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«Həyat bilgisi» fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) və onun xarakterik cəhətləri. Bu
təhsil pro qramı (kurikulum) «Həyat bilgisi» fənninin təlimi qarşısında qoyulan məqsədləri
müəyyənləşdirən və həmin məqsədlərin həyata keçirilməsi istiqamətində bütün zəruri fəaliyyətləri əks
etdirən konseptual sənəddir. Burada fənn üzrə ümumi təlim nəticələri, təlimin məzmunu (məzmun
standartları), şaquli və üfüqi inteqrasiya, müəllim və şagird fəaliyyətlərinə aid texnologiyalar, şagird
nailiyyətlərinin qiymət ləndirilməsi məsələləri əhatə edilir. Sənəd ümumi təlim nəticələrinə nail olmaq
istiqamətində bütün fəaliyyətlərin – dərslik və tədris vəsaitlərinin hazırlanması, tədris materiallarının
planlaşdırılması, təli min forma və üsullarının müəyyənləşdirilməsi üçün əsas təşkil edir. Təhsil
proqramı (kurikulum) hazırlanarkən təhsil alanın, ailənin, cəmiyyətin və dövlətin ehtiyac, tələb və
maraqları əsas götü rül müş dür. Burada əsas diqqət nəticəyönümlülüyə – təkcə biliklərin qazanılmasına
deyil, daha çox biliklər əsasında bacarıq və vərdişlərə yiyələnməyə yönəldilmişdir. Məz munun belə
müəyyənləşdirilməsi şagird fəaliyyətinin ardıcıl olaraq izlənilməsinə, onların nailiy yətlərinin
müntəzəm qiymətləndirilməsinə imkan yaradır. Təlim prosesi ilə gözlənilən nəticə ara sında əks-əlaqə
mexanizminin qurulması təmin olunur.

Fənnin əhəmiyyəti,  məqsəd və vəzifələri. Dünya ölkələrinin təhsil təcrübəsi göstərir ki, adi ünsiy -
yət yaratmaqdan tutmuş, kiçik  iqtisadi layihələr qurub reallaşdırmağa qədər ən müxtəlif qabiliyyətləri
özündə əks etdirən həyati bacarıqlar mükəmməl bir sistemin tərkib hissələri olmalıdır. Belə sistemləri
isə şagirdi sinifdə təlimin obyekti kimi yox, subyekti kimi qəbul edən şagirdyönümlü təlim metodları
və inteqrativ fənlərin köməyi ilə yaratmaq mümkündür. Ona görə də yerli və beynəlxalq təcrübələr
nəzərə alınmaqla, «Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)»nda bu
vəzi fələrin yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayacaq yeni fənn – «Həyat bilgisi» fənni daxil edilmiş -
dir. «Həyat bilgisi» fənni fərdin özünü bioloji, psixoloji, sosial və mənəvi tərəfləri ilə bütöv bir varlıq
kimi dərk etməsi və reallaşdırması üçün lazım olan bilik, bacarıq və dəyərlər formalaşdırmağa və tək -
mil ləş dirməyə kömək edən inteqrativ fəndir.

Həyat bilgisi konkret bir elmin əsaslarını öyrətmir. Bu fənn ümumtəhsil məktəblərində tədris olu -
nan təbiət və sosial fənn sahələrinə aid müəyyən elementləri əhatə edir. Bu cür geniş əhatə dairəsinə
ma lik olan fənn şagirdlərin həyati əhəmiyyət kəsb edən bilik, bacarıq və vərdişlər qazanması üçün on -
ları ən zəruri praktik işlərin həyata keçirilməsinə istiqamətləndirir, milli və bəşəri dəyərlərə yiyə lən mə -
lərinə, şəxsiyyət kimi formalaşmalarına kömək edir. Həyat bilgisi fən ninin şagirdlərdə ünsiyyət qurma
və birlikdə çalışma kimi bacarıqların formalaşdırılmasında, onlarda mühakimə yürütmək, öz nöqteyi-
nəzərlərini sərbəst ifadə etmək, öz hüquqlarını qorumaq və baş qalarının hüquqlarını müdafiə etmək
vər dişlərinin yaranmasında mühüm rolu vardır. Şagirdlərin iqti sadi təfəkkürü formalaşır. Onlar resurs -
lara qənaətlə yanaşmaq, şəxsi və ailə büdcələrini idarə etmək bacarıqlarına yiyələnirlər.

Mənəviyyat, sağlamlıq (fiziki, psixi və reproduktiv), həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi, fövqəladə
hallar və təbii fəlakətlər zamanı düzgün davranış qaydaları, vətəndaşlıq, insan hüquqları və azadlıqları,
ekoloji tərbiyə məsələləri üzrə bilik və bacarıqlar şagirdlərdə sistemli şəkildə formalaşdırılır.

Həyat bilgisi təliminin məzmunu
Ümumi təlim nəticələri
«Həyat bilgisi» fənni üzrə ibtidai təhsil səviyyəsi (I–IV siniflər) üçün ümumi təlim nəticələri:
Şagird:
• öz hüquqlarını dərk etməsini, başqalarının hüquq və azadlıqlarına hörmətlə yanaşmasını, onu əha -

tə edən insanlara həssas münasibət bəsləməsini nümayiş etdirir, həmin məsələlərlə bağlı şəxsi
fikirlərini bildirir;

• insan həyatı və sağlamlığının qorunması ilə bağlı ən zəruri təhlükəsizlik qaydalarını izah edir;

ÝÈÐÈØ
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• düzlük, ədalətlilik, humanistlik, rəhmdillik nümayiş etdirir, bu mənəvi keyfiyyətlərin mahiyyəti
barədə mülahizələrini şərh edir;

• iqtisadi biliklərdən məişətdə istifadə edir;
• təbiətə, ekologiyaya həssasvə qayğıkeş yanaşmaqla təbiət hadisələri üzərində müşahidə lər aparır

və onlara münasibət bildirir;
• cəmiyyətdə baş verən hadisələri öz yaş səviyyəsinə uyğun şərh edir.

«Ümumi təhsil səviyyəsi dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)»nda «Həyat bilgisi» fənni
üzrə ibtidai və ümumi orta təhsil səviyyəsi üçün aşağıdakı ümumi təlim nəticələri müəyyən edilmişdir:

«Həyat bilgisi» fənninin məzmunu onun məzmun xətlərinin əsa sında qurulur.
Məzmun xətləri – fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşdırılmasını təmin etmək üçün müəy -

yən edilən məzmunun zəruri hesab edilən hissələridir.
«Həyat bilgisi» fənninin, ibtidai və əsas təhsil səviyyəsi üzrə ümumi təlim nəticələrinə əsaslanaraq,

onların əldə olunmasını təmin edən və hər iki təhsil pilləsi üçün ümumi olan aşağıdakı məzmun xətləri
müəyyən edilmişdir:

1. Təbiət və biz
2. Fərd və cəmiyyət
3. Mənəviyyat
4. Sağlamlıq və təhlükəsizlik

Təbiət və biz
İnsan həyatı boyu daim təbiətlə təmasda olur, onda baş verən hadisə və proseslər üzərində müşa hi -

dələr aparır, onların təsirini öz üzərində hiss edir, öz fəaliyyəti ilə təbiətə təsir göstərir. Bu mühitdə insan-
təbiət münasibətləri formalaşır, insan özünü təbiətin bir hissəsi kimi dərk edir, ona qayğı və sevgi ilə ya -
naşmalı olduğunu anlayır. Təbiət hadisələri haqqında biliklər əldə etdikcə, ilkin tədqiqatçılıq baca rıqlarına
yiyələndikcə, qazandığı bilik və bacarıqlardan praktiki məsələlərin həllində istifadə etdikcə şagird şəxsiy -
yəti inkişaf edir. Özündə fizika, astronomiya, kimya, biologiya, fiziki coğrafiya və ekolo giyanın element -
lərini ehtiva edən «Təbiət və biz» məzmun xətti bu prosesdə əhəmiyyətli rol oynayır.

Şagirdlər bu məzmun xətti üzrə canlı və cansız təbiət, cisim, maddə və hadisələrin müxtəlifliyi, bit -
kilər və heyvanlar aləmi, doğma diyarın təbiəti, Yerin təbəqələri və onlarda gedən proseslər, insan fəa -
liyyətinin ətraf mühitə təsiri və ekologiya haqqında bilgilər əldə edirlər. Onlar təbiəti sevmək, ona qay -
ğı ilə yanaşmaq, təbiətlə təmas və ondan istifadə mədəniyyətinə, ev heyvanlarına qulluq, dekorativ və
mədəni bitkilərin becərilməsi və s. kimi bacarıqlara yiyələnir, müşahidələr, ölçmələr, təcrübələr apar -
maq, nəticələr çıxarmaq, onları yazılı və şifahi şəkildə  təsvir etmək  bacarıqları qazanır,  təbiət  hadi -
sə lərinin izah olunmasında elmin rol və əhəmiyyətini başa düşürlər.

Bu məzmun xətti aşağıdakı alt-xətləri əhatə edir:
• Cisim, maddə və hadisələrin müxtəlifliyi
• Yerin təbəqələri və onlarda gedən proseslər
• Canlılar aləmi
• Ekologiya
Bu alt xətlər üzrə bilik və bacarıqlar bir-birilə əlaqəli şəkildə mənimsənilir və bütövlükdə şagirddə

təbii-elmi dünyagörüşünün, təbiətə qarşı müsbət emosional-dəyər münasibətlərinin, gündəlik həyatda
lazım olan funksional bilik və bacarıqlar sisteminin formalaşmasına xidmət edir.

Fərd və cəmiyyət
İnsan həyatı sanki iki qütblü mühitdə keçir: bir tərəfdə onun şəxsi ehtiyac, hiss, duyğu və maraqları,

digər tərəfdə isə üzvü olduğu cəmiyyətin maraqları, onun iqtisadi, sosial və siyasi həyatı. Bu qütblər
dai ma bir-birinə təsir göstərir, insanın və cəmiyyətin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Həmin
mü nasibətlər daxilində insanlar, bir tərəfdən yaşadıqları mühitə – cəmiyyətə təsir göstərir, onu dəyiş -
dirir, digər tərəfdən də özləri dəyişir və cəmiyyətləri ilə birlikdə inkişaf edirlər.
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İnsanın özünü bir sosial varlıq olaraq reallaşdırması, bir tərəfdən onun şəxsi keyfiyyətləri, əldə
etdiyi bilik, bacarıq və dəyərlərlə bağlıdırsa, digər tərəfdən də yaşadığı və fəaliyyət göstərdiyi mühitdən
– ailə, kollektiv və cəmiyyətdən asılıdır. İnsan-cəmiyyət münasibətləri isə zaman keçdikcə daha da
genişlənir və mürəkkəbləşir. Ona görə də şagirdlərin gələcək cəmiyyətə hərtərəfli hazırlanması pro -
sesində onlara insan-cəmiyyət münasibətlərinin düzgün aşılanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

«Fərd və cəmiyyət» məzmun xəttinin müəyyənləşdirilməsində də başlıca məqsəd məhz şagirdlərin
özlərini sosial varlıq kimi dərk etmələrinə, cəmiyyətə adaptasiya üçün lazım olacaq zəruri bilik, bacarıq
və dəyərlərə yiyələnmələrinə kömək göstərməkdən ibarətdir. Şagirdlər bu xəttin köməyi ilə insan-
insan, insan-ailə, insan-cəmiyyət və insan-dövlət münasibətlərini, cəmiyyətdə gedən iqtisadi, sosial,
siyasi və hüquqi prosesləri öyrənir və onlardan düzgün faydalanma bacarıqlarına yiyələnirlər.

Bu məzmun xətti üzrə bilik və bacarıqlar şagirdin ailəsini, xalqını və Vətənini sevən, onların inki -
şafı və rifahı üçün nə edə biləcəyini müəyyənləşdirən demokratik düşüncəli şəxsiyyət kimi forma laş -
masına yardım edir.

Məzmun xətti aşağıdakı alt-xətləri əhatə edir:
• Fərd, ailə, cəmiyyət və dövlət
• Cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatı
• İnsan hüquqları və vətəndaşlıq
Fərd, ailə, cəmiyyət və dövlət alt-xətti üzrə məzmunun vasitəsilə şagirdlər insanı digər canlılardan

fərqləndirməyin, onu sosial varlıq kimi səciyyələndirməyin, öz tarixi köklərini təsvir etməyin,  yaşadığı
mühiti bilik, bacarıq və zəhmət əsasında dəyişdirməyin mümkünlüyünü dərk edir, qruplarda birgə
işləmək və problemləri birlikdə həll etmək vərdişlərinə yiyələnirlər.

Cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatı alt-xətti üzrə şagirdlər resursların məhdudluğunu, onlardan qənaət
və qayğı ilə istifadə olunmasının zəruriliyini, iqtisadi vasitələr (pul, qiymət, əmtəə, ticarət, vergi, sı -
ğorta) fərqləndirməyi öyrənir, şəxsi və ailə büdcələrini idarə etmək bacarıqları qazanırlar.

Şagirdlərə bazar iqtisadiyyatı şəraitində tələb və təklifin, istehlak və istehsalın, mənfəət və gəlirin,
kre ditin mahiyyəti və rolu aşılanır, onlarda sadə iqtisadi layihələri qurub reallaşdırmaq bacarıqları for -
malaşdırılır.

İnsan hüquqları və vətəndaşlıq alt-xətti üzrə şagirdlər əsas insan hüquq və azadlıqlarını, Azər bay -
can Respublikasının Konstitusiyasında və Beynəlxalq Uşaq Hüquqları Konvensiyasında təsbit olunmuş
hüquq və vəzifələri öyrənir, özlərinin və başqalarının hüquqlarını müdafiə etmək və bunu başqaların -
dan da tələb etmək bacarıqları qazanırlar.

Mənəviyyat
Bu məzmun xəttinin fənnə daxil edilməsində başlıca məqsəd məktəbin qarşısında duran ən   mü -

hüm vəzifələrdən birinin – milli və bəşəri dəyərlərə əsaslanan tərbiyənin daha dolğun, daha sistemli və
nəticəyönümlü şəkildə mənimsədilməsidir.

Ona görə də burada əsas diqqət şagirdlərin özlərini mənəvi tərəfdən kəşf etmələrinə, sahib olduqları
keyfiyyətləri və dəyərləri tanımalarına, onlarda xalqımızın və bəşəriyyətin inkişaf prosesində əldə et -
diyi yüksək əxlaqi dəyərlərə əsaslanan yeni davranış və ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılmasına yö -
nəldilir. Bunun nəticəsində şagirdlər öz mənəvi haqq və vəzifələrini dərk edir, onları reallaşdırmağın
yollarını mənimsəyir, tolerant, sərbəst düşünən, mənsub olduqları ailəyə, xalqa və dövlətə faydalı şəx -
siy yətlər kimi yetişirlər.

Bütün bunları reallaşdırmaq üçün aşağıdakı istiqamətlərdə bacarıq və dəyərlərin formalaşdırılması
nəzərdə tutulur:

• İnsanı digər varlıqlardan fərqləndirən əxlaqi keyfiyyətləri, hiss və duyğuları tanıtmaq, onları idarə
etmək;

• İnsanlararası münasibətlərdə zəruri olan ədəb və davranış qaydalarını mənimsəmək;
• Dini dəyərləri düzgün dərk etmək və mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasında onlardan fayda lan -

maq, dinlə xurafat arasında fərqi ayırd etmək.
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Bu məzmun xətti aşağıdakı alt-xətləri əhatə edir:
• Ailə, məişət və cəmiyyətdə ədəb və davranış qaydaları
• Din. Əxlaqın formalaşmasında dinin rolu
Ailə, məişət və cəmiyyətdə ədəb və davranış qaydaları alt-xətti vasitəsilə şagirlər öz varlıqlarının

əsl mahiyyətini və qayəsini anlayır, mənəvi məsuliyyət və vəzifələrini tanıyır, onları yerinə yetirmək
üçün lazım olan bacarıq və dəyərlərə yiyələnirlər.  Şagirdlər həm də mənəvi potensiallarından səmərəli
istifadə etmək, hiss və duyğularını düzgün idarə eləmək, milli və bəşəri mənəvi dəyərləri mənim -
səməklə ailədə, məktəbdə və cəmiyyətdə lazım olan üstün ədəb, davranış və ünsiyyət bacarıqlarına
yiyələnirlər.

Din. Əxlaqın formalaşmasında dinin rolu alt-xətti üzrə şagirdlər İslam və digər dünya dinlərinə aid
dəyərləri, onların ortaq və fərqli cəhətlərini öyrənirlər. Onlar dinlə xurafat arasındakı fərqləri ayırd edir,
dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə oluna biləcəyini və belə təmayüllərdən uzaq durmağı
öyrənirlər.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik
XX əsrdə başlamış və getdikcə sürətlənməkdə olan elmi-texniki inkişaf insanlar üçün rifah və ra -

hatlıq gətirməklə yanaşı, həm də təhlükə mənbəyinə çevrilməkdədir. Artıq texnogen xarakterli qəzalar
ekoloji tarazlığı yalnız regional deyil, həm də qlobal miqyasda pozmaqdadır. Bu isə yoluxucu xəstə lik -
lərin artması və təbii fəlakətlərin intensivləşməsi ilə müşayiət olunur. Ona görə də şagirdlərin hələ
ibtidai məktəb səviyyəsindən başlayaraq öz sağlamlıqları və təhlükəsizlikləri ilə bağlı bilik və bacarıq -
lara sistemli şəkildə yiyələnməsi zəruri həyati tələbat kimi meydana çıxır.

Bu məzmun xətti sağlamlığı təmin edən və ona təhlükə törədən amillər barədə biliklərin əldə olun -
masını, bacarıqların formalaşdırılmasını təmin etməyə xidmət edir. Bununla da sağlamlıq xəstəliklərin
və fiziki qüsurların olmaması kimi yox, həm də fiziki, mənəvi və sosial rifahın əsası kimi dərk olun -
malıdır.

Hər bir şagird fövqəladə və təhlükəli hadisələr zamanı düzgün davranmağı, özünü və  yaxınlarını
mühafizə etməyi bacarmalıdır. Ona görə də bu məzmun xəttində diqqət yetirilən əsas məsələlərdən biri
də şagirdlərin öz həyat və fəaliyyətində təhlükəsizlik məsələlərinin rolunu dərk etmələri, bu problemlə
üzləşdikdə onu şəxsi və cəmiyyət mənafeyinə uyğun şəkildə həll etməyi bacarmalıdırlar.

Bu məzmun xətti aşağıdakı alt-xətləri əhatə edir:
• Sağlam həyat tərzi
• Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
• Fövqəladə hallarda mühafizə
Sağlam həyat tərzi alt-xətti üzrə bilik və bacarıqlara yiyələnməklə şagirdlər sanitar, gigiyenik  qay -

dalara əməl edən, lazım gəldikdə özünə və yoldaşlarına yardım etməyi bacaran fərdlər kimi forma la -
şırlar. Müxtəlif parazitar infeksion və digər yoluxucu xəstəliklərdən qorunma vərdişləri qazanır, onlar -
dan qorunma yollarını öyrənirlər.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi alt-xətti vasitəsilə şagirdlər evdə, küçədə, məktəbdə, ictimai yer -
lərdə, çöldə təhlükəsiz davranış qaydaları barədə bilgilər qazanır, təhlükələrdən və xoşagəlməz hallar -
dan qorunma bacarığına yiyələnirlər.

Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri
II sinfin sonunda şagird:
• varlıq və hadisələri xarakterik əlamətlərinə görə qruplaşdırır və müvafiq avadanlıqlardan sərbəst

istifadə edir;
• coğrafi obyektlərin (dağ, təpə, dərə, düzənlik, çay, göl) yaranma səbəblərini izah edir;
• canlılar aləminə aid olan varlıqları spesifik  xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirir;
• ətraf mühiti çirkləndirən mənbələri şərh edir;
• «fərd», «ailə» və «kollektiv» anlayışlarını, özünün ailədə və kollektivdəki vəzifələrini şərh edir;
• şəxsi büdcəsini tərtib edir və müvafiq hesablamalar aparır;
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• dövlətin əlamətlərini tanıdığını nümayiş etdirir;
• məktəbdaxili nizam-intizam qaydalarını izah edir;
• özünün və yoldaşlarının hüquqlarını bilir;
• insanlararası ünsiyyət etiketlərinə dair bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirir;
• şəxsiyyəti formalaşdıran mənəvi keyfiyyətlərə münasibət bildirir;
• mənəviyyatın formalaşmasında dinin rolunu izah edir;
• müxtəlif dinlərin ümumi cəhətlərini şərh edir;
• insanlara qayğı göstərməyin mənəvi borc olması barədə fikirlərini şərh edir;
• mənəvi borc haqqında təsəvvürlərə malik olduğunu nümayiş etdirir;
• sağlam həyat tərzi və yoluxucu xəstəliklər barədə fikirlərini şərh edir;
• məişətdə və ətraf mühitdə insan sağlamlığı üçün zəruri olan təhlükəsizlik qaydalarını izah edir;
• təbii və texnogen qəzalardan mühafizə vasitələrini bilir.

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar
1. Təbiət və biz
Şagird:
1.1. Müşahidə etdiyi varlıqların və təbiət hadisələrinin mahiyyətini anladığını nümayiş etdirir.
1.1.1. Varlıqları, hadisələri xarakterik əlamətlərinə görə qruplaşdırır. 1. Heyvanların suda, quruda

və suda-quruda yaşayanlara, ev və çöl heyvanlarına, ev və çöl quş la rına, bitkilərin mədəni və yabanı
bit kilərə, insanın xarakterik xüsusiyyətlərinə görə ayrılması. 2. Can sızların təbii və süni varlıqlara
ayrıl ması. 3. Müxtəlif fəsillərdə baş verən təbiət hadisələrinin (ağacların tumurcuqlanması, havanın
həra rətinin artıb-azalması, quşların isti ölkələrə köçü, yarpaq ların saralması) qruplaşdırılması.

1.1.2. Varlıq və hadisələri öyrənmək üçün müvafiq avadanlıqlardan sərbəst istifadə edir. 1.Varlıq
və hadisələri öyrənmək üçün müvafiq avadanlıqlardan (lupa, xətkeş, müxtəlif ensiklopediyalar, kom -
püter və s.) sərbəst istifadə edilməsi. 2. Hadisələrin (fəsillərin dəyişməsi), insanların və bitkilərin həya -
tında baş verən dəyişikliklərin müşahidələr vasitəsilə şərh edilməsi.

1.1.3. Suyun təbiətdə dövranını sadə şəkildə təsvir edir. Kiçik su dövranının (Günəşin hərarə tindən
suların buxarlanması və havaya qalxması, temperaturun qalxıb-enməsi nəticəsində qar, yağış, dolu
halında yenidən dövr edərək yerə qayıtması) təsvir edilməsi (həm sözlə, həm də şəkillə).

1.2. Sadə coğrafi bilik və bacarıqlara malik olduğunu nümayiş etdirir. 
1.2.1. Coğrafi obyektlərin (dağ, təpə, dərə, düzənlik, çay, göl) yaranma səbəblərini izah edir.  Təbiət

hadisələrinin və təbii fəlakətlərin nəticəsində dağ, təpə, dərə, düzənlik, çay və gölün yaran masının izah
edilməsi.

