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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.
Цмумтящсил мяктябляринин ВЫЫ синфи цчцн «Технолоэийа» фянни цзря дярслик
комплекти щазырланаркян шаэирдйюнцмлцлцк, нятиъяйюнцмлцлцк, юйрядянин вя юйрянянин ишини асанлашдырмаг ясас мягсяд олмушдур.
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 щяр бир шаэирдя 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 валидейнляринин 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 ВЫЫ синиф цзря стандартлар ясасында
дярслярин тядриси мярщяляляри арашдырылмыш, сявиййяляр цзря гиймятляндирмя стандартлары, мязмун стандартларынын реаллашма вя интеграсийа ъядвялляри, иллик планлашдырма нцмуняси верилмишдир.
Вясаитдя верилян бцтцн дярс моделляри йени интерактив тялимля кечирилян дярсин
структуруну якс етдирир. Дярс моделляриндя шаэирдлярин идраки, информатив-коммуникатив, 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.
Мялумдур ки, фяал тялим заманы истифадя олунан цсуллар тялим стратеэийаларынын
гурулмасында вя тящсилин щяйата кечирилмясиндя ящямиййятли йер тутур. Бу вясаитдя верилян дярслярдя мювзуйа уйьун олараг педагожи ядябиййатларда эюстярилян
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бейин щямляси, БИБЮ, кластер (шахяляндирмя), мцзакиря, Венн диаграмы вя с. тялим цсулларындан истифадя едилмишдир.
Вясаитдя верилян дярс моделляриндя иш формасы кими кичик групларла ишдян эениш
истифадя олунмушдур. Бу бахымдан биз шаэирдлярин билик вя баъарыгларыны щяр бир
мювзу иля баьлы гиймятляндирмяк цчцн методик ъядвял нцмунясинин вясаитя дахил
едилмясини мягсядяуйьун щесаб etдик.
Qrup fяaliyyяtinin qiymяtlяndirilmяsinя dair meyarlar cяdvяlи
Групун
Бирэя
Давраныш, тяд№-си
фяалиййят, гигатлар замадцзэцн иш ны цнсиййятбюлэцсц йаратма, йолдашларынын уьуруна севинмя

МювзуТягдиматТягдимат заманы Цмуми
нун ящатя ларда фяаллыг фикрини дягиг ифадяет- бал
олунмасы
эюстярмя, мя, айдын, сялис нитг,
вя мягдинлямя,
юз йолдашларыны
сядя
суаллар вермя,
инандырма,
наилолма ялавяляр етмя
нятиъяляндирмя

Ы
ЫЫ
ЫЫЫ
ЫВ
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 айдынлашдырсын,
digяrlяri isя yeni materialы mяnimsяdiyi gцman olunan шagirdlяri mцяyyяn etsin.
Шagird irяlilяyiшlяrinin monitorinqi (formativ qiymяtlяndirmя) vasitяsilя
tяdrisin dцzgцn istiqamяtlяndirilmяsi hяyata keчirilir. «Standarтlarыn mяnimsяnilmяsinя doьru шagirdlяr kifayяt qяdяr irяlilяyя bilirlяrmi?» – сuaлыna cavab axtarыlыr.
Mцяllim 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.
Bundan яlavя, hяr altы hяftяdяn gec olmayaraq, шagirdlяrin standartlar цzrя nailiyyяtlяrinin daha цmumi monitorinqi – сумматив гиймятляндирмя tяшkil edilmяlidir.
Бу monitorinq шagirdlяrin яldя etdiyi nailiyyяtlяrin mюvcud standartlara uyьunluьunu юyrяnmяk mяqsяdilя aparыlыr. Сummativ qiymяtlяndirmя standart vя
ya standartlar qrupunda mцяyyяn olunmuш mяqsяdlяrя шagirdlяrin hansы sяviy-

4

yяdя nail olduqlarыnы mцяyyяn edir вя aшaьыdakы suallara cavab verir: «Шagird materialы bilir vя baшa dцшцrmц? Bildiklяrini tяtbiq edя bilirmi? Daha irяli getmяk
цчцn lazыmi sяviyyяyя чatmышdыrmы?» Bu qiymяtlяndirmя nюvц mюvzunun, bяhs
vя bюlmяnin, yaxud da tяdris ilinin sonunda eyni qaydada hяyata keчirilir.
Гиймятляндирмя заманы 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.
Qiymяtlяndirmя standartlarы mяzmun standartlarыnыn hansы sяviyyяdя reallaшdыьыnы yoxlamaqla baш vermiш dяyiшikliklяrin dяrяcяsini mцяyyяn edir.
Bu standartlar tяhsilin keyfiyyяtini qiymяtlяndirmяk цчцn яsas meyarlarы tяyin edir, шagird naиliyyяtlяrinin 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 VЫЫ sinif цчцn mяzmun standartlarы vя onlara uyьun qiymяtlяndirmя
standartlarы verilmiшdir.
Məzmun standartları
1.1. Emal texnologiyalarının
özünəməxsus cəhətlərini
anladığını nümayiş etdirir.
1.1.1. Maşın, qurğu və
dəzgahlardan istifadə
etməklə emal texnologiyalarını düzgün izah
edir.
1.2. Emal prosesinə hazırlıq
işlərini yerinə yetirir.
1.2.1. Maşın, qurğu və
dəzgahlardan istifadə
etməklə məmulat
hazırlamaq üçün iş
yerini təşkil edir.

Qiymətləndirmə standartları
1.1.Q.S.1. Emal texnologiyalarının özünəməxsus
cəhətlərini anladığının nümayişinə dair
qiymətləndirmə sxemi.
1.1.1.Q.4. Maşın, qurğu və dəzgahlardan istifadə
etməklə emal texnologiyalarını düzgün izah edir.
1.1.1.Q.3. Maşın, qurğu və dəzgahların funksiyalarını
sərbəst izah edir.
1.1.1.Q.2. Emal texnologiyalarına uyğun maşın, qurğu
və dəzgahları müəyyən edir.
1.1.1.Q.1. Maşın, qurğu və dəzgahlardan istifadə
barədə fikirlərini sadə formada izah edir.
1.2.Q.S.2. Emal prosesinə hazırlıq işlərinin yerinə
yetirilməsinə dair qiymətləndirmə sxemi.
1.2.1.Q.4. Maşın, qurğu və dəzgahlardan istifadə etməklə
hazırlanacaq məmulata uyğun iş yerini düzgün təşkil edir.
1.2.1.Q.3. Maşın, qurğu və dəzgahlardan istifadə
etməklə hazırlanacaq məmulata uyğun iş yerinin
düzgün təşkili üçün ardıcıllığı müəyyənləşdirir.
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Məzmun standartları

Qiymətləndirmə standartları
1.2.1.Q.2. Hazırlanacaq məmulata uyğun maşın,
qurğu və dəzgahlar seçir.
1.2.1.Q.1. Hazırlanacaq məmulata uyğun maşın,
qurğu və dəzgahları müəyyən edir.
1.2.2.Q.4. Maşın, qurğu və dəzgahlardan
istifadə etməklə hazırlanacaq məmulata uyğun
iş ardıcıllığını düzgün müəyyənləşdirir.

1.2.2. Maşın, qurğu və dəzgahlardan
istifadə etməklə məmulatın
hazırlanması ardıcıllığını
müəyyənləşdirir.

1.2.3. Maşın, qurğu və dəzgahlardan
istifadə etməklə məmulatın
hazırlanması üçün uyğun
emal texnologiyası seçir.

1.2.2.Q.3. Maşın, qurğu və dəzgahlardan
istifadə etməklə hazırlanacaq məmulata uyğun
iş ardıcıllığının əhəmiyyətini izah edir.
1.2.2.Q.2. Maşın, qurğu və dəzgahlardan
istifadə etməklə hazırlanacaq məmulata uyğun
iş ardıcıllığını fərqləndirir.
1.2.2.Q.1. Maşın, qurğu və dəzgahlardan
istifadə etməklə hazırlanacaq məmulata uyğun
iş ardıcıllığını sadalayır.
1.2.3.Q.4. Maşın, qurğu və dəzgahlardan
istifadə etməklə məmulatın hazırlanması üçün
emal texnologiyasını düzgün seçir.
1.2.3.Q.3. Maşın, qurğu və dəzgahlardan
istifadə etməklə məmulatın hazırlanması üçün
emal texnologiyasını düzgün müəyyənləşdirir.
1.2.3.Q.2. Maşın, qurğu və dəzgahlardan
istifadə etməklə məmulatın hazırlanması üçün
emal texnologiyasını fərqləndirir.
1.2.3.Q.1. Maşın, qurğu və dəzgahlardan
istifadə etməklə məmulatın hazırlanması üçün
müvafiq emal texnologiyalarını sadalayır.

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

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 bir mürəkkəb
detaldan ibarət məmulatı düzgün hazırlayır.
1.3.1.Q.3. Verilmiş materiallardan bir
mürəkkəb detaldan ibarət məmulat
hazırlanması üçün emal texnologiyaları
və vasitələrini seçir.

1.3.1. Verilmiş materialdan bir
mürəkkəb detaldan ibarət
olan məmulat hazırlayır.

1.3.1.Q.2. Verilmiş materiallardan bir
mürəkkəb detaldan ibarət məmulatın
hazırlanması üçün iş ardıcıllığını
müəyyənləşdirir.
1.3.1.Q.1. Verilmiş materiallardan bir
mürəkkəb detaldan ibarət məmulatın
hazırlanması üçün alətləri müəyyənləşdirir.
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Qiymətləndirmə standartları
1.3.2.Q.4. Bir mürəkkəb detaldan ibarət məmulat hazırlayarkən düzgün tərtibat bacarıqlarını nümayiş etdirir.

1.3.2. Bir mürəkkəb 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. Bir mürəkkəb detaldan ibarət
hazırlayacağı məmulatın materialına uyğun düzgün
tərtibat forması seçir.
1.3.2.Q.2. Bir mürəkkəb detaldan ibarət məmulat
hazırlayarkən tərtibat formalarını fərqləndirir.
1.3.2.Q.1. Bir mürəkkəb detaldan ibarət məmulat
hazırlayarkən tərtibat formalarını sadalayır.
1.3.3.Q.4. Qrup tərkibində müxtəlif məmulatlar
hazırlayarkən düzgün birgə fəaliyyət 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 birgə fəaliyyətin əhəmiyyətini izah edir.

1.3.4. Məmulatların
hazırlanması
prosesində işin
xarakterinə uyğun
təhlükəsizlik və
sanitariya-gigiyena
qaydalarına əməl edir.

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

1.3.4.Q.4. Məmulatların hazırlanması prosesində işin
xarakterinə uyğun təhlükəsizlik və sanitariyagigiyena qaydalarına düzgün əməl edir.
1.3.4.Q.3. Məmulatların hazırlanması prosesində
təhlükəsizlik və sanitariya-gigiyena qaydalarına
riayət etməyin vacibliyini və əhəmiyyətini izah edir.
1.3.4.Q.2. Məmulatların hazırlanması prosesində işin
xarakterinə uyğun təhlükəsizlik və sanitariya-gigiyena
qaydalarını sadalayır və onların arasındakı fərqi izah edir.
1.3.4.Q.1. Məmulatların hazırlanması prosesində işin
xarakterinə uyğun təhlükəsizlik və sanitariyagigiyena qaydalarını sadalayır.
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 ev
quşlarının bəslənməsi texnologiyalarına aid bilik və
bacarıqlar nümayiş etdirir.

1.4.1. Ev quşlarının bəslənməsi
texnologiyasına aid bilik
və bacarıqlar nümayiş
etdirir.

1.4.1.Q.3. Yaşadığı ərazinin iqlim şəraitinə uyğun ev quşlarının bəslənməsi texnologiyalarını mərhələlərlə izah edir.
1.4.1.Q.2. Ev quşlarının bəslənməsi texnologiyalarının
ardıcıllığını sadə şəkildə izah edir.
1.4.1.Q.1. Ev quşlarının bəslənməsi texnologiyalarını
sadalayır.
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2.1. Texnoloji maşın, cihaz və
2.1.Q.S.5. Texnoloji maşın, cihaz və vasitələr
vasitələr haqqında biliklərə
haqqında biliklərə malik olduğunun nümayişinə
malik olduğunu nümayiş etdirir. dair qiymətləndirmə sxemi.
2.1.1.Q.4. Maşın, qurğu və dəzgahların iş
prinsipinə görə təsnifatını düzgün şərh edir.
2.1.1. Maşın, qurğu və dəzgahları
təsnif edir, onların iş
prinsipini şərh edir.

2.1.1.Q.3. İş prinsipinə görə maşın, qurğu və
dəzgahların təyinatını izah edir.
2.1.1.Q.2. İş prinsipinə görə maşın, qurğu və
dəzgahları təsnif edir.
2.1.1.Q.1. Maşın, qurğu və dəzgahların iş
prinsiplərini sadalayır.
2.1.2.Q.4. Elektrotexniki avadanlıqların iş prinsipini düzgün izah edir.

2.1.2. Elektrotexniki avadanlıqların
iş prinsipini izah edir.

2.1.2.Q.3. Elektrotexniki avadanlıqları iş
prinsipinə görə təsnif edir.
2.1.2.Q.2. Elektrotexniki avadanlıqların iş
prinsipini fərqləndirir.
2.1.2.Q.1. Elektrotexniki avadanlıqların iş
prinsipini sadalayır.

2.2. Texnoloji maşın, cihaz və
vasitələrdən istifadə
bacarıqları nümayiş etdirir.

2.2.Q.S.6. Texnoloji maşın, cihaz və vasitələrdən
istifadə bacarıqlarının nümayişinə dair
qiymətləndirmə sxemi.
2.2.1.Q.4. Maşın, qurğu və cihazları təyinatına
uyğun sərbəst idarə edir.

2.2.1. Maşın, qurğu və cihazları
idarə edir.

2.2.1.Q.3. Maşın, qurğu və cihazlardan istifadə
zamanı təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl edir.
2.2.1.Q.2. Hazırlanacaq məmulata uyğun maşın,
qurğu və cihazları seçir.
2.2.1. Q.1. Maşın, qurğu və cihazları təyinatına
görə fərqləndirir.
2.2.2.Q.4. Elektrotexniki avadanlıqları sərbəst
dövrəyə qoşur, onlara keyfiyyətlə xidmət göstərir.

2.2.2. Elektrotexniki avadanlıqları
dövrəyə qoşur, onlara xidmət
göstərir.

2.2.2.Q.3. Elektrotexniki avadanlıqları dövrəyə
qoşarkən və onlara xidmət göstərərkən təhlükəsizlik,
sanitariya və gigiyena qaydalarına əməl edir.
2.2.2.Q.2. Elektrotexniki avadanlıqları dövrəyə
qoşarkən və onlara xidmət göstərərkən iş
ardıcıllığına düzgün əməl edir.
2.2.2.Q.1. Elektrotexniki avadanlıqlardan
istifadə qaydalarını izah edir.
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3.1. Məişətdə zəruri hesab edilən 3.1.Q.S.7. Məişətdə zəruri hesab edilən bilik və
bilik və bacarıqlara yiyələn- bacarıqlara yiyələndiyinin nümayişinə dair
diyini nümayiş etdirir.
qiymətləndirmə sxemi
3.1.1.Q.4. Küçədə və nəqliyyatda mədəni davranış
və ünsiyyət qaydalarını (salamlaşmaq, müraciətə
cavab vermək, hal-əhval tutmaq, kömək təklif
etmək, müsahibini sonadək dinləmək, danışanın
sözünü kəsməmək, təbrik etmək, müsahibinə
təşəkkür etmək, xudahafizləşmək) şərh edir.

3.1.1. Küçədə və nəqliyyatda
mədəni davranış və
ünsiyyət qaydalarını
şərh edir.

3.1.1.Q.3. Küçədə və nəqliyyatda mədəni davranış
və ünsiyyət qaydalarının (salamlaşmaq, müraciətə
cavab vermək, hal-əhval tutmaq, kömək təklif
etmək, müsahibini sonadək dinləmək, danışanın
sözünü kəsməmək, təbrik etmək, müsahibinə
təşəkkür etmək, xudahafizləşmək) mahiyyətini
sadə şəkildə izah edir.
3.1.1.Q.2. Küçədə və nəqliyyatda mədəni davranış
və ünsiyyət qaydalarını (salamlaşmaq, müraciətə
cavab vermək, hal-əhval tutmaq, kömək təklif
etmək, müsahibini sonadək dinləmək, danışanın
sözünü kəsməmək, təbrik etmək, müsahibinə
təşəkkür etmək, xudahafizləşmək) fərqləndirir.
3.1.1.Q.1. Küçədə və nəqliyyatda mədəni davranış
və ünsiyyət qaydalarını (salamlaşmaq, müraciətə
cavab vermək, hal-əhval tutmaq, kömək təklif
etmək, müsahibini sonadək dinləmək, danışanın
sözünü kəsməmək, təbrik etmək, müsahibinə
təşəkkür etmək, xudahafizləşmək) sadalayır.
3.1.2.Q.4. Yaşayış yerində və məktəbdə sadə təmir
işlərini düzgün yerinə yetirir.

3.1.2. Yaşayış yerində və
məktəbdə sadə təmir işlərini
yerinə yetirir.

3.1.2.Q.3. Yaşayış yerində və məktəbdə sadə təmir
işlərini yerinə yetirərkən təhlükəsizlik və gigiyena
qaydalarına düzgün əməl edir.
3.1.2.Q.2. Müşahidələrinə əsasən yaşayış yerində
və məktəbdə sadə təmir işlərini yerinə yetirir.

3.1.2.Q.1. Yaşayış yerində və məktəbdə sadə təmir
işlərini yerinə yetirmək üçün uyğun alətləri seçir.
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3.2. Ailə və onun büdcəsinin idarə
olunması haqqında bilik və
bacarıqlar nümayiş etdirir.

Qiymətləndirmə standartları
3.2.Q.S.8. Ailə və onun büdcəsinin idarə
olunması haqqında bilik və bacarıqların
nümayişinə dair qiymətləndirmə sxemi.
3.2.1.Q.4. Büdcəyə uyğun ailənin tələbatlarının
müəyyənləşdirilməsi haqqında fikirlərini düzgün
şərh edir.

3.2.1. Büdcəyə uyğun ailənin
tələbatlarının müəyyənləşdirilməsi
haqqında fikirlərini şərh edir.

3.2.1.Q.3. Büdcəyə uyğun ailənin tələbatlarının
müəyyənləşdirilməsinin əhəmiyyətini izah edir.
3.2.1.Q.2. Ailə büdcəsinin müəyyənləşdirilməsi
haqqında fikirlərini sadə şəkildə izah edir.
3.2.1.Q.1. Büdcəyə uyğun ailənin bəzi
tələbatlarını sadalayır.

