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D Ə R S L İ K  K O M P L E K T İ  H A Q Q I N D A

Hörmətli müəllimlər! Həmişə olduğu kimi, indi də təbiət fənlərinin öyrə nil mə-
sinə çox böyük maraq və ehtiyac duyulur. Azərbaycan Respublikasının ümum təh-
sil məktəbləri üçün 8-ci sinif Biologiya fənn proqramı (kurikulumu) nəti cə yö-
nümlü, şagirdlərin meyil, maraq və qabiliyyətlərinə əsaslanan, fənnin xa rakterik 
xü su siy yətlərini, məqsəd və vəzifələrini, məzmununu, təlim stra tegiyalarını və şa-
gird nailiyyətinin qiymətləndirilməsini özündə əks etdirən kon septual bir sə nəd dir.
Biologiya fənn proqramı (kurikulumu) ümumi orta və tam orta təhsil səviyyəsi 
üçün nəzərdə tutulur. Şagird ümumi orta təhsil səviyyəsində canlılar aləminin 
öyrənilməsində daha dolğun bilik və bacarıqlara yiyələnir. Tam orta təhsil sə viy-
yəsində isə artıq həyata hazırlanan şagird təbiətin ayrılmaz hissəsi olan canlılar 
alə mini tam dərketmə səviyyəsinə çatmış olur. 
Biologiya fənn proqramında (kurikulumunda) canlılar aləmi barədə bi lik və baca-
rıqlar Biologiyanın elm sahələrinin (botanika, zoologiya, insanın anatomiya, fi-
ziologiya və gigiyenası, ekologiya və s.) ayrı-ayrılıqda təqdim edilməsi ilə deyil, 
canlılar aləminin quruluşunun, onlarda baş verən fiziki, kimyəvi, bioloji pro ses-
lə rin, canlıların bir-biri ilə və ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinin vəhdətində təq-
dim edil miş dir. Bununla da canlılar aləminin və bütövlükdə dünyanın vahid bir 
sistem kimi qavranılmasına nail olmaq olar.
Öyrədiləcək məzmun kurikulumda məzmun standartları şəklində verilir ki, bun-
lar da məzmun xətləri üzrə qruplaşdırılır. Məzmun standartları özü də əsas və 
alt standartlara ayrılır. Əsas standart hər bir sinfin sonunda şagirdlərin nail ola-
caq ları ümumi təlim nəticələridir. Alt standartlar isə həmin əsas standarta çat-
maq üçün nə zərdə tutulmuş daha sadə təlim nəticəsidir ki, buna uyğun olaraq 
mövzular, təlim məqsədləri, strategiya müəyyənləşdirilir. 
Alt standartlar sinifdən sinfə keçdikcə dəyişir ki, bu da müəllimlərə şagirdlərin 
nailiyyətlərini izləməyə kömək edir. Standartlarda öz əksini tapan məzmun şa-
girdin bi liyinin (deklarativ, prosedural, kontekstual) və bacarığının (idraki, emo-
sional, psi xomotor) formalaşdırılmasına xidmət edir ki, bunlar da təlim məqsəd-
lərinin müəy yən olunmasına şərait yaradır. 
Bu dərslik komplekti Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərinin 
8-ci sinif Biologiya fənn proqramına (kurikulumuna) əsasən hazır lan mışdır. 
Dərslik komplekti dərslik və me todik vəsaitdən ibarətdir. 
Dərsliyin və bu dərslikdən daha effektiv istifadə üçün nəzərdə tutulan metodik 
vəsaitin hazırlanması prinsiplərini nəzərinizə çatdırmaq istərdik. Dərslikdə Bio-
logiya fənn proqramının (kurikulumunun) məzmununa daxil olan bütün məz-
mun standartları reallaşdırılmışdır. Standartların reallaşdırıldığı bü tün mövzular-
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da maksimum səviyyədə şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmış, on ların 
sadə dildə və lakonik olmasına çalışılmışdır. Bu məqsədlə çoxsaylı sxem lərdən, 
şəkillərdən, praktik tapşırıqlardan istifadə olunmuş, yeni sözlərin, ter min lə rin 
izahına, maraqlı məlumatlara, layihə və ekskursiya dərslərinə yer ayrıl mış dır. Tə-
lim materialları sadədən mürəkkəbə düzülmüş, məntiqi və xrono loji ar dı cıllıq 
nə zərə alınmışdır. Hər bir mövzu, verilmiş sual və tapşırıqlar şagirdlərin mən tiqi, 
tənqidi və yaradıcı təfəkkürünün inkişafına, eyni zamanda xüsusi qayğıya eh ti-
yacı olan şagirdlərin nailiyyətlərinin yük səl dil məsinə yönəldilmişdir. Ümid edi rik 
ki, bu tapşırıqlar sizlərə standartları real laş dır maqda kö məklik göstərəcəkdir.

Dərslikdəki mövzuların hər biri aşağıdakı kimi qruplaşdırılmışdır:

A   Motivasiya. Mövzu ilə bağlı problemli situasiya yaradılır və əksər hallarda 
suallarla yekunlaşdırılır.

B   Araşdırma məqsədilə verilmiş tapşırıqlar. Bu, maraq yaradılan ha di sə lə rin 
araş dırılmasına yönəlmiş tədqiqat xarakterli tapşırıqlardan ibarətdir. Bu 
bənd də verilmiş laboratoriya işləri, təcrübələr, müxtəlif tipli tapşırıqlar həm 
fərdi, həm də qrup şəklində icra oluna bilər. 

C   Yeni biliklər. Mövzu ilə bağlı izahatlar, dərsin əsas məzmunu dərsliyin bu 
hissəsində verilir.

D   Maraqlı məlumatlar. Mövzu ilə bağlı statistik məlumatlar, maraqlı faktlar və 
hadisələr haqqında məlumatlar verilir.

B

C

C

F

A
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Müasir canlılar uzun illər davam edən inkişaf yolu keçmiş, mürəkkəb ləş
miş və indiki görkəmlərini almışdır. Müasir təsəvvürlərə görə, canlılar dün
ya okeanın da uzun sürən biokimyəvi təkamül nəticəsində yaranmışdır. İlk 
canlı varlıqlar kiçik selik topacıqları şəklində formalaşmış, lakin onlarda 
hüceyrənin quruluş element ləri (sitoplazma, nüvə, or qa noid lər) ol ma
mışdır. Çox keçmədən onlar böyü məyə, xarici mühitlə maddələr mü ba
diləsi et məyə, çoxalmağa qadir olmuş və bakteriyalara baş lanğıc ver
mişdir. İlk birhü ceyrəli bit kilər və hey van ların isə öz başlanğıcını bak te ri
ya lar dan aldığı eh  timal olunur. 
Müasir təsəvvürlərə görə, ibtidai birhüceyrəli qamçılılar göbələklərə, bit ki 
və heyvanlara başlanğıc vermiş, çoxhüceyrəli orqanizmlər isə onlardan 
başlanğıc götürmüşdür. 
Koloniya halında yaşayan birhüceyrəlilərin mövcudluğu bunu sübut edən 
dəlillərdən biridir. Koloniyaların yaranması canlıların quruluşunun sonrakı 
inkişafının mürəkkəbləşməsində mühüm əhəmiyyət daşımışdır. Qə dim 

2
CANLILARIN NƏSİL  
AĞACINDA İN SA NIN YERİ

   Canlıların fərqli xüsusiyyətləri han sı lardır?
    Şəkildəki canlılar arasında hansı ümumi əla mət lər vardır? 
   Oxşarlıqların olması nəyi sübut edir?

   Şəkildə verilən canlıları quruluşlarının mü rək kəb ləşmə ar dı cıl lığına görə dü-
zün. Aldığınız iki qruplaşmanı bir-biri ilə əla qə lən dirməyə ça lışın. Bu qruplar nəyi 
əks et di  rəcək? Fi kirlərinizi əsas landırın.

1

5 6 7 8

2 3 4
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3. Sxemi tamamlayın. Fikirlə rinizi sinif yoldaşlarınızla müzakirə edin. 

ürək birləşdirici

qaraciyər sinir

baş beyin

bud sümüyü

mədəaltı vəzi

epiteli

saya əzələ

eninəzolaqlı əzələ

MədəSidik kisəsi Yumurtalıq Nəfəs borusu ÜrəkAğciyər

Mədəaltı vəzi Baş beyin Böyrəklər Qaraciyər

2. Verilmiş orqanları yerləşdiyi bədən boşluqlarına uyğun qrup laş dı rın:

1. İnsanın göstərilən orqanlarında üstünlük təş kil edən toxumaları mü
əyyənləşdirin.

O
rq

an
la

r

To
xu

m
al

ar

Bütün or qan lar sis tem lərinin funk si ya ları birbiri ilə əla qədar olur. Bu nun la 
da in san or qa niz minin hə yat fəa liy yəti mün tə zəm tə min edilir.
Sinir sistemi və endokrin sis tem orqan ların işini əlaqə lən dirir. Be lə lik lə, in
san orqanizmi va hid sis tem kimi fəa liyyət göstərir. En dok rin sistemi təşkil 
edən və zilərin hor monları qan vasi tə silə or qan lara çat dırılır. En dok rin sis
tem si nir sis temi ilə bir lik də onların fə a liy yətini tən zim lə yir. 
Faydalı nəticələr əldə et mək üçün orqanlar sistemləri müvəqqəti olaraq 
birlikdə fəaliyyət gös tərir. Belə bir ləş məni rus alimi Pyotr Kuzmiç Anoxin 
funksional sis tem ad lan dırmışdır.

Kəllə 
boşluğu

Çanaq 
boşluğu

Döş 
boşluğu

Qarın 
boşluğu
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F   Suallar və tapşırıqlar. Standartda nəzərdə tutulan əsas bilik və baca rıq la rın 
hansı səviyyədə reallaşdırılmasını müəyyənləşdirməyə xidmət edir. Təq dim 
olunmuş tapşırıqlar məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürün in ki şa fına yö-
nəlmişdir. Bu tapşırıqların tədqiqatın aparılması və yaradıcı tət bi q etmə mər-
hələlərində, həmçinin ev tapşırıqlarının verilməsində istifadəsi nəzərdə tu-
tul muş dur.

Metodik vəsait sizə öz işinizi qurmağa: dərsi planlaşdırmağa, qiy mətləndirmə 
vasitələrinin hazırlanmasına köməklik göstərəcəkdir.
Metodik vəsaitdə hər bir mövzunun tədrisi ilə bağlı tövsiyələr öz əksini tapır. Bu 
bizim tərəfimizdən sizə istiqamət vermək üçün tərtib olunmuşdur. Verilmiş 
standartların tələblərini aşmamaq şərtilə sizlər öz fəaliyyətinizdə sərbəstsiniz. 
Öz strategiyanızı sinfinizin, məktəbinizin, regionunuzun imkan və şəraitinə mü-
vafiq müəyyənləşdirə bilərsiniz. Ümidvarıq ki, hazırladığımız dərslik və metodik 
vəsait bu işdə sizə düzgün istiqamət verəcəkdir. 

Metodik vəsaitdə aşağıdakı materiallar öz əksini tapmışdır:

   8-ci sinif Biologiya fənni üzrə məzmun standartları;
   Fənn üzrə məzmun standartlarının reallaşdırılması cədvəli;
   Biologiya fənninin tədrisində istifadə olunan təlim forma və üsulları;
   Layihələrin hazırlanması;
   Biologiya fənninin tədrisində praktik metodlardan istifadə;
   Şagirdlərin qruplara bölünməsi üsulları;
   İllik planlaşdırmanın aparılmasına dair tövsiyələr;
   Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə dair tövsiyələr; 
   Şagirdlərin öyrənmə tərzi;
   Mövzuların gündəlik planlaşdırılmasına dair nümunələr;
   Summativ qiymətləndirmə vasitələri;
   İstifadə edilmiş və müəllimin istifadə edə biləcəyi mənbələr.



8

8-ci sinfin sonunda şagird:

 insanı öyrənən elm sahələrini, onun orqanizminin təşkil səviyyələrini şərh edir;
 canlıların quruluşunu öyrənmək üçün təcrübələr aparır; 
 canlıların nəsil ağacını tərtib edir;
  insan orqanizmində gedən bioloji prosesləri şərh edir, buna dair riyazi he sab
la malar aparır;
 canlılara xas psixoloji anlayışları fərqləndirir;
  sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir, xəstəliklər və zədələnmələr za
manı ilkin yardım göstərir;
 mühit amillərinin insan orqanizminə təsirini izah edir;
 ətraf aləm və onun təmizliyinin qorunmasına dair təqdimat hazırlayır. 

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt standartlar

1. Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi
Şagird:
1.1.  Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi  haqqında biliklərə malik olduğunu nü ma-

yiş etdirir. 
1.1.1.  İnsanı öyrənən elm sahələrini (anatomiya, fiziologiya, gigiyena, psi xo lo gi

ya) şərh edir və kiçik təqdimatlar hazırlayır.
1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir. 
1.1.3.  Canlıların quruluşunu öyrənmək üçün təcrübələr aparır və nəticələrini 

izah edir.
1.1.4. Canlıların nəsil ağacını tərtib edir.

2. Bioloji proseslər
Şagird:
2.1. Bioloji proseslərin tənzimlənməsinə dair bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir. 
2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.
2.1.2. Zərərli vərdişlərin insan orqanizminə mənfi təsirini izah edir.
2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və riyazi 

hesablamalar aparır, nəticələrini ümumiləşdirir.

8 - c i  S İ N İ F  B İ O L O G İ Y A  F Ə N N İ  Ü Z R Ə
M Ə Z M U N  S T A N D A R T L A R I
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3. İnsan və onun sağlamlığı
Şagird:
3.1. İnsanın biososial təbiəti haqqında bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir.
3.1.1. İnsanın formalaşmasında əməyin rolunu izah edir.
3.1.2. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkürü fərqləndirir.
3.2. Sağlamlığın qorunmasına dair bacarıqlar nümayiş etdirir.
3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.
3.2.2. Xəstəliklər, zədələnmələr zamanı ilkin yardım göstərir.
 

4. Canlılar və ətraf mühit
Şagird:
4.1.  Canlıların bir-biri ilə və ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinə dair bilik və ba ca-

rıqlar nümayiş etdirir.
4.1.1. Mühit amillərini və onun insan orqanizminə təsirini izah edir. 
4.2. Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı bacarıqlar nümayiş etdirir.
4.2.1. Ətraf mühitin çirklənməsi və mühafizəsinə dair mülahizələrini şərh edir.
4.2.2. Ətraf aləm və onun mühafizəsinə dair təqdimat hazırlayır.
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Planlaşdırma Məzmun 
standartları İnteqrasiya saat

I Tədris vahidi: Biologiya elmi və insan orqanizmi

Hüceyrədən orqanizmə 1.1.2. F.: 2.1.1. 1
Canlıların nəsil ağacında insanın yeri 1.1.4. İnf.: 2.1.2. 1
İnsanı əmək yaratmışdır 3.1.1. F.t.: 1.4.3. 1
İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür 3.1.2. F.t.: 2.3.5. 1
Orqanizmimizi öyrənək 1.1.1. F.t.: 1.1.1. 2
KSQ 1

II Tədris vahidi: Orqanlar sistemimiz
Bölmə 1: Sinir və endokrin sistemlər

Canlılarda sinir sistemi 2.1.1.; 4.1.1. K.: 2.1.1. 1
İnsanın sinir sistemi və onun reflektor 
funksiyası

2.1.1. K.: 2.1.1. 1

Mərkəzi sinir sistemi 2.1.1.; 2.1.3. K.: 2.1.1. 1
Periferik sinir sistemi 2.1.1. K.: 2.1.1. 1
Endokrin sistemimiz 1.1.1.; 2.1.1. K.: 2.1.1. 1
Nəzarətçi və nizamlayıcı 
sistemlərimizin funksiya pozğunluqları

2.1.1.; 2.1.2. H.b.: 4.1.1. 1

KSQ 1
Bölmə 2: Sümük və əzələ sistemləri

Bədənimizin dirəkləri  1.1.3.; 2.1.3. K.: 1.1.1.; 2.1.1. 1
Hərəkət edə bilərik. Əzələlər, oynaqlar, 
bağlar

1.1.3.; 2.1.1. K.: 2.1.1. 1

Dayaqhərəkət aparatındakı dəyişikliklər 2.1.1.; 3.2.2. F.t.: 1.3.5.; 2.3.5. 2
Bölmə 3: Qan-damar sistemi

Daxili maye mühitimiz 2.1.1. K.: 2.1.1. 1
Orqanizmin yorulmayan mühərriki 1.1.3.; 2.1.1.; 2.1.3. K.: 2.1.1. 1
Qan. Qanın damarlarda hərəkəti 2.1.1.; 2.1.3. K.: 2.1.1. 1
Qan qrupları. Donor olmaq həyat 
qurtarır

1.1.3.; 2.1.1. K.: 2.1.1. 1

Ürəkdamar sisteminin gigiyenası 2.1.2.; 2.1.3.; 
3.2.1.; 3.2.2.

H.b.: 4.1.1. 1

Qan xəstəlikləri və qanla yoluxan 
xəstəliklər

3.2.1. H.b.: 4.1.1. 2

Orqanizmin qoruyucu sistemi 3.2.1. H.b.: 4.1.1. 1
KSQ 1

F Ə N N  Ü Z R Ə  M Ə Z M U N  S T A N D A R T L A R I N I N
R E A L L A Ş D I R I L M A S I  C Ə D V Ə L İ
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Bölmə 4: Tənəffüs sistemi  

Havanın insan orqanizmində 
keçdiyi yol 2.1.1.; 2.1.3. K.: 2.1.1. 1

Ağciyərlər, tənəffüs hərəkətləri, 
qazlar mübadiləsi 2.1.1.; 2.1.3. K.: 2.1.1. 1

Kim daha çox qaçar? 2.1.3.; 3.2.1. K.: 1.1.1. 1

Tənəffüs orqanlarımızı qoruyaq 2.1.2.; 3.2.1. H.b.: 4.1.1. 2

KSQ 1

Bölmə 5: Həzm sistemi və maddələr mübadiləsi

Qida maddələri və həzm orqanları 1.1.2.; 3.2.1. H.b.: 4.1.1. 1

Ağız boşluğunda həzm 2.1.1.; 2.1.3.; 
3.2.1. H.b.: 4.1.1. 1

Mədə və bağırsaqlarda həzm 2.1.1.; 2.1.3. K.: 2.1.1. 1

Vitaminlər 3.2.1. H.b.: 4.1.1. 1

Həzm orqanlarımızı qoruyaq 3.2.1. H.b.: 4.1.1. 1

Maddələr mübadiləsi və enerji 
çevrilmələri 2.1.1. K.: 2.1.1. 1

KSQ 1

Bölmə 6: İfrazat sistemi

Bədənimizi təmizləyənlər 2.1.1. K.: 2.1.1. 1

Böyrəklərin quruluşu, sidiyin əmələ 
gəlməsi  

2.1.1.; 2.1.3. K.: 2.1.1. 1

Böyrəklərimizi qoruyaq 3.2.1.; 4.1.1. H.b.: 4.1.1. 1

Bölmə 7: Cinsiyyət sistemi

Çoxalma və çoxalma orqanları 1.1.2. F.: 2.1.1. 1

Mayalanma. Bətndaxili inkişaf 2.1.1.; 3.2.1. K.: 2.1.1.; H.b.: 4.1.1. 1

Orqanizmin böyümə və inkişaf 
mərhələləri 2.1.1. K.: 2.1.1. 1

Mən böyüdüm 2.1.1. K.: 2.1.1. 1

KSQ 1
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Bölmə 8: Duyğu orqanlarımız

Duyğu orqanlarımız və analizatorlar 1.1.2. F.: 2.1.1. 1

Görmə orqanımız 1.1.2.; 1.1.3.; 
3.2.1. F.: 2.1.1.; H.b.: 4.1.1. 1

Eşitmə və müvazinət orqanımız – qulaq 1.1.2.; 3.2.1. F.: 2.1.1.; H.b.: 4.1.1. 1

Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyaları 1.1.2.; 2.1.1.; 
2.1.3.; 3.2.1. F.: 2.1.1.; K.: 2.1.1.; H.b.: 4.1.1. 1

Qoxu və dad orqanlarımız 1.1.2.; 2.1.1.; 
2.1.3.; 3.2.1. F.: 2.1.1.; K.: 2.1.1.; H.b.: 4.1.1. 1

Duyğu orqanlarımızın qüsurları 3.2.1. H.b.: 4.1.1. 1

KSQ 1

III Tədris vahidi: Orqanlar sistemlərimizi qoruyaq

Orqanlar sistemlərimiz nizamla çalışır 2.1.1. K.: 2.1.1. 1

Orqan nəqli həyat verir 3.2.1. H.b.: 4.1.1. 1

Zərərli vərdişlərə yox deyək! 2.1.2.; 3.2.1. H.b.: 4.2.1. 2

Ətraf mühiti qoruyaq 4.2.1.; 4.2.2. H.b.: 1.2.1.; K.: 4.2.1. 2

Ekskursiya 4.2.2. C.: 3.2.5. 2

Layihə 4.2.1. H.b.: 1.2.1. 2

Ətraf mühit və orqanizm 4.1.1.; 4.2.1. H.b.: 1.2.1.; K.: 4.2.1. 2

KSQ 1

Cəmi:                                       68
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Yəqin ki, məktəb təcrübəsindən də bilirsiniz ki, şagirdlər, xüsusən də yeni yet
mələr yalnız kitab və müəllimin şərhi ilə kifayətlənmir, özü düşünməyə, axtar
mağa, tədqiqatçılığa meyil göstərirlər. Elə bu baxımdan artıq ənənəvi üsullarla 
keçi lən dərs yeniyetmə şagirdlər üçün, sözün əsl mənasında, maraqsızdır. Bu cür 
dərs lərdə onlar müəllimi dinləməkdənsə, özləri tədqiqat aparmağa üstünlük 
verirlər. Yaradıcı müəl limlər bunu nəzərə alaraq müəyyən strategiya müəy yən
ləş dirir, şagirdləri üçün elə bir mühit yaratmağa çalışırlar ki, şagirdlər axtarışlar 
edəedə öy rənsinlər. 
Təlim formaları (kollektivlə iş, qruplarla iş, cütlərlə iş və fərdi iş) təlim stra te gi
yasının bir hissəsi olub, dərsin məqsədinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir və şa 
girdlərin fəaliyyətləri bu forma üzərində qurulur.
Kollektivlə iş zamanı, kollektiv fəaliyyətə alışmaq bacarığının bünövrəsi qo yu lur.
Qruplarla iş. Müəyyən problemi həll etmək üçün qruplar təşkil olunur. Bu za
man onları müzakirə etmək, fikir mübadiləsi aparmaq, mühakimə yürütmək və 
əməkdaşlıq etmək bacarıqları inkişaf etdirilir.
Cütlərlə iş. Bu təlim forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və 
ün siyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə imkan yaradır. Lakin bu əməkdaşlığın 
əhatə dairəsi çox azdır.
Fərdi iş. Fərdi iş zamanı şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar yaranır. 
Müəl lim şagirdin fəaliyyətini tam obyektiv qiymətləndirə bilir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, təlim formalarından istifadə edərkən dərsin məq səd
ləri nəzərə alınmalıdır. 
Fəal təlim üsulları da təlim strategiyasının bir hissəsidir. 8ci sinif şagirdlərinin 
problemlərin həllində müstəqil axtarışlarını və təlim prosesində tədqiqatçılığa 
meyil lə rini, yeni biliklərə yiyələnmə, yaradıcı düşünmə qabiliyyətlərinin inkişafını 
nəzərə ala raq fəal təlim üsullarından istifadə məqsədəuyğun hesab olunur.
Dünya təcrübəsində fəal təlim üsulları onlarladır. Biologiya fənninin tədrisində, 
əsasən, klaster, beyin həmləsi, ziqzaq, müzakirə, karusel, BİBÖ, anlayışın çıxa
rıl ması, İNSERT, layihə, Venn diaqramı, assosiasiya kolu və s. təlim üsul la rından 
geniş istifadə etmək olar. 
Beyin həmləsi 
Bu üsul əqli hücum da adlandırılır. Şagirdlərdə yeni mövzuya maraq oyatmaq, 
habelə onların nəyi yaxşı (və ya pis) bildiklərini aydınlaşdırmaq məqsədilə bu 
üsul dan istifadə olunur. Hazırlanmış sual lövhədə yazılır, yaxud şifahi şəkildə şa
gird lərin diqqətinə çatdırılır. Şagirdlər suallara əsasən fikirlərini bildirirlər. Bütün 
ide ya lar şərhsiz və müzakirəsiz yazıya alınır. Yalnız bundan sonra söylənilmiş 
ide yaların müzakirəsi, şərhi və təsnifatı başlayır. Aparıcı ideyalar yekunlaşdırılır, 
şa girdlər söylənmiş fikirləri təhlil edir, qiymətləndirir. 

B İ O L O G İ Y A  F Ə N N İ N İ N  T Ə D R İ S İ N D Ə
İ S T İ F A D Ə  O L U N A N  T Ə L İ M  F O R M A 
V Ə  Ü S U L L A R I
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Bu üsuldan, demək olar ki, bütün mövzuların tədrisində istifadə etmək müm kün dür. 
BİBÖ – Bilirəm/İstəyirəm bilim/Öyrəndim
BİBÖ aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır:
1. Problem müəllim tərəfindən elan edilir.
2.  Müəllim lövhədə 3 sütundan ibarət cədvəl qurur və aşağıdakı bölmələri qeyd 

edir: Bilirəm/İstəyirəm bilim/Öyrəndim
3.  Şagirdlər problemlə bağlı bildiklərini söyləyir və cavablar birinci sütunda qeyd 

olunur.
4. Həmin məsələ ilə bağlı bilmək istədikləri isə ikinci sütuna yazılır.
5.  Dərsin sonunda bir daha həmin cədvələ diqqət yetirilir və mövzu ilə bağlı 

öyrəndikləri üçüncü sütunda qeyd edilir.
Məsələn: “Periferik sinir sistemi” mövzusunu tədris edərkən mo tivasiya mər hə
ləsində BİBÖ üsulundan istifadə edə bilərsiniz. 

BİLİRƏM İSTƏYİRƏM BİLİM ÖYRƏNDİM

Sinir sistemi mərkəzi və 
peri ferik ol maqla iki 

hissəyə  bö lünür.
Mərkəzi sinir sistemi baş 

beyin və onur ğa beyindən 
təşkil olun muş dur.

Periferik sinir sisteminə 
nələr aiddir.

Bu qrafa dərsin sonunda 
dol du rul malıdır.

Klaster (şaxələndirmə)
Müəllim tərəfindən lövhədə və ya iş vərəqlərində dairə çəkilir və onun mər
kəzində yazılmış anlayışla bağlı söz və ya ifadələr söyləmək şagirdlərə tapşırılır. 
Mərkəzdə yazılmış anlayışdan başlayaraq hər növbəti söz onunla əlaqəli sözlərlə 
xətlər vasitəsilə birləşdirilir. Vaxt bitənədək müm kün qədər çox fikir yazmaq və 
onları əla qə lən dirmək tövsiyə olu
nur. Vaxt bitən dən son ra alınan 
klaster müzakirə edilir və ümu mi
ləşdirmə apa rılır. Məsələn: mü əllim 
“Orqanizmimizi öyrənək” mövzusu
nun təd ri si za ma nı də r sin ümumi
ləş dirmə mər hə ləsində bu üsul dan 
istifadə edə bilər.

Gigiyena

?

İnsan 
orqanizmini 
öyrənən elm 

sahələri
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Anlayışın çıxarılması
Bu üsul oyuntapmaca formasında keçirilir və şagirdlərdə yüksək fəallıq ya radır. 
Müəllim lövhədə dairəvi kart asır, onun arxasında şagirdlərdən tələb olunan an layışı 
yazır. Kartın yazı olmayan tərəfini şagirdlərə göstərir və gizlədilmiş an la yışın 
xüsusiyyətlərinə aid 2 və ya 3 yönəldici söz sadalayır, yaxud yazır. Şagirdlər hə min 
xüsusiyyətlərə uyğun olaraq gizlədilmiş anlayışı tapırlar.
Əgər şagirdlər anlayışı tapmaqda çətinlik çəksələr, müəllim əlavə olaraq yeni 
xüsusiyyətlər sadalayır.
Şagirdlər öz fərziyyələrini dedikdən sonra müəllim bu tapmacanın tapılıb
tapılmamasını hamıya bildirir və kartoçkalarda yazılan sözləri açıqlayır. Məsələn: 
“Qida maddələri və həzm orqanları” mövzusunun təd risi zamanı dərsin moti va siya 
mərhələsində bu üsuldan istifadə edilə bilər.

Müzakirə
Müzakirə mövzu ətrafında ideya, məlumat, təəssürat, təhlil və təkliflərin qar şılıqlı 
mübadiləsidir. Onun əsas vəzifəsi problemi təhlil edərək həlli yolunu tap maq, 
düzgün qərar qəbul etmək üçün imkan yaratmaqdır. Müzakirə dinləmək, təq dim 
etmək, sual vermək mədəniyyətini formalaşdırır, şagirdlərin məntiqi və tən qidi 
təfəkkürünü, şifahi nitqini inkişaf etdirir.
Müzakirə apararkən əvvəlcədən şagirdlərə müzakirə qaydaları xatırladılır. Möv zu 
aydın şəkildə ifadə olunur. Müəllim müzakirə prosesini inkişaf etdirən suallar ver
məklə və şagirdlərin cavablarını nəzərdən keçirməklə müzakirəni tən zim lə yir. Bu 
zaman cavabı “bəli” və ya “xeyr” olan qapalı suallar vermək məq sə də uy ğun hesab 
edilmir.
Müzakirədə mövzuya aid “Nə baş verdi? Nə üçün baş verdi? Bu başqa cür ola 
bilərdimi və necə? Siz bu vəziyyətdə nə edərdiniz? Bu, düz idimi? Nə üçün?” kimi 
suallardan istifadə olunur.
Bu üsuldan istənilən mövzunun tədrisində istifadə oluna bilər.

?

yağ

süd

qatıq

tərəvəz

meyvə

çörək

makaron

ət

şirniyyat kolbasa
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Venn diaqramı
Əşya və ya hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini mü əy
yənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur.
Venn diaqramından istifadə aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır:
1. Müqayisə olunacaq əşya və hadisələr müəyyənləşdirilir.
2. Kəsişən dairələr çəkilir (ortada yazmaq üçün yer saxlanılır).
3. I və III dairədə müqayisə olunacaq obyektlər qeyd olunur.
4.  Şagirdlər təlimatlandırılır (təlimatda nəyin müqayisə olunacağı və dairələrdə 

oxşar və fərqli cəhətlərin necə qeyd olunacağı barədə danışılır).
5.  Müqayisə olunan obyektlər təsvir edilir: (fərqli cəhətlər sağ və sol tərəfdə, 

oxşar cəhətlər kəsişmə dairəsində qeyd olunur).
6. Müqayisə nəticəsində fikirlər ümumiləşdirilir.

Məsələn: “Tənəffüs orqanlarımızı qoruyaq” mövzusunun tədrisi zamanı Venn 
diaqramından is ti fadə oluna bilər.

Ziqzaq. Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən 
mənimsənilməsinə imkan yaradır.
Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər ye ni
dən nömrələnir. Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qru
pu) yaradılır.
Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bölünür və ekspert qruplarına 
verilir.
Ekspert qrupları onlara verilən hissəni oxumalı, məzmununu qavramalı və öz 
əvvəlki qrupuna qayıdaraq öyrəndiyi hissəni onlara danışmalıdır.
Müəllim informasiyanın dəqiq verildiyinə əmin olmaq üçün suallar verə bilər. 
Məsələn: “Vitaminlər”, “İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkür” və s. mövzuların 
tədrisində bu üsuldan istifadə etmək olar. 
Karusel. Dərsdən əvvəl iri ağ kağızlarda (vatman) mövzuya aid suallar yazılır. 
Müəllim qruplara müxtəlif suallar yazılmış bir kağız verir. Qrup üzvləri sualı oxu
yur və bir cavab yazır. Kağızlar saat əqrəbi istiqamətində müəllimin köməkliyi ilə 
qrup lara ötürülür. “Karusel” kimi kağızlar bütün digər qruplardan keçərək axır da 
öz qrupuna qayıdır. Müəllim bu kağızları yazı lövhəsinə yapışdırır və bütün 

vərəm bronxit
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sinifcavabları müzakirə edir. Məsələn: “Ətraf mühiti qoruyaq” möv zu sunun təd
ri sində bu üsuldan istifadə etmək məqsədəuyğundur.
Qərarlar ağacı

  Bu üsul qərarların qəbul edilməsi zamanı alternativ yolları araşdırmaq və təh lil 
etmək məqsədi daşıyır.

  Müzakirə olunacaq problem müəllim tərəfindən izah edilir və onun həlli 
yollarının bir neçə variantı şagirdlərlə birlikdə müəyyənləşdirilır. 4–6 nəfərdən 
iba rət qruplarda şagirdlər problemin həlli yollarının üstünlüklərini və çatış maz
lıqlarını təhlil edir, onları “+” və ya “–” işarəsinin qarşısında müvafiq qaydada 
qeyd edirlər. Son nəticə cədvəlin qərar hissəsində yazılır və üstü örtülür.
  Bütün qrupların təqdimatından sonra müəllim əldə olunmuş nəticələri ümu
mi ləş dirmək üçün müzakirə aparır. 

Problem
Problemin həlli 
yollarının mənfi və 
müsbət tərəfləri

Problemin həlli yolları
1ci həll yolu 2ci həll yolu 3cü həll yolu

–
–

Qərar: 
“Zərərli vərdişlərə yox deyək!”, “Ətraf mühiti qoruyaq” və s. mövzuların təd ri sin
də bu üsuldan istifadə etmək mümkündür.
İNSERT. Bu üsul dərslikdəki mətnin aktiv fəaliyyətlə, yəni şagirdin öz mü
nasibətini bildirərək oxunmasıdır. Şagird mövzudakı fikirlərə münasibətini qəbul 
edilmiş işarələrlə (“” – bu məlumat mənə tanış idi, “–” – bu məlumat mənim 
əv vəl lər bildiyimi inkar edir, “+” – bu məlumat mənim üçün yenidir, “?” – bu mə
sə lə yə dair əlavə məlumat almaq istərdim) bildirir. Dərslikdəki mətn oxun duq
dan sonra ümumiləşdirmələr aparılır və qeyd olunur.

“” “ – ” “+” “?”

İlk növbədə məlum biliklər təsdiq edilir, yeni bilik və informasiyaları öyrən mək 
üçün gələcək fəaliyyət planlaşdırılır. Bu üsuldan istənilən mövzunun təd ri sin də 
istifadə etmək mümkündür.

Layihələr şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərini həm üzə çıxarır, həm də inkişaf 
etdirmiş olur. Bu eyni zamanda şagirdlərdə əməkdaşlıq, işi düzgün plan laş dırma, 
yaradıcılıq bacarıqlarının da inkişafına təkan verir. Mövzu üzrə problem müəl lim 
tərəfindən konkret və düzgün müəyyən edilməli, şagirdlərə seçmək imkanı 
verilməlidir.

Layihələrin hazırlanması
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Layihənin hazırlanması zamanı şagirdlər aşağıdakı alqoritm üzrə işlərini plan laş
dırmalıdırlar:

 Layihənin icrasına ayrılan vaxt müddətinin müəyyənləşdirilməsi;
 İş formasının müəyyənləşdirilməsi;
 İstifadə olunacaq resursların müəyyənləşdirilməsi;
 Tədqiqatın nəticəsinin təqdim olunma formasının müəyyənləşdirilməsi.

Layihənin hazırlanması zamanı şagirdlərə tövsiyələr, məsləhətlər verilə bilər.

Biologiya fənninin tədrisində istifadə edilən praktik metodlar aşağıdakılardır:
 Praktik işlər;
 Laboratoriya işləri;
 Ekskursiyalar.

Şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişaf etdirilməsində yalnız fəal tə lim 
üsullarından deyil, eyni zamanda praktik metodlardan da istifadə edilməlidir. 
Prak tik metodlardan istifadə nəticəsində şagirdlərin əldə etdiyi bilik və 
bacarıqlar uzun müddət unudulmur, şagirdləri öyrəndiklərini həyatda tətbiq 
etməyə, təd qi qat çılığa yönəldir. 
Biologiya dərslərində müşahidələr canlı guşədə, həyətyanı sahədə, hey van
xanada, tədristəcrübə sahəsində, ekskursiyada, çöl təcrübəsi zamanı aparıla 
bilər. 
6 və 7ci siniflərdən şagirdlər bir sıra praktik işlərin aparılmasına baş la mışlar. 8ci 
sinifdə artıq bu bacarıqlar daha da təkmilləşdirilir, şagirdlər labo ratoriya işlə rini 
sərbəst icra etməyə yönəlirlər. 
Şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq ekskursiyalar müxtəlif formada 
təşkil oluna bilər. Bunun üçün yaxşı olar ki, ekskursiyanın məqsədi şagirdlərə 
elan olunsun və problemin öyrənilməsi üçün 3 mərhələ nəzərdə tutulsun:

 Məlumatın toplanması;
 Məlumatın təhlil edilməsi;
 Müşahidələr və görülən işlərlə bağlı nəticələrin və təkliflərin hazırlanması.

Ekskursiya zamanı toplanmış kolleksiyanın hazırlanması barədə şagirdlərə kö
mək lik edilməli, istiqamət verilməlidir.

Fəal təlimin tətbiqi zamanı ən çox istifadə olunan forma qruplarla işdir. Şa
girdləri qruplara bölərkən bunu onların öz ixtiyarına buraxmaq düzgün deyildir. 
Çünki bu çox vaxt müəllimin istədiyi nəticəni əldə etməsinə mane olur. Belə 

Şagirdlərin qruplara bölünməsi üsulları

Biologiya fənninin tədrisində praktik metodlardan istifadə
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qruplarda əksər hallarda ya təlim nəticələri yüksək olanlar, ya təlim nəticələri 
aşağı olanlar, ya da dostlar yığışırlar.
Şagirdləri qruplara bölmək üçün aşağıdakı bir neçə üsulu sizə təqdim edirik. 
“Say”. Şagirdlərdən “1”dən “5”ə kimi saymaq xahiş olunur. Eyni rəqəmli işti
rakçılar (bütün “1”lər, bütün “2”lər və s.) bir qrupda birləşirlər.
“Püşkatma”. Müəllim şagirdlərin adlarını balaca vərəqlərdə yazır, qatlayır, pa
ketə qoyur, qarışdırır və paketdən çıxararaq şagirdlərin sayına görə hər stolun 
üs tünə qoyur. Kağızlar açılır və şagirdlərin adları oxunur. Həmin qayda ilə şa
girdlər paketdən müxtəlifrəngli vərəqləri çıxara bilərlər. Rənglərin sayı və hər 
rəngdən olan vərəqlərin sayı qrupların sayına və kiçik qrupun nümayəndələrinin 
sayına görə planlaşdırılır.
“Sosiometrik metod”. Qrupların sayına görə bir neçə iştirakçı lövhənin qar şı
sına çağırılır. Hər iştirakçı özünə bir nəfər qrup yoldaşı seçir. Öz növbəsində hər 
növ bəti gələn şagird öz qruplarına 1 nəfər seçir.