1.2.2. Üfüqün cəhətlərini təyin edir. Üfüqün 4 cəhətinin (şimal, cənub, şərq, qərb) təyin edilməsi  və
müxtəlif üsullardan istifadə etməklə (sağ-sol, yuxarı-aşağı, ağacın gövdəsində bitən mamır bitkisinə,
qarışqaların yuvasına, günəşin çıxıb-batmasına görə) üfüqün cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi.

1.3. Canlılar aləmi haqqında təsəvvürlərə malik olduğunu nümayiş etdirir. 
1.3.1. Canlılar aləminə aid olan varlıqları (bitki, heyvan, insan) təsvir edir. Canlılar aləminə aid

olan varlıqların quruluşuna görə təsvir edilməsi (insanın sadə formada quruluşu, bitkilərin və heyvan -
ların quruluşu).

1.3.2. Tanıdığı canlıları spesifik xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirir. Canlıların qidalanmasına, ço -
xal masına, yuva qurmasına; yabanı və ya mədəni bitki olmasına, kol və ya ağac bitkisi olmasına görə
fərqləndirilməsi.

1.4. Ekoloji bilik və bacarıqlara yiyələndiyini nümayiş etdirir.
1.4.1. Ətraf mühiti çirkləndirən mənbələri ayırd edir. Zavod və fabriklərdən havaya qalxan tüstü,

siqaret tüstüsü, dənizlərə, göllərə axıdılan çirkab sular, zibilliklər, küçəyə atılan zibillər, meşələrin
yandırılması və s. kimi amillərin ətraf mühiti çirkləndirməsinin şərh edilməsi.

1.4.2. Təqdim olunmuş materiallarda ətraf mühitə münasibəti qiymətləndirir. Videofilmlərdə, real
həyatdan (ölkəsində və dünyada baş verən ekoloji problemlər) götürülmüş nümunələrdə ətraf mühitə
münasibətin qiymətləndirilməsi.
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2. Fərd və cəmiyyət
Şagird:
2.1. İnsanı sosial varlıq kimi dərk etdiyini nümayiş etdirir.
2.1.1. «Fərd», «ailə» və «kollektiv» anlayışlarını fərqləndirir. «Fərd», «ailə» və «kollektiv» anla -

yış larının açıqlanması, onların bir-birindən nə ilə fərqləndiyinin izah edilməsi.
2.1.2. Özünün və yoldaşlarının kollektiv daxilindəki fəaliyyətinə münasibət bildirir. Özünün və

yol daşlarının məktəbin və sinfin daxili qaydalarına (məktəbdaxili nizam-intizam qaydaları) əməl etmə -
sinin vacib olmasına münasibət bildirilməsi.

2.1.3. Ailədə və kollektivdə vəzifələrin əhəmiyyətini izah edir. Hər kəsin öz vəzifəsini bilib ona
əməl etməsinin faydasının, ailə və kollektiv daxili vəzifələrin əhəmiyyətinin izah edilməsi.

2.2. Sadə iqtisadi bilik və bacarıqlara yiyələndiyini nümayiş etdirir.
2.2.1. Gün rejiminin nümunəsində vaxtdan səmərəli istifadə etdiyini nümayiş etdirir. Günün vaxtla -

rına uyğun olaraq gün rejiminin (səhər yuxudan qalxmaq, çarpayını yığmaq, idman etmək, səhər  ye -
mə yini yemək, çantanı yığmaq, geyinib dərsə yollanmaq və s.) planlaşdırılması.

2.2.2. Verilmiş şərtlərə uyğun şəxsi büdcəsini tərtib edir. Mövcud vəsaitə uyğun gündəlik  xərclə -
rinin müəyyənləşdirilməsi, şəxsi büdcənin tərtib edilməsi.

2.2.3. Milli pulla müvafiq hesablamalar aparır. Milli pul nişanlarının tanınması, əşyaların  dəyər -
lərinə görə pul vahidlərinin seçilərək hesablamalar aparılması.

2.3. Dövlət rəmzlərini tanıdığını nümayiş etdirir.
2.3.1. Dövlətin əlamətlərini (ərazi, ordu, milli pul, rəhbər, paytaxt) tanıyır. Azərbaycan Respub lika -

sının ərazi bütövlüyünü, pul vahidini, milli ordunu, ordunun funksiyalarını, rəhbərini, paytax tının ta -
nın ması, dövlətin formalaşması üçün bu əlamətlərin vacib olmasının bildirilməsi.

2.4. Hüquqi mədəniyyətə malik olduğunu nümayiş etdirir.
2.4.1. Məktəbin daxili nizam-intizam qaydalarının mahiyyətini sadə formada izah edir. Məktəbin

özünəməxsus daxili nizam-intizam qaydalarının (vahid forma, dərsə vaxtında gəlmək, dərs zamanı dəh -
lizlərdə sakitliyə riayət etmək, şagird davranış qaydaları və s.) izah edilməsi.

2.4.2. Özünün və yoldaşlarının hüquqlarının pozulması hallarına münasibət bildirir. Nümunələr
əsasında özünün və yoldaşlarının hüquqlarının pozulması hallarına münasibət bildirilməsi.

3. Mənəviyyat
Şagird:
3.1. Ünsiyyət mədəniyyəti haqqında təsəvvürə malik olduğunu nümayiş etdirir.
3.1.1.İnsanlararası ünsiyyət etiketlərinə (yoldaşını təqdim etmək, hal-əhval tutmaq, təbrik etmək,

kömək təklif etmək) əməl edir. İnsanlararası danışıq qaydalarına («Buyurun, tanış olun», «Necəsən?»,
«Ad günün mübarək», «İcazə verin kömək edim») əməl etməsi.

3.1.2. Etiketdənkənar davranışlara tənqidi münasibət bildirir. Etiketdənkənar davranışların   (ko -
bud luq, söyüş, təhqiramiz sözlər) düzgün olmadığını bildirilməsi.

3.2. İnsan mənəviyyatını şərtləndirən amilləri anladığını nümayiş etdirir.
3.2.1. Şəxsiyyəti formalaşdıran mənəvi keyfiyyətləri (mərhəmət, ailəyə və vətənə məhəbbət, düş -

mənə nifrət, səhvini etiraf etmək) şərh edir. Ehtiyacı olana kömək etmək, ailəsinin və Vətənin qəd rini
bilmək, düşmənə qarşı mübarizə aparmaq, etdiyi səhvə görə üzr istəməyi bacarmaq, bağışlan mağı
xahiş etmək kimi mənəvi keyfiyyətlərin şərh edilməsi.

3.2.2. Mənəviyyata zidd xüsusiyyətlərə (kin, nifrət, laqeydlik) münasibət bildirir. Kin, nifrət, la -
qeyd  lik kimi xüsusiyyətlərin mənfi və müsbət tərəfinin seçilməsi (dosta qarşı, düşmənə qarşı), ona mü -
na  sibət bildirilməsi.

3.3. Mənəviyyatın formalaşmasında dinin rolunu anladığını nümayiş etdirir.
3.3.1. Nümunələr əsasında müxtəlif dinlərin mövcudluğunu izah edir. Kitabda verilən nümunələr

əsasında əsas dinlər haqqında danışılması.
3.3.2. Dinlərin ümumi cəhətlərini izah edir. Əsas dinlərdə olan oxşar cəhətlər (Allaha inam,  iba -

dət və s.) haqqında danışılması.
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3.4. Mənəvi borc haqqında təsəvvürlərə malik olduğunu nümayiş etdirir.
3.4.1. Mənəvi borc (dəstək olmaq, mərhəmət, şəfqət və yardım göstərmək) haqqında biliklərini izah

edir. Mənəvi borcun nə olmasının bildirilməsi, insanlara dəstək olmaq, mərhəmət göstərərək yardım
etmək kimi insani keyfiyyətlərin həyatdan götürülmüş nümunələr əsasında izah edilməsi.

4. Sağlamlıq və təhlükəsizlik
Şagird:
4.1. Sağlamlığın mühafizəsi və sağlam həyat tərzi haqqında bilik və bacarıqlara malik olduğunu

nümayiş etdirir.
4.1.1. Sağlam həyat tərzi haqqında mülahizələrini şərh edir. Gün rejiminə (vaxtında yatmaq,  qida -

lanmaq, idman, istirahət) əməl etməklə sağlamlığın qorunması yollarının izah edilməsi. 
4.1.2. Yoluxucu xəstəliklərdən (qrip, angina) qorunma yollarını sadə formada şərh edir. Həkimlə sıx

əlaqədə olmaq, böyüklərin məsləhətlərinə əməl etməklə sağlamlığın qorunması (müxtəlif geyimlər, so -
yuq sudan istifadə, xəstə insanlarla ünsiyyət, vitamin qəbulu, düzgün qida, peyvənd, həkimə müra ciət)
yollarının izah edilməsi.

4.2. Həyat və sağlamlıq üçün təhlükə törədən mənbə və obyektləri tanıyır və nəzərə alır.
4.2.1. Məişətdə istifadə olunan qaz və elektrik avadanlıqlarının, habelə alışdırıcı, deşici və kəsici

alətlərin hansı hallarda təhlükə mənbəyinə çevrildiyini sadə formada təsvir edir. Qaz, elektrik cihaz -
larından icazəsiz və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmədən istifadənin, deşici və kəsici alət lərindən
(qayçı, bıçaq, balta, şiş və s.) istifadənin zərərinin izah edilməsi.

4.2.2. Ətrafda həyat üçün təhlükəli olan yer və obyektləri (gəzinti qadağan olunan yerlər, elektrik
və qaz qurğuları) sadalayır. Gəzintisi qadağan olunmuş əraziləri (elektrik xətləri çəkilən sahə, cəbhə
böl gələri, sürüşmə zonaları, daşqının çox olduğu rayonlar və s.) nişanlarına görə tanınması və qada -
ğa nın səbəblərinin izah edilməsi.

4.2.3. Zəruri yol hərəkət qaydalarını (piyada keçid nişanları olan və olmayan yerlərdə) izah edir.
Yol nişanlarının tanınması, həyatla əlaqələndirməsi və istifadə qaydalarının izah edilməsi. Yol nişan -
la rından istifadə etməyin həyat üçün nə qədər vacib olmasının izah edilməsi.

4.2.4. Nəqliyyat vasitələrində (lift, eskalator, avtomobil, avtobus, qatar) təhlükəsizlik qaydalarını
(minmək, düşmək, pəncərədən boylanmamaq, qolunu çıxarmamaq, sallanmamaq) izah edir. Nəq liyyat
va sitələrində (lift, eskalator, avtomobil, avtobus, qatar) davranış qaydalarının (minmək, düşmək, pən -
cə rədən boylanmamaq, qolunu çıxarmamaq, sallanmamaq və s.) izah edilməsi.

4.3. Fövqəladə hallar barəsində  ilkin  təsəvvürlərə  malik olduğunu nümayiş etdirir.
4.3.1. Fövqəladə halları əlamətlərinə görə (təbii, texnogen) fərqləndirir. Təbii fəlakətlərin (zəlzələ,

daşqın, sel, yanğın və s.), texnogen hadisələrin (qəza, yanğın, partlayış və s.) sadalanması və təbii fəla -
kətlərlə texnogen hadisələrin bir-birindən fərqləndirilməsi.

4.3.2. Qəzalardan mühafizə vasitələrini təyinatına görə izah edir. Əleyhqaz, respirator, yanğın -
söndürmə balonu, su, qum kimi mühafizə vasitələrindən nə zaman istifadə ediləcəyinin təyin edilməsi.

4.3.3. Yerli şəraitə uyğun süni yaradılmış ekstremal vəziyyətlərdə (zəlzələ, subasma, yanğın, part -
layış təhlükəsi zamanı həyəcan siqnalı) özünümühafizə bacarıqları nümayiş etdirir. Sinifdə və  yaxud
məktəb daxilində süni yaradılmış ekstremal vəziyyətlərdə (zəlzələ, subasma, yanğın, partlayış təhlükəsi
zamanı həyəcan siqnalı) özünümühafizə bacarıqlarının nümayiş etdirilməsi.

Dərslik komplekti hazırlanarkən şagirdyönümlülük, nəticə yö nümlülük, öyrədənin və öyrənənin
işini asanlaşdırmaq əsas məqsəd olmuşdur. Mate rial ların seçilmə sində, hazırlanmasında və tərtibində
şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri, psixo loji durumu, məktəblərin maddi-texniki bazası, gender bərabərliyi
də nəzərə alınmışdır. Hər bir mövzu özünəməxsus dərs modeli əsasında təqdim olunur. Əlbəttə, bu bir
təklif olsa da, hər dərsin təşkilində interaktivliyə üstünlük ve rilir. Ümid edirik ki, interaktiv üsullardan
istifadə qeyri-standart dərslərin tətbiqinə şərait yaradacaq. «Klaster», «Söz assosiasiyası», «Venn diaq -
ramı», «Ziqzaq», «Karusel», «Akvarium» və s. üsullar Azərbaycan pe daqoji mühitində kütləvi istifa -
də  yə çevrilməkdə olduğundan onlardan mövzuya uyğun formada istifadə edilməsi nümunələri bu və -
saitdə də yer almışdır. Xüsusən gənc müəllimlərimiz üçün maraqlı olacağını düşünərək vəsaitdə isti-
fadə olunmuş bəzi metod və tex nikalar haqqında izahat verməyi məqsədəuyğun hesab etdik.
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Klaster (şaxələndirmə). Lövhədə, yaxud iş
vərəqlərində dairə çəkilir. Dairənin mərkə zin də əsas
anlayış yazılır. Məsələn:

Xətlərə əsas anlayışla bağlı assosiasiya (bağlılıq)
yaradan sözlər yazılır. Klaster müzakirə ediləndən
sonra ümumiləşdirmə aparılır.

Venn diaqramı. Bu üsuldan əşya və hadisələri
mü qayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini
müəy yənləşdirmək üçün istifadə edilir. Kəsişən iki
dairənin çəkilməsi ilə üçüncü bir dairə əmələ gəlir.
Məsələn: Venn diaqramından aşağıdakı kimi isti fadə
et mək olar:

1-ci dairəyə almaya aid; 3-cü dairəyə çörəyə aid;
2-ci dairəyə isə hər ikisinə aid xüsusiyyət lər yazılır.
Sonra müqayisə nəticəsində fikirlər ümumiləşdirilir. 

BİBÖ – Bilirəm/İstəyirəm bilim/Öyrəndim 
BİBÖ aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır:
1. Problem müəllim tərəfindən elan edilir.
2. Müəllim lövhədə 3 sütundan ibarət cədvəl qurur və aşağıdakı bölmələri qeyd edir: Bili -

rəm/İstəyirəm bilim/Öyrəndim

3. Şagirdlər problemlə bağlı bildiklərini söyləyir və cavablar birinci sütunda qeyd olunur.
4. Həmin məsələ ilə bağlı bilmək istədikləri isə ikinci sütuna yazılır.
5. Dərsin sonunda bir daha həmin cədvələ diqqət yetirilir və mövzu ilə bağlı öyrəndikləri üçüncü

sütunda qeyd edilir.
Söz assosiasiyaları. Bu üsuldan istifadə edilərkən öyrəniləcək mövzuya aid əsas söz (və ya söz

birləşməsi) lövhəyə yazılır. Şagirdlər həmin söz ilə bağlı ilk xatırladıqları fikirləri söyləyir və həmin
fikirlər müəllim tərəfindən lövhədə qeyd edilir. Mövzu ilə bağlı olan sözlər deyilən fikirlərin arasından
seçilir və əlaqələndirilir, onlardan anlayış və yaxud ideya çıxarılır. Bu anlayış əsasında yeni materialın
öyrənilməsinə başlanır. Bu üsul həm də şifahi formada tətbiq edilə bilər.

Akvarium. Bu üsulun məqsədi diskussiya vərdişlərini inkişaf etdirməkdir. Akvarium bir neçə
variantda keçirilə bilər.

Şagirdlərin köməyi ilə diskussiya aparmaq qaydaları (məsələn, reqlamentə əməl etmək, bir-birinin
sözünü kəsməmək və s.) müəyyən edilir. Şagirdlər 2 qrupa bölünür. Bir qrup dairənin daxilindəki stul -
lar da əyləşərək müəllimin təklif etdiyi problemi müzakirə edir. Dairədən kənardakı stullarda əyləşmiş
digər qrup isə diskussiyanın müəyyən edilmiş qaydalara uyğun aparıldığını müşahidə edir.

Müəyyən olunmuş mövzu üzrə birinci qrup diskussiya aparır. 15–20 dəqiqədən sonra diskussiya
dayandırılır, «xarici dairənin» iştirakçıları diskussiyanın gedişini qiymətləndirir və qruplar yerini
dəyişərək bu və ya digər problemin müzakirəsini davam etdirirlər.

Rollar üzrə oyun. Rollar üzrə oyun hər hansı bir problemə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən ya naşmağı
tələb edir. Bu üsul şagirdlərə hadisələrin iştirakçısı olmaq və mövcud vəziyyətə başqalarının gözü ilə
baxmaq imkanı verir.

Müəllim rollu oyunlardan istifadə edərkən əldə etmək istədiyi məqsədi, oyunun mövzusunu,
ssenarisini və oyunda iştirak edəcək obrazları əvvəlcədən müəyyənləşdirir, ifa olunacaq rolların mətni
yazılmış kartlar hazırlayır. Rollar bölüşdürüldükdən sonra digər şagirdlərdən kimin aparıcı, kimin
müşahidəçi olacağını planlaşdırır.

Bili rəm İstəyirəm bilim Öyrəndim

intizam qaydalarına 
əməl etmək

səylə oxumaq
Məktəbdəki
vəzifələrimiz

Almaya aid
xüsusiyyətlər

Hər ikisinə aid
xüsusiyyətlər

Çörəyə aid
xüsusiyyətlər
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Hazırlaşmaq üçün şagirdlərə vaxt verir. Oyun nümayiş etdirildikdən sonra müəllim qoyulmuş
problemlə bağlı müzakirə təşkil edir.

Ziqzaq. Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə
imkan yaradır.

Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər nömrələnir. Hər qrup -
da kı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu) yaradılır.

Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bölünür və ekspert qrupuna verilir.
Ekspert qrupları onlara verilən hissəni oxumalı, məzmununu qavramalı və hər biri öz qrupuna

qayıdaraq öyrəndiyi hissəni onlara danışmalıdır.
Müəllim informasiyanın dəqiq verildiyinə əmin olmaq üçün suallar verə bilər.
Karusel. Dərsdən əvvəl iri ağ kağızlarda (vatman) mövzuya aid suallar yazılır. Müəllim qruplara

müx təlif sual yazılmış bir kağız verir. Qrup üzvləri sualı oxuyur və bir cavab yazır. Kağızlar saat əqrəbi
isti qamətində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür. «Karusel» kimi kağızlar bütün digər qrup lar -
dan keçərək axırda öz qrupuna qayıdır. Müəllim bu kağızları yazı lövhəsinə yapışdırır və bütün sinif
cavabları müzakirə edir.

Qruplarla işlədikdə aşağıdakılara əməl olunmalıdır.

1. Dərs zamanı şagirdlər qruplara bölündükdə onların nümayəndəsi seçilməlidir.
2. Qrup üzvləri bir-birinin fikrini dinləməli, bir-birinə hörmətlə yanaşmalıdırlar.
3. Vaxtdan səmərəli istifadə etməlidirlər.
4. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməlidirlər.
5. Qrupun şərəfini uca tutmalıdırlar.
6. Birgə fəaliyyət göstərməlidirlər.
7. «Güc birlikdədir» fikrinə əsaslanmalıdırlar.
Tədris prosesində şəraitə uyğun olaraq metodlar, vasitələr, tədqiqat sualları dəyişə bilər.
Çalışılmışdır ki, mövzuların tədrisində informasiya bolluğuna, əzbərçiliyə, daha çox qulaq yadda -

şına yox, məntiqi düşüncəyə, mühakiməyə, tətbiqetməyə, göz yaddaşına əsaslanan təlimə şərait yara -
dılsın. Vəsaitdə dərs modellərinə əlavə olaraq, müəllimlərə kömək üçün məlumatlar da verilmişdir.

Şagirdlərin öyrəndikləri bilik və bacarıqları tətbiq etməsi üçün müəllim dərslikdə mətnlərin al tın da
verilən sual və tapşırıqlardan istifadə edə bilər. Eləcə də vəsaitdə verilmiş bölmələr üzrə sum mativ
qiymətləndirmə nümunələrini çoxaltmaqla şagirdlərə paylamaq və qiymətləndirmə aparmaq olar.

Fənlərarası əlaqədən, şagird çevikliyini inkişaf etdirən informasiya və texnologiya vasitələ rin   dən,
didaktik materiallardan istifadənin reallığı da bugünkü məktəbin imkanı daxilində nəzərə alınmışdır. 

Biz müəllimlərə kömək məqsədi ilə vəsaitdə şagirdlərin bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üçün
cədvəllər təqdim etmişik. Müəllim bu cədvəllərin surətini çıxarıb, şagird lə rin portfoliosuna (şagirdin
xüsusi dosyesi) daxil edərsə, bu, irəliləyişlərin monitorinqini izləmək üçün faydalı ola bilər.

Vəsaitdə verilən dərs modellərində mövzular üzrə standartlar və bu standartlardan çıxarılan təlim
nəticələri də öz əksini tapmışdır. Formativ qiymətləndirməni apararkən müəllim həmin təlim nəticələri
üzrə aşağıdakı qaydada meyarlar tərtib edə bilər. Bəzi mövzuların dərs modellərində buna nümunə
təqdim edilmişdir.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Şagird nəzərdə tutulan
təlim nəticəsi ilə bağlı

ümumi biliklər nümayiş
etdirir.

Şagird nəzərdə tutulan
təlim nəticəsi ilə bağlı
əsas anlayışları müəl -
limin istiqamət verici
suallarının köməyi ilə

izah edə bilir.

Şagird nəzərdə
tutulan təlim nəticəsi ilə

bağlı əsas anlayışları
izah edərkən səhvlərə

yol verir.

Şagird nəzərdə tutulan
təlim nəticəsini sərbəst
şəkildə izah (təqdim)

edir. 
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ÝÈÐÈØ

Əziz müəllimlər! Vəsaitdə təqdim olunan dərs modellərində «Ev tapşırığı» nəzərdə tutul ma mış dır.
Ancaq siz hər bir dərsin sonunda şagirdlərə növbəti dərsin mövzusu ilə bağlı isti qa mət ve ri  ci tapşırıqlar
verə bilərsiniz. Bu tipli tapşırıqların icrası müəllim tərəfindən yoxlanmır, lakin dərsin motivasiya
mərhələsində, eləcə də onun sonrakı gedişində nəzərə çarpan fəallığı şa gir din verilən tapşırığa nə
dərəcədə məsuliyyətlə yanaşmasının göstəricisi olacaqdır.