4.1. Məmulatların texniki
spesifikasiyasını şərh edir.

4.1.Q.S.9. Məmulatların texniki spesifikasiyasının şərhinə dair qiymətləndirmə sxemi.
4.1.1.Q.4. Quraşdırma elementləri olan məmulatların
spesifik xüsusiyyətlərini düzgün şərh edir.

4.1.1. Quraşdırma elementləri olan
məmulatların spesifikasiyasını
şərh edir.

4.1.1.Q.3. Quraşdırma elementləri olan məmulatların
spesifik xüsusiyyətlərini nümunələrlə izah edir.
4.1.1.Q.2. Quraşdırma elementli detalları olan
məmulatların detallarını təsvir edir.
4.1.1.Q.1. Quraşdırma elementləri 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. Quraşdırma elementləri olan
məmulatların qrafik təsvirini, çertyojunu,
texnoloji xəritəsini düzgün çəkir və oxuyur.

4.2.1. Quraşdırma elementləri olan
məmulatların qrafik təsvirini,
çertyojunu, texnoloji xəritəsini
çəkir və oxuyur.

4.2.1.Q.3. Quraşdırma elementləri olan
məmulatların qrafik təsvirini, çertyojlarını,
texnoloji xəritəsini düzgün çəkir.
4.2.1.Q.2. Quraşdırma elementləri olan
məmulatların müəyyən hissələrinin qrafik
təsvirini, çertyojlarını çəkir.
4.2.1.Q.1. Quraşdırma elementləri olan məmulatların
müəyyən hissələrinin qrafik təsvirini çəkir.
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Мязмун стандартларынын реаллашдырылма ъядвяли
Стандарт

Мювзу

Мювзунун Мювзунун Вясаитин
№-си
сящифя
дярсликдя
№-си
сящифя №-си

3.1.1.

İctimai yerlərdə davranış və ünsiyyət
mədəniyyəti

1

6

26

3.2.1.

Ailə xərclərinin təyin edilməsi.
Qidalanmaya ayrılmış vəsait

2

10

29

1.4.1.

Ev quşlarının bəslənməsi texnologiyası

3

14

32

4.1.1.; 4.2.1.

Quraşdırma elementləri olan məmulatların
spesifikasiyası

4

17

35

1.3.2.

Oduncağın əsas fiziki və mexaniki
xassələri

5

20

38

2.1.1.

Texnoloji maşın və mexanizmlər haqqında
məlumat

6

23

41

2.1.2.; 2.2.1. Тоrnа dəzgahının quruluşu və iş prinsipi

7

26

44

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.3.2.;
1.3.3.; 4.1.1.;
4.2.1.

Oduncağın zivana ilə birləşdirilməsi

8

30

47

3.1.2.

Şagird partalarının və məişət masalarının
təmiri

9

33

50

3.1.2.

Stulların təmiri

10

38

53

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.3.1.;
1.3.3.; 1.3.4.;
2.1.1.; 2.2.1.;
4.1.1.; 4.2.1.

Nəfəslik üçün çərçivənin hazırlanma
texnologiyası

11

42

56

1.3.4.; 2.1.1.;
2.1.2.; 2.2.2.

Elektrik çaydanının quruluşu və iş prinsipi

12

45

59

1.3.4.; 2.1.2.;
2.2.1.; 2.2.2.;

Elektrik ütüsünün quruluşu və iş prinsipi

13

48

62

14

52

65

1.3.4.; 2.1.1.;
Fenin quruluşu və iş prinsipi
2.1.2.; 2.2.2.

11

Мювзунун Вясаитин
Мювзунун
дярсликдя сящифя
№-си
№-си
сящифя №-си

Стандарт

Мювзу

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

Mətbəx bıçağının itilənmə texnologiyası

15

55

68

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.3.4.;
2.1.1.; 2.2.2.

Burğu dəzgahının quruluşu və iş prinsipi

16

58

70

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

Metalın çapılma texnologiyası

17

61

72

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.2.3.;
1.3.1.; 1.3.3.;
1.3.4.

Detalların yivli birləşmələri

18

65

74

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.3.4.

Balığın mexaniki emalı texnologiyası

19

68

77

1.2.3.; 1.3.1.;
1.3.2.; 1.3.3.

Balığın isti emalı. Balıq yeməkləri

20

71

80

1.2.2.; 1.2.3.;
1.3.1.; 1.3.3.

Quş ətinin mexaniki mətbəx emalı
texnologiyası

21

74

82

1.1.1.; 1.2.2.;
1.3.4.

Ətin mexaniki emalı texnologiyası

22

78

84

23

81

86

1.1.1.; 1.2.1.;
1.2.2.; 1.2.3.

Duru yeməklərin hazırlanma texnologiyası

1.1.1.; 1.2.2.

Süni və sintetik liflərdən parçalar

24

85

88

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

Əl ilə yerinə yetirilən tikiş əməliyyatları

25

89

90

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

Naxışvurma texnologiyası

26

92

92

12

13

Ailя
xяrclяrinin tяyin edilmяsi.
Qidalanmaya
ayrыlmыш
vяsait

Кцчяdя vя
nяqliyyatda
2. 3.1.1. mяdяni davranыш
vя цnsiyyяt
qaydalarыnы шяrh
edir.

Bцdcяyя uyьun
ailяnin
tяlяbatlarыnыn
3. 3.2.1. mцяyyяnlяшdirilmяsi haqqыnda fikirlяrini
шяrh edir.

Мювзу

Иctimai
yerlяrdя
davranыш
vя
цnsiyyяt
mяdяniyyяti

1.

№ Стан
дарт Тялим мягсяди

Мяишят
мядяниййяти

Стратеэийалар:
иш формалары,
иш цсуллары
Ресурслар

Qiymяtlяndirmя pedaqoji
mяtbuatda dяrc olunan
qiymяtlяndirmя qaydalarыna
mцvafiq aparыlыr. Шagirdlяrin
cavablarыnы qiymяtlяndirяrkяn
kцчяdя davranыш qaydalarыnы izahetmя, ictimai nяqliyyatda
davranыш qaydalarыnы izahetmя,
dayanacaqda davranыш qaydalarыnы
izahetmя, yol hяrяkяti
qaydalarыna riayяt etmяyin
vacibliyini izahetmя kimi
qiymяtlяndirmя meyarlarыndan
istifadя edilя bilяr.
Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn ailя
xяrclяrinin
mцяyyяnlяшdirilmяsi, sяmяrяli
qidalanmanыn vacibliyini
izahetmя, sяmяrяli bazarlыq
etmяnin qaydalarыnы bilmя
kimi qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя edilя
bilяr.

Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
mцxtяlif
qяbzlяr (elektrik enerjisi,
qaz, su),
elektron-щesablayыъы kimi
resurslardan
istifadя etmяk
olar.

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
Щ-б.: beyin hяmlяsi,
3.2.1.; mцzakirя, rollu
3.2.2. oyunlar kimi iш
цsullarыndan
istifadя etmяk
tюvsiyя olunur.

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
Щ-б.: beyin hяmlяsi,
3.2.1.; mцzakirя, кlaster,
3.2.2. problemli vяziyyяt
kimi iш цsullarыndan
istifadя etmяk
tюvsiyя olunur.

Гиймятляндирмя мейарлары

Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
kцчяdяn vя
ictimai
nяqliyyatdan
videoyazыlar,
dayanacaqдa
olan mцxtяlif
vяziyyяtlяrдя
шяkillяr kimi
resurslardan
istifadя etmяk
olar.

Диагностик гиймятляндирмя

Тядрис Интеващиди грасийа

ВЫЫ синиф цчцн «Технолоэийа» фяннинин иллик планлашдырма ъядвяли

1

1

1

Саат

14

6.

5.

4.

1. Quraшdыrma elementlяri
olan mяmulatlarыn
spesifikasiyasыnы шяrh
edir.
4.1.1.; 2. Quraшdыrma elementlяri
4.2.1.
olan mяmulatlar цчцн
texniki sяnяdlяшdirilmя
вя тяртибетмя
bacarыqlarыnы nцmayiш
etdirir.

Еv quшlarыnыn bяslяnmяsi
1.4.1. texnologiyasыna aid bilik
vя бacarыqlar nцmayiш
etdirir.

Тялим мягсяди

Стандарт

№

Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn
quraшdыrma elementlяri
olan mяmulatlarыn
spesifikasiyasыnы шяrhetmя, texnoloji sяnяdlяri
tяrtibetmя, яmяkdaшlыq
kimi qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя
edilя bilяr.

1

1

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
beyin hяmlяsi,
mцzakirя, BИBЮ
kimi iш цsullarыndan istifadя
etmяk tюvsiyя
olunur.

Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
texnoloji
sяnяd
nцmunяlяri,
detallarыn
чertyojlarы
kimi
resurslardan
istifadя
etmяk olar.

1

Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn ev
quшlarыnыn bяslяnmяsi
texnologiyasыna dair
bilik vя bacarыq
nцmayiшetdirmя,
ev quшlarыnыn verdiyi
яrzaqlarыn sadalanmasы,
ev quшlarыnыn dцzgцn
yemlяnmяsi qaydalarыnы
bilmя, ev quшlarыnыn
xяstяliklяrinin vя
onlarla mцbarizя цsullarыnы bilmя kimi
qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя
edilя bilяr.
Dяrslik, iш
vяrяqlяri, ev
quшlarыnыn,
hinin, yem
nюvlяrinin,
yumurtalarыn,
lяlяk vя
narыn tцkdяn
hazыrlanmыш
mяmulatlarыn
tяsviri ilя
slaydlar kimi
resurslardan
istifadя
etmяk olar.

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
Т.и.: formalarыndan,
BИBЮ,
2.1.1.; mцzakirя,
кlaster
(шaхяlяn2.1.2.; dirmя) kimi iш
2.2.1. цsullarыndan
istifadя etmяk
tюvsiyя olunur.

Саат

Гиймятляндирмя
мейарлары

Ресурслар

Стратеэийалар:
иш формалары,
иш цсуллары

Кичик Сумматив Гиймятляндирмя

Quraшdыrma
eleОдунmentъаьын
lяri
емалы
olan
техноmяmu- лоэийасы
latlarыn
spesifikasiyasы

Щ-б.:
1.2.1.;
Био.:
2.1.1.

Тядрис Интеграващиди
сийа

Ev
quшlarыnыn Мяишят
bяslяn- мядяmяsi ниййяти
texnologiyasы

Мювзу

15

2.1.1.

2.1.2.

8.

9.

Торна dяzgahыnыn iш
prinsipini izah edir.

Maшыn, qurьu vя
dяzgahlarы tяsnif
edir, iш prinsipini
шяrh edir.
А-д.:
1.2.4.

Физ.:
3.2.1.;
3.2.2.

Tornа
dяzgahыnыn
quruluшu
vя iш
prinsipi

Щ.б.:
2.3.1.;
Физ.:
2.1.4.

Тядрис Интеграващиди сийа

Texnoloji
Одунmaшыn ъаьын
vя
емалы
mexaтехноnizmlяr
haqqыn- лоэийасы
da
mяlumat

7.

Мювзу

Бir mцrяkkяb detal- Oduncaьыn
яsas fiziki
dan ibarяt mяmulat
1.3.2. hazыrlayarkяn tяrtibat
вя mebacarыqlarы nцmayiш
xaniki
etdirir.
xassяlяri

Тялим мягсяди

Стандарт

№

1

Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn maшыn,
qurьu vя dяzgahlarы
tяsnifetmя, iш prinsiplяrini
шяrhetmя, elektrotexniki
avadanlыqlarыn iш
prinsipini izahetmя,
maшыn, qurьu vя cihazlarы
idarяetmя, яmяkdaшlыq
kimi qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя
edilя bilяr.
Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn торна
dяzgahыnыn iш prinsipini
izahetmя, торна dяzgahыnы
idarяetmя, яmяkdaшlыq
kimi qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя
edilя bilяr.

Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
texnoloji maшыn
vя mexanizmlяrin tяsviri ilя
slaydlar, електрон-щесаблайыъы kimi
resurslardan
istifadя etmяk
olar.
Dяrslik, iш vяrяqlяri, торна dяzgahыnыn, onun яsas
hissяlяrinin tяsviri ilя slaydlar,
mцxtяlif iskяnяlяr kimi resurslardan istifadя
etmяk olar.

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
beyin hяmlяsi,
mцzakirя, шaxяlяndirmя kimi iш
цsullarыndan
istifadя etmяk
tюvsiyя olunur.

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
beyin hяmlяsi,
mцzakirя kimi iш
цsullarыndan
istifadя etmяk
tюvsiyя olunur.

1

1

Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn
oduncaьыn sыxlыьыnы vя
nяmliyini tяyinetmя,
oduncaьыn яsas fiziki
vя mexaniki xassяlяrini
bilmя, яmяkdaшlыq kimi
qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя
edilя bilяr.

Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
mцxtяlif aьac
cinslяrinin нювляриндян щиссяляр,
електрон-щесаблайыъы kimi
resurslardan
istifadя etmяk
olar.

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
beyin hяmlяsi,
mцzakirя, BИBЮ
kimi iш цsullarыndan istifadя etmяk
tюvsiyя olunur.

Саат

Гиймятляндирмя
мейарлары

Ресурслар

Стратеэийалар:
иш формалары,
иш цсуллары

16

Стандарт

Тялим мягсяди

11.

1. Oduncaьыn zivana ilя
birяшdirilmяsi texnologiyasыnы izah edir.
1.1.1.;
2. Йешийин спесификасийа10. 4.1.1.;
сыны шярщ едир.
4.2.1. 3. Йешийин график тясвирини, чертйожуну чякир вя
охуйур.

№

Тядрис
ващиди

Интеграсийа
Ресурслар

Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
zivana
birlяшmяKiчik vя bюyцk
lяri olan
qruplarla iш
mяmulat
formalarыndan,
larыn
beyin hяmlяsi,
tяsviri ilя
mцzakirя, BИBЮ
slaydlar
kimi iш цsullarыnkimi
dan istifadя etmяk resurslartюvsiyя olunur.
dan
istifadя
etmяk
olar.

Стратеэийалар:
иш формалары,
иш цсуллары

Кичик Сумматив Гиймятляндирмя

Odun- Одунcaьыn ъаьын Щ.б.: 4.2.1.;
zivana емалы
4.1.1.;
ilя
А-д.:
birlяш- техно- 1.2.1.;1.2.2.;
лоэиdiril1.2.4.
йасы
mяsi

Мювзу

1

Шagirdlяrin
cavablarыnы qiymяtlяndirяrkяn
birlяшdirmя texnologiyasыnы izahetmя, iш
yerini tяшkiletmя, iш
ardыcыllыьыnы
mцяyyяnlяшdirmя,
bir mцrяkkяb
detaldan ibarяt mяmulat hazыrlama, tяrtibat bacarыqlarы
nцmayiш etdirmя,
яmяkdaшlыq,
sanitariya-gigiyena
vя tяhlцkяsizлик
qaydalarыna яmяlетмя kimi qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan
istifadя edilя bilяr.

1

Саат

Гиймятляндирмя
мейарлары

17

Стандарт

3.1.2.

3.1.2.

№

12.

13.

Мювзу

Шagird
partalarыnыn vя
mяiшяt
masalarыnыn
tяmiri

Stullarыn
tяmiri

Тялим мягсяди

Йaшayыш yerindя vя
mяktяbdя sadя tяmir
iшlяrini yerinя yetirir.

Йaшayыш yerindя vя
mяktяbdя sadя tяmir
iшlяrini yerinя yetirir.

Садя
тямир
ишляри

Стратеэийалар:
иш формалары,
иш цсуллары
Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn
yaшayыш yerindя vя
mяktяbdя sadя tяmir
iшlяrini yerinяyetirmя,
mebel tяmiri цчцn
alяtlяribilmя, mebelin
tяmiri цчцn alяtlяrdяn
istifadяetmя, яmяkdaшlыq kimi
qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя
edilя bilяr.

Dяrslik, iш vяrяqlяri, шagird
парталарынын vя
мяишят masalarыnыn, масаларын mцxtяlif
sыnmalarыныn tяsviri ilя slaydlar,
mebelin
tяmirindя
istifadя edilяn
alяtlяr kimi resurslardan
istifadя etmяk
olar.

Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn evdя
vя mяktяbdя sadя tяmir
iшlяrini yerinяyetirmя,
яl alяtlяrindяn istifadя
bacarыьы kimi
qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя
edilя bilяr.

Гиймятляндирмя
мейарлары

Ресурслар

Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
Kiчik vя bюyцk
шagird vя ev
qruplarla iш
stullarыnыn,
formalarыndan,
onlarыn гцsurT.i.: beyin hяmlяsi,
larыnыn,
2.2.1. mцzakirя, BИBЮ stullarыn tяmiri
kimi iш цsullarыn- цчцn alяtlяrin
dan istifadя
tяsviri ilя
etmяk tюvsiyя
slaydlar kimi
olunur.
resurslardan
istifadя
etmяk olar.

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
T.i.: beyin hяmlяsi,
2.2.1. mцzakirя, Venn
diaqramы kimi iш
цsullarыndan
istifadя etmяk
tюvsiyя olunur.

Тядрис Интеващиди грасийа

1

1

Саат

18

Стандарт

15.

1.1.1.;
1.2.1.;
1.2.2.;
1.3.1.;
1.3.3.;
14. 1.3.4.;
2.1.1.;
2.2.1.;
4.1.1.;
4.2.1.

№

Мювзу

Тядрис
ващиди

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

Интеграсийа

Cцтлярля иш,
кiчik vя
bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
beyin hяmlяsi,
mцzakirя,
problemli
vяziyyяt kimi
iш цsullarыndan
istifadя etmяk
tюvsiyя
olunur.

Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
nяfяslik
цчцn чяrчivяlяrin
tяsviri ilя
slaydlar,
xяtkeш,
karandaш,
bucaqlыq,
xыrdadiшli
bычqы,
iskяnя,
yeyя kimi
resurslardan
istifadя
etmяk olar.

Стратеэийалар:
иш формалары, Ресурслар
иш цсуллары

Ы йарымил цчцн Бюйцк Сумматив Гиймятляндирмя

1. Nяfяslik цчцn чяrчivяnin
hazыrlanma
texnologiyasыnы izah edir.
2. Nяfяslik hazыrlamaq цчцn
iш yerini tяшkil edir.
3. Nяfяslik цчцn чяrчivяnin
hazыrlanma ardыcыllыьыnы
mцяyyяnляшдирир.
4. Верилмиш деталлардан
няфяслийи йыьыр.
Nяfяs5. Birgя fяaliyyяt bacarыqlarы lik цчцn
nцmaйiш etdirir.
чяrчivя- Садя
6. Nяfяslik цчцn чяrчivяni
nin
тямир
dцzяldяrкян tяhlцkяsizлик
hazыr
qaydalarыna riayяt edir.
lanma ишляри
7. Чяrчivяnin dцzяldilmяsi
цчцn alяtlяri tяsnif eдir vя texnologiyasы
sadalayыr.
8. Ял алятляриндян истифадя
едир.
9. Гурашдырма елементляри
олан няфяслик цчцн чярчивянин спесификасийасыны
шярщ едир.
10. Чяrчivяnin hazыrlanmasы
цчцn texnoloji xяritя
tяrtib edir.

