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1. YENİDƏN MƏKTƏBƏ

Uşaqlıqda öyrənilən
elm daş üstə yazıya

bənzər.
Məhəmməd
Peyğəmbər

Evdə. Yeni dərs ili
baş landı. Çox sevinirəm.
Çü n ki sinif yoldaşlarım
və müəl lim lərimlə yeni -
dən gö rü şü rəm.

Mən bu üç ayda xeyli
bö  yümüşəm. Boyum uza   -
nıb. Birinci sinif də oxu -
yanda çox işlər mənə
çətin gəlirdi. Am ma indi
hə  min işləri asan lıqla ye -
ri nə yeti ri rəm. Artıq ya -
ta ğı mı və süf rəmi yı   ğış -
    dır  mağı ba ca rıram.

İkinci sinifdə biliyim
və bacarığım bir az da ar-
tacaq. Çünki yeni dərs
ilində daha səylə çalı şa -
ca ğam. Dərs lər də daha
fəal ola ca ğam.

İlk dərs gününü Azərbaycan Respublikasında 
Bilik Günü kimi qeyd edirlər.



Məktəbdə. Artıq məktəbdəyik. Bu bizim sinif otağımızdır. Sinif
otağımız da evimiz kimi tər təmizdir. Çünki biz onu səliqəli saxlayırıq.
Məktəbimizi çox sevirik. Burada çoxlu dostlarımız var. Dərslərimiz
maraqlı keçir. Yaxşı oxumağa çalışırıq. Çantamız və məktəbli formamız
həmişə səliqəli olur. Yol daşlarımızla mehriban davranırıq. Məktəbin
nizam-intizam qaydalarına əməl edirik. Ona görə də valideynlərimiz və
müəllimlərimiz bizdən razı qalırlar.

1) Məktəbdə şagirdlər hansı qaydalara əməl edirlər? Bu qaydaları
sadala.

2) Məktəbdə qaydalara nə üçün əməl etmək lazımdır? İzah et.
3) Məhəmməd peyğəmbərin kəlamının mənasını necə izah edə

bilərsən? Fikirlərini dəftərində yaz.
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Pi ya da keçidində. Bir çox piyada keçidlərində işıqfor olur. İşıqforun
piyadalar üçün yaşıl işığı yananda av to mobillər dayanır və piyadalar

yolu keçirlər. İşıqfor qo yul  ma -
yan piyada keçid ləri də vardır.
Belə keçid lər də sürücülər özləri
avto mo bili saxlayıb piya da lara
yol verirlər. İşıqfor qoyulmayan
ke çi də ya xın laşanda sürü cü  nün
sizi gör düyünə əmin ol  maq la -
zım dır. Belə halda o, avtomo-
bilin sürətini azal dır. Avtomobil
tam dayanandan sonra yolu
keçmək olar.

2. YOLDA  VƏ NƏQLİYYATDA

yerüstü
keçid
nişanı

yeraltı
keçid
nişanı

1) Yol hərəkəti qaydalarını bilməyən yoldaşlarına necə kömək edir -
sən?  Fikirlərini izah et.

2) Bildiyin yol hərəkəti qaydalarını dəftərində yaz.

Yolda bu qaydalara əməl etməliyik. Günün bir hissəsini evdə, bir
hissəsini məktəbdə, bir hissəsini isə yolda oluruq. Ona görə də biz yol
hərəkəti qaydalarını bilməli və bu qaydalara əməl etməliyik. Səki ilə
get mə liyik. Yeraltı və yerüstü keçidlər olan yerlərdə mütləq onlardan
istifadə etməliyik. İşıqforun rənglərinin bizə nə demək istədiyini əzbər
bilməliyik. Qadağan olunmuş yerlərdə velosiped sürməməli, yolu qaça-
qaça keçməməliyik. Yol kənarında oynamamalıyıq.
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avtobus
dayanacağı

nişanı

piyadalar üçün
keçid nişanı

Avtobus tam dayandıqdan sonra
minmək üçün yaxınlaşmaq olar.
Avtobusa ön qapı dan minib, arxa

qapıdan düşmək lazımdır.

Liftdən istifadə edərkən
hərəkətdə olan liftin

düy mələrinə
toxunmaq olmaz.

Yolu yalnız piyada
keçidindən keçmək

lazımdır.

Eskalatorda sağ tərəfdə,
üzü hərəkət istiqamətində

dayanmaq lazımdır. 
Eskalatorda qaçmaq olmaz.

Avtomobilin, avtobusun pən cə rə -
sindən başını və qolunu çıxarmaq təh -
lükəlidir.

1) Tanıdığın nəqliyyat növlərinin adlarını dəftərində yaz. 
2) Nəqliyyatda davranış qaydalarına əməl etməsək, nə baş verə

bilər?  Fikirlərini yoldaşlarınla bölüş.
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Ailə. Bu insanlar eyni mənzildə
yaşa yırlar. Hər gün işdən, məktəb -
dən evə qayıdarkən bir-bi  rini se -
vinc lə, təbəs sümlə qarşı layır lar.
Bir süfrə arxa sında əylə şirlər. Bir -
likdə televizora baxır, mət  bəxdə
ça lışır, otaqları səliqəyə sa lırlar.
Qonaq gedir və səyahətə çı xır lar.
Dostları da eyni mənzildə qar şı la -
yıb, yola salırlar. Birlikdə se  vi nib-
 kə dər lə nirlər. Bir-birinin qayğısına
qalır və qulluğunda dururlar.

3. AİLƏDƏ
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Ailə üzvləri. Ailə üzvləri: ba ba,
nənə, ata, ana, uşaq lar doğ ma və
əziz insanlardır. Onlar hər işi öz
aralarında bö lürlər. Hər kəs ona aid
olan iş ləri həvəslə ye rinə yetirir.
Onlar böyük lərə hör mət, kiçiklərə
nəvaziş gös tər mə yi bacarırlar. Bir-
birindən məslə hət alırlar. Mehriban
danışır, xoş sözlər eşidirlər. 

Ev  işlərində  valideynlərimizə  kömək  edərkən  biz  yeni  bacarıqlara 
yiyələnirik.

1) Evdə hansı işləri özün görürsən? Gördüyün işləri dəftərində yaz.
2) Ailə üzvləri nə üçün bir-birinə kömək etməlidirlər? Fikrini izah et.
3) Valideynlərinə hansı işlərdə kömək edirsən? Bu zaman hansı

bacarıqlara yiyələnə bilərsən? Fikirlərini yaz.
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4. DAVRANIŞ MƏDƏNİYYƏTİ

Səhərdir. Valideynlərimi salamlayıram:
– Sabahınız xeyir olsun!
Onların üzündə təbəssüm oyanır. Mən bundan çox sevinirəm. Süfrə

arxasında bir-birimizə deyirik:
– Nuş olsun!
Səhər mənzildən ilk çıxan «Salamat qalın!» söyləyir.
Evdəkilər cavab verirlər:
– Yaxşı yol!
Mən məktəbə yollanıram. Yolda sinif yoldaşım Turanla rastlaşıram.

O, yanın dakı oğlanı mənə təqdim edir:
– Bu mənim dostum Adildir.
Biz tanış oluruq. Mən də adımı deyirəm:
– Samirə.
Söhbət edə-edə məktəbə tərəf gedirik.
Yolu keçən bir yaşlı qadın əlində yük aparır. Biz ona yaxınlaşırıq.
– İcazə verin, sizə kömək edək.
Təbəssümlə razılıq edir. Ayrılanda bizə deyir:
– Ömrünüz uzun olsun!
Məktəbin pilləkənləri ilə qalxanda müəllimlərdən biri ilə rastlaşıram.

Pilləkənlə birinci qalxmaq üçün ona yol verirəm:
– Buyurun!
Sinif yoldaşlarım Aygünü dövrəyə alıblar. Axı bu gün onun ad

günüdür. Mən də onu təbrik edirəm.
– Aygün, ad günün mübarək olsun!
Aygün təşəkkür edir:
– Çox sağ ol, Samirə!
Dərs başlanır.
Beləcə biz hamımız müəllimlərimizin və valideynlərimizin nəsi hət -

lərinə, məktəbimizin ni zam-intizam qaydalarına uyğun olaraq dav ra nış -
larımızda mədəni olmağa çalışırıq.

1) Sən nə zaman üzr istəyirsən?  Fikrini izah et.
2) Birisi köməyinə görə təşəkkür etməyəndə özünü necə hiss 

edirsən? Hislərini  sözlə təsvir et.
3) Hekayədəki uşaqlar nə üçün davranışlarında mədəni olmağa 

çalışırlar?  Fikirlərini izah et. 
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– Bağışlayın, üzr istəyirəm.

– Mümkünsə, deyin, saat ne çədir?
– Saat beş tamamdır.
– Təşəkkür edirəm.

Səncə, bu oğlan düzmü hərəkət edir?

– Salamat qal, mən gedirəm.
– Yaxşı yol.
– Sağ ol!

N i t q  e t i k e t l ə r i :

Görüşəndə – salam, xoş gördük. 
Ayrılarkən – salamat qalın, görüşənədək.
Xəstələrə – yastığınız yüngül olsun!
Xahiş edəndə – icazənizlə, zəhmət olmasa.
Təşəkkür edəndə – minnətdaram, çox sağ olun.