Vəsaitdə verilən dərs modelləri ehkam deyil. Motivasiyanın qurulmasında, tədqiqat sualının qoyul -
masında, iş formalarının, üsulların və resursların seçilməsində hər bir müəllim sərbəstdir. Vəsait töv si -
yə xarakterli olub, yalnız sizə kömək məqsədi daşıyır. Çünki hər bir dərs müəllimdən yaradıcı yanaşma
tələb edir. Siz sinfinizdəki şagirdlərin maraq dairələrini nəzərə alaraq, onların bilik və bacarıqlarına
uyğun olan daha səmərəli dərslər qura bilərsiniz. Bu maraqlı, şərəfli və heç də asan olmayan işinizdə
sizə uğurlar diləyirik.

Özünüqiymətləndirmə
cədvəli

Qrup çərçivəsində şagirdin
özünüqiymətləndirmə cədvəli

Mən bu gün dərsdə nəyi öyrəndim:

1.

2.

3.

4.

Mən bu gün dərsdə nəyi başa düşmədim:

1.

2.

3.

4.

Mən gələcəkdə nəyi öyrənmək istəyərdim:

1.

2.

3.

4.

Həmişə Bəzən
Heç
vaxt

1.
Mən təzə fikirlər
söyləyirdim

2.
Mən dostlarıma
kömək edirdim

3.
Mən başqalarını
ruhlandırırdım

4.
Mən başqalarının ide -
ya larını diqqətlə
dinləyirdim

Qrup işinin
qiymətləndirilməsi

Meyar
I

qrup
II

qrup
III

qrup

1.
Tapşırıq tam və düz -
gün yerinə yetirilib

2. Bir-birini dinləmə

3. Əməkdaşlıq

4. Tərtibat

5.
İş vaxtında yerinə
yetirilib

6. Təqdimat
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Həftələrin
sayı

Mövzular Saat

1. BİZ ŞAGİRDİK
1. Diaqnostik qiymətləndirmə 1

1.1. Ailədə və məktəbdə
2. Yenidən məktəbə 1

3. Yolda və nəqliyyatda 1

4. Ailədə 1

5. Davranış mədəniyyəti 1

6. Gün rejimi 1

7. KSQ 1 1

1.2. Sağlam həyat
8. Sağlamlıq nədir? 1

9. Sağlam olmağın yolları 1

10. Yoluxucu xəstəliklərdən necə qorunmalı? 1

11. Təhlükələrdən qorunmağı hamı bacarmalıdır 1

12. Qəza baş verərsə 1

13. KSQ 2 1

2. BİZ TƏBİƏTİN ÖVLADIYIQ
2.1. Təbiət nədir?

14. Yer kürəsi 1

15. Üfüqün cəhətləri 1

16. Günəş, hava, su, torpaq 1

17. BSQ (I yarımil üçün) 1

18. Canlılar aləmi 1

19. Ətraf mühit 1

2.2. Təbiət hadisələri
20. Temperatur və onun ölçülməsi 1

21. Təbiətdə suyun dövranı 1

22. Fəsillər 1

23. Yer səthi necə dəyişir? 1

24. KSQ 3 1

3. BİZ VƏTƏNDAŞIQ
3.1. İnsanlar arasında

25. Güc birlikdədir 1

26. Hüquqlarımız qorunur 1

27. Mənəvi keyfiyyətlər 1

3.2. Mənəvi və maddi dəyərlər
28. Dinlər 1

29. Milli pulumuz 1

30. Cibxərcliyi 1

31 KSQ 4 1

3.3. Vətənimiz
32. Vətən anadır 1

33. Azərbaycan Respublikası 1

34. BSQ (II yarımil üçün) 1
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ÑÒÀÍÄÀÐÒËÀÐÛÍ ÐÅÀËLAØÌÀ ÕßÐÈÒßÑÈ

№
Tədris vahidi

Bölmə və mövzular 1.
1.

1.

1.
1.

2.

1.
1.

3.

1.
2.

1.

1.
2.

2.

1.
3.

1.

1.
3.

2.

1.
4.

1.

1.
4.

2.

2.
1.

1.

2.
1.

2.

2.
1.

3.

2.
2.

1.

2.
2.

2.

1. BİZ ŞAGİRDİK

1.1. Ailədə və məktəbdə

1. Yenidən məktəbə

2. Yolda və nəqliyyatda

3. Ailədə

4. Davranış mədəniyyəti

5. Gün rejimi

1.2. Sağlam həyat

6. Sağlamlıq nədir?

7. Sağlam olmağın yolları

8. Yoluxucu xəstəliklərdən necə qorunmalı?

9. Təhlükələrdən qorunmağı hamı bacarmalıdır

10. Qəza baş verərsə

2. BİZ TƏBİƏTİN ÖVLADIYIQ

2.1. Təbiət nədir?

11. Yer kürəsi

12. Üfüqün cəhətləri

13. Günəş, hava, su, torpaq
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ÑÒÀÍÄÀÐÒËÀÐÛÍ ÐÅÀËËAØÌÀ ÕßÐÈÒßÑÈ
2.

2.
3.

2.
2.

4.

2.
3.

1.

2.
3.

2.

2.
4.

1.

2.
4.

2.

2.
4.

3.

3.
1.

1.

3.
1.

2.

3.
2.

1.

3.
2.

2.

3.
3.

1.

3.
3.

2.

3.
4.

1.

4.
1.

1.

4.
1.

2.

4.
1.

3.

4.
1.

4.

4.
2.

1.

4.
2.

2.

4.
2.

3.

4.
2.

4.

4.
3.

1.

4.
3.

2.

4.
3.

3.
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№
Tədris vahidi

Bölmə və mövzular

1.
1.

1.

1.
1.

2.

1.
1.

3.

1.
2.

1.

1.
2.

2.

1.
3.

1.

1.
3.

2.

1.
4.

1.

1.
4.

2.

2.
1.

1.

2.
1.

2.

2.
2.

1.

2.
2.

2.

14. Canlılar aləmi

15. Ətraf mühit

2.2. Təbiət hadisələri

16. Temperatur və onun ölçülməsi

17. Təbiətdə suyun dövranı

18. Fəsillər

19. Yer səthi necə dəyişir?

3. BİZ VƏTƏNDAŞIQ

3.1. İnsanlar arasında

20. Güc birlikdədir

21. Hüquqlarımız qorunur

22. Mənəvi keyfiyyətlər

3.2. Mənəvi və maddi dəyərlər

23. Dinlər

24. Milli pulumuz

25. Cibxərcliyi

3.3. Vətənimiz

26. Vətən anadır

27. Azərbaycan Respublikası

ÑÒÀÍÄÀÐÒËÀÐÛÍ ÐÅÀËËAØÌÀ ÕßÐÈÒßÑÈ
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2.
2.

3.

2.
2.

4.

2.
3.

1.

2.
3.

2.

2.
4.

1.

2.
4.

2.

2.
4.

3.

3.
1.

1.

3.
1.

2.

3.
2.

1.

3.
2.

2.

3.
3.

1.

3.
3.

2.

3.
4.

1.

4.
1.

1.

4.
1.

2.

4.
1.

3.

4.
1.

4.

4.
2.

1.

4.
2.

2.

4.
2.

3.

4.
2.

4.

4.
3.

1.

4.
3.

2.

4.
3.

3.
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№ Mövzular
Fəndaxili

inteqrasiya
A.d. Riy. Tex. T.i. Mus. İnf. F.t. X.d.

1. BİZ ŞAGİRDİK

1.1. Ailədə və məktəbdə

1. Yenidən məktəbə 2.4.1. 1.2.1.

2. Yolda və nəqliyyatda 4.2.3.; 4.2.4. 1.2.1. 4.1.2.

3. Ailədə 2.1.3.; 3.2.1. 3.1.1.

4. Davranış mədəniyyəti
2.1.2.; 3.1.1.;

3.1.2.
1.2.2. 2.2.4.

5. Gün rejimi 2.2.1.
4.2.2.;
4.2.4.

1.1.2.

1.2. Sağlam həyat

6. Sağlamlıq nədir? 4.1.1. 1.2.1.

7. Sağlam olmağın yolları 4.1.1. 3.1.1. 2.1.2.
1.1.1.;
1.1.3.,
1.3.4.,
2.1.2.

8.
Yoluxucu xəstəliklərdən necə
qorunmalı?

4.1.2. 1.2.1. 4.1.2.

9.
Təhlükələrdən qorunmağı hamı
bacarmalıdır

4.2.1.; 4.2.2. 1.2.1.
1.3.4.;
2.1.3.

3.2.6. 2.2.3.

10. Qəza baş verərsə
4.3.1.; 4.3.2.;

4.3.3.
4.1.1.

2. BİZ TƏBİƏTİN ÖVLADIYIQ

2.1. Təbiət nədir?

11. Yer kürəsi 1.1.2. 1.2.1. 3.1.1.

12. Üfüqün cəhətləri 1.1.2.; 1.2.2.
4.1.1.;
4.2.3.

13. Günəş, hava, su, torpaq 1.4.1. 1.2.1.
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№ Mövzular
Fəndaxili

inteqrasiya
A.d. Riy. Tex. T.i. Mus. İnf. F.t. X.d.

14. Canlılar aləmi 1.3.1.; 1.3.2. 3.1.4.
1.3.1.;
1.3.2.

2.2.2.

15. Ətraf mühit 1.4.1.; 1.4.2. 3.1.2.

2.2. Təbiət hadisələri

16. Temperatur və onun ölçülməsi 1.1.2.
1.1.1.;
4.1.4.

17. Təbiətdə suyun dövranı 1.1.3. 3.1.4. 2.1.2. 2.2.3.

18. Fəsillər 1.1.1. 1.2.1. 3.1.1. 2.2.2. 2.1.2.

19. Yer səthi necə dəyişir? 1.2.1. 1.2.1.

3. BİZ VƏTƏNDAŞIQ

3.1. İnsanlar arasında

20. Güc birlikdədir 2.1.1. 4.1.2.

21. Hüquqlarımız qorunur 2.4.2. 1.2.1.

22. Mənəvi keyfiyyətlər
2.1.2., 3.2.1.,
3.2.2., 3.4.1.

1.2.1.,
3.1.4.

4.1.2.

3.2. Mənəvi və maddi dəyərlər

23. Dinlər 3.3.1., 3.3.2. 1.2.1.

24. Milli pulumuz 2.2.3.
1.1.1.,
4.2.3.

25. Cibxərcliyi 2.2.2. 4.2.3.

3.3. Vətənimiz

26. Vətən anadır 3.2.1. 5.1.1.

27. Azərbaycan Respublikası 2.3.1. 1.2.1.
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ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Hazırlıq mərhələsində hələ yay tətilinin təsirində olan şagirdlərin əhvali-ru -
hiy yəsini daha da yaxşılaşdırmaq üçün müəllim onların yay təəssüratlarını dinləyir. Tətil gün -
lərindəki sərbəst davranışı ilə məktəb daxilindəki qaydalar üzrə davranışının müqayisəsinə
yönəldir. Onların məktəbdə nizam-intizama əməl etməli olduqlarını diqqətə çatdırır.

Tədqiqat sualı: Məktəbin nizam-intizam qaydalarına əməl etmək nə üçün vacibdir?
Dərsliyin 6–7-ci səhifələrindəki materiallar üzərində iş aparılır: mətn oxunur, şəkillər sözlə

təsvir olunur, sondakı suallar cavablandırılır.
Tədqiqatın aparılması: Kiçik qruplara bölünmüş şagirdlərə iş vərəqlərində məktəb qay da -

ları ilə bağlı süjetli şəkillər paylanır. Şagirdlərə şəkildəkiləri sözlə təsvir etmək təklif olunur. 
İnformasiya mübadiləsi: Qrupların lideri işlərini təqdim edir.
İnformasiyanın müzakirəsi: Müzakirə zamanı aşağıdakı suallar qoyula bilər: 
– Məktəb qaydalarına əməl etməyin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

1. ÉÅÍÈÄßÍ ÌßÊÒßÁß

Ìÿçìóí õÿòòè: Ôÿðä âÿ úÿìèééÿò

Şagird:
2.4.1. Ìÿêòÿáèí äàõèëè íèçàì-èíòèçàì ãàéäàëàðûíûí ìàùèééÿòèíè ñàäÿ ôîðìàäà

èçàù åäèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Ìÿêòÿáèí íèçàì-èíòèçàì ãàéäàëàðûíû øÿðù åäèð;
2. Íèçàì-èíòèçàì ãàéäàëàðûíà ÿìÿë åòìÿéèí ÿùÿìèééÿòèíè èçàù åäèð.

À.ä.: 1.2.1.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Ki÷ik möhazirÿ,
ìöñàùèáÿ, 
ìöçàêèðÿ

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, ñöæåòëè
øÿêèëëÿð, èø âÿðÿãëÿðè

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ



– Bu qaydalara əməl etməklə nəyə nail olursunuz?
Şagirdlərin cavabları dinlənilir, onlar bir-birinin cavablarına münasibət bildirirlər.
Tətbiqetmə: Şagirdlərə məktəbin nizam-intizam qaydalarını tərtib etməyi tapşıra bilərsiniz.

On lar qaydaları vatman kağızı üzərində flamasterlə yazıb divardan asa bilərlər. Plakat üzərin -
dəki iş zamanı hər şagirdin fərdi fəaliyyətinə diqqət yetirilir.

Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, onlar məktəbi sev məli, onun
avadanlıqlarını qorumalıdırlar. Məktəbin nizam-intizam qaydalarını bilmək və bu qaydalara
əməl etmək hər bir şagirdin borcudur. Əgər belə olsa, onun yaxşı oxuması, bilik və bacarıqlara
yiyələnməsi daha asan olar.

Qiymətləndirmə meyarları: şərhetmə, izahetmə
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ÀÈËßÄß Âß ÌßÊÒßÁÄß

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Məktəbin nizam-intizam
qaydaları ilə 

bağlı ümumi biliklər
nümayiş etdirir.

Məktəbin nizam-inti -
zam qaydalarını

müəl  limin istiqamət ve -
rici sual la rının köməyi

ilə şərh edə bilir.

Məktəbin nizam-intizam
qaydalarını  şərh

edərkən səhvlərə yol
verir.

Məktəbin nizam-intizam
qaydalarını

sərbəst şəkildə şərh
edir. 

Nizam-intizam
qaydalarına əməl

etməyin əhəmiyyəti
ilə bağlı ümumi biliklər

nümayiş etdirir.

Nizam-intizam qayda -
larına əməl etmə yin

əhəmiyyətini müəl   limin
istiqamət ve rici sual la -
rının köməyi ilə izah

edə bilir.

Nizam-intizam
qaydalarına əməl

etməyin əhəmiyyətini
izah edərkən səhvlərə

yol verir.

Nizam-intizam
qaydalarına əməl

etməyin əhəmiyyətini
sərbəst şəkildə izah

edir. 
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ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim şagirdlərə sual verir:
– Siz hər gün məktəbə necə gəlirsiniz? Bu zaman təhlükə hiss edirsinizmi? Bu təhlükələrlə

üzləşməmək üçün nəyi bilmək lazımdır?
Tədqiqat sualı: Yol hərəkəti qaydalarını bilmək niyə vacibdir?
Dərsliyin 8–9-cu səhifələrindəki mətn oxunur. 9-cu səhifədəki təs vir lər sözlə ifadə olunur.

Müqayisələr aparılır. Lift və eskalator haqqında əlavə məlumat verilir.

2. ÉÎËÄÀ Âß ÍßÃËÈÉÉÀÒÄÀ

Ìÿçìóí õÿòòè: Ñàüëàìëûã âÿ òÿùëöêÿñèçëèê

Øàýèðä:

4.2.3. Çÿðóðè éîë ùÿðÿêÿò ãàéäàëàðûíû (ïèéàäà êå÷èä íèøàíëàðû îëàí âÿ îë ìà -
éàí éåð ëÿð äÿ) èçàù åäèð.

4.2.4. Íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíäÿ (ëèôò, åñêàëàòîð, àâòîìîáèë, àâòîáóñ, ãàòàð)
òÿù ëöêÿ ñèç ëèê ãàéäàëàðûíû (ìèíìÿê, äöøìÿê, ïÿíúÿðÿäÿí áîéëàíìà-
ìàã, ãî ëó íó ÷ûõàðìàìàã, ñàëëàíìàìàã) èçàù åäèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Éîë ùÿðÿêÿòè ãàéäàëàðûíûí ìàùèééÿòèíè èçàù åäèð;
2. Íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíäÿ äàâðàíûø ãàéäàëàðûíû øÿðù åäèð;
3. Éîë ùÿðÿêÿòè ãàéäàëàðûíà ÿìÿë åòìÿéèí òÿùëöêÿñèç ùÿéàò ö÷öí âàúèá

îëäóüóíó èçàù åäèð.

À.ä.: 1.2.1., Ô.ò.: 4.1.2.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Áåéèí ùÿìëÿñè,
ÁÈÁÞ

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, èø âÿðÿãëÿðè,
éîë íèøàíëàðû òÿñâèð
îëóíìóø øÿêèëëÿð

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ



Tədqiqatın aparılması: Bu mərhələdə müəllim iş üsulu kimi BİBÖ-dən istifadə edə bilər.
Cədvəlin birinci bölümünə «Hansı yol hərəkəti qaydalarını bilirəm» sualını qoymaq olar.

Bu sualla bağlı cavablar konkretləşdirilərək cədvəlin 1-ci sütununda yazılır.

Qeyd. Cədvəlin ikinci bölümünə bəzən uşaqlar elə suallar qoyurlar ki, bu suallara cavab ver məkdə
müəllim özü də çətinlik çəkir. Müəllim bu cür hallarla üzləşərsə, həmin sualları ev tap şırığı
kimi verə bilər.

Əldə olunan yeni məlumatlar BİBÖ cədvəlinin üçüncü sütununda yazılır.
İnformasiyanın müzakirəsi: Müzakirə üçün şagirdlərə aşağıdakı suallar verilə bilər:
– Hərəkət zamanı niyə sürücü ilə söhbət etmək olmaz?
– Yol polisi vəzifəsini icra etməsə, nələr baş verə bilər?
– Minik avtomobillərinin qabaq oturacağında oturarkən nə məqsədlə təhlükəsizlik kəmə -

rindən istifadə edilir?
Suallar cavablandırılır.
Tətbiqetmə: Dərsliyin 9-cu səhifəsindəki 2-ci tapşırıq icra edilir və necə yerinə yetirildiyi

yoxlanılır.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, yol hərəkəti qaydalarına əməl

etmək təhlükəsiz həyat üçün vacibdir, ona görə də yol hərəkəti qaydaları haqqında məlumatları
daim genişləndirmək, nəqliyyat vasitələrində tələb olunan davranış qaydalarına riayət etmək
lazımdır.

Qiymətləndirmə meyarları: izahetmə, şərhetmə
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ÀÈËßÄß Âß ÌßÊÒßÁÄß
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ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ
Motivasiya: Müəllim şagirdlərə sualla müraciət edir:
– Siz kimlərə kömək edirsiniz?
Yönəldici suallar vasitəsilə müəllim bu köməyin ailə üzvləri ilə bağlanmasına nail olur.
Tədqiqat sualı: Ev işlərində valideynlərə necə kömək etmək olar?
Dərsliyin 10–11-ci səhifələrindəki mətn oxunur. Şəkillər nəzərdən keçirilir.
Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər sayına görə qruplara bölünür. 
I qrup. Evdə uşaqlar hansı işləri görə bilərlər? Siyahı tərtib edin.
II qrup. Uşaqlar ailə üzvlərinə necə kömək edə bilərlər? Kimə və hansı köməyi edə bilə cə -

yinizi yazın.
III qrup. Uşaqların özünəxidmət işlərinə nələr daxildir? Cədvəli işləyin.

3. ÀÈËßÄß

Ìÿçìóí õÿòòè: Ôÿðä âÿ úÿìèééÿò. Ìÿíÿâèééàò

Øàýèðä:

2.1.3. Àèëÿäÿ âÿ êîëëåêòèâäÿ âÿçèôÿëÿðèíèí ÿùÿìèééÿòèíè èçàù åäèð.
3.2.1. Øÿõñèééÿòè ôîðìàëàøäûðàí ìÿíÿâè êåéôèééÿòëÿðè (ìÿðùÿìÿò, àèëÿéÿ âÿ

Âÿòÿíÿ ìÿùÿááÿò, äöøìÿíÿ íèôðÿò, ñÿùâèíè åòèðàô åòìÿê) øÿðù åäèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Àèëÿäÿ þùäÿñèíÿ äöøÿí âÿçèôÿëÿðè øÿðù åäèð.
2. Àèëÿ öçâëÿðè àðàñûíäà ìåùðèáàí, ãàéüûêåø ìöíàñèáÿòèí ÿùÿìèééÿòèíè èçàù åäèð.

Òåõ.: 3.1.1.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Ìöçàêèðÿ, 
ìöñàùèáÿ

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê,
èø âÿðÿãëÿðè

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ

Özünəxidmət işləri

səhər günorta axşam



25

ÀÈËßÄß Âß ÌßÊÒßÁÄß

IV qrup. Ailə üzvlərinin bir-birinə köməyinin əhəmiyyəti nədir? Bu köməyin nəticələri
haq qında fikirlərinizi yazın.

İnformasiya mübadiləsi: Hər qrupun bir üzvü yoldaşları adından tədqiqatlarını elan edir.
Şagirdlər evdə gördükləri işləri sadalayırlar.

İnformasiyanın müzakirəsi: Müəllim suallarla müzakirənin canlı olmasını təşkil edə bilər:
1. Evdə hansı işləri görməkdən xoşunuz gəlir?
2. Ailə üzvlərinizdən sizə kimin yardımçı olmasını istərdiniz?
Tətbiqetmə: Ailədəki vəzifələri və davranışları şagirdlərin özləri tərəfindən ümumiləşdi rilir.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, hər bir şagird evdə və ailədə öh -

dəsinə düşən vəzifələri bilməlidir. Ailə üzvləri ilə mehriban, qayğıkeş münasibətlər qurmaq
üçün bu, çox vacibdir. Qayğı, mehribanlıq olan ailə sağlam və xoşbəxt olur.

Qiymətləndirmə meyarları: şərhetmə, izahetmə

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Ailədə üzərinə düşən
vəzifələrlə bağlı ümumi
biliklər nümayiş etdirir.

Ailədə üzərinə düşən
və zifələri müəl limin isti -
qa mət ve rici sual la rının

köməyi ilə şərh edə bilir.

Ailədə üzərinə düşən
vəzifələri şərh edərkən

səhvlərə yol verir.

Ailədə üzərinə düşən
vəzifələri sərbəst şəkildə

şərh edir. 

Ailə üzvləri arasında
mehriban, qayğıkeş

münasibətin əhəmiy yəti
ilə bağlı ümumi biliklər

nümayiş etdirir.

Ailə üzvləri arasında
mehriban, qayğıkeş

münasibətin əhəmiy -
yətini müəl limin isti qa -

mət  ve rici sual la rının
köməyi ilə izah edə bilir.

Ailə üzvləri arasında
mehriban, qayğıkeş

münasibətin əhəmiy -
yətini izah edərkən
səhvlərə yol verir.