Тялим мягсяди

Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn
hazыrlanma
texnologiyasыnы
izahetmя, iш yerini
tяшkiletmя, hazыrlanma
ardыcыllыьыnы
mцяyyяnetmя,
mяmulatы yыьma,
tяhlцkяsiзлик
qaydalarыna
riayяtetmя, alяtlяri
tяsnifetmя vя
sadalama, alяtlяrdяn
istifadяetmя, texnoloji
xяritя tяrtibetmя,
яmяkdaшlыг kimi
qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя
edilя bilяr.

Гиймятляндирмя
мейарлары

1

1

Саат

19

Стандарт

1.3.4.;
2.1.2.;
17.
2.2.1.;
2.2.2.

1.3.4.;
2.1.1.;
16.
2.1.2.;
2.2.2.

№

1. Elektrik цtцsц ilя
iшlяyяrkяn
tяhlцkяsizлик vя
gigiyena qaydalarыna
riayяt edir.
2. Elektrik цtцsцnцn iш
prinsipini izah edir.
3. Elektrik цtцсцнdяn
istifadя edя bilir.
4. Elektrik цtцсцnц
dюvrяyя qoшur, ona
xidmяt gюstяrir.

1. Elektrik чaydanыndan
istifadя edяrkяn
tяhlцkяsizlik vя
sanitariya-gigiyena
qaydalarыna яmяl edir.
2. Elektrik чaydanlarыnы
tяsnif edir.
3. Elektrik чaydanыnыn iш
prinsipini izah edir.
4. Elektrik чaydanыnы
dюvrяyя qoшur, ona
xidmяt gюstяrir.

Тялим мягсяди

Elektrik
цtцsцnцn
quruluшu vя iш
prinsipi

Elektrik
чaydanыnыn
quruluшu vя iш
prinsipi

Мювзу

Електротехники
ишляр

Физ.:
3.2.1.;
3.2.2.

Физ.:
3.2.1.;
3.2.2.

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
beyin hяmlяsi,
mцzakirя, BИBЮ
kimi iш цsullarыndan istifadя etmяk
tюvsiyя olunur.

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
beyin hяmlяsi,
mцzakirя, BИBЮ
kimi iш цsullarыndan istifadя etmяk
tюvsiyя olunur.

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

Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
elektrik
цtцсц,
elektrik
цtцсцnцn
quruluшunu
яks etdirяn
slaydlar
kimi
resurslardan istifadя
etmяk olar.

Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
elektrik
чaydanlarыnыn
mцxtяlif
nюvlяri
kimi
resurslardan
istifadя
etmяk
olar.

Ресурслар

1

1

Шagirdlяrin cavablarыnы qiymяtlяndirяrkяn elektrik чaydanlarыnыn nюvlяrini sadalama, elektrik чaydanыnыn iш prinsipini
izahetmя, elektrik
чaydanыndan istifadя
bacarыьы, elektrik чaydanыndan istifadя
zamanы tяhlцkяsizlik
vя sanitariya qaydalarыna riayяtetmя kimi
qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя
edilя bilяr.
Шagirdlяrin cavablarыnы qiymяtlяndirяrkяn elektrik цtцsцnцn
iш prinsipini izahetmя,
elektrik цtцsцndяn
istifadя etmяyi bacarma, elektrik цtцsцnц
dюvrяyя qoшma vя ona
xidmяt gюstяrmя,
elektrik цtцsц ilя
iшlяyяrkяn tяhlцkяsizлiк vя gigiyena
qaydalarыna riayяtеtmя kimi qiymяtlяndirmя meyarlarыndan
istifadя edilя bilяr.

Саат

Гиймятляндирмя
мейарлары

20

Стандарт

1.1.1.;
1.2.1.;
1.2.2.;
19.
1.2.3.;
1.3.4.

1.3.4.;
2.1.1.;
2.1.2.;
18.
2.2.2.

№

Мювзу

1. Иtilяmя dяzgahыndan
istifadя etmяklя mяtbяx
bычaьыnыn itilянmя
texnologiyasыnы izah edir.
2. Мяtbяx bычaьыnыn
Mяtbяx
itilяnmяsi цчцn iш yerini
bычaьыtяшkil edir.
nыn
3. Бычаьын иtilянmя
itilяnmя
ardыcыllыьыnы mцяyyяn edir.
texnolo4. Мяtbяx bычaьыnыn
itilяnmяsi цчцn uyьun
giyasы
texnologiya seчir.
5. Мятбях бычаьыны
itilяyяrkяn tяhlцkяsizлик
qaydalarыna riayяt edir.

1. Мяишят фениндян istifadя
edяrkяn tяhlцkяsizлик
qaydalarыna riayяt edir.
2. Електрик гурудуъу ъищазлаФенин
рыны tяsnif edir.
qurulu3. Мяишят фенинин iш prinsipini
шu vя iш
izah edir.
prinsipi
4. Мяишят фенини dюvrяyя
qoшur, истисмар гайдаларына
риайят едир.

Тялим мягсяди

Електротехники ишляр

Тядрис
ващиди
Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
фенлярин
quruluшlarыnыn sxemi вя tяsvirlяri ilя
slaydlar
kimi
resurslardan istifadя
etmяk olar.

Ресурслар

Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
Kiчik vя bюyцk
itilяmя
qruplarla iш
dяzgahыformalarыndan,
nыn, mяtbeyin hяmlяsi,
Физ.:
bяx
mцzakirя kimi
3.2.1.;
bычaгlarыiш цsullarыndan
3.2.2.
nыn tяsviri
istifadя etmяk
ilя slaydlar
tюvsiyя olunur.
kimi
resurslardan istifadя
etmяk olar.

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
Физ.: beyin hяmlяsi,
3.2.1.; mцzakirя, BИBЮ
3.2.2. kimi iш цsullarыndan istifadя
etmяk tюvsiyя
olunur.

Инте- Стратеэийалар:
иш формалары,
грасийа
иш цсуллары

Саат

Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn itilяmя
dяzgahыndan istifadя
etmяklя mяtbяx bычaьыnыn
itilяmя texnologiyasыnы
izahetmя, itilяmя цчцn iш
yerini tяшkiletmя, itilяmя
ardыcыllыьыnы seчmя,
1
uyьun itilяmя texnologiyasыnы seчmя, mяtbяx
bычaьыnыn itilяnmяsi
zamanы tяhlцkяsizлик
qaydalarыna riayяtetmя
kimi qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя
edilя bilяr.

Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn фенлярин
nюvlяrini sadalama, мяишят
фенинин iш prinsipini
izahetmя, мяишят фенини
dюvrяyя qoшma, ona
1
xidmяt, мяишят фениндян
istifadя edяrkяn
tяhlцkяsizлик qaydalarыna
riayяtetmя kimi
qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя edilя
bilяr.

Гиймятляндирмя
мейарлары

21

1. Burьu
dяzgahыnda
burьulama
texnologiyasыnы
izah edir.
2. Burьu
dяzgahыnda
iшlяmяk цчцn
iш yerini tяшkil
edir.
3. Burьu dяzgahыnda burьulama ardыcыllыьыnы
mцяyyяnляшдирир.
4. Burьu
dяzgahыnda
iшlяyяrkяn
tяhlцkяsizлик
qaydalarыna
riayяt edir.
5. Burьu
dяzgahыnыn iш
prinsipini izah
edir.

1.1.1.;
1.2.1.;
1.2.2.;
1.3.4.;
2.1.1.

20.

21.

Тялим мягсяди

Стандарт

№

Тядрис Интеващиди грасийа

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
beyin hяmlяsi,
mцzakirя kimi iш
цsullarыndan
istifadя etmяk
tюvsiyя olunur.

Стратеэийалар:
иш формалары,
иш цсуллары

Кичик Сумматив Гиймятляндирмя

Физ.:
3.2.1.;
Металын
Burьu
емалы 3.2.2.;
dяzgahыnыn
Щ-б.:
quruluшu vя техно1.1.1.;
iш prinsipi
лоэийасы 4.2.1.;
4.1.1.

Мювзу

Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
burьu dяzgahыnыn, mцxtяlif
burьu
nюvlяrinin
vя pяstahlarыn
tяsviri ilя
slaydlar, чяkic,
paz kimi
resurslardan
istifadя etmяk
olar.

Ресурслар

Шagirdlяrin
cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn
burьulama
texnologiyasыnы
izahetmя, iш yerini
tяшkiletmя,
burьulama
ardыcыllыьыnы
mцяyyяnlяшdirmя,
tяhlцkяsizlik
qaydalarыna
riayяtetmя, dяzgahыn
iш prinsipini
izahetmя, dяzgahы
idarяetmя, dяzgahы
шяbяkяyя qoшma
kimi qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan
istifadя edilя bilяr.

Гиймятляндирмя
мейарлары

1

1

Саат

22

Стандарт

1.1.1.;
1.3.4.;
23. 4.1.1.;
4.2.1.

22. 1.1.1.

№

Мювзу

Metalыn
чapыlma
texnologiyasы

Detallarыn yivli
birlяшmяlяri

Тялим мягсяди

Metalыn чapыlma texnologiyasыnы izah edir.

1. Yivin aчыlma texnologiyasыnы izah edir.
2. Qrup tяrkibindя
iшlяyяrkяn birgя
fяaliyyяt bacarыьы
nцmaйiш etdirir.
3. Yivли бирляшмяси олан
мямулатларын спесификасийасыны шярщ едир.
4. Йивли бирляшмяси олан
мямулатларын график
тясвирини, чертйожуну,
техноложи хяритясини
чякир вя охуйур.

Металын
емалы
технолоэийасы
Щ-б.:
4.2.1.;
4.1.1.
А-д.:
1.2.1.;
1.2.2.

Физ.:
3.2.1.;
3.2.2.

Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
pafta, paftasaxlayan,
Kiчik vя bюyцk
yivburьusu,
qruplarla iш
yivburьusuну saxlaformalarыndan,
yan tяrtibat
beyin hяmlяsi,
(vя ya onmцzakirя
larыn tяsviri
problemli vяziyyяt ilя slaydkimi iш цsullarыnlar), mцxdan istifadя etmяk tяlif qaykalar, boltlar,
tюvsiyя olunur.
vintlяr kimi
resurslardan
istifadя
etmяk olar.

Ресурслар

Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn йивaчma texnologiyasыnы
izahetmя, iш yerini
tяшkiletmя, aчmanыn
ardыcыllыьыnы
mцяyyяnlяшdirmя, uyьun
texnologiya seчmя, yivin
aчыlmasы, яmяkdaшlыq,
tяhlцkяsizлик qaydalarыna
riayяtetmя kimi qiymяtlяndirmя meyarlarыndan
istifadя edilя bilяr.

1

Гиймятляндирмя
Саат
мейарлары
Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn
Dяrslik, iш
metalыn чapыlma
vяrяqlяri,
Kiчik vя bюyцk
qяlяm, чя- texnologiyasыnы izahetmя,
qruplarla iш
kic,
mцxtяlif iш yerini tяшkiletmя,
formalarыndan,
metal
pяs- чapma ardыcыllыьыnы
beyin hяmlяsi,
tahlar, mяn- mцяyyяnlяшdirmя, чapma
mцzakirя, BИBЮ
gяnя, zindan цчцn uyьun texnologiya
kimi iш цsullarыnkimi resurs- seчmя, tяhlцkяsizлик
1
dan istifadя etmяk lardan istiqaydalarыna riayяtetmя
tюvsiyя olunur.
fadя etmяk kimi qiymяtlяndirmя
olar.
meyarlarыndan istifadя
edilя bilяr.

Тядрис Инте- Стратеэийалар: иш форващиди грасийа малары, иш цсуллары
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27.

Quш
яtinin
mexaniki
mяtbяx
emalы
texnologiyasы

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
beyin hяmlяsi,
mцzakirя,
problemli
vяziyyяt kimi iш
цsullarыndan
istifadя etmяk
tюvsiyя olunur.

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
beyin hяmlяsi,
mцzakirя, BИBЮ
kimi iш цsullarыndan istifadя
etmяk tюvsiyя
olunur.

Dяrslik, iш vяrяqlяri,
mцxtяlif heyvanlarыn
cяmdякlяrinin
tяsviri ilя slaydlar,
mцxtяlif яtlяrin
tяsviri ilя slaydlar
(heyvanыn yaшы ilя,
rяngi ilя fяrqlяnяn),
тойуьун mяtbяxдя
bюlцnmяsi sxemi
kimi resurslardan
istifadя etmяk olar.

Dяrslik, iш
vяrяqlяri tяzя vя
kюhnя balыqlarыn
tяsvirlяri ilя slaydlar, balыьыn
mцxtяlif isti emalы
nюvlяri ilя videoyazыlar kimi resurslardan istifadя etmяk olar.

Dяrslik, iш
vяrяqlяri, balыьыn
mexaniki emalы
цчцn alяt vя tяrtibatlar kimi resurslardan istifadя etmяk olar.

Кичик Sумматив Qиймятляндирмя

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
Щ-б.: formalarыndan,
4.2.1.; beyin hяmlяsi,
4.1.1. mцzakirя, кlaster
А.-д.: kimi iш цsullarыn1.2.4. dan istifadя
etmяk tюvsiyя
olunur.

Ярзаг
Balыьыn мящisti
суллары- Щ-б.:
emalы.
нын 4.1.1.
Balыг
емалы
yemяk- техноlяri
лоэийасы

1. Балыьын емалы цчцн
уйьун емал технолоэийалары сечир.
2. Балыгдан мцхтялиф
йемяклярин щазырланмасы технолоэийасыны
шярщ едир.
3. Балыгдан йемяк
щазырладыгда тяртибат
баъарыглары щаггында
фикирлярини билдирир.
4. Бирэя фяалиййят баъарыглары нцмайиш етдирир.

Щ-б.:
4.2.1.;
4.1.1.;
Ъоь.:
2.1.7.

Balыьыn
mexaniki
emalы
texnologiyasы

1. Тойуьун бюлцнмя
ардыъыллыьыны мцяййянляшдирир.
1.2.2.;
2. Тойуьу бюлмяк цчцн
1.2.3.;
уйьун емал техно26. 1.3.1.;
лоэийасы сечир.
1.3.3. 3. Тойуьу щиссяляря
бюлцр.
4. Бирэя фяалиййят баъарыглары нцмайиш етдирир.

1.2.3.;
1.3.1.;
25. 1.3.2.;
1.3.3.

1.1.1.;
1.2.2.;
24.
1.3.4.

1. Balыьыn mexaniki emalы
texnologiyasыnы izah edir.
2. Бalыьыn mexaniki emalы ardыcыllыьыnы
mцяyyяnlяшdirir.
3. Balыьыn mexaniki
emalы zamanы tяhlцkяsizlik vя sanitariya
qaydalarыna яmяl edir.

Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn emal
texnologiyasыnы izahetmя, iш
yerini tяшkiletmя, uyьun
texnologiya seчmя, tяhlцkяsizлик vя gigiyena qaydalarыna riayяtetmя kimi qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя edilя
bilяr.

Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn emal
texnologiyasыnы izahetmя, iш
yerini tяшkiletmя, uyьun emal
texnologiyasы seчmя, sanitargigiyenik qaydalara riayяt
etmя kimi qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя edilя
bilяr.

Шagirdlяrin cavablarыnы
qiymяtlяndirяrkяn emal
texnologiyasыnы izahetmя, iш
yerini tяшkiletmя, ardыcыllыьы
mцяyyяnlяшdirmя,
tяhlцkяsizlik vя sanitariya
qaydalarыna riayяtetmя kimi
qiymяtlяndirmя
meyarlarыndan istifadя edilя
bilяr.

1

1

1

1
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1.1.1.;
30.
1.2.2.

Мювзу

1. Сцни вя синтетик лифлярин истещсалы технолоэийасыны изащ едир.
2. Кимйяви лифлярин щазырланма
ардыъыллыьыны садалайыр.

Шаэирдлярин ъаваблары
гиймятляндириляркян
истещсал технолоэийасыны изащетмя, щазырланма ардыъыллыьыны
садалама кими гиймятляндирмя мейарларындан истифадя
едиля биляр.

Дярслик, иш вярягляри,
синтетик вя сцни лифлярдян щазырланмыш парча
кясикляри, кимйяви лифлярин истещсалы просесинин
вя сцни вя синтетик
эейимлярин тясвири иля
слайдлар кими ресурслардан истифадя етмяк олар.

Щ-б.:
4.2.1.;
4.1.1.;
А.-д.:
1.2.4.

Бейин щямляси,
Сцни вя
мцзакиря, БИБЮ,
синтетик Парчанын Щ-б.: проблемли
емалы
4.2.1.; вязиййят кими иш
лифляртехно- 4.1.1. цсулларындан истидян
лоэийасы
фадя етмяк тювсипарчалар
йя олунур.

Дуру
йемяклярин
щазырланма технолоэийасы

Шаэирдлярин ъавабларыны гиймятляндиряркян шорбаларын
щазырланма технолоэийасыны изащетмя, иш йерини тяшкилетмя тящлцкясизлик
вя эиэийена гайдаларына риайятетмя
кими гиймятляндирмя мейарларындан
истифадя едиля биляр.

1

1

1

Гиймятляндирмя Саат
мейарлары

cavablaDяrslik, iш vяrяqlяri, Шagirdlяrin
qiymяtlяndimцxtяlif heyvanlarыn rыnы
emal
cяmdякlяrinin tяsviri rяrkяn
texnologiyasыnы
ilя slaydlar, mцxtяlif izahetmя, iш yerini
яtlяrin tяsviri ilя
tяшkiletmя, uyьun
slaydlar (heyvanыn
texnologiya seчmя,
yaшы ilя, rяngi ilя
tяhlцkяsizлiк vя
fяrqlяnяn), qoyun
qaydalarыna
cяmdяyinin mяtbяx gigiyena
kimi
bюlцnmяsi sxemi kimi riayяtetmя
lяndirmя
resurslardan istifadя qiymяt
meyarlarыndan
etmяk olar.
istifadя edilя bilяr.

Ресурслар

Dяrslik, iш
vяrяqlяri,
mцxtяlif шорбаларын
tяsviri ilя slaydlar,
дуру йемяклярин
щазырланмасы цчцн
лазым олан ярзагларын тясвири иля
слайдлар кими
ресурслардан
истифадя
етмяк олар.

Ярзаг
мящсулларынын
емалы технолоэийасы

Щ-б.:
4.2.1.;
4.1.1.;
А.-д.:
1.2.4.

Kiчik vя bюyцk
qruplarla iш
formalarыndan,
beyin hяmlяsi,
mцzakirя,
Klaster kimi iш
цsullarыndan
istifadя etmяk
tюvsiyя olunur.