Bunlar ünsiyyət, davranış normalarıdır.

Verilmiş nitq etiketlərindən istifadə edərək esse yaz.
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Məktəbdən evə gələndə. Sən məktəbdən gələn kimi nə edəcəyini
bilirsənmi? Mən bilirəm. Əvvəlcə əllərimi yuyuram. Nahar edib bir
qədər dincəlirəm. Dərslərimi hazırlayıram. Otağımı səliqəyə salıram,
dibçəkdəki güllərə su verirəm. Sonra şəkil çəkir, mütaliə edir, musiqi
dinləyir və televizora baxıram. Həyətdə dostlarımla oynamağa da vaxt
ayırıram. Mən heç zaman yorulmuram, həmişə şən və gümrah oluram.

Mənim gün rejimim. Bütün işləri vaxtında yerinə yetirmək üçün
günü düzgün bölməyi bacarmaq lazımdır. Buna gün rejimi deyirlər. Hər
kəs gün rejimini özü hazırlamalı və ona əməl etməlidir.

5. GÜN REJİMİ

Səhər yeməyini yeyirəm.
Məktəbə yollanıram. 

Oynayıram.

7:00–7:20

7:20–7:40 7:40–8:00

İdman edirəm. Yuyunuram.
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12:10–12:30
Məktəbdən

gəlirəm.

8:00–12:10
Məktəbdə
oluram.

Paltarımı dəyişirəm,
əllərimi yuyuram və

nahar edirəm.

Dostlarımla oynayıram,
sonra axşam yeməyini

yeyirəm.

Televiziya verilişlərinə
baxıram, sevdiyim işlərlə

məşğul oluram.
Yatıram.

İstirahət edirəm və ev
tapşırıqlarını yerinə

yetirirəm.

12:30–14:00 14:00–17:00

1) Sən gününü necə bölürsən? Dəftərində yaz.
2) Günün səmərəli keçməsi üçün nə etmək lazımdır? Fikirlərini

yoldaşlarınla bölüş.
3) «Vaxt qızıldır» atalar sözünün mənasını necə izah edə bilərsən?     

Fikrini dəftərində yaz.

17:00–19:00

19:00–21:00
21:00–7:00
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1) Nə üçün bayramlarda, ad günlərində bir-birini təbrik edən lər,
adətən, «Sənə uzun ömür, cansağlığı arzulayıram» – deyirlər?
Fikirlərini dəftərində yaz.

2) Şəkillər əsasında sağlam insanın vəziyyətini sözlə təsvir et.

Sağlam olanda. Hər bir insan istəyir ki, sağlam olsun. Sağlamlıq
insan üçün qiymətli nemətdir. Sağlamlıq xoş əhvali-ruhiyyə və uzun
ömür deməkdir. Sağlam insan işlərinin öhdəsindən asanlıqla gəlir. 

6. SAĞLAMLIQ NƏDİR?
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Xəstələnəndə. Xəstələnəndə insanın əhvalı pozulur, iştahası olmur.
Özünü pis hiss etdiyi üçün öhdəsinə düşən işləri yaxşı və vaxtında yerinə
yetirə bilmir. Ona görə sağlamlığı qorumaq lazımdır.

1) 16-cı və 17-ci səhifələrdəki şəkillərdə gördüyün uşaqların və -
ziy yətində hansı fərqlər var? Dəftərində cədvəl çək və həmin
fərqləri yaz.

2) Səncə, insan hansı səbəblərdən xəstələnir? Fikirlərini dəftərində
yazıb izah et.

Sağlam olanda Xəstələnəndə
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Düzgün qidalanma və gigiyena. Sağlam olmaq istəyən insan, ilk
növbədə, düzgün qidalanmalıdır. Hər gün müəyyən olunmuş vaxtda
yeməli, təzə, vitaminli qidalar qəbul etməlidir. Sağlamlığın ikinci şərti
isə şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməkdir. Yeməkdən əvvəl əlləri
yumaq vacibdir. Səhər və yatmazdan qabaq dişləri fırçalamaq lazımdır.
Vaxtlı-vaxtında çimmək də sağlamlığı qorumağa kömək edir.  

Yuxu rejimi, təmiz hava, hərəkət. Axşam saat 9-dan gec olmayaraq
yatmaq, səhər 7-dən gec olmayaraq oyanmaq lazımdır. Açıq havada ol -
maq, idman hərəkətləri etmək sağlamlığın əsas şərtlərindəndir. Otur -
duğun və yatdığın otağın havasını dəyişmək sağlamlıq üçün çox
va cibdir. Həmişə mehriban, gülərüz olmaq da insanın sağlamlığına müs -
bət təsir edir.

7. SAĞLAM OLMAĞIN YOLLARI
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Fəslə uyğun geyinmək. Fəslə və hava şəraitinə uyğun geyinməyin
də sağlamlıq üçün böyük əhə miy yəti var. Bu, insanı xəstələnməkdən
qoruyur. Hər fəslin özünə uyğun geyimi var. Fəsillər və hava şəraiti də -
yiş dikdə geyim də dəyişməlidir.

1) Sağlam olmaq üçün nə etmək lazımdır?  Fikirlərini izah et.
2) Hava şəraitinə uyğun geyinməyin qaydalarını şərh et.
3) Geyimlərin adlarını fəsillərə uyğun qruplaşdırıb dəftərinə yaz.
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Yoluxucu xəstəliklər. Sağlamlığını qorumayan hər bir insan xəs -
tələnə bilər. Xəstəliklərin bir qismi yoluxucudur. Yoluxucu xəstəlik lər
xəstə adamdan sağlam adama keçib sürətlə yayılır. Bu cür xəstə likləri
bakteriya və viruslar törədir. Onlar adi gözlə görünməyən kiçik can -
lılardır.

Angina. Angina yoluxucu xəs tə -
likdir. Tərləmiş halda so yuq su iç -
mək, yaxud dondurma yemək də
an  gina xəs təliyinə sə bəb ola bilər.
Angina xəs tə liyini el ara sında «bo -
ğaz  gəlmə» də ad  landırırlar. Bu zaman
insanın hərarəti qalxır. Bo    ğazında
kəs kin ağrı və irin ya ranır. Xəs  təlik
an ginalı xəs tənin isti fadə etdiyi yu -
yul mamış qab-qacaqdan keçə bilər. 

Qrip. Qriplə xəstələnmiş insa nın
da hərarəti yüksəlir, öskü rür, asqırır,
nəfəs alması çətin ləşir. Əz gin olur,
boğa zın da ağrı hiss edir, başı ağrıyır.
Özündə belə əla mət ləri hiss edən
uşaq dərsə gəl məməlidir. Evdə vali -
deyn lərinin və hə ki min nəza rə tində,
yataq reji mində ol  malıdır. Qripi vax -
tında müalicə etmək lazım dır. Qri pin
ağırlaşması daha cid di xəstə lik lə rin
yara nma sına səbəb ola bilər. 

Yoluxucu xəstəliklərdən ne cə qorunmaq olar? Düz g ün qida lanma,
təmizlik, idman və vax tında edilən peyvəndlər uşaqları xəstəlik lərdən
qo ruyur. Peyvənd hər hansı xəstəliyin qar şısını al maq və ya onu zəif -
lətmək üçün bə dənə xüsusi mad dənin daxil edilməsidir. 

Peyvənd olunmaqdan qorxmaq lazım deyil. Çünki pey vənd uşaqları
xəstəliklərdən qoru yur.

8. YOLUXUCU XƏSTƏLİKLƏRDƏN 
NECƏ QORUNMALI?
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1) Sənə məlum olan yoluxucu xəstəliklərin adını dəftərində yaz.
2) Yoluxucu xəstəliklərdən qorunmaq yolları haqqında mətn

tərtib et.

QRİPDƏN ÖZÜNÜ VƏ BAŞQALARINI QORU

Asqıranda və 
öskürəndə ağız-burnunu

salfetlə ört!

Əgər həkim 
sənə müalicə

yazmışsa, onun
tapşırıqlarına 

əməl et!

Qriplə xəstələnmisənsə,
valideyninin

tövsiyələrinə əməl et!

Xəstə halda
görüşərkən

qucaqlaşmaq və əl
sıxmaqdan qaç!

İstifadə etdiyin 
salfeti dərhal 

zibil qabına at!

Əllərini 
tez-tez sabunla yu!
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9. TƏHLÜKƏLƏRDƏN
QORUNMAĞI HAMI BACARMALIDIR

Məişət avadanlıqlarından istifadə zamanı. İnsanlar məişətdə qaz
sobası, soyuducu, paltaryuyan, fen, televizor, radio, lampa, qayçı, bıçaq,
çəkic, burğu və digər alət və cihazlardan istifadə edirlər. Bunlara məişət
avadanlıqları da deyilir. Bu avadanlıqlardan istifadə etmək üçün əvvəlcə
onlardan istifadə qaydalarını öyrənmək lazımdır. Bu, təhlükəsizlik üçün
çox vacibdir.

1) Ailədə valideynlərin hansı məişət cihazlarından istifadə etmə -
yi nə icazə vermirlər? Səncə, nə üçün? İzah et.

