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ÝÈÐÈØ

Щюрмятли мцяллимляр!
Мцasir dюvrdя технолоэийа фянн програмы (курикулуму) цmumtяhsil mяktяblяri шagirdlяrinin texnoloji tяfяkkцrцnцn inkiшafыna, onlarda texnoloji bacarыqlarыn formalaшmasыna, sonrakы mяrhяlяlяrdя tяhsillяrini davam etdirmяk цчцn
zяruri biliklяrя yiyяlяnmяlяrinя xidmяt edir.
Азярбайъан Республикасынын цмумтящсил мяктябляри цчцн фянн курикулумунда технолоэийа фяннинин мягсяди беля тягдим олунур: «Texnologiya» fяnninin mяqsяdi yeni sosial-iqtisadi шяraitdя шagirdlяrin mцstяqil hяyata, kцtlяvi
vя perspektivli peшяlяrя hazыrlanmalarыnы, цmumяmяk bacarыq vя vяrdiшlяrinя
yiyяlяnmяlяrini, yaradыcы dцшцncя vя aktiv fяaliyyяt яsasыnda mцxtяlif шяraitlяrя asanlыqla uyьunlaшmalarыnы tяmin etmяkdяn ibarяtdir.
Цmumi orta tяhsil pillяsindя. Цмуми tяhsil pillяsinин ибтидаи вя цмуми
орта тящсил сявиййясиндя тяйин олунмуш функсионал вязифялярин йериня йетирилмяси истигамятиндя нязярдя тутулан фяалиййятляри инкишаф етдирир.
Мялум олдуьу кими, 2005-ъи илдян башлайараг Азярбайъан Республикасында
хцсуси гайьыйа ещтийаъы олан (саьламлыг имканлары мящдуд олан) ушагларын тящсилинин тяшкили цзря Инкишаф Програмы щяйата кечирилмяйя башланмышдыр. Буну нязяря алараг, вясаитдя инклцзив тящсилдя ваъиб олан бязи мясялялярин шярщини вермяйи ваъиб щесаб едирик.
Инклцзив тящсил саьламлыг мящдудиййяти олан шаэирдляря психоложи дястяк верилмясини, она гаршы диггятли олмаьы, онун цчцн нятиъяйюнцмлц тялими тямин
едян шяраит йарадылмасыны нязярдя тутур. Щяр бир шаэирд, яслиндя, фярди йанашма
тяляб едир. Щяр бир синифдя бу вя йа диэяр дяряъядя беля проблемли ушаг ола биляр. Бу щалда мцяллимляр адаптасийа вя модификасийа стратеэийаларындан истифадя
едя билярляр. Адаптасийа хцсуси тящсиля ещтийаъы олан шаэирд цчцн тапшырыьын даща
яйани шякилдя тягдим едилмясидир. Дярсликдя верилян йарадыъы тапшырыглар, ясасян,
синифдя йериня йетирилмялидир. Яэяр тапшырыгда верилян мямулатын иърасы йарымчыг
галарса, шаэирд евдя валидейнин кюмяйи иля ону тамамлайа биляр.
Модификасийа мясялянин мязмунунун садяляшдирилмясидир. Синифдя аутист
(юзцня гапылан) шаэирд варса, диггятинин мящдуд олдуьуну нязяря алараг, мцяллим тапшырыглары онун цчцн садяляшдирир.
Гейд етмялийик ки, мцяллим вясаитиндя ВЫ синиф цзря стандартлар ясасында
дярслярин тядриси мярщяляляри арашдырылмыш, мязмун стандартларынын реаллашма вя
интеграсийа ъядвялляри, иллик планлашдырма нцмуняси верилмишдир.
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Артыг республикамызда шаэирд наилиййятляринин гиймятляндирилмяси цзря
йени систем мцвяффягиййятля тятбиг олунур. Мязмун стандартларынын мянимсянилмяси истигамятиндя мцхтялиф гиймятляндирмя нювляриндян истифадя
едилир. Бу гиймятляндирмя нювляри мцвафиг мясяляляря айдынлыг эятирмяк
мягсяди дашыйыр:
Илкин сявиййянин гиймятляндирилмяси (диагностик гиймятляндирмя) шаэирдин
артыг няляри билдийини мцяййян едир вя тялимин дцзэцн гурулмасында мцяллимя
кюмяк едир. Шаэирдляр ясас билик вя баъарыглара мцяййян дяряъядя маликдирлярми? Шаэирдляр тядрис олунмуш материалын щансы щиссясини билирляр?
Tяlim prosesindя dцzgцn istiqamяtlяndirilmiш шagird юyrяnilmiш materialыn
tяkrarыna vaxt itirmir, hяmчinin onun цчцn baшa dцшцlmяyяn vя ya tanыш olmayan material qalmыr.
Иlkin sяviyyя qiymяtlяndirmяsinin suallarы bir-biri ilя elя яlaqяlяndirilib
tяnzimlяnmяlidir ki, onlarыn bяzilяri шagirdin hansы biliklяrя malik olduьunu,
digяrlяri isя yeni materialы mяnimsяdiyi gцman olunan шagirdlяri mцяyyяn
etsin. Яgяr ilkin sяviyyя qiymяtlяndirmяsi шagirdlяrin sinifdяki fяaliyyяtini
mцqayisя etmяk vя ya sonrakы inkiшafыn qiymяtlяndirmяk цчцn ilkin mяlumat
bazasыnы yaratmaq mяqsяdilя istifadя olunursa, onda bu suallar яsas psixometrik tяlяblяrя cavab vermяlidir. Шagirdlяr яsas bilik vя bacarыqlara mцяyyяn dяrяcяdя malikdirlяrmi? Шagirdlяr tяdris olunmuш materialыn hansы hissяsini
bilirlяr? suallarыna aydыnlыq gяtirilmяlidir.
Шagird irяlilяyiшlяrinin monitorinqi (formativ qiymяtlяndirmя) vasitяsilя tяdrisin dцzgцn istiqamяtlяndirilmяsi hяyata keчirilir. Standarтlarыn mяnimsяnilmяsinя doьru шagirdlяr kifayяt qяdяr irяlilяyя bilirlяrmi? – сuaлыna
cavab axtarыlыr.
Qiymяtlяndirmяnin bu цsulunda alternativ цsul vя mяnbяlяrdяn istifadя
vя ya шagirdin daha irяliyя addыm atmasы цчцn ona яlavя impulsun verilmяsi
barяdя ehtiyaclar mцяyyяnlяшdirilir.
Qяbul edilmiш standartlarыn reallaшmasыna istiqamяtlяnяn irяlilяyiшlяrin monitorinqi (formativ qiymяtlяndirmя) sinifdя hяr bir шagirdin inkiшafыnыn hяrяkяtverici amilinя, tяlimin hяlledici komponentinя чevrilir. Mцяllim yalnыz belя
monitorinq vasitяsilя tяdris prosesini tяnzimlяyir, bцtцn шagirdlяrin irяlilяyiшlяrini tяmin edir, eyni zamanda uьur qazana bilmяyяn шagirdlяrin ehtiyaclarыnы
юyrяnяrяk onlara яlavя kюmяk gюstяrir. Bu mяnada шagirdlяrin faktik fяaliyyяtinin nяticяlяri mцяllim цчцn real indikatorlara чevrilir.
Monitorinqlяr mцяyyяn anlayышlarыn mяnimsяnildiyini mцшahidя etmяk vя
ev tapшыrыqlarыnы nяzяrdяn keчirmяklя, yaxud daha formal qiymяtlяndirmя tipindяn istifadя etmяklя aparыla bilяr. Monitorinqlяrin hansы formada aparыlmasыndan asыlы olmayaraq, onlar mцntяzяm xarakter daшыmalыdыr. Bundan яlavя,

4

дюрд щяфтядян тез, altы hяftяdяn gec olmayaraq, шagirdlяrin standartlar цzrя nailiyyяtlяrinin daha цmumi monitorinqi tяшkil edilmяlidir.
Nюvbяti mяrhяlяdя monitorinq шagirdlяrin яldя etdiyi nailiyyяtlяrin mюvcud standartlara uyьunluьunu юyrяnmяk mяqsяdilя aparыlыr. Bu prosesdя toplanmыш mяlumatlar tяdris prosesinin tяnzimlянmяsindя mцhцm яhяmiyyяtя
malikdir. Иlkin sяviyyяnin qiymяtlяndirилmяsi kimi oxшar xцsusiyyяtlяri olan
yekun (summativ) qiymяtlяndirmя standart vя ya standartlar qrupunda mцяyyяn olunmuш mяqsяdlяrя шagirdlяrin hansы sяviyyяdя nail olduqlarыnы mцяyyяn
edir. Yekun (summativ) qiymяtlяndirmя aшaьыdakы suallara cavab verir: «Шagird
materialы bilir vя baшa dцшцrmц? Bildiklяrini tяtbiq edя bilirmi? Daha irяli getmяk цчцn lazыmi sяviyyяyя чatmышdыrmы?»
Yekun (summativ) qiymяtlяndirmя standartlarыn mяnimsяnilmяsi istiqamяtindя шagirdlяrin яldя etdiyi irяlilяyiшlяri dяyяrlяndirir. Bu qiymяtlяndirилmя nюvц mюvzunun, bяhs vя bюlmяnin, yaxud da tяdris ilinin sonunda eyni
qaydada hяyata keчirilir. Yekun (summativ) qiymяtlяndirmяnin яn mцhцm cяhяti шagirdlяrin mяnimsяdiklяrini tяtbiqetmя qabiliyyяtinя nя dяrяcяdя malik
olduqlarыnы aшkara чыxarmaqdыr.
Yekun (summativ) qiymяtlяndirmяnin bu xцsusiyyяti mцяllimlяrin «testyюnцmlц tяdris»lя baьlы narahatlыьыnы aradan qaldыrыr. Yekun qiymяtlяndirmя fяnnin mяzmun standartlarыnыn tяrtibi цчцn aparыcы rol oynamыr, яksinя, qiymяtlяndirmяnin bu standartlar яsasыnda aparыlmasыnы tяmin edir. Bundan яlavя, yekun
qiymяtlяndirmя яldя olunan biliklяri tam яks etdirmir, lakin o, mяnimsяmя sяviyyяsinin etibarlы vя adekvat gюstяricisidir.
Шаэирдлярин билик вя баъарыгларыны щяр бир мювзу иля баьлы гиймятляндирмяк
цчцн методик ъядвял нцмунясинин мцяллим вясаитиня дахил едилмяси дя мягсядяуйьун щесаб едилмишдир.
Qrup fяaliyyяtinin qiymяtlяndirilmяsinя dair meyarlar cяdvяlи
Групун Бирэя Давраныш, тяд№-си фяалиййят, гигатлар замадцзэцн иш ны цнсиййятбюлэцсц йаратма, йолдашларынын уьуруна севинмя

Мювзунун
ящатя
олунмасы
вя мягсядя наил
олма

Тягдиматларда фяаллыг эюстярмя, динлямя, суаллар
вермя, ялавяляр етмя

Тягдимат зама- Цмуми
ны фикрини дягиг
бал
ифадяетмя,
айдын, сялис нитг,
юз йолдашларыны
инандырма,
нятиъя чыхарма

Ы
ЫЫ
ЫЫЫ
ЫВ
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Тяйин едилмиш мейарла даща чох кямиййят сяъиййялидирся, онда онлар шаэирдлярин эюстяря биляъякляри нятиъяляря уйьун 4—5 сявиййядя дяряъялянмяли
вя конкрет фяалиййятин щансы мейар цзря щансы сявиййяйя уйьун олдуьу мцяййянляшдирилмялидир.
Яэяр кичик сумматив гиймятляндирмядирся вя йа щяр щансы диэяр сябябдян
мцяллим фяалиййяти рягямля гиймятляндирмяк истяйирся, онда гябул едилмиш бал
системиня уйьун олараг, мейарларын 5 сявиййядя дяряъялянмяси даща мягсядяуйьундур. Бу щалда щяр сявиййя цзря эюстяриъини мцвафиг балла гиймятляндирмякля, гиймятин формалашмасы просесини асанлашдырмаг олар.
Qrup iøinin qiymÿtlÿndirilmÿsi
Мейарлар

Мейарларын дяряъялянмяси вя мцвафиг гиймятляр
«5» гиймят

«4» гиймят

«3» гиймят

«2» гиймят

1. Ял алятляриндян
истифадя етмякля емал технолоэийаларыны
шярщетмя

ял алятляриндян
истифадя етмякля
емал технолоэийасыны дцзэцн шярщетмя

ял алятляринин
(садя, механики
вя електрик)
функсийаларыны
изащетмя

3–5 емал технолоэийасына
уйьун ял алятляри сечмя

3–5 ял алятини
садалама

2. Емал технолоэийаларына
уйьун ял алятлярини шярщетмя

емал технолоэийаларына уйьун ял
алятляриндян истифадя гайдаларыны
шярщетмя

емал технолоэийаларына уйьун
ял алятляри
сечмя

емал техноло- 3–5 емал
эийаларыны фярг- технолоэийаляндирмя
сыны садалама

– сярщяд дахилдир
– сярщяд дахил дейил

(80% – 100%]

(60% – 80%]

(40% – 60%]

(10% – 40%]

Вясаитдя верилян бцтцн дярс моделляри, йени интерактив тялимля кечирилян
дярсин структуруну якс етдирир. «Технолоэийа» фянни цзря мязмун стандартлары ясасында щазырланмыш дярс моделляриндя шаэирдлярин идраки, информативкоммуникатив, психомотор фяалиййятляринин инкишафы, щабеля зярури вярдишляря йийялянмяляри диггят мяркязиндя сахланылмышдыр. Тягдим олунан дярсляря
йарадыъы йанашылмагла, ону зянэинляшдирмяк вя даща мараглы етмяк мцяллимин ихтийарына верилир. Башлыъасы, шаэирд тяряфиндян биликлярин мцстягил газанылмасына имкан вя шяраит йаратмаг, «юйрянмяйи юйрятмяк» принсипиня садиг
галмаг лазымдыр.
Qiymяtlяndirmя standartlarы mяzmun standartlarыnыn hansы sяviyyяdя
reallaшdыьыnы yoxlamaqla baш vermiш dяyiшikliklяrin dяrяcяsini mцяyyяn
edir.
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Bu standartlar tяhsilin keyfiyyяtini qiymяtlяndirmяk цчцn яsas meyarlarы
tяyin edir, шagird naliyyяtlяrinin vя tяhsil imkanlarыnыn qarшыlыqlы dяyяrlяndirilmяsi цчцn istifadя olunan qiymяtlяndirmя цsullarы vя vasitяlяrinin keyfiyyяtini tяsvir edir, qiymяtvermя prosesinin qanuniliyinя zяmanяt verir.
Bцtцn nюv qiymяtlяndirmяlяrin aparыlmasыnda aшaьыdakы prinsiplяrя riayяt olunur:
• mяqsяdяuyьunluq;
• nailiyyяtlяrin vя tяhsil imkanlarыnыn qarшыlыqlы dяyяrlяndirilmяsi;
• toplanmыш mяlumatlarыn keyfiyyяtcя mцvafiqliyinin vя etibarlыlыьыnыn tяmin olunmasы;
• гiymяtlяndirmяdя шяffaflыq, яdalяtlilik, qarшыlыqlы razыlaшma vя яmяkdaшlыq;
• tяlim fяaliyyяtindя qiymяtlяndirilmя nяticяlяrinin inkiшafetdirici rolunun
tяmin olunmasы.
Aшaьыda VЫ sinif цчцn mяzmun standartlarы vя onlara uyьun qiymяtlяndirmя standartlarы verilmiшdir.
Məzmun standartları
1.1. Emal texnologiyalarının
özünəməxsus cəhətlərini
anladığını nümayiş etdirir.

Qiymətləndirmə standartları
1.1.Q.S.1. Emal texnologiyalarının
özünəməxsus cəhətlərini anladığının
nümayişinə dair qiymətləndirmə sxemi.
1.1.1.Q.4. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə etməklə emal texnologiyalarını
düzgün izah edir.

1.1.1. Mexanikləşdirilmiş əl
alətlərindən istifadə
etməklə emal
texnologiyalarını izah edir.

1.1.1.Q.3. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərinin
(sadə, mexaniki və elektrik) funksiyalarını
izah edir.
1.1.1.Q.2. Emal texnologiyalarına uyğun
mexanikləşdirilmiş əl alətləri seçir.
1.1.1.Q.1. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərinin
bəzilərini sadalayır.

1.2. Emal prosesinə hazırlıq
işlərini yerinə yetirir.

1.2.Q.S.2. Emal prosesinə hazırlıq işlərinin
yerinə yetirilməsinə dair qiymətləndirmə
sxemi.

1.2.1. Mexanikləşdirilmiş əl
1.2.1.Q.4. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
alətlərindən istifadə etməklə istifadə etməklə hazırlanacaq məmulata
hazırlanacaq məmulata görə uyğun iş yerini düzgün təşkil edir.
iş yerini təşkil edir.
1.2.1.Q.3. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə etməklə hazırlanacaq məmulata görə
iş yerinin düzgün təşkili üçün ardıcıllığı
müəyyənləşdirir.
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Məzmun standartları

Qiymətləndirmə standartları
1.2.1.Q.2. Hazırlanacaq məmulata görə iş
yerinin təşkili üçün uyğun
mexanikləşdirilmiş əl alətlərini seçir.
1.2.1.Q.1. Hazırlanacaq məmulatın
materialına uyğun istifadə ediləcək
mexanikləşdirilmiş əl alətlərini sadalayır.
1.2.2.Q.4. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə etməklə hazırlanacaq məmulata görə
iş ardıcıllığını düzgün müəyyənləşdirir.

1.2.2. Mexanikləşdirilmiş əl
alətlərindən istifadə
etməklə məmulatın
hazırlanması ardıcıllığını
müəyyənləşdirir.

1.2.2.Q.3. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə etməklə hazırlanacaq məmulata görə
iş ardıcıllığını mərhələlərlə izah edir.
1.2.2.Q.2. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə etməklə hazırlanacaq məmulata görə
iş ardıcıllığının əhəmiyyətini izah edir.
1.2.2.Q.1. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə etməklə hazırlanacaq məmulata görə
iş ardıcıllığını sadalayır.

1.2.3. Mexanikləşdirilmiş əl
alətlərindən istifadə
etməklə məmulatın
hazırlanması üçün uyğun
emal texnologiyası seçir.

1.2.3.Q.4. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə etməklə məmulatın hazırlanması
üçün emal texnologiyasını düzgün seçir.
1.2.3.Q.3. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə etməklə məmulatın hazırlanması üçün
emal texnologiyasını düzgün müəyyənləşdirir.
1.2.3.Q.2. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə etməklə məmulatın hazırlanması
üçün emal texnologiyasını fərqləndirir.
1.2.3.Q.1. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə etməklə məmulatın hazırlanması üçün
müvafiq emal texnologiyalarını sadalayır.

1.3. Verilmiş materiallardan
(oduncaq, metal, plastik
kütlə, parça, ərzaq) müxtəlif
məmulatlar hazırlayır.

1.3.1. Verilmiş materialdan
2-3 detaldan ibarət məmulat
hazırlayır.
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1.3.Q.S.3. Verilmiş materiallardan (oduncaq,
metal, plastik kütlə, parça, ərzaq) müxtəlif
məmulatların hazırlanmasına dair
qiymətləndirmə sxemi.
1.3.1.Q.4. Verilmiş materiallardan tələblərə
(uzunluq, en, qalınlıq) uyğun 2-3 detaldan
ibarət məmulatı düzgün hazırlayır.
1.3.1.Q.3. Verilmiş materiallardan 2-3
detaldan ibarət məmulat hazırlanması üçün
emal vasitələrini və texnologiyalarını
müəyyən edir.

Məzmun standartları

Qiymətləndirmə standartları
1.3.1.Q.2. Verilmiş materiallardan 2-3
detaldan ibarət məmulatın hazırlanması üçün
iş ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
1.3.1.Q.1. Verilmiş materiallardan 2-3
detaldan ibarət məmulatın hazırlanması üçün
alətləri müəyyənləşdirir.
1.3.2.Q.4. 2-3 detaldan ibarət məmulat
hazırlayarkən düzgün tərtibat bacarıqları
nümayiş etdirir.