Инте- Стратеэийалар: иш
Тядрис грасиформалары, иш
ващиди
йа
цсуллары

Кичик вя
бюйцк груплаrla иш формаларындан, бейин
щямляси,
мцзакиря кими
иш цсулларындан
истифадя етмяк
тювсийя
олунур.

1. Яtin mexaniki emalы
texnologiyasыnы izah edir.
Яtin
2. Яtin emalы цчцn uyьun emal
mexaniki
texnologiyasы seчir.
emalы
3. Яtin mexaniki emalы иля
texnoloялагядар тяhlцkяsizlik vя
giyasы
sanitariya qaydalarыnы
садалайыр.

Тялим мягсяди

1. Duru yemяklяrin hazыrlanma
texnologiyasыnы izah edir.
2. Duru yemяklяrin hazыrlanmasы
1.1.1.;
цчцn iш yeriniн tяшkilи щаггын1.2.1.;
да фикирлярини билдирир.
29.
1.2.2.; 3. Duru yemяklяrin hazыrlanmasы
ardыcыllыьыnы mцяyyяnlяшdirir.
1.2.3.
4. Duru yemяklяrin hazыrlanmasы
цчцn uyьun texnologiya seчir.

1.1.1.;
1.2.2.;
28.
1.3.4.

№ Стан
дарт
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34.

33.

ЫЫ йарымил цчцн Бюйцк Сумматив Гиймятляндирмя

Кичик Сумматив Гиймятляндирмя

Нахышвурма
технолоэийасы

Фярди, кичик
вя бюйцк
групларла иш
формаларынЩ-б.: дан, бейин
4.2.1. щямляси,
мцзакиря
кими иш цсулларындан истифадя етмяк
тювсийя олунур.

Дярслик, иш
вярягляри,
нахышвурма
цчцн ийня
вя саплар,
gярkащ,
мцхтялиф
нахыш нювляринин тясвири
иля слайдлар
кими ресурслардан истифадя етмяк
олар.

Шаэирдлярин ъавабларыны
гиймятляндиряркян
нахышвурма технолоэийасыны изащетмя, иш
йерини тяшкилетмя,
нахышвурманын ардыъыллыьыны мцяййянляшдирмя, уйьун технолоэийа сечмя, тящлцкясизлик гайдаларына риайятетмя, нахышвурма
цчцн алятляри садалама
кими гиймятляндирмя
мейарларындан истифадя
едиля биляр.

Парчанын
емалы
технолоэийасы

Шаэирдлярин ъавабларыны
гиймятляндиряркян тикмя
ямялиййатларынын техноДярслик, иш
лоэийасыны изащетмя, иш
вярягляри,
йерини тяшкилетмя, басдырыб
сап, ийня,
тикмянин ардыъыллыьыны
гайчы, парча мцяййянляшдирмя, басдыкясикляри
рыб тикмянин уйьун техкими ресурс- нолоэийасыны сечмя, баслардан истифа- дырыб тикмя заманы тящлцкясизлик гайдаларына
дя етмяк
риайятетмя кими гиймятолар.
ляндирмя мейарларындан
истифадя олунмасы тювсийя олунур.

Фярди, кичик
вя бюйцк
групларла иш
формаларындан, бейин
щямляси,
Щ-б.: мцзакиря,
4.2.1. БИБЮ, проблемли вязиййят кими иш
цсулларындан
истифадя
етмяк тювсийя олунур.

Гиймятляндирмя
мейарлары

1. Ял иля йериня йетирилян тикиш ямялиййатларынын технолоэийасыны изащ едир.
2. Ял иля йериня йетирилян тикиш ямялиййатлары цчцн иш йерини тяшкил едир.
Ял иля
3. Ял иля йериня йетирилян тикиш ямялиййатйериня
ларынын ардыъыллыьыны мцяййянляшдирир.
йетири4. Верилмиш материалдан мцряккяб деталлян тикиш
лары олан мямулат щазырлайыр.
ямялий5. Тикиш ямялиййатларыны йериня йетирдикйатлары
дя тяртибат баъарыглары нцмайиш етдирир.
6. Тикиш ямялиййатларыны йериня йетиряркян тящлцкясизлик гайдаларына ямял
едир.

Ресурслар

Стратеэийалар:
Тядрис Интеиш формалары,
ващиди грасийа
иш цсуллары

Мювзу

Тялим мягсяди

1. Нахышвурма технолоэийасыны изащ
едир.
1.1.1.; 2. Нахышвурманын ардыъыллыьыны мцяйй32. 1.2.2.;
янляшдирир.
2.1.1.
3. Нахышвурма цчцн алятляри
садалайыр.

1.1.1.;
1.2.1.;
1.2.2.;
31.
1.3.1.;
1.3.2.;
1.3.4.

№ Стан
дарт

1

1

1

1

Саат

МЯИШЯТ МЯДЯНИЙЙЯТИ

1-ci мювзу. İctimai yerlərdə davranış və ünsiyyət mədəniyyəti
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: Кüçədə və nəqliyyatda mədəni davranış və ünsiyyət
qaydalarını şərh edir (3.1.1.).
Beyin həmləsi, müzakirə, rollu oyunlar kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri,
küçədə və ictimai nəqliyyatda davranışı əks etdirən videoyazılar, dayanacaqda olan müxtəlif vəziyyətləri əks etdirən şəkillər kimi resurslardan
istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi
üsulundan istifadə edərək
aşağıdakı suallarla şagirdlərə müraciət edə bilər:
1. İctimai yerlər deyəndə hara nəzərdə tutulur?
2. Küçədə hansı davranış
qaydalarına əməl edirsiniz?
3. Bu qaydalara əməl
etməyənlərə necə münasibət bəsləyirsiniz?
Şagirdlərin suallara cavabları lövhədə qeyd edilir.
А

А

Б

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Küçədə və ictimai nəqliyyatda özünü necə aparmaq lazımdır?
B

Müəllim tərəfindən şagirdlərə mətnin dərslik üzrə oxunuşu tapşırılır. Sinif
qruplara bölünür. Hər qrupa üstündə tapşırıqlar olan iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı tapşırıqlar ola bilər:
– Küçədə düzgün olmayan davranışa aid səhnəcik hazırlayın.
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– İctimai nəqliyyatda düzgün olmayan davranışa aid səhnəcik hazırlayın.
– İctimai nəqliyyata giriş və çıxış zamanı düzgün olmayan davranışa aid səhnəcik hazırlayın.
– Dayanacaqda düzgün olmayan davranışa aid səhnəcik hazırlayın.

B

Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər
qrup tərkibində, istərsə də
fərdi çalışan zaman diqqət mərkəzində saxlayır.
Müəllim belə şagirdlərə
tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə,
kömək etməlidir.
Hər qrup fikirləşdiyi
səhnəciyi nümayiş etdirir.
Hər səhnəcikdən sonra
şagirdlər belə davranışın
mədəni ünsiyyət qaydalarına zidd olduğunu və
özünü həqiqətdə necə
aparmaq lazım gəldiyini
birlikdə müzakirə edirlər.

C

Müəllim tərəfindən
təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə
aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Səki ilə hərəkət zamanı hansı qaydalara riayət etmək lazımdır?
2. Yol getdiyin zaman kiminləsə toqquşanda nə etmək lazımdır?
3. Küçədə nəyi etmək olmaz?
4. Yoldan keçənlərdən nə isə öyrənmək lazım gələndə necə hərəkət etmək
lazımdır?
5. Yolu keçərkən hansı yol hərəkəti qaydalarına riayət etmək lazımdır?
6. Dayanacaqda davranış qaydaları necədir?
7. İctimai nəqliyyata minərkən hansı qaydalara riayət etmək lazımdır?
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8. İctimai nəqliyyatda kimə yer vermək lazımdır?
9. İctimai nəqliyyatda özünü necə aparmaq lazımdır?
10. İctimai nəqliyyatdan düşərkən hansı qaydalara riayət etmək lazımdır?

Д

B

C

Müəllim şagirdlərin
diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və onların cavablarını ümumiləşdirir. Bir daha şa gird lərlə ictimai nəqliy yatda və kü çə də
etiket qaydaları təkrarlanır.
Yaradıcı tətbiqetmədə öyrənilən davranış
qaydalarına uyğun rollu oyun üsulu vasitəsilə səhnəcik yaratmağı tapşırmaq olar.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc
olunan qiymətləndirmə qaydalarına mü-

vafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən küçədə davranış
qaydalarını izahetmə, ictimai nəqliyyatda davranış qaydalarını izahetmə,
dayanacaqda davranış qaydalarını izahetmə, yol hərəkəti qaydalarına riayət
etməyin vacibliyini izahetmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə
olunması tövsiyə olunur.
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2-ci мювзу. Ailə xərclərinin təyin edilməsi.
Qidalanmaya ayrılmış vəsait
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: Büdcəyə uyğun ailənin tələbatlarının müəyyənləşdirilməsi haqqında fikirlərini şərh edir (3.2.1.).

А

Beyin həmləsi, müzakirə, klaster kimi iş
üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri,
müxtəlif qəbzlər (elektrik
enerjisi, qaz, su), elektron-hesablayıcı kimi resurslardan istifadə etmək
olar.
Müəllim beyin həmləsi
üsulundan istifadə edərək
sinfə aşağıdakı suallarla
müraciət edə bilər:
1. Ailə büdcəsi nədir?
2. Ailə büdcəsi nədən
formalaşır?
3. Ailədə hansı xərclər
olur?
Şagirdlərin suallara cavabları lövhədə qeyd edilir.

А

Б

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Ailə büdcəsini necə qruplaşdırmaq olar?

B

Müəllim tərəfindən şagirdlərə mətnin dərslik üzrə oxusu tapşırılır.
Klaster üsulundan istifadə edərək müəllim lövhədə «Ailə xərcləri»
yazır. Şagirdlər ailə xərclərini sadalamağa başlayırlar.
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Б

Sinif qruplara bölünür. Tədqiqat üçün
şagirdlərə iş vərəqləri
paylanılır. İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar ola bilər:
– Kreditin nə olduğunu və onun alınma
şərtlərini izah edin.
– Kommunal xərclərə nə aiddir? Qəbzə
əsasən aylıq elektrik
enerjisinə görə ödəniləcək pulu hesablayın.
– Klaster üsulundan
istifadə edərək bizim qidalanmada yol verdiyimiz səhvləri yazın.
– Səmərəli bazarlıq
etmək üçün hansı qaydalara riayət etmək lazımdır?
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri
istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman diqqət mərkəzində
saxlayır. Müəllim belə
şagirdlərə tez-tez nəzarət edərək onların işinin
icrası ilə maraqlanmalı,
lazım gələrsə, kömək etməlidir.
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Б

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

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı
sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Ailə xərcləri hansılardır? 2. Daimi xərclər dedikdə nə başa düşülür?
3. Kommunal ödəmələrə nə aiddir? 4. Kredit nədir? 5. Qidalanma necə olmalıdır? 6. Ərzaqların qidalılıq dəyəri nə ilə ölçülür? 7. Hansı qidalanma səmərəli hesab edilir? 8. Ərzaq alarkən pula necə qənaət etmək olar? 9. Qida
məhsullarına sərf edilən vəsaitin planlaşdırılması necə həyata keçirilir?
10. Səmərəli bazarlıq zamanı hansı qaydalara riayət etmək lazımdır?
C

Д

B

C

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və
cavabları ümumiləşdirir.
O bir daha şagirdlərin
diqqətini ailənin əsas
xərclərinə, səmərəli qidalanmanın vacibliyinə, ev
xərcləri kitabının aparılması qaydalarına yönəldir.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc
olunan qiymətləndirmə
qaydalarına müvafiq
aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən ailə xərclərinin
müəyyənləşdirilməsi,
səmərəli qidalanmanın
vacibliyini izahetmə,
səmərəli bazarlıq etmənin qaydalarını sadalama kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə
olunması tövsiyə olunur.

Ç

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir və hər şagirdə ailə xərclərini daimi, dövri və mövsümi xərclərə
bölməyi tapşırır.

31

3-cц мювзу. Ev quşlarının bəslənməsi texnologiyası
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: Ev quşlarının bəslənməsi texnologiyasına aid bilik
və bacarıqlar nümayiş etdirir (1.4.1.).

А

Beyin həmləsi, müzakirə, BİBÖ kimi
iş üsullarından istifadə
etmək tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri,
ev quşlarını, hini, yem
növlərini, yumurtaları,
quş tükündən hazırlanmış məmulatları əks etdirən slaydlar və s. kimi
resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə
edərək sinfə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Siz hansı ev heyvanlarını tanıyırsınız?
2. Ev quşları hansılardır?
3. Ev quşlarının bəslənməsi və saxlanması
şəraiti necə olmalıdır?
Şagirdlərin suallara cavabları lövhədə qeyd edilir.
Şagirdlərə BİBÖ cədvəlinin birinci və ikinci
sütunlarını doldurmaq
təklifi verilə bilər. Ev
quşları haqqında nə bilirsiniz, nəyi öyrənmək
istərdiniz?

Билирям
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А

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Ev quşları necə bəslənilir?
Истяйирям билям

Юйряндим

B

Müəllim şagirdlərə mətni dərslikdən oxumağı tapşırır. Sinif qruplara
ayrılır. Tədqiqat aparmaq üçün onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı suallar verilə bilər:
– Ev quşları insanlara nə verir?
– Toyuq hini necə olmalıdır?

B

C

– Toyuqlara necə
qulluq etmək lazımdır?
– Toyuqlar hansı
xəstəliklərə yoluxur və
onlarla necə mübarizə
aparmaq lazımdır?
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri
istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman diqqət mərkəzində saxlayır. Müəllim belə şagirdlərə tez-tez nəzarət etməli, onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gəldikdə kömək etməlidir.
Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat
edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim qrupların
təqdimatını dinləyir.

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Ev quşları insana nə verir?
2. Nə üçün insanlar toyuq saxlamağa üstünlük verirlər?
3. Yumurta hansı dəyərlərə malikdir?
4. Quş əti digər ət növlərindən nə ilə fərqlənir?
5. Toyuq tükündən nə üçün istifadə edilir?
6. Toyuq hini necə olmalıdır?
7. Toyuqları nə ilə və necə yemləyirlər?
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8. Toyuqların yumurtlaması nədən asılıdır?
9. Hansı növ quş xəstəlikləri məlumdur?

D

B

C

Müəllim şagirdlərin diqqətini
tədqiqat sualına yönəldir və onların cavablarını ümumiləşdirir. O,
şagirdlərin diqqətini bir
daha ev quşlarının insanlara verdiyi xeyirə,
onlardan alınan ərzaqlara, ev quşlarına düzgün qulluğun vacibliyinə yönəldir.
Toyuqların yumurtadan kəsilməsinin
hansı səbəblər üzündən
baş verdiyini, onları
mütəmadi olaraq açıq
havaya, günəş şüaları
altına çıxarmağın vacibliyini, toyuqlarda
göz xəstəliklərinin başvermə səbəblərini aydınlaşdırır.
Şagirdlərə BİBÖ
cədvəlinin 3-cü sütununu doldurmaq təklif
edilir.

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydaları na müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilər kən ev quş la rı nın
bəslənməsi texnologiyasına dair bilik və bacarıqlar nümayiş etdirmə, ev quş larının saxlanmasından alınan ərzaqların sadalanması, ev quşlarının düzgün
yemlənməsi qaydalarını bilmə, ev quşlarının xəstəliklərini və onlarla mübarizə
üsullarını sadalama kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması
tövsiyə olunur.
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ОДУНЪАЬЫН ЕМАЛЫ ТЕХНОЛОЭИЙАСЫ

4-cц мювзу. Quraşdırma elementləri olan
məmulatların spesifikasiyası
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Quraşdırma elementləri olan məmulatların spesifikasiyasını izah edir ( 4.1.1.). 2. Quraşdırma elementləri olan məmulatlar üçün texniki sənədləşdirməni
tərtibetmə bacarıqlarını nümayiş etdirir (4.2.1.).
А

A

Билирям

Истяйирям билям

Müzakirə, BİBÖ,
ziqzaq, klaster (şaxələndirmə) kimi iş üsullarından istifadə etmək
tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri,
texnoloji sənəd nümunələri, detalların çertyojları kimi resurslardan
istifadə etmək olar.
Şagirdlərdə artıq 5-ci
və 6-cı sinif kurslarından çertyoj, spesifikasiya, eskiz haqqında anlayışlar vardır. Buna görə də müəllim şagirdlərə
BİBÖ cədvəlinin ilk iki
sütununu doldurmaq təklifini verə bilər. Bunun
üçün müəllim sinfə bu
sualla müraciət edir: – Siz
texniki sənədlər haq qında nə bilirsiz və nəyi
öyrənmək istəyərdiniz?
Şagirdlərin cavabları
cədvəldə qeyd edilir.
Юйряндим

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Quraşdırma elementləri olan məmulatların spesifikasiyası necədir?
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B

Müəllim tərəfindən şagirdlərə mətnin dərslik üzrə oxunması tapşırılır.
Sinif qruplara bölünür. Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır. İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar verilə bilər:
– Klaster üsulundan istifadə edərək konstruktor sənədlərinə nə aid olduğunu
yazın.
Təlimatlar

Sxemlər

Detalın çertyoju

Konstruktor sənədləri
Quraşdırma çertyoju

Spesifikasiya ilə birlikdə ümumi görünüş çertyoju

– Detalın çertyoju nəyi əks etdirir? Hansı hallarda quraşdırma çertyoju
yerinə yetirilir?
– Ümumi görünüş çertyoju, sxem, təlimat nədir? Texniki təsvir nə üçün istifadə edilir?
– Texnoloji proses, texnoloji əməliyyat, texnoloji keçid, texnoloji xəritə nəyə
deyilir?
Klaster üsulundan istifadə etmək olar, məsələn:
Proseslər

Sxemlər

Keçidlər

Òåõíîëîæè
Xəritələr

Əməliyyatlar

– Klaster üsulu ilə məmulatın hazırlanmasında iştirak edən mütəxəssisləri
sadalayın.
Detalların çertyoja
uyğunluğunu yoxlayırlar
Detalları hazırlayır və
məmulatı yığırlar

Fəhlələr

Nəzarətçilər
İstehsalatda
iştirak edirlər
Texnoloqlar
Məmulatın detallarının
emalı texnologiyasını və
onun yığılmasını işləyirlər
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Konstruktorlar
×åðòéîæëàðû
èøëÿéèðëÿð

B

Müəllim təlimdə çətinlikləri
olan şagirdləri istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan
zaman diqqət mərkəzində saxlayır. Müəllim belə şagirdlərə
tez-tez nəzarət edərək onların
işinin icrası ilə maraqlanmalı,
lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər bir qrupdan nümayəndə
təqdimat edir, sonra onlar birbirinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.
Müəllim tərəfindən təşkil
olunan müzakirə zamanı
şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Quraşdırma nə deməkdir?
2. Quraşdırma prosesində nə
alınır?
3. Quraşdırma sənədləri nədir?
4. Çertyoj nədir?
5. Yığma çertyoju nə zaman
yerinə yetirilir?
6. Ümumi görünüş çertyoju nədir?
7. Texnoloji sənədlərə nə aiddir?
Ж

B

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Daha sonra BİBÖ
cədvəlinin son sütununu doldurmaq təklifini vermək olar.
Qiymətləndirmə pedaqoji
mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq
aparılır. Şagirdlərin cavabları
qiymətləndirilərkən quraşdırma
elementləri olan məmulatların
spesifikasiyasını izahetmə, texnoloji sənədləri tərtibetmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması
tövsiyə olunur.
Д

C
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5-cи мювзу. Oduncağın əsas fiziki və mexaniki xassələri
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: Bir mürəkkəb detaldan ibarət məmulat hazırlayarkən
tərtibat bacarıqları nümayiş etdirir (1.3.2.).

