Dərslik.
2-yə vurma cədvəlini təkrarlamaqla dərsə başlayırıq. 2-yə vurma cədvəlinin (yerdəyişmə xüsusiyyətindən
istifadə etməklə qurulmuş) təhlili ona əsaslanır. Bu cədvəldən istifadə etməklə məsələlərin həllinə keçirik.
Məsələlərin izahı prosesində şagirdlər bu cədvəli özlüyündə xatırlayacaqlar. Məsələn, 12 - 17 -ci məsələləri
şagirdlərə müstəqil iş olaraq verə bilərik.
Onlar cədvəldən istifadə edəcəklər və cavabları yazacaqlar. Ancaq, 2 aralıqla saymaqdan istifadə edə
bilərlər. Məsələn, 2 saymaqla, 5⋅2=10, çünki var
							2+2+2+2=10, 5⋅2=10.
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10 -cu məsələdə insanların sayı 3⋅2=6 olacaq.
11 -də 2 aralıqlı sayma yerinə yetirilməlidir.
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12⋅2=24.
Aydındır ki, şagirdlər yerdəyişmə xüsusiyyətindən istifadə edəcəklər və 2⋅12 hasilini hesablayacaqlar.
18 və 19 -cu məsələlərin həlli 2-yə vurma əməlinin yerinə yetirilməsini tələb edir;
18 8⋅2=16.		

19 9⋅2=18.

Ev tapşırığı olaraq

7

- 15 -ci çalışmaları veririk.

138-ci dərs
Mövzu: 2-yə vurma.
Məqsəd: 2-yə vurarkən cədvəldən, yaxud 2 aralıqla saymadan istifadə etmək vərdişlərinin
möhkəmləndirilməsi (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: Vurmanı coxqat toplamayla nümayiş etdirmə bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığının məsələləri sinifdə həll olunmuş məsələlərin oxşarıdır.

7

- 11 -ci məsələlər yalnız vur-

ma xüsusiyyətini bilməyi tələb edir. 12 - 14 -cü məsələləri dəftərə köçürüb sualları orada cavablandırmamız
daha yaxşı olardı.
15 -ci məsələni həll edərkən illüstrasiyadan da istifadə edə bilərik. 12 ədəd 2 larilik sikkə alırıq:
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2

2

2

2
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2

Təbii ki, sinifdə həll olunmuş 11 -ci məsələdə olduğu kimi, burada 2 aralıqlı saymadan istifadə edirik.
Şagirdlər bu məsələni analoji olaraq həll etmiş olmalıdırlar, 16 - 21 -ci məsələlərdə isə cədvəldən istifadə
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edə bilərik. Dərsi yekunlaşdırıcı “testin” həlli ilə bitiririk. Düzgün cavabları seçmək çətin deyil; şagirdləri bu
tip məsələlərə alışdıraq; cavablara sürətlə nəzər salsınlar, onlardan yalnız biri düz olmalıdır və onu seçməliyik,
bu tez-tez məsələnin həllindən nisbətən daha asan prosesdir (ancaq bu durumun mənfi tərəflərini də nəzərə
almalısınız. Müəyyən cavabların səhv olması, ümumi olaraq qalan cavabların düzgünlüyünü göstərmir).
Bu dəfəlik ev tapşırığı verməyə bilərik.

§5. 2-yə bölməkdən istifadə edirik
Bu paraqrafa 3 dərs ayırırıq
139-cu dərs
Mövzu: 2-yə bölmə.
Məqsəd: 2-yə bölmə halının təhlilinə əsasən dəstədən bərabər qrupların ayrılması ilə bölmənin nümayişi;
sadə məsələləri həll etmə vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 2-yə vurmanın və əşyalar birliyinin qruplar olaraq ayrılması vasitəsi ilə bölmənin nümayişi
vərdişləri.
Resurslar: Kubiklər, çubuqlar, dərslik.
Dərsi əlimizdə mövcud olan əşyalardan istifadə etməklə başlaya bilərik. Məsələn, iki dəstə çubuğumuz
varsa, hər birində 5 çubuq var, onda 2⋅5 çubuqların ümumi sayını verir, amma əgər indi bu iki dəstə bir dəstə
olaraq göstərilmişdirsə, onda cəmi 10 çubuq olacaq. Bu zaman onu iki bərabər hissəyə necə bölə bilərik?
– Hər bir hissədə neçə çubuq olacaq? (5)
– Hansı əməli edək? (10 çubuğu iki bərabər hissəyə böldük, hər birində 5 çubuq var, bölməni yerinə
yetridik: 10:2=5).
Dərslikdə bir neçə belə məsələ göstərilmişdir – dəstənin ikiyə bölünməsi zamanı. Bu vaxt 2-yə bölməyi
bitiririk.
6-cı məsələdə sanki fərqli olaraq müzakirə edirik, amma eyni əməli yerinə yetiririk, bu dəfə coxqat çıxma
vasitəsi ilə əvvəlki qruplarda elementlərin əvvəl və qrupların sayını cütlüklərin ayrılması vasitəsilə sayırıq.
Çubuqlar vasitəsilə prosesin modelləşdirilməsi belə görünəcək: 18 çubuq 2 çubuqlu qruplar olaraq
bölünməlidir. Neçə qrup alınacaq? 18-dən iki-iki çubuq çıxaq, cəmi 9 belə cütlük bölünəcək. Beləliklə, 18:2=9.
Bu dərsin əsas məqsədi 2-yə bölmənin illüstrasiyasını təhlil etməkdir: dəstəyə bərabər miqdarda iki qrup
olaraq ayrılması,
çıxılması,
0 2-nin
2 coxqat
4
6
8 2-nin
10 aralıqla
12 14 geri sayılması ( 7 - 12 -ci məsələlər).
8

						10:2=5.
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Buradaca yada saymalıyıq ki, 2-yə vurma 2 aralıqla irəli saymaqla ola bilər:
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I üsul: Burada vurma və bölmənin qarşılıqlı yerdəyişməsi yaxşı görünür.
Dərsin əsas məqsədinə nail olmanı qiymətləndirmək məqsədilə şagirdlərə
bölməni müxtəlif üsulla yerinə yetirmələrini tapşıra bilərik; məsələn, 20:2.

II üsul: coxqat çıxma
20–2=18
14–2=12
12–2=10
18–2=16
16–2=14
10–2=8
10 dəfə çıxdıq.
			
20=10⋅2.
III üsul:
0
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8–2=6
6–2=4
4–2=2
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2 aralıqla geri sayma (faktiki olaraq, II halla eynidir).
2 aralıqla geri sayma 10 dəfə “sıçrayışla” alınır
			
20:2=10
Şagirdlər tərəfindən, bölmə illüstrasiyaları göstərmələri əsasında dərsin əsas məqsədinə nail olmanın
keyfiyyətini qiymətləndiririk.
Ev tapşırığı olaraq 1 - 6 -cı çalışmaları veririk.

140-cı dərs
Mövzu: 2-yə bölmə.
Məqsəd: 2-yə bölmə və 2-yə vurmanın qarşılıqlı tərs əməllərinin dərk edilməsi (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 2-yə vurma vərdişləri.
Resurslar: Kubiklər, çubuqlar, dərslik.
Ev tapşırığının məsələləri sinifdə həll olunmuş məsələlərin analojisidir. Onların həlli şagirdlər üçün
çətin olmayacaq. Dərslikdə verilmiş şəkillər şagirdlərə həll prosesində kömək edəcək. Biz bölmənin təhlili
zamanı 2 aralıqla geri saymağı, vurma ilə əlaqələndirməklə 2 aralıqla irəli saymağı yada saldıq və artıq bu
əməllərin qarşılıqlı tərs əməlləri haqqında söhbət etdik. 5 və 9 -cı məsələlərin həllini yoxladıqda
analoji müzakirə edə bilərik. Ancaq, qarşılıqlı tərs əməllərin illüstrasiyasını qrup şəklində bölmək və qrupların
birləşmə illüstrasiyası ilə də vermək olar.
15 və 16 -cı məsələlərdə həmin bu illüstrasiyalar göstərilmişdir: vurma – bərabər qrupları birləşdirmək,
bölmə - bərabər qruplar şəklində bölmək.
Sinifdə 13 və 14 -cü məsələləri də həll edirik.
13 14 şagirddən 2 şagird ayrılır, komandalara qatılır; sonra – yenə 2 şagird, komandalara bölünəcək
və s.
Şagirdlərə komandalar yaratmağın qaydası - “seçilməsi” haqqında bəhs edin.
14 Hər 2 iştirakçıya 1 saat lazımdır. 12-də neçə belə cütlük var? 2+2+2+2+2+2=12, şagirdlərin cəmi 6
qrupu var, 6 şahmat saatı lazımdır; 12:2=6
Ev tapşırığı olaraq
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7

- 14 -cü məsələləri veririk.

141-ci dərs
Mövzu: 2-yə bölmə.
Məqsəd: 2-yə bölmə illüstrasiyasından istifadə etmə bacarığını inkişaf etdirmək (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 2-yə bölmə və 2-yə vurmanın müxtəlif üsulundan istifadə etmə vərdişləri.
Resurslar: Kubiklər, çubuqlar, dərslik.
Ev tapşırığındakı məsələləri yerinə yetirməklə, 2-yə bölmə illüstrasiyalarını təkrarlama, 2-yə bölmə və
2-yə vurmanın qarşılıqlı tərs əməllərinin nümayişi baş verir.
Bu, 7 - 10 -cu məsələlərdə daha yaxşı həyata keçirilir. Məsələn, 7 -nin illüstrasiyası aşağıdakı
şəkildə olur:
			
14:2=7
					⋅2=14
11
12

16:2=8

18:2=9

12

12:2=6

H
H ər bir hindtoyuğunun iki ayağı var.		
			
16:2=8.				
14

I hindtoyuğu
II hindtoyuğu

Ev tapşırığı olaraq şagirdlərdən əvvəlki ifadələrə (məsələn, 2⋅6 və ya 14:2) əsasən məsələlər fikirləşməyi
xahiş edirik.

§6. 5-ə vuraq
Bu paraqrafa 4 dərs ayırırıq
142-ci dərs
Mövzu: 5-ə vurma.
Məqsəd: Müxtəlif üsulla 5-ə vurmanın nümayişi. 5-ə vurma cədvəlini qurmaq və məsələlərin həlli zamanı
ondan istifadə etmə bacarığını inkişaf etdirmək. (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 5 aralıqlı saymaqla, vurmanın yerdəyişmə xassəsindən istifadə təcrübəsi.
Resurslar: Çubuqlar, kubiklər, dərslik.
Beşliklərlə saymanın nəticəsi olaraq, yenə diqqəti 5-ə vurmaya yönəldirik.
Hər hansı əşyadan istifadə etməklə nümayişə başlaya bilərik. Çubuqların beşliyini quraq, üzərinə yeni
beşlikləri gələk; cəmi 4 beşlik toplanarsa, onda vurmamız 4⋅5 olacaq.
– İndi 5 aralıqlı saymadan istifadə edək.. Hər sonrakı ədəd əvvəl sadalanandan neçəylə böyükdür? Hansı
ədədi ustünə gəlməklə alınır?
– Beşliklərlə 4 dəfə saydıqdan sonra (0-dan) hansı ədədin adını söyləyəcəyik?
– Beşlik neçə dəfə götürülmüşdür? (4 dəfə)
– Hasil nəyə bərabərdir?
– Vurulan ədədlərə vuruqlar deyilir. Hər bir bərabərlikdə vuruqları sadalayın.
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Sinifdə 8 - 9 -cu məsələləri də həll edirik. Hər bir məsələnin həlli zamanı paralel olaraq şagirdlər də
müzakirələr aparmalıdırlar; məsələn, səbətlərin sayı 3-dür, hər bir səbətdə 5 alma var, cəmi almaların sayı –
3⋅5-i mümkündür ki, 5 aralıqlı saymaqla tapaq 5,10,15;
Bu hasili vurma cədvəlindən yaza bilərik 3⋅5=15. 8 -ci məsələyə əsasən şagirdlər vurma cədvəlini tam
formada dəftərlərinə köçürmüş olacaqlar. (yerdəyişmə xüsusiyyətindən istifadə etməklə).
7 Beşliyin 2-ci sətri 2⋅5 dairəsini əhatə edir, bu ədəd 10-dur.
8 və 9 -cu məsələlər şagirdlərə müstəqil iş üçün veriləcək və onun nəticələrinə

əsasən dərsdə qarşıya qoyulan əsas məqsədə nail olma səviyyəsini qiymətləndirə
bilərik. Məsələn, 8 -ci məsələyə əsasən, şagirdlər şəkli dəftərlərinə köçürürlər:
Beşliklərin üç sətirini dairələyirlər və 3⋅5=15 yazırlar. Yuxarıda gətirilən
müzakirəyə oxşar olaraq, bu bərabərliyi əsaslandırırlar (cədvəldən istifadə etmək, 5
aralıqlı irəli saymaqla).
Ev tapşırığı olaraq oxşar

1

- 10 -cu məsələləri veririk.

143-cü dərs
Mövzu: 5-ə vurma.
Məqsəd: 5-ə vurma cədvəlindən, vurmanın yerdəyişmə xassəsindən istifadə bacarıqlarını inkişaf
etdirmək (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 5-ə vurma üsullarını bilmək.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığının 1 - 8 -ci məsələlərində vurma üsulu göstərilmişdir, onun köməyi ilə vuruqları
tapmalıyıq. 9 - 10 -cu məsələlərdə isə şagirdlər miqdarı göstərən ifadələri yazdıqdan sonra (müvafiq
olaraq, 7⋅5 və 5⋅7) bu ifadələrin əhəmiyyətinin alınma qaydaları üzərində müzakirə aparmalıdırlar (məsələn,
cədvəldən istifadə etməklə).
Cədvəlin istifadəsi 13 - 14 -cü məsələləri həll edərkən göstərilmişdir.
13 6 ədəd şüşənin qiyməti 6⋅5=30 laridir (lari).
14 4 qəfəsdə tutuquşularının sayı olacaq 4⋅5=20
10 - 12 -ci məsələlərdə şagirdlər şəkillərə əsasən həlləri yazırlar və onların qiymətini hesablayırlar.
10 3⋅5=15

11 6⋅5=30			

12 10⋅5=50.

15 - 18 -ci məsələlərin həlli yerdəyişmə xüsusiyyətini bilməklə bağlıdır. Dərsin əsas məqsədinə nail olma

səviyyəsini qiymətləndirmək üçün 13 , 14 , 17 , 18 -ci məsələləri şagirdlər sinifdə həll etsələr daha yaxşı olar
və sonra alınmış nəticləri siz tənqidi olaraq təhlil etməlisiniz və qeyd olunmuş qüsurları düzəltməyin qayğısına
qalmalısınız (əgər belə qüsurlar mövcuddursa).
Ev tapşırığı olaraq 11 - 15 -ci məsələləri veririk.
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144-сü dərs
Mövzu: 5-ə vurma.
Məqsəd: 5-ə vurma üsulları haqqında biliyin möhkəmləndirilməsi (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 5 aralıqlı sayma bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
Dərsi bütünlüklə ev tapşırıqları məsələlərinin həllini yoxlamağa, öyrənilmiş mövzuların təkrarlanmasına,
biliyin gücləndirilməsinə ayırırıq.
Şagirdlərin hansı üsullara üstünlük verdiklərini yoxlayırıq. Təbii ki, sagirdlərin əksəriyyəti hazır cədvəldən
istifadə etməyə üstünlük verir; ancaq, 5-ə vurarkən 5 aralıqlı saymadan və yaxud, coxqat toplamaqdan istifadə
edən şagirdlər də ola bilər.
23 - 25 -ci məsələləri həll etmək üçün də 5-ə vurmamız lazımdır.
23 -cü çalışmada 8 akvariumda 8⋅5=40 balıq var.