2) Yanğın törədə bilən məişət avadanlıqlarının adlarını dəftərində yaz.

Bu
zaman nə
baş verə

bilər?
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Məişət avadanlıqlarından istifadə
qay  da larına əməl etməyəndə, həyat üçün
təhlükə yarana bilər. Məsələn, qaz soba -
sında qazın açıq qalması çox təh -
lükəlidir. Çünki bu, zəhərlən məyə, part -
 layışa və yanğına səbəb ola bilər. Ona
görə də evdən çıxarkən qaz kranı nın
bağlandığına əmin olmaq la zımdır.

Elektrik cihazlarını şəbəkəyə qoşan -
da, ya xud şəbəkədən ayıranda tələs mək,
naqili dartmaq olmaz. İşləyən elektrik
cihazına yaş əllə toxunmaq təhlükəlidir.

Digər təhlükələr və onlardan qo -
run  maq yolları. Tikinti işləri gedən
yer lərdə oynamaq olmaz. Kənd yer lə rin də yaşayan uşaqlar bilməlidirlər
ki, çay kənarında oynamaq təhlükə lidir. Həyətdə oynadığın zaman
tanımadığın bir adam sənə ya xınlaşıb onunla gəz mə yə getməyi təklif
edərsə, getmə. Çünki o, pis niy yətli adam ola bilər.

Təhlükəsizliyini qoru-
maq üçün sən başqa qay-
dalara da əməl etməlisən.
Heç vaxt nə olduğunu bil -
mədiyin əşyalara toxun -
ma! Bu, çox təhlükəli ola
bilər.

Ərzaq alarkən onun tə -
zə  liyinə əmin olmaq la zım -
dır. Çünki istifadə vaxtı
keçmiş qida məhsulları da
həyat üçün təhlükə yarada
bilər.

Həyətlərdə olan elektrik 
qurğularının yaxınlığında gəzmək 

və oynamaq da həyat üçün
təhlükəli ola bilər.

Şəkillərdəki davranışların nə üçün 
təhlükəli olduğunu izah et.

1) Qaz sobası ilə ehtiyatsızlıq nələrə səbəb ola bilər? Nəticələri
şərh et.

2) Nə üçün naməlum əşyalara toxunmaq olmaz? Bunun mənfi
nəticələrini izah et.

3) Oynamaq üçün münasib olan yerlərin adını dəftərində yaz.
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TƏHLÜKƏSİZLİYİN ÜÇÜN

Dərman preparatlarına
toxunma!

Pəncərə altlığında 
oturma!

İtləri 
qıcıqlandırma!

Yeriyəndə ayağının 
altına bax!

Buz bağlamış su 
hövzəsində gəzmə!

Yaş əllə elektrik
cihazlarının 

naqillərinə toxunma!

Elektrik 
naqili ilə 
oynama!

Böyüklərin nəzarəti
olmadan fişəng, benqal

işığı yandırma!

Balkonda oynama,
düşərsən!
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a) b) 

Təbii fövqəladə hadisələr. Zəlzələ, fırtına, torpaq sürüşməsi təbiət
hadisələridir. Bəzən bu hadisələr böyük dağıntılara səbəb olur: 

Zəlzələ yer üzərinin bəzi hissə lə rinin güclü titrəməsidir; 
Fırtına güclü külək zamanı dəni zin şiddətlə dalğalanmasıdır; 
Torpaq sürüşməsi torpağın sü rü şərək yerdəyişməsidir;
Qar uçqunu dağlarda yığılan qar ların bir anda yerindən qoparaq

sürətlə düşməsidir.
Bu hadisələr insanlardan asılı olmadan baş verir. İnsanlar buna həmişə

hazır olmalı, belə hadisələr zamanı davranış qaydalarını bilməlidirlər.

10. QƏZA BAŞ VERƏRSƏ

Əgər çoxmərtəbəli binadasansa:

• Çölə qaçmağa çalışma, içəri daha təhlükəsizdir.

• Qapı tağının, masanın, çarpayının altında gizlən.

• Əgər otaqda belə möhkəm mebel yoxdursa, onda divarın küncünə sıxıl.

• Sobadan, pəncərədən və eyvandan kənarda dayan.

• Liftdən istifadə etmə.

Əgər kənd yerində, birmərtəbəli binadasansa, dərhal evi tərk et.

ZƏLZƏLƏ ZAMANI

Zəlzələ zamanı evdə (a) və məktəbdə (b)
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respirator

yanğınsöndürmə
balonu

əleyhqaz

BU TELEFON NÖMRƏLƏRİNİ
YADDA SAXLA:

YANĞINSÖNDÜRMƏ XİDMƏTİ 101

POLİS BÖLMƏSİ 102

TƏCİLİ TİBBİ YARDIM 103

QAZ QƏZA XİDMƏTİ 104

FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRLİYİ 112

• Təmkinlə hərəkət et, özünü üzmə.

• Yanğından mühafizə xidmətinə zəng et, ünvanı dəqiq söyləməyə çalış.

• Binanı tərk et.

• Otaqdan çıxmağa macal tapmasan, tüstüdən boğulmamaq üçün döşəməyə uzan.

• Tüstüdən qorunmaq üçün ağız və burnunu yaş dəsmalla ört.

1) Təbii və texnogen hadisələrin fərqini izah et?
2) 112 nömrəli telefona hansı hallarda zəng etmək lazımdır? Bu

halları dəftərində qeyd et.

OLDUĞUN BİNADA YANĞIN BAŞ VERƏRSƏ:

Texnogen qəza zamanı. Bəzən insanların özlərinin səbəb olduğu
texnogen qəzalar: yanğınlar, partlayışlar baş verir.

Texnogen qəzalar zamanı ətraf mühit toz və zəhərli maddələrlə
çirklənir. Belə hallarda insanların özlərini tozun və zəhərli maddələrin
təsirindən qoruması üçün müxtəlif vasitələr mövcuddur. Əleyhqaz və
respiratorlar belə vasitələrdəndir. Diqqət etsən, in sanların çox oldu ğu
bö yük binalarda qırmızı rəngli balonlar görə bilərsən. Bunlar yanğın -
sön  dürmə balon la rıdır. Yanğınsöndürmə balonları yenicə başlayan yan -
ğını tez söndürmək üçündür.



TƏBİƏT NƏDİR?

TƏBİƏT HADİSƏLƏRİ

Temperatur və onun

ölçülməsi

Təbiətdə suyun dövranı

Fəsillər

Yer səthi necə dəyişir?

Günəş, hava, su, torpaq

Canlılar aləmi

Ətraf mühit

•
•
•
•
•

•

•
•
•

BİZ TƏBİƏTİN
ÖVLADIYIQ

Yer kürəsi

Üfüqün cəhətləri
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Səkkiz planetdən biri. Bir dəfə müəllimimiz bizə Günəş və pla netlər
haqqında danışırdı. O dedi ki, üzərində yaşadığımız Yer Günəşin
ətrafında fırlanan səkkiz planetdən biridir. Yer digər yeddi planetdən
fərqlənir. Yerdəki canlı aləm o biri planetlərdə yoxdur. 

Qlobus və xəritə. Qlobus Yerin kiçik
modelidir. Xəritə isə Yer kürəsinin, yaxud
onun ayrı-ayrı hissələrinin kiçil dilmiş təs -
viridir. Qlobusda və xəritədə məlu  mat lar
xüsusi işarələrlə verilir. Bunlara şərti
işarələr deyilir. Məsələn, yer üzün də ki
okean və dənizləri, çayları, dağları, dü -
zən likləri gös tərmək üçün qlobusda və
dünya xəri təsində müxtəlif rənglərdən
isti fadə olunur.  

Xəritə və qlobusun çox his səsi mavi
rəng dədir. Mavi rəng suları gös tə rir. De -
mək, Yer kü rə si üzərində çox sahəni su,
yəni də niz və okean lar tutur. Qlobus və
xəritəyə diqqət edəndə bəzi yerlərin açıq,
bəzi yer lərin isə tünd rəngləndiyini görürük.
Bu ona görə belədir ki, suların dərinliyi

Neptun

Uran

SaturnGÜNƏŞ
Mars

Yer

Venera

Merkuri

Ay

Planetlər

Qlobus

11. YER KÜRƏSİ

Yupiter
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1) Yer digər planetlərdən necə fərqlənir? Şərh et.
2) Qlobus bizə Yer haqqında hansı məlumatları verir? İzah et. 
3) Xəritələrdə şərti işarələrdən nə üçün istifadə olunur? Fikirlərini

yoldaşlarınla bölüş. 
4) Dünya xəritəsində Azərbaycanın yerini tap. 

hər yerdə eyni deyil. Bunu gös tər mək üçün dərin yerlər tünd, dayaz su -

lar isə açıq mavi rənglənir. 
Dağlar qəh vəyi rənglə göstərilir. Hündür dağlar tünd qəhvəyi rəng də

verilir. Hündürlük azaldıqca tünd qəhvəyi rəng açıq qəhvəyi rən gə keçir.
Xəritə və qlobusda buzlaqlar ağ, düzənlik əra zi lər isə yaşıl rənglə

göstərilir. 

