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Ə.A.Quliyev. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə. Bakı “Nurlan” 

nəşriyyatı, 2009,       s. 

 

 Kitabda şagirdlərdə riyazi anlayışların formalaşdırılmasının, uyğun nəzəri və 

praktik materialın daha yüksək səviyyədə mənimsənilməsinin əsası olan 

ümumiləşdirmə adlanan fikri fəaliyyət kompleks (psixoloji, məntiqi, didaktik və 

metodik) təhlil edilir. Bunlarla yanaşı məktəb riyaziyyatının həmin təfəkkür 

əməliyyatı ilə əlaqədar müasir tələblər əsasında öyrənilmsəinin metodik sistemi 

verilir. 

Əsər orta məktəb şagirdləri və müəllimləri, abituriyentlər, ali məktəbin 

bakalavr və magistr pillələrinin tələbələri, riyaziyyatın tədrisini və şagirdlərin əqli 

fəaliyyətini inkişaf etdirməklə maraqlanan tədqiqatçı metodistlər üçün faydalı və 

münasibdir.  
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“Riyaziyyatı xüsusilə mühakimələrinin doğruluğuna və şübhəsizliyinə görə 

bəyəndim”      

     Dekart R. 

 

Giriş  

 

Elm və texnikanın müasir inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq riyaziyyatın 

məktəbdə öyrənilməsinin metodik sisteminin qarşılıqlı əlaqədar komponentlərinin 

dünyəvi meyllər baxımından yeniləşdirilməsi probleminin həllində ümumiləşdirmə 

adlanan təfəkkür əməliyyatı xüsusi yer tutur. 

Müasir istehsalat elmin son naliyyətlərinə əsaslanan texnika ilə təchiz edilir. 

Belə texnikanın yaranması və istifadə olunması mütəxəssislər qarşısında olduqca 

yüksək tələblər qoyur. Onların peşə hazırlığı lazımi həcmdə, sistematik və ardıcıl 

elmi biliklərə, habelə ümumi əqli inkişafın müvafiq səviyyəsinə əsaslanmalıdır. 

Ümumi orta təhsilin məzmununun, informasiyalı cəmiyyətin çağırışına 

cavab verən, yeniləşdirilməsinin dəyişməz yeni mərhələsi, həm ümumtəhsil, həm 

də peşə təhsili sahəsində riyazi-informatik təhsilin məzmununun inkişafının yeni 

təmayülünün yaranmasının bütün cəhətləri dərin nəzəri düşünmə ilə, lakin 

məsuliyyətli qərarlar əsasında qurulmalıdır. 

İstehsalatın və informasiyalı cəmiyyətin bu tələblərinin ödənilməsinin 

zəruriliyi şagirdlərdə dünyanı daha da dərindən dərk etmək, onda yeni-yeni 

prosesləri, obyektlər arasında qarşılıqlı münasibətləri müəyyənləşdirmək, müstəqil 

düşünmək, təlim məsələlərini həll edərkən nə isə yeni, ona məlum olmayan bir fakt 

kəşf etmək qabiliyyətinin inkişafına gətirilir. Bununla yanaşı məktəb riyaziyyat 

kursunun tədrisinin hazırki elmi-texniki tərəqqiyə qədər yaranmış məqsədi, 

məzmunu, metodları, formaları və vasitələri – həyatın yeni tələblərini tam ödəmir. 

İnformasiyalı cəmiyyətin müasir inkişaf mərhələsində onun qarşısına 

qoyulan əsas vəzifələrdən biri məktəb təlimini XXI əsrin elmi-texniki 

naliyyətlərinə uyğunlaşdırmaqdan ibarətdir. Bu məsələnin həllində bir neçə cəhət 

vardır. 
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Əvvəla, insan mədəniyyətinin fərdlər tərəfindən yaradılması və 

mənimsənilməsinin ümumi təbiəti, bu mənimsəmə formalarının tarixən dəyişməsi 

haqqında fəlsəfi sosial məsələ qarşıya çıxır. Sonra elmi təfəkkürün məntiqi 

strukturu diqqəti cəlb edir. Üçüncü qrup məsələlər problemin psixoloji cəhətinə 

aiddir. Bu hər şeydən əvvəl təfəkkürün növləri ilə ayrı-ayrı fərdlərin əqli 

fəaliyyətinin əlaqəsini müəyyənləşdirməkdir; konkret şəxsin zehni fəallığının 

müasir təfəkkürün inkişafına uyğun formalaşmasının şərtləri və qanunauyğunluqla-

rı məsələsidir.  

