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DƏRSLİK KOMPLEKTİ HAQQINDA

VII sinif üçün “Fizika” dərslik komplekti Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyinin təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasının Ümumtəhsil məktəbləri üçün
Fizika fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (VI–XI siniflər)” əsasında hazırlanmışdır.
Fizika fənni üzrə VII sinif dərsliyi təbiət-cəmiyyət münasibətləri baxımından
şagirdlərdə məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkürün, sadədən mürəkkəbə doğru inkişafın, fənnin tədrisində yeni texnologiya və kommunikasiya vasitələrinin tətbiq
olunması bacarıqlarının inkişafını ön plana çəkmişdir. Dərslik şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarığı, fikirlərini ümumiləşdirərək təqdimatlar etmək, proqnoz vermək,
referatlar hazırlamaq, təbiətdə və cəmiyyətdə baş verən hadisə və prosesləri təhlil
edib qiymətləndirmək bacarığı formalaşdıracaq, müasir Azərbaycan şagirdinə
tolerantlıq, ekoloji mədəniyyət, iqtisadi göstəricilərdən istifadə edə bilmək, nəticə
çıxarma, layihələr irəli sürmə bacarıqları verəcəkdir.
Dərsliklərin komplekt şəkildə nəşr olunması təhsil prosesində müəllim-şagird
fəaliyyətinin tam təsəvvür olunmasını və üzvi şəkildə əlaqələndirilməsini təmin
edir, müəllimin planlaşdırmadan qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini istiqamətləndirir, təlim prosesində şagirdlərin müstəqilliyinin və tətbiq bacarıqlarının
genişlənməsinə imkan yaradır. Bu baxımdan şagirdlər məlumatlar əldə etmək üçün
axtarışlara cəlb olunur, onlara fəal təlim şəraiti yaradılır. Şagirdlərin fərdi marağı
nəzərə alınmaqla zəruri həyati bacarıqların formalaşdırılmasına, məntiqi, tənqidi və
yaradıcı təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə imkan yaradır, təlimə marağı artırır.
Dərslik komplektində Fizika fənni üzrə təhsil proqramında (kurikulumunda)
nəzərdə tutulmuş bütün məzmun standartları reallaşdırılmış, faktların dəqiqliyi,
əyaniliyin, müasirliyin, qrammatik qaydaların gözlənilməsi ön plana çəkilmişdir.
Təlim materiallarında sadədən mürəkkəbə, məntiqi və xronoloji ardıcıllıq nəzərə
alınmışdır. Dərslikdə öz əksini tapmış təlim materiallarının yaş səviyyəsinə uyğun,
sadə dildə, lakonik olmasına çalışılmışdır. Dərslikdən növbəti illərdə də istifadə
ediləcəyindən verilmiş tapşırıqların şagirdlərin dəftərlərində işləməsi nəzərdə
tutulur.
Dərsliyin əvvəlində tədris prosesinin metodoloji mərhələlərinə uyğun olaraq təlim
blokları haqqında məlumat verilmişdir.
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DƏRSLİK KOMPLEKTİNİN STRUKTURU
Dərslikdə təlim materialları 6 tədris vahidində qruplaşdırılmışdır:
Tədris vahidi -1. Mexaniki hərəkət
Tədris vahidi - 2. Qüvvə
Tədris vahidi - 3. Mexaniki iş və enerji
Tədris vahidi - 4. Təzyiq
Tədris vahidi - 5. Sadə mexanizmlər. Cizimlərin tarazlığı
Tədris vahidi - 6. Mexaniki rəqslər və dalğalar
HƏR BİR MÖVZU ÜZRƏ TƏLİM MATERİALLARININ
XARAKTERİNƏ GÖRƏ QRUPLAŞDIRILMASI
Hər bir mövzu üzrə təlim materialları xarakterinə görə aşağıdakı kimi
qruplaşdırılmışdır:

Maraqoyatma (motivasiya). Mövzuya maraq oyatmaq üçün müxtəlif
situasiya və hadisələr təsvir edilir, motivasiya yaradılır və suallarla yekunlaşır.
Verilən suallar əvvəllər qazanılmış biliklərə əsaslanır və şagirdləri aktiv fəaliyyətə
cəlb etməyi nəzərdə tutur.
Araşdırma. Maraq yaradılan hadisələrin araşdırılmasına, bu hadisələrin səbəbnəticə əlaqələrinin müəyyən edilməsinə yönəldilmiş təcrübə, laboratoriya işləri və
müxtəlif praktik tapşırıqlar verilir. Həmin işlər fərdi və qrup şəklində yerinə yetirilə
bilər. Bu tapşırıqlar mövcud biliklərlə öyrənilən yeni təlim materialı arasında əlaqə
yaratmağa xidmət edir. Yerinə yetirilmiş işin nəticəsini müzakirə etmək, səhvləri
araşdırmaq üçün suallar verilir.
İzahlar. Fəaliyyət zamanı müəyyən edilən faktlarla bağlı bəzi açıqlamalar
verilir. Əsas anlayışlar, mövzu ilə bağlı izahlar, təriflər, qaydalar, bir sözlə, dərsin
əsas məzmunu burada əks olunur.
Öyrəndiklərinizi tətbiq edin. Mövzuda öyrənilənləri möhkəmləndirmək,
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tətbbiq etmək və onllara münasibət bildirmək məqssədilə verilən taapşırıqlardır.
Nə öyrəndinizz? Mövzuda əlddə olunan yeni məlumatları
m
üm
mumiləşdirməyə xidmətt edir. Dərsdə öyrənilən
ö
yeni açar sözlərdən istifadə etmək
klə mövzunun xülax
səsiini şagirdlərin özlərinin
ö
verməəsi tələb olunuur. Açar sözlər – hər mövzu üzrə
öyrəənilən əsas anlaayışlardır.
Öyrəndiklərin
nizi yoxlayın. Hər mövzuda şagirdlərin öyrrəndiklərini qiyymətlənddirmək, zəif cəhətlərini müəyyyən etmək üçünn nəzərdə tutullur. Verilən suaal və
tapşşırıqlar mövzudda öyrənilənlərii tamamlamaq,, araşdırma apaarmaq, əlaqə yaraty
maqq, yaradıcılıq baacarıqlarını inkkişaf etdirməklə yanaşı, bu biliiklərə dəyər verrmək
və onlara
o
münasibbət bildirmək məəqsədi daşıyır.
Layyihə. Evdə yerinnə yetirilməsi nəzərdə
n
tutulur. Bu layihələr ek
ksperiment xaraakteri
daşııyır, onları yerinnə yetirmək üçünn müxtəlif mənbəələrdən istifadə edilə bilər.
Çallışma. Bir və yaa bir neçə mövzzuya aid qazanıllan biliklərin möhkəmləndirilm
məsini
nəzəərdə tutur.
Praaktik iş. Qazanıllan nəzəri bilikləərin frontal fizikii təcrübədə tətbiq
qi nəzərdə tutuluur.
Üm
mumiləşdirici tapşırıqlar.
t
H
Hər
tədris vahhidinin sonund
da bu vahid üzrə
öyrəənilənlərin tətbbiqi ilə bağlı sual və tapşırıqqlardan ibarətdiir. Onlar summ
mativ
qiym
mətləndirməyə hazırlıq üçün də
d istifadə olunaa bilər.
Dərsliyin təd
dris vahidləri üzrə
ü
məzmunu
“M
Mexaniki hərəkətt” tədris vahidiində VI sinifdəə ilk mərhələsin
nə başlanan “m
mexanikii hərəkət” annlayışının form
malaşdırılmasınıın məqsədyönllü davamı həəyata
keçirilmişdir. Təlim
m materialları “elmilik”, “vahhidlik”, “əyanilik”, “inteqrativvlik”,
“genneralizasiya” və
v “uyğurluq” kimi didaktikk prinsiplər əssasında seçilmiişdir.
Şaggirdlər fizika fənnində
fə
ilk dəəfə olaraq “maaddi nöqtə”, “ssürət”, “yol”, “yer“
dəyyişmə”, “təcil”, “düzxətli bərabbərsürətli hərəkkət”, “düzxətli dəyişənsürətli
d
h
hərəkət””, “xətti sürət”, “mərkəzəqaçm
ma təcili”, “dövrretmə periodu”,, “dövretmə tezzliyi”
anlaayışları ilə tanıış olur, onlar arasındakı
a
kinem
matik əlaqə dü
üsturlarını müəyyyən
edirr, qrafik asılılıqlları qurur və oxxuyurlar.
“Qüüvvə” tədris vahidində
v
“mexxaniki hərəkət”” anlayışının formalaşdırılmas
fo
sının
üçüüncü mərhələsii həyata keçirilir. Burada mexaniki həərəkətin kinem
matik
təsvvirindən dinamiik təsvirinə keçiilir: şagirdlər həərəkətin və ya sükunətin baş veermə
səbəəblərini öyrəniirlər. İlk dəfə olaraq “qüvvə”, “ağırlıq qü
üvvəsi”, “elasttiklik
qüvvvəsi”, “sürtünnmə qüvvəsi””, “çəki”, “çəkisizlik”,
“
“cazibə
“
qüvvvəsi”,
“sərrbəstdüşmə təciili”, “qravitasiyya sahəsinin inttensivliyi” və s.
s anlayışları veerilir,
“Nyyutonun birincii, ikinci və üçüncü
ü
qanunlaarı” habelə “Ü
Ümumdünya caazibə
qannunu”na aid “uyyğunluq” prinsippi gözlənilməkllə seçilən təlim materialları təqqdim
edillmişdir. Təlim materialını öyyrənməklə şagiirdlər “kütlə”, “təcil” və “süürət”
anlaayışlarının fizikki mahiyyəti ilə
i tanış olur, “qarşılıqlı təsiir” anlayışını daha
dəriindən araşdırırlaar.
“M
Mexaniki iş və enerji”
e
tədris vahidində
v
“Mexxaniki hərəkət” anlayışının “m
mexanikii iş” və “enerji”” anlayışları ilə formalaşdırılmaasının üçüncü mərhələsi
m
həyataa keçirillir. Burada əvəzzləyici qüvvəniin təsiri ilə cism
min yerdəyişmə prosesində görrülən
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“mexaniki iş”, işin dəyişmə yeyinliyini xarakterizə edən “güc”, cismin işgörmə qabiliyyəti kimi “enerji” anlayışları haqqında “əyanilik”, “müvafiqlik”, “uyğunluq”,
“sistemlik” və “inteqrativlik” didaktik prinsipləri əsasında seçilən tədris materialları verilir. Şagirdlər ilk dəfə olaraq “iş”, “güc”, “potensial enerji”, “kinetik enerji”, “tam enerji” anlayışları ilə tanış edilir, onların riyazi ifadələrini öyrənir və
“Enerjinin saxlanması qanunu” haqqında ilkin təsəvvürlər əldə edirlər.
“Təzyiq” tədris vahidində maddələrin aqreqat halları, onların xassələri haqqında VI
sinifdə verilən ilkin təsəvvürlər sistemləşdirilir, genişləndirilir və dərinləşdirilir.
“Təzyiq” anlayışı haqında ilkin təsəvvürlər formalaşdırılır. Bu məqsədlə bərk cisim, maye və qazların təzyiqinin fiziki mexanizmi maraqlı məktəb eksperimentləri
əsasında izah edilir, uyğun riyazi düsturlarla fərqləndirilir. Şagirdlər atmosfer təzyiqini təyin edilmə üsulu ilə tanış edilir, məişət və texnikada geniş istifadə olunan
“manometr”, “barometr”, “aneroid” kimi cihazların quruluş və iş prinsipi öyrədilir.
Burada maye və qaza batırılan cismə təsir edən arximed qüvvəsi haqqında ətraflı
məlumat verilir, cisimlərin üzmə səbəbləri elementar şəkildə izah olunur. Şagirdlər
üç qanunla tanış edilir: Paskal qanunu, birləşmiş qablar qanunu və Arximed qanunu.
“Sadə mexanizmlər. Cisimlərin tarazlığı”. Burada iş prinsipi “mexanikanın qızıl
qaydasına” əsaslanan sadə mexanizmlərdən ling, blok, mail müstəvinin tarazlıq
şərtlərini illüstrasiya etdirən sistemli tədris materialı verilir. Şagirdlər dərslikdə
verilən böyük miqdar məktəb eksperimenti icra etməklə sadə mexanizmlərin tarazlıq şərtlərini sərbəst yoxlayır, elmi nəticəni müstəqil çıxarırlar. “Cisimlərin
tarazlığı” mövzusunda “dayanıqlı tarazlıq”, “fərqsiz tarazlıq”, “dayanıqsız tarazlıq”
anlayışları haqqında ilkin təsəvvürlər “həyatilik” və “əyanilik”, “elmilik” və “uyğunluq” didaktik prinsipləri əsasında seçilən dərs materialında əks etdirilir. Mail
müstəvi nümunəsində gələcəkdə mühüm fəndaxili əlaqə obyekti olacaq “mexanizmin faydalı iş əmsalı” (FİƏ) anlayışı haqqında ilk təsəvvürlər formalaşdırılır, şagirdlərin məsələ həll edə bilmək bacarıqları inkişaf etdirilir.
“Mexaniki rəqslər və dalğalar” tədris vahidində “Mexaniki hərəkət” anlayışının
formalaşdırılmasının sonuncu mərhələsi həyata keçirilir. Burada tarazlıq nöqtəsi
ətrafında eyni trayektoriya üzrə təkrarlanan mexaniki hərəkət,  mexaniki rəqslər
haqqında sistemli məlumat verilir, onu xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər arasındakı əlaqə düsturları çıxarılır. Mexaniki rəqslər yaylı rəqqas və ipli rəqqaslarda
öyrənilir, yeni fiziki anlayışlar olan “amplitud”, “rəqs periodu”, “rəqs tezliyi” haqqında ilk təsəvvürlər verilir. Şagirdlər həmçinin “vahidlik”, “uyğunluq”, “əyanilik”
prinsipləri əsasında seçilən tədris materiallarında mexaniki rəqslərin elastik mühitlərdə yayılma prosesi,  mexaniki dalğalar haqqında da nəzəri və praktik məlumatlar əldə edir, dalğanı xarakterizə edən “dalğa uzunluğu” və “dalğa sürəti” kəmiyyətlərini təyin etməyi öyrənirlər. Onlar eninə və uzununa dalğaları fərqləndirir,
səs və seysmik dalğalar haqqında ilkin məlumatlar əldə edirlər.
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Dərslik komplektinin mövzular üzrə strukturu
TƏDRİS VAHİDLƏRİ

MÖVZULAR
1. Mexaniki hərəkətin təsviri
2. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət
3. Hərəkətin nisbiliyi
4. Məsələ həlli
5. Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət
6. Hərəkətin qrafik təsviri
7. Məsələ həlli
8. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət:
dövretmə period və tezliyi, dairəvi
tezlik
9. Çevrə üzrə bərabərsürətli
hərəkətdə sürət və təcil
10. Məsələ həlli

1. MEXANİKİ HƏRƏKƏT

2. QÜVVƏ

12. Qüvvə. Əvəzləyici qüvvə
13. Cismin ətalətliliyi. Nyutonun I
qanunu
14. Nyutonun II qanunu
15. Məsələ həlli
16. Nyutonun III qanunu
17.Ümumdünya cazibə qanunu
18. Ağırlıq qüvvəsi
19. Məsələ həlli
20. Elastiklik qüvvəsi. Huk qanunu
21. Çəki
22. Praktik iş: Yayın dərəcələnməsi
və hazırlanmış dinamometrlə
qüvvənin ölçülməsi
23. Sürtünmə qüvvəsi
24. Məsələ həlli

3. MEXANİKİ İŞ VƏ ENERJİ

26. Mexaniki iş
27. Güc
28. Məsələ həlli
29. Enerji: potensial və kinetik enerji
30. Potensial enerji nədən asılıdır?
31. Kinetik enerji nədən asılıdır?
32. Məsələ həlli
33. Enerjinin saxlanması qanunu
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TƏDRİS VAHİDLƏRİ

MÖVZULAR
36. Bərk cismin təzyiqi
37. Qazın təzyiqi. Manometr
38. Mayelərin təzyiqi
39. Maye və qazlarda təzyiqin
ötürülməsi
40. Birləşmiş qablar
41. Hidravlik maşın
42. Məsələ həlli
43. Atmosfer təzyiqi
44. Atmosfer təzyiqinin ölçülməsi
45. Arximed qanunu
46. Məsələ həlli
47. Cisimlərin üzmə şərti. Gəmilərin
üzməsi, havada uçma

4. TƏZYİQ

49. Sadə mexanizmlər. Ling
50. Bloklar
51. Məsələ həlli
52. Mail müstəvi
53. Mexanikanın qızıl qaydası. Mail
müstəvinin faydalı iş əmsalı
54. Məsələ həlli
55. Cismin tarazlığı

5. SADƏ MEXANİZMLƏR.
CİSİMLƏRİN TARAZLIĞI

57. Rəqsi hərəkət. Mexaniki rəqslər
58. Rəqsi hərəkəti xarakterizə edən
fiziki kəmiyyətlər
59. Dalğa. Mexaniki dalğalar
60. Mexaniki dalğaların növləri.
Dalğanı xarakterizə edən fiziki
kəmiyyətlər
61. Məsələ həlli
62. Səs dalğaları
63. Səsin sürəti. Əks səda
64. Məsələ həlli
65. İnsanın eşidə bilmədiyi dalğalar.
Seysmik dalğalar

6. MEXANİKİ RƏQSLƏR VƏ
DALĞALAR
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VII SİNİF FİZİKA FƏNN KURİKULUMU
Məzmun xətti fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün
müəyyənləşdirilmiş məzmunun zəruri hesab edilən tərkib hissəsidir. Məzmun
xətləri şagirdlərin öyrənəcəyi məzmunu sistemləşdirmək və təsnif etmək məqsədi
daşıyır. Fizika fənninin məzmun xətləri təhsilin bütün mərhələləri üçün təlimin
məqsəd və vəzifələrinə uyğun olaraq aşağıdakı kimi təyin edilmişdir:
 Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar və qanunlar
 Maddə və sahə, qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər
 Eksperimental fizika və müasir həyat
Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar və qanunlar.
Bu məzmun xəttində şagirdlərə mexaniki hərəkət, maddi nöqtə, trayektoriya, yol,
yerdəyişmə, sürət və hərəkətin nisbiliyi haqqında məlumatlar verilir. Şagirdlər mexaniki hərəkətin növlərini: düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkətləri
fərqləndirir, onların hərəkət tənliklərini yazır və qrafik təsvir edirlər. Şagirdlər
həmçinin, əyrixətli hərəkətin ən sadə növü olan çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətlə
tanış olur, bu hərəkəti xarakterizə edən kəmiyyətlər arasında əlaqələri müəyyən
edirlər. Onlar periodik təkrarlanan mexaniki hərəkətlə,  mexaniki rəqslərlə tanış
olur, rəqsi hərəkəti xarakterizə edən kəmiyyətlər arasındakı asılılıqları müəyyən
edirlər. Mexaniki rəqslərin mühitdə dalğa formasında yayılmasının elmi əsaslarını
öyrənir, təbiətdə müşahidə etdikləri səs dalğalarının bəzi xassələrini izah edirlər.
Seysmik dalğalar haqqında bildiklərini şərh edirlər. Mexaniki iş və güc, enerji,
kinetik və potensial enerji, enerjinin saxlanma qanunu haqqında sistemli, lakin sadə
məlumatlar əldə edir, uyğun nəzəri biliklərini məsələ həllinə, araşdırma və
layihələrin icrasına tətbiq edirlər
Maddə və sahə, qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər.
Bu məzmun xəttində şagirdlər qravitasiya sahəsi, qravitasiya sahəsinin intensivliyi,
kütlə, ağırlıq qüvvəsi, sərbəstdüşmə təcili, cismin çəkisi kimi anlayışlarla tanış
edilir. Onlar Ümumdünya cazibə qanunu, Huk qanunu, Paskal qanunu, Arximed
qanununu öyrənir və bu qanunların praktik həyatdakı tətbiqlərini şərh edir,
nümunələr göstərir, araşdırmalar icra edirlər. Bərk cismin bəzi mexaniki xassələri:
deformasiya və onun növləri, sərtlik, təzyiq, təzyiqin artırılıb, azaldılma üsulları,
habelə maye və qazların təzyiqi, atmosfer təzyiqinə dair sistemli biliklər əldə edir
və bu biliklər əsasında Torriçelli, Paskal, Arximed təcrübələrinin elmi əsaslarını və
praktik əhəmiyyətini şərh edir, müxtəlif maddələrin mexaniki xassələrinə aid
kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli məsələlər həll etmək bacarığına yiyələnirlər.
Eksperimental fizika və müasir həyat.
Bu məzmun xəttini reallaşdırılması şagirdlərdə sadə ölçü cihazları xətkeşlə məsafələrin, qollu tərəzi ilə cismin kütləsini, saniyəölçənlə gedilən yola sərf edilən
zamanı, dinamometrlə qüvvəni, barometr-aneroid vasitəsilə atmosfer təzyiqini
ölçür və hündürlüyü təyin edə bilmək bacarıqları formalaşır. Onlar mexaniki
qurğuların yaradılmasında və inkişafında fizika elminin rolunu şərh edir.
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VII sinif üzrə məzmun standartları
VII sinfin sonunda şagird:
•mexaniki hadisələrin başvermə səbəblərini şərh edir, onlara aid məsələlər qurur və
həll edir;
•mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə fərqləndirir, müşahidələrini ümumiləşdirib
təqdim edir;
•qravitasiya sahəsini xarakterizə edən kəmiyyətləri izah edir və onlara aid sadə
məsələlər həll edir;
•maddələrin mexaniki xassələrini izah edir, onlara dair sadə məsələlər həll edir;
•təbiətdəki əlaqəli sistemlərdə qravitasiya qüvvəsinin rolunu şərh edir, təbiət
qüvvələrinə aid sadə məsələlər qurur və həll edir;
•mexaniki hadisələrə aid təcrübələr aparır, fiziki kəmiyyətləri ölçür və hesablamalar
aparır;
•istehsalatda istifadə olunan mexaniki qurğuların yaradılmasında və inkişafında fizika
elminin rolunu izah edir.
Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar
1. Fiziki hadisələr, qanunauyğunluqlar, qanunlar
Şagird:
1.1. Fiziki hadisələrə dair bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir.
1.1.1. Mexaniki hadisələri və onların baş vermə səbəblərini şərh edir.
1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib təqdim edir.
2. Maddə və sahə, qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər
Şagird:
2.1. Materiyanın formalarına dair bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir
2.1.1. Qravitasiya sahəsini xarakterizə edən kəmiyyətləri izah edir.
2.1.2. Qravitasiya sahəsinə dair məsələlər həll edir.
2.1.3. Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir.
2.1.4. Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll edir.
2.2. Təbiətdəki əlaqəli sistemlərdə qarşılıqlı təsiri mənimsədiyini nümayiş etdirir.
2.2.1. Təbiətdəki əlaqəli sistemlərdə qravitasiya qarşılıqlı təsirinin rolunu izah edir.
2.2.2. Ağırlıq, çəki, elastiklik və sürtünmə qüvvələrini fərqləndirir.
2.2.3. Təbiət qüvvələrinə (ağırlıq, çəki, sürtünmə, elastiklik) aid məsələlər qurur və həll
edir.
3. Eksperimental fizika və müasir həyat
Şagird:
3.1. Təcrübələr aparır, nəticələri təqdim edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamalar aparır.
3.2. Müasir həyatın inkişafında fizika elminin rolunu mənimsədiyini nümayiş etdirir.
3.2.1. Texnika və istehsalatda istifadə olunan sadə mexaniki qurğuların prinsiplərini
izah edir.
3.2.2. Mexaniki qurğuların yaradılmasında və inkişafında fizika elminin rolunu izah
edir.
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FƏNN ÜZRƏ MƏZMUN STANDARTLARININ
REALLAŞMA CƏDVƏLİ

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
11. Kiçik summativ qiymətləndirmə
+
+

16. Nyutonun III qanunu
17. Ümumdünya cazibə qanunu
18. Ağırlıq qüvvəsi
19. Məsələ həlli
20. Elastiklik qüvvəsi. Hük qanunu
21. Çəki.
22. Praktik iş: Yayın dərəcələnməsi
23. Sürtünmə qüvvəsi
24. Məsələ həlli

+
+

+

1

+

1

+

+

1
1
1

+
+
+

1

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
25. Kiçik summativ qiymətləndirmə
Mexaniki iş
+ +
Güc
+ +
Məsələ həlli
+
Enerji: potensial və kinetik enerji
+ +
Potensial enerji nədən asılıdır?
+
+
Kinetik enerji nədən asılıdır?
+ +
Məsələ həlli
+
Enerjinin saxlanması qanunu
+ +
34. Kiçik summativ qiymətləndirmə
35. Böyük summativ qiymətləndirmə
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3.2.2

1
1
1
1
1
1
1

+
+

+

3.2.1

3.1.2

2.2.3

2.2.2

2.2.1

M.st. 2.2
2.1.4

2.1.3

2.1.2

2.1.1

1.1.4

M.st. 2.1

Məzmun
xətti 3
M.st.
M.st.
3.1
3.2

+

7. Məsələ həlli
8. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət:
dövretmə period və tezliyi
9. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə
sürət və təcil

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1.1.3

+
+
+
+
+

12. Qüvvə. Əvəzləyici qüvvə
13. Cismin ətalətliliyi. Nyutonun I
qanunu
14. Nyutonun II qanunu
15. Məsələ həlli

2. Qüvvə

+

6. Hərəkətin qrafik təsviri

10. Məsələ həlli

3. Mexaniki iş və enerji

1.1.2

1. Mexaniki hərəkətin təsviri
2. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət
3. Hərəkətin nisbiliyi
4. Məsələ həlli
5. Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət

M.st. 1.1
1.1.1

1. Mexaniki hərəkət

TƏDRİS VAHİDLƏRİ VƏ
MÖVZULAR

Məzmun xətti 2

3.1.1

Məzmun
xətti 1

Saatlar

Cədvəldə kurikulumda tələb olunan bacarıqlar əsasında tövsiyə olunan illik iş planı
verilmişdir. İş planı həftədə 2 saat olmaqla ildə 34 həftəyə və ya 68 saata nəzərdə
tutulmuşdur. Müəllim mövzulara şəxsi münasibətindən asılı olaraq tövsiyə olunan
illik planlaşdırılma nümunəsinə müəyyən dəyişikliklər edə bilər.

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

+
+

+
+

+

44. Atmosfer təzyiqinin ölçülməsi

+

45. Arximed qanunu
46. Məsələ həlli
47. Cisimlərin üzmə şərti. Gəmilərin
üzməsi, havada uçma

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

6. Mexaniki rəqslər və dalğalar

5. Sadə mexanizmlər.
Cisimlərin tarazlığı

48. Kiçik summativ qiymətləndirmə
+
+
+
+

49. Sadə mexanizmlər. Ling
50. Bloklar
51. Məsələ həlli
52. Mail müstəvi
53. Mexanikanın qızıl qaydası. Mail müstəvinin faydalı iş əmsalı
54. Məsələ həlli
55. Cismin tarazlığı

65. İnsanın eşidə bilmədiyi dalğalar.
Seysmik dalğalar

+

+

+

+

+
+

1

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

66. Ümumi təkrar
67. Kiçik summativ qiymətləndirmə
68. Böyük summativ qiymətləndirmə
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+
+

+
+

+

+

1

+

+
+

56. Kiçik summativ qiymətləndirmə
+
+

57. Rəqsi hərəkət. Mexaniki rəqslər
58. Rəqsi hərəkəti xarakterizə edən fiziki
kəmiyyətlər
59. Dalğa. Mexaniki dalğalar
60. Mexaniki dalğaların növləri. Dalğanı
xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər
61. Məsələ həlli
62. Səs dalğaları
63. Səsin sürəti. Əks səda
64. Məsələ həlli

+

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

+
+

+

Saatlar

3.2.2

3.2.1

+

Məzmun
xətti 3
M.st.
M.st.
3.1
3.2
3.1.2

42. Məsələ həlli
43. Atmosfer təzyiqi

2.2.3

41. Hidravlik maşın

2.2.2

2.1.4

+
+
+
+
+

2.2.1

2.1.3

M.st. 2.2

+
+
+
+
+
+

+

36. Bərk cismin təzyiqi
37. Qazın təzyiqi. Manometr
38. Mayelərin təzyiqi
39. Maye və qazlarda təzyiqin ölçülməsi
40. Birləşmiş qablar

4. Təzyiq

2.1.1

M.st. 2.1
1.1.4

1.1.3

1.1.2

1.1.1

M.st. 1.1

2.1.2

TƏDRİS VAHİDLƏRİ VƏ
MÖVZULAR

Məzmun xətti 2

3.1.1

Məzmun
xətti 1

1
1
1
1
1
1
1

+
+

+

+

+

+

1
1
1
1
1
1
1
1

Mövzular üzrə
reallaşdırılan
standartlar

Fəsil

Güc
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Məsələ həlli-8

1.1.3.

Mexaniki iş

1.1.2.
1.1.3.

Mövzular

Dərslik, iş vərəqləri, plakatlar, üfüqi yaylı sistem, ip, qayçı,
metal kürəcik, ”Fizikadan multimedia” diski , kompüter,
proyektor, interaktiv lövhə (mimio və ya “Promethean”).
C.-1.2.2., İnternet saytları: http://class-fizika.narod.ru/
Riy.- http://portal.edu.az/index.php?r=eresource/view&id=2&lang=a
1.3.1., C.- z
2.1.4., http://www.youtube.com/watch?v=e2gMDA53-ME
http://www.youtube.com/watch?v=Fw27FcnQBMc

Dərslik, iş vərəqləri, Gücə aid məsələ həllini əks etdirən
C.-1.2.2., plakatlar, tabaşir, məsələ həllinə aid təqdimatlar, ”Fizikadan
Riy.- multimedia” diski , kompüter, proyektor, interaktiv lövhə
1.3.1., C.- (mimio və ya “Promethean”). İnternet saytları:
2.1.4., C.- http://www.youtube.com/watch?v=lSlsTbb3_CE
1.2.1.

Müşahidə (müşahidə vərəqləri).
Şifahi sual-cavab (şifahi nitq bacarıqları üzrə qeydiyyat vərəqi). Rubrik (nailiyyət səviyyələri
üzrə qiymətləndirmə şkalası).
Tapşırıqvermə (çalışmalar)

Şifahi sual-cavab (şifahi nitq
bacarıqları üzrə qeydiyyat
vərəqi);
Rubrik (nailiyyət səviyyələri
üzrə qiymətləndirmə şkalası).
Tapşırıqvermə (çalışmalar)
Test (test tapşırıqları)

1
saat

1
saat

1
saat

1
saat

Yanvar
18-ci
həftə

Yanvar
17-ci
həftə

Tarix
(həftələrlə)

1.1.3.
3.1.2.

İnteqrasiya

1.1.3.
3.1.1.
3.1.2.

Qiymətləndirmə üsul və
vasitələri

Mövzu üzrə
ayrılmış vaxt

C.-1.2.2., Dərslik, mexaniki işə aid elektron təqdimatlar, iş vərəqləri,
müşahidə vərəqələri, plakatlar, dinamometr, tircik(3ədəd),
Müşahidə (müşahidə vərəqləri).
Riy.Rubrik (nailiyyət səviyyələri
1.3.1., C.- sap, xətkeş,”Fizikadan multimedia” diski , kompüter,
proyektor, interaktiv lövhə (mimio və ya “Promethean”).
üzrə qiymətləndirmə şkalası).
2.1.4.,
İnternet saytları: http://class-fizika.narod.ru/
Tapşırıqvermə (çalışmalar).
Tex.http://portal.edu.az/index.php?r=eresource/view&id=2&lang=a
2.2.1.,
Riy.-4.2.1. z http://www.youtube.com/watch?v=fwuxfGLnY9o
Dərslik, iş vərəqləri, Gücə aid plakatlar, yüklər dəsti,
Şifahi sual-cavab (şifahi nitq bacarıqları üzrə qeydiyyat
C.-1.2.2., dinamometr, saniyəölçən, xətkeş, “Fizikadan multimedia” diski
, kompüter, proyektor, interaktiv lövhə (mimio və ya
vərəqi).
Riy.Rubrik (nailiyyət səviyyələri
1.3.1., C.- “Promethean”). İnternet saytları: http://class-fizika.narod.ru/
http://portal.edu.az/index.php?r=eresource/view&id=2&lang=a üzrə qiymətləndirmə şkalası).
2.1.4.,
Tapşırıqvermə (çalışmalar).
Riy.-4.2.1. z http://www.youtube.com/watch?v=d_vISsMqLWU

Resurslar

İLLİK PLANLAŞDIRMA NÜMUNƏSİ

Enerji: potensial və
kinetik enerji

3. MEXANİKİ İŞ VƏ ENERJİ

Mövzular üzrə
reallaşdırılan
standartlar

Fəsil
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Məsələ həlli-9

1.1.2.
1.1.3.

Potensial enerji Kinetik enerji
nədən asılıdır? nədən asılıdır?

1.1.2.
1.1.3.

Mövzular

1.1.3.
3.1.1.
3.1.2.

İnteqrasiya

1.1.3.
3.1.1.

Qiymətləndirmə üsul
və
vasitələri

Dərslik, iş vərəqləri, müşahidə vərəqələri, plakat, tabaşir, oxuna
sap bağlanmış disk, ştativ, arabacıq, tribometr, mail müstəvi,
xətkeş, saniyəölçən, tərəzi, çəki daşları, elektron təqdimat,
C.-1.2.2., ”Fizikadan multimedia” diski, kompüter, proyektor, interaktiv
Riy.- lövhə (mimio və ya “Promethean”). İnternet saytları:
1.3.1., C.- http://portal.edu.az/index.php?r=eresource/view&id=2&lang=az
2.1.4., C.- http://www.youtube.com/watch?v=KXlNVhkfenY
1.2.1.

Dərslik, iş vərəqləri, məsələ həllini əks etdirən plakatlar, tabaşir,
məsələ həllinə aid təqdimatlar, ”Fizikadan multimedia” diski ,
C.-1.2.2., kompüter, proyektor, interaktiv lövhə (mimio və ya
Riy.- “Promethean”). İnternet saytları:
1.3.1., C.- http://www.youtube.com/watch?v=lSlsTbb3_CE
2.1.4., C.1.2.1.

Şifahi sual-cavab (şifahi nitq
bacarıqları üzrə qeydiyyat
vərəqi). Rubrik (nailiyyət
səviyyələri üzrə
qiymətləndirmə şkalası).
Tapşırıqvermə (çalışmalar)
Müşahidə (müşahidə
vərəqləri).

Şifahi sual-cavab (şifahi nitq
bacarıqları üzrə qeydiyyat
vərəqi); Tapşırıqvermə (çalışmalar)
Test (test tapşırıqları)
Rubrik (nailiyyət səviyyələri
üzrə qiymətləndirmə şkalası).

1
saat

1
saat

1
saat

1
saat

Mövzu üzrə
ayrılmış vaxt

Dərslik, iş vərəqləri, müşahidə vərəqələri, potensial enerjiyə aid
C.-1.2.2.,
plakatlar, çəki daşları, dinamometr, xətkeş, yay, elektron
Müşahidə (müşahidə vərəqRiy.təqdimat, ”Fizikadan multimediaya” diski, kompüter, proyektor, ləri).
1.3.1., C.interaktiv lövhə (mimio və ya “Promethean”). İnternet saytları:
Rubrik (nailiyyət səviyyələri
2.1.4.,
http://class-fizika.narod.ru/
üzrə qiymətləndirmə şkalası).
Tex.http://portal.edu.az/index.php?r=eresource/view&id=2&lang=az Tapşırıqvermə (çalışmalar).
2.2.1.,
http://asanfizika.blogspot.com/
Dərslik, iş vərəqləri, müşahidə vərəqələri, kinetik enerjiyə aid
Şifahi sual-cavab (şifahi nitq
C.-1.2.2., plakatlar, nov, ştativ, eyni ölçülü polad və alüminium kürəcik,
bacarıqları üzrə qeydiyyat
Riy.- karandaş, elektron təqdimat, ”Fizikadan multimedia” diski,
vərəqi).
1.3.1., C.- kompüter, proyektor, interaktiv lövhə (mimio və ya
Rubrik (nailiyyət səviyyələri
2.1.4., “Promethean”). İnternet saytları:
üzrə qiymətləndirmə şkalası).
Tex.- http://asanfizika.blogspot.com/
Tapşırıqvermə (çalışmalar).
2.2.1., http://www.youtube.com/watch?v=Fw27FcnQBMc
Müşahidə (müşahidə
Riy.-4.2.1.
vərəqləri).

Resurslar

Yanvar
20-ci
həftə

Yanvar
19-cu
həftə

Tarix
(həftələrlə)

Enerjinin saxlanması
qanunu

3. MEXANİKİ İŞ VƏ ENERJİ

FƏNLƏRARASI İNTEQRASİYA
Fənlərarası inteqrasiyanın olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Fizikanın digər fənlərlə inteqrasiya imkanları özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir.
1. Riyaziyyat. Fizika və riyaziyyat kurslarının əlaqəsini xüsusilə qeyd etmək lazımdır, çünki elmi-metod kimi riyaziyyatın əhəmiyyəti fizikanın tədrisində geniş
əks olunur. Fizikanın qanunları əsaslandırıldıqda, fizikanın bəzi müddəalarını isbat
etdikdə, laboratoriya işlərində riyazi düsturlardan istifadə olunur.
2. Kimya. Fizika və kimya kurslarının əlaqəsi üçün anlayışların öyrənilmə vaxtının
uyğunlaşdırılması, bu fənlər üçün anlayışların və qanunların tədricən formalaşdırılması, materialın öyrənilməsində eyni işin təkrarının aradan qaldırılması çox vacibdir. Kimyanı öyrənməyə başlayana qədər şagirdlər artıq fizika kursunda “atom”,
“molekul”, “ion”, “maddə” kimi anlayışlara yiyələndiklərindən, uyğun biliklərə
əsaslanmaq olar.
3. Həyat bilgisi. Fizika materiya, maddə, cisim, canlı və cansız təbiətdə baş verən
bütün proseslərin müəyyən qanunauyğunluqlarını şagirdlərin həyat bilgisindən öyrəndiyi biliklərə əsaslanaraq əlaqələndirir.
4. Coğrafiya. Fizika ilə coğrafiya kursunun əlaqələri olduqca geniş miqyaslıdır.
Bir çox təbiət hadisəsi, məsələn, küləyin əsməsi, seysmik dalğalar, atmosfer və
onun quruluşu, cisimlərin üzməsi, böyük su dövranı və s. biliklərin öyrənilməsində
bu fənlərin qarşılıqlı əlaqəsi çox əhəmiyyətlidir.
5. Texnologiya. Fizikanın tədrisi ilə texnologiyanın özünəməxsus əlaqəsi özünü
araşdırma və layihələrin hazırlanmasında və icrasında əmək təlimindən qazanılan
praktik bilik və bacarıqlardan istifadə edilməsində göstərir.
6. İnformatika. İnformatikadan qazanılan bütün texniki biliklər fizikaya əsaslanır.
Şagirdlər informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafında fizikanın
rolunu əlaqələndirir, elektron dərs vəsaitlərindən istifadə edir, təqdimatlar hazırlayır.
7. Musiqi. Fizikanın səs bölməsini öyrəndikdə musiqi dərsindən öyrənilən səslərə
əsaslanaraq əlaqə yaratmaq olar.
8. Təsviri incəsənət. Fizikadan icra olunan araşdırmaların təsvirlərini iş vərəqlərində çəkmək, qrup təqdimatlarının hazırlanmasında təsviri incəsənətdən qazanılan biliklər çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Fənlərarası inteqrasiya haqqında cədvəlin göstərişləri üzərində ayrıca dayanmaq
lazımdır. Onlar fizika müəlliminə şagirdlərin başqa fənlərdən qazandığı hansı biliklərdən hər mövzunun öyrənilməsində istifadə edə bilməsini təyin etməkdə kömək
edir. Müəllim dərsə hazırlaşanda fənlərarası inteqrasiya cədvəlində göstərilmiş
materialı bilməsi məqsədəuyğundur. Bu zaman müəllimin zəhmətinin əvəzi dəfələrlə çıxır və müəllim nüfuzu yüksəlir. Eyni zamanda bu məktəbdə işləyən müəllimlərin arasında əlaqənin yaranmasına və güclənməsinə xidmət edir.
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FƏNLƏRARASI İNTEQRASİYA CƏDVƏLİ
BÖLMƏ VƏ MÖVZULAR

1. Mexaniki hərəkət

1. Mexaniki hərəkətin təsviri
2. Düzxətli bərabərsürətli
hərəkət
3. Məsələ həlli
4. Hərəkətin nisbiliyi
5. Düzxətli dəyişənsürətli
hərəkət
6. Hərəkətin qrafik təsviri
7. Məsələ həlli
8. Çevrə üzrə bərabərsürətli
hərəkət: dövretmə period və
tezliyi, dairəvi tezlik
9. Çevrə üzrə bərabərsürətli
hərəkətdə sürət və təcil
10. Məsələ həlli

3. Mexaniki iş və enerji

2. Mexaniki hərəkəti doğuran səbəb

12. Qüvvə. Əvəzləyici qüvvə

FƏNNİN ADI VƏ ALT STANDARTLARIN NÖMRƏSİ
C.-1.2.1., C.-2.1.4., Riy.-1.3.1., Riy.-5.1.1., Tex.-2.2.1.
C.-1.2.1., C.-2.1.3., Riy.-1.3.1., Riy.-5.1.1., İnf.-1.2.3., Tex.-2.2.1.
C.-1.2.2., C.-2.1.4., Riy.-1.3.1., Riy.-1.2.4., Riy.-4.1.1.
C.-1.2.1., C.-2.1.3., Riy.-1.3.1., Riy.-5.1.1., İnf.-1.2.3.
C.-2.1.3., İnf.-1.2.3.
C.-1.2.1., Riy.-1.1.3., Riy.-1.3.1., Tex.-2.2.1.
C.-1.2.2., Riy.-1.2.4., Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1.
C.-1.2.1., C.-2.1.3., C.-2.1.4., Riy.-1.3.1., İnf.-1.2.3., Tex.-2.2.1.
C.-1.2.2., C.-2.1.3., Riy.-1.3.1., Riy.-5.1.1., İnf.-1.2.3., Tex.-2.2.1.
C.-1.2.2., Riy.-1.2.4., Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1.
C.-1.2.1., Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1., Riy.-4.2.1., Riy.-5.1.1., Kim.-1.2.1., İnf.-2.1.2.,
H-b.-1.1.1., Tex.-2.2.1., T-i.-2.2.1.

13. Cismin ətalətliliyi. Nyutonun
C.-1.2.1., Riy.-5.1.1., Kim.-1.2.1., İnf.-2.1.2., H-b.-1.1.1.
I qanunu
14. Nyutonun II qanunu
C.-1.2.1., Riy.-5.1.1., B.-4.1.1.
15. Məsələ həlli
C.-1.2.2., Riy.-1.2.4., Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1.
16. Nyutonun III qanunu
C.-1.2.1., C.-1.2.2., Riy.-1.2.5., Riy.-1.3.1., Riy.-5.1.1., Tex.-2.2.1.
17. Ümumdünya cazibə qanunu
18. Ağırlıq qüvvəsi

C.-1.2.1., C.-1.2.2., C.-2.1.4., Riy.-1.2.5., Riy.-5.1.1., Kim.-1.2.1., İnf.-2.1.2.,
H-b.-1.1.1.
C.-1.2.1., C.-1.2.2., Riy.-1.2.5., Riy.-5.1.1., B.-4.1.1., Kim.-1.2.1., İnf.-2.1.2.,
H-b.-1.1.1., B.-4.1.1.
C.-1.2.2., Riy.-1.2.4., Riy.-1.2.5., Riy.-5.1.2.

19. Məsələ həlli
20. Elastiklik qüvvəsi. Hük
İnf.-2.1.2., H.B-1.1.1., Tex.-2.2.1., Riy.-5.1.1., Kim.-1.1.1., Kim.-1.2.1.
qanunu
21. Çəki
Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1., Riy.-4.2.1., Tex.-2.2.1.,
22. Praktik iş: Yayın
C.-1.2.1., Riy.-5.1.1., B.-4.1.1., Kim.-1.2.1., İnf.-2.1.2., H-b.-1.1.1.
dərəcələnməsi
23. Sürtünmə qüvvəsi
Riy.-5.1.1., B.-4.1.1., İnf.-2.1.2., H-b.-1.1.1.
24. Məsələ həlli
C.-1.2.2., Riy.-1.2.4., Riy.-1.2.5., Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1.
26. Mexaniki iş
C.-1.2.1., Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1., Riy.-4.2.1., Riy.-5.1.1., Tex.-2.2.1., T-i.-2.2.1.
27. Güc
C.-1.2.1., Riy.-4.1.1., Riy.-4.2.1., Riy.-5.1.1., T-i.-2.2.1..
28. Məsələ həlli
C.-1.2.1., C.-1.2.2., Riy.-1.2.4., Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1. Riy.-5.1.1.
29. Enerji: potensial və kinetik
C.-1.2.1., Riy.-5.1.1.
enerji
30. Potensial enerji nədən
C.-1.2.1., Riy.-1.3.1., Riy.-5.1.1., Tex.-2.2.1.
asılıdır?
31. Kinetik enerji nədən asılıdır?
C.-1.2.1., Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1., Riy.-4.2.1., Riy.-5.1.1., Tex.-2.2.1., T-i.-2.2.1.
32 Məsələ həlli

C.-1.2.1., Riy.-1.2.4., Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1., Riy.-5.1.1., C.-1.2.2.
33. Enerjinin saxlanması qanunu C.-1.2.1., Riy.-1.2.4., Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1. Riy.-5.1.1., C.-1.2.2.
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36. Bərk cismin təzyiqi
37. Qazın təzyiqi. Manometr
38. Mayelərin təzyiqi

4. Təzyiq

39. Maye və qazlarda təzyiqin
ötürülməsi
40. Birləşmiş qablar
41. Hidravlik maşın
42. Məsələ həlli

6. Mexaniki rəqslər və dalğalar

5. Sadə mexanizmlər.
Cisimlərin tarazlığı

43. Atmosfer təzyiqi

İnf.-2.1.2., H.B-1.1.1., Riy.-4.1.1., Riy.-4.2.1., Riy.-5.1.1., Kim.-1.1.1.,
Kim.-1.2.1., T-i.-2.2.1.
İnf.-2.1.2., H.B-1.1.1., Riy.-1.2.4., Riy.-4.1.1., Riy.-5.1.1., Kim.-1.1.1.,
Kim.-1.2.1., C.-1.2.2.
İnf.-2.1.2., H.B-1.1.1., Riy.-1.2.4., Riy.-4.1.1., Riy.-5.1.1., Kim.-1.1.1.,
Kim.-1.2.1., C.-1.2.2.
İnf.-2.1.2., H.B-1.1.1., Riy.-1.2.4., Riy.-4.1.1., Riy.-5.1.1., Kim.-1.1.1.,
Kim.-1.2.1., C.-1.2.2.
İnf.-2.1.2., H.B-1.1.1., Riy.-1.2.4., Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1., Riy.-5.1.1., Kim.-1.1.1.,
Kim.-1.2.1., C.-1.2.2., C.-2.1.4., Tex.-2.2.1.
İnf.-2.1.2., H.B-1.1.1., Riy.-1.3.1., Riy.-5.1.1., Kim.-1.1.1., Kim.-1.2.1.,
Tex.-2.2.1., C.-2.1.4.
Riy.-1.2.4., Riy.-4.1.1., C.-1.2.2., Kim.-1.2.1.
İnf.-2.1.2., H.B-1.1.1., Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1., Riy.-4.2.1., Riy.-5.1.1.,
Kim.-1.1.1., Kim.-1.2.1., T-i.-2.2.1., Tex.-2.2.1.

44. Atmosfer təzyiqinin
Riy.-4.1.1., Riy.-4.2.1., T-i.-2.2.1.
ölçülməsi
45. Arximed qanunu
İnf.-2.1.2., H.B-1.1.1., Riy.-5.1.1., Kim.-1.1.1., Kim.-1.2.1.
46. Məsələ həlli
Riy.-1.2.4., Riy.-1.2.5., Riy.-4.1.1., Riy.-4.2.1., Riy.-5.1.2. T-i.-2.2.1., C.-1.2.2.
47. Cisimlərin üzmə şərti:
İnf.-2.1.2., H.B-1.1.1., Riy.-1.3.1., Riy.-5.1.1., Kim.-1.1.1., Kim.-1.2.1.,
gəmilərin üzməsi, havada uçma Tex.-2.1.1., Tex.-2.2.1.
49. Sadə mexanizmlər. Ling
C.-2.1.4., Riy.-1.3.1., Riy.-5.1.1., Tex.-2.1.1.
50. Bloklar
C.-2.1.4., Riy.-1.3.1., Riy.-5.1.1., Tex.-2.1.1.
51. Məsələ həlli
C.-2.1.4., Riy.-1.2.4., Riy.-1.2.5., Riy.-5.1.1., Riy.-5.1.2.
52. Mail müstəvi
C.-2.1.4., Riy.-1.3.1., Riy.-5.1.1., Tex.-2.1.1., Tex.-2.2.1.
53. Mexanikanın qızıl qaydası.
C.-2.1.4., Riy.-5.1.1.
Mail müstəvinin faydalı iş əmsalı
54. Məsələ həlli
C.-2.1.4., Riy.-1.2.4., Riy.-1.2.5., Riy.-5.1.1., Riy.-5.1.2.
55. Cismin tarazlığı
C.-2.1.4., Riy.-1.3.1., Riy.-5.1.1., Tex.-2.1.1.
57. Rəqsi hərəkət. Mexaniki
C.-1.2.1., C.-2.1.3., İnf.1.2.3., Riy.-5.1.1.
rəqslər
58. Rəqsi hərəkəti xarakterizə
C.-1.2.1., C.-2.1.3., İnf.1.2.3., Riy.-5.1.1.
edən fiziki kəmiyyətlər
59. Dalğa. Mexaniki dalğalar
C.-1.2.1., C.-2.1.3., İnf.1.2.3., Riy.-5.1.1.
60. Mexaniki dalğaların növləri.
Dalğanı xarakterizə edən fiziki C.-1.2.1., C.-2.1.3., İnf.1.2.3., Riy.-5.1.1.
kəmiyyətlər
61. Məsələ həlli
C.1.2.2., Riy.-1.2.4., Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1.
62. Səs dalğaları
C.-1.2.1., C.-2.1.3., İnf.1.2.3., Riy.-5.1.1.
63. Səsin sürəti. Əks səda
C.-1.2.1., C.-2.1.3., İnf.1.2.3., Riy.-5.1.1.
64. Məsələ həlli
C.1.2.2., Riy.-1.2.4., Riy.-1.3.1., Riy.-4.1.1.
65. İnsanın eşidə bilmədiyi
C.-1.2.1., C.-2.1.3., İnf.1.2.3., Riy.-5.1.1.
dalğalar. Seysmik dalğalar

Riy. – Riyaziyyat, H-b. – Həyat bilgisi, Tex. – Texnologiya, T-i.–Təsviri incəsənət,
İnf – İnformatika, Mus. – Musiqi, C-coğrafiya, Kim. – Kimya.
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FİZİKA DƏRSLƏRİNDƏ MÜASİR TƏLİM TEXNOLOGİYALARI
Mətnlərlə işin təşkili
Mətn tədris prosesində əsas təlim materialıdır. Ona görə də mətnlə işin düzgün
təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnformasiyanın tam mənimsənilməsi üçün
şagirdlər oxuduqlarını başa düşməlidirlər. Mətnlə iş üsullarının öyrənilməsi şagirdlərə mətnlə müstəqil işləmək bacarıq və vərdişlərinə yiyələnməyə imkan verir.
Bununla yanaşı, verilən metodlar şagirdlərdə çox vacib vərdişlərdən biri olan
ünsiyyət vərdişlərini formalaşdırır. Müəllimlərə yaxşı tanış olan Klaster, İNSERT,
Ziqzaq və BİBÖ üsullarında başqa, mətnlə işin digər üsullarını təklif etmək olar:
Ardıcıl suallar üsulu. Şagirdlərə mətni birgə diqqətlə oxumağa, onu düşünməyə
köməklik edir. Şagirdlər növbə ilə lazım olan mətni hissə-hissə ucadan oxuyurlar.
Bir abzas oxuduqdan sonra ikinci şagird oxunan hissədən sual verir, birinci şagird
onun sualını cavablandırır. Sonra onlar rollarını dəyişirlər. Sual verən şagird
oxumağa davam edir, ikinci isə oxunan abzasdan ona sual verir.
Mətndə əsas sözlərin araşdırılması üsulu. Əsas sözlər və söz birləşmələri təlim
materialını yadda saxlamağa kömək edir. Bu dəstək sözlərin köməyi ilə mətnin
əsas məzmununu asanlıqla bərpa etmək olar. Şagirdlər mətndə əsas sözləri seçib
onları vərəqə (dəftərə) köçürürlər. Adətən, əsas anlayışlar dərslikdə qalın şriftlə
verilir. Açar sözlər məlumatın sonradan açılması üçün seçilir. Seçilmiş dəstək
sözlərə əsaslanaraq şagirdlərə mətnin hissəsini danışmaq təklif oluna bilər. Mətn
üzrə əsas sözlər şifahi cavabın əsası ola bilər.
Açar sözlər əsasında dərsliyin mətninə suallar tərtib edilməsi. Bu metod
şagirdlərdə suallar quraşdırmaq vərdişlərini inkişaf etdirir. Şagirdlər növbə ilə
mətni abzasla oxuyurlar, birlikdə bu abzasdan açar sözləri seçir və onu dəftərə
yazırlar. Termin sözlərdən suallar tərtib edirlər. Onları çoxda böyük olmayan
vərəqlərə yazırlar. Şagirdlərdən biri bu sualı oxuyur, ikincisi ona cavab verir. Əgər
cavab düzgün kimi qəbul edilirsə, vərəqin arxa tərəfinə yazılır. Bu kart – cavabı
şagirdlər sonradan mövzu üzrə öz biliklərini yoxlamaq üçün istifadə edə bilərlər.
Planın və köməkçi sxemlərin tərtib edilməsi. Plan və sxemlər əsas olanı əsas
olmayandan ayırmağa, mətnin əsas məzmununu müəyyən etməyə, hissələrin
qarşılıqlı əlaqələrini araşdırmağa kömək edir. Bunlar hamısı materialın
sistemləşdirilməsinə gətirib çıxardır.
Plan – mətnin struktur-məzmun təşkilini (mikro mövzuların ardıcıllığını, onların
qarşılıqlı əlaqələrini) əks etdirən xüsusi bir sxemdir.
Birlikdə oxuyaq. Metodik priyom bu və ya digər informasiyanın sadəcə
təkrarlanmasını deyil, təlimi başa düşmə səviyyəsinə yönəltməyə imkan verir.
Priyomun istifadə edilməsi şagirdlərin müxtəlif növ fəaliyyətlərinin təşkilinə imkan
verir: biri mətni oxuyur və oxuduqlarını izah edir, digəri isə mətnə aid sual
hazırlayır. Bu zaman tapşırıqdan asılı olmayaraq bütün şagirdlər mətni dərindən
düşünməli, onu qruplaşdırmalı, suallar verməli və onlara cavab verməlidirlər.
Mətnə əsasən cədvəlin doldurulması. Cədvəllər mətnin əsas ideyasını aşkar
etməyə imkan verir.
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Təlim layihələri
Təlim layihəsi şagirdlərin birgə yerinə yetirdiyi öyrədici və yaradıcı fəaliyyətdir.
Layihələr şagird tərəfindən sərbəst, yaxud müəllimin nəzarəti ilə yerinə yetirilir.
Layihə şagirdlərin təlim fəaliyyətini praktik məsələlərin həllinə tətbiq etməyə
imkan verir, onlarda əməkdaşlıq və birgə fəaliyyət bacarıqlarını formalaşdırır,
təlim prosesini şagird üçün fəal və mənalı edir. Təlim layihələrinin müxtəlif növləri
vardır.
Dominant fəaliyyət növünə görə layihələr məlumatlandırıcı, yaxud tədqiqedici
olur.
Davamlılığına görə qısamüddətli ( bir və ya iki dərs) və uzunmüddətli (bir ay və
daha çox) olur.
İştirakçıların sayına görə layihələr fərdi, qrup, kollektiv və ya qarışıq (işin müxtəlif
mərhələlərində həm qrup, həm də fərdi iş planlaşdırılır) ola bilər.
Məlumatlandırıcı layihə obyekt və ya hadisə haqqında məlumatın toplanmasına,
təhlilinə, ümumiləşdirilməsinə və təqdim edilməsinə yönəlmişdir. Məlumatlandırıcı
layihənin əsas məqsədi məhz məlumatın axtarışı, emalı və təqdim edilməsi
bacarıqlarının formalaşdırılmasıdır. Bu səbəbdən yaxşı olar ki, məlumatlandırıcı
layihələrin hazırlanmasında bu və ya digər dərəcədə bütün şagirdlər iştirak etsinlər.
Müəyyən şərtlər daxilində məlumatlandırıcı layihə tədqiqat layihəsinə çevrilə bilər.
Tədqiqat layihəsi tədqiqatın predmetinin və tədqiqat metodlarının dəqiq müəyyən
edilməsini nəzərdə tutur. Bu növ layihələr elmi tədqiqat işinə bənzərdir: mövzunun
əsaslandırılması, tədqiqat probleminin müəyyənləşdirilməsi, fərziyyənin irəli sürülməsi, məlumat mənbəyinin və problemin həlli üsullarının təyin edilməsi, alınan
nəticələrin ümumiləşdirilməsi və müzakirəsi. Tədqiqat layihələri, adətən, uzunmüddətli olur və nəticələri böyük bir bölmənin və ya kursun sonunda təqdim edilir.
MÜASİR QİYMƏTLƏNDİRMƏ
Müasir məktəbdaxili qiymətləndirmə məqsədinə, rol və vəzifələrinə, növlərinə,
xüsusiyyətlərinə, meyar və göstəricilərinə, üsul və vasitələrinə görə fərqlənir.
Müasir qiymətləndirmədə məzmun standartlarının mənimsənilməsi, şagirdin
qazandığı dəyərlər qiymətləndirilir. Bu qiymətləndirmə müəllimin subyektiv rəyinə
əsaslanmır, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilir, qiymətləndirmə
standartları əsasında qurulur, daha obyektiv, dəqiq, adekvat və sistemli həyata
keçirilir.
Müasir qiymətləndirmə diaqnostik, formativ və summativ kimi növlərə bölünür.
Diaqnostik qiymətləndirmə fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsidir. Diaqnostik qiymətləndirmə şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklər
aparmağa, şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa imkan verir. Diaqnostik qiymətləndirmə rəsmi xarakter daşımır, rəqəmdən istifadə olunmur, nəticələr müəllimin şəxsi qeyd dəftərində əks olunur.
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Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan üsullar, vasitələr və şagird fəaliyyətinin növləri:
Üsullar
Müşahidə (Müəllim
şagirdin təlim fəaliyyətini müşahidə
əsasında qiymətləndirir)
Müsahibə (Şifahi
yoxlama)