Dünya xəritəsi

Yer üzündə quru sahələr, onların üstündə çoxlu ölkələr var. Ölkə lərdə
müxtəlif insanlar yaşayır. Doğma Azərbaycanımız da bu ölkələrdən
biridir. İn di mən artıq bilirəm ki, nə üçün «Yer kürəsi bizim evimizdir»
deyirlər.
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12. ÜFÜQÜN CƏHƏTLƏRİ

Günəş və cəhətlər. Sə hər Gü nəş üfüq də* görü nəndə adama elə gə lir
ki, o, yavaş-ya vaş yu xarı qal xır. Günorta Günəş ən yüksəkdə olur. Gü -
norta dan sonra yeni dən aşağı enmə  yə başlayır. 

Səhər hava işıq lananda Gü -
nə şin gö rün düyü tərəf şərq,
günorta olduğu tərəf cənub, ax -
şam  üstü göz  dən itdiyi tərəf
qərb ad la nır. Bunlar cəhətlər,
yə  ni üfü qün tərəf ləridir. Üfü qün
şimal adlanan dör düncü cəhəti
də var dır. Amma bizim öl kə -
mizdə Gü nəş heç vaxt şimalda
gö rünmür. Üfüqün cəhətləri

* Üfüq – göyün yer, yaxud su səthi ilə sərhədi kimi görünən xətt

şərq

Hər gün televiziyada, radioda hava haqqında məlumat verərkən tez-
tez belə sözlər işlədirlər: «Şimal küləyi əsəcək. Qərb küləyini cənub kü -
ləyi əvəz edəcək. Yaxud da güclü şərq küləyi əsəcək». «Şimal», «şərq»,
«qərb», «cənub» sözləri nəyi bildirir? 

qərb

Bu şəkillərə əsa sən
gü   nün hansı vaxt la rı
ol du ğunu mü əy  yən et.

Üfüq xətti

şimal

cənub



Kompas ad lanan sadə cihaz üfü qün
tərəflərini müəy yən etmək üçün dür.
Ondan isti fadə etmək olduq ca asandır.
Kompasın daxi lindəki qır  mızı maq  nit
əq rəb daim şimalı göstərir. Şi malı müəy -
 yən ləşdir dikdə isə digər cə hətləri tə yin
etmək asan olur. 

Cəhətləri kompassız təyin etməyin
üsulları. Bəs kompas olma dıq da üfü -
qün tərəflərini necə müəyyən etmək
olar? Cırtdanın nağılını yəqin ki, bilir sən. Nağılda uşaqlar meşədə azır
və divə rast gəlirlər. Əgər onlar Günəş və kompas olmadan üfüqün cə -
hətlərini müəyyən edə bilsəydilər, evlərinin yo lunu asanlıqla tapardılar.
Bəs Günəş gö rün məyən də, kompas olma yanda üfüqün cəhətlərini necə
təyin etmək olar? Günəşdən başqa, cəhət lə ri mamırın ağacın hansı
tərəfində bit məsinə, qarışqa yuva sına görə müəy yən etmək olar. Meşədə
ağacların şimal tərəfində rü tubəti çox sevən mamır bitkisi xalı kimi örtük
yaradır. Qa rış qa yuva ları isə ağac la rın, kol ların cənub tərə fində yerləşir. 
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1) Gün ərzində Günəş yerini necə dəyişir? Şərh et.
2) Üfüqün hansı cəhətləri var? Kompasın köməyi ilə cəhətləri

müəyyən et.
3) Günəş görünməyəndə üfüqün cəhətlərini necə təyin edirlər?

Həmin üsul ları sadala və şərh et.
4) Üfüqün cəhətlərini bilməyin əhəmiyyəti nədir? Fikirlərini izah et.

Kompas

Ağac üzərində mamır Meşədə qarışqa yuvası
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Hava. Böyüklər belə bir ifadəni tez-tez işlədirlər: «O mənə hava və
su kimi lazımdır». Çünki hava və su canlı la rın yaşaması üçün ən va cib
amillərdir. Canlılar nəfəs alma dan yaşaya bil məz lər. İnsan su  suz bir neçə
gün, havasız isə cəmi bir neçə dəqiqə yaşaya bilər. 

Fabrik və zavodlar, bir çox nəq liyyat va sitə ləri havaya çoxlu tüstü və
zərərli qazlar atır və havanı çirk lən dirir. Nəfəs aldığı ha va təmiz ol-
mayanda insan xəstələnir. Ona görə də insanlar çalışma lıdırlar ki, hava
çirklənməsin. 

Su. «Su həyatdır» ifadəsi də elə-belə yaranmayıb: susuz həyat yoxdur.
Bədə nimizin yarıdan çoxunu su təşkil edir. Yer kürəsi səthinin çox his -
səsini su tutur. Amma okeanların, dənizlərin suyu iç məli deyil, çünki
duz ludur. Ona görə də içməli suya şirin su deyirlər.

Günəş. Günəş nəhəng göy cismidir. O daim işıq saçır və ətrafa istilik
verir. Günəşin istisi və işığı ətrafa şüalar vasitəsilə yayılır, yeri qızdırır.
Bu, canlıların yaşaması üçün çox vacibdir. Əgər Günəşin şüaları yerə
işıq və istilik verməsə, bütün canlılar məhv olar.

Təbiətdə suyun buxarlanması, qarın əriməsi, küləyin əmələ gəlməsi
və bir çox hadisələr Günəşin təsiri altında baş verir.

13. GÜNƏŞ, HAVA, 
SU, TORPAQ

Günəş və təmiz hava



İnsanların fəaliyyəti nəticəsində ya -
ranan çirkab sular dəniz və okean  ları,
içməli su mən bələrini çirkləndirir. Yer
kürə sində içməli su getdikcə azalır. Elə
yerlər var ki, orada insanlar içməli
suyun azlı ğından əziy yət çə kirlər. Ona
görə də şirin suyu boş-boşuna axıtmaq,
onu çirk lən dir mək olmaz. 

Torpaq. Canlıların yaşaması üçün
ən vacib təbii amillərdən biri də tor -
paqdır. Torpaq  bit kiləri  yetiş di rir. Bit -
ki lər bir çox hey van ların qidasıdır.
İn sanların da qidasının əsas hissəsini
bitkilər təş kil edir. İnsanlar bitkiləri
yetişdirər kən torpağa çoxlu gübrə, yəni
xüsusi maddə lər verirlər. Bu maddələr bitkilərin sürətlə boy atmasına
və çoxlu məhsul verməsinə  kömək edir. Bəzi gübrələr isə zərərli olur
və torpağı çirklən di rir. İnsanlar torpağın qayğısını çəkməli, onu müxtəlif
zibillər və ziyanlı gübrə ilə çirklən dirməməlidirlər.
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Əkin sahəsi

1) Canlılar üçün havanın əhəmiyyətini izah et.
2) Hava nə üçün çirklənir? Fikirlərini yoldaşlarınla bölüş.
3) Suyu nə üçün çirklən dirmək olmaz? Fikrini izah et.

Dağ çayı – şirin su
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14. CANLILAR ALƏMİ
BİTKİLƏR 

Ağac, kol, ot. Həyatı bitkilərsiz təsəvvür etmək olmaz.
Çünki yaşıl bit kilər havanı oksigenlə zən ginləş di rir. Göv -
dələrinin quru luşuna görə bitkilər üç qrupa ayrılır: ağaclar,
kollar və otlar. Ağacların gövdəsi hündür və odun laşmış
olur. Gövdə budaqlanır, çətir əmə lə gətirir.

Ağaclardan fərqli olaraq, kolların gövdəsi nis bətən
nazik və qısa olur. Onların gövdələri torpaq sət hi nə yaxın
hissə dən budaqlanır. Ölkəmizdə nar, fındıq, qarağat və
başqa kollar bitir. Otların gövdəsi isə tam odunlaşmır,
zərif və yaşıl olur. Ağac və kolların ömrü uzun, otların
ömrü isə nisbətən qısadır. 

Yabanı və mədəni bitkilər. Bitkilər mədəni və yabanı
olmaq la iki yerə bölünür. Bağlarda, tarla və zə milərdə,
bostan və dirrik lər də insanın yetişdirdiyi bitkilər mədəni
bitkilərdir. Qar pız, yemiş, üzüm, limon, portağal və baş -
qaları mədəni bitkilərə aiddir. Çöl lərdə, meşələrdə öz -
başına bitən bitkilər isə yabanı bitkilərdir. Məsə lən, təbii
şəraitdə özbaşına bitən nar, armud, alma yabanı mey və -
lərdir. Bunlara cır meyvələr deyirlər. Otlardan gicit kən,
cincilim, böyürt kən, yovşan, çayır və baş qa ları da yabanı
bitkilərə aiddir.

Kol

Ağac

Ot

çobanyastığı gicitkən

YABANI BİTKİLƏR

böyürtkən itburnu

qarağat xiyar

MƏDƏNİ BİTKİLƏR

üzüm pomidor



HEYVANLAR

Canlılar aləminin böyük bir qismini heyvanlar təşkil edir. Heyvanların
bir hissəsi suda, bir hissəsi quruda yaşayır. Həm suda, həm də quruda
yaşayan heyvanlar da vardır.