Planlaşdırma – əsas məqsədləri müəyyənləşdirmək və onlara nail olmaq üçün 
hər bir müəllimin özünəməxsus fəaliyyət istiqamətidir. Bildiyiniz kimi, hazırkı 
kurikulum siz müəllimlərə illik planlaşdırma aparmaqda tam sərbəstlik verir. Əv
vəldə də qeyd etdiyimiz kimi, məhz hər bir məktəbin yerləşdiyi regiondan, onun 
infrastrukturundan, madditexniki bazasından və s. asılı olaraq Biologiya fənn 
proqramında (kurikulumunda) nəzərdə tutulmuş məzmun standartları müxtəlif 
cür reallaşdırıla bilər. Planlaşdırma aparılarkən yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı, 
şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin, öyrənmə tərzlərinin də nəzərə alınması ol
duqca vacib şərtdir. Eyni bir regionda, eyni bir məktəbdə, lakin ayrıayrı 8ci 
siniflərdə Biologiya fənnindən dərs deyən müəllimlərin illik planlaşdırmaları müx
təlif ola bilər. Lakin bu planlaşdırmanı korkoranə aparmaq qeyrimümkündür. 
Bunun üçün müəyyən bacarıqlarınız olmalıdır. Bunlar aşağıdakılardır: 

  Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə 
dəqiqləşdirmələrin aparılması üçün Həyat bilgisi fənn proqra mın  da (kuri ku lu
mun da) nəzərdə tutulan məzmun standartlarının dərslikdə hansı mövzularda 
reallaşdırıldığını və bu mövzuların hansı tədris vahidlərində birləşdirildiyini mü
əyyən etməlisiniz. Bu eyni zamanda dərsliklə tanışlıq xarakteri daşıyır və il lik 
planlaşdırmanı düzgün apara bilməniz üçün, demək olar ki, ilkin ad dımdır.
  Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığının müəyyənləşdirilməsi mü hüm 
bacarıqlardan biridir. Mövzuların ardıcıllığı dedikdə sadədən mürəkkəbə, mən tiqi 

İllik planlaşdırmanın aparılmasına dair tövsiyələr
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və xronoloji ardıcıllıq nəzərdə tutulur. Bu ardıcıllığı müəy yən ləş di rərkən bir neçə 
prinsip nəzərə alınmalıdır ki, bunlardan da birincisi məzmun ardı cıl lı ğı ba xı mın
dan sadədən mürəkkəbə, asandan çətinə doğru getməkdir. Bu nun üçün 
əvvəlcə dərslikdə verilən ardıcıllığa diqqət yetirməli, bu ardı cıl lıq sizi müəyyən 
sə bəblərdən qane etmirsə (tədris ilində baş verəcək mü hüm ha disələr, 
fənlərarası in teq rasiya və s. baxımından), özünüz möv zu ların ar dı cıl lı ğını 
müəyyən etmə li s iniz. 
 �İnteqrasiya� imkanlarının� müəyyən� edilməsi planlaşdırma aparmaq üçün 
müəllimə lazım olan bacarıqlardan biridir. Biologiyanın bir çox fənlərlə (Fi zika, 
Kimya, Həyat bilgisi, Coğrafiya və s.) inteqrasiyası mümkündür. MVdə siz lərə 
təqdim olunmuş “Fənn üzrə məzmun standartlarının reallaşma cəd vəli”ndə 
Biologiya məzmun standartlarının digər fənlərlə inteqrasiya imkan ları 
göstərilmişdir. Bu inteqrasiya imkanları biz müəlliflərin məzmun stan dart larını 
reallaşdırmamıza imkan yaradır. Lakin vəsaitdə verilmiş illik plan laş dırma 
cədvəlində hər bir mövzu üzrə inteqrasiya verilməsinə bax ma ya raq, sinfi niz
dəki şagirdlərin səviyyəsini, maraqlarını, resurslarınızı nəzərə alaraq özü nüz 
inteqrasiya imkanları müəyyənləşdirə bilərsiniz. Bunun üçün: 

1.  Reallaşdıracağınız məzmun standartını həyata keçirmək üçün hansı fənnin 
köməyinə ehtiyac olduğunu özünüz üçün müəyyənləşdirin;

2.  Seçdiyiniz fənnin məzmun standartlarını nəzərdən keçirin. Siz yalnız 8ci sinif 
məzmun standartları ilə inteqrasiya yarada bilərsiniz; 

3.  İnteqrasiya üçün Biologiya fənni üzrə seçdiyiniz standarta müvafiq standartı 
müəyyənləşdirərək illik dərs planında qeyd etməniz vacibdir. Bundan sonra 
müəyyənləşdirdiyiniz inteqrasiya imkanına müvafiq olaraq istifadə edə cə yi niz 
resurslarda, şagirdlərə təqdim edəcəyiniz tapşırıqlarınızda bunu nəzərə al
malısınız.

Məsələn, Biologiya fənni üzrə “4.2.2. Ətraf aləm və onun mühafizəsinə dair 
təqdimat hazırlayır” standartının inteqrasiya imkanlarını nəzərdən keçirək. 
Verilmiş məzmun standartından da görünür ki, bu bacarığı formalaşdırmaq 
üçün həm Həyat bilgisi, həm də Coğrafiya fənninə istinad etmək olar. 
C.: 3.2.5. Ekoloji problemlərin insan həyatına təsirini izah edir.
H.b.: 1.2.1. Ekoloji tarazlığın qorunmasına və bərpasına dair layihələr hazırlayır.
Əlavə�resursların�seçilməsi�mövzunu, inteqrasiyanı müəyyənləşdirdikdən son
ra aparılmalıdır. 
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  Mövzulara görə məqsədyönlü vaxt bölgüsünün aparılması mühüm baca rıq
lar dan biridir. Tədris planına əsasən 8ci sinifdə Biologiya fənninin tədrisinə 
ay rılan saatdan kənara çıxmamaq şərtilə daha vacib, eyni zamanda şagirdlərin 
çətin qavradıqları mövzulara çox, asan mövzulara isə az vaxt ayıra bilərsiniz. 

İllik planlaşdırma nümunəsi əsasında çox rahatlıqla gündəlik plan laşdırma 
tər tib edə bilərsiniz. 
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Hüceyrədən 
orqanizmə

F.:
 2

.1
.1

.

Dərslik, materiyaya aid 
elektron təqdimat, vi de o
materiallar, şəkillər 
https://www.youtube.com/
watch?v=aNTqI79v2Vo

Qiymətləndirmə 
üsulu: tap ş ı rıq
vermə, rubrik

Qiymətləndirmə 
vasitəsi: tapşırıq, 
qiymətləndirmə 
şk alası

1

1.1.4.
Canlıların 
nəsil ağa cın da 
insanın yeri İn

f.: 
2.

1.
2.

Dərslik, elektron təqdimat, 
videomateriallar, şəkillər

Qiymətləndirmə 
üsulu: müşahidə, 
rubrik

Qiymətləndirmə 
vasitəsi: müşahidə 
vərəqləri, qiy mət
ləndirmə şkalası

1

3.1.1. İnsanı əmək 
yaratmışdır

F.t
.: 

1.
3.

4.

Dərslik, elektron təqdimat, 
videomateriallar, şəkillər

Qiymətləndir
mə üsulu: tap
şırıqvermə, rubrik

Qiymətləndirmə 
vasitəsi: tapşırıq, 
qiymətləndirmə 
şkalası

1
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3.1.2.

İnstinkt, 
düşüncəli 
fəaliyyət və 
təfəkkür F.t

.: 
2.

3.
5. Dərslik, videogörüntü, 

elektron təqdimatlar 
http://www.youtube.com/
watch?v=ifzbK5HfUSM

Qiymətləndirmə 
üsulu: müşahidə, 
rubrik

Qiymətləndirmə 
vasitəsi: 
müşahidə vərəqi, 
qiymətləndirmə 
şkalası

1

1.1.1. Orqanizmimizi 
öyrənək

F.t
.: 

1.
1.

1.

Dərslik, videogörüntü, 
elektron təqdimatlar 
http://www.youtube.com/
watch?v=zC22_fcFu0o 
http://www.youtube.com/
watch?v=PAsNv3swaJg 
http://www.youtube.com/
watch?v=TVwQ6ZNnWuo

2

KSQ Test 1
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Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə dair tövsiyələr

Qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönələn və onu idarə 
edən vacib amildir.
Məktəbdaxili qiymətləndirmə diaqnostik (ilkin səviyyənin qiy mət lən dirilməsi), 
for mativ (fəaliyyətin qiymətləndirilməsi), summativ (kiçik, böyük və yekun) qiy
mət ləndirmələrdən ibarətdir. 
Diaqnostik qiymətləndirmə sizin öz təlim strategiyanızı müəy yən ləş di rmə nizə 
xidmət edir. Bir qayda olaraq, təhsil səviyyəsinin, dərs ilinin, tədris va hid lərinin 
əvvəlində sinifdəki şagirdlərin bilik və bacarıqları, eyni zamanda şagird bir 
ümumi təhsil müəssisəsindən digərinə gəldikdə, sinfi dəyişdikdə və digər zəruri 
hal larda onun bilik və bacarıqları haqqında məlumat toplamaq, şagirdə fərdi 
ya naş manı təmin etmək məqsədilə aparılır.
Diaqnostik qiymətləndirmənin aparılması üçün aşağıdakı üsul və va si tələr dən 
istifadə edə bilərsiniz:

Üsullar Vasitələr
Tapşırıqvermə Çalışmalar 

Müsahibə 
(şifahi yoxlama) 

Müəllimin qeydiyyat vərəqi (şagirdlə, müvafiq hallarda qrup, 
yaxud siniflə aparılan şifahi yoxlama zamanı müəl limin öyrən
mək (diaqnoz qoymaq) istədiyi məsələnin ya zıl dığı vərəq) 

Valideynlərlə və digər fənn 
müəllimləri ilə əməkdaşlıq 

Söhbət və müəllimin sorğu vərəqi (şagirdin evdə və ya 
məktəbdəki fəaliyyəti ilə bağlı suallar yazılmış vərəq)  

Söhbət Şifahi söhbət
Müşahidə Gündəlik müşahidə

Tədris ilinin ilk mövzusuna başlamazdan öncə şagirdlərin aşağı siniflərdən 
Biologiya və Həyat bilgisi fənləri üzrə məzmun standartlarından bir ne çə sin də 
nə zərdə tutulmuş bilik və bacarıqlara hansı səviyyədə yiyələndiklərini müəy yən 
et mək olar. 

Diaqnostik qiymətləndirmə vasitələrinə dair nümunələr:

1. Canlı orqanizmləri  öyrənən bioloji elm sahələrini cədvəldə qeyd edin.

Tədqiqat obyekti Elm sahəsi
Heyvanlar 
Bitkilər
Bakteriyalar
Göbələklər
Viruslar
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2. Aşağıda verilmiş canlıların adlarını və hansı aləmə aid olduqlarını qeyd edin.

3. Aşağıdakı laboratoriya avadanlıqlarının adlarını yazın.

4.  İnsanın xordalılar tipi, məməlilər sinfi, primatlar dəstəsi, Homo cinsinə xas 
olan əlamətlərini cədvəldə yazın.

Xordalılar 
tipinə xas 

əlamət

Məməlilər 
sinfinə xas 

əlamət

Primatlar 
dəstəsinə xas 

əlamət

Homo cinsinə 
xas xüsusiyyət Növün adı

5.  İnsanın sosial varlıq kimi formalaşmasına təsir edən amillər hansı lar dır?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

1 2

3

4

1. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

4. ________________________
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6. Cədvəli tamamlayın.

Bioloji elmlər Tədqiqat obyekti

Anatomiya

Fiziologiya

Ekologiya

Morfologiya

Zoologiya

Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi sənədlərdə qeyd olunmur, yazılı 
qeydlər sinif və şagird portfoliosunda saxlanılır, nəticələr barədə valideynlər, si
nif rəhbəri və digər fənn müəllimləri məlumatlandırılırlar. 
Formativ qiymətləndirmə qəbul edilmiş standartların reallaşmasına istiqa mət
lə nən irəliləyişlərin monitorinqi sinifdə hər bir şagirdin inkişafının hərəkətverici 
amilinə, təlimin həlledici komponentinə çevrilir. Müəllim belə monitorinq vasi tə
silə tədris prosesini tənzimləyir, bütün şagirdlərin irəliləyişlərini təmin edir, eyni 
za manda uğur qazana bilməyən şagirdlərin ehtiyaclarını öyrənərək onlara əlavə 
kö   məklik göstərir. Bu qiymətləndirmə fənni tədris edən müəllim tərəfindən 
məz mun standartlarından irəli gələn təlim məqsədləri əsasında hazırlanmış me
yarlar üzrə dərs ili ərzində müntəzəm olaraq aparılır. Ümumtəhsil məktəblərində 
mək təb daxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair Müvəqqəti Təlimata əsasən 
qiy mət lən dirmə meyarlarına uyğun rubriklər 4 səviyyədə tərtib oluna bilər (zə
ruri hallarda 3–5 səviyyədə).
Bir məzmun standartı dərslikdəki bir neçə mövzuda reallaşdığına görə həmin 
standartlardan çıxan qiymətləndirmə meyarları növbəti müvafiq dərslərdə də is
ti fadə edilir.
Mövzu: Zərərli vərdişlərə yox deyək.
Məzmun standartı:  2.1.2. Zərərli vərdişlərin insan orqanizminə mənfi təsirini 

izah edir.
Məqsəd: Sağlam həyat tərzinə təsir göstərən  zərərli vərdişləri izah edir.
Qiymətləndirmə 

  İzahetmə
I səviyyə II səviyyə III səviyyə

Zərərli vərdişlərin orqanizmə 
təsirini izah edərkən kiçik 
səhvlərə yol verir.

Zərərli vərdişlərin orqanizmə 
təsirini müəllimin köməkliyi 
ilə izah edir.

Zərərli vərdişlərin orqanizmə 
təsirini faktlar əsasında izah 
edir.
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Formativ qiymətləndirmənin aparılması üçün aşağıdakı üsul və vasitələrdən is
tifadə edə bilərsiniz:

Üsullar Vasitələr

Müşahidə Müşahidə vərəqləri

Şifahi sualcavab Şifahi nitq bacarıqları üzrə qeydiyyat vərəqi

Tapşırıqvermə Çalışmalar

Valideynlərlə və digər fənn 
mü əllimləri ilə əməkdaşlıq

Söhbət, sorğu vərəqi (şagirdin evdə və ya məktəbdə
ki fəaliyyəti ilə bağlı suallar yazılmış vərəq)

Layihə Şagirdlərin təqdimatı və müəllim tərəfindən 
müəyyən olunmuş meyar cədvəli

Rubrik Nailiyyət səviyyələri üzrə qiymətləndirmə şkalası

Şifahi və yazılı təqdimat Meyar cədvəli

Test Test tapşırıqları

Özünüqiymətləndirmə Özünüqiymətləndirmə vərəqləri

Şagirdlərin təqdimatları aşağıdakı meyarlar əsasında qiymətləndirilə bilər.

Meyarlar Hə Yox

Təqdimatda bütün qrup üzvlərinin 
iştirak etməsi

Təqdimatın düzgünlüyü

Təqdimatçının fikirlərini aydın və 
dəqiq ifadə etməsi

Dövlət tərəfindən həyata 
keçirilən tədbirlər barədə düzgün 
məlumatın əks olunması

Təqdimatın hazırlanmasında 
sistemliliyin gözlənilməsi
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Özünüqiymətləndirmə
Bu qiymətləndirmə fərdi qiymətləndirmədir. Dərsin sonunda hər bir şagird öz 
fəaliyyətini bu cədvələ əsasən qiymətləndirə bilər.

Tapşırığı tam 
və düzgün 

yerinə 
yetirdim.

Dərsdə 
diqqətli 

idim.

Məntiqli 
yanaşmam 

var idi.

Sual-
cavab da 

aktiv idim.

Əməkdaşlıq 
etdim.

Etiket 
qaydaları-
na riayət 
etdim.

Cütlərlə iş zamanı qiymətləndirmə
Bu qiymətləndirmədən cütlərlə iş zamanı istifadə etmək olar. Dərsin sonunda 
cütlərə aşağıda göstərilən cədvəl paylanılır. Bu cədvəldən istifadə etməklə hər 
bir şagird həm özünün, həm də yoldaşının fəaliyyətini qiymətləndirə bilər. 

Cütlərdə işləyən 
şagirdlərin adı

Fəallıq 
səviyyəsi (zəif, 
orta, yüksək)

Əmək-
daşlıq 
etmə

Qaydalara 
əməl olun-

ması

Tapşırığın 
icrası zamanı 

müzakirəetmə

Ümumi 
rəyə 

gəlmə

Ahu

Oğuz

Qrup işlərinin qiymətləndirilməsi
Qruplarla işin qiymətləndirilməsi üçün meyar cədvəli hazırlanır. Qrupların 
fəaliyyətini aşağıdakı meyarlara əsasən qiymətləndirmək olar.

                           Qruplar
     Meyarlar      I qrup II qrup III qrup IV qrup

Tapşırığın tam və düzgün 
yerinə yetirilməsi

Tərtibat

Təqdimetmə

Əməkdaşlıq

Yekun
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Yekun (summativ) qiymətləndirmə standartların mənimsənilməsi isti qa mə tində 
şagirdlərin əldə etdiyi irəliləyişləri dəyərləndirir. Bu qiymətləndirmə il ər zində 
bəhs və ya bölmələrin, həm də tədris ilinin sonunda qiymətləndirmə stan
dartlarına əsasən həyata keçirilir. Summativ qiymətləndirmənin nəticələri 
rəs midir və keçirildiyi tarixdə sinif jurnalında qeyd olunur. Summativ qiy mət lən
dir mə nin apa rılması üçün yalnız test üsuluna üstünlük verməməli, aşağıdakı üsul 
və va si tə lərdən də istifadə olunmalıdır:

Üsullar Vasitələr

Yoxlama yazı işləri Yoxlama yazı işləri üzrə qeydiyyat vərəqi

Layihə Şagirdlərin təqdimatı və müəllim tərəfindən müəyyən 
edilmiş meyar cədvəli

Şifahi sorğu Şifahi sorğu üzrə qeydiyyat vərəqi

Test Test tapşırıqları

Tapşırıqvermə Tapşırıq, çalışma və laboratoriya işləri

Yaradıcılıq və əl işləri Fənlərə müvafiq olaraq rəsmlər, hazırlanan məmulatlar 
və digər əl işləri

Təhsil�Nazirliyinin�28�dekabr�2018-ci�il�tarixli�8/1�nömrəli�Kollegiya�
Qərarı�ilə�summativ�qiymətləndirmədə�aşağıdakı�dəyişikliklər�

həyata�keçirilmişdir:�

  Kiçik summativ qiymətləndirmə 2–11ci siniflərdə bütün fənlər üzrə hər 
yarım ildə 3 dəfədən az, 6 dəfədən çox olmamaqla müəllim tərəfindən aparılır. 
Hər fənn üzrə kiçik summativ qiymətləndirmələrin aparılacağı tarix haqqında 
məlumat tədris ilinin birinci həftəsi ərzində fənn müəllimi tərəfindən sinifdə 
təh sila lan lara elan olunur.
 Kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələr 100 ballıq şkala ilə ölçülür.
  Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan qiymətləndirmə vasitələri (sual
lar) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009cu il 13 yanvar tarixli 9 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil 
sis temində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”nın tələbləri nəzərə alınmaqla ha
zırlanır. Suallar hər bir sinif və fənn üzrə 4 səviyyədə tərtib edilir. 1ci səviyyə 
ən aşağı, 4cü isə ən yüksək səviyyəni əks etdirir. Suallar müxtəlif mürəkkəblik 
səviyyəsində hazırlanır. 1ci və 2ci səviyyəyə təhsilalanların ək səriyyətinin 
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 cavab landıra biləcəyi suallar aid edilir. 3cü və 4cü səviyyəyə daha hazırlıqlı 
şagirdlərin cavablandıra biləcəyi suallar aid edilir. Səviyyələr üzrə sualların 
qiymətləndirmə ballarının 100 ballıq şkalada bölgüsü aşağıdakı kimi nəzərdə 
tutulur:
– 1ci səviyyə üzrə suallar qiymətləndirmənin 20%ni (və ya 20 bal) təşkil edir;
– 2ci səviyyə üzrə suallar qiymətləndirmənin 30%ni (və ya 30 bal) təşkil edir;
– 3cü səviyyə üzrə suallar qiymətləndirmənin 30%ni (və ya 30 bal) təşkil edir;
– 4cü səviyyə üzrə suallar qiymətləndirmənin 20%ni (və ya 20 bal) təşkil edir.
  Üzrlü (xəstəlik (tibbi arayış təqdim edildikdə), bədbəxt və fövqəladə hadisə) 
səbəbdən kiçik summativ qiymətləndirmənin hər hansı birində iştirak et mə
yən təhsilalanın kiçik summativ qiymətləndirmədə iştirak etməməsi yarımillik 
balların hesablanmasında nəzərə alınmır. Təhsilalanın iştirak etmədiyi kiçik sum
mativ qiy mətləndirmə növbəti kiçik summativ qiymətləndirməyədək təşkil 
edilir.
  Üzrsüz səbəbdən kiçik summativ qiymətləndirmədə iştirak etməyən təhsil
alanların həmin qiymətləndirmə üzrə balı “0” qəbul edilir və yarımillik balların 
hesablanmasında nəzərə alınır.

  Summativ qiymətləndirmədə iştirak etməyən təhsilalanlar üçün sinifdə isti
fadə olunan eyni səviyyəli yeni qiymətləndirmə vasitələri (test, imla, inşa, ifadə, 
ça lışma) hazırlanır.

  Təhsilalanın summativ qiymətləndirmədə bu Qaydanın 4.13cü bəndi nəzərə 
alınmaqla topladığı balların 2, 3, 4, 5 qiymətlərinə uyğunluğu aşağıdakı qay
dada müəyyənləşdirilir:
30dək (daxil olmaqla) olan ballar “2” qiyməti ilə;
30dan 60dək (daxil olmaqla) olan ballar “3” qiyməti ilə;
60dan 80dək (daxil olmaqla) olan ballar “4” qiyməti ilə;
80dən 100dək (daxil olmaqla) olan ballar “5” qiyməti ilə.
  Biologiya fənni üzrə yarımillik bal kiçik summativ qiymətləndirmələrdə 
toplanılan ballar əsasında aşağıdakı kimi hesablanır:

1 2 ... 40 60. .
100 100

nksq ksq ksq
Y BSQ

n
+ + += +

 Təhsilalanın illik balları onun yarımillik ballarının ədədi ortası kimi hesablanır.
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Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, illik planlaşdırma aparılarkən məktəbin im kan
ları ilə yanaşı, şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinin, öyrənmə tərzlərinin də nəzərə 
alınması vacibdir. Bir sinifdə müxtəlif yollarla öyrənə bilən şagirdlər vardır. 
Müasir dərsdə müxtəlif təlim üsul və formalarından istifadə etmək vacibdir. 
Lakin bəzən öyrənmə tərzinizə üstünlük verməniz sinfinizdəki digər yollarla 
öyrənən şagird l ə ri niz üçün məqsədəuyğun olmaya bilər. Bunun üçün sizə ən 
çox üstünlük verilən öy rənmə tərzləri ilə bağlı qısaca məlumat vermək istərdik: 

   Əyani� öyrənmə� tərzinə�malik olanlar şəkillər, diaqramlar, nümayişlər, pay
lama materialları, filmlər, flipçartlar və s. daxil olmaqla görünən və ya mü
şahidə olunan vasitələrlə daha rahat öyrənirlər. Hər hansı bir tapşırığı ye rinə 
ye tirmək üçün ya təlimatı özü oxumalı, ya da yoldaşlarından birinin həmin tə
limatı icra etməsini izləməsi vacibdir. Yalnız bundan sonra o, tap şırığı ye rinə 
yetirə bilər. 
  Eşidərək� öyrənmə� tərzinə malik olanlar məlumatın dinləmə yolu ilə ötü
rülməsinə üstünlük verirlər. İstənilən tapşırığı icra etmələri üçün müəllimin 
təli matına qulaq asmaları vacibdir. 

   Kinestetik�(edərək)�öyrənmə�tərzinə�malik olanlar təcrübəyə üstünlük verirlər – 
toxunmaq, hiss etmək, təcrübədən keçirmək və s. Kinestetik öyrənənlər tap
şırığı sınaqdan keçirərək və bunu edərək öyrənə bilirlər. 

Tədris prosesində fəal təlim üsullarından istifadə şagirdlərin təhsilə, elmə ma rağını 
artırmaqla yanaşı, onlarda əməkdaşlıq, yaradıcılıq, tədqiqatçılıq qabiliy yət lərinin 
for ma laşmasına imkan yaradır, dərsin strukturu qarşısında müəyyən tə ləb lər qoyur.
Gündəlik dərs planını hazırlayarkən ilk olaraq öz işinizi mövzunun, standartın, 
məqsədin, iş forması və iş üsulunun, inteqrasiya imkanlarının, resursların müəy
yən ləşdirilməsi ilə başlayın. Yuxarıda sadalananların hər birinin düzgün müəyyən 
edilməsində alt standartlar mühüm rol oynayır. Eyni zamanda müasir dərsin hər 
bir mərhələsi alt standartın reallaşmasına yönəlməlidir. Standartları reallaşdı
rarkən təlimin diferensiallaşdırılması nəzərə alınmalıdır. Diferensial təlimin alt 
kom po nenti hesab olunan inklüziv təlimin əsasını hər bir şagirdə fərdi yanaşma 
ideyası təş kil edir. Bu yanaşma təlim prosesində şagirdlərin inkişaf səviyyələrinə, 
ehti yac la rına, maraqlarına və s. görə müəyyən edilə bilər. 
Müasir dərsin strukturunu 3 hissəyə bölmək olar. Giriş hissəyə – motivasiya, təd
qiqat sualı; əsas hissəyə – informasiyanın mübadiləsi, informasiyanın müza ki rə si; 
yekun hissəyə – nəticə və ümumiləşdirmə, yaradıcı tətbiqetmə və qiy mət lən dir
mə aid edilə bilər. 
Dərslikdə yer alan bir neçə mövzunun gündəlik planlaşdırılmasını sizə təqdim edirik.

     Şagirdlərin öyrənmə tərzi

    Mövzuların gündəlik planlaşdırılmasına dair nümunələr
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Dərsin gedişi

Motivasiya. Müəllim şagirdlərə aşağıdakı sualla müraciət edə bilər:
– Elm və texnikanın nailiyyətlərinə baxmayaraq, teztez təbii fəlakətlərin qar şı sında 
aciz qalırıq. Bu təbii fəlakətlər nələrə səbəb ola bilir? Şagirdlərin cavabları lövhədə 
qeyd olunur. Müəllim şagirdlərin fikirlərini ekoloji problemə yö nəl dir. 
Tədqiqat “Ətraf mühitin çirklənməsinə təsir göstərən başqa hansı amillər var? Bu 
problemlərin aradan qaldırılması üçün hansı tədbirlər görülməlidir?” sualları ətra fın da 
aparılır.

Tədqiqatın aparılması. Şagirdlər 4 qrupa  bölünərək aşağıdakı tapşırıqları icra edirlər. 
Tapşırıqların icrası üçün şagirdlərə paylama materialı təqdim edilməlidir.

Alt standart

4.2.1. Ətraf mühitin çirklənməsi və mühafizəsinə dair mülahizələrini şərh edir.

Təlim nəticəsi

  Respublika ərazisində ətraf mühitin çirklənməsi və mühafizəsinə dair gö rü-
lən tədbirlər haqqında fikirlərini şərh edir.

İnteqrasiya:

H.b.: 1.2.1.; K.: 4.2.1.

Təlim forması:

kollektiv iş, qruplarla iş

Təlim üsulu:

beyin həmləsi, təqdimat, müzakirə, şaxələndirmə

Resurslar:

dərslik, iş vərəqləri, elektron təqdimat, paylama materialı

           Mövzu: Ətraf mühiti qoruyaq
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I qrup:
Dərslikdən və paylama materialından istifadə etməklə respublikamızda ha va nı 
çirkləndirən mənbələri, çirklənmənin canlılara təsirini və respublika səviy yəsində 
görülən tədbirləri cədvəldə qeyd edin.

Havanı çirkləndirən 
mənbələr

Canlılara təsiri Respublika səviyyəsində 
görülən tədbirlər

II qrup:
Dərsliyə və paylama materialına əsasən suyun çirklənməsinin səbəblərini, çirk
lən mənin canlılara təsirini və respublika səviyyəsində görülən tədbirləri 
cədvəldə ya zın. 

Çirklənmənin səbəbləri Çirklənmənin canlılara 
təsiri

Respublika səviyyəsində 
görülən tədbirlər

III qrup:
Dərslikdən və paylama materialından istifadə etməklə torpağı çirk lən dirən amil
ləri, çirklənmə nəticəsində baş verən dəyişiklikləri və respublika sə viy yəsində gö
rülən tədbirləri cədvəldə yazın. 

Torpağı çirkləndirən 
amillər

Çirklənmə nəticəsində təbiətdə 
baş verən dəyişikliklər

Respublika səviyyəsində 
görülən tədbirlər

IV qrup:
Ekoloji problemlərin həlli istiqamətində Azərbaycan Respublikasının qoşul duğu 
Beynəlxalq Konvensiyaların siyahısını hazırlayın.
Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi. Hər bir qrupun işi müzakirə olunur. Hər 
qrup digər qrupların işinə əlavələr edir. Bu mərhələdə “Yaşıl paket” kompakt dis kin
dən (Bu diskdə ətraf mühitlə bağlı mövzular cəmləşmişdir) də istifadə oluna bi lər. 
Nəticələrin çıxarılması və ümumiləşdirmə. Müəllim şagirdlərlə birlikdə təd
qiqat sualına və fərziyyələrə qayıdır. Dərsin bu mərhələsində şaxələndirmə üsu
l un dan da istifadə mümkündür. 
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Aşağıdakı kimi ümumiləşdirmə aparıla bilər:
Azərbaycan Respublikası ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasını strateji məq səd 
sayır. Ölkəmiz Beynəlxalq Konvensiyalara qoşulub, möhtərəm prezi den ti mizin 
eko  loji sahə üzrə çox dəyərli sərəncamlarını həyata keçirmək üçün Eko logiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyi təxirəsalınmaz tədbirlər görür.
Müasir dövrdə təbiətdən istifadə nə qədər vacib və aktualdırsa, onu qoru maq, 
bərpa etmək, cəmiyyətin davamlı inkişafını təmin etmək bir o qədər əhə
miyyətlidir.
Ev tapşırığı. Yaşadığınız ərazinin təmiz saxlanılması üçün görülən tədbirlər haq
qında məlumat hazırlayın.  
Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı me yar 
üzrə qiy mət lən dirə bilərsiniz:

  Şərhetmə

I II III IV

Respublika əra
zisində ət raf mü
hitin çirklənməsi 
və mühafizəsinə 
dair gö rü  lən təd
birlər haqqında 
fi  kirlərini çətinlik
lə şərh edir.

Respublika əra
zisində ət raf mü
hitin çirklənməsi 
və mühafizəsinə 
dair gö rü lən 
tədbirlər haqqın
da fi  kirlərini şərh 
edərkən səhv  lərə 
yol verir.

Respublika ərazi
sində ət raf mü
hitin çirklənməsi 
və mühafizəsinə 
dair fikirlərini 
müəllimin sualla
rını cavablandır
maqla şərh edir.

Respublika 
ərazisində ət raf 
mühitin çirklən
məsi və mü
hafizəsinə dair 
gö rülən tədbir
lər haqqında 
fikirlərini faktlara 
əsasən şərh edir. 
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Alt standartlar

2.1.2. Zərərli vərdişlərin insan orqanizminə mənfi təsirini izah edir.
3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticələri

  Siqaret, alkoqol və narkotiklərin insan orqanizminə mənfi təsirini izah edir.
 Orqanizmin sağlamlığının qorunması qaydalarını izah edir.

İnteqrasiya:

H.b.: 4.2.1.

Təlim forması:

kollektiv iş, qruplarla iş

Təlim üsulu:

cədvəllərlə iş, təqdimat

Resurslar:

dərslik, iş vərəqləri, İKT vasitələri, rəngli stikerlər, zərərli vərdişlərə dair pay lama 
materialı

    Mövzu: Zərərli vərdişlərə yox deyək! 

Dərsin gedişi

Motivasiya. Motivasiya məqsədilə sağlam həyat tərzinin şərtlərini özündə əks 
etdirən “nər divan” şəklinin bir neçə pilləsi boş verilə bilər. “Nərdivan”ın boş 
qal mış pillələrini şa girdlər doldur
malıdırlar. Şagirdlərin fikirləri “zə rərli 
vər diş lərdən qorunmaq” fikrinə yö
nəl dil məlidir.

Düzgün qidalanma

İdmanla məşğul olmaq

Reproduktiv sağlamlıq



35

BİOLOGİYA 8

Tədqiqat “Zərərli vərdişlər orqanizmə necə təsir göstərir? Orqanizmin sağlam 
olması üçün hansı qaydalara əməl olunmalıdır?” sualları ətrafında aparılmalıdır. 
Tədqiqatın aparılması. Şagirdlər 4 qrupa bölünərək aşağıdakı tapşırıqları icra 
edirlər. Tapşırıqların icrası üçün şagirdlərə zərərli vərdişlərə dair paylama 
materialı təqdim edilməli və yaxud da onların İnternetdən istifadəsinə şərait 
yaradılmalıdır.  
I qrup: 
Dərslikdən və paylama materialından istifadə etməklə cədvəli tamam la yın.

Zərərli vərdiş İnsana təsiri

Siqaret çəkmək

Spirtli içki qəbul etmək

II qrup: 
Dərslikdən, İnternet resurslarından, paylama materialından istifadə et mək lə te le
vizordan və telefondan asılılığın insan orqanizminə mənfi təsiri haqqında mə lu
mat toplayıb cədvəli tamamlayın.

Zərərli vərdiş İnsan orqanizminə təsiri

Televizordan asılılıq

Mobil telefondan asılılıq

III qrup: 
“Zərərli vərdişlərə yox deyək” adlı təqdimat hazırlayın.

IV qrup: 
İnternet resurslarından, paylama materialından istifadə etməklə hərə kət sizliyin 
insan orqanizminə mənfi təsiri haqqında məlumat toplayıb cədvəli ta mam layın.

Zərərli vərdiş İnsan orqanizminə təsiri

Hərəkətsizlik

Narkotik vasitələrdən istifadə

Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi. Hər bir qrupun işi müzakirə olunur. Hər 
qrup digər qrupların işinə əlavələr edir.
Nəticələrin çıxarılması və ümumiləşdirmə. Müəllim şagirdlərlə birlikdə təd qiqat 
sualına və fərziyyələrə qayıdır.  Şagirdlərlə birlikdə ümumiləşdirmə apa rı lır.
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Ev tapşırığı: Narkomaniya əleyhinə respublika səviyyəsində görülən tədbirlər 
haqqında məlumat toplayın.
Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı me yar 
üzrə qiy mət lən dirə bilərsiniz:

 İzahetmə

I II III IV

Siqaret, alkoqol və 
nar ko tiklərin in san 
orqaniz minə mənfi 
tə si rini çə tin liklə 
izah edir.

Siqaret, alkoqol və 
narkotiklərin insan 
orqanizminə mənfi 
təsirini izah edər 
kən cüzi səhvlərə 
yol verir.

Siqaret, alkoqol və 
narkotiklərin insan 
orqa nizminə mənfi 
tə sirini müəllimin 
sua l larına əsasən 
izah edir.

Siqaret, alkoqol və 
narkotiklərin insan 
orqanizminə mən fi 
təsirini nümu nə
lərlə izah edir.

Orqanizmin sağ 
lam lı ğı nın qo run
ma sı qaydala rını 
izah etməkdə çə
tin lik çə kir.

Orqanizmin sağ
lam lığının qorun
ması qay dalarını 
izah edər  kən cüzi 
səhvlərə yol verir.

Orqanizmin sağ
lam   lığının qo run
ması qaydalarını 
mü əl limin kömə yi 
ilə izah edir.

Orqanizmin 
sağlam lığının qo
run ması qaydaları
nı nü munələrlə 
izah edir.
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Alt standartlar

2.1.2. Zərərli vərdişlərin insan orqanizminə mənfi təsirini izah edir.
3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını şərh edir.

Təlim nəticəsi

  Siqaret, alkoqol və narkotiklərin tənəffüs orqanlarına mənfi təsirini izah edir.
  Tənəffüs orqanlarının qorunması qaydalarını izah edir.

İnteqrasiya:

H.b.: 4.1.1.

Təlim forması:

kollektiv iş, qruplarla iş

Təlim üsulu:

beyin həmləsi, cədvəllərlə iş, şaxələndirmə

Resurslar:

dərslik, iş vərəqləri, flipçart, marker, İKT vasitələri

       Mövzu: Tənəffüs orqanlarımızı qoruyaq

Dərsin gedişi

Motivasiya. Lövhədə 2 hissəyə bölünmüş flipçart asıla bilər. Şagirdlərə rəng
li stikerlər paylayaraq tapşırıla bilər ki, bakterial və virus xəstəliklərinin ad
larını rəngli stikerlərə yazıb lövhədə asılmış flipçartın müvafiq sütununda 
yapışdırsınlar.

Bakterial xəstəliklər Virus xəstəlikləri
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– Bu xəstəliklərdən hansılar tənəffüs yollarının xəstəlikləridir?
Tədqiqat sualı. Tənəffüs orqanlarının başqa hansı xəstəlikləri var? Bu xəs tə
liklərdən necə qorunmaq lazımdır? Tənəffüs orqanlarını qorumaq üçün hansı 
pro fi lak tik tədbirlər görülməlidir?
Tədqiqatın aparılması. Şagirdlər qruplara bölünür və onlara iş vərəqləri verilir.
1. Dərslikdən və paylama materialından istifadə etməklə cədvəli tamamlayın.

Tənəffüs yollarının xəstəliyi Xəstəliyin əlamətləri Qorunma yolları

Vərəm
Bronxit
Burun iltihabı

2. Dərslikdən və paylama materialından istifadə etməklə cədvəli tamamlayın.

Xəstəliklər Törədiciləri Yoluxma yolları Qorunma yolları

Qrip
Angina

3.  Siqaretin tənəffüs orqanlarına təsirinə dair  məlumat toplayın və simvolunu 
tərtib edin.

4. Səhv cavabları müəyyənləşdirin. Nə üçün səhv olduğunu əsaslandırın.
  Dərindən və aramla nəfəs almaq lazımdır.
  Təmiz havada olmaq zəruridir.
  Ağızla nəfəs almaq lazımdır.
  Asqıran və öskürən zaman ağzı və burnu dəsmalla bağlamaq lazımdır.
  Ətraf mühitdə tozla mübarizə aparmaq vacibdir.
  Narkotik maddələrdən istifadə yalnız tənəffüs orqanlarına ziyandır.

5. Dərslikdən və paylama materialından istifadə etməklə cədvəli tamamlayın.

Tənəffüs yollarının xəstəlikləri Xəstəliyin əlamətləri Qorunma yolları

Angina
Burun iltihabı
Laringit

Qeyd: Sinifdəki şagirdlərin sayı çox olduğu halda əlavə qruplar yaradıla bi lər. 1-ci 
və 5-ci tapşırıqlarda verilmiş xəstəliklər yeni yaradılmış qruplara pay la nı la bilər.
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İnformasiya mübadiləsi. Hər qrupdan bir nəfər nümayəndə qrupun işini təqdim 
edir. Qruplar birbirinin işləri ilə tanış olur. Təqdim olunan işlər lövhədən asılır. 
İnformasiyanın müzakirəsi. Müəllim təqdimatdan alınan cavablara əsasən şa gird
lərə suallarla müraciət edərək onları öz mülahizələrini əsaslandırmağa sövq edir.
– İnsanlar havadamcı infeksiyalarına yoluxmamaq üçün nə etməlidirlər?
– Tənəffüs yollarının xəstəlikləri zamanı hansı profilaktik tədbirləri görmək məq sə
dəuyğundur?
Ümumiləşdirmə və nəticə. Müəllim diqqəti tədqiqat sualına yönəldərək şa gird
lərin cavablarını ümumiləşdirir və bir daha onların nəzərinə çatdırır ki, hər han sı 
yoluxucu xəstəliyə tutulmamaq üçün onu başqa xəstəliklərdən fərqləndirmək və 
yoluxucu xəstəlik keçirən insanlarla münasibətdə sadə qorunma yollarını bilmək 
vacibdir. Bundan başqa, yoluxucu xəstəliklərdən qorunmaq üçün peyvənd ən 
eti barlı vasitədir.

Bu mərhələdə şaxələndirmə üsulundan da istifadə etmək olar. 
Ev tapşırığı. Havadamcı yolu ilə yayılan infeksiyaların müalicəsində istifadə 
olunan dərman bitkiləri haqqında məlumat toplayın.
Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı me yar lar 
üzrə qiymətləndirə bilərsiniz:

 Şərhetmə
 İzahetmə

I II III

Siqaret, alkoqol və narko
tiklərin tənəffüs orqanla
rına mənfi təsirini çətin
liklə şərh edir. 

Siqaret, alkoqol və narkotik
lərin tənəffüs orqanla rına 
mən fi təsirini müəlli min su
al larına əsasən şərh edir.

Siqaret, alkoqol və nar
kotiklərin tənəffüs or
qanlarına mənfi təsirini 
nümunələrlə şərh edir.

Tənəffüs orqanlarının qo
run ması qaydalarını çə tin
liklə izah edir.

Tənəffüs orqanlarının qo run
ması qaydalarını müəl limin 
suallarına əsa sən izah edir.

Tənəffüs orqanlarının 
qo runması qaydalarını 
nü munələrlə izah edir.

 

 

 

Səsin dəyişməsi, 
boğazda göynəmə, 

quru öskürək, çətin liklə 
nəfəsalma

Ağızla nəfəs 
almamaq, tozla daim 
mübarizə aparmaq Tənəffüs 

yollarının 
xəstəlikləri

Laringit
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Alt standart

1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir.

Təlim nəticəsi

  İnsanın çoxalma orqanlarını təsvir edir.

İnteqrasiya:

F.: 2.1.1

Təlim forması:

kollektiv iş, qruplarla iş

Təlim üsulu:

beyin həmləsi, şaxələndirmə, cədvəllərlə iş

Resurslar:

dərslik, iş vərəqləri, tablo, elektron təqdimat

    Mövzu: Çoxalma orqanları 

Dərsin gedişi

Motivasiya. Lövhədə sxem nümayiş etdirilir. Bu, slayd şəklində də nümayiş et
dirilə bilər.

Müəllim sinfə müraciət edir:
– Sizcə, sual işarəsinin yerinə nə yazılmalıdır?

həzm humoral tənzim

tənəffüs ifrazat ?

qanın damarlarda hərəkəti

Bioloji proseslər
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Tədqiqat sualı. İnsanın çoxalma orqanları hansılardır? Hansı quruluşa malik dir?
Tədqiqatın aparılması. Tədqiqatın aparılması üçün şagirdləri 4 kiçik qrupa böl
mək lazımdır. Qruplar lazımi resurslarla təmin olunur. 
I qrup:  Dərslikdən və paylama materialından istifadə etməklə cədvəli tamam la yın.

Qadın cinsiyyət 
orqanları

Funksiyaları

1.
2.
3.
4.