Tapşırıqvermə

Vasitələr
Müşahidə vərəqi (şagirdin təlim
fəaliyyətindən gözlənilən nəticəni
əks etdirən meyarlar cədvəli)

Fəaliyyətin növləri
Dərsdə şagirdin
müşahidə edilməsi və
meyarlar cədvəlinə qeyd
olunması

Müəllimin qeydiyyat vərəqi
(şagirdlə, müvafiq hallarda qrup,
yaxud siniflə aparılan şifahi yoxlama
zamanı müəllimin diaqnoz qoymaq
istədiyi məsələnin yazıldığı vərəq)
Çalışmalar

Mövzu üzrə müxtəlif
insanlardan müsahibə
götürmək
Praktik çalışmaların,
tapşırıqların yerinə
yetirilməsi

Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələrindən aşağıdakı məqsədlərlə istifadə olunur: təlim prosesində fərdi yanaşmanı təmin etmək üçün; təlim prosesində qrup və
cütlərin təşkilində; tədris olunacaq fənn və ya mövzu ilə bağlı maraq və ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsində.
Formativ qiymətləndirmə təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün
müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma
səviyyəsinin qiymətləndirilməsidir. Bu qiymətləndirmə tədris prosesinin düzgün
istiqamətləndirilməsini, səmərəliliyini, şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərinin
izlənilməsini təmin edir, şagirdlərin təlim ehtiyaclarının öyrənilməsinə imkan
yaradır. Formativ qiymətləndirmə dərsdə reallaşdırılması nəzərdə tutulmuş altstandartlardan çıxarılmış təlim nəticələrinə görə müəyyən edilmiş meyarlara əsasən
aparılır. Formativ qiymətləndirmə rəsmi qiymətləndirmə deyil, nəticələr müəllimin
şəxsi qeyd dəftərində və məktəbli kitabçasında şagirdin idraki və hərəki fəaliyyətinin səviyyələrinə uyğun sözlərlə ifadə olunur. Heç bir rəqəm və simvollardan,
“mənimsəyir”, “mənimsəmir”, “bilir”, “bilmir”, “yaxşı”, “orta”, “zəif” və digər bu
kimi ifadələrdən istifadə olunmur. Müəllim formativ qiymətləndirmədə şagirdin
fəaliyyətini bütün dərs boyu izləyir, nəticələri yazmaq üçün dərsin sonunda 6
dəqiqəyədək vaxt ayırır. Eyni bir standart bir neçə dərsdə reallaşdığına görə formativ qiymətləndirmə zamanı jurnalda şagirdin adının qarşısında hər dərsdə qeydlərin
olması mütləq deyil. Şagirdlər fəaliyyətlərində potensial imkanları daxilində həmin
bacarıqlara yiyələnmənin müxtəlif səviyyələrini nümayiş etdirə bilərlər. Buna görə
də formativ qiymətləndirmə zamanı şagirdlər eyni bir meyarın 4 və ya daha artıq
səviyyəsi ilə qiymətləndirilə bilər.
Formativ qiymətləndirmənin üsul, vasitə və şagird fəaliyyətinin növləri:
Üsullar
Müşahidə
Şifahi sual-cavab

Vasitələr
Müşahidə vərəqləri
Şifahi nitq bacarıqları üzrə
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Fəaliyyətlər
Qrupda və ya cütdə iş
Təqdimatlar

Tapşırıqvermə
Layihə
Rubrik
Şifahi və yazılı
təqdimat
Test
Özünüqiymətləndirmə

qeydiyyat vərəqi
Çalışmalar
Şagirdlərin təqdimatı və
müəllim tərəfindən müəyyən
olunmuş meyar cədvəli
Nailiyyət səviyyələri üzrə
qiymətləndirmə
şkalası
Meyar cədvəli
Test tapşırıqları
Özünüqiymətləndirmə vərəqləri

Praktik çalışmaların,
tapşırıqların yerinə
yetirilməsi
Müstəqil (yaradıcı) iş
Yoxlanılan bacarıq üzrə hər
hansı fəaliyyət növü
Qrup işi və ya fərdi
tədqiqatın təqdimatı
Test tapşırıqlarının həlli
Özünüqiymətləndirmə
vərəqlərinin doldurulması

Formativ qiymətləndirmənin nəticələrindən aşağıdakı məqsədlərdə istifadə olunur:
cari və perspektiv (illik) planlaşdırmanın təkmilləşdirilməsində; təlim tapşırıqlarının seçilməsində; ev tapşırıqlarının verilməsində; sinifdəki təlimin istiqamətləndirilməsində; təlim prosesində qrup və cütlüklərin təşkilində; şagirdlərin irəliləyiş
və geriləmələrinin müəyyənləşdirilməsində.
Summativ qiymətləndirmə təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirməsidir.
Summativ qiymətləndirmə məzmun standartlarının mənimsəmə səviyyəsinin
etibarlı göstəricisidir. Bu qiymətləndirmə kiçik summativ qiymətləndirmə (KSQ)
və böyük summativ qiymətləndirmə (BSQ) olaraq iki növdən ibarətdir. KSQ tədris
vahidlərinin sonunda, BSQ isə ildə iki dəfə, yarımillərin sonunda aparılır.
Summativ qiymətləndirmənin üsul, vasitələr və şagird fəaliyyətinin növləri:
Üsullar

Vasitələr

Fəaliyyətlər

Yoxlama yazı
işləri

Yoxlama yazı işləri üzrə qeydiyyat
vərəqi

Tapşırığın vaxtında, düzgün, sərbəst
yerinə yetirilməsi

Layihə

Şagirdlərin təqdimatı və müəllim
tərəfindən müəyyən edilmiş meyar
cədvəli

Layihənin meyarlar əsasında qiymətləndirilməsi

Şifahi sorğu

Şifahi sorğu üzrə qeydiyyat vərəqi

Mövzunun şərhi

Test

Test tapşırıqları

Test suallarının cavablandırılması

Tapşırıqverm
ə

Tapşırıq, çalışma və laboratoriya
işləri

Praktik tapşırıqların vaxtında, düzgün,
sərbəst yerinə yetirilməsi

Yaradıcılıq və
əl işləri

Fənlərə müvafiq olaraq rəsmlər,
hazırlanan məmulatlar və digər əl
işləri

Təsvir etmə, yapma, şerin qoşulması,
essenin yazılması, məsələ qurmaq, əl
işləri hazırlamaq

21

Summativ qiymətləndirmənin nəticələrindən istifadə olunur: şagirdlərin təlim problemlərini müəyyənləşdirmək; şagirdlə əks əlaqə qurmaq və onu stimullaşdırmaq;
planlaşdırma aparmaq və təkliflər vermək.
Kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə isə rəsmidir və 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərindən istifadə olunaraq rəsmi jurnalda qeyd olunur.
Qiymətləndirmə vasitəsi kimi çox variantlı testlərdən geniş istifadə edilməsi,
şagirdin nə qədər çox test həll edərsə bir o qədər nailiyyət qazanar fikri tədrisin
keyfiyyətini aşağı salan amillərdən biridir. Qiymətləndirmə vasitələri hazırlayarkən
çox variantlı testlərlə yanaşı, qısa cavablı, çoxseçimli, doğru-yalnış,
uyğunlaşdırma, bir neçə düzgün cavablı test, açıq suallardan istifadə oluna bilər.
Qiymətləndirmə vasitələrindəki tapşırıqlar dərsdə keçirilənlərə uyğun olmalıdır.
Şagirdə yarımillik qiymət çıxarmaq üçün
s  s 2  ...  s n 40
60
Y1  1

 S1 
n
100
100
düsturundan istifadə olunur. Burada, Y- şagirdin I və ya II yarımil üzrə qiymətini,
ksq1, ksq2 ,..., ksqn şagirdin müvafiq yarımil ərzində kiçik summativ qiymətləndirmələrinin nəticələrini, n-müvafiq yarımildə keçirilən KSQ-nin sayını, BSQ
isə I və ya II yarımildə keçirilən böyük summativ qiymətləndirmənin nəticəsini
bildirir.
Yarımillik qiymətlərə görə illik qiymət çıxarılır. Aşağıdakı cədvəldə şagirdin
yarımilliklərdə aldığı qiymətlərə görə illik qiymətin müəyyənləşdirilməsi qaydası
göstərilmişdir.
Y1 Y2 İllik
2
2
2
2
3
3
2
4
3
2
5
4

Y1 Y2 İllik
3
2
2
3
3
3
3
4
4
3
5
4

Y1 Y2 İllik
4
2
3
4
3
3
4
4
4
4
5
5
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Y1 Y2 İllik
5
2
3
5
3
4
5
4
4
5
5
5

TƏDRİS VAHİDİ – 1
MEXANİKİ HƏRƏKƏT

TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ
REALLAŞDIRILACAQ ALT STANDARTLAR
1.1.1. Mexaniki hadisələri və onların baş vermə səbəblərini şərh edir.
1.1.2. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir
1.1.3. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib təqdim edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamalar aparır.

TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ ÜMUMİ SAATLARIN MİQDARI: 10 saat
KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ:
1 saat
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Dərs 1 / Mövzu: MEXANİKİ HƏRƏKƏTİN TƏSVİRİ
Alt
STANDARTLAR

1.1.1. Mexaniki hadisələri və onların baş vermə səbəblərini şərh
edir.
1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Mexaniki hərəkəti izah edir.
 Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirir.
 Mexaniki hərəkətə dair sadə təcrübələr aparır.

Şagirdlər dərsliyin quruluşu və ondan istifadə qaydaları ilə tanış edilir. Sonra, “əqli
hücum” strategiyasından istifadə oluna bilər. Bu zaman “Həyat bilgisi”, “Coğrafiya”
və “İnformatika” ilə fənlərarası əlaqədən istifadə etmək məqsədəuyğundur. Eyni zamanda, şagirdlərin gündəlik həyatlarında müşahidə etdikləri hərəkətlərə əsaslanmaqla da diaqnostik qiymətləndirmə aparıla bilər.
Mexaniki hərəkət və onu təsvir edən bəzi anlayışlar, “hesablama cismi”,
“mexaniki hərəkətin növləri”, “trayektoriya”, “düzxətli hərəkət”, “əyrixətli
hərəkət” və s. anlayışları təkrarlamaqla maraqlı təcrübə nümayiş etdirilə bilər. Belə
təcrübələrdən biri “Ölüm ilgəyində hərəkət”-dir. Nümayiş zamanı “Kürəcik hansı
trayektoriya üzrə hərəkət edir? Kürəciyin hərəkətinə mexaniki hərəkət kimi
baxmaq olarmı? Hesablama cismi kimi nə götürülə bilər?” və s. kimi suallarla
şagirdlər düşünməyə təhrik edilə bilər. Şagirdlərin fərziyyələri dinlənir, maraq
doğuranları lövhədə qeyd olunur və tədricən tədqiqat sualları formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları: Hansı hərəkət mexaniki hərəkət adlanır? Mexaniki hərəkət
hansı kəmiyyətlərlə xarakterizə olunur?
Maraqoyatma dərslikdə verilən material əsasında da yaradıla bilər. Şagirdləri aktivləşdirmək məqsədilə mexaniki hərəkətlərə aid slaydlardan və ya “Fizikadan multimedia” dərsliyindən istifadə olunması məqsədəuyğundur.
Dərsin “Araşdırma” hissəsi ilə maraqoyatma işi məqsədyönlü davam etdirilir.
Təqdim edilən təsvirli suallar müzakirə olunur. Tapşırıqda məqsəd şagirdlərin mexaniki hərəkətə aid 6-cı sinifdə öyrəndikləri biliklər əsasında təsvir olunan hərəkətləri fərqləndirməkdir. Bu zaman hərəkətləri aşağıdakı sxem üzrə qruplaşdırmaq
olar:
Topun hərəkəti

Fırlanma hərəkəti

Planetlərin hərəkəti
İdmançının hərəkəti

Əyrixətli hərəkət

Kürəciyin hərəkəti

Düzxətli hərəkət

Karuselin hərəkəti

Müəllim tapşırığa yaradıcı yanaşmağı xahiş edir. Bu zaman o xatırlada bilər ki,
gündəlik həyatda buna oxşar hərəkətlərə şagirdlər harada rast gəliblər. Şagirdlər öz
fikirlərini iş vərəqlərində qeyd edirlər.
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Bu hissədə məluumat mübadiləsii və müzakirə həəyata keçirilir. Tapşırığın
T
müzakkirəsi
dərsslikdə yazılmış suallar əsasındaa da qurula bilər. İş vərəqinə daxil edilən suuallar
müxxtəlif ola bilər, məsələn,
m
“Cisminn mexaniki hərəəkət etdiyini necəə müəyyənləşdirrmək
olarr?”, “Trayektoriyya nədir? O haansı formada olaa bilir?” Bu zam
manı “Trayektorriya”
“yol”, “yerdəyişməə”, “zaman” və “sürət”
“
anlayışlaarı araşdırılır. “T
Trayektoriya”, “yol”
“
və “yerdəyişmə”
“
annlayışlarının öyrənilməsini əyaniləşdirmək məqssədəuyğundur: iş
i vərəqiində karandaşlaa əyri xətt cızdıqqdan sonra, sap xətt boyunca yeerləşdirilir – buu trayekttoriyadır. Sonraa sapın uzunluğuu ölçülür – bu gedilən yoldur. Xətkeşlə əyri xəttin
x
başllanğıcı ilə son nöqtəsi
n
arasındaakı məsafə ölçülüür – bu yerdəyişşmədir. Yerdəyişmənin vektorial kəmiyyyət olması və üzərində vektoor olan hərfi ilə işarə edilm
məsini
müəəllim izah edir.
Qruup fəaliyyəti təşkkil edilir: şagirddlər nəzəri məluumatı oxuyur, mexaniki
m
hərəkətti xaraktterizə edən bəzi anlayış və kəmiiyyətlər haqqındda təqdimat hazırrlayır. Şagirdlərəə köməkk məqsədlə müəəllim əvvəlcədəən hazırladığı sllayd və ya şəkiilləri nümayiş etdirə
e
biləər.
Qeyyd: 1. “Zaman” anlayışını izah edərkən metronom, mexaniki və elektron sanniyəölçəənlərin nümayişş etdirilməsi məəqsədəuyğunduur. 2. Sürət anlayışını araşdıraarkən
şagiirdlərin riyaziyyyat fənnindən aldıqları uyğun biliklərə
b
istinad edilməlidir.
Dife
ferensial təlim. Dərsdə bütün araşdırmaların
a
i
icrasının
yerinə yetirilməsi məəcbur
deyyildir. Təlim nətticələri zəif olann və sağlamlıq imkanları məhd
dud olan şagirddlərin
aktiiv iştirakını təm
min etmək üçün müəllim
m
bu araşdırmalar arasın
nda seçim edə bilər.
b
“Öyrəndiklərinni tətbiq et” hissəsində yaradıccı tətbiqetmə yerrinə yetirilir:
km
İlbizin sürəti:   0 , 002 m  0 , 0002  36 km  0 , 0072
0
i

san

10 saat

saat

Mövzunun “Nəə öyrəndiniz” hissəsində verilm
miş tapşırıq şagiirdin öyrəndiyi əsas
bilikklərin müstəqill olaraq ümumiiləşdirməsinə xidmət
x
edir. Şag
gird açar sözləərdən
istiffadə etməklə veerilmiş mətni tam
mamlayır.
Şagirdlərin özzlərini qiymətlləndirmələri üççün mövzunun
n sonunda “Öyyrəndikllərinizi yoxlayınn” hissəsi yerinnə yetirilir.
Elektron resurslar.
1. http://www.mys
hared.ru/slide/11333412/
h
2. https://az.wikipe
h
edia.org/wiki/M
Mexaniki_h%C99%99r%C9%99k%C9%99t
Qiyymətləndirmə. Müəllim dərsinn təlim nəticələərinə nail olmaq
q dərəcəsini izaahetmə, ümumiləşdirməə, tətbiqetmə meyarları
m
üzrə qiiymətləndirə billər.
I səviyyə
Meexaniki hərəkəti
cidddi səhvlərə yol
verrməklə izah edir.
Meexaniki hərəkətə
aidd müşahidələrini
yallnız müəllimin
verrdiyi sualların kööməəyi ilə ümumiləş-dirrə bilir.

II səviyyyə
Mexaniki hərrəkəti
müəllimin kööməyi ilə
izah edir.
Mexaniki hərrəkətə
aid müşahidəələrini
müstəqil olarraq az
səhvlərə yol verməklə
ümumiləşdiriir.
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I səviyyə
III
Mexanniki hərəkəti
qismənn doğru izah
edir.
Mexanniki hərəkətə
aid müüşahidələrini
qismənn doğru ümumiləşddirir.

IV səviyyə
Mexaniki hərəkəəti
ətraflı izah edir.
Mexaniki hərəkəətə
aid müşahidələrrini
düzgün ümumiləəşdirir.

Mexaniki hərəkəətə
dair sadə təcrübəələri
ciddi səhvlərə yool
verməklə aparır.

Mexaniki hərəkətə
dair sadə təcrübələri
tez-tez səhhvlərə yol
verməklə aparır.

Meexaniki hərəkətə
Mexaniki hərrəkətə
dairr sadə təcrübələriin dair sadə təcrrübəçoxx hissəsini sərbəstt ləri dəqiq apaarır.
apaarır.

Dərs 2 / Mövzu: DÜZX
XƏTLİ BƏRAB
BƏRSÜRƏTL
Lİ HƏRƏKƏT
Alt
A
S
STANDARTLA
AR

1.1.2. Mexaaniki hərəkəti əlaamətlərinə görə şəərh edir.
1.1.4. Mexaaniki hərəkətə daiir müşahidələrini ümumiləşdirib təəqdim
edir.
3.1.1. Mexaaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan
a
i
istifadə
edir.

Təlim
T
N
NƏTİCƏLƏRİ

 Mexaniki hərəkəti əlamətləərinə görə fərqlən
ndirir.
 Düzxətli bərabərsürətli
b
hərrəkəti xarakterizə edən kəmiyyətləər
arasındakı əlaqələri
ə
şərh edirr.
 Sadə ölçü cihazlarından isttifadə edir.
 Düzxətli bərabərsürətli
b
hərrəkətə aid məsələlər həll edir.

Maraqoyatm
ma dərslikdə spprinterin qaçışınna aid verilən sualla başlamaaq olar.
Şagirdlərin irəli sürdükləri fərziiyyələrdən tədriicən tədqiqat su
Ş
ualı formalaşdırıılır:
T
Tədqiqat
sualı: Hansı hərəkətəə düzxətli bərabbərsürətli hərəkəət deyilir?
“Trayektoriyya və sürətinə görə
g
idmançı neecə hərəkət edirr?” adlı araşdırrma yey
sərf etdiyi zaman fasiləələrinin
riinə yetirilir. Şəəkildə idmançınnın qət etdiyi yollara
saniyəölçənin əqqrəbinə əsasən müqayisəsi
m
təsvvir olunmuşdur. Burada bərabəərsürətli
h
hərəkət
məsafələərin uyğun zam
man fasilələrinə nisbətinə
n
görə təyin edilir:
1,2

;

1,2

;

1,2

.

Diferensial təlim
D
m. Təlim nəticələri zəif olan və
v sağlamlıq im
mkanları məhduud olan
şagirdlərin aktivv iştirakını təmiin etmək üçün müəllim onlarıı daha fəal şagirdlərlə
b qrupa daxil edə
bir
e bilər.
Nəzəri materialla tanışlıq fasiləli
fa
oxu, yaxxud insert üsullaarından biri ilə həyata
k
keçirilə
bilər. Müəllim
M
izahat verərkən, əsas diqqəti düzxəttli bərabərsürətlli hərək
kətdə
“sürət” vəə “yol” anlayışlaarının tərif və düsturlarının
d
düzzgün ifadə edilm
məsinə,
sürətin qiymət və
v istiqamətinin sabit qalmasına yönəldilir. Bu
u zaman düzxəttli bərab
bərsürətli
hərəkkətə aid əvvəlccədən hazırlanaan slaydlara və ya şəkillərə müraciət
m
o
oluna
bilər. Müüəllim şagirdlərrdə düzxətli bəərabərsürətli həərəkət haqqındda daha
d
dolğun
təsəvvürlər yaratmaq üççün müxtəlif nümunələr göstərəə bilər.
ma şagirdlərin əldə
ə
etdikləri biliklərin
“Sabun qovuuğunun hərəkətti” adlı araşdırm
təətbiqinə yönəlddilmişdir. Şagirrdlər sabun qovvuğunun bərabəər zaman fasiləələrində
b
bərabər
yollar qət etdiyini müəyyyən edirlər. Araşdırmanın
A
mü
üzakirəsini dərsslikdəki
suallar əsasında təşkil etmək olar.
Mövzunun “Nə öyrəndiniiz” hissəsində verilmiş tapşırııq dərs boyu şagirdin
ş
ö
öyrəndiyi
əsas biliklərin
b
müstəqqil olaraq ümum
miləşdirməsinə xidmət
x
edir.
“Öyrəndikləərinizi yoxlayın”” hissəsində verrilən birinci tapşırıq belə həll edilir:
e
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Verilir
s=72 km=72 000 m
t=30 dəq=1 800 san
?

Həlli



s
t

Hesablanması
72000 m
m
 
 40
1800 san
san

Cavab: Avtomobilin sürəti 40

bərabərdir.

Elektron resurslar.
1. https://www.youtube.com/watch?v=IMX3fcYLsRw
2. http://www.sanatsalbilgi.com/DOKUMANLAR/26/6-sinif-sabit-suratli-hareket526.html
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini fərqləndirmə, şərhetmə, istifadəetmə, məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə
bilər.
I səviyyə
Mexaniki hərəkəti
əlamətlərinə görə
səhv fərqləndirir.
Düzxətli bərabərsürətli hərəkəti xarakterizə edən kəmiyyətlər
arasındakı əlaqələri
ciddi səhvlərə yol
verməklə şərh edir.
Sadə ölçü cihazlarından düzgün istifadə
etmir.
Düzxətli bərabərsürətli hərəkətə aid məsələlər həll edə
bilmir.

II səviyyə
Mexaniki hərəkəti
əlamətlərinə görə az
səhvlərə yol verməklə
fərqləndirir.
Düzxətli bərabərsürətli hərəkəti xarakterizə edən kəmiyyətlər
arasındakı əlaqələri
müəllimin köməyi ilə
şərh edir.
Sadə ölçü cihazlarından kişik səhvlərə yol
verməklə istifadə
etdir.
Düzxətli bərabərsürətli hərəkətə aid məsələləri çətinliklə həll
edir.

III səviyyə
Mexaniki hərəkəti
əlamətlərinə görə
əsasən düzgün
fərqləndirir.
Düzxətli bərabərsürətli hərəkəti xarakterizə edən kəmiyyətlər
arasındakı əlaqələri
qismən düzgün şərh
edir.
Sadə ölçü cihazlarından əsasən düzgün
istifadə edir.

IV səviyyə
Mexaniki hərəkəti
əlamətlərinə görə
düzgün fərqləndirir.

Düzxətli bərabərsürətli hərəkətə aid məsələləri əsasən düzgün həll edir.

Düzxətli bərabərsürətli hərəkətə aid məsələləri düzgün həll
edir.
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Düzxətli bərabərsürətli hərəkəti xarakterizə edən kəmiyyətlər
arasındakı əlaqələri
tam düzgün şərh edir.
Sadə ölçü cihazlarından düzgün istifadə
edir.

Dərs 3 / Mövvzu: HƏRƏKƏ
ƏTİN NİSBİLİİYİ
Alt
STANDARTLA
AR

1.1.2. Mexaaniki hərəkəti əlaamətlərinə görə şəərh edir.
1.1.4. Mexxaniki hərəkətə dair
d müşahidələriini ümumiləşdiriib təqdim edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Mexanikii hərəkətin nisbiliiyinə dair müşahiidələrini təqdim edir.
e
 Mexanikki hərəkətin nisbilliyinə dair müxtəəlif xarakterli məssələlər
həll edir.

Maraqoyatm
ma müəllimin qabaqcadan
q
hazzırladığı material əsasında daa təşkil
e
edilə
bilər. Mərhhələnin sonundda verilən suallaara dair irəli sü
ürülən fərziyyəllər lövh
hədə
yazılır. Təddricən tədqiqat sualı formalaşddırılır.
T
Tədqiqat
sualı. “Hərəkət nisbiidir” müddəasınnı necə izah etm
mək olar?
hazı ilə aparılırr. Araş“Trayektoriyya eynidirmi?” araşdırması məərkəzəqaçma cih
d
dırmanı
maraqlıı edən fırlanan kağız üzərindəə karandaşın cızzdığı düz xəttinn spiral
fo
formalı
trayektooriya almasıdır. Bu nəticə şagiirdlərdə müxtəllif fərziyyələr yaradır.
y
A
Araşdırmanın
m
müzakirəsini
büttün siniflə təşkill etmək məqsəd
dəuyğundur. Dəərslikdə
v
verilmiş
suallar müzakirə ediləərkən müəllim iki trayektoriyaların fərqindənn hərək
kətin
nisbiliyi annlayışını tədricəən şagirdlərə izaah edir.
Dərslikdə “M
Məlumat mübaddiləsi və müzakkirəsi” bölməsin
ndə verilən nəzəəri dərs
m
material
oxunur, “hərəkətin nisbiliyi” anlayışı trayektoriya vəə sürət baxımınddan öyrəənilir. “Nisbi süürət necə təyin edilir?”
e
yarımbaaşlığı altındakı təsvirli
t
materialdda nisbi
süürətlərin necə təəyin olunması öyyrənilir.
“Öyrəndikləərinizi tətbiq eddin” bölməsindəəki tapşırıq “M
Məlumat mübadiiləsi və
m
müzaakirəsi”
böölməsində veriləən materialın məntiqli
m
davamı olub, birinci avvtomob
bilin
üçüncü avttomobilə nəzərəən sürətinin təyiin edilməsi tapşşırılır. Həmin avvtomob
billər
qarşı-qarşııya hərəkət etdiyindən, birincii avtomobilin üçüncü
ü
avtomobbilə nəz
zərən
sürəti
düstturu ilə təyin oluunur:
60
8
80
140
.
“
“Nəticəni
müzaakirə edək” hisssəsində şagirdləər araşdırmanın nəticələrinə daair suallaarı müzakirə eddə bilərlər.
Mövzunun “Nə
“ öyrəndinizz” hissəsində veerilmiş tapşırıq dərs
d boyu şagirdin öyrəəndiyi əsas bilikklərin müstəqil olaraq ümumiləəşdirməsinə xid
dmət edir.
Şagirdlərin özlərini
ö
qiymətlləndirmələri üçüün mövzunun sonunda
s
“Öyrəəndikləriinizi yoxlayın” hissəsində verilmiş tapşırıqlar yerinə yetirilə bilər.
D
Dərsin
sonunda şagirdlərin iş vərəqləri yığılır və
v portfolioya əlavə
ə
olunur.
Elektron resursslar.
E
1 http://asanfiziika.blogspot.ru//2013/08/fizikaddan-oyrdici-videocarxlar.html
1.
2 https://www.yyoutube.com/waatch?v=B4zYBWttoMY
2.
Qiymətləndirm
Q
mə. Müəllim dərrsin təlim nəticəələrinə nail olm
maq dərəcəsini təqdimt
e
etmə,
məsələhəllletmə meyarlarıı üzrə qiymətlənndirə bilər.
28

I səviyyə
Mexaniki hərəkətin
nisbiliyinə dair müşahidələrini təqdim edə
bilmir.

II səviyyə
Mexaniki hərəkətin
nisbiliyinə dair müşahidələrini az səhvlərə
yol verməklə təqdim
edir.
Mexaniki hərəkətin Mexaniki hərəkətin
nisbiliyinə dair müx- nisbiliyinə dair müxtəlif xarakterli məsə- təlif xarakterli məsələlər həll edə bilmir. lələri müəllimin köməyi ilə həll edir.

III səviyyə
Mexaniki hərəkətin
nisbiliyinə dair müşahidələrini qismən
doğru təqdim edir.

IV səviyyə
Mexaniki hərəkətin
nisbiliyinə dair müşahidələrini ətraflı
təqdim edir.

Mexaniki hərəkətin
nisbiliyinə dair müxtəlif xarakterli məsələləri əsasən düzgün
həll edir.

Mexaniki hərəkətin
nisbiliyinə dair müxtəlif xarakterli məsələləri düzgün həll
edir.

Dərs 4 / MƏSƏLƏ HƏLLİ
Burada “Çalışma-1”-də verilən tapşırıqlar həll edilə bilər:
1. C.: Gedilən yol 18 m və yerdəyişmə 10,8 m.
2. C.:
30
;
15
;
1080 ∙
18
3. C.: 45 m. 4. C.: 180 km/saat.

;

Dərs 5 / Mövzu: DÜZXƏTLİ DƏYİŞƏNSÜRƏTLİ HƏRƏKƏT
Alt
STANDARTLAR

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib
təqdim edir

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Düzxətli dəyişənsürətli hərəkəti düzxətli bərabərsürətli
hərəkətdən fərqləndirir.
 Düzxətli dəyişənsürətli hərəkətin xarakteristik kəmiyyətləri
arasındakı əlaqələri təqdim edir.
 Düzxətli dəyişənsürətli hərəkətə aid məsələlər həll edir.

Fəndaxili əlaqə yaradılır, müvafiq suallar əsasında şagirdlərin əvvəlki mövzularda
aldıqları biliklər təkrarlana bilər. Dərsdə şagirdlərə gündəlik həyatda rastlaşdıqları
hərəkətin kəmiyyət xarakteristikasına dair yaş və mənimsəmə səviyyələrinə uyğun
biliklərin verilməsi nəzərdə tutulur.
Mövzuya başlamaq üçün əvvəlcədən hazırlanan təqdimatı nümayiş etdirmək
olar. Sonra diqqəti dərslikdə verilən mətnə və suallara yönəltmək məqsədəuyğundur. Hər üç situasiya ayrılıqda müzakirə oluna bilər. Bu zaman uyğun suallarla
şagirdlərin diqqəti hərəkət zamanı sürətin dəyişməsinə yönəldilir. Onların
fərziyyələri dinlənilir və tədqiqat sualları formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. Praktikada ən çox hansı hərəkətə rast gəlinir: düzxətli dəyişənsürətli hərəkətə, yoxsa düzxətli bərabərsürətli hərəkətə? Düzxətli dəyişənsürətli
hərəkət hansı fiziki kəmiyyətlərlə xarakterizə olunur?
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Bu mərhələddə “Arabacıq hansı
h
sürətlə həərəkət edir?” araşdırması icra olunur.
Məqsəd təcilli hərəkəti müşaahidə etməkdirr. Çalışmaq laazımdır ki, təccrübəni
M
şagirdlər özləri hazırlasınlar. Bu
B zaman onlaar böyük həvəs və maraqla işi
i icra
e
edirlər.
Araşdırm
manın müzakirəəsi dərslikdə verrilən suallar əsaasında qurula billər.
nur. Şagirdlər ilk
i dəfə
Fəal oxu üssulu ilə dərslikddə verilən nəzərri məlumat oxun
o
olaraq
“düzxətli dəyişənsürətli hərəkət”, “orta sürət” və “təciil” anlayışları ilə tanış
o
olurlar.
Orta sürrət or =l/t düstturu kimi verilirr, l – gedilən ümumi
ü
yol, t – ümumi
yyolu getməyə səərf olunan ümuumi zaman olduuğu qeyd edilirr. Təcilə isə
d
düsturun
oxunuşşu kimi tərif verrmək tövsiyyə olunur.
o
Ş
Şagirdlərin
təqdim
matları dinlənilirr və müzakirə ediilir.
v
məsələnnin həlli ilə tannış etdikdən sonra növbəti məəsələlər
Şagirdləri verilmiş
h olunur. Bu zaman
həll
z
müəyyənn izahatlar verillir.
Məsələ 2. Avtomoobil 300 km uzunnluqlu yolun birinnci yarısını 3 saa
M
ata, qalan hissəsiini isə 2
saaata gedir. Avtom
mobilin bütün yollda orta sürətini hesablayın.
Verilir:
l=150 km
t1= 3 saat
or – ?

Həlli:
Bütün yola sərf olunan zamaan:
t = t1 + t2
Avtomobiliin orta sürəti:
.
l
l


or



t



Hesablanması:
H
30
00 km
km
 60
5 saat
saat
Cavab:   60 km .
or
saat

 or 

t1  t 2

Məsələ 3. Azərbayycan stayeri Hayyle İbrahimov 2011-ci ildə 3000 m məsafəni 7 dəqq 42 san
M
m
müddətinə
qət etm
məklə yeni Azərrbaycan rekordu müəyyənləşdirm
mişdir. İdmançı təqribən
t
h
hansı
orta sürətlə qaçmışdır?
Verilir::
Çevirməə
Həlli:
Hessablanması:
000 m
30
m .
l = 3000 m
l
 or 
 6 ,5
 or 
462 san
san
462 san
t = 7 dəq 42 san
t
or – ?
M
Məsələ
4. Avtovağğzaldan hərəkətəə başlayan (0 = 0)
0 avtobus 10 san
n sonra 20 /
a Avtobusun təəcilini təyin edin.
alır.
Verilir:
0 = 0
t = 10 san;  = 20 m/san
a–?

Həlli:

 0

sürət

Hessablanması:

m
m
san
2 2
a
10
0san
san
Mövzunun “Nə öyrəndiniiz” hissəsində verilmiş tapşırııq dərs boyu şagirdin
ş
ö
öyrəndiyi
əsas biliklərin
b
müstəqil olaraq ümum
miləşdirməsinə xidmət edir. Müəllim
M
a sözlərə dairr əlavə suallar verməklə
açar
v
də dərrsi ümumiləşdirəə bilər.
a 

t

20

Şagirdlərin özlərini
ö
qiymətləəndirmələri üçüün mövzunun so
onunda “Öyrənddiklərinnizi yoxlayın” hissəsi
h
yerinə yeetirilir.
E
Elektron
resursslar.
1. https://www.yooutube.com/watchh?v=IMX3fcYLssRw
2 http://slideplayeer.biz.tr/slide/19556602/
2.
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Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini fərqləndirmə, təqdimetmə, məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə bilər.
I səviyyə
Düzxətli dəyişənsürətli hərəkəti düzxətli
bərabərsürətli hərəkətdən ciddi səhvlərə
yol verməklə fərqləndirir.
Düzxətli dəyişənsürətli hərəkətin xarakteristik kəmiyyətləri
arasındakı əlaqələri
təqdim edə bilmir.

II səviyyə
Düzxətli dəyişənsürətli hərəkəti düzxətli
bərabərsürətli hərəkətdən müəllimin köməyi ilə fərqləndirir.

Düzxətli dəyişənsürətli hərəkətin xarakteristik kəmiyyətləri
arasındakı əlaqələri
az səhvlərə yol verməklə təqdim edir.
Düzxətli dəyişənsür- Düzxətli dəyişənsürətli hərəkətə aid mə- ətli hərəkətə aid məsələləri həll edə
sələləri müəllimin
bilmir.
köməyi ilə həll edir.

III səviyyə
Düzxətli dəyişənsürətli hərəkəti düzxətli
bərabərsürətli hərəkətdən qismən düzgün fərqləndirir.

IV səviyyə
Düzxətli dəyişənsürətli hərəkəti düzxətli
bərabərsürətli hərəkətdən düzgün fərqləndirir.

Düzxətli dəyişənsürətli hərəkətin xarakteristik kəmiyyətləri
arasındakı əlaqələri
əsasən düzgün təqdim
edir.
Düzxətli dəyişənsürətli hərəkətə aid məsələləri əsasən düzgün həll edir.

Düzxətli dəyişənsürətli hərəkətin xarakteristik kəmiyyətləri
arasındakı əlaqələri
düzgün təqdim edir.
Düzxətli dəyişənsürətli hərəkətə aid
məsələləri düzgün
həll edir.

Dərs 6 / Mövzu: HƏRƏKƏTİN QRAFİK TƏSVİRİ
Alt
STANDARTLAR

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir .

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkələri qrafik təsvir
edir.
 Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkələrə dair
kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli sadə qrafik məsələlər həll edir.

Dərsə başlamaq üçün müxtəlif xətti asılılıq qrafikləri çəkib kəmiyyətlərin birbirlərindən asılılığının əyani təsvirini izah etmək məqsədəuyğundur. 6-cı sinifdə
riyaziyyat, coğrafiya fənlərindən qrafik və diaqramlara aid nümunələr yada salına
bilər. Riyaziyyatdan öyrənilən xətti funksiyanın düsturunu yazıb, qrafikini çəkmək
faydalı olardı. Sonra isə fizika dərsliyində verilən suallar əsasında şagirdlərin
fərziyyələri dinlənə və aşağıdakı tədqiqat sualı formalaşdırıla bilər.
Tədqiqat sualı. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkətlərin qrafikləri
arasında hansı fərq vardır?
“Eskalator necə hərəkət edir” tapşırığı yerinə yetirilir. Şagirdlər məsələ mətnini
oxuyur verilən cədvələ uyğun qrafiki qururlar.
Şagirdləri nəzəri məlumatla tanış edərkən müəllim lövhədə sürətin və yolun
zamandan asılılıq qrafiklərini çəkməklə daha dərin izahat verə bilər. Müəllim bərabərsürətli və bərabərdəyişənli hərəkətlərin qrafikləri ilə bağlı aşağıdakı fikirləri
şagirdlərin diqqətinə çatdırmağı məqsədəuyğundur:
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11) düzxətli bəraabərsürətli hərəkkətdə sürət zam
mana görə sabitt qalır və sürət qrafiki
z
zaman
oxuna paraleldir;
p
2) düzxətli
d
bərabərrsürətli hərəkəttdə yol-zaman qrafiki
k
koordinat
başlannğıcından keçəən düz xətdir; 3) sürət qrafik
kinin altındakı fiqurun
f
sahəsi ədədi qiyymətcə gedilənn yola bərabərddir; 4) dəyişənssürətli hərəkətddə sürət
q
qrafikinin
altınddakı fiqurun sahəsi ədədi qiyməətcə gedilən yolla bərabərdir.
hərəkətin qrafiiklərinə
“Öyrəndikləərinizi tətbiq ediin” hissəsində “Dəyişənsürətli
“
ə
əsasən
yolu hesaablayın” tapşırığğı yerinə yetirilir:
1 Velosipedçinin dağdan sərbbəst enməsi. Geedilən yol sürətt qrafiki ilə abssis oxu
1.
a
arasında
qalan fiqurun
fi
– üçbucaağın sahəsinə bəərabərdir:
2 Avtomobilin tormozlanmasıı. Gedilən yol sürət qrafiki ilə absis oxu arrasında
2.
q
qalan
fiqurun – üçbucağın
ü
sahəsinə bərabərdir: s    t  1512  90
9m
2

2

33. Hərəkətdə olaan avtobusun dayanacağa
d
doğrru hərəkəti. Geedilən yol sürət qrafiki
illə absis oxu araasında qalan fiqqurların – düzbuucağın və üçbu
ucağın sahələri cəminə
∙
b
bərabərdir:
S S S∆
∙
12
∙4
∙ 12
∙4
72 .
“Nə öyrənddiniz” hissəsində isə şagird açar
a
sözlərdən istifadə edib fikirləri
f
taamamlayır.
Şagirdlərin özlərini qiyməətləndirmələri üçün
ü
mövzunun
n
sonunda “Öyrəəndiklərinizi yooxlayın” hissəəsində verilmişş
taapşırıqlar yerinəə yetirilir: 1. a) 5 saniyədə gedillən yol 15 m- dir;;
b) 20 saniyədə geedilən yol 60 m; c) sürət 3m/sann. 2. Sürət-zaman
n
q
qrafiki:
3 a) 6 san ərzindəə gedilən yol 1800 m; b) 12 san -daa gedilən yol 360
3.
0
m
m.

E
Elektron
resursslar.
1. http://www.muusabiqe.edu.az/arcchive/nominantlaar_2015.php/2015
5/870256/?authorr=
2 http://www.vitaminegitim.com
2.
m/lise/detay/duzguun-dogrusal-hareketin-hiz-zaman--grafigin -bakarak-konum
ne
m-zaman-grafigiini-cizme?i=TR210230CD_03E

Qiymətləndirm
Q
mə. Müəllim dəərsin təlim nətiicələrinə nail olmaq
o
dərəcəsiini təsv
viretmə,
məsələhhəlletmə meyarlları üzrə qiyməttləndirə bilər.
I səviyyə
Düzxətli bərabərsürD
ə və dəyişənsürəətli
ətli
h
hərəkələri
ciddi səəhvləərlə qrafik təsvir
e
edir.
D
Düzxətli
bərabərsürə və dəyişənsürəətli
ətli
h
hərəkələrə
dair kəəm
miyyət
və keyfiyyyət
x
xarakterli
sadə qraafik
m
məsələlər
həll edəə
b
bilmir.

II səvviyyə
Düzxətli bəərabərsürətli və dəyişşənsürətli
hərəkələri az
a səhvlərə
yol verməkklə qrafik
təsvir edir.
Düzxətli bəərabərsürətli və dəyişşənsürətli
hərəkələrə dair
d kəmiyyət və keyfiyyət
k
xarakterli saadə qrafik
məsələləri müəllimin
m
köməyi ilə həll
h edir.

III səviyyə
Düzxxətli bərabərsürətli və
v dəyişənsürətli
hərəkkələri əsasən düz-gün qrafik
q
təsvir edir.

IV səviyyyə
Düzxətli bərabəərsürətli və dəyişənssürətli
hərəkələri düzggün
olaraq qrafik təəsvir
edir.
Düzxxətli bərabərsür- Düzxətli bərabəərsürətli və
v dəyişənsürətli ətli və dəyişənssürətli
hərəkkələrə dair kəhərəkələrə dair kəmiyyyət və keyfiyyət miyyət və keyfi
fiyyət
xarakkterli sadə qrafik xarakterli sadə qrafik
məsəələləri əsasən
məsələləri düzggün
düzgüün həll edir.
həll edir.
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Dərs 7: MƏSƏLƏ HƏLLİ
Burada “Çalışma-2”-də verilən tapşırıqlar həll edilə bilər:
1. C.: I 4 km 320 m; II – 2 km 160 m. 2. C.: 5 m/san. 3. C.: 1 2 3: .
4. C.: 20 san.

Dərs 8 / Mövzu: ÇEVRƏ ÜZRƏ BƏRABƏRSÜRƏTLİ
HƏRƏKƏT: DÖVRETMƏ PERİODU VƏ TEZLİYİ

Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib
təqdim edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür,
hesablamalar aparır.
 Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətə dair müşahidələrini təqdim
edir.
 Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkəti xarakteristik kəmiyyətlərinə
görə düzxətli bərabərsürətli hərəkətdən fərqləndirir.
 Dövretmə periodu və tezliyini sadə təcrübələrlə təyin edir.

Maraqoyatma mərhələsi dərslikdə verilən materiallardan əlavə, fizika multimedia diskindən və http://www.youtube.com/watch?v=z8aBZZnv6y8 kimi internet
ünvanlarından istifadə etməklə əyrixətli və çevrə üzrə hərəkətləri nümayiş etdirməklə də təşkil oluna bilər. Sonra dərslikdəki mətn və suallar əsasında müzakirə
təşkil etmək faydalı olar. Müzakirənin nəticəsi olaraq tədqiqat sualları
formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. Tərpənməz nöqtə ətrafında fırlanan disk və ya çarx üzərindəki
nöqtələr hansı trayektoriya üzrə hərəkət edir? Cismin çevrə üzrə hərəkəti hansı
fiziki kəmiyyətlərlə xarakterizə olunur?
“Hərəkət hansı trayektoriya üzrədir?” adlı araşdırma icra olunur. Şagirdlər topun
qələm ətrafında çevrə üzrə hərəkət etdiyini, daha böyük sürətlə fırlatdıqda isə topun
yalnız trayektoriyasını müşahidə edirlər. Araşdırma qruplarla da yerinə yetirilə bilər.
Araşdırmanın müzakirəsində şagirdlərin irəli sürdükləri çoxsaylı fərziyyələr ümumiləşdirilir və ən maraqlıları lövhədə qeyd edilir.
Şagirdlər müxtəlif üsullarla dərslikdə təqdim edilən nəzəri məlumatlarda “çevrə
üzrə bərabərsürətli hərəkət”, “dövretmə periodu”, “dövretmə tezliyi” anlayışları ilə
tanış olurlar.
Nəzəri məlumatlar əsasında “Öyrəndiklərinizi tətbiq edin” hissəsində verilən
“Dövretmə periodu və tezliyinin təyini“ araşdırması yerinə yetirilir. Şagirdlər 1,10
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vvə 15 tam dövrrə sərf olunan zamanı təyin edib
ə
ifadələərindən
d
dövretmə
perioddu və tezliyini təəyin edirlər.
D
Diferensial
təlim
m. Təlim nəticəələri zəif olan və
v sağlamlıq im
mkanları məhduud olan
şagirdlərin aktivv iştirakını təm
min etmək üçünn tapşırıq bir qəədər sadələşdirəə bilər.
M
Məsələn,
onlaraa tam dövrləriin sayını və ona
o
sərf edilən
n zamanı hazırr verib
d
dövretmə
perioddunu hesablamaaq tapşırıla bilərr.
Mövzunun “Nə
“ öyrəndiniz”” hissəsində verrilmiş tapşırıq dərs
d boyu şagirddin öyrəəndiyi əsas bilikklərin müstəqil olaraq ümumiləəşdirməsinə xid
dmət edir.
Şagirdlərin özlərini
ö
qiyməttləndirmələri üççün mövzunun sonunda “Öyrəəndikləriinizi yoxlayın” hissəsində veriilən tapşırıqları yerinə yetirilə bilər. Burada verilən
m
məsələlərin
həllii çox vaxt aparm
mır:
Məsələ 2. Çevrə üzrə bərabər süürətlə hərəkət edəən nöqtə 2 dəq ərzində
M
ə
1200 döövr edir.
N
Nöqtənin
dövretm
mə periodu və tezlliyini təyin edin.
Verilir:
Ç
Çevirmə
H
Həlli:
Hesablanması:
t = 2 dəq
N = 1200
T–? n–?

120 san

T 

N
t ;
n
N
t

T 

1200
1
120 san
 0,1san ; n 
 10
1200
120 san
san

C.: Nöqtənin
N
dövretməə periodu 0,1 san
n, tezliyi isə 10 1 .
sann

M
Məsələ
3. Çevrə üzrə
ü
bərabərsürəətli hərəkət edəm
m cismin dövretməə tezliyi 4
ccismin 8 san ərzinndə etdiyi dövrlərr sayını hesablayıın.
Verilir:
Həlli:
4

; t=88 san
N–?

n

N
; N=
N nt
t

olaarsa, bu

Heesablanması:
N 4

1
 8 sa
an  32
san

C.: Cismin dövrlərinin sayı
s 32-dir.

E
Elektron
resursslar.
1. https://www.yooutube.com/watchh?v=AMyVi0gk662Y
2 http://zrimir.ru//MMWdBHxCULU/Fizika_dersleeri_%C3%87evr%
2.
%C9%99_%C3%
%BCzr
%
%C9%99_b%C9%
%99rab%C9%999rs%C3%BCr%C
C9%99tli_h%C9%
%99r%C9%99k%
%C9%9
9
9t.html

D
Dərsin
sonunda iş vərəqləri yığğılır və hər şagirrdin portfoliosun
na əlavə olunurr.
Qiymətləndirm
Q
mə. Müəllim dərrsin təlim nəticəələrinə nail olm
maq dərəcəsini təqdimt
e
etmə,
fərqləndirm
mə, təyinetmə meyarları
m
üzrə qiymətləndirə
q
biilər.
I səviyyə
Çevrə üzrə bərabəərÇ
süürətli hərəkətə daair
m
müşahidələrini
cidddi
səhvlərə yol verm
məklə
təəqdim edir.

II səvviyyə
Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkkətə dair
müşahidələərini az
səhvlərə yool verməklə
təqdim edirr.

III səviyyə
Çevrrə üzrə bərabərsürəttli hərəkətə dair
müşaahidələrinin qismən doğru təqdim
edir.
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IV səviyyyə
Çevrə üzrə bəraabərsürətli hərəkətəə dair
müşahidələrini düzgün təqdim edirr.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkəti xarakteristik kəmiyyətlərinə görə düzxətli bərabərsürətli hərəkətdən
fərqləndirə bilmir.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkəti xarakteristik kəmiyyətlərinə görə düzxətli bərabərsürətli hərəkətdən
az səhvlərə yol verməklə fərqləndirir.
Dövretmə periodu və Dövretmə periodu və
tezliyini sadə təcrübə- tezliyini sadə təcrübələrlə ciddi səhvlərə
lərlə az səhvlərə yol
yol verməklə təyin
verməklə təyin edir.
edir.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkəti xarakteristik kəmiyyətlərinə görə düzxətli bərabərsürətli hərəkətdən
qismən fərqləndirir.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkəti xarakteristik kəmiyyətlərinə görə düzxətli bərabərsürətli hərəkətdən
düzgün fərqləndirir.

Dövretmə periodu və
tezliyini sadə təcrübələrlə qismən düzgün təyin edir.

Dövretmə periodu və
tezliyini sadə təcrübələrlə düzgün təyin
edir.

Dərs 9 / Mövzu: ÇEVRƏ ÜZRƏ BƏRABƏRSÜRƏTLİ HƏRƏKƏTDƏ
SÜRƏT VƏ TƏCİL

Alt
STANDARTLAR

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib
təqdim edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcilin asılı olduğu
kəmiyyətləri müəyyən edir.
 Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət vektorunun istiqamətinin müəyyənləşdirilməsinə dair sadə təcrübələr aparır.
 Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcilin təyininə aid
məsələlər qurur və həll edir.

Maraqoyatma dərslikdə verilən mətn və suallar əsasında yaradıla bilər. Sualların
müzakirəsi prosesində irəli sürülən fərziyyələr lövhədə yazılır və tədricən tədqiqat sualı
formalaşdırılır.
Tədqiqat sualı. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət edən cismin sürətinin qiymət və
istiqaməti haqqında hansı fərziyyə irəli sürmək olar?
Şagirdlər “Hərəkət hansı trayektoriya üzrədir?” araşdırmasında çənbər qaldırılan an topun olduğu nöqtədən hansı istiqamətdə sürət aldığını təyin edirlər.
Araşdırmanı nümayiş formasında da yerinə yetirmək olar. Bu zaman şagirdlərdən
biri ip bağlanmış topu çevrə üzrə hərəkət etdirməklə fırladır. O ipi əlindən
buraxdıqda topun hansı istiqamətdə getdiyi müzakirə edilir.
Dərslikdəki mətnlə tanışlığı müəllim kiçik mühazirə şəklində də apara bilər. Bu
zaman fasilə etməklə sinfə müxtəlif suallar verə bilər. Şagirdlər ilk dəfə olaraq xətti
sürət və mərkəzəqaçma təcili, onların istiqaməti və asılılıqları ilə tanış olurlar.
Bütün düsturlar lövhədə yazılarkən müəllim şagirdlərdən bu düsturları dəftərə
köçürmələrini xahiş edir.
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“Öyrəndikləərinizi tətbiq eddin” mərhələsinndə, əvvəlcə mö
övzuda verilən məsələ
h olunur, sonrra isə yaradıcı təətbiqetmə həyatta keçirilir:
həll
Məsələ 1: Maddi nöqtə radiusu 2 sm olan çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət edir.. Maddi
M
n
nöqtənin
xətti sürəəti 15 m/san olarrsa, dövretmə periodu və tezliyinii təyin edin (=3)).
Verilir:
R= 2 sm
R
 = 15 m/san
=3
T–?n–?

Çevirmə
0,02 m

Həlli:

2 R
 
 2 Rn
T
2 R
1
T 
; n .
T


Hesablanması:
H

2  3  0 ,02
2
T 
 san  0 ,008 san
15
n 

1
1`
1

 125
0 , 008 san
s
san

Məsələ 2: Cisim saat
M
s
əqrəbinin hərrəkəti istiqamətinndə çevrə
ü bərabərsürəttli hərəkət edir. Onun
üzrə
O
xətti sürəti M nöqtəsində
h
hansı
vektorla üstt-üstə düşür?
А 1
А)
B)2
C 3 D)) 4
C)
Е) 5

2
О 1




Məsələ 3: Nöqtəə radiusu 10 m olan
M
o
çevrə üzrə 4
sürəti ilə
fı
fırlanır.
Onun mərrkəzəqaçma təcilli nəyə bərabərdirr?
А 1,6
А))
B) 0,4
0
C) 4
D) 0,16
Е) 40
Verilir:
R= 10m ;
4
a–?

Həlli:
a 

2
R

5
4

М
3

Hesablanmasıı:
m2
42
2
m
a  san  1,6
10m
san 2

Mövzunun “Nə öyrəndiniz” hissəsində verilən
v
tapşırıq dərs
d boyu şagirdin öydmət edir.
rəəndiyi əsas bilikklərin müstəqil olaraq ümumiləəşdirməsinə xid
Şagirdlərin özlərini
ö
qiyməttləndirmələri üççün mövzunun sonunda “Öyrəəndikləriinizi yoxlayın” hissəsində verilmiş tapşırıqlar yerinə yetirilə bilər.
E
Elektron
resursslar.
1. https://www.yooutube.com/watchh?v=MMWdBHxxCULU
2 https://fizikderssi.gen.tr/duzgun-ccembersel-harekeet-nedir/.
2.

Qiymətləndirm
Q
mə. Müəllim dərrsin təlim nəticəələrinə nail olmaaq dərəcəsini müəyyəne
etmə,
təcrübə aparma,
a
məsələəqurma və məssələhəlletmə meyarları
m
üzrə qiymətq
ləəndirə bilər.
I səviyyə
Çevrə üzrə bərabərrsüürətli hərəkətdə süürətt və təcilin asılı olduuğu kəmiyyətləri
m
müəyyən
edə bilm
mir.

II səviiyyə
Çevrə üzrə bərabərb
sürətli hərəkkətdə sürət və təcilin asılı olduğu kəmiyyyətləri az
səhvlərə yoll verməklə müəyyən edir.

I səviyyə
III
Çevrəə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcilin
t
asılı olduğu kəmiyyətləri
əsasənn düzgün
müəyyyən edir.
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IV səviyyəə
Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdəə sürət və təcilin asılıı olduğu kəmiyyətləəri
dəqiq müəyyən edir.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət vektorunun istiqamətinin müəyyənləşdirilməsinə dair sadə
təcrübələri yalnız
müəllimin köməyi ilə
aparır.
Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcilin təyininə
aid məsələlər qura
bilmir və müəllimin
köməyi ilə həll edir.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət vektorunun istiqamətinin müəyyənləşdirilməsinə dair sadə
təcrübələri kiçik
səhvlərə yol verməklə aparır.
Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcilin təyininə
aid məsələlər qurur
və az səhvlərə yol
verməklə həll edir.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət vektorunun istiqamətinin müəyyənləşdirilməsinə dair sadə
təcrübələri qismən
düzgün aparır.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət vektorunun istiqamətinin müəyyənləşdirilməsinə dair sadə
təcrübələri düzgün
aparır.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcilin təyininə
aid məsələlər qurur
və əsasən düzgün
həll edir.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət və təcilin təyininə
aid məsələlər qurur
və düzgün həll edir.