Vəhşi heyvanlar. Meşə və çöllərdə yaşayan heyvanlar vəhşi hey van -
lardır. Onların bəziləri otla, bəziləri isə ətlə qidalanır. Ətyeyən hey -
vanlara yırtıcı heyvanlar deyilir. Canavar, tülkü, aslan, pələng yırtıcı
hey van lardır. Kenquru, maral, fil isə otyeyən heyvanlara aiddir.

Ev heyvanları

Vəhşi heyvanlar
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Heyvanlar

Ev heyvanları. Bəzi heyvanlar insanlar tərəfindən bəslənilir. Bunlar
ev heyvanlarıdır. Bu heyvanlardan bir çoxunu hamı tanıyır. Toyuq,
ördək, qaz, inək, qoyun, keçi, at ev heyvanlarıdır.
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1) Tanıdığın mədəni bitkilərin adlarını söylə.
2) Yaşadığın ərazidə olan ağacların adlarını dəftərində yaz. 
3) Hansı otyeyən heyvanları tanıyırsan? Adlarını yaz.
4) Hansı heyvanlara «yırtıcı heyvan» deyirlər? İzah et.

Bitki və heyvanlara qayğı göstərmək, onlarla ehtiyatla 
davranmaq lazımdır.

İNSAN

Canlılar aləmində insanın xüsusi yeri var. İnsan şüurlu varlıqdır. O
digər canlı lardan fərq li olaraq təhsil alır, incəsənətlə və elmlə məşğul
olur, başqa can lıların da qayğısına qalır. O, mədəni bitkilər ye tiş dirir,
heyvanları bəs ləyib çoxaldır. İnsan işləyir, əşya və ava dan lıq is tehsal
edir. İnsanın fəaliy yəti təbiəti dəyişir.

İnsan fəaliyyətinin sahələri



Ətrafımızda gör dü yü -
müz canlı-cansız varlıq -
lar bizi əhatə edən mü -
hiti yaradır. Yaşa dı ğı mız
yerdən asılı olaraq, ətraf
mühit də fərq lənir. 

Şə    hər mühiti qay   nar -
 dır. Bu rada əhali kən də
nis bə tən çox olduğu üçün
mək təb, istehsal mü əs         si -
 sələri, id man kom  pleks -
 ləri və xəs  təxa nalar da
kənd də kin dən çox olur.
Şə  hər  də nəq liyyat va  si -
 tə lə rinin sa yı da çox    dur.

Ona görə də ha va nın tə -
miz li yini qoru maq şə -
hər də daha çə tin  dir.  

Kənddə insanlar daha
geniş əra zilərdə yaşayır
və canlı təbiətə daha ya -
xın olur lar. Bu rada hər
bir ailə  nin həyət ya nı sa -
həsi, bağı, bos ta nı, mal-
qa rası, ev quş ları vardır.
Kənd də hava şəhərə nis -
bətən daha təmiz olur.  

İnsan harada do ğu lub-
böyüyürsə, ora ona doğ -
madır. İstər şəhər olsun,
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15. ƏTRAF MÜHİT

Kənddə

Şəhərdə
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istərsə də kənd, ətraf mü hitin təmiz li yi ni qoru ma q lazımdır. Çünki tə -
biətdə olan bü tün canlılar ətraf mü  hitlə daim əla qə dədir. Nəfəs aldı -
ğımız hava, içdiyimiz su çirklənsə, biz xəs tə lənərik. 

Torpağın çirklənməsi Suyun çirklənməsi

Havanın çirklənməsi

Ətraf mühit korlananda yalnız insanlar deyil, bitki və heyvanat aləmi
də ziyan çəkir. Bəzi bitkilərin və heyvanların nəsli kəsilir. 

Dövlətimiz ətraf mühitin qorunmasına ciddi nəzarət edir. Nəsli
kəsilməkdə olan nadir bitki və heyvanların adı Azərbaycan Respubli ka -
sının «Qırmızı Kitab»ına salınır. Adı «Qırmızı Kitab»a düşən bitki və
heyvanlar dövlət tərəfindən qorunur. 
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1) Hansı halda heyvan və bitkilərin adı «Qırmızı Kitab»a düşür? 
Səbəbini izah et.

2) Səncə, kimlərə «təbiətin dostları» demək olar? Fikirlərini yaz.
3) Təbiəti qorumaq, ona qayğı göstərmək kimin işidir? Fikirlərini

yoldaşlarınla bölüş.
4) İnsan təbiəti qorumasa, ona qayğı göstərməsə, həyatda nələr baş

verər? Fikirlərini dəftərində yaz. 

Azərbaycan Respublikasının 
«Qırmızı Kitab»ına düşən canlılardan bir neçəsi

dəmirağac Qafqaz xurması Xəzər zəfəranı

bəbir qızılqaz vaşaq
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16. TEMPERATUR
VƏ ONUN ÖLÇÜLMƏSİ

Temperatur nədir? İsti, soyuq, ilıq, sərin, qızmar, qaynar kimi sözlər
ha mı mı za tanışdır. Bu sözlər havanın, suyun, qumun, tor pa ğın tempera -
turunu, yəni qızma dərəcəsini bildirmək üçün işlədilir. 

Termometr. Temperaturu daha dəqiq ölç məkdən ötrü insanlar termo -
metr adlanan cihaz icad etmişlər. Termometrin kö məyi ilə havanın, su -
yun, insan bədəninin temperaturu ölçülür.

Termometr içərisində rəngli maye olan nazik şüşə borudan və ona
bərkidilmiş bölgülü lövhədən (şkaladan) ibarətdir. Bölgülərin qarşısında
ədədlər yazılıb. Bu ədədlər dərəcələri göstərir. Temperaturu ölç mək üçün
elektron termometrlərdən də istifadə olunur.

İçində qışdır,
Çölündə bahar.

ucuduyos
Soyuducu

Soba

Havanın temperaturunun elektron
termometrlə ölçülməsi

Otaqda temperaturun
ölçülməsi
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Bədənin temperaturunu civəli termometrlə

ölçürlər. Civəli tibb termometri ilə ehtiyatlı

davranmaq lazımdır. Termometrin borusunda

civə var. Civə isə çox zəhərlidir.  Əgər ter-

mometr sınarsa, civəyə toxun maq olmaz.

Dərhal böyüklərə xə bər ver. Lazım olmadıqda,

tibb termometrini götürmə və onunla oynama.

1) Termometrlər nə üçün istifadə edilir? Fikrini şərh et.
2) Civəli termometr sınarsa, hansı qaydalara əməl etmək la zım dır?

Bu qaydaları şərh et.
3) Bir gün ərzində səhər, günorta və axşam saatlarında hava termo -

metrinin göstəricisini dəftərinə yaz. Sonra rəqəmləri müqa yisə
et. Rəqəmlərin fərqli olmasının səbəbini izah et.

Temperaturun ölçülməsi. Termo metr -
lərlə yalnız istini yox, soyuğu da ölç mək
olar. Termometrdə 0 (sıfır) dərəcə isti ilə
soyuğun sərhədidir. Sıfırdan yuxarı dakı
ədədlər istini, aşağı dakılar isə soyuğu bil di rir.
Məsələn, şüşə borudakı rəngli maye sı fır dan
yuxarıdakı 10-un bərabərində daya nanda,
bu, 10 dərəcə isti deməkdir və belə yazılır:
«+10°». 

Rəngli maye sıfırdan aşağıda 10-un bəra -
bərində olanda, bu, 10 də rəcə soyuq (şaxta)
deməkdir və belə yazılır: «–10°».

Tibb termometrləri

İstini və soyuğu ölçən
termometr
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17. TƏBİƏTDƏ SUYUN DÖVRANI

Təbiətdə suyun halları. Təbiətdə su maye halından başqa, buxar və
buz halında da olur. Suyun bu hallarda olması onun temperaturu ilə bağ -
lıdır. Buxar və maye halında olanda suyun temperaturu 0 də rəcədən yu -
xarı, buz və qar halında olanda isə 0 dərəcədən aşağı olur.  

Suyun dövranı. Temperaturun dəyişməsi ilə su bir haldan başqa hala
keçir. Sən yəqin ki, yağışdan sonra yaranan göl məçələri görmüsən. Bu
gölməçələr bir müddətdən sonra quruyur. Yaxud qışda yağan qar havalar
isinən kimi əriyir. Buz da istinin təsiri ilə əriyib mayeyə, sonra isə buxara
çevrilir. 

maye bərk (buz) qaz (buxar)

1) Su buxarlanmasaydı, nə baş verərdi? Fikirlərini yoldaşlarınla
bölüş.

2) «Yağışın canlılar üçün əhəmiyyəti» adlı mətn tərtib et. 

Suyun təbiətdəki halları

Suyun dövranı

buxar
yağıntı
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1) Niyə doluya, qara suyun yağıntı növü deyilir, dondurmaya isə
yox? Fikrini izah et.

2) Təbiətdə suyun dövran etməsinin sadə sxemini çək.