II qrup:  Dərslikdən və paylama materialından istifadə etməklə cədvəli tamam layın.

Kişi cinsiyyət 
orqanları

Funksiyaları

1.
2.
3.
4.

III qrup: Cümlələrdə düzgün ifadələri yerinə yazın.
 Qadın cinsiyyət orqanları döş boşluğunda/qarın boşluğunda yerləşir.
   Qadınlarda hazırlanan cinsiyyət hüceyrələri spermatozoid/yumurtahüceyrə 

adlanır.
  Kişi orqanizmində yumurtahüceyrə/spermatozoidlər yetişir.
  Yumurtahüceyrədə/spermatozoiddə qamçı olur. 
   Qadın cinsiyyət orqanları/kişi cinsiyyət orqanları daxili və xarici orqanlara 

bölünür.

IV qrup: Mətni tamamlayın.
Qadın cinsiyyət orqanlarına____________, uşaqlıq boruları, ________və uşaq lıq yolu 
aiddir. _______________ yumurtahüceyrə inkişaf edib, uşaqlıq borusuna düşür və 
burada tam yetişir. Uşaqlıq borusu ilə o, _________tərəf hərəkət edir. Mayalanma 
da _____________edir. Uşaqlıqda isə yeni orqanizm inkişaf edir. 
Kişi cinsiyyət orqanları ____________cinsiyyət artımı vəzilərindən və cinsiy yət 
üzvündən ibarətdir. Xayalarda ________və kişi cinsiyyət hormon ları hazırlanır. 
____________spermatozoidlərin hərəkətini aktivləş dirən mad də ifraz edir. 
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İnformasiya mübadiləsi. Hər qrupdan bir nəfər nümayəndə qrupun işini təq dim 
edir. Qruplar birbirinin işləri ilə tanış olur. Təq dim olunan işlər lövhədən asılır. 

İnformasiyanın müzakirəsi. Müəllim təqdimatdan alınan cavablara əsasən şa gird
lərə suallarla müraciət edərək onları öz müla hi zə lərini əsaslandırmağa sövq edir.

Ümumiləşdirmə və nəticə. Müəllim şagirdlərlə birlikdə tədqiqat sualına və fər
ziyyələrə qayıdır. Şagirdlərlə birlikdə ümu mi ləş dirmə aparılır.

Yaradıcı tətbiqetmə. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Çoxalma   A. Yumurtalıqda əmələ gəlir.
2. Spermatozoidlər  B. Yumurtahüceyrə əmələ gətirir.
3. Toxumluqlar   C. Özünə oxşarları əmələ gətirir.
4. Yumurtahüceyrə  D. Spermatozoid əmələ gətirir.
5. Yumurtalıqlar  E. Toxumluqda əmələ gəlir.

Ev tapşırığı. Dərslikdəki 3cü tapşırıq icra oluna bilər.
Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar 
üzrə qiymətləndirə bilərsiniz:

   Təsviretmə

I II III IV

İnsanın çoxalma or
qanlarını təsvir et
məkdə çə tin lik çə
kir.

İnsanın çoxalma or
qanla rını bəzi səhv
lərlə təsvir edir.

İnsanın çoxalma or
qan larını müəlli min 
köməkçi sual ları əsa
sında təsvir edir.

İnsanın çoxalma or
qanlarını sxemə mü
vafiq ardıcıllıqla təs
vir edir.
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Mövzuların gündəlik 
planlaşdırılması
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BİOLOGİYA ELMİ VƏ İNSAN ORQANİZMİ

I Tədris vahidi: 
Biologiya elmi və insan orqanizmi 
Tədris vahidi üzrə reallaşdırılmış 
məzmun standartları

1.1.1.  İnsanı öyrənən elm sahələrini (anatomiya, fiziologiya, 
gigiyena, psixo lo giya) şərh edir və kiçik təqdimatlar 
hazırlayır.

1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir.
1.1.4. Canlıların nəsil ağacını tərtib edir.
3.1.1. İnsanın formalaşmasında əməyin rolunu izah edir.
3.1.2. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkürü fərqləndirir.



45

BİOLOGİYA 8

1HÜCEYRӘDӘN ORQANİZMӘ

Alt standart

1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir.

Təlim nəticəsi

   İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir.

Tədris ilinin ilk mövzusuna başlamazdan öncə şagirdləri dərsliyin strukturu, on
dan istifadə qaydaları ilə tanış etmək zəruridir. Şagirdlərin diqqətinə il ərzində 
eks kursiya dərslərin, praktik işlərin, layihələrin hazırlanması ilə bağlı da məlumat 
ver məyiniz məqsədəuyğun hesab olunur. 
Dərsə A blokundakı şəkillərlə başlamaq olar. Bu zaman şəkillər müzakirə olun
malı və şagirdlər Biologiya və Həyat bilgisi fənlərindən əldə etdikləri əv vəlki bi
liklərdən faydalanaraq sualları cavablandırmalıdırlar. Suallar cavab lan dı rıl dıqdan 
sonra verilmiş sxem şagirdlər tərəfindən müzakirə olunmalıdır. Şagirdlərin fikir
lə rini lövhədə və yaxud da flipçartda qeyd etmək zəruridir. 
Motivasiya mərhələsində BİBÖ cədvəlindən də istifadə oluna bilər. Bunun üçün 
şagirdlərin canlı orqanizmlərin quruluş səviyyələri haqqında aşağı siniflərdən 
öyrəndikləri cədvəlin I sütununda, öyrənmək istədikləri cədvəlin II sütununda 
qeyd olunmalıdır. Cədvəlin III sütunu dərsin ümumiləşdirmə və nəticə mərhələ
sində dol durulmalıdır. 

Bu mərhələdə aşağıdakı sxem də təqdim oluna bilər. Bu zaman “Bu sxem nəyi 
gös tərir? Bəs insan orqanizmi hansı hüceyrə, toxuma, orqan, orqanlar sis tem lə
rin dən təşkil olunmuşdur?” sualları ilə şagirdlərə müraciət oluna bilər.  
Sonuncu sual şagirdləri tədqiqata yönləndirir.
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Tədqiqatın aparılması üçün şagirdlərin C blokundakı mətnlə tanışlığı müzakirə, 
sualcavab, elektron təqdimat və s. üsullarla aparıla bilər. Bu mərhələdə İNSERT 
üsu lundan da istifadə etmək mümkündür.
Bu mərhələdə hüceyrələrin əksəriyyətinin çox kiçik olduğunu, onları böyüdücü  
cihazlar olmadan görmək mümkün olmadığını, hüceyrə quruluşunun öyrənil mə
si nin elmdə, təbabətdə və kənd təsərrüfatındakı əhəmiyyətini xatırlatmaq yerinə 
düşər. 
C blokundakı mətnin müzakirəsi zamanı toxumaların (heyvanlarda rast gəlinən 
toxumaları şagirdlərə xatırladın), hər bir orqanın, orqanlar sisteminin  hansı 
funk siyanı yerinə yetirdiyini vurğulayın. Şagirdlər gələcəkdə araşdırmalarında bu 
bi lik lərdən istifadə edə bilərlər. Əldə edilmiş bu informasiya onlarda insan orqa
niz minin vahid bir sistem kimi fəaliyyət göstərməsi haqqında təsəvvür yara da
caq dır. Növbəti mövzuların tədrisi zamanı bu bilik və bacarıqlar daha da sis tem
ləş di ri lə cək dir.
Bu mərhələdə videoçarxdan istifadə edə bilərsiniz. 
İnternetə çıxış imkanı ol ma dığı halda tablodan, dərs lik dəki şəkillərdən, model
lərdən də istifadə oluna bilər.
Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 1ci və 2ci tapşı rıq
lardan və yaxud standartın tələbinə müvafiq, məqsədləri reallaşdırmağa xid mət 
edən müx təlif tipli tapşırıqlardan istifadə edə bilərsiniz.
Bu tapşırığın icrası zamanı şagirdlər molekullardan orqanoidlərin, nüvə 
strukturlarından nüvənin, sitoplazma orqanoidlərindən sitoplazmanın və 
nəhayət, hü ceyrənin, hüceyrələrdən toxumaların, toxumalardan orqanların, 
orqanlardan or qa n lar sisteminin formalaşdığını müəyyənləşdirməlidirlər.
F blokundakı 3cü tapşırığı ev tapşırığı kimi verə bilərsiniz.

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar 
üzrə qiy mət ləndirə bilərsiniz:

  Təsviretmə

I II III IV

İnsan orqanizmi nin 
təş kil səviy yə lərini 
təsvir edər kən qü
surlara yol verir.

İnsan orqanizmi nin 
təşkil səviyyə ləri 
barədə fikirlərini  
sis temsiz şərh edir.

İnsan orqanizmi
nin təş kil səviyyə
lərini şərh edərkən 
müəllimin 
istiqamət lən dirici 
suallarına istinad 
edir.

İnsan orqanizmi nin 
təş kil səviyyə ləri 
barədə fikir lə rini 
sistemli şərh edir.
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Mövzunun tədrisinə A blokundakı tapşırıqla başlamaq olar. Bu zaman şa gird
lərin Biologiya fənnindən əldə etdikləri əvvəlki biliklərdən faydalanaraq on la rın 
slaydlarda və ya tablolarda təqdim olunmuş canlıları qrup laş dırmaları nəzərdə 
tutulur.
B blokundakı tapşırığın icrası tədqiqatın aparılması mərhələsində cütlərlə həyata 
ke çirilə bilər. Şagirdlərin C blokundakı mətnlə tanışlığı mü zakirə, sualcavab, 
elekt ron təqdimat və s. vasitələrlə aparıla bilər. Bu mərhələdə İNSERT üsu lun dan 
da istifadə etmək mümkündür.
Mətnin müzakirəsi zamanı şagirdlərin diqqətini dərslikdə verilmiş canlıların 
inkişaf sxeminə yönəldin. Bununla B blokunda verilmiş tapşırığın nəticəsi ilə mü
qa yisə etməyi tapşırın.
Tədqiqat apararkən siz qrup tapşırıqları kimi F blokunda verilmiş üçüncü tap
şırıqdan da istifadə edə bilərsiniz.
Qrup tapşırığı olaraq şagirdləri üç qrupa bölüb onlara aşağıdakı tapşırıqlardan 
birinin icrasını da tapşıra bilərsiniz. Bu tapşırığın icrası üçün şagirdlərə müxtəlif 
can lıların şəkilləri paylanılmalıdır.

Bitkilərin nəsil 
ağacını tərtib edin.

Heyvanların nəsil 
ağacını tərtib edin.

Bütün canlıların nəsil 
ağacını tərtib edin.

2CANLILARIN NƏSİL AĞACINDA
İNSANIN YERİ

Alt standart

1.1.4. Canlıların nəsil ağacını tərtib edir.

Təlim nəticəsi

   Müxtəlif aləmlərə aid canlıları qruplaşdıraraq onların nəsil ağacını tərtib 
edir.
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Bu tapşırığı icra etmək üçün şagirdlər aşağı sinifdən əldə etdikləri bilik və 
bacarıqlara da əsaslanmalıdırlar. Eyni zamanda şagirdlərin tapşırığı icra etmələri 
üçün lazım olan canlıların şəkillərini gətirməyi əvvəlki dərsdə onların özünə də 
tapşırmaq olar.

Qiymətləndirmə. Təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar üzrə 
qiymətləndirə bilərsiniz:

  Tərtibetmə

I II III IV

Canlıların nəsil ağa 
cını tərtib edər  kən 
çox lu qü sur lara yol 
verir.

Canlıların nəsil ağa
cını sistemsiz tər tib 
edir.

Canlıların nəsil ağa   
cını mü əllimin kö
məyi ilə tərtib edir.

Canlıların nəsil ağa
cının seçi mini əsas
landıraraq tər tib edir.
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Motivasiya mərhələsində şagirdlərin əvvəlki biliklərinin yada salınması faydalı 
olardı. Bu zaman A blokunda verilmiş suallardan istifadə edə bilərsiniz. Şa
girdlərə 6cı sinif Biologiya kursundan məlumdur ki, insan həm bioloji, həm də 
sosial varlıqdır. Onun sosial varlıq kimi formalaşmasında əmək, ictimai həyat 
tərzi, nitq və təfəkkürün böyük rolu var. Ona görə də verilmiş suallar cavabsız 
qalmayacaqdır. 
Verilən cavabların lövhədə və ya flipçartda yazılması məsləhətdir.
Siz motivasiyanı BİBÖ üsulundan istifadə etməklə də yarada bilərsiniz.
Tədqiqat B blokunda verilmiş “İnsanın digər canlılardan fərqli xüsusiy yətl ə ri nin 
yaranmasında əməyin nə kimi rolu olmuşdur?” sualı ətrafında aparıla bilər.
Tədqiqatın aparılması zamanı B blokunda verilmiş şəkilləri müqayisə edərkən 
şa girdlər əmək alətlərinin getdikcə təkmilləşdirilməsinin də yalnız insana xas ol
ma sı nəticəsinə gəlirlər.
Tədqiqat C blokundakı mətnin fasiləli oxu üsulu vasitəsilə – araşdırılma yolu ilə 
davam etdirilə bilər. Bu zaman şagirdlərin diqqətini “İnsanın əmələ gəl mə sinin 
hərəkətverici qüvvələri” sxeminə yönəldin. Sosial amillərin içərisində əmə yin 
mühüm rol oynadığını, digər amilləri yuxarı siniflərdə dərindən öy rə nə cək lərini 
vurğulayın.
Bu mərhələdə siz müxtəlif təfəkkür növlərinin inkişafına xidmət edən tap ş ırıq lar 
tərtib edərək istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, şagirdlər dərslikdən istifadə 
edərək ya fərdi, ya da cütlərlə aşağıdakı tapşırığı yerinə yetirə bilərlər: 
Tapşırığın şərti: Dərslikdən istifadə etməklə səhv fikirləri seç və düzə çevir.
1. İnsanın formalaşmasında bioloji amil olan şüur və əməyin rolu böyükdür.
2. “Antropogenez” sözünün mənası “yarıram” deməkdir.
3.  Ç.Darvin ilk dəfə olaraq insanın meymunabənzər əcdaddan yarandığı fikrini 

irəli sürmüşdür.

3İNSANI ƏMƏK YARATMIŞDIR

Alt standart

3.1.1. İnsanın formalaşmasında əməyin rolunu izah edir.

Təlim nəticəsi

   İnsanın formalaşmasında əməyin rolunu izah edir.
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4. Nitq irsi dəyişkənliklə əlaqədar formalaşmışdır.
5. Dik yeriş əmək alətlərinin hazırlanması ilə əlaqədardır.
Bu kimi səhv və düz fikirlər iş vərəqində sayca artırıla bilər.
Dərsliyin F blokundakı birinci və üçün cü tapşırıqlar cütlərdə və ya kollektivdə 
icra oluna bilər. İkinci tapşırıq yaradıcı tətbiqetmə mərhələsi üçün nəzərdə tu
tulmuşdur.
Qiymətləndirmə. Təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiymətləndirə bilərsiniz:

  Fikrini əsaslandırma
  İzahetmə

I II III

İnsanı digər canlı lar dan fərq
ləndirən əsas amilin əmək 
ol du ğunu əsas lan dı rarkən 
cüzi səhvlər edir.

İnsanı digər can lı lar dan 
fərq lən di rən əsas amilin 
əmək ol du ğunu əsas lan
dı rar kən müəl limin yar
dım çı sualla rına is tinad 
edir.

İnsanı digər can lı lardan 
fərq l ən di rən əsas amil
lərin əmək oldu ğunu də
lillərlə göstərərək əsas
landırır.

Əməyin insanın for malaş
ma sında mü hüm rol oyna
dığını müəllimin köməyi ilə 
izah edir.

Əməyin insanın for ma
laş masında mü hüm rol 
oy na dığını izah edərkən 
səhvlə rə yol verir.

Əməyin insanın for ma
laşmasında mü hüm rol 
oy nadı ğını izah edir.
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Motivasiyanı A blokunda verilmiş mətnlə tanışlıqla başlaya bilərsiniz. Şa gird lər 
əvvəlki biliklərindən də faydalanıb, verilmiş sualları müzakirə edərək müx tə lif 
fikirlər irəli sürə bilərlər. 
Motivasiyanı şagirdlərin aşağı siniflərdən Həyat bilgisi və Biologiya fən lə rin dən 
öyrəndiklərini yada salmaqla da yarada bilərsiniz. Bu məqsədlə “İnsanın sosial 
var lıq kimi formalaşmasında nələr başlıca rol oynayır?” sualı ilə şagirdlərə mü
raciət oluna və yaxud da elektron təqdimatda aşağıdakı tapşırıq verilə bilər:
Yalnız insana xas xüsusiyyətləri seçin: 
Tənəffüs, qidalanma, nitq, çoxalma, hərəkət, əmək, təfəkkür, ifrazat
Şagirdlər qruplaşdırmanı apardıqdan sonra “İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və tə
fəkkür birbirindən nə ilə fərqlənir?” sualı verilə bilər. Şagirdlərin cavablarının 
löv hə də və yaxud flipçartda qeyd olunması məqsədəuyğundur. Bu cavabların 
səhv və ya düzgünlüyünü dərsin sonunda bir daha yoxlamaq zəruridir.
B blokundakı tapşırıq verilmiş şəkillərə əsasən icra edilməlidir. Elektron təq di
matdan istifadə etdiyiniz halda başqa bu tip şəkillərə də istinad edə bilərsiniz.
Şagirdlərin fikirləri dinlənildikdən sonra C blokundakı mətnin fasiləli oxu, yaxud 
da İNSERT üsullarından birindən istifadə olunmaqla oxunması və mü za kirəsi 
təşkil olunmalıdır. Müzakirə zamanı əyani vəsaitlərə, şəkillərə, elektron təq
dimatlara istinad oluna bilər. Bu zaman “Nəsil qayğısına qalan hansı sürünənləri, 
balıqları, hö rüm çəkkimiləri, quşları qeyd edə bilərsiniz?” sualları ilə şagirdlərə 
müraciət olu na bilər. Dərsin bu mərhələsində şagirdlər 6cı və 7ci sinif 
Biologiya kur sundan öy rəndiklərini, həyatdakı müşahidələrini yada sal malıdırlar. 
Verilmiş şəkillər şa gird lərə istiqamət verə bilər. 
Düşüncəli fəaliyyət anlayışına keçməzdən öncə şagirdlərə insanın təsnifat siste
mində yerini xatırlatmaq məqsədəuyğundur. İnsanın nə üçün Homo sapiens nö
vünə aid edildiyini şagirdlərlə müzakirə etmək olar. Müzakirələrdə bütün sinfin 

4İNSTİNKT, DÜŞÜNCƏLİ FƏALİYYƏT
VƏ TƏFƏKKÜR

Alt standart

3.1.2. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkürü fərqləndirir.

Təlim nəticəsi

   İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkürü bir-birindən fərqləndirir.
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işti rakını təmin etməyə çalışın. Bu zaman aşağıdakı linkdən də istifadə etmək 
olar:
http://www.youtube.com/watch?v=ifzbK5HfUSM 

Tətbiq mərhələsində F blokundakı tapşırıqlar cütlərdə və ya kollektivdə icra oluna 
bilər.
Qiymətləndirmə 

  Fərqləndirmə

I II III IV
İnstinkt, düşüncə li 
fəaliyyət və tə fək
kürü fərqləndi
rərkən bəzi səh v lər 
buraxır.

İnstinkt, düşün
cə li fəaliyyət və 
təfəkkürü fərq lən
di rər kən qeyri 
dəqiqliyə yol verir.  

İnstinkt, düşüncəli 
fəaliyyət və təfək
kürü müəllimin 
kö  mək çi suallarına 
istinad edərək 
fərqləndirir.

İnstinkt, düşüncəli 
fəa liy yət və təfək
kürü nü mu nə lər 
əsasında fərq lən
di rir.
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Motivasiyanı A blokunda verilmiş suallarla başlaya bilərsiniz. Şa girdlər əvvəlki 
biliklərindən də faydalanaraq, verilmiş sualları müzakirə edərək müx təlif fikirlər 
irəli sürə bilərlər. 
Motivasiyanı şagirdlərin aşağı siniflərdən Həyat bilgisi və Biologiya fən lə rindən 
öyrəndiklərini yada salmaqla da yarada bilərsiniz. Bu məqsədlə “Canlıların 
öyrənilməsi üçün hansı üsullardan istifadə olunur? Bioloji elm sahələri han sı lar
dır?” sualları ilə şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmaq olar. Bu zaman onlar 7ci si
nif dən tanış olduqları bilik və bacarıqlara əsaslanmalıdırlar. Müzakirə zamanı şa
gird lə rin fikrini ona yönəltmək lazımdır ki, canlı orqanizmlərin öyrənilməsi 
onların quruluş və həyat fəaliyyətinin ümumi qanunauyğunluqlarını müəyyən 
etməyə im kan verir. İnsan orqanizmini öyrənən elmlər və onların öyrənmə 
obyektlərini ümu mi ləşdirilmiş cəd vəl də də qeyd etmək olar.

Bioloji elmlər Tədqiqat obyekti

Anatomiya  

Fiziologiya  

Psixologiya  

Gigiyena  

B blokundakı tapşırıq verilmiş şəkillərə əsasən aparılmalıdır. Elektron təq di
matdan istifadə etdiyiniz halda başqa bu tip şəkillərə də istinad edə bilərsiniz.
Şagirdlərin fikirləri dinlənildikdən sonra C blokundakı mətnin fasiləli oxu və 
yaxud da İNSERT üsullarından birindən istifadə olunmaqla oxunması və müza ki rəsi 
təşkil olunmalıdır. Müzakirə zamanı əyani vəsaitlərə, şəkillərə, elektron təq di mat
lara istinad oluna bilər. Aşağıdakı linkdən müəyyən hissələri nümayiş et dir məklə 
şa girdlərə “Bunu biologiyanın hansı sahəsi öyrənir?” sualı ilə növbəti mər hələyə 
keçə bilərsiniz. 

5ORQANİZMİMİZİ ÖYRƏNƏK

Alt standart

1.1.1.  İnsanı öyrənən elm sahələrini (anatomiya, fiziologiya, gigiyena, psixo lo-
giya) şərh edir və kiçik təqdimatlar hazırlayır.

Təlim nəticəsi

   İnsanı öyrənən elm sahələrini şərh edir. 
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Dərsin bu mərhələsində şagirdlər 7ci sinif Biologiya kursundan öyrəndiklərini 
yada salmalıdırlar. 
Bu mərhələdə endoskopiya, rentgenoqrafiya, elektroensefo loq ra fiya və s. üsul
larla bağlı linkdən istifadə olunması məqsədəuyğundur. 
http://www.youtube.com/watch?v=PAsNv3swaJg  
http://www.youtube.com/watch?v=TVwQ6ZNnWuo  

Qiymətləndirmə 
  Şərhetmə

I II III
Anatomiya və fiziologiya ba
rədə fikirlərini şərh edər kən 
bəzi səhvlər buraxır.

Anatomiya və fiziologi
ya ba rədə fikirlərini şərh 
edərkən ki çik qeyridəqiq
liyə yol verir.  

Anatomiya və fiziologiya 
barədə fikirlərini ət raflı 
şərh edir.  

Qeyd: Bu mövzunun tədrisinə illik planda 2 saat vaxt ayrılmışdır. Mövzu üzrə re-
allaşdırılacaq 1.1.1. standartı sırf praktik fəaliyyət tələb etdiyindən növbəti dərs 
saatı təqdimatların dinlənilməsinə ayrılmışdır. Birinci dərs saatında şagirdlər nə-
zəri materialla tanış olmalı, 2-ci  dərs saatında isə təqdimatlar dinlənilməlidir. 
Bu məqsədlə F blokundakı 1-ci və 3-cü tapşırıqlar icra olunmalıdır. 1-ci tap şı rığın 
şərtində təqdimatın hazırlanması ilə bağlı istiqamət verilmişdir. Təq dimatı cüt lər 
icra edə bilərlər. 
Şagirdlər hazırladıqları təqdimatları (təqdimat slayd, albom şəklində ola bilər) yal-
nız İnternet saytlarından deyil, eyni zamanda “Ayna Uşaq Ensiklopediyası”ndan, 
əvvəlki illərdə nəşr olunmuş “Biologiya-9” kursundan və digər elmi mənbələrdən 
əldə edə bilərlər. 
Şagirdlər tərəfindən hazırlanmış materialların çap olunmuş formada (əlyazma 
şək lində də ola bilər) şagird portfoliosunda saxlanılması və yaxud da sinifdə mü-
vafiq guşədə asılması məqsədəuyğundur. 
Şagirdlərin hazırladıqları təqdimat aşağıdakı meyarlar üzrə qiymət lən di ril mə li dir.

Meyarlar hə yox
Təqdimatda bütün qrup üzvləri iştirak etməsi
Təqdimatın düzgünlüyü
Təqdimatçının fikirlərini aydın və dəqiq ifadə etməsi
Düzgün məlumatın əks olunması
Təqdimatın hazırlanmasında sistemliliyin gözlənilməsi
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I TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ 
VASİTƏLƏRİNƏ DAİR NÜMUNƏLƏR
1. Şəkildə göstərilən orqanların hansı boşluqlarda yer ləşdiyini qeyd edin.

2. Eninəzolaqlı əzələ toxumasının hüceyrəsində 3 nüvə olarsa, hüceyrədəki 
xromosomların sayını tapın.

3. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. tanometr  

2. elektroensefaloqraf  

3. spirometr

Beynin biocərəyanları __________ cihazı vasitəsilə;

ağciyərin həyat tutumu __________ vasitəsilə;

insanın qan təzyiqi __________ vasitəsilə müəyyən olunur.

A) 3, 1, 2 B) 2, 3, 1 C) 1, 2, 3 D) 1, 3, 2

A) 92  B) 120  C) 86  D) 138

1

4 5

2 3

1. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

4. ________________________

5. ________________________
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4. İnsana xas olan toxumaları seçin.

1. törədici toxuma    2. birləşdirici toxuma
3. ötürücü toxuma   4. sinir toxuması
5. əzələ toxuması         6. epiteli toxuması
7. mexaniki toxuma

A) 1, 2, 3, 4 C) 2, 4, 5, 6 C) 2, 3, 6, 7 D) 1, 3, 5, 7 

5. Fiziologiya...

A) orqanizm və onun orqanlarının forma və quruluşu haqqında elmdir.
B)  tam orqanizmin və onu təşkil edən orqan, toxumlar və hüceyrələrin müxtəlif 

funksiyalarını öyrənən elmdir.
C) sağlamlığın qorunması haqqında elmdir.
D) canlı orqanizmlərlə ətraf mühit arasındakı qarşılıqlı əlaqəni öyrənən elmdir.
E) insanın fərdi xüsusiyyətlərini öyrənən elmdir.

6. İnsanın qarın boşluğu orqanlarına aiddir:

A) qaraciyər, ağciyərlər    B) böyrəklər, nəfəs borusu 
C) ürək, mədə   D) ağciyərlər, mədə
E) mədə, dalaq

7. Uyğunluğu müəyyən edin.

hörümçəyin tor qurması instinkt

qarışqaların mənənə saxlaması

tülkünün ov etməsi

balıqçının balıq tutması

itin sahibini tanıması
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8. Aşağıda verilənləri öyrənən elm sahələri hansılardır?

A) İnsanın ürəyi iki qulaqcıq və iki mədəcikdən ibarətdir.

B) Böyük qan dövranında arterial qan venoz qana çevrilir.

C) İdmanla müntəzəm məşğul olmaq ürək-damar xəstəliklərinin qarşısını alır.

A) ____________________________________________________________

B) ____________________________________________________________

C) ____________________________________________________________

9. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözləri yazın.

Toxumaların quruluşu ..., sinir impulslarının ötürülmə mexanizmi ... elminin 
tədqiqat sahələrinə daxildir. İnsanın psixoloji durumu ... elminin, sağlam hə-
yat tərzini şərtləndirən amillərin öyrənilməsi isə ... elminin tədqiqat sa hə lə rinə 
aiddir.

10. Düşüncəli fəaliyyətdir:

A) Şagirdin ev tapşırığını həll etməsi
B) Alimin yeni ixtira etməsi
C) Meymunun verilən yeni əşyalar içərisindən eyni və fərqli olanları seç məsi
D) İşçi qarışqalar arasında vəzifə bölgüsünün getməsi
E) Buzovun anasının səsini eşidib ona tərəf qaçması
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II Tədris vahidi:
Orqanlar sistemlərimiz
Bölmə 1. Sinir və endokrin sistemlər
Bölmə üzrə reallaşdırılmış məzmun 
standartları

1.1.1.  İnsanı öyrənən elm sahələrini (anatomiya, fiziologiya, 
gigiyena, psi xo lo gi ya) şərh edir və kiçik təqdimatlar 
hazırlayır.

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.
2.1.2.  Zərərli vərdişlərin insan orqanizminə mənfi təsirini izah 

edir.
2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair 

təcrü bə lər və riyazi hesablamalar aparır, nəticələrini 
ümumiləşdirir.

4.1.1.  Mühit amillərini və onun insan orqanizminə təsirini izah 
edir.  
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Dərsə başlayarkən A blokunda verilən şəkil nü mayiş etdirilə bilər. Beyin həmləsi 
üsulundan istifadə etməklə şagirdlərdə id ra ki fəallıq yaratmaq olar. Bunun üçün 
“Buna səbəb nədir?” sualı ilə onlara mü ra ci ət edə bilərsiniz. Şagirdlərdən alınan 
müxtəlif cavablar lövhədə qeyd oluna bilər.
B blokunda verilmiş tapşırıq kollektivdə icra oluna bilər. Şagirdlər bu tapşırığı 
müs təqil, cütlərlə, yaxud bütün siniflə icra edə bilərlər. Bu zaman hər bir deyilən 
fikir müzakirə oluna bilər. Tapşırığın icrası şagirdlərin 7ci sinif Biologiya kur
sundan öyrəndiklərinə əsasən icra olunmalıdır.
Nəzəri materialla tanışlıq bir neçə üsulla aparıla bilər: fasiləli oxu, İNSERT, müza
kirə və s. üsullardan istifadə zamanı mətn kiçik his sələrlə oxu nur, fasilələrdə şa
girdləri düşünməyə vadar edən müvafiq suallar ve rilir, video ma terial (çay xər
çən ginin sinir sistemini əks etdirən elektron təqdimat da nümayiş et dirilə bilər) 
təq dim olunur. Çay xərçənginin udlaqüstü, udlaqaltı sinir dü yün lə rin dən və qa
rın sinir zən ci rindən hansı orqanlara sinirlər getməsi müzakirə oluna bilər. 
Məqsəd mühit amillərinin insan orqanizminə təsirini izah etmək olduğu üçün is
tiqamət insana doğru yönəldilməlidir. Bu məqamda şagirdlərə insanın təsnifat 
sis temində yerini xatırlatmaq məqsədəuyğun olar. 
İnsanın nə üçün Homo cinsinə, Homo sapiens növünə aid edildiyini şagirdlərə 
xatırlatmaq və bu istiqamətdə müzakirə aparmaq yaxşı olar. Müzakirələrdə bü
tün sinfin iştirakını təmin etməyə çalışın.
Tətbiq mərhələsində F blokunda verilmiş 1ci və 3cü tapşırıqlar cütlərdə və ya 
kollektivdə icra oluna bilər. 1ci tapşırığın icrası zamanı şagirdlərə rəngli stikerlər 
verilə bilər. Şagirdlər əvvəlcə baş verən dəyişiklikləri rəngli stikerlərdə yaza bilər
lər. Yazılanlar siniflə müzakirə olunduqdan sonra müəllim tərəfindən qruplaşdırı
la bilər. 

1CANLILARDA SİNİR SİSTEMİ

Alt standartlar

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir. 
4.1.1. Mühit amillərini və onun insan orqanizminə təsirini izah edir. 

Təlim nəticələri

  Sinir sisteminin orqanizmdəki rolunu izah edir.
  Mühit amillərinin insan orqanizminə təsirini izah edir. 
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Sonrakı mərhələdə şagirdlər digər stikerlərdə bu dəyişikliklərin sinir sistemi ilə 
əla qə sini göstərə bilərlər. Bu tapşırığı paylama materialına əsasən cədvəl qur
maqla da icra etmək mümkündür. Ev tapşırığı kimi şagirdlərə F blokundakı 2ci 
tapşırığın ic rası tapşırıla bilər. 

Qiymətləndirmə. Qiymətləndirmə dərsin istənilən mərhələsində  meyara uyğun 
aparılmalıdır. 

  İzahetmə

I II III IV

Mühit amilləri
nin insan or qa
nizminə təsirini 
çətinliklə izah 
edir. 

Mühit amillərinin 
insan or qa nizminə 
təsirini izah edərkən 
səhvlərə yol verir.

Mühit amillərinin 
insan or qanizminə 
təsirini müəllimin 
köməyi ilə izah edir.

Mühit amillərinin 
in san orqanizminə 
təsirini nümunələr
lə düz gün izah edir.

Sinir sisteminin 
orqanizm dəki 
rolunu çətinliklə 
izah edir.

Sinir sisteminin or
qanizm dəki rolunu 
izah edərkən səhv
lərə yol verir.

Sinir sisteminin or
qa  nizm də ki rolunu 
müəllimin köməyi 
ilə izah edir. 

Sinir sisteminin 
orqanizm dəki ro
lunu nümunələrlə 
düzgün izah edir.
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Dərsə başlayarkən şagirdlərin diqqətini A blokundakı mətnə yönəldin. Verilmiş 
hadisə ilə bağlı şagirdlərin fikirlərini öyrənin. Səbəbini müzakirə edin. 
İdraki fəallıq yaratmaq məqsədilə hər hansı bir hadisəni özünüz və yaxud da şa
girdlərdən biri də danışa bilər. Verdiyiniz hər hansı bir tapşırığı şagird lər dən 
unudan varsa, onun da səbəbini müzakirə edə bilərsiniz. Şagirdlərin qeyd et dik
ləri fikirlərin löv hədə və ya flipçartda yazılması məqsədəuyğundur.
B blokundakı tapşırığı şagirdlər parta yoldaşları ilə müzakirə edərək fikirlərini 
deyə bilərlər. Şagirdlərin fikirləri refleks, refleks qövsü üzərində cəmləşdırılməli
dir. Refleks qövsü haqqında oxunduqdan sonra onun sxemi lövhədə çəkilə bilər.
C blokundakı mətnin araşdırılmasını fasiləli oxu, kiçik qruplarda iş və s. üsullar
dan istifadə etməklə apara bilərsiniz. Bu mərhələdə lövhələrdə qeydlər etməyi 
unutmayın. Bu, vizual öyrənənlər üçün olduqca vacibdir. Mətn oxunduqca löv
hədə aşağıdakı sxemi qura bilərsiniz: 

2İNSANIN SİNİR SİSTEMİ VƏ ONUN 
REFLEKTOR FUNKSİYASI

Alt standart

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

Təlim nəticəsi

  Sinir sisteminin orqanizmdəki rolunu  izah edir. 

Sinir toxuması

Neyronlar

neyronlardan 
10 dəfə çoxdur

neyronların 
qidalanmasını, 
müdafiəsini və 

dayağını təmin edir

Hissi 
neyronlar

Hərəki 
neyronlar

Ara 
neyronlar

Peyk 
hüceyrələri
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Mətn oxunduqca bu sxem daha da şaxələndirilə bilər.
Müzakirə zamanı əyani vəsaitlərdən, elektron təqdimat və tab lolardan istifadə 
şagirdlərin vizual dərketməsini asanlaşdırır. Bu məqsədlə aşa ğ ı dakı linklərdən 
istifadə etmək mümkündür:
http://www.youtube.com/watch?v=aboVLnsCH44 
http://www.youtube.com/watch?v=N20TTw1ZLUU 

Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində  F blokundakı 2ci tapşırıqdan və ya
xud standartın tələbinə müvafiq olaraq, məqsədləri reallaşdırmağa xidmət edən  
müxtəlif tip tapşırıqlardan istifadə edə bilərsiniz. 
F blokundakı 1ci tapşırıq evdə icra oluna bilər. 3cü tapşırıq isə neyron və peyk 
hüceyrələrinin sayı izah olunarkən yerinə yetirilə bilər.

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiymət lən dirə bilərsiniz:

  İzahetmə

I II III IV

Sinir sisteminin or
qa nizm də ki ro lu nu 
çətinliklə izah edir.

Sinir sisteminin or
qanizmdəki rolunu 
kiçik səhvlərə yol 
verərək izah edir.

Sinir sisteminin or
qa nizm də ki rolunu 
müəllimin su al la  rına 
əsa sən izah edir.

Sinir sisteminin 
or qanizmdəki 
rolunu faktlarla 
izah edir.
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Motivasiya mərhələsində şagirdlərin əvvəlki biliklərinin yada salınması fay dalı 
olardı. Bu məqsədlə elektron təqdimatdan, şəkillərdən istifadə oluna bilər. 
MİMİO qur ğusu vasitəsilə (adi lövhə də ola bilər) dərslikdə verilmiş sxem 
nümayiş et di ri lə rək şagirdlərə belə bir sualla müraciət oluna  bilər:
– Sizcə, bu boş qrafalarda hansı anlayışlar yazılmalıdır?
Şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmaq məqsədilə məməlilərin sinir sistemini əks 
etdirən elektron təqdimat və yaxud  tablo nümayiş etdirilə bilər. Bu zaman şa
gird lərə “Məməlilərin mərkəzi sinir sistemi hansı hissələrdən ibarətdir? Baş beyin 
hansı şöbələrə ayrılır? Baş beynin hansı hissəsi daha yaxşı inkişaf etmişdir?” 
sualları ilə müraciət oluna bilər. Şagirdlər aşağı si niflərdən öy rən diklərinə əsasən 
bu sualları ca vab lan dıra bilərlər. Şa girdlərin qeyd etdikləri fikirlərin lövhədə və 
ya flipçartda yazılması məq sə də uy ğun dur.
B blokundakı tapşırıq kollektivdə və yaxud cütlərdə icra oluna bilər. Şagirdlər 
hər iki hadisəni oxumalı və səbəbini müəyyən etməlidilər. 1ci hadisədə qur
bağanın baş beyni çıxarıldıqdan sonra onurğa beyni reflekslərinin uzun müddət 
qaldığı, 2ci hadisədə isə baş beyinlə onurğa beyni arasında əlaqənin kəsildiyini 
qeyd etməlidirlər.
C blokundakı mətnin araşdırılmasını fasiləli oxu, kiçik qruplarda iş və s. üsul
lardan istifadə etməklə apara bilərsiniz. Müzakirə zamanı əyani vəsaitlərdən, vi
deomaterialdan, elektron təq di mat və tablolardan istifadə edə bilərsiniz. Təd
qiqat qruplarda və yaxud da cüt lər də davam etdirilə bilər. 
https://www.youtube.com/watch?v=-dNSgXtUlvg
Dərsin ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində aşağıdakı sxemi elektron şə kil də 
nü mayiş etdirə və yaxud da lövhədə çəkərək hər bir şöbənin işini sis tem ləş dirə 
bi lərsiniz.

3MƏRKƏZİ SİNİR SİSTEMİ

Alt standartlar

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.
2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və ri ya zi 

hesablamalar aparır, nəticələrini ümumiləşdirir.

Təlim nəticələri

  Mərkəzi sinir sisteminin iş mexanizmini izah edir.
   İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair riyazi hesablamalar 
apa rır.
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Böyük beyin yarımkürələri
Ara beyin 
Orta beyin   
Beyincik 
Uzunsov beyin
Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 1ci və 2ci tapşırıq 
yerinə yetirilə bilər. 3cü tapşırıq evdə icra oluna bilər. 
1ci tapşırığı şagirdlər kollektivdə icra etsələr də, 2ci tapşırığın fərdi yerinə ye ti
rilməsi vacibdir. 2ci tapşırıq heç bir halda evdə icra oluna bilməz. Çünki bu tap
şırıq 2.1.3. məzmun standartını reallaşdırmağa xidmət edir. Standartın evdə real
laş dı rılması isə yolverilməzdir. Bu tapşırığa müvafiq başqa tapşırıqlar da hazır
laya bi lərsiniz. 
Tapşırıq aşağıdakı kimi icra edilməlidir. Neyronların sayı 14 milyarddırsa, peyk 
hüceyrələrinin sayı 140 milyarddır. Belə halda aşağıdakı kimi tənasüb qurulacaq:
140 milyard 100 %
  X 15 %
X = 15 x 140 milyard/ 100 = 21 milyard peyk hüceyrəsi
140 milyard – 21 milyard = 119 milyard 

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiymət lən di rə bilərsiniz:

  İzahetmə
  Hesablama aparma

I II III IV
Mərkəzi sinir siste
minin iş mexaniz
mini çətinliklə izah 
edir.

Mərkəzi sinir siste
minin iş mexaniz
mini izah edərkən 
səhvlərə yol verir. 

Mərkəzi sinir siste
minin iş me xa niz
mini müəllimin 
su al la rına əsasən 
izah edir.

Mərkəzi sinir sis
teminin iş mexa
nizmini fakt larla 
izah edir.

Hesablama apar
maqda çə  tin lik 
çəkir. 

Hesablama aparar
kən riyazi ba ca rıq
ları olmadığından 
səhvlərə yol verir.

Hesablamanı 
müəllimin verdiyi 
istiqamətə görə 
yerinə yetirir.

Hesablamanı 
tapşırığın şər tinə 
uyğun sərbəst 
apa rır. 