Dərs 10/ MƏSƏLƏ HƏLLİ
Burada “Çalışma-3”-də verilən tapşırıqlar həll edilə bilər:
1. C.: periodun 3/4 hissəsinə bərabər zaman sərf edilər.
2. C.: 0,1 san; 10
. 3. C.: 360. 4. C.: 12,5 m/san2. 5. C.: 0,048 m/san.
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I TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ
1. Zaman keçdikcə cismin başqa cisimlərə nəzərən vəziyyətinin dəyişməsi nə
adlanır?
А) Trayektoriya B) Gedilən yol C)) Mexaniki hərəkət
D) Yerdəyişmə
Е) Hesablama sistemi
Cisim M məntəqəsindən N məntəqəsinə göstərilən trayektoriya üzrə getmişdir.
Onun qət etdiyi yolu və yerdəyişməsini təyin edin.

А) 44 m və 0 m B)) 44 m və 28 m
D) 28 m və 28 m Е) 24 m və 24 m
3. Canavarın sürəti  C  65000
isə  d  72
А) P

C) 44 m və 44 m

m
m
, pələngin sürəti  P  22
, delfinin sürəti
saat
san

km
. Bu sürətlər arasında hansı münasibət var?
saat

 C  d
d P C
D)) P  d  C

B) C

 P  d

C)

Е) C  d  P
4. Şəkildə düzxətli bərabərsürətli hərəkətin yol-zaman
qrafiki verilir. Hərəkət sürətini təyin edin.
m
m
m
B) 72
C) 1,8
А) 18
san
san
san
m
m
D)) 0,3
Е) 3
san
san
5. Şəkildə üç cismin sürət-zaman qrafiki verilir. Cisimlərin
eyni zamanda getdikləri yollar arasında hansı münasibət var?
А) s1 = s2 = s3 B) s1 < s2 < s3
C)) s1 > s2 > s3
D) s1 > s2 = s3 Е) s1 < s2 = s3
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6. Metro eskalatoru 1,6
sərnişin isə 2
nə qədərdir?
km
А) 0 , 4
saat
km
12,96
saat

m
bərabər sürətlə aşağı hərəkət edir. Eskalatordakı
san

m
bərabər sürətlə aşağı addımlayır. Sərnişinin yerə nəzərən sürəti
san
B) 5 , 76

km
saat

C) 1, 44

km
saat

D) 3,6

km
saat

Е))

7. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət edən idman avtomobillərinin sürətləri uyğun
m
m
olaraq 1  40
və  2  50
-dir. 2 avtomobilinin 1 avtomobilinə nisbətən
san
san
sürətini təyin edin.
1

2

А) 10

km
saat

B) 90

km
saat

C)) 36

km
saat

D) 25

km
saat

Е) 324

8. Verilən qrafikə əsasən 24 san müddətində
gedilən yolu hesablayın.
А) 480 m B)) 330 m C) 240 m
D) 660 m E) 300 m
9. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət edən
cismin dövretmə periodu 20 saniyədir.
Dövretmə tezliyini təyin edin.
А) 20 san-1
B) 0,5 san-1
C)) 0,05 san-1 D) 2 san-1
10. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət saat əqrəbinin
hərəkət istiqamətindədir. M nöqtəsində sürət və
mərkəzəqaçma təcil vektorları uyğun olaraq hansı
oxlarla üst-üstə düşür?
А) 1 və 4
B)) 4 və 1
C) 2 və 4
D) 4 və 2
Е) 3 və 5
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Е) 10 san-1

km
saat

TƏDRİS VAHİDİ – 2
QÜVVƏ

TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ
REALLAŞDIRILACAQ ALT STANDARTLAR
1.1.1. Mexaniki hadisələri və onların baş vermə səbəblərini şərh edir.
1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib təqdim edir.
2.1.1. Qravitasiya sahəsini xarakterizə edən kəmiyyətləri izah edir
2.1.2. Qravitasiya sahəsinə dair məsələlər həll edir.
2.1.3. Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir.
2.2.1. Təbiətdəki əlaqəli sistemlərdə qravitasiya qarşılıqlı təsirinin rolunu izah
edir.
2.2.2. Ağırlıq, çəki, elastiklik və sürtünmə qüvvələrini fərqləndirir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamalar aparır.
3.2.1. Texnika və istehsalatda istifadə olunan sadə mexaniki qurğuların
prinsiplərini izah edir.
TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ ÜMUMİ SAATLARIN MİQDARI:
KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ:
BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ:
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14 saat
1 saat
1 saat

Dərs 12 / Mövzu: QÜVVƏ. ƏVƏZLƏYİCİ QÜVVƏ

Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

1.1.1. Mexaniki hadisələri və onların başvermə səbəblərini şərh
edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür,
hesablamalar aparır.
 Cismin hərəkət sürətinin dəyişmə səbəbini şərh edir.
 Qüvvə və əvəzləyici qüvvə anlayışlarının fiziki mahiyyətini sadə
şəkildə izah edir.
 Qüvvə və əvəzləyici qüvvəni qrafik təsvir edir.
 Qüvvə və əvəzləyici qüvvəyə aid məsələlər qurur və həll edir.

Şagirdlərdə 6-cı sinifdən məlum olan qarşılıqlı təsirlərə dair biliklərin formalaşdırılmasının ikinci mərhələsi həyata keçirilir. Onlar mexaniki hərəkəti dəyişən səbəbin
qüvvə olduğuna dair ilk təsəvvürlər əldə edir: qüvvənin vektorial kəmiyyət kimi tətbiq
nöqtəsi, istiqaməti və modulu ilə xarakterizə olunduğuna dair məlumatlara yiyələnir,
əvəzləyici qüvvə və onun qrafik təsviri ilə tanış olurlar.
Dərsi “Cisimlərin hərəkət etməsi, yaxud hərəkət edən cisimlərin dayanması
hansı səbəbdən baş verir?”, “Öz-özünə yaranan hərəkət müşahidə etmisinizmi?”,
“Hansı əlamətlərə əsasən cisimlər arasında qarşılıqlı təsirlərin mövcud olmasını
söyləmək olar?” və s. kimi suallarla başlamaq olar. Maraqlı fərziyyələr lövhədə yazılır. Bu fərziyyələri lazımi məcraya yönəltmək məqsədi ilə tədqiqat sualı
formalaşdırılır.
Tədqiqat sualı. Cismin sürətinin dəyişməsinə səbəb nədir?
Şagirdlər tədqiqat sualına uyğun araşdırma icra edirlər. Araşdırması üç
mərhələdə aparılır: masa üzərində sükunətdə olan arabacığın öz-özünə deyil,
müəyyən təsir nəticəsində hərəkətə gəldiyi; hərəkətdə olan arabacığın qum dolu
torba ilə qarşılıqlı təsirindən dayandığı (və ya masanın səthi ilə qarşılıqlı təsirdən
öz-özünə dayandığı); elastik yayın qarşılıqlı təsiri nəticəsində iki arabacığın
hərəkətə gəldiyi müşahidə olunur. Bu araşdırmada məqsəd cismə digər cisimlər
təsir etmədikdə, onun sükunətdə qaldığı, cismin sürətinin yalnız ona başqa cisimlər
təsir etdikdə dəyişdiyi və təsirin həmişə qarşılıqlı olduğu nəticəsini əldə etməkdir.
Bundan sonra “Nə üçün cisimlər hərəkətə başlayır, yaxud hərəkət edən cisimlər
dayanır?” sualına şagirdlər daha dəqiq cavablar verir. Araşdırmanın hər mərhələsi
şagirdlər cəlb olunmaqla müəllim tərəfindən nümayiş etdirilə bilər.
Şagirdlər dərslikdə verilən nəzəri məlumatlarla tanış olurlar. Bu zaman qüvvə və
əvəzləyici qüvvəyə aid əvvəlcədən hazırlanan slaydlar və ya şəkillər nümayiş etdirilə
bilər. Şagirdlər “qüvvə”, “qüvvə vektoru”, “qüvvə vahidi”, “dinamometr”, “əvəzləyici
qüvvə” anlayışları haqqında ilkin məlumatlar əldə edir. Şagirdlər adətən, “əvəzləyici
qüvvə” anlayışını çətin qavrayırlar. Müəllim dərslikdəki sxemləri lövhədə çəkməklə,
gündəlik həyatdan nümunələr göstərməklə əvəzləyici qüvvənin müəyyən edilməsi
qaydalarını izah edə bilər. Bunu hətta, şagirdlərin öz üzərilərində də nümayiş etdirmək
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oolar: üç oğlan şaggird lövhə qarşıssına çıxarılır. İki şagirdin hərəsii üçüncünün bir əlindən
tuutur. Onlar əvvəəlcə üçüncü şagiirdi müxtəlif istiiqamətlərdə, son
nra isə eyni istiqqamətdə
d
dartırlar.
Bu zam
man üçüncü şagiirdə hər hansı xəsarət
x
yetirməm
mək üçün tətbiq olunan
q
qüvvənin
kiçik olmasına
o
diqqət etmək lazımdır.
“Öyrəndiklərrinizi tətbiq ediin” hissəsində verilən
v
məsələnii belə həll edilirr:
Məsələ: Cismə ikii qüvvə təsir edirr: F1 = 2 N üfüqi sola, F2 = 3,5 N üfüqi sağa. Əvvəzləyici
M
q
qüvvənin
qiymət və
v istiqamətini təyyin edin.
Verilir:
Məsələnin həlli:
F1 = 2 N
B düz xətt üzrə əks
Bir
ə istiqamətlərə təsir edən qüvvəllərin əvəzləyiciniin mod
dulu
bu qüvvələrinn modulları fərqiinə bərabərdir, isstiqaməti isə moddulu
F2 = 3,5 N
böyük qüvvə istiqaamətindədir: F = F2 – F1
F– ?

Miqy
yas: 1 sm – 0,5 N
F = F2 – F1 = 3,5 N – 2 N = 1,55 N; istiqaməti – sağ tərəfə üfüqi

Mövzunun “Nə
“
öyrəndiniz”” hissəsində veerilən tapşırıq şaagirdin öyrəndiiyi əsas
bbiliklərin müstəəqil olaraq ümuumiləşdirməsinəə xidmət edir. Şagird açar sözzlərdən
isstifadə etməklə mətni tamamlaayır.
ö
qiyməttləndirmələri üççün mövzunun sonunda “ÖyrəəndikləŞagirdlərin özlərini
riinizi yoxlayın” hissəsində verilmiş tapşırıqlar yerinə yetirilə bilər.
E
Elektron
resurss.
1. https://www.yooutube.com/watchh?v=bnOn_kkailQ
Q

22. https://www.yyoutube.com/waatch?v=gtRc2C
CIcbSA
3 https://www.yyoutube.com/waatch?v=5TpeTbbOIYCA.
3.
Qiymətləndirm
Q
mə. Müəllim dərrsin təlim nəticələrinə nail olm
maq dərəcəsini şərhetm izahetmə, təəsviretmə, məsəələqurma və məəsələhəlletmə meyarları
mə,
m
üzrə qiymətq
ləəndirə bilər.
I səviyyə
II səvviyyə
Cismin hərəkət süürəti- Cismin hərəəkət sürətiC
n dəyişmə səbəbbini nin dəyişməə səbəbini
nin
şərh edə bilmir.
az səhvlərə yol verməklə şərh edir.
Q
Qüvvə
və əvəzləyyici Qüvvə və əvəzləyici
ə
q
qüvvə
anlayışlarınnın qüvvə anlayyışlarının
fi
fiziki
mahiyyətinii
fiziki mahiyyyətini say
yalnız
müəllimin verv
də şəkildə kiçik
k
səhvd sualların köm
diyi
məyi lərə yol verrməklə izah
illə sadə şəkildə izah edir.
e
edir.
Q
Qüvvə
və əvəzləyyici Qüvvə və əvəzləyici
ə
q
qüvvəni
qrafik təssvir qüvvəni çəttinliklə
e bilmir.
edə
qrafik təsviir edir.

III səviyyə
Cism
min hərəkət sürəti-nin dəyişmə
d
səbəbini
əsasəən düzgün şərh
edir.
Qüvvvə və əvəzləyici
qüvvvə anlayışlarının
fizikii mahiyyətini sadə şəəkildə əsasən düzgün izah
i
edir.

IV səviyyyə
Cismin hərəkətt sürətinin dəyişmə səbbəbini
düzgün şərh eddir.
Qüvvə və əvəzlləyici
qüvvə anlayışlaarının
fiziki mahiyyəttini sadə şəkildə düzggün
izah edir.

Qüvvvə və əvəzləyici Qüvvə və əvəzlləyici
qüvvvəni əsasən düz- qüvvəni düzgünn olagün qrafik
q
təsvir edir. raq qrafik təsvir edir.
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Qüvvə və əvəzləyici
qüvvəyə aid məsələləri müəllimin köməyi ilə qurur, lakin həll
edə bilmir.

Qüvvə və əvəzləyici
qüvvəyə aid məsələləri az səhvlərə yol
verməklə qurur və
həll edir.

Qüvvə və əvəzləyici
qüvvəyə aid məsələlər sərbəst qurur və
əsasən düzgün həll
edir.

Qüvvə və əvəzləyici
qüvvəyə aid məsələləri düzgün qurur və
həll edir.

Dərs 13 / Mövzu: CİSMİN ƏTALƏTLİLİYİ. NYUTONUN I QANUNU
Alt
STANDARTLAR

1.1.1. Mexaniki hadisələri və onların baş vermə səbəblərini şərh
edir.
2.2.1. Təbiətdəki əlaqəli sistemlərdə qravitasiya qarşılıqlı təsirinin
rolunu izah edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Mexaniki hərəkətin baş verməsində ətalətliliyin rolunu izah edir.
 Cismin ətalətliliyinə aid sadə təcrübələr icra edir.

Şagirdlərin fizikadan “kütlə” və “qüvvə” anlayışlarına dair məlum biliklərini müxtəlif suallarla təkrarlatmaq məqsədəuyğundur. Bu, şagirdlərdə “ətalət” anlayışına
dair təsəvvürlərin formalaşdırılmasına yardım edər.
Maraqoyatma mərhələsinə dərslikdə verilən materialdan
əlavə, həyatda rast gəlinən müxtəlif nümunələr göstərib, uyğun suallar verməklə başlana bilər. Məsələn, avtobus qəfil hərəkətə başlayan zaman ayaq üstə dayanan sərnişin hansı istiqamətə hərəkət edir? Hərəkət edən avtobus qəfil dayandıqda
sərnişin hansı istiqamətə hərəkət edər. Nə üçün? Dəstəyi
arxadan çəkiclə vurulduqda balta hansı istiqamətdə hərəkət
edər Nə üçün? Şagirdlərin fərziyyələri lövhədə yazılır və tədricən tədqiqat sualları
formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. “Cismin ətalətliliyi” nə deməkdir? O, hansı şəraitdə yarana bilir?
“Ətalətin nə olduğunu öyrənək” araşdırması icra olunur. Məqsəd vərəqi böyük
sürətlə dartdıqda qəpiyin stəkana düşdüyü, vərəqi kiçik sürətlə dartdıqda isə stəkana düşmədiyinin səbəbini araşdırmaqdır. Şagirdlər təcrübəni icra edir, müşahidə
etdikləri hadisələr haqqında iş vərəqində qeydlər aparır, yaranan problem suallar
üzərində düşünməyə sövq olunurlar. Müəllim iki şagirdin iştirakı ilə təcrübəni
nümayiş şəklində də icra edə bilər.
Şagirdlər fasiləli oxu üsulu ilə nəzəri məlumatı oxuyur, müəllim isə fasilələrdə
müxtəlif suallar verə bilər: “Ətalətlilik nədir?”, “Cisimlərin ətalətliliyinə hansı nümunələr göstərmək olar?”, “Ətalət qanunu necə ifadə olunur?”, “Ətalət ölçüsünün
kütlə olduğunu necə əsaslandırmaq olar?” və s.
“Hansı daha ətalətlidir?“ araşdırmasında məqsəd, müxtəlif kütləli cisimlərin ətalətlilik dərəcələrini müqayisə etməkdir. Şagirdlərin diqqəti arabacıqların işarədən uzaq43

laşma məsafələrinə yönəldilir, onlarda yaranan fərziyyələr dinlənir. Araşdırma
qruplarla yerinə yetirilirsə, qrupların təqdimatı zamanı aparılan müzakirə dərslikdə
verilən suallar əsasında qurula bilər. Müzakirənin sual və cavabları iş vərəqlərində
qeyd edilir. Şagirdlər “Öyrəndiklərinizi yoxlayın” hissəsində verilən tapşırığı yerinə
yetməklə özlərini qiymətləndirirlər.
Mövzunun sonuncu hissəsi olan “Layihə” şagirdləri produktiv tətbiqetməyə sövq
edir. Layihənin icrası ev tapşırığı kimi verilir.
Dərsin sonunda iş vərəqləri yığılır və hər şagirdin portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. http://www.myvido1.com/QUY5UcZBDeVFVbShXYWtWP_fizika-dersleri-nyutonqanunlari-umumi-m

2. http://clipground.com/image-post/23190-first-law-clipart-19.jpg.html
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini izahetmə, təcrübə icraetmə meyarları üzrə qiymətləndirə bilər.
I səviyyə
Mexaniki hərəkətin
baş verməsində ətalətliliyin rolunu ciddi
səhvlərə yol verməklə
izah edir.
Cismin ətalətliliyinə
aid müəllimin köməyi
ilə sadə təcrübələr
icra edir.

II səviyyə
Mexaniki hərəkətin
baş verməsində ətalətliliyin rolunu çətinliklə izah edir.

III səviyyə
Mexaniki hərəkətin
baş verməsində ətalətliliyin rolunu kiçik
qeyri dəqiqliyə yol
verməklə izah edir.
Cismin ətalətliliyinə Cismin ətalətliliyinə
aid sadə təcrübələri az aid sadə təcrübələri
səhvlərə yol verməklə əsasən qüsursuz icra
sərbəst icra edir.
edir.

IV səviyyə
Mexaniki hərəkətin
başverməsində ətalətliliyin rolunu ətraflı
izah edir.
Cismin ətalətliliyinə
aid sadə təcrübələri
qüsursuz icra edir.

Dərs 14/ Mövzu: NYUTONUN II QANUNU

Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

1.1.1. Mexaniki hadisələri və onların baş vermə səbəblərini şərh
edir.
1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
 Nyutonun II qanununun cisimlərin mexaniki hərəkət qanunu
olduğunu şərh edir.
 Cismin təcilinin qüvvə və kütlədən asılılığını sadə təcrübələrlə
nümayiş edir.
 Nyutonun II qanununa aid məsələlər qurur və həll edir.

Maraqoyatma verilən mətn və suallar əsasında yaradıla bilər. Müəllim dərsə həyatdan nümunələr göstərməklə, yaxud sadə bir təcrübə nümayiş etdirməklə də başlaya bilər. Məsələn, o, əli ilə kibrit qutusuna və kitaba təqribən eyni qüvvə ilə təsir edir. Bu
zaman cisimlərin hərəkətlərinin nədən asılı olduğu soruşula bilər. Şagirdlərin
fərziyyələrindən sonra tədqiqat sualı formalaşdırılır.
Tədqiqat sualı. Cismin təcil almasına səbəb nədir?
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“Cismin sürəətinin dəyişməssinə səbəb nəddir?” araşdırmaası yerinə yetiirilir.
k
arabacıqlların divarla qaarşılıqlı təsirləri araşdırılır. Məəqsəd
Burrada müxtəlif kütləli
cism
min təcil almasınnda kütlənin rollunu aşkar etməəkdir. Tapşırıq icra
i olunur, nəticələr
müzzakirə edilir, fərz
rziyyələr dəqiqləəşdirilir. Şagirdləər düşündürücü və istiqamətlənddirici
sualllar vasitəsilə yeni biliklər əldə etməyə
e
sövq olunnur.
Nəzəri material oxunur, cisminn təcilinin ona təsir
t
edən əvəzlləyici qüvvə ilə düz,
min kütləsi ilə tərs
t mütənasib olduğu və təcillin həmişə əvəzzləyici qüvvə istiqacism
məttinə yönəldiyinəə dair bilik əldəə edilir. Müəllim
m düsturu sözlərrlə də ifadə etm
məklə
düstturun mənasını şagirdlərin daha
d
yaxşı qavvramalarına kö
ömək etmiş ollardı.
Məssələn, cismə nəə qədər böyük qüvvə
q
ilə təsir etsək,
e
onun aldıığı təcil də bir o qədər çox olar. Yaxuud, cismin kütləssi nə qədər çox olarsa onun ald
dığı təcil bir o qədər
q
az olar,
o
yəni daha az
a sürət alar.
“Öyrəndiklərinnizi tətbiq edin”” hissəsində verrilən test tapşırıq
qları həll edilir..
Tesstlərin həlli:
1. Cismin
C
təcilinin ona təsir edən əvəzləyici
ə
qüvvənin modulundan asılılıq
a
qrafiki veerilir.
Cism
min kütləsini təyinn edin.
А) 45 kq
k
B) 0,02 kqq
C) 4,5 kq
D) 5 kq
Е) 50 kq
Verilir
F=10 N
m
a  0,2
san 2

Həlli
→

Hesablannması
m 

10
kq  50 kq
0 ,2

m–?
2. Təcil
T
vektoru əvəzzləyici qüvvə istiqqamətindədir: 4 isstiqaməti.
3. Kütləsi
K
4 kq olan cisim
c
10 N qüvvəənin təsiri altındaa hansı təcillə hərrəkət edər?
А) 40 m/san2 B) 0,4 m/san2 C) 2,5 m/san2
D) 25 m/san2
Е) 4 m/san2
Həlli
Hesablanmaası
Veriilir
m=4 kq; F=
=10 N
a–?
Qeyd: Təcillin vahidinin

→

a 

10 N
m
 2,5
4 kq
san

2

m
1kq 
2

F  1N
m
san

1
çıxaarılması: a   
m  1kq
1kq
san
s 2

Mövzunun “N
Nə öyrəndiniz” hissəsində
h
verillən tapşırıq şagiirdin öyrəndiyi əsas
bilikklərin müstəqil olaraq ümumiləşdirməsinə xiddmət edir. Şagirrd açar sözlərdəən istifaddə etməklə veriilmiş mətni tamamlayır.
Şagirdlərin özllərini qiymətlənndirmələri üçünn mövzunun son
nunda “Öyrənddiklərinizi yoxlayın” hisssəsi yerinə yetiirilir.
Elektron resurslar.
1. https://www.you
h
utube.com/watcch?v=G44ZgCo1vow
2. https://yandex.ru
h
u/video/search?filmId=1795391586859472631&text
=NY
YUTONUN%220II%20QANUN
NU%207-ci%220sinif&noreask
k=1&path=
wizzard&reqid=151192202369078001-648132050344383831939256
68-sas1-5650-V
V
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Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini şərhetmə, nümayişetmə, məsələqurma və məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə
bilər.
I səviyyə
Nyutonun II qanununun cisimlərin mexaniki hərəkət qanunu
olduğunu şərh edə
bilmir.
Cismin təcilinin qüvvə və kütlədən asılılığını sadə təcrübələrlə
nümayiş edə bilmir.

II səviyyə
Nyutonun II qanununun cisimlərin mexaniki hərəkət qanunu
olduğunu çətinliklə
şərh edir.
Cismin təcilinin qüvvə və kütlədən asılılığını sadə təcrübələrlə
az səhvlərə yol verməklə nümayiş edir.
Nyutonun II qanunu- Nyutonun II qanununa aid məsələləri mü- na aid məsələləri sərəllimin köməyi ilə qu- bəst qurur və çətinrur, lakin həll edə bil- liklə həll edir.
mir.

III səviyyə
Nyutonun II qanununun cisimlərin mexaniki hərəkət qanunu
olduğunu əsasən
düzgün şərh edir.
Cismin təcilinin qüvvə və kütlədən asılılığını sadə təcrübələrlə
əsasən düzgün nümayiş edir.
Nyutonun II qanununa aid məsələlər qurur
və əsasən düzgün həll
edir.

IV səviyyə
Nyutonun II qanununun cisimlərin mexaniki hərəkət qanunu
olduğunu ətraflı və
düzgün şərh edir.
Cismin təcilinin qüvvə və kütlədən asılılığını sadə təcrübələrlə
tam düzgün nümayiş
edir.
Nyutonun II qanununa aid məsələlər qurur
və düzgün həll edir.

Dərs 15/ MƏSƏLƏ HƏLLİ
Burada “Çalışma-4”-də verilən tapşırıqlar həll edilə bilər:
1. C.: a və c.
2. C.: 3 m/san2. 3. C.: 245 N. 4. C.: 10 N.

Dərs 16 / Mövzu: NYUTONUN III QANUNU

Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

1.1.1 Mexaniki hadisələri və onların baş vermə səbəblərini şərh
edir
2.2.3. Təbiət qüvvələrinə (ağırlıq, çəki, sürtünmə, elastiklik) aid
məsələlər qurur və həll edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir
 Cisimlərin qarşılıqlı təsirinin qanunauyğunluğuna aid
müşahidələrini təqdim edir.
 Cisimlərin qarşılıqlı təsirini sadə təcrübələrlə nümayiş edir.
 Cisimlərin qarşılıqlı təsirinə aid məsələlər qurur və həll edir.

Mövzunun tədrisində 6-cı sinif Fizika kursu ilə fəndaxili, “Coğrafiya” və “Həyat
bilgisi” ilə fənlərarası əlaqədən istifadə edilə bilər.
Şagirdlərin diqqəti dərsin əvvəlində verilən mətnə və suallara yönəldilir:
1. İki şagird qrupunun kəndirdartma yarışması təşkil edilir. Yarışmadan sonra sinfə
“Komandaların kəndirin uclarına tətbiq etdikləri qüvvələrin istiqamətləri və modulları
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haqqqında nə deməkk olar?” sualı ilə müraciət olunuur, şagirdlərin müxtəlif
m
fərziyyyələri
dinllənir, lazım gəlddikdə cisimlərinn qarşılıqlı təsirr qanununa istiq
qamətləndirilir.
2. Böyük
B
rezin topuun üzərinə kiçikk rezin top qoyullur və bir metr hündürlükdən
h
sərbəst
buraaxılır. Topun yeerlə və üstündəkki kiçik topla qaarşılıqlı təsiri nüm
mayiş edilir. Şaagirdlərinn diqqəti kiçik toopun daha böyükk sürət aldığına və daha böyük məsafəyə
m
sıçradıığına
yönnəldilir. Sinfə “Təcrübədə hansı cisimlər
c
arasındaa qarşılıqlı təsirii müşahidə etdinniz?”,
“Toopla-top və yerləə-top arasında yaranan
y
qarşılıqllı təsir qüvvəsin
nin tətbiq nöqtəssi və
istiqqaməti haqqındda nə demək olar?”
o
və s. kim
mi suallarla müraciət
m
etmək olar.
Şaggirdlərin fərziyyyələri əsasında tədqiqat sualı foormalaşdırılır.
Təd
dqiqat sualı. Niiyə cisimlər araasındakı təsir qaarşılıqlı təsir ad
dlanır?
“Təsir və əks təsir”
t
araşdırmaası icra olunur. Bu araşdırmada iki nümayiş dinad
metri bir-biri iləə birləşdirilir vəə iki şagird onlaarı əks istiqamətlərə dartır. Məqsəd
mom
ixtiyyari iki cisminn qarşılıqlı təsirr qüvvələrinin modulca bərab
bər, istiqamətcəə əks
olm
masını müşahidəə etmək, hadisənnin baş vermə səbəbləri üzərin
ndə fərziyyələr irəli
sürüülməsinə nail olmaqdır.
o
Müzaakirə üçün verillən birinci suald
da dinamometrrlərin
gösttərişləri müzakirə olunur. Lakkin ikinci sual ətrafında
ə
mübah
hisə doğuran fərrziyyələər yarana bilər. Bu zaman bölm
mənin birinci mövzusunda
m
öyrəənilən biliklərinn yada salınması
s
məqsəədəuyğundur.
Şagirdlər cisim
mlərin qarşılıqlı təsir qüvvələrinnin
i
bəraabər olması, Nyyutonun III qannunun düsturla ifadəsii və ondan çıxan
ç
nəticə ilə
i tanış olurllar.
Apaarılan araşdırrmadan və aldıqları nəzzəri
məllumatdan qarşıllıqlı təsirdə olann cisimlərin alddığı
təciillərin modullaarının onların kütlələri ilə tərs
t
müttənasib olduğunnu müəyyən edirlər.
e
Bu zam
man
təsirr-əks təsir qüvvvələrinin tətbiiq nöqtəsi və istiqamətini sx
xematik göstərrmək
məqqsədəuyğundur.. Məsələn, topaa zərbə vurduqdda ayağın təsir qüvvəsi
q
topa, toopun
əks təsir qüvvəsi issə ayağa tətbiq olunur.
o
“Öyrəndiklərinnizi tətbiq edin”” mərhələsində şagirdlər “Kütllənin qarşılıqlı təsirt
dənn təyin edilməsii” araşdırmasınnı yerinə yetirirrlər. Araşdırmaanın icrası çox vaxt
tələəb etdiyindən onu iki şagirrdin iştirakı illə müəllimin nümayiş etdirm
məsi
məqqsədəuyğundur.. Təcrübənin nəəticəsi cədvəldə qeyd edilir.
m (kq)
s (sm)
t (san) (sm/saan)
1-ci araabacıq
2-ci araabacıq

0,25
0,5

...
...

3
3

...
…

Araabacıqların kütlələrin nisbətlərri aldıqları sürəttlərin nisbəti ilə müqayisə oluunur.
Araaşdırmanın müzzakirəsini aparaarkən şagirdləriin irəli sürdükləri çoxsaylı fərrziyyələər ümumiləşdiriilir və ən maraqqlılarından bir neçəsi
n
lövhədə qeyd
q
edilir.
Dərsin “Nə öyrrəndiniz” mərhəələsində müəllim
m ümumiləşdirm
mə aparır. Şagirrdlər
dərsslikdə verilmiş fikirləri açar sözlərdən
s
istifaadə edərək tamamlayırlar. Texxniki
imkkanları olan məktəblərdə dərsinn bu mərhələsi müəllimin əvv
vəlcədən hazırlaadığı
matteriallar əsasındda Prometheann, yaxud MİM
MİO Studio pro
oqramlarında oyun
o
tipinndə keçirilə biləər.
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Şagirdlərin özlərini qiymətləndirmələri üçün mövzunun sonunda “Öyrəndiklərinizi yoxlayın” hissəsində verilmiş tapşırıqlar yerinə yetirilə bilər.
Dərsin sonunda iş vərəqləri yığılır və hər şagirdin portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. https://www.youtube.com/watch?v=G44ZgCo1vow
2. http://www.myshared.ru/slide/1026262/
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini təqdimetmə, nümayişetmə, məsələqurma və məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə
bilər.
I səviyyə
Cisimlərin qarşılıqlı
təsirinin qanunauyğunluğuna aid müşahidələrini ciddi səhvlərə yol verməklə
təqdim edir.
Cisimlərin qarşılıqlı
təsirini sadə təcrübələrlə yalnız müəllimin
köməyi ilə nümayiş
edir.
Cisimlərin qarşılıqlı
təsirinə aid məsələlər
müəllimin köməyi ilə
qurur, lakin həll edə
bilmir.

II səviyyə
Cisimlərin qarşılıqlı
təsirinin qanunauyğunluğuna aid müşahidələrini az səhvlərə
yol verməklə təqdim
edir.
Cisimlərin qarşılıqlı
təsirini sadə təcrübələrlə az səhvlərə yol
verməklə sərbəst nümayiş edir.
Cisimlərin qarşılıqlı
təsirinə aid məsələləri
sərbəst qurur və kiçik
dəqiqsizliklərlə həll
edir.

III səviyyə
Cisimlərin qarşılıqlı
təsirinin qanunauyğunluğuna aid müşahidələrini əsasən
düzgün təqdim edir.

IV səviyyə
Cisimlərin qarşılıqlı
təsirinin qanunauyğunluğuna aid müşahidələrini tam düzgün
təqdim edir.

Cisimlərin qarşılıqlı
təsirini sadə təcrübələrlə qismən düzgün
nümayiş edir.

Cisimlərin qarşılıqlı
təsirini sadə təcrübələrlə tam düzgün
nümayiş edir.

Cisimlərin qarşılıqlı
təsirinə aid məsələləri
sərbəst qurur və əsasən düzgün həll edir.

Cisimlərin qarşılıqlı
təsirinə aid məsələləri
sərbəst qurur və düzgün həll edir.

Dərs 17 / Mövzu: ÜMUMDÜNYA CAZİBƏ QANUNU
Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

2.1.1. Qravitasiya sahəsini xarakterizə edən kəmiyyətləri izah edir
2.1.2. Qravitasiya sahəsinə dair məsələlər həll edir.
2.2.1. Təbiətdəki əlaqəli sistemlərdə qravitasiya qarşılıqlı təsirinin
rolunu izah edir.
 Qravitasiya sahəsinin mövcudluğuna aid müşahidələrini təqdim
edir.
 Qravitasiya sahəsini xarakterizə edən kəmiyyətlər arasındakı
əlaqələri şərh edir.
 Ümumdünya cazibə qanununa aid məsələlər qurur və həll edir.

Maraqoyatma mərhələsini verilən mətnə uyğun olaraq R.E.Raspenin povesti
əsasında çəkilmiş “Baron Münhauzen” filmindən kadr nümayiş etdirilməklə başlamaq olar (bax: http://www.youtube.com/watch?v=V0e5g13QB5U). Dərsə başqa cür də
başlamaq olar. Məsələn, lövhədə Günəş və onun ətrafında müxtəlif planetlərin
“orbitlərinin” sxemi çəkilir. Sinfə “Günəş sisteminin uyğun orbitlərində hansı
planetlər yerləşir?” sualı ilə müraciət olunur. Şagirdlərin müəllimin köməyi ilə
qeyd etdikləri planetlər uyğun “orbitlərdə” yazılır. Bundan sonra qravitasiya sahəsi,
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caziibə qüvvəsi, Yeerin və Günəşinn qravitasiya qarrşılıqlı təsirlərin
nə dair 6-cı siniifdən
məllum biliklərə isttinad edərək uyyğun suallar verrilə bilər. Suallaarın müzakirəsinndən
irəlii sürülən fərziyyyələr əsasında tədricən
t
tədqiqaat sualı formalaşşdırılır.
Təd
dqiqat sualı. Kaainatda cazibə qüvvəsi
q
olmasa idi nə baş verəərdi?
“Nə üçün planeetlər Günəş ətraafında dövr edir?” adlı araşdırm
ması icra olunurr. Şandən istifadə eddərək
girddlər “Günəş və planetlərin bəzzi fiziki göstəriicilər cədvəli”n
plannetlərin kütlələrri cəmini hesablayır, alınan ifaadəni Günəşin kütləsi
k
ilə müqaayisə
edirrlər: Mplanet = mmer + mven + myer + mmars + myup + msat + muran + mnep
=
n
=3,330·1023kq+4,86·11024kq+5,97·10244kq+6,41·1023kq+
+1,90·1027kq+
26
25
26
+5,668·10 kq + 8,666·10 kq + 1,10·10 kq = 2676,401·1024kq = 2,68
8·1027kq.
30
27
MGüünəş =1,99·10 kq.. Mplanetlər =2,688·10 kq.

Beləəliklə, Günəşin kütləsi bütün pllanetlərin ümum
mi kütləsindən 1
1000 dəfə böyükkdür.
Bu araşdırmada məqsəd
m
Qravitassiya qarşılıqlı təsirinin
t
Kainatdakı bütün cisiimlər
arassında mövcud olduğunu
o
və göyy cisimlərinin küütlələrindən asıllılığını öyrənməəkdir.
Araaşdırmanın müzaakirəsini apararkkən şagirdlərin irəli sürdükləri çoxsaylı fərziyyyələr
ümuumiləşdirilir və ən
ə maraqlılarınddan bir neçəsi lövvhədə qeyd ediliir.
Ümumdünya cazibə qanunu, onun
o
riyazi ifaddəsi və qravitassiya sabiti haqqqında
m tərəfindən veerilməsi məqsəddəuyğundur. Mö
övzunun əhəmiiyyəməllumatın müəllim
tini nəzərə alaraq dərsi
d
Fizika mülltimedia diskinddən istifadə edillməsi məsləhətddir.
“Öyrəndiklərinnizi tətbiq edin”” hissəsində şaggird dərs boyu öyrəndiyini məəsələ
həlllində tətbiq edirr:
c
istifa
fadə edərək Yerinn GüMəssələ: Günəş və pllanetlərin bəzi fizziki göstəricilər cədvəlindən
nəşii və Günəşin Yerii hansı qüvvə ilə cəzb
c
etdiyini hesaablayın
Verilirr
MG=1,99·1030 kq
k
MY=5,97·1024kqq
r=149,60·109m

Həlli
M M
F  G G2 Y
r

6,67 ∙ 10

6,6
67 ∙ 10

.

Hesablan
nması
30
1,99  10 kq  5,97
9  10 24 kq
F

(149,60  10
09 m ) 2
N  m2
 6,67  10 11
 5,2  10 24 N
kq 2

F–?

Dərsin “Nə öyyrəndiniz” mərrhələsində şagirrdlər “Gizli sözz” tapşırığını yeerinə
yetiirməklə dərsdə öyrəndikləri
ö
açaar sözləri təyin edirlər.
Texxniki imkanlarıı olan məktəbllərdə dərsin buu mərhələsi mü
üəllimin əvvəlcəədən
hazırladığı materiaallar əsasında Prromethean, yaxxud MİMİO Stu
udio proqramlarrında
oyuun tipində keçiriilə bilər.
Şagirdlərin özllərini qiymətlənndirmələri üçünn mövzunun son
nunda “Öyrənddiklərinizi yoxlayın” hiissəsində verilm
miş tapşırıqlar yerinə yetirilə bilər. 2-ci tapşşırığı
evə icra etmək üçüün vermək olar.
1. Qravitasiya
Q
sahəssinin mənbəyi küütlədir. Qravitasiiya sahəsinin xa
assələri: hərəkətddədir,
obyeektiv reallıqdır, kütləyə malikdirr, enerjiyə malikddir, dəqiq fəza ölçüsü
ö
yoxdur, caazibə
xaraakterlidir - intenssivliyi qravitasiya sahəsinin qüvvvə xarakteristikasıdır.
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2. Ümumdünya cazibə qanununun doğruluğuna misallar: Kainat və göy cisimlərinin, ulduzlardan ibarət qalaktikaların, Günəş sisteminin, Ayın Yer ətrafında hərəkəti, Yer kürəsinin
səthində varlıqların mövcudluğu və s.
3. İnsanların kütlələri Yerin kütləsi ilə müqayisə olunmaz dərəcədə kiçik olduğundan, onlar
arasındakı cazibə qüvvəsi Yerin cazibəsi qüvvəsindən çox-çox kiçikdir: insanlar Yerdə olan
digər varlıqlarla birlikdə Yer kürəsinin çox güclü cazibə sahəsindədirlər. Bu səbəbdən onların bir-birinə cazibəsi hiss olunmaz.
4. Yer kürəsinin kütləsi düşən cismin kütləsindən çox-çox böyükdür.

Dərsin sonunda iş vərəqləri yığılır və hər şagirdin portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. https://www.youtube.com/watch?v=bavHmxI1j3o
2. https://www.youtube.com/watch?v=2vZWWMHl-U0
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini təqdimetmə, şərhetmə, məsələqurma və məsələhəlletmə meyarlar üzrə qiymətləndirə bilər.
I səviyyə
Qravitasiya sahəsinin
mövcudluğuna aid
müşahidələrini təqdim etməkdə çətinlik
çəkir.
Qravitasiya sahəsini
xarakterizə edən kəmiyyətlər arasındakı
əlaqələri yalnız müəllimin verdiyi sualların
köməyi ilə şərh edir.
Ümumdünya cazibə
qanununa aid məsələləri yalnız müəllimin
köməyi ilə qurur və
həll edir.

II səviyyə
Qravitasiya sahəsinin
mövcudluğuna aid
müşahidələrini təqdim edərkən bəzən
səhvlərə yol verir.
Qravitasiya sahəsini
xarakterizə edən kəmiyyətlər arasındakı
əlaqələri az qüsurlara
yol verməklə şərh
edir.
Ümumdünya cazibə
qanununa aid məsələlər az səhvlərə yol
verməklə qurur və
həll edir.

III səviyyə
Qravitasiya sahəsinin
mövcudluğuna aid
müşahidələrini əsasən
düzgün təqdim edir.
Qravitasiya sahəsini
xarakterizə edən kəmiyyətlər arasındakı
əlaqələri əsasən
düzgün şərh edir.
Ümumdünya cazibə
qanununa aid məsələləri sərbəst qurur və
əsasən düzgün həll
edir.

IV səviyyə
Qravitasiya sahəsinin
mövcudluğuna aid
müşahidələrini ətraflı
və düzgün təqdim
edir.
Qravitasiya sahəsini
xarakterizə edən kəmiyyətlər arasındakı
əlaqələri dəqiq şərh
edir.
Ümumdünya cazibə
qanununa aid məsələləri sərbəst qurur və
düzgün həll edir.

Dərs 18 / Mövzu: AĞIRLIQ QÜVVƏSİ

Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

2.1.1. Qravitasiya sahəsini xarakterizə edən kəmiyyətləri izah edir.
2.2.1. Təbiətdəki əlaqəli sistemlərdə qravitasiya qarşılıqlı təsirinin
rolunu izah edir.
2.2.2. Ağırlıq, çəki, elastiklik və sürtünmə qüvvələrini fərqləndirir.
2.2.3. Təbiət qüvvələrinə (ağırlıq, çəki, sürtünmə, elastiklik) aid
məsələlər qurur və həll edir.
 Qarşılıqlı təsirdə ağırlıq qüvvəsinin rolunu şərh edir.
 Ağırlıq qüvvəsinin tətbiq nöqtəsi, istiqaməti və asılı olduğu
kəmiyyətləri izah edir.
 Ağırlıq qüvvəsinə aid məsələlər qurur və həll edir.

50

Maraqoyatma dərslikdə verilən məlumat və
v uyğun sualllarla yaradıla bilər.
b
Suaalların müzakirəəsi nəticəsində irəli sürülən fərzziyyələr sistemlləşdirilir və tədqqiqat
suallları formalaşdırılır.
Təd
dqiqat suallarıı. Hansı qüvvə Yerə düşən cisiimlərin sürətinii dəyişir? Bu qüvvə
hannsı fiziki kəmiyyəətlərdən asılıdırr?
“Hansı cismi Yer
Y daha böyüük qüvvə ilə cəzb edir?” araşd
dırması icra oluunur.
maqİşdəə məqsəd Yerinn cəzbetmə qüvvvəsinin cismin kütləsindən asıılılığını araşdırm
dır. Şagirdlər tək dinamometrdən
d
n 1 ədəd yük assmaqla Yerin cəzb etmə qüvvəsini
ölçüürlər. Sonra ikii dinamometrdəən 2 yük asıb cəzbetmə qüvv
vəsini təyin ediirlər.
Müqayisə nəticəsinndə şagirdlər öyyrənirlər ki, küttləsi iki dəfə bö
öyük olan cisim
m Yer
tərəəfindən iki dəffə böyük qüvvə ilə cəzb oluunur. İşlərin müzakirəsi
m
dərsllikdə
veriilən suallar əsasında qurulur. Müəllimin
M
istiqqamətləndirici sualları
s
ilə şagirrdlər
cism
min Yer tərəfinddən cəzb olunduuğu qüvvənin bu
b cismin kütləssi ilə düz mütənnasib
olduuğu nəticəsinə gəlirlər.
g
Dərslikdə veriləən nəzəri materrialla tanış olarkkən şagirdlər cissmin Yer tərəfinndən
q
cisim
mlərə
cəzbb olunduğu qüüvvənin ağırlıqq qüvvəsi adllandığını, bu qüvvənin
kütlləsindən asılı olmayaraq
o
eyni təcil – sərbəsttdüşmə təcili verdiyini
v
öyrəniirlər.
Şaggirdlərin diqqətiinə çatdırılır ki,, düşən cisimlərin eyni təcilə malik
m
olmaları eksperiimental olaraq Qaliley müəyyyənləşdirmişdir (Piza qülləsind
də aparılan təccrübə
haqqqında məlumatt verilir). Mövzzunun sonundaa ağırlıq qüvvəsi və sərbəstdüüşmə
təciilinin başlıca xüsusiyyətləri
x
qeyd edilir. Bu
B zaman sərbəstdüşmə təcilli və
qravvitasiya sahə intensivliyinin istiqamətcə üst-üstə
ü
düşməllərinə baxmayaaraq,
fərqqli fiziki mahiyyyətə malik oldduqları qeyd eddilməlidir: “Qrravitasiya sahəssinin
inteensivliyi” və “ssərbəstdüşmə təəcili” anlayışlarını eyniləşdirm
mək doğru deyiildir.
İnteensivlik qravitaasiya sahəsinin mövcudluğunuu, onun varlığ
ğını bildirir, saahəni
yaraadan kütlədən asılıdır
a
və sahəənin qüvvə xaraakteristikasıdır. Sərbəstdüşmə təcili
t
isə qravitasiya sahhəsinə hər hanssı cisim gətirdikkdə və ya cisim bu sahədə olduuqda
meyydana çıxır və ağırlıq
a
qüvvəsinnin həmin cismə verdiyi təcil xa
arakterizə edir.
“Öyrəndiklərinnizi tətbiq edin” hissəsində veriilən tapşırıqda “Nə
“ üçün su şırrnağı
düzzxətli hərəkət etmir?”
e
araşdırrması icra olunnur. Təcrübə müəllim
m
tərəfinndən,
yaxxud bir neçə şaggird cəlb olunm
maqla icra olunna bilər. “Nəticəni müzakirə edin”
e
hisssəsində verilən suallar
s
öyrəniləən biliklər əsasınnda cavablandırrılır:
1. Su
S şırnağını əyrrixətli hərəkət etdirən
e
ona Yeriin qravitasiya sahəsində
s
təsir edən
e
ağırrlıq qüvvəsidir. 2. Şırnağın büütün nöqtələrinddə suya ağırlıq qüvvəsi sərbəsttdüşmə təcili verir ki, bu təcil də həm
mişə Yerin mərkkəzinə istiqamətlənir. Ona görrə də
həm
min nöqtələrdə təcil
t
şaquli aşağğıdır
Dife
ferensial təlim. Təlim nəticələri zəif olan və sağlamlıq imkaanları məhdud olan
şagiirdlərin aktiv iştirakını təmin etmək
e
üçün müəəllim bu tapşırığ
ğı bir qədər sadəələşdirəə bilər. Məsələnn, “Suyun trayekktoriyasını iş vəərəqlərinizə çəkin.
Mövzunun “N
Nə öyrəndiniz” hissəsində
h
verilm
miş tapşırıq dərrs boyu şagirdinn öyrənddiyi əsas bilikləərin müstəqil olaaraq ümumiləşddirməsinə xidməət edir.
Şagirdlərin özllərini qiymətlənndirmələri üçünn mövzunun son
nunda “Öyrənddikləh
veriləən tapşırıqlar yerinə
y
yetirilir. 3№-li tapşırıqqdakı
rinizi yoxlayın” hissəsində
məssələ belə həll ollunur:
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3. Kütləsi 4 kq olan düşən cismə təsir edən ağırlıq qüvvə vektorunu sxematik təsvir
edin və onun modulunu hesablayın g 10
.
Verilir
m=4kq
N
g  10
kq
Fağ – ?

Həlli
Fağ=mg

Hesablanması
Fağ=4 kq10 N/kq=40 N

g

Dərsin sonunda iş vərəqləri yığılır və hər şagirdin portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. https://www.youtube.com/watch?v=bavHmxI1j3o
2. http://www.myvido1.com/QVU5kTXdFZ2ElaOZWVygTP_290-nomrelimekteb-fizika-cisimlerin-dus
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini şərhetmə, izahetmə, məsələqurma və məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə bilər.
I səviyyə
Qarşılıqlı təsirdə ağırlıq qüvvəsinin rolunu
ciddi səhvlərə yol
verməklə şərh edir.

II səviyyə
Qarşılıqlı təsirdə ağırlıq qüvvəsinin rolunu
az səhvə yol verməklə
şərh edir.

Ağırlıq qüvvəsinin
Ağırlıq qüvvəsinin
tətbiq nöqtəsi, istiqa- tətbiq nöqtəsi, istiqaməti və asılı olduğu məti və asılı olduğu
kəmiyyətləri yalnız kəmiyyətləri kiçik
müəllimin köməyi ilə səhvlərə yol verməklə
izah edir.
izah edir.
Ağırlıq qüvvəsinə aid Ağırlıq qüvvəsinə aid
məsələləri yalnız mü- məsələləri sərbəst
əllimin köməyi ilə qu- qurur və çətinliklə
rur və həll edə bilmir. həll edir.

III səviyyə
Qarşılıqlı təsirdə
ağırlıq qüvvəsinin
rolunu əsasən doğru
şərh edir.

IV səviyyə
Qarşılıqlı təsirdə
ağırlıq qüvvəsinin
rolunu ətraflı və
düzgün şərh edir.

Ağırlıq qüvvəsinin
tətbiq nöqtəsi, istiqaməti və asılı olduğu
kəmiyyətləri əsasən
düzgün izah edir.

Ağırlıq qüvvəsinin
tətbiq nöqtəsi, istiqaməti və asılı olduğu
kəmiyyətləri tam
düzgün izah edir.

Ağırlıq qüvvəsinə aid Ağırlıq qüvvəsinə aid
məsələlər qurur və
məsələlər qurur və
əsasən düzgün həll
tam düzgün həll edir.
edir.

Dərs 19 / MƏSƏLƏ HƏLLİ
Burada “Çalışma-5 və 6”-da verilən tapşırıqlar həll edilə bilər:
Ç.5: 1. C.: 2. 2.

.:

∙

. 3. C.: 4,12510

. 4. C.: 2 m/san2. 5. C.: 3

m/san2.
Ç.6: 1. C.: 13500 N. 2. C.: 144 N. 3. C.: 23,5 N/kq. 4. C.: 12 N/kq. 5. C.: 977,5 N
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Dərs 20 / Mövzu: ELASTİKLİK QÜVVƏSİ. HUK QANUNU

Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

2.1.3. Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir.
2.2.2. Ağırlıq, çəki, elastiklik və sürtünmə qüvvələrini fərqləndirir.
2.2.3. Təbiət qüvvələrinə (ağırlıq, çəki, sürtünmə, elastiklik) aid
məsələlər qurur və həll edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
 Qarşılıqlı təsirdə elastiklik qüvvəsinin rolunu şərh edir.
 Cismin deformasiyasının növlərini fərqləndirir.
 Elastiklik qüvvəsinin yaranmasını sadə təcrübələrlə nümayiş
etdirir.
 Elastiklik qüvvəsi və Huk qanununa aid məsələlər qurur və həll
edir.

Təlim məqsədlərini reallaşdırarkən hər hansı təsirə məruz qalan cisimlərin əks təsirlərinin müxtəlif olduğu şagirdlərin diqqətinə çatdırılmalıdır: bəzi hallarda əks təsirlərin cisimdə forma dəyişikliyi ilə müşahidə olunduğu, bir çox hallarda isə əks
təsirlərin müşahidə olunmadığı araşdırılır. Bu məqsədlə təsir və əks təsirlər nəticəsində baş verən hadisələri praktik tapşırıqlardan daha geniş istifadə etməklə araşdırmaq tövsiyə olunur.
Maraqoyatma mərhələsi dərslikdə verilən material və suallar əsasında keçirilə
bilər. Şagirdlərin irəli sürdükləri fərziyyələrdən tədricən tədqiqat sualları formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. Xarici təsir nəticəsində cismin förmasını dəyişməsi (əyilməsi,
burulması, sıxılması, dartılması və s.) nə adlanır? Əgər xarici təsir kəsilərdikdən
sonra cisim öz əvvəlki formasını alarsa, onu əvvəlki vəziyyətinə qaytaran nədir?
“Cismi əvvəlki vəziyyətinə qaytaran nədir?” araşdırmasında deformasiyanın
müxtəlif növləri müşahidə olunur. Tapşırığın müzakirəsi dərslikdəki suallar əsasında qurula bilər.
Şagirdlər “deformasiya” anlayışı, elastiklik qüvvəsi, tətbiq olunma yeri, istiqaməti və ədədi qiyməti ilə tanış olur. Onlar elastik və plastik deformasiyanı, habelə
əyilmə, burulma, sıxılma, gərilmə və sürüşmə deformasiyalarını fərqləndirirlər. Bu
baxımdan Venn diaqramından istifadə edilməsi məqsədəuyğundur.
Əlavə məlumat
Deformasiya nəticəsində maddə molekulları arasındakı məsafə dəyişdiyindən, onlar arasındakı qarşılıqlı təsirlər də dəyişir. Nəticədə molekulları öz əvvəlki tarazlıq vəziyyətlərinə minimum potensial enerji halına qaytaran qüvvə yaranır. Həmin qüvvə elastiklik qüvvəsidir.

“Öyrəndiklərinizi tətbiq edin” mərhələsində verilən məsələ həll edilir:
Yaydan 650 q yük asdıqda o, 2 sm uzandı. Yayın sərtliyini təyin edin (g
Verilir
m = 650q=0,65kq
x = 2 sm;
g=10N/kq
k–?

BS

Həlli
F =- kx

0,02 m
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10

).

Hesablanması
0,65 ∙ 10
325
0,02

Mövzunun “Nə
“ öyrəndinizz” hissəsində veerilmiş tapşırıq dərs
d boyu şagirdin öyrəəndiyi əsas bilikklərin müstəqil olaraq ümumiləəşdirməsinə xid
dmət edir.
Şagirdlərin özlərini qiyməttləndirmələri üççün mövzunun sonunda “Öyrəəndikləriinizi yoxlayın” hissəsində verilmiş tapşırıqlar yerinə yetirilir..
D
Dərsin
sonunda şagirdlərin iş vərəqləri yığılır və
v portfolioya əlavə
ə
olunur.
E
Elektron
resursslar.
1 http://ederslikk.edu.az/books/115/units/unit-2/ppage45.xhtml
1.
2 https://www.yyoutube.com/waatch?v=0Da7Im
2.
mt_MF4
Qiymətləndirm
Q
mə. Müəllim dəərsin təlim nəticcələrinə nail ollmaq dərəcəsinni şərhe
etmə,
fərqləndirrmə, nümayişetm
mə, məsələqurm
ma və məsələhəəlletmə meyarlaarı üzrə
q
qiymətləndirə
biilər.
I səviyyə
II səvviyyə
Qarşılıqlı təsirdə elasQ
e
Qarşılıqlı təəsirdə elastiiklik qüvvəsinin ror
tiklik qüvvəəsinin roluunu tez-tez səhvlərə lunu az səhvlərə yol
y verməklə şərhh
yol
verməklə şəərh edir.
e
edir.
C
Cismin
deformasiiya- Cismin defo
formasiyasının növlərini fərrq- sının növlərrini kiçik
ləəndirməkdə çətinnlik səhvlərə yool verməklə
çəkir.
fərqləndirirr.
E
Elastiklik
qüvvəsiinin Elastiklik qüvvəsinin
q
y
yaranmasını
sadə təc- yaranmasınnı sadə təcrüübələrlə yalnız müəlm
rübələrlə azz səhvlərə
liimin köməyi ilə
yol verməkklə nümayiş
n
nümayiş
etdirir.
etdirir.
E
Elastiklik
qüvvəsii və Elastiklik qüvvəsi
q
və
H qanununa aidd
Huk
Huk qanunuuna aid
y
yalnız
müəllimin kök
məsələlər qurur
q
və az
m ilə məsələlərr qu- səhvlərə yool verməklə
məyi
ruur, lakin həll edə
həll edir.
b
bilmir.

III səviyyə
Qarşıılıqlı təsirdə elas-tiklikk qüvvəsinin rolunu əsasən düzgün
şərh edir.

IV səviyyyə
Qarşılıqlı təsirddə elastiklik qüvvəsiniin rolunu ətraflı və düzgün
d
şərh edir.

Cism
min deformasiya- Cismin deformasiyasının növlərini əsasən
n sının növlərini tam
düzgün fərqləndirir. düzgün fərqləndirir.
Elasttiklik qüvvəsinin
yarannmasını sadə təc-rübəllərlə qismən düz-gün nümayiş
n
etdirir.

Elastiklik qüvvvəsinin
yaranmasını saddə təcrübələrlə sərbəsst və
düzgün nümayiiş
etdirir.
Elasttiklik qüvvəsi və Elastiklik qüvvvəsi və
Huk qanununa aid
Huk qanununa aid
məsəələlər qurur və
məsələlər qururr və
əsasəən düzgün həll
tam düzgün həlll edir.
edir.

Dəərs 21 / Mövzu
u: ÇƏKİ

Alt
STANDARTLA
AR

2.1.1. Qravvitasiya sahəsini xarakterizə
x
edən kəmiyyətləri
k
izahh edir.
2.2.1. Təbiəətdəki əlaqəli sisttemlərdə qravitassiya qarşılıqlı təsiirinin
rolunu izahh edir.
2.2.2. Ağırllıq, çəki, elastikliik və sürtünmə qü
üvvələrini fərqlənndirir.
2.2.3. Təbiəət qüvvələrinə (ağğırlıq, çəki, sürtü
ünmə, elastiklik) aid
a
məsələlər qurur
q
və həll edir..