А

Beyin həmləsi, karusel, müzakirə, klaster, BİBÖ kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri,
müxtəlif ağac növlərindən nümunələr, elektronhesablayıcı kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim şagirdlərə BİBÖ
cədvəlinin ilk iki sütununu doldurmaq təklifini verə bilər:
– Oduncaq haqqında
nə bilirsiniz və nəyi bilmək istəyərdiniz?

А

Б

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Oduncağın əsas fizikimexaniki xassələri hansılardır?

Билирям

B

Истяйирям билям

Юйряндим

Müəllim tərəfindən mətnin dərslik üzrə oxunması tapşırılır. Daha sonra
lövhədə klaster üsulu ilə oduncağın əsas fiziki və mexaniki xassələri
göstərilə bilər.
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B

Sinif qruplara bölünür.
Tədqiqat aparmaq üçün
şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır. İş vərəqlərində
aşağıdakı sual və tapşırıqlar verilə bilər:
– Oduncağın sıxlığı və
nəmliyi necə ölçülür? (Şagirdlərə oduncaq nümunələri və ya kütlənin, həcmin, qurutmadan əvvəl
və sonra olan rəqəmlərini
vermək, oduncağın sıxlığını və nəmliyini təyin
etmək təklif edilə bilər.)
– Oduncağın bərkliyi
və möhkəmliyi deyəndə
nə başa düşülür? Onları
necə təyin etmək olar?
– Oduncağın elastikliyi
deyəndə nə başa düşülür?
– Oduncağın rənginə
və iyinə görə nəyi təyin
etmək olar?
– Oduncağı nə üçün
qurudurlar?
Cədvəli doldurun.

Билирям

Истяйирям билям

Юйряндим

Qurutma növləri
Təbii qurutma

Harada keçirilir?
Açıq havada

Üstünlükləri
Əlavə xərc tələb etmir

Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi
çalışan zaman diqqət mərkəzində saxlayır. 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.

39

Ж

B

C

Ч

Müəllim tərəfindən təşkil olunan
müzakirə zamanı şa girdlərə aşağıdakı sual
və tapşırıqların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Oduncağın fiziki
və mexaniki xassələrini sadala.
2. Sıxlıq, nəmlik, bərklik, möhkəmlik, elastiklik nəyə deyilir?
3. Oduncağı nə üçün
qurutmaq lazımdır?
4. Kamerada qurutma
üsulunun üstünlüyü nədədir?
5. Oduncağın nəmliyini necə təyin etmək
olar?
6. Oduncağın xassələrini necə müəyyənləşdirmək olar?

D

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat suallarına yönəldir və cavabları
ümumiləşdirir. Bir daha şagirdlərin diqqətini oduncağın əsas fiziki-mexaniki xassələrinə yönəldir, oduncağın qiymətli xammal olduğunu qeyd edir və
meşələrə qayğı ilə yanaşmanın vacibliyini şagirdlərin yadına salır.
Daha sonra şagirdlərə BİBÖ cədvəlinin üçüncü sütununu doldurmaq təklifini
vermək olar.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən oduncağın sıxlığını
və nəmliyini təyinetmə, oduncağın əsas fiziki və mexaniki xassələrini sadalama,
əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.

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

6-cы мювзу. Texnoloji maşın və mexanizmlər haqqında məlumat
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Maşın, qurğu və dəzgahları təsnif edir, onların iş
prinsipini şərh edir (2.1.1.).

А

A

B

Beyin həmləsi, müzakirə, klaster kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri,
texnoloji maşın və mexanizmlərin təsviri ilə
slaydlar, elektron-hesablayıcı kimi resurslardan
istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə
edərək sinfə aşağıdakı
suallarla müraciət edə
bilər:
1. Hansı müasir texnologiyaları tanıyırsınız?
2. Hansı nəqliyyat texnologiyalarını tanıyırsınız?
3. Məişətdə hansı texnologiyalardan istifadə
edirik?
Şagirdlərin cavabları
lövhədə qeyd edilir.

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Texnoloji maşın və mexanizmlər dedikdə nə başa düşürsünüz?

Б

Müəllim tərəfindən mətnin dərslik üzrə oxusu tapşırılır. Qruplar yaradılır,
onlara iş vərəqləri paylanılır. İş vərəqlərində:
– Klaster üsulu ilə maşınları təsnif edin.
Şagirdlərin cavabları təxminən aşağıdakı kimi görünəcək:
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Mikser, paltaryuyan maşın, tozsoran, məişət, nəqledici, işlək maşınlar, məlumat maşınları, elektron-hesablayıcı maşınlar, nasoslar, kranlar, nəqliyyat vasitələri, texnoloji maşınlar, energetik maşınlar, generatorlar, avtomobillər,
təyyarələr, lokomotivlər, torna dəzgahı.
– İstənilən işlək maşın hansı hissələrdən ibarətdir? Onların hər birinin funksiyasını izah edin.
– Mexanizm nədir? Cədvəli doldurun.
Mexanizmlərin növü

Tətbiqi

Qayış-qasnaq Dəzgahlarda
Dişli

Drellərdə

Zəncirli

Velosipeddə

Vintli

Sıxaclarda

Dişli-tamasalı Dəzgahlarda

Şagirdlərə aşağıdakı
sual və tapşırıqlar verilə
bilər:
– Hərəkətin ötürülməsi
və dəyişdirilməsi mexanizmləri nə üçün lazımdır? Ötürmə nisbəti hansı
düstur ilə hesablanır?
– Əgər D1=40mm, n2=60
dövr/dəq., D2=70mm-dirsə,
aparıcı qasnağın dövrlə
sayını hesablayın.
Təlimdə çətinlikləri olan
şagirdlər istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalı şan zaman müəllimin
diqqət mərkəzində olur.
Müəllim belə şagirdlərə
tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə,
kömək etməlidir.
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Б

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
sual və tapşırıqların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Texnoloji tərəqqinin inkişafında maşın və mexanizmlərin nə kimi rolu
var?
2. İşlək maşınların hansı növləri var?
3. Texnoloji maşın hansı əsas hissələrdən ibarətdir?

B

4. Dülgər (xarrat) verstakının vintli sıxacı nədir?
O mexanizmdir, detaldır,
yoxsa maşındır? Onda hərəkətin hansı növündən
istifadə edilir?
5. Hərəkətin ötürülməsi və dəyişdirilməsini
fərqləndirən mexanizmlərə aid misallar göstərin.
Д

C

Ч

Müəllim şagirdlərin
diqqətini tədqiqat
sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir
daha maşınların növləri,
onların quruluşu və insanın həyatındakı rolu haqqında danışır.
Hərəkətin ötürülməsi
və ya dəyişdirilməsi üçün
nəzərdə tutulmuş mexaniki sistemlər, ötürücü
mexanizmlər haqqında
müfəssəl məlumat verir,
ötürmələrin növlərini
sadalayır.

Qiymətləndirmə peda qoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən maşın, qurğu
və dəzgahları təsnifetmə, iş prinsiplərini şərhetmə, aparılan qasnağın diametrini
hesablama, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması
tövsiyə olunur.
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7-cи мювзу. Torna dəzgahının quruluşu və iş prinsipi
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: Torna dəzgahının iş prinsipini izah edir (2.1.2.).

А

Beyin həmləsi, müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək
tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri, üzərində torna dəzgahı və
onun əsas hissələrinin təsviri olan slaydlar, müxtəlif
iskənələr və s. kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi
üsulundan istifadə edərək
sinfə aşağıdakı suallarla
müraciət edə bilər:
1. Əl ilə silindr və konusşəkilli detalların hazırlanma
texnologiyası necədir?
2. Detalların əl ilə hazırlanması zamanı hansı
alətlərdən istifadə edilir?
Şagirdlərin suallara cavabları lövhədə qeyd edilir.

А

Б

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Torna dəzgahının quruluşu və iş prinsipi nədən
ibarətdir?

B
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Şagirdlərə müəllim tərəfindən mətnin dərslik üzrə oxunuşu tapşırılır. Sinif
qruplara bölünür.Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır. İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar verilə bilər:
– Torna dəzgahı nə üçün nəzərdə tutulub?
– Yonma nədir?
– Torna dəzgahının əsas hissələrini sadalayın.
– Pəstahların bərkidilməsi üçün hansı tərtibatlardan istifadə edilir?
– Çatının və qabaq aşığın quruluşunu və onların təyinatını izah edin.

– Arxa aşığın və əlaltı dayağın quruluşunu izah edin. Onlar nə üçün nəzərdə
tutulmuşdur?
– Xarrat işləri zamanı hansı kəsici alətlərdən istifadə edilir? Torna dəzgahında işləyərkən təhlükəsizlik qaydalarını sadalayın. Burada «Həyat bilgisi»
fənnindən 4.2.1. standartı ilə inteqrasiya yaratmaq mümkündür.

B

C

Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri
istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman diqqət mərkəzində
saxlayır. Müəllim belə şagirdlərə tez-tez nəzarət etməli, onların işinin icrası
ilə maraqlanmalı, lazım
gələrsə, onlara kömək etməlidir.
Hər qrupdan bir nümayəndə təqdimat edir. Sonra
qruplar bir-birinin işinə
münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.
Müəllim tərəfindən
təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Torna dəzgahında
oduncaqdan hansı detalları hazırlamaq olar?
Ж

Ç

2. Torna dəzgahı hansı əsas hissələrdən ibarətdir?
3. Çatı nədir?
4. Şpindel nədir və onun fırlanması üçün hansı ötürmədən istifadə edilir?
5. Pəstahın bərkidilməsi üçün hansı tərtibatlardan istifadə edilir?
6. Arxa aşıq nəyə xidmət edir?
7. Əlaltı dayaq nə üçün istifadə edilir?
8. Torna işlərində hansı kəsici alətlərdən istifadə edilir?
9. Sadə detalların yonulması üçün hansı iskənələrdən istifadə edilir?
10. Torna dəzgahında işləyərkən hansı təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək
lazımdır?
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D

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Dərsin sonunda şagirdlərə kollektiv şəkildə aşağıdakı cədvəli
doldurmaq təklifini vermək olar.

Torna dəzgahının
hissələri, alətlər

Təyinatı

Çatı

Dəzgahın əsas hissələrini bərkidirlər

Qabaq aşıq

Şpindel quraşdırılıb

Arxa aşıq

Uzun pəstahın sağ ucunun
bərkidilməsinə dayaq kimi xidmət edir

Əlaltı dayaq

Kəsici alətə dayaq kimi xidmət edir

Yarımdairəvi iskənə

Kobud yonma üçün

Çəp iskənə

Təmiz yonma üçün

Yastı, düzbucaqlı, girdə,
qarmaqlı iskənələr

Mürəkkəb olmayan detalların yonulması
üçün

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına
müvafiq olaraq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən torna dəzgahının quruluşu və iş prinsipini izahetmə, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə
meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.

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

8-cи мювзу. Oduncağın zivana ilə birləşdirilməsi
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Oduncağın zivana birləşdirilməsi texnologiyasını
izah edir (1.1.1.). 2. Yeşiyin spesifikasiyasını şərh edir (4.1.1.). 3. Yeşiyin
qrafik təsvirini, çertyojunu çəkir və oxuyur (4.2.1.).

Beyin həmləsi, müzakirə, BİBÖ kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri,
zivana birləşməsi olan
kiçik bir məmulat, zivana birləşmələri olan
məmulatların təsviri ilə
slaydlar kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə
edərək şagirdlərə aşağıdakı sualla müraciət edə
bilər: «Oduncağı hansı
üsullarla birləşdirmək
olar?» Müəllim şagirdlərə BİBÖ cədvəlinin ilk
iki sütununu doldurmaq
təklifini verə bilər.
А

A

B

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Oduncağın zivana birləşməsinin texnologiyası
nədən ibarətdir?

Билирям

Б

Истяйирям билям

Юйряндим

Müəllim şagirdlərə mətni dərslikdən oxumağı tapşırır. Sinif qruplara bölünür. Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır. İş vərəqlərində aşağıdakı tapşırıqlar verilə bilər:
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– Zivana birləşməsinin əsas elementlərini və onların təyinatını sadalayın.
– Zivana birləşmələrinin növlərini sadalayın.
– Paylama materialı üçün yeşiyin yığma çertyojunu çəkin.
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi
çalışan zaman diqqət mərkəzində saxlayır. Müəllim belə şagirdlərə tez-tez nəzarət
edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupdan bir nümayəndə təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.
Бирляшдирмялярин нювляри

Цстцнлцкляри

Мисмарларла
Шурупларла
Йапышганла
Зиваналарла
Ж

Müəllim tərəfindən
təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sual və tapşırıqların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. Mismar birləşməsi ilə
birləşdirilən oduncaq məmulatları hansılardır?
2. Şurup birləşməsi ilə
birləşdirilən oduncaq məmulatları hansılardır?
3. Zivana birləşməsi
hansı elementlərdən ibarətdir?
4. Zivanalı birləşmələrinin əsas növlərini
sadala.
5. Ən möhkəm və etibarlı zivana birləşməsi
hansıdır?
6. Yığma çertyojunun
spesifikasiyasına nə daxildir?
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B

Гцсурлары

D

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və onların cavablarını ümumiləşdirir.
Bir daha sökülən və sökülməyən xarrat məmulatları, oduncaqdan olan detalların zivana birləşmələri, zivanа birləşmələrinin əsas elementləri, belə birləşmələri olan əşyaların yığma çertyojları haqqında əsaslı məlumat verir.
Daha sonra BİBÖ cədvəlinin sonuncu sütununu doldurmaq təklifini vermək
olar.

B

C

Ç

Qiymətləndirmə peda qo ji mətbuatda dərc
olu nan qiymətləndirmə
qay da la rına
müvafiq
aparılır. Şagirdlərin cavab ları qiymət lən di ri lər kən bir ləş dirmə texno lo gi ya sını izahetmə,
iş yerini təş kil etmə, iş
ardıcıllı ğı nı müəy yən ləşdirmə, bir mürəkkəb
detaldan ibarət məmulat
hazırlama, tərtibat bacarıqlarını nümayiş etdirmə, əməkdaşlıq, sanitariya-gigiyena və təhlükəsizlik qaydalarına
əməletmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından
istifadə olunması tövsiyə olunur.

Ç

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə
yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir.
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САДЯ ТЯМИР ИШЛЯРИ

9-cу мювзу. Şagird partalarının və məişət masalarının təmiri
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: Yaşayış yerində və məktəbdə sadə təmir işlərini yerinə yetirir (3.1.2.).

А

Beyin həmləsi, müzakirə, Venn diaqramı kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri,
şagird partalarının və
məişət masalarının, masaların təmirə ehtiyacı olan
hissələrinin təsviri olan
slaydlar, mebelin təmirində istifadə edilən alətlər
və s. bu kimi resurslardan
istifadə etmək olar.
Müəllim müxtəlif masaların (müxtəlif partalar
və məişət masaları) təsviri ilə slaydı nümayiş etdirə və şagirdlərə sualla
müraciət edə bilər: «Bu
masaların oxşar və fərqli
cəhətləri hansılardır?»
Daha sonra lövhədə Venn
diaqramı çəkib cavabları
orada qeyd etmək olar.
Şagird partası

А

Б

Məişət masası

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Şagird partalarını və məişət masalarını necə
təmir etmək olar?
B
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Müəllim tərəfindən şagirdlərə mətnin dərslik üzrə oxunuşu tapşırılır. Sinif
qruplara bölünür. Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar ola bilər:
1. Partanın təmiri texnologiyasını izah edin.

2. Məişət masası hansı hissələrdən ibarətdir və onun detalları hansı üsullarla bərkidilir?
Bu üsulları cədvəldə qeyd edin, onların üstün və çatışmayan cəhətlərini göstərin:
Бирляшдирмя цсуллары

Цстцнлцкляри

Чатышмайан ъящятляри

B

3. Masanın üst taxtasının ayrılması texnologiyasını izah edin və «çərçivə-ayaq» birləşməsinin
növlərini sadalayın.
4. Masa ayağının yuxarı hissəsindəki çatın təmiri texnologiyasını və küncün bərkidilmə texnologiyasını izah edin.
Burada «Təsviri incəsənət» fənnindən 2.2.1.
standartı ilə inteqrasiya
yaratmaq mümkündür.
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər
qrup tərkibində, istərsə də
fərdi çalışan zaman diqqət mərkəzində saxlayır.
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.

Ж

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Parta hansı hissələrdən ibarətdir? 2. Partada hansı qüsurlara rast gəlinir?
3. Masaların parıltılı lak örtükləri necə təmir edilir? 4. Partaların laklanması zamanı
hansı laklardan istifadə olunur? 5. Məişət masası hansı hissələrdən ibarətdir?
6. Məişət masalarında hansı birləşmələrdən istifadə olunur? 7. Hərəkətli hissələri
olan masalar necə təmir edilir? 8. Masanın sökülməsi zamanı nə etmək lazımdır?
9. Masanın ayağının yuxarı hissəsində olan çatı necə təmir etmək olar?
10. Küncün bərkidilmə texnologiyası nədən ibarətdir?
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Д

B

C

Ч

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat
sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir.
Bir daha şagirdlərin
diq qətini masaların
tərkib hissələrinə, onların birləşdirilmə üsullarına və təmir edilmə
texnologiyasına yönəldir.
Bir daha partanın təmir texnologiyasını
izah edir, onun detallarının bərkidilməsi
üsullarından danışır,
bu üsulların üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri haqqında məlumat verir.

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən yaşayış
yerində və məktəbdə sadə təmir işlərini yerinə yetirmə, mebel təmiri üçün
alətləri sadalama, mebelin təmiri üçün alətlərdən istifadəetmə, əməkdaşlıq
kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.

Ç

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə yetirilməsi üzrə tövsiyələrini
verir.
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10-cу мювзу. Stulların təmiri
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Yaşayış yerində və məktəbdə sadə təmir işlərini
yerinə yetirir (3.1.2.).