Mərkəzi 
sinir sistemi

Periferik sinir 
sistemi

Baş 
beyin SinirlərOnurğa 

beyni
Sinir 

düyünləri

Sinir sistemi
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Mərkəzi 
sinir sistemi

SinirlərOnurğa 
beyni

Sinir sistemi

Dərsə başlayarkən şagirdlərin diqqətini A blokundakı mətnə yönəldin. Bu məq
sədlə başqa bir hadisəni də danışmaq və yaxud da videomaterial təqdim etmək 
olar. Məsələn: Bu, Qaraca qız filmindən Qaraca qızın vəziyyəti barədə babaya 
xə bər verilməsi kadrları da ola bilər. Kadr burada saxlanıla bilər və dərslikdə öz 
əksini tapmış suallarla şagirdlərə müraciət oluna bilər. Şagirdlərin sadaladıqları 
fi kirləri lövhədə qeyd etmək olar. Cavablar qeyd edildikdən sonra rəngli 
markerlə düz gün cavabların altından xətt çəkmək məqsədəuyğundur. 
Motivasiya mərhələsində BİBÖ cədvəlindən istifadə etmək və yaxud da şa
girdlərin ötən dərsdəki biliklərinə əsaslanmaq olar. Bu məqsədlə xanaların bə
ziləri boş qoyulmalı, şagirdlərə “Bu xanalarda hansı anlayışlar yazılmalıdır?” sualı 
ilə müraciət olunmalıdır.

B blokundakı tapşırıq kollektivdə və yaxud kiçik qruplarda icra oluna bilər. 
Aparılan müzakirənin nəticələrini lövhədə qeyd edərək mətnlə tanışlıqdan sonra 
bu nəticələrə bir daha qayıtmaq olar.

4PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

Alt standart

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir. 

Təlim nəticəsi

  Periferik sinir sisteminin iş mexanizmini izah edir.
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Tapşırığın nəticələrinin müzakirəsindən sonra əyani vəsaitlərə (şəkil, elektron 
təqdimatlar, yaxud videomateriallara) istinad edərək nəzəri materialı izah etmək 
olar. Paraqrafın nəzəri materialı ilə tanışlıq fasiləli oxu, İNSERT, kiçik qrup lar da 
mü zakirələr üsulları ilə aparıla bilər. Sinirləri qruplaşdırarkən şagirdlərə ney
ronun quruluşunu xatırlatmaq lazımdır: 
– Neyronun nə kimi funksiyası var?
– Neyron hansı hissələrdən ibarətdir?
– Neyronun uzun və qısa çıxıntıları necə adlanır?
Müzakirə zamanı əyani vəsaitlərdən, elekt ron təqdimat və tablolardan is tifadə 
edə bilərsiniz. Bu zaman fasilələrdə C blokunda ve rilmiş sxemlərin mü zakirəsi 
təşkil olunmalıdır.  
Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı tapşırıqdan və yaxud 
standartın tələbinə müvafiq, məqsədləri reallaşdırmağa xidmət edən müxtəlif 
tip tapşırıqlardan istifadə edə bilərsiniz.

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar 
üzrə qiy mət lən di rə bilərsiniz:

  İzahetmə

I II III IV

Periferik sinir siste
minin iş me xa niz 
mini çətinliklə izah 
edir.

Periferik sinir siste
minin iş mexaniz
mini izah edər kən 
bəzi səhvlərə yol 
verir.

Periferik sinir sis
teminin iş me xa
nizmini müəllimin 
su al larına əsasən 
izah edir.

Periferik sinir siste
minin iş mexaniz
mini faktlarla izah 
edir.
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Mövzuya başlamaq üçün şagirdlərlə birlikdə dərslikdəki mətni müzakirə edə 
bilərsiniz. Şagirdlərin fikirlərini lövhədə qeyd edərək, “Biologiyanın bu prosesləri 
öy rənən sahəsi hansıdır? Həyati proseslərin tənzimlənməsində endokrin sis temin 
nə kimi rolu vardır?” suallarına şagirdlərin verdikləri cavablar lövhədə qeyd olu
na raq mü zakirə edilməlidir. 
Şagirdlərdə idraki fəallıq yaradıldıqdan sonra B blokundakı tapşırıq icra olun
malıdır. Tapşırıq kollektivlə və ya cütlərdə icra oluna bilər. Tapşırığın kollektivdə 
icrası təşkil olunarsa, lövhədə və yaxud flipçartda Venn diaqramı qurularaq 
şagird lərin fikirləri müzakirə olunub müvafiq hissədə yazılmalıdır. Tapşırıq 
cütlərdə icra olunarsa, cütlərin əldə etdiyi nəticələr müzakirə olunaraq düzgün 
cavab müəy yən ləş dirilməlidir.
C blokundakı mətnin araşdırılmasını fasiləli oxu, kiçik qruplarda iş və s. üsul
lardan istifadə etməklə apara bilərsiniz. Müzakirə zamanı əyani vəsaitlərdən, vi deo
materialdan, elektron təqdimat və tablolardan istifadə edə bilərsiniz. Mate ri a lın 
bu hissəsi (C bloku) müstəqil, yaxud cütlərlə də öyrənilə bilər. Bu zaman şa gird
lər (cütlərdəki) dərslikdəki nəzəri materialı oxumaqla cədvəllər tərtib edə bilər lər. 

Vəzinin növü Vəzinin adı Hazırladığı kimyəvi maddə

5ENDOKRİN SİSTEMİMİZ

Alt standartlar

1.1.1.  İnsanı öyrənən elm sahələrini (anatomiya, fiziologiya, gigiyena, psixo-
logiya) şərh edir və kiçik təqdimatlar hazırlayır.

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir. 

Təlim nəticəsi

  Biologiyanın anatomiya və fiziologiya sahələri haqqında fikirlərini şərh edir.
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Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 1ci və 3cü tapşı rıq lar
dan, yaxud standartın tələbinə müvafiq, məqsədləri reallaşdırmağa xidmət edən  
digər tapşırıqlardan istifadə edə bilərsiniz.
Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiymət lən di rə bilərsiniz:

  Şərhetmə
  İzahetmə

I II III IV

Hormonal 
sistemin orqa
nizmdə gedən 
bioloji pro sesləri 
tənzimləməsini 
çə tinliklə izah 
edir.

Hormonal sistemin 
orqanizmdə gedən 
bioloji pro sesləri 
tənzimləməsini 
izah edərkən səhv
lərə yol verir.

Hormonal sistemin 
orqa nizmdə gedən 
bioloji prosesləri 
tənzimləməsini 
müəllimin suallarına 
əsasən izah edir.

Hormonal sistemin 
or qa nizmdə gedən 
bioloji pro sesləri 
tənzimlə mə si ni 
nümunələrlə izah 
edir.

Biologiyanın 
ana tomiya və fi
ziologiya sahələri 
haq qında fikirlə
rini çətinliklə şərh 
edir.

Biologiyanın 
ana tomiya və fi
ziologiya sahələri 
haqqında fi kir lərini  
izah edərkən səhv
lərə yol verir.

Biologiyanın anato
miya və fi ziologiya 
sahələri haqqında 
fi kir lərini müəllimin 
su allarına əsa sən 
şərh edir.

Biologiyanın anato
miya və fiziologiya 
sahələri haq qında 
fikirlərini sərbəst 
şərh edir.
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Dərsə başlayarkən şagirdlərin diqqətini A blokundakı şəklə yönəldərək “Bu 
qədər boy fərqinin səbəbi nədir?” sualına cavab axtarmaq olar. Bu məqamda 
elektron təqdimatdan da istifadə etmək olar.
Şagirdlərin cavabları lövhədə və yaxud flipçartda qeyd oluna bilər.
B blokundakı tapşırığın icrası məqsədilə şagirdlərə paylama materialı təqdim 
oluna bilər. 
C blokundakı mətnin araşdırılmasını fasiləli oxu, kiçik qruplarda iş və s. üsul
lardan istifadə etməklə apara bilərsiniz. Müzakirə zamanı əyani vəsaitlərdən, vi
deo materialdan (https://www.youtube.com/watch?v=-dNSgXtUlvg), elektron təq
di mat və tablolardan istifadə edə bilərsiniz. Müzakirələr zamanı aşağıdakı cədvəl 
löv hədə qurularaq tamamlana bilər. 

XƏSTƏLİKLƏR SƏBƏBİ

6
NƏZARƏTÇİ VƏ NİZAMLAYICI
SİSTEMLƏRİMİZİN FUNKSİYA
POZĞUNLUQLARI

Alt standartlar

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.
2.1.2. Zərərli vərdişlərin insan orqanizminə mənfi təsirini izah edir.

Təlim nəticəsi

   Sinir sistemi və daxili sekresiya vəzilərində baş verən dəyişikliklər zamanı 
yaranan xəstəlikləri izah edir.

   Siqaret, alkoqol və narkotik maddələrin insan orqanizminə mənfi təsirini 
izah edir.



70

ORQANLAR SİSTEMLƏRİMİZ

C blokunun zərərli vərdişlərlə bağlı hissəsinin müzakirəsi zamanı aşağıdakı 
linkdən istifadə etməklə şagirdlərdə siqaretin orqanizmə ziyanı ilə bağlı tam tə
səv vür yaratmaq olar. Bu zaman 7ci sinif Həyat bilgisi fənnindən şagirdlərin öy
rən dik ləri də xatırladılmalıdır.
“Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlərimizi qorumaq üçün” başlıqlı qaydalar 
elektron lövhədə (kitabdan da oxuna bilər) təqdim olunaraq hər bir bəndlə 
bağlı şagirdlərin fikirlərinin dinlənilməsi məqsədəuyğundur. 
Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 1ci və 3cü tapşırıq lar
dan istifadə edə bilərsiniz. F blokundakı 2ci tapşırıq evdə icra oluna bilər.
Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar 
üzrə qiymət lən dirə bilərsiniz:

  İzahetmə

I II III IV

Sinir sistemi və 
daxili sek resiya 
vəzilərində baş 
ve rən dəyişikliklər 
zamanı ya ranan 
xəstəlikləri çətin
liklə izah edir.

Sinir sistemi və 
daxili sek resiya 
vəzilərində baş 
ve rən dəyişikliklər 
zamanı ya ranan 
xəstəlikləri izah 
edərkən səhvlərə 
yol verir.

Sinir sistemi və 
daxili sek resiya 
vəzilərində baş 
ve rən dəyişikliklər 
zamanı ya ra nan 
xəstəlikləri müəl
limin suallarına əsa
sən izah edir.

Sinir sistemi və 
daxili sek resiya 
vəzilərində baş 
ve rən dəyişikliklər 
zama nı ya ranan 
xəstəlikləri nü mu
nələrlə izah edir.

Siqaret, alko
qol və nar ko tik 
maddələrin insan 
or qanizmi nə mənfi 
təsirini çətinliklə 
izah edir.

Siqaret, alko
qol və narko
tik maddələrin 
insan or qa nizminə 
mənfi təsirini izah 
edərkən səhvlərə 
yol verir. 

Siqaret, alko
qol və narkotik 
maddələrin insan 
or qa nizminə mənfi 
təsiri ni müəllimin 
suallarına əsa sən 
izah edir.

Siqaret, alko
qol və nar ko tik 
maddələrin insan 
orqanizminə mənfi 
təsiri ni faktlarla 
izah edir.
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II TƏDRİS VAHİDİ. I BÖLMƏ ÜZRƏ QİYMƏT LƏN
DİRMƏ VASİTƏLƏRİNƏ DAİR NÜMUNƏLƏR

1. Fikirləri tamamlayın. 

2. Şəkli nəzərdən keçirin. Sinir sisteminin mər-
kəzi və periferik hissələrini göstərin.

3. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Neyronun üzəri mielin qişa ilə örtülmüş çıxıntısı ______________________

2. Neyronun qısa çıxıntısı ________________________________________________

3. Mərkəzi sinir sistemini ________________________________________________

4. Sinir sisteminin əsas funksiyası _______________________________________

5. Refleks qövsünün birinci hissəsi _______________________________________

6. Periferik sinir sistemi ___________________________________________________

1.  Böyrəküstü vəzinin ifraz etdiyi hormon hansıdır? 

2. Timus vəzi nəyə təsir edir?

3. Epifiz vəzi harada yerləşir və hansı hormonu ifraz edir?

4. Hipofiz vəzi harada yerləşir və hansı hormonu ifraz edir?

5. Mədəaltı vəzidə hansı hormonlar ifraz olunur?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

1

2

3

A.  Döş sümüyünün arxasında, uşaqlarda cinsiyyət vəzilərinin vaxtından əv-
vəl inkişaf etməsinin qarşısını alır, sümüyün böyüməsinə və inkişafına, 
qanda limfositlərin miqdarının artmasına.

B. Kəllə qutusunda yerləşir, somototrop hormonu ifraz edir.
C. Kəllə qutusunda, melatonin hormonu ifraz edir. 
D. Adrenalin
E. İnsulin və qlükaqon hormonları ifraz olunur.
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4. Nöqtələrin yerinə düzgün ifadələr yazın.

İnsan təkamülündə ... və ... amillər olmuşdur. İnsanın təkamülündə ilk addım 
..., əsas hərəkətverici amil ... . Bu, ... insan arasında fərqin ya ranmasına 
səbəb olmuşdur.

5. Uyğunluğu müəyyən edin.

hərəkətləri tənzimləyir

orta beyin

beyincik

səmt reflekslərini tənzimləyir

tarazlığı tənzimləyir

əzələlərin tonusunu tənzimləyir

6. İnsan orqanizmində hansı neyron növü mərkəzi sinir sistemindən kənara 
çıxmır?

Hissi neyron       Hərəki neyron       Ara neyron

7. Vəziləri qruplaşdırın:

Yumurtalıqlar, tər vəziləri, ağız suyu vəziləri, epifiz vəzi, qalxanabənzər vəzi, 
toxumluqlar, mədəaltı vəzi, göz yaşı vəzisi, böyrəküstü vəzi, timus vəzi

Daxili sekresiya vəziləri ____________________________________________________

Xarici sekresiya vəziləri ______________________________________________

Qarışıq vəzilər______________________________________________________________

8. İnsanda refleks qövsünün 3-cü hissəsi:

A) reseptor      B) hissi yol 
C) mərkəzi sinir sisteminin müəyyən sahəsi  D) işçi orqan

9. Sinir sisteminin xəstəliyi:

A) Bazedov   B) 
Miksedema
C) Meningit   D) 
Vərəm

10.  Refleks qövsünün 
hissə lərini rəqəmlərə 
uyğun yazın.
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Bölmə 2. Sümük və əzələ sistemləri
Bölmə üzrə reallaşdırılmış 
məzmun standartları

1.1.3.  Canlıların quruluşunu öyrənmək üçün təcrübələr 
aparır və nəticələrini izah edir.

2.1.1.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri 
izah edir.

2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə 
dair təcrübələr və riyazi hesablamalar aparır, 
nəticələrini ümumiləşdirir. 

3.2.2.  Xəstəliklər, zədələnmələr zamanı ilkin yardım 
göstərir. 
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Dərsə başlayarkən A blokundakı şəkillərə uyğun slaydlar və ya elektron təq
dimat nümayiş etdirilə bilər. Bu zaman “?” işarəsinin yerinə hansı şəkil yerləşdi
rilə bilər? Bu sualın cavabı tapıldıqdan sonra “Dayaqhərə kət aparatı nədir? Or
qanizmin dayaqhərəkət aparatına nə üçün ehtiyacı var? Hansı səbəbdən uşaq
larda sı nıq lara az rast gəlinir, ancaq qoca larda bunun baş verməsi üçün bir dəfə 
yıxılmaq kifayət edir?” sualları ilə müraciət etmək məqsədə uy ğundur. Şa gird
lərdən alınan ca vablar qeyd olunur.
Bundan sonra “B” blokundakı tapşırığın icrasına başlanılmalıdır.
Şagirdlər təcrübə nəticəsində müəyyən etməlidirlər ki, sümüklərin tərkibi həm 
qeyriüzvi maddələrdən, həm də üzvi maddələrdən təşkil olunmuşdur. Üzvi 
mad də lər sümüyə elastiklik, mineral maddələr isə sərtlik verir. Uşaqlarda sü
mük lər də üzvi maddələr çox olduğuna görə onlar elastik, yaşlılarda mineral 
mad də lər çox ol du ğuna görə onların sümükləri kövrək olur.
C blokundakı şərh fasiləli oxu, İNSERT, kiçik qruplarla iş və s. üsullardan is ti fa də 
etməklə aparıla bilər. Bu zaman sümüklərin formalarını müəyyənləşdirmək üçün 
slaydlardan, şəkillərdən, hətta sümüklərdən istifadə etmək olar. Şagirdlər sü
mük lərin uzun, qısa, yastı və qarışıq formalarını fərqləndirirlər.
https://www.youtube.com/watch?v=yWmO0mAm5Z8
Şagirdlər insan skeletinin dik yeriməklə əmələ gələn dəyişikliklərini də yad la rına 
salsın deyə siz onlara tapşırıqlar verə bilərsiniz. Onlar müqayisə  nə ti cə sində bu 
qənaətə gəlməlidirlər ki, insanda onurğanın əyrilikləri, ayaq tağının əmələ gəl
mə si, döş qəfəsinin yanlara doğru genişlənməsi, baş barmağın digər bar
maqlarla qarşılaşması, aşağı ətrafların daha güclü olması dik yerişlə əlaqədardır. 

1 BƏDƏNİMİZİN DİRƏKLƏRİ

Alt standartlar

1.1.3.  Canlıların quruluşunu öyrənmək üçün təcrübələr aparır və nəticələrini 
izah edir.

2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və ri yazi 
hesablamalar aparır və nəticələrini ümumiləşdirir.

Təlim nəticələri

   İnsan orqanizmini təşkil edən sümüklərin quruluşunu öyrənmək üçün təc rü-
bələr aparır və nəticələrini izah edir.

   İnsan orqanizmindəki sümük toxumasının tərkibinə dair riyazi hesablamalar 
aparır və nəticələrini ümumiləşdirir.
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Başın ske letində kəllə qutusunun üz şöbəsindən böyük olması isə beynin 
inkişafı nə ticəsində yaranmışdır. 
Skeletdə olan sümüklərin bölgüsünü mətndəki sxemə və skeletin şəklinə əsasən 
aparmaq olar. Hər hissənin sümüklərini tanıdıqdan sonra şagirdlər hesablamalar 
da apara bilərlər. Bu zaman 2ci və 3cü tapşırıq yerinə yetirilə bilər.

F blokundakı IV tapşırığın cavabı belədir: 24 : 3 = 8 kq, bu, 1/3 deməkdir və 
sümük hüceyrələrinin çəkisidir.
24 – 8 = 16 kq, bu isə hüceyrəarası maddənin miqdarıdır.

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiymət lən dirə bilərsiniz:

  İzahetmə
  Hesablama
  Ümumiləşdirmə

I II III IV

İnsan orqaniz min
də olan sü mük lə rin 
qu ru lu şunu və for
ma larını çətinliklə 
izah edir. 

İnsan orqaniz min
də olan sü mük lə
rin qu ru lu şunu və 
for ma larını izah 
edərkən kiçik səhv
lərə yol verir.

İnsan orqaniz min
də olan sü mük
lə rin qu ru luşu nu 
və for mala rını 
müəllimin köməyi 
ilə izah edir.

İnsan orqaniz
mində olan 
sü mük lərin 
qu ru  luşunu və 
for malarını ətraflı 
izah edir.

Hesablama 
apa rmaqda və 
ümumiləşdirmək
də çətinlik çəkir.

Hesablamala rı 
apa rır,  ümumi ləş
dirmə aparar kən 
qeyridəqiqliyə yol 
ve rir.

Hesablamala rı 
apa rır, nəticələri 
müəllimin sual
larına əsasən 
ümu mi ləşdirir.

Hesablama
lar apa rır və 
nəticələri sərbəst 
ümu mi ləş dirir.
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2 HƏRƏKƏT EDƏ BİLƏRİK. 
ƏZƏLƏLƏR, OYNAQLAR, BAĞLAR

Şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmaq üçün onlara əvvəlki illərdə bio lo giya dərs
lərindən tanış olduqları A blokunda şə kil ləri göstərib suallar verməklə on ları 
yada salmaq olar. Onları şagirdlərə gös tər dikdən sonra “Bu əzələlərin funk si ya
ları nədir?” sualını verib əzələlərin or qa nizmdə hərə kəti təmin etməsi cavabı 
alınır.
Şagirdləri tədqiqata yönəltmək üçün B1 blokundakı suallar ətrafında müzakirə 
aparmaq olar. Şagirdlər qollarını hərəkət etdirir və istədikləri vaxt da yan dıra 
bilirlər. Ancaq onlar mədənin, bağırsaqların və s. bəzi daxili orqanların işinin 
onlardan asılı olmadığını söyləyirlər. Bu zaman şagirdlərə mədənin quruluşunu 
əks et dirən vi deogörüntü və ya slaydlar (şəkillər də ola bilər) göstərib onun əzə
lə lə rinin necə yer ləşdiyini nümayiş etdirmək olar. Ürək əzələsi, skelet əzələləri, 
mimik əzə lələrin quruluşunu əks etdirmək də məqsədəuyğundur.
C blokundakı mətnlə şagirdlərin tanış olması üçün fasiləli oxu üsulundan isti fadə 
etmək olar. Bu zaman şagirdlərin diqqətini sümük birləşmələrinin sxeminə yö
nəlt mək vacibdir. Onlar sxemi nəzərdən keçirir, sümük birləşmələrinin növləri ilə 
tanış olur və onların işini fərqləndirirlər. İnsanın hərəkətində sü mük birləş mə
lərinin də rolunun olması qənaətinə gəlirlər.

B2 blokundakı fəaliyyət zamanı şagirdlər bu qənaətə gəlirlər ki, skelet əzələsi öz 
quruluşuna görə saya əzələdən fərqlənir. Ona görə də onun işi iradi, saya 
əzələsinin işi isə qeyriiradidir. Ürək əzələsi isə işinə görə saya əzələyə, 
quruluşuna görə isə skelet əzələsinə oxşayır. Sonda şagirdlər bu qənaətə gəlirlər 
ki, insan skelet, əzələlər və onların birləşməsi nəticəsində hərəkət edir.  
F blokundakı tapşırıqlardan yaradıcı tətbiqetmədə istifadə edə bilərsiniz.

Alt standartlar

1.1.3.  Canlıların quruluşunu öyrənmək üçün təcrübələr aparır və nəticələrini 
izah edir.

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

Təlim nəticələri

   Əzələlərin quruluşunu öyrənmək üçün təcrübə aparır, nəticələri izah edir.
   Əzələlərin, bağların və oynaqların orqanizmdəki rolunu izah edir.



77

BİOLOGİYA 8

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiymət lən dirə bilərsiniz:

  Fərqləndirmə
  İzahetmə

I II III IV

Əzələlərin qurulu
şunu öyrənmək 
üçün təcrübə apar
maqda, nəticələri 
izah etməkdə 
çətinlik çəkir.

Əzələlərin quru
luşunu öyrənmək 
üçün təcrübə apa
rır, nəticələrini izah 
etməkdə çətinlik 
çəkir.

Əzələlərin quru
luşunu öyrənmək 
üçün təcrübə 
apa rır, nəticələri 
müəllimin kömə
yi ilə izah edir.

Əzələlərin qu ru
luşunu öyrənmək 
üçün təcrübə 
aparır, nə ticələri 
sərbəst izah edir.

Əzələ, oynaq və 
bağların orqaniz m
dəki rolunu izah 
etməkdə çətinlik 
çəkir.

Əzələ, oynaq və 
bağların orqanizm
dəki rolunu izah 
edərkən səhvlərə 
yol verir.

Əzələ, oynaq 
və bağların 
orqanizm dəki 
rolunu müəllimin 
köməyi ilə izah 
edir.

Əzələ, oynaq və 
bağların orqa
nizmdəki rolunu 
sərbəst izah edir.
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3 DAYAQHƏRƏKƏT
APARATINDAKI DƏYİŞİKLİKLƏR

Alt standartlar

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

3.2.2. Xəstəliklər, zədələnmələr zamanı ilkin yardım göstərir.

Təlim nəticələri

   İnsan orqanizmində əzələlərin hərəkət funksiyasını izah edir.
   İnsanın sümük və əzələ sistemində baş verən zədələnmələr zamanı ilk yardım 
göstərir.

Mövzu ilə bağlı olan 3.2.2. standartı sırf praktik fəaliyyət tələb etdiyindən illik 
planda bu mövzunun tədrisinə 2 saat vaxt ayrılmışdır. Birinci dərs saatında şa
gird lər nəzəri materialla tanış olmalı, ikinci dərs saatında isə praktik fəaliyyət 
gös tər mə li dirlər.
Dərsə A blokunda verilmiş motivasiya ilə başlaya bilərsiniz. Bu zaman şagirdlər 
Həyat bilgisi fənnindən əldə etdikləri biliklər əsasında həmin sualları cavab lan
dıra bilərlər.
B blokundakı tapşırıq cütlərdə və yaxud kollektivdə icra oluna bilər. Bu məq sədlə 
şagirdlərə dayaqhərəkət sistemində baş verən zədələnmələrə dair əlavə şəkil
lərin də paylanılması məqsədəuyğundur. Tapşırıq kollektivdə icra olunarsa, bu 
za ma n elektron təqdimatdan istifadə oluna bilər. Tapşırığın icrası zamanı 
şagirdlər aşa ğı siniflərdən Həyat bilgisi fənnindən əldə etdikləri bilik və 
bacarıqlara, mü şa hidələrə əsaslanmalıdırlar.
C blokundakı mətni fasiləli oxu üsulu ilə oxudub hissəhissə müzakirə apar maq 
olar. Əzələlərin hər birinin orqanizmdə yerinə yetirdiyi funk si yaları şagirdlərlə 
mü zakirə edərək aydınlaşdırmaq olar. Şagirdlərin fikrini əzələlərin işləməsi üçün 
enerjini qi da la rın verdiyinə yönəltməklə onların düzgün qidalanmaları üçün 
hansı qidalardan isti fadə edəcəyini də müzakirə obyektinə çevirmək olar.
C blokundakı ilk yardımları praktik olaraq icra etmək vacibdir. Buna görə yar
dımlarda istifadə olunan vasitələri (sarğı materialı, şina və s.) və onlardan istifadə 
qay dalarını nümayiş etdirmək lazımdır. Bunun üçün müxtəlif plakatlardan, slayd
lardan, videoçarxlardan istifadə etmək olar.
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Üsullar nümayiş olunduqdan sonra şagirdləri cütlərə bölüb ilk yardımları əyani 
olaraq həyata keçirmələrini tapşırıqlar şəklində verə bilərsiniz. Onlar burxulma, çı
xıq lar, sınıqlar zamanı ilk yardımları rollu oyunlar şəklində də nümayiş etdirə bi lər
lər.
Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində “İlk tibbi yardımın əhəmiyyəti nə üçün 
vacibdir?” sualına cavabları şaxələndirmə üsulu ilə tamamlamaq olar.
Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsini 2ci tapşırıqla aparmaq məqsədəuyğundur. On
la rın apardığı təcrübədən məlum olur ki, əzələ sürətlə işləyəndə tez yorulur. Siz 
bu rada başqa bir təcrübə də verə bilərsiniz ki, yük ağır olanda əzələlər daha tez 
yo ru lur. 
Növbəti dərs saatında şagirdlər cütlərdə və yaxud da qruplarda birləşərək müx
təlif hadisələr zamanı ilkin yardım göstərməlidirlər. Bu, rollu oyun şəklində ke çi
rilə bilər. Bu dərs saatında məktəbin tibbi personalının iştirakının təmin olnuması 
məq sə dəuyğundur.

Qiymətləndirmə
  İzahetmə 
  İlkin yardım göstərmə

I II III IV

Əzələlərin hərəkət 
funksiyasını izah 
etməkdə çətinlik 
çəkir.

Əzələlərin hərəkət 
funksiyasını izah 
edərkən səhvlərə 
yol verir.

Əzələlərin 
hərəkət funksi
yasını müəllimin 
köməyi ilə izah 
edir. 

Əzələlərin 
hərəkət funksi
yasını ətraflı izah 
edir.

Burxulma, çıxıq, 
sınıqlar zamanı 
ilk yardım göstər
məkdə çətinlik 
çəkir.

Burxulma, çıxıq, 
sınıqlar zamanı ilk 
yardımları yerinə 
yetirərkən səhv
lərə yol verir. 

Burxulma, çıxıq, 
sınıqlar zamanı 
ilk yardımla
rı müəllimin 
köməyi ilə ye
rinə yetirir.

Burxulma, çıxıq, 
sınıqlar zamanı 
ilk yardımı qay
dalara müvafiq 
icra edir.
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Bölmə 3. Qandamar sistemi
Bölmə üzrə reallaşdırılmış məzmun  
standartları

1.1.3.  Canlıların quruluşunu öyrənmək üçün təcrübələr aparır 
və nəti cələrini izah edir.

2.1.1.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah 
edir.

2.1.2.  Zərərli vərdişlərin insan orqanizminə mənfi təsirini izah 
edir.

2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair 
təc rü bələr və riyazi hesablamalar aparır, nəticələrini 
ümumi ləş dirir.

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.
3.2.2. Xəstəliklər, zədələnmələr zamanı ilkin yardım göstərir.
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1DAXİLİ MAYE MÜHİTİMİZ

Alt standart

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

Təlim nəticələri

   İnsan orqanizminin daxili maye mühitini digər canlılarla müqayisə edir.
  Daxili maye mühitinin funksiyalarını izah edir.

Şagirdlərin diqqətini A blokundakı şəkillərə cəlb edin. Şagirdlər şəkilləri mü qa
yisə edib onlarda olan oxşarlıqları müəyyənləşdirmək üçün müqayisələr apar
ma lı dırlar. On ların söylədiklərini lövhədə və ya flipçartda qeyd edin. Müzakirə 
nəticəsində onlardan hansıların düz gün olduğunu müəyyənləşdirin. Şagirdlər bu 
qənaətə gəlirlər ki, or qa nizmin daxili maye mühiti qidalı maddələri, oksigeni 
paylaşdıran bir sis tem dir. Onlar bunu 6cı sinif Biologiya dərslərində qismən 
öyrənmişdilər.
Motivasiyanı BİBÖ üsulundan istifadə etməklə də yarada bilərsiniz.

Bilirəm İstəyirəm bilim Öyrəndim

Qandamar sistemi Limfa, toxuma mayesi

Cədvəli dərsin başlanğıcında nümayiş etdirib (bunu kağız üzərində, lövhəyə 
çəkilmiş və ya videomaterial şəklində verə bilərsiniz) onun birinci hissəsini 
əvvəlki biliklərə əsasən yazmaq olar. İkinci hissə C blokundakı mətnə əsasən 
doldurula bi lər. Bunu fasiləli oxu və ya fərdi qaydada oxudub müzakirə 
aparmaqla etmək olar. İkinci hissəyə limfa və toxuma mayesi yazılır. Üçüncü 
hissəyə aid olan suallar dərsin sonunda şa girdlərdən alınıb ora yazıla bilər.
Tədqiqat mərhələsində mətndəki mövzuya aid şəkildən istifadə oluna bilər. Bu 
zaman belə bir sual verilə bilər ki, “Daxili maye mühitini təşkil edən mayelər bir
biri ilə necə əlaqə saxlayır?” Şagirdlər C blokunun müəyyən hissəsini oxuyub bu 
qənaətə gəlməlidirlər ki, toxumalarda bilavasitə əlaqə nəticəsində müxtəlif mad
də lər qandan toxuma mayesinə, oradan isə limfaya keçir. Toxumalarda limfada 
olan mad dələr də birbaşa qana keçə bilmir. Onlar toplanır və böyük qan 
damarlarına tökülür.
Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində bu qənaətə gəlinməlidir ki, insanın da
şı yıcı sistemi yalnız qandamar sistemi deyil.

Bölmə 3. Qandamar sistemi
Bölmə üzrə reallaşdırılmış məzmun  
standartları
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•  İnsanın qandamar sistemi məməli heyvanların qandamar sisteminə oxşardır. 
Burada şagirdlərin fikrini yenə də əvvəlki biliklərə yönəltmək məqsədəuyğun 
olar. Onlara sual vermək olar ki, qanın funksiyaları hansılardır? Onlar: 
Qidalandırıcı, tənəffüs, ifrazat, müdafiə, tənzimləyici funksiyaları sərbəst 
söyləyə bilməsələr, yönəldici suallarla onları bu fikirləri söyləmək üçün 
istiqamətləndirmək olar.

Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində 2ci tapşırıqdan da isti fadə etmək olar. 1, 3 və 
4cü tapşırıqları şagirdlər fərdi və yaxud cütlərlə yerinə yetirə bilərlər.

Qiymətləndirmə
  Müqayisəetmə  
  İzahetmə 

I II III IV
İnsan orqanizminin 
daxili maye mühiti
ni digər canlılarla 
müqayisə etməkdə 
çə tinlik çəkir.

İnsan orqanizmi
nin da xili maye 
mü hitini digər 
can lı larla müqayisə 
edərkən səhvlərə  
yol verir.

İnsan orqanizmi
nin da xili maye 
mü hitini digər 
canlılarla müəllimin 
köməyi ilə müqay
isə edir. 

İnsan orqaniz
minin da xili maye 
mühitini digər 
canlılarla sərbəst 
müqayisə edir.

Orqanizmin daxili 
maye mü hitinin 
funksiyalarını izah 
etməklə çətinlik 
çəkir.

Orqanizmin daxili 
maye mü hitinin 
funksiyalarını kiçik 
səhvlərlə izah edir.

Orqanizmin daxili 
maye mü hitinin 
funksiyalarını 
müəllimin köməyi 
ilə izah edir.

Orqanizmin daxili 
maye mühitinin 
funksiyalarını 
dolğun izah edir.
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2ORQANİZMİN YORULMAYAN
MÜHƏRRİKİ

Alt standartlar

1.1.3.  Canlıların quruluşunu öyrənmək üçün təcrübələr aparır və nəticələrini 
izah edir.

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.
2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və riyazi 

hesablamalar aparır, nəticələrini ümumiləşdirir.

Təlim nəticələri

   Təcrübələrlə ürəyin quruluşu və iş prinsipini izah edir və ümumiləşdirir.
  Ürəyin iş prinsipinə dair hesablama aparır və ürəyin iş prinsipini izah edir. 

Dərsə beyin həmləsi üsulundan istifadə etməklə başlamaq olar. Şagirdlərdə 
idraki fəallıq yaratmaq üçün A blokundakı şəkillərə istinad etmək olar. Şagirdlər 
şəkilləri müqayisə edərək müxtəlif fikirlər söyləyə bilərlər. Onların fikirləri 
lövhədə və ya flipçartda yazıla bilər. Müzakirə nəticəsində bu fikrə gəlinməlidir 
ki, avto bus lar vahid bir mərkəzdən idarə olunduğu kimi, qan da ürəyin yığılıb
açılması nəticə sində qan damarlarına vurulur. Deməli, qanın damarlarda 
axmasını təmin edən ürək dir.
Şagirdləri tədqiqata yönəltmək üçün B1 blokundakı laboratoriya işini həyata 
keçirmələrinə şərait yaradın. Bunu aparmaq o qədər də çətin deyil. Çünki hər 
yer dən qoyun və ya qaramal ürəyi tapmaq mümkündür. Təbii ki, bu işdə 
müəllimin köməkliyi qaçılmazdır. Ancaq çalışın ki, şagirdlər özləri ürəyi kəssin, 
onun daxili quruluşunu nəzərdən keçirsinlər. İşin sonunda bütün kollektivlə 
sualları cavab lan dırmaq olar.
Sualları cavablandırarkən C blokunun müəyyən hissəsində istifadə etmək məq
sədəuyğundur. Şagirdlər bu nəticəyə gəlirlər ki:
•  Ürək birləşdirici toxumadan əmələ gəlmiş ürək kisəsinin içində yerləşir. Ürək 

əzələsi ilə pərdə arasında sürtünməni azaltmaq üçün maye vardır.
•  Ürək dörd kameralıdır. Sol tərəfin əzələləri, xüsusən sol mədəciyin əzələləri 

daha yaxşı inkişaf etmişdir. Bunun səbəbi böyük qan dövranının buradan baş
lamasıdır. Ürəyin içində taylı və aypara qapaqlar vardır ki, bunlar qanın ge ri yə 
axmasına imkan vermir.
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• Ürəyin müxtəlif paylardan ibarət olması qanın qarışmamasına səbəb olur. Bu 
da arterial qanın toxumalara daha çox O2 aparmasına imkan yaradır.
Qanın necə hərəkət etdiyini, yəni onun ürəkdən çıxıb sonra geri necə qayıt ma
sını əyani göstərmək üçün B2 blokundakı təcrübəni aparmaq da məqsə də uy
ğundur.
Təcrübə nəticəsində şagirdlər əyani olaraq müşahidə edib bu qənaətə gəlirlər 
ki, ürək dayansa, qan öz hərəkətini dayandırar, bu da ölümlə nəticələnər. Bu za
man hətta, demək olar ki, ürək nə qədər işləyirsə, bir o qədər də dincəlir. Bu da 
ürəyin ölənə qədər dayanmadan işləməsini təmin edir.
Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsini mövzuya aid 2ci tapşırıqla apara bilərsiniz. Bu 
məqsədlə müxtəlif məsələlər də tərtib edə bilərsiniz.
Nümunə: Əgər insanın yaşı 16 olarsa, onun ürəyinin qulaqcıqları və mədə cik lə ri 
nə qədər işləmişdir?
Cavab: Mətnə əsasən hesablama aparılır ki, əgər ürəyin bir tsikli 0,8 saniyəyə 
başa gəlirsə, onda onun 3/8ü mədəciklərin işinə, 1/8i qulaqcıqların işinə, 4/8ü 
isə ümu mi boşalmaya səbəb olur.
Onda: 16 : 8 = 2 qulaqcıqların işi (1/8)
16 : 8 x 3 = 6 mədəciklərin işinə (3/8)
sərf olunmuşdur.
Digər tapşırıqlardan ev tapşırığı kimi də istifadə oluna bilər.
Qiymətləndirmə

  İzahetmə
  Ümumiləşdirmə
  Hesablama

I II III
Ürəyin quruluşunu izah 
etməkdə çətinlik çəkir.

Ürəyin quruluşunu izah 
edərkən səhvlərə yol 
verir.

Ürəyin quruluşunu sər
bəst və dolğun izah edir.

Təcrübələri aparır, 
ümumiləşmə aparmaqda 
bəzi səhvlərə yol verir.

Təcrübələri müəllimin 
köməkliyi ilə aparır.

Təcrübələri apa rır, sərbəst 
və ətraflı ümumiləşdirmə 
edir.

Riyazi hesablamalar aparır, 
ancaq cavabları düzgün 
almır.

Riyazi hesablamalar za
manı cüzi səhvlərə yol 
verir.

Riyazi hesablamaları sər
bəst aparır.
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3QAN. QANIN DAMARLARDA
HƏRƏKƏTİ

Alt standartlar

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən proseslərə dair təcrübələr və riyazi hesab-
lamalar aparır və nəticələri ümumiləşdirir.

Təlim nəticələri

   Orqanizmdə qanın tərkibini sadalayır və damarlarda hərəkətini izah edir.
  Qanın tərkibinə dair təcrübələr aparır və ümumiləşdirir.
  Qanın tərkibinə və hərəkətinə dair hesablamalar aparır.

Dərsə başlamaq üçün beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək mövzunun A 
blokunda verilmiş suallarla şagirdlərə müraciət etmək olar.
İstəsəniz, idraki fəallıq yaratmaq üçün suallar verib keçmiş bilikləri yada sal maq 
olar. Şagirdlər 6cı sinif Biologiya fənnindən qanın tərkibi ilə tanışdırlar. Qanın 
formalı elementlərinin funksiyaları haqqında da mə lumatları vardır. Siz belə bir 
istiqamət götürməlisiniz ki, şagirdlər bu formalı elementlərin quruluşunu, 
funksiyasını, miqdarını, harada yaranmasını və parçalanmasını birbirindən 
fərqləndirsinlər. Bunun üçün B blokundakı laboratoriya işi ilə qanın için dəki 
hüceyrələr mikroskopla müşahidə olunur və onların funksiyalarının for malarına 
uyğun olubolmamaları müəyyənləşdirilir.
Şagirdlər eritrosit, leykosit və trombositlərin şəkillərini dəftərlərinə çəkib on ların 
funksiyalarını araşdırmağa başlaya bilərlər. Bu məqsədlə onlar C blokundan 
istifadə edə bilərlər. Onlar mətnlə tanış olduqca belə bir cədvəl çəkib fi kir lərini 
ora qeyd etmələrini tapşıra bilərsiniz.

Qanın formalı 
elementləri Funksiyalar Rəngləri 1 mm3 qanda

Eritrosit
Leykosit

Trombosit

O2 və qaz daşımaq
Yad cisimləri məhv 

etmək
Laxtalanmanı 
təmin etmək

Qırmızı
Rəngsiz

Rəngsiz

4–5 milyon
4–10 min

150–400 min

Qanın tərkibi aydınlaşdırıldıqdan sonra onun orqanizmdə necə dövr etməsini 
müəyyənləşdirmək üçün yenə suallar verilib şagirdləri yeni tədqiqata yönəltmək 
olar. Bu zaman müxtəlif tablolar, slaydlar və videomateriallardan istifadə 
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etməniz məq sədəuyğundur. Şagirdlər gördüklərini C blokunda olan sxemlə 
müqayisə edib böyük və kiçik qan dövranlarında qanın keçdiyi yolu tam təsvir 
edəcəklər. Tanometrdən istifadə etməklə qan təzyiqinin ölçülməsini şagirdlərə 
əyani göstər mək olar.

Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 1ci tapşırıqdan istifadə edə 
bilər siniz. 2ci tapşırıq evdə yerinə yetirilə bilər.

Qiymətləndirmə 
  İzahetmə
  Ümumiləşdirmə
  Hesablama

I II III

Qanın tərkibi və orqa
nizm də hərəkətini çətin
liklə izah edir.

Qanın tərkibi və orqanizm
də hərəkətini izah edərkən 
səhv lərə yol verir.

Qanın tərkibi və 
orqanizmdə hərəkətini 
sistemli izah edir.

Apardığı təcrübənin nə ti
cə sini ümumi ləş dir mək də 
çətinlik çəkir.

Apardığı təcrübənin nəti
cə sini ümumiləşdirərkən 
səhvlərə yol verir.

Apardığı təcrübənin 
nə ti cəsini tam ümu mi
ləş dirir.

Qanın tərkibinə dair apar
dığı hesablamalarda bəzi 
səhvlərə yol verir.

Qanın tərkibinə dair hesab
lamanı müəllimin köməkliyi 
ilə yerinə yetirir.

Qanın tərkibinə dair 
he sab lamanı tam və 
düz gün yerinə yetirir.



87

BİOLOGİYA 8

Dərsə A blokundakı mətnlə başlamaq olar. Bu mərhələdə beyin həmləsi  üsu
lundan istifadə etmək olar. Mətn oxunduqdan sonra suallarla şagirdlərə müra
ciət edilə və onların cavabları lövhədə və ya flipçartda qeyd oluna bilər.
“İnsanlarda hansı qan qrupları var və bunlardan hansı birbirinə qan verə bi lər?” 
sualı ilə tədqiqat aparmaq olar. Bunu B blokundakı tapşırığı yerinə yetir mək lə 
hə yata keçirmək məqsədəuyğundur. Şagirdlər cədvələ uyğun kimdən qan ala 
bi ləcəklərini və kimlərə qan verə biləcəklərini müəyyənləşdirirlər.
C blokundakı mətni fasiləli oxu üsulu ilə oxudub mətndə olan rezus faktoru da 
məlumatlandırdıqdan sonra qanköçürmənin nə qədər vacib olduğunu xüsusi 
vur ğulamaq lazımdır. “Hər bir insanın qan verməsi onun mənəvi borcudur” 
fikrini mü za kirə etmək xüsusən əhəmiyyətlidir.
Mövzuya aid verilmiş tapşırıqlar dərsin məqsədinə uyğun olub, dərslikdəki mə
lu matların əsasında səbəbnəticə əlaqələrini müəyyən etməyə imkan verir. Bu 
tap şırıqlar şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirir.
Ümumiləşdirmə aparılarkən hər bir kəsin öz qan qrupunu bilməsinin və qan 
ver məsinin onun mənəvi borcu olduğunu vurğulayın.
Yaradıcı tətbiqetmə zamanı F blokundakı 1ci və 3cü tapşırıq yerinə yetirilə 
bilər. 2ci tapşırıq isə şa girdlərə araşdırma aparmaq üçün ev tapşırığı kimi verilə 
bilər.

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiymət lən dirə bilərsiniz:

  Fərqləndirmə
  İzahetmə 

4QAN QRUPLARI. DONOR OLMAQ 
HƏYAT QURTARIR

Alt standartlar

1.1.3.  Canlıların quruluşunu öyrənmək üçün təcrübələr aparır və nəticələrini 
izah edir.

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

Təlim nəticələri

   İnsanların qan qruplarını fərqləndirir.
  Qan qruplarının bir-birinə qanvermə səbəbini izah edir.
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I II III IV

Qan qruplarını 
izah edib fərqlən
dir məkdə çətinlik 
çə kir.

Qan qruplarını izah 
edib fərqləndir   mək
də qeyridəqiqliyə 
yol verir.

Qan qrupları nı izah 
edib fərq lən di rər kən 
mü əl li min is ti qa mət
lən dirici su al la rı na 
is tinad edir.

Qan qruplarını 
izah edib tam 
fərqləndirir.

Qanköçürmənin sə  
bəb  lərini müəlli min 
kö məyi ilə izah edir. 

Qanköçürmənin sə 
bəb lə rini izah edər
kən qeyridəqiqliyə 
yol verir.

Qanköçürmənin 
sə  bəb  lə rini izah 
edər kən müəllimin 
is ti qamətləndirici su al
larına istinad edir.

Qanköçürmənin 
sə bəb lərini sər
bəst izah edir.
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Dərsə başlamaq üçün A blokundakı fikirləri oxutmaq və sual ətrafında şagird
lərdə idraki fəallıq yaratmaq olar. Şagirdlərin cavablarını lövhədə və ya flipçart 
ka ğı zında qeyd etdirməniz məqsədəuyğun olar. Onların içərisindən düzgün 
cavabları şagirdlərlə birlikdə müəyyənləşdirib dərsin tədqiqat mərhələsinə 
başlamaq müm kündür. Tədqiqatı B blokundakı şəkillər vasitəsilə apara bilərsiniz. 
Şagirdlər şəkil lərdə olan müxtəlif peşə sahiblərinin insanların hansılarında ürək
damar xəstə lik lə rinin daha az olmasını müəyyənləşdirməlidirlər. Onlar bu 
nəticəyə gəl məlidirlər ki, idmançılar, aktiv həyat tərzi keçirənlər ürəkdamar 
sistemi xəs tə liklərinə daha az tutulurlar. Çünki ürək əzələsi nə qədər çox 
qidalansa, əzələləri bir o qədər in kişaf et  miş olur.
Tədqiqat şagirdlərin evdə aparacağı ongünlük müşahidə nəticəsində davam 
etdiriləcəkdir. Nəticələrə əsasən əzələlərin getdikcə güc ləndiyi qənaətinə gə
ləcəklər. Bundan sonra şagirdlərə C blokundakı mətni fasiləli oxu metodu ilə 
oxudub ürəkdamar xəstəliklərinə səbəb olan amilləri mü za kirə etdirmək olar. 
Bu zaman şaxələndirmə üsulundan da istifadə edə bilərsiniz.

5ÜRƏKDAMAR SİSTEMİNİN
GİGİYENASI

Alt standartlar

2.1.2. Zərərli vərdişlərin insan orqanizminə mənfi təsirini izah edir.

2.1.3 .  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və riyazi 
hesablamalar aparır, nəticələrini ümumiləşdirir.

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

3.2.2. Xəstəliklər, zədələnmələr zamanı ilk yardım göstərir.

Təlim nəticələri

   Ürək-damar sisteminin qorunma yollarını izah edir.
   Ürək-damar sisteminin xəstəlikləri və zədələnmələri zamanı ilkin yardım 
göstərir.

   Ürək-damar sisteminin işinə dair təcrübələr və hesablamalar aparır, nəti cə-
ləri ümumiləşdirir.

  Zərərli vərdişlərin ürək-damar sisteminə təsirini izah edir.
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C blokunda olan zərərli vərdişlərin üzərində daha çox dayanmaq vacibdir. Şa
gird lə rin 6–7ci sinif Həyat bilgisi və Biologiya fənlərindən zərərli vərdişlər 
haqqında mə lu mat ları vardır. Burada bilavasitə ürəkdamar sistemində baş 
verən poz ğun luqlar qa bardılmalıdır.
Dərsdə qanaxmalar zamanı ilk yardımlar, bəzən qanaxmaların ölümə səbəb ola 
bilməsi müzakirə obyekti olmalıdır. Qa naxmalar zamanı yardımları praktik 
olaraq da apartdıra bilərsiniz. Bu mərhələdə videoçarx nümayiş etdirilməklə ilk 
yardım  yerinə yetirilə bilər. Daxili qanaxmaların nə qədər təhlükəli ola biləcəyi 
mütləq vurğulanmalıdır.
Qiymətləndirmə 

  İzahetmə 
  İlkin yardım göstərmə
  Nəticələri ümumiləşdirmə

I II III

Ürəkdamar sisteminin 
qo runma yollarını izah 
etməkdə çətinlik çəkir.

Ürəkdamar sisteminin qo
runma yollarını müəllimin 
köməyi ilə təsvir edir.

Ürəkdamar sisteminin 
qo runma yollarını nü
munələrlə təsvir edir.

İlkin yardım tədbirlərini 
şərh edir, yardım göstər
mək də çətinlik çəkir.

İlkin yardım tədbir lə ri ni 
mü əllimin və yol daş larının 
köməyi ilə edir.

İlkin yardımı qaydala rı 
müvafiq olaraq icra edir.

Apardığı təcrübə və hesab
la maların nəticəsini ümu mi
ləş dirməkdə çə tin lik çə kir.

Apardığı təcrübə və 
hesab lamalarda cüzi səhv
lərə yol verir.

Apardığı təcrübə və he
sablamaları tam ümu mi
ləş dirir.

Zərərli vərdişlərin ürək 
damar sisteminə təsirini 
çə tinliklə izah edir.

Zərərli vərdişlərin ürək
da mar sisteminə təsirini  
izah edərkən müəyyən 
səhvlərə yol verir.

Zərərli vərdişlərin ürək
damar sisteminə tə siri ni 
faktlar əsasında izah 
edir.
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6QAN XƏSTƏLİKLƏRİ VƏ QANLA
YOLUXAN XƏSTƏLİKLƏR

Alt standart

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticələri

   Qan xəstəlikləri və qanla yoluxan xəstəlikləri fərqləndirir.
  Qan xəstəlikləri və qanla yoluxan xəstəliklərdən qorunma yollarını izah edir.

Bu mövzunun tədrisinə illik planda 2 saat vaxt ayrılmışdır. Birinci dərs sa a tında 
şagirdlərin nə zəri materialla tanış olmaları, 2-ci dərs saatında isə həm  qan xəs-
təlikləri, həm də qanla yoluxan xəstəliklər haqqında məlumat toplamaları nə-
zərdə tutulur.
Təqdimatın hazırlanması üçün şagirdlərə istiqamət verilməsi vacibdir. 
Mövzunun tədrisinə A blokunda verilən xəstəlikləri qrupla şdır mağı şagirdlərə 
tövsiyə etməklə başlamaq olar. Şagirdlər bu xəstəlikləri Həyat bilgisi və Bi o lo
giya fənlərindən aldıqları biliklərinə görə fərqləndirib qruplaşdıracaqlar. Onlar 
qrup laş ma ları müxtəlif cür apara bilərlər.
Məsələn: virusların törətdikləri – bakteriyaların törətdikləri.
Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri – qan xəstəlikləri.
İrsi xəstəliklər – sonradan qazanılan xəstəliklər.
Yoluxucu – yoluxmayan. 
Əgər burada qanla yoluxan – qan xəstəlikləri yazılarsa, diqqəti bura yönəltmək 
lazımdır.
Motivasiya yaratmaq üçün siz başqa üsullardan da istifadə edə bilərsiniz.
Məsələn, şagirdlərin xəstəliklər haqqında məlumatları olduğu üçün BİBÖ cəd
vəlinin təqdim olunması da bu mövzu üçün uğurlu motivasiya yaradılmasına 
gəti rib çıxara bilər.
Tədqiqat “Qanla yoluxan və qan xəstəlikləri hansılardır və onların fərqi nədir?” 
sualı ətrafında aparıla bilər.
Şagirdlərin söylədikləri fikirləri lövhədə yazıb fərqləndirmək düzgün addım he
sab olunur. Xəstəliklər fərqləndirildikdən sonra C blokundakı qan xəstəlikləri və 
qanla yoluxan xəstəliklərin əlamətləri, yoluxma yolları qrup işi şəklində həyata 
ke çirilə bilər. Tapşırıqların icrası zamanı C blokundakı mətndən başqa müxtəlif 
sxem lərdən, paylama materiallarından, slaydlardan, videogörüntülərdən istifadə 
et mək mümkündür. Tapşırıqlar verilərkən xəstəliklərin “yoluxma yolları” da nə
zər dən qaçmamalıdır.
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Tədqiqatın aparılması mərhələsi F blokundakı 1ci tapşırığa əsasən də yerinə 
yetirilə bilər. Bu məqsədlə şagirdlərə iş vərəqi hazırlamaq olar. Bu vərəqdə 1ci 
tapşırıqdakı səhv və düz fikirlər yazıla bilər. İstəsəniz bu siyahını artıra bilərsiniz. 
Şagirdlər dərslikdəki mətni oxumaqla səhvi tapacaq və düzə çevirəcək. Düzə 
çevirmək mütləqdir, çünki bu zaman onlar səhvi tapmaqla işin bitdiyini fikir
ləşməyəcək və mütləq düzü tapıb yazmalı olacaq. Məhz bu cür tapşırıq 
strategiyalı oxucunun formalaşması üçün mütləqdir.
Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması zamanı xüsusilə QİÇSdən qo run ma
nın nə qədər vacib olması vurğulanmalıdır.
Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 1 və 2ci tapşırıqlardan 
is tifadə edə bilərsiniz. 3cü tapşırıq evə verilə bilər.

Qiymətləndirmə 
  Fərqləndirmə
  İzahetmə

I II III

Qan xəstəlikləri və qanla 
yoluxan xəstəlikləri çətin
liklə fərqləndirir.

Qan xəstəlikləri və qan
la yoluxan xəstəlikləri mü
əyyən səhvlərə yol vermək
lə fərqləndirir.

Qan xəstəlikləri və qan
la yoluxan xəs təlikləri 
sərbəst fərq ləndirir.

Qan xəstəlikləri və qanla 
yoluxan xəstəliklərdən qo
runma yollarını izah etmək
də çətinlik çəkir.

Qan xəstəlikləri və qan
la yoluxan xəstəliklərdən 
qo runma yollarını suallar 
əsasında izah edir.

Qan xəstəlikləri və 
qan la yoluxan xəstə
liklərdən qorunma yol
larını dolğun və ətraflı 
izah edir.
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A blokundakı mətnin oxunması ilə motivasiya yarada bilərsiniz. Şagirdlərin 
cavablarını lövhədə yazmaqla diqqəti tək qrip xəstəliyinin üzərinə deyil, digər 
yo luxucu xəstəliklərə də yönəltmək lazımdır. Tədqiqat “Orqanizm bu xəstəliklərə 
necə müqavimət göstərir?” sualı ətrafında aparılır. Tədqiqata başlamaq üçün şa
gird lər B blokunda verilmiş xəstəlikləri xatırlamalıdırlar. Bu tapşırıq cütlərdə və 
yaxud kol lektivdə icra oluna bilər. 
Şagirdlər bu suala müxtəlif cavablar verə bilərlər. Cavablar alındıqdan sonra C 
blokundakı mətnə və sxemə əsasən tədqiqat davam etdirilə bilər. Sxem üzərində 
gös tərilən immunitetin növlərinə aid tapşırıqlar paylama materialı şəklində pay
la nıb qruplarla iş aparıla bilər. Bu zaman 3.2.2. standartının tələbləri mütləq 
nəzərə alınmalıdır. Qruplarla iş aparılarkən F blokundakı tapşırıqlardan da 
istifadə etmək olar. Qrup tapşırığı olaraq müxtəlif xəstəliklərin adlarını yazıb 
şagirdlərə paylayaraq onlara həmin xəstəliyin necə yayıldığını, ondan necə 
qoruna biləcəklərini ya zma ları tapşırıla bilər. Bu məqsədlə şagirdlərə paylama 
materialı da təqdim olun malıdır.
Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində mütləq immunitetin növləri və xəs tə
liklərdən qorunma yolları, xüsusən peyvəndlər və müalicə zərdabları vur ğu lan
ma lı dır.
Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiymət lən dirə bilərsiniz:

  İzahetmə
  Yardım göstərmə

I II III IV

Orqanizmin xəs
təliklərdən qorun
ması yollarını izah 
edərkən qeyri 
dəqiqliyə yol verir.

Orqanizmin qo
run ma yollarını 
izah edərkən kiçik 
səhv lərə yol verir.

Orqanizmin qo run
ma yollarını müəl
limin köməyi ilə 
izah edir.

Yoluxucu xəstəlik lər
dən qorunma yol
larını ətraflı izah edir.

7ORQANİZMİN QORUYUCU SİSTEMİ

Alt standart

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticəsi

   Orqanizmin qorunması yollarını izah edir. 
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II TƏDRİS VAHİDİ. II VƏ III BÖLMƏLƏR ÜZRƏ 
QİYMƏTLƏNDİRMƏ VASİTƏLƏRİNƏ DAİR 
NÜMUNƏLƏR

1. İnsanın skeletini şöbələrə ayırın və adlandırın.

2. Aşağıda verilən sümük birləşmələrini qruplaşdırın.

3. Şəkildə göstərilən sümüklərin növlərini müəy yən ləş dirib altında qeyd edin.

1. Bud və baldır sümükləri
2. Döş fəqərələri
3. Bazu və said sümükləri
4. Alın və təpə sümükləri
5. Bel fəqərələri
Hərəkətli _________________________________________________
Yarımhərəkətli ____________________________________________
Hərəkətsiz ________________________________________________

_________ _________ _________ _________
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4.  Trombositlərin  xarakteristikası  hansında  doğru  göstərilib?
A)  Nüvəsi yoxdur. Qırmızı rəngdədir. Qırmızı sümük iliyində yaranır. Hemoq-

labin onlara qırmızı rəng verir.
B)  Nüvəsizdir. Rəngsizdir. Qanın laxtalanmasını təmin edir. Qaraciyər və da-

laqda parçalanır. 
C)  Nüvəsi var. Rəngsizdir. Orqanizmə düşən yad cisimləri zə rər sizləşdirir. 

Qır mızı sümük iliyində və limfa düyünlərində yaranır.
D) Rəngsiz. Formasız. Heç bir yerdə yaranmır.

5. Qan xəstəlikləri hansı sırada göstərilmişdir?
A) Akromeqaliya, meningit
B) Bazedov, miksedema
C) Talassemiya, hemofiliya
D) Nəhəngboyluluq, kretinizm

6.  Ancaq arterial qan axan strukturları seçin.
1. Aorta    2. Ağciyər arteriyası  
3. Ağciyər venası   4. Kapilyar  
5. Ürəyin sol qulaqcığı  6. Ürəyin sağ mədəciyi

7. Mənfi AA qan qrupu olan insana hansı qrup qan verə bilər? 

A) 0 (Rh+)  B) 0 (Rh-)  C) AB (Rh-)
D) 0A (Rh+) E) 0B (Rh-) 

8. Qızılcaya yoluxmuş insana nə vurulur?

A) trombosit  B) eritrosit  C) peyvənd
D) qan zərdabı  E) qan lövhəcikləri

9. İnsanın yuxarı ətrafın qurşaq sümüklərinə aid olanları seç:

Bud, baldır, bazu, körpücük, said, kürək, çanaq

10.  Anadangəlmə immunitetə malik olduğunuz xəstəlikləri seçin. 

1. Qızılca  2. Təbii çiçək  3. İt taunu
4. Quş qripi 5. Donuz qripi  6. Donuz vəbası
A) 2, 3   B) 3, 6   C) 4, 6
D) 1, 5, 6   E) 3, 4 
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Bölmə 4. Tənəffüs sistemi
Bölmə üzrə reallaşdırılmış məzmun  
standartları

2.1.1.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah 
edir.

2.1.2.  Zərərli vərdişlərin insan orqanizminə mənfi təsirini 
izah edir.

2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair 
təc rübələr və riyazi hesablamalar aparır, nəticələrini 
ümu mi ləş dirir.

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.
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1HAVANIN İNSAN ORQANİZMİNDƏ 
KEÇDİYİ YOL

Alt standartlar

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və riyazi 
hesablamalar aparır, nəticələrini ümumiləşdirir.

Təlim nəticələri

  İnsan orqanizmində baş verən tənəffüs prosesini izah edir.
   Tənəffüs prosesinə dair təcrübə və hesablamalar aparır, nəticələrini ümumi ləş dirir.

Dərsə başlayarkən A blokunda verilən şəkillərdən ibarət tablolar və ya elektron 
təq dimatlar, slaydlar nümayiş etdirilə bilər. Şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmaq 
üçün onların əvvəlki biliklərinə əsaslanmaq olar. Bu zaman canlılarda tə nəffüs 
or qan la rını yada sala bilərsiniz. “Şəkildə sual işarəsinin yerinə gördüyünüz or
qan lardan han sını qoya bilərsiniz?” sualını verib cavabını aldıqdan sonra “İn
sanın ağ ci yər lə rinə hava necə daxil olur? O hansı yollardan keçir?” kimi suallar 
ver mək məq sə də uyğundur. Cavablar alındıqca lövhədə və ya flipçartda qeyd 
olu nur. Əgər şa girdlər tam cavab verə bilməsələr, onda onlara yönəldici suallar 
ver mək lə insanın tə nəffüs or qanlarını sistemli açıqlamaq olar. Motivasiya 
yaratmaq məqsədilə BİBÖ üsu lun dan da istifadə etmək olar.
İnsanda tənəffüsün düzgün gedişini aydınlaşdırmaq üçün B blokunda verilmiş 
tapşırığı yerinə yetirmələrini tapşırın. Təcrübə nəticəsində məlum olur ki, burun 
və ağız tutulanda çox dayanmaq olmur. Çünki tənəffüs baş vermir.
Tənəffüs orqanlarının quruluş və funksiyalarını aydınlaşdırmaq üçün C blo kun da 
verilmiş şəkil və onun əsasında hazırlanan mətni oxumağı tapşırın və ya fa siləli 
oxu metodundan istifadə edib hissəhissə müzakirə aparın. Müzakirə za manı 
burun boşluğunun, burun udlağın, qırtlağın, nəfəs borusunun, bronxların, 
alveol la rın qu ru luşu və funksiyaları dəqiqləşdirilməli, tablo üzərində 
göstərilməlidir.
Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində şagirdlər F blokundakı 2ci və 3cü 
tapşırıqları yerinə yetirə bilərlər.
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Qiymətləndirmə  
  İzahetmə  
  Hesablama

I II III IV

Tənəffüs orqanla rı nın 
qu ruluş və funksi
yalarını çətinliklə 
izah edir.

Tənəffüs orqan
larının qu ruluş və 
funksiyalarını izah 
edərkən bəzi səhv
lərə yol verir.

Tənəffüs orqanla
rı nın qu ru luş və 
funk siya la rını şə
killərə əsa sən izah 
edir.

Tənəffüs orqanla rı nın 
qu ruluş və funksi
yalarını düz gün və 
ətraflı izah edir.

Hesablamalar 
apa rar kən nə zəri 
məlumatla tam ta
nış olmadığı üçün 
çətinlik çəkir.

Hesablamalar 
apa rar kən qeyri 
dəqiqliyə yol verir.

Hesablamanı mü
əllimin köməyi ilə 
yerinə yetirir.

Hesablamaları də
qiq apa rır.
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2AĞCİYƏRLƏR, TƏNƏFFÜS
HƏRƏKƏTLƏRİ, QAZLAR MÜBADİLƏSİ

Alt standartlar

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və riyazi 
hesablamalar aparır, nəticələrini ümumiləşdirir.

Təlim nəticələri

  Ağciyərlərdə gedən qazlar mübadiləsini izah edir.
  Nəfəsalma və nəfəsvermə proseslərinə dair təcrübələr və hesablamalar aparır.

Dərsə başlayarkən şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmaq üçün A blokundakı şə kil
ləri müqayisə etdirə bilərsiniz. Şagirdlər şəkillərə baxıb iki ağciyərin birbi rin dən 
necə fərqləndiyini deyə bilərlər. Burada xüsusilə diqqətləri ona yönəltmək la
zımdır ki, sudaquruda yaşayanlardan fərqli olaraq, məməlilərin ağciyərində 
alveollar əmə lə gəl mişdir.
Şagirdləri tədqiqata yönəltmək üçün B blokunda verilmiş praktik iş həyata 
keçirilməlidir. Bu tapşırıq nəticəsində müəyyən olunur ki, iş nə qədər sürətli olsa, 
tənəffüs hərəkətləri də bir o qədər çox olur.
Ağciyərlərin funksiyalarını yerinə yetirməsi üçün alveollar əsas rol oynayır. Buna 
görə də C blokundakı mətn fasiləli oxu üsulu ilə oxudulur və müzakirələr təşkil 
olunur. Hər bir hissə oxunduqca şəkil üzərində izahat da səmərəli ola bilər.
Bu məqsədlə müxtəlif resurslardan da (elektron təqdimat, sxem, video m a te
riallar və s.) istifadə edə bilərsiniz. Hətta müxtəlif sxemlər qrup tapşırığı kimi ve
ri lə bi lər. Ancaq mütləq çox diqqətli olmaq lazımdır ki, sxemlərin düzgün izahatı 
ap a rılsın. Nəfəsalma və nəfəsvermə proseslərinin necə getdiyini şagirdlərin mə
nim sə yib mənimsəmədiyini 3cü tapşırıqla bilmək olar.
Bu mərhələdə tənəffüsün tənzimini əks etdirən sxem nəzərdən keçirilə bilər. 
Sxemin müzakirəsi zamanı (sxemi elektron lövhədə təqdim edə bilərsiniz)  
şagirdlərə aydın olmalıdır ki, uzunsov beyində nəfəsalma və nəfəsvermə 
mərkəzləri vardır. On lar dan gələn qıcıq onurğa beyinə, sonra isə periferik 
sinirlərlə qabırğaarası əzə lə lərə və diafraqmaya ötürülür. Uzunsov beyin isə 
yarımkürələr  qabığının nə zarəti al tın da işləyir. 
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Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 2ci tapşırıq icra oluna bilər. 1ci 
tapşırığın icrası 2.1.3 məzmun standartını reallaşdırmağa imkan verir. Şagirdlər bu 
zaman əvvəlki biliklərinə istinad edərk məsələni həll edə bilərlər. Ürək tsik lin də 
qulaqcığın işləməsinə sərf olunan vaxtın 1/8i sərf olunduğuna görə mə sə lə nin 
cavabı 0,5 dəqiqə alınacaqdır. Siz özünüz də məsələlər tərtib edə bi lər si niz.

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiymət lən dirə bilərsiniz: 

  İzahetmə
  Hesablama

I II III IV

Qazlar mübadilə
sini izah etməkdə 
çətinlik çəkir.

Qazlar mübadiləsi
nin gedişini müəlli
min köməyi ilə izah 
edir.

Qazlar müba
diləsinin ge di şini 
sxemlər üzə rində 
izah edir.

Qazlar müba
diləsini sərbəst 
izah edir.

Hesablamalar 
apararkən çə tinlik 
çəkir.

Hesablamalar 
apararkən qeyri 
dəqiqliyə yol verir.

Hesablama
nı müəllimin 
köməyi ilə yerinə 
yetirir.

Hesablamaları 
dəqiq apa rır.
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3KİM DAHA ÇOX QAÇAR?

Alt standartlar

2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və riyazi 
hesablamalar aparır və nəticələrini ümumiləşdirir.

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticələri

  Tənəffüsə aid təcrübələr aparır.
  Tənəffüs proseslərinə aid hesablamalar aparır və nəticələri ümumiləşdirir.
  Tənəffüs orqanlarının qorunması qaydalarını izah edir.

Şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmaq üçün mövzunun A blokuna müraciət edə 
bilərsiniz. Mətn bir şagird tərəfindən oxunur və iştirakçının yarışı tez tərk 
etməsinin səbəbi müzakirə olunur. Şagirdlərin müzakirə zamanı irəli sürdüyü 
fikirlər lövhədə və ya flipçart kağızında qeyd olunur. Səbəb dəqiqləşdirilir və 
ümumi nəticəyə gəlinir ki, iştirakçının ağciyərinin həyat tutumu azdır. Bundan 
sonra digər suallarla on ları tədqiqata yönəltmək mümkündür. Ancaq suallar  
hamısı birdən yox, ardıcıl surətdə ayrıayrılıqda müzakirə olunmalıdır. Bu zaman 
şagirdlər C blokunda olan mətnin müəyyən hissəsindən araşdırma üçün istifadə 
edə bilərlər.
“Hərəkətlə ağciyərlərin həyat tutumu arasında nə kimi əlaqə var?” sualının 
araşdırılma və müzakirəsi zamanı B blokundakı tapşırıqdan mütləq istifadə 
etməyə çalışın. Çünki şagirdlər tapşırığı yerinə yetirdikcə müşahidə edə 
biləcəklər ki, hər bir kəsin ağciyərlərinin həyat tutumu eyni deyil. Kim idmanla 
məşğul olursa, on ların yorulması daha gec baş verir. Kim passiv həyat sürürsə, o 
daha tez yorulur. Nəbz vurğularının sayılması isə bunu bir daha isbat edir. Tez 
yorulanların nəbz vur ğuları daha çoxdur. Çünki onların tənəffüsləri səthidir. Ürək 
toxumalara oksigen çat dırmaq üçün teztez döyünür.
C blokunda verilmiş ağciyərin həyat tutumunun izahını B blokunda verilmiş 2ci 
tap şırıqla əyani aydınlaşdıra bilərsiniz.
Əgər spirometr yoxdursa, bunu siz videomateriallarla da göstərə bilərsiniz və ya 
ağzına qədər su doldurulmuş ağzı bağlı qaba rezin boru salıb dərindən nəfəs
ver mə nəticəsində oradan xaric olunan suyun miqdarı ağciyərin həyat tutumu 
kimi təq dim oluna bilər.
Mövzunun F blokundakı tapşırıqlardan II yaradıcı tətbiqetmə üçün istifadə olu
na bilər. Bu hesablama belə aparılır:
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Qana keçən O2 və xaric olan CO2 qazının hesablanması:
16 x 500 sm3 = 8000 sm3

1) 8000 sm3 ___ 100%
X ____________ 5%
X= 400 sm3 O2

2) 8000 sm3 ___ 100%
X ____________ 4%
X= 320 sm3 CO2

Siz qazlar mübadiləsi ilə bağlı digər məsələlər qura bilərsiniz.
Məsələn: 1) Normal şəraitdə insanın tənəffüs hərəkətləri zamanı udduğu və xaric 
etdiyi havada nə qədər oksigen qazı olar?
Cavab: 105 sm3; 80 sm3

2)  Tənəffüs zamanı qana keçən oksigen qazı 1500 sm3 olmuşsa, normada neçə 
tənəffüs hərəkəti baş vermişdir?

Cavab: 60 tənəffüs hərəkəti.
Ümumiləşdirmə və nəticələrdə mütləq vurğulayın:
Fiziki işlə məşğul olanlarda, xüsusən idmançılarda ağciyərin həyat tutumu daha 
çoxdur.
İdman gözəllikdir, sağlamlıqdır. İdmanla məşğul olaq.

Qiymətləndirmə  
  İzahetmə
  Ümumiləşdirmə

I II III IV

Ağciyərlərin həyat 
tutumunu çətin
liklə izah edir. 

Ağciyərlərin hə
yat tutumunu izah 
edər kən bəzi səhv
lərə yol verir. 

Ağciyərlərin həyat 
tutumunu müəlli
min köməyi ilə 
izah edir.

Ağciyərlərin həyat 
tutumunu tam və 
dolğun izah edir.

Qazlar mü ba di ləsinə 
dair hesablama
ları aparmaqda və 
ümumiləşdirmədə 
çətinlik çəkir.

Qazlar mü badi
ləsinə dair hesab
lamaları aparar
kən səhvlərə yol 
verir.

Qazlar mü ba di lə  si nə 
dair hesab la malar 
aparır, nə ti cəni mü
əllimin köməyi ilə 
ümumiləşdirir.

Qazlar mü ba dilə sinə 
dair hesablamala
rı aparar kən düz
gün he sab layır və 
nə ticələri ümu mi
ləşdirir.
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Dərsə başlayarkən A blokundakı mətn oxudula bilər. Şagirdlərin Həyat bilgisi  
fənnindən zərərli vərdişlərin orqanizmə vurduğu ziyan haqqında məlumatları 
var dır. Onlar siqaretin hansı fəsadlar verə biləcəyini, az da olsa, bilirlər. Ona görə 
də mətn oxudulduqdan sonra müxtəlif istiqamətləndirici suallarla onların yadına 
salı nan fikirlərin üzərinə yeni məlumatlar da əlavə olunması vacibdir. Motivasi
yanı aşa ğı dakı kimi də yarada bilərsiniz. Bu zaman şagirdlərə uyğunluğu müəy
yən et mə lərini tapşıra bilərsiniz. 

Tənəffüs orqanları Funksiyası
a) burun boşluğu 1) səs aparatı
b) qırtlaq 2) havanın nəmləndirilməsi
c) traxeya 3) qaz mübadiləsi
d) ağciyərlər 4) havaaparıcı yollar

Şagirdləri təd qi qata yönəltmək üçün B blokundakı tapşırığı yerinə yetirmələrini 
tapşırın. Onlar Pas ter kolbasının şəkli ilə tənəffüs orqanlarını müqayisə edib bu 
fikrə gəlməlidirlər ki, kolbanın dar boğazı mikro or qanizmləri tutub saxladığı, içə
ri buraxmadığı kimi, bizim də tənəffüs orqanlarımızın bir qismi tozu, xəstəlik
törədən mikroorqanizmləri tutub saxlamaq qabiliyyətinə malikdir. Xüsusən bu
run boş lu ğunun işini qabartmaq məqsədəuyğundur. Bunu C blokundakı mətni 
oxutmaqla da müəyyənləşdirmək olar. Mətn oxunarkən fasiləli oxu üsulundan 
istifadə edə bi lərsiniz. Bunu qrup işi şək lin də də aparmaq olar. Qruplarla müxtə
lif xəstəliklərin ad ları pay lanıb onlar haq qında mətndəki məlumatdan əlavə 
daha nələri bildiklərini yaz ma larını tapşıra bi lər siniz. Şagirdlərə pnevmoniya 
haqqında da məlumatın verilməsi zəruridir. Hətta onlardan bu xəstəliklər zamanı 
həkim məs lə hətindən əlavə hansı müalicə üsullarından istifadə edildiyini də so
ruşmaq olar. Onlar xəstəliklərdən qorunma yollarını da müəyyənləşdirə bilərlər.

4TƏNƏFFÜS ORQANLARIMIZI
QORUYAQ

Alt standartlar

2.1.2. Zərərli vərdişlərin insan orqanizminə mənfi təsirini izah edir.
3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticələri

  Siqaret, alkoqol və narkotiklərin tənəffüs orqanlarına mənfi təsirini izah edir. 
  Tə nəffüs orqanlarının qorunması qaydalarını izah edir.
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Müzakirələr zamanı tənəffüs orqanlarını qorumaq qaydaları ümumiləşdirilib dər
sin ümumi ləş dir mə və nəticələrin çıxarılması mərhələsində lövhədə və ya 
flipçartda ya zıla bi lər. Ola bilər ki, mətndə verilən qorunma yollarından daha çox 
qayda ve ril sin. Mə sələn, “epi demiyalar yayılıbsa, ağzımızı və burnumuzu bağlı 
saxla ma lıyıq”, “pey vəndlər vurdurmalıyıq” və s.
Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 2ci və 3cü 
tapşırıqlardan istifadə edə bilərsiniz. 
Ev tapşırığı kimi 1ci tapşırığın verilməsi də mümkündür.

Qiymətləndirmə 
  İzahetmə

 
I II III IV

Zərərli vərdişlərin 
tə nəffüs orqanla
rına ziyanını izah 
etməkdə çətinlik 
çəkir.

Zərərli vərdişlərin 
tə nəffüs orqan
larına ziyanını izah 
edərkən cüzi səhv
lərə yol verir. 

Zərərli vərdişlərin 
tənəffüs orqanları
na ziyanını müəl
limin köməyi ilə 
izah edir.

Zərərli vərdişlərin 
tənəffüs orqan
larına ziyanını tam 
və dolğun izah 
edir.

Tənəffüs orqan
larının qorunması 
qaydalarını izah 
edərkən qeyri 
dəqiqliyə yol verir.

Tənəffüs orqanla
rı nın qorunması 
qay dalarını izah 
edərkən kiçik səhv
lərə yol verir.

Tənəffüs orqanla
rının qorunması 
qay dalarını müəl
limin köməyi ilə 
izah edir.

Tənəffüs orqan
larının qorunması 
qaydalarını ətraflı 
izah edir.
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II TƏDRİS VAHİDİ. IV BÖLMƏ ÜZRƏ
QİYMƏTLƏNDİRMƏ VASİTƏLƏRİNƏ DAİR
NÜMUNƏLƏR

1. Tənəffüs orqanlarını adlandırın.

2.  Şəkildəki 1-ci və 2-ci adam üçün aşa ğıda söy lə ni lən lər dən han sı düz gün dür?

A) 1-ci adam nəfəs verir. 

B) 2-ci adam nəfəs alır.

C)  1-ci adamın diafraqma əzə ləsi bo şa lıb.

D)  2-ci adamın diafraqması yas tılaşıb.

E)  2-ci adamın qabırğaarası əzə lələri bo şalıb.

105

1-ci adam 2-ci adam
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3. Aşağıda tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən hansının əlamətləri göstə ril-
miş dir?

4. Aşağıda verilənləri doğru və səhv olaraq qruplaşdırın.

5. Hansı oxun istiqaməti düzgün seçilib?

6. Ağciyərlərin həyat tutumuna aid olanları seçin.

  Səsdə baş verən dəyişiklik
  Ağrılı quru öskürək
  Boğazda göynəmə

1. Orqanizmin enerjiyə tələbatı oksigenə olan tələbatı artırır.
2. Ağciyər havaaparıcı yollara aiddir.
3. Alveollarda qaz mübadiləsi həyata keçir.
4. Havaaparıcı yolda hava isinir və mikroorqanizmlərdən təmizlənir.
5. Burun boşluğunun iltihabı zamanı xəstədə yüksək hərarət müşahidə olunur.
6. Tənəffüsün tənzimi sinir və humoral yolla həyata keçir.

D______________   S_____________

1. Dəyişən hava   2. Qalıq hava  3. Ehtiyat hava
4. Təmiz hava   5. Əlavə hava

Qandakı oksigenin miqdarı ən çoxdur

Ağciyər 
arteriyasında

Aşağı boş 
venada

Yuxarı boş 
venada

Ağciyər 
venasında

Toxumadakı 
kapilyarlarda

1 32 4

5
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7. Hansı diaqram orta yaşlı insanda ağciyərin həyat tutumunu əks etdirir?

8. Nəfəs aldığımız havada 21% oksigen olduğunu bilərək bir dəfə sakit nəfəs 
aldıqda ağciyərə daxil olan oksigenin miqdarını hesablayın.

10.  İnsanda burunla qırtlaq arasında qalan hissənin iltihabı xəstəliyidir:
A) bronxit   B) faringit  C) vərəm
D) burun iltihabı  E) leykoz

9. Tənəffüs hərəkətləri artır:

3500

3000

2000

1500

1000

500

0

2500

I – Ağır fiziki iş zamanı

II – Sakit nəfəs aldıqda

III – Havada karbon qazı az olduqda

IV – Havada oksigenin miqdarı artdıqda

V – Şam meşəsində olarkən

107
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108

Bölmə 5. Həzm sistemi və maddələr 
mübadiləsi
Bölmə üzrə reallaşdırılmış məzmun  
standartları

 1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir. 
2.1.1.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah 

edir.
2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair 

təc rü bə lər və riyazi hesablamalar aparır, nəticələrini 
ümu mi ləş dirir.

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.
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Mövzunun əvvəlindəki sxemin müzakirəsi motivasiya məqsədilə verilmişdir. Dər
sə başlayarkən şagirdlərin fikrini verilmiş sxemə cəlb etmək lazımdır. Sxemdə 
sual işarəsinin yerinə yazılacaq “Qida maddələri” tapıldıqdan sonra dərslikdəki 
sual ların müzakirəsinə keçmək olar.
Motivasiya mərhələsində BİBÖ cədvəlindən də istifadə oluna bilər.  
Şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmaq üçün onların Həyat bilgisi və Bio lo giya fən
lərindən sağlam həyat tərzi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının insanın gün də lik 
“qida piramidası” haqqında öyrəndiklərini yada salmaq olar (bax: Bio lo gi ya – 6. 
səh. 159). Bu zaman qida piramidası slaydda (İKTdən istifadə imkanı ol ma dıq da 
löv hədə və yaxud flipçartda çəkilmiş formada da nümayiş etdirmək olar) təq dim 
olu naraq “Bu qida maddələrinin orqanizm üçün nə faydası var? Nə üçün bun lar 
bu cür sistemləşdirilib?” sualları ətrafında müzakirə təşkil oluna bilər. Şa gird lərin 
fi kir lərini lövhədə qeyd edərək düzgün fikirlərin altından xətt çəkmək və yaxud 
dai rə yə almaq məqsədəuyğundur. 
B blokundakı tapşırığın icrası məqsədilə sinifdəki şagirdləri 3 qrupa (saydan asılı 
olaraq) bölmək olar. Tapşırıq icra olunduqdan və nəticələri müzakirə edil dikdən 
sonra C blokundakı mətnin araşdırılmasını fasiləli oxu, İNSERT, ki çik qrup larda iş 
və s. üsullardan istifadə etməklə apara bilərsiniz. Müzakirə za ma nı əya ni 
vəsaitlərdən, elektron təqdimat və tablolardan istifadə edə bilərsiniz. İKTdən 
istifadə imkanı olarsa, aşağıdakı linki şagirdlərə nümayiş etdirmək olar. Bu 
linkdən 3cü mövzunun tədrisində də istifadə etmək mümkündür.
https://www.youtube.com/watch?v=xN_9hz53_Ks 
Dərsin məqsədlərini nəzərə alaraq məlumatın öyrənilməsi qruplarda da aparıla 
bilər. Bu zaman şagirdlərə zülallar, karbohidratlar, yağların orqanizm üçün 
faydası haq qında paylama materialı da təqdim oluna bilər. Araşdırma 
aparıldıqdan sonra dərslikdə verilmiş “İnsanın həzm sistemi” sxe mi nə keçid 
edilməli və bu sxem müzakirə olunmalıdır. 