Təbiətdə su daim Günəşin istisi ilə buxar lanıb havaya qalxır və bu -
lud əmə lə gətirir. Buludlar isə yağın tıya – ya ğı şa, qara, doluya çevrilir
və su ye nidən yerə qayıdır. Su həmişə beləcə dövr edir. Buna təbiət də
su yun dövranı deyilir.

dolu

Yağıntı növləri

qar

yağış
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18. FƏSİLLƏR

Qış. Qış ən soyuq fəsildir. Qışda çox  sevdiyimiz qar yağır. Havanın
temperaturu çox vaxt 0 də rəcəyədək, hətta daha aşağı enir.  Temperatur
0 dərəcədən də aşağı olanda şaxta olur, çaylar, göllər buz bağlayır. Qışda
torpaq, ağaclar və bir çox heyvanlar qış yuxusuna gedir.

Yaz. Qışdan sonra yaz gəlir. Havalar tədricən qızır. Qarlar əriyir.
Çayların suyu çoxalır. Quşlar isti ölkələrdən qayıdırlar. Təbiət yavaş-
yavaş yaşıllaşır, ağaclar tumurcuqlayır, çiçək açır. Xalqımız bahar fəs -
lini çox sevir. Hər il martın 20–21-də biz Novruz bayramını təntənə ilə
qeyd edirik.

Yay. Yazı yay əvəz edir. Yay ilin ən isti fəslidir. Yayda havanın, suyun –
dənizin, göl və çayların temperaturu yüksək olur. İnsanlar çimərliklərdə

Qışda

Yazda
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istirahət edirlər. Meyvə və tərəvəzin çoxu bu fəsildə yetişir. Yayda qışa
hazırlıq görülür. Mürəbbə, kompot, müxtəlif meyvə quruları, mal-qara
üçün ot tədarük edilir. Heyvanlar da qış üçün azuqə yığırlar. 

Yayda şagirdlər tətilə buraxılırlar. Kimi kənddə dincəlir, kimi də
müxtəlif şəhərlərə gəzməyə gedir.  

1) Hansı fəsli sevirsən və nə üçün? 
2) Canlılar hansı fəsildə qışa hazırlıq görürlər?
3) Fəsillərin əsas əlamətlərini dəftərində yaz.

Yayda

Payızda

Payız. Payız da gözəl fəsildir. Payızda havalar sərinləşir. Meyvələr
yetişir, yarpaqlar əvvəlcə sarı-qırmızı rənglərə boyanır, sonra isə tökülür.
Quşlar isti ölkələrə köçürlər. 

Fəsillər dəyişdikcə gah gecələr, gah da gündüzlər uzanır. Payızda və
qışda gecələr, yazda və yayda isə gündüzlər uzun olur.
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19. YER SƏTHİ NECƏ DƏYİŞİR?

Yer səthinin yavaş-yavaş dəyişməsi. Temperaturun artıb-azal ması,
fəsillərin dəyişməsi, suyun dövr etməsi, küləyin əsməsi təbiət hadisə -
ləri dir. Dağlar, düzənliklər, çökəkliklər zaman keçdikcə bu hadisələrin
təsiri altında öz formasını dəyişir. Dağlar, təpələr zərrə-zərrə par çalanır.
Bu zərrələri uzun müddət ərzində külək və su yüksəkliklərdən alçaq əra -
zi lərə daşıyır. Ona görə də insanlar ətrafda baş verən dəyişilmələri hiss
etmirlər. Heç təsəvvür etmək olmur ki, indi Böyük Səhra yerləşən əra -
zidə çox illər bundan əv vəl hündür otlar bitmişdir. Burada tez-tez yağış -
lar yağmışdır.

Düzənlikləri də təbiət hadisələri əmələ gətirir. Təpələr uzun illər sonra
düzənliyə çevrilir. Gursulu çaylar, böyük göllər də zaman keç dikcə qu-
ruya bilir.

Böyük Səhra                                                    Düzənlik

Qurumuş çay
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TƏBİİ FÖVQƏLADƏ HADİSƏLƏR

Yer səthini sürətlə dəyişən hadisələr. Təbiətdə yer üzünü sürətlə
dəyişən hadisələr də baş verir. Məsələn, təbii fövqəladə hadisələr –
zəlzələ, vulkan püskürməsi, torpaq sürüşməsi, qasırğa, sel belə hadisə -
lər dir.

sel       zəlzələ

vulkan püskürməsi meşə yanğını   

qasırğa torpaq sürüşməsi
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1) Səncə, insanların fəaliyyəti yer səthini necə dəyişir? Fikrini
izah et.

2) Yer səthini hansı təbiət hadisələri dəyişir? Cədvəli doldur.

Təbiət hadisəsi Nəticə

Leysan yağışlardan sel yaranır. Güc  lü sel isə torpağın üst qatını üzə -
rindəki bitkilər ilə birlikdə yu yub aparır.

Güclü zəlzələ, vulkan püskürmə si nəticəsində dərələr, dağlar və göllər
əmələ gəlir. Azərbaycanın ən gözəl göllə rin dən biri olan Göygöl zəlzələ
nəticə sin  də ya ranıb. Zəlzələ zamanı Kəpəz dağı uçub Ağsu çayının
qarşısını kəsmiş dir. Gözəl Göy gö lümüz beləcə yaran mışdır.

dərə                                                             vulkanın yaratdığı dağ 

Göygöl

Yer səthi yalnız təbiət hadisələrinin təsiri ilə dəyişmir. İnsanların fəa -
liy yəti də yer səthində dəyişilmələrə sə bəb olur.



İNSANLAR ARASINDA

MƏNƏVİ VƏ 
MADDİ DƏYƏRLƏR

VƏTƏNİMİZ

Güc birlikdədir

Vətən anadır

Azərbaycan Respublikası 

Hüquqlarımız qorunur

Mənəvi keyfiyyətlər

Dinlər

••
•
•

•
Milli pulumuz•
Cibxərcliyi•

•
•

BİZ
VƏTƏNDAŞIQ
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20. GÜC BİRLİKDƏDİR

Kollektiv. Hər bir insan həm bir ailənin, həm də müəyyən bir kollektivin
üzvüdür. Kollektiv bir yerdə çalışmaq üçün birləşmiş insanların toplusudur.

Ailədən fərqli olaraq, insanları kollektivdə qohumluq münasibətləri
yox, gördükləri iş birləşdirir. Həkim, idman, musiqi kollektivləri,
müəllim kollektivi və başqa kollektivlər var. Deməli, məktəbdə müəl -
limlər, xəstəxanada həkimlər, stadionda futbolçular kollektiv şəkildə –
birgə çalışırlar. Kollektivdə güc birlikdədir. 

Birlikdə çalışmağın faydası. Tikintidə sürücülər, bənnalar, rəng saz -
lar, dül gər lər birlikdə işləyirlər. Onlar birgə işləməsələr, yaşayış binaları,
məktəblər, idman kompleksləri tikilməz. 

Ayrı-ayrılıqda da bütün peşə sahiblərinin bir-birinə ehtiyacı olur.
Müəl limin həkimə, həkimin müəllimə, bənnanın dərziyə, dərzinin bər -
bərə ehtiyacı var. İnsanlar bir-birinə həmişə ehti yac duyurlar. 

1) Kollektiv nədir? Fikrini izah et.
2) Kollektivin gücü nədədir? Nümunələrlə izah et.     
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Ailə ilə kollektivin fərqini və oxşar cəhətlərini dəftərinə yazıb
izah et. 

Atalar sözü 

Tək əldən
səs çıxmaz.

«Qarabağ» futbol
komandası.
Bu komanda haq -
qında nə bilirsən?

Xəstəxanada tibb işçilərinin
birlikdə çalışmasının
əhəmiyyəti barədə danış.
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21. HÜQUQLARIMIZ QORUNUR

İnsan hüquqları. Yaşamaq, təhsil almaq, fikrini bildirmək, istirahət
et mək, müalicə olunmaq hər bir insanın haqqıdır. Bu haqlar insan hü -
quq ları adlanır. İnsanlar mənzillərdə yaşayırlar. Bu onların mənzil hü -
qu qudur. Hər bir və tən daşın mənzil hüququ var. Uşaqlar məktəbdə təhsil
alırlar. Bu onların təhsil hüququdur. Hamının təhsil al maq hüququ var.
Ha mının öz sağlamlığının qayğısına qalmaq hüququ var. Bütün vətən -
daş  lar bə ra bər hüquqlara malikdirlər. Bu hüquqlar həyatımızın əsas
qanu nu olan Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında öz əksini
tapmışdır.

Ailədə yaşamaq hüququ Təhsil hüququ

Yaradıcılıq hüququ Sağlamlıq hüququ

İnsan hüquqlarını kim qoruyur? İnsanların hüquqlarını dövlət
qoruyur. İnsan hüquqları qanunla qorunur və qanun la qorunan hüquqları
heç kim poza bilməz.

Döv lətdən başqa, dünyada da insanların hüquqlarını qoruyan müxtəlif
təşkilatlar var.
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• Pulsuz təhsil almaq
• Məktəbin sinif otaqlarından istifadə etmək
• Məktəbin kitabxanasından istifadə etmək
• Məktəbin idman zalından istifadə etmək
• Dərsliklərdən pulsuz istifadə etmək

MƏKTƏBDƏKİ HÜQUQLARIMIZ:

• Azyaşlı uşaqların işlədilməsi
• Döyülməsi
• İstirahətinin pozulması
• Ayrı-seçkiliyə məruz qalması

BUNLAR UŞAQLARIN HÜQUQLARININ
POZULMASIDIR:

Özünün və yoldaşlarının hüquqlarının
pozulmasına biganə qalma.