24 -cü çalışmada Vato 6⋅5=30 lari xərclədi.

25 -ci çalışmada Luka 5 gündə stadionda 9⋅5=45 dövrə vuracaq.

Ev tapşırığını yekunlaşdırıcı məsələlərdən seçə bilərik.

145-ci dərs
Mövzu: Fiqurlar, ədədlərin toplanması.
Məqsəd: Sagirdlərdə mühakimə-isbatlama bacarığını inkişaf etdirmək.
Ön şərtlər: Fiqurları (düzbucaqlını, kvadratı) tanıyıb- xarakterizə etmə bacarığı.
Resurslar: Müəllimin tövsiyə kitabı.
“Düşün” rubrikası məsələləri olaraq sayıla bilən əlavə məsələlər təklif edirik. Bu məsələlər üzərində birgə
calışmaqla şagirdlərdə yaradıcılıq təfəkkürünü, müzakirə-əsaslandırma bacarığını inkişaf etdirməyin qayğısına
qalırıq.
1

Hər birinin tərəfi 1 sm olan, 13 eyni kvadratdan 2 kvadrat necə qura bilərik?

2 Müqayisə edin ( `>~, `<~ yaxud `=~ istifadə edin):

2 dm 4 sm . . . 58 sm
9 dm . . . 89 sm		
3

3 dm 9 sm . . . 4 dm
1 m . . . 10 dm.

`+~ yaxud `–~ işarələri elə yazın ki, doğru bərabərliklər alınsın:
3...4...5...6...7...8=17
3...4...5...6...7...8=19
3...4...5...6...7...8=21
3...4...5...6...7...8=23.

4 Kvadratın bir tərəfi 2 sm-dir. Vurmadan istifadə etməklə onun perimetrini yazın.
5 Hər biri 1-dən böyük olmaqla, hər hansı iki ədədin hasili ilə hansı cəmi təqdim edə bilməmizi
müəyyən edin.
		
9+9+9+9		 7+7+7+7+3
		
2+2+2+1		 14+14+14
		
3+8+8+8		 3+3+3+3+10.

161

6 16-nı ədədin mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində dörd üsulla təqdim edin. Hər bir cəmi hasillə əvəz

edin.

7 Verilmiş fiquru balaca kvadratlardan ibarət iki eyni cür fiqur olaraq

bölün.

HƏLLƏR:
Nəzərə alaq ki, 4 bərabər kvadrat ilə yeni kvadrat qura bilərik:
yeni kvadrat qurula bilir:
1

3 		

		

2 dm 4 sm < 59 sm
9 dm > 89 sm		

analoji olaraq, 9 kvadratdan da

3 dm 9 sm < 4 dm
1 m = 10 dm.

4 Bütün ədədlərin cəminin 33 olduğunu sezək.
Hər hansı ədədi ifadədə toplamanı çıxmaqla dəyişəriksə, bu, ədədin iki dəfə çıxılmasına gətirib çıxarar.
Beləliklə, 17 ədədinin 33-dən 16 ədəd kiçik olduğundan, birinci ifadədə “-“ 8-n yanında yazmalıyıq:
		
3+4+5+6+7–8=17.
İkincidə – 7-nin yanında, (19 isə 33-dən 14 ədəd kiçikdir və “-“ 7-nin yanına qoymalıyıq 3+4+5+6–
7+8=19,
		
3+4+5+6–7+8=19,
Üçüncüdə – 6-nın yanında
		
3+4+5–6+7+8=21,
Dördüncüdə – 5-in yanında
		
3+4–5+6+7+8=23
5 Perimetr belə yazılacaq 4⋅2.

9+9+9+9=4⋅9,
		
14+14+14=3⋅14,
		
3+8+8+8=3⋅9,
		
3+3+3+3+10=2⋅11.
Qalan cəmlər bu qayda ilə göstərilməyəcək: 7+7+7+7+3=31, 2+2+2+1=7.
		
16=8+8, 16=2⋅8
		
16=4+4+4+4, 16=4⋅4
		
16=2+2+2+2+2+2+2+2, 16=8⋅2
		
16=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1, 16=16⋅1.
6 		

7 		

Evə tapşırıq olaraq 2 ,
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4 ,

5 ,

6 -cı məsələlərə oxşar məsələlər tərtib və həll etməyi tapşırın.

§7. 5-ə bölək
Bu paraqrafa üç dərs ayırırıq
146-cı dərs
Mövzu: 5-ə bölmə.
Məqsəd: 5-ə bölmənin nümayişinin müxtəlif üsulla dərk edilməsi (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: Beşliklərlə geri sayma bacarığı.
Resurslar: Kubiklər, çubuqlar, dərslik.
Vurma və bölmənin müxtəlif üsulla nümayişini indi 5-ə bölmə halında həyata keçiririk. Kubiklərdən
istifadə edirik və 15 kubiklə 5 eyni “qüllənin” tikinti prosesini 1 -ci məsələdə olduğu kimi təqdim edək.
5 qüllənin tikintisini belə həyata keçiririk- əvvəlcə hər bir kubiki bir qüllə üçün ayırırıq.
15–5=10 kubikimiz qaldı
Sonra yenə 5 kubik ayırırıq –
Yenə bir kubik ayıraq;

10-5=5 kubik qalacaq.
5-5=0 Kubikimiz qalmadı.

15 kubik 5 elə bərabər “qülləyə” bölündü ki, hər biri 3 kubikdən ibarətdir, yaxud 15 kubiki beşliklər olaraq
böldükdə 3 ədəd beşlik təşkil etdi. 15:5=3 yazırıq.
Buradaca şagirdlərə alınmış nəticəni izah edir və göstəririk – 15-in 5-ə bölünməyi ilə 3 alınır, 15-ə bölünən,
5-ə bölən, 3-ə qismət deyilir.
–İndi kubiklərin qüllələrinə nəzər salaq, hər biri 3 kubdan ibarətdir, cəmi 5 qülləmiz var, cəmi neçə kubumuz var: 5⋅3=15.
Burada artıq bölmə və vurmanın qarşılıqlı tərs əməlinə diqqət edirik. 5 və 3 vurulan, 15 hasil
olduğunu şagirdlərdən yada salmalarını xahiş edirik.
Tələsmədən və şagirdlərin iştirakı ilə analoji 2 və 3 -cü məsələləri həll edirik:
4 -cü məsələ də analojidir. Bu məsələnin illüstrasiyasını da (karandaşları, yaxud çubuqları 4 bərabər
qrup olaraq göstərmək) sinifdə apara bilərik.
Sonra şagirdlərlə birlikdə şəkildən istifadə etməklə 9 -cu məsələni – 35:5, yaxud 35 çubuğun 5 bərabər
qrupa bölünməli olduğunu izah edirik.
Şagirdlər dəftərdə 5 “çubuq” çəkirlər.
		
			
1) 35–5=30
Hər birinin yanına daha bir çubuq çəkirlər
		
			
2) 30–5=25
						
3) 25–5=20
						
4) 20–5=15
						
5) 15–5=10
						6) 10–5=5
						
7) 5–5=0.
Bu proses çubuq ehtiyatı bitənə qədər davam edəcək.
Aşkar edəcəyik ki, hər bir qrupda 7 karandaş olacaq (yaxud çubuq):
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7-ci beşliklə karandaşların bölünməsini bitiririk.
35:5=7 yazırıq.
35 bölünən, 5- böləndir.
5-8-ci məsələlərə görə şagirdlərdən analoji bölmə illüstrasiyasını təqdim və təhlil etməyi xahiş edə bilərik.
Bu məsələlərin həllini yoxladıqdan sonra dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin qiymətləndirilməsi aparıla bilər.
Ev tapşırığı olaraq 1 - 8 -ci məsələləri veririk.

147-ci dərs
Mövzu: 5-ə bölmə.
Məqsəd: Bölmə və vurmanın qarşılıqlı tərs əməllərinin dərk edilməsi (Riy.III.3).
Ön şərtlər: 5-ə vurma, 5-ə vurma cədvəlini tərtib-istifadə etmə təcrübəsi.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını yoxlayırıq. Adətən, bir qayda olaraq, ev tapşırığı sinifdə yerinə yetirilmiş tapşırıqlara oxşardır.
Ancaq, bəzən bu prinsipdən kənara cıxmamız arzuolunandır. Bu dəfə də belədir. 5-ə vurma cədvəlindən necə
yararlanmağı şagirdlərin özləri fikirləşməlidirlər. Cədvəl qurmaq, təsvir etmək, yararlanmaq əhəmiyyətli intellektual bacarıqlarıdır və onun inkişaf etdirilməsi üçün səylərimizi əsirgəməməliyik.
-ci məsələdə vurmanın nəticələri nəzərə alınmalıdır – 5, 10, 15. Birinci ədəd 1-in 5-ə vurulmasının
nəticəsidir (hasilidir), sonrakı ədəd- 10 isə 2-nin 5-ə vurulmasının nəticəsidir (hasilidir).
2

Əvvəlki, çalışmanın müzakirəsini davam etdirəriksə, sonradan ayrılan ədəd 3-ün 5-ə vurulması ilə
alınacaq. Bu ədəd 15-dir.
3

50 cədvəldə 10-cu ədəddir,		
		
50=10⋅5.
4

6

5

analoji olaraq, 45=9⋅5.

- 8 -ci məsələlər sinifdə həll olunanların oxşarıdır.

Belə həll edə bilərik: 50 lari 5 bərabər hissəyə bölünməlidir (deyilmişdir ki,
kitablar eynidir. Beləliklə, 50 lari 5 bərabər hissəyə bölünməlidir.
9

Belə də deyə bilərik: 50 larinin 5 bərabər hissəyə bölünməsi 5 ədəd 10 lariliklə mümkündür.
10

lari

10 lari

10 lari

10 lari

10 lari

Beləliklə, hər kitab 10 laridir.

10 lari

10 - 13 Sinifdə həll olunmalı olan 10-13-cü məsələlərin həlli ilə vurma və bölmənin qarşılıqlı tərs

əməlinin nümayişi baş verir; 7⋅5=35, bu vurmaya əsasən bölməni yazırıq: 35:5=7.
14 və 15 -ci məsələlər riyaziyyatın istifadə aspektlərini üzə çıxarır.
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14 20 lari 5 lariliklər olaraq bölünməlidir:

20–5=15						
yaxud
5
5
5
5
20=4⋅5				
15–5=10		
10–5=5		
4 dənə 5 lariliyimiz olacaq
4⋅5=20
5–5=0						
Beləliklə, 20:5=4.
Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmanı qiymətləndirmək üçün şagirdlərin müstəqil olaraq həll edə
biləcəyi 10 , 11 və 15 -ci məsələlərdən istifadə edə bilərik.
Ev tapşırığı olaraq 9 - 17 -ci məsələləri veririk.

148-ci dərs
Mövzu: 5-ə bölmə.
Məqsəd: 5-ə bölmə üsullarının nümayişinin təkrarlaması, biliyin möhkəmləndirilməsi (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 5 aralıqlı irəli və geri sayma bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
Dərsin əsas hissəsini keçilmiş mövzuların təkrarlanmasına ayıraq – şəkil vasitəsilə bərabər qruplara
bölməklə, ardıcıl çıxma yolu ilə yerinə yetriməklə, bölmə və vurmanın qarşılıqlı tərs əməlini göstərmək. 9
- 13 -cü məsələlərin həlli bu illüstrasiyalardan istifadəni nəzərdə tutur. Əgər bəzi şagirdlərin biliyində qüsur
aşkar edəriksə, eyni şərtlərlə, amma başqa ədədlərdən istifadə etməklə əlavə çalışmalar da həll edə bilərik.
Əlavə çalışmalar təklif edə bilərik:
1 Hər bərabərliyə əsasən iki bölmə haqqında iki yeni bərabərlik yazın:

1) 9⋅5=45

2) 7⋅5=35

3) 6⋅5=30.

2 İndi 4⋅5=20 bərabərliyini yazaq, yerdəyişmə xüsusiyyətindən istifadə edək, hansı bərabərlik yazılacaq?
Müqayisə edin
1) 2⋅9
9⋅2
2) 10:2
10:5 3) 35:5
30:5.

Bu iki məsələyə oxşar məsələ tərtib və həll etməyi şagirdlərə ev tapşırığı olaraq verin.

§8. 10-a vuraq, 10-a bölək
Bu paraqrafa üç dərs ayırırıq
149-cu dərs
Mövzu: 10-a vurma, 10-a bölmə
Məqsəd: 10-a vurma və bölmənin əyani şəkildə təqdim olunmasını müxtəlif üsulla təsvir etmək, 10-a
vurma cədvəlini tərtib etmək, 10-a 100-ə vurmaqdan istifadə etməklə ayrılmanı göstərmək bacarıqlarını inkişaf
etdirmək. (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 10 aralıqla sayma vərdişləri.
Resurslar: Kubiklər, çubuqlar, dərslik.
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Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra 10-a vurma və 10-a bölməyə keçirik. Bu mövzu da 5-ə vurma və 5-ə
bölmədə olduğu kimi oxşar illüstrasiyalardan istifadə etməklə təhlil olunacaq.
Dərsə onluqların əyani şəkildə təqdim edilməsi ilə – hər bir onluğu əşyalar toplusu kimi göstərməklə, onon bağlanmış çubuqlardan istifadə etməklə, kubiklər yerləşdirilmiş onluqlarla və s. başlayırıq.
Məsələn, şagirdlərə 3 çubuq dəstəsi göstərə və müraciət edə bilərik:
– Neçə onluq göstərilmişdir? (3)
– 3 onluq hansı ədədi bildirir? (30)
– 3 onluqda təkliklərin ümumi sayını hansı əməldən istifadə etməklə tapırıq? (3⋅10).
– Sonra onluqları göstəririk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, müvafiq bərabərliklər qururuq:
4⋅10=40, 5⋅10=50, 6⋅10=60, 7⋅10=70, 8⋅10=80, 9⋅10=90, 10⋅10=100.
Yerdəyişmə xüsusiyyətinə müvafiq olaraq 10-a vurma düsturlarımız var (sinif çalışması 1 ).
Beləliklə, 10-a vurma cədvəlini 10 dəfə vurma cədvəli olaraq da saya bilərik.
Bu cədvəli 10 aralıqlı irəli saymanın nəticəsi olaraq da dərk edə bilərik. Bu mövzuya biz dəfələrlə
toxunmuşuq. Cədvələ əsasən 2-ci məsələnin həlli şagirdlər üçün çətin deyil.
Bundan sonra şagirdlər 3 - 6 -cı məsələlərin üzərində müstəqil olaraq işləyəcəklər. Bütün yazılar
dəftərdə hazırlanmalıdır. Müəllimlərə bir daha xatırladırıq ki, kitabda qeydlər aparmaq yolverilməzdir.
Bundan sonra 10-a bölmə məsələsinə keçirik (məsələ 7 ). Bu məsələ bilavasitə 3 - 6 məsələlərlə
bağlıdır. Ancaq onluqlar yığımından da istifadə edə bilərik. Deyək ki, 70 dənə çubuq götürürük.
– Onluqlara bölək, əvvəl bir onluq, 70-10=60.
– Cəmi neçə onluq alınacaq? (7)
– Beləliklə, 70-i 10-a bölməklə neçə alırıq? 70:10=7.
8 - 11 -ci məsələlər analojidir – hər budaqda 10 gilas var. Gilasların sayı 20 olarsa neçə budaq
götürülmüşdür?
– Beləliklə, neçə budaq, yaxud 20:10 nəyə bərabərdir? (2-yə)
Sonra 10 larini, 40 larini, 90 larini on lariliklərlə təqdim etməyi müzakirə edəcəyik, on lariliklərə ayırmaq
la, müvafiq olaraq 1,4,9 əskinas əldə edəcəyik.
17 - 20 -ci məsələlər bu halların dərk edilməsinə xidmət edir. Ümumi saya və bərabər qrupların sayına
əsasən bölməklə qrupdakı əşyaların sayını tapırıq, yaxud ümumi say və qruplardakı əşyaların sayına əsasən
(eyni) qrupların sayına bölməklə tapırıq. Hər iki məsələnin həllinin nümayişi bir üsulla – onluqların bölünməsi
ilə olar.
Ev tapşırığı olaraq 1 - 13 -cü məsələləri veririk.