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Cisimlərinn qarşılıqlı təsirinndə çəkinin rolun
nu şərh edir.
 Çəki, əlavvə yüklənmə və çəkisizliyi
ç
fərqlən
ndirir.
 Çəkiyə aiid məsələlər quruur və həll edir.
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Şaggirdlər bəzən “aağırlıq qüvvəsi””, “kütlə” və “ççəki” anlayışlarrını ya eyniləşddirir,
yaxxud da qarışdırrırlar. Dərsdə bu anlayışlarınn dəqiq fərqləəndirmə bacarıqları
aşılanır.
m
d
dərslikdə
verilənn materialdan istifadə edilir. Dərsi
D
Maraqoyatma mərhələsində
başqqa cür də başlam
maq olar. Məsələn, kosmik gəm
minin orbitə çıx
xarılması prosessində
kosm
monavtların əlaavə yüklənməyyə, orbitdə isə çəkisizlik halın
nda olmalarına dair
slayydlar nümayiş etdirib,
e
uyğun suallarla müracciət oluna bilərr. Şagirdlərin maram
ğınaa səbəb olan beelə yanaşma onllarda çoxlu fərzziyyələr yaradırr. Bu fərziyyələərdən
tədrricən tədqiqat suualları formalaşşdırılır.
Təd
dqiqat sualları.. Çəki nədir? Cismin
C
çəkisi dəyyişə bilərmi?
“Çəki, yaxud kütlə?”
k
araşdırm
ması icra olunuur. Şagirdlər din
namometrdən asılan
yükkün hansı qüvvvələrin qarşılııqlı təsiri nətiicəsində tarazlııqda olduğunuu bu
qüvvvələri sxematikk təsvir etməkllə müəyyənləşddirirlər. Dinamo
ometr vasitəsiləə yükünn kütləsinin, yoxxsa çəkisinin təəyin edildiyi araaşdırılır. Maraqo
oyatma mərhələəsində irəli
i
sürülən fərzziyyələr bir qəddər dəqiqləşdirillir.
Nəzəri məlum
mat oxunur. Müüəllim istiqaməttləndirici suallaarla şagirdlərə nəyə
n
çoxx diqqət vermələərinə sövq edir: “Cismin asqıyaa və dayağa etd
diyi təsir nə adlaanır?
Çəkki ağırlıq qüvvəsindən nə ilə fəərqlənir? Kütlə ilə
i çəki anlayışlları eynidirmi? Asqı
A
və ya
y dayaq olmaazsa çəki nəyə bərabər olar? Əlavə
Ə
yüklənm
mə nədir?” Şagirrdlər
“çəkki”, “əlavə yüüklənmə” və “ççəkisizlik” anlaayışlarını, habeelə çəki ilə ağğırlıq
qüvvvələrini fərqlənndirirlər. Müəlliimin göstərişi illə qruplar Venn
n diaqramında “Çəki
və kütlə”,
k
“Ağırlıqq qüvvəsi və çəkki”, “Kütlə və ağırlıq
a
qüvvəsi””, “Əlavə yükləənmə
və çəkisizlik”,
ç
“Çəəki və çəkisizlikk” anlayışlarını araşdıra
a
bilərlərr.
“Yükün çəkissi nə qədərdir??” araşdırması ilə nəzəri billiklər, irəli sürrülən
B
şagirrdlər kütlənin bütün
b
hallarda sabit
fərzziyyələr praktikkada yoxlanır. Beləliklə,
qalddığı, dinamomeetrlə cismin çəkkisinin təyin ediildiyi, çəkinin sıfıra
s
qədər azaaldığı
və çox
ç böyük qiym
mətlərə qədər artta bildiyini öyrəənirlər.
Mövzunun “N
Nə öyrəndiniz” hissəsində verrilən tapşırıq dərs
d
boyu şagiirdin
mənnimsədikləri əsaas biliklərin müüstəqil olaraq üm
mumiləşdirməsiinə xidmət edir.
Şagirdlərin özllərini qiymətlənndirmələri üçünn mövzunun son
nunda “Öyrənddiklərinizi yoxlayın” hisssəsində verilənn tapşırıqlar yerinə yetirilə bilərr.
Dərrsin sonunda şaggirdlərin iş vərəəqləri yığılır və portfolioya əlav
və olunur.
Elektron resurslar.
1. https://yandex.ru
h
u/video/search?p=1&filmId=166354246944211
1300258&text=
=
Fiziika%20d%C9%
%99rsl%C9%99ri.%20%C3%87%C9%99ki.%
%207-ci%20
siniif&noreask=1&
&path=wizard&rreqid=1519637005696388912156377517439007705837924-saas1-1832-V
2. https://www.you
h
utube.com/watcch?v=LswFihaE
E_q0
Qiyymətləndirmə. Müəllim dərsinn təlim nəticələərinə nail olmaq
q dərəcəsini şərrhetmə, fərqləndirmə, məsələqurma və məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətlənndirə
biləər.
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I səviyyə
II səviyyə
Cisimlərin qarşılıqlı Cisimlərin qarşılıqlı
təsirində çəkinin rolu- təsirində çəkinin ronu səhv şərh edir.
lunu kiçik səhvlərə
yol verməklə şərh
edir.
Çəki, əlavə yüklənmə Çəki, əlavə yüklənmə
və çəkisizliyi fərqlən- və çəkisizliyi çətinlikdirməkdə ciddi səhv- lə fərqləndirir.
lərə yol verir.
Çəkiyə aid məsələlər Çəkiyə aid məsələləri
qura bilmir və müəlli- az səhvlərə yol vermin köməyi ilə həll məklə qurur və çətinedir.
liklə həll edir.

III səviyyə
Cisimlərin qarşılıqlı
təsirində çəkinin rolunu qismən düzgün
şərh edir.

IV səviyyə
Cisimlərin qarşılıqlı
təsirində çəkinin rolunu ətraflı və düzgün
şərh edir.

Çəki, əlavə yüklənmə Çəki, əlavə yüklənmə
və çəkisizliyi əsasən və çəkisizliyi düzgün
düzgün fərqləndirir. fərqləndirir.
Çəkiyə aid məsələləri Çəkiyə aid məsələlər
sərbəst qurur və əsa- sərbəst qurur və düzsən düzgün həll edir. gün həll edir.

Dərs 22 / PRAKTİK İŞ. YAYIN DƏRƏCƏLƏNMƏSİ VƏ HAZIRLANMIŞ
DİNAMOMETRLƏ QÜVVƏNİN ÖLÇÜLMƏSİ
STANDARTLAR
TƏLİM
NƏTİCƏLƏRİ

3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür,
hesablamalar aparır
 Sadə dinamometrin hazırlanması və qüvvənin ölçülməsinə dair
bacarığını nümayiş etdirir.

Dərs praktik dərsdir. Müəllim işi qruplarda və ya
cütlüklərlə təşkil edə bilər. Tapşırığın təyinatı
şagirdlərə izah olunur, onların yerinə yetirilmə
ardıcıllığı müəyyən edilir. Təqdim olunan dərs
nümunəsi cütlüklərlə iş üçün nəzərdə tutulmuşdur.
İşin məqsədi: Dinamometri dərəcələməyi öyrənmək və dərəcələnmiş dinamometrlə qüvvəni ölçmək.
Təchizat: dərslik, 102 qr-lıq yüklər dəsti, şkalası
ağ kağızla örtülmüş dinamomert, muftalı tutacağı olan ştativ, xətkeş.
Fəaliyyət

Şagirdlərdə formalaşacaq
bacarıqlar

Şagirlər praktik işin adını iş vərəqinə yazır və aşağıdakı
göstərişləri yerinə yetirir.
Tapşırıq 1. Dərslikdə praktik işin 1-ci tapşırığının yerinə Laboratoriya avadanlıqlarınyetirilməsi. Şkalası ağ kağızla örtülmüş dinamometri ştativin dan istifadə etmə və tanıma
tutacağından şaquli vəziyyətdə asın. Göstəricinin başlanğıc bacarıqları.
vəziyyətini kağız üzərində sıfır rəqəmi ilə qeyd edin.
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Tapşırıq 2. Dinamometrdən yüklərdən birini asın və gös- Ağırlıq və elastiklik qüvvələtəricinin yeni vəziyyətini 1 rəqəmi ilə qeyd edin.
rinin əvəzləyicisinin praktik
təyinetmə bacarığı.
Tapşırıq 3. Dinamometrin qarmağından ikinci, üçüncü yük- Sadə dinamometrin
ləri asın. Hər yükə müvafiq gələn göstəricinin vəziyyətini 2, şkalasının dərəcələndirmə
3 rəqəmi ilə qeyd edin. Bu rəqəmlər uyğun olaraq 1N, 2N və bacarığı.
3N qüvvəni göstərir.
Tapşırıq 4. Xətkeş vasitəsilə qeyd etdiyiniz vəziyyətlər Ölçü cihazlarından istifadəarasındakı məsafəni ölçün. Məsafələrin bərabər olduğuna etmə bacarığı.
əmin olun. Əks halda ölçmələri yenidən təkrarlayın.
Tapşırıq 5. Şkalanın yuxarısında N (nyuton) hərfini yazın. Sadə dinamometr hazırlamaq
Dinamometr hazırdır.
bacarığı.
Tapşırıq 6. Hazırladığınız dinamometrdən müxtəlif yüklər Dinamometrlə yüklərin çəkiasın və onların çəkilərini təyin edin.
sini ölçə bilmək bacarığı.
Şagidlərə yığdıqları balların ümumi sayını hesablamağı və
nəticəni dəftərlərinə yazmağı tapşırın.

Qiymətləndirmə meyarı: nümayişetmə
I səviyyə
Sadə dinamometrin
hazırlanması və qüvvənin ölçülməsinə dair bacarığını yalnız
müəllimin köməyi ilə
nümayiş etdirir.

II səviyyə
Sadə dinamometrin
hazırlanması və qüvvənin ölçülməsinə dair bacarığını az səhvlərə yol verməklə
nümayiş etdirir.

III səviyyə
Sadə dinamometrin
hazırlanması və qüvvənin ölçülməsinə dair bacarığını qismən
düzgün nümayiş
etdirir.

IV səviyyə
Sadə dinamometrin
hazırlanması və qüvvənin ölçülməsinə dair bacarığını tam düzgün nümayiş etdirir.

Dərs 23 / Mövzu: SÜRTÜNMƏ QÜVVƏSİ

Alt
STANDARTLAR

2.2.2. Ağırlıq, çəki, elastiklik və sürtünmə qüvvələrini fərqləndirir.
2.2.3. Təbiət qüvvələrinə (ağırlıq, çəki, sürtünmə, elastiklik) aid
məsələlər qurur və həll edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür,
hesablamalar aparır

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Cisimlərin qarşılıqlı təsirində sürtünmə qüvvəsinin rolunu şərh
edir.
 Sürtünmə qüvvəsinin növlərini fərqləndirir.
 Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin qiymətini sadə təcrübələrlə ölçür.
 Sürtünmə qüvvəsinə aid kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli
məsələlər qurur və həll edir.

Dərs sürtünmə qüvvəsinin təbiətini və yaranma səbəbini aydınlaşdırılmasına, qarşılıqlı təsirlərdə sürtünmə qüvvəsinin rolunun müəyyənləşdirilməsinə həsr edilir.
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Maraqoyatm
ma mərhələsini dərslikdəki
d
mateerialdan fərqli olaraq
o
gündəlikk həyatdda rast gəlinən və
v ya müşahidəə edilən hadisəllər üzərində qurrulan suallarla da
d başlaamaq olar:
 Niyə xizəyi toorpaq yolda darttmaq çətindir, laakin qarlı yoldaa asan?
 Niyə buzlu yoolda tez-tez sürüüşürsünüz, lakinn torpaq yolda rahat
r
addımlayıırsınız?
 Niyə atlet ştannqı qaldırmazdaan əvvəl əllərinəə xüsusi toz sürttür?
 Niyə ağır əşyaaları diyircəklərr üzərində daha asan hərəkət etd
dirmək olur? vəə s.
S
Suallara
irəli süürülən fərzillər qruplaşdırılır və tədricən təd
dqiqat sualı forrmalaşd
dırılır.
T
Tədqiqat
sualı. Niyə asfalt yollda addımlamaqq asan və rahat,, buzlu yolda adddımlam isə çətin və narahatdır?
maq
“Cisim nə üçün
ü
bərabərsürətli hərəkət ediir?” araşdırmasıı icra olunur. AraşdırA
mada bərabərsüürətli hərəkət edən cismə təsiir edən dartı qü
m
üvvəsini tarazlaşdıran
q
qüvvənin
sürtünnmə qüvvəsi oldduğu müəyyənlləşdirilir. Bərab
bərsürətli hərəkəətdə bu
q
qüvvələr
bərabərdir və dinamom
metrlə ölçülən dartı
d
qüvvəsi modulca
m
sürtünm
mə qüvv
vəsinə
bərabərdiir.
man aşağıdakı suallar
Nəzəri məluumat fasilələrlə oxu üsulu ilə oxunur. Bu zam
v
verilə
bilər:
 Sürtünmə qüvvvəsinin fiziki təəbiətini necə izaah etmək olar?
 Sürtünmə qüvvvəsinin yaranm
ma səbəbini müəyyyən edin.
 Sürtünmə qüvvvəsi nədən asılııdır və hansı düssturla ifadə olun
nur?
 Sürtünmənin hansı
h
növləri vaar?
 Sürtünmə qüvvvəsinin artırıb, azaltmaq
a
üçün hansı
h
üsullardan
n istifadə edilir??
 Təbiətdə sürtüünmə qüvvəsinnin mövcudluğuuna və texnikaada nəzərə alınnmasına
d hansı misalllar göstərmək olar?
dair
o
Vaxta qənaəət etmək baxımıından “Öyrəndiiklərinizi tətbiq
q edin” mərhələsindəki
“
“Sürüşmə
sürtünnmə əmsalını ölçək”
ö
araşdırm
masının müəllim
m tərəfindən nüümayiş
e
etdirilməsi
məqssədəuyğundur. Lakin
L
hesablam
manı şagirdlər ap
parır.
Mövzunun “Nə öyrəndinniz” hissəsində verilən tapşırıq dərs boyu şagirdin
ş
m
mənimsədikləri
əsas biliklərin müstəqil
m
olaraq ümumiləşdirməsinə xidmət eddir.
Şagirdlərin özlərini qiyməttləndirmələri üççün mövzunun sonunda “Öyrəəndikləriinizi yoxlayın” hissəsində verilən tapşırıqlar yerinə
y
yetirilir.
D
Dərsin
sonunda şagirdlərin iş vərəqləri yığılır və
v portfolioya əlavə
ə
olunur.
E
Elektron
resursslar.
1 https://www.yyoutube.com/waatch?v=0Da7Im
1.
mt_MF4
2 http://ederslikk.edu.az/books/115/units/unit-2/ppage52.xhtml
2.
3 http://www.saanatsalbilgi.com
3.
m/DOKUMANL
LAR/13/surtunm
me-kuvveti-soruular3
303.html
Qiymətləndirm
Q
mə. Müəllim dərrsin təlim nəticələrinə nail olm
maq dərəcəsini şərhetm fərqləndirm
mə,
mə, ölçəbilmə, məsələqurma və məsələhəllletmə meyarlarrı üzrə
q
qiymətləndirə
biilər.
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I səviyyə
Cisimlərin qarşılıqlı
təsirində sürtünmə
qüvvəsinin rolunu
düzgün şərh etmir.

II səviyyə
Cisimlərin qarşılıqlı
təsirində sürtünmə
qüvvəsinin rolunu
kiçik səhvlərə yol
verməklə şərh edir.
Sürtünmə qüvvəsinin Sürtünmə qüvvəsinin
növlərini tez-tez
növlərini çətinliklə
səhvlərə yol verməklə fərqləndirir.
fərqləndirir.
Sürüşmə sürtünmə
Sürüşmə sürtünmə
qüvvəsinin qiymətini qüvvəsinin qiymətini
yalnız müəllimin kö- sadə təcrübələrlə az
məyi ilə sadə təcrü- səhvlərə yol verməklə
bələrlə ölçür.
sərbəst ölçür.
Sürtünmə qüvvəsinə Sürtünmə qüvvəsinə
aid kəmiyyət və key- aid kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli mə- fiyyət xarakterli məsələləri müəllimin kö- sələləri sərbəst qurur
məyi ilə qurur, lakin və az səhvlərə yol
həll edə bilmir.
verməklə həll edir.

III səviyyə
Cisimlərin qarşılıqlı
təsirində sürtünmə
qüvvəsinin rolunu
qismən doğru şərh
edir.
Sürtünmə qüvvəsinin
növlərini qismən
düzgün fərqləndirir.

IV səviyyə
Cisimlərin qarşılıqlı
təsirində sürtünmə
qüvvəsinin rolunu
tam düzgün şərh edir.

Sürüşmə sürtünmə
qüvvəsinin qiymətini
sadə təcrübələrlə qismən düzgün sərbəst
ölçür.
Sürtünmə qüvvəsinə
aid kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli məsələlər qurur və əsasən düzgün həll edir.

Sürüşmə sürtünmə
qüvvəsinin qiymətini
sadə təcrübələrlə tam
düzgün ölçür.

Sürtünmə qüvvəsinin
növlərini tam düzgün
fərqləndirir.

Sürtünmə qüvvəsinə
aid kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli məsələlər qurur və düzgün həll edir.

Dərs 24 / MƏSƏLƏ HƏLLİ
Burada “Çalışma-7”-də verilən tapşırıqlar həll edilə bilər:
1. C.: 1000 N/m. 2. C.: 55 mm. 3. C.: 5 və 1. 4. C.: a, b və c. 5. C.: 1N.
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II TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ
1. M nöqtəsinə üç qüvvə tətbiq edilir. Əvəzləyici qüvvənin modulunu təyin edin.
2N
4N
6N
М
А) 10 N

B) 4 N

C) 0 N

D) 12 N

Е)) 8 N

2. Sürətlə qaçan maral canavarın ona yetişdiyini hiss edib, qəfil sağa atılaraq xilas
olur. Canavar isə özünü saxlaya bilmədiyindən irəli yuvarlanır. Canavarın maralı
tuta bilmədiyinə səbəb nədir?
A) Düzxətli hərəkət B) Dəyişən sürətli hərəkət C)) Ətalətlilik
D) Bərabərsürətli hərəkət E) Əyrixətli hərəkət
3. Dinamometrin göstərişini və mütləq xətasını təyin edin
А) 4,6 N; 0,2 N
B) 5,2 N; 0, 4 N
C) 4,3 N; 0,4 N
D) 4,3 N; 0,25 N
Е)) 5,2 N; 0,2 N
4. Mexaniki hərəkətdə hansı vektorial fiziki kəmiyyətlər istiqamətcə
həmişə üst-üstə düşür?
А) Sürət və əvəzləyici qüvvə B) Sürət və təcil
C) Yerdəyişmə və əvəzləyici qüvvə D) Təcil və yerdəyişmə
Е)) Təcil və əvəzləyici qüvvə
5. Günəşin kütləsi Yer kütləsindən 333000 dəfə böyükdür. Günəş Yeri F qüvvəsi
ilə cəzb edir. Yer Günəşi hansı qüvvə ilə cəzb edir?
F
333000
А)) F B)
C) 333000 F D)
333000
F
Е) Yer Günəşi cəzb etmir
6. Divara bağlanan qaytanın sərbəst ucuna 220 N qüvvə tətbiq olunur. Qaytan
bağlandığı qarmağa hansı qüvvə ilə təsir edir?

Ф=220Н
А) 330 N

B) 110 N

C) 0 N

D)) 220 N
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Е) 440 N

7. Ağ və qara qoç kəllə-kəlləyə gəlirlər. Kütləsi 36 kq qara qoç ağ qoça 360 N
qüvvə ilə zərbə endirdikdə, o 2 m/san2 ağ qoç isə 3 m/san2 təcil alır. Ağ qoçun
kütləsini və qara qoça təsir etdiyi qüvvəni təyin edin.
А) 24 kq, 0 N
B)) 24 kq, 360 N
C) 24 kq, 120 N
D) 36 kq, 120 N
Е) 36 kq, 360 N
8. Yupiterin səthində olan kosmonavta təsir edən ağırlıq qüvvəsi 1739 N. Kosmonavtın kütləsini təyin edin ( g Yypiter  23,5 N )
kq

А) 84 kq

B)) 74 kq

C) 64 kq

D) 94 kq

Е) 78 kq

9. Sürtünmə qüvvəsi 4N, sürtünmə əmsalı 0,2 olarsa, cismin kütləsini təyin edin
(g=10 N/san).
А) 0,2 kq
B)) 2 kq
C) 20 kq D) 4 kq
Е) 0,4 kq

4

10. Şəkildəki təsvirə əsasən M nöqtəsində qravitasiya sahə intensivliyinin
istiqamətini təyin edin.
A) 1 B) 2 C)) 3
D) 4
E) 5

YER

5
M

3

2
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1

TƏDRİS VAHİDİ – 3
MEXANİKİ İŞ VƏ ENERJİ

TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ
REALLAŞDIRILACAQ ALT STANDARTLAR
1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
2.1.4. Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamalar aparır.

TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ ÜMUMİ SAATLARIN MİQDARI: 8 saat
KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ:
1 saat
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Dərs 26 / Mövzu: MEXANİKİ İŞ

Alt
STANDARTLAR

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamalar aparır.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 “Mexaniki iş” anlayışını izah edir.
 Mexaniki işin görülməsini sadə təcrübələrlə nümayiş edir.
 Mexaniki işə aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər
qurur və həll edir.

Bu mövzuya başlamaq üçün müəllim şagirdlərin gündəlik həyatda rast gəldikləri
müxtəlif işlərə əsaslanaraq diaqnostik qiymətləndirmə apara bilər. O, qiymətləndirməni sual-cavab şəklində, yaxud didaktik vərəqlər vasitəsilə də keçirə bilər.
Şagirdlərin diqqəti dərsin əvvəlində verilən mətnə və suallara yönəldilir. Müəllim işə aid digər nümunələr də göstərə bilər. “İşləyirəm”, “İş görürəm” sözlərinin
nə məna verdiyini soruşmaq və işin nəticəsini necə müəyyən edildiyi barədə müzakirə təşkil etmək məqsədəuyğundur. Suallarda şagirdlərin müxtəlif fikirləri “iş”
anlayışına istiqamətləndirilir. Texniki imkanları olan sinifdə “Promethean”, “Mimio Studio” proqramından və “Fizikadan multimedia” dərsliyindən də istifadə edilə bilər. Beləliklə, sualların müzakirəsindən irəli sürülən fərziyyələr
sistemləşdirilərək tədqiqat sualı formalaşdırılır.
Tədqiqat sualı. Mexaniki hadisələrdə iş görmək nə deməkdir?
Şagirdlərin diqqəti dərslikdəki şəkillərə yönəldilir. Qüvvənin təsiri altında top,
divan, at, ştanqa hərəkət edir, yerini dəyişir. Əvəzləyici qüvvənin təsiri altında cisim yerini dəyişirsə, o, iş görür. Yerdəyişmənin istiqaməti əvəzləyici qüvvə istiqamətindədirsə, bu halda deyilir ki, qüvvə müsbət iş görür: A = Fs. Əksinə, yerdəyişmə istiqaməti əvəzləyici qüvvə istiqamətinin əksinədirsə, görülən iş mənfidir: A =
– Fs. Mənfi işi adətən sürtünmə və müqavimət qüvvələri görür. Cisim qüvvənin
təsiri ilə hərəkət etmirsə (s = 0), iş də sıfıra bərabərdir. Qeyd edilir ki, iş skalyar
kəmiyyətdir və BS-də vahidi couldur (1C).
“Mexaniki iş hansı kəmiyyətlərdən asılıdır?” araşdırmasında şagirdlər görülən
işin ədədi qiymətinin qüvvə və yerdəyişmənin modulundan asılılığını müəyyənləşdirir və qrafiklərini qururlar:
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Diferensial təlim
D
m. Təlim nəticəələri zəif olan və
v sağlamlıq im
mkanları məhduud olan
şagirdlərin aktivv iştirakını təminn etmək üçün müəllim
m
bu tapşıırığı bir qədər sadələşs
d bilər. Belə şagirdlərə araşddırmanın gedişii zamanı müşaahidələrini qeydd etmək
dirə
taapşırıla bilər.
dıcı tətbiqetmənni təşkil
“Öyrəndikləərinizi tətbiq eddin” hissəsində müəllim yarad
e
edir.
Araşdırmaada qüvvə tətbiq edilməsinə baxmayaraq
b
şkaafın hərəkət etm
mədiyi,
u
ustanın
təsir etm
məsinə baxmayyaraq divarın yeerindən tərpənm
mədiyi hallarda mexan iş görülmürr. Fəhlə yükü yerdən
niki
y
qaldırdığğı zaman yükə təsir
t
edən ağırlııq qüvv iş görür, lakkin sonrakı haldda yük çiyində saxlanır və heçç bir hərəkət yoxxdursa,
vəsi
y
yerdəyişmə
icra olunmursa mexxaniki iş görülm
mür.
“Nə öyrənddiniz” hissəsindəə isə şagird açaar sözləri verilm
miş mətndə düzggün arddıcıllıqla düzür: Qüvvə o zamaan mexaniki iş görür
g
ki, cisim bu qüvvənin təəsiri altıında müəyyən yol
y getsin. Cism
mə qüvvə təsir etdikdə o yerin
ni dəyişmirsə mexaniki
işş görülmür. Meexaniki işin BC –də vahidi coulldur.
Şagirdlərin özlərini qiyməətləndirmələri üçün
ü
mövzunun
n sonunda “Öyrrəndikləərinizi yoxlayınn” hissəsi yerinəə yetirilir:
1 A = F·s =mgss= 35 kq ·10 N ·3,5m = 1225((C).
1.
kq
2 F=A/s = 500000 C/2m=250000 N = 25 kN
2.
3 Ağırlıq qüvvəssi istiqamətindəə hərəkət olmaddığından A=0.
3.
D
Dərsin
sonunda iş vərəqləri yığğılır və hər şagirrdin portfoliosun
na əlavə olunurr.
E
Elektron
resursslar.
1 https://www.yyoutube.com/waatch?v=jCRn7O
1.
OsG2Vk
2 http://ederslikk.edu.az/books/115/units/unit-3/ppage56.xhtml
2.
3 https://www.yyoutube.com/waatch?v=TXvZ0fYDWgc
3.
Qiymətləndirm
Q
mə. Müəllim dərrsin təlim nəticcələrinə nail olm
maq dərəcəsini izahetm nümayişetm
mə,
mə, məsələqurm
ma və məsələhəəlletmə meyarlaarı üzrə qiyməttləndirə
b
bilər.
I səviyyə
II səvviyyə
III səviyyə
IV səviyyyə
““Mexaniki iş” anllayı- “Mexaniki iş” anlayı- “Mexxaniki iş” anlayı-- “Mexaniki iş” anlayıa
şını səhv izah edirr.
şını az səhvvlərə yol
şını əsasən
ə
düzgün
şını düzgün izaah edir.
verməklə izzah edir.
izah edir.
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Mexaniki işin görülməsini sadə təcrübələrlə yalnız müəllimin
köməyi ilə nümayiş
edir.
Mexaniki işə aid müəllimin köməyi ilə
keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər qurur, lakin həll
edə bilmir.

Mexaniki işin görülməsini sadə təcrübələrlə kiçik səhvlərə
yol verməklə sərbəst
nümayiş edir.
Mexaniki işə aid az
səhvlərə yol verməklə
keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər qurur və həll edir.

Mexaniki işin görülməsini sadə təcrübələrlə əsasən düzgün
nümayiş edir.

Mexaniki işin görülməsini sadə təcrübələrlə tam düzgün nümayiş edir.

Mexaniki işə aid keyfiyyət və kəmiyyət
xarakterli məsələlər
qurur və əsasən düzgün həll edir.

Mexaniki işə aid keyfiyyət və kəmiyyət
xarakterli məsələlər
sərbəst qurur və düzgün həll edir.

Dərs 27 / Mövzu: GÜC
Alt
STANDARTLAR

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamalar aparır.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Mexaniki gücün fiziki mahiyyətini izah edir.
 Mexaniki gücün mexaniki işin yeyinliyini ifadə etdiyini sadə
təcrübələrlə nümayiş edir.
 Mexaniki gücə aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər
qurur və həll edir.

Fizika fənninin tədrisi boyu “mexaniki iş”, “Güc” və “Enerji” anlayışları müntəzəm
işlədildiyindən, şagirdlər bu anlayışları fərqləndirməyi bacarmalıdırlar. Bu baxımdan
mövzu çox aktualdır.
Dərsə başlayarkən nəzərə alınmalıdır ki, şagirdlər aşağı siniflərdən idmançının
gücü, traktorun gücü, küləyin gücü, zəlzələnin gücü, robotun gücü kimi anlayışlarla
tanışdırlar. 2-3 dəqiqə ərzində bir neçə oğlan şagirdlər arasında “Kim güclüdür?”
adı ilə “Armreslinq”, yaxud “qol güləşi” oyununu keçirmək olar. Şagirdlərə izah
etmək olar ki, onlar fizikada “güc” anlayışının elmi əsaslarını öyrənəcəklər. Bu
baxımdan maraqoyatma mərhələsini dərslikdə verilən material və suallar müzakirə
oluna bilər. İlkin fərziyyələr lövhədə yazılır və tədricən tədqiqat sualı
formalaşdırılır.
Tədqiqat sualı. İşin görülmə yeyinliyi nəyi müəyyən edir?
Aparılan araşdırmada şagirdlər müəyyən edirlər ki, eyni vaxtda üç yükün
qaldırılması zamanı daha çox iş görüldü. Üç yükün hər birini ayrı-ayrılıqda eyni
hündürlüyə qaldırmaq üçün görülən işlərin cəmi onları birlikdə həmin hündürlüyə
qaldırılması üçün görülən işə bərabərdir. Fərq işlərin görülməsi üçün sərf olunan
zamandadır. Yüklərin hər birini ayrı-ayrılıqda qaldırmaq üçün çox vaxt, yükləri
birlikdə qaldırdıqda isə az vaxt sərf olunur. Deməli, eyni zamanda müxtəlif işlər
görülür.
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Diferensial təlim
D
m. Təlim nəticəələri zəif olan və
v sağlamlıq im
mkanları məhduud olan
şagirdlər üçün iş
i vərəqindəki tapşırıq
t
sadələşşdirilə bilər. Məsələn,
M
onlara “102 q
n
neçə
nyutondur?? Dinamometr nədir?
n
Dinamom
metr neçə nyuto
on qüvvə göstərrdi?” və
s. kimi suallara cavab vermək tapşırıla
t
bilər. Araşdırmanın
A
nəəticələri uyğun suallar
ə
əsasında
müzakiirə oluna bilər.
Dərslikdə veerilən nəzəri məəlumatın qısa ollduğunu nəzərə alaraq, onun şaagirdlər
təərəfindən sinifddə oxunması daaha səmərəlidirr. Müəllim bu zaman
z
əlavə məlumat
m
v bilər: eyni bir
verə
b işi müxtəlif zamanlarda görrmək olur. İşin görülmə yeyinlliyi güc
illə xarakterizə olunur. Güc vahiid zamanda görrülən işi göstərirr. Məsələn, 5 saaniyədə
2 C iş görülürrsə, 1 saniyədə 40C
200
4 iş görülər.
Ç vaxt məsələə həlli zamanı gücün
Çox
g
digər ifaddəsindən də istiffadə edilir. Cisim
mlər
b
bərabər
sürətlə hərəkət
h
etdikdə:: N  A  Fs  F   .
t

t

Deməli, güc ədəədi qiymətcə süürətin qüvvəyə hasilinə
D
h
bərabərrdir. Bu ifadəniin çıxarıılışını şagirdlərəə müstəqil iş kim
mi tapşırmaq ollar.
“Öyrəndiklərrinizi tətbiq edinn” hissəsində şaagirdlər iki məssələni həll edir.
Məsələ 1: İdmanççı ştanqı başı üzəərinə 4 san müddəətinə qaldırarkən
M
n 3800 C iş gördüü. Onun
g
gücünü
hesablayınn.
Verilir
Heesablanması
Həllli
A = 3800C Göörülən işin bu işşi görməyə sərf N  3800 C  950 Vt
4 san
oluunan zaman müüddətinə nisbəti
t = 4 san
Cavab: İdmanççının gücü 950 Vtt-dır.
N–?
güüc adlanır:
.
Məsələ 2: Tayavuuran traktor 120 kq ot qalağını 5 m hündürlüyə 6 san müddətinə qaldırdı.
M
q
T
Traktorun
tayavurran mexanizmininn gücünü hesablaayın.
Verilir
Həlli
Hesablanması
m = 120 kq
G
Görülən
işin bu işşi görməyə N  A  mgh  1000Vt  1kVt
t
t
s olunan zamann müddətisərf
h=5m
Cavvab: Mexanizmin
n gücü 1 kVt-dır.
n nisbəti güc adllanır:
nə
t = 6 san
A mggh .
g = 10 N/kq
N 
t
t
N–?

Mövzunun “Nə öyrəndinizz” hissəsində veerilən tapşırıq dərs
d boyu şagirddin mən
nimsədikləri
əsaas biliklərin müsstəqil olaraq üm
mumiləşdirməsin
nə xidmət edir.
Öyrəndikləriinizi yoxlayın” hissəsində verilmiş tapşırıqlar yerinə yetirilir..
Tapşırıq 2. Verilənləri vatla ifadə edin: 0,245 kVt=
T
= 245 Vt;
1 MVt=15 000 000Vt;
15
0
75 a.q.=755×736Vt=55200Vt; 300 a.q.·736V
Vt=220800Vt.
T
Tapşırıq
3. Qrafikkə əsasən:N = 80000 Vt, t = 10x60 san = 600 san.
B halda A=80000·600 C=4 800 0000 C.
Bu

Dərsin sonunda iş vərəqləri yığğılır və hər şagirrdin portfoliosun
D
na əlavə olunurr.
E
Elektron
resursslar.
1 http://asanfiziika.blogspot.ru//2015/07/interakktiv-tapsrq-isgu
1.
uc-enerji-7-ci.httml
2 http://gercektuube.com/video--11-is-guc-enerjji-yakup-atbinicci
2.
Q
Qiymətləndirm
mə. Müəllim dərrsin təlim nəticcələrinə nail olm
maq dərəcəsini izahetm nümayişetm
mə,
mə, məsələqurm
ma və məsələhəəlletmə meyarlaarı üzrə qiyməttləndirə
b
bilər.
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I səviyyə
Mexaniki gücün fiziki
mahiyyətini izah edə
bilmir.
Mexaniki gücün mexaniki işin yeyinliyini
ifadə etdiyini sadə
təcrübələrlə yalnız
müəllimin köməyi ilə
nümayiş edir.
Mexaniki gücə aid
keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər yalnız müəllimin
köməyi ilə qurur və
həll edə bilmir.

II səviyyə
III səviyyə
Mexaniki gücün fiziki Mexaniki gücün fiziki
mahiyyətini az səhvlərə mahiyyətini əsasən
yol verməklə izah edir. düzgün izah edir.
Mexaniki gücün me- Mexaniki gücün mexaniki işin yeyinliyini xaniki işin yeyinliyini
ifadə etdiyini sadə
ifadə etdiyini sadə
təcrübələrlə kiçik
təcrübələrlə qismə
səhvlərə yol verməklə düzgün və sərbəst
sərbəst nümayiş edir. nümayiş edir.
Mexaniki gücə aid
Mexaniki gücə aid
keyfiyyət və kəmiy- keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələ- yət xarakterli məsələlər sərbəst qurur və az lər sərbəst qurur və
səhvlərə yol verməklə əsasən düzgün həll
həll edir.
edir.

IV səviyyə
Mexaniki gücün fiziki
mahiyyətini tam
düzgün izah edir.
Mexaniki gücün mexaniki işin yeyinliyini
ifadə etdiyini sadə
təcrübələrlə sərbəst
və düzgün nümayiş
edir.
Mexaniki gücə aid
keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər sərbəst qurur və
düzgün həll edir.

Dərs 28/ MƏSƏLƏ HƏLLİ
Burada “Çalışma-8”-də verilən tapşırıqlar həll edilə bilər:
1. C.: 3 və 5 istiqamətinə yönələn qüvvələrin işi mənfi;
müsbətdir.
2. C.: 4,5 C. 3. C.: 20 C. 4. C.: 4000Vt. 5. C.: gücün.

2 – sıfır; 1 və 4 –

Dərs 29 / Mövzu: ENERJİ. POTENSİAL VƏ KİNETİK ENERJİ
Alt
STANDARTLAR

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Enerjinin işgörmə qabiliyyəti olduğunu izah edir.
 Potensial və kinetik enerjini fərqləndirir.
 Cismin potensial və kinetik enerjisinin təyininə aid məsələlər
qurur və həll edir .

Maraqoyatmanı mövzuda verilmən şəkillər və suallar əsasında yerinə yetirmək
olar. Texniki imkanları olan siniflərdə slaydlardan istifadə etmək məqsədəuyğundur.
Beləliklə, suallara verilən ilkin fərziyyələr lövhədə yazılır və tədricən tədqiqat sualı
formalaşdırılır.
Tədqiqat sualı. Cismin iş görəbilmək qabiliyyəti nəyi ifadə edir?
“Cismin işgörmə qabiliyyəti” araşdırmasında şagirdlər müəyyən edir ki, kürəcik sağa və ya sola nə qədər çox sıxılırsa, yay bir o qədər çox deformasiya edir – elastiklik
qüvvəsi yaranır. Kürəcik sərbəst buraxıldıqda yay elastiklik qüvvəsinin təsiri altında
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aaçılır və kürəcik sürət alır. Beləlliklə, yayın sıxılldığı və açıldığı proseslərdə iş görülür.
g
B ki, yayın sıxılma prosesi  kürəciyə təsir edən
Belə
e
qüvvənin onu
o tarazlıq vəziiyyətind ixtiyari x yeerdəyişməsidir, bu
dən
b zaman kürəcciyə təsir edən qüvvə
q
iş görür. Sıxılan
y sərbəst buraxxıldıqda onun aççılma prosesi  elastiklik
yay
e
qüvvəssinin təsiri ilə küürəciyin
taarazlıq vəziyyətiinə doğru yerdəyyişməsidir, bu zaman
z
elastiklik qüvvəsi iş görürr. Hərək proseslərinin baş vermədiyi halda
kət
h
mexaniki iş görülmür, o enerji
e
şəklində tooplanır.
M
Məsələn,
yayın sıxılıb
s
sapla bağllandığı vəziyyəttində elastiklik qüvvəsinin
q
yarannmasına
b
baxmayaraq
mexxaniki iş görülm
mür. Lakin sıxıılan yayda böyü
ük enerji toplannır. Sap
q
qırıldıqda
bu eneerjinin hesabınaa yay açılır və ona
o bağlanan kü
ürəcik getdikcə sürətini
a
artıraraq
tarazlıqq halına doğru yerdəyişmə
y
icra edir. Kürəcik belə hərəkəti proosesində
d əlavə enerji alır
də
a və o bu enerjjinin hesabına taarazlıq vəziyyətiini böyük sürətllə keçir,
y sıxır və prosses əks tərəfə təkkrarlanır.
yayı
Nəzəri məluumatı araşdırmaaya əsaslanmaqqla təqdim etmək məqsədəuyğğundur.
Q
Qeyd
edilir ki, cisim ya yerəə nisbətən, ya da cismin hissəciklərinin birr-birinə
n
nisbətən
vəziyyəətinin dəyişməssi zamanı iş görüülür. Bir cismin
n başqa cisim üzzərində
işş görməsi “enerrji” adlanan yenni fiziki kəmiyyyətlə xarakterizəə olunur. Enerji cismin
işşgörmə qabiliyyyətidir. Avtom
mobil, təyyarə, teploxod və s. yanacağın yanma
e
enerjisi,
hidrotuurbinlər müəyyyən hündürlükddən tökülən suy
yun enerjisi heesabına
işşləyir. Zavod və
v fabriklərdə dəzgahlar elekktrik enerjisi səərf etməklə işləyirlər.
C
Canlı
orqanizmllər də öz həyat fəaliyyətləri üççün enerjidən: bitkilər
b
günəş enerjisi,
e
innsanlar və heyvvanlar qəbul etddikləri qida enerj
rjisindən istifadəə edirlər.
M
Mexaniki
enerji iki növdə olur: potensial enerjji  cismin və ya
y onun hissəcikklərinin
q
qarşılıqlı
təsir enerjisi
e
və kineetik enerji  ciismin hərəkəti zamanı malik olduğu
e
enerjidir.
Bu enerrjilərə aid müxtəəlif misallar gösttərilir.
“
“Fizikadan
multtimediya” dərsliiyində uyğun mövzunun
m
elektrron modeli verillmişdir.
“Öyrəndiklərrinizi tətbiq edinn” hissəsində “H
Hansı enerjiyə malikdir?” araşdırması
y
yerinə
yetirilir. Bu
B araşdırma əsasında
ə
şagirdləər cisimlərin haansı enerjiyə maalik old
duqları
haqqındaa mülahizələrini irəli sürürlər. Şəkil üzrə şag
girdlər təqdimatt yerinə
y
yetirə
bilərlər. Şəəkilləri slaydlarlla müəllim əvvəəlcədən hazırlay
yıb verə bilər.
“Nə öyrəndiniz” hissəsində isə şagird açar sözləri verilmiş mətndə düzgüün ardıc
cıllıqla
düzür: Cismin
C
işgörmə qabiliyyəti
q
enerjji adlanır. Potenssial enerji cisimlərin və
y cismin hissələərinin qarşılıqlı təsiri zamanı malik
ya
m
olduğu eneerjidir. Cismin hərəkəti
h
z
zamanı
malik oldduğu enerji kinettik enerji adlanırr. Enerjinin BC-d
də vahidi coulduur.
Şagirdlərin özlərini
ö
qiymətləndirmələri üçüün mövzunun so
onunda “Öyrənddiklərin yoxlayın” hissəsində
nizi
h
verilm
miş tapşırıqlar yerinə
y
yetirir. Burda
B
verilmiş tapşırıq
t
şagirdin dərsdə enerji
e
barədə öyyrəndiklərini yooxlamaq üçün verilmişdir.
E
Elektron
resursslar.
1 https://yandeex.ru/video/searrch?filmId fizikka dərsi. enerjji.potensial və kinetik
1.
e
enerji.
2 https://www.yyoutube.com/waatch?v=bXmqjF
2.
Fbk7Rk
Qiymətləndirm
Q
mə. Müəllim dərrsin təlim nəticcələrinə nail olm
maq dərəcəsini izahetm fərqləndirm
mə,
mə, məsələqurm
ma və məsələhəəlletmə meyarlaarı üzrə qiyməttləndirə
b
bilər.
68

I səviyyə
II səviyyə
Enerjinin işgörmə
Enerjinin işgörmə qaqabiliyyəti olduğunu biliyyəti olduğunu az
izah edə bilmir.
səhvlərə yol verməklə
izah edir.
Potensial və kinetik Potensial və kinetik
enerjini yalnız müəlli- enerjini çətinliklə
min verdiyi sualların sərbəst fərqləndirir.
köməyi ilə fərqləndirir.
Cismin potensial və Cismin potensial və
kinetik enerjisinin tə- kinetik enerjisinin
yininə aid məsələlər təyininə aid məsələlər
yalnız müəllimin kö- çətinliklə qurur və
məyi ilə qurur, lakin həll edir.
həll edə bilmir.

III səviyyə
IV səviyyə
Enerjinin işgörmə qa- Enerjinin işgörmə
biliyyəti olduğunu
qabiliyyəti olduğunu
əsasən izah edir.
ətraflı və düzgün izah
edir.
Potensial və kinetik Potensial və kinetik
enerjini əsasən düz- enerjini dəqiq fərqgün verməklə fərqlən- ləndirir.
dirir.
Cismin potensial və
kinetik enerjisinin
təyininə aid məsələlər
sərbəst qurur və əsasən düzgün həll edir.

Cismin potensial və
kinetik enerjisinin
təyininə aid məsələlər
sərbəst qurur və tam
düzgün həll edir.

Dərs 30 / Mövzu: POTENSİAL ENERJİ NƏDƏN ASILIDIR?
Alt
STANDARTLAR

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
2.1.4. Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Potensial enerjinin hansı kəmiyyətlərdən asılı olduğunu şərh
edir.
 Potensial enerjinin hündürlükdən asılılığını sadə təcrübələrlə
nümayiş edir.
 Potensial enerjinin təyininə aid məsələlər qurur və həll edir.

Dərs şagirdlərin enerji haqqında təsəvvürlərinə əsaslanır.
Qeyd edilir ki, potensial enerji bir cismin deyil, cisimlər sisteminin xarakteristikasıdır. Kinetik enerjidən fərqli olaraq potensial
enerji mənfi də ola bilər. Potensial enerjini hesablamaq üçün
sıfırıncı səviyyə seçilməlidir. Bu mərhələdə yayın potensial enerjisi haqqında dərslikdə verilən suallar ətrafında müzakirələr təşkil
etmək olar. Şagirdlərin suallar ətrafında irəli sürdükləri fərziyyələr dairəvi diaqramda yazıla bilər. İlkin fərziyyələr əsasında tədricən tədqiqat sualı formalaşdırılır.
Tədqiqat sualı. Potensial enerji ədədi qiymətcə hansı fiziki kəmiyyətlərdən
asılıdır?
“Yer səthindən müəyyən hündürlüyə qaldırılan cismin enerjisi nədən asılıdır?”
araşdırmasında şagirdlər potensial enerjinin cismin kütləsindən və sıfırıncı səviyyədən olan məsafəsindən asılı olduğunu müəyyənləşdirirlər. Çəki daşını döşəmədən
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qqaldırıb masanınn üzərinə qoyarkkən ağırlıq qüvvvəsi iş görür vəə cisim potensiaal enerji
ə edir. Cisim masada döşəməyə nəzərən dahha çox potensiaal enerjiyə malikk olur.
əldə
E
Eyni
hündürlükkdə olsalar da kütləsi
k
böyük ollan cisim daha böyük potensiaal enerjiiyə malikdir. Yerin səthi sıfırınncı səviyyə olarrsa, cismin buraadakı potensial enerjisi
e
sıfırdır. Masa üzzərində cismin Yerə
Y nəzərən pootensial enerjisii döşəmədəki pootensial
e
enerjidən
mgh qədər
q
böyük oluur. Deformasiyaa olunmuş yayın
n potensial eneerjisinin
iffadəsini verib, onun sərtlik və yayın uzanmassından asılılığın
nı müəyyən etm
məyi ev
taapşırığı kimi veermək olar. Buunun üçün sərtliikləri müxtəlif olan iki metal xətkeş,
ikki taxta tircik, sap,
s kibrit, ölçüü xətkeşi lazım olacaq.
o
Xətkeşllərdən biri əyiliib sapla
b
bağlanır
və hərr iki tərəfinə taaxta tircik qoyuulur. Sapı yand
dırdıqda metal xətkeş
d
düzələrək
taxta tircikləri
t
itələyiir. Bu məsafə qeeyd olunur. Son
nra metal xətkeşş digəri
illə əvəz olunur,, təcrübə təkrarrlanır. Şagirdləər potensial eneerjinin sərtlikdəən asılı
o
olmasını
müəyyən edirlər.
T
Tapşırığın
müzaakirəsi dərslikdəə yazılan suallarr əsasında quru
ula bilər.
Nəzəri məluumatın oxunmassı “fəal oxu” metodu
m
əsasındaa həyata keçirilə bilər.
D
Dərslikdə
veriləən mətn şagirdləər tərəfindən oxxunur. Onlar po
otensial enerjinin cism kütləsindənn, Yer səthindənn olan hündürllüyündən və sərbəstdüşmə təccilindən
min
a olduğunu öyrənirlər.
asılı
ö
“Öyrəndiklərrinizi tətbiq edinn” hissəsində yaradıcı tətbiqetm
mə yerinə yetiriilir:
M
Məsələ.
90 kq kütləli alpinist, Yer səthindənn 3000 m yüksəklikdə dincəlldikdən
sonra, daha 18000 m yüksəkliiyə qalxdı. Alppinistin Yer səəthinə nəzərən bu iki
y
yüksəklikdəki
p
potensial
enerjillərini təyin edinn (g=10 m/san
n2). Hansı yüksəəklikdə
o
onun
potensial enerjisi
e
daha böyyükdür?
Verilir
Həllli
m = 90 kq
Ep2=mggh
h1 = 1800 m
h2 = 3000 m + 18800 m =
= 4800 m
g = 10 m / san2
Ep1 – ? Ep2 – ?

Hesablan
nması
E p1
E p2

m
 90 kq  10
 1800 m  1620 kC
san 2
m
 90 kq  10
 4800 m  4320 kC
san 2

, E p1  E p 2

Cavab: 48000 m yüksəklikd
də potensial eneerji daha
böyükdür.

“ öyrəndiniz”” hissəsində verrilmiş tapşırıq dərs
d boyu şagirddin öyMövzunun “Nə
rəəndiyi əsas bilikklərin müstəqil olaraq ümumiləəşdirməsinə xid
dmət edir.
Şagirdlərin özlərini
ö
qiymətlləndirmələri üçüün mövzunun sonunda
s
“Öyrəəndikləriinizi yoxlayın” hissəsində verilmiş tapşırıqlar yerinə yetirilə bilər:
Tapşırıq 1. Şəkilddə Anxel və Kateex şəlalələrinin footoları təsvir olunur. Şələlərin ənn yüksək
T
n
nöqtəsindən
düşənn 1 kq kütləli suyuun potensial enerrjilərinin fərqini təyin edin.
EA – EK = mg(hA – hK) = 10(979 – 25)C = 9540 C.

Dərsin sonunda iş vərəqləri yığğılır və hər şagirrdin portfoliosun
D
na əlavə olunurr.
E
Elektron
resursslar.
1 https://www.yyoutube.com/waatch?v=0K7DV
1.
VmCuRSQ
2 https://ruclipp.com/video/0zX
2.
XNc2xfVVc/fizzika-m%C9%99
9s%C9%99l%C
C9%99h
h%C9%99lli-en
nerji-kinetik-v%
%C9%99-potensial-enerji.html
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Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini şərhetmə, nümayiş, məsələqurma və məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə bilər.
I səviyyə
Potensial enerjinin
hansı kəmiyyətlərdən
asılı olduğunu ciddi
səhvlərə yol verməklə
şərh edir.
Potensial enerjinin
hündürlükdən asılılığını sadə təcrübələrlə
yalnız müəllimin köməyi ilə nümayiş
edir.
Potensial enerjinin
təyininə aid məsələləri müəllimin köməyi ilə qurur, lakin həll
edə bilmir.

II səviyyə
Potensial enerjinin
hansı kəmiyyətlərdən
asılı olduğunu az
səhvlərə yol verməklə
şərh edir.
Potensial enerjinin
hündürlükdən asılılığını sadə təcrübələrlə
kiçik səhvlərə yol
verməklə sərbəst nümayiş edir.
Potensial enerjinin
təyininə aid məsələləri sərbəst qurur və
çətinliklə həll edir.

III səviyyə
Potensial enerjinin
hansı kəmiyyətlərdən
asılı olduğunu əsasən
düzgün şərh edir.

IV səviyyə
Potensial enerjinin
hansı kəmiyyətlərdən
asılı olduğunu tam
düzgün şərh edir.

Potensial enerjinin
hündürlükdən asılılığını sadə təcrübələrlə
qismən düzgün nümayiş edir.

Potensial enerjinin
hündürlükdən asılılığını sadə təcrübələrlə
tam düzgün nümayiş
edir.

Potensial enerjinin
təyininə aid məsələlər
sərbəst qurur və əsasən düzgün həll edir.

Potensial enerjinin
təyininə aid məsələlər
sərbəst qurur və tam
düzgün həll edir.

Dərs 31 / Mövzu: KİNETİK ENERJİ NƏDƏN ASILIDIR?
Alt
STANDARTLAR

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Kinetik enerjinin sürət və kütlədən asılılığını şərh edir.
 Kinetik enerjinin sürət və kütlədən asılılığını sadə təcrübələrlə
nümayiş edir.
 Kinetik enerjinin təyininə aid məsələlər qurur və həll edir.

Mövzuya maraq oyatmaq məqsədi ilə dərslikdə verilən mətn və uyğun sualın
müzakirəsini təşkil etmək əhəmiyyətli olardı. Müəllim şagirdlərin gündəlik həyatda
rastlaşdıqları nümunələrə dair suallar verə bilər. Məsələn, məktəbin həyətində eyni
sürətlə qaçan müxtəlif kütləli iki şagird müxtəlif vaxtda üçüncü şagirdlə toqquşur.
Bu zaman üçüncü şagird hansı şagirdin təsirindən daha çox zədələnə bilər: kiçik
kütləli, yoxsa böyük kütləli? Niyə? Əgər qaçan şagirdlərin sürətləri müxtəlif olarsa,
onlar sükunətdə duran şagirdlə toqquşduqda hansı halda onlar daha çox zədələnə
bilər? Niyə? İlkin fərziyyələr əsasında tədricən tədqiqat sualı formalaşdırılır.
Tədqiqat sualı. Kinetik enerji ədədi qiymətcə hansı fiziki kəmiyyətlərdən asılıdır?
“Hərəkətdə olan cismin enerjisi nədən asılıdır?” araşdırmasında məqsəd müxtəlif kütləli kürəciklərin kinetik enerjilərini müqayisə etməkdir. Araşdırmadan
məlum olur ki, eyni ölçülü polad və alüminium kürəciklərinin sürəti artdıqca onlar
tirciyi daha çox yerdəyişməyə məcbur edir, lakin bu yerdəyişmə kürəciklərin
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kkütlələrindən assılı olaraq fərqqli dəyişir. Beeləliklə, şagirdllər belə bir nəticəyə
n
g
gəlirlərlər
ki, cissmin kinetik eneerjisi onun kütləəsindən və sürətindən asılıdır.
Şagirdlərin bu
b nəticəsinə isttinad edərək yeeni məlumatın müəllim
m
tərəfinddən veriilməsi məqsədəəuyğundur. Bu zaman kinetikk enerjinin sürəət və kütlədən asılılığı
a
ə
əvvəlcədən
hazıırlanan müxtəliif fiziki hadisələr haqqında sllaydlar və ya şəkillər
ş
ə
əsasında
yazıla bilər.
b
Belə ki, “Mimio
“
studio” və ya “Prometh
hean” proqramıında kin
netik
enerjiyə aid internet resurrslarından istifaddə etməklə marraqlı slaydlar vəə videom
materiallar
nümaayiş etdirilə biləər.
“Öyrəndiklərrini tətbiq edin”” hissəsində verrilmiş məsələ yeerinə yetirilir.
M
Məsələ:
Kütləsi 100 t olan sərnnişin təyyarəsi sabit
s
250 m/san
n sürətlə Yer sətthindən
9 m yüksəklikkdə uçur. Veriləənləri uyğun xaanalarda yazma
900
aqla təyyarənin kinetik
e
enerjisini
və Yerr səthinə nəzərən potensial eneerjisini təyin ediin (g=10 m/san2).
Ek = 100000·2502/2 C = 100000·662500/2 C = 31255·106 C,
E = 100000·10·9900 = 900 ·106 C.
Ep
C

Mövzunun “Nə
“
öyrəndiniz” hissəsində verilmiş
v
tapşırıq
q dərs boyu şagirdin
ş
ööyrəndiyi əsas biliklərin
b
müstəəqil olaraq ümuumiləşdirməsin
nə xidmət edir. Şagird
a
açar
sözlərdən istifadə etməkllə verilmiş məətni tamamlayırr. Bu tapşırığı siniflə
b
birlikdə
yerinə yetirmək
y
də müm
mkündür.
Şagirdlərin özlərini
ö
qiymətləndirmələri üçüün mövzunun so
onunda “Öyrənddiklərin yoxlayın” hissəsində
nizi
h
veriilmiş tapşırıqlarr yerinə yetirillir. Tapşırıqda kinetik
e
enerjinin
kütlədəən asılılıq qrafikki qurulur.
D
Dərsin
sonunda iş vərəqləri yığğılır və hər şagirrdin portfoliosun
na əlavə olunurr.
E
Elektron
resursslar.
1 https://yandexx.ru/images/searrch?text=fizika%
1.
%20d%C9%99
9rsi.%20kinetik%
%20
e
enerji.%207-ci%
%20sinif&stype=
=image&lr=102253&source=wiiz
2 https://yandexx.ru izik dersi. kinetik
2.
k
enerji. 7. sınıf
Qiymətləndirm
Q
mə. Müəllim dərsin təlim nəticəələrinə nail olmaaq dərəcəsini şəərhetm nümayişetmə, məsələqurmaa və məsələhəlleetmə meyarları üzrə
mə,
ü qiymətlənddirə
b
bilər.
I səviyyə
II səvviyyə
Kinetik enerjinin sür- Kinetik eneerjinin sürK
ə və kütlədən asıllılı- ət və kütləddən asılılıət
ğ şərh edə bilm
ğını
mir. ğını çətinlikklə şərh
edir.
K
Kinetik
enerjinin sür- Kinetik eneerjinin sürə və kütlədən asıllılı- ət və kütləddən asılılıət
ğ sadə təcrübələrlə ğını sadə təəcrübələrlə
ğını
m
müəllimin
köməyyi ilə sərbəst, lakkin çətinn
nümayiş
edir.
liklə nümayyiş edir.
K
Kinetik
enerjinin təyit
Kinetik eneerjinin təyin aid məsələlərr
ninə
ninə aid məəsələlər
m
müəllimin
köməyyi ilə sərbəst quruur və çətinq
qurur,
lakin həll edə
e
liklə həll eddir
b
bilmir.