А

A

B

Билирям

Beyin həmləsi, müzakirə, BİBÖ kimi
iş üsullarından istifadə
etmək tövsiyə olunur.
Dərslik, şagird və məişət stullarının, onların
zədələnmələrinin, stulların
təmiri üçün alətlərin təsviri olan slaydlardan, iş
vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə
edərək şagirdlərə müraciət edə bilər: – Demək
olar ki, hər gün siz məktəbdə bir neçə saat olur
və parta arxasında şagird stullarında oturursunuz. Şagird mebelində hər hansı bir qüsur və
ya sınıqların olması sizə
necə təsir edir? Siz şagird və məişət stulu haqqında nə bilirsiniz? Bu
stulların hansı qüsur və sınıqları ilə rastlaşmısınız?
Yazı taxtasında BİBÖ
cədvəli çəkilir.

Истяйирям билям

Юйряндим

Şagirdlərə cədvəlin ilk iki sütununu doldurmaq təklif edilir.
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ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Şagird və məişət stullarını necə təmir etmək olar?

Б

Müəllim tərəfindən
şagirdlərə mətnin
dərs lik üzrə oxun ması
tapşırılır. Sinif qruplara
bölünür. Şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır. İş vərəqlərində aşağıdakı sual
və tapşırıqlar ola bilər:
1. Şagird stulunun zədələnmələrinin qiymətləndirilməsi necə aparılır?
2. Şagird stulunu cilalama və laklama texnologiyasını izah edin.
3. Məişət stulunun taxta
elementlərinin təmiri texnologiyasını izah edin.
4. Məişət stulunun oturacağının tarım çəkilmə
texnologiyası necədir?
Burada «Təsviri incəsənət» fənnindən 2.2.1.
standartı ilə inteqrasiya
yaratmaq mümkündür.
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər
qrup tərkibində, istərsə də
fərdi çalışan zaman diqqət mərkəzində saxlayır.
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.
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Б

Ж

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə
zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Şagird stulu hansı hissələrdən ibarətdir?
2. Şagird stullarında hansı zədələnmələrə rast
gəlinir?
3. Hansı hallarda cilalamadan istifadə edilir?
4. Faneri cilaladıqdan sonra nə etmək lazımdır?

5. Məktəb mebeli hansı lakla örtülür?
6. Lak durulaşdırıcısından nə üçün istifadə edilir?
7. Məişət stulunun təmiri prosesi hansı əsas mərhələlərdən ibarətdir?
8. Hansı alətin köməyi ilə üzlük stulun oturacağına bərkidilir?
9. Stulun boşalmış hissələri necə təmir edilir?
Şagirdlərə BİBÖ cədvəlinin axırıncı sütununu doldurmaq təklif edilir.

D

B

C

Ч

Ç

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin
yerinə yetirilməsi haqda tövsi yələrini
verir.

Müəllim şagirdlərin
diqqətini tədqiqat
sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir
daha şagirdlərin diqqətini
ev və şagird stullarında
rast gəlinən əsas sınma
növlərinə, onların aradan
qaldırılma üsullarına yönəldir.
Zədələnmənin qiymətləndirilməsi, cilalama, laklama üsullarından danışır,
təmir zamanı istifadə ediləcək yapışqanların təyina tını müəyyənləş dirməyə kömək edir.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır.
Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən evdə və
məktəbdə sadə təmir işlərini yerinə yetirmə, əl
alətlərindən istifadə bacarığı, əməkdaşlıq kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması
tövsiyə olunur.
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11-cи мювзу. Nəfəslik üçün çərçivənin hazırlanma texnologiyası
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Nəfəslik üçün çərçivənin hazırlanma texnologiyasını izah edir (1.1.1.). 2. Nəfəslik hazırlamaq üçün iş yerini təşkil edir (1.2.1.).
3. Nəfəslik üçün çərçivənin hazırlanma ardıcıllığını müəyyənləşdirir (1.2.2.).
4. Verilmiş detallardan nəfəsliyi yığır (1.3.1.). 5. Birgə fəaliyyət bacarıqları
nümayiş etdirir (1.3.3.). 6. Nəfəslik üçün çərçivəni düzəldərkən təhlükəsizlik
qaydalarına riayət edir (1.3.4.). 7. Çərçivənin düzəldilməsi üçün alətləri təsnif edir və sadalayır (2.1.1.). 8. Əl alətlərindən istifadə edir (2.2.1.). 9. Quraşdırma elementləri olan nəfəslik üçün çərçivənin spesifikasiyasını şərh edir
(4.1.1.). 10. Çərçivənin hazırlanması üçün texnoloji xəritə tərtib edir (4.2.1.).

А

Beyin həmləsi, müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək
tövsiyə olunur.
Nəfəslik üçün torlu çərçivələrin təsviri ilə slaydlar, xətkeş, karandaş, bucaqlıq, xırdadişli bıçqı, iskənə, yeyə, dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan
istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi
üsulundan istifadə edərək
aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Tor çərçivəyə nə üçün
çəkilir?
2. Torlu çərçivə necə
hazırlanır?
Şagirdlərin suallara cavabları lövhədə qeyd edilir.

А

Б

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Nəfəslik üçün taxta çərçivəni necə hazırlamaq olar?
B
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Müəllim tərəfindən mətnin dərslik üzrə oxusu tapşırılır. Qruplar yaradılaraq onlara iş vərəqləri paylanılır. İş vərəqlərində aşağıdakı sual və
tapşırıqlar verilə bilər:
– Cədvəli doldurun:

Тиръикляри бирляшдирмя
цсуллары

Чатышмайан
ъящятляри

Цстцнлцкляри

– Çərçivə üçün tircikləri hansı üsullarla birləşdirmək olar? Necə düşünürsünüz, hansı birləşmə daha möhkəm olar?
– Nəfəslik üçün çərçivənin hazırlanma ardıcıllığını sadalayın.

B

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

– Nəfəslik üçün çərçivə hazırlayarkən lazım
olan alət və tərtibatları sadalayın. Onların təyinatını izah edin.
– Zivana birləşmələrindən hansı hallarda istifadə edilir?
– Hansı tirciklərdə zivana mişarlanır?
– Hansı tirciklərdə yarıqlar açılır?
– Zivana birləşməsi
olan məmulatları hazırlayarkən təhlükəsizlik qaydalarını sadalayın.
– Zivana birləşməsi
olan məmulatları yığarkən hansı qaydalara riayət etmək lazımdır?
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.
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Ж

B

C

Müəllim tərəfindən təşkil olunan
müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə
olunur:
1. Hansı birləşmələrə
zivana birləşmələri deyilir?
2. Zivana birləşmələrindən harada istifadə
edilir?
3. Nəfəslik üçün çərçivəni necə hazırlamaq
lazımdır?
4. Zivana və yarıqları necə və nə ilə mişarlanır?
5. Yarıqları dəlmək
üçün hansı alətlərdən
istifadə edilir?
6. Zivana ilə yarıqlar
necə və nə ilə uyğunlaşdırılır?

D

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha nəfəslik üçün çərçivənin hazırlanma texnologiyası, zivana
birləşməsi olan məmulatları yığarkən riayət etmək lazım olan qaydalar, təhlükəsizlik qaydaları haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına
müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən hazırlanma texnologiyasını izahetmə, iş yerini təşkiletmə, hazırlanma ardıcıllığını müəyyənetmə,
məmulatı yığma, təhlükəsiz iş qaydalarına riayətetmə, alətləri təsnifetmə və
sadalama, alətlərdən istifadəetmə, texnoloji xəritə tərtibetmə, əməkdaşlıq kimi
qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.
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ЕЛЕКТРОТЕХНИКИ ИШЛЯР

12-cи мювзу. Elektrik çaydanının quruluşu və iş prinsipi
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Elektrik çaydanından istifadə edərkən təhlükəsizlik
və sanitariya-gigiyena qaydalarına əməl edir (1.3.4.). 2. Elektrik çaydanlarını
təsnif edir (2.1.1.). 3. Elektrik çaydanının iş prinsipini izah edir (2.1.2.).
4. Elektrik çaydanını dövrəyə qoşur, ona xidmət göstərir (2.2.2.).

А

A

B

Билирям

Истяйирям билям

BİBÖ, beyin həmləsi,
müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək
tövsiyə olunur.
Elektrik çaydanla rının müxtəlif növləri,
dərslik, iş vərəqləri kimi
resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə
edərək şagirdlərə sualla
müraciət edə bilər: – Elektrik çaydanları haqda nə
bilirsiniz və nəyi bilmək
istəyirsiniz?
BİBÖ cədvəlinin ilk
iki sütununu doldurmaq
təklifi verilə bilər.

Юйряндим

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Elektrik çaydanının quruluşu və iş prinsipi nədən ibarətdir?
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Б

Müəllim tərəfindən şagirdlərə mətnin
dərslikdən oxunması tapşırılır. Sinif qruplara bölünür. Tədqiqat aparmaq
üçün şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır. İş vərəqlərində aşağıdakı sual
və tapşırıqlar verilə bilər:
– İlk elektrik çaydanlarının gövdəsi hansı materialdan hazırlanırdı?
– Elektrik çaydanının
quruluşunu izah edin.
– Elektrik çaydanının
avtomatik elektrik açarının iş prinsipini izah edin.
– Ərp nə üçün yaranır
və onu necə təmizləmək
olar?
– Elektrik çaydanında
yığılan ərp nə üçün təmizlənməlidir?
– Elektrik çaydanından
istifadə zamanı təhlükəsizlik və sanitariya qaydalarını sadalayın.
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman
diqqət mərkəzində saxlayır. Müəllim belə şagirdlərə tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası
ilə maraqlanmalı, lazım
gələrsə, kömək etməlidir.
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Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir,
sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirir.
Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Б

Ж

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə
zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Elektrik çaydanı nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?
2. Əvvəllər çaydanın gövdəsi hansı materiallardan hazırlanırdı?

3. Elektrik çaydanları nə üçün plastik kütlədən hazırlanır?
4. Elektrik çaydanı hansı quruluşa malikdir?
5. Qızdırıcı elementin elektrik çaydanının işində rolu nədən ibarətdir?
6. Su qaynadıqdan sonra çaydan şəbəkədən necə ayrılır?

B

7. Qızdırıcı elementlərin hansı növləri var?
8. Ərp necə əmələ gəlir
və o nəyə səbəb ola bilər?
9. Ərpin təmizlənməsinin hansı üsulları var?
10. Elektrik çaydanından istifadə edərkən hansı
təhlükəsizlik və sanitariya
qaydalarına riayət etmək
lazımdır?

Д

C

Ч

Müəllim şagirdlərin
diqqətini tədqiqat suallarına yönəldir və cavabları
ümumiləşdirir. Daha
son ra şagirdlərə BİBÖ
cədvəlinin son sütununu
doldurmaq təklifini verir.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır.

Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən elektrik çaydanlarının növlərini
sadalama, elektrik çaydanının iş prinsipini izahetmə, elektrik çaydanından istifadə bacarığı, elektrik çaydanından istifadə zamanı təhlükəsizlik və sanitariya
qaydalarına riayətetmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması
tövsiyə olunur.

61

13-cц мювзу. Elektrik ütüsünün quruluşu və iş prinsipi
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Elektrik ütüsü ilə işləyərkən təhlükəsizlik və sanitariya qaydalarına riayət edir (1.3.4.). 2. Elektrik ütüsünün iş prinsipini
izah edir (2.1.2.). 3. Elektrik ütüsündən istifadə edir (2.2.1.). 4. Elektrik
ütüsünü dövrəyə qoşur, ona xidmət göstərir (2.2.2.).
А

Beyin həmləsi, müzakirə, BİBÖ kimi
iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri,
elektrik ütüsü, elektrik
ütüsünün quruluşunu əks
etdirən slaydlar kimi resurslardan istifadə etmək
olar.
Müəllim beyin həmləsi
üsulundan istifadə edərək
şagirdlərə sualla müraciət
edə bilər: «Elektrik ütüsü
haqqında nə bilirsiniz və
nəyi bilmək istəyərdiniz?»
BİBÖ cədvəlinin ilk iki
sütununu doldurmaq təklifini vermək olar.

Билирям

А

Б

Истяйирям билям

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Elektrik ütüsünün quruluşu və iş prinsipi nədən ibarətdir?
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Юйряндим

B

Müəllim tərəfindən şagirdlərə mətnin dərslik üzrə oxusu tapşırılır. Sinif
qruplara bölünür. Tədqiqat aparmaq üşün şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar verilə bilər:
– Ütü nə üçün nəzərdə tutulub və o hansı hissələrdən ibarətdir?
– Temperatur tənzimləyicisinin iş prinsipini izah edin.

B

Ж

– Elektrik ütüsü ilə işləyərkən təhlükəsizlik qaydalarını sadalayın.
– Ütünün altını çirklənmədən necə təmizləmək
olar?
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər
qrup tərkibində, istərsə də
fərdi çalışan zaman diqqət
mərkəzində saxlayır. 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.

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı
suallardan istifadə edilməsi tövsiyə olunur:
1. Ütü nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?
2. Ütü hansı hissələrdən ibarətdir?
3. Ütünün iş prinsipi nədən ibarətdir?
4. Temperatur tənzimləyicisinin funksiyası nədən ibarətdir?
5. Ütünün temperaturu necə tənzimlənir?
6. Ütü ilə işləyərkən təhlükəsizlik qaydaları nədən ibarətdir?
7. Ütünün altını hansı üsullarla təmizləmək olar?
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D

B

C

Ч

Müəllim şagirdlərin
diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümu mi ləş dirir.
Müəllim bir daha
elektrik ütüsünün quruluşu, iş prinsipi haqqında məlumat verir.
Məişət ütülərinin temperatur tənzimləyicisi,
kontaktlar bloku, parça
növlərinin ütülənmə
temperaturu haqqında
danışır.
BİBÖ cədvəlinin sonuncu sütununu doldurmaq təklifi verilir.

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən elektrik ütüsünün iş prinsipini izahetmə, elektrik ütüsündən istifadə etməyi bacarma, elektrik
ütüsünü dövrəyə qoşma və ona xidmət göstərmə, elektrik ütüsü ilə işləyərkən
təhlükəsizlik və sanitariya qaydalarına riayətetmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.

Ç

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir.
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14-cц мювзу. Fenin quruluşu və iş prinsipi
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Məişət fenindən istifadə edərkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət edir (1.3.4.). 2. Elektrik quruducu cihazlarını təsnif edir (2.1.1.).
3. Məişət feninin iş prinsipini izah edir (2.1.2.). 4. Məişət fenini dövrəyə qoşur,
istismar qaydalarına riayət edir (2.2.2.).

А

A

B

Билирям

Beyin həmləsi, müzakirə, BİBÖ kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Məişət feni, onun quruluş sxemi və ucluqlarının təsviri olan slaydlar,
dərslik, iş vərəqləri kimi
resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə
edərək şagirdlərə aşağıdakı sualla müraciət edə
bilər: – Siz məişət fenləri haqda nə bilirsiniz
və nəyi bilmək istəyərdiniz?
BİBÖ cədvəlinin ilk
iki sütununu doldurmaq
təklifini vermək olar.

Истяйирям билям

Юйряндим

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Məişət feninin quruluşu və iş prinsipi nədən ibarətdir?
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Б

Müəllim şagirdlərə
mətnin dərslik üzrə
oxunmasını tapşırır. Sinif
qruplara bölünür. Şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır. İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar
verilə bilər:
– Neçə cür elektrik quruducu cihazı var və onların daxili forma və quruluşlarında hansı oxşar
əlamətlər mövcuddur?
– Məişət feni nə üçün
lazımdır və o hansı hissələrdən ibarətdir?
– Məişət feninin iş
prinsipini izah edin.
– Saç düzümü və qurudulması üçün məişət feninin əsas tərkib hissələri
hansılardır?
– Məişət feni ilə işləyərkən təhlükəsizlik qaydalarını sadalayın.
– Məişət feninin filtrinin təmizlənməsi texnologiyasını izah edin.
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan zaman diqqət mərkəzində
saxlayır. Müəllim belə
şagirdlərə tez-tez nəzarət
edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, onlara kömək etməlidir.
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Hər qrupdan bir nümayəndə ayrıca təqdimat
edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət
bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatlarını
dinləyir.

Б

Ж

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə
zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Fen nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?
2. Məişət feni hansı hissələrdən ibarətdir?
3. Məişət feninin iş prinsipi necədir?
4. Temperatur tənzimləyicisinin funksiyası nədən ibarətdir?

5. Ucluqlar nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?
6. Fenlə işləyərkən hansı təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək lazımdır?
7. Feni necə təmizləmək lazımdır?

D

B

C

Ч

Ç

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə
yetirilməsi üzrə tövsiyələrini verir.

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir.
Bir daha məişət feni nin əsas tərkib hissələri,
iş prinsipi və əhəmiy yə ti haqqında danışır.
BİBÖ cədvəlinin son
sütununu doldurmaq təklifini vermək olar.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır.
Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən elektrik
quruducularının növlərini
sadalama, məişət feninin
iş prinsipini izahetmə,
məi şət feni ni dövrəyəqoşma, ona xidmət, məişət fenindən istifadə edərkən təhlükəsizlik qaydalarına riayətetmə kimi
qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması
tövsiyə olunur.
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15-cи мювзу. Mətbəx bıçağının itilənmə texnologiyası
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. İtiləmə dəzgahından istifadə etməklə mətbəx bıçağının
itilənmə texnologiyasını izah edir (1.1.1.). 2. Mətbəx bıçağının itilənməsi üçün iş
yerini təşkil edir (1.2.1.). 3. Bıçağın itilənmə ardıcıllığını müəyyən edir (1.2.2.).
4. Mətbəx bıçağının itilənməsi üçün uyğun texnologiya seçir (1.2.3.). 5. Mətbəx
bıçağını itiləyərkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət edir (1.3.4.).

А

Beyin həmləsi, müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək
tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri,
itiləmə dəzgahının, mətbəx bıçaqlarının təsviri ilə
slaydlar və s. kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi
üsulundan istifadə edərək
sinfə aşağıdakı suallarla
müraciət edə bilər:
1. Siz mətbəxdə hansı
kəsici alətlərdən istifadə
edirsiniz?
2. Küt alətlərlə işləmək
rahatdırmı?
Şagirdlərin suallara cavabları lövhədə qeyd edilir.

А

Б

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Mətbəx bıçağını necə itiləmək olar?