1QİDA MADDƏLƏRİ VƏ HƏZM
ORQANLARI

Alt standartlar

1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir. 
3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticələri

  Həzm orqanlarını təsvir edir.
  Sağlamlığın qorunmasında düzgün qidalanmanın rolunu izah edir.
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Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 2ci və 4cü tap şırıqdan 
və yaxud standartın tələbinə müvafiq olaraq məqsədləri reallaşdırmağa xid mət 
edən  müx təlif tip tapşırıqlardan istifadə edə bilərsiniz.
F blokundakı 3cü tapşırıq evə verilə bilər. Bu tapşırığın nəticələrindən növbəti 
dərsdə istifadə etmək mümkündür. 

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiy mə t lən di rə bilərsiniz:

  Təsviretmə
  İzahetmə

I II III

Həzm orqanlarını ardı
cıl lıqla təsvir etməkdə 
çətinlik çəkir.

Həzm orqanlarını müəl
limin köməyi ilə təsvir 
edir.

Həzm orqanlarını sxe mə 
müvafiq ardı cıl lıq la təsvir 
edir.

Sağlamlığın qorunmasın
da düz gün qidalanmanın 
rolu nu çətinliklə izah edir.

Sağlamlığın qorunma
sın  da düzgün qida lan
ma  nın rolunu müəllimin 
suallarına əsasən izah 
edir.

Sağlamlığın qorunma sın
da düzgün qidala n manın 
rolunu nümu nələrlə izah 
edir.
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Siz mövzunun tədrisinə şagirdlərin əvvəlki mövzuya aid biliklərini yoxlayaraq da 
başlaya bilərsiniz. Bu nun üçün lövhədə “İnsanın həzm sistemi” sxeminin bir neçə 
qrafası boş (ağız, mədə, yoğun bağırsaq) göstərilə bilər. Şagirdlərə sxemin ta
mam lanması tək lif olunur. Bunun üçün sxem MİMİO qurğusu va si tə silə (inter ak
tiv lövhə və ya adi lövhədə) təqdim oluna bilər. 
Tədqiqat “Ağız boşluğunda həzm prosesi necə gedir?” sualı ətrafında aparıl ma lı dır.
Tədqiqata B blokundakı laboratoriya işi ilə davam etmək olar. Laboratoriya işi nin 
icrasından sonra C blokundakı mətnin araşdırılmasını fasiləli oxu, kiçik qrup larda 
iş və s. üsullardan istifadə etməklə apara bilərsiniz. Müzakirə zamanı əya ni və
saitlərdən, elektron təqdimat və dişlərin quruluşunu əks etdirən tablodan 
istifadə edə bilərsiniz. 
Bu mərhələdə videogörüntünün iz lən mə si şa girdlərdə öyrəndiklərini ümu mi ləş
dirməyə imkan verəcək və uzun müddət yad da qa lan edəcək. 

Tədqiqatın aparılması məqsədilə F blokundakı 3cü və 4cü tapşırıq lar dan və 
onlara uyğun başqa tapşırıqlardan istifadə edə bilərsiniz. Hazırlanmış tapşırıqlar 
qrupda icra oluna bilər.
Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 2ci tapşırıq icra oluna bi lər. Vax
tın azlığını nəzərə alaraq tapşırıq lövhədə kollektivlə ye rinə ye ti rilə bilər. 
F blokundakı 1ci tapşırıq evdə icra oluna bilər.  

2AĞIZ BOŞLUĞUNDA HƏZM

Alt standartlar

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir. 
2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və riyazi 

hesablamalar aparır, nəticələrini ümumiləşdirir.
3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticələri

  Ağız boşluğunda gedən həzm prosesini izah edir.
  Ağız boşluğunda gedən həzmə dair təcrübə aparır, nəticələrini ümumiləşdirir.
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Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiymət lən di rə bilərsiniz:

  Ümumiləşdirmə
  İzahetmə

I II III

Ağız boşluğunda gedən 
həz mə dair təcrübə 
aparmaqda və nəticələrini 
ümu mi ləşdirməkdə çə tin lik 
çə kir.

Ağız boşluğunda ge dən 
həzmə dair təcrübə 
apa rır, nə ticələri ümu mi
ləş dirərkən kiçik səhv
lərə yol verir.

Ağız boşluğunda gedən 
həzmə dair təcrübə 
apa rır, nəticələri sərbəst 
ümu miləşdirir.

Dişləri qorumaq qaydaları
nı çətinliklə izah edir.

Dişləri qorumaq qayda
larını müəllimin sual
larına əsasən izah edir.

Dişləri qorumaq qayda
larını nümunələrlə izah 
edir.

Ağız boşluğunda gedən 
həzm prosesini çətinliklə 
izah edir.

Ağız boşluğunda ge dən 
həzm prosesini izah 
edərkən səhvlərə yol 
verir.

Ağız boşluğunda ge
dən həzm prosesini 
ardıcıllıqla sərbəst izah 
edir.
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Şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmaq məqsədilə onlara 6cı sinif Biologiya kur
sundan əldə etdikləri bilik və bacarıqları xatırlatmaq yerinə düşər. Bu məqsədlə 
çə yirtkədə, qurbağada, quşlarda və qaramalda həzm sistemini əks etdirən şəkil
lər dən və yaxud da elektron təqdimatdan istifadə oluna bilər. Şagirdlərin diqqə
tini, əsa sən, heyvanlarda qidalanma tipi ilə əlaqədar həzm sistemindəki dəyişik
liklərə (ot ye yən heyvanlarda bağırsağın uzun olması) yönəltmək məqsədəuy
ğundur. 
Motivasiya mərhələsində BİBÖ cədvəlindən istifadə oluna bilər. 
Tədqiqat “İnsanın mədə və bağırsaqlarında həzm prosesi necə gedir?” sualı ət
ra fında aparılmalıdır.
B blokundakı praktik işə başlamazdan öncə şagirdlər şərtlə yaxşıca tanış olmalı 
və məqsəd aydın olmalıdır. Bu məqsədlə işin icrasına başlamazdan öncə bu 
praktik işi əks etdirən videomaterial da nümayiş etdirilə bilər. Praktik iş icra 
olunduqdan son ra şagirdlər sualları cavablandıraraq ümumiləşdirib təqdim et
məlidirlər. Şa gird lə rin gəldikləri nəticələr müzakirə olunmalıdır. 
C blokundakı mətnin araşdırılmasını fasiləli oxu, kiçik qruplarda iş və s. üsul
lardan istifadə etməklə apara bilərsiniz. Müzakirə zamanı əyani vəsaitlərdən, 
elekt ron təqdimat və tablolardan istifadə edə bilərsiniz. Tədqiqatın aparılması 
məq sədilə F blokundakı 1ci tapşırıqdan və yaxud aşağıdakı cədvəldən istifadə 
oluna bi lər.

3MƏDƏ VƏ BAĞIRSAQLARDA HƏZM

Alt standartlar

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir. 
2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və riyazi 

hesablamalar aparır, nəticələrini ümumiləşdirir.

Təlim nəticələri

  Mədə və bağırsaqlarda gedən həzm prosesini izah edir.
   Mədə və bağırsaqlarda gedən həzmə dair təcrübə aparır, nəticələrini ümu mi ləş di rir.
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Həzm orqanları Quruluşu Funksiyası

Ağız boşluğu
Udlaq
Qida borusu
Mədə
Nazik bağırsaq
Yoğun bağırsaq

F blokundakı 2ci tapşırıqdan yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində istifadə oluna 
bi lər. 3cü tapşırığı isə şagirdlər evdə icra edə bilərlər.

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiymət lən di rə bilərsiniz:

  Ümumiləşdirmə
  İzahetmə

I II III IV

Mədə və bağır
saqlarda ge dən 
həzm prosesinə dair 
təcrübə aparmaq
da və nə ticələrini 
ümu mi ləş dir mək də 
çətinlik çə kir.

Mədə və bağır
saqlarda gedən 
həzm prose si
nə dair təcrübə 
apa rır, nə ticələri 
ümu mi ləş di rər
kən kiçik səhv lərə 
yol verir.

Mədə və bağır
saqlarda gedən 
həzm prose si
nə dair təcrübə 
apa rır, nəticələrini 
müəllimin köməyi 
ilə ümumiləşdirir.

Mədə və bağır
saqlarda gedən 
həzm prosesinə 
dair təcrübə 
apa rır, n əti cələri 
sərbəst ümu mi
ləş dirir.

Mədə və bağır
saqlarda ge dən 
həzm prosesini çə
tin liklə izah edir.

Mədə və bağır
saqlarda gedən 
həzm prosesini 
izah edərkən 
səhv lərə yol verir.

Mədə və bağır
saqlarda gedən 
həzm prosesini 
müəllimin köməyi 
ilə izah edir.

Mədə və bağır
saqlarda gedən 
həzm prosesini 
ar dıcıllıqla sər
bəst izah edir.
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Dərsə A blokundakı mətnlə başlamaq olar. Bu mərhələdə beyin həmləsi üsu lun
dan istifadə olunur. Şagirdlərin fərziyyələri lövhədə və yaxud da flipçartda qeyd 
olunmalıdır.    
B blokundakı tapşırıq kollektivdə və yaxud da qrupda icra oluna bilər. Bu məq
səd lə tapşırıq başqa formada da verilə bilər.
Şagirdlərin 6cı sinif Biologiya kursundan vitaminlər haqqında bəzi bilik və ba
ca rıqlara malik olduqlarını nəzərə alaraq aşağıdakı cədvəli tamamlamaları da 
tap şı rı la bilər. 

Ərzaqlar Vitaminlər

İspanaq, qaraciyər, kərə yağı, balıq yağı, süd A

Fındıq, yerfındığı,  kartof, ət, yumurta B1

Kəsmik, yumurta, süd, kəpək, qaraciyər, kahı B2

Dənli bitkilər, gavalı, balıq, yumurta, qaraciyər B6

Çiy tərəvəz və meyvələr C

Qaraciyər, yumurta sarısı, tərəvəz, meyvə, balıq yağı D

Cədvəlin “Vitaminlər” hissəsi boş verilməlidir.
Qruplarla iş zamanı C blokundakı mətnin araş dırıl ması üçün fasiləli oxu üsu
lundan istifadə etmək müm kündür. Müzakirə zamanı əya ni vəsaitlərdən, elek
t ron təqdimat və tablolardan istifadə edə bilərsiniz. Təd qi qatı qruplarda və 
yaxud cüt lərdə də aparmaq olar. Bu zaman B blokundakı tap şı rığın davamı icra 
oluna bi lər. Şagirdlər dərslikdəki mətn dən və paylama mate ri alın dan istifadə 
etməklə cəd vəlin sonuncu qrafasını ta mam la malıdırlar. Məsələn: 

4VİTAMİNLƏR

Alt standart

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticəsi

  Sağlamlığın qorunması baxımından sağlam qidalanma qaydalarını izah edir.
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Vitaminlər olan ərzaqlar Vitaminlər Vitamin çatışmadıqda baş 
verən fəsadlar

İspanaq, qaraciyər, kərə yağı, 
balıq yağı, süd A Gözün zəifləməsi

Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 3cü tapşırıq icra oluna bilər. 
Vaxtın azlığını nəzərə alaraq tapşırıq elektron lövhədə kollektivlə yerinə yetirilə 
bilər. F blokundakı 1ci tapşırıq evdə icra oluna bilər.  

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar  
üzrə qiymət lən dirə bilərsiniz:

  İzahetmə

I II III IV

Sağlamlığın qo
run ması ba xı mın 
dan sağlam qi  da
lanma qayda larını 
çətinliklə izah edir.

Sağlamlığın qo
runma sı ba xı mın
dan sağ lam qi  da
lanma qaydala rını 
izah edərkən  
səhvlərə yol verir.

Sağlamlığın qo
run ma sı ba xı
mın dan sağ lam 
qi da lan ma qay
da larını mü əl limin 
su al la rına əsa sən 
izah edir.

Sağlamlığın qo
run ma sı ba xı mın
dan sağ lam qi  da
lanma qayda larını 
fakt larla izah edir.
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A blokunda verilmiş motivasiya ilə şagirdlərdə idraki fəallıq yarada bilərsiniz. 
Motivasiya məqsədilə şagirdlərə rəngli stikerlər paylayıb onlara şəxsi gigiyena 
qaydalarını yazmalarını tapşıra bilərsiniz. Şagirdlər rəngli stikerlərə yaz dıqlarını 
lövhədə asılmış flipçarta yapışdıra bilərlər. Bu zaman “Gigiyena qay da larına əməl 
etmədikdə hansı xəstəliklər baş verir?” sualına şagirdlərin verdikləri ca vablar löv
hədə qeyd oluna bilər. Şagirdlərin fikirlərini həzm sisteminin xəs təliklərinə yö
nəlt mək lazımdır. 
Motivasiyanı aşağıdakı kimi də yaratmaq mümkündür.

Tədqiqat “Həzm orqanlarının qorunması üçün hansı qaydalara əməl olun ma
lıdır?” sualı ətrafında aparılmalıdır. 
Tədqiqat məqsədilə verilmiş B blokundakı tapşırıq kollektivdə və yaxud da 
qrupda icra oluna bilər. Tapşırıq qrupda icra olunarsa, şagirdlərə sirroz, vəba, 
hepatit, dizenteriya xəs tə likləri ilə yanaşı, qastrit, mədə xorası, xolesistitlə bağ lı 
pay lama ma terialı (eyni zamanda C blokundakı nəzəri materialdan is ti fadə olu
na bilər) təq dim oluna bilər. Şagirdlərin tədqiqatının nəticələri müzakirə olun
ma lıdır.  

5
Alt standart

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticəsi

  Həzm orqanlarının qorunması qaydalarını izah edir.

həzm kanalı

ağız  qida 
borusu

bağırsaqlar

 yoğun
bağırsaq 

  udlaq

həzm kanalından
 kənarda yerləşən 

həzm vəziləri

İnsanın həzm sistemi

HƏZM ORQANLARIMIZI QORUYAQ
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Ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində elektron təqdimatdan, video ma te rial
dan istifadə etmək məqsədəuyğundur. C blokundakı “Həzm orqanlarımızı qo ru
maq üçün” başlığı altında verilmiş qaydaların slaydda təqdim olunması 
məsləhətdir. Bu zaman hər bir qayda oxunduqca müzakirə olunması 
məqsədəuyğundur. Məsələn: “dişləri və ağız boşluğunun sağlamlığına fikir 
verməli” qaydası oxunarkən şagird lərin bu məqsədlə nə etdikləri müzakirə edilə 
bilər. Müzakirələrdə açıq sual lardan istifadə etmək mütləqdir.
F blokundakı 1ci və 3cü tapşırıqlardan yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində is ti
fadə edə bilərsiniz.
Ev tapşırığı olaraq F blokundakı 2ci tapşırığı və yaxud qurd xəs tə liklərinin 
müalicəsində istifadə olunan dərman bitkiləri haqqında məlumat top la ma larını 
tapşıra bilərsiniz.

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar 
üzrə qiymət lən di rə bilərsiniz:

  İzahetmə

I II III IV

Həzm orqanları
nın qorunması 
qay da  la rını çə tin
lik lə izah edir.

Həzm orqanları nın 
qorunması qay  da
larını izah edərkən 
səhvlərə yol verir.

Həzm orqanları nın 
qo run ması qay   
da larını mü əl  li min 
su allarına əsa   sən 
izah edir.

Həzm orqanları
nın qorunması 
qay  da larını fakt
larla izah edir.
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Mövzuya başlamaq üçün şagirdlərlə birlikdə dərslikdəki şəkilləri və sualları 
müzakirə edə bilərsiniz. Bu məqsədlə əyani olaraq uşaqların çox sevdiyi meyvə 
şi rəsi, süd məhsulları, günəbaxan tumları və s.dən də istifadə etmək olar. 
Şagird lə rin qeyd etdikləri fikirləri lövhədə yazaraq “qidanın verdiyi enerji” 
fikrində da ya na raq “Sizcə, buna nə ehtiyac var? Nəyə görə bunun qeyd 
olunmasına ehtiyac var?” sualları ətrafında müzakirə aparılmalıdır. 
Motivasiyanı beyin həmləsi üsulundan da istifadə etməklə yarada bilərsiniz. Bu 
məqsədlə “Canlı orqanizmlərin əsas həyat xüsusiyyətləri hansılardır?” sualı ilə 
şagirdlərə müraciət etmək olar. Şagirdlərin qeyd etdikləri xüsusiyyətlər lövhədə 
qeyd olunaraq maddələr mübadiləsi üzərində dayanılmalı və tədqiqat “İnsan 
or qanizmində maddələr mübadiləsi və enerji çevrilmələri necə gedir?” sualı 
əsasında aparılmalıdır.
B blokundakı tapşırıq cütlərdə və yaxud da kiçik qruplarda yerinə yetirilə bilər. 
C blokundakı mətnin araşdırılmasını fasiləli oxu, kiçik qruplarda iş və s. 
üsullardan istifadə etməklə apara bilərsiniz. Müzakirə zamanı əyani 
vəsaitlərdən, elektron təqdimatdan istifadə edə bilərsiniz. Tədqiqat fərdi 
şəkildə davam etdirilə bilər. Bu zaman “Bəzi ərzaqların verdiyi enerji” cədvəlinə 
əsasən hər bir şagird bir gün ərzində yediyi qidaların siyahısını və miqdarını 
tərtib edərək gün ərzində bu qidaların verdiyi enerjini hesablaya bilər.
Bu mərhələdə şagirdlərin 7ci sinif Həyat bilgisi fənnindən öyrəndikləri “Ener ji 
itmir, heçdən yaranmır. O, bir şəkildən digər şəklə çevrilir” fikrini xatırlatmaq la
zımdır.
Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı tapşırıqdan və yaxud 
standartın tələbinə müvafiq olaraq məqsədləri reallaşdırmağa xidmət edən  
müxtəlif tip tap şırıqlardan istifadə edə bilərsiniz.

6
Alt standart

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

Təlim nəticəsi

  İnsan orqanizmində gedən maddələr mübadiləsi və enerji çevrilmələrini  izah edir.

MADDƏLƏR MÜBADİLƏSİ VƏ
ENERJİ ÇEVRİLMƏLƏRİ
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F blokundakı tapşırıqların kollektivlə yerinə yetirilməsi məqsədəuyğundur. 
Verilmiş tapşırıqların hər üçü əsaslandırma tələb edir. Ona görə də “düzdür” 
deyib keçməyin. Nəticəni mütləq müzakirə edin.
F blokundakı 3cü tapşırıq evdə icra oluna bilər. 

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiymət lən di rə bilərsiniz:

  İzahetmə

I II III IV

İnsan orqa niz
min də ge dən 
mad dələr mü
ba diləsi və enerji 
çev rilmələrini çə
tinliklə izah edir.

İnsan orqanizmin
də ge dən mad
dələr mü ba
diləsi və enerji 
çevrilmələrini izah 
edər kən səhvlərə 
yol verir.

İnsan orqanizmin
də ge dən maddə
lər mü ba diləsi və  
enerji çev ril mə
lə  rini müəllimin 
sual la rına əsa sən 
izah edir.

İnsan or qa niz min
də ge dən mad də
lər müba di ləsi və 
ener ji çevril mələ
rini faktlarla izah 
edir.
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II TƏDRİS VAHİDİ. V BÖLMƏ ÜZRƏ
QİYMƏTLƏNDİRMƏ VASİTƏLƏRİNƏ 
DAİR NÜMUNƏLƏR
1. Rəqəmlərə uyğun gələn orqanları yazın.

2.  Düzgün fikri seçin.

3.  Hansılar həzm vəzilərinə aiddir:

4.  Cümlələrdə buraxılmış sözləri yazın.

5.  Yetkin insanda sayları 1:1 nisbətində olan diş qruplarını qeyd edin.

A) Nazik bağırsaq yoğun bağırsaqdan sonra yerləşir.
B) Mədə şirəsinin tərkibində xlorid turşusu, selik və fermentlər var.
C) Mədə qarın boşluğunda sağ tərəfə meyilli yerləşir.
D) Yoğun bağırsaq 2 hissədən ibarətdir.

A) tüpürcək, tər, piy və mədə vəziləri
B) süd, tər, piy, bağırsaq vəziləri
C) hipofiz, qalxanabənzər, mədəaltı vəzi, qaraciyər
D) cinsiyyət, böyrəküstü, qalxanabənzər və mədəaltı vəzi
E) tüpürcək, mədə, mədəaltı və bağırsaq vəziləri

Paxlavanı dişlədim və ... başladım. Ağızda ilk ... prosesi başladı. Paxlava kiçik 
hissələrə ayrıldı və içindəki ... kimyəvi çevrilməyə uğradı. Ağızda dəyişilmiş qida 
... itələnib ... ötürüldü. Qida ... keçib ... düşdü.
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1) ________________________
2) ________________________
3) ________________________
4) ________________________
5) ________________________
6) ________________________
7) ________________________
8) ________________________
9) ________________________
10) ________________________
11) ________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

1

3

4

2

5

6

7

8
9

10

11
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ağız boşluğu qida borusundan sonra yerləşir

mədə onikibarmaq bağırsaq

nazik bağırsağın başlanğıcı öd hazırlayır

kor bağırsaq yoğun bağırsağın bir hissəsi

qaraciyər udlağa açılan orqan

6.  Qidalar mədədə hansı mühitdə həzmə uğrayır?

7.  Mədədə baş verməyən prosesi seçin.

8.  Uyğunluğu müəyyən edin.

9.  Boşluqları doldurun.

10.  Qidaların hansı vitaminlərlə zəngin olduğunu müəyyənləşdirin.

A) qələvi  B) turş  C) neytral  D) zəif qələvi

A) süd yağlarının həzmi
B) zülalların həzmi
C) qidanın fiziki dəyişikliyi
D) zeytun yağının həzmi
E) turşu ifrazı

ağız

nazik 
bağırsaq

qida borusu

?

?

?

?

1. _____________
2. _____________

3. _____________

7. _____________
4. _____________

5. _____________ 6. _____________122
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Bölmə 6. İfrazat sistemi  
Bölmə üzrə reallaşdırılmış məzmun  
standartları

2.1.1.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah 
edir.

2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair 
təc rü bələr və riyazi hesablamalar aparır, nəticələrini 
ümu mi ləş dirir.

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.
4.1.1.  Mühit amillərini və onun insan orqanizminə təsirini izah 

edir. 



124

İFRAZAT SİSTEMİ

Motivasiya yaratmaq üçün mövzunun A blokundakı mətni şagirdlərdən birinə 
oxudub orada verilmiş suallar ətrafında müzakirə təşkil edə bilərsiniz. Suallar ar
dıcıl ve rilərək müxtəlif cavablar alınacaq. Cavablar alındıqca düzgün cavab qeyd 
olunur və növbəti sual ətrafında müzakirə başlanır.
Tədqiqata başlamaq üçün “Bu maddələrin orqanizmdən atılmasında hansı or
qan lar iştirak edir?” sualı ətrafında müzakirə təşkil edin.  Bu zaman lövhədə aşa
ğı dakı sxemi qura bilərsiniz.

Bundan sonra diqqəti böyrəklərin üzərində cəmləşdirin.
Şagirdlərə belə bir sual verə bilərsiniz: Heyvanlarda böy rəklər hansı funksiyanı 
yerinə yetirir və hansı orqanlar sisteminə aid edilir? Onların ca vablarını dinləyib 
sonda düzgün cavabın üstündə dayanın. Onların cavablarını al dıq dan son ra 
şəkillər, tablolar, slaydlar, modellər və s. vasitəsilə sidikifrazat orqan larını nü
mayiş etdirin və B blokundakı tapşırığı yerinə yetirməyi onlara tapşırın. 

1 BƏDƏNİMİZİ TƏMİZLƏYƏNLƏR

Alt standart

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

Təlim nəticəsi

   İnsan orqanizmində gedən ifrazat prosesini izah edir.

ağciyərlər

bağırsaqlar

tər vəziləri

qaraciyər

böyrəklər

Maddələr mübadiləsi 
məh sul larının orqa

nizmdən xaric olunma
sında iş tirak edən 

orqanlar
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Tapşırıq ye rinə yetirildikdən sonra hər bir orqanın funksiyasının nədən ibarət 
oldu ğunu mü zakirə edin. Onların verdikləri cavabları (şəklə əsasən) verilmiş 
sxemi oxut maqla də qiq ləşdirin. Tədqiqat məqsədilə F blokundakı 2ci tap
şırıqdan istifadə etmək olar. Bu tapşırığa əlavələr edə bilərsiniz: 

   Sidik burada toplanır: _______________________
   Sidik burada yaranır: _________________________
   Geriyə sorulma burada baş verir: ___________

Şa girdlərin araşdırmalarını sonuncu sxemlə dəqiqləşdirin.
Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 3cü tapşırıqdan istifadə etmək 
məqsədəuyğundur. Cavab – ağciyərdir. Tapşırıqları özünüz də hazırlaya bi
lərsiniz. 

Qiymətləndirmə
   İzahetmə

 
I II III IV

İfrazat orqanları
nın funk siyalarını 
izah edər kən bəzi 
səhvlərə yol verir.

İfrazat orqanla rı
nın funk siyalarını 
sistemli izah edir,  
cüzi səhvlərə yol 
verir.

İfrazat orqanları
nın funk siya larını 
müəllimin kö mə yi 
ilə izah edir.

İfrazat orqanla rı
nın funk siyalarını 
sistemli izah edir.
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Motivasiya mərhələsində dərsə başlamaq üçün şagirdlərin canlılar aləmində ta
nıdığı ifrazat orqanlarını yada salmaq faydalı ola bilər. Bunun üçün mövzunun A 
blokundakı şəkillərdən, müxtəlif slaydlardan, plakatlardan, elektron təqdimatlar
dan istifadə edə bilərsiniz. Əgər əlinizdə resurs azdırsa və ya yoxdursa, sadəcə, 
sual lar dan istifadə etməklə də bunu edə bilərsiniz.
Burada məqsəd heyvanlar aləmində ifrazata xidmət edən müxtəlif orqanların ol
masını yada salmaqdır. Cavablar alındıqdan sonra “İnsan böyrəyi şəkildəkilərdən 
hansına daha çox oxşar olar?” sualı ilə insanın böyrəklərinin formaca məməlilə
rin böyrəyinə oxşadığı cavabını şagirdlərdən aldıqdan sonra B blokundakı tapşı
rığı yerinə ye tir mələrini tapşıra bilərsiniz.
Şagirdlər tapşırığı yerinə yetirib suallara cavab tapırlar. Onlar böyrəyin içində 
olan damarlarda qanın rənginin fərqli olduğunu görürlər və böyrəklərin zərərli 
məhsulları çıxara bilməməsi nəticəsində nə baş verəcəyini müzakirə edirlər. Böy
rəklərin quruluşu C blokundakı mətnin oxudulması və ya sizin izahınızla daha da 
aydınlaşdırılır. Mətndə olan böyrəklərin qanı haradan alması, böyrəkdən çıxan 
qa nın hansı damara daxil olması xüsusi vurğulanmalıdır. Bu zaman hətta qeyd 
edə bi lərsiniz ki, böyrək venasında digər damarlara nisbətən mineral duzların 
qatılığı daha az dır. Mövzuda yer almış şəkillərə uyğun suallar verin və onların 
hər birini tam mə nim sət mə yə nail olun. Nefronun quruluşunu özünüz izah 
edin, ilk və son sidiyin əmələ gəl mə mexanizmini tam aydınlığı ilə mənim
səmələrinə çalışın.
Sidiyin orqanizmdən xaric olma mexanizmini aydınlatmağa çalışın. Bunun üçün 
belə bir sual verə bilərsiniz: “Sidik kisəsi saya əzələdən təşkil olunduğu hal da, si

2 BÖYRƏKLƏRİN QURULUŞU,
SİDİYİN ƏMƏLƏ GƏLMƏSİ

Alt standartlar

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və riyazi 
hesablamalar aparır və nəticələrini ümumiləşdirir.

Təlim nəticələri

   İnsanda sidik-ifrazat prosesini izah edir.
   İfrazata dair hesablamalar aparır və nəticələrini ümumiləşdirir.



127

BİOLOGİYA 8

dik ifrazının iradi olmasının səbəbi nədir?” Onların cavablarını lövhədə və ya 
flipçart kağızında qeyd edin. Mətnin sərbəst oxunulmasına və dərk olunmasına 
nail olmaq üçün bütün mövzunu əhatə edən səhv və düz fikirlər yazılmış tapşı
rıq hazırlaya bilərsiniz. Şagird səhvi tapmalı və düzəltməli olacaq. Ümumiləşdir
mə mərhələsində nəticələr müzakirə olunmalıdır.
F blokundakı 2ci və 4cü tapşırıqları yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində verə bi
lər si niz. 2ci tapşırığın cavabı belə olacaq: 720 l. Çünki bir dəqiqədə 1 böyrək
dən 0,5 l qan keçir.

Qiymətləndirmə 

  İzahetmə
  Ümumiləşdirmə

I II III IV

İfrazat prosesini 
izah etməkdə 
çə tinlik çəkir.

İfrazat prosesi
ni izah edərkən 
səhvlərə yol ve rir.

İfrazat prosesini 
müəllimin köməyi 
ilə izah edir. 

İfrazat prosesini 
tam və ətraflı 
izah edir.

Hesablamala
rı apardıqda 
qeyri dəqiqliyə 
yol verdiyindən 
ümumiləşdirmə 
apara bilmir.

Hesablamalar 
apa rır, nəti cəni 
çətinliklə ümu
miləşdirir. 

Hesablama
nı müəllimin 
istiqamə tinə 
əsasən yerinə 
yetirir, nəticələri 
ümumiləşdirir.

Hesablamaları 
dəqiq apa rır və 
nəticələri sərbəst 
ümumiləşdirir.
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Dərsə A blokunu oxutmaqla başlamaq olar. İdraki fəallıq yaratmaq üçün blok da kı 
sualla müraciət oluna bilər. Şagirdlərin verdiyi cavablar ətrafında müzakirə ap a ra 
bilərsiniz. Ola bilər ki, şagirdlərin dializ haqqında heç bir məlumatları yoxdur. Bu 
zaman onlara dializ haqqında məlumat verə bilərsiniz. Mövzunun müzakirəsi nə
ti cə sində o qənaətə gəlinəcək ki, əgər dializ olunmasa, insan ölə bilər. Çünki la
zım sız məh sullar orqanizmdən kənara atılmadıqları üçün orqanizm zəhərlənir və 
məhv olur.
Tədqiqata başlamaq üçün “Böyrəklərimizi və ümu miyyətlə, sidikifrazat siste mi
mizi necə qoruya bilərik?” sualı ətrafında müza kirə aparılır və C blokunda ve rilmiş 
nəticəyə gəlinir. Müzakirələr zamanı şagirdlərin ca vab larını qeyd etməniz va cibdir. 
Nəticəyə gəlmək üçün əvvəl onların cavabları ilə mətndəki yazılanlar mü qayisə 
olunur. Əgər cavablar içində əskik olanlar varsa, onlar xüsusi vurğu lan ma lıdır.
Böyrək xəstəliklərinin əlamətləri C blokunda verilmişdir. Bunu da müzakirə şək
lində apara bilərsiniz. İstəsəniz, mətndə olan parçanı da oxuda bilərsiniz.
Respublikamızın əhalisi arasında böyrək daşlarından əziyyət çəkənlərin sayı çox 
olduğundan bunun üstündə dayana bilərsiniz. Əgər regionunuzda olan sular 
cod sulardırsa, böyrək daşlarının əmələ gəlməsinin əsas səbəbi budur. Bunu 
xüsusi vur ğulayın. Böyrək daşlarını salmaq üçün xalq təbabətində istifadə 
olunan dərman bit kilərini də şagirdlərin yadına sala bilərsiniz. Pielonefrit və sistit 
xəstəlikləri haqqında da şagirdlərə məlumat verilməsi vacibdir. Yekunlaşdırma 
zamanı fikirləri ümu miləşdirərkən böyrəklərinizi qorumaq üçün qaydaları 
şaxələndirmə üsulu ilə də apara bilərsiniz.
Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 3cü və 5ci tapşı rıqlar 
sinifdə yerinə yetirilə bilər.

3 BÖYRƏKLƏRİMİZİ QORUYAQ

Alt standartlar

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

4.1.1. Mühit amillərini və onun insan orqanizminə təsirini izah edir.

Təlim nəticələri

   İfrazat orqanlarının qorunma qaydalarını izah edir.
   Mühit amillərinin ifrazat orqanlarına təsirini izah edir.
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2ci tapşırığı ev tapşırığı kimi verə bilərsiniz, şagirdlər ailə üzvləri və yaxud 
tanışları ilə verilmiş suallar əsasında reportaj hazırlayıb həmin reportajı növbəti 
dərsdə müzakirə edə bilərlər.

Qiymətləndirmə

  İzahetmə
 

I II III

İfrazat orqanla rı nın 
qorunması qay dalarını 
çə tinliklə izah edir.

İfrazat orqanla rı nın qo
runması qay dalarını bəzi 
səhvlərlə izah edir.

İfrazat orqanla rının 
qo runması qaydala rını 
tam və ət raflı izah edir.

Mühit amillərinin ifra
zat orqanlarına təsirini 
müəllimin köməyi ilə 
izah edir. 

Mühit amillərinin ifrazat 
or qanlarına təsirini ki çik 
səhv lərlə izah edir.

Mühit amil lə rinin if ra
zat or qanlarına təsiri ni 
düzgün izah edir.
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Bölmə 7. Cinsiyyət sistemi
Bölmə üzrə reallaşdırılmış məzmun  
standartları

1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir. 
2.1.1.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah 

edir.
3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.
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1ÇOXALMA VƏ ÇOXALMA
ORQANLARI

Alt standart

1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir.

Təlim nəticəsi

  İnsanın çoxalma orqanlarını təsvir edir.

Mövzunun əvvəlindəki sxemin müzakirəsi motivasiya məqsədilə verilmişdir. Dər
sə başlayarkən şagirdlərin fikrini verilmiş sxemə cəlb etmək lazımdır. Sxem d ə ki 
şəkillər qruplaşdırıldıqdan sonra dərslikdəki sualların müzakirəsinə keçmək olar.
Motivasiya mərhələsində beyin həmləsi üsulundan da istifadə etmək olar. Bu 
məqsədlə şagirdlərə 6cı sinif Biologiya kursundan çoxhüceyrəli heyvanların ço
xal ması haqqında suallar vermək olar:
– Çoxhüceyrəli heyvanlarda cinsi çoxalma necə gedir?
– Erkək və dişi cinsi hüceyrələr necə adlanır?
– Cinsi çoxalmanın qeyricinsi çoxalmadan fərqi nədir?
Tədqiqat “İnsanda çoxalma hansı yolla gedir?”, “Çoxalma orqanları han sı lar dır?” 
sualları ətrafında aparılmalıdır.
B blokundakı tapşırığın icrası üçün tablodan və yaxud elektron təqdimatdan 
istifadə olunmalıdır. Tədqiqat kollektivdə icra oluna bilər. Şagirdlər cinsiyyət 
sisteminin şəkillərini müşahidə etdikdən sonra dərslikdəki sualları cavab lan dır
ma lı dırlar. Bu zaman onlar aşağı siniflərdən əldə etdikləri biliklərə də əsas lan ma
lı dırlar. Şa girdlərin fikirlərini lövhədə qeyd etmək vacibdir. Bu məqsədlə lövhədə 
üç sü tun lu cədvəl quraraq 1ci sualın cavabını birinci sütuna, 2ci sualın cavabını 
2ci sütu na, 3cü sualın cavabını 3cü sütuna yaza bilərsiniz. 
C blokundakı nəzəri materialın araşdırılmasını fasiləli oxu, kiçik qruplarda iş və s. 
üsullardan istifadə etməklə apara bilərsiniz. Müzakirə zamanı əyani vəsait lər dən, 
elektron təqdimat və tablolardan istifadə etmək vacibdir.  
Nəzəri məlumatla tanışlıq fərdi şəkildə səhv fikirlərin seçilərək düzlə əvəz 
olunması ilə də yerinə yetirilə bilər. Məsələn:

  İnsanda çoxalma iki mərhələyə bölünür. 
  Spermatozoid hərəkətsizdir.
  Yumurtahüceyrə və spermatozoid gözlə görünür.
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  Yumurtahüceyrə sitoplazma və nüvədən ibarətdir. 
Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində  F blokundakı 1ci, 2ci və 4cü tap şı
rıq lardan, yaxud standartın tələbinə müvafiq olaraq, məqsədləri reallaşdırmağa 
xid mət edən müxtəlif tip tapşırıqlardan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn:
1. Çoxalma   A. Yumurtalıqda əmələ gəlir.
2. Spermatozoidlər  B. Yumurtahüceyrə əmələ gətirir.
3. Toxumluqlar   C. Özünə oxşarları əmələ gətirir.
4. Yumurtahüceyrə  D. Spermatozoid əmələ gətirir.
5. Yumurtalıqlar  E. Toxumluqda əmələ gəlir. 

F blokundakı 3cü tapşırıq evə verilə bilər. 

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar 
üzrə qiymət lən dirə bilərsiniz:

  Təsviretmə

I II III IV

İnsanın çoxalma 
orqanlarını təsvir 
etməkdə çətinlik 
çəkir.

İnsanın çoxal
ma orqanlarını 
müəyyən səhv
lərlə təsvir edir.

İnsanın çoxalma 
orqanlarını müəl
limin köməyi ilə 
təsvir edir.

İnsanın çoxal
ma orqanla rı nı 
sxemə müvafiq 
ardı cıllıqla təsvir 
edir.
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2MAYALANMA. BƏTNDAXİLİ İNKİŞAF

Alt standartlar

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir. 
3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticələri

  Mayalanma və bətndaxili inkişaf proseslərini izah edir.
  Hamilə qadınların sağlamlıqlarının qorunması qaydalarını izah edir.

Siz mövzunun tədrisinə şagirdlərin əvvəlki mövzuya aid biliklərini yoxlayaraq  
beyin həmləsi üsulun dan istifadə etməklə başlaya bilərsiniz. Bunun üçün 
aşağıdakı suallardan istifadə etmək olar:
– İnsanda çoxalma necə gedir?
– İnsanda çoxalmanı neçə mərhələyə bölmək olar?
– Cinsiyyət hüceyrələri hansılardır?
– Cinsiyyət hüceyrələri hansı quruluşa malikdir?
Tədqiqat “İnsanda mayalanma və bətndaxili inkişaf necə gedir?” sualı ətrafında 
aparılmalıdır. 
C blokundakı nəzəri materialın araşdırılmasını fasiləli oxu üsulundan istifadə 
etməklə apara bilərsiniz. Müzakirələr zamanı dərslikdəki şəkillərdən, əyani 
vəsait lər dən, elektron təqdimat və tablolardan istifadə etmək vacibdir. Bu zaman 
ma ya lan manı və bətndaxili inkişafı əks etdirən aşağıdakı linkdən istifadə oluna 
bilər: 
https://www.youtube.com/watch?v=1hwKIsxs15A. 
Bu videomaterialı izləməklə əya ni lik təmin olunur ki, bunun da nəticəsində şa
girdlər nəzəri materialı daha yaxşı dərk etmiş olurlar.
C blokundakı sağlamlıqla bağlı materialın müzakirəsi zamanı mütləq repro duk
tiv sağlamlıqla bağlı Həyat bilgisi dərsliyində verilmiş qaydaları da şagirdlərə xa
tırlatmaq lazımdır. 
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Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 2ci və 3cü tapşırıqlar icra 
oluna bilər. Vaxt azlığı olarsa, tapşırıq elektron lövhədə kollektivlə yerinə ye ti ri lə 
bilər.  
F blokundakı 1ci tapşırıq evdə icra oluna bilər.  

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar 
üzrə qiymət lən di rə bilərsiniz:

  İzahetmə

I II III III

Mayalanma və 
bətn daxili inkişaf 
proseslərini çətin
liklə izah edir.

Mayalanma və 
bətndaxili inkişaf 
proseslərini izah 
edərkən səhvlərə 
yol verir.

Mayalanma və 
bətnda xili inkişaf 
proseslərini müəl
limin suallarına 
əsa sən izah edir.

Mayalanma və 
bətndaxili inki
şaf proseslərini 
sxematik təsvir 
etməklə izah edir.

Hamilə qadınların 
sağlamlıqları
nın qorunması 
qay dalarını izah 
edərkən səhv lərə 
yol verir.

Hamilə qadınla
rın sağlamlıq la
rı nın qorunması 
qay dalarını izah 
etməkdə çətinlik 
çəkir.