III səviyyə
Kinetik enerjinin sürət və kütlədən asılılığını əsasən
ə
düzgün
şərh edir.
Kinetik enerjinin sürət və kütlədən asılılığını sadə
s
təcrübələrlə
əsasəən düzgün nüma-yiş eddir.
Kinetik enerjinin təyi-ninə aid məsələlər
sərbəəst qurur və qismən düzgün həll
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IV səviyyyə
Kinetik enerjinin sürət və kütlədən asılılıa
ğını düzgün şərrh edir.
Kinetik enerjinin sürət və kütlədən asılılıa
ğını sadə təcrübbələrlə
tam düzgün nüm
mayiş
edir.
Kinetik enerjinin təyininə aid məsələələr
sərbəst qurur vəə
düzgün həll

Dərs 32/ MƏSƏLƏ HƏLLİ
Burada “Çalışma-9”-da verilən tapşırıqlar həll edilə bilər:

1. C.: E1  E3  E2 . 2. C.: 5 kN/m. 3. C.: 1,5 kq. 4. C.:

E3  E2  E1 .

Dərs 33 / Mövzu: ENERJİNİN SAXLANMASI QANUNU
Alt
STANDARTLAR

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Enerjinin saxlanması qanununa aid müşahidələrini təqdim edir.
 Enerjinin saxlanması qanununa aid sadə təcrübələr nümayiş edir.
 Enerjinin saxlanması qanununa aid məsələlər qurur və həll edir.

Maraqoyatma dərslikdə verilən materialdan əlavə nümayiş təcrübəsi ilə də yaradıla bilər. Məsələn, kürəciyin mail novda hərəkətinə aid təcrübəni nümayiş etdirməklə müsahibə aparmaq olar: Kürəcik mail novda hansı vəziyyətdə olduqda
yalnız potensial enerjiyə malik olur? Kürəcik hansı halda yalnız kinetik enerjiyə
malik olur? Hansı halda kürəcik həm potensial, həm də kinetik enerjiyə malikdir?
Hansı halda kürəciyin potensial enerjisi kinetik enerjiyə və əksinə, kinetik enerjisi
potensial enerjiyə çevrilir? Şagirdlərin fərziyyələri lövhədə yazılır və tədricən
tədqiqat sualları formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. Əgər cisim eyni anda həm potensial, həm də klinetik enerjiyə
malikdirsə, həmin halda onun tam mexaniki enerjisi nəyə bərabər olar? Əgər sürtünmə nəzərə alınmazsa, cismin kinetik enerjisinin potensial enerjiyə və ya əksinə
çevrildiyi anda onun tam enerjisi necə dəyişər?
“Mexaniki enerji dəyişirmi?” araşdırması “Maksvel rəqqası” ilə aparılır: burada
disk yuxarıda dayananda ona potensial enerji (enerji ehtiyatı) verilir. Disk sərbəst
buraxıldıqda potensial enerji azalır, kinetik enerji artır. Proses sönənə qədər enerji
çevrilməsi baş verir. Sürtünmə qüvvəsi olmazsa hərəkət və enerji çevrilməsi uzun
müddət davam edər.
Təcrübə texniki təchizatı imkan verən siniflərdə qruplarda icra oluna bilər. Nəticə
liderlərin təqdimatı ilə başa çatır. Təqdimatlar zamanı dərslikdəki suallar ətrafında
müzakirələr aparıla bilər. Araşdırmanın mexaniki hadisəyə əsaslandığı nəticəsinə
gəlmələri üçün müəllim şagirdlərə istiqamətləndirici suallar verə bilər.
Yeni mövzunun izahı müsahibə şəklində, topun hərəkətində enerji çevrilməsinin necə baş verməsinin təhlili üzərində qurulur. Topun Yer səthindən  sürəti ilə
atıldığı an yalnız kinetik, h hündürlüyündə dayandığı an isə yalnız potensial enerjiyə malik olur. Həmin anlardakı enerjilər bir-birinə bərabər olub, topun tam enerjisi adlandığı qeyd olunur. Havanın müqaviməti nəzərə alınmadıqda topun həm
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yyuxarı, həm də aşağı
a
hərəkəti zamanı tam enerrjinin potensial enerji ilə kinetiik enerjiinin cəminə bərrabər olduğunu izah olunur.
Ş
Şagirdlərin
diqqqətini ideal olm
mayan hərəkətlərr –müqavimətlii hərəkətlər və sürtünm ilə baş verənn hərəkətlərə yönəltmək lazımddır. Müəyyən hü
mə
ündürlükdən düüşən top
y
yerdən
sıçrayaraaq get-gedə öz hündürlüyünü azaldır. Demək
k, onun tam meexaniki
e
enerjisi
azalır. Lakin
L
enerji yoxx olmur: mexanniki enerji topun
n daxili enerjisinnin artm
ması
ilə əvəz olunur – onu təəşkil edən moleekulların, topdaakı qaz molekullarının
q
qarşılıqlı
təsir enerjilərinə
e
çevrrilir. Başqa missal da söyləmək
k olar, məsələnn, qatar
toormozlanarkən onun kinetik ennerjisi azalır, daayandıqda isə sıfıra
s
bərabər ollur. Lak qatarın enerj
kin
rjisi yox olmur, o mexaniki ennerjidən daxili enerjiyə
e
(istilik enerjisinə) çevrilir: təkkərlərin və relsiin qızması baş verir.
v
“Öyrəndikləərinizi tətbiq edin” hissəsinndə şagirdlər “Məsələni
“
həlll edin”
taapşırığı yerinə yetirilir.
y
Verilir
m = 200q = 0,2kq
H = 16m
h=1m
g = 10 m/san2
E – ? Ek – ?Ep – ?

Həlli
.
.
Enerjinin saxlanması qanuununa
, buradaan:
görə:

Hesablanması
H
32
0,2 ∙ 10 ∙ 16
0,2
0 ∙ 10 ∙ 1
2
32
2
2
30 .

““Nəticəni müzakkirə edin” hissəsində şagirdlər araşdırmanın nəticələrinə
n
dair suallarıı müzakirə edə bilərlər.
“
öyrəndiniz” hissəsində verilmiş
v
tapşırıq
q dərs boyu şagirdin
ş
Mövzunun “Nə
ö
öyrəndiyi
əsas biliklərin
b
müstəqqil olaraq ümum
miləşdirməsinə xidmət
x
edir.
Şagirdlərin özlərini
ö
qiymətlləndirmələri üçüün mövzunun sonunda
s
“Öyrəəndikləriinizi yoxlayın” hissəsində verilmiş tapşırıqlar yerinə yetirilir..
Məsələ: Kütləsi 100 q olan cisim 6 m yüksəklikdə 10 m/san sürətləə hərəkət edir. Onnun tam
M
m
mexaniki
enerjisinni təyin edin.
Verilir
m = 100q = 0,1kkq
=10 m/san
h = 6m
g = 10 m/san2
Et = Ek+Ep – ?

Həlli
Tam enerj
rji kinetik və
potensial enerjilərin cəminə bəraabərdir.
Et = Ek+E
Ep =
= m·2/2+
+mgh.

Hesablanması
Et = Ek+Ep =(0
0,1·100)/2 C+
+0,1·10·6C=11
1C
Cavab: Et=11C
C.

Elektron resursslar.
E
1 https://www.yyoutube.com/waatch?v=2R7R800UuaQg
1.
2 https://www.yyoutube.com/waatch?v=MsCsbZ
2.
Zqv9f0
Qiymətləndirm
Q
mə. Müəllim dərrsin təlim nəticəələrinə nail olm
maq dərəcəsini təqdimt
e
etmə,
nümayişettmə, məsələqurm
ma və məsələhəəlletmə meyarlaarı üzrə qiyməttləndirə
b
bilər.
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I səviyyə
Enerjinin saxlanması
qanununa aid müşahidələrini yalnız müəllimin köməyi ilə təqdim edir.
Enerjinin saxlanması
qanununa aid sadə
təcrübələri yalnız müəllimin köməyi ilə
nümayiş edir.
Enerjinin saxlanması
qanununa aid məsələlər müəllimin köməyi
ilə qurur, lakin həll
edə bilmir.

II səviyyə
Enerjinin saxlanması
qanununa aid müşahidələrini çətinliklə
təqdim edir.

III səviyyə
Enerjinin saxlanması
qanununa aid müşahidələrini əsasən düzgün təqdim edir.

IV səviyyə
Enerjinin saxlanması
qanununa aid müşahidələrini ətraflı və düzgün təqdim edir.

Enerjinin saxlanması
qanununa aid sadə
təcrübələri sərbəst, lakin çətinliklə nümayiş
edir.
Enerjinin saxlanması
qanununa aid məsələlər sərbəst qurur və
çətinliklə həll edir

Enerjinin saxlanması
qanununa aid sadə
təcrübələri sərbəst və
əsasən düzgün nümayiş edir.
Enerjinin saxlanması
qanununa aid məsələlər sərbəst qurur və
qismən düzgün həll

Enerjinin saxlanması
qanununa aid sadə
təcrübələri düzgün
nümayiş edir.
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Enerjinin saxlanması
qanununa aid məsələlər sərbəst qurur və
düzgün həll

III TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ
1. Hansı fiziki kəmiyyət həmişə müsbətdir?
I – Güc II – İş III – Kinetik enerji IV – Tam enerji
А)) I, III və IV
B) II, III və IV C) Yalnız IV D) Yalnız II

Е) II və IV

2. Şəkildə göstərilən cisimlərin potensial enerjilərini
müqayisə edin.
A) E1=E2 >E3 B)) E1 >E2 >E3
C) E1=E2 <E3 D) E1=E2 =E3
E) E1<E2 <E3
3. 20N qüvvənin təsiri altında cisim 4 sm yerini
dəyişir. Bu qüvvənin gördüyü işi təyin edin.
А) 5 C B) 50 C C) 8 C D) 80 C Е)) 0,8 C
4. Uyğunluğu müəyyən edin:
1– Kinetik enerji
2 – Potensial enerji
a. mgh

b. kx2/2

А) 1– a,b; 2–d; 3–e; 4–c
C) 1– b,d; 2 – a; 3–e; 4 – c

3 – Güc 4 – İş
2
d. m 

c. Fs

2

e. A/t

B)) 1– d; 2 – a,b; 3 – e; 4 – c
D) 1– b,d; 2–a; 3–c; 4–e Е) 1– d; 2 – a; 3 – e; 4 – c

5. Mingəçevir su elektrik stansiyasında 80 m yüksəklikdən düşən hər ton su hansı
m 

potensial enerjiyə malikdir  g  10
2 ?
san 

А) 80 kC B) 100 kC C) 8 kC D)) 800 kC Е) 0,8 kC
6. 20 san-da 180 kC iş görən mexanizmin gücü nə qədərdir?
А) 0,9 kV B) 900 kV C) 90 kV D)) 9 kVt Е) 9000 kV
7. 2 dəq 180 kC iş görən mexanizmin gücü nə qədərdir?
А) 0,9 kV B) 900 kV C) 90 kV D) 15 kVt Е)) 1,5 kV
8. Avtomobil 36 km/saat bərabərsürətlə üfüqi yolda hərəkət edir. Hərəkətə müqavimət
qüvvəsi 400N-dur. Avtomobil mühərrikinin 1 saat ərzində gördüyü işi təyin edin.

А) 90 MC

B) 900 MC C)) 14,4 MC D) 144 MC Е) 0,9 MC

9. Kütləsi 2 kq olan cisim 5 m yüksəklikdən sərbəst düşür. Onun Yer səthinə çatdığı an
kinetik enerjisini hesablayın ( g =10m/san2).
А) 0 C B) 10 C C) 250 C D)) 100 C Е) 2,5 C
10. 36 km/saat sürətlə hərəkət edən cisim 50-kC kinetik enerjiyə malikdir. Cismin
kütləsini təyin edin.
А)) 1000 kq B) 10 kq C) 180 kq D) 1800 kq Е) 100 kq
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TƏDRİS VAHİDİ – 4
TƏZYİQ
TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ
REALLAŞDIRILACAQ ALT STANDARTLAR
2.1.1. Qravitasiya sahəsini xarakterizə edən kəmiyyətləri izah edir.
2.1.3. Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir.
2.1.4. Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamalar aparır
3.2.1. Texnika və istehsalatda istifadə olunan sadə mexaniki qurğuların prinsiplərini
izah edir.
3.2.2. Mexaniki qurğuların yaradılmasında və inkişafında fizika elminin rolunu izah
edir

TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ ÜMUMİ SAATLARIN MİQDARI: 12 saat
KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ:
1 saat

77

Dərs 36/ Mövzu: BƏRK CİSMİN TƏZYİQİ
Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

2.1.1. Qravitasiya sahəsini xarakterizə edən kəmiyyətləri izah edir.
2.1.3. Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir.
2.1.4. Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll edir.
 Bərk cismin təzyiqinə aid müşahidələrini ümumiləşdirərək
təqdim edir.
 Bərk cismin təzyiqini sadə təcrübələrlə nümayiş edir.
 Bərk cismin təzyiqinə aid məsələlər qurur və həll edir.

Mövzu həyatda rast gəlinən, müşahidə olunan və tətbiq edilən bir çox hadisələrin
elmi əsasını izah etdiyindən böyük nəzəri və praktik əhəmiyyət kəsb edir.
Şagirdlərin diqqətini mövzunun geniş praktik əhəmiyyətə malik olduğuna cəlb
etmək üçün maraqoyatma mərhələsini multimedia diskindəki uyğun animasiyalardan
fraqmentlər nümayiş etməklə başlanması məqsədəuyğun olar. Şagirdlərə müxtəlif
nümunələr göstərib, uyğun suallar ətrafında müzakirələr təşkil etmək olar. Nə üçün
torpağı şumlayarkən beli itiləyirlər? Nə üçün küt bıçaq çörəyi pis kəsir? Mismarın
ucu niyə itidir? Qalın qarın səthi ilə xizəksiz addımlamaq çətindir, yoxsa xizəklə?
Şagirdlərin fərziyyələri lövhədə yazılır və tədricən tədqiqat sualı formalaşdırılır.
Tədqiqat sualı. Üfüqi səthdə yerləşən bərk cismin bu səthə perpendikulyar istiqamətdə təsir etdiyi qüvvənin cismin səthinin sahəsinə nisbətinə bərabər fiziki
kəmiyyət nəyi xarakterizə edir?
“Təzyiq cismin toxunduğu səthin sahəsindən necə asılıdır?” araşdırmasında şagirdlər təzyiqin səthin sahəsindən asılılığını müəyyənləşdirir. Təcrübə bir kərpiclə
aparılır, lakin vaxt imkan verərsə iki kərpicdən istifadə etməklə süngərin səthinə
edilən təsir qüvvəsinin qiyməti də dəyişdirilə bilər. Müşahidələrdən çətinlik çəkmədən iki nəticə çıxarılır: 1. Bərk cismin kütləsini dəyişmədən (təcrübə bir kərpiclə
aparılır), onun süngərə batma dərinliyi bu cismin dayaq səthinin sahəsindən asılıdır. Kərpici süngərin üzərinə dik yerləşdirdikdə (kiçik dayaq sahəsi üzrə) onun
batma dərinliyi çox, əksinə, kərpici süngərin üzərinə yastı səthi üzrə yerləşdirdikdə
(böyük dayaq sahəsi üzrə) isə batma dərinliyi kiçik olur. 2. Dayaq sahəsini dəyişmədən cismin səthə göstərdiyi təsir qüvvəsi (təzyiq qüvvəsi) artdıqda, onun süngərə batma dərinliyi də artır. Araşdırmanın gedişi zamanı şagirdlər iş vərəqində
qeydlər aparır.
Diferensial təlim. Təlim nəticələri zəif olan və sağlamlıq imkanları məhdud olan
şagirdləri müəllim elə yerləşdirməlidir ki, təlim nəticələri yüksək olan şagirdlər onlara kömək etsinlər. Dərsin bu hissəsi qruplarla icra oluna bilər. Bu zaman şagirdlər
əldə etdikləri məlumatlar haqqında təqdimatlar edir. Təqdimatlar zamanı dərslikdə
verilən suallar ətrafında müzakirələr təşkil edilir.
Bu mərhələ əvvəlki araşdırmanın nəticələrinə istinad edilərək aparılır: “təzyiq”
anlayışı, səthə perpendikulyar istiqamətdə təsir edən qüvvənin bu səthin sahəsinə
olan nisbəti kimi formalaşdırılır. Düstur yazılır: p=F/s, bərk cismin təzyiqinin
hansı kəmiyyətlərdən və necə asılı olduğu soruşulur. Yaxşı olar ki, şagirdlər “Nə
üçün dayaq sahəsi böyük olan bərk cismin təzyiqi kiçikdir?” sualına məntiqlə
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cavab versinlər. Bunu
B
üçün şaggirdləri suallarlaa istiqamətlənd
dirmək lazımdırr ki,
onlaar dayaq səthinə perpendikulyaar təsir edən təzzyiq qüvvəsinin
n bu səthin sahəəsinə
bərbbər paylandığıını qeyd etsiinlər. Daha sonra
s
təzyiqin
n BC-də “passkal”
adlaandırıldığı bildirilir və təzyiqinn digər vahidlərllə ifadəsi yazılırr.
üvvəsindən asılıılığı”
“Öyrəndiklərinnizi tətbiq edin” mərhələsi “Təzzyiqin təzyiq qü
c
tərəfindən
n səthə perpendiikularaşşdırması ilə həyyata keçirilir. Buurada təzyiqin cisim
yar təsir edən qüvvvədən, təzyiq qüvvəsindən
q
asılılığı yoxlanır:: dayaq sahəsi sabit
qalm
maqla süngər parçasının üzərinnə qoyulan yükkün miqdarı artd
dıqca, onun sünngərə
batm
ma dərinliyi – təəzyiqi artır.
“Nəəticəni müzakirə edək” hissəsiində şagirdlər araşdırmanın
a
nəəticələrinə dair suals
ları müzakirə edə bilərlər. Bu zaaman şagirdlərdən oxşar təbiəət hadisələrinə dair
nüm
munələr soruşula bilər.
M
Mövzunun
“Nəə öyrəndiniz” hissəsində
h
veriilmiş tapşırıq dərs
d
boyu şagiirdin
öyrəəndiyi əsas bilikklərin müstəqil olaraq ümumiləəşdirməsinə xid
dmət edir.
Şagirdlərin özlərini qiymətlənndirmələri üçünn mövzunun son
nunda “Öyrənddiklərinizi yoxlayın” hiissəsində veriləən tapşırıqlar biiliyin möhkəmləndirilməsinə, yoxlanm
masına və qiym
mətləndirilməsinnə xidmət edir:
Məssələ1. p1 = F/s = 20N /(0,0001m2)=200000Paa = 200kPa;
p2 = 20N /(0,00001m2)= 20000000Pa = 2Mp
Mpa, yəni mism
marın sivri ucuunun
göstərdiyi təzyiq, küt
k ucuna edilənn təzyiqdən 10 dəfə
d böyükdür.
00 N
50 N
50000 N
50 N
500
mg
Məssələ 2.; p 1  S  0 , 005 m 2  5 m 2  10000 Pa ; p 2  0 , 01 m 2  1m 2  5000 Pa .
Dərrsin sonunda şaggirdlərin iş vərəəqləri yığılır və portfolioya əlav
və olunur.
Elektron resurslar.
1. https://www.you
h
utube.com/watcch?v=4kKxo-yggwy0
2. https://fizikdersi
h
i.gen.tr/basinc-bbasinc-kuvveti-nnedir-kati-basin
nci-nelere-baglidir/
Qiyymətləndirmə. Müəllim dərsinn təlim nəticələrinə nail olmaq
q dərəcəsini təqdimetmə, nümayişetməə, məsələqurmaa və məsələhəlleetmə meyarları üzrə qiymətlənndirə
biləər.
I səviyyə
Bərkk cismin təzyiqinnə
aid müşahidələrini
m
yalnnız müəllimin kö-məyyi ilə ümumiləşdirərək təqdim edir.
Bərkk cismin təzyiqinni
sadəə təcrübələrlə yalnız müəllimin
m
suallarrı
əsassında nümayiş
edirr.
Bərkk cismin təzyiqinnə
aid məsələlər
m
müəllim
min köməyi ilə
quruur, lakin həll edə
bilm
mir.

II səviyyyə
Bərk cismin təəzyiqinə
aid müşahidələərini
yalnız çətinlikklə ümumiləşdirərək təəqdim
edir.
Bərk cismin təəzyiqini
sadə təcrübələərlə az
səhvlərə yol verməklə
nümayiş edir.

IIII səviyyə
Bərk cissmin təzyiqinə
aid müşşahidələrini
əsasən düzgün
d
ümumiləşdirrərək təqdim
edir.
Bərk cissmin təzyiqini
sadə təccrübələrlə əsasən düzggün nümayiş
edir.

Bərk cismin təəzyiqinə
aid məsələlər sərbəst
s
qurur və çətinlliklə
həll edir

Bərk cissmin təzyiqinə Bərk
B
cismin təzyiqqinə
aid məsələlər sərbəst aiid məsələlər sərbbəst
qurur vəə qismən
qu
urur və düzgün həll
h
düzgün həll
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IV səviyyə
Bərk
B
cismin təzyiqqinə
aiid müşahidələrinii
taam düzgün ümum
miləəşdirərək təqdim
ed
dir.
Bərk
B
cismin təzyiqqini
saadə təcrübələrlə tam
t
dü
üzgün nümayiş edir.
e

Dərs 37 / Mövzu: QAZIN TƏZYİQİ. MANOMETR
Alt
STANDARTLAR

2.1.3. Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir.
2.1.4. Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Qazları xassələrinə görə bərk cisimlərdən fərqləndirir.
 Qazların təzyiqini sadə təcrübələrlə nümayiş edir.
 Qazların təzyiqinə aid məsələlər qurur və həll edir.

6-cı sinifdə 2.1.1. “Maddələri quruluşuna (aqreqat hallarına) görə fərqləndirir” alt
standartının reallaşdırılması 7-ci sinif şagirdləri üçün müəyyən bilik bazası yaratmışdır. Şagirdlərin öyrəndiyi “Maddənin aqreqat halları” mövzusuna və molekulyar-kinetik nəzəriyyə elementlərinə əsaslanaraq qazların təzyiqini izah etmək olar.
Maraqoyatma mərhələsində dərslikdə verilən nümunə və ya həyatda rast gəlinən müxtəlif hadisələri nümunə göstərmək olar. Üfürülüb doldurulmuş rezin şar,
avtomobil təkəri, güclü küləyin təsir etdiyi pəncərə şüşəsi və digər nümunələr qazların təzyiqinə aid nümunələrdir. Təqdim edilən suallar ətrafında irəli sürülən
fərziyyələr əsasında tədricən tədqiqat sualları formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. Qazın təzyiqi dedikdə nə nəzərdə tutulur? O, nədən asılıdır?
Bu mərhələdə şagird irəli sürdüyü fərziyyənin düzgünlüyünü “Qazın təzyiqi
ağırlıq qüvvəsindən asılıdırmı?” adlı kəmiyyət xarakterli məsələ həlli ilə araşdırır.
Verilənlər təsvirin üzərində yazıldığından araşdırma fərdi iş formasında icra
olunur. Aparılan hesablamalardan aşkar edilir ki, havanın kamerdə yaratdığı təzyiq
qüvvəsi kamerin tərəzidə müəyyənləşdirilən çəkisindən, ona təsir edən ağırlıq
N
qüvvəsindən 2 dəfə böyükdür: Ft  pS  2  105 2  0,001m2  200N
m
Ağırlıq qüvvəsi isə Fa=100 N-dur. Deməli ağırlıq qüvvəsi qazlarda təzyiqin yaranmasında mühüm rol oynamır. Şagirdləri məntiqi düşünməyə sövq etmək məqsədilə
“ipucu” suallar verilməsi yaxşı olar: “Bəs qazın təzyiq qüvvəsi nədən asılıdır? Qazı
təşkil edən molekullar necə hərəkət edir? Bu molekulların qazın yerləşdiyi qabın
divarları ilə qarşılıqlı təsiri nə deməkdir?” və s.
Diferensial təlim. Təlim nəticələri zəif olan və sağlamlıq imkanları məhdud olan
şagirdlər üçün müəllim bir qədər fərqli tapşırıqlar verə bilər. Məsələn, onlara bu suallara cavab vermək tapşırıla bilər: “Qazlar molekulyar quruluşuna görə bərk cisimlərdən necə fərqlənir? Qaz nə üçün asan sıxılır, bərk cismi isə sıxmaq olmur” və s.
Bu hissədə praktik iş ümumiləşdirilir və nəticələr çıxarılır. Nəzəri məlumatla
tanışlıq zamanı şagirdlərə xatırladılır ki, qaz molekulları qarmaqarışıq hərəkətləri
zamanı bir-biri ilə, həm də olduqları qabın divarları ilə toqquşur. Qazda olan molekulların sayı çox olduğundan zərbələrin sayı da çox olur. Bütün qaz molekullarının
qabın divarlarına göstərdikləri təsir qazın təzyiqini yaradır. İzahat “Sabit temperaturda verilən qazın təzyiqi onun həcmindən necə asılıdır?” sualı ilə davam
etdirilə bilər. Qeyd edilir ki, qazın həcmi azaldıqca
ifadəsinə görə onun
sıxlığı artır. Bu, qaz molekullarının yerləşdiyi qabın divarlarına zərbələrin sayının
çoxalması  təzyiqin artması deməkdir. Daşımaq və ya saxlamaq üçün qazı şiddətlə
sıxırlar. Nəticədə qazın təzyiqi artır. Bu səbəbdən sıxılmış qazı çox möhkəm polad
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baloonlara doldururrlar. Sualtı qayyıqlarda sıxılmış havanı, metaalları qaynaq ettmək
üçüün istifadə olunaan oksigen baloonlarını misal çəkmək
ç
olar. Nəzəri
N
məlumat qazlarınn təzyiqini ölçəən metal və mayyeli manometrləəri nümayişi, on
nların iş prinsippi ilə
şagiirdlərin tanış eddilməsi ilə tam
mamlamaq olar. Bu zaman avttomobil təkərlərrinin
havva doldurulan zaman
z
onun təzzyiqinin ölçülm
məsi xatırladıla bilər. Nəzəri məlum
mattın izahının slayydların nümayişşi ilə müşayiət olunması
o
məqsəədəuyğundur.
“Öyrəndiklərinnizi tətbiq edin”” hissəsində “Qazın təzyiqi on
nun həcmindən necə
ması icra edilir. Bu araşdırmadda şagirdlər qazzın təzyiqinin onun
o
asılıdır?” araşdırm
mindən asılılığğını müəyyən edirlər.
e
Manomeetrə birləşdiriləən şprisin porşeenini
həcm
sıxddıqda oradakı havanın
h
həcmii azalır, manom
metrin qollarındakı mayelərinn səviyyyələr fərqi artır  təzyiq artır. Əksinə,
Ə
sıxılan porşeni geriyə qaytarmaqla, şprisdəkki havanın həcm
mi artır, manom
metrin qollarındaakı səviyyələr fərqi
f
azalır  təəzyiq
azallır. Şagirdlər buu nəticəyə çətinllik çəkmədən gəlirlər.
M
Mövzunun
“Nə öyrəndiniz” hisssəsində verilənn tapşırıq açar sö
özlərdən istifaddə etməkklə yerinə yetiriilir.
Ş
Şagirdlərin
özlərini qiymətlənddirmələri üçün mövzunun
m
sonun
nda
“Öyyrəndiklərinizi yoxlayın”
y
hissəsində verilmiş tapşırıqlar
t
yerin
nə yetirilə bilər.
4-cüü tapşırıq “Bir qədər əzilmiş tennis
t
şarını isti suya saldıqda
a nə müşahidə olunarr?” Bu tapşırıqq keyfiyyət xarrakterli eksperimental məsələd
dir. Onu evdə icra
etm
mək məqsədəuyğğundur
Cavvab: tennis şarıını isti suya battırmaq lazımdırr, bu zaman yükksək temperaturr şar
daxxilindəki qaz moolekullarının istilik hərəkətini artırır.
a
Nəticədəə molekulların şarın
ş
daxxili divarı ilə qaarşılıqlı təsirlərri artır və şarınn əzilən hissəsi yenidən qabaraaraq
əvvəəlki formasını alır.
a
Elektron resurslar.
1. https://www.you
h
utube.com/watcch?v=qy7oiP7Iltt0.
2. https://fizikdersi
h
i.gen.tr/gaz-basiinci-nedir-nelerre-baglidir/
Qiyymətləndirmə. Müəllim dərsinn təlim nəticələrrinə nail olmaq
q dərəcəsini fərqqləndirm
mə, nümayişetm
mə, məsələqurmaa və məsələhəllletmə meyarlarıı üzrə qiymətlənndirə
biləər.
I səviyyə
Qazzları xassələrinə
görəə bərk cisimlərdən
cidddi qüsurlara yol
verm
məklə fərqləndirir.
Qazzların təzyiqini saadə təəcrübələrlə yalnızz
müəəllimin köməyi ilə
nüm
mayiş edir.
Qazzların təzyiqinə aiid
məssələləri müəlliminn
köm
məyi ilə qurur və
qüsuurlu həll edir.

II səviyyyə
IIII səviyyə
Qazları xassələrinə
Qazları xassələrinə
görə bərk cisim
mlərdən görə bərrk cisimlərdən
çətinliklə fərqlləndirir. əsasən düzgün
d
fərqləndirir..
Qazların təzyiqini sa- Qazlarınn təzyiqini sadə təcrübələrləə çətin- də təcrüübələrlə sərliklə, lakin sərrbəst
bəst olaaraq əsasən
nümayiş edir.
düzgün nümayiş edir.
Qazların təzyiqinə aid Qazlarınn təzyiqinə aid
məsələləri sərbbəst qu- məsələlər qurur və
rur və çətinliklə həll əsasən düzgün
d
həll
edir.
edir.
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IV səviyyə
Qazları
Q
xassələrinnə
görə bərk cisimlərrdən
taam düzgün fərqləəndirir.
Qazların
Q
təzyiqini
saadə təcrübələrlə tam
t
dü
üzgün nümayiş edir.
e
Qazların
Q
təzyiqinəə aid
məsələlər
m
qurur vəə
dü
üzgün həll edir.

Dərs 38 / Mövzu: MAYELƏRİN TƏZYİQİ
Alt
STANDARTLAR

2.1.3. Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir.
2.1.4. Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Mayeləri xassələrinə görə bərk cisim və qazlardan fərqləndirir.
 Mayenin təzyiqini sadə təcrübələrlə nümayiş edir.
 Mayelərin təzyiqinə aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli
məsələlər qurur və həll edir.

Maraqoyatma dərslikdəki materialdan fərqli də qurula bilər. Məsələn,
okeanların dərinliklərində yaşayan balıqlar yastı formaları ilə dayaz yerdə yaşayan
balıqlardan fərqlənir. Okeanların dibində yaşayan balıqlar niyə yastı olur? – Sualtı
gəmilərin gövdəsi çox möhkəm və qalın metaldan hazırlanır. Müasir sualtı gəmilər
okeanda 1 km dərinlikdə üzə bilir. Nə üçün sualtı gəmilər qalın metaldan hazırlanır? Bu gəmilər nə üçün daha dərinlikdə üzə bilmir? Texniki imkanları olan sinifdə
“Mimio Studio” proqramından və “Fizikadan multimedia” dərsliyindən də istifadə
edilə bilər. Şagirdlərdə mövzuya marağı artırmaq üçün “Kustonun dəniz altına
səyahəti” filminə http://www.youtube.com/watch?v=Fo6t1w-gSfw ünvanından
baxmaq olar.
Şagirdlərin suallar ətrafında irəli sürüdükləri fərziyyələr əsasında tədricən tədqiqat
sualları formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. Mayenin təzyiqi nədən asılıdır?O, bərk cismin təzyiqindən nə
ilə fərqlənir?
“Mayenin təzyiqi nədən asılıdır” araşdırmasının ilk mərhələlərində şagirdlər
mayenin təzyiqinin maye sütununun hündürlüyündən asılı olmasını müəyyən
edirlər. Eksperimentdən məlum olur ki, maye daxilində təzyiq mövcuddur və o
eyni səviyyədə bütün istiqamətlərdə eynidir. Dərinlik artdıqca təzyiq də artır.
Araşdırmanın sonrakı mərhələsində hidrostatik təzyiqin mayenin sıxlığından asılı
olması təyin edilir. Mayenin sıxlığı artdıqca təzyiq də artır. Tapşırığın müzakirəsi
dərslikdə verilən suallar əsasında qurula bilər.
Diferensial təlim. Təlim nəticələri zəif olan və sağlamlıq imkanları məhdud olan
şagirdlərin aktiv iştirakını təmin etmək üçün müəllim bu tapşırığı bir qədər sadələşdirə bilər. Məsələn, belə şagirdlər üçün araşdırmanın gedişi zamanı müşahidələrini
qeyd etmək kifayətdir.
Şagirdlər mayenin təzyiqi, onun bəzi xassələri haqqında məlumatlar alırlar.
Onlar mayenin daxilindəki təzyiqin bütün istiqamətlərdə eyni olduğunu, mayenin
təzyiqinin maye sütununun hündürlüyündən və mayenin sıxlığından asılılığını
öyrənirlər.
“Öyrəndiklərinizi tətbiq edin” hissəsində aparılan araşdırma zamanı şagirdlər
belə nəticəyə gəlirlər:
1. Müxtəlif sıxlıqlı mayelərin təzyiqləri eyni səviyyədə müxtəlif olur.
2. Eyni mayenin təzyiqi dərinlik artdıqca artır.
Qeyd etmək lazımdır ki, təzyiqin mayenin dərinliyindən asılı olmasını sualtı üzgüçülər hökmən nəzərə alırlar. Xüsusi məşq etmədən suyun dərinliyinə girmək olmaz.
Çünki təzyiqin artması nəticəsində insanın qanı azot ilə doyur. Sürətlə suyun
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üzərrinə çıxmaq olmaz,
o
təzyiqinn azalması nəəticəsində azott qabarcıqları qan
dam
marlarını tutar və
v damarlarda tııxac əmələ gətirrər. Bu da insan
nın həyatı üçünn çox
ağırr nəticələrə səbbəb ola bilər. Özünü
Ö
pis hiss edən üzgüçünü
ü havasının təzzyiqi
yükksəldilmiş barokkamerada yerləəşdirirlər və müüəyyən müddət orada saxlayıırlar,
sonrra təzyiqi tədriccən normallaşdıırılar.
M
Mövzunun
“Nə öyrəndiniz” hisssəsində verilənn tapşırıq açar sö
özlərdən istifaddə etməkklə yerinə yetiriilir.
Ş
Şagirdlərin
özləərini qiymətlənndirmələri üçünn mövzunun so
onunda “Öyrənndiklərinnizi yoxlayın” hissəsi
h
yerinə yetirilir. Burda ikki tapşırıq əsasıında şagirdlər matem
riyaanın tərifini və növlərini
n
təyin edirlər.Bəzi
e
məsələlərin həlli:
2. İkki stəkandan birində su, digərindəə isə qliserin varrdır. Stəkanlardakkı mayelərin hər birinin hündürlüyü 6 sm
m -dir. Mayelərin stəkanın dibinə göstərdiyi təzyiq
qlər fərqini hesabblayın
3
=
, ρqlisserin=1260kq/m3, g=
g 10 m/san2).
(ρsu=1000kq/m
Verilir
Həlli
Hesaablanması
3
3
p
ρsu=1000kq/m
=
,
=
)·(100N/kq)·0,06m=75
56N/m2=756Pa
p =gh
qlis=(1260kq/m
3
3
ρqlis=1260kq/m
=
,
psu=(1000kq/m )·(10N
N/kq)·0,06m=600
0N/m2=600Pa
h=66sm=0,06m,
pqli psu=756Pa 6000Pa=156Pa
g= 10 m/san2.
pqli psu –?
3. Xəzər
X
dənizinin 1 km dərinliyində təzyiq
t
nə qədərdiir (dəniz=1030кг//м3, g=10 N/кq)?
Həlli
Hesaablanması
Verilir
dəniiz=1030кг/м3 p =gh
1030
∙ 10
∙ 1000
103
300
g=110 N/кq
h=11km= 1000m
p–?
4. Şəkildə
Ş
içməli su çəni təsvir eddilmişdir. Kranı açdıqda su
hanssı təzyiqlə axar (g=10
(g
N/кq)?
Verilir
h=22,5m
=11000kq/m3
P–?

H
Həlli
p =gh

Hesablanmasıı
p=(10000kq/m3)·10N/kq)·2,5m=
=250000Pa=25kPa

h=2,5m

Dərrsin sonunda iş vərəqləri yığıllır və hər şagirddin portfoliossuna əlavə olunuur.
Elektron resurslar.
1. http://ederslik.ed
h
du.az/books/15//units/unit-4/pagge80.xhtml.
2. https://www.you
h
utube.com/watcch?v=qy7oiP7Iltt0.
Qiyymətləndirmə. Müəllim dərsinn təlim nəticələrrinə nail olmaq
q dərəcəsini fərqqləndirm
mə, nümayişetm
mə, məsələqurmaa və məsələhəllletmə meyarlarıı üzrə qiymətlənndirə
biləər.
I səviyyə
Mayyeləri xassələrinəə
görəə bərk cisim və
qazllardan səhv fərqlənddirir.

II səviyyyə
Mayeləri xassəələrinə
görə bərk cisim
m və
qazlardan kiçik səhvlərə yol verməəklə
fərqləndirir.

IIII səviyyə
Mayelərri xassələrinə
görə bərrk cisim və
qazlardaan əsasən düzgün fərrqləndirir.
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IV səviyyə
Mayeləri
M
xassələriinə
görə bərk cisim vəə
qazlardan tam düzzgün
fəərqləndirir.

Mayenin təzyiqini sadə təcrübələrlə yalnız
müəllimin köməyi ilə
nümayiş edir.
Mayelərin təzyiqinə
aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələləri müəllimin köməyi ilə qurur, lakin
həll edə bilmir.

Mayenin təzyiqini sadə təcrübələrlə az
səhvlərə yol verməklə
sərbəst nümayiş edir.
Mayelərin təzyiqinə
aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələləri sərbəst qurur
və çətinliklə həll edir.

Mayenin təzyiqini sadə təcrübələrlə qismən düzgün nümayiş
edir.
Mayelərin təzyiqinə
aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər sərbəst qurur
və əsasən düzgün həll
edir.

Mayenin təzyiqini sadə təcrübələrlə tam
düzgün nümayiş edir.
Mayelərin təzyiqinə
aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər sərbəst qurur
və tam düzgün həll
edir.

Dərs 39 / Mövzu: MAYE VƏ QAZLARDA TƏZYİQİN ÖTÜRÜLMƏSİ
Alt
STANDARTLAR

2.1.3. Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir.
2.1.4. Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Maye və qazlarda təzyiqin bütün istiqamətlərə bərabər
paylanmasına aid sadə təcrübələr nümayiş edir.
 Maye və qazlarda təzyiqin bütün istiqamətlərə bərabər
paylanmasının səbəbini izah edir.
 Maye və qazlarda təzyiqin ötürülməsinə aid keyfiyyət və
kəmiyyət xarakterli məsələlər qurur və həll edir.

Maraqoyatma mərhələsini dərslikdə verilən materialdan əlavə bərk cisim, qaz
və mayelərin xassələrini Venn diaqramı ilə müqayisə etməklə başlamaq məqsədəuyğundur.
Qeyd: Maye və qazlarda təzyiqin bütün istiqamətlərdə bərabər ötürülməsi molekulların mütəhərrikliyi ilə izah olunur.
Mərhələnin sonunda sinfə “Maye və qazlarda təzyiqin ötürülmə qanunauyğunluğunun nədən ibarətdir?” suallı ilə müraciət etmək olar. Bu zaman irəli sürülən fərziyyələr əsasında tədricən tədqiqat sualı formalaşdırılır.
Tədqiqat sualı. Maye və qazlarda təzyiqin ötürülməsində hansı qanunauyğunluq
mövcuddur?
“Mayedə təzyiq hansı istiqamətə ötürülür?” araşdırmasının icrası prosesində
mayelərə xaricdən edilən təzyiqin hər tərəfə bərabər paylanması nümayiş etdirilir.
Nəticəni müzakirə edərkən şagirdlər fərziyyələrini söyləyirlər.
Diferensial təlim. Təlim nəticələri zəif olan və sağlamlıq imkanları məhdud olan
şagirdlər üçün tapşırıq sadələşdirilə bilər. Məsələn, dəlikləri olan butulkanı yoldaşları hazırlayır, mayeni azca sıxıb dəliklərdən su şırnağının çıxmasını nümayiş etdirmək isə belə şagirdlərə tapşırıla bilər.
Araşdırmanın nəticələri uyğun suallar əsasında müzakirə oluna bilər. Müəllim
əlavə suallarla şagirdləri belə cavablara istiqamətləndirə bilər: “Kənd təsərrüfatında
sahələrin suvarılması mayelərin hansı xassəsinə əsaslanır? Buna oxşar hadisələrə
siz harada rast gəlmisiniz? Mayenin bu xassəsini qazlara da aid etmək olarmı?”.
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Dərslikdəki nəzzəri məlumatdaa şagirdlərin yaşş və bilik səviy
yyələrinə uyğun olaraq,, mayelərdə (vvə qazlarda) təəzyiqin paylannması bərk cissimlərlə müqayyisəli
şəkiildə verilir. Təəzyiqin müxtəllif cür paylannmasının səbəb
bi kimi maddələrin
mollekulyar quruluşundakı fərq qaabardılır. Paskall qanunu – qapaalı qabdakı mayye və
qazlar xaricdən ediilən təzyiqi dəyişmədən bütün istiqamətlərə bəərabər ötürülməəsinə
dairr nəticə mövzunnun öyrənilməsiinin başlıca məqqsədi olur.
“Öyrəndiklərinnizi tətbiq edin” hissəsində “Qaazlarda Paskal qanununu
q
yoxlayyaq”
ş
araşşdırması icra ollunur. Şagirdlərr təcrübə zamaanı hava ilə dolldurulan rezin şarın
səthhində onu partlaatmadan dəlikləərin açılma texnnologiyası ilə taanış olur, bütünn dəlikləərdən hava şırnaqlarının eyni təzyiqlə çıxmasıını müşahidə ed
dirlər.
“Öyyrəndiklərinizi yoxlayın” hisssəsində verilən tapşırıq yerin
nə yetirilir. Onnların
bəzilərinin cavabı aşağıda
a
verilir.
3. Cavab:
C
sualtı boomba partlayan zaman yaranann təzyiq maye tərəfindən bütün istiqam
mətlərə ötürülərəkk ətrafda çox böyyük zərbə təsiri yaaradır. Bu güclü təsir ətrafda yaşşayan
canllılara öldürücü təəsir göstərir.
4. Cavab:
C
bütün istiqqamətlərdə.

Dərrsin sonunda iş vərəqləri
v
yığılırr və hər şagirdinn portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. http://wikibit.me
h
e/v/7-ci-sinif-fizzika-paskal-qannunu.
2. http://www.ders
h
teknik.com/20111/10/pascal-preensibi-ile-calsan
n-araclar.html.
Qiyymətləndirmə. Müəllim dərsinn təlim nəticələərinə nail olmaaq dərəcəsini nüümayişeetmə, izahetmə, məsələqurma və məsələhəlleetmə meyarları üzrə qiymətlənndirə
biləər.
I səviyyə
Mayye və qazlarda təzzyiqin bütün istiqamətlərə bərabər paylanmassına aid sadə təcrüübələəri yalnız müəlliminn köməyi ilə nümaayiş edir.
e
Mayye və qazlarda təzzyiqin bütün istiqamətlərə bərabər paylanmassının səbəbini cidddi səəhvə yol verməkllə
izahh edir.
Mayye və qazlarda təzzyiqin ötürülməsinə
aid keyfiyyət
k
və kəmiyyyət xarakterli məəsələləri sərbəst qurubb
və həll
h edə bilmir.

II səviyyyə
IIII səviyyə
IV səviyyə
Maye və qazlaarda təz- Maye vəə qazlarda təz- Maye
M
və qazlarda təzyiqin bütün isttiqamət- yiqin büütün istiqamət- yiqin bütün istiqam
mətlərə bərabər paaylan- lərə bəraabər paylan- ləərə bərabər paylannmasına aid saddə təcrü- masına aid sadə təcrü- masına
m
aid sadə təəcrübələri sərbəst, lakin bələri səərbəst və əsa- bələri düzgün nüm
maçətinliklə nüm
mayiş
sən düzggün nümayiş yiş edir.
edir.
edir.
Maye və qazlaarda təz- Maye vəə qazlarda təz- Maye
M
və qazlarda təzyiqin bütün isttiqamət- yiqin büütün istiqamət- yiqin bütün istiqam
mətlərə bərabər paaylan- lərə bəraabər paylan- ləərə bərabər paylannmasının səbəbbini az masınınn səbəbini əsa- masının
m
səbəbini düzd
səhvlərə yol verməklə sən düzggün izah edir. gü
ün izah edir.
izah edir.
Maye və qazlaarda təz- Maye vəə qazlarda
Maye
M
və qazlarda təzyiqin ötürülməəsinə
təzyiqinn ötürülməsinə yiqin ötürülməsinəə
aid keyfiyyət və
v kə- aid keyffiyyət və kə- aiid keyfiyyət və kək
miyyət xarakteerli mə- miyyət xarakterli
x
mə- miyyət
m
xarakterli məm
sələləri sərbəst qurur sələlər sərbəst
s
qurur səələlər sərbəst qurrur
və çətinliklə həll
h edir. və qism
mən düzgün
və düzgün həll ediir.
həll edirr.
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Dərs 40 / Mövzu:
M
BİRLƏ
ƏŞMİŞ QABLA
AR

Alt
STANDARTLA
AR

2.1.3. Madddələri mexaniki xassələrinə
x
görə fərqləndirir.
f
2.1.4. Madddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll eddir.
3.1.1. Mexxaniki hadisələrə dair cihaz və av
vadanlıqlardan isstifadə
edir.
3.2.1. Texnnika və istehsaalatda istifadə olunan
o
sadə meexaniki
qurğuların prinsiplərini izahh edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Birləşmişş qabların məişət və istehsalatda təətbiqini şərh edir..
 Birləşmişş qablarda təzyiqllər nisbətinin may
yelərin sıxlıqlar nisbəti
n
arasındakı asılılığı
a
sadə təcrrübələrlə nümayişş edir.
 Birləşmişş qablara aid keyffiyyət və kəmiyyəət xarakterli məsəələlər
qurur və həəll edir.

Maraqoyatm
ma mərhələsinddə müxtəlif qabblar, məsələn, su
s doldurulmuşş şəffaf
ççaydan, suçiləyəən və s. masa üzərində
ü
yerləşddirib, bu qablarrda və onların lüləyinl
d
dəki
suyun səviiyyəsinin eyni olduğunu nümaayiş etdirməkləə başlamaq olarr. Qabı
ə
əydikdə
də sulaarın səviyyələri yenə bərabər olur.
o
Şagirdlər hadisənin səbəbi üzəriində düşünməyə yönəldilir, fərrziyyələr dinlənnir və tədricən təədqiqat sualları formalaaşdırılır.
T
Tədqiqat
suallaarı. Hansı qabblar birləşmiş qablar
q
adlanırr? Birləşmiş qaablarda
h
hansı
qanunauyğğunluq ödənilirr? Niyə?
Araşdırmadaa şagirdlər müəəyyən edirlər ki,
k rezin şlanqlaa birləşdirilən ikki şüşə
bborunun istəniləən vəziyyətində suyun səviyyəsi eyni olur. Su
u əlavə edilsə dəə borulaarın hər ikisinddə suyun səviyyyəsi eyni olaraqq qalır. Şagirdlər təcrübəni Passkal qan
nununa
əsasən izah
i
edirlər: boorular əlaqəli vəə onlardakı may
ye bircins olduğğundan
təəzyiqlər bərabəər paylanaraq maye sütunlarıının səviyyələrri bərabərləşir. İşlərin
m
müzakirəsi
dərsllikdə verilən suallar əsasında qurulur.
q
Bu hissədə birləşmiş
b
qablarr haqqında məluumat verilir. Qeeyd edilir ki, birrləşmiş
q
qablarda
mayenin tarazlıqda qaalmasının səbəbbi onlardakı təzy
yiqlərin bərabərr olmasıdır: p1=p2. Burradan  1 gh 1   2 gh 2 və ya

h2 1
 .
h1  2

Burada h1 və 1 – birləşmiş qabbların birindəki maye
B
m
sütunun hü
ündürlüyü və sıxxlığı, h2
v 2 – ikinci qabdakı
və
q
maye sütunun
s
hündürrlüyü və sıxlığıdır. Odur ki, biirləşmiş
q
qablardakı
bircinns maye sütunlarrının hündürlükləəri eyni olur.
Ş
Şagirdlər
suallaarla belə nəticcəyə istiqamətləndirilir: Birləəşmiş qablardaa maye
sütunlarının hünndürlükləri, onlların sıxlıqları ilə
i tərs mütənassibdir. Buna birləşmiş
q
qablar
qanunu deyilir.
d
B
Beləliklə
birləşm
miş qablarda müüxtəlif mayelər olarsa, sıxlığı kiçik
k
olan mayeenin səv
viyyəsi
yüksək olur. Nəzərə allmaq lazımdır ki,
k səviyyəni ik
ki mayenin toxuunduğu
x
xətdən
hesablam
maq lazımdır.
“
“Fizikadan
multimedia” dərsliyyində uyğun möövzunun elektro
on modeli verilm
mişdir.
“Öyrəndiklərrinizi tətbiq edinn” hissəsində verilmiş tapşırıqllar yerinə yetiriilir:
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1. Hansı şəkildə içərisində spirt olan müxtəlif formalı birləşmiş qablarda səviyyələr düzgün
təsvir edilmişdir?

Cavab: b.
2. Şəkildə oturacaqlarının sahələri bərabər, lüləyləri eyni hündürlükdə olan üç çaydan
təsvir edilir. Çaydanların su tutumları arasında hansı münasibət var?

A) V1 > V2 > V3
D)) V1 = V2 > V3

B) V1 > V2 = V3
E) V1 = V3 > V2

C) V1 = V2 = V3

Şagirdlərin özlərini qiymətləndirmələri üçün mövzunun sonunda “Öyrəndiklərinizi
yoxlayın” hissəsində verilən tapşırıqlar yerinə yetirir.
Dərsin sonunda şagirdlərə müstəqil olaraq məişətdə və texnikada birləşmiş qablar
qanununun tətbiq olunduğu sahələr haqqında evdə esse yazmaq təklif etmək olar.
Dərsin sonunda iş vərəqləri yığılır və hər şagirdin portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. http://ederslik.edu.az/books/15/units/unit-4/page83.xhtml.
2. http://www.fenokulu.net/yeni/Fen-Konulari/Konu/Bilesik-Kaplar-veOzellikleri_606.html
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini şərhetmə, nümayişetmə, məsələqurma və məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə
bilər.
I səviyyə
Birləşmiş qabların
məişət və istehsalatda
tətbiqini səhv şərh
edir.
Birləşmiş qablarda
təzyiqlər nisbətinin
mayelərin sıxlıqlar
nisbəti arasındakı asılılığı sadə təcrübələrlə
yalnız müəllimin köməyi ilə nümayiş edir.
Birləşmiş qablara aid
keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər müəllimin köməyi
ilə qurur və həll edir.

II səviyyə
Birləşmiş qabların
məişət və istehsalatda
tətbiqini az səhvlərə
yol verməklə şərh
edir.
Birləşmiş qablarda
təzyiqlər nisbətinin
mayelərin sıxlıqlar
nisbəti arasındakı asılılığı sadə təcrübələrlə
sərbəst, lakin çətinliklə nümayiş edir.
Birləşmiş qablara aid
keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər sərbəst qurur və az
səhvlərə yol verməklə
həll edir.

III səviyyə
Birləşmiş qabların
məişət və istehsalatda
tətbiqini əsasən düzgün şərh edir.

IV səviyyə
Birləşmiş qabların
məişət və istehsalatda
tətbiqini ətraflı və
düzgün şərh edir.

Birləşmiş qablarda
təzyiqlər nisbətinin
mayelərin sıxlıqlar
nisbəti arasındakı asılılığı sadə təcrübələrlə
qismən düzgün nümayiş edir.
Birləşmiş qablara aid
keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər qurur və əsasən
düzgün həll edir.

Birləşmiş qablarda
təzyiqlər nisbətinin
mayelərin sıxlıqlar
nisbəti arasındakı asılılığı sadə təcrübələrlə
düzgün nümayiş edir.
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Birləşmiş qablara aid
keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər qurur və tam düzgün həll edir.

Dərs 41 / Mövzu: HİDRAVLİK MAŞIN
Alt
STANDARTLAR

2.1.3. Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
3.2.1. Texnika və istehsalatda istifadə olunan sadə mexaniki qurğuların prinsiplərini izah edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Paskal qanununun tətbiqinə dair müşahidələrini izah edir.
 Hidravlik maşının iş prinsipini şərh edir.
 Hidravlik maşına aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər
qurur və həll edir.

Mövzunun tədrisində Paskal qanununun praktiki tətbiqinə dair biliklərin sadə mexanizm olan hidravlik maşının quruluş və iş prinsipinin elmi əsaslarını izah öyrənməklə genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.
Maraqoyatma dərslikdəki mətn və sual əsasında yaradıla bilər. Bu zaman sinifdəki hidravlik maşının modeli nümayiş etdirilə bilər. Sinifdə bu cihaz yoxdursa,
elektron dərs vəsaitindəki animasiyalar nümayiş etdirilir və onun iş prinsipi izah
olunur. Beləliklə, verilən sual ətrafında şagirdlərin irəli sürdüyü fərziyyələr dinlənir
və tədricən tədqiqat sualları formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. Hansı qurğu hidravlik maşın adlanır? Hidravlik maşının iş
prinsipi hansı fiziki qanuna əsaslanır?
Qeyd edilir ki, hidravlik maşın diametrləri müxtəlif olan birləşmiş silindrik qablardan ibarətdir. Qablar maye ilə (yağla) doldurulur və porşenlərlə təchiz edilir.
Paskal qanuna görə hidravlik maşının porşenləri altındakı mayeyə göstərilən
təzyiqlər bərabərdir: p1=p2. Təzyiqlərin bərabərliyindən alınır:
F1 F2 və ya F2 S 2


S1

S2

F1

S1

Burada S1 – kiçik porşenin sahəsi, S2 –böyük porşenin sahəsi, F1 – kiçik porşenə təsir
edən qüvvənin modulu, F2 – böyük porşenə təsir edən qüvvənin moduludur. İfadədən
görünür ki, ikinci porşenin sahəsi birinci porşenin sahəsindən neçə dəfə böyükdürsə, ikinci porşenə təsir edin qüvvə birinci porşenə təsir edən qüvvədən bir o qədər dəfə böyükdür: F  F  S 2 .
2

1

S1

Nəticə: hidravlik maşında S 2 dəfə qüvvədə qazanc əldə edilir.
S1
“Qüvvədə qazanc nə qədərdir?” adlanan araşdırmada məqsəd hidravlik maşında
qüvvədə qazancını əldə etmək mümkün olduğunu yoxlamaq, nəzəri bilikləri dərinləşdirməkdir. Verilənlərə əsasən hesablamalar aparılır: F2  F1  S 2 N  400 N
S1

Sonda şagirdlərə belə sual verilir: “Bu maşınla qüvvədə neçə dəfə qazanc əldə edildi? – Bu maşınla qüvvədə 4 dəfə qazanc əldə edildi: F 2  S 2  0 , 4  4
F1
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S1

0 ,1

“Öyrəndiklərinnizi tətbiq edin” hissəsində şagiirdlər əyləncəli xarakterli məsəələdə
böyyük porşenin saahəsini hesablamaqla hidravlikk maşında kiçiik qüvvə ilə bö
öyük
qüvvvəni tarazlaşdırrmaq mümkün olduğunu
o
bir daaha müəyyən ed
dirlər:
S2 

k  1m 2
F2
m g
10000000 kq
 200000
 S1  E  S1 
00 m 2
F1
md g
5 kq

M
Mövzunun
“Nə öyrəndiniz” hisssəsində verilənn tapşırıq açar sö
özlərdən istifaddə etməkklə yerinə yetiriilir.
Şagirdlərin özlərini qiymətlənndirmələri üçünn mövzunun son
nunda “Öyrənddikləmiş tapşırıqlar yeerinə yetirilə billər.
rinizi yoxlayın” hisssəsində verilm
Qeyyd: Ayrı-ayrı şaagirdlərə bəzi texniki qurğularrın quruluşu və işi haqqında təəqdimattlar hazırlamağğı təklif etmək ollar.
Dərrsin sonunda iş vərəqləri
v
yığılırr və hər şagirdinn portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. http://ederslik.ed
h
du.az/books/15//units/unit-4/pagge86.xhtml
2. https://www.you
h
utube.com/watcch?v=CGdJ5LJF
FUHk
Qiyymətləndirmə. Müəllim dərsinn təlim nəticələərinə nail olmaq
q dərəcəsini izaahetmə, şərhetmə, məsəələqurma və məəsələhəlletmə meyarları
m
üzrə qiiymətləndirə billər.
I səviyyə
Paskkal qanununun təətbiqinə dair müşahidəələrinni müəllimin köməyyi ilə izah edir.

II səviyyyə
Paskal qanunuunun tətbiqinə dair müüşahidələrini kiçik səhhvlərə
yol verməklə izah
i
edir.
Hidrravlik maşının iş Hidravlik maşşının iş
prinnsipini ciddi səhv- prinsipini çətinnliklə
lərə yol verməklə şərrh şərh edir.
edirr.
Hidrravlik maşına aidd Hidravlik maşşına aid
keyffiyyət və kəmiy- keyfiyyət və kəmiyk
yət xarakterli
x
məsələə- yət xarakterli məsələm
lər müəllimin
m
köməyyi lər sərbəst qurrur və az
ilə qurur
q
və həll edir. səhvlərə yol verməklə
həll edir.