Müəllim tərəfindən mətnin dərslik üzrə oxusu tapşırılır. Qruplar yaradılır və onlara iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar verilə bilər:
– İtiləmə dəzgahı hansı hissələrdən ibarətdir? Elektrik itiləmə dəzgahlarında
kəsici alətlərin itilənməsinin xüsusiyyətləri hansılardır?
– Mətbəx bıçağının itilənmə texnologiyasını izah edin. Mətbəx bıçaqlarını
hansı bucaq altında itiləmək lazımdır?
B
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– İtilənmiş tiyədən tilişkələri necə təmizləyirlər? Tiyədə iti kəsici kənarı necə alırlar?
– Mətbəx bıçağının itilənməsi zamanı təhlükəsizlik qaydalarını sadalayın.
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi
çalışan zaman diqqət mərkəzində saxlayır. Müəllim belə sagirdlərə 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.
Ж

B

C

Ч

Müəllim tərəfindən
təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə
aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Nə üçün küt bıçaqla
kəsmək çətindir?
2. Bıçaq nə ilə itilənir?
3. İtiləmə dəzgahı hansı hissələrdən ibarətdir?
4. İtiləmə zamanı tiyənin göyərməsi nəyin əlamətidir?
5. İtilənən bıçağı necə
tutmaq lazımdır?
6. Bıçağın tiyəsinin qızmaması üçün nə etmək
lazımdır?
7. Bıçağın tiyəsindəki
tilişkələr necə təmizlənir?

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir.
Bir daha iti kəsici alətlərlə işləmənin rahatlığı, onların itilənmə texnologiyası, itiləmə
zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayətetmənin vacibliyi haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına
müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən itilənmə dəzgahından
istifadə etməklə mətbəx bıçağının itiləmə texnologiyasını izahetmə, itiləmə üçün
iş yerini təşkiletmə, itiləmə ardıcıllığını seçmə, uyğun itiləmə texnologiyasını
seçmə, mətbəx bıçağının itilənməsi zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayətetmə
kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.
D
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МЕТАЛЫН ЕМАЛЫ ТЕХНОЛОЭИЙАСЫ

16-cы мювзу. Burğu dəzgahının quruluşu və iş prinsipi
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Burğu dəzgahında burğulama texnologiyasını izah edir
(1.1.1.). 2. Burğu dəzgahında işləmək üçün iş yerini təşkil edir (1.2.1.). 3. Burğu
dəzgahında burğulama ardıcıllığını müəyyənləşdirir (1.2.2.). 4. Burğu dəzgahında işləyərkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət edir (1.3.4.). 5. Burğu dəzgahının iş prinsipini izah edir (2.1.1.).
А

Beyin həmləsi, müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Burğu dəzgahının, müxtəlif burğu növlərinin və
pəstahların təsviri ilə slaydlar, çəkic, paz, dərslik, iş
vərəqləri kimi resurslardan
istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi
üsulundan istifadə edərək
şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Pəstahda deşiyi necə
açmaq olar?
2. Siz hansı deşik növlərini tanıyırsınız?
3. Siz hansı burğu növlərini tanıyırsınız?
Şagirdlərin suallara cavabları lövhədə qeyd edilir.

А

Б

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Burğu dəzgahının quruluşu
və iş prinsipi nədən ibarətdir?
B
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Müəllim tərəfindən şagirdlərə mətnin dərslik üzrə oxunuşu tapşırılır.
Sinif qruplara bölünür.Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar verilə bilər:
– Burğu dəzgahı nə üçün nəzərdə tutulub və o hansı hissələrdən ibarətdir?
– Burğu dəzgahının iş prinsipini izah edin.
– Burğunu patrona necə quraşdırırlar?
– Burğulamanı bitirdikdən sonra nə etmək lazımdır?

– Burğulama zamanı təhlükəsizlik qaydalarını
sadalayın.
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri
istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi çalışan
zaman diqqət mərkəzində saxlayır. Müəllim belə şagirdlərə tez-tez nəzarət edərək onların işinin
icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək
etməlidir.

B

Hər qrupun nümayəndəsi ayrıca təqdimat edir, sonra onlar
bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.
Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı
sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Burğu dəzgahı hansı
əsas hissələrdən ibarətdir?
2. Fırlanma hərəkəti
elektrik mühərrikindən
şpindelə və burğuya hansı
qayda ilə ötürülür?
3. Burğu dəzgahı necə
işə salınır?
4. Burğulama zamanı
burğunun verilməsi necə
həyata keçirilir?
5. Burğu dəzgahda necə quraşdırılır?
6. Pəstah dəzgah stolunda
hansı üsullarla bərkidilir?
7. Burğulama əməliyyatı hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir?
8. Dəzgahdan burğu və
burğu patronu necə çıxarılır?
Ж

Ж

Müəllim şagirdlərin
diqqətini tədqiqat
sualına yönəldir və
cavabları ümumiləşdirir.
Bir daha burğu dəzgahının quruluşu və iş prinsipi, dəzgahda işləyərkən
təhlükəsizlik qaydaları haqqında danışır.
D

Ч

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına
müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən burğulama texnologiyasını
izahetmə, iş yerini təşkiletmə, burğulama ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, təhlükəsizlik
qaydalarına riayətetmə, dəzgahın iş prinsipini izahetmə, dəzgahı şəbəkəyə qoşma
kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.
Ç

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə yetirilməsi üzrə tövsiyələrini verir.
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17-cи мювзу. Metalın çapılma texnologiyası
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: Metalın çapılma texnologiyasını izah edir (1.1.1.).

А

Beyin həmləsi, müzakirə, BİBÖ kimi
iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Qələm, çəkic, müxtəlif
metal pəstahlar, məngənə,
zindan, dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi
üsulundan istifadə edərək
şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
– Müxtəlif metal pəstahları necə hissələrə ayırmaq
olar və bu zaman hansı
alətlərdən istifadə edilir?
BİBÖ cədvəlinin ilk iki
sütununu doldurmaq təklifini vermək olar.

А

Б

Били- Истяйирям Юйрянрям
билям
дим

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Metalın çapılma texnologiyası necədir?

Müəllim tərəfindən mətnin dərslik üzrə oxunuşu tapşırılır. Sinif qruplara
bölünür. Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar verilə bilər:
– Metalın çapılması nə deməkdir? Hansı hallarda metalın çapılması həyata keçirilir?
– Qələm hansı hissələrdən ibarətdir?
– Metalın çapılması zamanı qələmin itilənmə bucaqları necə seçilir? Qələmlə
işləmə texnologiyasını izah edin.
– Metalın çapılması zamanı hansı növ zərbələr olur?
B
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– Çapma zamanı təhlükəsizlik qaydalarını sadalayın.
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi
çalışan zaman diqqət mərkəzində saxlayır. Müəllim belə şagirdlərə tez-tez nəzarət
edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupdan bir nümayəndə ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.
Ж

B

Ж

Ç

Müəllim tərəfindən
təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə
aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Qələmin elementləri
hansılardır?
2. Qələm ilə çilingər bıçqısı arasında oxşarlıq və
fərq nədədir?
3. Metalın əl ilə çapılma
üsulları hansılardır?
4. Bilək zərbəsindən hansı hallarda istifadə edilir?
5. Hansı hallarda çiyin
zərbəsindən istifadə edilir?
6. Hansı hallarda dirsək zərbəsindən istifadə
edilir?
7. Metalın çapılması zamanı hansı təhlükəsizlik
qaydalarına riayət etmək
lazımdır?

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. BİBÖ cədvəlinin sonuncu sütununu doldurmaq təklifini verir.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən metalın
çapılma texnologiyasını izahetmə, çapma ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, çapma
üçün uyğun texnologiya seçmə, təhlükəsizlik qaydalarına riayətetmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.
D

Ç

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə yetirilməsi haqda tövsiyələrini verir.
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18-cи мювзу. Detalların yivli birləşmələri
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Yivin açılma texnologiyasını izah edir (1.1.1.).
2. Qrup tərkibində işləyərkən birgə fəaliyyət bacarığı nümayiş etdirir (1.3.3.).

А

Beyin həmləsi, müza kirə, problemli vəziyyət
kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Pafta, paftasaxlayan,
yivburğusu, çığrıq (və ya
onların təsviri ilə slaydlar), müxtəlif qaykalar,
boltlar, vintlər, dərslik, iş
vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi
üsulundan istifadə edərək
şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Hansı birləşmə növlərini tanıyırsınız?
2. Bu üsulların üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri hansılardır?
Cədvəli doldurmaq təklif oluna bilər.

Бирляшдирмя нювляри
Мисмарларла
Гатлама тикиши иля
Йапышганла
Пярчимля
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А

Б

Цстцнлцкляри

Чатышмайан ъящятляри

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Yivin açılma texnologiyası necədir?
B

Müəllim şagirdlərə mətnin dərslik üzrə oxunmasını tapşırır. Sinif qruplara
bölünür. Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar verilə bilər:
– Yiv nədir? Yivli birləşmələrin hansı növləri
olur? Yivli birləşmənin üstünlüyü nədədir?
– Yivli birləşmənin əsas
elementlərinə nə aiddir?
(Cədvəli doldurmaq təklifini vermək olar.)
Деталын Юзлцйцндя Тяйиады ня тяшкил едир наты
B

Bолт
Vинт
Mил
Qайка
Шайба
– Daxili və xarici yivləri açarkən hansı tərtibatlar dan istifadə edirlər?
Onların quruluşunu və iş
prinsipini izah edin.

– Hansı yiv metrik yiv adlanır? Yivin açılması zamanı təhlükəsizlik qaydalarını sadalayın.
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər qrup tərkibində, istərsə də
fərdi çalışan zaman diqqət mərkəzində saxlayır. 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.
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Ж

B

C

Ч

Müəllim tərəfindən təşkil olunan
müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sual və
tapşırıqların verilməsi
tövsiyə olunur:
1. Yiv birləşmələrinə
misal göstərin.
2. Bolt vint və mildən nə ilə fərqlənir?
3. Yivin elementlərini sadalayın.
4. Xarici yiv nə ilə və
necə açılır?
5. Daxili yiv nə ilə
və necə açılır?
6. Paftadakı iki tərəfi
açıq deşiklər və yiv burğusundakı qanovcuq lar nəyə xidmət edir?
7. Yiv burğusu hansı
hissələrdən ibarətdir?

D

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları
ümumiləşdirir. Bir daha yivli birləşmələrin növləri, yivin açılma qaydaları
və yivaçma zamanı təhlükəsizlik qaydaları haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına
müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən yivaçma texnologiyasını izahetmə, yivaçmanın ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, əməkdaşlıq,
təhlükəsizlik qaydalarına riayətetmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə
olunması tövsiyə olunur.

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

ЯРЗАГ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН ЕМАЛЫ ТЕХНОЛОЭИЙАСЫ

19-cу мювзу. Balığın mexaniki emalı texnologiyası
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Balığın mexaniki emalı texnologiyasını izah edir (1.1.1.).
2. Balığın mexaniki emalın ardıcıllığını müəyyənləşdirir (1.2.2.). 3. Balığın
mexaniki emalı zamanı təhlükəsizlik və sanitariya-gigiyena qaydalarına əməl
edir (1.3.4.).
А

A

B

Билирям

Истяйирям билям

Beyin həmləsi, müzakirə, BİBÖ, klaster kimi iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə
olunur.
Balığın mexaniki emalı
üçün alət və tərtibatlar,
dərslik, iş vərəqləri kimi
resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə
edərək şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət
edə bilər: – Qida məhsulu kimi balıq haqqında
nə bilirsiniz? Daha nələri bilmək istəyərdiniz?
BİBÖ cədvəlinin ilk iki
sütununu doldurmaq təklifini vermək olar.

Юйряндим

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Balığın mexaniki emalı texnologiyası nədən ibarətdir?
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Б

Müəllim şagirdlərə
mətnin dərslik üzrə
oxunmasını tapşırır. Sinif
qruplara bölünür. Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar verilə bilər:
– Balığın tərkibində
han sı xeyirli maddələr
vardır?
– Balığın donunu necə
açmaq lazımdır?
– Balığın mexaniki emalı
üçün hansı alət və tərtibatlardan istifadə edilir?
– Balığın təmizlənmə
ardıcıllığı necədir?
– Balığın mexaniki
emalı zamanı təhlükəsizlik və sanitariya qaydalarını sadalayın.
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər
qrup tərkibində, istərsə də
fərdi çalışan zaman diqqət mərkəzində saxlayır.
Müəllim belə şagirdlərə
tez-tez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə,
kömək etməlidir.
Hər qrupdan bir nümayəndə ayrıca təqdimat edir,
sonra onlar bir-birinin
işinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin
təqdimatını dinləyir.
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Ж

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə
zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Balıq satışa hansı vəziyyətdə daxil olur?

Б

2. Balığın təzə olmasını hansı əlamətlərinə görə
təyin etmək olar?
3. Balığın köhnə olmasını hansı əlamətlərinə görə
təyin etmək olar?
4. Balıq ətinin tərkibində hansı qidalı maddələr var?
5. Dondurulmuş balığın donu necə açılır?
6. Balığın mexaniki emalı hansı mərhələlərdən ibarətdir?

7. Balıq hansı ardıcıllıqla doğranılır?
8. Balığı emal etmək üçün hansı alət və tərtibatlardan istifadə edilir?
9. Balığı mexaniki emal etdikdə hansı təhlükəsizlik və sanitariya qaydalarına
riayət etmək lazımdır?

D

B

C

Ч

Müəllim şagirdlərin
diqqətini tədqiqat sualına
yönəldir və onların cavablarını ümumiləşdirir.
Müəllim bir daha balığın mexaniki emal texnologiyasının əsas mərhələləri haqqında danışır.
Satışa daxil olan balığın təzə və köhnə olmasının əsas əlamətlərindən,
isti mətbəx emalının əsas
üsullarından, bu qidalı ərzaq məhsulunun orqanizm üçün faydasından,
balığın təmizlənmə və
adambaşına hissələrə bölünmə texnologiyasından
bəhs edir.
BİBÖ cədvəlinin son
sütununu doldurmaq təklifini vermək olar.

Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır.
Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən emal texnologiyasını izahetmə, iş
yerini təşkiletmə, emal ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, təhlükəsizlik və sa ni tariya qaydala rı na riayətetmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə
olunması tövsiyə olunur.
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20-cи мювзу. Balığın isti emalı. Balıq yeməkləri
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Balığın emalı üçün uyğun emal texnologiyaları
seçir (1.2.3.). 2. Balıqdan müxtəlif yeməklərin hazırlanması texnologiyasını
şərh edir (1.3.1.). 3. Balıqdan yemək hazırladıqda tərtibat bacarıqları haqqında fikirlərini bildirir (1.3.2.). 4. Birgə fəaliyyət bacarıqları nümayiş etdirir (1.3.3.).

А

Beyin həmləsi, müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək
tövsiyə olunur.
Təzə və köhnə balıqların təsvirləri ilə slaydlar,
balığın müxtəlif isti emalı növləri və videoyazılar,
dərslik, iş vərəqləri kimi
resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi
üsulundan istifadə edərək
şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Hansı balıq yeməklərini tanıyırsınız?
2. Bunlardan hansı isti
yeməklərdir?
3. Siz balıqdan hansı
yeməklərin hazırlanması
üsulunu bilirsiniz?
Şagirdlərin suallara cavabları lövhədə qeyd edilir.

А

Б

Müəllim şagirdlərə mətnin dərslik üzrə oxusunu
tapşırır. Sinif qruplara bölünür. Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar verilə bilər:
– Balığın təzəliyini necə müəyyən etmək olar?
– Cədvəlləri doldurun:
B

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Balığın isti emalı texnologiyası necə aparılır?
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İsti emal üsulu
Qaynadılma
Buğda bişirilmə

Emal texnologiyası

İsti emal üsulu
Qızardılma
Pörtlətmə

Emal texnologiyası

– Balığın sobada bişirilmə texnologiyasını izah edin. Balığın isti emalı zamanı hansı sanitar-gigiyenik qaydalara riayət etmək lazımdır?
Burada «Həyat bilgisi» fənnindən 4.1.1. standartı ilə inteqrasiya yaratmaq
mümkündür.
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər qrup tərkibində, istərsə də fərdi
çalışan zaman diqqət mərkəzində saxlayır. Müəllim belə şagirdlərə tez-tez nəzarət
edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupdan bir nümayəndə ayrıca təqdimat edir,
sonra onlar bir-birinin işinə
münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını
dinləyir.
Müəllim tərəfindən
təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Balıq yeməklərinin
insan orqanizminə faydası nədədir?
2. Balığın keyfiyyətini
necə müəyyən etmək olar?
3. Hansı emal növündə
balığın tərkibində olan qidalı maddələr nisbətən
daha çox qalır?
4. Balıq yeməklərinin hazırlanmasında hansı isti emal
üsullarından istifadə edilir?
5. Balıq necə qaynadılır?
6. Balıq necə qızardılır?
7. Balığın pörtlədilmə
üsulu nədən ibarətdir?
8. Balıq sobada necə
bişirilir?
Ж

B

C

Ч

D

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha balığın təzəliyini müəyyən etməyin vacibliyi, balığın
müxtəlif isti emal üsulları haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən balığın isti emal texnologiyasını
izahetmə, uyğun emal texnologiyası seçmə, sanitar-gigiyenik qaydaları sadalama
kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.
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21-cи мювзу. Quş ətinin mexaniki mətbəx emalı texnologiyası
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Toyuğun bölünmə ardıcıllığını müəyyənləşdirir
(1.2.2.). 2. Toyuğu bölmək üçün uyğun emel texnologiyası seçir (1.2.3.).
3. Toyuğu hissələrə bölür (1.3.1.) 4. Birgə fəaliyyət bacarıqları nümayiş etdirir (1.3.3.).
А

Beyin həmləsi, müzakirə, BİBÖ kimi
iş üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Quşların, onların mexaniki mətbəx emalı üçün
alətlərin, quşun emalının
müxtəlif mərhələlərinin
təsviri olan slaydlar, dərslik, iş vərəqləri kimi resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi
üsulundan istifadə edərək
şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Siz ev quşları haqqında nə bilirsiniz?
2. Quş ətinin mətbəx
emalı haqqında daha nəyi
öyrənmək istəyərdiniz?
BİBÖ cədvəlinin ilk
iki sütununu doldurmaq
təklifini vermək olar.

Били- Истяйирям Юйрянрям
билям
дим

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Quşun mexaniki mətbəx emalı nədən ibarətdir?

82

А

Müəllim şagirdlərə mətnin dərslik üzrə
oxusunu tapşırır. Sinif qruplara bölünür.
Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar
verilə bilər:
– Hinduşka əti digər ev quşlarının ətindən nə
ilə fərqlənir?
– Cədvəlləri doldurun:
B

Emalın
mərhələsi
Dondurulmuş
toyuğun
donunun açılması
Oda verərək
ütmə

Emal
texnologiyası

Emalın mərhələsi
Başın, boyunun,
ayaqların və qanadların
kənarlaşdırılması
İçalatın təmizlənməsi
Yuma

B

C

Ч

D

Emal
texnologiyası

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir.
BİBÖ cədvəlinin sonuncu sütununu doldurmaq təklifini vermək olar.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan
qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən emal texnologiyasını izahetmə, iş yerini təşkiletmə, emal ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, təhlükəsizlik və sanitariya qaydalarına riayətetmə kimi qiymətləndirmə
meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.