Ailə üzvləri arasında
mehriban, qayğıkeş

münasibətin əhəmiy -
yətini sərbəst şəkildə

izah edir. 
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ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim şagirdlərə sualla müraciət edir:
– Hansı insanlara mədəni insan deyirsiniz?
Şagirdlər suala cavab verirlər.
Tədqiqat sualı: Ünsiyyət etiketlərinə əməl etməyin faydası nədir?
12-ci səhifədəki mətn vasitəsilə şagirdlər yoldaşını təqdim etmək, hal-əh val tut maq, ad günü

münasibətilə təbrik etmək kimi ünsiyyət mədəniyyəti ilə bağlı təsəvvür lə rini geniş lən di rirlər. 
Tədqiqatın aparılması: Cütlərə bir-birini təqdim etmək, salamlaşıb hal-əhval tutmaq, bir-

bi rini ad günü münasibəti ilə təbrik etmək, vidalaşmaq, bayramlaşmaq və s. tapşırıqlar verilir.

4. ÄÀÂÐÀÍÛØ ÌßÄßÍÈÉÉßÒÈ

Ìÿçìóí õÿòòè: Ôÿðä âÿ úÿìèééÿò. Ìÿíÿâèééàò

Øàýèðä:
2.1.2. Þçöíöí âÿ éîëäàøëàðûíûí êîëëåêòèâ äàõèëèíäÿêè ôÿàëèééÿòèíÿ ìöíàñè-

áÿò áèëäèðèð.
3.1.1. Èíñàíëàðàðàñû öíñèééÿò åòèêåòëÿðèíÿ (éîëäàøûíû òÿãäèì åòìÿê, ùàë-ÿù -

âàë òóòìàã, òÿáðèê åòìÿê, êþìÿê òÿêëèô åòìÿê) ÿìÿë åäèð.
3.1.2. Åòèêåòëÿðäÿí êÿíàð äàâðàíûøëàðà òÿíãèäè ìöíàñèáÿò áèëäèðèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Ñàäÿ íèòã åòèêåòëÿðèíÿ ÿìÿë åòìÿñèíè íöìàéèø åòäèðèð;
2. Öíñèééÿò åòèêåòëÿðèíÿ ÿìÿë åòìÿéèí ÿùÿìèééÿòèíè èçàù åäèð.

À.ä.: 1.2.2.; Õ.ä.: 2.2.4.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Ñóàëëàð, ðîëëó îéóí

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Ïëàêàò, øÿêèëëÿð,
äÿðñëèê

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ
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ÀÈËßÄß Âß ÌßÊÒßÁÄß

İnformasiya mübadiləsi: Şagirdlər rollu oyun vasitəsi ilə tapşırığı icra edirlər və bir-birinin
fəaliyyətini diqqətlə izləyir və öz fikirlərini bildirirlər.

İnformasiyanın müzakirəsi: Müzakirə zamanı müəllim qrup üzvlərinin daha çox hansı eti -
ketdən istifadə etdiklərinə xüsusi diqqət yetirir. Şagirdlər həm öz qruplarının, həm də digər
qrup   ların fəaliyyəti ilə bağlı münasibətlərini bildirə bilərlər.

Tətbiqetmə: 13-cü səhifədəki şəkillər və tövsiyələr vasitəsilə etiketdənkənar davra nışları
müəy yən ləş di rirlər.

Nəticə və ümumiləşdirmə: Dərs yekunlaşır. Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, insanlar bir-biri
ilə ünsiy yət za manı müəyyən etiketlərə riayət etməlidirlər. Ünsiyyət etiketlərinə riayət etmək
insanların əhvali-ruhiy yəsini yüksəldir, onları bir-birinə yaxınlaşdırır.

Qiymətləndirmə: Müəllim hər səviyyənin sütununda müəyyən bal, yaxud «+» işarəsi qoy -
maqla hər bir şagir di aşa ğıdakı meyar cədvəli ilə də qiymətləndirə bilər.

№ Qiymətləndirilən bacarıqlar Çətinliklə Qismən
Orta

səviyyədə
Yüksək

səviyyədə

1. İnsanlararası ünsiyyət etiketlərini sadalayır.

2. Ünsiyyət etiketlərini fərqləndirir.

3. Ünsiyyət etiketlərinə əməl edir.

4. 
Etiketdənkənar davranışlara tənqidi 

münasibət bildirir.
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ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim həmin gün görməli olduğu işləri sadalayır və şagirdlərə sual verir:  
– Mən bu işləri necə çatdıracağam? 
– Necə edim ki, bu gün bu işlərin hamısını yerinə yetirə bilim?
Şagirdlərin fikirləri dinlənilir.
Tədqiqat sualı: Günü planlaşdırmağın əhəmiyyəti nədir?
Dərsliyin 14–15-ci səhifələrindəki material oxunur.
Tədqiqatın aparılması: Müəllim qruplara üzərində dərsliyin 14–15-ci səhifələrindəki saat -

lar göstə ril miş iş vərəqləri təqdim edir. Onlara bir gün ərzində nə edəcəklərini ardıcıl şəkildə
saatlar üzrə plan laşdırmağı təklif edir.

Qruplar karusel üsulu ilə iş vərəqindəki tapşırığı yerinə yetirirlər.

5. ÝÖÍ ÐÅÆÈÌÈ

Ìÿçìóí õÿòòè: Fərd və cəmiyyət

Øàýèðä:

2.2.1. Ýöí ðåæèìèíèí íöìóíÿñèíäÿ âàõòäàí ñÿìÿðÿëè âÿ ãÿíàÿòëÿ èñòèôàäÿ åòäè-
éèíè íöìàéèø åòäèðèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Şagird:

1. Âàõòäàí ñÿìÿðÿëè èñòèôàäÿ åòìÿéèí ÿùÿìèééÿòèíè èçàù åäèð;
2. Ýöí ðåæèìèíèí ôàéäàñûíû èçàù åäèð;
3. Ýöí ðåæèìèíè òÿðòèá åäèð. 

Ðèé.: 4.2.2., 4.2.4., Ô.ò.: 1.1.2.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Áåéèí ùÿìëÿñè,
êàðóñåë

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, èø âÿðÿãëÿðè,
çÿíýëè ñààò

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ
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ÀÈËßÄß Âß ÌßÊÒßÁÄß

İnformasiya mübadiləsi: Hər qrupdan bir şagird işlərinin nəticələri haqqında məlumat
verir. Qrup lar bir-birinin işi ilə tanış olurlar. Bu mərhələdə müəllim şagirdlərin işlərini planlaş -
dırarkən hansı ardıcıllığa əməl etdiklərinə diqqət yetirir.

İnformasiyanın müzakirəsi: Sonra aşağıdakı suallarla şagirdlərə müraciət etmək olar:
– Gündəlik işinizi planlaşdırarkən kimin yardımından istifadə edirsiniz?
– Nə üçün günün bu vaxtında istirahət edirsiniz?
– Dərs oxumaq üçün niyə bu saatları nəzərdə tutursunuz?
– Gün rejiminizi planlaşdırarkən nəyi ən vacib iş hesab edirsiniz?
Tətbiqetmə: Şagirdlərə öz gün rejimlərini tərtib etmək tapşırılır.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, gün rejimini qurmağı bacar maq

vacibdir, çünki bu, vaxta qənaət etməyə və vaxtdan səmərəli istifadə etməyə imkan verir.
Qiymətləndirmə: Müəllim hər səviyyənin sütununda müəyyən bal, yaxud «+» işarəsi qoy -

maqla hər bir şagir di aşa ğıdakı meyar cədvəli ilə də qiymətləndirə bilər.

№ Qiymətləndirilən bacarıqlar Çətinliklə Qismən
Orta

səviyyədə
Yüksək

səviyyədə

1.
Vaxtdan səmərəli istifadə etməyin
əhəmiyyətini izah edir.

2. Gün rejiminin faydasını izah edir.

3. Gün rejimini tərtib edir. 



ÁÞËÌß ÖÇÐß ÑÓÌÌÀÒÈÂ ÃÈÉÌßÒËßÍÄÈÐÌß ÍÖÌÓÍßËßÐÈ

30

1) Ìÿêòÿáäÿ äÿðñëÿð 13.00-äà ãóðòàðàðñà, øàýèðäèí äÿðñëÿðèíè ùàçûðëàìàñû
ö÷öí ìöíàñèá âàõòû ìöÿééÿí åò.

A) 19.00-äàí — 20.00-äÿê

B) 17.00-äàí — 18.00-äÿê

C) 14.00-äàí — 17.00-äÿê

2) Âàõòûí ãÿäðèíè íÿ ö÷öí áèëìÿê ëàçûìäûð?

3) Ìÿêòÿáäÿ áöòöí øàýèðäëÿð áîðúëóäóðëàð:

A) òÿíÿôôöñäÿ áóôåòÿ ýåòìÿéÿ

B) íèçàì-èíòèçàì ãàéäàëàðûíà ÿìÿë åòìÿéÿ

C) ìåéäàí÷àäà ôóòáîë îéíàìàüà

4) Ìÿêòÿáäÿ øàýèðäëÿðÿ àèä îëàíëàðûí àëòûíäàí õÿòò ÷ÿê.

Nþâáÿò÷èëèê, ñèíôÿ ðÿùáÿðëèê, àâàäàíëûãëàðû ãîðóìàã, èíòèçàìëû îëìàã, éîë -

äàø  ëàðëà ìåùðèáàí äàâðàíìàã, ìÿêòÿáè òÿìèð åòìÿê.



31

5) Ñÿðíèøèíëÿðèí ìèíìÿñè ö÷öí àâòîáóñ ùàðàäà äàéàíìàëûäûð?

A) éîëóí îðòàñûíäà B) ñÿðíèøèíëÿðèí èñòÿäèêëÿðè éåðäÿ

C) äàéàíàúàãäà

6) Ìèíèêëÿ éîõ, þç àéàãëàðû èëÿ ýåäÿí àäàìà äåéèëèð.

7) Áó íèøàíëàðäàí ùàíñû éåðàëòû êå÷èäè ýþñòÿðèð?

8) Áèðè éîë íèøàíû äåéèë:

9) Åâäÿ ùàíñû èøëÿðè ýþðöðñÿí?

p y d
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ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim sağlam və xəstələnmiş uşağın ümumi vəziyyətini, əhvali-ruhiyyəsini
söz lə təs  vir edir. Sonra şagirdlərdən soruşur: «Sizcə, bu uşaqlar bir-birindən niyə belə çox fərq -
lə nir?» Yönəl dici suallarla onların «sağlamlıq» anlayışını çıxarmalarına nail olur.

Tədqiqat sualı: Sağlamlığın əhəmiyyəti nədir?
16–17-ci səhifələrdəki mətn oxunduqdan sonra 17-ci səhifədəki şə killər sözlə ifadə olunur

və müqayisələr aparılır. 
Tədqiqatın aparılması: Tədqiqatın aparılması üçün müəllim şagirdlərə iş vərəqləri pay la -

yır. İş vərəqləri təxminən aşağıdakı kimi tərtib oluna bilər:

6. ÑÀÜËÀÌËÛÃ ÍßÄÈÐ?

Ìÿçìóí õÿòòè: Ñàüëàìëûã âÿ òÿùëöêÿñèçëèê

Øàýèðä:

4.1.1. Ñàüëàì ùÿéàò òÿðçè ùàããûíäà ìöëàùèçÿëÿðèíè øÿðù åäèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Èíñàíûí íîðìàë ôÿàëèééÿòèíèí îíóí ôèçèêè ñàüëàìëûüû èëÿ ÿëàãÿñèíè øÿðù åäèð.

À.ä. 1.2.1.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Àíëàéûøûí 
÷ûõàðûëìàñû,
ìöçàêèðÿ

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, 
èø âÿðÿãëÿðè

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ

1) dostları ilə görüşür
2) dərslərini hazırlaya bilmir 
3) hərəkətli oyunları sevir
4) yaxşı oxuyur
5) şəxsi gigiyenaya hər zaman əməl

edir

6) dostları ilə görüşmək istəmir
7) süfrəyə əyləşəndə əllərini yumur 
8) dərslərini hazırlayır
9) idmanla məşğul olur
10) kompüter arxasında çox vaxt ke -

çi rir

+ -

İNSANIN ƏLAMƏTLƏRİ



Şa girdlərə qarışıq şəkildə verilən bu əlamətləri düzgün qruplaşdırmaq təklif olunur.
İnformasiya mübadiləsi: Hər qrupdan bir şagird işlərinin nəticələri haqqında məlumat ve -

rir. Qruplar bir-birinin işi ilə tanış olurlar.
İnformasiyanın müzakirəsi: Bu mərhələdə aşağıdakı müzakirə sualları verilə bilər:
– Niyə hamı sağlam olmaq istəyir?
– Sağlam olmağa kömək edən fəaliyyətlər hansılardır? 
Cavablar müzakirə edilir.
Tətbiqetmə: Dərsliyin 16-cı səhifəsindəki 1-ci tapşırığı icra etmək təklif oluna bilər. Şa -

gird lər sualla bağlı fikirlərini yazılı, yaxud şifahi təqdim edirlər.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, insanın normal fəaliy yəti üçün

sağlamlıq çox vacib amildir. Ona görə də sağlamlığı qorumaq lazımdır. Sağlamlığı qo rumaq
üçün isə müəyyən vərdişlərə və bacarıqlara yiyələnməliyik.

Qiymətləndirmə meyarı: şərhetmə
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ÑÀÜËÀÌ ÙßÉÀÒ

1. Mən sağlamlığın nə olduğunu bilirəm

2. 
«Sağlamlığın faydası nədir?» başqalarına izah
edə bilərəm

Şagird üçün özünüqiymətləndirmə cədvəli

«Hə» – cavabını verirsinizsə –
«Yox» cavabını verirsinizsə –
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ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim şagirdlərə partalardan kənara çıxıb ayaq üstə durmağı, onlara səs -
ləndirilən musiqinin tempinə uyğun hərəkət etməyi tapşırır. Maqnitofonda Oqtay Zülfü qa ro -
vun «Kim sevirsə idmanı» mahnısı ifa olunur. Müəllim və uşaqlar birlikdə mahnını ifa edə-edə
ritmə uyğun hərəkətlər edirlər. Sonra müəllim şagirdlərə sual verir: 

– Uşaqlar, idman nə üçün lazımdır? 
Şagirdlərin cavabları dinlənir.
Tədqiqat sualı: Sağlamlığa necə nail ola bilərik?
18–19-cu səhifələrdəki mətnin oxunuşu bir nəfər şagirdə həvalə olu nur. 

7. ÑÀÜËÀÌ ÎËÌÀÜÛÍ ÉÎËËÀÐÛ

Ìÿçìóí õÿòòè: Ñàüëàìëûã âÿ òÿùëöêÿñèçëèê

Øàýèðä:

4.1.1. Ñàüëàì ùÿéàò òÿðçè ùàããûíäà ìöëàùèçÿëÿðèíè øÿðù åäèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Èíñàíûí ñàüëàìëûüûíûí îíóí ùÿéàò òÿðçèíäÿí àñûëû îëìàñûíû øÿðù åäèð.

Òåõ.: 3.1.1.; Ô.ò.: 1.1.1., 1.1.3., 1.3.4.,
2.1.2.; Ìóñ.: 2.1.2.

ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Áåéèí ùÿìëÿñè,
ìöçàêèðÿ

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, èø âÿðÿãëÿðè,
ìàãíèòîôîí

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ



Tədqiqatın aparılması: Qruplara iş vərəqləri paylanılır. İş vərəqlərində təxminən aşağıdakı
kimi suallar qoyula bilər:

İnformasiya mübadiləsi: İş vərəqləri lövhədən asılır və müzakirə olunur. İş vərəqlərində ya -
zı lan la  rın hər birinin əhəmiyyəti ayrıca qeyd edilir. Nəticə çıxarılır ki, sağlam olmaq üçün bunların
hamısı vacibdir.

İnformasiyanın müzakirəsi: Müzakirə zamanı müəllim şagirdlərə əlavə suallar verə bilər.
Məsələn:

– Təcili yardım çağırmaq üçün hansı telefon nömrəsinə zəng edirsiniz?
– Vaxtlı-vaxtında yuyunmağın faydası nədir?
– Gün rejiminə əməl etməyin sağlam olmağınız üçün hansı faydalarını söyləyə bilərsiniz?
Tətbiqetmə: Şagirdlərə «Mən sağlamlığımı necə qoruyuram» adlı esse yazmağı təklif edə

bilərsiniz.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, sağlamlıq insanın hə yat tərzi ilə

birbaşa bağlıdır. Sağlamlığı qorumağın əsas yolları düzgün qidalanma, idman,  şəxsi gigiyena
qay da larına və yuxu rejiminə əməl etməkdir.

Qiymətləndirmə meyarı: şərhetmə 
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ÑÀÜËÀÌ ÙßÉÀÒ

İş vərəqi 1 İş vərəqi 2 İş vərəqi 3 İş vərəqi 4 İş vərəqi 5

Gigiyena qay da la -
rına riayət etməyin

sağlamlıq üçün
əhəmiyyəti nədir?

İdmanla və fiziki
işlə məşğul ol ma -
ğın sağlamlıq üçün
nə əhəmiyyəti var?

Düzgün qi da lan -
mağın sağlamlıq

üçün nə 
əhəmiyyəti var?

Təmiz havada
gəzməyin

sağlamlıq üçün
əhəmiyyəti nədir?

Yuxu rejiminə 
əməl etməmək sağ -
lamlığa necə ziyan

vura bilər?
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ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim şagirdlərə təxminən bu məzmunda bir əhvalat danışır: «Bir gün sinif -
də bir uşaq özünü pis hiss etdi. Müəllim ona yaxınlaşdı və gördü ki, uşağın üzündə və qolla -
rında qırmızı səpgilər var. O, şagirdi evə göndərdi. Səhəri gün həmin şagirdin parta yoldaşı da
ey ni vəziyyətə düşdü. Sonrakı gün bir neçə şagird dərsə gəlmədi».

Sonra müəllim şagirdlərə müraciətlə soruşur:
– Uşaqlar, sizcə, sinifdəki uşaqlara nə olmuşdu?
– Nəyə görə bu vəziyyət əvvəlcə bir uşaqda, daha sonra bir neçəsində müşahidə olundu? 
Şagirdlər sinifdəki şagirdlərin xəstələndiyini və xəstəliyin bir uşaqdan digərinə keçdiyini

bil dirirlər.

Qeyd: Motivasiya mərhələsində müəllim resurslardakı tibbi ləvazimatları göstərib, «bu vasitələr
nə üçündür? Biz onlardan nə zaman və nə üçün istifadə edirik?» sualını verə bilər.

Tədqiqat sualı: Yoluxucu xəstəliklər hansılardır və biz onlardan necə qoruna bilərik?

8. ÉÎËÓÕÓÚÓ ÕßÑÒßËÈÊËßÐÄßÍ ÍÅÚß ÃÎÐÓÍÌÀËÛ?

Ìÿçìóí õÿòòè: Ñàüëàìëûã âÿ òÿùëöêÿñèçëèê

Øàýèðä:

4.1.2. Éîëóõóúó õÿñòÿëèêëÿðäÿí (ãðèï, àíýèíà) ãîðóíìà éîëëàðûíû ñàäÿ ôîð-
ìàäà øÿðù åäèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Ãðèï âÿ àíýèíà õÿñòÿëèêëÿðèíèí ÿëàìÿòëÿðèíè áèëäèéèíè íöìàéèø åòäèðèð;
2. Éîëóõóúó õÿñòÿëèêëÿðäÿí ãîðóíìàüûí ñàäÿ éîëëàðûíû èçàù åäèð.

À.ä.: 1.2.1.; Ô.ò.: 4.1.2.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Áåéèí ùÿìëÿñè,
ìöçàêèðÿ

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, øÿêèëëÿð, 
ïàìáûã, ñàëôåò,

spirt, tibbi respirator

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ



Şagirdlər dərslikdə mövzu ilə bağlı mətni oxuyurlar. Dərsliyin 20-ci sə hifə sin dəki material
üzərində iş zamanı peyvənd, vaksin sözlərinin izahı da nəzərə alına bilər.

Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər qruplarda birləşərək iş vərəqində tədqiqat işini davam et -
di rir lər. İş vərəqlərindəki tapşırıq aşağıdakı formada ola bilər: 

Qeyd olunmuş yoluxucu xəstə lik lərin əla mət lərini və onlardan qorunma yollarını göstərin.
İnformasiya mübadiləsi: Qrup liderləri tədqiqatlarının nəticələrini təqdim edirlər. 
İnformasiyanın müzakirəsi: Müzakirə zamanı aşağıdakı suallar verilə bilər: 
– Yoluxucu xəstəliklərin hansı əlamətləri var? 
– Yoluxucu xəstəliklərə biganə qalmaq nəyə səbəb ola bilər?
Tətbiqetmə: Dərsliyin 21-ci səhifəsindəki 2-ci tapşırığı icra etməyi tapşıra bilərsiniz.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, hər hansı yoluxucu xəstəliyə

tutulmamaq üçün onu başqa xəstəliklərdən fərqləndirmək və sadə qorunma yollarını bilmək
vacibdir. Bundan başqa, yolu xucu xəstəliklərdən qorunmaq üçün peyvənd də etibarlı vasitədir. 

Müəllim hər səviyyənin sütununda müəyyən bal, yaxud «+» işarəsi qoymaqla hər bir şa -
girdlərin fəaliy yətini aşağıdakı cədvəldə verilən meyarlarla da qiymətləndirə bilər.
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ÑÀÜËÀÌ ÙßÉÀÒ

№ Qiymətləndirilən bacarıqlar Çətinliklə Qismən
Orta

səviyyədə
Yüksək

səviyyədə

1. Yoluxucu xəstəlikləri sadalayır.

2. Yoluxucu xəstəliklərin əlamətini söyləyir.

3. 
Onlardan qorunmanın sadə yollarını şərh
edir.



ÁÈÇ ØÀÝÈÐÄÈÊ

38

ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim dərsə sorğu ilə başlayır.
– Avtomobillər hərəkət edən zaman uşaqlar istədikləri vaxt yolu keçsələr, nə baş verə bilər?
– Bu halları nə adlandıra bilərik? 
Müəllim şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirir.
Tədqiqat sualı: Ətrafda hansı təhlükələr var və onlardan necə qorunmaq olar? 
Mövzu ilə bağlı material oxunur. 

9. ÒßÙËÖÊßËßÐÄßÍ ÃÎÐÓÍÌÀÜÛ 
ÙÀÌÛ ÁÀÚÀÐÌÀËÛÄÛÐ

Ìÿçìóí õÿòòè: Ñàüëàìëûã âÿ òÿùëöêÿñèçëèê

Øàýèðä:

4.2.1. Ìÿèøÿòäÿ èñòèôàäÿ îëóíàí ãàç âÿ åëåêòðèê àâàäàíëûãëàðûíûí, ùàáåëÿ
àëûø äûðûúû, äåøèúè âÿ êÿñèúè àëÿòëÿðèí ùàíñû ùàëëàðäà òÿùëöêÿ ìÿíáÿéè-
íÿ ÷åâðèëäèéèíè ñàäÿ ôîðìàäà òÿñâèð åäèð.