150-ci dərs
Mövzu: 10-a vurma, 10-a bölmə, 100-ə vurma, 100-ə bölmə.
Məqsəd: Vurma və bölmənin qarşılıqlı tərs əməlini dərk etmək, ədədin mərtəbə vahidərinin ayrılışı
halında 10-a, 100-ə vurmaqdan istifadə etmək (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 10-a vurma və 10-a bölmə bacarığı.
Resurslar: 10 larilik və 100 larilik əskinasların surəti, dərslik
Ev tapşırığının yerinə yetirilməsi 10-a vurma və 10-a bölmə əməllərinin keçirilməsi ilə əlaqəli idi (10-a
vurma cədvəli, yaxud eyni cür qruplar olaraq bölmək və birləşdirmək illüstrasiyaları ilə, 10 aralıqlı irəli və geri
saymaqdan istifadə etməklə).
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Cədvəldən istifadə etməklə sinifdə 21 və 22 -ci məsələləri həll edirik, bununla yanaşı vurmanın bütün
əməlləri ilə birlikdə yenə 3 bərabərlik yazırıq – vurmanın yerdəyişmə xassəsi, bölmə və vurmanın qarşılıqlı tərs
əməlindən istifadə etməklə.
Buradaca 100-ə vurma və bölmə halına da keçirik. Bu əməlin illüstrasiyasını 100 lariliklərin surəti ilə
aydın şəkildə göstərə bilərik. Mövqeli sistemin xüsusiyyətlərini bilmək bu əməllərin mənimsənilməsində bizə
kömək edəcək. Bu mövzunun bilavasitə istifadəsini üç rəqəmli ədədin mərtəbə vahidlərinin toplananları cəmi
olaraq parçalanması göstərir – 10-a, 100-ə vurmaqdan istifadə edirik; məsələn,
			
325=300+20+5, beləliklə,
			
325=3⋅100+2⋅10+5
			
3 yüzlük + 2 onluq + 5 təklik.
Ev tapşırığı olaraq 14 - 23 -cü məsələləri veririk.

151-ci dərs
Mövzu: 10-a vurma, 10-a bölmə.
Məqsəd: vurma və bölmənin qarşılıqlı tərs əməlindən istifadə etmək, ədədi mərtəbə vahidlərinin cəmi
şəklində ayırmaq, 10-a və 100-ə vurmaqdan istifadə etmək. (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 10-a vurma və 10-a bölmə vərdişləri.
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Ev tapşırığını yoxlamaqla biliyin gücləndirilməsi və dərinləşməsi prosesi davam edir.
14 - 18 -ci məsələlərə oxşar məsələlər əvvəlki dərsdə sinifdə həll olunmuşdu.
18 9⋅10=90. Bu bərabərliklərə əsasən yenə üç bərabərlik yazılacaq:
			
10⋅9=90
			
90:9=10
			
90:10=9.
19 3 yüzlük 30 onluqdur			
20
7 yüzlük =700 təklik
3 yüzlük 300 təklikdir				
7⋅100=700.
21

–

639=6⋅100+3⋅10+9.

22 . 90:10=9.		

23

80:10=8.

Onluqlara bölək, neçə onluq alınacaq? (2)

Dərsin yekun hissəsini yekunlaşdırıcı “test” tipli tapşırığın yerinə yetirilməsinə ayırırıq.
Şagirdlər hər bir sual ətrafinda müzakirə edirlər, cavablardan yalnız birinin doğru olduğunu xatırlayırlar,
düzgün cavabı seçmələrini də əsaslandıra bilərlər, təsadüfi seçimi istisna etmiş etməkçün.
Ev tapşırığını bu paraqrafın təkrar məsələlərindən seçə bilərsiniz.
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§9. 1-ə vuraq. 0-a vuraq
Bu paraqrafa üç dərs ayırırıq
152-ci dərs
Mövzu: 1-ə vurma. 0-a vurma.
Məqsəd: 1-ə vurmanın, 1-in ədədə vurulmasının nümayişi, 0-a vurmanın, 0-ın ədədə vurulmasının
nümayişi, şifahi olaraq 1-ə və 0-a vurma vərdişlərinin qazanılması. (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: Vurmanı coxqat toplamaya götürmək.
Resurslar: Dərslik.
1-ə vurmanı istənilən ədədə vurma kimi eyni qayda ilə göstərməliyik. Məsələn, 4⋅1 göstərir ki, hər biri bir
əşyadan ibarət olan 4 qrup alırıq və əşyaların ümumi sayı 4-dür.
				
4⋅1=4.
1⋅4 – 4 əşyadan ibarət 1 qrup alırıq, əşyaların sayı 1⋅4=4-dür.
Əgər hər bir qrupda 0 sayda əşya varsa, onda əşyaların ümumi sayı da 0-dır, 4⋅0=0.
2 və 3 -cü məsələlər əyani göstəricilərlə əlaqədardır və verilmiş suallara cavab seçmək vacibdir.
4 -cü məsələləri həll edərkən, verilmiş vuruqlar üçün ardıcıl olaraq bir neçə halı təhlil edəcəyik: məsələn,

başlayırıq:
			
1⋅0=0		
1⋅1=1
			
2⋅0=0		
2⋅1=2
			
3⋅0=0		
3⋅1=3
			
......
Şagirdlərə müraciət edəcəyik:
– Ədədi 0-a vurarkən hansı qanunauyğunluğu sezirsiniz, yaxud, 0-ı ədədə vurduqda hansı ədəd alınır?
– Məsələn, 50⋅0 nəyə bərabərdir? 50⋅0 nə deməkdir – toplamaq üçün neçə dənə 0 alırıq? Cəmdə nə
alınır? (sıfır)
– 52⋅1 nəyə bərabərdir? 52⋅1 nə deməkdir? – biri toplamaq üçün neçə dəfə bir vahidlik alırıq? Cəmdə nə
alınır? (52)
– Hər hansı ədədi 1-ə vurduqda, ya 1-i hər hansı ədədə vurduqda hansı ədəd alınır? (eyni ədəd alınır).
– 0⋅0 nəyə bərabərdir? (0); 0⋅1 nəyə bərabərdir; 1⋅0 nəyə bərabərdir? (0); 1⋅1 nəyə bərabərdir? (1).
Bu özəl halları ayrıca ayırmamız da unudulmamalıdır.
Bu dərsdə sinifdə şagirdlərlə birlikdə 1-4-cü məsələləri həll edirik. Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə nail
olmanı qiymətləndirmək üçün şagirdlərin müstəqil şəkildə həll etdikləri 5 - 15 -ci məsələlərdən istifadə edirik. 1-ə və 0-a vurmağı mənimsəyib mənimsəmədiklərini yoxlayırıq.
Ev tapşırığı olaraq
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1

- 8 -ci məsələləri veririk.

153-ci dərs
Mövzu: 1-ə vurma, 0-a vurma.
Məqsəd: Vurmanın coxqat toplanması ilə nümayişini dərk etmək (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 1-ə vurma və 0-a vurma qaydalarını bilmək
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığının ( 1 - 8 -ci məsələlərin) 17 - 20 -ci məsələlər də analojisidir. Buna görə ev tapşırığını
yoxlayarkən, lazimi düzəlişlər daxil etdikdən sonra, bu məsələləri ( 17 - 20 ) şagirdlərə sinifdə müstəqil
işləməkləri üçün verə bilərik.
Dərsdə qarşıya qoyulan əsas məqsədin qiymətləndirilməsi işində həll zamanı vurmanın birdən artıq toplamaqla göstərişini tələb edən 16 -cı məsələ bizə kömək edəcək. Burada hər üç akvariumdakı balıqların
sayını tapmaq lazım deyil. Bir akvariumu hədiyyə etdikdən sonra Ninonun iki akvariumu qaldı, beləliklə,
2⋅9=9+9=18 balıq.
İkinci akvariumu hədiyyə etdikdən sonra Ninonun bir akvariumu qalacaqdı – 9 balıq qalır. Üçüncü akvariumu hədiyyə etdikdən sonra Ninonun heç bir balığı qalmayacaqdı.
Eyni dərsdə əsasən 0-a və 1-ə (0-ın və 1-in) vurma biliyini tələb edən yekunlaşdırıcı “testi” həll edirik.
Ev tapşırığı olaraq 9 - 12 -ci məsələləri veririk.
154-cü dərs
Mövzu: 1-ə vurma. 0-a vurma.
Məqsəd: Məsələləri həll edərkən 1-ə və 0-a vurma qaydalarından istifadə bacarığının inkişaf etdirilməsi
(Riy.III.3. , Riy.III.4.)
Ön şərtlər: 1-ə və 0-a vurma təcrübəsi.
Resurslar: Dərslik.
Şagirdlərə ev tapşırığı olaraq verilmiş məsələlərin həllini yoxlayırıq. 17 ədədini vurma formasında belə
yaza bilərik: 17=17⋅1.
Buradaca sual verə bilərik - 17-ni yenə hər hansı iki ədədin vuruğu formasında göstərə bilərikmi? (17⋅1 və
1⋅17 hallarından başqa)
Bu artıq mürəkkəb sualdır. Biz kömək edə bilərik – birlikdə müzakirə edək, 17 hər hansı bərabər ədədin
vuruğu deyil ki? Şagirdlər ədədləri yoxlayırlar və əmin olurlar ki, bu mümkün deyil. Gələcəkdə oyrənəcəklər
ki, belə ədədlərə sadə ədədlər deyilir.
10

Bu məsələnin həlli belə yazılacaq: 6⋅0=0.

Şagirdlər 2-yə vurmanı da bilirlər, 2-nin vurulmasını da bilirlər, buna görə Natonun kollarındakı
qızılgüllərin sayını asanlıqla hesablayırlar – 4⋅2=8. Ninonun kolları üçün də eyni ədədi alırıq – 2⋅4=8, cəmi
8+8=16.
11

Bu məsələ qısa olaraq belə yazılacaq:
		
5 kol, hər birində – 4 qızılgül
		
4 kol, hər birində – 5 qızılgül.
5⋅4-ü şagirdlər coxqat toplamayla hesablaya bilərlər – 4+4+4+4+4=20, vurmanın yerdəyişmə
xüsusiyyətindən istifadə etməklə, 4⋅5=20; cəmi – 20+20=40.
Əlavə məsələləri də təhlil edə bilərik:
12
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1 16 ədədini bərabər ədədlərin cəmi şəklində təqdim edin. Hər bir cəmi hasil şəklində yazın.

Şagirdlərin 16-nı təkliklərin, 2-lərin, 4-lərin və 8-lərin cəmi olaraq təqdim etməli olacaqlar və müvafiq
olaraq qeydlər aparacaqlar: 16=16⋅1, 16=8⋅2, 16=4⋅4, 16=2⋅8, 16=1⋅16.
2 11-i iki ədədin hasili şəklində neçə cür yaza bilərik? (İki cür - 11⋅1 və 1⋅11)
3 Vato 35 karandaşı 5 karandaş qabına bərabər şəkildə böldü. Hər bir karandaş qabında neçə karandaş

olacaqdır?
4 5 akvariuma 25 balıq bərabər şəkildə bölünmüşdür. Hər bir akvariumda neçə balıq vardır?
5 Çoxdur, azdır, yoxsa bərabərdir? İşarələrdən `>~, `<~, `=~ istifadə və müqayisə edin:

		
35+38 və 34+39		
6⋅2 və 6⋅2
		
2⋅9 və 9+9+9		
5⋅9 və 9+9+9+9.
İstəyə uyğun olaraq, son iki məsələni ev tapşırığı olaraq da seçə bilərsiniz.

§10. 3-ə vuraq, 3-ə bölək
Bu paraqrafa 4 dərs ayırırıq.
155-ci dərs
Mövzu: 3-ə vurma, 3-ə bölmə
Məqsəd: 3-ə vurma və bölmənin müxtəlif üsulunu göstərmə, 3-ə vurma cədvəlini tərtib-istifadə etmə
bacarıqlarını formalaşdırmaq, 3-ə vurma və 3-ə bölmənin qarşılıqlı tərs əməlini dərk etmək. (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 3 aralıqlı irəli və geri sayma bacarığı.
Resurslar: Çubuqlar, kubiklər, dərslik.
Dərs bir qayda olaraq, ev tapşırığını yoxlamaqla və yeni mövzunun öyrənilməsi üçün vacib olan mövzuları
yada salmaqla başlayır. Məsələn, 2 aralıqla sayma, 3 aralıqla sayma. Lövhədə ədədi şüa təsvir edə bilər və onun
üzərində 0-dan 3 aralıqlı saymaqla nöqtələri sıralayaraq, işarələyə bilərik.
		