Hamilə qadınların 
sağ lam  lıqlarının 
qorunması qayda
larının bir neçəsini 
izah edir.

Hamilə qadınların 
sağlamlıqlarının 
qorunması qayda
larını  sərbəst və 
sistemli  izah edir.

Reproduktiv 
sağlamlıq

Cinsi yolla yoluxan xəs
tə lik lərin ol ma ması

Ailə planlaşdırılması Şəxsi gigiyena

Hər kəsin firavanlığı

Zorakılığın olmaması Cinslər arasında normal 
münasibət

Reproduksiya
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Motivasiya məqsədilə A blokundakı sxem tamamlanmalıdır.
Motivasiya məqsədilə şagirdlərə canlıların həyat xüsusiyyətlərini də xatırlada 
bilərsiniz. Bu məqsədlə aşağıdakı şəkli nümayiş etdirməklə “İnsanın inkişafını, 
sizcə, hansı mərhələlərə bölmək olar? Nə üçün belə düşünürsünüz?” sualları verilə 
bilər. Bu motivasiyanı şagirdlərə rəngli stikerlər paylayaraq fikirlərini yazmağı 
tapşırmaqla da icra edə bilərsiniz. 

B blokundakı praktik tapşırığın yerinə yetirilməsi də şagirdlərin insanın yaş 
xüsusiyyətlərinə aid ilkin biliklərinə əsaslanır. Bu tapşırığı şagirdlər cütlərdə yerinə 
ye tirə bilərlər. Tapşırıq kollektivlə icra olunarsa, dərslikdə verilmiş cədvəl elektron 
şə kildə təqdim olunmaqla şagirdlərin cavablarını lövhədə yerləşdirilmiş cədvəldə 
qeyd etmək tövsiyə olunur. İşin gedişi və müzakirəsi dərslikdəki alqoritm üzrə 
cəd və lə əsasən aparılmalıdır. Bu tapşırıq şagirdlərdə müqayisəetmə bacarığının 
inkişaf etməsinə kömək edir. 
Tapşırığın nəticəsinin müzakirəsindən sonra C blokundakı nəzəri material təhlil 
olu nur. Paraqrafın nəzəri materialı ilə tanışlıq fasiləli oxu üsulu ilə aparıla bilər. 

3ORQANİZMİN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAF 
MƏRHƏLƏLƏRİ

Alt standart

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

Təlim nəticəsi

  İnsan orqanizmində gedən böyümə və inkişaf proseslərini izah edir.
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Nəzəri ma terialın öyrənilməsi zamanı plakat, elektron təqdimatlar, vi de oma
teriallar və digər əyani vəsaitlərdən fəal istifadə olunması tövsiyə olunur. 
Materialın vizual vəsait lər dən istifadə olunaraq təqdim olunması onun qavrama 
effektivliyini artırır. 
Postembrional inkişafı əks etdirən cədvəl sxematik də göstərilə bilər.
Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 1ci, 2ci və 4cü tapşırıqlar icra 
oluna bilər. 2ci tapşırıq fərdi şəkildə icra olunmalıdır.
F blokundakı 3cü tapşırıq araşdırma tələb etdiyindən evdə icra oluna bilər.  

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar  
üzrə qiymətləndirə bilərsiniz:

  İzahetmə

I II III IV

İnsan orqanizmin
də ge dən bö
yü mə və inkişaf 
proseslərini izah 
etməkdə çətinlik 
çəkir.

İnsan orqanizmin
də ge dən 
böyümə və inkişaf 
proses lərini izah 
edər kən səhv lərə 
yol verir.

İnsan orqanizmin
də ge dən böyümə 
və inkişaf pro ses
lərini müəllimin 
su al larına əsasən 
izah edir.

İnsan 
orqanizmin də 
ge dən böyümə 
və inkişaf proses
lərini sərbəst və 
sistemli izah edir.
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Motivasiya mərhələsində şagirdlərlə birlikdə dərslikdəki mətnlə tanış olub on la rın 
əvvəl qazandıqları biliklərinə əsasən uyğun sualları müzakirə edə bilərsiniz. 
Motivasiya məqsədilə şagirdlərə yaş dövrlərini də xatırlada bilərsiniz. Bu məq səd
lə aşağıdakı sxem nümayiş etdirilə bilər. 

Sxemin müvafiq xanaları tamamlandıqdan sonra B blokundakı tapşırıq icra olun
malıdır. 
Əlavə məlumat: “Məktəb yaş dövrü üç yerə bölünür: kiçik məktəb yaşı (6–10 yaş), 
orta məktəb yaşı (10–15 yaş), böyük məktəb yaşı (15–17 yaş)”. Göstərilən yaş dövr-
lərində uşaqların inkişafı üç istiqamətdə gedir: 1) anatomik-fizioloji inkişaf; 2) psi-
xoloji inkişaf; 3) intellektual inkişaf.
Tədqiqat “Yaş dövrü ilə əlaqədar olaraq orqanizminizdə hansı dəyişikliklər baş ve
rir?” sualı ətrafında aparılmalıdır.
Tapşırığın nəticələrinin müzakirəsindən sonra C blokundakı nəzəri material təhlil 
olunur. Paraqrafın nəzəri materialı ilə tanışlıq fasiləli oxu üsulu ilə aparıla bilər. Mü
zakirələr zamanı plakat, elektron təqdimatlar, videomateriallardan istifadə oluna 
bilər.

4MƏN BÖYÜDÜM

Alt standart

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

Təlim nəticəsi

  İnsan orqanizmində gedən böyümə və inkişaf proseslərini izah edir.

?

?

?

   
Südəmər

dövr
Məktəbəqədər 

dövr

Yaş dövrləri
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Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 1ci  tapşırıq icra oluna bilər. 
F blokundakı 2ci tapşırıq evdə icra oluna bilər.  

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar 
üzrə qiymət lən dirə bilərsiniz:

  İzahetmə

I II III III

Yeniyetməlik yaş 
döv rün də orqa
nizmdə ge dən 
də yişiklikləri çətin
liklə izah edir.

Yeniyetməlik yaş 
döv rün də orqa
nizmdə gedən 
dəyişiklikləri müəl
limin suallarına 
əsasən izah edir.

Yeniyetməlik yaş 
döv rün də orqa
nizmdə gedən 
dəyişiklikləri izah 
edərkən səhvlərə 
yol verir.

Yeniyetməlik yaş 
döv rün də orqa
nizmdə ge dən 
dəyişiklikləri sər
bəst izah edir.
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II TƏDRİS VAHİDİ. VI VƏ VII BÖLMƏLƏR ÜZRƏ 
QİYMƏTLƏNDİRMƏ VASİTƏLƏRİNƏ DAİR 
NÜMUNƏLƏR
1. Uyğunluğu müəyyən edin.

2. Maddələr mübadiləsinin son parçalanma məhsullarını orqanizmdən xaric 
edən orqanlar han sı lardır?

3. Cümlələrdə nöqtələrin yerinə uyğun sözləri yazın.

4. 8 saatda böyrəklərdən neçə litr qan keçər?

_____________________________________________________

5. Spermatozoidlərə aid düzgün olanların altından xətt çəkin.
Kişi/qadın orqanizmində toxumluqlarda/yumurtalıqlarda əmələ gəlir. Onlar iki/
üç hissədən ibarətdir. Onlar aktiv hərəkət edə bilirlər/bilmirlər. Bir sm3 sper-
mada maksimum iyirmi milyon/səksən milyon spermatozoid olur.

6. Nefronlarda süzülmə zamanı nə baş verir?
A) Son sidik yaranır.    B) Qida qalıqları orqanizmdən xaric olunur.
C) Sidik sidik kisəsinə toplanır. D) İlk sidik yaranır.

A) Böyrəklər onurğa sütununun hər ... yerləşir. 
B) ... və ... tək orqanlardır.
C) Böyrəklərdə təmizlənmiş qan ... qovulur.
D) Sidik axarlarının divarı ... əmələ gəlmişdir.
E) Sidik ... süzülür.

1) ağciyərlər       2) qaraciyər  3) böyrəklər  4) ürək 

5) bağırsaqlar       6) tər vəziləri 7) dalaq  8) timus
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nefron

ifrazatböyrək ləyəni

spermatozoid

sidik axarı

uşaqlıq

çoxalma
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7. Verilmiş ifrazat orqanlarını böyrəklərdən başlayaraq ardıcıl  sıralayın.
1. böyrəklər  2. sidik kanalı
3. sidik kisəsi  4. sidik axarları
Cavab:________________________________

8. İnsanda sidik axarları ilə sidik kanalı arasında irfazat sisteminin hansı strukturu 
yerləşir?
A) qarın aortası  B) sidik kisəsi  C) böyrəklərin qabıq qatı      
D) böyrək venası  E) böyrək arteriyası

9. İfrazat sisteminə aid olanları seçin.

10. Kişi cinsiyyət sisteminə aid olan strukturları seçin.

Henli ilgəyi1 dəri böyrək

bağırsaq nefronağciyər2

3

4

5

6

1

5

2

6

3

7

4
sperma

ziqot

yumurta
hüceyrə

rüşeym

follikula

toxumluq

spermatozoid
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Bölmə 8. Duyğu orqanlarımız
Bölmə üzrə reallaşdırılmış məzmun  
standartları

1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir. 
1.1.3.  Canlıların quruluşunu öyrənmək üçün təcrübələr aparır 

və nəticələrini izah edir.
2.1.1.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah 

edir.
2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair 

təc rü bə lər və riyazi hesablamalar aparır, nəticələrini 
ümu mi ləş di rir.

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.
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Mövzunun əvvəlindəki suallar motivasiya məqsədilə verilmişdir. Dərsə baş la yar
kən şagirdlərin fikrini verilmiş suallara cəlb etmək lazımdır. Şagirdlərin fikir lərini 
lövhədə qeyd etmək məqsədəuyğundur. 
Şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmaq üçün onların aşağı sinif İnformatika fən nin
dən əldə etdikləri biliklərə də əsaslanmaq olar. Bu məqsədlə şagirdlərə aşa
ğıdakı kimi müraciət etmək olar:
– Bizi əhatə edən aləmdə çoxlu obyekt var. Bu obyektlərin hər biri informasiya 
mənbəyidir. Bəs insan informasiyanı necə qəbul edir? (görməklə, eşitməklə, iylə
mək lə, dadmaqla, toxunmaqla)
Tədqiqat “İnsan informasiyanı hansı orqanları vasitəsilə və necə qəbul edir?” 
sualına verilən cavabların müzakirəsi ilə başlayır.
Bu zaman şagirdlərin fikirlərini lövhədə qeyd edərək düzgün fikirlərin altından 
xətt çəkmək və yaxud dairəyə almaq məqsədəuyğundur. 
B blokundakı tapşırığın yerinə yetirilməsi şagirdlərin əvvəlki biliklərinə əsas lanır. 
Bu tap şı rığı şagirdlər cütlərdə və yaxud da kollektivdə yerinə yetirə bi lərlər. 
Tapşırıq cüt lər də yerinə yetirilərsə, şagirdlərin cavabları rəngli stikerlərə ya zı lıb 
löv hədə asıl mış flipçarta yapışdırıla bilər. Tapşırıq kollektivlə icra olunarsa, dərs
likdə ve ril miş mətn elektron şəkildə təqdim olunmaqla şagirdlərin cavablarını 
löv hədə qeyd et mək olar. İstənilən halda şagirdlərin cavabları müzakirə olun
ma lıdır.
Tapşırıq icra olunduqdan və nəticələri müzakirə edildikdən sonra C blo kundakı 
mətnin araşdırılmasını fasiləli oxu və yaxud İNSERT üsullarından is ti fadə et məklə 
apara bilərsiniz. Müzakirə zamanı əyani vəsaitlərdən, elektron təq di mat və 
tablo lardan istifadə edə bilərsiniz. Dərslikdəki böyük beyin yarımkürələri qa
bığının na hi yələrini əks etdirən şəklin də müzakirəsi təşkil olunmalıdır. 
Analizatorlar haqqında danışarkən lövhədə belə bir sxem də qura bilərsiniz:

1 DUYĞU ORQANLARIMIZ VƏ 
ANALİZATORLAR

Alt standart

1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir.

Təlim nəticəsi

  Duyğu orqanlarını sadalayır, analizatorun quruluşunu təsvir edir.

Reseptor 
(analizatorun mühiti)

Duyğu siniri Böyük beyin yarımkürələrinin 
müvafiq nahiyəsi
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Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 1ci və 2ci tapşı rıq
lardan, yaxud standartın tələbinə müvafiq olaraq, məqsədləri reallaşdırmağa 
xid mət edən müx təlif tip tapşırıqlardan istifadə edə bilərsiniz.
F blokundakı 3cü tapşırıq evə verilə bilər. Bu tapşırığın nəticələrindən növbəti 
dərsdə istifadə etmək mümkündür. 

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar 
üzrə qiy mət lən dirə bilərsiniz:

  Təsviretmə

I II III

Duyğu orqanlarını və ana
lizatorun quruluşunu təs vir 
etməkdə çə tin lik çəkir.

Duyğu orqanlarını sadala
yır, analizatorun quruluşu
nu  müəllimin köməyi ilə 
təsvir edir.

Duyğu orqanlarını və ana
lizatorları sistemli təsvir 
edir.
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Şagirdlərdə idraki fəallığın yaradılması üçün A blokundakı suallarla şagirdlərə mü
raciət olunmalıdır. 
Motivasiyanı əvvəlki mövzunun yoxlanılması ilə də yarada bilərsiniz. Bu sxem 
şəraitdən asılı olaraq müxtəlif formalarda (elektron təqdimat, lövhədə və s.) 
təqdim oluna bilər. Bu zaman “Sxemdə nə nəzərdə tutulur?” sualı verilə bilər.

Tədqiqat “Göz hansı quruluşa malikdir? Görmə orqanlarımızı qorumaq üçün hansı 
qaydalara əməl etməliyik?” suallarına verilən cavabların müzakirəsi ilə başlayır.
B blokundakı tapşırığın kollektivdə icra olunması ilə tədqiqata başlamaq olar. 
Tapşırıq təqdim olunmuş alqoritm üzrə aparılır. Müşahidənin nəticələri həm 
lövhədə, həm də şagirdlərin dəftərində qeyd edilməli və nəticələri izah olun
malıdır. 
Paraqrafın nəzəri materialı ilə tanışlıq müxtəlif üsulla aparıla bilər. Məlumatın 
əyaniliyi üçün onun vizual təqdim olunması, adətən, şagirdlərin böyük marağına 
səbəb olur. Bu, zəruri məlumatın tam qavranılmasını təmin edir. Vizual və 
kinestetik öy rənmə üsuluna üstünlük verən şagirdlər üçün bu üsullar daha 
məqsədəuyğundur. Şagirdlərin kompüter, mobil telefonlara olan maraqlarını 
nəzərə alaraq görmə or qanının qorunmasının vacibliyi xüsusi vurğulanmalıdır. 
Göz almasının quruluşunu öyrənərkən gözün modeli və dərslikdəki şəkillərlə 
yanaşı, aşağıdakı linkdən də istifadə oluna bilər:

https://www.youtube.com/watch?v=vQ-1yBhKhWY 

2 GÖRMƏ ORQANIMIZ

Alt standartlar

1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir. 

1.1.3.  Canlıların quruluşunu öyrənmək üçün təcrübələr aparır və nəticələrini 
izah edir.

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.
Təlim nəticələri

  Görmə orqanının quruluşunu təsvir edir.
  Gözün quruluşunu öyrənmək üçün təcrübə aparır, nəticələrini izah edir.
  Görmə orqanının qorunması qaydalarını izah edir.

Duyğu orqanları
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Müəllim şagirdləri göz alması və köməkçi üzvlərə aid əlavə məlumatla tanış 
etməzdən öncə köməkçi aparatın əhəmiyyətini onların özündən soruşmaq 
məq sə də uyğundur. Sonra lövhədə aşağıdakı cədvəli çəkib şagirdlərlə birgə 
tamamlamaq olar.

Əzələlər 6 ədəddir, gözləri hərəkət etdirir.

Qaşlar Alından axan tərdən gözləri qoruyur.

Göz qapaqları, kirpiklər Zərərli maddələrdən, tozdan qoruyur.

Göz yaşı vəziləri Gözü təmizləyir, qızdırır, qurumağa qoymur.

Göz xəstəlikləri haqqında verilmiş material elektron şəkildə təqdim oluna bilər. 
Bu xəs təliklər və onlardan qorunma yolları haqqında əlavə məlumat əldə 
etməniz məqsədəuyğundur. 
Şagirdlərə “Görmə orqanlarının xəstəlikləri, onların səbəbi və bu xəstəliklərdən 
qo runma yolları” haqqında məlumat toplayaraq referat, yaxud da elektron təq
di mat hazırlamalarını tapşıra bilərsiniz. Bu halda təqdimat MVnin əvvəlində ve
rilmiş meyarlar əsasında qiymətləndirilməlidir. 
F blokundakı 2ci, 3cü və 4cü tapşırıqlar sinifdə, 1ci tapşırıq isə evdə icra 
oluna bilər. 
Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiy mət lən di rə bilərsiniz:

  Təsviretmə
  İzahetmə

I II III IV

Görmə orqanının 
quruluşunu təsvir 
etməkdə çətinlik 
çəkir.

Görmə orqanının 
quruluşunu təsvir 
edərkən səhvlərə 
yol verir.

Görmə orqanının 
qurulu şu nu müəl
limin köməyi ilə 
təsvir edir.

Görmə orqanının 
quruluşunu model 
üzərində sərbəst 
təsvir edir.

Görmə orqanının 
qorunması qay
dalarını çə tin liklə 
izah edir.

Görmə orqanının 
xəstəliklərini sa
dalayır, qorunması 
qaydalarını səhv
lərlə izah edir. 

Görmə orqanının 
qorunması qay
dalarını müəlli min 
suallarına əsasən 
izah edir.

Görmə orqanının 
qo run ması qayda
larını nü munələrlə 
izah edir.

Gözün qurulu şu nu 
öy rənmək üçün 
təc rübəni apa
rarkən səhvlərə 
yol verir, nəticələri 
izah etməkdə 
çətinlik çəkir.

Gözün quruluşu nu 
öy rənmək üçün 
təcrübə apa rır, 
nə ticələrini izah 
etməkdə çətinlik 
çəkir.

Gözün qurulu şu
nu öyrənmək üçün 
təc rübə aparır, 
nə ti cələrini müəl
limin kö məyi ilə 
izah edir.

Gözün qurulu şu nu 
öy rən mək üçün 
təcrübə apa rır, 
nəticələrini sis
temli izah edir.
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Şagirdlərdə idraki fəallığın yaradılması üçün A blokundakı şəkillər izlənilməli və 
motivasiya məqsədilə verilmiş suallar müzakirə olunmalıdır. Hər bir şagirdə qeyd 
etdiyi fikri əsaslandırmasına imkan yaradın. 
Motivasiyanı bölmənin 1ci mövzusunun yoxlanılması, eyni zamanda BİBÖ üsu
lun dan istifadə etməklə də yarada bilərsiniz. 
Tədqiqat “Eşitmə orqanımız hansı quruluşa malikdir? Eşitmə orqanımızı qo ru maq 
üçün hansı qaydalara əməl etməliyik?” sualları əsasında aparılmalıdır.
B blokundakı tapşırığın kollektivdə icra olunması ilə tədqiqata başlamaq olar. 
Tapşırıq təqdim olunmuş alqoritm üzrə aparılır. 
C blokundakı nəzəri materialla tanışlıq müxtəlif üsulla aparıla bilər. Bu zaman 
əyaniliyi təmin etmək üçün əyani vəsaitlərdən, videomaterial və tablodan istifadə 
olunması məqsədəuyğundur. Bu, şagirdlərin böyük marağına səbəb olur və zəruri 
mə lu matın tam qavranılmasını təmin edir. Eşitmə orqanının quruluşunu 
öyrənərkən dərs likdəki şəkillə yanaşı, videoçarxdan da istifadə oluna bilər.
Səs dalğalarının qəbulu haqqında verilmiş nəzəri materialın aşağı dakı linkdən 
istifadə etməklə daha asan qavranılmasına nail ola bilərsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=qgdqp-oPb1Q 
Eşitmə və müvazinət orqanının qorunmasına dair dərslikdəki hər bir bənd mü
zakirə olunmazdan öncə şagirdlərə “Sizcə, qulaqlar nə zaman zədələnə bilər?”, 
“Qu laqları qorumaq üçün hansı gigiyenik qaydalara əməl olunmalıdır?” sualları 
ilə müraciət olunması məqsədəuyğundur. Şagirdlərin fikirlərini lövhədə qeyd 
etdikdən sonra C blokundakı qaydalar elektron şəkildə təqdim olunaraq 
şagirdlərin cavabları ilə uyğunluğu işarələrlə qeyd oluna bilər.

3 EŞİTMƏ VƏ MÜVAZİNƏT 
ORQANIMIZ – QULAQ

Alt standartlar

1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir. 

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticələri

  Eşitmə orqanının quruluşunu təsvir edir.
  Eşitmə orqanının qorunması qaydalarını izah edir.
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F blokundakı 2ci və 3cü tapşırıqları şagirdlər cütlərlə və ya fərdi olaraq sinifdə, 
1ci tapşırığı isə kollektivdə yerinə yetirmələri məqsədəuyğundur. 

Qiymətləndirmə: Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiymət lən dirə bilərsiniz:

  Təsviretmə
  İzahetmə

I II III IV

Eşitmə orqanının 
quruluşunu təsvir 
etməkdə çə tinlik 
çəkir.

Eşitmə orqa
nının qurulu şu nu 
müəllimin köməyi 
ilə təsvir edərkən 
səhvlərə yol verir.

Eşitmə orqanının 
qurulu şu nu müəllim
in köməyi ilə təsvir 
edir.

Eşitmə orqanının 
quruluşunu sxe
mə müvafiq sər
bəst təsvir edir.

Eşitmə orqanının 
qorunması qay
dalarını çə tin liklə 
izah edir.

Eşitmə orqa
nının qorunması 
qaydalarını izah 
edərkən səhvlərə 
yol verir.

Eşitmə orqanının qo
runması qaydalarını 
müəllimin suallarına 
əsasən izah edir.

Eşitmə orqa
nının qorunması 
qaydalarını nü
munələrlə izah 
edir.
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A blokundakı sxemi icra etmək üçün şagirdlər həyati biliklərdən fay da lan ma lı
dırlar. Dərslikdəki suallar müzakirə edildikdən sonra tədqiqat B blokundakı tap şı
rı ğa əsasən aparılmalıdır. 
Motivasiyanı beyin həmləsi üsulundan istifadə etməklə də yarada bilərsiniz. Bu 
məqsədlə “Canlıların əsas xüsusiyyətləri hansılardır?” sualından da istifadə edə 
bilərsiniz. 
Tədqiqat “Dəri hansı quruluşa malikdir?”, “Hansı səbəblərdən dəri zədələnə bi
lər?”, “Dərini qorumaq üçün hansı qaydalara əməl etməliyik?” sualları ətrafında 
apa rılmalıdır.
B blokundakı tapşırıq dərslikdə verilmiş ardıcıllıqla cütlərdə icra olunmalı, nə ti
cələri izah olunmalıdır. 
C blokundakı nəzəri materialla tanışlıq fasiləli oxu, kiçik qruplarda mü zakirə  
üsulları ilə aparıla bilər. Tədqiqat kollektivdə aparılarsa, F blo kun dakı 3cü 
tapşırıqdan istifadə etmək olar. Sxemin müzakirəsi zamanı lövhədə epidermis, 
derma, dərialtı piy qatı yazılaraq hər qata nə aiddirsə, qarşısında yazıla bilər. 
Tədqiqat qrupda aparılarsa, qruplar üçün 2ci və 3cü tapşırıq tipində tapşırıqlar 
ha zır laya bilərsiniz. 
Tədqiqatın aparılması zamanı dərinin quruluşunu əks etdirən əyani vəsait lər dən, 
vi deomaterial və tablodan istifadə olunması məqsədəuyğundur. Dərinin qu ru
luşunu öyrənərkən dərslikdəki şəkillə yanaşı, aşağıdakı linkdən istifadə oluna 
bilər:

4 DƏRİ. DƏRİNİN QURULUŞU
VƏ FUNKSİYALARI

Alt standartlar

1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir. 

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və riyazi 
hesablamalar aparır, nəticələrini ümumiləşdirir.

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticələri

  Dərinin quruluşunu təsvir edir.
  Dərinin gigiyenası haqqında fikirlərini izah edir.
  Dərinin funksiyalarını izah edir.
  Dərinin funksiyasına dair təcrübələr aparır və nəticələrini ümumiləşdirir.
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https://www.youtube.com/watch?v=nMMOgw60swI

Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 5ci tapşırıq icra oluna bilər. 
F blokundakı 1ci tapşırığın icrası evə tapşırıla bilər. Bu tapşırığı şagirdlər re ferat, 
elektron təqdimat şəklində hazırlaya bilərlər.
Qeyd: Şagirdlərin marağını nəzərə alaraq bu mövzunun tədrisinə illik plan-
laşdırmada 2 saat vaxt ayıra bilərsiniz. Bu iki dərs saatında şagirdlər dəri 
xəstəlikləri (ekzema, dəmirov, dəri xərçəngi, seboreya və s.), dəriyə qulluq qaydaları 
haqqında məlumat toplayaraq referat və yaxud da elektron təqdimatlarını təqdim 
edə bilərlər. Şagirdlərin təqdimatı MV-nin əv vəlində verilmiş meyarlar əsasında 
qiymətləndirilməlidir. 

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiy mət lən di rə bilərsiniz:

  Təsviretmə
  İzahetmə
  Ümumiləşdirmə

I II III III

Dərinin qurulu şu
nu təs vir etməkdə 
çətinlik çə kir.

Dərinin quruluşu
nu təsvir edərkən 
səhvlərə yol verir.

Dərinin quruluşu
nu mü əlli min 
kö məyi ilə təsvir 
edir.

Dərinin quruluşu
nu sər bəst təsvir 
edir.

Dərinin gigiyenası 
haq qın da fikir
lərini çətinliklə 
izah edir.

Dərinin gigiye
nası haq qın da 
fikirlərini izah 
edərkən səhv lərə 
yol verir.

Dərinin gigiyena
sı haq qında fikir
lərini müəlli min 
su allarına əsasən 
izah edir.

Dərinin gigiyenası 
haq qında fikirlərini 
nümu nələrlə izah 
edir.

Dərinin funksiyası
na dair təcrübə 
apa rır, nə ti cələrini 
ümumi ləş dir mək
də çətinlik çəkir.

Dərinin funksiyası
na dair təcrübə 
apa rır, nə ti cələrini 
ümumi ləş dir ə 
bil mir.

Dərinin funksiya
sına dair təc rübə 
aparır, nə ti
cələrini müəl
limin kö məyi ilə 
ümu mi ləş dirir.

Dərinin funksiya
sına dair təcrübə 
aparır, nə ti cələrini 
sistemli ümu mi
ləşdirir.

Dərinin funksiya
larını izah etmək
də çətinlik çəkir.

Dərinin funksiya
larını izah edərkən 
səhvlərə yol verir.

Dərinin funksiya
larını mü əl limin 
kö mə yi ilə izah 
edir.

Dərinin funksiya
la rını sər bəst izah 
edir.
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Şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmaq məqsədilə A blokundakı suallar cavab lan d ı rıl
malıdır. Şagirdlərin qeyd etdikləri fikirlər lövhədə yazıla bilər. 
Motivasiya yaratmaq məqsədilə şagirdlərə aşağıdakı cədvəli tamamlamaq da 
tap şırıla bilər. Cədvəl elektron şəkildə (İKTdən istifadə imkanı olarsa) təqdim 
olu na və yaxud şəkillər göstərilə bilər. Şagirdlərə “Göstərilənlər haqqında hansı 
duyğu orqanları vasitəsilə in for masiyalar almaq olar?” sualı verilir.

Duyğu orqanı Meyvə Tonqal Quş

Gözlər

Qulaqlar

Dəri

Burun

Dil

Cədvəli tamamlamaq üçün şagirdlər əvvəlki mövzularda əldə etdikləri bilik lər
dən faydalanmalıdırlar. 
Tədqiqat “Qoxu və dadbilmə orqanları hansı quruluşa malikdir?”, “Qoxubilmə və 
dadbilmə necə baş verir?”, “Qoxubilmə və dadbilmə orqanlarının qorunması 
üçün hansı qay da lara əməl olunmalıdır?” sualları ətrafında aparılmalıdır.
Dərslikdəki suallar müzakirə edildikdən sonra tədqiqat B blokundakı tapşırığa 
əsasən aparılmalı, nəticələr ümumiləşdirilməlidir.

5 QOXU VƏ DAD
ORQANLARIMIZ

Alt standartlar

1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini təsvir edir. 

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

2.1.3.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və riyazi 
hesablamalar aparır, nəticələrini ümumiləşdirir.

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticələri

  Qoxu və dadbilmə orqanlarının quruluşunu təsvir edir.
  Qoxubilmə və dadbilməni izah edir.
   Qoxubilmə və dadbilmə orqanları arasındakı əlaqənin öyrənilməsinə dair təcrübələr 

aparır, nəticələrini ümumiləşdirir.
  Qoxubilmə və dadbilmə orqanlarının qorunması qaydalarını izah edir.  
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C blokundakı nəzəri materialla tanışlıq fasiləli oxu, kiçik qruplarda mü za kirə  
üsulları ilə aparıla bilər. Bu zaman F blokundakı 3cü tapşırığa uyğun tapşırıq 
tərtib edə bilərsiniz. Müzakirələr zamanı əyani vəsaitlərdən, video ma te rial və 
tablodan istifadə olunması məqsədəuyğundur. Dilin quruluşunu öyrə nər kən 
dərs likdəki şəkillə yanaşı, aşağıdakı linkdən istifadə oluna bilər: 
https://www.youtube.com/watch?v=N42c52lCQNc  
Bu və digər dərs lərdə nümayiş etdiriləcək videomaterialın ingilis dilində ol ma
sını nəzərə alaraq vi deo material səssiz şəkildə təqdim oluna bilər. 
Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokundakı 1ci və 2ci tapşırıqlar icra oluna 
bilər. 1ci tapşırığı kollektivlə icra edə bilərsiniz. Bu zaman şagirdlər Həyat bil gisi 
və Kimya dərslərindən əldə etdikləri biliklərə əsasən tapşırığı icra edə bilərlər.
F blokundakı 3cü tapşırığın icrası evə tapşırıla bilər.

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiy mət lən dirə bilərsiniz:

  Təsviretmə
  İzahetmə
  Ümumiləşdirmə

I II III IV

Qoxu və dadbil
mə orqanlarının 
quruluşunu təsvir 
etməkdə çətinlik 
çəkir.

Qoxu və dadbilmə 
orqanlarının qurulu
şunu izah edərkən 
səhvlərə yol verir. 

Qoxu və dadbilmə 
orqanlarının quru
luşunu müəllimin 
köməyi ilə təsvir edir.

Qoxu və dadbil
mə orqanlarının 
quruluşunu sərbəst 
təsvir edir.

Qoxubilmə və dad
bilmə haqqında 
fikirlərini çə tin liklə 
izah edir.

Qoxubilmə və 
dadbilməni izah 
edərkən səhvlərə 
yol verir. 

Qoxubilmə və dadbil
mə haq qında fikirlərini 
müəllimin suallarına 
əsasən izah edir.

Qoxubilmə və dad
bil mə haqqında 
fikir lə rini nü
munələrlə izah edir.

Qoxubilmə və dad
bilmə orqanları ara
sındakı əla q ə nin 
öy rə nilməsinə dair 
təcrübəni aparmaq
da, nə ticələrini 
ümu miləş dir məkdə 
çətinlik çəkir.

Qoxubilmə və 
dad bilmə orqan
ları arasındakı əla
q ə nin öyrənilmə
sinə dair təcrübə 
aparır, nəticəni 
ümumiləşdirə 
bilmir. 

Qoxubilmə və 
dadbilmə or qan ları 
arasındakı əlaqənin 
öyrənilməsinə dair 
təcrübə aparır, nə
ticələrini müəlli min 
köməyi ilə ümu
miləşdirir.

Qoxubilmə və 
dadbil mə orqanları 
arasın dakı əla qənin 
öy rənilməsinə dair 
təcrübə aparır, nə
ti cələrini sistemli 
ümu mi ləşdirir.

Qoxubilmə və 
dad bilmə orqan
larının qorunması 
qaydalarını izah 
etməkdə çətinlik 
çəkir.

Qoxubilmə və 
dad bilmə orqan
larının qorunması 
qaydalarını izah 
edərkən səhvlərə 
yol verir.

Qoxubilmə və dad
bilmə or qan larının 
qorunması qaydala
rını müəllimin kömə
yi ilə izah edir.

Qoxubilmə və 
dadbil mə orqan
larının qorunması 
qaydalarını sərbəst 
izah edir.
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Motivasiya mərhələsində şagirdlərlə birlikdə dərslikdəki mətnlə tanış olub, on
ların əvvəl qazandıqları biliklərə əsasən verilmiş sualları müzakirə edə bilər siniz. 
Mövzu “Duyğu orqanlarımız” bölməsinin sonuncu mövzusu olduğundan mo ti
vasiyanı ümumiləşdirici suallarla da başlaya bilərsiniz:
– Duyğu orqanlarımız hansılardır?
– Bu orqanlar hansı funksiyaları icra edir?
– Hansı quruluşa malikdirlər?
– Bu orqanların qorunması üçün hansı tədbirlər görülməlidir?
B blokundakı tapşırıq verilmiş ardıcıllıqla icra olunaraq nəticələri ümumiləş diril
dikdən sonra C blokundakı nəzəri material təhlil olunmalıdır. C blokundakı nə zəri 
materialla tanışlıq fasiləli oxu və yaxud kiçik qruplarda müzakirə üsul la rın dan biri 
ilə aparıla bilər. Müzakirələr zamanı plakat, elektron təqdimatlar, vi deo
materiallardan istifadə olunması məqsədəuyğundur.
C blokundakı mətn 2 hissəyə bölünərək qruplara da paylana bilər. Bu zaman şa
girdlər həm dərslikdən, həm də paylama materialından istifadə etməklə görmə və 
eşit mə qüsurları, bu qüsurların aradan qaldırılması yolları, müvafiq qaydalar barədə 
araş dırma apara bilərlər. Araşdırmanın nəticələri cədvəl qurulmaqla təqdim oluna 
bilər. 
Tədqiqatın aparılması üçün F blokundakı tapşırıqlardan da istifadə etmək olar. 
Bu məqsədlə həmin tapşırıqlar və paylama materialları qruplara verilə bilər.

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar  
üzrə qiy mət lən di rə bilərsiniz:

  İzahetmə

I II III IV

Duyğu orqan
larının qo run
ması qaydalarını 
çə tin liklə izah 
edir.

Duyğu orqanlarının 
qorunması qaydala
rını müəyyən səhv
lərə yol verməklə 
izah edir.

Duyğu orqanlarının 
qorunması qay
dalarını müəllimin 
köməyi ilə izah edir.

Duyğu orqanla
rı nın qo runması 
qaydalarını sər
bəst izah edir.

6 DUYĞU ORQANLARIMIZIN
QÜSURLARI

Alt standart

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticəsi

  Duyğu orqanlarının qorunması qaydalarını izah edir. 
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II TƏDRİS VAHİDİ. VIII BÖLMƏ ÜZRƏ
QİYMƏTLƏNDİRMƏ VASİTƏLƏRİNƏ DAİR
NÜMUNƏLƏR
1. Şəkildəki həndəsi fiqurlardan hansını aydın görə bilərik?

Cavablarınızı əsaslandırın.

2. Göz almasının hissələrini qeyd edin.

3.  Aşağıdakı sxemi nəzərdən keçirin, işıq şüasının və onun yaratdığı sinir 
impulsunun görmə mərkəzinə qədər keçdiyi yolun düzgün ardıcıllığını 
müəyyənləşdirin.

1 ________________________
2 ________________________
3 ________________________
4 ________________________
5 ________________________
6 ________________________
7 ________________________

___________________
___________________
___________________
___________________

1

2

3

4

5

6 7

1 cisimlərdən 
gələn işıq şüaları

5 beyindəki 
görmə mərkəzi

2
buynuz qişa

6
sarı ləkə

3
büllur

7
görmə siniri

4
bəbək

8
şüşəvari cisim
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4. Hərf tablosunda daxili qulağın hissələrindən üçünün adı verilmişdir. On ları 
müəyyənləşdirin. Hansının müvazinətdə, hansının eşitmədə rol oy nadığını 
qeyd edin.

6. Güclü səs gələn yerlərdə işləyən işçilər qulaqlarını qapayırlar. Bu onları hansı 
təhlükədən qoruyur? Bu təhlükə necə yaranır?

7. Variantlarda verilmiş ifadələrdən hansı doğrudur?

5. Səs dalğasının və onun yaratdığı sinir impulsunun keçdiyi yolun ardıcıllığını 
düzgün sıralayın. 

1. Səs dalğaları qulaq seyvanı vasitəsilə tutulur.

2. Orta qulaq sümükləri səsi gücləndirir.

3. Oval pəncərə vasitəsilə səs daxili qulağa ötürülür.

4. Təbil pərdəsi rəqsi hərəkətə gəlir.

6.  Əmələ gələn oyanmalar eşitmə mərkəzinə ötü rü lür.

7. Eşitmə siniri oyanmanı qəbul edir.

5.  Səs dalğaları ilbizin divarındakı reseptorlardan oyan manı qəbul 
edir.

Epidermisin üst qatının hüceyrələri ölüdür.

doğru

Epidermis epiteli toxumasından təşkil olunub.

Dəri reseptorları derma qatında yerləşir.

Dəri yalnız hissetmə və toxunma orqanıdır.

Dərinin qanla təchizi epidermis qatında yerləşən 
qan damarları vasitəsilə həyata keçirilir.

A) B) C) D) E)

O V A C D K L M N
A P L D Ə H L İ Z
G B K İ S Ə C İ K
Q C İ L B İ K A M
Ə Z R B Ç Z M J L
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8. Aşağıda verilənlərdən fərqli olan hansıdır?
A) Dad – dad tumurcuğu
B) Görmə – sarı ləkə
C) Eşitmə – yarımdairəvi kanallar
D) Qoxu – qoxu soğanağı

10.  Aşağıda göstərilən zərərli vərdişlərdən hansılar duyğu orqan larının sağ lam-
lığına daha çox zərər yetirir? 
A)  düzgün qidalanmamaq, çox yatmaq
B) az hərəkətlilik, siqaret çəkmək
C) siqaret çəkmək, alkoqol qəbulu
D) narkotiklərdən istifadə etmək, çox yatmaq

9. Şəkildə rəqəmlərlə göstərilən hansı nahiyə toxunmanı daha yaxşı hiss edir?

1

2 3
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III Tədris vahidi:
Orqanlar sistemlərimizi qoruyaq
Bölmə üzrə reallaşdırılmış məzmun  
standartları

2.1.1.  İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.
2.1.2.  Zərərli vərdişlərin insan orqanizminə mənfi təsirini izah 

edir.
3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.
4.1.1.  Mühit amillərini və onun insan orqanizminə təsirini izah 

edir. 
4.2.1.  Ətraf mühitin çirklənməsi və mühafizəsinə dair müla hi

zə lə ri ni şərh edir.
4.2.2.  Ətraf aləm və onun mühafizəsinə dair təqdimat hazırlayır.
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Dərsə A blokundakı sualların müzakirəsi ilə başlamaq olar. Şagirdlərin fər zi yyə
ləri lövhədə, yaxud flipçartda qeyd olunmalıdır.    
B blokundakı tapşırıq kollektiv və ya cütlərlə icra olunaraq müzakirə edilməli, 
səhv fikirlər düzəldilməlidir. 
C blokundakı mətnin araşdırılmasını fasiləli oxu, kiçik qruplarda iş və s. üsul
lardan istifadə etməklə apara bilərsiniz. Müzakirə zamanı əyani vəsaitlərdən, 
elektron təqdimatdan istifadə edə bilərsiniz. Tədqiqat qruplarda da aparıla bilər. 
Bu halda F blokundakı 1ci və 2ci tapşırıqlar qruplara verilə bilər. Standartın 
tələbinə müvafiq olaraq fərqli tapşırıqlar da tərtib edə bilərsiniz.
Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində 3cü tapşırıqdan istifadə etmək olar. 

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar 
üzrə qiymət lən dirə bilərsiniz:

  İzahetmə

I II III IV
Orqanlar sisteminin 
əla qəli işləməsini 
çətinlik lə izah edir.

Orqanlar sisteminin 
əla qəli işləməsini 
izah edərkən səhv
lərə yol verir.

Orqanlar sisteminin 
əla qəli iş ləməsini 
mü əllimin suallarına 
əsasən izah edir.

Orqanlar sisteminin 
əla qə li işləməsini 
nümu nə lər lə izah 
edir.

1ORQANLAR SİSTEMLƏRİMİZ
NİZAMLA ÇALIŞIR

Alt standart

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir.