4.2.2. ßòðàôäà ùÿéàò ö÷öí òÿùëöêÿëè îëàí éåð âÿ îáéåêòëÿðè (ýÿçèíòè ãàäàüàí
îëóíàí éåðëÿð, åëåêòðèê âÿ ãàç ãóðüóëàðû) òàíûéûð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Åùòèéàòñûç äàâðàíäûãäà ìÿèøÿò àâàäàíëûãëàðûíûí òÿùëöêÿ ìÿíáÿéè îëäó-
üóíó èçàù åäèð;

2. ßòðàôäà ùÿéàò ö÷öí òÿùëöêÿëè îëàí éåð âÿ îáéåêòëÿðè òàíûäûüûíû íöìàéèø
åòäèðèð.

À.ä.: 1.2.1.; Òåõ.: 1.3.4., 2.1.3.; Èíô.: 3.2.6.;
Ô.ò.: 2.2.3.

ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Ñóàëëàð, éàðàäûúû
ÿñÿðèí éàðàäûëìàñû

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê,  åëåêòðèê
úèùàçëàðûíäàí, äåøèúè,

êÿñèúè àëÿòëÿðäÿí
íöìóíÿëÿð

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ
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ÑÀÜËÀÌ ÙßÉÀÒ

Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər kiçik qruplarda tədqiqat işini davam etdirirlər. Hər qrup
iş vərəqində təqdim edilmiş sözlərdən istifadə edərək göstərilən mövzuda kiçik hekayə qurur,
yaxud rəsm çəkir.

I qrup. «Mən məişət cihazlarından istifadə edə bilirəm» – tozsoran, saçqurudan, televizor,
soyuducu və s.

II qrup. «Tikinti meydançasında» – qaldırıcı kran, uşaqlar, kərpic, təcili tibbi yardım.
III qrup. «Evdə yanğın» – ütü, paltar, uşaq, yanğınsöndürən, təcili tibbi yardım.
IV qrup. «Yolda hadisə» – top, uşaqlar, avtomobil, yol polisi, təcili tibbi yardım.
İnformasiya mübadiləsi: Qrup üzvləri işlərini təqdim edirlər.
İnformasiyanın müzakirəsi: Müzakirə zamanı şagirdlərin il ərzində öyrəndiklərini əlaqə -

lən  dir mək, təhlükələrdən qorunmaq yolları barədə bildiklərini nümayiş etdirməsinə şərait ya -
rat maq məq sə dilə yönəldici suallar verilə bilər.

Tətbiqetmə: Nümunələr əsasında elektrik cihazlarından, deşici və kəsici alətlərdən istifadə
qayda ları əyani göstərilir.

Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, sağlamlığını qorumaq istəyən hər
bir kəs məişət avadanlıqları ilə qaydalara uyğun davranmalıdır. Tikinti meydançalarının, işıq
və qaz qurğularının ya xın lığında, kənd yerlərində çay kənarında, mina partlaması ehtimalı olan
ərazilərdə oynamaq həyat üçün təhlükəlidir. Ümumiyyətlə, hər yerdə və hər zaman təhlü kə -
sizlik qaydalarına əməl etmək la zımdır.

Qiymətləndirmə meyarları: izahetmə, nümayişetdirmə



ÁÈÇ ØÀÝÈÐÄÈÊ

40

ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim tibb respiratorunu və teхnogen qəzalar zamanı istifadə olunan respi -
ra toru göstərib soruşur: 

– Bunlar nə üçündür? 
Şagirdlərin mülahizələri dinlənilir. Müəllim şagirdərin cavablarını ümumiləşdirir: tibbi res -

pirator yoluxucu xəstəliklərdən qorunmaq üçündür. İkinci respi ra tor texnogen qəzalar zamanı
istifadə olunur. 

Qeyd: Müəllim bu dərsi praktik dərs kimi də qura bilər. Bu zaman şagirdlərə özünümühafizə vasi -
tələrini gös  tərərək onların təyinatını müəy yənləşdirməyi, onlar dan istifadə qaydalarını izah
etməyi tapşırmaq olar. Şagirdlərə süni yara dıl mış ekstremal vəziyyətlərdə özünü mühafizə

10. ÃßÇÀ ÁÀØ ÂÅÐßÐÑß

Ìÿçìóí õÿòòè: Ñàüëàìëûã âÿ òÿùëöêÿñèçëèê

Øàýèðä:

4.3.1. Ôþâãÿëàäÿ ùàëëàðû ÿëàìÿòëÿðèíÿ ýþðÿ (òÿáèè, òåõíîýåí) ôÿðãëÿíäèðèð.
4.3.2. Ãÿçàëàðäàí ìöùàôèçÿ âàñèòÿëÿðèíè òÿéèíàòûíà ýþðÿ èçàù åäèð.
4.3.3. Éåðëè øÿðàèòÿ óéüóí ñöíè éàðàäûëìûø åêñòðåìàë âÿçèééÿòëÿðäÿ þçöíö -

ìöùàôèçÿ áàúàðûãëàðû íöìàéèø åòäèðèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Òÿáèè âÿ òåõíîýåí ãÿçàëàðû ôÿðãëÿíäèðèð;  
2. Ãÿçàëàð çàìàíû þçöíöìöùàôèçÿ ãàéäàëàðûíû èçàù åäèð;
3. Ñöíè éîëëà åêñòðåìàë âÿçèééÿòëÿðäÿ þçöíöìöùàôèçÿ áàúàðûãëàðûíû íöìà-

éèø åòäèðèð.

Ô.ò.: 4.1.1.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê 

ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Ñóàëëàð, êàðóñåë

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, èø âÿðÿãëÿðè, ðåñïèðà-
òîð, þçö íö ìö ùàôèçÿ âàñèòÿëÿðè,
çÿëçÿëÿ çàìàíû äàâðàíûø ãàéäà-

ëàðûíû ýþñòÿðÿí ïëàêàò

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ



baca rıq la rını nümayiş etdirmələrini təklif
etmək, belə şərait ya ratmaq mümkün olma dıq -
 da isə dərsi dərs likdə ve rilmiş mövzu ətrafında
qur maq da olar. Bu zaman şagird lərin nəzəri
bilikləri yoxlanılır.

Dərsliyin 22–26-cı səhifələrindəki materiallar
üzərində iş aparılır, mətn oxunur, izah olunur, suallar
cavablandırılır.

Özünümühafizə bacarıqlarına yönəlmiş bilik lərin
yoxlanılması üçün qrup tapşırıqlarını vermək olar. 

Tədqiqatın aparılması:
I qrup. Hansı hadisələr fövqəladə halın ya ran -

masına səbəb ola bilir?
II qrup. Olduğunuz binada yanğın baş verərsə,

necə hərəkət etmək lazımdır.
III qrup. Zəlzələ zamanı necə davranmaq lazımdır?
IV qrup. Özünümühafizə vasitələrinə nələr

aiddir və onlardan hansı hallarda istifadə olunur?
Qruplarda birləşən şagirdlər bildikləri məlumatları yazırlar. Qruplar iş vərəqlərini karusel

üsulu ilə bir-birinə ötü rürlər.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, qəzalar zamanı özünümühafizə

qaydalarını bilmək təhlükəsiz lik üçün vacibdir. Sağlamlığını qoruyan hər bir şəxs bu qaydaları
öyrənməlidir. Çünki belə qəzalar zamanı ətraf mühitə toz və zəhərli maddə lər, tüstü yayılır.
İnsanlar nəfəs alanda toz, tüstü və zəhərli maddə zərrəcikləri onların orqaniz minə düşüb ona
ziyan vurur.

Qeyd: Müəllim dərsi öz seçiminə görə yerli şəraiti nəzərə almaqla özünümühafizə qayda la rına da
həsr edə bilər. Bütün hallarda dərsin məqsədi bu qaydaların öyrənilməsi və bacarığa çevril -
mə sidir.

Qiymətləndirmə meyarları: fərqləndirmə, izahetmə, nümayişetmə
Müəllim hər səviyyənin sütununda müəyyən bal, yaxud «+» işarəsi qoymaqla hər bir şa -

girdlərin fəaliy yətini aşağıdakı cədvəldə verilən meyarlarla da qiymətləndirə bilər.
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ÑÀÜËÀÌ ÙßÉÀÒ

№ Qiymətləndirilən bacarıqlar Çətinliklə Qismən
Orta

səviyyədə
Yüksək

səviyyədə

1. Təbii və texnogen qəzaları fərqləndirir.

2. 
Qəzalar zamanı özünümühafizə qaydalarını
izah edir.

3. 
Süni yolla ekstremal vəziyyətlərdə

özünümühafizə bacarıqlarını nümayiş
etdirir.



1) Èäìàíëà ìÿøüóë îëìàñàã, íÿéè èòèðÿðèê?

À) ïóëóìóçó Á) äîñòëàðûìûçû Ú) ñàüëàìëûüûìûçû

2) Ñàüëàìëûüûí øÿðòè ùàíñûëàðäûð?

À) èäìàíëà ìÿøüóë îëìàã, òÿìèçêàðëûã

Á) ÷îõ éåìÿê, èñòè ñó èëÿ éóéóíìàã

Ú) òåç éàòìàã, ýåú îéàíìàã

3) Úöìëÿíè òàìàìëàéûí:
_______________________ ñàüëàì ðóù îëàð.

4) Áóíëàðäàí øÿõñè ýèýèéåíàéà àèä îëàíû ùàíñûäûð?

À) êèòàá îõóìàã

Á) ãà÷ìàã

Ú) äèøëÿðè ôûð÷àëàìàã

5) Éîëóõóúó õÿñòÿëèêëÿðäÿí ãîðóíìàüûí ÿí ÿëâåðèøëè éîëóíó ýþñòÿðèí.

1. òÿìèçëèê    2. ÷îõ éåìÿê   3. èäìàí   4.  éàòìàã     5. ãÿíàÿò

À) 2,4                    Á) 3,5                 C) 1,3
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6) Àíýèíà õÿñòÿëèéèíèí ÿëàìÿòëÿðèíè éàçûí.

7) Ãðèï õÿñòÿëèéèíèí ÿëàìÿòëÿðèíè éàçûí.

8) Siz íåúÿ ýåéèíìÿéè õîøëàäûüûíûçû ÿñàñëàíäûðûí.

A) çþâãÿ ýþðÿ Á) ùàâà äóðóìóíà ýþðÿ Ú) èìêàíà ýþðÿ

9) Ìÿíçèëäÿí ÷ûõàðêÿí òÿùëöêÿñèçëèê ö÷öí íÿëÿðè éîõëàìàã ëàçûìäûð?

10) Ìÿíçèëäÿ ñòÿêàí ÿëèíèçäÿí äöøöá ñûíñà, íÿ åòìÿê ëàçûìäûð?

11) Àøàüûäàêû òåëåôîí íþìðÿëÿðè ùàíñû òÿøêèëàòëàðà àèääèð?

101

102

103

104

112



ÁÈÇ ÒßÁÈßÒÈÍ ÞÂËÀÄÛÉÛÃ 
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ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim xəritəni lövhədən asır, qlobusu stolun üstünə qoyub şagirdlərə belə
bir sualla müraciət edir: – Sizcə, bu nədir? 

Şagirdlərdən cavablar alındıqdan sonra fikir ümumiləşdirilir: qlobus üzərində yaşadığı mız
Yerin kiçildilmiş modelidir. Qlobus kürə şəklindədir. Deməli, üzərində yaşadığımız Yer kürə
formasındadır. 

Tədqiqat sualı: Yer üzərindəki təbiət varlıqları (dağlar, dənizlər və s.) qlobusda və xəritədə
necə göstərilir? 

Şagirdlərə lövhədən asılmış xəritə və plakatı müşahidə etmək təklif olunur. Dərsliyin 28 və
29-cu səhifələrindəki mətn oxunur. 

Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər qruplara bölünür və qruplar daxilində nöm rə lə nir lər. Hər
qrupdakı eyni nömrəli şagirdlərdən ekspert qrupu yaradılır.

Müəllim Yer kürəsi haqqında dərslikdəki mətni üç hissəyə bölüb ekspert qrupundakı şa -
gird   lərə paylayır. Hər ekspert mətnin ona düşən hissəsini oxuyur və plakatı tədqiq edərək

11. ÉÅÐ ÊÖÐßÑÈ

Ìÿçìóí õÿòòè: Òÿáèÿò âÿ áèç

Øàýèðä:

1.1.2. Âàðëûã âÿ ùàäèñÿëÿðè þéðÿíìÿê ö÷öí ìöâàôèã àâàäàíëûãëàðäàí ñÿðáÿñò
èñòèôàäÿ åäèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Ìöøàùèäÿ çàìàíû ãëîáóñäà âÿ õÿðèòÿäÿ øÿðòè èøàðÿëÿðèí (ðÿíýëÿðèí) ìÿíà-
ñûíû áèëäèéèíè íöìàéèø åòäèðèð.

À.ä.: 1.2.1.; Ðèé.: 3.1.1.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø,

ôÿðäè èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Áåéèí ùÿìëÿñè,
ìöçàêèðÿ, çèãçàã

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, èø âÿðÿãëÿðè,
ãëîáóñ, Ýöíÿø ñèñòåìè-

íèí ïëàíåòëÿðèíè ýþñòÿðÿí
ïëàêàò, döíéà õÿðèòÿñè

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ



məzmunu qavramağa çalışır. Sonra ekspertlər öz qruplarına qayıdırlar və öyrəndikləri hissəni
yoldaşlarına danışırlar.

İnformasiya mübadiləsi: Sonra hər qrupdan bir şagird lövhəyə çıxıb qrup ekspertindən
öyrən dik lərini danışır. Müəllim informasiyanın dəqiq mənimsənilməsinə əmin olmaq üçün
suallar verə bilər.

İnfor ma siyanın müzakirəsi: Müzakirə üçün şagirdlərə aşağıdakı suallar verilə bilər:
– Qlobusda və xəritədə yuxarı və aşağı tərəflər hansı rəngdədir?
– Sizcə, bu rənglər nəyi göstərir? və s.
Tətbiqetmə: Şagirdlərə Yer planeti haqqında esse yazmaq tapşırıla bilər. 
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, üzərində yaşadığımız Yer kürə

şəklindədir. O, Gü nəşin ətrafında hərəkət edir. Qlobus Yerin kiçildilmiş mode lidir. Yer üzərinin
çox hissəsini su, az hissəsini isə quru tutur. Quruda ölkələr və bu ölkələrdə çoxlu insanlar var.

Qiymətləndirmə meyarları: nümayişetdirmə
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Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Şagird qlobus və xəritə
ilə bağlı ümumi biliklər

nümayiş etdirir.

Müşahidə zamanı
qlobusda və xəritədə
şərti işarələrin (rəng -
lərin) mənası ilə bağlı
biliklərini müəl  li min
köməyi ilə nümayiş

etdirir.

Müşahidə zamanı
qlobusda və xəritədə
şərti işarələrin (rəng -

lərin)  mənası ilə bağlı
biliklərini nümayiş etdi -
rirkən səhvlərə yol verir.

Müşahidə zamanı
qlobusda və xəritədə
şərti işarələrin (rəng -

lərin)  mənası ilə bağlı
biliklərini sərbəst

şəkildə nümayiş etdirir.
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Motivasiya: Müəllim uşaqlara kompas göstərərək soruşur:
– Bu cihaz necə adlanır? 
Şagirdlərin fərziyyələri dinlənilir. Cihazın kompas olduğu söyləndikdən sonra müəllim

soruşur:
– Sizcə, kompas nə üçündür?
Şagirdlərin fikirləri dinlənilir. Fikirlər ümumiləşdirilir. Kompas üfüqün cəhətlərini təyin

etmək üçündür. Tədqiqat sualı formalaşdırılır.
Tədqiqat sualı: Üfüqün hansı cəhətləri var və biz onları təyin etməyi nə üçün bacarmalıyıq?
Tədqiqatın aparılması: Dərsliyin 30–31-ci səhifələrindəki mətn oxunur.

12. ÖÔÖÃÖÍ ÚßÙßÒËßÐÈ

Ìÿçìóí õÿòòè: Òÿáèÿò âÿ áèç

Øàýèðä:

1.1.2. Âàðëûã âÿ ùàäèñÿëÿðè þéðÿíìÿê ö÷öí ìöâàôèã àâàäàíëûãëàðäàí ñÿð-

áÿñò èñòèôàäÿ åäèð.

1.2.2. Öôöãöí úÿùÿòëÿðèíè òÿéèí åäèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Êîìïàñäàí ñÿðáÿñò èñòèôàäÿ åäÿ áèëäèéèíè íöìàéèø åòäèðèð.
2. Ýöíÿøÿ âÿ áàøãà ÿëàìÿòëÿðÿ ýþðÿ öôöãöí úÿùÿòëÿðèíè òÿéèí åäèð.

Ðèé.: 4.1.1.; 4.2.3.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø,

úöòëÿðëÿ èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Áåéèí ùÿìëÿñè,
ìöçàêèðÿ

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, ãëîáóñ,
êîìïàñ, èø âÿðÿãëÿðè

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ



Şa girdlər «Şimal», «Cənub», «Şərq» və «Qərb» qruplarına bölünürlər. On la   ra izah olunur
ki, hər qrup adını daşıdığı istiqamətdə nələr yerləşdiyini müəy     yənləşdirməlidir. Bunun üçün
onlara kompas veriləcəkdir. Qruplar kompasın göstəricisinə əsasən öz adlarına uyğun olan
cəhəti təyin edəcək və həmin istiqamətdə nə lə rin yer ləşdiyini iş vərəqlərinə ya za caqlar.

İnformasiya mübadiləsi: Qruplar işlərini təqdim edirlər. On lar yerləşdikləri mə kan dan şi -
mal da, cə  nub da, şərqdə və qərbdə hansı obyektlər (binalar, bağ, park, mağaza və s.) yerləş di -
yi ni söyləyirlər.

İnformasiya müzakirəsi: Müzakirə zamanı aşağıdakı suallar verilə bilər:
– Şimal-şərq hansı istiqaməti gös tərir?
– Cənub-qərb dedikdə hansı istiqamət nəzərdə tutulur?
– Cənub və şərq cəhətləri arasındakı istiqamət necə adlanır?
– Şimal və qərb cəhətləri arasındakı istiqaməti necə adlandırmaq olar?
Tətbiqetmə: Cütlərə məktəbin fasadının hansı səmtə baxdığını müəyyən etmək  tapşırı lır.

Tap şı rıq icra olunur və müəl  lim tərəfindən yoxlanılır.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, Günəşin səhər göründüyü, ax -

şamlar batdığı yer üfüq xətti ad lanır. Üfüqün dörd cəhəti var: şimal, cənub, şərq və qərb. Üfü -
qün cəhətlərini bilmədən səyahət edən insan meşədə, çöldə, səhrada və dənizdə aza bilər. Üfü -
qün cəhətlərini kompasla, kompas olmadıqda günəşə, qütb ulduzuna və s. əlamətlərə görə
müəy yən etmək olar.

Qiymətləndirmə meyarları: nümayişetdirmə, təyinetmə
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Motivasiya: Müəllim dərsə belə bir sualla başlaya bilər: 
– Sizin əlinizdən nəyi alsalar yaşaya bil məz siniz?
Şagirdlər suala müxtəlif cavablar verə bilərlər. Müəllim yönəldici sualların köməyi ilə hə -

yat üçün ən vacib olan amilləri müəyyənləşdirir.
Tədqiqat sualı: Günəş, hava, su və torpağın təmizliyinin canlılar üçün əhəmiyyəti nədir?
Şagirdlərin bu barədə mülahizələri dinlənilir. Sonra dərslikdəki mətn oxunur.
Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər sayına görə qruplara bölünür. Müəllim karusel üsulundan

istifadə edərək qruplara suallar yazılmış iş vərəqləri paylayır. Qruplara iş vərəqlərində aşağı -
da kı suallara cavab yazmaq təklif olunur.

1. «Günəş olmasa, həyat olmaz» ifadəsinin mənasını açan rəsm çəkin. Hansı təbiət hadi sə -
lərinin Günəşlə bağ lı olduğunu yazın.

13. ÝÖÍßØ, ÙÀÂÀ, ÑÓ, ÒÎÐÏÀÃ

Ìÿçìóí õÿòòè: Òÿáèÿò âÿ áèç.

Øàýèðä:

1.4.1. ßòðàô ìöùèòè ÷èðêëÿíäèðÿí ìÿíáÿëÿðè àéûðä åäèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. ßòðàô ìöùèòäÿ ùÿéàò ö÷öí ÿí âàúèá òÿáèè àìèëëÿðè (ñó, ùàâà, òîðïàã) òàíû-
äûüûíû íöìàéèø åòäèðèð;

2. Ñó, ùàâà âÿ òîðïàüû ÷èðêëÿíäèðÿí ìÿíáÿëÿðè ìöÿééÿí åäèð.

À.ä.: 1.2.1.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Áåéèí ùÿìëÿñè,
êàðóñåë

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, 
èø âÿðÿãëÿðè

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ
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2. «Torpaq anadır» ifadəsinin mənasını açan rəsm çəkin. Torpağın qayğısını nə üçün çək -
mək lazımdır? Fikirlərinizi yazın.

3. «O mənə hava kimi lazımdır» ifadəsinin mənasını izah edin. Havanın təmizliyini necə
qorumaq olar? Fikirlərinizi yazın.

4. «Su həyatdır» ifadəsi nə deməkdir? İzah edin. Suyun çirklənməməsi üçün nə etmək la-
zımdır? Fikirlərinizi yazın.

Qruplar suala cavab yazırlar. İş vərəqləri saat əqrəbi istiqamətində ötürülür. Hər qrup suala
öz cavabını yazır. Müəllim iş vərəqlərini alıb yazı lövhəsinə yapışdırır.

İnformasiya müba di ləsi: Hər qrupdan bir şagird iş vərəqlərindəki cavabları oxuyur.
İnformasiyanın müza ki rəsi: Lövhəyə yapış dırılmış iş vərəqlərindəki cavab lar müzakirə

olu nur. Müəllim də müzakirədə iştirak edib suallar vasi tə si lə şagirdləri öz müla hizə lə rini əsas -
lan dırmağa sövq edə bilər.

Tətbiqetmə: «Ətraf mühiti çirkləndirən mənbələr» adlı cədvəl cütlər tərəfindən doldurulur.
Nəticə və ümu mi ləş dir mə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, Günəş təbii istilik və işıq mən bə -

yidir. Yerdə baş verən bir çox təbii proseslərin və həyatın mənbəyi də Yerin Gü nəş dən aldığı
istiliyin miqdarından asılıdır. İstilikdən başqa, hava, su, torpaq canlıların yaşa ması üçün ən zə -
ruri amillərdir. Ona görə də hava , su, tor paq çirkli olmamalıdır. Şagirdlər bu amilləri çirk lən -
di rən mənbələri də müəy  yən edirlər. 

Qiymətləndirmə meyarları: nümayişetdirmə, müəyyənetmə
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Motivasiya: Müəllim heyvanlar və bitkilər olan plakatları şagirdlərə göztərib soruşur:
– Plakatlarda nə təsvir olunmuşdur?
Şagirdlərin cavablarından sonra növbəti sualı verir:
– Bu canlılar nə üçün ayrı-ayrı plakatlarda təsvir olunmuşdur?
Şagirdlər bitkilərin heyvanlardan fərqli olduğunu söyləyirlər.
Müəllim deyir:
– Deməli, bitkilər və heyvanlar fərqli canlılardır. Bəs onların özlərinin bir-birindən nə fərqi

var? Yəni bitki bitkidən, heyvan heyvandan nə ilə fərqlənirlər? Gəlin araşdıraq.