1.3.2. 2-3 detaldan ibarət
məmulat hazırlayarkən
tərtibat bacarıqları
nümayiş etdirir.

1.3.3. Qrup tərkibində müxtəlif
məmulatlar hazırlayarkən
birgəfəaliyyət bacarıqları
nümayiş etdirir.

1.3.2.Q.3. 2-3 detaldan ibarət hazırlayacağı məmulatın materialına uyğun tərtibat forması seçir.
1.3.2.Q.2. 2-3 detaldan ibarət məmulat
hazırlayarkən tərtibat formalarını fərqləndirir.
1.3.2.Q.1. 2-3 detaldan ibarət hazırlayacağı
məmulatın materialına uyğun tərtibat
formalarını müəyyən edir.
1.3.3.Q.4. Qrup tərkibində müxtəlif
məmulatların hazırlanmasında düzgün
birgəfəaliyyət bacarıqları nümayiş etdirir.
1.3.3.Q.3. Qrup tərkibində müxtəlif məmulatların
hazırlanmasında üzərinə düşən işi məsuliyyətlə
yerinə yetirir.
1.3.3.Q.2. Qrup tərkibində müxtəlif
məmulatların hazırlanmasında iş bölgüsünü
düzgün təyin edir.
1.3.3.Q.1. Qrup tərkibində müxtəlif
məmulatların hazırlanmasında
birgəfəaliyyətin əhəmiyyətini izah edir.

1.3.4.Q.4. Məmulatların hazırlanması
prosesində işin xarakterinə uyğun
təhlükəsizlik və sanitariya-gigiyena
qaydalarına düzgün əməl edir.
1.3.4.Q.3. Məmulatların hazırlanması
prosesində təhlükəsizlik və sanitariya1.3.4. Məmulatların hazırlanması gigiyena qaydalarına riayətin vacibliyini və
prosesində işin xarakterinə əhəmiyyətini izah edir.
uyğun təhlükəsizlik və
1.3.4.Q.2. Məmulatların hazırlanması prosesanitariya-gigiyena
sində işin xarakterinə uyğun təhlükəsizlik və
qaydalarına əməl edir.
sanitariya-gigiyena qaydalarını sadalayır və
onlar arasındakı fərqi izah edir.
1.3.4.Q.1. Məmulatların hazırlanması
prosesində işin xarakterinə uyğun
təhlükəsizlik və sanitariya-gigiyena
qaydalarını sadalayır.
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Məzmun standartları

Qiymətləndirmə standartları

1.4. Şəraitə və təbii imkanlara
uyğun əmək bacarıqları
(becərmə, bəsləmə, tədarük,
emal) nümayiş etdirir.

1.4.Q.S.4. Şəraitə və təbii imkanlara uyğun
əmək bacarıqlarının (becərmə, bəsləmə,
tədarük, emal) nümayişinə dair
qiymətləndirmə sxemi.
1.4.1.Q.4. Yaşadığı ərazinin iqlim şəraitinə
uyğun meyvələrin yetişdirilməsi və tədarükü
üzrə düzgün bilik və bacarıqlar nümayiş
etdirir.

1.4.1. Meyvələrin yetişdirilməsi
və tədarükü üzrə bilik və
bacarıqlar nümayiş etdirir.

1.4.1.Q.3. Yaşadığı ərazinin iqlim şəraitinə
uyğun meyvələrin yetişdirilməsi və tədarükü
texnologiyalarını mərhələlərlə izah edir.
1.4.1.Q.2. Meyvələrin yetişdirilməsi və
tədarükü ardıcıllığını sadə şəkildə izah edir.
1.4.1.Q.1. Meyvələrin yetişdirilmə
texnologiyalarını sadalayır.

2.1. Texnoloji maşın, cihaz və
vasitələr haqqında biliklərə
malik olduğunu nümayiş
etdirir.

2.1.Q.S.5. Texnoloji maşın, cihaz və vasitələr
haqqında biliklərə malik olduğunun
nümayişinə dair qiymətləndirmə sxemi
2.1.1.Q.4. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərinin iş
prinsiplərini düzgün şərh edir.

2.1.1.Q.3. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərini iş
2.1.1. Mexanikləşdirilmiş əl alət- prinsiplərinə görə düzgün təsnif edir.
lərinin iş prinsiplərini şərh
2.1.1.Q.2. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərini iş
edir.
prinsiplərinə görə fərqləndirir.
2.1.1.Q.1. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərini
sadalayır.
2.1.2.Q.4. Elektrik enerjisinin ötürülmə və
istifadə yollarını düzgün izah edir.

2.1.2. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və istifadəsi yollarını
izah edir.

2.1.2.Q.3. Elektrik enerjisinin ötürülmə və
istifadə yollarını sadə şəkildə təsvir edir.
2.1.2.Q.2. Elektrik enerjisindən istifadə
texnologiyalarını fərqləndirir.
2.1.2.Q.1. Elektrik enerjisinin ötürülmə
yollarını sadalayır.
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Məzmun standartları
2.2. Texnoloji maşın, cihaz və
vasitələrdən istifadə
bacarıqları nümayiş etdirir.

Qiymətləndirmə standartları
2.2.Q.S.6. Texnoloji maşın, cihaz və
vasitələrdən istifadə bacarıqlarının
nümayişinə dair qiymətləndirmə sxemi
2.2.1.Q.4. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
düzgün istifadə edir.

2.2.1. Mexanikləşdirilmiş əl
alətlərindən istifadə edir.

2.2.1.Q.3. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə zamanı təhlükəsizlik və gigiyena
qaydalarına əməl edir.
2.2.1.Q.2. Hazırlanacaq məmulata uyğun
mexanikləşdirilmiş əl alətlərini düzgün seçir.
2.2.1.Q.1. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə barədə fikirlərini izah edir.
2.2.2.Q.4. Cərəyan mənbəyindən istifadə
etməklə sərbəst sadə elektrik dövrəsi qurur.

2.2.2. Cərəyan mənbəyindən
istifadə etməklə elektrik
dövrəsi qurur.

2.2.2.Q.3. Cərəyan mənbəyindən istifadə
etməklə müşahidə etdiyi qaydada sadə
elektrik dövrəsi qurur.
2.2.2.Q.2. Cərəyan mənbəyindən istifadə
etməklə sadə elektrik dövrəsinin qurulma
ardıcıllığını müəyyənləşdirir.
2.2.2.Q.1. Cərəyan mənbəyindən istifadə
etməklə sadə elektrik dövrəsini qurmaq üçün
elementləri sadalayır.

3.1. Məişətdə zəruri hesab edilən 3.1.Q.S.7. Məişətdə zəruri hesab edilən bilik
bilik və bacarıqlara yiyələn- və bacarıqlara yiyələndiyinin nümayişinə
diyini nümayiş etdirir.
dair qiymətləndirmə sxemi
3.1.1. Məktəbdə mədəni davranış 3.1.1.Q.4. Məktəbdə mədəni davranış və
ünsiyyət qaydalarını (salamlaşmaq, müraciətə
və ünsiyyət qaydalarını
cavab, hal-əhval tutmaq, kömək təklif etmək,
şərh edir.
müsahibini sonadək dinləmək, müsahibinə
təşəkkür etmək, xudahafizləşmək) şərh edir.

11

Məzmun standartları

Qiymətləndirmə standartları
3.1.1.Q.3. Məktəbdə mədəni davranış və
ünsiyyət qaydalarının (salamlaşmaq,
müraciətə cavab, hal-əhval tutmaq, kömək
təklif etmək, müsahibini sonadək dinləmək,
müsahibinə təşəkkür etmək, xudahafizləşmək) mahiyyətini sadə şəkildə izah edir.
3.1.1.Q.2. Məktəbdə mədəni davranış və
ünsiyyət qaydalarını (salamlaşmaq, müraciətə
cavab, hal-əhval tutmaq, kömək təklif etmək,
müsahibini sonadək dinləmək, müsahibinə
təşəkkür etmək, xudahafizləşmək) fərqləndirir.
3.1.1.Q.1. Məktəbdə mədəni davranış və
ünsiyyət qaydalarını (salamlaşmaq, müraciətə
cavab, hal-əhval tutmaq, kömək təklif etmək,
müsahibini sonadək dinləmək, müsahibinə
təşəkkür etmək, xudahafizləşmək) sadalayır.

3.1.2. Məktəbdə sadə təmir
işlərini yerinə yetirir.

3.1.2.Q.4. Məktəbdə sadə təmir işlərini
düzgün yerinə yetirir.
3.1.2.Q.3. Məktəbdə sadə təmir işlərini
yerinə yetirərkən təhlükəsizlik və gigiyena
qaydalarına düzgün əməl edir.
3.1.2.Q.2. Müşahidələrinə əsasən məktəbdə
sadə təmir işlərini yerinə yetirir.
3.1.2.Q.1. Məktəbdə sadə təmir işlərini
yerinə yetirmək üçün uyğun alətləri seçir.

3.2. Ailə və onun büdcəsinin idarə
olunması haqqında bilik və
bacarıqlar nümayiş etdirir.

3.2.Q.S.8. Ailə və onun büdcəsinin idarə
olunması haqqında bilik və bacarıqların
nümayişinə dair qiymətləndirmə sxemi.
3.2.1.Q.4. Ailə büdcəsinin müəyyənləşdirilməsi
haqqında fikirlərini aydın şərh edir.

3.2.1. Ailə büdcəsinin müəyyənləşdirilməsi haqqında
fikirlərini şərh edir.

3.2.1.Q.3. Ailə büdcəsinin düzgün müəyyənləşdirilməsinin əhəmiyyətini izah edir.
3.2.1.Q.2. Ailə büdcəsinin
müəyyənləşdirilməsi mənbələrini sadalayır.
3.2.1.Q.1. Ailə büdcəsinin
müəyyənləşdirilməsi haqqında fikirlərini
sadə şəkildə izah edir.
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Məzmun standartları
4.1. Məmulatların texniki
spesifikasiyasını şərh edir.

Qiymətləndirmə standartları
4.1.Q.S.9. Məmulatların texniki spesifikasiyasının şərhinə dair qiymətləndirmə sxemi.
4.1.1.Q.4. Düzbucaqlı detalları olan
məmulatların spesifik xüsusiyyətlərini
düzgün şərh edir.

4.1.1. Düzbucaqlı detalları olan
məmulatların
spesifikasiyasını şərh edir.

4.1.1.Q.3. Düzbucaqlı detalları olan
məmulatların spesifik xüsusiyyətlərini
nümunələrlə izah edir.
4.1.1.Q.2. Düzbucaqlı detalları olan
məmulatların detallarını təsvir edir.
4.1.1.Q.1. Düzbucaqlı detalları olan məmulatların bəzi spesifik xüsusiyyətlərini
sadalayır.

4.2. Məmulat və onun detallarının texniki sənədləşdirilməsi bacarıqlarını nümayiş
etdirir.

4.2.Q.S.10. Məmulat və onun detallarının
texniki sənədləşdirilməsi bacarıqlarının
nümayişinə dair qiymətləndirmə sxemi

4.2.1.Q.4. Müxtəlif formalı detalları olan
məmulatların qrafik təsvirini, çertyojunu,
texnoloji xəritəsini düzgün çəkir və oxuyur.

4.2.1. Müxtəlif formalı detalları
olan məmulatların qrafik
təsvirini, çertyojunu,
texnoloji xəritəsini çəkir
və oxuyur.

4.2.1.Q.3. Müşahidələrinə əsasən müxtəlif
formalı detalları olan məmulatların qrafik
təsvirini, çertyojlarını, texnoloji xəritəsini
düzgün çəkir.
4.2.1.Q.2. Müxtəlif formalı detalları olan
məmulatların müəyyən hissələrinin qrafik
təsvirini, çertyojlarını çəkir.
4.2.1.Q.1. Müxtəlif formalı detalları olan məmulatların müəyyən hissələrinin qrafik
təsvirini çəkir.
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Ìÿçìóí ñòàíäàðòëàðûíûí ðåàëëàøìà úÿäâÿëè
Стандарт

Мювзу

Мювзунун Мювзунун Вясаитин
№си
сящифя
сящифя
№си
№си

3.1.1.

Mяktяbdя цnsiyyяt vя davranыш mяdяniyyяti

1

6

28

3.2.1.

Ailя bцdcяsinin формалашдырылмасы.
Эялир вя хяръ

2

9

30

3.1.2.

Mяktяbdя вя мянзилдя sadя tяmir iшlяri.
Divar яшyalarыnыn bяrkidilmяsi

3

11

32

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.2.3.

Qapы килидляринин quruluшu vя quraшdыrыlmasы

4

13

34

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.2.3.;
2.2.1.

Sanитар-texnikи avadanlыqlarыn sadя tяmiri

5

15

36

1.4.1.

Мейвя аьаъларынын якилмяси вя мейвялярин
сахланма технолоэийасы

6

18

38

1.3.2.

Одунъаьын тядарцкц вя мишар материалларынын
истещсалы

7

22

40

4.1.1.; 4.2.1.

Мямулатларын конструксийа едилмяси. Дцзбуъаглы вя мцхтялиф формалы деталларын чертйожу

8

26

42

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.3.; 1.3.3.;
1.3.4.; 2.1.1.

Кичик тирлярин бирляшдирилмяси

9

29

44

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.2.3.;
1.3.2.; 1.3.3.;
1.3.4.; 2.2.1.;
4.2.1.

Ял алятляри иля силиндрик вя конусшякилли деталларын щазырланмасы

10

33

46

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.2.3.;
1.3.2.; 1.3.4.

Одунъаг вя метал мямулатларын бязядилмяси

11

36

48

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.2.3.;
1.3.1.; 1.3.2.;
1.3.3.; 1.3.4.;
2.1.1.; 2.2.1.

Метал пястащларын кясилмяси

12

39

50

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.2.3.;
1.3.4.; 2.1.1.;
2.2.1.

Metal pяstahlarыn yeyяlяnmяsi.
Штанэенпярэар

13

42

52

14

Стандарт

Мювзу

Мювзунун
№си

МювВясаитин
зунун
сящифя
сящифя
№си
№си

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.3.; 1.3.3.;
1.3.4.; 2.1.1.;
2.2.1.

Mexaniklяшdirilmiш яl alяtlяri

14

47

54

2.1.2.

Електрик енержисинин ютцрцлмяси вя истифадяси
йоллары

15

51

56

2.2.2.; 4.2.1.

Яn sadя elektrik dюvrяsi

16

54

58

1.1.1.; 1.2.1.;
1.3.4.; 2.1.1.;
2.2.1.

Механикляшдирилмиш мятбях аваданлыьынын
гурулушу вя иш принсипи

17

58

60

1.3.2.

Иnsan hяyatыnda qиda мящсуллары

18

63

62

1.3.1.; 1.3.2.

Sцdlц yemяklяrin hazыrlanma
texnologiyasы

19

69

64

1.3.1.; 1.3.2.

Yarmadan, paxlalы bitkilяrdяn vя makaron
mяmulatlarыndan yemяklяrin hazыrlanma
texnologiyasы

20

72

66

1.3.1.; 1.3.2.

Tяrяvяz yemяklяrinin hazыrlanma
texnologiyasы

21

77

68

1.2.1.; 1.3.4.;
2.1.1.

Mяiшяt tikiш maшыnыnыn quruluшu

22

81

70

1.2.1.; 1.3.3.;
1.3.4.; 2.2.1.

Tikiш maшыnынын iшя hazыrlanmasы

23

85

72

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.2.3.;
1.3.4.; 2.1.1.;
2.2.1.

Тикиш машынында ямялиййатлар

24

88

74

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.3.4.

Нахыштикмя цчцн алят вя тяртибатлар. Щесаб нахыштикмясиня щазырлыг

25

91

76

15

16
Щ.-б.
3.2.1.;
3.2.2.

5.

Ресурслар

Дярслик, тярязи, чяки дашлары, иш вярягляри
кими ресурслардан истифадя
етмяк олар.
Дярслик, дешикачан, шлйамбур,
чцйцн (дйубел),
шуруп, винтачан,
иш вярягляри
кими ресурслардан истифадя
етмяк олар.

Кичик вя бюйцк групларла иш формаларындан;
бейин щямляси вя
мцзакиря кими иш
цсулларындан истифадя
етмяк тювсийя олунур.

Дярслик, иш
вярягляри кими
ресурслардан
истифадя етмяк
олар.

Кичик вя бюйцк групларла иш формаларындан;
бейин щямляси вя мцзакиря кими иш цсулларындан истифадя етмяк
тювсийя олунур.

Кичик вя бюйцк групларла иш формаларындан; бейин щямляси
вя мцзакиря кими иш
цсулларындан истифадя
етмяк тювсийя олунур.

Диагностик гиймятляндирмя

Стратеэийалар: иш
формалары, иш цсуллары

Кичик Сумматив Гиймятляндирмя

Тядрис Интеващиди грасийа

Мювзу

Мяктябдя вя мянзилдя садя тямир
ишляри. Дивар яшйаларынын бяркидилмяси

Мяктябдя вя
мянзилдя садя
тямир ишлярини
4. йериня йетирир.
(3.1.2.)

Мяктябдя
мядяни давраныш
вя цнсиййят
гайдаларыны шярщ
едир. (3.1.1.)

Тялим мягсяди

Аиля бцдъясинин
формалашдырылмасы. Эялир
вя хяръ

Аиля бцдъясинин
формалашдырылмасы щаггында
3. фикирлярини изащ
едир. (3.2.1.)

2.

1.

№

Мяктябдя садя тямир ишлярини йериня
йетирмя, диварцстц яйшаларын бяркидилмя технолоэийасыны изащетмя,
тящлцкясиз иш гайдаларына риайят
етмя, ямякдашлыг кими гиймятляндирмя мейарларындан истифадя едиля
биляр.

Аиля бцдъясинин формалашдырылмасы
щаггында фикирлярини шярщетмя, аиляйя эялян эялирлярин дцзэцн пайлашдырылмасыны изащетмя, аиля бцдъясинин
эялир мянбялярини садалама, ямякдашлыг кими гиймятляндирмя мейарларындан истифадя едиля биляр.

Гиймятляндирмя педагожи мятбуатда
дяръ олунан гиймятляндирмя гайдаларына мцвафиг апарылыр. Шаэирдлярин ъавабларыны гиймятляндиряркян мяктябдя
мядяни цнсиййят вя давраныш гайдаларыны шярщетмя, синиф йолдашларына щюрмятля йанашманын ящямиййятини изащетмя,
мяктябдя шаэирдлярин вязифялярини изащетмя, ямякдашлыг кими гиймятляндирмя мейарларындан истифадя едиля биляр.

Гиймятляндирмя
мейарлары

ВЫ синиф цчцн «Технолоэийа» фяннинин иллик планлашдырылма ъядвяли

Мяктябдя цнсиййят вя
давраныш мядяниййяти
I. Мяишят мядяниййяти

1

1

1

1

1

Саат

Мювзу

Санитар-техники аваданлыгларын
садя тямири

1. Механикляшдирилмиш ял алятляриндян истифадя етмякля
санитарийа техникасынын садя
тямирини изащ едир. (1.1.1.)
2. Санитарийа техникасынын
тямири цчцн иш йерини тяшкил
едир. (1.2.1.)
3. Су краны вя сугарышдырыъы
кранынын тямири цчцн иш ар7.
дыъыллыьыны мцяййянляшдирир. (1.2.2.)
4. Санитарийа техникасынын
тямири цчцн уйьун емал
технолоэийасы сечир.
(1.2.3.)
5. Механикляшдирилмиш ял
алятляриндян истифадя едир.
(2.2.1.)

Тялим мягсяди

Гапы килидляринин гурулушу
вя гурашдырылмасы

1. Механикляшдирилмиш ял
алятляриндян истифадя
етмякля гапы килидляринин
гурашдырылмасы технолоэийаларыны изащ едир. (1.1.1.)
2. Килиди гурашдырмаг цчцн иш
йерини тяшкил едир. (1.2.1.)
6.
3. Килидин гурашдырылма ардыъыллыьыны мцяййянляшдирир.
(1.2.2.)
4. Килидин гурашдырылмасы
цчцн уйьун емал технолоэийасы сечир. (1.2.3.)