Təlim nəticəsi

  Orqanlar sisteminin əlaqəli işləməsini izah edir.
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Dərsə başlayarkən A blokunda verilən mətn oxunmalı və dərslikdəki suallar ca
vab landırılmalıdır. Şagirdlərin cavabları dinlənilməli və müzakirə olunmalıdır. Şa
gird lər bu sualları müşahidələrinin əsasında cavablandırmalıdırlar. Bu mər hə lədə  
elektron təqdimat da nümayiş etdirilə bilər.
B blokunda verilmiş tapşırıq kollektivdə və yaxud da qrupda icra oluna bilər. 
Tapşırıq kollektivdə icra olunarsa, elektron şəkildə təqdim oluna bilər. Şa gird lər 
bu tapşırığı müstəqil, cütlərlə, yaxud bütün siniflə birgə icra edə bilərlər. Bu 
zaman hər bir deyilən fikir  müzakirə oluna bilər. 
C blokundakı nəzəri materialla tanışlıq bir neçə üsulla aparıla bilər: fasiləli oxu, 
İNSERT, müzakirə və s. Fasiləli oxu üsulundan istifadə zamanı mətn ki çik his sə lərlə 
oxunur, fasilələrdə şagirdləri düşünməyə vadar edən müvafiq su al lar ve rilir, vi deo
ma te rial təqdim olunur. Bu zaman aşağıdakı linkdən istifadə etmək müm kündür: 
http://www.youtube.com/watch?v=nYtlL65t2xI 
Müzakirələrdə bütün sinfin iştirakını təmin etməyə çalışın.
Tədqiqat məqsədilə F blokundakı 1ci, 2ci və 3cü tapşırıqlardan da istifadə oluna 
bilər. Bu halda tədqiqat qruplarda aparılmalıdır. Şagirdlərin fəaliyyəti me to di ka nın 
əv vəlində verilmiş qrup qiymətləndirməsi meyarlarına əsasən qiy mət lən di ril mə lidir. 
2ci tapşırığın icrası məqsədilə şagirdlərə mütləq paylama materialı təqdim 
olunmalıdır. 
Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində F blokunda verilmiş 4cü tapşırıqdan is ti fadə 
oluna bilər. Bu tapşırığın kollektivdə icrası mümkündür. 

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar 
üzrə qiymət lən dirə bilərsiniz:

  İzahetmə

I II III IV
Orqan nəqlinin sağ
lamlıq baxımından 
əhəmiyyətini izah 
et məkdə çətinlik 
çəkir.

Orqan nəqlinin sağ
lamlıq baxımından 
əhəmiyyətini izah 
edərkən səhvlərə 
yol verir.

Orqan nəqlinin sağ
lamlıq ba xı mından 
əhəmiyyətini mü əl
limin köməyi ilə izah 
edir.

Orqan nəqlinin sağ
lamlıq baxımından 
əhəmiy yətini nü
munələrlə düz gün 
izah edir.

2 ORQAN NƏQLİ HƏYAT VERİR

Alt standart

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticəsi

  Orqan nəqlinin sağlamlıq baxımından əhəmiyyətini izah edir.
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3ZƏRƏRLİ VƏRDİŞLƏRƏ YOX DEYƏK!

Alt standartlar

2.1.2. Zərərli vərdişlərin insan orqanizminə mənfi təsirini izah edir.
3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah edir.

Təlim nəticələri

  Narkotiklərin, spirtli içkilərin və siqaretin insan orqanizminə mənfi təsirini izah edir.
  Orqanizmin sağlamlığının qorunması qaydalarını izah edir.

Şagirdlər artıq sağlamlığın aspektləri, sağlam həyat tərzini şərtləndirən amillər 
haqqında aşağı sinif Həyat bilgisi fənnindən müəyyən biliklərə malikdirlər. Bu 
ba xımdan A blokundakı şəkillər və suallar müzakirə olunmalıdır. Bu zaman isti
qaməti fiziki sağlamlığa yönəltmək lazımdır. 
Motivasiya məqsədilə sağlam həyat tərzinin şərtlərini özündə əks etdirən “nər
divan” şəkli verilə bilər. “Nərdivan”ın boş qalmış pillələrini şagirdlər dol dur ma
lıdırlar. Bu məqsədlə verilmiş sxemi ya lövhədə çəkmək, ya da onu şaxə lən dir mə 
üsulu ilə əvəz etmək olar. Bu sxemi tamamlamaq üçün şagirdlərin aşağı si nif
lərdən Həyat bilgisi fənnindən sağlam həyat tərzi haqqında öyrəndiklərini yada 
sal maq lazımdır. Şagirdlərin fikirləri “zərərli vərdişlərdən qorunmaq” fikrinə yö
nəl dilməlidir. Çünki burada məqsəd şagirdlərin fikirlərini məhz zərərli vərdişlərin 
fəsadları üzərində cəmləşdirməkdən ibarətdir. Standartın tələbinə müvafiq 
olaraq şagird zərərli vərdiş lərin in san orqanizminə təsirini izah etməlidir.
Motivasiya yaratmaq üçün klaster üsulundan da istifadə edə bilərsiniz. 

Bu zaman yönəldici suallarla şagirdləri bu qrafalarda zərərli vərdişlərdən uzaq 
olmaq, kompüterdən, telefondan asılı olmamaq kimi fikirlərin yazılmasına sövq 
et mək olar.
Tədqiqat “Zərərli vərdişlər orqanizmə necə təsir göstərir? Orqanizmin sağlam 
olması üçün hansı qaydalara əməl olunmalıdır?” sualları ətrafında aparıla bilər.

Gigiyena qay da
larına əməl etmə    

Yoluxucu xəs tə lik
lər dən qo run ma

Düzgün qidalanma

İnsan 
sağlamlığı 
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Tədqiqat B blokundakı tapşırığın icrası ilə başlanılaraq nəticələr müzakirə 
olunmalıdır. Bu zaman şagirdlər əvvəlki biliklərinə əsaslanmalıdırlar. 
Tədqiqatın aparılması üçün sinifdə qruplar formalaşdıra bilərsiniz. C blokunda 
ve rilmiş mətni hissəhissə (hər qrup bir hissəni – siqaret, alkoqol, nar ko tik lər, hə
rə kət sizlik və s.) qruplarda müzakirə edərək şagirdlərin bu kimi vərdişlərin orqa
niz mə tə sirini araşdırmalarını təmin edə bilərsiniz. Hərəkətsizlik, telefondan fasi
lə siz is tifadə, kompüter asılılığının özü də zərərli vərdişlərdir. 
Standartın tələbini, şagirdlərin yeniyetməlik dövrü ilə əlaqədar zərərli vərdişlərə 
meyilliliyini nəzərə alaraq bu mövzunun tədrisinə 2 saat vaxt ayrılmışdır. Növbəti 
dərs saatında şagirdlərə onlarda müşahidə etdiyiniz hər han sı zə rərli vərdişə 
meyillərini əsas götürərək “Zərərli vərdişlərin insan or qa niz mi nə mənfi tə siri” 
mövzusunda təqdimat və yaxud referat hazırlamalarını tap şıra bi lər si niz. Bu nun 
üçün şagirdlər müxtəlif mənbələrdən istifadə edə bilərlər. Təq dimat MV-nin əv vəlində 
verilmiş təqdimatın qiymətləndirilməsi meyarlarına uyğun apa rıl ma lı dır.
Müzakirəni və ümumiləşdirməni əyani vəsaitlərə, şəkillərə, elektron təq di mat lara 
istinad etməklə təşkil etmək olar. Dərsin məqsədlərini nəzərə alaraq növbəti 
mə sələlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir:

   yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq zərərli vərdişlərin orqanizmə mənfi təsirini 
müzakirə etmək;

   fasiləsiz televizor izləmək, kompüter asılılığı kimi vərdişlərin hansı fə sad lara 
səbəb olacağını xüsusi vurğulamaq;

Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində şagirdlərə F blokundakı 3cü tapşırığı icra 
etmək tapşırıla bilər. Bu tapşırığın əvvəlki qruplarda icrası mümkündür.
F blokundakı 1ci tapşırıq evdə icra oluna bilər.

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyar 
üzrə qiymət lən di rə bilərsiniz:

  İzahetmə

I II III IV

Narkotiklərin, spirt li 
iç ki lərin və siqare
tin insan orqaniz
minə mənfi təsiri ni 
çətinliklə izah edir.

Narkotiklərin, 
spirt li iç ki lərin və 
siqaretin insan or
qanizminə mənfi tə
siri ni izah edər kən 
səhvlərə yol verir.

Narkotiklərin, spirtli 
iç ki lərin və siqaretin 
insan orqanizmi nə 
mən fi təsirini müəlli
min su allarına əsasən 
izah edir.

Narkotiklərin, spirt li 
içki lə rin və siqa
retin insan or
qanizminə mənfi 
təsirini nümunələr
lə izah edir.

Orqanizmin sağ lam
lı ğı nın qorunması 
qaydala rı nı izah 
et məkdə çətinlik 
çəkir.

Orqanizmin sağ lam
lı ğı nın qorunması 
qaydala rı nı izah edər
kən səhvlərə yol 
verir.

Orqanizmin sağlam
lığının qorunması 
qay dalarını müəllimin 
kö məyi ilə izah edir.

Orqanizmin sağ lam
lı ğı nın qorunması qay
dala rı nı misallarla 
izah edir.
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Mövzunun əvvəlində verilmiş materiala istinad edərək “Torpağın eroziyası 
nədir? Nəyin nəticəsində baş verir? Torpağı çirkləndirən başqa hansı amillər 
var?” su allarına şagirdlərin verdikləri cavablar lövhədə qeyd oluna bilər. Bu 
sualları ca vab landırarkən şagirdlər Həyat bilgisi və Coğrafiya fənlərindən əldə 
etdikləri bi liklərə əsaslanmalıdırlar. 
Şagirdlərdə idraki fəallığı aşağıdakı kimi də yarada bilərsiniz:
– Elm və texnikanın nailiyyətlərinə baxmayaraq, teztez təbii fəlakətlərin qar şı sın
da aciz qalırıq. Bu təbii fəlakətlər nələrə səbəb ola bilir? Şagirdlərin cavabları löv
hədə qeyd olunur. Müəllim şagirdlərin fikirlərini ekoloji problemə yö nəl dir. 
Tədqiqat “Ətraf mühitin çirklənməsinə təsir göstərən başqa hansı amillər var? 
Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün hansı tədbirlər görülməlidir?” sualları 
ətrafında aparılmalıdır. 
B blokundakı tapşırıq şəkillər əsasında təşkil olunur. Bu mərhələdə siz elektron 
təqdimatdan, videomaterialdan, müxtəlif fotoşəkillərdən də istifadə edə 
bilərsiniz. “Yaşıl paket” CD diskindən də istifadə etmək mümkündür. Bu diskdən 
siz C blo kundakı nəzəri materialın araşdırılması məqsədilə də istifadə edə 
bilərsiniz.
C blokundakı nəzəri materialın mənimsənilməsi fasiləli oxu, İNSERT üsul la rından 
istifadə eməklə və yaxud da qruplarda araşdırma aparmaqla yerinə yetirilə bilər. 
Bu halda şagirdlər 4 qrupa  bölünərək aşağıdakı tapşırıqları icra edə bilərlər. 
Tap şırıqların icrası üçün şagirdlərə paylama materialı təqdim edilməsi məq
sədəuyğundur. Hər bir bənd bir qrupa tapşırıq kimi verilə bilər. Sinifdəki şagird
lə rin sayına müvafiq olaraq eyni bir tapşırıq 2 qrupa verilə bilər. Qrup işləri üçün 
F blokundakı 1ci və 2ci tapşırıqlardan da istifadə oluna bilər.

4ƏTRAF MÜHİTİ QORUYAQ

Alt standartlar

4.2.1. Ətraf mühitin çirklənməsi və mühafizəsinə dair mülahizələrini şərh edir.
4.2.2. Ətraf aləm və onun mühafizəsinə dair təqdimat hazırlayır.

Təlim nəticələri

  Ətraf mühiti çirkləndirən mənbələr və bu istiqamətdə görülən tədbirləri şərh edir.
  Ətraf mühitin mühafizəsinə dair təqdimat hazırlayır.
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Canlılara təsiri Çirklənmənin qarşısının  
alınma yolları

1. Havanı çirkləndirən mənbələr

2. Suyu çirkləndirən mənbələr

3. Torpağı çirkləndirən mənbələr

Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində  F blokundakı 1ci, 2ci və 4cü tap
şırıqdan və yaxud standartın tələbinə müvafiq olaraq, məqsədləri 
reallaşdırmağa xidmət edən müxtəlif tip tapşırıqlardan istifadə edə bilərsiniz.
Qeyd: Standartın tələbinə müvafiq olaraq bu mövzunun tədrisinə 2 saat vaxt 
ayrılmışdır. 2-ci dərs saatında şagirdlər 4.2.2. standartını reallaşdırmağa xidmət 
edən təqdimatı təqdim etməlidirlər. Bu məqsədlə 1-ci dərs saatında şagirdlərin 
ha zır layacaqları təqdimatların mövzusu elan olunmalıdır. Şagirdlər respub lika-
mızın qo şulduğu Beynəlxalq Konvensiyalar, möhtərəm prezidentimizin ekoloji 
sahə üzrə çox dəyərli sərəncamlarını həyata keçirmək üçün Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Na zir liyinin təxirəsalınmaz tədbirləri, Azərbaycan meşələri və onların 
xilası, yaşıllıq zonalarınınn artırılması haqqında  təqdimat hazırlayıb növbəti 
dərsdə təq dim edə bilərlər. Təqdimat MV-nin əvvəlində verilmiş təqdimatın 
qiymət lən di ril məsi meyarlarına əsasən qiymətləndirilməlidir.

Qiymətləndirmə. Təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar 
üzrə qiymət lən dirə bilərsiniz:

  Şərhetmə
  Təqdimat hazırlama

I II III IV

Ətraf mühitin 
çirk lənməsi və 
mühafizəsinə dair 
mülahizələrini 
çətinliklə şərh edir.

Ətraf mühitin 
çirklənməsi və 
mühafizəsinə dair 
müla hizələrini 
yanlış nü munələr 
üzərində şərh edir.

Ətraf mühitin 
çirklən məsi və 
mühafizəsinə dair 
mülahi zə lərini 
müəllimin su allarına 
əsasən şərh edir.

Ətraf mühitin 
çirklənməsi və 
müha fizəsinə dair 
müla hizələrini nü
munələrlə şərh edir.

Ətraf aləmin 
müha fi zə sinə dair 
təqdimat ha zır
lamaqda çətinlik 
çəkir.

Ətraf aləmin 
müha fi zə sinə dair 
ha zır ladığı təqdi
mat sistemsizdir.

Ətraf aləmin müha
fi zəsinə dair təqdi
mat hazırlayarkən 
bəzi səhvlərə yol 
verir.

Ətraf aləmin müha
fi zə sinə dair təqdi
matlar ha zırlayır.
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Dərs prosesində müxtəlif təlim üsullarından, müxtəlif tipli tapşırıqlardan is ti fa də 
etməklə şagirdlərdə müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlər formalaşdırılır. Lakin 
bio logiya dərslərini praktik metodlardan istifadə etmədən tədris etmək ağlasığ
mazdır. Standartların reallaşdırılması üçün praktik metodlardan olan ekskur si ya
la rın təş kil edilməsi vacib şərtdir. 
İşə başlamazdan öncə ekskursiyanın aparılması haqqında şagirdlər təlimat lan dı
rıl malı, ekskursiyanın mövzusu və məqsədi onlara aydınlaşdırılmalı, şagirdlər tə
li mat landırılmalıdırlar. 
Şagirdlər aşağıdakı ləvazimatlarla təmin olunmalıdırlar:
Fotoaparat, videokamera, kağız, qələm. 
Növbəti dərs saatında qrupların hazırladıqları təqdimat dinlənilməli və aşağı da kı 
meyarlar üzrə qiymətləndirilməlidir. Təqdimatın aşağıdakı meyarlar əsa sın da 
qiy mətləndiriləcəyi barədə şagirdlərə əvvəlcədən məlumat verilməlidir.

Meyarlar Hə Yox

Təqdimatda bütün qrup üzvlərinin nəticələri barədə mə
lu matın ümumiləşdirilməsi

Təqdimatın düzgünlüyü

Təqdimatın hazırlanmasında sistemliliyin gözlənilməsi

Təqdimatçının fikirlərini aydın və dəqiq ifadə etməsi 

EKSKURSİYA

Alt standart

4.2.2. Ətraf aləm və onun mühafizəsinə dair təqdimat hazırlayır.

Mövzu: 

Güclü işıqlandırmanın canlılara təsiri

Təlim nəticələri

  Güclü işıqlandırmanın canlılara təsirinə dair məlumat toplayır. 
   Topladığı nümunələrə əsasən ətraf aləm və onun mühafizəsinə dair təqdimat ha

zırlayır.
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Layihələr şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarığını üzə çıxarır. Bu məqsədlə şa
girdlərə aşağıdakı alqoritm üzrə layihəni hazırlamağı tapşıra bilərsiniz. Bu za
man öz tövsiyələrinizi və məsləhətlərinizi əsirgəməyin. Unutmayın ki, layihə
nin icrası üçün şagirdlərə vaxt lazımdır. Bu səbəbdən bir neçə həftə öncədən 
la yihənin hazırlanması, araşdırmanın aparılması ardıcıllığı barədə onlara 
məlu mat verməlisiniz.
Mövzu:  Çevrəmizdəki su mənbələrinin çirklənməsinin qarşısının alınma yol ları.
Məqsəd:  Çevrəmizdəki su mənbələrinin çirklənməsini minimuma endir məyin 

yollarının araşdırılması.
Araşdırılacaq məsələlər:
1. Suyun çirklənməsinə səbəb olan amilləri müəyyənləşdirin.
2.  Yaşadığınız ərazidə suyun çirklənməsinə səbəb olan mənbələr varmı? Çirk lən

məyə səbəb olan amillər hansılardır?
3. Suyun çirklənməsi canlılara necə təsir göstərir?
4.  Suyun çirklilik dərəcəsini göstərən canlılar varmı? Onlar haqqında mə lumat 

toplayın.
Araşdırmanı aşağıdakı plan üzrə aparın:
▪ Müşahidə aparın.
▪  Araşdırma zamanı istifadə edəcəyiniz mənbələri müəy yən ləş dirin.
▪ Araşdırmanın sonunda gəldiyiniz nəticələri ümumiləşdirin.
▪ Layihənin hazırlanması zamanı sizin məlumatın yerini müəyyən ləş di rin.
▪ Layihəni sinfin münasib bir yerindən asın.

LAYİHƏ

Mövzu: 

Çevrəmizdəki su mənbələrinin çirklənməsinin qarşısının alınma yol ları

Alt standart

4.2.1. Ətraf mühitin çirklənməsi və mühafizəsinə dair mülahizələrini şərh edir.

Təlim nəticəsi

   Regionda olan su mənbələrinin çirklənmə səbəbləri və mühafizəsinə dair mü
lahizələrini şərh edir.
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Motivasiyanı A blokundakı şəkillərin araşdırılması ilə yarada bilərsiniz. Möv
zunun əvvəlində verilmiş materiala istinad edərək mühit amillərinin və ətraf mü
hi tin çirklənməsinin insan orqanizminə təsirini şagirdlərlə birlikdə aşağıdakı 
üsul lar dan birindən istifadə etməklə də araşdırmaq olar:
a) Lövhədən “insanın ətraf mühitə təsiri” başlıqlı flipçart asaraq şagirdlərin bu 
haqda dediklərini qeyd edə bilərsiniz. Və yaxud insanın ətraf mühitə təsiri ilə 
bağlı fikirlərini rəngli stikerlərə yazıb yapışdırmalarını tapşırmaq olar.
b) Şaxələndirmə üsulundan istifadə edə bilərsiniz.

Tədqiqat “Mühit amilləri insan orqanizminə necə təsir göstərir?” sualı ətrafında 
aparılmalıdır. Tədqiqat sualına şagirdlərin verdikləri cavablar flipçartda və yaxud 
da lövhədə qeyd oluna bilər. 
Şagirdlərin fərziyyələri dinlənildikdən sonra B blokundakı tapşırıq icra olun
malıdır. Bu tapşırıq kollektivdə və yaxud da cütlərdə müzakirə oluna bilər.  Şa
girdlərin gəldiyi nəticələr dinlənildikdən və müəyyən qeydlər edildikdən sonra 
növ bəti mərhələdə C blokundakı nəzəri məlumat fasiləli oxu, İNSERT və s. üsul
lardan is tifadə olunmaqla araşdırıla bilər. Müzakirələr zamanı şagirdlərə Həyat 
bilgisi fən nin dən əldə etdikləri bilik və bacarıqlar da xatırladılmalıdır. Sonra 
məktəbin im kan larına müvafiq olaraq şagirdlərlə birlikdə “Yaşıl paket” CD diski 
və yaxud da aşa ğı dakı linkdən istifadə etməklə videomaterial nümayiş etdirilə 
bilər: 
http:/www.youtube.com/watch?v=1pe-KV6J-uE

5ƏTRAF MÜHİT VƏ ORQANİZM

Alt standartlar

4.1.1. Mühit amillərini və onun insan orqanizminə təsirini izah edir. 
4.2.1. Ətraf mühitin çirklənməsi və mühafizəsinə dair mülahizələrini şərh edir.

Təlim nəticələri

  Mühit amillərinin insan orqanizminə təsirini izah edir.
  Ətraf mühitin çirklənməsi barədə mülahizələrini şərh edir.

Mühit amilləri
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C blokundakı nəzəri material qruplarda da icra oluna bilər. Bu zaman hər bir 
baş lıq və əlavə olaraq da paylama materialı bir qrupa verilə bilər. Şagirdlər bu 
isti qa mətdə araşdırma apararaq aşağıdakı cədvəli tamamlaya bilərlər.

Mühit amilləri İnsana müsbət 
təsiri

İnsana mənfi 
təsiri

Mənfi təsirin qarşısının 
alınması yolları

Videogörüntü izlənildikdən sonra növbəti mərhələyə keçid edilməlidir. Bunun 
üçün şəkillərdə təsvir olunmuş hadisələr və bu şəklin altındakı yazı müzakirə 
olun ma lıdır. 
C blokundakı cədvəl – səsin şiddətinin insan orqanizminə təsiri şagirdlərlə bir
likdə müzakirə olunmalıdır.
F blokundakı 1ci və 3cü tapşırıq yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində, 2ci tap şı
rıq isə ev tapşırığı kimi verilə bilər. 

Qiymətləndirmə. Şagirdlərin təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşa
ğıdakı meyarlar üzrə qiy mətləndirə bilərsiniz:

  Şərhetmə
  İzahetmə

I II III IV

Mühit amillərinin 
insan orqanizmi
nə təsirini izah et
məkdə çətinlik çə
kir.

Mühit amillərinin 
insan orqaniz mi nə 
təsirini izah edər
kən cüzi səhv lərə 
yol verir.

Mühit amillərinin 
insan orqaniz
minə təsirini mü
əl limin kö mə yi ilə 
izah edir.

Mühit amillərinin 
insan or qa niz mi
nə təsirini nü mu
nələrlə izah edir.

Ətraf mühitin çirk
lənmə si barədə 
mü lahi zə lərini şərh 
et məkdə çə tinlik 
çə kir.

Ətraf mühitin çirk
lənməsi barədə mü
lahizələrini şərh edər
kən cüzi səhvlərə 
yol verir.

Ətraf mühitin çirk
lənməsi ba rədə 
mü lahizələrini mü
əl limin kö məyi ilə 
şərh edir.

Ətraf mühitin çirk
lənməsi barədə 
mülahizələrini fakt
larla şərh edir.
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III TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ
VASİTƏLƏRİNƏ DAİR NÜMUNƏLƏR
1. Cümlələri oxuyub düzgün (D) və səhv (S) olanları dairələrdə yazın.

2.  Siqaretçəkənlərdə ağız boşluğu və dişlərin gördüyü zərərləri bir neçə cümlə 
ilə ifadə edin.

3.  Verilmiş maddələrin insan orqanizminə təsirini müvafiq sütunlarda yazın.

Siqaretçəkənlərlə eyni otaqda olanlar da siqaret tüstüsündən zərər görür. 
Siqaret uşaqlara daha çox ziyan verir.
Siqaret və alkoqol yalnız ağciyərlərimizə zərər verir.
Narkotiklər daha qorxulu zərərli vərdiş yaradır.
Nikotin alkoqollu içkilərin tərkibində olur.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Alkoqol

_________________
_________________
_________________

Siqaret

_________________
_________________
_________________

Narkotik
maddələr

_________________
_________________
_________________

Zərərli 
vərdişlər
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4. Uyğunluğu müəyyən edin.

5. Düzgün olanın altından xətt çəkin.

6.  İnsana zərər verməyən səslər hansılardır?

7.  Uyğunluğu müəyyən edin.

8.   Torpaq və su çirklənməsinin qarşısını almaq üçün hansı tədbirlərin gö rül məli 
olduğunu cədvəlin müvafiq hissəsində yazın.

A) 35-65 dB  B) 65-95 dB  C) 35-95 dB

D) 65-105 dB  E) 25-125 dB

   Sənaye tullantıları torpağa təmizləndikdən sonra/təmizlənməmiş tö kül-
məlidir.

   Torpağa gübrələrin çox verilməsi məhsuldarlığı aşağı salır/məhsuldarlığı 
ar tırır.

   Yaşıllıqların artırılması/avtomobillərin çoxalması havanı çirkləndirir.
  Zavodlardan buraxılan tüstü ətraf mühitə/yalnız heyvanlara mənfi təsir edir.
  Təbii qazın avtomobillərdə istifadəsinə qadağa qoyulur/icazə verilir.

168

Orqan nəqli yalnız uşaqlarda aparılır.
doğru

səhv

Orqan nəqli respublikamızda da aparılır.

İnsanın beynini nəql etmək olar.

Ölmüş insanın orqanlarını köçürmək olar.

Qurd xəstəliklərinə yoluxmaq olar.
su kirliliyi

səs kirliliyi

Əqli inkişafa təsir edir.
Eşitmə pozğunluğu yaradır.
Mədə pozğunluğu yaradır.

Torpaq çirklənməsi Suyun çirklənməsi
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9. Zərərli vərdişlərin orqanizmə təsirini əks etdirən fikirləri cədvəlin mü vafiq 
sütununda yerləşdirin.

10.    Səs-küyün həddindən artıq olması nələrə səbəb ola bilir? Düzgün ca vabları 
müəyyənləşdirin.

 Orqanizmə təsir göstərmir.
 Ürək-damar sistemində fizioloji dəyişikliyə səbəb olur.
 Əqli inkişafa təsir göstərir.
 Əhvali-ruhiyyəni yaxşılaşdırır.
 Eşitmə pozğunluqlarına səbəb olur.
 Əmək qabiliyyətini aşağı salır.

1. Ağciyər xərçənginin 50–87 faizinin səbəbidir. 
2. Böyrəklərin zədələnməsinə səbəb olur.
3. Damarların sıxılmasına səbəb olur.
4. QİÇS-ə yoluxmaya səbəb olur.
5. Sonsuzluğa səbəb olur.
6. Sirroza səbəb olur.

169

Narkotik maddələr Alkoqol Siqaret
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Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra istər milli 
dövlət çi lik, istərsə də sosialiqtisadi və mədəni quruculuq sahəsində 
əsaslı islahatlar apar mışdır. Bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil sistemin
də də inkişaf prosesi get mək də dir. İctimaisiyasi həyatda baş verən qlo
ballaşma və modernləşmə təhsil sis te minin tək milləşdirilməsini də mü
hüm bir vəzifə kimi irəli sürür. Burada aparıcı amillərdən biri də milli təhsil 
sahəsində dünya standartlarına uyğun fundamental is la hatların aparılma
sı, təhsilimizin milli və ümumbəşəri dəyərlər, demokratik və dün yəvi prin
siplər əsasında xalqımızın, millətimizin tarixinə, mənəviyyatına, milli 
ənənələrinə müvafiq şəkildə qurulmasıdır.
Artıq təhsilin məzmununda köklü dəyişikliklər gedir. Bütün siniflərdə fənn 
kurikulumları tətbiq olunur. Şagirdyönlü, şəxsiyyətyönlü, nəticəyönlü, tə
ləb yönlü təhsilə üstünlük verilir. Bu baxımdan, əvvəldə də qeyd etdiyimiz 
kimi, təlim strategiyalarında, yəni təlimin təşkilinə verilən tələblərdə, təli
min forma və üsullarının müəyyənləşdirilməsində, eyni zamanda təlim 
fəaliyyətinin plan laş dırıl ma sında da dəyişikliklərin, yeniliklərin edilməsi la
büddür. İnkişafın əsa sın da insan amilinin durduğunu nəzərə alaraq ölkə
mizdə təlimin təşkilinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Bu məqsədlə ənənəvi təh
sil sisteminin təkmilləşdirilməsi və ye niləş diril məsi istiqamətində layihələr 
həyata keçirilməkdədir. Artıq təlimin təş ki linə verilən tələblər, təlimin 
məzmunu dəyişməkdədir. Müasir təlimin təşkilinə ve rilən tə ləblərin: bəra
bər imkanların yaradılmasının, şagirdyonümlülük, inkişaf yönüm lülük, fəa
liyyətin stimullaşdırılmasının, dəstəkləyici mühitin yaradılmasının, peda
qoji prosesin tamlığı olduğunu nəzərə alaraq deyə bilərik ki, təlimi düz
gün təşkil etmək üçün şagirdlərin fizioloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaq 
vacib şərtdir. 
Təlim prosesində şagirdlərin hər bir yaş dövrü üçün xarakterik olan 
xüsusiy yətləri nəzərə alaraq, fənnin tədrisi zamanı təlim strategiyaların
dan düzgün is ti fadə olunarsa, şagirdlərdə zehni yorğunluq hallarını ara
dan qaldırmaq, onların dü şün mə və tədqiqatçılıq qabiliyyətini inkişaf et
dirmək, təhsilə marağını artırmaq müm kündür. Təhsilə bu cür yanaşma 
şagirdlərin düşünmə qabiliyyətini və müstəqil olaraq bilik əldə etmək ba
carığını inkişaf etdirir. 

MÜƏLLİMLƏRİN PEŞƏKARLIĞININ 
ARTIRILMASINA DAİR TÖVSİYƏLƏR
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Biologiyanın tədrisi yeniyetməlik yaş dövrünü əhatə edir. Yeniyetmələr 
ətrafl a rında baş verən hər bir hadisə ilə maraqlanırlar. Hər şey onları 
həyəcanlandırır, heç bir hadisəyə biganə qala bilmir, pisliyə, yalana qarşı 
barışmaz olur, saxtakarlığı sev mir, həqiqət uğrunda mübarizəyə can atır
lar. Şagirdlərin təlim fəaliyyətində bir sıra yeni cəhətlər meydana çıxır. Tə
limin köhnə formaları ilə yeni tələbat və və zi fələri arasında özünəməxsus 
ziddiyyətlər yaranmağa başlayır. Yeniyetmələrin fizioloji xüsusiyyətlərinə 
uyğun olaraq, təlim materialının həm məzmununda, həm də təlim me
todlarında bir sıra köklü dəyişikliklər edilir. Bu isə onların təlim fəa
liyyətinə öz təsirini göstərir. Belə ki yeni materialın izahında məntiqi sü
butların artması şagirdlərin dərsə olan marağını, müstəqillik dərəcəsini ar
tırır. Nəinki yeni materialın, eyni zamanda yeni bilik sahələrinin müstəqil 
surətdə mənimsənilməsinə ən çox yeniyetməlik dövründə təsadüf olunur. 
Yeniyetmənin təlim prosesində də müstəqilliyə can atması onda baş qal
dıran yetkinlik hissindən irəli gəlir.
Bu halda müəllim öz peşəkarlığını artırmaq məqsədilə nələri bilməlidir?
Yeniliklər müəllimin qarşısına yeni öhdəliklər və tələblər qoyur. Müəllim 
yalnız əvvəlki bilikləri ilə kifayətlənmir, daim şagirdlərlə birgə axtarışda 
olur. O özünün peşəkar inkişafı üçün müəyyən addımlar atmalı, öz təhsil 
fəlsəfəsini müəyyənləşdirməlidir. Bunun üçün o, digər müəllimlərlə daim 
əməkdaşlıq etməli, həmkarları ilə bölüşməlidir. Hədəfə çatmaq üçün gö
rüləcək işlər müəyyən ləş di ril mə li, işə səmərə verən amillər qeyd edilməli
dir. Edilən yeniliklər mütəxəssis və müəl limlərlə bölüşülməlidir. 
İlk növbədə tədris edilən fənnin məzmununu və seçilmiş mövzuları 
mükəmməl bil mək vac ibdir. Fənnini yaxşı bilməyən müəllim mövzunu 
yaxşı tədris edə bilməz. Sinifdənsinfə şagirdlərin inkişaf etməsini və bu 
inkişaf üçün qoyulan tələbləri müəllim mütləq bilməli və tətbiq etməlidir. 
Fənlərarası əlaqələr qurmaq üçün digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq 
etmək müəllimin inkişafına təkan verir. Mövzuları bilməklə yanaşı, şagird
ləri istiqamətləndirməyi bacarmaq da şərtdir. 
Unutmayın ki, bütün pedaqoji yanaşmalar fənlərin hamısı üçün eyni 
dərəcədə keçərli deyildir. Hər bir fənnin spesifik xüsusiyyətləri vardır. Bu 
xüsusiyyət Biolo gi ya fənnində özünü xüsusilə büruzə verir. Tarix fənninin 
tədrisində müəl li min pedaqoji yanaşması biologiya müəlliminin yanaş
ması ilə eyniyyət təşkil edə bil məz. Tarix fənnində sözlər və müzakirələr 
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əsasdır. Müəllim dərsin gedişində düz gün sualqoyma bacarığına malik ol
malı, şagirddən istədiyini almaq üçün ona aydın olan fikirləri səsləndir
məli, tapşırıqlar isə təfəkkürün növlərinə xidmət etmə lidir. Biologiya fən
ninin tədrisi zamanı isə praktik tapşırıqların icrası, həyati baca rıq ların for
malaşdırılması, laboratoriya işlərinin icrası və s. əsas götürülür. 
▪  Müəllimlərin peşəkarlığı düzgün tədris və təhsil mühiti yaradılan zaman 

ortaya çıxır. 
▪  Müəllim yeni islahatı, yəni kurikulumu, onun qiymətləndirilməsini daha 

dəqiq reallaşdırmaq imkanına sahib olmalıdır. 
▪  Özünüzü inkişaf etdirərkən şagirdlərin tələblərini, eləcə də maraqlarını 

nəzərə almağı unutmamalısınız. Çünki müasir gənclik daha geniş infor
ma siyaya malikdir. Onun internetə çıxış imkanları vardır. Daim yeni 
infor ma siya əldə edən şagird fərqli dərs görmək istəyir. Yorucu və can
sıxıcı dərslər onu stimuldan salır. Bu baxımdan dərsin gedişi cəlbedici, 
eləcə də araşdırma xarakterli olarsa, şagird müəyyən bacarıqlar nümayiş 
etdirə bilər. Bu isə sizin peşəkarlığınızın inkişafına səbəb olar. 

Əgər siz işinizin səmərəli olmasını istəyirsinizsə, düzgün standartlar seç
məklə düzgün məqsədlər qoyulması işinə diqqət yetirin. Düzgün seçil
məyən standart məq sədin reallaşdırılmasına mane olur, bu zaman nəti
cələr arzuolunmaz ola bilər. Yaxud da standarta uyğun məqsədin qoyul
maması dərsin səmərəsizliyindən xəbər verir. Standart və ona uyğun qo
yulan məqsəd sonda şagirdin məqsədəuyğun me yarlarla qiymətləndiril
məsinə gətirib çıxarır. Qiymətləndirmə dərsin bütün mər hə lələrində özü
nü əks etdirə bilər. Əsas odur ki, şagirddə formalaşdırılan bacarığın səviy
yəsi müəyyən edilsin. Başqa sözlə, bilinsin ki, şagird bu gün konkret ola
raq nə əldə etdi və nəyə nail oldu. 
Siz öz üzərinizdə çalışdıqca öz işinizi təhlil etmək bacarığına malik olmalı
sınız. Bu, bir növ özünüqiymətləndirmədir. Bu zaman “Mən bu gün nə et
dim? Nəyi əldə etdim? Şagirdlər hansı bilik və bacarıqlara yiyələndilər? 
Keçən gündən fərqli olan nə idi? Nələri etməli idim? Nələri etdim? Nələri 
etmədim? Daha sonrakı dərslərdə nələri etməliyəm?" kimi suallara cavab 
tapmağa çalışmağınız sizin özünüzə və dərsinizi təhlil etməyinizə yardım
çı olacaqdır. Aradakı boşluqları götürmək üçün başqalarının təcrübəsin
dən istifadə etmək, onları baş vermiş problemlərin aradan qaldırılması 
yollarında müzakirələrə dəvət etmək lazımdır. 
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Dərs mühiti 45 dəqiqə ilə yekunlaşmır. Təkcə digər fənn müəllimləri ilə 
əmək daşlıq da yetərli deyil. Siz valideynlə əməkdaşlığı da öz iş planınıza 
daxil etmə lisiniz. Çünki sizin şagirdlərin daimi təmas obyektləri valideyn
dir. Valide yn lərlə söhbətlər etmək, problemləri olan şagirdlərin valideyn
lərini öz iş şəraitinə cəlb et mək, övladının inkişafı üçün birgə əməkdaşlıq 
planları qurmaq vacibdir. Siz yalnız bütün imkanlardan istifadə edərək 
dərsinizin keyfiyyətinin yüksəldilməsi yollarında irəliləyə bilərsiniz. 
Yalnız müxtəlif resurslarla, maraqlı motivasiya ilə, eləcə də tədqiqat işi ilə 
əhatə olunmuş dərs keyfiyyətdən xəbər vermir. Dərs mühitinin sağlam şə
kildə idarə olunması təşkil olunmalıdır. Bəzən yüksək səviyyədə hazırlan
mış elektron dərs, qaydalara müvafiq hazırlanmış iş vərəqləri və s. 
səmərəsi olmayan bir dərsin görüntülənməsinə gətirib çıxarır. Müəllimin 
verdiyi tapşırıqlar, qrup bölgüsü, fərdi iş və s. tam bir qarışıqlıq halında 
ortaya çıxır. Dərsin sonunda şagird heç bir nə ti cəyə nail olmadan sinfi 
tərk edir. Bu baxımdan planlaşmanın düzgün aparılması ilə yanaşı, düz
gün idarəçilik bacarığının da olması vacibdir. 
Dərsə başlayarkən müəyyən qaydalar tətbiq edin, çalışın, bu qaydalar 
vərdişə çevrilsin. Qrup bölgüsü, müzakirə və s. məqamlarda səsküyün 
minimum səviy yə yə düşməsi üçün qızıl qaydaları qoymağı unutmayın. 
Hətta bu qaydaların qrup qiymətləndirməsinə təsirini də vurğulayın. Şa
girdlərin üzərinə bəzi məsuliyyətlər qoyun. Sinfin idarə olunmasında on
lardan istifadə etmək olduqca yaxşı səmərə verir. Adətən, şagird ona gü
vənən müəllimin etimadını doğrultmağa çalışır. Onun yaş xüsusiyyəti 
belədir ki, o, özünütəsdiq üçün daim tələsir. Bu baxımdan belə bir fakt si
zin işinizdə kefiyyət göstəricisi ola bilər. 
Bütün bunlarla yanaşı, diqqətiniz daim bütün sinif üzərində olsun. Göz 
təması sizin əsas silahınızdır. Şagird ona baxan nəzərlərin olduğunu hiss 
edir, kənarda qalmadığını duyur və özünütəsdiqə çalışır. Sakit və anlaşılan 
səs tonu sizin işinizi daha da rahatlaşdıracaq. Dərsin gedişi zamanı müm
kün qədər partalar arasında gə zişin. Onlara yönəldici suallar verməklə 
yardımlar edin. Lazım gələrsə, açar söz lərdən istifadə edin. Şagirdin daim 
ağır yük altında qalması dərsin səmərəsini itirə bilər. Şagirdlərə dərslərin 
gedişi zamanı adları ilə müraciət etməyə çalışın. Qar şıdurmalara yol ver
məyin. Amma hər hansı bir səhv hərəkətin üzərində dəqi qə lərlə dayanıb  
dərsin əlavə vaxt itkisinə səbəb olmayın. Sizin səhv hərəkət barədə 
uzunuzadı oxuduğunuz “mühazirə” şagirdlərə yorucu görünə bilər. Bu 
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baxımdan qay da ları teztez xatırlatmağınız daha səmərəli nəticə verə 
bilər. 
Vaxtdan düzgün və səmərəli istifadə etməyə çalışın. Bu səmərəliliyə 
birtərəfli yanaşmayın. Təkcə özünüzü düşünməyin. Bəzən müəllimlərin bir 
qismi “Mən əla dərs keçdim, hər şeyi dedim, tapşırıqlar verdim, refleksiya 
da etdim və bu, çox sə mərəli dərs oldu” deyə düşünür. Bu səmərəliliyə 
şagirdi düşünərək baxmaq daha düzgün olardı: “Bu gün şagird nə qazan
dı? Onda hansı bilik və bacarıqlar for ma laşdı?” və s. 
Sizin daim öz üzərinizdə çalışmağınız, yeniliklərdən xəbərdar olmağınız, 
təc rübələrinizi bölüşməyiniz, başqalarının təcrübəsindən istifadəniz peşə
kar inki şafınıza səbəb olacaqdır. Sizin inkişafınız – formalaşan bir nəslin 
inkişafı deməkdir.
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