IIII səviyyə
Paskal qanununun
q
tətbiqinə dair
d müşahidələrini qiismən düzgün
izah ediir.

IV səviyyə
Paskal
P
qanunununn tətbiqinə dair müşahidələərini ətraflı və düüzgü
ün izah edir.

Hidravlik maşının iş
prinsipinni əsasən
düzgün şərh edir.

Hidravlik
H
maşınınn iş
prrinsipini ətraflı və
v
dü
üzgün şərh edir.

Hidravlik maşına aid
keyfiyyət və kəmiyyət xaraakterli məsələlər quruur və əsasən
düzgün həll edir.

Hidravlik
H
maşına aid
keyfiyyət və kəmiiyyət xarakterli məsələləər qurur və tam düüzgü
ün həll edir.

Dərs 42/ MƏSƏLƏ HƏLLİ
H
Burrada “Çalışma-110”-da verilən tapşırıqlar həll edilə
e
bilər:
1. C.:
C

kq
m  san

2

. Həlli:
H

∙

∙

∙
∙

.

2. C.:
C hsu=4,4m; hk=5,5m. 3. C.: p1 = p2 = p3.
4. C.:
C 1 qabında duzlu
d
su, 2 qabbında isə kerossindir; MN səv
viyyəsində təzyyiqlər
eynnidir. 5. C.: 7,5 kq.
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Dərs 43/ Mövzu: ATMOSFER TƏZYİQİ
Alt
STANDARTLAR

2.1.3. Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür,
hesablamalar aparır.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Atmosfer təzyiqinin mövcudluğunu əsaslandıran müxtəlif
təcrübələr nümayiş edir.
 Atmosfer təzyiqinin mövcudluğuna aid keyfiyyət xarakterli
eksperimental məsələlər həll edir.

Maraqoyatma dərslikdə verilən təcrübə və suallarla yaradıla bilər. Bu zaman
“Fizika multimedia” diskindən uyğun mövzunun animasiyaları nümayiş etdirilə
bilər. Müşahidə olunan hadisələrin baş vermə səbəbləri üzərində qurulan
müzakirələr prosesində yaranan fərziyyələr əsasında tədricən tədqiqat sualı
formalaşdırılır.
Tədqiqat sualı. Hansı hadisələr Yeri əhatə edən hava qatının təzyiqinin – atmosfer
təzyiqinin mövcud olduğunu təsdiq edir?
“Stəkandakı kağız islandımı?” araşdırması da əyləncəli xarakterli olduğundan
şagirdlər onu böyük maraq və həvəslə icra edirlər.
“Nəticəni müzakirə edin” hissəsində şagirdlərin irəli sürdükləri fərziyyələrin
müzakirəsi verilən suallar əsasında yoxlanır:
M: Stəkanı ağzı aşağı çevirib, suya dik batırdıqda içərisinə su doldumu, nə üçün?
Ş: Bu vəziyyətdə stəkana su dolmur, çünki stəkanın içərisindəki hava ora suyun
dolmasına mane olur.
M: Stəkanı ağzı aşağı çevirib suya yanı üzrə batırdıqda nə üçün ondan qabarcıqlar
çıxır?
Ş: Bu stəkandakı havadır, o qabarcıqlar şəklində stəkandan çıxır.
M: Qabarcıqlar çıxmasaydı, stəkana su dolardımı? Nə üçün?
Ş: Qabarcıqların çıxması stəkandan havanın çıxmasıdır. Hava çıxmasa idi ora su
dolmaz.
Dərslikdə verilən mətn qısa və tanış olduğundan, onun şagirdlər tərəfindən
oxunması məqsədəuyğundur. Onlar atmosfer təzyiqi ilə tanış olur, gündəlik
həyatda rast gəldikləri damcıladıcının, şpirisin iş prinsipini öyrənirlər. Nəzəri
materialda: “araşdırmada yoxladığınız stəkanın dibinə yapışdırılan kağızın islanıbislanmadığı da atmosfer təzyiqinin varlığına əsaslanaraq izah olunur. Bu barədə
özünüz düşünün” tapşırığında müəllim şagirdlərə istiqamət göstərməlidir. O, dərsin
bu hissəsində əlavə olaraq belə məlumat verə bilər: “Qaz molekulları çox böyük
sürətlə nizamsız hərəkət edir. Atmosferin əsas kütləsi Yerin səthindən 10 km
yüksəkliyə qədər məsafədə yerləşir. Buna görə də qaz molekulları Yerin cazibəsi
nəticəsində Yerin səthini tərk edib uzaqlaşa bilmirlər. Aydın məsələdir ki,
yüksəkliyə getdikcə havanın konsentrasiyası, buna uyğun olaraq isə sıxlığı azalır.
Havanın ən böyük sıxlığı Yerin səthindədir. Təcrübi yolla müəyyən edilmişdir ki,
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t=00oC-də dəniz səəviyyəsində havvanın sıxlığı =1,29
=
kq/m3-du
ur. Havanın küttləyə
mallik olmasını sübbut edən təcrübəəni şagirdlərdənn soruşmaq olarr. Onlar 6-cı sinnifdə
bunnu öyrənmiş və layihə
l
hazırlam
mışlar.
“Öyrəndiklərinnizi tətbiq edin” hissəsində müəəllim yaradıcı təətbiqetmə, “Boşş bua
y
yerinə
yetirməliddir. Bu araşdırm
ma şagird üçün matulkkada nə var?!” araşdırmasını
raqllıdır. Onlar suuyun butulkayya hansı haldda töküldüyünü
ü və hansı halda
h
töküülmədiyini müşşahidə edir, yenii biliklərinə əsaaslanaraq hadisəəni izah edirlər.
“Nəəticəni müzakirrə edək” hissəəsində şagirdləər araşdırmanın
n nəticələrinə dair
suallları müzakirə edə
e bilərlər.
M
Mövzunun
“Nəə öyrəndiniz” hissəsində verrilən tapşırıq dərs
d
boyu şagiirdin
öyrəəndiyi əsas biliiklərin müstəqiil olaraq ümum
miləşdirməsinə xidmət
x
edir. Şaagird
açarr sözlərdən isttifadə etməklə verilmiş mətnii tamamlayır. Bu
B tapşırığı siniflə
birlikdə yerinə yetiirmək də mümkkündür.
Şagirdlərin özləərini qiymətlənddirmələri üçün mövzunun
m
sonu
unda “Öyrəndikklərinizii yoxlayın” hisssəsində verilmişş tapşırıqlar yeriinə yetirilir.
Mövvzunun “ Layihhə” hissəsindəkii tapşırığın evə verilməsi tövsiy
yə olunur. Şagirrdlər
ev quşları üçün avtomat
a
suqabı hazırlaya biləər. Müəllim şaagirdlərə “Avtoomat
suqabı”-nın iş prinsipi haqqında qısa
q esse yazmağğı da tapşıra billər.
Dərrsin sonunda iş vərəqləri
v
yığılırr və hər şagirdinn portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. https://www.you
h
utube.com/watcch?v=gL-jWL7ffG_g
2. https://vimore.or
h
rg/watch/gL-jW
WL7fG_g/atmossfer-tezyiqi-7-siinif-fizika/
Qiyymətləndirmə. Müəllim dərsinn təlim nəticələərinə nail olmaaq dərəcəsini nüümayişeetmə, məsələhəllletmə meyarlarıı üzrə qiymətlənndirə bilər.
I səviyyə
Atm
mosfer təzyiqinin
mövvcudluğunu əsas-landdıran müxtəlif təccrübəələr yalnız müəlliiminn köməyi ilə nümaayiş edir.
e
Atm
mosfer təzyiqinin
mövvcudluğuna aid
keyffiyyət xarakterli
ekspperimental məsə-lələrr yalnız müəllimiin
köm
məyi ilə həll edir.

II səviyyyə
Atmosfer təzyyiqinin
mövcudluğunuu əsaslandıran müxtəəlif təcrübələr az səhvvlərə
yol verməklə nümayiş
n
edir.
Atmosfer təzyyiqinin
mövcudluğunaa aid
keyfiyyət xaraakterli
eksperimental məsələləri kiçik səhhvlərə
yol verməklə sərbəst
s
həll edir.

IIII səviyyə
Atmosfe
fer təzyiqinin
mövcuddluğunu əsaslandırann müxtəlif təcrübələrii qismən düzgün və sərbəst
s
nümayiş edir..
Atmosfe
fer təzyiqinin
mövcuddluğuna aid
keyfiyyət xarakterli
eksperim
mental məsələləri əssasən düzgün
və sərbəəst həll edir.

91

IV səviyyə
Atmosfer
A
təzyiqinnin
mövcudluğunu
m
əsaaslaandıran müxtəlif təct
rü
übələri düzgün vəə
taam sərbəst nümayyiş
ed
dir.
Atmosfer
A
təzyiqinnin
mövcudluğuna
m
aidd
keyfiyyət xarakterrli
ek
ksperimental məssələələri tam düzgün
həll edir.

Dərs 44 / Mövzu: ATMOSFER TƏZYİQİNİN ÖLÇÜLMƏSİ

Alt
STANDARTLAR

2.1.4. Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür,
hesablamalar aparır.
3.2.1. İş prinsipi fiziki hadisələrə əsaslanan qurğulardan istifadə
edir.
3.2.2. Fizika elminin inkişafında dünya alimlərinin roluna dair sadə
məlumatı təqdim edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Atmosfer təzyiqinin ölçülməsi sahəsində alimlərin apardıqları
eksperimentləri şərh edir.
 Atmosfer təzyiqini barometr-aneroidlə ölçür.
 Atmosfer təzyiqinin ölçülməsinə aid keyfiyyət və kəmiyyət
xarakterli məsələlər həll edir.

Şagirdlərin diqqəti atmosfer haqqında verilən məlumata istiqamətləndirilir. Bu
zaman şagirdlərin uyğun mövzuya aid “Coğrafiya” və “Həyat bilgisi” fənlərindən
aldıqları biliklərə istinad etmək olar. Dərslikdəki suallarla bağlı aparılan müzakirələr nəticəsində irəli sürülən fərziyyələr əsasında tədricən tədqiqat sualları
formalaşır.
Tədqiqat sualları. Atmosfer təzyiqini ölçmək olarmı? Bunu necə etmək olar?
Bu mərhələdə ümumiləşdirmə və nəticə xarakterli iş aparılması nəzərdə tutulur.
Qeyd olunur ki, havanın təzyiqini ölçmək üçün
ifadəsini tətbiq etmək olmur, çünki hündürlük dəyişdikcə həm havanın sıxlığı, həm də sərbəstdüşmə təcilinin qiyməti dəyişir. Bu məqsədlə E.Torriçellinin civə ilə apardığı təcrübə izah
edilir: uzunluğu 1 m olan şüşə boru civə ilə doldurulur. Sonra açıq ucu tutularaq
içərisində civə olan geniş qaba daxil edilib borunun ağzı açılır. Məlum olur ki,
borudakı civənin kiçik bir hissəsi içərisində civə olan geniş qaba axır, boruda isə
təxminən 760 mm hündürlüyündə civə sütunu qalır. Daha sonra “Bəs nəyə görə
borudakı civənin hamısı boşalmadı?” sualı ilə izahat davam etdirilir: Borudakı civəyə təsir edən ağırlıq qüvvəsi onu boşaltmağa “çalışır”, lakin borudakı civəyə
aşağıdan Paskal qanununa görə atmosfer təzyiqi əks təsir göstərərək onu boruda
saxlamağa “çalışır”. Belə təsir və əks təsir bir-birini tarazlaşdırdıqda, yəni borudakı
civənin təzyiqi atmosfer təzyiqinə bərabər olduqda, civənin boşalması dayanır.
Beləliklə, boruda atmosfer təzyiqinə bərabər hündürlükdə civə sütunu qalır: 760
mm civə sütunu. Civə sütununun səviyyəsi temperatur və yüksəkliyin dəyişməsi ilə
dəyişə bilir. Bu müddəanın yoxlanması dərhal yerinə yetirilən araşdırma ilə həyata
keçirilir.
“Atmosfer təzyiqinin hündürlükdən asılılığı” adlanan araşdırmada şagirdlər
verilən təzyiq-hündürlük diaqramından istifadə edərək hündürlüyü hesablayırlar:
h1- hündürlüyündə təzyiq normal atmosfer təzyiqindən aşağıdır, barometr
hündürlüyü qeydə alır: h1  ( 760 – 715 ) mmc . süt .  12 m  540 m
1mmc . süt .

h3- hündürlüyündə təzyiq normal atmosfer təzyiqindən yüksəkdir, barometr dərinliyi qeydə almışdır: h 2  ( 770 – 760 ) mmc . süt .  12 m  120 m
1mmc . süt .
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Tappşırığın müzakirrəsi dərslikdəki suallar əsasında qurula bilər.
“Öyrəndiklərinnizi tətbiq edinn” hissəsində şaagirdlər verilən
n tapşırıqları yeerinə
yetiirirlər.
1. Hündürlüyü
H
4800 m olan dağ zirvəəsində atmosfer təəzyiqi nə qədərdiir?
А) 760
7 mm c.süt.
B)) 360 mm c.süt. C) 10600 mm c.süt.
D) 730
7 mm c. süt.
c
Е) 280 mm c.süt.
4800
(7600 – px)=
mm
m c.süt = 400 mm c.süt; px= (760 – 400)mm c.süt =360
=
mm c.süt.
12
Cavvab: Hündürlüyü 4800 m olan daağ zirvəsində atm
mosfer təzyiqi 36
60 mm c.süt. bərrabər
olurr.
2. Qəbələ
Q
rayonunddakı “Yeddi gözəl” şəlaləsinin düüşdüyü yüksəklikd
də barometr 7488 mm
c.süüt., dibində isə 7558 mm c.süt. göstəərir. Şəlalənin hüündürlüyü nə qəd
dərdir?
А) 1200 m B) 100 m C) 150,6 m
D 74,8 m
D)
Е)) 75,8 m
Təzyyiqlər fərqi 10 mm
m c.süt. olduğunddan şəlalənin düşşdüyü hündürlük 120 m-dir.

M
Mövzunun
“Nəə öyrəndiniz” hissəsində
h
veriilmiş tapşırıq dərs
d
boyu şagiirdin
öyrəəndiyi əsas biliklərin müstəqill olaraq ümumiləşdirməsinə xiidmət edir. Şagiirdin
bu mövzuda
m
malikk olduğu biliyinn və anlayışın tərkib hissələrinin dərk edilməəsini
əhattə edir. Şagird açar
a sözlərdən istifadə
i
etməkləə verilmiş mətnii tamamlayır.
0°C
C temperaturda 760 mm c. süttununun yaratdıığı təzyiq norm
mal atmosfer təzzyiqi
adlaanır. Atmosfer təzyiqini ölçənn mayeli cihaz civəli barometrr adlanır. Atmoosfer
təzyyiqini ölçmək üçün istifadə ediilən metal barom
metr aneroid ad
dlanır.
nunda “ÖyrənddikləŞagirdlərin özlərini qiymətlənndirmələri üçünn mövzunun son
rinizi yoxlayın” hissəsi yerinə yettirilir. Burda üç tapşırıq əsasında şagirdlər maateriyannın tərifini və nöövlərini təyin eddirlər.
Dərrsin sonunda iş vərəqləri
v
yığılırr və hər şagirdinn portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1.
http://kayzzen.az/blog/atm
mosfer/10293/atm
mosfer-t%C9%9
99zyiqi-v%C9%
%99onuun-ölçülməsi.htm
ml
14.blogspot.ru/22016/04/atmosffer-tzyiqi-v-onu
2. http://atmosfer1
h
un-olculms.htmll
Qiyymətləndirmə. Müəllim dərsinn təlim nəticələərinə nail olmaq
q dərəcəsini şərrhetmə, ölçmə, məsələhhəlletmə meyarlları üzrə qiyməttləndirə bilər.
I səviyyə
Atm
mosfer təzyiqinin
ölçüülməsi sahəsində
alim
mlərin apardıqları
ekspperimentləri səhvv
şərhh edir.
Atm
mosfer təzyiqini
baroometr-aneroidlə
yalnnız müəllimin
köm
məyi ilə ölçür.

II səviyyyə
Atmosfer təzyyiqinin
ölçülməsi sahəəsində
alimlərin aparddıqları
eksperimentlərri çətinliklə şərh edirr.
Atmosfer təzyyiqini
barometr-anerroidlə az
səhvlərə yol verməklə
ölçür.

IIII səviyyə
Atmosfe
fer təzyiqinin
ölçülməəsi sahəsində
alimləriin apardıqları
eksperim
mentləri qismən şərrh edir.
Atmosfe
fer təzyiqini
baromettr aneroidlə
əsasən düzgün
d
ölçür.
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IV səviyyə
Atmosfer
A
təzyiqinnin
ölçülməsi sahəsinddə
allimlərin apardıqlaarı
ek
ksperimentləri düüzgü
ün şərh edir.
Atmosfer
A
təzyiqinni
barometr-aneroidllə
taam dəqiq ölçür.

Atmosfer təzyiqinin
ölçülməsinə aid keyfiyyət və kəmiyyət
xarakterli məsələləri
yalnız müəllimin
köməyi ilə həll edir.

Atmosfer təzyiqinin
ölçülməsinə aid keyfiyyət və kəmiyyət
xarakterli məsələləri
çətinliklə həll edir.

Atmosfer təzyiqinin
ölçülməsinə aid keyfiyyət və kəmiyyət
xarakterli məsələləri
əsasən düzgün həll
edir.

Atmosfer təzyiqinin
ölçülməsinə aid keyfiyyət və kəmiyyət
xarakterli məsələləri
tam dəqiq həll edir.

Dərs 45 / Mövzu: ARXİMED QANUNU

Alt
STANDARTLAR

2.1.3. Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir.
2.1.4. Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll edir.
3.2.1. İş prinsipi fiziki hadisələrə əsaslanan qurğulardan istifadə
edir.
3.2.2. Fizika elminin inkişafında dünya alimlərinin roluna dair
sadə məlumatı təqdim edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Mayeyə batırılan cismə itələyici qüvvənin – Arximed qüvvəsinin təsir etdiyini sadə təcrübələrlə nümayiş edir.
 Arximed qüvvəsinin hansı kəmiyyətlərdən asılı olduğunu şərh
edir.
 Arximed qüvvəsinin təyininə aid keyfiyyət və kəmiyyət
xarakterli məsələlər həll edir.

Şagirdlər bilirlər ki, havada çətin qaldırıla bilən və yaxud qaldırılması mümkün
olmayan kifayət qədər ağır cisimləri su altında nisbətən asan qaldırmaq olur. Müəllim bu hadisələrə əsaslanan sadə təcrübələr aparmaqla maraqoyatma mərhələsini
təşkil edə bilər. Məsələn, suya batırılan ağac parçası buraxılarsa o, üzüb suyun səthinə çıxar, topu suya batırıb buraxsaq o da dərhal sudan itələnərək səthə qalxar. Şagirdlərin bu hadisələrin səbəbi haqqındakı fərziyyələri lövhədə yazılır və tədricən
tədqiqat sualları formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. Cismin çəkisi mayedə, məsələn suda böyükdür, yoxsa havada?
Niyə?
“Mayedə cismin çəkisi necə dəyişir?” araşdırmasında məqsəd cismin havada və
mayedəki çəkisini müqayisə etməkdir. Şagirdlər araşdırma aparan zaman müəyyən
edirlər ki, plastilini suya batırdıqda çəkisi azalır. Bu azalmanı təyin etmək üçün
plastilinin havadakı çəkisindən sudakı çəkisini çıxmaq lazımdır. Daha sonra
plastilinə kürə forması verilir və təcrübə təkrarlanır. Şagirdlər müəyyən edirlər ki,
plastilinin formasının dəyişməsinə baxmayaraq onun həcmi dəyişmirsə nə sudakı,
nə də havadakı çəkisi də dəyişmir. Hadisənin baş vermə səbəblərinə dair müsahibə
dərslikdəki suallar əsasında aparıla bilər. Araşdırma qruplarla icra olunmuşsa, qrup
liderlərinin təqdimatları dinlənilir. Hər qrupun fərziyyəsi müzakirə olunur.
Yeni mövzu nun şəkillərin nümayişi ilə izah olunması daha məqsədəuyğundur.
İzah zamanı aşağıdakılara diqqət edilir: cisim mayeyə batırıldıqda ona hər tərəfdən
hidrostatik təzyiq göstərilir. Yan tərəflərdə eyni səviyyədəki təzyiq qüvvələri
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bərabər olduğundan, bu qüvvələrin əvəzləyici qüvvəsi sıfıra bərabərdir. Lakin mayedəki cismin alt hissəsinə edilən təzyiq üst hissəsinə edilən təzyiqdən böyükdür
Belə ki, alt hissədən maye sütunun hündürlüyü üst hissədəki maye sütununu
hündürlüyündən böyük olduğuna görə: halt > hs. Ona görə də əvəzləyici təzyiq
qüvvəsi yuxarı yönəlir. Bu qüvvə itələyici qüvvə, yaxud Arximed qüvvəsi adlanır.
Daha sonra qeyd edilir ki, Arximed qüvvəsi cismin formasından asılı deyil – təcrübədə plastilin parçasını kürə formasına salmaqla əmin olurlar. Arximed qüvvəsi
cismin sıxlığından asılı deyil. Eyni həcmli alüminium və qurğuşun silindrlər suya
batırılsa eyni həcmdə su sıxışdırıb çıxaracaqlar. Arximed qüvvəsi mayenin sıxlığından və cismin mayeyə batan hissəsinin həcmindən asılıdır. Düsturlar yazılır və
ora daxil olan kəmiyyətlər qeyd edilir.
“Öyrəndiklərinizi tətbiq edin” mərhələsində “Arximed qanununu yoxlayaq”
araşdırması yerinə yetirilir. Bu araşdırmada şagirdlər Arximed qanununu yoxlayarkən bir daha əmin olurlar ki, cismin sıxışdırıb çıxardığı suyun çəkisi Arximed
qüvvəsinin qiymətinə bərabərdir. Deməli maye (qaz) ona batırılmış cismə şaquli
istiqamətdə yuxarıya yönəlmiş və həmin cismin həcmi qədər mayenin (qazın) çəkisinə bərabər qüvvə ilə təsir edir.
Mövzunun “Nə öyrəndiniz” hissəsində verilmiş tapşırıq dərs boyu şagirdin
öyrəndiyi əsas biliklərin müstəqil olaraq ümumiləşdirməsinə xidmət edir.
Şagirdlərin özlərini qiymətləndirmələri üçün mövzunun sonunda “Öyrəndiklərinizi
yoxlayın” hissəsi yerinə yetirilir.
Dərsin sonunda iş vərəqləri yığılır və hər şagirdin portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. http://www.edu.mimio.az/catalog/view/119
2. http://wikibit.me/v/fizika-dersleri-7-ci-sinif-arximed-quvvesi
3. https://www.youtube.com/watch?v=LWH_6phj_j4
4. https://www.youtube.com/watch?v=J6Z3kzieV8s
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini nümayişetmə, şərhetmə, məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə bilər.
I səviyyə
Mayeyə batırılan cismə itələyici qüvvənin
– Arximed qüvvəsinin təsir etdiyini yalnız müəllimin köməyi
ilə sadə təcrübələrlə
nümayiş edir.

II səviyyə
Mayeyə batırılan cismə itələyici qüvvənin
– Arximed qüvvəsinin təsir etdiyini sərbəst, lakin kiçik səhvlərə yol verməklə sadə təcrübələrlə nümayiş edir.
Arximed qüvvəsinin Arximed qüvvəsinin
hansı kəmiyyətlərdən hansı kəmiyyətlərdən
asılı olduğunu şərh
asılı olduğunu çox
edə edə bilmir.
çətinliklə şərh edir.

III səviyyə
Mayeyə batırılan cismə itələyici qüvvənin
– Arximed qüvvəsinin təsir etdiyini sadə
təcrübələrlə əsasən
düzgün nümayiş edir.

IV səviyyə
Mayeyə batırılan cismə itələyici qüvvənin
– Arximed qüvvəsinin təsir etdiyini sadə
təcrübələrlə tam
dəqiq nümayiş edir.

Arximed qüvvəsinin
hansı kəmiyyətlərdən
asılı olduğunu qismən
düzgün şərh edir.

Arximed qüvvəsinin
hansı kəmiyyətlərdən
asılı olduğunu tam
düzgün şərh edir.
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Arximed qüvvəsinin
tətyininə aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələləri
müəllimin köməyi ilə
həll edir.

Arximed qüvvəsinin
tətyininə aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələləri az
səhvlərə yol verməklə
həll edir.

Arximed qüvvəsinin
tətyininə aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələləri
əsasən düzgün həll
edir.

Arximed qüvvəsinin
tətyininə aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələləri
tam düzgün həll edir.

Dərs 46/ MƏSƏLƏ HƏLLİ
Burada “Çalışma-11”-də verilən tapşırıqlar həll edilə bilər:
1. C.: a) IV məntəqədə ən yüksəkdə olmuşdur – 480 m;
b) II məntəqədə ən aşağıda olmuşdur – 120 m;
2. C.: qazın təzyiqi atmosfer təzyiqindən 250 mm.c.süt azdır.
3. C.: a) suda – 0,5N; digər mayedə – 1,5N; b)
;

.

4. C.: 2. 5. C.: dəyişməz.

,

.

Dərs 47 / Mövzu: CİSİMLƏRİN ÜZMƏ ŞƏRTİ:
GƏMİLƏRİN ÜZMƏSİ, HAVADA UÇMA

Alt
STANDARTLAR

2.1.3. Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir
2.1.4. Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll edir..
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
3.2.2. Mexaniki qurğuların yaradılmasında və inkişafında fizika
elminin rolunu izah edir

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Cisimlərin üzmə şərtinə aid sadə təcrübələr nümayiş edir.
 Cisimlərin üzmə şərtini izah edir.
 Cisimlərin üzmə şərtinə aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli
məsələlər həll edir.

Bu mərhələni müxtəlif üsullarla başlamaq olar.
1. Ağırlıq qüvvəsi ilə itələmə qüvvəsinin nisbətindən asılı olaraq cismin bata
biləcəyini, maye daxilində üzə bilməsi, yaxud maye səthində üzə biləcəyi nümayiş
eksperimenti ilə göstərilə bilər. Məsələn, kartof (və ya çiy yumurta) əvvəlcə, təmiz
suya daxil edilir. Bu zaman o, suyun dibinə batır. Sonra suya çoxlu duz qatılır və
qarışdırılır. Bu halda isə o, batmır. Kartofun mayedə ixtiyari dərinlikdə üzməsini
müşahidə etmək üçün əvvəlcə, boş qaba duz tökülür. Sonra qaba yavaş-yavaş su
əlavə olunur. Bu zaman qabdakı kartof maye daxilində üzməyə başlayır.
2. Gəmi modelindən istifadə etmək olar. Bunun üçün akvarium su ilə doldurulur,
sonra gəmi modeli suyun üzərinə qoyulur. Gəmiyə boru ilə birləşdirilmiş nasosu
sıxmaqla onun suyun səthində üzməsini, batmasını və maye daxilində üzməsini nü96

mayyiş etdirmək olaar. Uyğun suallaarla şagirdlər akktivləşdirilir və onların fərziyyyələri
müzzakirə edilir.
3. Dərslikdəki
D
matterial əsasında müsahibə
m
təşkill etmək olar. Şaagirdlərin bilikllərini
aşkaar etmək üçün “Nə üçün polaaddan hazırlanaan nəhəng gəmiilər dəniz və okkean
sulaarında üzür, baatmır?”, “Nə üçün
ü
aysberqlərr okean suların
nda batmır?”, “Şarı
“
havvaya qaldıran nədir?”, “Nə üççün bəzi cisimləər suda üzə vəə havada süzə bilir,
b
digəərləri yox?” suualları verilə biilər. Bu zamann texniki imkan
nları olan sinifllərdə
slayydlardan və “F
Fizika multimeddia” dərsliyindəən istifadə etm
mək olar. Beləlliklə,
sualllar ətrafında apparılan müzakirələrdən tədqiqaat sualları formaalaşdırılır.
Təd
dqiqat sualları.. Cisimin mayeddə üzə bilməsi üçün
ü
hansı şərt ödənilməlidir?
“Mayedə cism
min çəkisi necə dəyişir?” adlannan araşdırmada şagirdlər plasstilin
kürəəciyin suda batdığını, ondan hazırlanan “gəəminin” isə battmayıb, su səthhində
üzddüyünü müşahiddə edirlər. Onlaar dərslikdə veerilən suallar əttrafında düşünüür və
fərzziyyələr irəli sürrürlər.
Bu hissədə məlumat mübadiləəsi və müzakirəsi həyata keçiriilir. Yeni mövzuunun
izahhını müsahibə əsasında
ə
da təşkil etmək olar.
 Mayedəki
M
cismə təsir edən ağırllıq qüvvəsi arxiimed qüvvəsind
dən böyük olarssa nə
baş verər?
 Mayedəki
M
cisməə təsir edən ağırrlıq qüvvəsi arxximed qüvvəsin
nə bərabər olarssa bu
cisim
m özünü necə aparar?
a
 Mayedəki
M
cisməə təsir edən ağırrlıq qüvvəsi arxximed qüvvəsin
ndən kiçik olarssa nə
baş verər?
Hərr bir sual uyğunn sxem üzərindəə araşdırılır. Beeləliklə, sualların araşdırılmasınndan
şagiirdlər cisimlərinn üzəbilmə şərtiini öyrənirlər:
Cism
mə təsir edən ağırlıq qüvvəsii arximed qüvvvəsindən kiçik olduqda
o
(
),
əvəzzləyici qüvvə yuxarı
y
yönəlir və
v cisim mayennin səthinə qalxxmağa başlayırr. O,
mayyenin səthinə qalxana
q
qədər itələyici qüvvəə dəyişmir. Lakin cismin sonnrakı
qalxxmasında itələy
əyici qüvvə azzalmağa başlayyır. Bu qüvvə ağırlıq qüvvəəsinə
bəraabər olduqda issə cismin qalxm
ması dayanır və o, maye səthind
də üzməyə başllayır.
Beləəliklə, mayedənn qalxan bütöv cismin həcminiin müəyyən hisssəsi batmaqla maye
m
səthhində üzür. Cism
min batan hissəənin həcmi qədəər sıxışdırdığı mayenin
m
çəkisi üzən
cism
mə təsir edən ağğırlıq qüvvəsinəə bərabər olur:: mgVb = mg. Bütöv
B
cismin sııxlığı
mayyenin sıxlığındaan kiçik olarsa (cm), mVb = cV olur. Bu bütöv cismin maye
m
səthhində üzmə şərtiidir.
“Öyrəndiklərinnizi tətbiq edinn” mərhələsindəə “Cisimlərin üzmə
ü
şərtlərini yoxm
müvvafiq
layaaq” araşdırması yerinə yetirillir. Təcrübə yeerinə yetirilir, müəllimin
suallları ilə şagirdləər doğru nəticəyyə istiqamətlənddirilir. Təcrübə hər hansı bir şaagirdin köməyi ilə nüm
mayiş şəklində də yerinə yetiriilə bilər. Nəzərii məlumat ətrafflı və
anlaaşıqlı izah edilibbsə, nəticənin müzakirəsində
m
şagirdlər çətinlik
k çəkməyəcəkləər.
D
Dərsin
“Nə öyrəəndiniz” mərhəələsində müəllim
m ümumiləşdirm
mə aparır. Şagirrdlər
dərsslikdə verilmiş tapşırıqları
t
açarr sözlərdən istiffadə edərək tam
mamlayırlar.
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Şagirdlərin özlərini qiymətləndirmələri üçün mövzunun sonunda “Öyrəndiklərinizi yoxlayın” hissəsi yerinə yetirilir. Burda dörd tapşırıq əsasında şagirdlər cisimlərin üzmə şərtlərini yada salmalıdırlar.
Ev tapşırığı kimi hər şagirdə gəmilərin və hava şarlarının üzməsi haqqında müxtəlif
mənbələrdən məlumat toplayaraq esse yazmaq tapşırıla bilər.
Dərsin sonunda iş vərəqləri yığılır və hər şagirdin portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. https://zenfizika.wordpress.com/2015/11/06/cisiml%C9%99rin-uzm%C9%99si/
2. http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?baslikid=145&DigID=122&Git=
Konu Kategorileri&Sayfa=KonuDigerListesi
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini nümayişetmə, izahetmə, məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə bilər.
I səviyyə
Cisimlərin üzmə şərtinə aid sadə təcrübələri yalnız müəllimin
köməyi ilə nümayiş
edir.
Cisimlərin üzmə şərtini səhv izah edir.

II səviyyə
Cisimlərin üzmə şərtinə aid sadə təcrübələri çətinliklə, lakin
sərbəst nümayiş edir.

III səviyyə
Cisimlərin üzmə şərtinə aid sadə təcrübələri əsasən düzgün
nümayiş edir.

IV səviyyə
Cisimlərin üzmə şərtinə aid sadə təcrübələri dəqiq nümayiş
edir.

Cisimlərin üzmə şərtini az səhvlərə yol
verməklə izah edir.
Cisimlərin üzmə şər- Cisimlərin üzmə şərtinə aid keyfiyyət və tinə aid keyfiyyət və
kəmiyyət xarakterli kəmiyyət xarakterli
məsələləri yalnız mü- məsələləri kiçik səhvəllimin köməyi ilə
lərə yol verməklə həll
həll edir.
edir.

Cisimlərin üzmə şərtini qismən düzgün
izah edir.
Cisimlərin üzmə şərtinə aid keyfiyyət və
kəmiyyət xarakterli
məsələləri əsasən
düzgün həll edir.

Cisimlərin üzmə şərtini ətraflı və dəqiq
izah edir.
Cisimlərin üzmə şərtinə aid keyfiyyət və
kəmiyyət xarakterli
məsələləri düzgün
həll edir.
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IV TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ
1. Üfüqi səthdə üç eyni kütləli cisim yerləşir.
Cisimlərin səthə təzyiqləri arasında hansı
münasibət var?
A)
B)
D)
C))
E)
2. Çəkisi 78 kN olan tırtıllı traktor yer səthinə 3,9 ∙ 10
dayaq sahəsini təyin edin.
А)) 2
B) 0,2
C) 0,5
D) 5

təzyiq edir. Tırtılların ümumi
Е) 3,9

3. Şəkildə bir tərəfi rezin pərdə ilə qapanmış və içərisində hava olan porşenli şüşə
boru üç müxtəlif halda təsvir edilir. Bu hallarda borudakı
havanın sıxlığı arasında hansı münasibət var?
A) 1= 2= 3 B) 1 > 2 > 3 C)) 3 > 1 > 2
D) 2 > 3 > 1 E) 2 > 1 > 3
4. Futbol topunun üzərində oturduqda onun daxilində
sıxılan havanın təzyiqi hansı istiqamətə ötürülər?
А) Yalnız aşağı B)) Bütün istiqamətə C) Yalnız yanlara
D) Yalnız yuxarı
Е) Təzyiq ötürülməz
5. Şəkidəki qablarda eyni səviyyədə
spirt vardır. Qablardakı spirtin dibə
göstərdiyi təzyiqlər arasında hansı
münasibət var?
A)
B))
D)
C)

E)

6. Şəkildə üç müxtəlif formalı birləşmiş qab
təsvir edilir. Qablarda su, kerosin və spirt vardır.
Mayelər qabda hansı ardıcıllıqla yerləşir
kq
kq )?
(   1000 kq , 
 800
, 
 710
su

m3

ker o sin

m3

spirt

m3

А) 1 qabında su; 2 qabında kerosin; 3 qabında
spirt
B) 1 qabında su; 2 qabında spirt; 3 qabında su
C) 1 qabında kerosin; 2 qabında su; 3 qabında spirt
D) 1 qabında kerosin; 2 qabında spirt; 3 qabında su
Е)) 1 qabında spirt; 2 qabında su; 3 qabında kerosin
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7. Çəkisi 55000 N olan avtobusu hidravlik maşında 10 N çəkisi olan dovşan
tarazlıqda saxlayır. Kiçik porşenin sahəsi 10
dır. Böyük porşenin sahəsini
hesablayın.

А) 0,55

B) 55

C)) 5,5

D) 5500

Е) 550

8. İlisu şəlaləsinin düşdüyü nöqtədə barometr 780 mm c.süt., dibində isə 775 mm
c.süt göstərir. Şəlalənin hündürlüyü nə qədərdir?
А) 25 m
B) 50 m C) 77,5 m D)) 60 m Е) 78 m
9. Şəkildə təsvir edilən eyni həcmli üç müxtəlif cismə təsir edən
arximed qüvvəsi arasında hansı münasibət var?
A) F1 > F2 > F3
B)) F1 = F2 = F3 C) F1 = F2 > F3
D) F1 = F2< F3
E) F1 < F2 < F3
10. Çəkisi 80 N olan akvalanqistin suda çəkisi 70 N dur. Ona
təsir edən arximed qüvvəsini təyin edin (
1000 ).
А) 70 N
B)) 10 N C) 15 N D) 150 N Е) 80 N
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1
2
3

TƏDRİS VAHİDİ – 5
SADƏ MEXANİZMLƏR. CİSİMLƏRİN TARAZLIĞI

TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ
REALLAŞDIRILACAQ ALT STANDARTLAR
2.2.3. Təbiət qüvvələrinə (ağırlıq, çəki, sürtünmə, elastiklik) aid məsələlər qurur və
həll edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamalar aparır.
3.2.1. Texnika və istehsalatda istifadə olunan sadə mexaniki qurğuların
prinsiplərini izah edir.
3.2.2. Mexaniki qurğuların yaradılmasında və inkişafında fizika elminin rolunu
izah edir.

TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ ÜMUMİ SAATLARIN MİQDARI: 7 saat
KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ:
1 saat
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Dərs 49 / Mövzu: SADƏ MEXANİZMLƏR. LİNG

Alt
STANDARTLAR

2.2.3. Təbiət qüvvələrinə (ağırlıq, çəki, sürtünmə, elastiklik) aid
məsələlər qurur və həll edir.
3.2.1. Texnika və istehsalatda istifadə olunan sadə mexaniki
qurğuların prinsiplərini izah edir.
3.2.2. Mexaniki qurğuların yaradılmasında və inkişafında fizika
elminin rolunu izah edir

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Texnika, məişət və istehsalatda tətbiq olunan sadə mexanizmləri təsnif edir.
 Sadə mexanizmlərin yaradılması və təkmilləşdirilməsində
fizikanın rolunu şərh edir.
 Sadə mexanizmlərin tətbiqinə aid keyfiyyət və kəmiyyət
xarakterli məsələlər qurur və həll edir.

Sadə mexanizmlər gündəlik həyatda şagirdlərin ən çox rast gəldikləri məişət əşyaları olduğundan, bu mövzu nəzərdə tutulan alt standartların reallaşdırılmasında
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Mövzunun tədrisi prosesində şagirdlər insanların həmişə ağır məişət işlərini yüngülləşdirmək məqsədi ilə hazırladıqları mexanizmlərin
iş prinsipi ilə tanış olur, kiçik qüvvə tətbiq etməklə böyük qüvvə təsirinin necə
yaradılmasını praktik təcrübələrlə yoxlayırlar.
Maraqoyatma mərhələsi dərslikdəki mətn və suallar əsasında qurula bilər. Bu
zaman gündəlik həyatda işlədilən sadə mexanizmlərə aid nümunələri, ling, dolamaçarx, blok, mail müstəvi , arximed vinti, qayçı, qozqıran, hidravlik maşın və s.
nümayiş edilə bilər. Şagirdlərin suallara verdikləri cavabların maraq doğuranları
lövhədə yazılır. Müzakirə zamanı sinfin səviyyəsi barədə ilkin təsəvvürlər yaratmaqla müəllim öz fəaliyyətində müəyyən dəyişikliklər edə bilər. Digər tərəfdən,
müzakirələr nəticəsində irəli sürülən fərziyyələr əsasında tədricən tədqiqat sualı
formalaşdırılır.
Tədqiqat sualı. Sadə mexanizm nədir və onlardan hansı məqsədlər üçün istifadə
olunur?
Bu mərhələdə “Nə üçün linglə cismi daha asan qaldırmaq olur?” araşdırması
icra olunur. Məqsəd lingin hansı nöqtəsinə təsir etməklə cismi daha kiçik qüvvə ilə
qaldırmağın mümkün olduğunu öyrənməkdir. Şagirdlər, əvvəlcə, dinamometrlə cismin, konkret olaraq kitabın çəkisini təyin edir, sonra isə hazırladıqları lingin
dayaqdan müxtəlif məsafələrdəki nöqtələrinə təsir etməklə araşdırmanı davam
etdirirlər. Bununla onlar daha kiçik qüvvənin tətbiq olunduğu nöqtəni təyin edir və
qüvvə qolunun lingin tarazlığa gətirilməsində nə dərəcədə mühüm rol oynadığını
müəyyən edirlər.
Diferensial təlim. Təlim nəticələri zəif və sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlərin aktiv iştirakını təmin etmək məqsədilə bu tapşırıq bir qədər sadələşdirilə bilər.
Məsələn, belə şagirdlərə araşdırmanın gedişi zamanı müşahidələrini söyləmək
tapşırıla bilər.
Şagirdlər dərslikdə verilən yeni məlumatları oxuyur. Bu zaman onlar “sadə
mexanizm”, “ling”, “qüvvə qolu” anlayışları ilə tanış olur, lingin tarazlıq şərti
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F2 l1
  F1l1  F2l2
F1 l2
qüvvvə momenti (M
M = Fl) haqqındda ilkin məlumattlar əldə edirlərr. Oxunan materrial
əsassında 2-ci araşddırma icra olunuur.
“Lingin tarazlıqq şərtini yoxlayaaq” araşdırmasınnda şagirdlər uy
yğun qüvvə qolllarını
də nə qədər qaazanc
ölçüür və lingi tarazzlığa gətirən F2 qüvvəsini hesabblayır və qüvvəd
əldəə olunduğunu təəyin edirlər. Şaggirdlərə belə bir suala cavab hazzırlamaq tapşırılla bilər: “Qüvvə qollarınnın hansı nisbətti qüvvədə daha böyük qazanc verdi?”
v
“Böyükk qol
kiçiik qoldan neçə dəfə
d böyükdürsə,, qüvvədə də biir o qədər dəfə qazanc
q
əldə edilddi.”
M
Mövzunun
“Nə öyrəndiniz” hissəsində verrilən tapşırıq dərs
d
boyu şagiirdin
öyrəəndiyi əsas biliiklərin müstəqiil olaraq ümum
miləşdirməsinə xidmət
x
edir. Şaagird
açarr sözlərdən istiffadə etməklə məətni tamamlayırr.
Şagirdlərin özllərini qiymətlənndirmələri üçünn mövzunun so
onunda “Öyrənndiklərinnizi yoxlayın” hissəsi
h
yerinə yeetirilir.
Məssələ 2. Qapaqaççanın dəstəyinə təsir
t
edən qüvvəə qolu ( ) qapa
ağa təsir edən qüvvə
q
qoluundan ( ) 6 dəfəə uzundur. Bu saddə mexanizm qüvvvədə neçə dəfə qazanc verir?
Verilir
Həlli
Hesablan
nması
Linggin tarazlıq
l2=6l1
F2/F1= l1/ l2= l1/ (6l1)=
= 1/6 
F2/F1–?
şərtinnə görə: F2/F1= l1/ l2
F2= F1/6
Cavabb: Qüvvədə 6 dəffə qazanc var
Məssələ 3. Çəkisi 1N
N olan kəsəyən vəə çəkisi 25 000 N olan fil lingdə tarazlıqdadırlar.
t
Filin
təsirr etdiyi qüvvə qollu 10 m -dir. Kəsəəyənin təsir etdiyyi qüvvə qolu nə qədərdir?
q
Verilir
Həllli
Hesabllanması
F1=1N
Lingin tarazlıq şəərtinə görə:
l1= 25000N m / 1N=250000m
F2=25000N
F2/F1= l1/ l2
C
Cavab:
250000m=
=250 km
l2=10m
l1= F2l2/ F1
l1 – ?

Dərrsin sonunda iş vərəqləri
v
yığılırr və hər şagirdinn portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. https://www.you
h
utube.com/watcch?v=5OWfxDA
AbPXY
2. https://www.you
h
utube.com/watcch?v=u3XsHvS44O7s
3. https://www.you
h
utube.com/watcch?v=cateycwFuuQg
4. http://asanfizika
h
.blogspot.ru/2013/06/cihazlar-onlayn-test.htm
ml
Qiyymətləndirmə. Müəllim dərsinn təlim nəticələərinə nail olmaaq dərəcəsini təəsnifetmə, şərhetmə, məsələqurma
m
v məsələhəlletm
və
mə meyarları üzrə qiymətlənndirə
biləər.
I səviyyə
Texxnika, məişət və
istehhsalatda tətbiq
olunnan sadə mexanizm
mləri təsnif edə
bilm
mir.

II səviyyyə
Texnika, məişət və
istehsalatda tətbiq
olunan sadə mexam
nizmləri az səhhvlərə
yol verməklə təsnif
t
edir.

IIII səviyyə
Texnikaa, məişət və
istehsalaatda tətbiq
olunan sadə
s
mexanizmləri əsasən
düzgün təsnif edir.
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IV səviyyə
Texnika,
T
məişət və
isstehsalatda tətbiqq
olunan sadə mexanizmləri dəqiq təsnnif
ed
dir.

Sadə mexanizmlərin
yaradılması və təkmilləşdirilməsində
fizikanın rolunu yalnız müəllimin köməyi
ilə şərh edir.
Sadə mexanizmlərin
tətbiqinə aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər qura bilmir və müəllimin köməyi ilə həll
edir.

Sadə mexanizmlərin
yaradılması və təkmilləşdirilməsində
fizikanın rolunu
çətinliklə şərh edir.
Sadə mexanizmlərin
tətbiqinə aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələləri
sərbəst qurur və
çətinliklə həll edir.

Sadə mexanizmlərin
yaradılması və təkmilləşdirilməsində
fizikanın rolunu qismən düzgün şərh edir.

Sadə mexanizmlərin
yaradılması və təkmilləşdirilməsində
fizikanın rolunu ətraflı və düzgün şərh
edir.
Sadə mexanizmlərin Sadə mexanizmlərin
tətbiqinə aid keyfiy- tətbiqinə aid keyfiyyət və kəmiyyət xa- yət və kəmiyyət xarakterli məsələlər sər- rakterli məsələlər
bəst qurur və əsasən sərbəst qurur və
düzgün həll edir.
düzgün həll edir.

Dərs 50 / Mövzu: BLOKLAR

Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

2.2.3. Təbiət qüvvələrinə (ağırlıq, çəki, sürtünmə, elastiklik) aid
məsələlər qurur və həll edir.
3.2.1. Texnika və istehsalatda istifadə olunan sadə mexaniki
qurğuların iş prinsiplərini izah edir.
3.2.2. Mexaniki qurğuların yaradılmasında və inkişafında fizika
elminin rolunu izah edir.
 Blokların quruluş və iş prinsipini şərh edir.
 Blokların tətbiqinə aid sadə təcrübələr nümayiş edir.
 Blokların tətbiqinə aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər
qurur və həll edir.

Sadə mexanizmlərdən biri olan blokun iş prinsipi lingə oxşayır. Şagirdlər lingin
tarazlıq şərtini yaxşı mənimsəyiblərsə, bu mövzunu öyrənməkdə çətinlikləri olmur.
Maraqoyatma dərsin əvvəlində verilən mətn və suallar əsasında yaradıla bilər. Müəllim şagirdlərin gündəlik həyatda tez-tez qarşılaşdıqları qaldırıcı kranın (fizika laboratoriyada olan model) modelini qurur, orada bloklara (tərpənən və tərpənməz) aid nümunələr göstərir. Model yoxdursa, slaydlar nümayiş etdirmək olar. Müəllim onların iş
prinsipindəki fərqlər haqqında suallar verir: “Blok nədir? Nə üçün qaldırıcı mexanizmlərdə blokdan istifadə olunur. Bloklar sistemi vasitəsilə qüvvədə əldə edilən qazancı
neçə dəfə artırmaq olar?” Şagirdlərdə yaranan fərziyyələr lövhədə yazılır və tədricən
tədqiqat sualları formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. Blokun hansı növülərini görmüsünüz? Onlar bir-birindən hansı
xüsusiyyətinə görə fərqlənir?
“Blok qüvvədə qazanc verdimi?” araşdırması icra olunur. Şagirdlər tərpənməz
blokun qüvvədə qazanc vermədiyini və yalnız qüvvənin təsir istiqamətini dəyişdiyini aşkarlayır, hadisənin baş vermə səbəbi üzərində düşünür və fərziyyələr irəli
sürürlər. Araşdırmanın müzakirəsi dərslikdəki suallar əsasında qurula bilər.
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Dife
ferensial təlim. Təlim nəticələri zəif olan və sağlamlıq imkaanları məhdud olan
şagiirdlər üçün tappşırığı bir qədərr sadələşdirməkk olar. Məsələn
n, araşdırmanı sinif
yolddaşı icra edir, özü isə müşahidəə aparıb müzakiirədə iştirak etsin.
kil etmək olar. Bu
Nəzəri materiaalla tanışlığı qrruplar, yaxud cütlərlə də təşk
man “Fəal oxu”,, “Fasilələrlə oxxu”, yaxud “İNS
SERT” üsullarından istifadə ettmək
zam
məqqsədəuyğundur.. Şagirdlərə tərrpənməz və təərpənən bloklarr nümayiş etdiirilir,
onlaarın iş prinsipi lingin tarazlıq şərtinə
ş
əsasən müqayisəli
m
şəkiildə izah olunurr. Sinifddə varsa polispaast özü, yoxdurssa onun təsviri nümayiş edilir. Materialı qrupplarla
öyrəənən zaman yaxxşı olar ki, təqddimatın hazırlannmasına yardım məqsədilə qrupplara
aşağğıdakı tip suallaardan ibarət diddaktik vərəqlər paylansın: 1. Blok
B
nədir? 2. Hansı
H
blokk tərpənən, hannsı tərpənməz adlanır?
a
3. Tərppənməz blok haansı məqsədlər üçün
ü
istiffadə olunur? 4. Tərpənən blokk hansı məqsədllər üçün istifadə olunur? 5. Təərpənənn və tərpənməz bloklara ling kimi baxmaq olarmı?
o
6. Blok
kdan istifadəyəə aid
missallar göstərin.
Bu mərhələdə “Tərpənən blokku öyrənək” araaşdırması yerinəə yetirilir. Şagirrdlər
h
də praktik
kaya tətbiq etm
məklə
öyrəəndikləri nəzərri biliklərini həəm yoxlayır, həm
“Təərpənən blokda nə qazanıldı vəə nədə itirildi?” sualını araşdırırrlar. Məlum oluur ki,
digəər sadə mexannizmlərdə olduuğu kimi, tərpəənən blokda qüvvədə
q
neçə dəfə
qazanılırsa, məsafəədə bir o qədər dəfə
d itirilir.
M
Mövzunun
“Nə öyrəndiniz” hissəsində verrilən tapşırıq dərs
d
boyu şagiirdin
öyrəəndiyi əsas biliiklərin müstəqiil olaraq ümum
miləşdirməsinə xidmət
x
edir. Şaagird
açarr sözlərdən istiffadə etməklə məətni tamamlayırr.
Şagirdlərin özzlərini qiymətlləndirmələri üççün mövzunun
n sonunda “Öyyrəndikllərinizi yoxlayıın” hissəsində verilən tapşırıqqlar yerinə yettirilə bilər. Onnların
bəzilərinin cavabı belədir:
b
T
bloklaa qaldırılan cism
min çəkisi 12800 N, ipin sərbəsst ucunun yerdə
dəyiş1. Tərpənən
məssi 10 m-dir.
4. Tərpənməz
T
bloklla qaldırılan cissmin çəkisi 640 N-dir.
Dərrsin sonunda iş vərəqləri
v
yığılırr və hər şagirdinn portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. https://www.you
h
utube.com/watcch?v=3hjXlj1Eppk0
2. https://www.you
h
utube.com/watcch?v=o6QAx2lee-yA
3. http://ederslik.ed
h
du.az/books/15//units/unit-5/pagge108.xhtml
Qiyymətləndirmə. Müəllim dərsinn təlim nəticələərinə nail olmaq
q dərəcəsini şərrhetmə, nümayişetmə, məsələqurma və məsələhəlleetmə meyarları üzrə qiymətlənndirə
biləər.
I səviyyə
II səviyyyə
IIII səviyyə
IV səviyyə
Blokkların quruluş vəə Blokların quruuluş və Bloklarıın quruluş və Blokların
B
quruluş və
iş prrinsipini ciddi
iş prinsipini çəətinliklə iş prinsiipini əsasən
işş prinsipini dəqiqq
səhvvlərə yol verməkllə şərh edir.
düzgün şərh edir.
şəərh edir.
şərhh edir.
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Blokların tətbiqinə aid
sadə təcrübələri yalnız
müəllimin köməyi ilə
nümayiş edir.

Blokların tətbiqinə aid
sadə təcrübələri sərbəst, lakin kiçik səhvlərə yol verməklə
nümayiş edir.
Blokların tətbiqinə
Blokların tətbiqinə
aid keyfiyyət və
aid keyfiyyət və
kəmiyyət xarakterli kəmiyyət xarakterli
məsələləri yalnız mü- məsələləri sərbəst
əllimin köməyi ilə qu- qurur və çətinliklə
rur və həll edə bilmir. həll edir.

Blokların tətbiqinə aid Blokların tətbiqinə aid
sadə təcrübələri əsasən sadə təcrübələri tam
düzgün nümayiş edir. dəqiq nümayiş edir.
Blokların tətbiqinə
aid keyfiyyət və
kəmiyyət xarakterli
məsələləri sərbəst qurur və əsasən düzgün
həll edir.

Blokların tətbiqinə
aid keyfiyyət və
kəmiyyət xarakterli
məsələlər düzgün
qurur və həll edir.

Dərs 51/ MƏSƏLƏ HƏLLİ
Burada “Çalışma-12”-də verilən tapşırıqlar həll edilə bilər:
1. C.: qazanc vermir 2. C.: 3. 3. C.: 10 m; 600 N. 4. C.: 22 m.

Dərs 52 / Mövzu: MAİL MÜSTƏVİ

Alt
STANDARTLAR

2.2.3. Təbiət qüvvələrinə (ağırlıq, çəki, sürtünmə, elastiklik) aid
məsələlər qurur və həll edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür,
hesablamalar aparır.
3.2.1. Texnika və istehsalatda istifadə olunan sadə mexaniki
qurğuların prinsiplərini izah edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Mail müstəvidən istifadənin fiziki əsasını şərh edir.
 Mail müstəvinin tətbiqinə aid sadə təcrübələr nümayiş edir.
 Mail müstəvinin tətbiqinə aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli
məsələlər qurur və həll edir.

İstənilən sadə mexanizmi öyrətmək üçün, şagirdlərə əvvəlcə onun iş prinsipi və
harada rast gəlmələri haqqında məlumat verilir. Mail müstəvini gündəlik həyatda
rast gəlinən nümunələr əsasında izah olunması məqsədəuyğundur.
Dərsdə əvvəlki iki dərsin materialları ilə fəndaxili inteqrasiya təmin edilməlidir.
Şagirdlərin “Riyaziyyat” fənnindən öyrəndikləri üçbucağın xassələri və onun
tətbiqi haqqında əldə etdikləri məlumatlar əsasında fənlərarası əlaqə də yaradıla bilər. Dərslikdə verilən mətn və suallar vasitəsilə, yaxud gündəlik həyatda mail müstəvilərə aid nümunələr göstərməklə maraqoyatma mərhələsi həyata keçirilir.
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Şaggirdlərdə yaranaan fərziyyələr lövhədə yazılıır və tədricən
n tədqiqat suaalları
form
malaşdırılır.
Təd
dqiqat suallarıı. Mail müstəviddən hansı məqssədlər üçün istif
ifadə edilir? Onndan
istiffadənin fiziki əssası nədir?
“Nə üçün cism
mi mail müstəvii boyunca qaldıırmaq daha asaandır?” adlı araaşdırmadda məqsəd maiil müstəvi üzərrin ilə cismi qaaldıranda daha kiçik qüvvə təətbiq
olm
masını müşahidəə etməkdir. Şaggirdlər mail müüstəvinin hündü
ürlüyünü artırddıqda
darttı qüvvəsi ilə cismə təsir edənn ağırlıq qüvvəssinin nisbətlərin
nin azaldığı, əkksinə
hünndürlük azaldıqdda isə bu nisbəttin artdığını aşkkar edirlər. Araşdırmanın müzzakirəsii dərslikdəki suaallar əsasında quurula bilər.
Bu mərhələ nəzəri
n
məlumaatın lakonikliyiini və əvvəlki araşdırma iləə sıx
əlaqqəsini nəzərə almaqla qrup fəaaliyyəti şəklindəə aparıla bilər. Təqdimatın
T
bu suals
lar ətrafında hazırllanması tövsiyəə edilir: 1. Mail müstəvi nədir?? 2. Mail müstəəvidə
min tarazlıq şəərti necə ifadə edilir? 3. Maiil müstəvidə qü
üvvədə əldə eddilən
cism
qazanc nədən asılıddır?
“Öyrəndiklərinnizi tətbiq edin”” mərhələsində şagirdlər mail müstəviyə aid məsələə həlli ilə bilikləərini yoxlayırlarr və möhkəmlənndirirlər.
Məssələ 1. Kütləsi 80
8 kq olan boyaq çəlləyi 5 m uzunluqlu maill müstəvi üzrə bərab
bər sürətlə diyirləttdirilərək 1 m hündürlüyə
h
qalddırmaq üçün nəə qədər qüvvə təətbiq
olunnar? Qüvvədə nə qədər qaazanc əldə oluundu (sürtünm
mə nəzərə alınnmır,
g=110N/kq)?
Verilir
m=80kq,
l=55m; h=1m,
g=110N/kq.
F–?? Fa/F–?