– Yarımfabrikatlar nədir?
– Toyuğun bölünmə ardıcıllığını sadalayın.
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər
qrup tərkibində, istərsə də
fərdi çalışan zaman diqqət
mərkəzində saxlayır. Müəllim
belə şagirdlərə tez-tez nəzarət edərək onların işinin
icrası ilə maraqlanmalı,
lazım gələrsə, kömək
etməlidir.
Hər qrupdan bir nümayəndə ayrıca təqdimat edir,
sonra onlar bir-birinin işinə
münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını
dinləyir.
Müəllim tərəfindən
təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların
verilməsi tövsiyə olunur:
1. Ev quşunun əti nə
üçün faydalıdır? 2. Hinduşka əti digər ev quşlarının ətindən nə ilə fərqlənir? 3. Toyuq ətinin tərkibində hansı qida maddələri var? 4. Hansı əməliyyatlar toyuğun mexaniki mətbəx emalına daxildir? 5. Toyuğun donu necə açılır? 6. Toyuq odda
necə ütülür? 7. Toyuğun
içalatının təmizlənməsi
necə yerinə yetirilir? 8. Toyuğun hissələrə bölünmə
ardıcıllığı necədir?
Ж
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22-cи мювзу. Ətin mexaniki emalı texnologiyası
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Ətin mexaniki emalı texnologiyasını izah edir
(1.1.1.). 2. Ətin emalı üçün uyğun emal texnologiyası seçir (1.2.2.). 3. Ətin
mexaniki emalı ilə əlaqədar təhlükəsizlik və sanitariya qaydalarını sadalayır (1.3.4.).

А

Beyin həmləsi, müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək
töv siyə olunur.
Dərslik, iş vərəq lə ri,
müxtəlif heyvanların cəmdəklərinin təsviri ilə
slaydlar, müxtəlif ətlərin
təsviri ilə slaydlar (heyvanın yaşı ilə, rəngi ilə fərqlənən), qoyun cəmdəyinin mətbəx bölünməsi
sxemi kimi resurslardan
istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək şagirdlərə aşağıdakı
suallarla müraciət edə
bilər:
1. Siz hansı iribuynuzlu heyvanları tanıyırsınız?
2. Azərbaycan mətbəxində ən çox hansı heyvanın ətindən istifadə edilir?
Şagirdlərin suallara cavabları lövhədə qeyd edilir.

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Ətin mexaniki emalı texnologiyası nədən ibarətdir?
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А

Б

B

Müəllim şagirdlərə mətnin dərslik üzrə
oxusunu tapşırır. Sinif qruplara bölünür.
Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri
paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı tapşırıq verilə bilər:
– Cədvəlləri doldurun:

Ətin növü

Xüsusiyyətləri (ətin rəngi,
piyin rəngi, ətin quruluşu)

Ətin növü
Dana əti

Mal əti
Yaşlı inək və
öküz əti

Qoyun əti

B

Ъ

Ч

D

Xüsusiyyətləri

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına
yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha
ətin mexaniki emalı texnologiyası, ətin bölünməsi
zamanı təhlükəsizlik qaydaları haqqında danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan
qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabı qiymətləndirilərkən emal texnologiyasını izahetmə, iş yerini təşkiletmə, uyğun emal texnologiyası seçmə, təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına riayətetmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.

Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər
qrup tərkibində, istərsə də
fərdi çalışan zaman diqqət
mərkəzində saxlayır. Müəllim belə şagirdlərə tez-tez
nəzarət edərək onların
işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupdan bir nümayəndə ayrıca təqdimat edir,
sonra onlar bir-birinin işinə
münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.
Ж

Müəllim tərəfindən
təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı sualların verilməsi
tövsiyə olunur:
1. Ət nə üçün qiymətli
ərzaq hesab edilir?
2. Ətin qida dəyəri nədən ibarətdir?
3. Hansı ət növləri daha çox istifadə edilir?
4. Əti hansı əlamətlərinə görə fərqləndirirlər?
5. Ətin mexaniki emalı
texnologiyasına nə daxildir?
6. Qoyun cəmdəyi hansı hissələrə bölünür?
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23-cц мювзу. Duru yeməklərin hazırlanma texnologiyası
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Duru yeməklərin hazırlanma texnologiyasını izah
edir (1.1.1.). 2. Duru yeməklərin hazırlanması üçün iş yerinin təşkili haqqında
fikirlərini bildirir (1.2.1.). 3. Duru yeməklərin hazırlanması ardıcıllığını müəyyənləşdirir (1.2.2.). 4. Duru yeməklərin hazırlanması üçün uyğun texnologiya
seçir (1.2.3.).

А

Beyin həmləsi, müzakirə, klaster, problemli vəziyyət kimi iş
üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri,
müxtəlif şorbaların, duru
yeməklərin hazırlanması
üçün lazım olan ərzaqların təsviri ilə slaydlar kimi resurslardan istifadə
etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi
üsulundan istifadə edərək
şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
1. Hansı yeməkləri «birinci» yeməklər adlandırırlar?
2. Siz hansı «birinci»
yeməkləri tanıyırsınız?
3. Azərbaycan mətbəxinin hansı yeməklərini
«birinci» yeməklərə aid
etmək olar?
Şagirdlərin suallara cavabları lövhədə qeyd edilir.
ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Duru yeməklərin hazırlanma texnologiyası necədir?
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А

Б

B

Müəllim şagirdlərə mətni dərslik üzrə oxumağı tapşırır. Sinif qruplara bölünür. Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri
paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar
verilə bilər:
– Şorba nədir və onun xeyri nədədir?
– Cədvəli doldurun:

Şorbanın Xarakteris– İsti şorbaların hazırlanmasının ümumi prinnövü
tikası
siplərini sadalayın.
Şəffaf
– Klaster üsulu ilə sizə məlum olan Azərbaycan
Qatışıqlı
milli mətbəxinin duru yeməklərini və onların hazırlanma texnologiyasını sadalayın.
Püreşəkilli
– Dadlı şorba hazırlanması və C vitamininin qorunması üçün hansı qaydalara riayət etmək lazımdır?

B

C

Ч

– Şorbaların əsasını nə
təşkil edir?
– Qatışıqlı şorbalara
qarnir əlavə edilir?
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər qrup tərkibində, istərsə
də fərdi çalışan zaman
diqqəti mərkəzində saxlayır. Müəllim belə şagirdlərə tez-tez nəzarət
edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək etməlidir.
Hər qrupdan bir nümayəndə ayrıca təqdimat
edir, sonra onlar bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin
təqdimatını dinləyir.

D

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları ümumiləşdirir. Bir daha duru yeməklərin xeyri haqqında və daha yaxşı dad almaq
üçün əməl etmək lazım olan qaydalar haqqında danışır. Qiymətləndirmə pedaqoji
mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına müvafiq aparılır. Hazırlanma texnologiyasını izahetmə, hazırlanma texnologiyasını müəyyənləşdirmə, tərtibat bacarıqlarını nümayiş etdirmə, təhlükəsizlik və sanitariya qaydalarına əməletmə kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə edilir.
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ПАРЧАНЫН ЕМАЛЫ ТЕХНОЛОЭИЙАСЫ

24-cц мювзу. Süni və sintetik liflərdən parçalar
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Süni və sintetik liflərin istehsalı texnologiyasını izah
edir (1.1.1). 2. Kimyəvi liflərin hazırlanma ardıcıllığını sadalayır (1.2.2.).

А

Beyin həmləsi, müzakirə, BİBÖ kimi iş
üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri,
sintetik və süni liflərdən
hazırlanmış kəsikləri, kimyəvi liflərin istehsalı prosesinin təsviri ilə slaydlar,
süni və sintetik parçalardan tikilmiş geyimlərin
təsviri ilə slaydlar kimi
resurslardan istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi
üsulundan istifadə edərək
şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
– Süni və sintetik parçalar
haq qında nə bilirsiniz?
Daha nəyi bilmək istəyərdiniz?
BİBÖ cədvəlinin ilk
iki sütununu doldurmaq
təklifin vermək olar.

Били- Истяйирям Юйрянрям
билям
дим

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Süni liflər necə istehsal
edilir?
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А

Б

B

Müəllim şagirdlərə mətnin dərslik üzrə
oxusunu tapşırır. Sinif qruplara bölünür.
Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri
paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar
verilə bilər:
– Kimyəvi liflərin emal mərhələlərini sadalayın.
– Cədvəlləri doldurun:

Lifin
növü

Alınması
Xarici
Çatışmayan
Üstünlükləri
üçün xammal görünüşü
cəhətləri

Yanma
xüsusiyyəti

Lifin
növü
Asetat və
ümasetat

Alınması
Xarici
Çatışmayan
Üstünlükləri
üçün xammal görünüşü
cəhətləri

Yanma
xüsusiyyəti

Lifin
növü

Alınması
Xarici
Çatışmayan
Üstünlükləri
üçün xammal görünüşü
cəhətləri

Yanma
xüsusiyyəti

Viskoz lifi

Poliamid
liflər
Elastan
liflər
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər qrup tərkibində, istərsə də
fərdi çalışan zaman diqqəti mərkəzində saxlayır. Müəllim belə şagirdlərə teztez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək
etməlidir.
Hər qrupdan bir nümayəndə ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə
münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.
Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı
sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Kimyəvi toxuculuq liflərinin istehsal texnologiyası necədir?
2. Kimyəvi liflərin istehsalı üçün xammal nədir?
3. Parçaların lif tərkibini nə üçün bilmək lazımdır?
4. Süni və sintetik liflər üçün xammal nədir?
5. Viskoz parçalar hansı xüsusiyyətlərə malikdir?
6. Sizin qarderobunuzda hansı parçalardan hazırlanmış geyimlər üstünlük
təşkil edir?
Ж

D

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları
ümumiləşdirir. BİBÖ cədvəlinin üçüncü sütununu doldurmaq təklifini vermək
olar.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına
müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən istehsal texnologiyasını izahetmə, hazırlanma ardıcıllığını sadalama kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.
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25-cи мювзу. Əl ilə yerinə yetirilən tikiş əməliyyatları
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Əl ilə yerinə yetirilən tikiş əməliyyatlarının texnologiyasını
izah edir (1.1.1.). 2. Əl ilə yerinə yetirilən tikiş əməliyyatları üçün iş yerini təşkil edir
(1.2.1.). 3. Əl ilə yerinə yetirilən tikiş əməliyyatlarının ardıcıllığını müəyyənləşdirir
(1.2.2.). 4. Verilmiş materialdan mürəkkəb detalları olan məmulat hazırlayır
(1.3.1.). 5. Tikiş əməliyyatlarını yerinə yetirdikdə tərtibat bacarıqları nümayiş
etdirir (1.3.2.). 6. Tikiş əməliyyatlarını yerinə yetirərkən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edir (1.3.4.).

А

Beyin həmləsi, müzakirə, BİBÖ, problemli vəziyyət kimi iş
üsullarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri,
sap, iynə, qayçı, parça kəsikləri kimi resurslardan
istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi
üsulundan istifadə edərək
şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət edə bilər:
– Tikmə işləri haqqında nə bilirsiniz? Daha nəyi öyrənmək istəyərdiniz?
BİBÖ cədvəlinin ilk iki
sütununu doldurmaq təklifini vermək olar.

А

Б

Били- Истяйирям Юйрянрям
билям
дим
Müəllim şagirdlərə mətnin dərslik üzrə
oxusunu tapşırır. Sinif qruplara bölünür.
Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar
verilə bilər:
B

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Hansı tikiş əməliyyatları əl ilə yerinə yetirilir?
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– Basdırma tikişi nədir? Detalın kənarı basdırma tikişinə necə hazırlanır?
– Cədvəlləri doldurun:
Tikişin növü

Düz tikiş
Çəpinə tikiş

Yerinə yetirilmə
texnologiyası

Tikişin növü

Yerinə yetirilmə
texnologiyası

Xaçvarı tikiş
Köbələrin tikilməsi

– Köbənin biçilmə texnologiyasını izah edin.
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər qrup tərkibində, istərsə də
fərdi çalışan zaman diqqət mərkəzində saxlayır. Müəllim belə şagirdlərə tez-tez
nəzarət edərək, onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək
etməlidir.
Hər qrupdan bir nümayəndə ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə
münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Ж

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı
sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Məmulatların tikilməsi zamanı hansı qatlama tikişindən istifadə edilir?
2. Düz qatlama tikişi çəpəki qatlama tikişindən nə ilə fərqlənir?
3. Çəpəki köbə necə biçilməlidir?
4. İki hissədən ibarət çəpəki köbəni necə hazırlamaq olar?

Д

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları
ümumiləşdirir. BİBÖ cədvəlinin sonuncu sütununu doldurmaq təklifini
vermək olar.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına
müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən tikmə əməliyyatlarının texnologiyasını izahetmə, iş yerini təşkiletmə, basdırıb tikmənin ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, basdırıb tikmənin uyğun texnologiyasını seçmə,
basdırıb tikmə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayətetmə kimi qiymətləndirmə
meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.

Ç

Müəllim dərslikdə verilən praktik işin yerinə yetirilməsi haqda
tövsiyələrini verir.
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26-cы мювзу. Naxışvurma texnologiyası
ДЯРСИН МЯГСЯДИ: 1. Naxışvurma texnologiyasını izah edir (1.1.1.).
2. Naxışvurmanın ardıcıllığını müəyyənləşdirir (1.2.2.). 3. Naxışvurma üçün
alətləri sadalayır (2.1.1.).

А

Beyin həmləsi, müzakirə kimi iş üsullarından istifadə etmək
tövsiyə olunur.
Dərslik, iş vərəqləri,
naxışvurma üçün iynə və
saplar, gərgah, müxtəlif
naxış növlərinin təsviri ilə
slaydlar kimi resurslardan
istifadə etmək olar.
Müəllim beyin həmləsi üsulundan istifadə edərək şagirdlərə aşağıdakı
suallarla müraciət edə
bilər:
1. Geyim və ya məişət
əşyalarını necə bəzəmək
olar?
2. Naxışvurma üçün
hansı materiallardan istifadə edilir?
3. Sizə hansı naxışvurma növləri məlumdur?
Şagirdlərin suallara
cavabları lövhədə qeyd
edilir.

ÒßÄÃÈÃÀÒ ÑÓÀËÛ

Naxışvurmanın texnologiyası necədir?
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A

Б

Müəllim şagirdlərə mətnin dərslik üzrə
oxusunu tapşırır. Sinif qruplara bölünür.
Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə iş vərəqləri paylanılır.
İş vərəqlərində aşağıdakı sual və tapşırıqlar
verilə bilər:
– Sapın parçanın üzərində bərkidilmə texnologiyasını izah edin.
– Cədvəli doldurun:
B

Tikişin növü

Müxtəlifliyi

Naxışvurma
texnikası

İynənin
istiqaməti

«iynə
qabağa»

– Su tikişi ilə naxışvurma texnologiyasını izah edin.
– Zəncir tikişi ilə naxışvurma texnologiyasını izah edin.
Müəllim təlimdə çətinlikləri olan şagirdləri istər qrup tərkibində, istərsə də
fərdi çalışan zaman diqqət mərkəzində saxlayır. Müəllim belə şagirdlərə teztez nəzarət edərək onların işinin icrası ilə maraqlanmalı, lazım gələrsə, kömək
etməlidir.
Hər qrupdan bir nümayəndə ayrıca təqdimat edir, sonra onlar bir-birinin işinə
münasibət bildirirlər. Müəllim şagirdlərin təqdimatını dinləyir.

Ж

Müəllim tərəfindən təşkil olunan müzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı
sualların verilməsi tövsiyə olunur:
1. Naxışvurma nədir?
2. Naxışvurma harada tətbiq edilir?
3. Cüt sayda saplarla naxışvurma zamanı hansı sap bərkitmə üsulunu tətbiq
etmək daha rahatdır?
4. Saplar necə bərkidilir?
5. Siz hansı tikiş növlərini tanıyırsınız?
6. «İynə qabağa» tikişi necə yerinə yetirilir?
7. «İynə qabağa» tikişinin hansı növləri var?

D

Müəllim şagirdlərin diqqətini tədqiqat sualına yönəldir və cavabları
ümumiləşdirir. Bir daha müxtəlif tikişlərin naxışvurma texnologiyası,
naxışvurma zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyin vacibliyi haqqında
danışır.
Qiymətləndirmə pedaqoji mətbuatda dərc olunan qiymətləndirmə qaydalarına
müvafiq aparılır. Şagirdlərin cavabları qiymətləndirilərkən naxışvurma texnologiyasını izahetmə, iş yerini təşkiletmə, naxışvurmanın ardıcıllığını müəyyənləşdirmə, naxışvurma üçün uyğun texnologiya seçmə, təhlükəsizlik qaydalarına
riayətetmə, naxışvurma üçün alətləri sadalama kimi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə olunması tövsiyə olunur.

93

LÜĞƏT

Kronşteyn – divara bənd edilmiş altlıq, dayaq
Zamaskalama – boşluqları xüsusi materiallarla doldurma
Mexanizm – maşının, aparatın və s. daxili quruluşu
Oymaq – çarxların içərisində sürtünməni azaltmaq üçün metal halqa
Fosfor – tez alışan və işıqverən kimyəvi element
Tar – ağacdan hazırlanmış kiçik qalınlıqlı tircik
Rasion – müəyyən müddət üçün verilən yemək və ya yem norması
Təknə – heyvan və quşlara su vermək üçün qab
Avitaminoz – yeyintidə vitaminlərin azlığı nəticəsində törəyən xəstəlik
Dezinfeksiya – xüsusi dərmanlar vasitəsilə yoluxucu mikrobların məhv edilməsi
və ya zərərsizləşdirilməsi
Konduktor – vaqonlarda nizama baxan, bilet satan və yoxlayan işçi
Lokomotiv – rels üzərində işləyən və vaqonları hərəkətə gətirən maşın (parovoz,
teplovoz, elektrovoz)
Transportyor – yükün yerini dəyişdirmək üçün xüsusi qurğu
Qasnaq – intiqal qayışını hərəkətə gətirən çarx
Planşayba – işlənəcək materialı dəzgahda bənd etmək üçün tərtibat
Konstruksiya – tikintinin, maşın və s. quruluşu
Ştopor – mexanizmin hərəkət edən hissələrini dayandırmaq və bu vəziyyətdə
saxlamaq üçün qurğu
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