0

3

6

9

12

15

18

21

0-dan 21-ə qədər neçə “sıçrayışdan” sonra getdiyimizi saya bilərik. Sonra 21-dən 3 aralıqlı geri saymaqla
7 “sıçrayışla” 0-a qədər gedə bilərik. Burada hər iki əməl göstərilmişdir – coxqat toplamaqla vurmaq: 7⋅3=21
və coxqat çıxmaqla bölmə: 21:3=7. 3-ə vurma və bölmə əməllərinin illüstrasiyası əlimizdə mövcud olan əlavə
tədris resursları ilə aparıla bilər (kubiklər, çubuqlar). Məsələn 4⋅3 hasilini tapırıq.
–
–
–
–
–
–
–
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Neçə üçlük alırıq? (4)
Neçə təklik alınır? (12)
4⋅3=12 – bu bərabərlikdə 4-ə və 3-ə nə deyilir? 12-yə?
İndi deyək ki, 12 əşyamız var. 3-ə bölək.
Üçlükləri ayıraq, neçə üçlük alınacaq? (4)
Beləliklə, bu şəklə əsasən yazırıq 12:3=4.
İndi dördlükləri ayıraq. Neçə dördlük ayrılacaq? (3)

– Yəni, 12:4=3.
– Hər dörd bərabərliyi yazaq:
			
4⋅3=12
			
3⋅4=12
			
12:3=4
			
12:4=3.
– Bu bərabərliklərdə vurma və bölmə komponentlərini sadalayın (vurulanlar, hasil, bölünən, bölən,
qismət).
– Birinci bərabərliyi üçüncü bərabərliklə əlaqələndirək.
– İkinci vurulana və hasilə görə digər vuruğu necə tapa bilərik?
– Bərabərlik yazaq: ⋅3=15
– Bu bərabərliyə əsasən kənar vurulanı hansı əməllə taparıq?
Ətraflı şəkildə 2-ci məsələdəki müvafiq şəkli vurma və bölmə ilə əlaqələnməsini təhlil etməliyik.
7-ci məsələdə 3-ə vurmanı 3 aralıqlı saymayla əlaqələndiririk və 3-ə vurmanın nəticələrini qeyd edirik. Bu
cədvəldən istifadə etməklə isə bölmə hallarını yerinə yetirə bilərik.
Beləliklə, sinifdə dərsliyin 1 - 7 -ci məsələlərini təhlil edirik. Dərsin məqsədinə nail olmanı
qiymətləndirmək üçün şagirdlərə bərabərliklərə uygun gələn illustrasiyaları dəftərlərində göstərməyi tapşıra
8⋅3=24
bilərik: 				
				
24:3=8.
Bununla yanaşı, vurma və bölmə komponentlərini sadalasınlar.
I illüstrasiya belə ola bilər:
			

II. illustrasiyanı ədədi şüa ilə göstərə bilərlər:
						
0

0

3
6
9
12 15 18 21 24
						

						

3
6
9
12 15 18 21 24
						

8 ⋅ 3 = 24
vuruq vuruq hasil

24 : 3 = 8
bölünən bölən qismət

Əgər tapşırıq uyğun formada yerinə yetirilmədisə, izahat verdikdən sonra yeni oxşar tapşırıq veririk.
Ev tapşırığı olaraq

1

- 9 -cu məsələləri veririk

156-cı dərs
Mövzu: 3-ə bölmə. 3-ə vurma.
Məqsəd: Məsələləri həll edərkən, 3-ə bölmədən və 3-ə vurmadan istifadə etmək (Riy.III.3. , Riy.III.4.)
Ön şərtlər: 3-ə vurma və 3-ə bölmə illüstrasiyasını tərtib etməyi bacarmaq.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığını yoxlayırıq.
Məsələn,
1

3⋅3=9		
9:3=2			

3

1

- 5 -ci məsələlər 3-ə vurma və 3-ə bölmə illüstrasiyalarını göstərir
4
4⋅3=12		
12:3=4			

5
1⋅3=3		
3:3=1			

6⋅3=18
18:3=6.
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- 9 -cu məsələlərə oxşar məsələlər əvvəlki dərsdə sinifdə həll olunmuşdu.
3-ə vurmadan və 3-ə bölmədən istifadə etməyə keçirik. Bu halda 3-ə vurma və 3- bölmə
cədvəlindən yararlana bilərik, ( 6 - 7 -ci məsələlər).
6

8 - 15 -ci məsələləri həll edirik.
8 -ci məsələ bölmə ilə həll olunur.

				
15:3=5.
Cədvəldən istifadə etməzsək, belə müzakirə edirik: əvvəlcə 3 dənə lariliyi pul qablarına bölürük, sonra isə
lariliklər bitənə qədər sonrakı üçlüklərin bölgüsünü bitiririk.
15–3=12
Bu proses belə yazılır:
				
12–3=9
				
6–3=3
				3–3=0.
9 Əvvəlki məsələnin həllinin analojisi olaraq hər pul qabında 7 larinin olduğunu aşkarlayacağıq.
İndi 7 larini 1 lariliklər və 2 lariliklər şəklində götürək:
				
7=2+2+2+1 (3 iki larilik)
				
7=2+2+1+1+1 (2 iki larilik)
				
7=2+1+1+1+1+1 (1 iki larilik)
				
7=1+1+1+1+1+1+1 (heç bir 2 larilik)
Şəkillərə əsasən vurma və bölmə tərkibli bərabərliklər yazırıq.
10 3⋅3=9		

9:3=3			

11 3⋅8=24		

12 3∙1=3

24:3=8			

3:3=1.

12-ci də verilmiş şəklə əsasən belə məsələlər də qoyula bilər - 3 qutunun hər birində 1 top var. Hər üçündə
birlikdə neçə top var? 3⋅1=3 (1 qutuda 1 top var, 3 qutuda 3 top var 3⋅1=3).
Üç qutuda 3 top bərabər şəkildə bölünmüşdür. Hər birində neçə dənədir? 3:3=1.
13 - 15 -ci məsələlərin həllərini 3-ə bölmə cədvəlindən istifadə etməklə həyata keçirək.

Ev tapşırığı olaraq 10 - 19 -cu məsələləri veririk.

157-ci dərs
Mövzu: 3-ə vurma, 3-ə vurma.
Məqsəd: 3-ə bölmə və 3-ə vurma haqqında biliyin möhkəmləndirilməsi. Vurmanın yerdəyişmə
xüsusiyyətindən istifadə etmə bacarığının qazanılması. (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 3-ə vurma cədvəlini tərtib-istifadə edə bilmə təcrübəsi.
Resurslar: Dərslik
3-ə vurma və 3-ə bölməni yerinə yetirməyi təkrarlamağa və bu sahədə biliyi gücləndirməyə ev tapşırığı
məsələlərini təhlil etməklə başlayırıq ( 10 - 19 ).
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Vurmanın yerdəyişmə xassəsinə əsaslanaraq 3-ə vurma cədvəli həm də 3-ün ədədlərə vurulma cədvəli
olmasına diqqət yönəldirik.
Bu xüsusiyyəti 13 və 14-cü məsələlər vasitəsilə də nümayiş etdirmək olar. Məsələn, 3 sətirin hər birində 8
kəpənək varsa, onda cəmi kəpənəklərin sayı 3⋅8=24. Sütunlara əsasən- əgər hər bir sütunda 3 varsa, sütunların
sayı 8-dir, onda kəpənəklərin sayı 8⋅3=24-dür.
və 18 -ə görə bölmə tərkibli bərabərliklər yazılır:
				
24:3=8			
27:3=9.
15

17

və 18

bölməni yerinə yetirməklə tamamlanır.

19 -cu məsələnin yerinə yetirilməsini yoxlayaq - bu məsələdə cədvəlin doldurulması tələb olunur, bununla yanaşı, şagird qismət sözünün nəyi bildirdiyini və onu necə tapdığımızı bilməlidir. Əlavə suallar verə
bilərik.
– Hər bir qismət əvvəlkindən hansı aralıqla alınır?
– Davam edərsək, sonrakı sətirdə hansı ədədlərimiz olacaq?
Sonra yekunlaşdırıcı “testin” təhlilinə keçirik; yekunlaşdırıcı testin 9-cu məsələsi ilə əlaqədar olaraq əlavə
yekunlaşdırıcı “test” də təklif edə bilərik.
5⋅3=
b) 5+5+5
g) 3+3+3+3.
a) 5+5
Vurmanın yerdəyişmə xüsusiyyətinə əsasən, 5⋅3=3⋅5, amma
		
3⋅5=5+5+5.
(Müəllimlərə xatırlada bilərik ki, bu tərif onlar üçün tamamilə qəbul olunan qeydlərlə müvafiqdir. Məsələn
x+x+x=3x).
beləliklə, 5⋅3=5+5+5.
Burada bir daha müəllimlərə xatırladaq ki, tərəfimizdən qəbul olunmuş razılığa əsasən,
		
5⋅3=3+3+3+3+3,
Amma onu da öyrəndik ki,
		
5⋅3=3⋅5=5+5+5.
Beləliklə,
		
5⋅3=5+5+5.
Bu konsepsiya bir çox xarici ölkədə qəbul olunmuş razılığa əsaslanır. Rusiyada mövcud dərsliklər istisnadır.
Ev tapşırığını bu paraqrafın yekunlaşdırıcı məsələlərindən seçə bilərik.

158-ci dərs
Mövzu: 3-ə bölmə.
Məqsəd: qrup işindən istifadə etməklə 3-ə bölmə üsullarının mənimsənilməsini yoxlamaq (Riy.III.3.,
Riy.III.7.)
Ön şərtlər: 3-ə vurma və 3-ə bölmə təcrübəsi.
Resurslar: Dərslik.
Qrup məşğələsi keçiririk. 3-ə bölməyə dair “KBO” rubrikası ilə verilmiş misallardan istifadə edirik. Bu
tapşırıqları həll etmələri üçün sagirdlərin əsas istifadə etməli olduqları üsul bərabər qruplar olaraq ayırma üsuludur. Bu halda ədədlərin mövqeli say sistemində təqdim olunması da bizə kömək edəcək.
Qrupların nəticələri tapşırıqların tez və düzgün şəkildə yerinə yetirilməsinə, həmçinin nəticənin əldə
olunmasının əsaslandırılma göstərişinə əsasən qiymətləndiriləcək.
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1 33:3 bu bölməni yerinə yetirməkdə bizə bərabər qruplara ayırmamız kömək edəcək; 33-də 3 onluq və

3 təklik var; bu qayda ilə, 33 ədədi 3 “bərabər” qrupa bölünür, hər birində - 1 onluq və yenə 1 təklik; beləliklə,
33:3=1 onluq və yenə bir təklik, yaxud
					
33:3=11.
2 45:3
45 ədədi 3 onluq və daha 15 təklikdir. Beləliklə, 45:3=1 onluq və yenə 5 təklik
					
45:3=15.
3000:3
3 60:3						
9
				1 minlik
				
2 onluq
3000:3=9 minlik:3 =
1 minlik
60:3=6 onluq:3 =
2 onluq
				
1 minlik
				
2 onluq
3000:3=1000
60:3=20
yaxud belə _ 60:3=3 iyrimilik:3=1 iyrimilik=20.
10 6000:3

				 2 minlik
6000:3=9 minlik:3 =
2 minlik
				
2 minlik
6000:3=2000
– Hər qismət əvvəlkindən hansı aralıqla alınır?
11 3003:3

3 minlik+3 təklik
1 minlik, 1 təklik

1 minlik, 1 təklik		

1 minlik, 1 təklik

3003:3= 1 minlik, 1 təklik
3003:3=1001.
Ev tapşırığını bu dəfəlik heç verməyə də bilərik.

§11. 4-ə vuraq, 4-ə bölək
Bu paraqrafa 3 dərs ayırırıq
159-cu dərs
Mövzu: 4-ə vurma; 4-ə bölmə.
Məqsəd: 4-ə bölmə və 4-ə vurmanın nümayişi, qarşılıqlı əlaqələrin, 4-ə vurma cədvəlini tərtib
və istifadə etmə bacarığını inkişaf etdirmək (Riy.III.3. , Riy.III.4.)
Ön şərtlər: İrəli və geri 4 aralıqla sayma bacarığı.
Resurslar: Təlim çubuqları, kubiklər, dərslik.
Dərsimizi 4-ə vurma cədvəlini qurmaqla başlayırıq (sinif çalışması 1). Bərabər sayda əşyalardan ibarət
toplularda əşyaların ümumi miqdarının müəyyən olunması coxqat toplamaqla bağlıdır və vurma əməlinin
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nümayişi ilə baş verməsini 4 aralıqlı saymaqla əlaqələndirə bilərik; say nəticəsində sadalanmış ədədlər 4-ə
vurma cədvəlini göstərir.
Hər hansı əşyalardan ibarət dördlüklər götürə bilərik, 1 dördlük götürürük, 2-yə, 3-ə. . . .
– 1 dördlük neçəni göstərir? – 1⋅4=4-ü.
– 2 dördlük? – 2⋅4=8
– 3 dördlük? – 3⋅4=12.
– Bu ədədlər 4 aralıqlı saymaqla alınır. 4 aralıqla sayarkən 1⋅4, 2⋅4, . . . , hər dəfəsində əvvəlki ədədə 4
əlavə olunur. 4-ə vurmaq cədvəli belə alınır.
Müəllim bu bu prosesi ədədi şüadan istifadə etməklə də təqdim edə bilər.
					
0

4

8

12

Dərslikdə 4-ə vurma cədvəli ayrıca göstərilmişdir. Ona şagirdlər dəfələrlə üz tutacaqlar.
İndi vurmanın yerdəyişmə xüsusiyyətini yada salaq. 4-ə vurma cədvəli 4-ün ədədlərə vurulması cədvəlini
verir
2 - 4 -cü çalışmaları şagirdlər şəkillərə əsasən müstəqil olaraq yerinə yetirirlər. Bundan sonra 4-ə
bölmənin təhlilinə keçirik. Bu təhlili bərabər sayda əşyalardan ibarət qrupların bölünməsi zamanı başlaya
bilərik.
Məsələn, 20 çubuq götürürük və 4 çubuqdan ibarət qruplara bölmək istəyirik. Neçə qrup alınacaq?
– Əvvəlcə bir dördlük ayıraq; daha neçə çubuq qaldı?
– Cəmi neçə dördlük alınacaq?
– Beləliklə, 20:4 nəyə bərabərdir?
9 -cu məsələnin illüstrasiyaları analojidir. 28-dən dördlük ayrılan zaman 28:4 dördlük alınacaq, əgər 28dən yeddilikləri bölürüksə, onların sayı 28:7 olacaq.
Bu müstəqil işi yoxlamaqla dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmanın keyfiyyətini qiymətləndirmək
olar.
Ev tapşırığı olaraq 1 - 19 -cu çalışmaları veririk.

160-cı dərs
Mövzu: 4-ə vurma, 4-ə bölmə.
Məqsəd: Dördlüklərin bölünməsi ilə 4-ə bölmə illüstrasiyasını dərk etmə. 4-ə vurma və 4-ə bölmə
cədvəlindən istifadə etmə vərdişləri qazanma (Riy.III.3. , Riy.III.4.)
Ön şərtlər: Coxqat toplama və çıxmanı vurma və bölmə ilə əlaqələndirmə bacarığı
Resurslar: Dərslik, dəftər.
Dərsə ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq. 1 - 5 -ci məsələlərdə 4-ə vurma və 4-bölmənin nümayişi
bərabər qrupların bölünməsi ilə baş verir.
Məsələn, 1 -ci məsələdə armudlar 4 sətir olaraq qruplaşdırılmışdır, hər birində 5 armud var, cəmi
– 4⋅5=20 armudumuz olacaq. İkinci bərabərliyi vurmanın yerdəyişmə xüsusiyyəti yaxud sütunlar şəklində
qruplaşdırmaqdan istifadə etməklə yaza bilərik. Üçüncü bərabərlik haqqında isə belə müzakirə aparırıq – cəmi
20 armud 4 bərabər “qrup olaraq” bölünmüşdür (4 sətirdə hissələrə bölünmüşdür), hər birində 20:4=5 armud
olacaq.
Bu şəkillərdən istifadə etdikdən sonra şagirdlər oxşar şəkilləri 8 - 10 -cu məsələləri həll
edərkən göstərməyi bacarmalıdırlar. Bizim köməyimiz də lazım ola bilər.
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Bundan sonra sinifdə yerinə yetiriləsi 10 - 16 -cı məsələlərə keçirik.
Burada, əsasən dördlüklərin tədricən 4-ə ayrılması baş verir (məsələn, 13 - 16 -cı məsələlər), 10 - 12 -ci
məsələlərdə isə şagirdlərlə birlikdə göstərilmiş şəkillərə əsasən müzakirə aparırıq. Buradaca şagirdlərdən 17 20 -ci məsələlərin açıq həllini istəyə bilərsiniz.
Ev tapşırığı olaraq 11 - 18 -ci məsələləri veririk.