№

Щ.-б.:
1.1.1.;
А.-д.:
1.2.1.;
1.2.2.
Т.-и.:
2.1.1.;
2.1.2.;
2.2.1.

Щ.-б.
1.1.1.;
А.-д.
1.2.1.;
1.2.2.
Т.-и.:
2.1.1.;
2.1.2.;
2.2.1.

Кичик вя бюйцк
групларла иш формаларындан; бейин
щямляси вя мцзакиря кими иш цсулларындан истифадя
етмяк тювсийя
олунур.

Кичик вя бюйцк
групларла иш формаларындан; бейин
щямляси вя мцзакиря кими иш цсулларындан истифадя
етмяк тювсийя
олунур.

Тядрис Интегра- Стратеэийалар: иш формалары, иш
ващиди
сийа
цсуллары

I. Мяишят мядяниййяти

17

Су краны,
сугарышдырыъы кран,
дярслик, иш
вярягляри

Цстдян
гойма
килид,
тахма
килид,
дярслик,
иш вярягляри

Ресурслар

Механикляшдирилмиш ял алятляриндян истифадя едяряк санитар-техники аваданлыгларын тямир технолоэийасыны изащетмя, иш йерини тяшкилетмя, иш ардыъыллыьыны мцяййянляшдирмя, емал технолоэийасыны
сечмя, механикляшдирилмиш ял
алятляриндян истифадяетмя кими
гиймятляндирмя мейарларындан
истифадя олунмасы тювсийя олунур.

Механикляшдирилмиш ял алятляриндян истифадя едяряк килидлярин
гурашдырылма технолоэийасыны
изащетмя, иш йерини тяшкилетмя,
иш ардыъыллыьыны мцяййянляшдирмя,
емал технолоэийаларыны сечмя,
ямякдашлыг кими гиймятляндирмя
мейарларындан истифадя олунмасы
тювсийя олунур.

Гиймятляндирмя
мейарлары

1

1

Саат

18

10.

9.

8.

№

2-3 деталдан ибарят
мямулат щазырлайаркян
тяртибат баъарыглары
нцмайиш етдирир. (1.3.2.)

Мейвя аьаъларынын
йетишдирилмяси вя
мейвя тядарцкц цзря
билик вя баъарыг
нцмайиш етдирир. (1.4.1.)

Тялим мягсяди
Мювзу

Кичик вя бюйцк
групларла иш формаларындан;
бейин щямляси
вя мцзакиря
кими иш цсулларындан истифадя
етмяк тювсийя
олунур.

Стратеэийалар: иш
формалары, иш
цсуллары

Мцхтялиф
мейвя аьаълары тинэляринин шякилляри,
дярслик, иш
вярягляри

Ресурслар

Т.-и.
2.1.1.;
2.1.2.;
2.2.1.

Кичик вя бюйцк
групларла иш формаларындан;
бейин щямляси
вя мцзакиря
кими иш цсулларындан истифадя
етмяк тювсийя
олунур.

Мишар материалларынын нювляри, дярслик,
иш вярягляри

Кичик Сумматив Гиймятляндирмя

Щ.-б.:
1.2.1.;
Био.:
3.2.1.

Тядрис Интеграващиди
сийа

I. Мяишят мядяниййяти
II. Одунъаьын емалы технолоэийасы

Мейвя аьаъларынын якилмяси
вя мейвялярин сахланма
технолоэийасы
Одунъаьын тядарцкц вя
мишар материалларынын
истещсалы

Гиймятляндирмя педагожи
мятбуатда дяръ олунан гиймятляндирмя гайдаларына
мцвафиг апарылыр. Шаэирдлярин
ъаваблары гиймятляндириляркян одунъаьын емалетмя
нювлярини садалама, мешя
материалларынын щяъмини юлчмяйи баъарма, мешя тясяррцфатында алынан мящсуллары
садалама кими гиймятляндирмя мейарларындан истифадя олунмасы тювсийя едилир.

Мейвялярин беъярилмяси вя
сахланмасына даир билик вя
баъарыг нцмайиш етдирмя,
мейвя аьаъларынын нювлярини
садалама, ямякдашлыг кими
гиймятляндирмя мейарларындан истифадя олунмасы тювсийя олунур.

Гиймятляндирмя
мейарлары

1

1

1

Саат

1. Дцзбуъагlы деталлары олан
мямулатларын спесификасийасыны
шярщ едир. (4.1.1.)
2. Мцхтялиф формалы деталлары олан
мямулатларын график тясвирини,
чертйожуну вя техноложи хяритясини чякир вя охуйур. (4.2.1.)

Тялим мягсяди

Мювзу

Мямулатларын конструксийа
едилмяси. Дцзбуъаглы вя мцхтялиф
формалы деталларын чертйожу

1. Механикляшдирилмиш ял алятляриндян
истифадя етмякля кичик тирлярин бирляшдирмя цсулуну изащ едир. (1.1.1.)
2. Кичик тирлярин бирляшдирилмяси цчцн
иш йерини тяшкил едир. (1.2.1.)
3. Mеханикляшдирилмиш ял алятляриндян
истифадя етмякля кичик тирлярин бирляшдирилмяси цчцн уйьун емал тех12.
нолоэийасы сечир. (1.2.3.)
4. Груп тяркибиндя мцхтялиф мямулатлар
щазырлайаркян бирэя фяалиййят баъарыглары нцмайиш етдирир. (1.3.3.)
5. Кичик тирляри бирляшдирян заман тящлцкясиз иш вя санитарийа гайдаларына
риайят едир. (1.3.4.)
6. Механикляшдирилмиш ял алятляринин иш
принсипини шярщ едир. (2.1.1.)

11.

№

А.-д.:
1.2.1.;
1.2.2.;
1.2.4.;
Щ.-б.:
1.1.1.;
4.2.1.;
4.1.1.

Кичик вя бюйцк групларла иш формаларындан;
бейин щямляси вя
мцзакиря кими иш
цсулларындан истифадя
етмяк тювсийя
олунур.

Т.-и.: Кичик вя бюйцк
2.1.1. групларла иш формаларындан; бейин щямляси вя мцзакиря
кими иш цсулларындан
истифадя етмяк тювсийя олунур.

Кичик
тирляр,
мцхтялиф
мишарлар,
йапышган,
дярслик,
иш вярягляри

Дцзбуъаг формалы
деталларын чертйожу,
чертйож
алятляри,
дярслик,
иш
вярягляри

Тядрис Интег- Стратеэийалар: иш формаРесурслар
ващиди расийа
лары, иш цсуллары

II. Одунъаьын емалы технолоэийасы

Кичик тирлярин бирляшдирилмяси

19

Кичик тирлярин бирляшдирмя
технолоэийасынын изащы, иш
йеринин тяшкили, иш ардыъыллыьыны мцяййянляшдирмя,
емал технолоэийасыны
сечмя, ямякдашлыг, тящлцкясиз иш вя санитарийа гайдаларына риайят, механикляшдирилмиш ял алятляриндян
истифадя кими гиймятляндирмя мейарларындан истифадя
олунмасы тювсийя олунур.

Гиймятляндирмя педагожи
мятбуатда дяръ олунан
гиймятляндирмя гайдаларына мцвафиг апарылыр.
Шаэирдлярин ъаваблары гиймятляндириляркян дцзбуъаг
формалы деталларын спесификасийасыны шярщетмя, мцхтялиф
формалы мямулатларн чертйожуну охума, мямулатын техноложи хяритясини тяртибетмя,
график тясвири вя чертйожу
фяргляндирмя, ямякдашлыг
кими гиймятляндирмя мейарларындан истифадя олунмасы
тювсийя олунур.

Гиймятляндирмя
мейарлары

1

1

Саат

20

Тялим мягсяди

1. Механикляшдирилмиш ял алятляриндян истифадя едяряк силиндрик вя
конусшякилли деталларын щазырланма
технолоэийасыны изащ едир. (1.1.1.)
2. Силиндрик вя конусшякилли деталларын щазырланмасы цчцн иш йерини
тяшкил едир. (1.2.1.)
3. Силиндрик вя конусшякилли деталларын щазырланма ардыъыллыьыны
мцяййянляшдирир. (1.2.2.)
4. Силиндрик вя конусшякилли деталларын щазырланмасы цчцн уйьун
емал технолоэийасы сечир. (1.2.3.)
5. Силиндрик вя конусшякилли деталлар
щазырлайаркян тяртибат баъарыьы
нцмайиш етдирир. (1.3.2.)
6. Груп тяркибиндя ишляйяркян бирэяфяалиййят баъарыьы нцмайиш
етдирир. (1.3.3.)
7. Тящлцкясиз иш гайдаларына риайят
едир. (1.3.4.)
8. Механикляшдирилмиш ял алятляриндян истифадя едир. (2.2.1.)
9. Silindrik vя konusшяkilli detallarыn qrafik tяsvirini, чertyojunu,
texnoloji xяritяsini чяkir vя
oxuyur. (4.2.1.)

№

13.

Мювзу

Щ.-б.
1.1.1.;
4.2.1.;
4.1.1.;
А.-д.:
1.2.1.;
1.2.2.;
Т.-1.
2.1.1.;
2.1.2.;
2.2.1.

Тядрис Интегващиди расийа

II. Одунъаьын емалы технолоэийасы

Ял алятляри иля силиндрик вя конусшякилли деталларын щазырланмасы

Ресурслар

Гиймятляндирмя
мейарлары

Кичик вя бюйцк
Силиндрик Силиндрик вя конусшякилли
групларла иш формавя
деталларын щазырланма техларындан; бейин
конусшя- нолоэийасыны изащетмя, иш
щямляси вя мцзакилли
йерини тяшкилетмя, иш ардыкиря кими иш цсулла- деталла- ъыллыьыны мцяййянляшдиррындан истифадя
рын тясви- мя, уйьун емал техноетмяк тювсийя
ри олан лоэийасы сечмя, 2-3 деталолунур.
плакат- дан ибарят мямулат щазырлар,
лама, тяртибат баъарыьы
одунъаг нцмайиш етдирмя, бирэяпястащ- фяалиййят баъарыьы нцмалар,
йиш етдирмя, тящлцкясиз иш
меха- гайдаларына риайятетмя,
никляшди- механикляшдирилмиш ял
рилмиш ял алятляриндян истифадяетмя
алятляри, кими гиймятляндирмя
дярслик, мейарларындан истифадя
иш вяряг- олунмасы тювсийя олунур.
ляри

Стратеэийалар: иш
формалары,
иш цсуллары

1

Саат

15.

14.

№

1. Механикляшдирилмиш ял алятляриндян истифадя етмякля одунъаьын
вя металын бязядилмя технолоэийасыны изащ едир. (1.1.1.)
2. Механикляшдирилмиш ял алятляриндян истифадя етмякля одунъаьын
вя металын бязядилмяси цчцн иш
йерини тяшкил едир. (1.2.1.)
3. Одунъаьын вя металын бязядилмяси ардыъыллыьыны мцяййянляшдирир. (1.2.2.)
4. Механикляшдирилмиш ял алятляриндян истифадя етмякля одунъаьын
вя металын бязядилмяси цчцн
уйьун емал технолоэийасы сечир.
(1.2.3.)
5. Одунъаг вя металдан мямулат
щазырлайаркян тяртибат баъарыьы
нцмайиш етдирир. (1.3.2.)
6. Одунъаьын вя металын бязядилмяси заманы тящлцкясиз иш гайдаларына риайят едир. (1.3.4.)

Тялим мягсяди

Мювзу

Кичик вя бюйцк
групларла иш формаларындан; бейин щямляси вя мцзакиря кими
иш цсулларындан истифадя етмяк тювсийя
олунур.

Одунъаг
вя метал
пястащлар,
одунъаг
вя металы бойамаг
цчцн
бойалар,
фырчалар,
дярслик,
иш вярягляри

Стратеэийалар: иш
Ресурслар
формалары, иш цсуллары

Кичик Сумматив Гиймятляндирмя

А.-д.
1.2.1.;
1.2.2.;
Т.-и.
2.1.1.;
2.1.2.;
2.2.2.;
Щ.-б.
1.1.1.;
4.2.1.;
4.1.1.

Тядрис Интегващиди расийа

II. Одунъаьын емалы технолоэийасы

Одунъаг вя метал мямулатларын бязядилмяси

21

Одунъаг вя метал мямулатларын рянэлямя технолоэийасыны изащетмя, иш
йерини тяшкилетмя, иш ардыъыллыьыны мцяййянляшдирмя,
уйьун технолоэийа сечмя,
тящлцкясиз иш гайдаларына
риайятетмя кими гиймятляндирмя мейарларындан
истифадя едилмяси тювсийя
олунур.

Гиймятляндирмя
мейарлары

1

1

Саат

22

Тялим мягсяди

Мювзу

Тядрис Интег- Стратеэийалар: иш
формалары, иш Ресурслар
ващиди расийа
цсуллары

Щ.-б. Кичик вя бюйцк Чилинэяр
1. Механикляшдирилмиш ял алятляриндян истифадя
етмякля метал пястащларын кясилмя тех1.1.1.; групларла иш фор- бычгысы,
нолоэийасыны изащ едир. (1.1.1.)
4.2.1.; маларындан;
метал
2. Механикляшдирилмиш ял алятляриндян истифадя
4.1.1.; бейин щямляси
пястащедяряк метал пястащларын кясилмяси цчцн иш
А.-д.: вя мцзакиря
йерини тяшкил едир. (1.2.1.)
лар, дярсиш цсулла3. Металын кясилмя ардыъыллыьыны мцяййянляшдирир.
1.2.1.; кими
рындан
истифадя
лик,
(1.2.2.)
1.2.2.; етмяк тювсийя
иш
вяряг4. Металын кясилмяси цчцн уйьун технолоэийа
1.2.4.; олунур.
сечир. (1.2.3.)
ляри
Т.-и.
16. 5. Пястащдан 2-3 деталдан ибарят мямулат щазыр2.1.1.;
лайыр. (1.3.1.)
6. 2-3 деталдан ибарят мямулат щазырлайаркян
2.1.2.;
тяртибат баъарыьы нцмайиш етдирир. (1.3.2.)
2.2.1.
7. Груп тяркибиндя ишляйяркян бирэяфяалиййят
баъарыьы нцмайиш етдирир. (1.3.3.)
8. Металы кясяркян тящлцкясиз иш гайдаларына
риайят едир. (1.3.4.)
9. Металын кясилмяси цчцн механикляшдирилмиш
ял алятляринин иш принсипини изащ едир. (2.1.1.)
10. Чилинэяр ял бычгысындан истифадя едир. (2.2.1.)
17.
I йарымил цчцн Бюйцк Сумматив Гиймятляндирмя
Щ.-б. Кичик вя бюйцк Метал
1. Механикляшдирилмиш ял алятляриндян истифадя
1.1.1.; групларла иш фор- пястащетмякля йейялямя технолоэийасыны изащ едир.
(1.1.1.)
4.2.1.; маларындан;
лар,йейя2. Механикляшдирилмиш ял алятляриндян истифадя
4.1.1. бейин щямляси
ляр, штанетмякля пястащларын йейялянмяси цчцн иш
А.-д. вя мцзакиря
йерини тяшкил едир. (1.2.1.)
эенпяр1.2.1.; кими иш цсулла3. Метал пястащларын йейялянмя ардыъыллыьыны
1.2.2.;
рындан
истифадя
эар,
18.
мцяййянляшдирир. (1.2.2.)
Т.-и.
етмяк
тювсийя
дярслик,
4. Метал пястащларын йейялянмяси цчцн уйьун
2.1.1.; олунур.
емал технолоэийасы сечир. (1.2.3.)
иш вяряг2.1.2.;
5. Метал пястащларын йейялянмяси заманы тящляри
2.2.1.
лцкясиз иш гайдаларына риайят едир. (1.3.4.)
6. Штанэенпярэарын иш принсипини изащ едир. (2.1.1.)
7. Штанэенпярэардан истифадя едир. (2.2.1.)

№

III. Металларын емалы технолоэийасы

III. Металларын емалы
технолоэийасы

Метал пястащларын кясилмяси

Метал пястащларын
йейяляn мяси. Штанэенпярэар

Гиймятляндирмя педагожи
мятбуатда дяръ олунан гиймятляндирмя гайдаларына мцвафиг апарылыр. Шаэирдлярин ъаваблары гиймятляндириляркян
йейялямя технолоэийасыны
изащетмя, иш йерини тяшкилетмя,
иш ардыъыллыьыны мцяййянляшдирмя, уйьун технолоэийа сечмя,
тящлцкясиз иш гайдаларына риайятетмя, штанэенпярэарла ишлямяни баъарма кими гиймятляндирмя мейарларындан истифадя олунмасы тювсийя олунур.

Гиймятляндирмя педагожи
мятбуатда дяръ олунан
гиймятляндирмя гайдаларына мцвафиг апарылыр. Шаэирдлярин ъаваблары гиймятляндириляркян метал
пястащларын кясмя технолоэийасыны изащетмя, емал
технолоэийасынын сечими,
иш йеринин тяшкили, иш ардыъыллыьыны мцяййянляшдирмя, тящлцкясиз иш гайдаларына риайятетмя, ямякдашлыг кими гиймятляндирмя
мейарларындан истифадя
олунмасы тювсийя олунур.

Гиймятляндирмя
мейарлары

1

1

1

Саат

Тялим мягсяди

20.

Мювзу

Механикляшдирилмиш ял алятляри

Електрик енержисинин ютцрцлмяси
вя истифадяси йолларыны изащ едир.
(2.1.2.)

1. Електрик дрелиндян истифадя
едяряк бурьулама технолоэийасыны изащ едир. (1.1.1.)
2. Електрик дрели иля бурьуламаг
цчцн иш йерини тяшкил едир.
(1.2.1.)
3. Електрик дрелиня уйьун бурьулама технолоэийасы сечир. (1.2.3.)
4. Груп тяркибиндя ишляйяркян
бирэяфяалиййят баъарыьы нцма19.
йиш етдирир. (1.3.3.)
5. Електрик дрели иля ишляйяркян
тящлцкясиз иш гайдаларына риайят едир. (1.3.4.)
6. Механикляшдирилмиш ял алятляринин иш принсипини шярщ едир.
(2.1.1.).
7. Шурупфырладандан вя електрик
лобзикиндян истифадя едир.
(2.2.1.)

№

Тядрис
ващиди

III. Металларын емалы технолоэийасы

Електрик енержисинин
ютцрцлмяси вя истифадяси йоллары

23

Дрел
нцмуняляри,
шурупфырладан,
електрик
лобзик
бычгысы,
дярслик,
иш вярягляри

Цзяриндя
електрик
стансийаларынын
тясвири
олан плакатлар,
дярслик,
иш вярягляри

Кичик вя бюйцк
групларла иш формаларындан; бейин щямляси вя мцзакиря
кими иш цсулларындан
истифадя етмяк тювсийя олунур.

Кичик вя бюйцк
групларла иш формаларындан; бейин щямляси вя мцзакиря
кими иш цсулларындан
истифадя етмяк тювсийя олунур.

Щ.-б.
1.1.1.;
А.-д.
1.2.1.;
1.2.2.;
1.2.4.
Т.-и.
2.1.1.;
2.1.2.;
2.2.1.

Ресурслар

Стратеэийалар: иш
формалары, иш цсуллары

Интеграсийа

Шаэирдлярин ъаваблары гиймятляндириляркян електрик
енержисинин ютцрцлмяси вя
истифадяси йолларыны изащетмя, истещсалатда, мяишятдя
вя кянд тясяррцфатында
електрик енержисинин ролуну
изащетмя, ямякдашлыг
кими гиймятляндирмя
мейарларындан истифадя
олунмасы тювсийя олунур.

Бурьулама технолоэийасыны
изащетмя; електрик дрели
иля бурьуламаг цчцн иш
йерини тяшкилетмя; бурьулама заманы иш ардыъыллыьыны
мцяййянляшдирмя, електрик
дрелиндян истифадя едяркян
уйьун емал технолоэийасы
сечмя, ямякдашлыг етмя,
тящлцкясиз иш гайдаларына
риайят етмя, механикляшдирилмиш ял алятлярини
тяснифетмя вя садалама, ял
алятлярини тяснифетмя вя
садалама, шурупфырладан вя
електрик лобзикиндян истифадя
кими – гиймятляндирмя
мейарларындан истифадя олунмасы тювсийя олунур.