Həllli

Hesab
blanması
F=
=(80kq)·(10N/kkq)·(1m/5m)=1660N,
Fa/F=
=5/1=5
Caavab: Qüvvə 16
60 N, qazanc 5 dəfə.
d

Fa/F=l/h,
F=Fa·h/l=mg·h//l.
F

Məssələ 2. Kütləsi 120
1 kq olan cissmi hündürlüyüü 4 m olan maill müstəvi üzrə bərab
bər sürətlə qaldırrmaq üçün onaa 600 N qüvvəə tətbiq olunurr. Mail müstəvvinin
uzunluğunu təyin edin
e
(sürtünmə nəzərə
n
alınmır,gg=10N/kq).
Verilir
m=120kq; h=4m,
F=6600 N; g=10N/
N/kq.
l–?

Həllli
nması
Hesablan
=l/h
l=(120kkq)·(10N/kq)·4m
m/600N=8m
Fa/F=
m
l=Fah/F=
=mgh/F Cavab: Mail müstəvinin uzunluğu 8 m.

Dərsin “Nə öyrrəndiniz” mərhəələsində müəllim
m ümumiləşdirm
mə aparır. Şagirrdlər
dərsslikdə verilmiş fikirləri açar söözlərdən istifadəə edərək tamamllayırlar.
Dərrsin bu mərhələəsi oyun - tapmaca formasındaa da keçirilə bilər: yazı taxtasınndan
dairrəvi lövhə asıılır, onun arxasında dərsə aid açar sözlər yazılır. Dəərsdə
öyrəəndikləri məlum
matlar əsasındaa lövhədə gizləədilmiş açar sö
özlərinə aid suuallar
veriilir. Şagirdlər həmin
h
xüsusiyyyətlərə uyğun olaraq
o
gizlədilm
miş anlayışları təyin
t
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edirlər. Anlayışların müəyyən edilməsində şagirdlər çətinlik çəkərlərsə, müəllim bu
anlayışa dair əlavə xüsusiyyətlər sadalaya bilər. Şagirdlər öz fərziyyələrini
söylədikdən sonra lövhə açılır, gizlədilən anlayış nümayiş etdirilir.
Şagirdlərin özlərini qiymətləndirmələri üçün mövzunun sonunda “Öyrəndiklərinizi yoxlayın” hissəsində verilən tapşırıqlar yerinə yetirilə bilər:
2. Üçüncü mail müstəvi qüvvədə daha böyük qazanc verir:Fa/F=3l/h.
Dərsin sonunda iş vərəqləri yığılır və hər şagirdin portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. https://www.youtube.com/watch?v=5OWfxDAbPXY
2. https://www.youtube.com/watch?v=zZs5lCYuHT8
3. http://www.fenokulu.net/yeni/Fen-Konulari/Konu/_0_128.html
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini şərhetmə, nümayişetmə, məsələqurma və məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə
bilər.
I səviyyə
II səviyyə
Mail müstəvidən isti- Mail müstəvidən istifadənin fiziki əsasını fadənin fiziki əsasını
şərh edir.
şərh edir.
Mail müstəvinin tətbi- Mail müstəvinin tətbiqinə aid sadə təcrübə- qinə aid sadə təcrübələri yalnız müəllimin ləri sərbəst, lakin kiçik
köməyi ilə nümayiş
səhvlərə yol verməklə
edir.
nümayiş edir.
Mail müstəvinin tətbi- Mail müstəvinin tətbiqinə aid keyfiyyət və qinə aid keyfiyyət və
kəmiyyət xarakterli kəmiyyət xarakterli
məsələləri yalnız mü- məsələləri sərbəst
əllimin köməyi ilə qu- qurur və çətinliklə
rur və həll edə bilmir. həll edir.

III səviyyə
Mail müstəvidən istifadənin fiziki əsasını
şərh edir.
Mail müstəvinin tətbiqinə aid sadə təcrübələri əsasən düzgün
nümayiş edir.

IV səviyyə
Mail müstəvidən istifadənin fiziki əsasını
şərh edir.
Mail müstəvinin tətbiqinə aid sadə təcrübələri tam dəqiq nümayiş
edir.

Mail müstəvinin tətbiqinə aid keyfiyyət və
kəmiyyət xarakterli
məsələləri sərbəst qurur və əsasən düzgün
həll edir.

Mail müstəvinin tətbiqinə aid keyfiyyət və
kəmiyyət xarakterli
məsələlər düzgün
qurur və həll edir.

Dərs 53 / Mövzu: MEXANİKANIN QIZIL QAYDASI.
MAİL MÜSTƏVİNİN FAYDALI İŞ ƏMSALI (FİƏ)

Alt
STANDARTLAR

2.2.3. Təbiət qüvvələrinə (ağırlıq, çəki, sürtünmə, elastiklik) aid
məsələlər qurur və həll edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamalar aparır.
3.2.1. Texnika və istehsalatda istifadə olunan sadə mexaniki qurğuların prinsiplərini izah edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Mexanikanın “qızıl qaydası”nın mahiyyətini şərh edir.
 Mail müstəvidə mexanikanın “qızıl qaydası”nın “pozulmasına”
aid sadə təcrübələr nümayiş edir.
 Mail müstəvinin FİƏ-nin təyininə aid keyfiyyət və kəmiyyət
xarakterli məsələlər qurur və həll edir.
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“Meexanikanın qızııl qaydası” anlaayışının adı çəkiilməsə də o, bö
ölmənin bütün mövm
zulaarının tədrisində (ling, blok vəə mail müstəvinin tarazlıq şərrtləri) dəfələrlə təkrarlanır: məsafədə neçə dəfə itiriliirsə, qüvvədə o qədər dəfə qazzanılır. Ona görrə də
sadəə mexanizmlərddə mexaniki işddə qazanc olmuur. Lakin bu qaayda heç də həm
mişə
dəqqiqliklə ödənmirr. Bu reallığı həəm müşahidə ettmək, həm də nəəzəri əsaslandırrmaq
baxxımından mövzuuya “Faydalı iş əmsalı” kimi yeeni anlayış daxiil edilmişdir.
Mövzuya başlaamaq üçün dərsslikdə verilmiş sual üzrə disk
kussiya təşkil ettmək
olarr. Müzakirə proosesində irəli süürülən fərziyyəllər əsasında təd
dricən tədqiqat sualı
form
malaşdırılır.
Təd
dqiqat sualı. Saadə müstəvilər işdə
i
qazanc veriirmi? Niyə?
“Sadə mexanizzm işdə qazancc verirmi?” araaşdırması kəmiy
yyət xarakterli eksdən qüvvə 1000 N,
periimental məsələ kimi həll olunnur. Lingin bir tərəfinə təsir ed
həm
min tərəfin yerddəyişməsi isə 0,33 m-dir. Bu zam
man lingin digər ucu 200 N qüüvvənin təsiri altında 1,5 m yerini dəyyişir. Təbii ki, liingin hər iki uccuna təsir edən qüvvələərin gördüyü işlər eynidir: A1=A2. Araşddırmada nəticən
ni şagirdlər özləri
ö
çıxaarırlar: sadə mexxanizmdə işdə qazanc
q
yoxdur.
Dife
ferensial təlim. Təlim nəticələəri zəif olan və sağlamlıq imkanları məhdud olan
şagiirdlərin aktiv işştirakını təmin etmək üçün buu tapşırığı bir qədər
q
sadələşdirrmək
olarr. Məsələn, meexaniki işin tərrif və düsturu soruşula,
s
lingin
n qoluna təsir edən
e
qüvvvə ilə yerdəyişm
mənin hasilininn mexaniki işə bərabər
b
olduğu xatırladıla
x
bilər..
Nəzəri məlumaata “Mexanikannın qızıl qaydaası hər zaman ödənirmi?”
ö
suallı ilə
başllamaq məqsəddəuyğundur. Dərslikdə bu barədə müfəssəəl məlumat veerilir.
Şaggirdlər əmin ediilir ki, sürtünm
mə olan yerdə “qızıl
“
qayda”,  işlərin bərabəərliyi
pozzulur. Mexanizm
min faydalı iş əmsalını
ə
müəyyənləşdirən “üm
mumi iş” və “fayydalı
iş” anlayışları
a
aydıınlaşdırılır.
“Mail müstəvinnin FİƏ-nı təyinn edək” araşdırm
masında isə şag
girdlər öyrəndikkləriƏ-nı düstura əssasən hesablayırrlar. Müzakirə “Ma“
ni təətbiq edir, mail müstəvinin FİƏ
il müstəvinin
m
FİƏ neçə
n
faiz oldu? Bu nə deməkdiir?” sualları ətraafında qurula biilər.
Dərsin “Nə öyrrəndiniz” mərhəələsində müəllim
m ümumiləşdirm
mə aparır. Şagirrdlər
dərsslikdə verilmiş tapşırıqları
t
açarr sözlərdən istiffadə edərək tam
mamlayırlar.
Şagirdlərin özləərini qiymətlənddirmələri üçün mövzunun sonu
unda “Öyrəndikklərinizii yoxlayın” hisssəsi yerinə yetirrilir. Burda iki tapşırıq
t
və bir məsələ
m
əsasında FİƏ
haqqqında nə öyrənndiklərini yoxlaayırlar. 3№-li tapşırıq aşağıd
dakı kimi həll edilə
e
biləər.
3. Kütləsi
K
15kq olaan yükü mail müüstəvi üzrə bəraabər sürətlə qalldırarkən dinam
momettr 40N göstərir. Mail müstəviniin uzunluğu 1,8 m, hündürlüyü
ü 30 sm –dir. Maail
müsstəvinin FİƏ –nı hesablayın (g=
=10 N/kq).
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Verilir
m=15kq
F=40N
l=1,8m
h=30sm
g=10 N/kq

Çevirmə

Həlli



∙ 100%



Hesablanması
15 ∙ 10 ∙ 0,3
∙ 100%
40 ∙ 1,8

62,5%

0,3 m

Dərsin sonunda iş vərəqləri yığılır və hər şagirdin portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. https://www.youtube.com/watch?v=jYcIzWuls3g
2. http://ederslik.edu.az/books/15/units/unit-5/page112.xhtml
3. https://vimore.org/watch/jYcIzWuls3g/mexanikanin-qizil-qaydasi/
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini şərhetmə, nümayişetmə, məsələqurma və məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə
bilər.
I səviyyə
Mexanikanın “qızıl
qaydası”nın mahiyyətini yalnız müəllimin
köməyi ilə şərh edir.
Mail müstəvidə mexanikanın “qızıl qaydası”nın “pozulmasına” aid sadə təcrübələr tez-tez səhvlərə
yol verməklə nümayiş
edir.
Mail müstəvinin FİƏnin təyininə aid keyfiyyət və kəmiyyət
xarakterli məsələlər
yalnız müəllimin köməyi ilə qurur və ciddi səhvlərə yol verməklə həll edir.

II səviyyə
Mexanikanın “qızıl
qaydası”nın mahiyyətini çətinliklə şərh
edir.
Mail müstəvidə mexanikanın “qızıl qaydası”nın “pozulmasına” aid sadə təcrübələr az səhvlərə yol
verməklə nümayiş
edir.
Mail müstəvinin FİƏnin təyininə aid keyfiyyət və kəmiyyət
xarakterli məsələlər
sərbəst qurur və
çətinliklə həll edir.

III səviyyə
Mexanikanın “qızıl
qaydası”nın mahiyyətini əsasən düzgün
şərh edir.
Mail müstəvidə mexanikanın “qızıl qaydası”nın “pozulmasına” aid sadə təcrübələr qismən düzgün
nümayiş edir.

IV səviyyə
Mexanikanın “qızıl
qaydası”nın mahiyyətini ətraflı və dəqiq
şərh edir.
Mail müstəvidə mexanikanın “qızıl qaydası”nın “pozulmasına” aid sadə təcrübələr tam düzgün nümayiş edir.

Mail müstəvinin FİƏnin təyininə aid keyfiyyət və kəmiyyət
xarakterli məsələlər
sərbəst qurur və əsasən düzgün həll edir.

Mail müstəvinin FİƏnin təyininə aid keyfiyyət və kəmiyyət
xarakterli məsələlər
düzgün qurur və həll
edir.

Dərs 54 / MƏSƏLƏ HƏLLİ
Burada “Çalışma-13”-də verilən tapşırıqlar həll edilə bilər:
1. C.: 1,8 m.

2. C.: 1 m. 3. C.:

A1  A3  A2
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4. C.: 400 C. 5. C.: 1000N.

Dərs 55 / Mövzu: CİSMİN TARAZLIĞI

Alt
STANDARTLAR

2.2.3. Təbiət qüvvələrinə (ağırlıq, çəki, sürtünmə, elastiklik) aid
məsələlər qurur və həll edir.
3.2.1. Texnika və istehsalatda istifadə olunan sadə mexaniki
qurğuların prinsiplərini izah edir.
3.2.2. Mexaniki qurğuların yaradılmasında və inkişafında fizika
elminin rolunu izah edir.

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Cismin dayanıqlıq şərtlərini şərh edir.
 Tarazlığı növlərinə görə fərqləndirir.
 Tarazlığın növlərini və tətbiqlərini sadə təcrübələrlə nümayiş edir.
 Tarazlığın növləri və tətbiqlərinə aid kəmiyyət və keyfiyyət
xarakterli sadə məsələlər qurur və həll edir.

Şagirdlərin gündəlik həyatda rast gəldikləri hadisələrdən biri tarazlıq hadisəsidir.
Bu baxımdan hündür qüllələrin, yamaclarda tikilən çoxmərtəbəli binaların tarazlıqda qalma qanunauyğunluqlarını öyrətmək mühüm elmi-praktik əhəmiyyət kəsb
edir.
Maraqoyatma dərslikdə verilən mətn və suallar vasitəsilə yaradılması məqsədəuyğundur. Müəllim “Formula-1” yarışlarında iştirak edən avtomobillərin nə üçün
enli və yerə maksimum yaxın olması barədə fikir mübadiləsi apara bilər. Müzakirə
prosesində irəli sürülən fərziyyələr əsasında tədricən tədqiqat sualları
formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. Hündür tikililərin dayanıqlığı hansı şərtlərin yerinə yetirilməsi
ilə təmin olunur? Cismin tarazlıq vəziyyətində olması nə deməkdir?
Şagirdlər “Piza qülləsi hazırlayaq” araşdırmasında karton və skotçdan istifadə
etməklə silindrik forma hazırlayırlar. Tribometrin mailliyini artırmaqla “qüllənin”
aşdığı anı müşahidə edirlər. “Hansı halda qüllə daha dayanıqlı halda olur?” və
“Müəyyən maillikdə qüllənin aşmasına səbəb nədir?” suallarına şagirdlərin
fərziyyələri dinlənir, maraq doğuranları lövhədə yazılır.
Diferensial təlim. Təlim nəticələri zəif olan və sağlamlıq imkanları məhdud olan
şagirdlər üçün müəllim bir qədər fərqli tapşırıqlar verə bilər. Belə şagirdlərə qrupda, yaxud hər hansı bir şagirdlə birgə işləmək məsləhət görülə bilər. Təcrübənin
gedişində asan işləri və qeydlər aparılmasını belə şagirdlərə tapşırmaq olar.
Tarazlığın növləri haqqında yeni biliklər şagirdlərlə müsahibə ilə verilməsi
məqsədəuyğundur. Bu zaman suallar elə qoyulur ki, həmin sualda nə
soruşulduğuna dair şagirdlər üçün “ipucu” olsun: 1. Hansı cisim daha dayanıqlıdır:
dayaq sahəsi böyük, yoxsa kiçik olan cisim? 2. Hansı cisim daha dayanıqlıdır:
cismin ağırlıq mərkəzi (ağırlıq qüvvəsinin tətbiq olunduğu nöqtə) Yerə yaxın,
yoxsa Yerdən uzaq olan cisim? 3. Hansı halda cisim aşar: ağırlıq qüvvəsinin təsir
uzantısı dayaq sahəsindən çıxdığı yoxsa çıxmadığı halda? Bu suallar nümayiş
təcrübələri ilə müşayiət edilir.
“Öyrəndiklərinizi tətbiq edin” mərhələsində, yaradıcı tətbiqetmə məqsədilə
“Cismin ağırlıq mərkəzini təyin edək” araşdırması yerinə yetirilir. Şagird təcrübəni
111

yyerinə yetirdikddən sonra düzggün nəticəni çəttinlik çəkmədən çıxarır. Təcrrübə ya
fr
frontal,
yaxud daa qruplarla icra oluna bilər.
Mövzunun “Nə
“
öyrəndinizz” hissəsində veerilən tapşırıq dərs
d
boyu şagirddin öyrəəndiyi əsas bilikklərin müstəqil olaraq ümumiləəşdirməsinə xid
dmət edir. Məsəələn:
A
Ağırlıq
mərkəzi ağırlıq qüvvəsinin tətbiq olundduğu nöqtədir. Cisim
C
o zaman aşır ki,
a
ağırlıq
qüvvəsinnin təsir uzantısıı onun dayaq saahəsindən çıxsın
n.
T
Tarazlığın
növlərinin energetik baxımdan öyyrənilməsi məq
qsədəuyğundur,, çünki
şagirdlərin əvəzləyici qüvvə veektorunun paralleloqram qaydası ilə təyin edillməsinə
d lazımi riyazzi məlumatları yoxdur.
dair
y
“Öyrəndikləərinizi yoxlayınn” mərhələsindəə verilən tapşırrıqlar şagirdlərddə dərs
b
boyu
məsələ həlll etmə bacarığınnı inkişaf etdirir:
M
Məsələ
1. 1 və 2 cisimləri fərqsiz, 3 cismi isə dayanıqlı
d
tarazlııqdadır.
M
Məsələ
2. Ağırllıq qüvvəsinin uzantısının
u
dayyaq sahəsindən kənara çıxan a və b
e
evləri
aşır.
D
Dərsin
sonunda iş vərəqləri yığğılır və hər şagirrdin portfoliosun
na əlavə olunurr.
E
Elektron
resursslar.
1 https://www.yyoutube.com/waatch?v=IV9RiJooLnck
1.
2 http://ederslikk.edu.az/books/115/units/unit-5/ppage116.xhtml
2.
Qiymətləndirm
Q
mə. Müəllim dərrsin təlim nəticələrinə nail olm
maq dərəcəsini şərhetm fərqləndirm
mə,
mə, nümayişetm
mə, məsələqurma və məsələhəlletmə meyarlaarı üzrə
q
qiymətləndirə
biilər.
I səviyyə
Cismin dayanıqlıqq
C
şərtlərini səhv şərhh
e
edir.
T
Tarazlığı
növlərinəə
g yalnız müəllim
görə
min
k
köməyi
ilə fərqlənddirir.
T
Tarazlığın
növləriini
v tətbiqlərini saddə
və
təəcrübələrlə yalnızz
m
müəllimin
köməyyi ilə
n
nümayiş
edir.
T
Tarazlığın
növlərii və
təətbiqlərinə aid kəəm
miyyət
və keyfiyyyət
x
xarakterli
sadə məəsələələr yalnız müəlliimin
k
köməyi
ilə qurur və
v
h edir.
həll

II səvviyyə
Cismin dayyanıqlıq
şərtlərini çəətinliklə
şərh edir.
Tarazlığı nöövlərinə
görə az səhvvlərə yol
verməklə fəərqləndirir.
Tarazlığın növlərini
n
və tətbiqlərrini sadə
təcrübələrləə sərbəst,
lakin çətinliiklə
nümayiş eddir.
Tarazlığın növləri
n
və
tətbiqlərinəə aid kəmiyyət və keyfiyyət
k
xarakterli sadə məsələləri sərbəsst qurur və
çətinliklə həll edir.

III səviyyə
Cism
min dayanıqlıq
şərtləərini əsasən
düzgün şərh edir.
Tarazzlığı növlərinə
görə əsasən düzgün
fərqləəndirir.
Tarazzlığın növlərini
və təttbiqlərini sadə
təcrüübələrlə sərbəst
və qiismən düzgün
nümaayiş edir.
Tarazzlığın növləri və
tətbiqqlərinə aid kəmiyyyət və keyfiyyət
xarakkterli sadə məsələlər sərbəst qurur və
əsasəən düzgün həll
edir.
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IV səviyyyə
Cismin dayanıqqlıq
şərtlərini ətraflıı və
düzgün şərh eddir.
Tarazlığı növlərrinə
görə tam dəqiq
fərqləndirir.
Tarazlığın növllərini
və tətbiqlərini sadə
s
təcrübələrlə tam
m
düzgün nümayiiş edir.
Tarazlığın növlləri və
tətbiqlərinə aid kəmiyyət və keyfi
fiyyət
xarakterli sadə məsələlər qurur və düzgün
d
həll edir.

V TƏDRİS VA
AHİDİ ÜZRƏ KİÇİK
K
SUMM
MATİV QİYMƏ
ƏTLƏNDİRMƏ
Ə
1. Tərpənməz
T
blokk hansı rəqəmlə işarə
edillmişdir?
А) 1, 4 və 5
B) Yalnız 2
C)) 2 və 3 D) Yalnnız 1
Е) Yalnız
Y
3




FF




2. Şəəkildə təsvir olunnan lingin sağ qo
olundan hər birinnin
çəkissi 8N olan iki yükk asılmışdır. Lin
ng tarazlıqdadır.
Dinaamometrin göstərrişini təyin edin (lingdə
(
bölgüləraarası
məsaafələr eynidr).
А)) 12
1 N B) 48 N C) 16 N D) 8 N Е) 24 N
l1=24
4 sm

PP

3. Şəkildə
Ş
tarazlıqqda olan çəkisizz ling təsvir eddilir. l2
qüvvvə qolunu təyinn edin.
А) 0,6
0 sm B) 6 sm
m C) 12 sm
D)) 2 sm Е) 1,2 sm
s

O
4N

4. Kütləsi
K
3t olan avtobus
a
bloklarr sistemində bərrabər sürətlə
qalddırmaq üçün
qüvvəsinin modulu
m
nə qədəər olmalıdır
(g=10N/kq)?
А) 3 kN
B 15 kN
B))
C) 30 kN
D) 1,5 kN
Е 150 kN
Е)
5. Kütləsi
K
150 q olaan cisim hündürrlüyü 20 sm, uzuunluğu 60 sm
olann mail müstəvi üzrə
ü bərabər sürəətlə qaldırmaq üççün nə qədər
qüvvvə tətbiq olunmaalıdır (sürtünmə nəzərə
n
alınmır, g=10N/kq)?
g
А) 15 N B)) 0,5 N C) 3 N
D) 1,5 N
Е) 1 N
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l2=?

488 N

6. Şəkildə çay gəmisinin ön kəsiyinin müxtəlif vəziyyəti təsvir edilir. Gəmi hansı
vəziyyətdə olduqda aşmaz?


1

2



FArximed



B) Yalnız 2



FArximed



mg

А)) 1 və 3

FArximed

3



mg

mg

C) Yalnız 3 D) Yalnız 1

Е) 2 və 3

7. Kütləsi 25kq olan yük tərpənməz blokla bərabərsürətlə qaldırıldıqda 1000C iş
görülür. Yük hansı hündürlüyə qaldırılmışdır (sürtünmə nəzərə alınmır,
g=10N/kq)?
A) 40 m
B) 2 m
C)) 4 m
D) 20 m
E) 7,5 m
8. Lingin uzun qoluna 50N qüvvə tətbiq etməklə 20 kq kütləli yük bərabər sürətlə qaldırılır. Lingin uzun qolu 1m olarsa, kiçik qolun
uzunluğunu təyin edin (g=10N/kq).
A) 4sm B) 40sm C) 50sm D)) 25sm E) 20sm





9. Eyni kütləli iki cisim hündürlükləri müxtəlif olan mail müstəvilərdə F1 və F2
qüvvələrinin təsiri ilə bərabər sürətlə qaldırılır. Qüvvələrin modulları arasında
hansı münasibət doğrudur (sürtünmə nəzərə alınmır)?
l2=4 m
l1=4 m



F2
h2=2m



h1=1m F1

A) F1  2 F 2 B)) F 2  2 F1 C) F 1  F 2 D) F1  4 F 2
10. Hansı mail müstəvi qüvvədə daha çox qazanc verər?

h
3
А) 2 və 3

2h
4l

l

1

h
l

B) Yalnız 2 C)) Yalnız 3 D) Yalnız 1
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E) F 2  4 F1

2
Е) 1 və 2

TƏDRİS VAHİDİ – 6
MEXANİKİ RƏQSLƏR VƏ DALĞALAR

TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ
REALLAŞDIRILACAQ ALT STANDARTLAR
1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir
1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib təqdim edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamalar aparır.
3.2.1. Texnika və istehsalatda istifadə olunan sadə mexaniki qurğuların iş
prinsiplərini izah edir.
3.2.2. Mexaniki qurğuların yaradılmasında və inkişafında fizika elminin rolunu
izah edir.
TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ ÜMUMİ SAATLARIN MİQDARI: 10 saat
KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ:
1 saat
BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ:
1 saat
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Dərs 57 / Mövzu: RƏQSİ HƏRƏKƏT. MEXANİKİ RƏQSLƏR

Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib təqdim
edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə edir.
3.2.2. Mexaniki qurğuların yaradılmasında və inkişafında fizika
elminin rolunu izah edir
 Rəqsi həırəkəti digər hərəkət növlərindən fərqləndirir.
 Mexaniki rəqslərə dair müşahidələrini təqdim edir.
 Mexaniki rəqslərə dair sadə təcrübələr nümayiş edir.

Rəqsi hərəkət təbiət və texnikada ən çox rast gəlinən hərəkətlərdən biridir. Belə hərəkəti öyrənmək, təsvir etmək və onu xarakterizə edən kəmiyyətlər arasındakı asılılıqları müəyyənləşdirmək mühüm elmi-metodik əhəmiyyət kəsb edir.
Maraqoyatma dərslikdəki materialdan əlavə belə bir müsahibə ilə də yaradıla bilər:
düzxətli bərabərsürətli hərəkəti çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdən nə ilə fərqlənir?
Bu hərəkətlər hansı fiziki kəmiyyətlərlə xarakterizə edilir? Bir nöqtə ətrafında fasiləsiz
olaraq sağa-sola, yuxarı-aşağı baş verən hərəkət rəqsi hərəkət öyrəndiyiniz mexaniki
hərəkətlərdən nə ilə fərqlənir, onlar hansı fiziki kəmiyyətlərlə xarakterizə olunur? və s.
Müzakirə prosesində irəli sürülən fərziyyələr əsasında tədricən tədqiqat sualları
formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. Hansı hərəkətlər rəqsi hərəkət adlanır? Mexaniki rəqsləri hansı
cihazlarla tədqiq etmək olar?
Mövzu tamamilə yeni olduğundan müəllim tərəfindən izah edilməsi məqsədəuyğundur. Sinfin hazırlıq səviyyəsindən asılı olaraq dərslikdə verilən materialdan
əlavə rəqsi hərəkət enerji baxımından da izah edilə bilər. Bu halda izahat aşağıdakı
istiqamətdə verilə bilər:
 rəqqasın dayanıqlı tarazlıq vəziyyətində minimal potensial enerji səviyyəsində olması;
 rəqqas tarazlıq vəziyyətindən çıxarıldıqda, onun əlavə potensial enerji alması;
 tarazlıqdan çıxarılan rəqqas sərbəst buraxıldıqda onun minimal enerji səviyyəsinə, tarazlıq vəziyyətinə doğru hərəkətə gəlməsi;
 rəqqasın hərəkəti zamanı potensial enerjinin kinetik enerjiyə çevrilməsi və bu
enerjinin hesabına tarazlıq vəziyyətindən keçib hərəkəti davam etməsi;
 sürtünmə qüvvəsi olmadıqda rəqqasda enerji çevrilməsinin təkrarlanması.
Başqa sözlə, rəqsi hərəkət enerji dəyişikliyinin təkrarlanması kimi də ifadə edilə bilər.

“Yaylı rəqqasla tanış olaq” adlı araşdırma yerinə yetirilir. Şagirdlərin diqqəti
yaylı rəqqasa yönəldilir, onlarda yaranan fərziyyələr dinlənir. Araşdırma zamanı
cismin ətaləti, trayektoriya, yerdəyişmə, sürət, təcil, ağırlıq qüvvəsi, elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi, gərilmə qüvvəsi haqqında məlum biliklər xatırlanır, uyğun
standartların reallaşdırılma prosesi davam etdirilir. Müəllim araşdırma zamanı ipli
rəqqasın uzunluğunun düzgün ölçülməsinə (ipin asıldığı nöqtədən kürəciyin mərkəzinə
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qəddər olan məsafə), rəqqası hərəkəətə gətirərkən onnu tarazlıq vəziy
yyətindən 3-60 bucaq
b
altınnda uzaqlaşdırıbb-buraxmaq lazzım olduğunu şaagirdlərin diqqəətinə çatdırır. Çünki
Ç
sonrrakı dərslərdə rəəqqasın perioduu təyin edilərkənn bu mütləq nəzərə alınmalıdır. Müzakiirə dərslikdəki suuallar əsasında qurula
q
bilər.
Mövvzunun “Bilirsiinizmi” hissəsinndə şagirdlər illk kəfkirli saatıın 1656-cı ildə hollandd alimi Hüygens tərəfindən hazzırlandığı haqqıında məlumat əlldə edirlər.
“
“Rəqsi
hərəkətii öyrənməkdə davam
d
edək” araaşdırmasında şaagirdlər nəzəri bilikb
lərinni ipli rəqqasınn öyrənilməsinəə tətbiq edir, rəəqslərin baş verrmə səbəbini qüüvvə
baxxımından araşdırırlar. Bu sinifddə riyazi rəqqassın tədqiq edilm
məsi məqsədəuyyğun
deyyildir.
M
Mövzunun
“Nəə öyrəndiniz” hissəsində veriilmiş tapşırıq dərs
d
boyu şagiirdin
öyrəəndiyi əsas billiklərin müstəqqil olaraq ümuumiləşdirməsinəə xidmət edir: Hər
hannsı prosesin zam
man keçdikcə eyni
e
ilə (yaxudd təqribən eynii ilə) təkrarlanm
ması
mexxaniki rəqs deyilir. Mexaniki hərəkətin
h
zamann keçdikcə təkrarrlanmasından ibbarət
prosses isə rəqs adllanır. Bu rəqsləəri müşahidə ettmək üçün yayllı rəqqas və yaa ipli
rəqqqas istifadə olunur.
v
sual və tapŞagirdlər dərsinn “Öyrəndikləriinizi yoxlayın” mərhələsində verilmiş
şırıqqlar əsasında rəəqsi hərəkətlər haqqında
h
nə öyrrəndiklərini müəəyyən edirlər.
Ev tapşırığı kimi ipə
i bağlanmış kürəciyi üfüqi müstəvidə fırlaadaraq divarda kölgəsiinin hərəkətini izləməyi
i
və nətticə çıxarmağı taapşırmaq olar.
Dərrsin sonunda iş vərəqləri
v
yığılırr və hər şagirdinn portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. http://ederslik.ed
h
du.az/books/15//units/unit-6/pagge120.xhtml.
2. http://www.feno
h
odevi.com/3sinif-fen-konulari/vvarliklarin-hareket-ozellikleri?
ref=
=bulabul.com
3. http://www.ders
h
ml.
teknik.com/20115/10/sallanma--hareketine-orneekler-afisi-3.htm
Qiyymətləndirmə. Müəllim dərsinn təlim nəticələrrinə nail olmaq
q dərəcəsini fərqqləndirm
mə, təqdimetmə,, nümayişetmə meyarları
m
üzrə qiymətləndirə
q
bilər.
b
I səviyyə
Rəqqsi həırəkəti digərr
hərəəkət növlərindən
tez-ttez səhvə yol verrməkklə fərqləndirir.
Mexxaniki rəqslərə
dairr müşahidələrini
yalnnız müəllimin kö-məyyi ilə təqdim edir..
Mexxaniki rəqslərə
dairr sadə təcrübələri
yalnnız müəllimin kö-məyyi ilə nümayiş
edirr.

II səviyyyə
IIII səviyyə
Rəqsi həırəkətti digər Rəqsi həəırəkəti digər
hərəkət növlərrindən hərəkət növlərindən
çətinliklə fərqlləndirir. əsasən düzgün
d
fərqləndirir..
Mexaniki rəqsslərə
Mexanikki rəqslərə
dair müşahidələrini az dair müüşahidələrini
səhvə yol verm
məklə əsasən düzgün
d
təqdim
sərbəst təqdim
m edir. edir.
Mexaniki rəqsslərə
Mexanikki rəqslərə
dair sadə təcrüübələr dair saddə təcrübələr
az səhvə yol verməklə
v
qismən düzgün nümanümayiş edir.
yiş edir..
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IV səviyyə
Rəqsi
R
həırəkəti diggər
hərəkət növlərindəən
taam dəqiq fərqlənddiriir.
Mexaniki
M
rəqslərəə
dair müşahidələrinni
taam düzgün təqdim
m
ed
dir.
Mexaniki
M
rəqslərəə
dair sadə təcrübələər
dəqiq nümayiş ediir.

Dərs 58 / Mövzu: RƏQSİ HƏRƏKƏTİ XARAKTERİZƏ EDƏN
FİZİKİ KƏMİYYƏTLƏR

Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib təqdim edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamalar aparır.
 Rəqsi hərəkəti xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlərin ədədi
qiymətinin təyininə aid sadə təcrübələr nümayiş edir.
 Rəqsi hərəkətin xarakteristikaları arasındakı əlaqələri şərh edir.
 Rəqsi hərəkəti xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər arasındakı
əlaqələrin təyininə aid məsələlər qurur və həll edir.

Maraqoyatma mərhələsində tarazlıq nöqtəsi ətrafında yeyin və ləng rəqsi hərəkət edən rəqqaslar nümayiş etdirilib, dərslikdə verilən suallarla müsahibə aparıla
bilər: Rəqqasın yeyin, yaxud ləng rəqs etməsi nə deməkdir? Mexaniki rəqsi hərəkətləri hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirmək olar?
Müzakirə prosesində irəli sürülən fərziyyələr əsasında tədricən tədqiqat sualları
formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. Mexaniki rəqsləri hansı fiziki kəmiyyətlər xarakterizə edir? Bu
kəmiyyətləri necə təyin etmək olar?
Şagirdlər “period” və “tezlik” anlayışları ilə “Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət”
mövzusunda tanış olmuşlar. Bu mövzuda isə uyğun anlayışlar daha da dərinləşdiriləcəkdir. Şagirdlər əvvəlki biliklərinə əsaslanaraq dərslikdəki nəzəri məlumatla tanış
olurlar. Rəqsi hərəkətdə ölçülə bilən kəmiyyətlər – rəqs sisteminin yerdəyişməsi,
amplitudu, period və tezliyi ipli rəqqas üzərində öyrənilir. Məlum olur ki, rəqqası tarazlıq vəziyyətindən kiçik bucaq altında h hündürlüyünə meyl etdirilib buraxıldıqda, o
ağırlıq qüvvəsinin qövsə (rəqqasın hərəkət trayektoriyasına) toxunan istiqamətində yönələn toplananın (ağırlıq qüvvəsi ilə ipin gərilmə qüvvəsinin əvəzləyicisi) təsiri altında
tarazlıq vəziyyətinə doğru hərəkətə gəlir. Müəllim əlavə olaraq qeyd edə bilər ki, bu
qüvvənin qiyməti dəyişdiyindən, rəqqasın təcili də dəyişəndir. Şagirdlərin diqqətinə
çatdırılır ki, rəqqasın ən böyük meyl nöqtəsində – yerdəyişmənin ən böyük qiymətində
sürət sıfırdır, təcil isə ən böyük qiymətə malik olur. Sonra təcil azalır, sürət artır.
Tarazlıq vəziyyətində təcil sıfır olur, sürət isə özünün ən böyük qiymətinə çatır. Lakin
cisim tarazlıq vəziyyətində dayana bilmir, ətalətinə görə tarazlıq vəziyyətindən keçir.
Şagirdlər “Rəqs periodunun təyin edək” adlı araşdırmada ipli rəqqas və saniyəölçəndən istifadə etməklə, N rəqsə sərf olunan zamanı ölçür və T 

t
N

ifadəsindən rəqs

periodunu təyin edirlər. Məlum olur ki, amplitud və tam rəqslərin sayı dəyişsə də rəqs
periodu dəyişmir. Beləliklə, şagirdlər rəqqasın rəqs periodunun amplitud və rəqslərin
sayından asılı olmadığını aşkar edirlər. Vaxt imkan verərsə, ipin uzunluğunu dəyişməklə təcrübəni təkrarlayıb rəqs periodunun ipin uzunluğundan asılı olduğu da nü118

mayyiş etdirilə bilər.. Araşdırmadann sonra “tezlik” anlayışı, dövreetmə tezliyinin necə
təyiin olunmasına dair
d qısamüddəətli müsahibə aparmaqla
a
fəndaaxili əlaqə əsassında
rəqss tezliyi haqqındda məlumat verrilir.
“
“Öyrəndikləriniz
zi tətbiq edin” hissəsində “Rəqs tezliyinin təyinii” araşdırması yeerinə
yetiirilir. Bu araşdırm
mada da şagirdlər amplitudun və
v rəqslərin sayın
nın müxtəlif qiyymətlərinndə N rəqsə sərrf olunan zamannı ölçüb, v 

N
t

ifadəsindən rəəqs tezliyini hesaabla-

yırlaar. Hesablamadaan verilən rəqqaasın rəqs tezliyinnin də period kim
mi sabit olduğu təyin
t
edillir. Vaxt imkan verərsə
v
ipin uzunnluğunu dəyişm
məklə təcrübəni təkrarlayıb rəqs tezlit
yiniin də ipin uzunluuğundan asılı oldduğu nümayiş ettdirilə bilər.
“Nəyi öyrəndiiniz” hissəsindəə isə şagird açaar sözləri verilm
miş mətndə düzzgün
ardııcıllıqla düzür: Rəqqasın bir kənar vəziyyəttindən digər kəənar vəziyyətinə və
oradan da əksinə, əvvəlki kənar vəziyyətinə
v
qayyıtması tam rəqss adlanır. Amplitud
cism
min tarazlıq vəzziyyətindən ən çox
ç uzaqlaşdığı məsafədir. Rəq
qqasda bir saniy
iyədə
baş verən rəqslərinn sayı rəqs tezlliyidir. Onun BSS-də vahidi herrsdir. Bir tam rəqsə
r
sərff olun zaman rəqs periodudur.
Şagirdlərin özləərini qiymətləndiirmələri üçün mövzunun
m
sonunda “Öyrəndiklərrinizi
yoxxlayın” hissəsinddə verilmiş tapşıırıqlar yerinə yetirilə bilər. Tapşşırıqlar birmənallı şəkilddə şagirdin öz baacarıq, vərdiş vəə idraki nailiyyəttlərini nümayiş etdirir.
e
Yəni, tappşırıq
nətiicələrin nümayişş etdirilməsi form
masını və ya təqddimat formasını nəzərdə tutur.
Tapşırıq 2. Rəqs periodu 2 san olan rəqqas
r
4 tam rəqssə nə qədər vaxt sərf
s edər?
Verilir
N=
=4
T=
=2san
t–?

Həlli
T

t
N

Hesablanması
t =4.2=8san
Cavab: 8san vaaxt sərf edir.

, t  NT

1 san -da 6 tam rəqs
r
edir. Onun rəqs
r
tezliyi nə qəədərdir?
Tapşırıq 3. Rəqqas 10
Verilir
t=110 san
N=
=6
v–?

Həlli
v

N
t

Hesablanması
v

6
10

 0,6 Hs

Cavvab: Rəqqasın rəəqs tezliyi 0,6Hs-dir.

Dərrsin sonunda iş vərəqləri
v
yığılırr və hər şagirdinn portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. http://ederslik.ed
h
du.az/books/15//units/unit-6/pagge120.xhtml.
2. http://www.feno
h
odevi.com/3sinif-fen-konulari/vvarliklarin-hareket-ozellikleri?
ref=
=bulabul.com
3. http://www.ders
h
ml.
teknik.com/20115/10/sallanma--hareketine-orneekler-afisi-3.htm
Qiyymətləndirmə. Müəllim dərsinn təlim nəticələərinə nail olmaaq dərəcəsini nüümayişeetmə, şərhetmə, məsələqurma və məsələhəlleetmə meyarları üzrə qiymətlənndirə
biləər.
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I səviyyə
Rəqsi hərəkəti xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlərin ədədi qiymətinin təyininə aid
sadə təcrübələr yalnız
müəllimin köməyi ilə
nümayiş edir.
Rəqsi hərəkətin xarakteristikaları arasındakı əlaqələri səhv
şərh edir.
Rəqsi hərəkəti xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər arasındakı
əlaqələrin təyininə aid
yalnız müəllimin
köməyi ilə məsələlər
qurur və həll edir.

II səviyyə
Rəqsi hərəkəti xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlərin ədədi qiymətinin təyininə aid
sadə təcrübələri az
səhvlərə yol verməklə
sərbəst nümayiş edir.
Rəqsi hərəkətin xarakteristikaları arasındakı əlaqələri çətinliklə şərh edir.
Rəqsi hərəkəti xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər arasındakı
əlaqələrin təyininə aid
sərbəst olaraq məsələlər qurur və çətinliklə həll edir.

III səviyyə
Rəqsi hərəkəti xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlərin ədədi qiymətinin təyininə aid
sadə təcrübələri əsasən düzgün nümayiş
edir.
Rəqsi hərəkətin xarakteristikaları arasındakı əlaqələri qismən
düzgün şərh edir.
Rəqsi hərəkəti xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər arasındakı
əlaqələrin təyininə aid
sərbəst olaraq məsələlər qurur və qismən
düzgün həll edir.

IV səviyyə
Rəqsi hərəkəti xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlərin ədədi qiymətinin təyininə aid
sadə təcrübələr dəqiq
nümayiş edir.
Rəqsi hərəkətin xarakteristikaları arasındakı əlaqələri ətraflı
və düzgün şərh edir.
Rəqsi hərəkəti xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər arasındakı
əlaqələrin təyininə aid
sərbəst olaraq məsələlər qurur və düzgün
həll edir.

Dərs 59 / Mövzu: DALĞA. MEXANİKİ DALĞALAR
Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib
təqdim edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
 Dalğanın mühitdə yayılmasını şərh edir.
 Mexaniki dalğalara aid müşahidələrini təqdim edir.
 Mexaniki dalğaların yayılmasını sadə təcrübələrlə nümayiş edir.
 Mexaniki dalğalara aid keyfiyyət xarakterli məsələlər qurur və
həll edir.

Bu mövzuda elastik mühitdə rəqslərin yayılması –“mexaniki dalğa” anlayışı haqqında ilkin təsəvvürlər yaradılır.
Maraqoyatma mərhələsini dərslikdə verilən mətn və sualdan fərqli də təşkil etmək
olar, məsələn, bir ucu tərpənməz nöqtəyə bağlanan qaytanın sərbəst ucunu yuxarı-aşağı
hərəkət etdirməklə qaytan boyunca qabarıq və çökəklərin bir-birini əvəz edərək təkrarlanması, yaxud küvetdəki suyun səthində dalğaların yaranma mənzərəsinin nümayişi.
Bu zaman qaytan və su səthində dalğaların yaranma səbəbi, onların formalarında
müşahidə olunan oxşar və fərqli xüsusiyyətlərə dair aparılan müsahibə. Maraqlı
fərziyyələr lövhədə qeyd edilir və onlar əsasında tədricən tədqiqat sualları
formalaşdırılır.
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Təd
dqiqat sualları.. Hansı hərəkət prosesi dalğa adlandırılır?
a
Mexaniki
M
dalğa hansı
h
əlam
mətinə görə müəyyən olunur?
m
“Mexaniki dalğğaları öyrənək” adlı araşdırmadda əsas məqsəd yaranan dalğa madd
düşməsi hesabıdənnin deyil, enerjiniin daşınma hadissəsinin nümayişşidir. Şagirdlər daşın
na yaranan
y
dalğalannma mənzərəsinni izləyərkən tennnis şarının dalğaa boyunca deyill, qoyuldduğu yerdə yuxaarı-aşağı rəqs etddiyini müşahidəə edirlər. Sudakı qabarıq və çökəəklər
bir-bbirini əvəz etməəsinə baxmayaraaq, su hissəciyinnin rəqsini mod
delləşdirən şar yeriny
dəcəə rəqsi hərəkət etməklə,
e
su hissəəciklərinin də daaşınmadığı, bir yerdəcə
y
yuxarı-aaşağı
rəqssi hərəkət etmələərinə əmin olurllar. Əlbəttə, beləə nəticə müəllim
min istiqamətlənddirici
sualllarının köməyi ilə
i çıxarılır.
Şagirdlərin diqqqətinə çatdırılır ki, elastik cism
min hər hansı birr yerinin deform
masir
ilə məhduddlaşmır, bu rəqslər qonşu hissəəcikyasıı həmin yerdəkii hissəciklərin rəqsi
lərəə ötürülərək cissim boyunca yayılır.
y
Beləlikllə, rəqs edən hissəcik
h
özü yerini
y
dəyyişmir, onun eneerjisi isə ətrafdaakı hissəciklərəə keçir, onlar daa aldıqları enerj
rjinin
bir hissəsini növbbəti hissəciyə verir.
v
Beləliklə,, cisimdə (bərk
k, maye və qaazda)
mexxaniki dalğa yaaranır. Deməli, mexaniki dalğğa deformasiya edən cisimlərddə 
elasstik mühitdə yarranır. Bu səbəbdən vakuumda mexaniki dalğaa yayıla bilmir, belə
ki, orada
o
deformasiya edən heç bir mühit yoxdur.
d
“Öyrəndiklərinnizi tətbiq edin”” mərhələsində ”Mexaniki dallğada daha nə daşıy
yetirilir. Burada aparılaan araşdırmada şagirdlər dalğaaların
nır??” araşdırması yerinə
sferrik və müstəvi şəklində yayılm
masını müşahiddə edərək dalğada formanın daa daşınm
masını müəyyənnləşdirirlər.
Mövzunun “Nəə öyrəndiniz” hissəsində
M
h
verilm
miş tapşırıq dərrs boyu şagirdinn öyrənddiyi əsas bilikləərin müstəqil olaaraq ümumiləşddirməsinə xidməət edir.
Şagirdlərin özllərini qiymətlənndirmələri üçünn mövzunun son
nunda “Öyrənddiklərinizi yoxlayın” məərhələsində veriilmiş tapşırıqlarr yerinə yetirilə bilər.
Dərrsin sonunda iş vərəqləri
v
yığılırr və hər şagirdinn portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. http://ederslik.ed
h
du.az/books/15//units/unit-6/pagge126.xhtml
2. http://www.feno
h
odevi.com/3sinif-fen-konulari/vvarliklarin-hareket-ozellikleri?
ref=
=bulabul.com
teknik.com/20115/10/sallanma--hareketine-orneekler-afisi-3.htm
3. http://www.ders
h
ml.
Qiyymətləndirmə. Müəllim dərsinn təlim nəticələərinə nail olmaq
q dərəcəsini şərrhetmə, təqdimetmə, nüümayişetmə, məəsələqurma və məsələhəlletmə
m
meyarları üzrə qiyməttləndirə bilər.
I səviyyə
Dalğğanın mühitdə yaayılm
masını müəllimin
köm
məyi ilə şərh edir.
Mexxaniki dalğalara
aid müşahidələrini
m
qüsuurlu təqdim edir.

II səviyyyə
Dalğanın mühhitdə yayılmasını çətinnliklə
şərh edir.
Mexaniki dalğğalara
aid müşahidələərini az
səhvlərə yol verməklə
təqdim edir.

IIII səviyyə
Dalğanıın mühitdə yayılmasınnı əsasən düzgün şərhh edir.
Mexanikki dalğalara
aid müşşahidələrini
qismən düzgün təqdim edirr.
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IV səviyyə
Dalğanın
D
mühitdə yayılmasını dəqiq şəərh
ed
dir.
Mexaniki
M
dalğalarra
aiid müşahidələrinii
əttraflı və düzgün
təəqdim edir.

Mexaniki dalğaların
yayılmasını sadə təcrübələrlə yalnız müəllimin köməyi ilə
nümayiş edir.
Mexaniki dalğalara
aid yalnız müəllimin
köməyi ilə keyfiyyət
xarakterli məsələlər
qurur və həll edir

Mexaniki dalğaların
yayılmasını sadə təcrübələrlə kiçik səhvlərə yol verməklə
nümayiş edir.
Mexaniki dalğalara
aid sərbəst olaraq
keyfiyyət xarakterli
məsələlər qurur və
çətinliklə həll edir

Mexaniki dalğaların
yayılmasını sadə təcrübələrlə sərbəst və
əsasən düzgün nümayiş edir.
Mexaniki dalğalara
aid keyfiyyət xarakterli məsələlər qurur
və əsasən düzgün həll
edir

Mexaniki dalğaların
yayılmasını sadə təcrübələrlə sərbəst və
düzgün nümayiş edir.
Mexaniki dalğalara
aid keyfiyyət xarakterli məsələlər qurur
və düzgün həll edir

Dərs 60 / Mövzu: MEXANİKİ DALĞALARIN NÖVLƏRİ.
DALĞANI XARAKTERİZƏ EDƏN FİZİKİ KƏMİYYƏTLƏR

Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib
təqdim edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
 Mexaniki dalğaları növlərinə görə fərqləndirir.
 Mexaniki dalğaların növlərini sadə cihazlarla təcrübədə nümayiş
edir.
 Mexaniki dalğanı xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər arasındakı
əlaqələrə aid məsələlər qurur və həll edir.

Dərsə dalğa maşınından istifadə etməklə də maraqoyatma yaradıla bilər. Çünki,
bu maşında həm eninə, həm də uzununa dalğaları nümayiş etdirmək imkanı vardır.

Dalğa maşınında əlaqəli kürəciklər sisteminə, əvvəlcə, qabarıq və çökəklər, sonra
isə sıxlaşma və seyrəkləşmə formaları verib bu dalğalardakı fərqi müəyyənləşdirməyi şagirdlərin öhdəsinə buraxılır. Maraq doğuran fərziyyələr lövhədə yazılır və
tədricən tədqiqat sualları formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. Mexaniki dalğalar neçə növdə olur? Onlar hansı mühitdə
yayıla bilir?Mexaniki dalğalar hansı fiziki kəmiyyətlərlə xarakterizə olunur?
Sinfin hazırlıq səviyyəsindən asılı olaraq nəzəri materialla tanışlıq müəllimin şərhi,
yaxud da fəal oxu üsullarından biri ilə həyata keçirilə bilər. Dalğa maşınında kürəciklərin rəqsinin dalğanın yayılma istiqamətinə perpendikulyar olduğu vəziyyət – eninə dal122

ğa, kürəciklərin rəqqsinin dalğanın yayılma istiqam
məti boyunca old
duğu vəziyyət –uzu–
nunna dalğa nümayiş etdirilir. Sonraa isə dərslikdə verilən
v
sxemlər çəkilir
ç
və dalğa növlərinnin tərifləri şagiirdlərdən soruşuulur. Qeyd edilirr ki, eninə dalğaa elastiklik xassəəsinə
mallik olan cisimlərrdə – bərk cisim
mlərdə yayıla billər. Eninə dalğaa yayılarkən sürüüşmə
defoormasiyası yarannır. Sürüşmə defformasiyası zam
manı bərk cisimləərdə onu əvvəlkki vəziyyyətinə qaytarmaağa çalışan elasttiklik qüvvələri əmələ gəlir. Qaaz və mayelərdə isə
elasstiklik qüvvəsi yaranmadığından
y
n eninə dalğa əsasən bərk cisim
mlərdə yayılır. Qeyd
Q
olunnur ki, mayelərinn səthində də enninə dalğalar yarrana bilir, lakin həmin dalğalar ağırlıq qüvvəsinin
q
və maye
m
səthinin gərrilməsi hesabınaa yaranır. Uzunu
una dalğa həcminn dəyişm
məsi zamanı elaastikliyə malik olan
o cisimlərdə, yəni maye və qazlarda
q
yayıla bilər.
b
Uzuununa dalğa yayyılarkən mühitdəə sıxılma və gəərilmə deformasiyaları yaranır. Belə
defoormasiyalarda bərk,
b
maye və qazlarda
q
elastikklik qüvvələri meydana
m
çıxdığınndan
uzun
ununa dalğalar büütün mühitlərdə yayılır. Daha soonra şagirdlər yeni
y fiziki kəmiyyyətlə – dalğa uzunluuğu ilə tanış eddilir, düsturu yaazılır və onun həm
h
eninə, həm
m də
uzuununa dalğalardaa hansı məsafəyyə bərabər olduğğu göstərilir.
Şaggirdlər araşdırma aparmaqla qaaytanda eninə, elastiki
e
yayda issə uzununa dalğğanın
alınndığını müşahiddə edirlər.
“Eninə dalğanı uzununa dalğaadan fərqləndirəək” adlı araşdırm
masının birincii hisdə isə elastik yayda
səsiində qaytanı həərəkət etdirməkllə eninə dalğa, ikinci hissəsind
uzuununa dalğalarınn yaradılma üsuulu ilə tanış oluurlar. Onlarda dalğaların eninnə və
uzuununa olması iləə bağlı hadisələəri izah etmək üçün
ü
müxtəlif fərziyyələr
f
yarranır.
Bu fərziyyələrin maraqoyatma
m
m
mərhələsində
irəlli sürülən və lö
övhədə yazılan ilkin
fərzziyyələrlə müqaayisəsi aparılır.
“
“Öyrəndiklərini
izi tətbiq edin” mərhələsində ikki məsələ verilir.
1. Dalğa
D
uzunluğu 8 m, rəqs tezliyi 555 Hs olan dalğannın yayılma sürətiini hesablayın.
Verilir
Həlli
Hesablanması
m
   
    =55 Hs ·8 m = 440 (m
m/san)
m
Cavab: 440 m/san.
Hs

2. Yayılma
Y
sürəti 32 m/san, uzunluğu 16 m olan dalğaada rəqs periodun
nu təyin edin.
Veerilir

32 m/san
m
m
m
T–?

H
Həlli

Hesablanmassı
0,5
.
Cavaab: T = 0,5 san.



T 


Dife
ferensial təlim. Təlim nəticələri zəif olan və sağlamlıq imkaanları məhdud olan
şagiirdlərin aktiv iştirakını təmin etmək
e
üçün müəəllim bu tapşırığ
ğı bir qədər sadəələşdirəə bilər.
M
Mövzunun
“Nə öyrəndiniz” hissəsində
h
verilm
miş tapşırıq dərrs boyu şagirdinn öyrənddiyi əsas bilikləərin müstəqil olaaraq ümumiləşddirməsinə xidməət edir.
Şagirdlərin özllərini qiymətlənndirmələri üçünn mövzunun son
nunda “Öyrənddiklərinizi yoxlayın” məərhələsində veriilmiş tapşırıqlarr yerinə yetirilə bilər.
Dərrsin sonunda iş vərəqləri
v
yığılırr və hər şagirdinn portfoliosuna əlavə olunur.
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Elektron resurslar.
1. http://muhaz.org/dersin-xarakteri--oyredici-dersin-novu--induktiv-ve-deduktiv-i.
2. https://www.youtube.com/watch?v=CL7UDMO_ggg
3. https://www.youtube.com/watch?v=iMPxoi_wJAw
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini fərqləndirmə, nümayişetmə, məsələqurma və məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə
bilər.
I səviyyə
Mexaniki dalğaları
növlərinə görə səhv
fərqləndirir.
Mexaniki dalğaların
növlərini yalnız müəllimin köməyi ilə sadə
cihazlarla təcrübədə
nümayiş edir.
Mexaniki dalğanı xarakterizə edən fiziki
kəmiyyətlər arasındakı əlaqələrə aid yalnız
müəllimin köməyi ilə
məsələlər qurur və
həll edir.

II səviyyə
Mexaniki dalğaları
növlərinə görə kiçik
səhvlərə yol verməklə
fərqləndirir.
Mexaniki dalğaların
növlərini sərbəst, lakin çətinliklə sadə cihazlarla təcrübədə nümayiş edir.
Mexaniki dalğanı xarakterizə edən fiziki
kəmiyyətlər arasındakı əlaqələrə aid sərbəst olaraq məsələlər
qurur, lakin çətinliklə
həll edir.

III səviyyə
IV səviyyə
Mexaniki dalğaları
Mexaniki dalğaları
növlərinə görə əsasən növlərinə görə tam
düzgün fərqləndirir. dəqiq fərqləndirir.
Mexaniki dalğaların
növlərini sadə cihazlarla təcrübədə sərbəst və düzgün nümayiş edir.
Mexaniki dalğanı xarakterizə edən fiziki
kəmiyyətlər arasındakı əlaqələrə aid əsasən düzgün məsələlər
qurur və həll edir.