161-ci dərs
Mövzu: 4-ə vurma və 4-ə bölmə.
Məqsəd: Dördlüklərin ayrılması ilə 4-ə bölmə illüstrasiyasını dərk etmə. 4-ə vurma və 4-ə bölmə
cədvəlindən istifadə etmə (Riy.III.3.)
Ön şərtlər: 4-ə vurma cədvəlinin tərtib istifadə etmə, 4 aralıqla irəli və geri sayma vərdişləri.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığı çalışmalarının həllinə əsaslanaraq 4-ə vurma və 4-ə bölmə üsullarını təkrar edirik. Ev
tapşırıqları məsələlərini həll edən əsas üsul, 13 -cü məsələdə təsvir olunmuş dördlüklərin ayrılması üsuludur.
15 - 18 -ci məsələlər isə vurma və bölmə əməlləri aparmaqla həll olunur. Nəticələri cədvəldən də
yaza bilərik.
Dərsə (bütün sinifin iştirakı və şifahi təhlil ilə) sadə diaqnostik “test” tipli tapşırıqlarla davam edirik.
Misallar dərslikdə göstərilmişdir.
Qrup işi 4-ə bölmənin müxtəlif üsulunun illüstrasiya göstərişləri ilə bağlıdır. Şagirdlər bölməni nümayiş
etdirmək üçün müxtəlif üsul və illüstrasiyalar seçirlər. İşlərin təqdimatını edərkən şagirdlər bütün istifadə
olunmuş üsullar barəsində müzakirə aparırlar; qrupların qiymətləndirilməsi bu müzakirələr və göstərilmiş
illüstrasiyalara əsasən baş verir. Qrup işi komanda qarşısında məsuliyyət hissinin, mühakimə-isbatlama
bacarıqlarının inkişafı kimi, intellektual bacarıqların inkişaf etdirilməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Ev tapşırığını şagirdlərin akademik hazırlığını nəzərə almaqla yekunlaşdırıcı çalışmalardan seçin.

§12. Vurma cədvəli quraq
Bu paraqrafa 4 dərs ayırırıq
162-ci dərs
Mövzu: Vurma cədvəli.
Məqsəd: Vurma və bölmənin əyani şəkildə nümayiş etdirilməsi; bu əməllərin qarşılıqlı tərs əməllərinin
dərk etmək, vurma cədvəlini tərtib etmə, vurmanın xüsusiyyətlərindən istifadə etmə bacarığını inkişaf etdirmək.
(Riy.III.3. , Riy.III.4.)
Ön şərtlər: Müəyyən aralıqla irəli sayma bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
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Ayrı-ayrı konkret halların təhlilindən sonra yenidən - coxqat toplamaqla, təkliklərin müəyyən aralıqlı
sayılmasından istifadə etməklə vurmanı nümayiş etdirmə mövzusuna qayıdırıq. Şagirdlərə müraciət edirik və
müəyyən vurma misalına əsasən vurmanın nümayiş etdirilməsini tapşırırıq.
– Yada salaq, 3-ə vurma cədvəlini qurarkən, hansı üsuldan istifadə edirdik.
– Bu üsuldan istifadə etməklə 5-ə vurma cədvəlini adlandırın. Ardıcıl ədədlərin (1; 2; 3; 4; . . .) 5-ə vurulma nəticələrini sadalayın (5, 10, 15, 20, . . .)
– 0-ın 5-ə vurulması nəyə bərabərdir?
– 7-yə vurma zamanı alınmış ədədləri ardıcıl sadalayarkən hansı aralıqlı saymağımız lazımdır?
Kitabda göstərilmiş vurmaya oxşar cədvəl qura bilərik. Divara bərkidək və onun qurulma xüsusiyyətləri,
ədədlərin hücrələrdə yerləşmə ozəllikləri barədə bəhs edək.
– 6-ya və 7-yə vurarkən alınan ədədlər hansı sətir və sütunda yerləşdirilmişdir?
Sinifdə 2 -ci məşğələnin cədvəlində bir rəqəmli ədəd 0 göstərilməmişdir. Şagirdlər artıq bilirlər ki, 0-a
vurulan istənilən ədəd 0-a bərabərdir və bu ədəd cədvəldə göstərildiyi halda müvafiq sütun və sətir yalnız
0-la dolacaqdır. Vurmanın yerdəyişmə xüsusiyyətindən istifadə etməklə (əgər müəllim belə məsələ qoyarsa)
şagirdlər cədvəli sonuna qədər doldurmağı asanlıqla bacaracaqlar.
Sonra dərslikdə göstərilmiş məsələlərin təhlilinə keçirik və vurmanın nümayiş etdirilməsi vasitəsilə hasili
tapmaq bizi daha kiçik ədədlərin vurulmasına götürür ( 3 - 5 -ci məşğələlər). Bu illüstrasiyalarla vurmanın
xüsusiyyətləri – vurmanın assosiativliyi, qruplaşdırılması, vurmanın distibutivliyi (cədvəlləşdirmə - toplamaya
qarşı) haqqında ipucu əldə olunur.
6⋅8-i hesablamaq üçün 3⋅8-i hesablayırlar və iki dəfə artırırlar. 7⋅8-i hesablamaq üçün 3⋅8 və 4⋅8-i
toplayırlar. Bu gələcəkdə ab+ac=a(b+c) düsturunun ( vurmanın toplamaya qarşı distrubisiyası) öyrənilməsi
üçün hazırlıqdır.
Müəllim bu mövzuya dair qrup işi də planlaşdıra bilər: artıq tanış cədvəllərdən istifadə etməklə 6-ya,
7-yə, 8-ə, 9-a vurma cədvəllərini qurma. Bütün bu halları müxtəlif cədvəllərin yaxud vurmanın başqa əyani
göstəricilərindən istifadə etməklə təhlil etməliyik.
Sonrakı məsələ vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqə mövzusunun təhlilidir. Bu mövzunun təhlili vurma və
bölmənin məchul komponentlərinin tapılma məsələsi ilə bağlıdır. Bu mövzu sonrakı dərslərin mövzusudur və
onun təhlili üçün hazırlıq prosesini 7 - 15 -ci çalışmaların həlli ilə keçirəcəyik.
Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmanı qiymətləndirmək üçün şagirdlərə müstəqil işləmələri üçün
tapşırıq veririk: 3-ə vurma cədvəlindən istifadə etməklə 6⋅9, 7⋅9 hasilini tapın.
3-ə vurma cədvəli, yerdəyişmə xüsusiyyətinə görə həm də 3-ə vurma cədvəlidir; 3⋅9=9⋅3=27. Bu vurma
illüstrasiyasını belə göstərə bilərik:
iki belə cədvəlin birləşdirilməsi 6⋅9 illüstrasiyasını verir.
6⋅9=3⋅9+3⋅9=27+27=54.
7⋅9 illüstrasiyası 4⋅9 və 3⋅9 illüstrasiyasiyalarının birləşdirilməsi ilə də olar
(bəziləri 2⋅9 və 5⋅9 hasillərindən də istifadə edə bilər)
			
4⋅9+3⋅9=7⋅9
			
7⋅9=36+27
			
7⋅9=63.
Ev tapşırığı olaraq

1

- 19 -cu məsələləri veririk.
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163-cü dərs
Mövzu: Vurma cədvəli.
Məqsəd: Vurmanın xüsusiyyətlərini dərk etmə, məsələləri həll edərkən vurma cədvəlindən istifadə etmə
(Riy.III.3., Riy.III.4., Riy.III.7.)
Ön şərtlər: Çoxqat toplamaqla vurmanı ifadə etmə bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
Dərsi ev tapşırığını yoxlamaqla başlayırıq.
1 - 12 -ci məsələlər vurma və bölmənin qarşılıqlı tərs əməllərini nümayişini göstərir.
13 - 19 -cu məsələlərin analoji məsələləri əvvəlki dərsdə, sinifdə həll olunmuşdu.
Elə bu dərsdə ədədlər üzərində əməlləri bilməyi tələb edən məsələlərin ( 16 - 20 ) təhlili ilə başlayırıq.
Bununla yanaşı, şagirdlərlə birlikdə hər bir məsələnin qısa qeydini edir, həll yolları haqqında müzakirə aparırıq.
16 Vano – üç larilik
Nino – iyrimi larilik
Hansının çoxdur və nə qədər
Vanonun – 3⋅5=15
Vanonunku 5 lari azdır
18 Bu məsələnin həlli 16 şagird tutan partaların sayını tapmağı tələb edir _ 16:2=8.

20 şagird – 20:2=10.
20 şagird üçün 2 parta artıq lazımdır.
19 1)-nin cavabı 6⋅4; 2)-nin – 28:4; 3)-ün – 28-4.
20 Məlumdur ki, 3 karandaş 30 qəpikdir, buna görə 1 karandaş 30:3=10 (qəpikdir)
16 - 20 -ci məsələləri şagirdlər sinifdə müstəqil olaraq və açıq təhlil etmə yolu ilə həll etməlidirlər.

Ev tapşırığı olaraq 20 - 23 -cü məsələləri veririk.

164-cü dərs
Mövzu: Ədədlərin vurulması və bölünməsi.
Məqsəd: Ədədlərin vurulması və bölünməsi haqqında biliyin gmöhkəmləndirilməsi, məsələlərin həlii
(Riy.III.3., Riy.III.7.)
Ön şərt: Ədədlərin coxqat toplamayla vurulması, bölməni bərabər sayda qruplar şəklində ayırmaqla
göstərmə bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığının yerinə yetirilməsini yoxlayırıq. Ev tapşırığının məsələləri mürəkkəb deyil, amma bir qayda
olaraq, şagirdlər məsələləri həll etməkdə çətinlik çəkirlər. Buna görə də tələsmədən hər bir məsələnin həllini
təhlil etməliyik.
Şagirdlərə məsələlərin qısa yazılışını, həll prosesinin əyani şəkildə əks etmələrini öyrədək.
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Məsələn, 21-ci məsələni həll edərkən 9 dənə 5 larilik və 50 larilik təsvir edə bilərik.
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5
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Cədvəldən istifadə etməklə, yaxud coxqat toplamaqla da 9 dənə 5 lariliyin ümumi məbləğini söyləmək
olar – 45 lari.
Bu coxqat toplama 5-ə vurmaya bərabərdir – 9⋅5=45 lari. Bəziləri üçün hesablamanı 5⋅9 hasilini hesablamaq sadələşdirərdi.
20 25 kitab. Hər rəfdə 25:5=5 (kitab).
30 kitab 5-5 kitab olaraq ikinci şkafa bölünməlidir, 6 rəf lazım olacaq; 30:5=6.
18 şagirdə 18:2=9 parta lazımdır, 20 şagirdə isə, 20:2=10 parta.

22

23 -cü çalışmada 45 beşliklərə bölünməlidir – 45:5=9. Beləliklə 9 simvol lazım olacaq. Eyni dərsdə

köhnə dərsi təkrarlamaq üçün əlavə məsələlər həll oluna bilər.
- ci nümunəyə əsasən bölməni əhatə edən yenə iki bərabərlik yazın:
Nümunə: 7⋅1=7		
9⋅1= 		
24⋅1= 		
8⋅1=
1

		
		

7:1=7		
7:7=1		

...		
...		

...		
...		

Nümunə:
		
		

10⋅2=20		
20:2=10		
20:10=2		

10⋅3=30		
30: = 		
30: = 		

10⋅9=
...
...

2

...
...

Cədvəli doldurun:

a)

Vuruq
Vuruq
Hasil

b)

Bölünən
Bölən
Qismət

9
2

1
15

18
9

12
1

23
1

2
6

10
5

4
2

16
2

5
0

46
1

Ev tapşırığı olaraq şagirdlərdən oxşar cədvəlləri qurmağı və doldurmağı xahiş edirik.

165-ci dərs
Mövzu: Ədədlər üzərində əməllər.
Məqsəd: Şagirdlərdə müzakirə-əsaslandırma, qrupda işləmə bacarıqlarını, məsuliyyət hissini inkişaf
etdirmək (Riy.III.3., Riy.III.7.)
Ön şərtlər: Gürcü pulundan istifadə, ədədləri toplama, çıxma, vurma, bölmə təcrübəsi.
Resurslar: Dərslik.
Dərslikdə “KBO” rubrikası ilə göstərilmiş məsələlərdən və əlavə məsələlərdən istifadə etməklə qrup işi
keçiririk.
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“KBO” məsələlərinin sinifdə təhlili şagirdlərə də müəllimə də diqqət cəlb edən nəticələrin alınmasında
kömək edəcək – şagirdlər öyrənilmiş əməlləri nə dərəcədə mənimsədilər, onları nə dərəcədə operativ şəkildə
yerinə yetirirlər; “sərt rəqabət” şərtləri ilə şagirdlər öz fikirlərini axıra qədər “hesablamağı” və müvafiq
“opponentlərlə” polemikada qorumağı bacarmalıdırlar.
Əlavə məsələlər:
1 Müqayisə edin (istifadə edin “>”, “<” yaxud =).
		
57–9 və 54–23
		
48+2 və 36+14
		
30–27 və 30+27
		
7⋅2 və 7+7+7
		
6:2 və 6–2
		
11+11+11 və 11⋅4.
2 Kitabı nömrələmək üçün 99 rəqəm istifadə etdilər. Bu kitabda neçə səhifə var?
3 9 kağız kəsiyindən bəzisini 3 hissəyə kəsdilər və 15 kəsik aldılar. Neçə hissə kəsdilər?
4 Vano tərəfi 9 metr olan kvadrat formalı sahəni hasarladı. Beka isə hər tərəfi bərabər olan eyni uzun-

luqda üçbucaq formalı sahəni hasarladı. Bu üçbucağın tərəfi hansı uzunluqdadır?
“KBO” rubrikası və əlavə məsələlərdən bəziləri haqqında rəyləri təqdim edirik.
1 -in cavabıdır: 14 kəsik.
2 Anası Qvantsaya 3⋅5=15 (lari) verdi. Qvantsanın pulu

			
25+15=40 (lari) oldu
		
Albom isə 40:5=8 (laridir)
20

3 Qiqanın ilkin vəsaiti		

Yarıya bölünmüş vəsait
Taksiyə

10
5
5

4 Əgər Rusikonun pulu iki lari əlavə etdikdən sonra 8 lari olacaqsa, başdan 6 larisi var imiş. Əgər

Sofiyaya 2 lari versəydi, Sofiyanın olduğu kimi onun da 4 larisi olacaqdı. Beləliklə, Sofiyanın başdan 2 larisi,
Rusikonun – 6 larisi var imiş.
2 Nömrələmə 1-dən başlayır. 9-cu səhifə daxil olmaqla 9 rəqəm istifadə edərdilər.
				
1, 2, 3, ..., 9.
Sonra iki rəqəmlə nömrələnən səhifələr başlayır. Qalanı 90 rəqəmi ilə nömrələnəcək.
				
90:2=45 səhifə.
10-cu səhifədən 45 səhifə saymaqla 54 alırıq.
3 Hər kəsilmiş 1 parça, 3 ilə əvəz olundu, buna görə hər kəsik nəticəsində parçaların sayı 2-lə böyüyəcək.

