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Xülasə 

Məqalədə fizika fənninin tədrisi zamanı bəzi mövzulara aid araşdırmaların aparılması 

metodikasından bəhs edilib. Burada “Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət. Təcil” mövzusuna dair dərs 

nümunəsi verilmişdir. Mövzunun tədrisində iş vərəqlərindən istifadə edilmiş, həmçinin mövzunun 

tədrisində şagirdlərdə qrafik bacarıqların inkişafı üçün funksional asılıqların qurulmasının vacibliyi 

göstərilmişdir. 

Tədqiqatda “Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət. Təcil” mövzusunun daha asan mənimsənilməsində 

kompüter texnologiyasından istifadənin imkanları araşdırılmışdır. 
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Research methodology on the subject "Rectilinear variable speed motion. 

Urgent" ın X class 

 

Abstract 

In the article, the methodology of researching some subjects during the teaching of physics was 

discussed. Here is an example of a lesson on the topic" Rectilinearvariable speed motion. Urgent". 

Worksheets were used in the teaching of the subject, and the importance of building functional 

dependencies for the development of graphic skills in students was shown in the teaching of the 

subject. 

In the study, the possibilities of using computer technology in easier mastering of the topic 

"Rectilinear variable speed motion. Urgent" were investigated. 

Keywords: physics, variable-speed motion, teacher, student, graph dependence 

 

Giriş 

Son dövürlərdə ümumi orta təhsil məktəblərində şagirdlərin idrak maraqlarının, yaradıcı 

təfəkkürünün və müstəqil əqli iş bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi problemləri aktualdır. Fizika 

fənninin tədrisi zamanı bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. 

Hər bir elm praktiki ehtiyac yarandıqda, konkret, xüsusi obyekt və tədqiqat predmeti müəyyən 

edildikdə meydana çıxır. Son illərdə şagirdlərin təkcə təhsil və tərbiyəsinə deyil, həm də onların 

inkişafına xüsusi diqqət yetirilir, ona görə də fizikanın tədrisi metodikasının predmeti fizikanın 

tədrisinin nəzəriyyəsi və praktikası kimi başa düşülməlidir. 

Fizikanın tədrisi metodlarının öyrənilməsinin obyekti və predmeti fizika üzrə tədris prosesi, o  

cümlədən müəllim və şagirdlərin birgə fəaliyyəti, məqsədləri, məzmunu, metodları, tədris vasitələri, 

onun təşkili formalarıdır. 

Müasir sosial-iqtisadi şəraitdə şagirdlərin idrak maraqlarının, yaradıcı təfəkkürünün və müstəqil 

əqli iş bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi problemləri aktualdır. Bu baxımdan müəllim tez-tez özünə 

sual verməli olur ki, “Təhsil prosesi necə təşkil edilməlidir ki, şagird üçün hər bir dərs elmi kəşfə 
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oxşasın, bu onun üçün əhəmiyyət kəsb edirmi ?!” (1). Ümumiyyətlə, müəllimin qarşısında 

şagirdlərdə idrak maraqlarının inkişafı, müxtəlif fəaliyyət sahələrində problemləri müstəqil həll 

etmək bacarığı, tədqiqat bacarıqları üçün lazımi şərait yaratmaq vəzifəsi durur. Bundan əlavə, 

müəllim uşaqlarda fizikaya dair elmi bilikləri formalaşdırmalıdır. 

Kinematika orta məktəb fizikası kursunda “Mexanika” bölməsinin öyrənilməsinə başlayır, bu 

mövzuda cisimlərin əsas hərəkət növləri bu hərəkətlərin xarakterik xüsusiyyətlərini müəyyən edən 

səbəblər nəzərə alınmadan öyrənilir. Məktəb fizikası kursunun digər mövzuları arasında kinematika 

xüsusi yer tutur. Əsas məktəbdə kinematik xüsusiyyətlər “Cisimlərin hərəkəti və qarşılıqlı təsiri”,  

“Mexanik hadisələr” və ya “Cismlərin qarşılıqlı təsiri” bölməsində nəzərdən keçirilir. Hərəkətin 

təsviri trayektoriya boyunca maddi nöqtənin keçdiyi yoldan istifadə etməklə təqdim olunur (Detlaf, 

1973:65). 

Bunun üçün ilkin olaraq “mexaniki hərəkət”, “maddi nöqtə”, “trayektoriya”, “yol” anlayışları 

nəzərdən keçirilir. Eyni zamanda, onlar bir cismin digərinə nisbətən hərəkətini nəzərə alaraq, 

keyfiyyət səviyyəsində hərəkətin nisbiliyi anlayışını formalaşdırmağa başlayırlar. Əsas məktəb 

fizikası kursunda əksər müəlliflər iki növ hərəkəti nəzərdən keçirirlər: düzxətli bərabərsürətli və 

dəyişənsürətli hərəkət. Bu hərəkət növlərini nəzərdən keçirərkən “sürət” anlayışı, onun tərif üsulu, 

sürətin ölçü vahidləri təqdim olunur. Sürət əvvəlcə skalyar kəmiyyət kimi daxil edilir, sonra isə ona 

istiqamət təyin edilir. Dəyişənsürətli hərəkəti öyrənərək, orta sürət anlayışı və onun təyini üsulu  

təqdim olunur. 

Dəyişənsürətli hərəkət ˗ bərabər zaman fasilələrində müxtəlif yerdəyişmələr icra edən cismin  

hərəkətidir. Belə hərəkəti xarakterizə etmək üçün orta sürət anlayışından istifadə olunur (Qocayev,  

2011:65-70; Murquzov, Abdurazaqov, Əliyev, 2017:21-24). Apardığımız araşdırmaya əsasən 

“Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət” mövzusuna aid dərs nümunəsi göstərək. 