14. ÚÀÍËÛËÀÐ ÀËßÌÈ

Ìÿçìóí õÿòòè: Òÿáèÿò âÿ áèç

Øàýèðä:

1.3.1. Úàíëûëàð àëÿìèíÿ àèä îëàí âàðëûãëàðû (áèòêè, ùåéâàí, èíñàí) òÿñâèð åäèð;
1.3.2. Òàíûäûüû úàíëûëàðû ñïåñèôèê õöñóñèééÿòëÿðèíÿ ýþðÿ ôÿðãëÿíäèðèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Áèòêèëÿðè òÿñâèð åäèð;
2. Ùåéâàíëàðû òÿñâèð åäèð;
3. Èíñàíû òÿñâèð åäèð;
4. Òàíûäûüû úàíëûëàðû õöñóñèééÿòëÿðèíÿ ýþðÿ ôÿðãëÿíäèðìÿéè áàúàðûð.

À.ä.: 3.1.4.; Òåõ.: 1.3.1., 1.3.2.; Ò.è.: 2.2.2.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Ìöçàêèðÿ, 
ìöñàùèáÿ,

Âåíí äèàãðàìû 

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, èø âÿðÿãëÿðè,
ùåéâàí âÿ áèòêè 

øÿêèëëÿðè îëàí ïëàêàòëàð

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ



Tədqiqat sualı: Canlıları bir-birindən hansı əlamətlər fərqləndirir? 
Dərsliyin 34–36-cı səhifələrindəki mətn oxunur, şəkillər nəzərdən keçirilir. Suallar cavab -

landırılır.
Tədqiqatın aparılması: Qruplara bölünmüş şagirdlərə iş vərəqləri paylanır. 
I qrupa bitkilərin, II qrupa heyvanların, III qrupa isə insanın xüsusiyyətlərini və onların

spesifik cəhətlərini qeyd etmək təklif olunur.
İnformasiya mübadiləsi: Hər qrupdan bir şagird görülən işləri təqdim edir. Qruplar bir-

birinin işinə münasibət bildirirlər.
İnformasiyanın müzakirəsi: Müzakirə zamanı aşağıdakı suallarla şagirdlərə müraciət et -

mək olar: 
– Ev heyvanları ilə vəhşi heyvanların nə fərqi var? 
– Ağacdan düzəldilmiş stolu canlı varlıq hesab etmək olarmı?
Tətbiqetmə: Cütlərə Venn diaqramını işləməyi tapşıra, yaxud uyğunlaşdırma üsulundan

istifadə edə bilərsiniz. 

Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, yer üzərindəki bitkilər və hey van -
lar özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Bitkilər mədəni və yabanı, heyvanlar isə ev hey -
vanları və vəhşi heyvanlar olmaqla iki yerə bölünürlər. Canlılar arasında yalnız insan bitki və
heyvanları yetiş dirib bəsləyir.

51

ÒßÁÈßÒ ÍßÄÈÐ?

fərqli fərqli

heyvanlar              bitkilər Uyğunlaşdır:
zürafə
üzüm
fil
inək
yovşan
pələng və s.

yırtıcıdır
ot yeyəndir
ev heyvanıdır
vəhşi heyvandır
mədəni bitkidir
yabanı bitkidir

oxşar
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Motivasiya: Lövhədən iki şəkil asılır. Şəkillərdən birində yaşıllığı çox olan şəhər, digərində
isə yaşıllığı az olan, hündür binaları, tüstülü zavodları olan şəhər təsvir olunmuşdur. Müəllim
şəkilləri gös tə rib, «Siz necə şəhərdə yaşamaq istərdiniz» sualı ilə şagirdlərə müraciət edir.
Fərdi müsahibə ilə şa girdlər fəallaşırlar.

Tədqiqat sualı: Ətraf mühit nədir və o nə üçün çirklənir?
Dərsliyin 37–39-cu səhi fə lərindəki şəkilli mətn oxunur.
Tədqiqatın aparılması: Qruplara bölünmüş şagirdlərə iş vərəqləri paylanır. İş vərəqlərində

aşağı dakı tapşırıqlar qoyula bilər:

15. ßÒÐÀÔ ÌÖÙÈÒ

Ìÿçìóí õÿòòè: Òÿáèÿò âÿ áèç

Øàýèðä: 

1.4.1. ßòðàô ìöùèòè ÷èðêëÿíäèðÿí ìÿíáÿëÿðè àéûðä åäèð.
1.4.2. Òÿãäèì îëóíìóø ìàòåðèàëëàðäà ÿòðàô ìöùèòÿ ìöíàñèáÿòè ãèéìÿòëÿí-

äèðèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. ßòðàô ìöùèòÿ ãàéüûêåø ìöíàñèáÿòèí ìàùèééÿòèíè èçàù åäèð;
2. Éàøàäûüû ÿðàçèäÿ ÿòðàô ìöùèòè ÷èðêëÿíäèðÿí ìÿíáÿëÿðè ìöÿééÿí åäèð.

Òåõ.: 3.1.2.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Ìöñàùèáÿ, 
ìöçàêèðÿ

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Øÿêèëëÿð, äÿðñëèê, 
èø âÿðÿãëÿðè

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ



Qeyd: Siz şagirdlərə tədqiqat materialı kimi dərslikdə olmayan müxtəlif şəkillər təqdim edə bilərsiniz.

İnformasiya mübadiləsi: Qrupların təmsilçiləri şəkillərə əsasən yoldaşlarının təmiz ətraf
mü hit haq qın da ümumi fikirlərini söyləyirlər. IV qrupun təmsilçisi canlı varlıqların sağlamlığı
üçün ətraf mühitin sağlam olmasını əsaslandırır.

İnformasiyanın mü za kirəsi: Müzakirə zamanı müəllim şagirdlərə istiqa mətverici suallarla
müra ciət edə bilər:

1. Təmiz parkda, küçə də özünüzü necə hiss edir siniz?
2. Sinfi, av tobusu zibilləyənlərə, ya şıl  lığı korlayanlara nə deyərdiniz?
Şagirdlər bir-bi rinin fikirlərinə əla vələr edə bilərlər.
Tətbiqetmə: Şagirdlərə «Yaşadığım ərazidə ətraf mühitin təmizliyi necə qorunur?» adlı

esse yazmağı təklif edə bilərsiniz.
Nəticə və ümu mi ləş dirmə: Şagirdlər öyrənirlər ki, ətraf mühitin sağlamlığı canlıların sağ -

lam lığı deməkdir. Ona görə də ətraf mühitin təmizliyini qorumaq lazımdır.
Qiymətləndirmə meyarları: izahetmə, müəyyənetmə
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ÒßÁÈßÒ ÍßÄÈÐ?

İş vərəqi 1 İş vərəqi 2 İş vərəqi 3 İş vərəqi 4

Dərsliyin 38-ci sə hi fə -
sindəki 3-cü şəkildə ətraf
mühitə müna si bət lə bağlı

fikirlənizi bildirin.

Dərsliyin 38-ci sə hi fə -
sindəki 4-cü şəkildə ətraf
mühitə müna si bət lə bağlı

fikirlənizi bildirin.

Dərsliyin 38-ci sə hi fə -
sindəki 5-ci şəkildə ətraf
mühitə müna si bət lə bağlı

fikirlənizi bildirin.

Ətraf mühitin 
təmizliyini qorumaq 

nə üçün vacibdir?



ÁÞËÌß ÖÇÐß ÑÓÌÌÀÒÈÂ ÃÈÉÌßÒËßÍÄÈÐÌß ÍÖÌÓÍßËßÐÈ
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1) Öçÿðèíäÿ éàøàäûüûìûç Éåð ùàíñû ôîðìàäàäûð?

À) ö÷áóúàã Á) êöðÿ Ú) êâàäðàò

2) Ãëîáóñäà âÿ äöíéà õÿðèòÿñèíäÿ ùàíñû ðÿíý ñóéó ýþñòÿðèð?

À) ìàâè Á) ãÿùâÿéè Ú) éàøûë

3) Éåð êöðÿñè ùÿì äÿ íåúÿ àäëàíûð?

À) Yåð ãàáûüû Á) Éåð ïëàíåòè Ú) Yåð ñàùÿñè

4) Öôöãöí úÿùÿòëÿðè íåúÿ àäëàíûð?

5) Öôöãöí úÿùÿòëÿðèíè ùàíñû öñóëëàðëà ìöÿééÿí åòìÿê îëàð?

6) ßòðàô ìöùèòè ÿí ÷îõ íÿ äÿéèøèð?

À) ùåéâàíëàð Á) èíñàíëàðûí ôÿàëèééÿòè          Ú) àüàúëàð

7) ßòðàô ìöùèòèí ãîðóíìàñûíà õèäìÿò åäÿí êèòàá íåúÿ àäëàíûð?

À) Éàøûë Kèòàá Á) Ãûðìûçû Kèòàá Ú) Ìàâè Kèòàá



8) Äÿíèçëÿðèí ñóéó íÿ ö÷öí è÷ìÿëè äåéèë?

À) îíà ÷îõëó êöðö ãàðûøäûüûíà ýþðÿ

Á) äóçëó îëäóüóíà ýþðÿ

Ú) îðàäà ýÿìèëÿð öçäöéöíÿ ýþðÿ

9) Úöìëÿëÿðè òàìàìëàéûí.

òîéóã, þðäÿê, ãàç                                                 ãóøëàðûäûð.

ýèúèòêÿí, áþéöðòêÿí, éîâøàí                                   áèòêèëÿðäèð.

ãàðïûç, éåìèø, ïîìèäîð, ëîáéà                                 áèòêèëÿðäèð.

10) Éåð íÿéèí ÿòðàôûíäà ôûðëàíûð?

À) Àéûí  Á)  Ýöíÿøèí   Ú) áóëóäëàðûí

11) Áó èøàðÿ íÿ äåìÿêäèð?

A) Ñèãàðåò éàíäûðûí.

B) Ñèãàðåò ÷ÿêìÿê ãàäàüàíäûð.

C) Áóðàäà ñèãàðåò ñàòûëûð.
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ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim bankanı stolun üstünə qoyub kapron qapaqla onu bağlamaq istəyir.
Plast mas qapaq dar olduğu üçün bankanı bağlamaq mümkün olmur. Bu zaman müəllim qaba
isti su tökür. Plast mas qapağı suda 1 dəqiqə saxlayandan sonra çıxarıb rahatca bankanın ağzına
keçirir.

Sonra şagirdlərə gördüklərini danışmağı təklif edir. Şagirdlərdən biri baş verənləri danı-
şan dan son ra müəllim sinfə sual verir:

– Nə üçün isti suya salandan sonra qapağı bankanın ağzına keçirmək asanlaşdı?
Şagirdlərin cavabları ümumiləşdirilir, nəticə çıxarılır ki, plastmas qapaq istidən genişlənir.
Müəllim izah edir ki, qapağın genişlənməsi onun temperaturunun yüksəlməsi ilə bağlıdır.
Tədqiqat sualı: Temperatur nədir? Onu necə ölçürlər?

16. ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐ Âß ÎÍÓÍ ÞË×ÖËÌßÑÈ

Ìÿçìóí õÿòòè: Òÿáèÿò âÿ áèç

Øàýèðä:

1.1.2. Âàðëûã âÿ ùàäèñÿëÿðè þéðÿíìÿê ö÷öí ìöâàôèã àâàäàíëûãëàðäàí ñÿðáÿñò
èñòèôàäÿ åäèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Òåìïåðàòóð àíëàéûøûíû ñàäÿ øÿêèëäÿ èçàù åäèð;
2. Òåðìîìåòðëÿ òåìïåðàòóðó þë÷ìÿê ö÷öí òåðìîìåòðäÿí ñÿðáÿñò èñòèôàäÿ

åäÿ áèëäèéèíè íöìàéèø åòäèðèð.

Ðèé.: 1.1.1., 4.1.4.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
ôÿðäè èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Ìöçàêèðÿ, 
ìöñàùèáÿ, 
ïðàêòèê èø

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, èø âÿðÿãëÿðè,
ïëàñòìàñ ãàïàã, áàíêà,

èñòè ñó, îòàã òåðìî -
ìåòðè, òèáá òåðìîìåòðè

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ
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ÒßÁÈßÒ ÙÀÄÈÑßËßÐÈ

Dərsliyin 40-cı səhifəsindəki mətn oxunur. Şəkil üzərində iş aparılır. 41-ci səhi fə nin sonun -
da verilən suallar cavablandırılır. Şagirdlər termometrlər haqqında ümu mi məlumatla tanış
olur, termometrin hissələri barədə təsəvvür əldə edirlər. Müəllim otaq və tibb termometrlərinin
nümunəsində oxuduqları və şəkildə gördüklərini əyani olaraq nümayiş etdirə bilər.

Tədqiqatın aparılması: Müəllim stolun üstünə içərisində su olan qablar qoyub şagirdlərə
sual verir: – Bu qablardakı sular fərqlənirmi? Gəlin yoxlayaq.

Şagirdlərin iştirakı ilə qablardakı suyun temperaturu termometrlə ölçülür və alınan müx tə -
lif qiymətlər lövhəyə yazılır. Sular arasındakı fərqin nədən ibarət olması izah edilir.

İnformasiyanın müzakirəsi: Mövzunun davamı olaraq aşağıdakı müzakirə sualları verilə
bilər: 

1. Təbiətdə istilik nə üçün lazımdır?
2. Hansı istilik mənbələrini tanıyırsınız?
Tətbiqetmə: Şagirdlərə paylanmış termometr şəkillərində termometrin göstəricisini müəy -

yən edib yazmağı təklif edə bilərsiniz.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, havanın, suyun, torpağın və s.

qız ma dərəcəsi daim dəyişir. Bu, temperatur adlanır. Temperatur termometr adlanan cihazla
ölçülür.

Qiymətləndirmə meyarları: izahetmə, nümayişetdirmə
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ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim əvvəlcədən qaynadılmış çayniki dövrəyə qoşur. Qaynayan çaynikin
qapağını qaldırır. Çaynikdən buxar qalxır və qapaqda su damcıları görünür. Sonra özü ilə gətir -
diyi buz parçasını göstərir. Şagirdlərə müraciətlə gördüklərini danışmağı təklif edir. 

Tədqiqat sualı: Su təbiətdə hansı hallarda olur?
Dərsliyin 42-ci səhifəsindəki mətn oxunur. 
Tədqiqatın aparılması: Müəllim şagirdləri üç qrupa bölür. Onlara iş vərəqlərinə suyun

buxar, maye və buz halla rı na aid bildiklərini yazmağı təklif edir.
I qrup. Suyun bərk halı necə yaranır? (Suyun qar, buz (dolu) halı, bunun səbəbinin onun

tem pe ra turunun  mənfi olması və s.)
II qrup. Suyun maye halı necə yaranır? (Onun temperaturunun müsbət olması)
III qrup. Suyun buxar və maye halını müqayisə edin. Suyun qaz (buxar) halı necə yaranır?

(Onun temperaturunun müsbət və daha yüksək olması)
IV qrup. Suyun dövran etməsinin səbəbini izah edin. 

17. ÒßÁÈßÒÄß ÑÓÉÓÍ ÄÞÂÐÀÍÛ

Ìÿçìóí õÿòòè: Òÿáèÿò âÿ áèç

Øàýèðä:

1.1.3. Ñóéóí òÿáèÿòäÿ äþâðàíûíû ñàäÿ øÿêèëäÿ òÿñâèð åäèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Ñóéóí òÿáèÿòäÿêè àãðåãàò ùàëëàðûíû òàíûäûüûíû íöìàéèø åòäèðèð;
2. Ñóéóí òÿáèÿòäÿ íåúÿ äþâðàí åòäèéèíè ñàäÿ øÿêèëäÿ èçàù åäèð.

À.ä.: 3.1.4.; Èíô.: 2.1.2.; Õ.ä.: 2.2.3.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Ìöçàêèðÿ, àëãîðèòì
öçðÿ òÿñâèð

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Ñó, ñòÿêàí, åëåêòðèê
÷àéäàíû, äÿðñëèê, èø
âÿðÿãëÿðè, õÿðèòÿ

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ



Qeyd: Qrup tapşırıqlarında mötərizə içərisində yazılanlar müəllim üçündür.

İnformasiyanın mübadiləsi və müzakirəsi: Qrupların təqdimatı dinlənildikdən sonra
müəllim suyun nə za man buxar, qar, buz formalarında olması, dumanın, buludun su ilə
bağlılığına aid məlumatlar verir.

Tətbiqetmə: Dərsliyin 43-cü səhifəsindəki 2-ci tapşırığın yerinə yetirilməsini təklif edə bilər siniz.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər öyrənirlər ki, su təbiətdə daim dövr edir. Maye

halında olan su Günəşin təsiri altında buxara, buxar soyuduqda isə yağışa çevrilib yerə qayıdır.
Bu proses fasiləsiz olaraq davam edir.

Qiymətləndirmə meyarları: nümayişetdirmə, izahetmə
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ÒßÁÈßÒ ÙÀÄÈÑßËßÐÈ

1. Mən suyun təbiətdəki hallarını tanıyıram.

2. 
Mən suyun necə dövran etdiyini başqalarına
izah edə bilərəm.

Özünüqiymətləndirmə cədvəli

«Hə» – cavabını verirsinizsə –
«Yox» cavabını verirsinizsə –
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ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim şagirdlərə bir tapmaca verir:
İlçə adlı bir kişi çölə çıxıb dörd dəfə qollarını yana açdı. Hər açanda qollarından üç quş

uçurdu. Birinci dəfə qollarını açanda qarlar əriməyə başladı, ağaclar göyərdi, çəmənləri yaşıl
otlar və çiçəklər bürüdü, çaylar daşmağa başladı. İkinci dəfə qollarını açanda hava istiləndi.
Meyvələr və taxıllar yetişdi. Üçüncü dəfə soyuq küləklər əsdi. Yarpaqlar ağaclardan töküldü.
Dördüncü dəfə qar yağdı və çaylar dondu.

Şagirdlər tapmacanın cavabını tapırlar.
Tədqiqat sualı: Fəsillərin hansı xüsusiyyətləri var?
Dərsliyin 44-cü səhifəsindəki mətn oxunduqdan sonra şəkillər nəzərdən keçirilir. 
Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər «Qış», «Yaz», «Yay», «Payız» adları ilə dörd qrupa bö -

lü nürlər. Lövhədən bütün mövsümlərə aid geyimlərin adı və onlara aid əlamətlər (palto, çətir,

18. ÔßÑÈËËßÐ

Ìÿçìóí õÿòòè: Òÿáèÿò âÿ áèç. 

Øàýèðä:

1.1.1. Âàðëûã âÿ ùàäèñÿëÿðè õàðàêòåðèê ÿëàìÿòëÿðèíÿ ýþðÿ ãðóïëàøäûðûð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Ôÿñèëëÿðè ÿëàìÿòëÿðèíÿ ýþðÿ ãðóïëàøäûðûð;
2. Ùÿð ôÿñèëäÿ áàø âåðÿí äÿéèøèêëèêëÿðè øÿðù åäèð.

À.ä.: 1.2.1.; Òåõ.: 3.1.1.; Ò.è.: 2.2.2.; Èíô.: 2.1.2.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Áåéèí ùÿìëÿñè (òàï-
ìàúà), karusel, 
Venn diaqramû

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, èø âÿðÿãëÿðè,
ðÿíýëè êàðàíäàøëàð,

ìàðêåðëÿð

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ



şərf, sandal, gödəkcə, qar, novruzgülü, qolsuz köynək, xizək, uzunboğaz çəkmə, saralmış yar -
paq, buz, qızmar  günəş və s.) yazıl mış kağız asılır.

Hər qrup öz adına uyğun fəslin əlamətlərini yazır, ona uyğun paltar seçir və onun şəklini
çəkir. Sonra vərəqi karusel üsulu ilə digər qrupa ötürür.

İnformasiyanın mübadiləsi və müzakirəsi: Hər qrupun lideri tədqiqat haqqında məlumat
ver dik dən sonra iş vərəqini lövhədən asır. Müəllim müzakirə zamanı suallarla şagirdləri
mülahizələrini əsaslandırmağa yönəldə bilər.

1. Nə üçün yayda şlyapa geyinmək məsləhət görülür?
2. Payızda istirahətə getsəniz, özünüzlə hansı paltarları götürərdiniz?
3. Müxtəlif vaxtlarda insanların geyimlərinin müxtəlif olması nə ilə bağlıdır?
Tətbiqetmə: Cütlərə Venn diaqramında fəsilləri müqayisə etməyi tapşıra bilərsiniz.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, fəsillər dəyişdikcə hava şəraiti,

buna uyğun olaraq ətraf aləm və canlıların həyat tərzi dəyişir. 
Qiymətləndirmə meyarları: qruplaşdırma, şərhetmə
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ÒßÁÈßÒ ÙÀÄÈÑßËßÐÈ



ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim lövhədən müxtəlif coğrafi obyektlərin təsviri olan şəkillər asır. Ayrı-
ayrı şəkillərdə dağlar, düzənlik, meşə, göl, çay və s. təsvir olunmuşdur. Şagirdlərdən şəkillərdə
nələr təsvir olunduğu soruşulur. Şagirdlər sualı cavablandırırlar. Müəllim bunların coğrafi
obyektlər olduğunu izah edir. Sonra sinfə müraciətlə deyir: 

– Bu gün biz bu coğrafi obyektlərin necə yaranması barədə məlumat əldə edəcəyik.
Tədqiqat sualı formalaşdırılır.

I qrup. Adi təbiət hadisələrinin təsiri ilə ətraf mühit necə dəyişir. Fikrinizi yazın.
II qrup. Həmin prosesi rəsmlər vasitəsilə təsvir edin.
III qrup. Hansı təbii fövqəladə hadisələr ətraf mühiti dəyişir? Fikrinizi yazın.
IV qrup. Həmin prosesi rəsmlər vasitəsilə təsvir edin.

Qeyd. İşçi qruplar yaradılarkən şagirdlərin arzusuna uyğun olaraq seçim etməsinə imkan verilir.
Yəni işləmək üçün öz istəklərinə əsasən I, III, yaxud II, IV qrupları seçə bilərlər.

ÁÈÇ ÒßÁÈßÒÈÍ ÞÂËÀÄÛÉÛÃ 
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19. ÉÅÐ ÑßÒÙÈ ÍÅÚß ÄßÉÈØÈÐ?

Ìÿçìóí õÿòòè: Òÿáèÿò âÿ áèç

Øàýèðä:

1.2.1. Úîüðàôè îáéåêòëÿðèí (äàü, òÿïÿ, äÿðÿ, äöçÿíëèê, ÷àé, ýþë) éàðàíìà ñÿ -
áÿáëÿðèíè èçàù åäèð. 

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:
1. Úîüðàôè îáéåêòëÿðèí (äöçÿíëèêëÿð, ÷àéëàð, ñÿùðàëàð âÿ ñ.) éàðàíìàñûíäà

òÿáèÿò ùà äè ñÿ ëÿ ðè íèí ðîëóíó èçàù åäèð.