1) Sənin hansı hüquqların var? Hüquqlarını sadala.
2) Sənin hüquqlarını kim qoruyur? Fikirlərini yoldaşlarınla bölüş.
3) Məktəbdə hüququn pozularsa, kimə müraciət etməlisən? Nə

üçün?
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1) İnsanın müsbət keyfiyyətləri hansılardır? Bu keyfiyyətləri sa -
dala.

2) Hansı insanlara qayğıkeş deyirlər? Fikrini izah et.
3) Mərhəmətli olmaq nə deməkdir? Fikirlərini yoldaşlarınla bölüş.

22. MƏNƏVİ KEYFİYYƏTLƏR

Müsbət və mənfi keyfiyyətlər. İnsanlar xasiyyətlərinə görə müxtəlif
olurlar. Mehriban, mərhəmətli, sadə, bilikli, gülərüzlü insanları hamı
sevir. Belələri haqqında «gözəl insandır» deyirlər.

İnsanları sevmək, onlara qayğı və mərhəmətlə yanaşmaq müsbət key -
fiyyət lər dir. Amma paxıllıq etmək, kinli olmaq, heç kimə kömək etmə -
mək insanlığa yaraşmayan mənfi keyfiyyətlərdir.

Bu uşaq düzgün hərəkət etmir.
Səncə, nə üçün?

Şagird yoldaşına dərslərində
kömək etmək nə üçün yaxşı hərəkət

hesab edilir?
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Oyun zamanı yoldaşını 
qəsdən yıxmaq yaxşı hərəkət deyil.

Sinif yoldaşının uğuruna sevin, 
çünki o, sinfinizin fəxridir.

Oyun zamanı rəqib komandadan olan yoldaşına
da ayağa qalxmaqda kömək etmək lazımdır.

• Yalançılıq
• Yaltaqlıq, qorxaqlıq
• Tənbəllik

Bunlar insana yaraşmayan
xüsiyyətlərdir:

Öz adına layiq işlər gör ki sən, 
Axırda utanma xəcalətindən.

Nizami Gəncəvi

Lazım gələndə valideyn və müəl lim -
lə rindən yardım istə.
Səhvini etiraf etməyi bacar.

Nizami Gəncəvi bu sözlərlə nə demək istəyirdi? Fikrini dəftərində
yaz.
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Mənəvi borc. Yüksək insani keyfiyyətlərdən biri də qayğıkeşlikdir.
Qayğıkeşlik nədir? Əgər sən gözəl bir çiçəyə qulluq edirsənsə, deməli,
qayğıkeşsən. Dibçəkdəki çiçəyinə su verirsənsə, demək, onun qayğısını
çəkirsən. Qayğıkeşlik xeyirxahlıqdır. Qoca nənənin zənbilini daşımaq,
mətbəxdə anaya kömək etmək, avtobusda və metroda yaşlılara yer
vermək xeyirxahlıqdır. Qayğıkeş, xeyirxah olmaq hər bir insanın mənəvi
borcudur.

Bitkilərin qayğısını çəkmək
xeyirxahlıqdır.

Yıxılana qalxmağa
kömək etmək insanlıq borcudur.

Mərhəmət edənlərə
Allah da mərhəmət edər.

Məhəmməd Peyğəmbər

Yaxşılıq edəndə əvəz gözləmə.

Yaxşılıq edəndə əvəz gözləmək yaxşı keyfiyyət deyil. Nə üçün?
Fikrini dəftərində yaz. 
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Bir gün müəllim bizə dedi ki,
bəzi yaşlı adamlar qocalar evində
ya şa yırlar. Valideyn himayəsindən
məhrum olmuş uşaqlar isə uşaq
evin  də qalırlar. Onlar çox tənha
olur lar. Biz qərara gəldik ki, gedib
onlara baş çəkək.

Şənbə günü biz müəllimimizlə
qocalar evinə getdik. Özümüzlə
evi  miz dən gətirdiyimiz şirniyyatı,
kitabları və meyvələri qocalar evi -

nin sakinlərinə verdik. Onlar bizim
gəlişimizdən çox sevindilər. İşçilər,
hə kimlər qocalar evinin sa kinlərinə
həvəslə xidmət edir dilər. Axı insan-
lar yalnız körpəlikdə deyil, yaşlı
vaxtlarında da qayğıya ehtiyac du -
yurlar.

Bir müddətdən sonra müəllimi-
miz bizi uşaq evinə də apardı.

Qocalar evində

Uşaq evində

1) Sənə kimlər qayğı göstərir? Bu insanların adlarını dəftərində
yaz.

2) Səncə, qayğıya daha çox kimlərin ehtiyacı var? Fikirlərini yol -
daşlarınla bölüş.

3) Uşaq evində şagirdlər nə etdilər? Şəkil üzrə danış.
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23. DİNLƏR

Yəhudilik, xristianlıq və islam. Yəhudilik, xristianlıq və islam din lə ri
dünyada geniş yayıl mışdır. Bu dinlər öyrədir ki, dün ya mızda canlı-can -
sız nə varsa, hamısını Allah yaradıb. Həmin dinlərə etiqad edən insanlar
Allahın birliyinə, pey ğəm bərlərə və müqəddəs kitablara inanırlar. 

Pey ğəm bər Allahın sözlərini insanlara çatdıran elçidir. Mü qəddəs
kitablarda isə Allahın kəlamları yazılmışdır. Bu kitablar «Tövrat»,
«İncil» və «Qurani-Kərim»dir. 

İbadət. Dindar insanlar Allaha ibadət edirlər. İbadət dua etmək de -
mək dir. Məscid müsəl man ların Allaha ibadət etdiyi yerdir. İslam dinini
qəbul edən lərə müsəl man deyilir. 

Bakı şəhərində Heydər məscidi

Müsəlmanlar ibadət vaxtı



Yəhudilər sinaqoqda, xristianlar isə kilsədə ibadət edirlər. 
Azərbay can da hər üç dinə etiqad edən insanlar ya şa yır. Ölkəmizdə

yaşayan dindarların çox hissəsi müsəlmandır. 
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1) Hansı dinləri tanıyırsan? Bu dinlərin adlarını söylə.
2) İslam, xristianlıq və yəhudi dinlərinin hansı oxşar cəhətləri var?

Fikrini izah et.

DİNLƏRƏ HÖRMƏTLƏ YANAŞ

Yəhudilər ibadət vaxtı Xristianlar ibadət vaxtı

Azərbaycanın Quba rayonunda, Qırmızı
qəsəbədə yerləşən sinaqoq Bakı şəhərində xristian kilsəsi
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24. MİLLİ PULUMUZ

1) Hər gün hansı ərzaq məhsullarından istifadə edirsən? Bu məh -
sulların adlarını dəftərində yaz.

2) Səncə, daha hansı məhsullara ehtiyacımız var? Fikrini əsas -
landır.

İnsanların nələrə ehtiyacı vardır? Bütün canlıların yaşaması üçün
hava, su, qida, torpaq, işıq və istilik lazımdır. Ancaq digər canlılardan
fərqli olaraq, in sanların başqa ehtiyacları da var. İnsan evdə yaşayır, pal-
tar geyinir, bazarlıq edib yemək hazırlayır, oxumaq üçün kitab, ev əş -
yaları alır.  Bundan başqa, insan mən zildə təbii qaz, elektrik enerjisi və
sudan istifadə edir.

Bunlar necə
əldə olunur?
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Pul. Zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün insanlara pul lazımdır. Azər -
baycanın milli pulu manatdır. Bir manat yüz qəpikdir. Manat ka ğızdan,
qəpik metaldan hazırlanır. Azərbaycan Respublikasında işçilərin əmək-
haqqı, dükan və bazarlarda alınan malların dəyəri manatla ödənilir. Pul
həm də dövlətə aid əlamətlərdən biridir. Ona görə də ona hörmətlə ya -
naşmaq la zım dır. Pulu cırmaq, üstünə yazı yazmaq, şəkil çəkmək olmaz.
Əzil mə məsi üçün pulu pulqabıda gəzdirmək lazımdır.

Milli pulumuz

İnsanların qazandıqları pul, ilk növbədə, onların zəruri ehtiyaclarının
ödənil mə sinə sərf olunur. Dövlətimiz çalışır ki, vətəndaşların qazandığı
pullar onların eh tiyaclarını ödəməyə çatsın.

1) İnsanların qazandıqları pul, ilk növbədə, nəyə sərf olunur?    
Fikrini şərh et.