Гиймятляндирмя
мейарлары

1

1

Саат

24

1. Ъяряйан мянбяйиндян истифадя
етмякля електрик дювряси гурур.
(2.2.2.)
2. Садя електрик дюврясинин тясвирини, схемини чякир. (4.2.1.)

21.

23.

1. Механики електрик ятчякянлярдян
вя гящвяцйцдянлярдян истифадя
едяряк ярзагларын емал технолоэийасыны изащ едир. (1.1.1.)
2. Ятчякян машынла вя гящвяцйцдянля ишлямяк цчцн иш йерини тяшкил едир. (1.2.1.)
3. Ятчякян вя гящвя цйцдянля
ишлямя просесиндя тящлцкясизлик вя санитарийа гайдаларына
ямял едир. (1.3.4.)
4. Ятчякян вя гящвяцйцдянин иш
принсипини изащ едир. (2.1.1.)
5. Ятчякян машындан вя гящвяцйцдяндян истифадя едя билир.
(2.2.1.)

Тялим мягсяди

№

22.

Мювзу

Ян садя електрик дювряси

Интеграсийа

Стратеэийалар:
иш формалары,
иш цсуллары
Ресурслар

Гиймятляндирмя
мейарлары

Саат

Щ.-б.
1.1.1.;
4.1.1.;
4.2.1.
А.-д.
1.2.1.;
1.2.2.;
1.2.4.

Кичик вя бюйцк
групларла иш формаларындан;
бейин щямляси вя
мцзакиря кими иш
цсулларындан истифадя етмяк тювсийя олунур.

Механики
вя електрик
ятчякян
машынлары;
гящвяцйцдян, дярслик,
иш вярягляри

Ятчякян машындан вя гящвяцйцдяндян истифадя едяряк ярзагларын емал технолоэийасыны изащетмя, иш
йерини тяшкилетмя, тящлцкясизлик вя санитарийа
гайдаларына риайятетмя,
ятчякян машынын вя гящвяцйцдянин иш принсипини
изащетмя, ятчякян машын
вя гящвяцйцдяндян истифадя етмяни баъарма кими
гиймятляндирмя мейарларындан истифадя олунмасы
тювсийя олунур.

1

Гиймятляндирмя педагожи
мятбуатда дяръ олунан гиймятляндирмя гайдаларына
Кичик вя бюйцк
мцвафиг апарылыр. Шаэирдлярин
групларла иш форБатарейа, ъаваблары гиймятляндирилярмаларындан;
лампа,
кян ъяряйан мянбяйиндян
бейин щямляси вя
нагилляр,
истифадя етмякля електрик дюв- 1
мцзакиря кими иш
ряси гурма, електрик дювряси
дярслик,
цсулларындан истииш вярягляри елементляринин шярти ишарялярифадя етмяк тювни билмя, ямякдашлыг кими
сийя олунур.
гиймятляндирмя мейарларындан истифадя олунмасы тювсийя
олунур.
Кичик Sумматив Qиймятляндирмя
1

Тядрис
ващиди

III. Металларын емалы
технолоэийасы

IV. Ярзаг мящсулларынын емалы
технолоэийасы

Механикляшдирилмиш, мятбях
аваданлыьынын гурулушу вя иш принсипи

24.

26.

Йармадаn, пахлалы биткилярdян
вя макарон мямулатларындан
йемяклярин щазырланма
технолоэийасы

1. Верилмиш материалдан 2-3 деталдан
ибарят мямулат
щазырлайыр. (1.3.1.)
2. 2-3 деталдан
ибарят мямулат
щазырлайаркян тяртибат баъарыглары
нцмайиш етдирир.
(1.3.2.)

2-3 деталдан ибарят
мямулат щазырлайаркян тяртибат баъарыглары нцмайиш етдирир.
(1.3.2.)

25.

Тялим мягсяди

Сцдлц йемяклярин
щазырланма
технолоэийасы

1. Верилмиш, материалдан 2-3 деталдан ибарят мямулат щазырлайыр. (1.3.1.)
2. 2-3 деталдан ибарят мямулат
щазырлайаркян тяртибат баъарыглары
нцмайиш етдирир.
(1.3.2.)

Мювзу

Инсан щяйатында гида
мящсуллары

№

Тядрис
ващиди

IV. Ярзаг мящсулларынын емалы технолоэийасы

25

Т.-и.
2.1.1.;
2.1.2.;
2.2.1.

Кичик вя бюйцк
Мцхтялиф
групларла иш формала- йарма, пахрындан; бейин щямля- лалы биткиляр,
си вя мцзакиря кими
макарон
иш цсулларындан истифа- мямулатлары
дя етмяк тювсийя
нювляри,
олунур.
дярслик, иш
вярягляри

Кичик вя бюйцк
Мцхтялиф Шаэирдлярин ъаваблары гиймятляндиригрупларла иш формала- сцд мящсул- ляркян сцдлц йемяклярин щазырланрындан; бейин щям- лары, дярслик, ма технолоэийасыны изащетмя, сцд
ляси вя мцзакиря
иш вярягляри мящсулларынын кейфиййятини мцяйкими иш цсулларындан
йянетмя, сцдлц йемяклярин кейистифадя етмяк тювсифиййятини мцяййянетмя, сцддян
йя олунур.
щазырланан ярзаглары садалама кими
гиймятляндирмя мейарларындан
истифадя олунмасы тювсийя олунур.

Т.-и.
2.1.1.;
2.1.2.;
2.2.1.

Шаэирдлярин ъаваблары гиймятляндириляркян йармалардан йемяклярин щазырланма технолоэийасыны
изащетмя, макарон мямулатларынын щазырланма технолоэийасыны
изащетмя, йарма вя пахлалыларын
нювлярини фяргляндирмя, ямякдашлыг кими гиймятляндирмя мейарларындан истифадя олунмасы тювсийя
олунур.

Шаэирдлярин ъаваблары гиймятляндириляркян инсана зярури олан гида
мящсулларыны садалама, гида мящсуллары мянбялярини садалама,
дцзэцн гидаланма щаггында фикирлярини шярщетмя кими гиймятляндирмя мейарларындан истифадя
олунмасы тювсийя олунур.

Кичик вя бюйцк
Мейвягрупларла иш формала- тярявяз вя
рындан; бейин щям- щейван мянляси вя мцзакиря
шяли ярзагкими иш цсулларындан ларын тясвири
истифадя етмяк тювси- иля плакатлар,
йя олунур.
дярслик, иш
вярягляри

Гиймятляндирмя мейарлары

Т.-и.
2.1.1.;
2.1.2.;
2.2.1.

Ресурслар

Стратеэийалар:иш формалары, иш цсуллары

Интеграсийа

1

1

1

Саат
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Тялим мягсяди

Мяишят тикиш машынынын
гурулушу
Тикиш машынынын ишя
щазырланмасы

1. Тикиш машынында ишлямяк
цчцн иш йерини тяшкил едир.
(1.2.1.)
2. Тикиш машынында ишляйяркян
29.
тящлцкясизлик гайдаларына риайят едир. (1.3.4.)
3. Тикиш машынынын иш принсипини
изащ едир. (2.1.1.)

1. Тикиш машынында ишлямяк цчцн
иш йерини тяшкил едир. (1.2.1.)
2. Тикиш машыныны ишя щазырлайан
заман бирэяфяалиййят баъарыгнцмайиш етдирир. (1.3.3.)
30. 3. лары
Тикиш машынында ишляйяркян
тящлцкясиз иш гайдаларына
ямял едир. (1.3.4.)
4. Тикиш машынындан истифадя
едя билир. (2.2.1.)

Кичик вя бюйцк
Тярявязгрупларла иш формалярин,
Т.-и. ларындан; бейин
салатларын
2.1.1.; щямляси вя мцзатясвири
2.1.2.; киря кими иш цсулла- олан плакатлар,
2.2.1. рындан истифадя
дярслик, иш
етмяк тювсийя
вярягляри
олунур.

1

Шаэирдлярин ъаваблары гиймятляндириляркян 2-3 компонентдян ибарят салатларын щазырламасыны изащетмя, салатларын
тяртибатыны баъарма, тярявязлярин исти емал цсулларыны садалама, тярявязлярин дцзэцн сахланма гайдаларыны садалама,
тярявязлярин илкин емалынын
мярщялялярини садалама, тярявязлярин нювлярини садалама,
ямякдашлыг кими гиймятляндирмя мейарларындан истифадя
олунмасы тювсийя олунур.

1

1

1
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Гиймятляндирмя
мейарлары

Гиймятляндирмя педагожи
Тикиш
дяръ олунан гийКичик вя бюйцк
машыны, мятбуатда
мятляндирмя гайдаларына
групларла иш форматикиш
мцвафиг апарылыр. Шаэирдлярин
Щ.-б.
ларындан; бейин
машынынын ъаваблары гиймятляндириляркян
4.2.1.;
щямляси вя мцза- деталлары- тикиш машынында ишлямяк цчцн
4.1.1.
киря кими иш цсулла- нын тясви- иш йерини тяшкилетмя, тящлцкяА.-д.
ри олан сиз иш гайдаларыны риайятетмя,
рындан истифадя
1.2.4.
тикиш машынынын иш принсипини
плакат,
етмяк тювсийя
кими гиймятляндярслик, иш изащетмя
олунур.
дирмя мейарларындан истифадя
вярягляри олунмасы тювсийя олунур.
Шаэирдлярин ъаваблары гиймятлянЩ.-б. Кичик вя бюйцк
дириляркян тикиш машынында ишля1.1.1.; групларла иш формаТикиш
мяк цчцн иш йерини тяшкилетмя,
4.1.1.; ларындан; бейин
машыны, тящлцкясиз иш гайдаларына риайят4.2.1.; щямляси вя мцзасаплар, етмя, тикиш машынынын иш принсипини
А.-д. киря кими иш цсуллагайчы,
1.2.1.; рындан истифадя
дярслик, иш изащетмя кими гиймятлярдир1.2.2.; етмяк тювсийя
вярягляри мя мейарларындан истифадя
олунмасы тювсийя олунур.
1.2.4. олунур.

Кичик Сумматив Гиймятляндирмя

Интег- Стратеэийалар: иш форРесурслар
расийа
малары, иш цсуллары

Тядрис
ващиди

Мювзу

Тярявяз йемякляринин
щазырланма технолоэийасы

28.

1. Верилмиш тярявязлярдян
2-3 компонентдян ибарят
салатлар щазырлайыр. (1.3.1.)
27. 2. 2-3 компонентдян ибарят салат
щазырлайаркян тяртибат баъарыьы
нцмайиш етдирир. (1.3.2.)

№

IV. Ярзаг мящсулларынын
емалы технолоэийасы
V. Парчанын емалы технолоэийасы вя
нахыштикмя

Тялим мягсяди

1. Механикляшдирилмиш ял алятляриндян
истифадя етмякля нахыштикмя технолоэийасыны изащ едир. (1.1.1.)
2. Нахыштикмя цчцн иш йерини тяшкил
едир. (1.2.1.)
32. 3. Механикляшдирилмиш ял алятляриндян
истифадя етмякля нахыштикмя ардыъыллыьыны мцяййянляшдирир. (1.2.2.)
4. Нахыштикмя заманы тязлцкясизлик
вя эиэийена гайдаларына ямял едир.
(1.3.4.)

33.
34.

Мювзу

Тикиш машынында ямялиййатлар

Тядрис
ващиди

Стратеэийалар:
иш формалары,
иш цсуллары

Кичик вя бюйцк
групларла иш формаларындан;
бейин щямляси
вя мцзакиря
кими иш цсулларындан истифадя
етмяк тювсийя
олунур.

Интеграсийа

Щ.-б.
1.1.1.;
4.1.1.;
4.2.1.;
А.д.
1.2.1.;
1.2.2.;
1.2.4.;
Т.-и.
2.1.1.;
2.1.2.;
2.2.1.

Гиймятляндирмя
мейарлары

Шаэирдлярин ъаваблары гиймятляндириляркян парчанын
Тикиш
емал технолоэийасыны изащмашыны,
иш йерини тяшкилетмя,
мцхтялиф етмя,
тящлцкясизлик
гайдаларына
нюв парча ямялетмя, тикиш
машынынын
кясикляри, иш принсипини изащетмя,
тикиш
сап, гайчы, машынындан истифадяетмя
дярслик, иш кими гиймятляндирмя
вярягляри мейарларындан истифадя
олунмасы тювсийя олунур.

Ресурс-лар

Гиймятляндирмя педагожи
мятбуатда дяръ олунан гиймятляндирмя гайдаларына
Кичик вя бюйцк Кярэащ, мцвафиг апарылыр. Шаэирдлярин
Щ.-б. групларла иш форнахыштик- ъаваблары гиймятляндириляркян
1.1.1.; маларындан;
мя цчцн нахыштикмя технолоэийасыны
4.1.1.; бейин щямляси
изащетмя, нахыштикмя цчцн иш
саплар,
4.2.1.; вя мцзакиря
йерини тяшкилетмя, нахыштикмямцх
тя
лиф
А.-д. кими иш цсулларынгайчылар, нин ардыъыллыьыны мцяй1.2.1.; дан истифадя
дярслик, иш йянляшдирмя, тящлцкясизлик вя
1.2.2. етмяк тювсийя
вярягляри эиэийена гайдаларына ямялолунур.
етмя кими гиймятляндирмя
мейарларындан истифадя олунмасы тювсийя олунур.
Кичик Sумматив Qиймятляндирмя
ЫЫ йарымил цчцн Бюйцк Sумматив Qиймятляндирмя

1. Тикиш машынындан истифадя едяряк
парчанын емал технолоэийасыны изащ
едир. (1.1.1.)
2. Тикиш машынындан истифадя едяряк
парчанын емалы цчцн иш йерини щазырлайыр. (1.2.1.)
3. Парчанын емал ардыъыллыьыны мцяййянляшдирир. (1.2.2.)
31. 4. Тикиш
машынындан истифадя едяряк
уйьун емал технолоэийасы сечир.
(1.2.3.)
5. Тикиш машынында ишляйяркян тящлцкясиз иш гайдаларына ямял едир. (1.3.4.)
6. Тикиш машынынын иш принсипини изащ
едир. (2.1.1.)
7. Тикиш машынындан истифадя едир. (2.2.1.)

№

V. Парчанын емалы технолоэийасы
вя нахыштикмя

Нахыштикмя цчцн алят
вя тяртибатлар.
Щесаб нахыштикмясиня щазырлыг

27

1
1

1

1

Саат

1. Məktəbdə ünsiyyət və davranış mədəniyyəti
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: Məktəbdə mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarını şərh
edir (3.1.1.).

A

Beyin həmləsi, rollu oyun
(müsbət və mənfi xüsusiyyətlərə malik şagird obrazının yaradılması), Venn diaqramı (nitq etiketi, davranış
etiketi), müzakirə kimi iş
üsullarından istifadə etmək
tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə
aşağıdakı suallarla müraciət
edə bilər:
1. İctimai yerlərdə olarkən
insanların davranışına fikir
verirsiniz?
2. Hansı hallarda insanların
davranışı diqqət cəlb edir?
Şagirdlərin suallara cavabları lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı «Sizcə, məktəbdə mədəni davranış və
ünsiyyət qaydaları necə olmalıdır?» – kimi verilə bilər.

B

Müəllim tərəfindən mətnin dərslik üzrə oxusu
tapşırılır. Qruplar yaradılır,
onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Məktəbdə ümumi davranış
və dərslərdə davranış qaydalarını sadalayın;
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А

Б

– Dərsdən əvvəl, dərs zamanı və dərsdən sonra
davranış qaydalarını sadalayın;
– Məktəb yeməkxanasında davranış qaydalarını sadalayın;
– Sinif yoldaşlarınızla necə düzgün ünsiyyət qurmaq lazımdır? – kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin
diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə
tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.

Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

C

B

Ч

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı
şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Dərs zamanı şagirdlərin
davranışlarının ümumi qaydaları hansılardır?
2. Tənəffüs zamanı şagirdlərin vəzifələri hansılardır?
3. Məktəbdə hansı hərəkətləri etmək qadağandır?
4. Sinif üzrə növbətçinin vəzifələri hansılardır?
5. Yeməkxanada şagirdlərin
davranış qaydaları hansılardır?
6. Şagird öz yoldaşları ilə
necə ünsiyyət qurmalıdır?
Suallar şagirdlər tərəfindən cavablandırılır.

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha məktəbdə davranış və ünsiyyət qaydaları haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən məktəbdə mədəni ünsiyyət və
davranış qaydalarını şərhetmə, sinif yoldaşlarına hörmətlə yanaşmanın əhəmiyyətini
izahetmə, məktəbdə şagirdlərin vəzifələrini izahetmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.
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2. Ailə büdcəsinin formalaşdırılması. Gəlir və xərc
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: Ailə büdcəsinin formalaşdırılması haqqında fikirlərini şərh edir (3.2.1.).

A

Beyin həmləsi, rollu oyun
(israfçı şagird, qənaətcil şagird), müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Tərəzi, çəki daşları, dərslik, iş
vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Gəlir dedikdə nə başa düşürsünüz?
2. Sizcə, ailədə hansı əsas
xərclər var?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı «Ailə gəlirlərini necə düzgün bölmək olar?»
– kimi verilə bilər.

А

B

Müəllim tərəfindən mətnin dərslik üzrə oxusu tapşırılır. Qruplar yaradılır, onlara iş
vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Gəlir və xərc dedikdə nə nəzərdə tutulur?;
– Ailə büdcəsinin təxmini quruluşunu yazın;
– Ailə büdcəsi hansı mənbələrdən formalaşır? – kimi suallar verilə bilər.
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Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin
diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə
tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər.
Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı
sualların verilməsi tövsiyə olunur:

1. Ailə büdcəsi nədir?
2. Gəlir və xərc nədir?
3. Ailə büdcəsinin quruluşu haqda danış.
4. Ailə büdcəsinin gəlirli
hissəsi hansı mənbələrdən
qurulur?
5. İnflyasiya nədir?
B

Ч

Ч

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan
qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndiri lərkən ailə büd cə sinin
müəyyənləşdirilməsi haqqında fikirlərini şərhetmə,
ailəyə gələn gəlirlərin düzgün paylaşdırılmasını izahetmə, ailə büdcəsinin gəlir
mənbələrini sadalama, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə
meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına
yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha gəlir
və xərclər, ailə büdcəsinin gəlirləri haqqında danışır.
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3. Məktəbdə və mənzildə sadə təmir işləri.
Divar əşyalarının bərkidilməsi
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: Məktəbdə sadə təmir işlərini yerinə yetirir (3.1.2.).

A

BİBÖ, beyin həmləsi, müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Deşikaçan, şlyambur, dərslik,
iş vərəqləri kimi resurslardan
istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Biz, adətən, divarda nələri
bərkidirik?
2. Bəs kim görüb, bu əşyaları
necə bərkidirlər?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı «Divar əşyalarının bərkidilmə texnologiyası necədir?» – kimi verilə
bilər.

А

Б

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxunuşu
tapşırılır. Qruplar yaradılır,
onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində: – Taxta divara mismarların vurulması
və şurupların burulması texnologiyasını izah edin; – Çüyün vurulması texnologiyasını izah edin; – Divar əşyalarının vurulması zamanı təhlü-
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kəsiz iş qaydalarını sadalayın – kimi suallar verilə
bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə teztez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər.
Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Д

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir.

C

B

C

Ч

Д

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı
şagirdlərə aşağıdakı sualların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. Şlyambur nədir?
2. Nə üçün divarda şlyambur
ilə deşik açanda, hər zərbədən
sonra onu öz oxu ətrafında fırlatmaq lazımdır?
3. Plastik kütlədən olan mantarı divarda necə quraşdırmaq
lazımdır?
4. Nə üçün taxta mantarın
diametri divardakı deşiyin
diametrindən 1–2 mm böyük
olmalıdır?
5. Bərkidici işləri yerinə yetirərkən riayət etmək lazım
olan təhlükəsiz iş qaydalarını
sadala.