Parçaların sayının 6-la çoxalmasına görə kəsiklərin sayı 6:2=3-dür.
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4 Kvadratın perimetri 36 m-dir, üçbucağın tərəfi 34:3=12 (m).

Müəllim bu aktivliyin nəticələrini hökmən yekunlaşdırmalı, qeydə alınmış qüsurları və əldə olunan
uğurlarla sinifi tanış etməlidir. Uğur qazanan şagirdləri seçməli və həvəsləndirməlidir. Lazım gəldikdə sonrakı
calışmalarda düzəliş edə bilər.

§13. Ədədi ifadə tərtib edək. Ədədi ifadənin qiymətini tapaq
Bu paraqrafa 3 dərs ayırırıq
166-cı dərs
Mövzu: Ədədi ifadə.
Məqsəd: Məsələləri həll edərkən müvafiq ədədi ifadələri tərtib etmə və onun qiymətini tapmaq; ədədi
ifadənin qiymətini hesablayarkən əməllərin ardıcıllığını müəyyən etmə, sadə ədədi ifadəyə müvafiq məsələni
tərtib etmə bacarığının qazanılması. (Riy.III.7.).
Ön şərtlər: Ədədlər üzərində əməllər aparma bacarığı.
Resurslar: Kubiklər, çubuqlar, dərslik.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra yeni mövzuya əməllərin ardıcıllığını müəyyən etmə qaydasını göstərən
məsələnin təhlilinə keçməklə başlayırıq.
Əməllərin ardıcıllığını konkret hallarda nəzərə almağımız əvvəl də lazım olurdu. Bu dəfə bu mövzunu
xüsusi olaraq təhlil edəcəyik.
Şagirdlərə şərtinin illüstrasiyası hər hansı əşyadan istifadə etməklə olan bir məsələ təqdim edə bilərik.
Məsələn, 8 ayrı kubik, müxtəlif kubiklərin 3 beşliyini qururuq. Məsələ qoyuruq: kubiklərin ümumi sayını
tapaq. 8-ə nə əlavə edək ki, kubiklərin ümumi sayını alaq? (qalan dəstələrin üzərinə kubiklərin ümumi sayını
gələk).
– Beləliklə, baxmayaraq ki, 8+3⋅5 ədədi ifadəsində əvvəlcə toplama və sonra vurma göstərilmişdir,
amma yenə də əvvəlcə vurmanı yerinə yetiririk.
4-cü sinifdə bu mövzuya daha çox diqqət ayrılacaq. Bu dəfəlik əməllərin yerinə yetirilmə ardıcıllığının
izahı bəzi sadə halda göstərilmişdir. Ədədlərin ifadə olunmasının aydın görünüşündan istifadə etmək bu
ardıcıllığın yaxşı dərk edilməsinə şərait yaradır.
Məsələn, 3-cü məsələdə ədədi ifadə belə göstərilmişdir: 3⋅10+4⋅5. Şəkildən yaxşı görünürkü 3 onluq və 4
beşliyin cəmini tapmalıyıq, yaxud əvvəlcə vurmanı yerinə yetirək və sonra 30-un və 20-nin cəmini hesablayaq.
8 və 9 -cu məsələlərdə ədədi ifadə qurmaq və onun qiymətini hesablamaq tələb olunur.
8 4⋅7+5⋅3. Bu ədədi ifadələrin qiymətini taparkən, əməllərin düzgün ardıcıllıqla yerinə yetirilməsinə

diqqət etməliyik. Məsələnin şərti və həlli prosesi şagirdin əməlləri yerinə yetirməsinin düzgün ardıcıllığını
göstərir. Həll edərkən 4 yeddiliyin və 5 üçlüyün cəmini tapmağımıza diqqət etməyimiz əhəmiyyətlidir; beləliklə,
4 yeddilik – 4⋅7, 5 üçlük 5⋅3 və sonra onların cəmini tapmağımız lazımdır.
9 Bu məsələnin həlli prosesini verilmiş suallar diqtə edir; Vaxtanqa atasından 24:3 lari qaldı. O, bu pula

anasından aldığı 5 larini də əlavə etdi və onun pulu
				
5+24:3=5+8=13 (lari) oldu.
Sinifdə 10 - 15 -ci çalışmaları da həll edirik. Məsələn, 15-ci çalışmanı təhlil edərkən, qeyd etməliyik ki,
verilmiş ədədi ifadə onların cəmidir. Bir toplanan 15-dir, ikinci isə 20 və 5-in qismətidir.
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Tərəfimizdən deyilən bu sözlərdən sonra şagirdlər əməllərin yerinə yetirilmə ardıcıllıqlarını asanlıqla
göstərirlər – birinci bölmə yerinə yetirilir. Burada dərslikdə göstərilmiş mətni də təkrarlayırıq - əgər toplama və
bölmə ardıcıllıqla yerinə yetiriləsidirsə, birinci bölməni yerinə yetiririk.
14 - cü çalışmanı belə oxuyuruq – 32 və 3 dəfə 10-nun hasilinin cəmini axtarırıq.
– Nə axtarırıq? (cəmi)
– Hansı ədədləri?
Buradaca toplama və vurma əməlləri apararkən, birinci vurmanın yerinə yetirilmə qaydasını da şagirdlərlə
birlikdə təkrarlayırıq. Dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmanın keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün
şagirdlər müstəqil şəkildə 10 - 12 -ci çalışmaları həll edirlər.
Ev tapşırığı olaraq

1

- 12 -ci çalışmaları veririk.

167-ci dərs
Mövzu: Ədədi ifadələr.
Məqsəd: Ədədi ifadə tərtib etmə bacarığını inkişaf etdirmək (Riy.III.7.)
Ön şərtlər: Ədədlər üzərində riyazi əməllərin yerinə yetirilməsi vərdişləri.
Resurslar: Kubiklər, təlim çubuqları, dərslik.
1
1

- 3 -cü məsələlərdə verilmiş şəkillərə əsasən ədədi ifadələr tərtib etmək lazım idi.
7⋅4+3⋅10 		

2

5⋅5+2⋅8 		

3

1⋅10+5⋅6.

Şagirdlərin bir hissəsi bu tapşırığı yerinə yetirə bilməzsə, onda əlimizdə mövcud olan tədris resursları ilə
oxşar konstruksiyalar quraq və şagirdləri bu konstruksiyalara əsasən ədədi ifadələrin qiymətini tapmaqda məşq
etdirək.
4 - 12 -ci məsələlərdə göstərilmiş mətnlərdə ədədi ifadə qurmaq lazım idi. Burada da əlavə tədris
resursları ilə məsələlərin həllini asanlaşdıran müvafiq konstruksiyalar qurmaq olar.
Sonra 10 - 21 -ci məsələlərin həllinə keçirik. Bütün bu məsələlərin şərtinə uyğun olaraq, ədədi ifadə tərtib
etməmiz arzuolunandır.
16 60+7⋅5.

17 32:4+5.

18 2⋅10+3⋅8.

20 4⋅5+3.

21 3⋅200+400.

Bu ifadələrin qiymətini taparkən, əməllərin yerinə yetirilmə qaydalarının ardıcıllığını qorumalıyıq.
19 -cu məsələdə verilmiş ədədi ifadələrə əsasən məsələ qurmaq tələb olunur. Bir ifadəyə əsasən, məsələnin

qurulmasında şagirdlərə kömək edirik, qalan üç halı şagirdlərin özləri müstəqil şəkildə təhlil edirlər.
19 a) belə həll oluna bilər

			
20+5⋅8.
Katonun 20 lariliyi var idi. Atası ona əlavə olaraq 8 dənə 5 larilik verdi. Katonun pulu nə qədər oldu?
Bu aktivliklə dərsdə qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetrilməsinin qiymətləndirilməsi də aparılır.
Ev tapşırığı olaraq 13 - 24 -cü məsələləri veririk.
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168-ci dərs
Mövzu: Ədədi ifadə.
Məqsəd: Ədədi ifadə qurma və qiymətinin tapılması haqqında biliyin möhkəmləndirilməsi (Riy.III.7.)
Ön şərtlər: Ədədi ifadənin qiymətini tapma bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
Biliyin möhkəmləndirilməsi, öyrənilmiş məsələlərin təkrarlanması prosesi ev tapşırığını yoxlanması ilə
birlikdə aparılır.
Məsələləri həll edərkən, şərtə əsasən şagirdlər ədədi ifadə tərtib etməli idilər. Qurulmuş ədədi ifadənin
qiymətini tapmaqla onlar verilmiş suala cavab verəcəkdilər. Bu, 19 - 23 -cü məsələlərə aiddir. Müvafiq
ədədi ifadələr isə belə görünəcək:
19

500+5⋅20.

20

5⋅10+5⋅5.

21

7⋅3+10⋅7.

22

500–5⋅50.

23

20:3+5.

24 Məsələnin həllini yoxlayarkən tələsməməliyik. Daha çox şagirdin ədədi ifadəyə uyğun məsələ

göstərməyi arzuolunandır. Buna görə də bu məsələnin təhlilinə kifayət qədər vaxt lazımdır. Qalan vaxtı “KBO”
məsələlərinin və “yekunlaşdırıcı “testin” təhlilinə ayıra bilərik. Onlar yenilikləri əhatə etmir və onları təhlil
etmək gözlənilir ki, tez başa çatacaq.
Ev tapşırığını sinfin tələblərini nəzərə almaqla keçmiş materialdan seçək.

§14. Vurma və bölmənin məchul üzvünü tapaq
Bu paraqrafa 4 dərs ayırırıq
169-cu dərs
Mövzu: Vurma və bölmənin məchul komponentlərinin tapılması.
Məqsəd: Vurma və bölmənin məchul komponentini tapma, hasil və bir vuruqdan istifadə etməklə ikinci
vuruğu tapma, bölünənə və qismətə əsasən məchul böləni tapma, bölünənə və qismətə əsasən böləni tapma və
sadə illüstrasiya məsələlərini izah etmə bacarıqlarının qazanılması (Riy.III.3. , Riy.III.7.).
Ön şərtlər: Vurma və bölmə komponentlərinin qarşılıqlı tərs əməlindən istifadə etməklə, komponentlərin
adlandırılma təcrübəsi.
Resurslar: Kubiklər, təlim çubuqları, dərslik.
Ev tapşırıqlarını yoxlayarkən, vurma və bölmənin qarşılıqlı tərs əməlindən, bu əməllərin əyani
nümayişindən istifadə edirik. Əlimizdə mövcud olan tədris resurslarından (kubiklər, çubuqlar) istifadə edirik,
1 , 2 və 4 -cü məsələlərdə göstərilmiş konstruksiyaları qururuq. Əməllərin komponentlərini sadalamağı
yada salırıq. Qeyd olunmuş aktivlikləri lövhədə yazılarla həyata keçiririk. Məsələn, lövhədə vurma və bölmənin
misallarını yazırıq:
			
4⋅9=36
			
36:4=9.
– Birinci bərabərlikdə ədədləri necə adlandırırıq: 4 və 9? (vuruqlar).
– 36, 4 və 9-a bölmənin komponentləridir; bölmənin bu komponentini necə adlandıra bilərik? (36
bölünən, 4, - bölən, 9 – qismət).
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İndi bu əməlləri cədvəldən istifadə etməklə əyani şəkildə göstərək. Deyək ki, 4 dəfə 9-u göstərmək
istəyirik.
– 9 təkliyi neçə dəfə alırıq?
– Cəmi neçə belə 9 vahid göstərilmişdir?
– Dairələrin ümumi sayını hansı əməllə tapırıq? (vurmaqla)
– İndi deyək ki, 36 təkliyimiz var, 9-9 vahid ayıraq, neçə belə 9 vahid alınacaq? Hansı əməllə tapırıq?
(bölməklə).
– 36 nəyə bərabər idi? (4 və 9-un hasilinə).
– Əgər hasil 36-dırsa və vuruqlardan biri -9-sa, ikinci vuruğu necə tapırıq? Hansı əməllə tapırıq?
(bölməklə).
Sinif çalışması 4 -də vurma və bölmənin bütün bərabərlikləri belə yazılacaq: 4⋅6=24, 6⋅4=24, 24:4=6,
24:6=4. Üç müvafiq ədədlə bu dörd bərabərliyi göstərməyin misalları əvvəlki dərslərimizdə də bir neçə dəfə
olub.
Yenə müzakirəyə davam edirik və birinci bərabərlikdən sonra bölməni əvəz edən bərabərliklər yazırıq.
4⋅6=24, 6=24:4, 4=24:6.
Birinci bərabərliyə əsasən ikinci və üçüncü bərabərliklərin əsasında müzakirə edirik. Birinci bərabərlikdə
iştirak edən hər vuruq hasil və ikinci vuruğun böləninə bərabərdir.
Analoji olaraq, bölmə əməlinə iki bərabərlik yazan zaman bölmə komponentləri haqqında müzakirə
aparırıq
				
24:4=6, 24=4⋅6, 4=24:6.
Şagirdlər müzakirə aparırlar: birinci bərabərlikdə 24 bölünəndir. İkinci bərabərlikdə isə bölünən bölən
və qismətin hasilidir, üçüncü bərabərliyə görə - bölən bölünən və qismətin nisbətidir- böləni tapmaq üçün
bölünəni qismətə bölməliyik.
5 -ci məsələdə müzakirə aparırlar: birinci şəkildə cəmi 8 dairə var. Əgər bu 8 dairəni 2 qrupa (sətir olaraq)
bölsək, hər birində neçə dairə olacaq? (8:2). Şəkildə 8 dairə 4 qrup olaraq da (sütun olaraq) bölünmüşdür, hər
bir sütunda neçə dənə olacaq (8:4=2).
Sinifdə bu müzakirələri birgə səylə apardıqdan sonra şagirdlərə qrup işi formasında 6 - 10 -cu məsələlərin
həllini tapşırırıq. Qruplar öz cavablarını təqdim edirlər və nəticələri əsaslandırırlar. Əlavə olaraq illustrasiyaları
göstərməyi xahiş edə bilərik.
Nəticələrin açıq təhlil prosesi dərsdə qarşıya qoyulan məqsədə nail olma səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
olaraq da hesab edilə bilər.
Ev tapşırığı olaraq 1 - 15 -ci məsələləri veririk.

170-ci dərs
Mövzu: Vurma və bölmənin məchul komponentini tapma.
Məqsəd: Vurma və bölmənin məchul komponentini tapma qaydasından istifadə etmək bacarığını inkişaf
etdirmək (Riy.III.3. , Riy.III.7.)
Ön şərtlər: Vurma və bölmənin qarşılıqlı tərs əməlindən istifadə etmə, əməllərin komponentlərini tanıma
və sadalama bacarığı.
Resurslar: Dərslik.
Ev tapşırığının məsələləri ( 1 - 15 ) sinifdə həll olunmuş məsələlərin oxşarıdır.
məsələlərdə şəkillərə görə vurma və bölmə tərkibli bərabərliklər yazmaq tələb olunurdu.
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1

- 6 -cı

1

4⋅5=20
5⋅4=20

2
20:4=5		
20:5=4			

5⋅8=40
8⋅5=40

3
40:5=8
40:8=5.		

5⋅3=15
3⋅5=15

15:3=5
15:5=3

4

5
4⋅4=16			
16:4=4				

4⋅6=24
6⋅4=24

6
24:4=6
24:6=4.		

5⋅7=35
7⋅5=35

35:5=7
35:7=5.

7

- 9 , 11 , 12 -ci məsələlərdə məchul böləni vurmaqla tapırıq.