À.ä.: 1.2.1.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Áåéèí ùÿìëÿñè,
ìöçàêèðÿ, êàðóñåë

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, øÿêèëëÿð,
èø âÿðÿãëÿðè

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ



Tədqiqat sualı: Coğrafi obyektlər necə yaranır?
Tədqiqatın aparılması: 46–48-ci səhifələrdəki mətn oxunur. Şagirdlərə təbiət hadisələri

zamanı yer üzərində yara nan dəyişikliklər barədə məlumat verilir.
İnformasiya mübadiləsi: Hər qrupdan bir şagird işlərin nəticəsini təqdim edir. Qruplar bir-

birinin işləri ilə tanış olur.
İnformasiyanın müzakirəsi: Bu mərhələdə müzakirə üçün aşağıdakı suallar verilə bilər: 
– Hansı təbii fövqəladə  ha disələri tanıyırsınız? 
– Göygöl hansı dağın uçqunu nəticəsində yaranmışdır?
Tətbiqetmə: «Yaşadığım ərazidə coğrafi obyektlər» adlı mətn tərtib etməyi tapşıra bi lər -

siniz.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, yer səthində yaranan dəyişik lik -

lərin səbəbi külək, yağış, sel, zəlzələ və s. kimi təbiət hadisələridir.
Qiymətləndirmə meyarları: izahetmə
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ÒßÁÈßÒ ÙÀÄÈÑßËßÐÈ 



1) Áóíëàðäàí ùàíñû òÿáèÿò ùàäèñÿñè äåéèë:

À) ÷àéûí äàøìàñû Á) ìÿíçèëäÿ êðàíäàí ñó àõìàñû

Ú) àüàúëàðäà ìåéâÿ éåòèøìÿñè

2) Ñó íÿéèí òÿñèðè èëÿ áóõàðëàíûð?

À) áóëóäëàðûí Á) Àéûí Ú) Ýöíÿøèí

3) Ýöíÿøëÿ áàüëû îëàí ùàíñû òÿáèÿò ùàäèñÿëÿðèíè òàíûéûðñûíûç?

Úàâàáûíûçû éàçûí:

4) Úöìëÿíè òàìàìëàéûí:

Áÿäÿíèí éöêñÿê ùÿðàðÿòè ___________________ ÿëàìÿòèäèð.

5) Éåð ãàáûüûíûí áÿçè ùèññÿëÿðè íÿ çàìàí òèòðÿéèð?

À) ñåë ýÿëÿíäÿ            Á) çÿëçÿëÿ îëàíäà          Ú) éàüûø éàüàíäà

6) Òåðìîìåòðëÿ íÿéè þë÷öðëÿð?

À) ùöíäöðëöéö Á) èñòèëèéè    Ú) óçóíëóüó

7) Ñóéóí áóõàð ùàëûíà êå÷ìÿñè ö÷öí î:

À) ñîéóìàëûäûð            Á)  áóçà ÷åâðèëìÿëèäèð Ú) ãûçìàëûäûð
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ÁÞËÌß ÖÇÐß ÑÓÌÌÀÒÈÂ ÃÈÉÌßÒËßÍÄÈÐÌß ÍÖÌÓÍßËßÐÈ
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8) Ùÿð ôÿñëèí ÿëàìÿòëÿðèíè éàçûí.

Éàçäà     ______________________________________________________

Éàéäà     ______________________________________________________

Ïàéûçäà   ______________________________________________________

Ãûøäà ______________________________________________________

9) Àüàúëàð ùàíñû ôÿñèëäÿ äèíúÿëèð?

À) éàç ôÿñëèíäÿ Á) éàé ôÿñëèíäÿ Ú) ãûø ôÿñëèíäÿ

10) Úöìëÿëÿðè òàìàìëàéûí:

À) Ãûøäà ÿí ÷îõ   _______   éàüûð.

Á) Ãàð éóìøàãäûð, áóç áÿðêäèð, ñó  _______________ .

Ú) Àïðåë  _______ àéûäûð.

11) Òÿáèè ôþâãÿëàäÿ ùàäèñÿ ùàíñûäûð?

À) çÿëçÿëÿ Á) ôÿñëèí äÿéèøìÿñè Ú) àõøàìûí äöøìÿñè

12) Ýþéýþë ùàíñû òÿáèÿò ùàäiñÿñè íÿòèúÿñèíäÿ éàðàíìûøäûð?

À) ãàñûðüà Á) çÿëçÿëÿ Ú) ñåë

13) Úöìëÿíè òàìàìëàéûí: 

×àéëàð ____________________ íÿòèúÿñèíäÿ éàðàíûð.
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ÁÈÇ ÂßÒßÍÄÀØÛÃ 

ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim iki boşqabda üç müxtəlif rəngli düyməni qarışdıraraq 2 qaba tökür.
Boşqablardan bi rini bir şa girdin qarşısına qoyur və düymələri rənglərinə görə seçib ayırmağı
tapşırır. İkinci qabdakı düy mə ləri ayırmağı isə üç şagirdə həvalə edir. Təbii olaraq üç şagird işi
daha tez yerinə yetirir. Sinfə müra ciətlə bunun səbəbini izah etmək təklif olunur. Şagirdlər
fikirlərini söyləyirlər. Müəllim buna oxşar başqa motivasiya da yarada bilər.

Tədqiqat sualı: Kollektiv necə yaranır?
Dərsliyin 50-ci səhifəsindəki mətn oxunur, şəkillər müqayisə edilir. 51-ci səhifə dəki

şəkillər əsasında müqayisələr aparılır. Suallar cavablandırılır.
Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər üç qrupa bölünür və onlara iş vərəqləri paylanır. Onlar

«fərd nədir», «ailə nədir» və «kollektiv nədir» sualları ətrafında bu haqda bildiklərini vərəqlərə
yazırlar.

İnformasiya mübadiləsi: Qrup üzvləri öz tədqiqatlarını təqdim edirlər.

20. ÝÖÚ ÁÈÐËÈÊÄßÄÈÐ

Ìÿçìóí õÿòòè: Ôÿðä âÿ úÿìèééÿò

Øàýèðä:

2.1.1. «Ôÿðä», «àèëÿ» âÿ «êîëëåêòèâ» àíëàéûøëàðûíû ôÿðãëÿíäèðèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä: 

1. Ôÿðä, àèëÿ âÿ êîëëåêòèâ àíëàéûøëàðûíû ôÿðãëÿíäèðèð;
2. Êîëëåêòèâäÿ áèðýÿ ôÿàëèééÿòèí ÿùÿìèééÿòèíè øÿðù åäèð.

Ô.ò.: 4.1.2.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Ïðîáëåìèí ùÿëëè,
ñþç àññîñèàñèéàñû

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, 
èø âÿðÿãëÿðè,

ðÿíýëè äöéìÿëÿð

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ
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İnformasiyanın müzakirəsi: Müzakirə zamanı «fərd», «ailə» və «kollektiv» anlayışlarının
mahiy yətinin açılmasına, ailənin qohumluq münasibətləri, kollektivin bir yerdə çalışan insan -
ların münasi bətləri əsasında yaranmasına üstünlük verilir. Müəllim müzakirəni yekunlaşdırır.

Tətbiqetmə: Şagirdlərə ailə ilə kollektivi Venn diaqramında müqayisə etməyi tapşıra
bilərsiniz. 

Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər «fərd», «ailə», «kol lektiv» anla yışları ilə tanış olurlar.
Öyrənirlər ki, insanların həmişə bir-birinə ehtiyacı var. Buna görə də onlar ailələrdə və
kollektivlərdə olur. Ailə qohumluq, kollektiv isə birgə çalışmaq əsasında yaranır. 

Qiymətləndirmə meyarları: fərqləndirmə, şərhetmə

ÈÍÑÀÍËÀÐ ÀÐÀÑÛÍÄÀ

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Ôÿðä, àèëÿ âÿ êîëëåê-
òèâ àíëàéûøëàðû
áàðÿäÿ öìóìè

biliklər nümayiş etdirir.

Ôÿðä, àèëÿ âÿ êîëëåê-
òèâ àíëàéûøëàðûíû

ìöÿëëèìèí êþìÿéè
èëÿ ôÿðãëÿíäèðèð.

Ôÿðä, àèëÿ âÿ êîëëåê-
òèâ àíëàéûøëàðûíû

ôÿðãëÿíäèðÿðêÿí áÿçè
ñÿùâ ëÿðÿ éîë âåðèð.

Ôÿðä, àèëÿ âÿ êîëëåê-
òèâ àíëàéûøëàðûíû ñÿð-

áÿñò ôÿðãëÿíäèðèð.

Êîëëåêòèâèí áèðýÿ
÷àëûøàí èíñàíëàðûí

áèðëèéè îëması barədə
öìóìè biliklər
nümayiş etdirir.

Êîëëåêòèâäÿ áèðýÿ
ôÿàëèé éÿòèí 

ÿùÿìèééÿòèíè 
ìöÿëëèìèí êþìÿéè

èëÿ øÿðù åäèð.

Êîëëåêòèâäÿ áèðýÿ
ôÿàëèé éÿòèí 

ÿùÿìèé éÿòèíè øÿðù
åäÿðêÿí áÿçè 

ñÿùâëÿðÿ éîë âåðèð.

Êîëëåêòèâäÿ áèðýÿ 
ôÿàëèé éÿòèí 

ÿùÿìèééÿòèíè 
ñÿðáÿñò øÿðù åäèð.
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ÁÈÇ ÂßÒßÍÄÀØÛÃ 

ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim sualla şagirdlərə müraciət edir: «Mənzilinizdə yaşamaq sizin vəzifə -
niz dir, yox  sa hüququnuz?» Şagirdlər fərdi şəkildə cavablar verirlər. Bu cavabların sərbəst
əsaslandırılması üçün şərait yaradılır. Fikirlər ümumiləşdirilir. Bu, insanların hüququdur.

Tədqiqat sualı: Uşaqların hansı hüquqları var?
52–53-cü səhifələrindəki mətn oxunur. Şagirdlər bu material əsa sında cə miy yətdə uşaq

hüquqları haqqında təsəvvür əldə edirlər.
Tədqiqatın aparılması: Uşaqlar qruplara bölünürlər. Lövhədən tədqiqatın mahiyyəti ilə

bağlı sözlər (təhsil almaq, istirahət, idman zalından istifadə və s.) yazılmış kağız asılır. Hər
qrupun iş vərə qində tədqiqat tap şırığı yazılır:

21. ÙÖÃÓÃËÀÐÛÌÛÇ ÃÎÐÓÍÓÐ

Ìÿçìóí õÿòòè: Ôÿðä âÿ úÿìèééÿò

Øàýèðä:

2.4.2. Þçöíöí âÿ éîëäàøëàðûíûí ùöãóãëàðûíûí ïîçóëìàñû ùàëëàðûíà ìöíàñè-
áÿò áèëäèðèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Þçöíöí âÿ éîëäàøëàðûíûí ùöãóãëàðûíû ñàäÿ øÿêèëäÿ èçàù åäèð;
2. Ùöãóãëàðûíûí ïîçóëìàñû ùàëëàðûíà ìöíàñèáÿò áèëäèðèð.

À.ä.: 1.2.1.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Áåéèí ùÿìëÿñè,
ìöçàêèðÿ

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, 
èø âÿðÿãëÿðè,

øÿêèëëÿð

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ

I qrup II qrup III qrup

Məktəbdə hüquqlarımız
1
2
3

Məktəbdənkənar hüquqlarımız
1
2
3

Hüquqlarımızı kim qoruyur?
1
2
3
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Qeyd: Siz hüquqlarla bərabər vəzifələrə aid sözlər də yaza və bu barədə şagirdləri məlu mat landıra
bilərsiniz. Şagirdlər vəzifələri hüquqlardan fərqləndirərək yalnız hüquqlarına aid olan
sözləri seçməlidirlər.

İnformasiya mübadiləsi: I qrup evdəki hüquqlarla (mənzil, istirahət, birgəyaşayış, vali -
deyn qay ğısı) bağlı, II qrup məktəbdəki hüquqlarla (təhsil almaq, idman zalından, kitab xa na -
dan, kompüterdən və s-dən istifadə) bağlı, III qrup hüquqların qorunması (dövlət tərəfindən,
hər kəsin özü və yoldaşları tərə findən) barədə tədqiqatlarını elan edir.

İnformasiyanın müzakirəsi: Müzakirə zamanı şagirdlərin hüquq və vəzifələri bir-birindən
fərqlən dir mək, evdəki hüquqlarla məktəbdəki hüquqları qarışdırmamaq, hüquq pozulmalarına
münasibət bil dirmək bacarıqları diqqət mərkəzində durur. Yardımçı, düşündürücü suallardan
istifadə edilir. Məsələn:

– Məktəbin kitabxanasından istifadə hüququnuz pozulsa, kimə müraciət edərdiniz?
Tətbiqetmə: Şagirdlərə dərsliyin 53-cü səhifəsindəki 1 və 2-ci tapşırığı icra etmək təklif

olu na bilər.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, ölkəmizdə hər bir vətən da şın

yaşamaq, təhsil almaq, istirahət etmək, müalicə olunmaq, fikrini sər bəst ifadə etmək, ailə qur -
maq, mənzil və s. hüquqları var. Bu hüquqlar həyatımızın əsas qanu nu olan Konstitusi yamızda
öz əksini tapmışdır. Vətəndaşların hüquqları dövlət tərəfindən qo runur.

Qiymətləndirmə meyarları: izahetmə, münasibətbildirmə

ÈÍÑÀÍËÀÐ ÀÐÀÑÛÍÄÀ
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ÁÈÇ ÂßÒßÍÄÀØÛÃ 

ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim şagirdlərə belə bir hekayə danışır:
«İki qonşu vardı. Bir dəfə qonşular dalaşıb küsdülər. Aradan bir müddət keçdikdən sonra qon -

şular dan biri bərk xəstələndi. Qonşu bundan xəbər tutdu, ancaq qonşusu ilə küsülü olduğu na görə
köməyə ehti yacı olduğunu bilsə də, ona baş çəkmədi».

Hekayəni danışandan sonra müəllim şagirdlərə sual verir:
– Sizcə, qonşu düzmü hərəkət etdi?
– Siz onun yerində olsa idiniz, necə hərəkət edərdiniz?  
Şagirdlər suallara mümkün cavabları verirlər. 
Tədqiqat sualı: İnsanlar nə üçün yaxşı olmağa çalışırlar?

22. ÌßÍßÂÈ ÊÅÉÔÈÉÉßÒËßÐ

Ìÿçìóí õÿòòè: Ôÿðä âÿ úÿìèééÿò. Ìÿíÿâèééàò

Øàýèðä:
2.1.2. Þçöíöí âÿ éîëäàøëàðûíûí êîëëåêòèâ äàõèëèíäÿêè ôÿàëèééÿòèíÿ ìöíàñèáÿò

áèë äèðèð;
3.2.1. Øÿõñèééÿòè ôîðìàëàøäûðàí ìÿíÿâè êåéôèééÿòëÿðè (ìÿðùÿìÿò, àèëÿéÿ âÿ âÿ -

òÿíÿ ìÿùÿááÿò, äöøìÿíÿ íèôðÿò, ñÿùâèíè åòèðàô åòìÿê) øÿðù åäèð;
3.2.2. Ìÿíÿâèééàòà çèää õöñóñèééÿòëÿðÿ (êèí, íèôðÿò, ëàãåéäëèê) ìöíàñèáÿò áèë-

äèðèð;
3.4.1. Ìÿíÿâè áîðú (äÿñòÿê îëìàã, ìÿðùÿìÿò, øÿôãÿò âÿ éàðäûì ýþñòÿðìÿê)

ùàããûíäà áèëèêëÿðèíè èçàù åäèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Þçöíöí âÿ éîëäàøëàðûíûí êîëëåêòèâ äàõèëèíäÿ ôÿàëëèééÿòèíè äÿéÿðëÿíäèðèð;
2. Êèí, íèôðÿò âÿ ëàãåéäëèê êèìè êåéôèééÿòëÿðÿ ìöíàñèáÿò áèëäèðèð;
3. Èíñàí ö÷öí ìöñáÿò êåéôèééÿòëÿðè øÿðù åäèð;
4. Ìÿíÿâè áîðú àíëàéûøûíû ñàäÿ øÿêèëäÿ èçàù åäèð. 

À.ä.: 1.2.1., 3.1.4.; Ô.ò.: 4.1.2.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Ìöñàùèáÿ, 
ìöçàêèðÿ

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, 
èø âÿðÿãëÿðè

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ
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Qeyd: Siz mənəvi keyfiyyətlərlə bağlı rollu oyun qurmağa imkan verən  kiçik dialoq, mətn də tərtib
edə bilərsiniz.

54–57-ci səhifələrdəki mətnlər oxunur, suallar cavablandırılır. 54-cü səhifədəki 1-ci şəkildə
«Bu uşaq düzgün hərəkət etmir. Səncə, nə üçün?» sualını cavablandırarkən onun xəstə insan yatan
otaqda televizora baxmasından başqa, televizorun qarşı sın da düzgün əyləşməməsini də diqqətə
çatdırın.

Tədqiqatın aparılması: Müəllim şagirdləri üç qrupa bölür. Qruplara: 
1. Hansı keyfiyyətləri yaxşı hesab edirsiniz? Nə üçün? 
2. Hansı keyfiyyətləri mənfi hesab edirsiniz? Nə üçün? 
3. Kinli olmaq nə üçün pisdir? 
4. Qayğıkeş in san lar olmasa, nə baş verər? sualları yazılmış iş vərəqləri verilir.
İnformasiya mübadiləsi: Hər qrupdan bir nəfər şagird qrup üzvlərinin işini təqdim edir.
İnformasiyanın müza ki rəsi: Bu mərhələdə aşağıdakı müzakirə suallarından istifadə etmək olar:  
– Kimsə sizə yardım gös tə rən də hansı hisləri keçirirsiniz?
– Nə zaman yardıma ehti yacınız olur?
Tətbiqetmə: a) Dərsliyin 55-ci səhifəsində Nizami Gəncəvinin aforizmi ilə bağlı tapşırığın

icra sını təklif edə bilərsiniz, b) yaxud mərhəmət, xeyir xah lıq, kin, ni frət, laqeydlik, qayğıkeşlik
paxıllıq, doğruçuluq, xəbərçilik və s. sözlər yazılmış və rəq lər  paylayıb söz lərin qarşısında uyğun

işarəni çəkməyi təklif edə bilərsiniz ( ). 
Nəticə və ümu miləş dir mə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik

insanları ailədə və kol lek tiv də çox se vir lər. Kin, nifrət, la qeyd lik insanı hör mətdən salır. Hörmət
qazanmaq üçün xeyirxah, qayğıkeş olmaq lazımdır. Dəstək olmaq, mər həmət, şəfqət və yardım
göstərmək insanlıq borcudur. Bu, mənəvi borcdur.

Qiymətləndirmə meyarları: dəyərləndirmə, münasibətbildirmə, şərhetmə, izahetmə

ÈÍÑÀÍËÀÐ ÀÐÀÑÛÍÄÀ
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ÁÞËÌß ÖÇÐß ÑÓÌÌÀÒÈÂ ÃÈÉÌßÒËßÍÄÈÐÌß ÍÖÌÓÍßËßÐÈ

1) «_____ ÿëäÿí ñÿñ ÷ûõìàç» úöìëÿñè ùàíñû ñþçëÿ áàøëàìàëûäûð?

A) èêè B) ÷îõ C) òÿê

2) Kîëëåêòèâ, ìÿêòÿá, àèëÿ ñþçëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ úöì ëÿ ëÿ ðè òàìàìëà.

A) Óøàãëàðûí òÿùñèë àëäûüû éåð __________ îëóð.
B) Áèð éåðäÿ ÷àëûøàíëàð __________ îëóð.
C) Àòà, àíà, ãàðäàø, áàúû áèðëèêäÿ __________ îëóð.

3) Àøàüûäàêû ñþçëÿðäÿí ùàíñû êîëëåêòèâ ñþçö èëÿ éàõûíìÿíàëûäûð?

A) úöò B) òÿê C) èíñàí òîïëóñó

4) Àçéàøëû óøàüûí ïóë ãàçàíìàã ö÷öí èøëÿäèëìÿñè íÿäèð?

À) óøàüûí òÿðáèéÿ öñóëóäóð Á) óøàüûí áîðúóäóð

Ú) óøàüûí ùöãóãóíóí ïîçóëìàñûäûð

5) Íÿ çàìàí ùöãóãëàðûíû ïîçóëìóø ùåñàá åäèðñÿí?

6) Êèìÿ ëàãåéä àäàì äåéèðëÿð?

À) àçäàíûøàí àäàìà Á) òÿíáÿë àäàìà

Ú) ùå÷ íÿéÿ ÿùÿìèééÿò âåðìÿéÿí àäàìà

7) Äöç äàíûøìûð, ùÿð øåéèí ÿêñèíè äåéèð. Áåëÿ àäàìà íÿ äåéèðëÿð?

À) õÿáÿð÷è Á) ãîðõàã Ú) éàëàí÷û
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8) Õîøóí ýÿëìÿéÿí õöñóñèééÿòëÿðè ïîç. Ñå÷èìèíè ÿñàñëàíäûð: ãîðõàãëûã, õÿñèñ -
ëèê, èýèäëèê, ÷àëûøãàíëûã, ëàãåéäëèê, êèíëè îëìàã

9) «Éàõøûëûã» ñþçöíöí ÿêñè îëàí ñþçö ýþñòÿð.

À) ÿìÿêñåâÿðëèê              Á) óòàíúàãëûã            Ú) éàìàíëûã

10) Éàõøûëûã, ìÿðùÿìÿò, ùþðìÿò ___________. Áó ñûðàéà àøàüûäàêû ñþçëÿð äÿí
ùàíñûíû ÿëàâÿ åòìÿê îëàð?

À) èñòèðàùÿò                  Á) ÿìÿê                   Ú) ãàéüû  

11) Ñÿíúÿ, ãàéüûéà êèìëÿðèí äàùà ÷îõ åùòèéàúû âàð? Ôèêðèíè éàç.

12) Ñèçÿ ýÿëÿí ãîíàãëàðà íåúÿ ìöðàúèÿò åäèðñÿí?

À) Õîø ýÿëìèñèíèç! Á) Ìÿíÿ íÿ ýÿòèðìèñèíèç?      Ú) Ñàëàìàò ãàëûí!

13) Êèìëÿðÿ «Àëëàù øÿôà âåðñèí» äåéèëèð?

À) îéóíäà óäóçàíëàðà        Á) õÿñòÿëÿðÿ        Ú) éîðüóí îëàíëàðà

14) Àøàüûäàêûëàðäàí íÿéè ãàçàíìàã èñòÿìèðñÿí?

A) íèôðÿòè B) ùþðìÿòè C) èíàìû

15) Ñÿùâ ùÿðÿêÿòèíÿ ýþðÿ öçð èñòÿéÿí èíñàíà íåúÿ ìöíàñèáÿò áÿñëÿéèðñÿí?