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha divar əşyalarının bərkidilmə texnologiyası və təhlükəsiz iş qaydalarına
riayət edilməsinin vacibliyi haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən məktəbdə sadə təmir işlərini
yerinə yetirmə, divarüstü əşyaların bərkidilmə texnologiyasını izahetmə, təhlükəsiz iş
qaydalarına riayətetmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.
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4. Qapı kilidlərinin quruluşu və quraşdırılması
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə etməklə qapı
kilidlərinin quraşdırılması texnologiyasını izah edir (1.1.1.). 2. Kilidi quraşdırmaq
üçün iş yerini təşkil edir (1.2.1.). 3. Kilidin quraşdırılma ardıcıllığını müəyyənləşdirir (1.2.2.). 4. Kilidin quraşdırılması üçün uyğun emal texnologiyası seçir (1.2.3.).

A Beyin həmləsi, müzakirə

kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Üstdən qoyma kilid, taxma kilid, dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan
istifadə edərək sinfə aşağıdakı
suallarla müraciət edə bilər:
1. Qapılar nəyin hesabına bağlanır?
2. Kilidlər xarici görünüş və quruluşlarıyla bir-birindən fərqlənirmi?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı «Qapı kilidinin quruluşu və quraşdırma texnologiyası necədir?» – kimi
verilə bilər.

А

Б

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu
tapşırılır. Qruplar yaradılır,
onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Üstdən qoyulma kilidin quraşdırılma texnologiyasını izah
edin;
– Üstdən qoyulma kilidin quruluşunu izah edin və onun
tərkib hissələrini sadalayın;
– Taxma kilidin quruluşunu
izah edin və tərkib hissələrini
sadalayın;
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– Taxma kilidin quraşdırılma texnologiyasını izah edin
– kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə teztez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər.
Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Д

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir.

Ч

B

Ч

Д

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha üstdən qoyma
və taxma kilidlərin quraşdırılma texnologiyaları və onların
quruluşları haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən
mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə edərək kilidlərin quraşdırılma texnologiyasını izahetmə, iş yerini təşkiletmə, iş ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, emal texnologiyasını seçmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə
olunması tövsiyə olunur.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. Üstdən qoyulma kilidlə taxma kilid nə ilə fərqlənir?
2. Üstdən qoyulma kilidin quraşdırılması nədən başlayır?
3. Üstdən qoyulma kilidi hansı hündürlükdə quraşdırırlar?
4. Üstdən qoyulma kilid hansı hissələrdən ibarətdir?
5. Taxma kilid hansı hissələrdən ibarətdir?
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5. Sanitar-texniki avadanlıqların sadə təmiri
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə etməklə sanitariya texnikasının sadə təmirini izah edir (1.1.1.). 2. Sanitariya texnikasının
təmiri üçün iş yerini təşkil edir (1.2.1.). 3. Su kəməri kranı və suqarışdırıcı kranının təmiri üçün iş ardıcıllığını müəyyənləşdirir (1.2.2.). 4. Sanitariya texnikasının təmiri üçün uyğun emal texnologiyası seçir (1.2.3.). 5. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə edir (2.2.1.).

A Beyin həmləsi, karusel,

müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə
olunur.
Su kranı, suqarışdırıcı kran,
dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Sanitar-texniki avadanlıqlar
dedikdə nə başa düşürsünüz?
2. Hansı sanitar-texniki avadanlıqları tanıyırsınız?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı «Sanitariya
texnikasının sadə təmiri necə
keçirilir?» – kimi verilə bilər.

A

B

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu tapşırılır. Qruplar yaradılır, onlara iş vərəqləri paylanır.
İş vərəqlərində: – Su kranının
quruluşunu izah edin; – Suqarışdırıcı kranının iş prinsipini
izah edin; – Suqarışdırıcısının
işindəki nasazlıqlar necə aradan qaldırılır? – Sanitariya texnikası işlərinin keçirilmə qaydalarını sadalayın – kimi suallar verilə bilər.
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Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə teztez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər.
Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Д

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir.

Ч

B

Ч

Д

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha su kəməri və suqarışdırıcının quruluşu, onların iş prinsipi və sadə nasazlıqların aradan qaldırılması
haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq
aparılır. Şagirdlərin cavabları
qiymətləndirilərkən mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə edərək sanitar-texniki
avadanlıqların təmiri texnologiyasını izahetmə, iş yerini təşkiletmə, iş ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, emal texnologiyasını seçmə, mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadəetmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması
tövsiyə olunur.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. Hansı avadanlıqlara sanitar-texniki avadanlıqlar deyilir?
2. Su kranının əsas hissələrini sadalayın.
3. Suqarışdırıcı nədir?
4. Nə üçün suötürücü kranların, demək olar ki, bütün hissələri latun və ya tuncdan hazırlanır?
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6. Meyvə ağaclarının əkilməsi və meyvələrin saxlanma
texnologiyası
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: Meyvə ağaclarının yetişdirilməsi və meyvə tədarükü
üzrə bilik və bacarıq nümayiş etdirir (1.4.1.).

A Beyin həmləsi, BİBÖ,

müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə
olunur.
Müxtəlif meyvə ağaclarının
tingləri, dərslik, iş vərəqləri
kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə
aşağıdakı suallarla müraciət
edə bilər:
1. Hansı qida məhsullarından
insanlar onlara lazım olan vitaminləri alırlar?
2. Bəs siz hansı meyvələri tanıyırsınız?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Meyvə
ağaclarının əkilmə texnologiyası necədir?» – verilə bilər.

А

Б

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu tapşırılır. Qruplar yaradılır, onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Ağacları hansı fəsillərdə əkmək və torpağı əkinə necə hazırlamaq lazımdır?
– Tingi əkinə necə hazırlamaq
lazımdır?
– Meyvə ağacının əkilmə texnologiyasını və payaya bağlama
texnologiyasını izah edin;
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– Meyvələrin tədarük və saxlama texnologiyalarını izah edin – kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin
diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə
tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.

Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra qruplar bir-birinin
işlərinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

C

B

Müəllim tərəfindən təşkil
olunan müzakirə zamanı şa girdlərə aşağıdakı sualların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. Siz hansı meyvələri tanıyırsınız?
2. Meyvə ağaclarının becərilmə texnologiyası nədən
ibarətdir?
3. Tinglərin köklərini gil
horrasına nə üçün salırlar?
4. Çuxuru nə üçün mulçalanmış materialla örtmək lazımdır?

Ч

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha meyvələrin becərilmə və saxlanma texnologiyası, meyvələrin xeyri
haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən meyvələrin becərilməsi və saxlanmasına dair bilik və bacarıq nümayiş etdirmə, meyvə ağaclarının növlərini sadalama,
əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.
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7. Oduncağın tədarükü və mişar materiallarının istehsalı
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 2-3 detaldan ibarət məmulat hazırlayarkən tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir (1.3.2.).

A Beyin həmləsi, ziqzaq,

müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə
olunur.
Mişar materialları növləri,
dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Siz hansı mişar materiallarını tanıyırsınız?
2. Şpon nədir?
3. Faneri necə hazırlayırlar?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Oduncağı necə tədarük edirlər və
mişar materialları necə istehsal olunur» – verilə bilər.

А

Б

B

Müəllim tərəfindən mətnin dərslik üzrə oxusu
tapşırılır. Qruplar yaradılır,
onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Oduncağın emal növlərini
və bu zaman alınan məhsulları sadalayın;
– Meşə materiallarının diametri, uzunluğu və həcmi necə ölçülür?
– Qol-budağı təmizlənmiş
ağacın alınma texnologiyasını
izah edin;
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– Ağackəsən dəzgahın iş prinsipini izah edin – kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin
diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə
tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.

Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə
münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Д

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir.

Ч

B

Ч

Д

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha oduncağın
emal növləri, meşə materiallarının diametrinin ölçülməsi və ağackəsən dəzgahın iş prinsipi haqqında
danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji
mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin
cavabları qiymətləndirilərkən oduncağın emaletmə
növlərini sadalama, meşə
materiallarının həcmini ölçməyi bacarma, meşə təsərrüfatında alınan məhsulları
sadalama kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə edilir.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. Meşə sənayesində olan peşələri sadalayın.
2. Meşə təsərrüfatında alınan məhsulları sadalayın.
3. Ağac emalı sənayesi nə ilə məşğul olur?
4. Ağackəsən dəzgahın təyinatı nədir?
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8. Məmulatların konstruksiya edilməsi.
Düzbucaqlı və müxtəlif formalı detalların çertyoju
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Düzbucaqlı detalları olan məmulatların spesifikasiyasını şərh edir (4.1.1.). 2. Müxtəlif formalı detalları olan məmulatların qrafik
təsvirini, çertyojunu və texnoloji xəritəsini çəkir və oxuyur (4.2.1.).

A

Beyin həmləsi, BİBÖ, müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Düzbucaq formalı detalların
çert yo ju, çertyoj alət ləri,
dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə
aşağıdakı suallarla müraciət
edə bilər:
1. Çertyoj nədir?
2. Çertyoj eskizdən nə ilə
fərqlənir?
3. Hansı hallarda detalı miqyas ilə təsvir edirlər?
Şagirdlərin suallara cavabları lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı «Məmulatın
konstruksiya edilməsi hansı
mərhələlədən ibarətdir?» –
kimi verilə bilər.

А

Б

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu
tapşırılır. Qruplar yaradılaraq
onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində: – Hansı xüsusiyyətlər məmulatın keyfiyyətini təşkil edir?
– Bucaqlığın yığılma çertyojunu çəkin.
– 3-cü şəkildəki bucaqlığın yığılma çertyojunu oxuyun.
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– Yığılma çertyojunda nələri təsvir edirlər? – kimi
suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə teztez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər.
Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Д

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə
yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir.

B

Ч

Д

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir
və cavabları ümumiləşdirir.
Bir daha məmulatın keyfiyyətini təşkil edən xüsusiyyətlər, yığılma çertyojunun
oxun ma qay dası, yı ğıl ma
çertyojunda yazılan ölçülər
haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən
düzbucaq formalı detalların
spesifikasiyasını şərhetmə,
müxtəlif formalı məmulatların çertyojunu oxuma, məmulatın texnoloji xəritəsini
tərtibetmə, qrafik təsviri və
çertyoju fərqləndirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə
meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. Düzbucaqlı formalı detalın çertyojunda hansı ölçülər yazılır?
2. Fırlanma formalı detalın çertyojunda hansı ölçülər yazılır?
3. Hansı çertyojlar yığılma çertyojlar adlanır?
4. Yığılma çertyojda nə təsvir edilir?
5. Spesifikasiyaya nə daxildir?
6. Yığılma çertyojunda hansı ölçülər qeyd edilir?
7. Yığılma çetyojunu necə oxumaq lazımdır?
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9. Kiçik tirlərin birləşdirilməsi
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə etməklə kiçik tirlərin birləşdirmə üsulunu izah edir (1.1.1.). 2. Kiçik tirlərin birləşdirilməsi üçün iş yerini təşkil edir (1.2.1.).
3. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə etməklə kiçik tirlərin birləşdirilməsi üçün uyğun emal
texnologiyası seçir (1.2.3.). 4. Qrup tərkibində müxtəlif məmulatlar hazırlayarkən birgəfəaliyyət bacarıqları nümayiş etdirir (1.3.3.). 5. Kiçik tirləri birləşdirən zaman təhlükəsiz iş və sanitariya
qaydalarına riayət edir (1.3.4.). 6. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərinin iş prinsipini şərh edir ( 2.1.1.).

Beyin həmləsi, ziqzaq, müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Kiçik tirlər, müxtəlif mişarlar,
yapışqan, dərslik, iş vərəqləri
kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə
aşağıdakı suallarla müraciət
edə bilər:
1. Oduncaq detalları necə birləşdirirlər?
2. Nə üçün yapışqan sürtülmüş
detalları bir müddət havada
saxlayırlar?
3. Hansı birləşmələr daha möhkəmdir: mismar və ya şuruplarla?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Kiçik
tirləri hansı üsullarla birləşdirmək olar?» – verilə bilər.
A

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu tapşırılır. Qruplar yaradılaraq onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Taxma üsulu ilə kiçik tirlərin birləşdirmə texnologiyasını izah edin;
– Düzbucaq altında kiçik tirlərin birləşdirmə texnologiyasını izah edin;
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– Kiçik tirlərin yapışdırılma texnologiyasını izah edin;
– Kiçik tirləri birləşdirərkən təhlükəsiz iş qaydalarını sadalayın – kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə teztez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Д

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir.

B

Ч

Д

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir
və cavabları ümumiləşdirir.
Bir daha kiçik tirlərin birləşdirmə texnologiyasına və birləşdirmə zamanı təhlükəsiz
iş qaydalarına riayət etməyin
vacibliyi haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən
kiçik tirləri birləşdirmə texnologiyasının izahı, iş yerinin təşkili, iş ardıcıllığını
müəyyənləşdirmə, emal texnologiyasını seçmə, əməkdaşlıq, təhlükəsiz iş və sanitariya qaydalarına riayət, mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə
olunması tövsiyə olunur.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Taxma üsulu ilə birləşmələr hansı məmulatlardan istifadə edilir?
2. Kəsilən hissələrin nişanlanması necə aparılır?
3. Kiçik tirləri düzbucaq altında birləşdirdikdə, kəsilən hissənin uzunluğu nəyə bərabər olur?
4. Birləşdirilən kiçik tirlərdə kəsikləri nə ilə və necə kəsirlər?
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10. Əl alətləri ilə silindrik və konusşəkilli detalların hazırlanması
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə edərək silindrik
və konusşəkilli detalların hazırlanma texnologiyasını izah edir (1.1.1.). 2. Silindrik və
konusşəkilli detalların hazırlanması üçün iş yerini təşkil edir (1.2.1.). 3. Silindrik və
konusşəkilli detalların hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirir (1.2.2.). 4. Silindrik
və konusşəkilli detalların hazırlanması üçün uyğun emal texnologiyası seçir (1.2.3.).
5. Silindrik və konusşəkilli detallar hazırlayarkən tərtibat bacarığı nümayiş etdirir
(1.3.2.). 6. Qrup tərkibində işləyərkən birgəfəaliyyət bacarığı nümayiş etdirir (1.3.3.).
7. Təhlükəsiz iş qaydalarına riayət edir (1.3.4.). 8. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə edir (2.2.1.).9. Silindrik və konusşəkilli detalların qrafik təsvirini, çertyojunu,
texnoloji xəritəsini çəkir və oxuyur (4.2.1.).

Beyin həmləsi, BİBÖ,
müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə
olunur.
Silindrik və konusşəkilli detalların təsviri ilə plakatlar,
oduncaq pəstahlar, mexanikləşdirilmiş əl alətləri, dərslik,
iş vərəqləri kimi resurslardan
istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Nişanlama nədir?
2. Nişanlamanı nə üçün aparmaq lazımdır?
3. Siz hansı nişanlama alətlərini tanıyırsınız?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Silindrik və konusşəkilli detallar
əl alətləri ilə necə hazırlanır?» – verilə bilər.
A

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu
tapşırılır. Qruplar yaradılır, onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Silindrik formalı detalın hazırlanması üçün marşrut xəritəsini tərtib edin;
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– Bel dəstəyi düzəltmək üçün marşrut xəritəsi tərtib
edin;
– Konusşəkilli və silindrik formalı detalların son
emalı texnologiyasını izah edin – kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin diq-

qət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə
tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə
maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir,
sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər.
Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Д

Müəllim dərslikdə verilən
praktik işin yerinə yetirilməsi
haqda tövsiyələrini verir.

Ч Müəllim şagirdlərin diq-

B

Ч

D

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Silindrik və konusşəkilli formalı detalların hazırlanma ardıcıllığı necədir? 2. Kronpərgarla detalın diametrini necə
ölçürlər? 3. Marşrut texnoloji xəritəsində nəyi qeyd edirlər?

qətini tədqiqat suallarına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha silindrik və
konusşəkilli formalı detalların hazırlanma texnologiyası,
detalları hazırlayarkən təhlükəsiz iş qaydalarına riayət etməsinin vacibliyi haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji
mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən
mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə edərək silindrik və konusşəkilli detalların
hazırlanma texnologiyasını
izahetmə, iş yerini təşkil et mə, iş ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, uyğun emal texnologiyası seçmə, 2-3 detaldan ibarət məmulat hazırlama, tərtibat bacarığı nümayiş
etdirmə, birgəfəaliyyət bacağı nümayiş etdirmə, təhlükəsiz iş qaydalarına riayətetmə,
mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadəetmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından
is tifadə olunması töv siyə
olunur.

47

11. Oduncaq və metal məmulatların bəzədilməsi
ДЯРСИН МЯГСЯДИ:1. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə etməklə oduncağın və metalın bəzədilməsi texnologiyasını izah edir (1.1.1.). 2. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə
etməklə oduncağın və metalın bəzədilməsi üçün iş yerini təşkil edir (1.2.1.). 3. Oduncağın və
metalın rbəzədilməsi ardıcıllığını müəyyənləşdirir (1.2.2.). 4. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə etməklə oduncağın və metalın bəzədilməsi üçün uyğun emal texnologiyası seçir (1.2.3.).
5. Oduncaq və metaldan məmulat hazırlayarkən tərtibat bacarığı nümayiş etdirir (1.3.2.).
6. Oduncağın və metalın bəzədilməsi zamanı təhlükəsiz iş qaydalarına riayət edir (1.3.4.).

Beyin həmləsi, Venn diaqramı (oduncağın bəzədilməsi, metal məmulatların
bəzədilməsi), müzakirə kimi
iş üsullarından istifadə etmək
tövsiyə olunur.
Oduncaq və metal pəstahlar,
oduncaq və metal məmulatlar,
oduncaq və metalı rəngləmək
üçün boyalar, fırçalar, dərslik,
iş vərəqləri kimi resurslardan
istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək aşağıdakı
suallarla sinfə müraciət edə bilər:
1. Siz oduncaq və metaldan
olan məmulatların səthinə fikir vermisiniz?
2. Necə fikirləşirsiniz, hansı
məmulatlar daha çox istifadə
edilir, boya ilə örtülmüş və ya
örtülməmiş?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Oduncaq və metaldan olan məmulatları necə və nə üçün rəngləyirlər?» – verilə bilər.
A

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu
tapşırılır. Qruplar yaradılaraq
onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Boyaların alınma texnologiyasını izah edin;

48

А

Б

– Oduncaq və metaldan olan məmulatları rəngləməyə necə hazırlayırlar?
– Boyanın vurulma texnologiyasını izah edin;
– Boyanın vurulması zamanı təhlükəsiz iş qaydalarını sadalayın – kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə teztez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.

Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.
Ч
Д

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir.

B

Ч

Д

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha oduncaq və metalın rənglənmə texnologiyasına və rəngləmə zamanı təhlükəsiz iş qaydalarına riayət
etməsinin vacibliyi haqqında
danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən
mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə etməklə oduncaq və metal məmulatların
rəngləmə texnologiyasını izahetmə, iş yerini təşkiletmə, iş
ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, uyğun texnologiya seçmə, təhlükəsiz iş qaydalarına
riayətetmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə
edilməsi tövsiyə olunur.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. Məmulatın bəzədilməsi nə deməkdir?
2. Oduncaqdan və metaldan olan məmulatları nə üçün rəngləyirlər?
3. Oduncaq və metal məmulatları rəngləməyə hazırlamaq nə deməkdir?
4. Məmulatları nə ilə və necə rəngləyirlər?
5. Məmulatları pasdan qoruyan hansı örtmələri tanıyırsınız?
6. Metal və oduncaq məmulatlarının bəzədilməsi arasındakı fərq nədən ibarətdir?
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12. Metal pəstahların kəsilməsi
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə etməklə metal pəstahların kəsilmə texnologiyasını izah edir (1.1.1). 2. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən
istifadə edərək metal pəstahların kəsilməsi üçün iş yerini təşkil edir (1.2.1.). 3. Metalın
kəsilmə ardıcıllığını müəyyənləşdirir (1.2.2.). 4. Metalın kəsilməsi üçün uyğun texnologiya
seçir (1.2.3.). 5. Pəstahdan 2–3 detaldan ibarət məmulat hazırlayır (1.3.1.). 6. 2–3 detaldan
ibarət məmulat hazırlayarkən tərtibat bacarığı nümayiş etdirir (1.3.2.). 7. Qrup tərkibində
işləyərkən birgəfəalliyət bacarığı nümayiş etdirir (1.3.3.). 8. Metalı kəsərkən təhlükəsiz
iş qaydalarına riayət edir (1.3.4.). 9. Metalın kəsilməsi üçün mexanikləşdirilmiş əl alətlərinin iş prinsipini izah edir (2.1.1.). 10. Çilingər əl bıçqısından istifadə edir (2.2.1.).