Mexaniki dalğaların
növlərini sadə cihazlarla təcrübədə dəqiq
nümayiş edir.
Mexaniki dalğanı xarakterizə edən fiziki
kəmiyyətlər arasındakı əlaqələrə aid məsələlər qurur və düzgün
həll edir.

Dərs 61/ MƏSƏLƏ HƏLLİ
Burada “Çalışma-14”-də verilən tapşırıqlar həll edilə bilər:
1. C.: amplitud. C.: 0,2 san; 5 Hs. 3. C.: 16 san; 0,0625 Hs. 4. C.: 0,05 m; 0,2m.
5. C.: 20 m/san.
Dərs 62 / Mövzu: SƏS DALĞALARI

Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib
təqdim edir.
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
 Səs dalğalarının yaranmasına dair müşahidələrini təqdim edir.
 Kamertondan istifadə edəbilmək bacarığını nümayiş edir.
 Səs dalğasına aid keyfiyyət xarakterli məsələlər qurur və həll
edir.
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Bu mövzuda şagirdlərdə səs hadisələrinə dair biliklərin formalaşdırılmasının ikinci
mərhələsi həyata keçirilir.
Maraqoyatma dərslikdə verilən material əsasında yaradıla bilər. Belə ki, Xəzər
sahilində yaşayan şagirdlər dəqiq bilirlər ki, iri balıqqulağını hətta dənizdən uzaq
yerlərdə də qulağa yaxınlaşdırdıqda o, dəniz dalğalarının səsini verir. Lakin onların
heç də hamısı bu maraqlı hadisənin başvermə səbəbini bilmir. Oduq ki, həmin
hadisənin müzakirəsi zamanı fərqli fərziyyələr irəli sürüləcək. Beləliklə, asanlıqla
tədqiqat sualları formalaşdırıla bilər.
Tədqiqat sualları. Səsin yaranması və yayılması necə baş verir? İnsan bütün
səsləri eşidə bilirmi?
“Rəqqası rəqs etdirən nədir?” araşdırması şagirdlərin marağına səbəb olur: metal
kürəcik qutunun kalkalı divarına zərblə toxunduqda tarazlıqda olan plastmas kürəcik
digər qutudan itələnir. Buna səbəb səs rəqslərinin qutular arasındakı hava təbəqələrini
rəqsə gətirməsi, bu rəqslərin mühitdə yayılaraq bir qutudan digərinə çatması, onun
nazik kağız pərdəsini rəqsə gətirməsidir. Səs dalğaları da mexaniki dalğanın bir növü
kimi elastik mühitdə yayılır.
Tapşırığın müzakirəsi dərslikdə verilən suallar əsasında qurula bilər. Araşdırma zamanı şagirdlərdə yaranan sualları cavablandırmaq üçün istiqamətləndirici suallardan istifadə oluna bilər.
Diferensial təlim. Təlim nəticələri zəif olan və sağlamlıq imkanları məhdud olan
şagirdlərin aktiv iştirakını təmin etmək üçün müəllim onları daha fəal şagirdlərlə
bir qrupa daxil edə bilər.
Dərslikdə verilən nəzəri məlumatlar müxtəlif üsullardan istifadə edilməklə
oxunur, yarana biləcək suallar müzakirə edilir. Bu zaman mexaniki hərəkətə aid
əvvəlcədən hazırlanan slaydlara və ya şəkillərə müraciət oluna bilər.
Şagirdlərə əllərini boğazlarına toxunduraraq hər hansı bir səsi çıxarmağı tapşırmaq
olar. Bu zaman onlar əllərinin altında titrəyiş hiss edəcəklər. İnsan boğazında səs
telləri var. Səs telləri rəqs edir və səs əmələ gəlir.
Xətkeşin bir ucunu masaya sıxıb, masadan çıxan ucunu rəqsə gətirsək səs eşidərik.
Xətkeşi hava əhatə edir. Rəqs edən xətkeş havanı rəqsə gətirir. Rəqslər qulağımıza
çataraq qulaq pərdəsini rəqsə gətirir və biz onu səs kimi qəbul edirik.
Havada və ya hər hansı bir qazda rəqslər uzununa dalğalar şəklində yayılır.
Tezlikləri təxminən 16 Hs ilə 20000 Hs arasında olan rəqslər eşitmə orqanlarına –
qulağımıza çatarkən səsin spesifik hissini oyadır. Bu əlamətə görə onları səs
rəqsləri və ya akustik rəqslər adlandırırlar. Səs rəqsləri eşitmə orqanlarına aralıq
mühit vasitəsilə çatır. İnsanların bu rəqsləri qəbul etməsi fizioloji xüsusiyyətlərlə
əlaqədardır.
Öyrənilən nəzəri material “Səs mənbəyi rəqs edən cisimdir” ikinci araşdırma ilə
davam etdirilir. Bu araşdırmanı aparmaqla şagirdlər bir daha əmin olurlar ki, səs
mənbəyi rəqs edən cisimdir. İpdən asılan kürəcik səslənən kamertona toxundurulduqda ondan itələnərək rəqs edir. Kamertonun bir qoluna rezin çəkiclə
vurduqda onun bir tərəfi yaxınlıqdakı hava hissəciklərini sıxlaşdırır, digər tərəfi isə
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yaxınlıqdakı hava hissəciklərini seyrəkləşdirir. Sıxlaşma və seyrəkləşmə qonşu hissəciklərə ötürülməklə təkrarlanır  havada səs dalğası yayılır.
“Öyrəndiklərinizi tətbiq edin” mərhələsində “Səs suda yayıla bilirmi?”
araşdırması icra olunur. Şagirdlər səsin suda havaya nisbətən daha sürətlə
yayıldığını aşkar edirlər.
Mövzunun “Nə öyrəndiniz” hissəsində verilmiş tapşırıq dərs boyu şagirdin öyrəndiyi əsas biliklərin müstəqil olaraq ümumiləşdirməsinə xidmət edir.
Şagirdlərin özlərini qiymətləndirmələri üçün mövzunun sonunda “Öyrəndiklərinizi yoxlayın” hissəsində verilən tapşırıqlar yerinə yetirilə bilər:
2. Arı bal daşıyarkən saniyədə 250 qanad çalır. Qanadların hərəkət tezliyi nə
qədərdir və biz onun səsini eşidirikmi?
Həlli. v 

N
t



250 1
 250 Hs . Bu tezlik eşidilə bilən tezlikdir.
1 san

3. Kosmik fəzada vakuum olduğundan ulduz partlayışlarının səsi eşidilmir.
Mövzunun “Layihə” hissəsindəki tapşırığın evə verilməsi tövsiyə olunur. Şagirdlər
evlərində “Sadə telefon düzəldək” layihəsindən alınan hadisəyə aid esse yazmağı
tapşırmaq olar.
Dərsin sonunda iş vərəqləri yığılır və hər şagirdin portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. http://ederslik.edu.az/books/15/units/unit-6/page132.xhtml
2. https://www.slideshare.net/AliyaAhmadova/ss-dalalar-7-hmdova-aliy.
3. https://www.youtube.com/watch?v=or3hk_5QX7E
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini təqdimetmə, nümayişetmə, məsələqurma və məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə
bilər.
I səviyyə
Səs dalğalarının yaranmasına dair müşahidələrini yalnız müəllimin köməyi ilə
təqdim edir.
Kamertondan istifadə
edəbilmək bacarığını
nümayiş edə bilmir.
Səs dalğasına aid yalnız müəllimin köməyi
ilə keyfiyyət xarakterli məsələlər qurur və
həll edir.

II səviyyə
Səs dalğalarının yaranmasına dair müşahidələrini çətinliklə,
lakin sərbəst təqdim
edir.
Kamertondan istifadə
edəbilmək bacarığını
az səhvlərə yol verməklə nümayiş edir.
Səs dalğasına aid sərbəst olaraq keyfiyyət
xarakterli məsələlər
qurur və çətinliklə
həll edir.

III səviyyə
Səs dalğalarının yaranmasına dair müşahidələrini əsasən düzgün təqdim edir.

IV səviyyə
Səs dalğalarının yaranmasına dair müşahidələrini düzgün
təqdim edir.

Kamertondan istifadə Kamertondan istifadə
edəbilmək bacarığını edəbilmək bacarığını
qismən düzgün nüma- dəqiq nümayiş edir.
yiş edir.
Səs dalğasına aid key- Səs dalğasına aid keyfiyyət xarakterli mə- fiyyət xarakterli məsələləri əsasən düz- sələləri düzgün qurur
gün qurur və həll edir. və həll edir.
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Dərs 63 / Mövzu: SƏSİN SÜRƏTİ. ƏKS-SƏDA

Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib
təqdim edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fiziki kəmiyyətləri ölçür,
hesablamalar aparır.
3.2.1. Texnika və istehsalatda istifadə olunan sadə mexaniki
qurğuların iş prinsiplərini izah edir.
3.2.2. Mexaniki qurğuların yaradılmasında və inkişafında fizika
elminin rolunu izah edir.
 Səs dalğalarının yayılma sürətinin nədən asılı olduğunu izah edir.
 Səs sürətinin ölçülməsinə dair sadə təcrübələr nümayiş edir.
 Əks-sədanın yaranma səbəbini və tətbiqlərinə dair məlumatları
şərh edir.
 Səs sürətinin hesablanması və tətbiqinə aid keyfiyyət və
kəmiyyət xarakterli məsələlər qurur və həll edir.

Dərsə fəndaxili əlaqə yaratmaqla başlanılması tövsiyə olunur. Məsələn, əvvəlki
dərslərdə şagirdlərin səs dalğası haqqındakı biliklərinə əsaslanaraq səsin qayıtması
 əks-səda hadisəsinə aid nümunələr gətirilə bilər. Bu zaman mövzuya aid slayd və
filmlərdən istifadə etmək olar. Şagirdlərdən bu cür hadisələrə harada rast gəlmələri
haqqında soruşmaq məqsədəuyğundur. Sonra diqqəti dərslikdə verilən mətn və
suallara yönəltmək olar. Səs sürəti üçün verilən cədvəl araşdırılır, məlum olur ki,
səsin havadakı sürətinin qiyməti digər mühitlərdəki qiymətindən kiçikdir. Bəs səsin
sürəti nədən asılıdır? Dalğanın yayılma sürəti mühitin elastikliyindən asılıdır. Bu
səbəbdən bərk cisimlərdə səs daha böyük sürətlə yayılır. Şagirdlərin fərziyyələri
dinlənilir, təkrarlanmayanlar lövhədə yazılır və tədricən tədqiqat sualları formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. Səs hansı mühitdə daha sürətlə yayılır? Səsin yayılma sürətini
bilməyin nə kimi əhəmiyyəti var?
Şagirdlər “Hansı mühitdə səs daha sürətlidir?” araşdırmasından belə nəticəyə
gəlirlər ki, suda səs daha aydın və tez eşidilir. Şagirdlərin diqqətinə çatdırılır ki, eyni şəraitdə müxtəlif qazlarda səsin sürəti müxtəlifdir. Səsin sürəti havanın temperaturundan və rütubətliyindən də asılıdır. Səs sürətinə külək də təsir edir. Səs külək
istiqamətində daha yaxşı eşidilir.
Müşahidə nəticələri iş vərəqlərində qeyd edilir. Araşdırmanın müzakirəsi dərslikdə
yazılan suallar əsasında qurula bilər. Şagirdlər araşdırmada səsin hansı mühitdə
daha sürətli yayılmasını müzakirə edirlər. Bu zaman şagirdləri düşünməyə sövq etmək məqsədilə müxtəlif qazlarda səsin sürətinə aid müzakirə təşkil etmək məqsədəuyğundur.
Nəzəri material sadə və qısa olduğundan əvvəlcə, onun şagird qruplarında oxunuşu təşkil edilir, sonra isə didaktik vərəqlərdə verilən suallar əsasında araşdırma127

nın nəticələrinə dair təqdimat hazırlamaq tapşırılır. Hər hansı maneədən qayıdan
səs dalğaları üst-üstə düşdükdə ya güclənir, yaxud da zəifləyir. Məsələn, bəzi hallarda televizordan çıxan səs dalğaları divar, tavan, mebeldən əks olunaraq otağın
müəyyən nöqtəsində daha aydın eşidildiyi halda, digər nöqtəsində pis eşidilir. İki
mühit sərhədindən (məsələn, hava və qaya sərhədi) əks olunan səs dalğaları,
mənbədən gələn səs kəsildikdən sonra qulağa çatarsa, o ayrıca eşidilir. Səs
dalğalarının qayıtması və udulması binaları layihələndirən zaman nəzərə alınır. Hər
bir arxitektor kino, teatr, konsert zallarının, ümumiyyətlə, böyük auditoriyaların layihəsini hazırlayarkən səs dalğalarının divardan, tavandan və s. yerlərdən dəfələrlə
qayıtmasını nəzərə alır.
“Öyrəndiklərinizi tətbiq edin” hissəsində məsələlər həll edilir:
Məsələ 1. Əks-səda 2 san sonra eşidildi. Maneəyə qədərki məsafəni təyin edin. (səsin
havada sürəti 340 m/san)
Verilir
Həlli
Hesablanması
340  2 m
 t
t=2san
h
h 
 san  340 m
2
2
san
səs=340 m/san
h –?
2. Göy gurultusu şimşək parıltısından 8 dəqiqə sonra eşidildi. Şimşək çaxması
müşahidəçidən hansı uzaqlıqda baş vermişdir? Səsin havada yayılma sürəti 340 m/sa –dir.
Verilir
Həlli
Hesablanması
m
t=8dəq=480san
s   t
s  340
 480 san  163 , 2 km
san
səs=340 m/san
s –?

Mövzunun “Nə öyrəndiniz” hissəsində verilmiş tapşırıq dərs boyu şagirdin öyrəndiyi əsas biliklərin müstəqil olaraq ümumiləşdirməsinə xidmət edir.
Şagirdlərin özlərini qiymətləndirmələri üçün mövzunun sonunda “Öyrəndiklərinizi yoxlayın” hissəsində verilmiş tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Dərsin sonunda iş vərəqləri yığılır və hər şagirdin portfoliosuna əlavə olunur.
Elektron resurslar.
1. http://ederslik.edu.az/books/15/units/unit-6/page136.xhtml
2. https://www.youtube.com/watch?v=51IBhHv3Hh4
3. https://www.youtube.com/watch?v=Xml2CFEvaVg
4. https://www.youtube.com/watch?v=Tc8gRRl_X2I.
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini təqdimetmə, nümayişetmə, məsələqurma və məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə
bilər.
I səviyyə
Səs dalğalarının yayılma sürətinin nədən
asılı olduğunu ciddi
səhvə yol verməklə
izah edir.

II səviyyə
Səs dalğalarının yayılma sürətinin nədən
asılı olduğunu az
səhvlərə yol verməklə
izah edir.

III səviyyə
Səs dalğalarının yayılma sürətinin nədən
asılı olduğunu əsas\ən
düzgün izah edir.
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IV səviyyə
Səs dalğalarının yayılma sürətinin nədən
asılı olduğunu dəqiq
izah edir.

Səs sürətinin ölçülməsinə dair sadə təcrübələri yalnız müəllimin köməyi ilə nümayiş edir.
Əks-sədanın yaranma
səbəbini və tətbiqlərinə dair məlumatları
ciddi səhvlərə yol
verməklə şərh edir.
Səs sürətinin hesablanması və tətbiqinə
aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələləri yalnız müəllimin köməyi ilə qurur
və səhv həll edir.

Səs sürətinin ölçülməsinə dair sadə təcrübələri sərbəst, lakin
çətinliklə nümayiş
edir.
Əks-sədanın yaranma
səbəbini və tətbiqlərinə dair məlumatları
az səhvlərə yol verməklə şərh edir.
Səs sürətinin hesablanması və tətbiqinə
aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli məsələlər çətinliklə qurur və həll edir.

Səs sürətinin ölçülməsinə dair sadə təcrübələri əsasən düzgün nümayiş edir.

Səs sürətinin ölçülməsinə dair sadə təcrübələri düzgün nümayiş edir.

Əks-sədanın yaranma Əks-sədanın yaranma
səbəbini və tətbiqlə- səbəbini və tətbiqlərinə dair məlumatları rinə dair məlumatları
qismən düzgün şərh ətraflı və dəqiq şərh
edir.
edir.
Səs sürətinin hesab- Səs sürətinin hesablanması və tətbiqinə lanması və tətbiqinə
aid keyfiyyət və kə- aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli mə- miyyət xarakterli məsələləri əsasən düz- sələləri sərbəst qurur
gün qurur və həll edir. və tam düzgün həll
edir.

Dərs 64: MƏSƏLƏ HƏLLİ
Burada “Çalışma-15”-də verilən tapşırıqlar həll edilə bilər:
1. C.: 2m. 2. C.: 0,05 m. 3. C.: 10 m. 4. C.: 4500m. 5. C.: 1440 m/san.

Dərs 65 / Mövzu: İNSANIN EŞİDƏ BİLMƏDİYİ DALĞALAR.
SEYSMİK DALĞALAR

Alt
STANDARTLAR

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir.
1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib
təqdim edir.
3.2.1. Texnika və istehsalatda istifadə olunan sadə mexaniki
qurğuların iş prinsiplərini izah edir.
3.2.2. Mexaniki qurğuların yaradılmasında və inkişafında fizika
elminin rolunu izah edir.
 Səs dalğalarını tezliyinə görə təsnif edir.
 Seysmik dalğaları növlərinə görə fərqləndirir.
 Səs dalğalarının tətbiqinə aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli
məsələlər qurur və həll edir.

Həyatda rast gəlinən və haqqında tez-tez eşidilən təbiət hadisələrindən biri də zəlzələdir. Maraqoyatma mərhələsini “Coğrafiya” fənni ilə əlaqə yaratmaqla başlamaq
olar. Ölkəmizdə baş verən zəlzələlər haqqında məlumat vermək faydalı olar.
Zəlzələlərin növləri haqqında fərziyyələr yaratmaq üçün eyni gücə malik zəlzələlərin
nəticələrini müqayisə etmək məqsədəuyğundur. İnsanın eşidə bilmədiyi səslər
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haqqında maraq oyatmaq üçün, “Həyat bilgisi” ilə fənlərarası əlaqə yaradılır, yarasa,
delfin haqqında şagirdlərin bildikləri məlumatlara istinad olunur. Bu zaman texniki
imkanı olan siniflərdə “Fizika multimedia” dərsliyində olan filmdən istifadə etmək
olar. Dərslikdə verilən nümunə və uyğun suallardan da istifadə edilə bilər. Beləliklə,
irəli sürülən fərziyyələr əsasında tədqiqat sualları formalaşdırılır.
Tədqiqat sualları. İnsan hansı səsləri eşidə bilmir? Niyə bu vaxta qədər insanlar
zəlzələnin baş verməsini qabaqcadan müəyyən edə bilmirlər?
Dərslikdə verilən nəzəri məlumata şagirdlərin diqqətini cəlb etmək məqsədilə
“İnsan bütün səsləri eşidə bilirmi?” sualı ilə sinfə müraciət edilir və dərslikdəki materialı oxuyub bu sualı cavablandırmaq üçün onlara 5 dəq vaxt verilir: məlum olur
ki, heç də hər bir səs eşidilmir. İnsanlar 16 Hs ilə 20000 Hs arasındakı səsləri
eşidir. Tezliyi 20000 Hs-dən yüksək olan səslər ultrasəs, tezliyi 16 Hs-dən kiçik
olan səslər infrasəs adlanır. Müəllim yeri düşdükcə əlavə edə bilər ki, bəzi
heyvanlar infrasəsləri, bəziləri isə ultrasəsləri eşidir. Fillər eşidilən səslərdən başqa
infrasəsləri də eşidir. Delfinlər, yarasalar ultrasəslər vasitəsilə özlərini idarə edirlər.
İtlər ultrasəsləri qəbul edir. Onların bu xüsusiyyətindən sirkdə istifadə edirlər.
Məsələn, təlimçi itə yeddi dəfə hürmək əmri verir. İt yeddi dəfə hürəndə təlimçi
ultrasəs çıxaran fitlə işarə verir ki, daha hürmək lazım deyil. Tamaşaçılar ultrasəsi
eşitmədiklərindən elə bilirlər ki, itlər həqiqətən saya bilirlər.
Exolotlarda ultrasəsin qayıtması hadisəsindən istifadə edərək, dənizlərin dərinliyini
ölçürlər. Gəmidən dənizin dibinə qısa ultrasəs siqnalı göndərilir, siqnal oradan əks
olunur, siqnalın gedib-qayıtmasına sərf olunan zaman qeyd olunaraq dənizin dərinliyi hesablanır. Ultrasəsli exolotlardan ona görə istifadə edilir ki, onu dəqiq idarə
etmək mümkündür.
Bu mərhələdə “Dənizin dərinliyi nə qədərdir?” araşdırması icra olunur. Məqsəd
exolotla dərinliyin necə ölçülməsi ilə tanış olmaq və məsələ həll edə bilmək
bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir:
Verilir
30 kHs = 30000 Hs
5 sm = 0,05 m
t = 10 san
υ –? h – ?

Həlli


2

Hesablanması

 = 30000 1500 m/san
h

t
2



1500

m
 10 san
san
 7500 m
2

Diferensial təlim. Təlim nəticələri zəif olan və sağlamlıq imkanları məhdud olan
şagirdlər üçün müəllim bir qədər fərqli tapşırıqlar verə bilər. Məsələn, dərslikdəki şəklə
əsasən exolotdan çıxan və exolota qayıdan səs dalğalarının sxemini çəkmək.
İzahatın slaydların nümayişi ilə müşayiət olunması məqsədəuyğundur.
Vaxta qənaət baxımından nəzəri məlumatın qalan hissəni müəllim izah edir.
İnfrasəs və seysmik dalğalar haqqında slaydlarla müşayiət olunan məlumat verilir.
Qeyd edilir ki, seysmik dalğalar həm eninə, həm də uzununa dalğalardan ibarət
olub, onun üç müxtəlif formada olur: L-tip, S-tip və P-tip. P-tip dalğa uzununa
dalğa olub, Yer təbəqələrində sıxlaşma və seyrəkləşmə yaradır. S-tip dalğa eninə
dalğa olub, Yer təbəqələrinin rəqsinə perpendikulyar istiqamətdə yayılır. L-tip
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dalğa da eninə dalğadır, lakin, o Yer səthi boyunca yayılmaqla zəlzələnin dağıdıcı
fəlakətini yaradır.
“Öyrəndiklərinizi tətbiq edin” hissəsində seysmik dalğalar haqqında verilmiş
praktik tapşırıq hesablanır. Bu tapşırığı yerinə yetirməklə şagirdlər seysmik dalğa
episentrinin yerinin fiziki üsullarla təyin edilməsi ilə tanış olurlar.
Mövzunun “Nə öyrəndiniz” hissəsində verilmiş tapşırıq dərs boyu şagirdin
öyrəndiyi əsas biliklərin müstəqil olaraq ümumiləşdirməsinə xidmət edir. Şagirdin
bu mövzuda malik olduğu biliyin və anlayışın tərkib hissələrinin dərk edilməsini
əhatə edir. O, açar sözlərdən istifadə etməklə verilmiş mətni tamamlayır.
Şagirdlərin özlərini qiymətləndirmələri üçün mövzunun sonunda “Öyrəndiklərinizi yoxlayın” hissəsində verilmiş tapşırıqlar yerinə yetirilə bilər. Tapşırığın sinifdə icra edilməsi məqsədəuyğundur.
Mövzunun “ Layihə” hissəsindəki tapşırığın evə verilməsi tövsiyə olunur. Şagirdlər
evlərində internet resurslarından istifadə edərək “Heyvanlar aləmi və infrasəs”
mövzusunda esse yazmaq tapşırılır.
Elektron resurslar.
1. https://www.youtube.com/watch?v=yaO2KMA87z0
2. https://www.youtube.com/watch?v=GkNJvZINSEY
3. https://www.youtube.com/watch?v=Ws3txy7dvH0
4. https://www.youtube.com/watch?v=FyGE7sJL_v8.
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini təsnifetmə, fərqləndirmə, məsələqurma və məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə
bilər.
I səviyyə
II səviyyə
Səs dalğalarını tezli- Səs dalğalarını tezliyinə görə sərbəst təs- yinə görə sərbəst, lanif edə bilmir.
kin az səhvlərə yol
verməklə təsnif edir.
Seysmik dalğaları
Seysmik dalğaları
növlərinə görə yalnız növlərinə görə çətinmüəllimin köməyi ilə liklə fərqləndirir.
fərqləndirir.
Səs dalğalarının tət- Səs dalğalarının tətbiqinə aid keyfiyyət biqinə aid keyfiyyət
və kəmiyyət xarakter- və kəmiyyət xarakterli məsələləri müəlli- li məsələləri sərbəst
min köməyi ilə qurur, qurur və çətinliklə
lakin həll edə bilmir. həll edir.

III səviyyə
IV səviyyə
Səs dalğalarını tezli- Səs dalğalarını tezliyinə görə əsasən düz- yinə görə dəqiq təsnif
gün təsnif edir.
edir.
Seysmik dalğaları
növlərinə görə qismən düzgün fərqləndirir.
Səs dalğalarının tətbiqinə aid keyfiyyət
və kəmiyyət xarakterli məsələləri sərbəst
qurur və əsasən düzgün həll edir.
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Seysmik dalğaları
növlərinə görə dəqiq
fərqləndirir.
Səs dalğalarının tətbiqinə aid keyfiyyət
və kəmiyyət xarakterli məsələləri sərbəst
qurur və düzgün həll
edir.

VI TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ
1. Eyni sayda rəqsə I rəqqas 5san, II rəqqas 15san vaxt sərf edir. Rəqqasların
period və tezliklərini müqayisə edin.
A) T 2  3T 1 ,  1   2
B) T 2  3T 1 ,  2  3 1 C) T 1  3T 2 ,
 2  3 1 D)) T 2  3T 1 ,  1  3 2 E) T1  5T 2 ,  1  5 2
2. Yaylı rəqqas O tarazlıq nöqtəsi ətrafında М və N nöqtələri
arasında rəqs edir. Rəqqas М nöqtəsindən O-nöqtəsinə 1,25 san
müddətinə gəlirsə rəqsin period və tezliyini təyin edin.
A) 2,5 san; 0,4 Hs
B)) 5 san; 0,2 Hs
C) 4 san; 0,25 Hs
D) 1,25 san; 0,8 Hs
E) 2 san; 0,5 Hs
3. N və M nöqtələri arasında rəqs edən maddi nöqtə rəqs periodunun yarısına bərabər zaman müddətində nə qədər yol gedər?

N
–8
A) 0,32 m

B)) 0,16 m

M
8 x, sm

0
C) 0,08 m

D) 0 m

E) 0,8 m

4. Səs dalğaları harada yayıla bilmir?
1- bərk cisimlərdə; 2- mayelərdə; 3- qazlarda; 4- vakuumda; 5- plazmada.
A) Yalnız 5 B) 4 və 5
C)) Yalnız 4
D) Yalnız 5 E) 1, 2, 3 və 5
5. Səsin yayılma sürəti hansı mühitdə daha böyükdür?
1- atmosferin yuxarı təbəqəsində; 2- atmosferin aşağı təbəqəsində
3- kosmik fəzada; 4- Ay səthində
A) Yalnız 3
B) Yalnız 4
C) 3 və 4
D) 2 və 3
E)) Yalnız 2
6. 2 ,5 m san sürətlə yayılan dalğanın uzunluğu 0,1 m-dir. Mənbəyin rəqs tezliyini
hesablayın.
A) 2,5Hs B) 0,25Hs C)) 25Hs D) 0,025Hs E) 0,1Hs
7. Dənizin dibinə göndərilən ultrasəs siqnalı 4,5san –dən sonra geri qayıdır.
Dənizin dərinliyi nə qədərdir (Səsin suda sürəti 1500 m/san-dir).
A) 3000m B) 300m C)) 3375m D) 337,5m E) 6750 m
8. Yaylı rəqqasın rəqs amplitudunu 2 dəfə azaltsaq rəqsin tezliyi necə dəyişər?
A)) Dəyişməz B) 2 dəfə azalar C) 4 dəfə artar D) 4 dəfə azalar E) 2 dəfə artar
9. Qayadan atılan daşın suyun səthinə düşməsini müşahidə edən oğlan səsi 4 san
sonra eşitdi. Qayanın hündürlüyünü təyin edin. Səsin havada sürəti 340 m/san-dır.
A) 850m B)) 1360m C) 1600m D) 6800m E) 680m
10. L-tip seysmik dalğa episentrdən 4 km/san sürətlə yayılır. Dalğa 20 san
müddətinə hansı məsafəyə yayılar?
A) 2000km B) 20m C)) 80km D) 800km E) 200m
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GÜNDƏLİK PLANLAŞDIRMAYA DAİR NÜMUNƏLƏR
Dərs 6 / Mövzu: Hərəkətin qrafik təsviri
Alt
STANDARTLAR

1.1.2. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir.
1.1.3. Mexaniki hərəkətə aid məsələlər qurur və həll edir .

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkələri qrafik təsvir
edir.
 Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkələrə dair
kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli sadə qrafik məsələlər həll edir.

DƏRSİN TİPİ

İnduktiv

İstifadə olunan
İŞ FORMALARI
İstifadə olunan
ÜSULLAR
Fənlərarası
İNTEQRASİYA
TƏCHİZAT

Bütün siniflə iş, fərdi iş
Beyin həmləsi, müşahidə, araşdırma, müzakirə, təqdimat
Riy.2.1.1, 2.3.1., 3.2.3., 5.1.2.
İş vərəqləri(damalı), müşahidə vərəqələri, plakatlar, xətkeş,
müxtəlif rəngli qələmlər kompüter, proyektor, interaktiv lövhə
(mimio və ya “Promethean” lövhə)

MARAQOYATMA
Şagirdlərin mövzu ilə bağlı müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlərə malik olduğunu
nəzərə alaraq, müəllimin müzakirə təşkil etməsi məqsədəuyğundur. Belə dərslərdə
şagirdlərdə müstəqil fikir söyləmək, ümumiləşdirmə aparmaq bacarıqları formalaşdırılır və tənqidi təfəkkür inkişaf etdirilir.
Şagirdlərlə “Riyaziyyat” fənnindən öyrəndikləri y=kx və y=k/x asılılıqlarına dair
sual-cavab aparır, lövhədə uyğun qrafiklər çəkilir.
Müəllim sinfə suallar verə bilər:
– Düz mütənasib asılılıq necə ifadə olunur? Kəmiyyətlərin, məsələn, y-in x-dan,
düz mütənasib asılılıq qrafiki nədir? O necə qurulur? Kəmiyyətlərin, məsələn, y-in
x-dan, tərs mütənasib asılılığı düstur şəklində necə yazılır? Tərs mütənasib
asılılığın qrafiki necə adlanır?
Şagirdlərin cavabları dinlənir. Lövhədə tədqiqat sualı yazılır və müəllim tərəfindən
səsləndirilir.
Tədqiqat sualı. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkətlərin qrafikləri
arasında hansı fərq vardır?
TƏDQİQATIN APARILMASI
“Eskalator necə hərəkət edir?” araşdırması icra olunur. Şagird qruplarına məsələnin
şərtini oxuyub müzakirə aparmaq tapşırığı verilir. Bu zaman dərslikdə verilən
suallar müzakirə oluna bilər. Şagirdlər cədvələ uyğun olaraq sürət-zaman və yolzaman qrafiklərini qurur.
Həmin qrafiklər iş vərəqinə də çəkilir.
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Diferensial təlim. Təlim nəticələri zəif olan və sağlamlıq imkanları məhdud olan
şagirdlər sinif yoldaşlarının qurduqları qrafikləri iş vərəqlərinə köçürürlər.
MƏLUMAT MÜBADİLƏSİ VƏ MÜZAKİRƏSİ
Qruplar çəkdikləri qrafikləri təqdim edirlər.

υ,m/san

Qrupların təqdimatlarında alınan uyğun qrafiklərin fiziki mahiyyəti “Nəticəni
müzakirə edək” hissəsində verilən suallar əsasında aparıla bilər. Əlavə olaraq
müəllim və digər şagirdlər çıxış edənlərə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
– Eskalatorun hərəkəti ilə bağlı hansı nəticə alındı?
– Bərabərsürətli hərəkət edən eskalator hərəkət istiqamətini dəyişəndə sürət-zaman
qrafiki necə dəyişər?
– Təbiətdə bərabərsürətli hərəkətə nümunə göstərə bilərsinizmi?
– Düzxətli bərabərsürətli hərəkətin yol-zaman qrafikindən hansı nəticəyə gəlmək
olar?
ÜMUMİLƏŞDİRMƏ VƏ NƏTİCƏ
Müəllim şagirdlərə suallarla müraciət edir:
– Sizcə fiziki kəmiyyətlərin qrafik təsviri nə üçün lazımdır? Düzxətli bərabərsürətli
hərəkətdə sürət-zaman qrafikində hansı kəmiyyət dəyişən, hansı kəmiyyət dəyişməyəndir? Düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə nə üçün sürət qrafiki xaman oxuna paraleldir? Düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə yol-zaman qrafikində hansı kəmiyyət
dəyişən, hansı kəmiyyət dəyişməyəndir?
Şagirdlərin cavabları ümumiləşdirilir və birlikdə nəticə çıxarılır.
Dərslikdə verilən nəzəri məlumat şagirdlər tərəfindən oxunur. Oxu zamanı müəllim
aşağıdakı suallarla şagirdlərin diqqəti aşağıdakı məsələlər üzərində cəmləşdirir:
– Nə üçün absis oxu kimi zaman, ordinat oxu kimi isə sürət və yol oxlarının
götürülməsinə diqqət edin.
– Riyaziyyatdan öyrəndiyiniz xətti funksiyanın y=k×x ifadəsini st düsturu
ilə müqayisə edin. Bu düsturlarda dəyişən və dəyişməyən kəmiyyətlər hansılar olduğunu təyin edin.
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– Düzxətli bərabərsürətli hərəkətin nə üçün iki qrafiklə, sürət-zaman və yol-zaman
qrafiki ilə təsvir edilməsi üzərində düşünün.
– Nə üçün düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə sürət s/t düsturu ilə təyin
olunmasına baxmayaraq, o zamandan asılı deyil?
– Sürət-zaman qrafikinə əsasən, gedilən yolun hansı üsulla təyin edilməsinin
əlverişli olduğuna diqqət edin.
Müəllim dərsin əvvəlində irəli sürülən fərziyyələri xatırladır və onları şagirdlərin
fəal iştirakı ilə qazanılan biliklərlə müqayisə edir.
YARADICI TƏTBİQETMƏ
“Öyrəndiklərinizi tətbiq edin” hissəsində “Dəyişənsürətli hərəkətin qrafiklərinə
əsasən yolu hesablayın” tapşırığı yerinə yetirilir. Dərsin bu hissəsində hər bir
şagirdin qrafik həllərə aid öz fikir və ideyalarını sərbəst söyləyə biləcəyi mühit
yaratmaq lazımdır. Müəllim müsahibə üsulu ilə nümunə kimi qrafiklərdən birini
təhlil edir, sürət-zaman qrafikinin əmələ gətirdiyi həndəsi fiqurun sahəsini
hesablayaraq gedilən yolu təyin edir. Yaxşı olar ki, hesablamanı şagirdlərdən biri
lövhədə icra etsin.
Dəyişənsürətli hərəkətin qrafiklərinə əsasən yolu hesablayın:
1. Velosipedçinin dağdan sərbəst düşməsi zamanı sürət-zaman qrafikinə əsasən
yolun hesablanması:
Gedilən yolun sürət qrafiki ilə absis oxu arasında qalan fiqurun,  üçbucağın sahəsinə bərabər olduğu bir daha qeyd edilir və hesablama aparılır:
st)/2= )/2= 30 m.
2. Avtomobilin tormoz verib dayanması zamanı qət etdiyi məsafə:
Burda şagirdlərə tormoz yolu, başlanğıc sürət haqqında şagirdlərə əlavə məlumat
verilir, gedilən yolun sürət qrafiki ilə absis oxu arasında qalan fiqurun, üçbucağın
sahəsinə bərabər olduğu bir daha qeyd edilir və hesablama aparılır:
st0tt)/2=)/2=90 m.
3. Avtobusun bir dayanacaqdan digərinə hərəkəti zamanı getdiyi yol:
Bu qrafikə əsasən gedilən yol iki fiqurun,  dördbucaq və üçbucaq, sahələrinin cəminə bərabərdir:
ss1 s2t+t )/2=+)/2=72 m.
Diferensial təlim. Təlim nəticələri yüksək olan şagirdlərə alternativ məsələlər də
verilə bilər. Adətən, müşahidə, yaxud eksperimental məsələləri şagirdlər daha
həvəslə icra edirlər. Məsələn, yaylı mexanizmlə hərəkətə gətirilən oyuncaq avtomobilin sinifdə getdiyi yolu, bu yolu getməyə sərf etdiyi zamanı təyin edib, sürətzaman və yol-zaman qrafiklərini qurun.
Qiymətləndirmə. Mövzunun “Nə öyrəndiniz” hissəsində verilən tapşırıq “Kloz
(gizli söz)” adlı fəal oxu metodudur. O bütün fənlərdə olduğu kimi, həvəslə icra
olunur. “Öyrəndiklərinizi yoxlayın” hissəsində verilən tapşırıqlar dərs boyu
şagirdin öyrəndiyi əsas biliklərin müstəqil olaraq ümumiləşdirməsinə və zəif
cəhətləri aşkar edilməsinə xidmət edir. Dərsin vaxtından asılı olaraq müəllim bu
tapşırıqları sinifdə, yaxud evdə yerinə yetirməyi tapşıra bilər. Bu tapşırıqlar
qiymətləndirmə aparmaq üçün zəmin yaradır.
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Elektron resurslar.
1. http://www.musabiqe.edu.az/archive/nominantlar_2015.php/2015/870256/?
author=
2. http://www.vitaminegitim.com/lise/detay/duzgun-dogrusal-hareketin-hiz-zamangrafigine -bakarak-konum-zaman-grafigini-cizme?i=TR210230CD_03E
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini təsviretmə, məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə bilər.
I səviyyə
Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli
hərəkələri ciddi səhvlərlə qrafik təsvir
edir.
Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli
hərəkələrə dair kəmiyyət və keyfiyyət
xarakterli sadə qrafik
məsələlər həll edə
bilmir.

II səviyyə
Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli
hərəkələri az səhvlərə
yol verməklə qrafik
təsvir edir.
Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli
hərəkələrə dair kəmiyyət və keyfiyyət
xarakterli sadə qrafik
məsələləri müəllimin
köməyi ilə həll edir.

III səviyyə
Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli
hərəkələri əsasən düzgün qrafik təsvir edir.

IV səviyyə
Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli
hərəkələri düzgün
olaraq qrafik təsvir
edir.
Düzxətli bərabərsür- Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli ətli və dəyişənsürətli
hərəkələrə dair kəhərəkələrə dair kəmiyyət və keyfiyyət miyyət və keyfiyyət
xarakterli sadə qrafik xarakterli sadə qrafik
məsələləri əsasən
məsələləri düzgün
düzgün həll edir.
həll edir.

Dərs 10 / Məsələ həlli
Alt
STANDARTLAR

2.1.4. Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll
edir

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

Bərk cisim, maye və qazlarda təzyiqə aid kəmiyyət və keyfiyyət
xarakterli sadə məsələlər qurur və həll edir.

DƏRSİN TİPİ

İnduktiv

İstifadə olunan
İŞ FORMALARI
İstifadə olunan
ÜSULLAR
Fənlərarası
İNTEQRASİYA
TƏCHİZAT

Bütün siniflə iş, cütlərlə iş, fərdi iş
Beyin həmləsi, araşdırma, təhlil, , təqdimat, tapşırıqvermə
Riy. 1.2.1, 1.3.1, 4.1.1

İş vərəqləri, müşahidə vərəqələri, plakat, kompüter,
proyektor, intraktiv lövhə (mimio və ya “Promethean”)

Məsələ həlli dərslərini diskussiya şəklində təşkil etmək məqsədəuyğundur. Belə
dərslərdə şagirdlər həll olunan məsələyə dair fikirlərini bildirir, onların həll
yollarını müzakirə edirlər. Müəllim bu zaman məlum olan məsələnin məzmununu
aydınlaşdırmaqda və həll yoluna istiqamətləndirməyə kömək edir.
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Müqayisə tipli məsələlərin həllində Venn diaqramından, müzakirə tipli məsələlərin
həllində isə konseptual cədvəllərdən istifadə etmək olar.
Məsələlərin inkişafetdirici rolunu təmin etmək məqsədilə onları həll edərkən
şagirdlərə maksimum sərbəstlik verilməlidir. Dərsdə hər bir məsələnin həllini izah
etməyə ehtiyac yoxdur. Eynitipli məsələlərin həllinə dair bir nümunə göstərmək kifayətdir. Məsələ həllinin aşağıdakı mərhələlər üzrə təşkili daha məqsədəuyğundur.
I mərhələ. Məsələ mətninin öyrədilməsi
Məsələnin mətni
Məsələ mətninə aid suallar
1. Su sütunun qabın dibinə təzSu sütunu qabın dibinə 44 kPa təzyiq göstərir. Qabın
yiqi neçə Pa-dır?
dibinə eyni təzyiqi kerosin də göstərir. Su və kerosin
sütunlarının hündürlüklərini təyin edin (su=1000кq/м3, 2. Kerosin sütunun qabın dibinə
təzyiqi nə qədərdir?
кr=800кq/м3, g=10 N/кq)?
3. Məsələdə nəyi təyin etmək
soruşulur?
II mərhələ. Məsələnin təhlili
Məsələnin aid
1. Təzyiq nəyə deyilir?
olduğu
2. Təzyiqin BS-də vahidi nədir?
mövzudan
3. 1 Pa təzyiqi əsas vahidlərlə ifadə edin?
suallar verilir
4. Qabın dibinə və divarlarına mayenin təzyiqi nədən asılıdır?
5. Beləliklə, hidrostatik təzyiq hansı düsturla hesablana bilər?
Məsələnin
Hidrostatik təzyiq, mayenin sıxlığı və maye sütununun hündürlüyü ilə
düsturu
düz mütənasibdir.

psu
 su  g
p
pker  ker  g  hkr  hker  ker
ker  g

psu   su  g  hsu  hsu 

Verilir:




III mərhələ. Məsələ şərtinin yazılması və bir sistemə gətirilməsi
p = 44kPa = 44000Pa
Vahidin hesablanması:

44
1000
800
10 /

/
/

h   p 
 g 

Pa
m3kq  san2
 2 2
 m.
kq m
m san kq
m3 san2

hsu –?
hker –?
IV mərhələ. Məsələnin ümumi şəkildə həlli və hesablamanın aparılması
Maye sütununun hündürlüyünü təyin edək:
hsu = 44000/(1000·10) = 4,4 m
hker = 44000/(800·10) = 5,5 m

Ev tapşırığında şagirdin iş vərəqlərini yoxladıqda səhvləri göstərmək üçün qısa
fərdi məsləhətlər, şagirdin biliklərindəki boşluğu doldurmaq üçün həll edəcəyi
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məsələlərin nömrələrini qeyd etmək məqsədəuyğundur. 4-cü məsələni evə həll etmək üçün tapşırmaq olar.
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini məsələqurma və məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə bilər.
I səviyyə
Bərk cisim, maye və
qazlarda təzyiqə aid
kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli sadə
məsələləri tez-tez
səhvlərə yol verməklə
qurur və yalnız müəllimin verdiyi sualların
köməyi ilə həll edir.

II səviyyə
Bərk cisim, maye və
qazlarda təzyiqə aid
kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli sadə
məsələləri sərbəst
qurur və çətinliklə
həll edir.

III səviyyə
Bərk cisim, maye və
qazlarda təzyiqə aid
kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli sadə
məsələləri sərbəst qurur və qismən düzgün
həll edir.

IV səviyyə
Bərk cisim, maye və
qazlarda təzyiqə aid
kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli sadə
məsələləri düzgün
qurur və dəqiq həll
edir.

Dərs 47/ Mövzu: CİSİMLƏRİN ÜZMƏ ŞƏRTİ:
GƏMİLƏRİN ÜZMƏSİ, HAVADA UÇMA

Alt
STANDARTLAR

2.1.3. Maddələri mexaniki xassələrinə görə fərqləndirir
2.1.4. Maddələrin mexaniki xassələrinə dair məsələlər həll edir..
3.1.1. Mexaniki hadisələrə dair cihaz və avadanlıqlardan istifadə
edir.
3.2.2. Mexaniki qurğuların yaradılmasında və inkişafında fizika
elminin rolunu izah edir

Təlim
NƏTİCƏLƏRİ

 Cisimlərin üzmə şərtinə aid sadə təcrübələr nümayiş edir.
 Cisimlərin üzmə şərtini izah edir.
 Cisimlərin üzmə şərtinə aid keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli
məsələlər həll edir.

DƏRSİN TİPİ

İnduktiv

İstifadə olunan
İŞ FORMALARI

Bütün siniflə iş, qrup işi, fərdi iş

İstifadə olunan
ÜSULLAR

Beyin həmləsi, anlayışın çıxarılması, şaxələndirmə, müşahidə,
araşdırma, modelləşdirmə, danışıb anlatma-dinləyib anlama,
təqdimat, tapşırıqvermə

Fənlərarası
İNTEQRASİYA

Riy. 1.1.2, 2.1.2, 2.2.3, H.b. 1.1.1., 1.2.1. Kim. 1.2.1.

TƏCHİZAT

İş vərəqləri, müşahidə vərəqələri, plakatlar, tabaşir, içərisində su
olan ləyən , plastilin parçası, üç cisim: taxta tircik, alüminium
silindr, kartof dilimi; iki laboratoriya stəkanı: birində yarıdan yuxarı təmiz su, digərində doymuş duzlu su kompüter, proyektor,
interaktiv lövhə (mimio və ya “Promethean”)
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MARAQOYATMA
Maraqoyatma müxtəlif üsullarla təşkil edilə bilər.
1. Beyin həmləsi ilə. Mayedəki cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi və itələmə qüvvəsi
arasındakı münasibətdən asılı olaraq, bu cismin mayedə batması, maye daxilində
və səthində üzməsi təcrübələrlə nümayiş etdirilir. Məsələn, kartof (və ya çiy
yumurta) əvvəlcə, təmiz suya salınır – kartof bataraq qabın dibinə düşür, sonra
duzlu suya qoyulur – o tam batır və maye daxilində üzür. Lakin suya doyana qədər
duz əlavə edib qarışdırdıqda, kartof mayenin səthinə qalxır. Havada üzməyə
nümunə olaraq sabun köpüyü ilə aparılan təcrübə maraq doğura bilər.
Qabaqcadan hazırlanan suallar lövhədə yazılır, yaxud şifahi şəkildə şagirdlərin
diqqətinə çatdırılır. Məsələn:
– Nə üçün kartof suya batdı? Nə üçün kartof duzlu suda üzür? Nə üçün suyun
duzluluğu artdıqda o suyun üzərinə qalxdı?
Şagirdlərin bildirdiyi maraqlı fərziyyələr ümumiləşdirilir və lövhədə yazılır.
2. Məktəb laboratoriyasında olan gəmi modeli ilə eksperiment nümayiş edilir:
Akvarium su ilə doldurulur, “gəmi” suyun üzərinə qoyulur. “Gəmiyə” nasosla hava
doldurduqda o, su səthində üzür, havanı çıxarıb yerinə su vurduqda isə tədricən
suda batır. Eksperimentdən sonra sinfə müraciət edilir:
– “Gəmiyə” hava vurduqda nə üçün o suda batmadı? “Gəmidəki” havanı boşaldıb,
yerinə su vurduqda nə üçün o, suda batdı?
3. Klaster (şaxələndirmə) üsulu tətbiq edilə bilər: Şaxələndirmə cədvəlinin bir
xanasında hadisə yazılır, şagirdlər isə boş xanalara hadisəyə uyğun olaraq həyatda
müşahidə etdikləri və ya bildikləri nümunələrlə tamamlayırlar.
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4. Dərslikdə verilən şəkillərə uyğun diskussiya təşkil etmək olar. Şagirdlərin
biliklərini aşkar etmək üçün “Nə üçün poladdan hazırlanan nəhəng gəmilər dəniz
və okean sularında üzür, batmır?”, “Nə üçün aysberqlər okean sularında batmır?”,
“Şarı havaya qaldıran nədir?”, “Nə üçün bəzi cisimlər suda üzə və havada süzə
bilir, digərləri yox?” sualları verilə bilər. Bu zaman texniki imkanları olan
siniflərdə slaydlardan və “Fizika multimedia” dərsliyindən istifadə etmək olar.
Tədqiqat sualı: Cisimin mayedə üzə bilməsi üçün hansı şərt ödənilməlidir?
TƏDQİQATIN APARILMASI
Bu hissədə “Mayedə cismin çəkisi necə dəyişir?” araşdırması yerinə yetirilir.
Araşdırmanın qruplarla, yaxud cütlüklərlə yerinə yetirmək faydalı olardı.
Şagirdlərə plastilin kürəciyin suda batması, ondan hazırlanan qayığın isə batmayıb,
su səthində üzməsi bir az qəribə görünə bilər. Tədqiqat işi qruplarla aparıldıqda
belə suallar vermək olar:
I qrupa:
– Nə üçün plastilindən hazırladığınız kürəcik suda batır, həmin kürəcikdən düzəltdiyiniz “qayıq” isə batmır? Cavabı əsaslandırın və hadisəyə aid digər
nümunələr söyləyin.
II qrupa: – Plastilindən hazırlanan kürəcik və “qayığa” hansı qüvvələr təsir edir?
Bu qüvvələri sxematik göstərin, onların modulu, tətbiq nöqtəsi və təsir
istiqamətlərinin müqayisəsini verin.
III qrupa: – Plastilindən hazırladığınız kürəcik suda batır, plastilin qayıq isə
batmır, suda üzür? Hadisəni maddələrin həcmi və sıxlığına görə müqayisə edin.
IV qrupa: – Plastilin qayığın suyun səthində üzə bilməyib batması üçün nə etmək
olar?
MƏLUMAT MÜBADİLƏSİ VƏ MÜZAKİRƏSİ
Qruplar iş vərəqində dərsliyin “Nəticəni müzakirə edək” hissəsindəki sualları
müzakirə edib cavablandırmalıdırlar. Bu zaman şagirdlərə müzakirə zamanı
sözlərdən, şəkil və sxemlərdən istifadə etmək tapşırıla bilər. Hər qrupun nümayəndəsi işi təqdim edir. Məlumat mübadiləsi baş verir. Müəllim və digər qruplar çıxış
edənlərə suallarla müraciət edə bilər:
– Plastilin kürəni və qayığı Yer hansı qüvvə ilə cəzb edir? Bu cisimlərə arximed
qüvvəsi təsir edirmi? Bu cisimlərə suda hansı qüvvələr təsir edir? Cisimlərə təsir
edən qüvvələrin əvəzləyicisinin modulu və istiqamətləri bir-birinə bərabərdirmi?
Şagirdlər belə qənaətə gəlirlər ki, “qayığa” və kürəyə ağırlıq qüvvəsindən başqa
qaldırıcı qüvvə də təsir edir.
ÜMUMİLƏŞDİRMƏ VƏ NƏTİCƏ
Dərsin bu hissəsində şagirdlərin cavabları ümumiləşdirilir və onlarla birlikdə nəticə
çıxarılır. Yeni biliyin əldə edilməsi müsahibə yolu ilə həyata keçirilə bilər
Müəllim:
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– Mayeyə batırılmış cismə hansı qüvvələr təsir edir? Cismə təsir edən ağırlıq
qüvvəsi arximed qüvvəsindən böyük olarsa (Fa>FA), bu cisim mayedə özünü necə
aparar? Kim gəlib qüvvələr arasındakı bərabərsizliyi və onların ifadəsini yazar?
Şagirdlərdən bir neçəsi lövhəyə dəvət oluna bilər. Müəllim sualları şagirdlərlə
birlikdə müzakirə edir, uyğun nəzəri bilikləri izah edir. Müəllim nəticəni çıxarmaq
üçün belə bir tapşırıq verə bilər:
– Cümləni tamamlayın: “Cismin sıxlığı mayenin sıxlığından böyük olduqda
həmin cisim mayedə ...”
Müəllim:
– Cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi arximed qüvvəsinə bərabər olarsa (Fa=FA) bu
cisim mayedə özünü necə aparar: batar, maye daxilində tarazlıqda qalar yaxud
üzər? Qüvvələrin bərabərliyindən, cisim və mayenin sıxlıqları arasında hansı münasibət alınır? Sıxlıqların bərabərliyindən mayedəki cismin vəziyyəti haqqında
hansı nəticəyə gəlmək olar?
Müəllim sualları şagirdlərlə birlikdə müzakirə edir, uyğun nəzəri bilikləri izah edir.
– Cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi arximed qüvvəsindən kiçik olarsa (Fa<FA).
cisim mayedə hansı vəziyyət alar? Cismə təsir qüvvələrin bərabərsizliyindən sıxlıqlar arasında hansı münasibət alınır? Sıxlıqlar arasındakı bu bərabərsizlikdən
mayedəki cismin vəziyyəti haqqında hansı nəticəyə gəlmək olar?
Müəllim sualları şagirdlərlə birlikdə müzakirə edir, uyğun nəzəri bilikləri izah edir.
O, cismə təsir edən qüvvələri sxematik göstərir, modullarının müqayisəsi aparılır:
mcg < mgVc, c < m.
YARADICI TƏTBİQETMƏ
Şagirdlərə iş vərəqlərində aşağıdakı cədvəli çəkib, uyğunluğu təyin etməyi
tapşırmaq olar:

Cisim mayedə batır

.

Cisim mayenin
səthində üzür

.

Cisim mayenin
daxilində üzür

.

.
.

.
Fizika kabinetində kompüter, proyektor və mimio studio (prometean lövhə) olarsa,
bu tapşırığı əvvəlcədən hazırlamaq və interaktiv lövhədə yerinə yetirmək dərsə
şagirdlərin marağını artıra bilər.
Dərsin bu mərhələsində “Cisimlərin üzmə şərtlərini yoxlayaq” araşdırması yerinə
yetirilir. Vaxta qənaət baxımından təcrübə müəllim tərəfindən nümayiş etdirilə
bilər. Bu zaman hər qrupdan bir şagirdi yardımçı kimi çağırmaq olar.
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Mövzunun “Nə öyrəndiniz” hissəsində verilmiş tapşırıq dərs boyu şagirdin
öyrəndiyi əsas biliklərin müstəqil olaraq ümumiləşdirməsinə xidmət edir. Müəllim
bu tapşırığı özü məqsədəuyğun şəkildə dəyişə bilər.
Dərsin sonunda şagirdlərin iş vərəqləri yığılır və şəxsi portfolioya əlavə olunur.
Qiymətləndirmə. Mövzunun “Öyrəndiklərinizi yoxlayın” hissələrində verilmiş
tapşırıqlar dərs boyu şagirdin öyrəndiyi əsas biliklərin müstəqil olaraq
ümumiləşdirməsinə və zəif cəhətləri aşkar edilməsinə xidmət edir. Dərsin
vaxtından asılı olaraq müəllim “Öyrəndiklərinizi yoxlayın” hissəsində verilmiş
tapşırıqları sinifdə, yaxud evdə yerinə yetirməyi tapşıra bilər. Bu tapşırıqlar
qiymətləndirmə aparmaq üçün zəmin yaradır.
Ev tapşırığı kimi hər şagirdlərə gəmilərin və hava şarlarının üzməsi haqqında
internetdən məlumat toplayaraq esse yazmaq tapşırıla bilər.
Elektron resurslar.
1. https://zenfizika.wordpress.com/2015/11/06/cisiml%C9%99rin-uzm%C9%99si/
2. http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?baslikid=145&DigID=122&Git=
Konu Kategorileri&Sayfa=KonuDigerListesi
Qiymətləndirmə. Müəllim dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini nümayişetmə, izahetmə, məsələhəlletmə meyarları üzrə qiymətləndirə bilər.
I səviyyə
Cisimlərin üzmə şərtinə aid sadə təcrübələri yalnız müəllimin
köməyi ilə nümayiş
edir.
Cisimlərin üzmə şərtini səhv izah edir.

II səviyyə
Cisimlərin üzmə şərtinə aid sadə təcrübələri çətinliklə, lakin
sərbəst nümayiş edir.

III səviyyə
Cisimlərin üzmə şərtinə aid sadə təcrübələri əsasən düzgün
nümayiş edir.

IV səviyyə
Cisimlərin üzmə şərtinə aid sadə təcrübələri dəqiq nümayiş
edir.

Cisimlərin üzmə şərtini az səhvlərə yol
verməklə izah edir.
Cisimlərin üzmə şər- Cisimlərin üzmə şərtinə aid keyfiyyət və tinə aid keyfiyyət və
kəmiyyət xarakterli kəmiyyət xarakterli
məsələləri yalnız mü- məsələləri kiçik səhvəllimin köməyi ilə
lərə yol verməklə həll
həll edir.
edir.

Cisimlərin üzmə şərtini qismən düzgün
izah edir.
Cisimlərin üzmə şərtinə aid keyfiyyət və
kəmiyyət xarakterli
məsələləri əsasən
düzgün həll edir.

Cisimlərin üzmə şərtini ətraflı və dəqiq
izah edir.
Cisimlərin üzmə şərtinə aid keyfiyyət və
kəmiyyət xarakterli
məsələləri düzgün
həll edir.
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