10

-cu məsələdə məchul böləni bölməklə tapırıq.

13 ,

14

və 15 -ci məsələlərdə məchul vuruğu bölməklə tapırıq.

Bundan sonra şagirdlərə 11 və 12 -ci məsələləri müstəqil şəkildə həll etməyi tapşıraq.
Dərsi 12 - 14 -cü çalışmaların həlli ilə bitiririk. Burada şagirdlərə izah edə bilərik ki, kitabın qiyməti 1
kitabın dəyəridir.
Əgər 5 kitab 20 laridirsə, onda 1 kitabın qiyməti, yaxud kitabın qiyməti ??? (laridir), ancaq bəzi şagird
üçün 13 və 14-cü məsələləri məchul komponentlər tərkibli bəarbərliklə təqdim etmək daha asan ola bilər.
13 5⋅

=20					

14

⋅5=40

Bir kitabın dəyəri (qiyməti)				
Buketlərin sayı
Burada şagirdlərdən xahiş edirik ki, ev tapşırığının 25 və 28 -ci məsələlərini analoji şəkildə həll
etsinlər.
Ev tapşırığı olaraq 16 - 28 -ci məsələləri veririk.
171-ci dərs
Mövzu: Vurma və bölmənin məchul komponentlərini tapmaq.
Məqsəd: Vurma və bölmənin məchul komponentlərini tapma haqqında biliyin möhkəmləndirilməsi,
məsələlərin həlli zamanı istifadə olunması (Riy.III.3., Riy.III.7.)
Ön şərtlər: Vurma və bölmənin qarşılıqlı tərs əməlləri.
Resurslar: Dərslik.
Biliyin möhkəmləndirilməsi prosesi ev tapşırığı məsələlərinin həllinin təhlili ilə gedir.
-ci məsələlərdə əməllər düzgün seçilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki,

18 - 21

21 -cidə vurmanı da, nəzərdə tuta

bilərsiniz bölməni də. 22 - 24 -cü məsələlər vurma və bölmənin qarşılıqlı tərs əməllərinin xüsusiyyətinin
biliyi ilə bağlıdır. Məsələn, 9,8 və 72 ilə vurma və bölmə tərkibli bərabərliklər yazilacaq:
			
9⋅8=72, 8⋅9=72, 72:8=9, 72:9=8.
25 -ci məsələni təhlil edərkən, həlli məchul komponentli vurma bərabərliyi ilə təqdim etməmiz
arzuolunandır. Nəzərə almalıyıq ki, bəzi şagirdlər üçün bu bərabərlikləri yazmaq və sonra məchul vuruğu tapmaq daha asandır, nəinki bölməklə birbaşa cavabı yazmaq. Məchul komponentin tapılması prosesində bu əməl
sərbəst olaraq görünəcək.
⋅2=12, burada 2 litrlik şüşə qabların sayı 12:2=6-dır.
2 litrlik şüşə qabların sayı

⋅3=12, 3 litrliklərin sayı 12:3=4.
3 litrlik şüşə qabların sayı
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26 - 27 -ci məsələlərdə göstərilmiş cədvəlləri doldurmaq da məchul komponentlərin tapılması

ilə əlaqəlidir. Bu tapşırığın öhdəsindən şagirdlərin bir hissəsi gələ bilməzsə, lövhədə yaxşı izah edək, digər
şagirdlərin mülahizələrini də dinləyək, sonra isə bir neçə belə cədvəl doldurmağı hamıya tapşıraq.
Düşünürük ki, bu cür qismən doldurulmuş cədvəlləri şagirdlər üçün təqdim etmənizdə çətinlik çəkməzsiniz.
28 -ci məsələni də 25-ə oxşar olaraq həll etməliyik:
		
⋅6=24
		
Dəstin sayı
Karandaş dəstinin sayı 24:6=4-dür.
Bu məsələlər xətti tənliklərin həllinin propetevtikası olaraq sayıla bilər (əlbətdə ki, bu terminləri şagirdlərin
yanında istifadə etmirik).
Ev tapşırığını şagirdlərin akademik hazırlığını nəzərə almaqla, yekunlaşdırıcı məsələlərdən seçin.

172-ci dərs
Mövzu: Ədədlərin vurma cədvəli.
Məqsəd: Yoxlama üsulundan istifadə və mühakimə-isbatlama bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi (Riy.
III.7.)
Ön şərtlər: Ədədlərin vurma cədvəlindən istifadə etmə bacarığı.
Resurslar: Dərslik, vurma cədvəli.
Ev tapşırığını yoxladıqdan sonra, şagirdlərlə birlikdə cavablarını seçməklə 0-a və 1-ə vurmanın
xüsusiyyətini və bölmə və vurmanın qarşılıqlı tərs əməllərini bilməyi tələb edən yekunlaşdırıcı “testi” təhlil
edəcəyik. Bundan sonra “Düşün” rubrikası ilə təqdim olunan məsələlərin həllinə keçirik. Dərsin keçirilmə
formatı qrup şəklində ola bilər – bu, müəllimdən asılıdır. Hər bir bərabərlilkdə məchul rəqəmləri taparkən
vurma cədvəlindəm istifadə etmək olar. Məsələn, məsələdə 7 ədədə vurulur və təkliklərinin rəqəmi 1 olan
ədəd almalıyıq. Vurma cədvəlində yeganə belə ədəd var -21. O, 7-nin 3-ə vurulması ilə alınır. Müzakirə
apadıqda şagirdlərə kömək etməyimiz arzuolunandır: hər hansı ədədin 7-yə vurulması ilə alınan iki rəqəmli
ədədin təkliklərinin rəqəmi 8 olarsa o, 28-dir. İkinci bərabərlikdə rəqəmləri belə tapırıq, üçüncü bərabərlikdə
təkliklərinin rəqəmi 3 olan və iki ədədin hasili olan iki rəqəmli ədədimiz var. Bu 9⋅7 yaxud 7⋅9 vurması ilə
alınan yeganə ədəd – 63-dür. Bəzi şagird 3⋅11=33 halını da düzgün hesab edə bilər. Amma məsələnin şərti ilə
işarə bir rəqəmi bildirir.
Dördüncü misala gəldikdə 7⋅7=49-muz var, çünki bu vuruqların yeganə cütüdür ki, hasil vahidinin rəqəmi
olaraq 9-u verir.
İki bərabərlik çıxma və toplama tərkiblidir: 10-9=1 və 9+1=10. Burada ikirəqəmli ədəddən bir rəqəmli
ədədi çıxmaq və bir rəqəmli ədədə 1 əlavə etməklə iki rəqəmli ədəd alınması üzərində müzakirə aparırıq – bu
ki, yalnız bir haldadır 9+1=10.
Sonrakı dərslər təkrar məsələlərə aiddir. Artıq bu dərsdə şagirdlərə “təkrardan” evdə həll etmələri üçün ilk
8 məsələni verə bilərik.
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Təkrar
173-175-ci dərslər
Məqsəd: keçilmiş dərslərin təkrarı, biliyin möhkəmləndirilməsi.
Müəllimin bu kitabı məsləhət xarakterlidir – müəllimə tədris prosesini planlaşdırmaqda və idarə etməkdə
kömək edir. Tərəfimizdən materialın bölünməsi də dərs üçün məsləhətdir. Tədris ilinin sonunda təkrar dərslərin
keçilmə sxeminin seçilməsini də müəllimə etibar edirik (evdə və sinifdə işləmək üçün təkrar məsələlərin
bölünməsi). Bizim məsləhətimiz budur ki, 10 - 12 -ci məsələləri şagirdlərə evdə işləmək üçün verək, sinifdə
isə həlləri ətraflı şəkildə təhlil edək.
Demək olar ki, bütün mövzuları əhatə edən məsələlər verilmişdir – ədədləri yazma, oxuma, müqayisə
etmə, yerləşdirmə, rəqəmin mənasını tapma, mövqeli say sistemini dərk etmə və əməlləri yerinə yetirərkən
mövqeli sistemi dərk və istifadə etmə, fiqurların təsnifatı, tanışlıq, xarakterizə etmə, ədədlərin istifadə hallarının
seçilməsi, ədədlərin toplanması və çıxılmasında müxtəlif üsullardan istifadə etmə, ədədlərin vurulması
və bölünməsi, əməllərin kənar komponentini tapma, məlumatların göstərilməsi, piktoqramın oxunması,
piktoqramın qurulması və xarakterizə olunmasında ədədlərin vurulması və bölünməsindən istifadə etmə, uzunluq vahidlərindən istifadə etmə, müxtəlif uzunluq vahidləri arasında əlaqə, sadə ədədlərin ifadə olunmasında
əməllərin ardıcıllığını təsvir etmə, verilmiş ədədi ifadələrə əsasən test tipli məsələlər qurma və həll etmə.
Təkrar və yekunlaşdırıcı məsələlər üzərində işləyərkən, sizə sinfinizin akademik səviyyəsini və şagirdlər
üçün işlənilmiş plana müvafiq olaraq diaqnostik və yekunlaşdırıcı yazılar seçməyə imkan verilir (onların
keçirilmə formaları haqqında bir neçə tövsiyyə verdik) sezilən qüsurları aradan qaldırmaq üçün keçilmiş
materialın mənimsənilmə səviyyəsini bir daha təhlil edin. Sinif və ya məktəb olimpiyadaları keçirin və tədris
ilini uğurla başa vurun.
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Şagirdin inkişafetdirici qiymətləndirilməsi haqqında
Şagirdin qiymətləndirilmə mexanizmi qiymətləndirmə məqsədləri və metodik ədəbiyyatdan yaxşı
tanış olan meyarlara əsaslanır. Məsələn, şagirdin güclü və zəif tərəflərinin aşkar olunması və uğurlu təhsilə
şərait yaratmaq. Məqsədlərə müvafiq olaraq, bildiyimiz kimi qiymətləndirmənin iki forması mövcuddur –
inkişafetdirici və müəyyənləşdirici. Beşinci sinfə qədər birinci forma ilə kifayətlənirik- şagirdlərin inkişafına
müxtəlif məsləhətlər, tövsiyələr, problemlərin həlli yolları üzərində işləmək vasitəsi ilə kömək edirdik. Sinif
işi, bir qayda olaraq intellektual formada, sual-cavab və bu cavabların təhlili rejimində davam etməlidir; bu
vaxt biz və ya şagirdlərin özlərinin rəyləri, düzəlişləri və məsləhətləri şagirdlərin inkişafı işində çox böyük rol
oynayır. İnkişafetdirici qiymətləndirmə şagirdlərin inkişafı və səmərəli təliminə yönəldilmişdir. İnkişafetdirici
qiymətləndirməni faktiki olaraq müxtəlif aktivliklə, müxtəlif tədris vasitəsilə (inkişafetdirici vasitə ilə) məlumat
toplamaq, şagird tərəfindən mövzunu başa düşmək, dərk etmək haqqında olan proses kimi təhlil etməliyik və
sonrakı proqreslərə kömək etmək üçün bu məlumatdan istifadə etməliyik.
Bəzən inkişafetdirici qiymətləndirmə aləti olaraq müəyyənləşdirici qiymətləndirmə alətini də (məs, mətn)
göstərə bilərik, məsələn, şagirdləri kiçik qruplar olaraq bölsək və alınmış cavabları müqayisə etməyi, həll
yollarını və bir də öz fikirlərini izah etməyi xahiş etsək.
İnkişafetdirici qiymətləndirməyə əsasən müəllim tədris prosesini, hər bir şagirdə qarşı fərdi yanaşmaları,
iş strategiyasını və həcmini planlaşdıra bilər. Beləliklə, bu qiymətləndirmə ilə şagirdlərin əksiyini və uğurlarını
aşkar edirik. Müəllim tərəfindən söylənilmiş tərif isə əgər, tərifin əsasında müvafiq rəy gələrsə, inkişafetdirici
qiymətləndirmə aləti olaraq sayılacaq. İnkişafetdirici qiymətləndirmə aləti, həmçinin hər hansı şagirdin rəyi,
yaxud başqa şagird tərəfindən söylənmiş fikrin üzərinə söylənilmiş özünüqiymətləndirmədir. Onlar arasında ən
güclü vasitə həmyaşıdlarının fikirlərinin qiymətləndirilməsidir.
Yaxşı düşünülmüş suallar vermək də inkişafetdirici qiymətləndirmə alətidir, əgər o, faktiki biliyin
yoxlanmasını deyil də, faktların müzkirəsinin təhlilini tələb edərsə.
Bu qiymətləndirmə vasitəsi olaraq keçilmiş məlumatlara əsasən şagirdlər tərəfindən mətnlərin
qurulmasından istifadə edə bilərik. Yenə daha bir yüksək səviyyəni isə bu məlumatların mümkün görüntüsünü
göstərir.
Hər aktivliyi həyata keçirən zaman müəllim tərəfindən aparılan müşahidə şagirdlərin fəallıq səviyyəsinin
inkişafetdirici qiymətləndirmə vasitəsidir ki, bu barədə onlara heç nə demirik.
Şagirdlərin əməli biliklə təchiz olunma prosesində inkişafetdirici qiymətləndirmənin çox böyük rolu var.
İnkişafetdirici qiymətləndirmə dayanmadan davam edir – yeni materiala keçənə qədər və yeni materialın
mənimsənilmə prosesində.
Buradaca qeyd edilməlidir ki, Milli Tədris Planlarının yeni və köhnə redaksiyaları arasında fərq
məhz qiymətləndirmə ilə əlaqədar başlıqlar və maddələrdədir. İstifadə etdiyimiz yeni sənəddə oxuyuruq:
“qiymətləndirmə özündə şagirdin fərdi inkişafı haqqında məlumatı daşımalıdır – şagirdin qiymətləndirilməsi
təlim-tədrisin ayrılmaz hissəsidir, o, tədrisin təsnifat prinsiplərinə əsaslanmalıdır”. İnkişafetdirici
qiymətləndirmənin əsasını və texnologiyasını radikal şəkildə dəyişən, qiymətləndirmə məsələləri haqqında
tamamilə yeni yazı meydana çıxdı. Bu, xüsusilə, şagirdin qiymətləndirilməsinə yeni baxışı özündə əks etdirir.
a) Şagirdin biliyinin inşaat prosesinin və yaddaşda biliklərin qarşılıqlı əlaqəsinin necə getdiyini göstərsin;
b) Yeni mövzuya başlayana qədər şagirdin öncəki bilik və təsəvvürlərini müəyyən etsin;
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g) Şagirdin öz güclü və zəif tərəflərini müstəqil olaraq qiymətləndirməyi nə dərəcədə bacardığını ki, öz
gələcəyini qurmaq üçün nə dərəcədə dərk olunmuş və səmərəli addımlar atdığını müəyyən etsin.
Hazırkı redaksiyada şagirdin qiymətləndirilmə məqsədi qeyd olunmuşdur: “Şagirdin akademik yüksəlmə
səviyyəsini qurmaq Milli Tədris Planının nəticələri ilə əlaqəlidir”. Həmçinin, xüsusi diqqətə alınmalıdır ki, təhsil
nəticələrini yekunlaşdırarkən, kompleks tapşırıqlardan istifadə olunması vacibdir (məsələlərin həlli, konkret
problemlərin ortadan qaldırılması). Bu cür tapşırıqlarda yerinə yetirilmiş işin çox tərəfli qiymətləndirilməsi
üçün müəllim qiymətləndirmə meyarları üzərində işləməlidir.
Milli Tədris Planına əsasən, inkişafetdirici qiymətləndirmə vasitələridir: sözlə (şifahi/yazılı) rəy; özünü/
qarşılıqlı qiymətləndirmə rubrikası; sorğu.
Konkret işdə, vəziyyətdə sözlə rəy bildirmək prosesi tədris məqsədlərinə çatmağa imkan yaradır. O, tədris
prosesinin necə getməsi, hansı uğurların və çətinliklərin olduğu haqqında təsəvvür yaradan vasitələrdən biridir.
O, xoş əhval yaradan mühitdən qaynaqlanmalıdır və məqsədə çatmaq üçün hansı aktivliyi həyata keçirməli
olduğu haqda şagirdə istiqamət verməlidir. Müəllim ilk növbədə şagirdin nəyi yaxşı yerinə yetirdiyini qeyd
etməlidir. Səhvlər olduğu halda, hansı yollarla nəticəni yaxşılaşdıra biləcəyi barədə ona konkret məsləhətlər
verməlidir. Müəllimin tövsiyələrinin nəticəsi olaraq şagird öz nəticələrindən dolayı məmnunluq duymalı,
mövcud zəiflikləri dərk etməli və məsləhətlərə əsasən tədris prosesinə dəyişikliklər etməlidir.
Tövsiyə şifahi və yaxud yazılı ola bilər, konkret işi yoxladıqdan sonra müəllim düzəlişlər edən zaman,
(qiymətləndirmə meyarlarına əsasən) əvvəlcə işin güclü tərəfini qeyd etməlidir; sonra isə şagirdin nəticəni
hansı yolla düzəltməsi haqda məsləhətlər verir. Məsləhətlər verərkən müəllim xatırlatma və ardıcıl köməkdən
istifadə edə bilər. Məsələn, “bu əməli düzgün yerinə yetirmək üçün, dərsliyin . . . . səhifəsindəki nümunəyə bir
daha diqqətlə nəzər yetir”, yaxud “10-dan sonra toplamanın nə bildirdiyini yada sal”.
Yazılı rəy şagirdə səhv, onun növü, düzəltmə yolları haqqında məlumat verməlidir. Rəylərdən sonra
yazıları şagirdlərə qaytarmağımız önəmlidir və onları düzəltmək üçün vaxt verək. Sonda isə düzəlmiş işə bir
daha baxaq.
Şifahi rəy şagirdin aktivliyinin müşahidə olunması nəticəsində müəllim tərəfindən söylənilmiş
qiymətləndirmə/məsləhətdir. Sonrakı ibarələrdən istifadə edə bilərik: “Afərin, tapşırığı yerinə yetirdin. Niyə
belə fikirləşdiyini mənə deyə bilərsənmi?”; “Sag ol ki, tapşırığı gətirdin, amma gəl bir daha bax, hər şey düzgün
yerinə yetirilib?”
Müəllim şagirdi təhqir edəcək rəylər bildirməməlidir. Məs. “Axmaq cavabdır”, “Belə bir şey ağılına necə
gəldi?” və s.
Qiymətləndirmənin önəmli məqsədindən biri də şagirdlərdə öz biliklərini qiymətləndirmə bacarığını
inkişaf etdirməkdir.
Bunun üçün qarşılıqlı qiymətləndirmə və özünü qiymətləndirmə sxemləri/rubrikalarına əsasən
qiymətləndirmə bacarığını inkişaf etdirmək lazımdır. Öz tədris prosesini qiymətləndirmək inkişafetdirici
qiymətləndirmənin önəmli komponentidir. Şagirdin özü-özünü yavaş-yavaş obyektiv şəkildə qiymətləndirmə
bacarığını inkişaf etdirməyi üçün ona aşağıdakıları öyrətməyimiz lazımdır:
• Öz təhsil motivini dərk etmək. Bu sonrakı tip sualları verməklə ola bilər: Niyə bilməliyəm? Niyə
bacarmalıyam? Bilməsəm hansı maneələrlə üzləşəcəm?
• Öz fəaliyyətini planlaşdırma: tapşırığı yerinə yetirmək üçün hansı addımları atmalıyam? Bunun üçün
hansı resurslar lazım olacaq (tapşırığı yerinə yetirmək üçün nə hazırlamalıyam) hansı çətinliklərlə
qarşılaşa bilərəm? Öhdəsindən necə gəlməliyəm? Bu məsələdə mənə nə/kim kömək edəcək?
• Nəticənin təhlili – sonrakı suallara cavab verməliyik: calışma qarşıya qoyulan məqsədə uyğun gəlir,
ya yox? Nəticəni necə yoxlaya bilərəm? Səhvləri niyə buraxdım? İzah edə bilərəmmi onları niyə
buraxdım?
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Bu məqsədlə sorğular keçirə bilərik. Sorğunun istifadə edilməsinin konkret nümunəsini təqdim edirik:
materialın izahı, möhkəmləndirilməsi üçün tapşırıqları yerinə yetirdikdən sonra sinfi iki qrupa bölürük. Onlar
aşağıdakı tip sorğunu doldurmalıdırlar:
 Bu gün yeni nə öyrəndik?
 Hansı məlumat bizim üçün xüsusi olaraq maraqlı idi?
 Çətin olan nə idi?
 İşləməyə nə mane olurdu?
Hər qrupun şagirdləri məşvərət edir və təqdim olunmuş suallara birlikdə cavab verir, sonra isə sinif
yoldaşları ilə öz düşüncələrini bölüşürlər.
Qiymətləndirmə vasitəsi olaraq, həmçinin dərsin məqsədinə əsasən işlənib hazırlanmış rubrikadan istifadə
edə bilərik, çünki tapşırığı nə dərəcədə yerinə yetirdiyini şagirdin özü qeyd etməlidir.