Beyin həmləsi, karusel, müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Çilingər bıçqısı, metal pəstahlar, dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Nazik təbəqə metal və məftilin kəsilməsi zamanı hansı
alətlərdən istifadə edirlər?
2. Qayçının quruluşu necədir?
3. Pəstahların əyri konturlarını
qayçı ilə necə kəsirlər?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Metal
pəstahları necə kəsmək olar?»
– verilə bilər.
A

А

Б

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu
tapşırılır. Qruplar yaradılaraq
onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Bıçqı lövhəsi nədir və onu
necə bərkidirlər?
– Əl çilingər bıçqısı ilə işləmənin texnologiyasını izah edin;
– Mexaniki bıçqının quruluşunu izah edin;
– Metalın kəsilməsi zamanı
təhlükəsiz iş qaydalarını sadalayın – kimi suallar verilə bilər.
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Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə teztez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra
onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim
şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı
sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Xarrat mişarı ilə mişarlama çilingər bıçqısı ilə kəsmədən nə ilə fərqlənir?
2. Çilingər bıçqısı ilə işləyərkən təhlükəsiz iş qaydalarını sadalayın.
3. Çilingər bıçqısı hansı hissələrdən ibarətdir?
4. Kəsilmənin sonunda bıçqıya sərf edilən gücü nə üçün zəiflətmək lazımdır?
5. Uzun pəstahı necə kəsirlər?

Д

B

Ч

Д

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına
yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha metal pəstahların kəsilmə texnologiyası və kəsmə

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə
yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir.

zamanı təhlükəsiz iş qaydalarına riayət etmənin
vacibliyi haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji
mətbuatda dərc olunan
qiy mətlən dir mə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən metal
pəstahların kəsmə texnologiyasını izahetmə, emal
texnologiyasının seçimi,
iş yerinin təşkili, iş ardıcıllığını müəyyənləşdirmə,
təhlükəsiz iş qaydalarına
riayətetmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.
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13. Metal pəstahların yeyələnməsi. Ştangenpərgar
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə etməklə yeyələnmə texnologiyasını izah edir (1.1.1.). 2. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə
etməklə pəstahların yeyələnməsi üçün iş yerini təşkil edir (1.2.1.). 3. Metal pəstahların yeyələnmə ardıcıllığını müəyyənləşdirir (1.2.2.). 4. Metal pəstahların yeyələnməsi üçün uyğun emal texnologiyası seçir (1.2.3.). 5. Metal pəstahların yeyələnməsi
zamanı təhlükəsiz iş qaydalarına riayət edir (1.3.4.). 6. Ştangenpərgarın iş prinsipini
izah edir (2.1.1.). 7. Ştangenpərgardan istifadə edə bilir (2.2.1.).

Beyin həmləsi, ziqzaq, müzakirə kimi iş üsullarından
istifadə etmək tövsiyə olunur.
Metal pəstahlar, yeyələr, ştangenpərgar, dərslik, iş vərəqləri
kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Metalın iti kənarlarını nə ilə
və necə təmizləmək olar?
2. Metal təbəqələrin iti kənarlarını sumbata kağızı ilə necə
təmizləyirlər?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Metal
pəstahları necə yeyələyirlər və
detalların ölçülərini necə ölçürlər?» – verilə bilər.
A

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu tapşırılır. Qruplar yaradılır, onlara
iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Yeyələrin növlərini və tətbiqi nümunələrini sadalayın;
– Yeyənin köməyi ilə yeyələmə texnologiyasını izah edin;
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А

Б

– Ştangenpərgarın quruluşunu və onun köməyi ilə
detalların ölçülmə texnologiyasını izah edin;
– Ştangenpərgarla davranış qaydalarını sadalayın
– kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə teztez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı
sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. En kəsiyinin formasına görə yeyələr neçə cür olur?
2. Yeyə ilə bıçqı arasında ümumi nə var?
3. Nadfil nədir?
4. Məxməri yeyə ilə hansı işlər yerinə yetirilir?
5. Ştangenpərgar hansı əsas hissələrdən ibarətdir?
6. Ştangenpərgarın neçə ölçü şkalası var?

Д

B

Ч

Д

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına
yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha metal
pəstahların yeyələnmə texnologiyası, ştangenpərgarın quruluşu və onunla işləmə qaydası haqqında
danışır.

Müəllim dərslikdə
verilən praktik işin yerinə yetirilməsi haqda
tövsiyələrini verir.

Qiymətləndirmə pedaqoji
mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən
ye yələmə tex no lo gi ya sını
izahetmə, iş yerini təşkiletmə, iş ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, uyğun texnologiyaseçmə, təhlükəsiz iş qaydalarına riayətetmə, ştangenpərgarla işləməni bacarma
kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması
tövsiyə olunur.
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14. Mexanikləşdirilmiş əl alətləri
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Elektrik drelindən istifadə edərək burğulama texnologiyasını izah edir (1.1.1.). 2. Elektrik dreli ilə burğulamaq üçün iş yerini təşkil edir (1.2.1.).
3. Elektrik drelinə uyğun burğulama texnologiyası seçir (1.2.3.). 4. Qrup tərkibində işləyərkən birgəfəaliyyət bacarığı nümayiş etdirir (1.3.3.). 5. Elektrik dreli ilə işləyərkən təhlükəsiz
iş qaydalarına riayət edir (1.3.4.). 6. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərinin iş prinsipini
şərh edin (2.1.1.). 7. Şurupfırladandan və elektrik lobzikindən istifadə edir (2.2.1.).

Beyin həmləsi, kublaşdırma, müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Drel nümunələri, şurupfırladan, elektrik lobziki, dərslik,
iş vərəqləri kimi resurslardan
istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Burğu nədir və o nə üçün
lazımdır? 2. Hansı burğu növlərini tanıyırsınız? 3. Əl drelinin iş prinsipi necədir?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Siz
hansı mexanikləşdirilmiş əl
alətlərini tanıyırsınız?» – verilə bilər.
A

А

Б

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu
tapşırılır. Qruplar yaradılaraq,
onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində: – Elektrik
drelinin iş prinsipini təsvir
edin; – Drellə işləyərkən təhlükəsiz iş qaydalarını sadalayın; – Şurupfırladan nə üçün
nəzərdə tutulub? – Elektrik lobzikinin iş prinsipini təsvir edin –
kimi suallar verilə bilər.
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Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin
diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə
tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı
sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Drel nə üçün lazımdır?
2. Hansı drel növlərini tanıyırsınız?
3. Drellə işləyərkən hansı təhlükəsiz iş qaydalarına riayət etmək lazımdır?
4. Elektrik dreli ilə materialın hansı emal növlərini yerinə yetirmək olar?
5. Şurupfırladan nə üçün lazımdır?
6. Elektrik lobzikinin iş prinsipi nədən ibarətdir?

B

Ч

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına
yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha
elektrik drelinin iş prinsipi və drellə işləyərkən təhlükəsiz iş qaydalarına riayət etməyin vacibliyi haqqında danışır.

Qiymətləndirmə pedaqoji
mətbuatda dərc olunan
qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən elektrik
drelindən istifadə edərkən
burğulama texnologiyasını izahetmə; elektrik dreli
ilə burğulamaq üçün iş
yerini təşkiletmə; burğulama zamanı iş ardıcıllığını müəyyənləşdirmə;
elektrik drelindən istifadə
edərkən uyğun emal texnologiyası seçmə; əməkdaşlıq etmə; təhlükəsiz iş
qaydalarına riayətetmə;
mexanikləşdirilmiş əl alətləri təsnifetmə və sadalama; əl alətlərini təsnifetmə və sadalama; şurupfırladan və elektrik lobzikindən istifadə kimi –
qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması
tövsiyə olunur.
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15. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və istifadəsi yolları
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: Elektrik enerjisinin ötürülməsi və istifadəsi
yollarını izah edir (2.1.2.).

Müəllim beyin həmləsi,
Venn diaqramı, anlayışın
çıxarılması üsulundan istifadə
edərək sinfə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Elektrik enerjisini nədən
almaq olar?
2. Siz hansı elektrik stansiyalarını tanıyırsınız?
3. Azərbaycanda hansı elektrik stansiyaları var?
Üzərində elektrik stansiyalarının təsviri olan plakatlar,
dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Elektrik enerjisini necə ötürmək
olar və o harada istifadə edilir?» – verilə bilər.
A

А

Б

B

Müəllim tərəfindən
mətnin dərslik üzrə oxusu tapşırılır. Qruplar yaradılaraq onlara iş vərəqləri
paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı itkilərə yol
verməmək üçün nə etmək
lazımdır?
– Transformatorlar nə üçün
lazımdır?
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– Sənayedə və məişətdə elektrik enerjisinin
rolunu izah edin;
– Kənd təsərrüfatında elektrik enerjisi necə istifadə edilir? – kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup
tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şa-

girdlərə tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Ч

B

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha elektrik
enerjisinin alınma və ötürülmə yol la rı, istifadəsi
haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji
mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına
müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən elektrik enerjisinin
ötü rülməsi və is ti fa dəsi
yollarını izahetmə, istehsalatda, məişətdə və kənd təsərrüfatında elektrik enerjisinin rolunu izah et mə,
əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından isti fadə olun ma sı tövsiyə
olunur.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Elektrik enerjisi harada istehsal edilir?
2. Elektrik enerjisi necə ötürülür?
3. Elektrik enerjisinin əsas istifadəçilərindən hansılarını tanıyırsınız?
4. Elektrik enerjisinin xüsusiyyəti nədən ibarətdir?
5. Elektrikləşdirmə nəyə deyilir?
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16. Ən sadə elektrik dövrəsi
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: Cərəyan mənbəyindən istifadə etməklə elektrik dövrəsi
qurur (2.2.2.). 2. Sadə elektrik dövrəsinin təsvirini, sxemini çəkir (4.2.1.).
Batareya, lampa, naqillər,
dərslik, iş vərəqləri kimi
resurslardan istifadə etmək
olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə
aşağıdakı suallarla müraciət
edə bilər:
1. Avtomobildə hansı elektrik
cərəyanı mənbəyi istifadə edilir?
2. Batareya akkumulyatordan
nə ilə fərqlənir?
3. Prinsipial və montaj elektrik sxemləri nə ilə fərqlənir?
4. Elektrik dövrəsinin əsas
elementləri hansılardır?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Sadə
elektrik dövrəsini necə yaratmaq olar?» – verilə bilər.
A

А

Б

B

Müəllim tərəfindən mətnin dərslik üzrə oxunuşu
tapşırılır. Qruplar yaradılaraq
onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Elektrik dövrəsi kağızda
necə təsvir edilir? – Elektrik
dövrəsi elementlərinin şərti
işarələrini sadalayın;
– Ən sadə elektrik dövrəsinin
sxemini çəkin, «elektrik» sözünün mənasını izah edin;
– Sadə elektrik dövrəsinin iş
prinsipini izah edin;
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– Lampanın elektrik dövrəsində parlaq yanması
üçün nə etmək lazımdır? – kimi suallar verilə
bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin
diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə
tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir,
sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər.

Д

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə
yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir.
Ч

B

Ч

Д

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha elektrik dövrəsi elementlərinin birləşdirilmə qaydası və onların şərti
işarələri haqqında danışır.
Qiymətləndirmə peda qo ji
mətbuatda dərc olunan qiymət lən dir mə qay dala rı na
müvafiq aparılır. Şagirdlərin
cavabları qiymətləndirilərkən cərəyan mənbəyindən
is tifadə et mək lə elek trik
dövrəsi qurma, elektrik dövrəsi elementlərinin şərti işarələrini bilmə, əməkdaşlıq
kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması
tövsiyə olunur.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. Sadə elektrik dövrəsi hansı elementlərdən ibarətdir?
2. Elektrik dövrəsini yığmamışdan əvvəl nə etmək lazımdır?
3. Dövrədə hər elementi necə təsvir edirlər?
4. Elektrik nədir?
5. Elektrik dövrəsinin işləməsi üçün hansı şərait lazımdır?
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17. Mexanikləşdirilmiş mətbəx avadanlığının
quruluşu və iş prinsipi
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Mexaniki, elektrik ətçəkənlərdən və qəhvəüyüdəndən
istifadə edərək ərzaqların emal texnologiyasını izah edir (1.1.1.). 2. Ətçəkən maşınla və qəhvəüyüdənlə işləmək üçün iş yerini təşkil edir (1.2.1.). 3. Ətçəkən və
qəhvəüyüdənlə işləmə prosesində, təhlükəsizlik və sanitariya qaydalarına əməl
edir (1.3.4.). 4. Ətçəkən və qəhvəüyüdənin iş prinsipini izah edir (2.1.1.). 5. Ətçəkən maşından və qəhvəüyüdəndən istifadə edə bilir (2.2.1.).
Beyin həmləsi, kublaşdırma, müzakirə kimi iş
üsullarından istifadə etmək
tövsiyə olunur.
Mexaniki və elektrik ətçəkən
maşınlar, qəhvəüyüdən, dərslik, iş
vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə
aşağıdakı suallarla müraciət
edə bilər:
1. Ətdən hansı yeməkləri hazırlamaq olar?
2. Ətçəkən maşının tərkib hissələri hansılardır?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Ətçəkən maşının quruluşu və iş
prinsipi necədir?» – verilə bilər.
A

А

Б

А

Б

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu
tapşırılır. Qruplar yaradılaraq
onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Mexaniki ətçəkən maşın
hansı hissələrdən ibarətdir və
onun iş prinsipi necədir?
– Elektrik ətçəkən maşının
hissələrini sadalayın və iş
prinsipini izah edin;
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– Ətşəkən maşınla işləyərkən təhlükəsizdik və sanitariya qaydalarını sadalayın;
– Qəhvəüyüdənin iş prinsipini izah edin – kimi
suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin
diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə

tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir,
sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər.
Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

B

Ч

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir
və cavabları ümumiləşdirir.
Bir daha ətçəkən maşının və
qəhvəüyüdənin quruluşu və iş
prinsipi, ətçəkən maşınla işləyərkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyin vacibliyi
haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji
mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən ətçəkən maşından və qəhvəüyüdəndən istifadə edərək ərzaqların emal texnologiyasını
izahetmə, iş yerini təşkiletmə,
təhlükəsizlik və sanitariya
qaydalarına riayətetmə, ətçəkən maşının və qəhvəüyüdənin iş prinsipini izahetmə, ətçəkən maşın və qəhvəüyüdəndən istifadə etməni bacarma
kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. Ətçəkən maşın nə üçün nəzərdə tutulub?
2. Ətçəkən maşınların hansı növlərini tanıyırsınız?
3. Mexaniki ətçəkən maşın hansı hissələrdən ibarətdir?
4. Ətçəkən maşınla işləyərkən təhlükəsizlik və sanitariya qaydalarını sadalayın.
5. Qəhvəüyüdən nə üçün nəzərdə tutulub?
6. Qəhvəüyüdənin iş prinsipini izah edin.
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18. İnsan həyatında qida məhsulları
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 2–3 ərzaqdan ibarət məmulat hazırlanmasında
qidalı maddələrin insan həyatındakı rolu barəsində
biliklər nümayiş etdirir (1.3.2.).

A Beyin həmləsi, BİBÖ,

müzakirə kimi iş üsullarından
istifadə etmək tövsiyə olunur.
Meyvə, tərəvəz və heyvan ərzaqların təsviri ilə plakatlar,
dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə
aşağıdakı suallarla müraciət
edə bilər:
1. İnsan ona lazım olan qidalı
maddələri və vitaminləri haradan alır?
2. Siz hansı meyvə və tərəvəzləri tanıyırsınız?
3. Siz hansı heyvan mənşəli
ərzaqları tanıyırsız?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Siz
hansı qida məhsullarını tanıyırsınız?» – verilə bilər.

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxunuşu
tapşırılır. Qruplar yaradılır,
onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Zülallar hansı ərzaqlarda
olur və onlar insan orqanizminə nə üçün lazımdır?
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А

Б

– Yağlar hansı ərzaqlarda olur və onlar insan orqanizminə nə üçün lazımdır?
– Karbohidratlar hansı ərzaqlarda olur və onlar insan orqanizminə nə üçün lazımdır?
– Siz hansı vitaminləri tanıyırsınız və onlar hansı
ərzaqlarda olur? – kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin

diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir. Hər
qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Ч

B

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha düzgün qidalanmanın vacibliyinə diqqət yetirir, insan üçün zəruri olan
qida məhsulları və onların
mənbələri haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji
mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şa gird lə rin
cavabları qiymətləndirilərkən insana zəruri olan qida
məhsullarını sadalama, qida
məhsullarının mənbələrini
bilmə, düzgün qidalanma
haqqında fikirlərini şərhetmə
kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması
tövsiyə olunur.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. İnsanın əsas həyat enerjisi mənbəyi nədir?
2. Zülallar nə üçün lazımdır?
3. Yağlar neçə mənşəli olur və onlar hansı ərzaqlarda var?
4. Hansı ərzaqlarda çoxlu karbohidratlar var?
5. Siz hansı vitaminləri tanıyırsınız?
6. Hansı ərzaqlar A vitamininin mənbəyidirlər?

63

19. Südlü yeməklərin hazırlanma texnologiyası
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Verilmiş qida məhsullarından 2–3 ərzaqdan ibarət
südlü yeməklər hazırlayır (1.3.1.). 2. 2–3 ərzaqdan ibarət südlü yeməklər hazırlayarkən tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir (1.3.2.).

Beyin həmləsi, karusel, şaxələndirmə (klaster), müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Müxtəlif süd məhsulları, dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə
aşağıdakı suallarla müraciət
edə bilər:
1. İnsanlar hansı heyvanların
südündən istifadə edirlər?
2. Siz süddən hazırlanmış hansı
ərzaqları tanıyırsınız?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Südlü
yeməklərin hazırlanma texnologiyası necədir?» – verilə
bilər.
A

А

Б

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu
tapşırılır. Qruplar yaradılaraq
onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Südlü yeməklərin hazırlanma texnologiyası necədir?
– Südün tərkibinə hansı qidalı
maddələr daxildir və süddən
hansı ərzaqlar hazırlayırlar?
– Süd məhsullarının keyfiyyətini necə yoxlayırlar?
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– Südlü yeməklərin keyfiyyətinə hansı tələblər
qoyulur? – kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin
diqqəti mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə
tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.

Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir,
sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Д Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir.