À) ïèñ         Á) öçð èñòÿéÿí èíñàíäàí õîøóì ýÿëìèð        Ú) éàõøû
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ÁÈÇ ÂßÒßÍÄÀØÛÃ 

ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim aşağıdakı sözləri üç sırada olmaqla lövhəyə yazır.
Allah, məscid, kilsə...
Sonra şagirdlərdən soruşur:
– Bu sözlər hansı anlayışla bağlıdır?
Şagirdlərin cavabları dinlənilir. Şagirdlər bu sözlərin dinlə bağlı olduğunu söyləyirlər.
Tədqiqat sualı: Din nədir və hansı dinlər var?
58-ci səhifədəki materialların öyrənilməsi ilə şagirdlər İslam dinindən baş qa, xris tian,

yəhudi dinləri, məscid, kilsə, sinaqoq haqqında məlumatlara yiyələnir, dinin qə bul olunma sı -
nın könüllü olduğunu öyrənirlər.

23. ÄÈÍËßÐ

Ìÿçìóí õÿòòè: Ìÿíÿâèééàò

Øàýèðä:

3.3.1. Íöìóíÿëÿð ÿñàñûíäà ìöõòÿëèô äèíëÿðèí ìþâúóäëóüóíó èçàù åäèð;
3.3.2. Äèíëÿðèí öìóìè úÿùÿòëÿðèíè èçàù åäèð. 

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Ñÿìàâè äèíëÿðèn adlarûíû bildiyini íöìàéèø etdirir;
2. Ñÿìàâè äèíëÿðèí îõøàð âÿ ôÿðãëè úÿùÿòëÿðèíè èçàù åäèð.

À.ä.: 1.2.1.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Àíëàéûøûí ÷ûõàðûë-
ìàñû, àëãîðèòìèí 

÷ûõàðûëìàñû

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, Ãóðàí,
èø âÿðÿãëÿðè, 

øÿêèëëÿð

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ
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İnformasiya mübadiləsi və müzakirəsi: Qrup təmsilçiləri tapşırıqların icrası ilə bir-birini
tanış edirlər. Qeyri-dəqiqlik olduğu halda müəllim müdaxilə edə bilər.

Müəllim ümumiləşdirməyə xidmət edən suallar verə bilər.
Tətbiqetmə: Bu mərhələdə dinləri Venn diaq   ra mın dan müqayisə etməyi tapşıra bilərsiniz.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, dinə etiqad edən insanlar

yaşadıqları dünyadan başqa dünyanın da varlığına inanırlar. 3 təkallahlı din vardır. Bunlar:
yəhudilik, xristianlıq və islamdır. Dinlər ümu mi və fərqli cəhətlərə malikdir. İnsanların dini
qəbul etməsi və ibadət etməsi könül lüdür.

Qiymətləndirmə meyarları: nümayişetdirmə, izahetmə

ÌßÍßÂÈ Âß ÌÀÄÄÈ ÄßÉßÐËßÐ

İş vərəqi 1 İş vərəqi 2 İş vərəqi 3

......... müsəlmanların dinidir. 
Müsəlmanların dini kitabı .........

adlanır.
Məscid ......... ibadət yeridir.
Müsəlmanlar ......... inanırlar.

İncil ......... dini kitabdır.
Xristianlar ......... ibadət edirlər.

Xristianlar ......... inanırlar.

Yəhudilər ......... inanırlar.
......... sinaqoqda ibadət edirlər.
Yəhudilərin dini kitabı .........

adlanır.

Tədqiqatın aparılması: Bu zaman müəllim şagirdlərin I sinifdə dinə aid öyrəndiklərini də
xatırlada bilər. Üç qrupa bölünmüş şagirdlərə aşağıdakı məzmunda iş vərəqləri paylanır. Şa -
gird lər nöqtələrin ye rinə lazımi sözləri yazırlar.



76

ÁÈÇ ÂßÒßÍÄÀØÛÃ 

ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim lövhədə dairə çəkir, içərisinə «?» işarəsi qoyur və dairənin kənar la -
rında pul anlayışına aid sözlər yazır.

Müəllim şagirdlərə sualla müraciət edir:
– Sizcə, dairənin ətrafında qeyd olunan sözlər nəyi bildirir?

Anlayış şagirdlər tərəfindən müəyyən edildikdən sonra «?» işarəsinin yerində pul sözü
yazılır. Müəllim pulun başqa xüsusiyyətlərini də şagirdlərdən soruşub dairənin ətrafında yaza
bilər.

Tədqiqat sualı: Azərbaycanın milli pul vahidi hansılardır?

24. ÌÈËËÈ ÏÓËÓÌÓÇ

Ìÿçìóí õÿòòè: Ôÿðä âÿ úÿìèééÿò

Øàýèðä:

2.2.3. Ìèëëè ïóëëà ìöâàôèã ùåñàáëàìàëàð àïàðûð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Ìèëëè ïóë íèøàíëàðûíû (ìàíàòû âÿ ãÿïèéè) íîìèíàëëàðûíà ýþðÿ ñÿðáÿñò ôÿðã-
ëÿíäèðèð;

2. Ïóëëà ñàäÿ ùåñàáëàìàëàð àïàðûð.

Ðèé.: 1.1.1., 4.2.3.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Àíëàéûøûí 
÷ûõàðûëìàñû,
ìöçàêèðÿ

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê,
ìèëëè ïóë âàùèäëÿðè,

éàõóä îíëàðûí øÿêèëëÿðè

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ

O, kağızdan və me -

taldan hazırlanır ?

Onunla nə isə

alırlar

O, yüngüldür
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Dərsliyin 60–61-ci səhi fə lərin dəki şəkillər və materialın əsasında iş zamanı şagirdlərin
fəaliyyəti bir daha Azərbaycan pullarının tanın masına, onun əməkhaqqı, də yər ölçüsü olma -
sına yönəldilir.

Tədqiqatın aparılması: I qrupa kağız manatların adlarını çoxdan aza, II qrupa qəpik
pulla rın adla rını azdan çoxa iş vərəqlərinə yazmaq tapşırılır. III qrupa təqdim edilən iş
vərəqində isə üstündə qiymət yazılmış əşyalar və müəyyən məbləğ pul göstərilir. Sual: Bu pula
hansı əşya ları almaq olar? IV qrupa isə pulun, ilk növbədə, nələrə xərclənməsini müəyyən
etmək tapşırılır.

Qeyd: Sinifdə mağazada alış-veriş prosesini göstərən oyun da keçirmək olar.

İnformasiya müba diləsi: Hər qrupdan bir nəfər şagird öz tədqiqatının nəti cə lərini elan
edir. Qrup lar bir-birinin işləri ilə tanış olurlar.

İnformasiyanın müza kirəsi: Müzakirə zamanı şagirdlərin milli pul vahid lərini fərqlən dir -
mək, müəy  yən hesablamalar aparmaq baca rıqlarını nümayiş etdir mə lərinə şərait yaradılır.

Tətbiqetmə: Bu mərhələdə siz sadə hesablamalar tələb edən kiçik tapşırıqlar verə bilər -
siniz. Tapşırıqların  icrası zamanı şagirdlərin milli pulla sadə riyazi hesablamalar aparmaq ba -
carığı yoxlanılır. 

Nəticə və ümumi ləş dir mə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, pul nominallarını fərq  lən dir məyi,
pulla necə davranmağı və pulun əhəmiyyətini öyrənməklə yanaşı, həm də ona hörmətlə
yanaşmaq lazımdır. 

Qiymətləndirmə meyarları: fərqləndirmə, sadə hesablamalar aparma

ÌßÍßÂÈ Âß ÌÀÄÄÈ ÄßÉßÐËßÐ
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ÁÈÇ ÂßÒßÍÄÀØÛÃ 

ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim sinfə müraciət edərək sual verir:
– Cibxərcliyi nədir?
Şagirdlərin cavabları dinlənilir. Cibxərcliyinin hər bir şagirdin şəxsi büdcəsi olması fikri

for ma laşdırılır. Sonra tədqiqat sualı verilir. 
Tədqiqat sualı: Cibxərcliyini düzgün xərcləmək nə deməkdir?
Şagirdlər fasiləli oxu üsulu ilə dərslikdəki hekayə ilə tanış olurlar.
Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər iki qrupa bölü nürlər. Müəllim şagirdə lazım ola bilən

əşya və ərzaq məh sul larının (qələm, dəftər, bulka, konfet və s.) üzərinə qiymət yapışdıraraq
onları stolun üstünə düzür. Qrup lara hər ikisinə eyni olmaqla müəyyən məbləğ yazılmış kağız
verir və deyir: 

– Hesab edin ki, bu pul sizin valideyniniz tərəfindən verilmiş həftəlik cibxərcliyidir. Siz bu
pulla həftənin günlərinə uyğun olaraq hər gün nə ala biləcəyinizi müəyyən edin.

25. ÚÈÁÕßÐÚËÈÉÈ

Ìÿçìóí õÿòòè: Ôÿðä âÿ úÿìèééÿò

Øàýèðä:

2.2.2. Âåðèëìèø øÿðòëÿðÿ óéüóí øÿõñè áöäúÿñèíè òÿðòèá åäèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Øÿõñè áöäúÿ àíëàéûøûíû èçàù åäèð;
2. Áöäúÿñèíè äöçýöí áþëìÿéèí ôàéäàñûíû èçàù åäèð;
3. Þç áöäúÿñèíè òÿðòèá åäèð.

Ðèé.: 4.2.3.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø,

ôÿðäè èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Ôàñèëÿëè îõó,
äèñêóññèéà

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, öñòöíäÿ ïóë
íîìèíàëëàðû éàçûëìûø êà -
üûçëàð, ìöõòÿëèô ÿøéàëàð

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ
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Şagirdlər işlərinin nəticələrini təqdim edib bir-birinin işinə münasibət bildirirlər.
Tətbiqetmə:  Hər şagird həftəlik cibxərcliyinə əsasən şəxsi büdcəsini tərtib edir. Tapşırıq

fərdi qaydada icra edilir.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, cibxərcliyi düzgün bölünərsə,

həftə ərzində heç kim pulsuz qal maz.
Qiymətləndirmə meyarları: izahetmə, tərtibetmə

ÌßÍßÂÈ Âß ÌÀÄÄÈ ÄßÉßÐËßÐ

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Şagird şəxsi büdcə ilə
bağlı öìóìè biliklər

nümayiş etdirir.

Şəxsi büdcə ilə bağlı
əsas anlayışları müəl -
limin istiqamət verici
suallarının köməyi ilə

izah edə bilir.

Şəxsi büdcə ilə bağlı
əsas anlayışları izah
edərkən səhvlərə yol

verir.

Şəxsi büdcə ilə bağlı
biliklərini sərbəst
şəkildə izah edir.

Büdcəsinin bölünməsi
ilə bağlı öìóìè

biliklər nümayiş etdirir.

Büdcəsini düzgün
bölməyin faydası

ilə bağlı əsas anlayışları
müəl limin köməyi ilə

izah edə bilir.

Büdcəsini düzgün
bölməyin faydası

ilə bağlı  əsas
anlayışları izah edərkən

səhvlərə yol verir.

Büdcəsini düzgün
bölməyin faydasını
sərbəst şəkildə izah

edir.

Büdcənin tərtib edilməsi
ilə bağlı öìóìè

biliklər nümayiş etdirir.

Öz büdcəsini 
müəl limin köməyi ilə

tərtib edir.

Öz büdcəsini tərtib
edərkən səhvlərə yol

verir.

Öz büdcəsini  sərbəst
şəkildə  düzgün tərtib

edir. 
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ÁÈÇ ÂßÒßÍÄÀØÛÃ 

ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim belə bir əhvalat danışır: «Bir oğlan hər gün ayrı yaşayan baba və nə -
nəsinə baş çəkirdi. Bir müddət oğlan gəlmir. Qocalar çox narahat olurlar. Sonra mə lum olur ki,
Aprel döyüşləri ilə əlaqədar oğlan da bir çoxları kimi könüllü olaraq əsgərlərimizə köməyə
gedib. Onun haqqında televiziyada veriliş gedir. Verilişdə oğlanın cəsarətindən və əsgər lə-ri-
mizə köməyindən danışırlar. Hadisələr bitəndən sonra oğlan baba-nənəsinə bir müddət baş çə -
kə bilmədiyinə görə onlardan üzr istəyir. Baba və nənə isə nəvələrinin bu hərəkətindən qürur
duyduqlarını bildirirlər».

Qeyd: Müəllim dərsə Azərbaycanı tərənnüm edən diskin – videoçarxın nümayişi ilə baş laya bilər.

26. ÂßÒßÍ ÀÍÀÄÛÐ

Ìÿçìóí õÿòòè: Ìÿíÿâèééàò

Øàýèðä:

3.2.1. Øÿõñèééÿòè ôîðìàëàøäûðàí ìÿíÿâè êåéôèééÿòëÿðè (ìÿðùÿìÿò, àèëÿéÿ âÿ
Âÿòÿíÿ ìÿùÿááÿò, äöøìÿíÿ íèôðÿò, ñÿùâèíè åòèðàô åòìÿê) øÿðù åäèð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Âÿòÿíÿ ìÿùÿááÿò ùèññèíèí ìàùèééÿòèíè øÿðù åäèð;
2. Àèëÿéÿ ìÿùÿááÿò ùèññèíèí ìàùèééÿòèíè øÿðù åäèð.

Ðèé.: 5.1.1.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø,

ôÿðäè èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Ìöçàêèðÿ,
ìöñàùèáÿ

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Äÿðñëèê, Àçÿðáàéúàí 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 

õÿðèòÿñè, âèäåî÷àðõ,
éàõóä äèñê, øÿêèëëÿð

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ
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Tədqiqat sualı: Vətəni sevmək nə deməkdir?
Şagirdlər dərslikdə 64–65-ci səhifələrdə verilmiş mətni oxuyur, şəkilləri nəzərdən keçirirlər.
Tədqiqatın aparılması: Şagirdlər qruplara bölünür. Onlara aşağıdakı suallar yazılmış iş

vərəq ləri təqdim edilir.
I qrup. Düşmənimiz kimdir?
II qrup. Kimə şəhid deyilir?
III qrup. «Vətəndən pay olmaz» fikri nəyi ifadə edir?
IV qrup. Ailə Vətənə necə xidmət edə bilər? 
İnformasiya mübadiləsi: Qrup liderləri tədqiqatlarını təqdim etməklə bir-birinin işləri ilə

tanış olurlar.
İnformasiyanın müzakirəsi: Müzakirə zamanı aşağıdakı suallardan istifadə edilə bilər:       
– Vətən haqqında hansı şeirləri öyrənmisiniz? 
– Azərbaycan torpaqları hansı dövlət tərəfindən işğal olunmuşdur?
Tətbiqetmə: Şagirdlər Azərbaycan xəritəsində işğal altında olan rayonları göstərirlər.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, Vətən hamımızın sevməli və

qoru malı olduğumuz müqəddəs torpaqdır. Vətənə xor baxan hər kəs öz layiqli cavabını alma -
 lı dır. Vətənimizin dostu bizim dostumuz, düşməni isə düş mənimizdir. Ailənin hər bir üzvü
Vətənə sevgisini işi və təhsili ilə göstərə bilər.

Qiymətləndirmə meyarları: şərhetmə

ÂßÒßÍÈÌÈÇ



82

ÁÈÇ ÂßÒßÍÄÀØÛÃ 

ÄßÐÑÈÍ ÝÅÄÈØÈ

Motivasiya: Müəllim lövhədə iri hərflərlə dairədə Azərbaycan Respublikası sözünü yazır.
Dairənin ətrafında oxlar qeyd olunur. Müəllim: – Azərbaycan Respublikası haqqında nə bilir -
siniz – sualı ilə şagirdlərə müraciət edir. Şagirdlərin cavabları oxlar ətrafında yazılır.

Qeyd: Siz bunun əksini də edə bilərsiniz, yəni dairənin ətrafında Azərbaycan Res pub li ka sına aid
əlamətləri yazıb (Vətənimiz Bakı şəhəri, anamız qədər əziz və s.) şagirdlərin «Azər bay can
Respublikası» anlayışını çıxarmalarına nail ola bilərsiniz.

27. ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ 

Ìÿçìóí õÿòòè: Ôÿðä âÿ úÿìèééÿò

Øàýèðä:

2.3.1. Äþâëÿòèí ÿëàìÿòëÿðèíè (ÿðàçè, îðäó, ìèëëè ïóë, ðÿùáÿð, ïàéòàõò) òàíûéûð.

ÀËÒÑÒÀÍÄÀÐÒ

Øàýèðä:

1. Äþâëÿòèí ÿëàìÿòëÿðèíè òàíûäûüûíû íöìàéèø åòäèðèð;
2. Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí ÿñàñ àòðèáóòëàðûíû òàíûäûüûíû íöìàéèø åòäèðèð.

À.ä.: 1.2.1.ÈÍÒÅÃÐÀÑÈÉÀ

Êîëëåêòèâëÿ èø,
êè÷èê ãðóïëàðëà èø

ÈØ ÔÎÐÌÀËÀÐÛ

Êàðóñåë, êëàñòåð

ÈØ ÖÑÓËËÀÐÛ

Õÿðèòÿ, øÿêèëëÿð, 
äÿðñëèê, èø âÿðÿãëÿðè

ÐÅÑÓÐÑËÀÐ

ÒßËÈÌ ÍßÒÈÚßËßÐÈ

Azərbaycan
Respublikası
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Tədqiqat sualı: Dövlətin əlamətləri hansılardır?
Şagirdlər dərslikdəki məlumatla tanış olduqdan sonra qruplara bölü nürlər. 
Tədqiqatın aparılması: Hər qrup xətlərin qarşısındakı bir anlayış barədə bildiklərini (Döv -

lət gerbi, Bakı, Prezident, milli ordu, manat və s.) iş vərəqlərinə qeyd edir.
İnformasiya mü ba diləsi: Qruplar tədqiqat tapşırığına uyğun olaraq Azərbaycan Respubli -

 ka sının Dövlət rəmzləri, Prezidenti, Silahlı Qüv və ləri, mil li pulu haq qında məlumatlarını bir-
birinə çatdırır. 

Tətbiqetmə: Dərslikdə 67-ci səhifədəki 2-ci tapşırığı verə bilərsiniz.
Nəticə və ümu mi ləş dirmə: Şagirdlər nəticəyə gəlirlər ki, Vətənimiz Azər baycan Respub li -

kasıdır. Müstə qilliyi mi zin rəmzi olan üçrəngli bay ra ğımız, Dövlət gerbimiz və Dövlət
himnimiz var. Gerbimizin üzərində şərq qalxanı, bayra ğı mızın üç rəngi, səkkizguşəli ulduz,
palıd budaqları və sünbül təsvir olunmuşdur. Dövlə ti mi zin başçısı Prezidentdir. Ölkə mizin
pay taxtı Bakı şə hə  ridir. Əra zi mizi Silahlı Qüvvələrimiz qoruyur.

Qiymətləndirmə meyarları: nümayişetdirmə

ÂßÒßÍÈÌÈÇ
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ÁÞËÌß ÖÇÐß ÑÓÌÌÀÒÈÂ ÃÈÉÌßÒËßÍÄÈÐÌß ÍÖÌÓÍßËßÐÈ

1) Áóíëàðäàí áèðè èñëàì äèíèíÿ àèääèð.

A) éÿùóäè B) íàìàç C) êèëñÿ

2) Õðèñòèàíëàð ùàðàäà èáàäÿò åäèðëÿð?

A) ìÿñúèääÿ B) êèëñÿäÿ C) ñèíàãîãäà

3) Ìöñÿëìàíëàð, õðèñòèàí âÿ éÿùóäèëÿð íÿéÿ èíàíûðëàð?

A) Èñëàì äèíèíÿ B) Àëëàùûí áèðëèéèíÿ C) Ãóðàíà

4) Àçÿðáàéúàíäà ùÿð ùàíñû äèíè ãÿáóë åòìÿê:

A) êþíöëëöäöð B) ìÿúáóðèäèð C) âÿçèôÿäèð

5) Àçÿðáàéúàíäà ÿùàëèíèí ÷îõ ùèññÿñè: 

A) ìöñÿëìàíäûð Á) õðèñòèàíäûð Ú) éÿùóäèäèð

6) Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà èø÷èëÿðèí ÿìÿêùàããû ùàíñû ïóëëà þäÿíèëèð?

A) äîëëàð B) ëàðè C) ìàíàò

7) Àçÿðáàéúàíäà õûðäà ïóë íåúÿ àäëàíûð?

A) ãóðóø Á) ãÿïèê Ú) ñåíò
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8) 50 ìàíàòûí 20 ìàíàòûíû õÿðúëÿñÿí, íå÷ÿ ìàíàòûí ãàëàð?

À) 20 ìàíàò Á) 40 ìàíàò Ú) 30 ìàíàò

9) 50 ãÿïèê ïóëà íå÷ÿ 10 ãÿïèêëèê ãÿëÿì àëìàã îëàð?

A) 3 B) 4 C) 5

10) 15 ìàíàòà áó ÿøéàëàðäàí ùàíñûëàðûíû àëìàã îëàð?

1. øÿêèëëè àëáîì – 5 ìàíàò 
2. ãÿëÿì äÿñòè – 3 ìàíàò 
3. ãÿëÿìéîíàí – 1 ìàíàò 
4. ìÿêòÿáëè ÷àíòàñû – 12 ìàíàò
5. öìóìè äÿôòÿð – 2 ìàíàò

11) Áöäúÿíè äöçýöí áþëìÿìÿê íÿéÿ ñÿáÿá îëà áèëÿð? Ôèêðèíè éàç.

12) Òîðïàãëàðûìûçû èøüàë åäÿíëÿðÿ, ñöëùÿ òÿðÿôäàð îëìàéàíëàðà íÿ àä âåðìÿê
îëàð?

A) ãîðõàã B) õÿñèñ C) äöøìÿí

13) Àøàüûäàêû ñþçëÿðèí ÿêñ ìÿíàñûíû éàç.

äîñò –

ìÿùÿááÿò –

14) Õàíàëàðà àðäûúûë îëàðàã ùàíñû ñàèòëÿð éàçûëñà, âÿòÿí ñåâýèñèíè úàíûíäàí
ÿçèç òóòàí ìÿíàñûíû áèëäèðÿí ñþç àëûíàð?

À) è,ÿ Á) ÿ,è Ú) à,è
ş h d
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15) Ýÿíúëÿðè ùÿðáè õèäìÿòÿ éîëà ñàëàðêÿí íÿ äåéèëìÿëèäèð?

A) Þçöíÿ éàõøû áàõ! B) Éàõøû äèíúÿë!

C) Âÿòÿí ÿìàíÿòè!

16) Úöìëÿëÿðè òàìàìëàéûí:

Ïðåçèäåíò Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí                                   .

Ðåñïóáëèêàìûçûí ïàéòàõòû                         øÿùÿðèäèð.

                    Ìàé Ðåñïóáëèêà ýöíö

17) Äþâëÿòèìèçèí àäû íÿäèð?

À) Àçÿðáàéúàí þëêÿñè Á) Àçÿðáàéúàí âÿòÿíè

Ú) Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû

18) Àçÿðáàéúàíûí Äþâëÿò áàéðàüûíû ñþçëÿ òÿñâèð åò.

19) Àçÿðáàéúàíûí Äþâëÿò ýåðáèíèí øÿêëèíè ÷ÿê.
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