Çox yaxşı yerinə
yetirdim

Yaxşı yerinə
yetirdim

3-dən 5 aralıqla
sayırıq.

3-dən 5 aralıqla
saya bilərəm: 3, 8,
13, . . .

3-dən 5 aralıqla
saya bilərəm: 3,
8, 13,

a) 3-dən sonra
hansı ədədi
söyləyirik?

a) 3-dən sonra 8-i
deyəcəyik.

a) 3-dən sonra 8-i
deyəcəyik.

b) sayarkən
üçüncü hansı ədəd
olacaq? dördüncü?

b) sayarkən 13
üçüncüdür; 18
dördüncü.
c) 23-dən əvvəlki
ədəd 18-dir; 28dən sonrakı ədəd
33-dür.

b) sayarkən 13
üçüncüdür; 18
dördüncü.
c) xatırlaya
bilmədim,
“əvvəlki ədəd”
(yaxud “sonrakı
ədəd”) nə
deməkdir, buna
görə yarımçıq
cavab verdim.

Tapşırıq 1

c) sayarkən 23-dən
əvvəl hansı ədəd
olacaq? 28-dən
sonra?

Tapşırığın bir
hissəsini yerinə
yetirdim

Əlavə işləməyim
lazımdır

3-dən 5 aralıqla
saya bilərəm: 3,
8, 13,
a) 3-dən sonra 8-i
deyə bilərəm.

3-dən 5 aralıqla
saymaqda
yanılıram;
a) 3-dən sonra 8-i
deyə bilərəm

b) 3-dən sonra 8-i
deyə bilərəm

b) sayarkən
üçüncü ədəd 12;
dördüncü 17
söylədim.

c) xatırlaya
bilmədim,
“əvvəlki ədəd”
(yaxud “sonrakı
ədəd”) nə
deməkdir, buna
görə yarımçıq
cavab verdim.

c) xatırlaya
bilmədim,
“əvvəlki ədəd”
(yaxud “sonrakı
ədəd”) nə
deməkdir, buna
görə yarımçıq
cavab verdim,
buna görə suala
cavab verə
bilmədim.

Özünü qiymətləndirmə bacarığını inkişaf etdirmək üçün müəllim həmçinin, “yarımçıq cümlələrdən”
istifadə edə bilər. Məsələn, dərsin son beş dəqiqəsi ərzində müəllim şagirdlərə onların cümlələri yerinə
yetirmələri üçün vərəqlər paylayır:
 Bu gün dərsdə öyrəndim...
 Mənə asan gəldi . . . . .
 Mənə çətin göründü . . .
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Dərsdən kənar vaxtda müəllim nəticələri təhlil edir və onlara əsaslanaraq sonrakı dərsi planlaşdırır.
Sinif yoldaşlarının qiymətləndirməsi şagirdlərə kömək edir ki, başqasını qiymətləndirən zaman müəyyən
mövzularda öz biliklərini də möhkəmləndirsinlər. Qarşılıqlı qiymətləndirmənin müsbət tərəfi odur ki, şagirdlər
başqasının işinin güclü və zəif tərəflərini qiymətləndirir və bununla öz inkişaflarını da təhlil edirlər. Qarşılıqlı
qiymətləndirmə üçün sonrakı texnikadan istifadə edə bilərik: işləri dəyişmək/qiymətləndirmək; plana əsasən
qarşılıqlı sorğu; rəylər əlavə etmək. Məsələn, müəllim sinfə hər hansı tapşırığı müstəqil olaraq yerinə yetirməyi
tapşıra bilər; sonra şagirdləri qoşalaşdırır və bir-birinin tapşırıqlarını yoxlamağı xahiş edir. Prinsip belədir ki:
şagirdlər tapşırıqda iki nəsə müsbət tərəf tapırlar (məsələn, “tapşırıq aydın şəkildə yerinə yetirilmişdir”, “qeydlər
düzgün aparılmışdır” və s.) və fikir bildirirlər - nə düzələsidir/yaxşılaşdırılasıdır. Sonra şagirdlərə rəyləri
təhlil etmək və işləri sahmana salmaq üçün müəyyən vaxt verilir. Nəzərə almamız önəmlidir: təqdim olunmuş
vasitələrdən istifadə etmək müəllimin öz məqsədinə çevrilməməlidir. Bu məlumat toplama üsullarından istifadə
etmək nümunələridir. Əldə olunmuş məlumatın təhlili ilə müəllim şagirlərin xüsusi olaraq yaxşı mənimsədiyi
mövzuları tamamlayır, şagirdlərin artıq inkişaf etmiş bacarıqları və bu mövzular, həmçinin hələ formalaşmayan
bacarıqları üzərində əlavə işləmək lazım olduğunu yəqinləşdirir. Tədris prosesi və onun nəticələrinin təhlili
yalnız müəllim tərəfindən deyil, şagird tərəfindən də aparılması vacibdir.
Öz işinin güclü və zəif tərəflərini göstərməyə çalışan şagird onları inkişaf etdirmək üçün daha çox güc sərf
etməlidir.
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•

Çap olunmuş mənbə: “Müəllim üçün bələdçi, I-VI sinif, Riyaziyyat, Tbilisi 2011”. Tərtib edənlər:
Zakaria Qiunaşvili, Ekaterine Kordzadze, Jondo Qvazava, Lela Mamulaşvili, Lali Berişvili. Bu kitabı
“Google” axtarış sistemindən əldə etmək mümkündür.

•

“Gürcüstanın İbtidai Təhsil Layihəsi” çərçivəsində yaranmış veb portal “www.kargiskola.ge”
(“yaxşıməktəb”) və çap olunmuş resurslar – metodik tədris resurslarinin iki toplusu.

•

Elektron resurs: https://silkschool. ge/, bunun tərtibində bu dərsliklərin müəllifləri də iştirak edirdik.
https://silkschool.ge/ səhifəsində yerləşdirilmiş beşinci sinif riyaziyyatının video dərslərindən istifadə
etmək dərsdə də, evdə də mümkündür, məsələn şagird hər hansı səbəbə görə dərs buraxdıqda. Dərslər
riyaziyyat standartında III sinif tədris planı ilə müəyyən olunmuş hədəf nəticələrlə uyğun gəlir.
Məsələn, mənbənin birinci dərsi iki rəqəmli ədədlərin alt-alta yazmaqla toplanmasını öyrənməyə aiddir (Riy.III.2), dördüncü - uzunluq vahidlərinə (Riy.III.10), altıncı – fiqurlara (Riy.III.8, Riy.III.9)
və s. Resurslar bütövlükdə 30 dərsdən, hər bir dərs isə iki hissədən ibarətdir – nəzəri hissənin izahı və
təcrübədən istifadə etmə nümunələrini təhlil etməkdən.

Son söz
Məktəb dərsliyi yaratmaq çətin və məsuliyyətli məsələdir. Bəzi tədqiqatçı alimlər hesab edirlər ki, bu proses ən azı 6 il tələb edir (20). Biz artıq on beş ildən artıqdır dərsliklər üzərində işləyirik. Hələ VII-IX sinif cəbr və
həndəsə dərsliyini yazan zaman “Sorros” fondu tərəfindən təşkil olunmuş müsabiqələrdə iştirak edirdik, ibtidai
sinif dərsliklərinin ekspertizasını keçirən müsabiqə ilə seçilmiş ekspertlərin qrupunda iştirak edirdik. Ancaq
onda Milli Tədris Planı və məzmunu təyin edən proqramların yoxluğu bizdə çətinliklər yaradırdı – Milli Tədris
Planları və Qiymətləndirmə Mərkəzinin ekspertləri tərəfindən Milli Tədris Planı yaradıldıqdan sonra vəziyyət
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdi.
Milli Tədris Planına əsasən VII-IX sinif dərsliklərinin pilotlaşdırılması prosesində iştirak edirdik. Belə
demək olar ki, tərəfimizdən yaradılmış dərsliklər bizim və ekspertlərin birgə işinin nəticəsidir – pilotlaşdırma
prosesində onlar tərəfindən söylənilmiş fikirləri və məsləhətləri nəzərə alırdıq.
2011-ci ildən müəllimlərin xahişini nəzərə alaraq ibtidai siniflərin də dərsliklərini yaratdıq. Onlar dərsliklərin müsabiqəsində qalib gəldilər və 2011-2016-cı illərdə ibtidai siniflərin böyük hissəsi bizim
dərsliklərdən istifadə edirdi.
Milli Tədris Planının təftişindən sonra Milli Tədris Planına müəyyən dəyişikliklər oldu və 2017-2021ci illərin Milli Tədris Planı və müvafiq olaraq yeni riyaziyyat proqramı yarandı. Bu tədris proqramları ilə
tərəfimizdən təqdim edilən yeni dərsliklər, xüsusilə 3-cü sinif dərsliyi, ona müvafiq müəllimin tövsiyyə kitabı
tam uyğundur.
Müəllim kitabında əhəmiyyətli dəyişiriliklər həyata keçirildi – hər bir dərsin planlaşdırma və keçirilmə
sxemi göstərilmiş, əsas tədris məqsədləri qeyd olunmuş (hər dərsə əsasən) və əlavə məsələlər verilmişdir.
Məlumdur ki, dəyişiriliklər şagird kitabına da təsir etdi. Bütün bu dəyişikliklər müəllimlərlə Milli Tədris Planı
və Qiymətləndirmə Mərkəzinin ekspertləri ilə məsləhətləşmələrin nəticəsidir.
Ümidvarıq ki, bu dərsliklər ekspertlərin və müəllimlərin təqdirini qazanacaq və məktəbdə kök salacaq.
Biz müəllimlərlə əməkdaşlıq etməyə həmişə hazırıq.
Quram Qoqişvili, Teymuraz Vepxvadze,
İa Mebonia, Lamara Kurçişvili
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