Ч

B

Ч

Д

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha südün xeyrindən,
südlü yeməklərin hazırlanma
texnologiyası və bu yeməklərin keyfiyyətinə verilən tələblər haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən
südlü yeməklərin hazırlanma
texnologiyasını izahetmə, süd
məhsullarının key fiy yə tini
müəy yənetmə, süddən ye məklərin keyfiyyətini müəyyənetmə, süddən hazırlanan
ərzaqları sadalama kimi qiymətləndirmə meyarlarından
istifadə olunması töv siyə
olunur.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. Südün tərkibinə nə daxildir?
2. Siz hansı süd məhsullarını tanıyırsınız?
3. Südün keyfiyyətli olduğunu necə yoxlamaq olar?
4. Südü satışa hansı növlərdə buraxırlar?
5. Südlü şorba və sıyıqların hazırlanma texnologiyası nədən ibarətdir?
6. Süddən olan hazır yeməklərin keyfiyyətinə hansı tələblər qoyulur?
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20. Yarmadan, paxlalı bitkilərdən və makaron məmulatlarından
yeməklərin hazırlanma texnologiyası
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Verilmiş qida məhsullarından 2–3 ərzaqdan ibarət
yemək hazırlayır (1.3.1.). 2. 2–3 qida məhsulundan ibarət yemək hazırlayarkən
tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir (1.3.2.).
Beyin həmləsi, şaxələndirmə, müzakirə kimi iş
üsullarından istifadə etmək
tövsiyə olunur.
Müxtəlif yarma, paxlalılar,
makaron məmulatları növləri,
dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək aşağıdakı
suallarla müraciət edə bilər:
1. Siz hansı sıyıq növlərini tanıyırsınız?
2. Sıyıqları nədən hazırlayırlar?
3. Siz hansı makaron məmulatları növlərini tanıyırsınız?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Yarma və
makaron məmulatlarının hazırlanma texnologiyası necədir?» –
verilə bilər.
A

А

Б

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu
tapşırılır. Qruplar yaradılaraq
onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Taxıl bitkilərinin emalından
hansı yarmalar alınır? Hansı
yarmalar daha dəyərli hesab
edilir?
– Yarmaları isti emala necə
hazırlayırlar? – Buğlamaların
hazırlanma texnologiyasını
izah edin;
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– Qatı və duru sıyıqların, kotletlərin hazırlanma
texnologiyasını izah edin;
– Makaron məmulatlarının hazırlanma texnologiyasını izah edin – kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin
diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə

tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə
maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat
edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət
bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını
dinləyir.

Д

Müəllim dərslikdə verilən
praktik işin yerinə yetirilməsi
haqda tövsiyələrini verir.

Ч

B

Ч

Д

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha yarmaların
növləri, yarma və makaron
məmulatlarının hazırlanma
texnologiyası haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji
mətbuatda dərc olunan qiymət lən dir mə qay da la rı na
müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən yarmalardan yeməklərin hazırlanma texnologiyasını izahetmə, makaron məmulatlarının hazırlanma texnologiyasını izahetmə, yarma və paxlalıların
növlərini fərqləndirmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə
meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Siz hansı yarma və paxlalı bitki növlərini tanıyırsınız?
2. Yarmaları necə fərqləndirirlər?
3. Yarmadan olan hansı yeməkləri tanıyırsınız?
4. Hansı sıyıq növlərini tanıyırsınız?
5. Paxlalıları necə bişirirlər?
6. Makaron məmulatlarının hazırlanma texnologiyası necədir?
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21. Tərəvəz yeməklərinin hazırlanma texnologiyası
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Verilmiş tərəvəzlərdən 2-3 komponentdən ibarət salatlar hazırlayır (1.3.1.). 2. 2-3 komponentdən ibarət salat hazırlayarkən tərtibat bacarığı nümayiş etdirir (1.3.2.).
Beyin həmləsi, müzakirə,
anlayışın çıxarılması kimi
iş üsullarından istifadə etmək
tövsiyə olunur.
Tərəvəzlərin, salatların təsviri
ilə plakatlar, dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə
etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə
aşağıdakı suallarla müraciət
edə bilər:
1. Siz hansı tərəvəzləri tanıyırsınız?
2. Tərəvəzlərin insan orqanizminə xeyri nədədir?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Tərəvəz yeməklərinin hazırlanma
texnologiyası necədir?» – verilə bilər.
A

А

Б

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu tapşırılır. Qruplar yaradılaraq onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Tərəvəzlərin saxlanması zamanı hansı qaydalara riayət
etmək lazımdır?
– Tərəvəzlərin isti emalının
əsas üsulları hansılardır?
– Tərəvəzlərin ilkin emalı hansı mərhələlərdən ibarətdir?
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– Salatların hazırlanması hansı mərhələlərdən ibarətdir? – kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin
diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə
tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər.
Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Д

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə
yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir.

B

Ч

Д

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir
və cavabları ümumiləşdirir.
Bir daha tərəvəzlərin saxlanma və isti emal üsulları, salatın hazırlanma ardıcıllığı haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən
2-3 komponentdən ibarət salatların hazırlanmasını bacarma, salatların tərtibatını bacarma, tərəvəzlərin isti emal
üsullarını sadalama, tərəvəzlərin düzgün saxlanma qaydalarını sadalama, tərəvəzlərin
ilkin emalının mərhələlərini
sadalama, tərəvəzlərin növlərini sadalama, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. Tərəvəzlərin saxlanması və kulinar emalı zamanı hansı qaydalara riayət etmək lazımdır?
2. Sizə tərəvəzlərin hansı isti emal üsulları məlumdur?
3. Tərəvəzlərin ilkin emalı mərhələlərini sadalayın.
4. Salatları hazırlayarkən hansı ardıcıllığa riayət etmək lazımdır?
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22. Məişət tikiş maşınının quruluşu
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Tikiş maşınında işləmək üçün iş yerini təşkil edir
(1.2.1.). 2. Tikiş maşınında işləyərkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət edir
(1.3.4.). 3. Tikiş maşınının iş prinsipini izah edir (2.1.1.).
Beyin həmləsi, BİBÖ,
müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə
olunur.
Tikiş maşını, tikiş maşınının
detallarının təsviri ilə plakat,
dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə
aşağıdakı suallarla müraciət
edə bilər:
1. Paltar tikərkən dərzi hansı əsas
əməliyyatları yerinə yetirir?
2. Siz hansı tikiş maşını növlərini tanıyırsınız?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Məişət
tikiş maşınının quruluşu necədir?» – verilə bilər.
A

А

Б

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu tapşırılır. Qruplar yaradılaraq onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Tikiş maşınının detallarını
sadalayın;
– Tikiş maşınlarının hansı
ötürücü növlərini tanıyırsınız
və onların quruluşu necədir?
– Tikiş maşınında işləyərkən
təhlükəsizlik qaydalarını sadalayın;
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– Tikiş işlərini yerinə yetirmək üçün iş yeri necə
olmalıdır və tikiş zamanı düzgün oturuş qaydası
necədir? – kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi şəkildə çalışan zaman müəllimin diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə
maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər.
Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı
sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Məişət tikiş maşınları nə üçün lazımdır?
2. Tikiş maşınının əsas detalları hansılardır?

B

Ч

3. Elektrik ötürücülü tikiş maşınında maşın tikişinin qoyulma sürəti nədən asılıdır?
4. Tikiş maşınında işləmək
üçün iş yerini necə təşkil etmək lazımdır?
5. Tikiş maşını ilə işləyərkən
riayət etmək lazım olan təhlükəsiz iş qaydalarını sadalayın.

Д

Müəllim dərslikdə verilən
praktik işin yerinə yetirilməsi
haqda tövsiyələrini verir.
Д

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına
yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha tikiş
maşınının quruluşu, tikiş zamanı təhlükəsiz iş qaydaları və düzgün oturuş haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan
qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən tikiş maşı-

nında işləmək üçün iş yerini təşkiletmə, təhlükəsiz
iş qaydalarına riayətetmə, tikiş maşınının iş prinsipini
izahetmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.
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23. Tikiş maşınının işə hazırlanması
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Tikiş maşınında işləmək üçün iş yerini təşkil edir
(1.2.1.). 2. Tikiş maşınını işə hazırlayan zaman birgəfəaliyyət bacarıqları nümayiş etdirir (1.3.3.) 3. Tikiş maşınında işləyərkən təhlükəsiz iş qaydalarına əməl
edir (1.3.4.). 4. Tikiş maşınından istifadə edə bilir (2.2.1.).

A Beyin həmləsi, ziqzaq,

müzakirə kimi iş üsullarından
istifadə etmək tövsiyə olunur.
Tikiş maşını, saplar, qayçı,
dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə
aşağıdakı suallarla müraciət
edə bilər:
1. Tikiş maşınına sapı saplamadan paltar tikmək olar?
2. Bəs biz tikiş maşınını elektrik şəbəkəsinə qoşmasaq?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Tikiş
maşınını işə necə hazırlamaq
olar?» – verilə bilər.

А

Б

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu tapşırılır. Sinif cütlərə bölünür. O
qruplara, dərslikdən istifadə
edərək tikiş maşınını işə hazırlamaq tapşırığı verilir.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində,
istərsə də fərdi çalışan zaman
müəllimin diqqət mərkəzində
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olur. Müəllim belə şagirdlərə tez-tez nəzarət edib
onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər.
Müəllim tikiş maşınının işə düzgün hazırlanmasını
yoxlayır.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı
sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Elektrik ötürücülü tikiş maşınının işə hazırlanma ardıcıllığı necədir?
2. Maşını boş hərəkətə necə keçirmək olar?
3. Maşını işlək hərəkətə necə keçirmək olar?

Д
Б

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə
yetirilməsi haqda töv si yələrini verir.

Ч

Д

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına
yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha tikiş
maşınının işə hazırlanma ardıcıllığı, tikiş maşınında işləyərkən təhlükəsiz iş qaydalarına əməletmənin vacibliyi haqqında danışır.

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq
aparılır. Şagirdlərin cavabları
qiymətləndirilərkən iş yerinin
təşkili, əməkdaşlıq, təhlükəsiz
iş qaydalarına əməletmə, tikiş
maşınının iş prinsipini izahetmə, tikiş maşınından istifadəetmə kimi qiymətləndirmə
meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.
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24. Tikiş maşınında əməliyyatlar
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Tikiş maşınından istifadə edərək parçanın emal texnologiyasını izah edir (1.1.1.). 2. Tikiş maşınından istifadə edərək parçanın emalı üçün
iş yerini hazırlayır (1.2.1.). 3. Parçanın emal ardıcıllığını müəyyənləşdirir (1.2.2.).
4. Tikiş maşınından istifadə edərək uyğun emal texnologiyası seçir (1.2.3.). 5. Tikiş
maşınında işləyərkən təhlükəsiz iş qaydalarına əməl edir (1.3.4.). 6. Tikiş maşınının iş
prinsipini izah edir (2.1.1.). 7. Tikiş maşınından istifadə edir (2.2.1.).

A

Beyin həmləsi, BİBÖ,
müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə
olunur.
Tikiş maşını, müxtəlif növ
parça kəsikləri, sap, qayçı,
dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə
aşağıdakı suallarla müraciət
edə bilər:
1. Tikiş maşınında hansı növ
tikişləri yerinə yetirmək olar?
2. Tikiş maşını arxasında oturuş qaydaları hansılardır?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Maşın
işləri zamanı, hansı əsas əməliy yat ları yerinə yetir mək
olar?» – verilə bilər.

А

Б

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu
tapşırılır. Qruplar yaradılaraq
onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– İlməkləmə və tam tikməni
necə yerinə yetirirlər?
– Xətt üzrə tikmə nədir və
onu necə yerinə yetirirlər?
– Əks tərəfə tikmə nədir və
bu əməliyyat necə keçirilir?
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– Emal payının işlənməsi mərhələlərini sadalayın
– kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin
diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə
tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.

C

Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir,
sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

B

Ч

Ч Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yö-

nəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha maşın
işləri zamanı yerinə yetirilən əsas əməliyyatlar və
təhlükəsiz iş qaydalarına əməl etməyin vacibliyi haqqında danışır.

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı
sualların verilməsi tövsiyə
olunur:
1. Nazik parçaların kəsiklərini necə ilməkləmək lazımdır?
2. Nə üçün maşın tikişinin
əvvəlində və sonunda bərkitmələr yerinə yetirmək lazımdır?
3. Üç detalın maşın tikişi ilə
birləşdirilməsinə qoşa sapla
tikmə demək olarmı?
4. Müvəqqəti tikişə nisbətən
maşın tikişini necə salmaq lazımdır?

Qiymətləndirmə pedaqoji
mətbuatda dərc olunan qiymət lən dir mə qayda la rına
müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətlən di rilərkən parçanın emal texnologiyasını izahetmə, iş yerini təşkiletmə, emal ardıcıllığını müəyyənləşdirmə,
təh lü kə sizlik qayda la rı na
əməletmə, tikiş maşınının
iş prinsipini izahetmə, tikiş
maşınından istifadəetmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması
tövsiyə olunur.
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25. Naxıştikmə üçün alət və tərtibatlar.
Hesab naxıştikməsinə hazırlıq
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə etməklə
naxıştikmə texnologiyasını izah edir (1.1.1.). 2. Naxıştikmə üçün iş yerini təşkil
edir (1.2.1.). 3. Mexanikləşdirilmiş əl alətlərindən istifadə etməklə naxıştikmə
ardıcıllığını müəyyənləşdirir (1.2.2.). 4. Naxıştikmə zamanı təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir (1.3.4.).

Beyin həmləsi, Venn diaqramı (alət, tərtibatlar) müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Kərgah, naxıştikmə üçün saplar, müxtəlif qayçılar, dərslik, iş
vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək sinfə aşağıdakı suallarla müraciət edə
bilər:
1. Hansı milli naxışları tanıyırsınız?
2. Bəs bu naxışları parçanın
üzərinə necə vururlar?
3. Bunun üçün hansı saplardan istifadə edirlər?
Şagirdlərin suallara cavabları
lövhədə qeyd edilir.
Tədqiqat sualı kimi «Naxıştikmə zamanı hansı alət və tərtibatlardan necə istifadə edilir?» –
verilə bilər.
A

B Müəllim tərəfindən mət-

nin dərslik üzrə oxusu tapşırılır. Qruplar yaradılaraq onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində:
– Naxıştikmə üçün lazım olan
alət və tərtibatları sadalayın.
Onların təyinatını izah edin.
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А

Б

– Parçanı naxıştikməyə necə hazırlayırlar?
– Naxıştikmə üçün şəkli parçanın üzərinə necə köçürürlər?
– Naxıştikmə zamanı təhlükəsizlik və sanitariya
qaydalarını sadalayın – kimi suallar verilə bilər.
Təlimdə çətinlikləri olan şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman müəllimin
diqqət mərkəzində olur. Müəllim belə şagirdlərə

tez-tez nəzarət edib onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə,
kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə
münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Ч Müəllim şagirdlərin diq-

B

Ч

qətini tədqiqat suallarına
yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha parçanın naxıştikməyə hazırlanma, şəklin
parçanın üzərinə köçürülməsi
qaydalarına, təhlükəsizlik və
gigiyena qaydalarına əməl etməyin vacibliyi haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən
naxıştikmə texnologiyasını
izahetmə, naxıştikmə üçün iş
yerini təşkiletmə, naxıştikmənin ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməletmə
kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. Naxıştikmədə hansı alət və tərtibatlardan istifadə edilir?
2. Hesab naxıştikməsində hansı parçadan istifadə edilir və nə üçün?
3. Naxıştikmə üçün sxem özündə nəyi əks etdirir?
4. Naxıştikməli parçanın kənarlarını hansı üsulla düzəltmək olar?
5. Nə üçün naxıştikməni hazır məmulatda yox, gələcək məmulatın detalının üzərində etmək daha yaxşıdır?
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Aøaüûda birinci vÿ ikinci yarûmil ö÷ön Ki÷ik Summativ Qiymÿtlÿndirmÿni aparmaqda möÿllimÿ kþmÿk edÿcÿk test nömunÿlÿri
verilmiødir. Qeyd etmÿk lazûmdûr ki, test nömunÿlÿri tÿxminidir
vÿ möÿllimlÿr bu nömunÿlÿr ÿsasûnda standartlarûn reallaømasûnû yoxlamaq ö÷ön buna oxøar baøqa test nömunÿlÿri dÿ hazûrlaya
bilÿrlÿr.
TESTLßR

I yarımil
1. Dərsin bitməsini bildirən zəng vurulur:
a. Şagirdlər üçün
b. Müəllimlər üçün
c. Direktorlar üçün
ч. Valideynlər üçün
2. Səhv cavabı seçin. Şagirdlərə qadağandır ...
a. Üst geyimində gəzmək
b. Dərsin gedişinə mane olmaq
c. Dərs zamanı sinif otağından çıxmaq üçün müəllimdən icazə almaq
ч. Pilləkənlərdə qaçmaq
3. Şagird öz yoldaşları ilə necə davranmalıdır?
a. Nəzakətli və təmkinli olmalıdır
b. Kobud və sərt olmalıdır
c. Yoldaşının halı pis olduqda, ona kömək etməməlidir
ч. Ancaq özü barədə fikirləşməli və heç kimə səmimi söz deməməlidir
4. Büdcə o zaman tarazlaşmış hesab edilir:
a. Xərclər gəlirdən artıqdırsa
b. Gəlirlər xərcdən artıqdırsa
c. Xərclər gəlirə bərabərdirsə
ч. Bütün ailə üzvləri çalışırsa
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5. Büdcəni o zaman artıq adlandırırlar ki, ...
a. Xərc gəlirə bərabər olsun
b. Xərc gəlirdən artıq olsun
c. Gəlir xərcdən artıq olsun
ч. Əgər artıq xərc varsa
6. Ailə büdcəsinin gəlirlərinə nə daxildir?
a. Yığımlar (qənaət edilərək yığılmış pul)
b. Vergilər
c. Ailə üzvlərinin əməkhaqqı
ч. Qidalanma
7. Ailə xərclərinə nə daxildir?
a. Təqaüdlər
b. Ailə üzvlərinin əməkhaqqı
c. Vergilərə və qidalanmaya ayrılan pul
ч. Qiymətli kağızlardan əldə edilən gəlirlər
8. Şlyambur nədir?
a. Ölçmə aləti
b. Xətt çəkmək üçün alət
c. Deşik açmaq üçün alət
ç. Detalları birləşdirmək üçün alət
9. Dyubel nədir?
a. Dəmir tıxac
b. Rezin tıxac
c. Bürünc tıxac
ç. Plastik tıxac
10. Üstdən qoyulma kilid ilə taxma kilidin fərqi nədədir?
a. Üstdən qoyulma kilid qapının layına, taxma kilid isə qapının en kəsiyindəki oyuğa quraşdırılır
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b. Heç nə ilə fərqlənmir
c. Üstdən qoyulma kilid qapının en kəsiyindəki oyuğa, taxma kilid isə qapının layına quraşdırılır
ч. Üstdən qoyulma kilid qapılarda, taxma kilid isə pəncərələrdə istifadə
olunur
11. Üstdən qoyulma kilid döşəmədən hansı hündürlükdə quraşdırılır?
a. Təqribən döşəmədən 2 m hündürlükdə
b. Təqribən döşəmədən 1,2 m hündürlükdə
c. Təqribən döşəmədən 1 m hündürlükdə
ч. Təqribən döşəmədən 50 sm hündürlükdə
12. Taxma kilid neçə hissədən ibarətdir?
a. Bağlayıcı tamasa, bərkidici lövhə, gövdə
b. Vint, gövdə
c. Bərkidici lövhə, ventilli başlıq
ч. Bağlayıcı tamasa, gövdə, vint
13. Suqarışdırıcı kran hansı hissələrdən ibarətdir?
a. Gövdə, birləşdirici tamasa
b. Elastik tıxac, su axıdan boru
c. Gövdə, ventilli başlıq, bağlayıcı tamasa
ч. Ventilli başlıq, bağlayıcı tamasa
14. Ventilli başlıq bağlı olduqda krandan su damcılayır. Bu nasazlığı
aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır?
a. Ara qatını dəyişdirmək
b. Kipkəci dəyişdirmək
c. Ventil başlığı dəyişdirmək
ч. Qapaq üçün deşiyin diametrini dəyişdirmək
15. Kran başlığını axıra qədər sıxmaq olmur. Su daim şırnaqla axır. Bu
nasazlığı aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır?
a. Başlığı dəyişdirmək
b. Ara qatını dəyişdirmək
c. Ventil başlığı dəyişdirmək
ч. Kipkəci dəyişdirmək
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16. Ventil başlıq açıq olduğu halda başlıq tərəfə şpindel boyu
su axır. Bu nasazlığı aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır?
a. Ventil başlığı dəyişdirmək
b. Qaykanı bərk sıxmaq
c. Başlığı dəyişdirmək
ч. Ara qatını dəyişdirmək
17. Sanitar-texniki avadanlığı təmir etməmişdən əvvəl nə etmək lazımdır?
a. Suyu bağlamaq
b. Kranı bağlamaq
c. Əlləri yumaq
ч. Qazı söndürmək
18. Meyvələrə nə aiddir?
a. Albalı, kələm, üzüm
b. Şaftalı, portağal, xiyar
c. Alma, gavalı, yerkökü
ч. Heyva, nar, limon
19. Əkilən ağacın köklərinin qurumaması üçün nə etmək lazımdır?
a. Polietilin plyonka ilə örtmək
b. Onu torpaqlı və gilli qarışığa salmaq
c. Üstünə torpaq səpmək
ч. Üstünü kağız ilə örtmək
20. Almaları uzun müddət saxlamaq üçün onların üzərini nə ilə silmək
lazımdır?
a. Spirt ilə
b. Yağla
c. Su ilə
ч. Qliserinlə
21. Aşağıda sadalananlardan hansı oduncağın emalına aiddir?
a. Kəsmə, deşmə
b. Boyanın çəkilməsi
c. Mexaniki, kimyəvi, termik emal
ч. Sumbata kağızı ilə emal
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22. Tikintidə hansı yaşarası oduncaqdan istifadə edilir?
a. 80–120 yaşarası
b. 40–80 yaşarası
c. 120–200 yaşarası
ч. 10–50 yaşarası
23. Ağackəsən dəzgah hansı hissələrdən ibarətdir?
a. Ağackəsəndən və yeyədən
b. Kəsici bıçqı və cilalayıcı sumbata kağızından
c. Zolaqlı kəsici dişli bıçqı və yeyədən
ч. Kəsici və zolaqlı dişli bıçqıdan
24. «Konstruksiya» latın dilindən tərcümədə nə deməkdir?
a. Emalatxana
b. Qurğu
c. Ev
ч. Mexanizm
25. Hansı məmulatlar texnoloji məmulat hesab edilir?
a. Müəyyən edilmiş müddətə kimi istifadəyə yararlı olan məmulat
b. Əlavə xərc tələb etməyən məmulat
c. Az vaxt, əmək və vəsait sərf edilən məmulat
ч. Ağırlığı özündə daşıya bilən məmulat
26. Hansı məmulat davamlı məmulat hesab olunur?
a. Müəyyən olunmuş müddətə kimi istifadə edilən
b. Az vaxt və az əmək sərf edilən
c. Ağırlığı özündə daşıya bilən
ч. Əlavə xərc tələb etməyən
27. Hansı məmulat qənaətli hesab edilir?
a. Ağırlığı özündə daşıya bilən
b. Uzun müddət istifadəyə yararlı olan
c. Az vaxt, əmək və vəsait sərf edilməyən
ч. Əlavə xərc tələb etməyən