2) Şəkildə gördüyün pulları ümumi və fərqli cəhətlərinə görə Venn
diaqramında müqayisə et. oxşarfərqli fərqli
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25. CİBXƏRCLİYİ

Sənə bir oğlanın ba şına
gəl miş əhvalatı danışa ca -
ğam. Onun adı Adildir. Adi -
 lin iki qar daşı var. On lar
üçü də məktəb lidirlər. Adil
ikinci sinifdə, bö yük qar -
daşı altıncı si nif də, or tancıl
qar daşı dördüncü sinifdə
oxu yur. Hər səhər qar daşlar
birlikdə məktəbə yol la nır -
lar. Hər bazar ertəsi ata on -
la ra cib xərcliyi verir . Bö  yük
qar daşlar pulu alıb ata la rı -
na təşəkkür edir dilər. Adil
isə pu lun azlı ğından şika -
yət  lənirdi.

Bir bazar ertəsi ata Adilə
qar daşlarından artıq pul

ver di. Adil çox sevindi. Həftə ərzində onu son qəpi yinə qədər xərclədi.  
Növbəti bazar ertəsi ata qardaşlara cibxərcliyi verdi, Adilə isə yox.

Adil də elə bildi ki, atası ona pul verməyi unudub. Ona görə də dedi:
–  Ata, mənim cibxərc liyimi verməyi unutdun.
Ata cavabında:
–  Xeyr, oğlum, mən sənin cibxərcliyini vermişəm, sən unutmusan, –

dedi.
Adil əllərini və ciblərini göstərdi:
– Ata, görürsənmi, əllərim də, ciblərim də boşdur. Qardaşlarıma pul

verdin, amma mənə vermədin.
Ata gülümsəyib dedi:
–  Vermişəm, oğlum. Mən aldığım əməkhaqqına görə sizə həftə ərzin -

də yalnız bu qədər pul verə bilərəm. Amma sənin narazılığını nə zərə alıb
ikihəftəlik cib xərcliyini bir həftədə verdim. Əgər düzgün xərc lə səydin,
indi pulsuz qal mazdın.



63

1) Qənaətin faydası nədir? Fikirlərini dəftərində yaz.
2) Xəsisliklə qənaətcil olmağın fərqini yoldaşlarınla müzakirə et.
3) Sənə verilən cibxərcliyini necə bölüşdürürsən?
a) Bir həftəlik zəruri ehtiyaclarını müəyyən edib cədvəldə qrup laş dır. 

b) Bunun üçün lazım olan pulu hesabla.

Adil başa düşdü ki,
növ  bəti bir həftədə ata -
sından cibxərcliyi istəmə -
məlidir. Çünki artıq bu
həftə üçün ona düşən pu -
lu xərcləyib. Onların söh -
bə tini din ləyən böyük
qardaş dedi:

–  Mən cibxərcliyimi
qə  na ətlə xərcləyirəm. Ona
görə də indi bir qə dər pu -
lum var. Bu həf tə sənin
cib xərcliyini mən ve rə -
cəyəm. 

Adil çox utandı. O,
qar   daşına təşəkkür etdi. 

Bu hadisədən sonra ata sın dan pul alanda heç vaxt azlı ğın dan şikayət -
lən mir di. Başa düşmüşdü ki, az-çoxluğundan asılı olma ya raq, verilən
cib xərc liyini düz gün xərcləmək lazımdır.

Valideynlər çalışırlar ki, uşaq larının bütün arzularını yerinə yetirsinlər.
Amma bəzən ailənin gəlirləri uşaqların istədiyi hər şeyi almağa imkan
vermir. Ona görə də valideynləri onların istədiyi bir şeyi ala bilməyəndə
uşaqlar onlardan inciməməlidirlər.

Yemək Məktəb ləvazimatı Digər ehtiyaclar
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26. VƏTƏN ANADIR

Azərbaycan bizim doğma vətənimizdir. Dünyanın harasında yaşa-
masından asılı olmayaraq, bütün azərbaycanlılar Azərbaycanımızı sevir
və öz vətəni hesab edirlər. Vətəni sevmək hər bir vətəndaşın borcudur.
Məktəblilər bu borcu yaxşı oxumaqla, valideynlər öz işləri ilə vətənə
xidmət etməklə yerinə yetirirlər. Əsgərlər Vətənə sevgilərini onu gecə-
gündüz qorumaqla bildirirlər.

Mən vətənimi sevirəm. Ona görə də yaxşı oxuyuram. Mən ailəmi də
sevirəm. Ailəmizdə yaxşı oxuyan bacım, əməksevər valideynlərim və
vətənimi qoruyan əsgər qardaşım var. Mənim ailəmə və vətənimə sev -
gim tükənməzdir.

Ailən haqqında mətn tərtib et. 
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Qardaşım hərbi xidmətə yola düşəndə ailə üzvlərimiz çox sevinirdi.
Ata-anam daha qürurlu idilər. Əsgər atası, əsgər anası olmaq onları fə -
rəh  ləndirirdi. Hamı bizə gözaydınlığı ve rirdi. Axı bizim də ailənin övladı
mü qəddəs vətənin keşiyində duracaq.

Vətən bölünməz.
Torpaqdan pay olmaz.

1) Kimə düşmən deyilir? Fikrini izah et.
2) Vətəni sevməyi kimdən öyrənirik? Nümunələr göstər.
3) «Mənim Vətənim» adlı esse yaz.
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27. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Dövlətimiz. Dövlətimizin adı Azərbaycan Respublikasıdır. Dövlət
öz-özünə yaranmır. Onu yaratmaq üçün bəzən uzun illər mübarizə apar -
maq lazım gəlir. Azərbaycan Respublikası 1918-ci il may ayının 28-də
yaradıl mış dır. Ona görə də biz hər il 28 mayı Respublika Günü kimi
qeyd edirik.

Azərbaycan Respublikası müs təqil dövlətdir. Hər bir müstəqil döv -
lətin özünəməxsus əlamətləri olur. Ərazi, ordu, paytaxt, milli pul, dövlət
başçısı dövlətə aid olan əla mət lərdir.

Dövlətin əlamətlərini sadala.

28 May Respublika Günüdür
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Dövlət rəmzlərimizi nə üçün müqəddəs sayırıq? Fikrini əsaslandır.

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin andiçmə mərasimi
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İlham Əliyev Pre zi den   timiz, döv lə ti mizin başçısıdır. Onu xalq seç -
miş dir. 

Azərbaycan Res pub li kasının təhlü kə  siz li yi nin və mü dafiəsinin ke  şi -
yin də Silahlı Qüv vələrimiz durur.

Azərbaycan Respub likasının pay taxtı Bakı şəhəridir. Dövlət dilimiz
Azər baycan dilidir.

Dövlət bayrağımızı və gerbimizi sözlə təsvir et.

Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhəri
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1) Silahlı Qüvvələrin vəzifəsi haqqında danış.
2) Azərbaycanın Dövlət bayrağını və gerbini xoşladığın üsulla

(rəsm, apli ka siya, tikmə) təsvir et. 

Dövlət rəmzlərimiz. Azərbaycan Respub li ka sının bayrağı, gerbi və
himni onun dövlət rəmz ləridir. Dövlət bayrağımız mavi, qırmızı, yaşıl
zolaqdan ibarətdir. Qırmızı zolağın ortasında ağ rəngli aypara və səkkiz -
guşəli ulduz təsviri vardır. 

Dövlət gerbimizin üstündə isə Azərbaycan bay rağının üç rəngi, şərq
qalxanı, səkkizguşəli ulduz, palıd budaqları və palıd qozaları, alov və
sünbül təsviri vardır.

Dövlət himnimizin sözlərini şair Əhməd Cavad, musiqisini isə bəs -
təkar Üzeyir Hacıbəyli yazmışdır. Dövlət himnimizin əzəmətli melo-
diyasını eşidəndə qəlbimiz qürur hissi ilə dolur. Biz müstəqil dövlətin
və tən daşı ol ma ğımızla fəxr edirik. 

Heç vaxt unutmamalıyıq ki, dövlət müstəqilliyi uğrunda minlərlə
soydaşımız canını qurban vermiş, şəhid olmuşdur. Bu müqəddəs yolda
sağlamlığını itirənlər, əlil olanlar da var. Qürur mənbəyimiz olan dövlət
rəmzlərini həmişə uca tutmalıyıq. Dövlət rəmzlərini qorumaq, onları
sevmək hər bir Azərbaycan vətən da  şının borcudur.
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Azərbaycanın Dövlət gerbindəki
simvollar

Şərq qalxanı

Azərbaycan bayrağının üç rəngi

Səkkizguşəli ağ ulduz

Yaşıl palıd budaqları və qızılı rəngli palıd qozaları

Qırmızı alov

Sarı sünbül

Azərbaycan dövləti sülhsevər, xalqımız isə 
dinclik və əmin-amanlıq tərəfdarıdır.



canlıları fərq lən dirməyi bacarırıq. Dövlət rəmzlərinə sayğı gös -
tər məli, dinlərə hörmət etməli olduğumuzu başa düşürük.

Həyat üçün təhlükə törədə bilən mənbə və obyektləri tanı yı -
rıq. Pulu muzdan, vaxtımızdan qənaətlə, səmərəli istifadə etmə-
yin faydasını bilirik.

Sağlam olmağın, təhsil almağın hüququmuz, ətraf mühiti
qorumağın bor cumuz olduğunu dərk edirik.

 Biz artıq təbiətdə baş verən hadisələrin mahiyyətini anlayır,
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