Mövzu: Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət 

Standart: 1.1.3. Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə şərh edir. 

1.1.4. Mexaniki hərəkətə dair müşahidələrini ümumiləşdirib təqdim edir. 

Təlim nəticələri: 

● Mexaniki hərəkəti əlamətlərinə görə fərqləndirir. 

● Düzxətli dəyişənsürətli hərəkəti fərqləndirir. 

İnteqrasiya: C – 2.1.3. , İnf. 1.2.3. 

İş forması: Böyük və kiçik qruplarla iş. 

İş üsulu: Müzakirə, beyin həmləsi. 

Resurslar: İş vərəqləri, şəkillər, proyektor, kompüter, CD 

Dərsin gedişi ilk olaraq motivasiya , problemin qoyuluşu ilə başlayır. Müəllim proyektor 

vasitəsilə ekranda iki şəkil göstərir və şagirdlərə aşağıdakı sualla müraciət edir: 

 Zaman keçdikcə motosikletin sürəti necə dəyişir? 

 Bu halda zaman keçdikcə avtomobilin sürəti necə dəyişir? 
 

Şəkil 1. Şəkil 2. 

Şagirdlər birinci halda motosikletin sürətinin artdığını, ikinci halda isə azaldığını söyləyirlər və 

müəllim hər iki halda bir saniyədə sürət nə qədər dəyişdiyini onlardan soruşur. Yekunda belə 

hərəkəti bərabərsürətli hərəkət adlandırmaq olarmı? ‒ sualı ilə şagirdlərə müraciət edir. Tədqiqat  

sualı qoyulur: Vahid zamanda sürətin dəyişməsi necə təyin olunur? 

Tədqiqatın aparılması zamanı şagirdləri dörd qrupa bölünür və hər qrupa işçi vərəq paylanılır. 

Müəllim tərəfindən hazırlanan bu işçi vərəqlərindən birini nümunə olaraq göstərək. 
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İşçi vərəqi – 1 

 

Şəkil 3. 

 
1. Avtomobilin başlanğıc sürəti (𝖯0) nə qədərdir? 
2.Avtomobilin son sürəti (𝖯) nə qədərdir? 
3. Sürətin dəyişməsinə nə qədər vaxt (t) sərf olunub? 

4. Sürətin zamana görə dəyişməsini 𝖯−𝖯0 
𝑡 

ifadəsi ilə təyin edin. 

5. Təyin etdiyiniz bu ifadə təcil (a) adlanır. Deməli təcil sürətin vahid zamanda dəyişməsinə 
bərabər olan kəmiyyətdir. 

6. Təcilin vahidini təyin edin. 
İnformasiya mübadiləsi olaraq hər qrupun lideri öz işini yazı taxtasından asır və təqdim edir.  

Şagirdlərin təqdimatından sonra cavablar sistemləşdirilir və diqqətlərini dərslikdəki mətnə 
yönəldilir (Murquzov, Abdurazaqov, Əliyev, 2017:49-51). Şagirdlərə dərslikdəki mövzuya uyğun 
tətbiqetmə üsulu ilə məsələni həll etməyi tapşırılır və dərslikdən ev tapşırıqları verilir. 
Qiymətləndirmə prsesində dərsin təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini bu meyarlar üzrə 
qiymətləndirilir: izahetmə, fərqləndirmə, tətbiqetmə. Mövzunun tədrisi zamanı funksional 
asılılıqların qrafik şəklində təsviri də şagirdlərdə maraq oyadır, belə ki, funksional asılılıqların 
qrafik şəklində təsviri onların həm təfəkkürünün inkişafı, həm də fiziki hadisə və 
qanunauyğunluqları daha ətraflı başa düşmələri üçün əvəzsiz vasitədir. Qrafiklər fiziki 
qanunauyğunluqların gedişini həndəsi şəkildə əyani surətdə açır. Qrafik fiziki prosesin baş verməsi 
dinamikasını və xarakterini aydın göstərməyə və ya fiziki kəmiyyətlərin bu və ya digər şərt 
daxilində dəyişməsini, fizikanın tədrisinin əyaniliyini artırmağa imkan verir və qrafik kəmiyyətlər  
arasında funksional asılılıqları öyrənməyə kömək edir (6). Hərəkət qrafiklərinin qurulması ilə fiziki 
hadisələrin faktiki kompüter modelləşdirməsini və eyni zamanda Excel elektron cədvəl mühitində 
işləməyi öyrənməyə başlamaq da məqsədəuyğundur. 

Nəticə 
X sinifdə “Düzxətli dəyişən sürətli hərəkət. Təcil” mövzusunun tədrisi zamanı müəllim dərsə 

maraqlı motivasiya, problemin qoyuluşu ilə başlayır. Dərsin gedişi yeni texnologiyaların tətbiqi 
əsasında reallaşdırılır. 

1. Şagirdlər təcili hesablamaq üçün lazım olan fiziki kəmiyyətləri təqdim olunmuş təsvir 
əsasında təyin etməyi bacarırlar. 

2. Hərəkətin modelləşdirilməsi üzrə dərslərin aparılması metodikası əsasən şagirdlərin 
kompüterlə işləməyə hazırlıq səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Mövzuların müasir texnologiyalara 
uyğun tədrisi şagirdlərdə dərsin asan mənimsənilməsinə kömək edir. 
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