82

28. Kiçik tirlər hansı üsullarla birləşdirilir?
a. Uzununa və düz bucaq altında
b. Eninə və 30° bucaq altında
c. Uzununa və 45° bucaq altında
ч. Eninə və düz bucaq altında
29. Kəsilmiş kiçik tirlərin hissələrini nə ilə təmizləyirlər?
a. Rəndə və törpü ilə
b. İskənə və törpü ilə
c. Sumbata kağızı ilə
ч. Şerxebel ilə
30. Yapışqanı harada qarışdırmaq olmaz?
a. Suyun yaxınlığında
b. Pəncərənin yaxınlığında
c. Odun yaxınlığında
ч. Soyuqda
31. Detalın diametrini nə ilə ölçürlər?
a. Ştangenpərgarla
b. Pərgarla
c. Xətkeşlə
ч. Kronpərgarla
32. Kiçik tirin qalınlığı və uzunluğu məmulatın uzunluğunun diametrindən nə qədər böyük olmalıdır?
a. 1-2 mm
b. 1 sm
c. 2 sm
ч. 10 sm
33. Silindr formasına yaxınlaşmaq üçün pəstahın en kəsiyində hansı fiquru nişanlamaq lazımdır?
a. Üçbucaq
b. Kvadrat
c. Altıbucaq
ч. Səkkizbucaq
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34. Oduncaqdan olan məmulatı rəngləmək üçün nə etmək lazımdır?
a. Qurutmaq
b. Yumaq
c. Təmizləmək
ч. Heç nə etməmək
35. Məmulatın üst qatını nə ilə tez və asan rəngləmək olar?
a. Fırça ilə
b. Yastıq ilə
c. Pambıq ilə
ч. Süngər ilə
36. Metaldan hazırlanan məmulatların son tamamlanma işləri necə
aparılır?
a. İri dənəcikli cilalayıcı sumbata kağızı ilə
b. İtiağız kəlbətinlə
c. Çilingər qayçısı ilə
ч. Məxməri yeyə ilə
37. Oduncаq və metal məmulatlarının rənglənməsi işləri harada yerinə
yetirilir?
a. Qapısı bağlı yerlərdə
b. Bağlı pəncərələri olan yerlərdə
c. Havası dəyişdirilmiş otaqda
ч. Zirzəmidə
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II yarımil
1. Metaldan hazırlanan pəstahları nə ilə kəsirlər?
a. Çilingər bıçqısı ilə
b. İtiağız kəlbətin ilə
c. Çilingər qayçısı ilə
ч. Yastıağız kəlbətinlə
2. Hansı hallarda bıçqı lövhəsi (dağılmadan) bərabər yerləşdirilir?
a. Əgər kəsilmə zamanı bıçqının bütün uzunu boyunca istifadə edilirsə
b. Kəsilmə zamanı bıçqının ön hissəsindən istifadə edilirsə
c. Kəsilmə zamanı mişarın orta hissəsindən istifadə edilirsə
ч. Kəsilmə zamanı mişarın arxa hissəsindən istifadə edilirsə
3. Kəsmə zamanı pəstahı harada bərkidirlər?
a. Əldə saxlayırlar
b. Məngənənin arasında sıxırlar
c. Masanın üstünə qoyurlar
ч. Kətilin üstündə kəsirlər
4. Uzun pəstah necə kəsilir?
a. Bıçqı lövhəsini 180° fırlatmaqla
b. Bıçqı lövhəsini 45° fırlatmaqla
c. Bıçqı lövhəsini 200° fırlatmaqla
ч. Bıçqı lövhəsini 90° fırlatmaqla
5. Eninə kərtmələri olan yeyələr hansı formada olur?
a. Qabarıq, üçbucaqlı, rombşəkilli
b. Üçbucaqlı, ayaqlı, dairəvi
c. Yastı, kvadratşəkilli, dairəvi
ч. Üçbucaq, altıbucaqlı
6. Kərtmələrin növünə görə yeyələr neçə cür olur?
a. Birqat, ikiqat, törpülü
b. Üçüzlü, ikiüzlü, birüzlü
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c. Törpülü (iri kərtməli) kvadrat
ч. Birqat, üçüzlü
7. Suvand nədir?
a. Uzunluğu 30 – 40 sm olan yeyə
b. Uzunluğu 80 – 160 sm-dən çox uzun olmayan yeyə
c. Uzunluğu 40 mm olan qısa yeyə
ч. Burğu aləti
8. Hansı mişarlama böyük emal payı götürməyə imkan verir?
a. En kəsiyi boyu mişarlama
b. Uzununa mişarlama
c. Dairə boyu mişarlama
ч. Çarpaz mişarlama
9. Hansı mişarlama emal olunan səthlərin düz xətt boyunca yerləşməsini təmin edir?
a. Eninə mişarlama
b. Dairəvi mişarlama
c. Uzununa mişarlama
ч. Çarpaz mişarlama
10. Hansı mişarlama məmulatın üst qatının son tamamlama işləri zamanı istifadə edilir?
a. Çarpaz mişarlama
b. Dairəvi mişarlama
c. En kəsiyi boyu mişarlama
ч. Uzununa mişarlama
11. Detalların daxili və xarici ölçülərini ölçmək üçün hansı alətlərdən
istifadə edilir?
a. Xətkeşdən
b. Kronpərgardan
c. Transporterdən
ч. Ştangenpərgardan
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12. Ştangenpərgarın aşağı dodaqcıqları nəyə xidmət edir?
a. Daxili ölçüləri ölçməyə
b. Xarici ölçüləri ölçməyə
c. Məmulatın diametrini ölçməyə
ч. Məmulatın uzunluğunu ölçməyə
13. Dreldən nə üçün istifadə edirlər?
a. Pəstahı mişarlamaq üçün
b. Deşik açmaq üçün
c. Mismar vurmaq üçün
ч. Yonmaq üçün
14. Elektrik drelini kim ixtira etmişdir?
a. Vilhelm Fayn
b. Corc Vaşinqton
c. Nəsirəddin Tusi
ч. İsaak Nyuton
15. Döyəcləyicisi olan drellər hansı iş rejimində işləmək qabiliyyətinə
malikdirlər?
a. Kəsmə və deşmə
b. Deşmə və yonma
c. Deşikaçma və zərbə ilə deşmə
ч. Deşmə və kəsmə
16. Şurupfırladan nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?
a. Şuruplar üçün deşiklərin burğulanması üçün
b. Cilalanması üçün
c. Təmizləmə üçün
ч. Şurupları bağlayıb açmaq üçün
17. Materialların hansı emalı üsulu zamanı elektrik drelindən istifadə
etmək mümkündür?
a. Deşmə və kəsmə üçün
b. İtiləmə, cilalama, təmizləmə üçün
c. Deşmə və itiləmə üçün
ч. Cilalama və kəsmə üçün
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18. Nədən elektrik enerjisi alınmır?
a. Atomdan
b. Sudan
c. Küləkdən
ч. Yağışdan
19. Transformator nə üçün lazımdır?
a. Gərginliyin artması və azalması üçün
b. Gərginliyin yüksəlməsi üçün
c. Gərginliyin azalması üçün
ч. Cərəyan gücünün artması üçün
20. Aşağıdakılardan hansı elektrik enerjisinin ən əsas istehlakçısıdır?
a. Nəqliyyat
b. Kənd təssərrüfatı
c. Sənaye
ч. Əhali
21. Elektrik enerjisinin əsas xüsusiyyəti nədir?
a. Onu ötürmək asandır
b. Onu asanlıqla başqa enerji növünə çevirmək olar
c. Onu emal etmək asandır
ч. Onu başqa enerji növünə çevirmək çətindir
22. Sadə elektrik dövrəsi hansı elementlərdən təşkil edilmişdir?
a. Batareya, lampa, açar, naqillər
b. Akkumulyator, naqillər
c. Məftil, lampa
ч. Açar, naqillər, akkumulyator
23. Cərəyan mənbəyini göstərən şərti qrafiki təsvir hansıdır?
a.
b.
c.
ч.
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24. «Elektrik» sözü latıncadan tərcümədə nə deməkdir?
a. Mirvari
b. Qızıl
c. Kəhrəba
ч. Gümüş
25. Elektrik dövrəsində lampanın daha da işıqlı olması üçün
nə etmək lazımdır?
a. Naqillərin uzunluğunu uzatmaq
b. İki batareyadan istifadə etmək
c. Bir qədər böyük lampa götürmək
ч. Bir qədər kiçik lampadan istifadə etmək
26. Hansı avadanlığın köməyi ilə əti çəkmək olar?
a. Qəhvəüyüdənlə
b. Ətçəkən maşın ilə
c. Mikserlə
ч. Blender ilə
27. Ətçəkən maşını kim ixtira edib?
a. Leonardo da Vinçi
b. Arximed
c. Karl Drez
ч. Eynşteyn
28. Qəhvəüyüdən nə üçün nəzərdə tutulub?
a. Qəhvə dənəciklərini üyütmək üçün
b. Əti çəkmək üçün
c. Qəhvə hazırlamaq üçün
ч. Qəhvəni təmizləmək üçün
29. Elektrik qəhvəüyüdənin hansı növləri var?
a. Bıçaqlı və torşəkilli
b. Dəyirmandaşlı və dənəcikli
c. Bıçaqlı və dəyirmandaşlı
ч. Dəyirmandaşlı və torşəkilli
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30. Nə üçün az sürətlə üyüdülmüş qəhvə əla dada malikdir?
a. Ona görə ki, qəhvə dənəcikləri asta-asta üyüdülür
b. Ona görə ki, əzmə zamanı qəhvə dənəcikləri qızmır
c. Ona görə ki, əzmə çox vaxt aparır
ч. Ona görə ki, dənəciklər üyütmə zamanı isinirlər
31. Aşağıda sadalananlardan hansı xeyirli maddələrə aiddir?
a. Meyvə, çörək, süd
b. Zülallar, karbohidratlar, yağlar
c. Tərəvəz, kəsmik, balıq
ч. Kartof, paxlalı bitkilər, göbələk
32. Orqanizm üçün əsas enerji mənbəyi nədir?
a. Zülallar
b. Mineral maddələr
c. Vitaminlər
ч. Yağlar
33. Orqanizmin əsas tikinti materialları hesab edilən hüceyrə və lifləri...
a. Zülallardır
b. Karbohidratlardır
c. Yağlardır
ч. Mineral maddələrdir
34. Soyuqdəymə zamanı hansı vitamini qəbul etmək daha məqsədəuyğundur?
a. Vitamin B
b. Vitamin C
c. Vitamin A
ч. Vitamin D
35. Bu ərzaqlardan hansı vitamin PP-nin mənbəyidir?
a. Limon və itburnu
b. Süd və kəsmik
c. Kələm və göyərti
ч. Ət məhsulları və dənli bitkilər
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36. İnsanlar hansı heyvanların südündən istifadə edirlər?
a. İnək, keçi, qoyun
b. Kenquru, dəvə, öküz
c. Meymun, maral, keçi
ч. Canavar, tülkü, kenquru
37. Pasterizə edilmiş süd hansı temperaturda qızdırılan süddür?
a. 150°-170° C
b. 40-60° C
c. 72-75° C
ч. 120-140° C
38. Hansı temperaturda isidilmiş süd sterlizə edilmiş süddür?
a. 20-50° C
b. 120-140° C
c. 72-75° C
ч. 200° C
39. Sadalananlardan hansılar yarmalara aiddir?
a. Kartof, yerkökü
b. Kələm, limon
c. Düyü, buğda (darı yarması)
ч. Alma, armud
40. Sıyıqların hansı növləri vardır?
a. Buğlama, qatı, duru
b. Buğlama, bərk, duru
c. Qatı, yarıduru, buğlama
ч. Duru, yarıduru, buğlama
41. Makaron məmulatlarını bu ərzaqların qarışığından hazırlayırlar?
a. Meyvə və su
b. Yumurta, un və su
c. Yumurta və tərəvəz
ч. Vitaminlər və su
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42. Makaron məmulatlarını hansı iki üsulla hazırlayırlar?
a. Qızartma və suda qaynatma
b. Süzməklə və süzmədən
c. Süddə və ya suda qaynatma
ч. Suda və sobada bişirmə
43. Tərəvəzləri, əsasən, hansı temperaturda saxlamaq olar?
a. +5-dən + 10°C-yə qədər
b. +2-dən + 10°C-yə qədər
c. +1-dən + 3°C-yə qədər
ч. -5-dən + 5°C-yə qədər
44. Tərəvəzlərin əsas isti emalına aiddir?
a. Qaynatma və qızartma
b. Qaynatma və konservləşdirmə
c. Qızartma və konservləşdirmə
ч. Konservləşdirmə və yuyulma
45. Məişətdə istifadə olunan tikiş maşınları hansılardır?
a. Əl, mexaniki
b. Ayaq, təkərli
c. Elektrik, mexaniki
ч. Əl, ayaq, elektrik
46. Tikiş maşınında iş bitdikdən sonra nə etmək lazımdır?
a. Maşını söndürüb, iş yerini yığışdırmaq
b. İynəni və sapı çıxartmaq
c. Maşını işlək olmayan vəziyyətə keçirmək
ч. Hazır məmulatı ütüləmək
47. Tikiş maşınını iş hazırlayarkən nə etmək lazımdır?
a. İynəni saplamaq
b. Ülgünü hazırlamaq
c. Tikiş maşınını elektrik dövrəsinə qoşmaq
ч. Oturmaq üçün rahat stul seçmək
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48. Kökləmək:
a. Tikiş maşınının köməyi ilə iki və daha artıq hissənin bir-biri ilə birləşdirilməsidir
b. Kənarları qatlanmış detalların maşın tikişi ilə bərkidilməsidir
c. Tikiş paylarının ara qatına salınıb birləşdirilməsidir
ч. Detalların konturları üzrə növbəli şəkildə qatlanıb, sapla birləşdirilməsidir
49. Calama nədir?
a. Xırda detalların iri detallara sapla birləşdirilməsidir
b. Tikiş paylarının ara qatına salınıb, birləşdirilməsidir
c. Kənarları qatlanmış detalların maşın tikişi ilə bərkidilməsidir
ч. Detalların kontur üzrə növbəli şəkildə qatlanıb sapla birləşdirilməsidir
50. İynəsaplayan nə üçün nəzərdə tutulub?
a. Barmaqları iynə zədəsindən qorumaq üçün
b. Parçanı bərkitmək və tarımlamaq üçün
c. Sap dolamaq üçün
ч. İynəni saplamaq üçün
51. Naxıştikmə üçün hansı saplardan istifadə edilir?
a. Müxtəlif rəngli saplardan
b. Hamar saplardan
c. Kələ-kötür saplardan
ч. Qalın saplardan
52. Nə üçün naxıştikmə aparmazdan əvvəl parçanı buxara vermək və
ya qaynar suda emal etmək lazımdır?
a. Parça təmiz olsun
b. Parça rahat ütülənsin
c. Parça yaxşı kiçilsin
ч. Naxış gözəl görünsün
53. Naxıştikmə zamanı gözlərin və əllərin yorulmaması üçün neçə dəqiqədən bir fasilə vermək lazımdır?
a. 30 dəqiqə
b. 1 saat
c. 2 saat
ч. 3 saat
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Lüğət
İnflyasiya
Şlyambur
Kilidləmə tamasası
Şpindel
Şayba

Ventil
Kerner
Mulça
Oladya
Karbürator
Kran başlığı
Piqment
Aşqar
Revers
Vtulka
Sous
Qarnir
Kanva
Kalka kağızı
Muline
Pedal
Spesifikasiya
Ştift
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– həddindən artıq kağız pul buraxılması və bunun
nəticəsində pulun qiymətdən düşməsi.
– daş və beton divarda deşik açmaq üçün istifadə
edilən alət.
– kilidin siyirməsinin girdiyi metal lövhə.
– dəzgahların fırlanan əsas valı.
– vint və ya qaykanın altına qoyulan yastı halqa,
şəkilli metal altlıqdır. Detalların səthini
cızılmadan qoruyur. Qaykaların öz-özünə
açılmasının qarşısını alır.
– borularda, cihazlarda mayenin, qazın, buxarın
yolunu açıb-bağlamaq üçün qurğu.
– detalları nişanlamaq və onlarda üz salmaq üçün alət.
– torpağı və bitki köklərini birbaşa yağışın,
buxarlanmanın və şaxtanın təsirindən qorumaq
üçün qoruyucu material.
– buğda unundan bişirilən kökə.
– daxiliyanma mühərrikində karbürasiya
(yanacaqla havanın qarışmasından yanacaq
qatışığının əmələ gəlməsi) qurğusu.
– suyun hərəkətini nizama salan dəstək.
– heyvan və bitki orqanizmində toxumalara rəng
verən maddə.
– maddənin texniki keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq
üçün ona qatılan başqa bir maddə.
– mühərrikin geriyə hərəkətinə imkan verən
mexanizm.
– sürtünməni azaltmaq üçün halqa.
– xörək şirəsi.
– ət və balıq yeməklərinə əlavə olunan bişmiş
səbzəvat.
– üzərində naxış tikmək üçün tor şəklində parça.
– surət çıxartmaq üçün çertyoj üzərinə qoyulan
nazik şəffaf kağız.
– sap şəklində eşilmiş ipək iplik.
– maşınlarda və musiqi alətlərində mexanizmi
hərəkətə gətirmək üçün ayaq lingi.
– bir şeyin spesifik xüsusiyyətlərinin müəyyən
edilmiş, dəqiqləşdirilmiş təsnifi.
– silindrik və ya konusşəkilli mil formasında
bərkidici məmulat.
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