Bütün bunlar işin pedaqoji cəhətindən – fərdin  bəşər mədəniyyətini mənim-

səmə təbiətinin özünün bu və ya digər dərketmə təcrübəsini həyata keçirməklə, 

təlimin konkret “texnologiyasını” hazırlamaqdan ayrılmazdır. Yalnız göstərilən bu 

əsas cəhətlərin qarşılıqlı əlaqələndirilməsi sayəsində məktəb riyaziyyat kursunun 

öyrənilməsinin metodik sisteminin əsas ünsürlərini müasir elmi-texnikanın nailiy-

yətləri səviyyəsinə uyğunlaşdırmaq problemini məqsədəuyğun və səmərəli həll 

etmək olar. Bunun üçün bütün bilik sahələrində informasiya axınının olduqca 

güclü olduğu hazırki dövrdə və gələcəkdə məktəb riyaziyyatının ayrı-ayrı mövzu-

larının tədrisi ilə əlaqədar idrakın hər bir mərhələsində, təfəkkür formalarında, 

didaktik prinsipləri gözləməklə, ümumiləşdirmələr aparmaq zəruridir.  

Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat proqramının tələblərini 

yerinə yetirmək üçün şagirdlərdə ənənəvi təlim sisteminə nəzərən təfəkkürün daha 

yüksək səviyyəsi formalaşdırılmalıdır. Bu, qanunauyğunluğu müvafiq elmlər tərə-

findən idrakın məntiqi və nəzəriyyəsi kimi açıqlanan, müasir elmi-nəzəri təfəkkür 

səviyyəsində olmalıdır. Ənənəvi təlim sistemində didaktikanın elmilik prinsipinin 

mühüm yer tutduğu həmişə deyilmişdir. Lakin buna baxmayaraq onun məqsə-

dəuyğun reallaşdırılmasının müvafiq vasitəsi demək olar ki, yenə də yoxdur. Bu 

təlimin metodik sisteminin komponentləri, əsasən, şagirdlərdə empirik təfəkkürün 

əsaslarını və qaydalarını yaratmağa yönəldilmişdir. Bu da lazımdır, lakin hazırki 

səmərəli idrakın ən təsirli forması deyil. İndi ümumi intellektual bacarığın (analiz, 

sintez, ümumiləşdirmə, xüsusiləşdirmə və s.) formalaşdırılmasının zəruriliyi daha 

çox dərk edilməyə başlanmışdır. 
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Hazırda dünya təhsil sisteminin inkişafı prosesləri: 

1) əhalinin ümumi təhsil səviyyəsinin artırılması; 

2) vətəndaşların mədəni və peşə ixtisasları səviyyəsinə verilən tələblərin 

yüksəldilməsi; 

3) ümumi orta təhsil müddətinin artırılması ilə xarakterizə olunur. 

Ümumi orta təhsilin inkişafının müasir mərhələsinin xarakterik cəhətləri isə 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

1) Hamı üçün təhsil – müxtəlif tədris proqramları bütün şagirdlərin yüksək 

keyfiyyətli bilik almasına yönəldilməlidir; 

2) Ayrı-ayrı şagirdlərin və ümumilikdə cəmiyyətin maraq və tələblərinin 

nəzərə alınması; 

3) Valideynlərin sosial-iqtisadi və cəmiyyətdəki statusundan, cinsindən, 

milliyyətindən, dini əqidəsindən asılı olmayaraq şagirdlərin qabiliyyətinin 

maksimum inkişaf etdirilməsi; 

4) müvafiq çoxmillətli cəmiyyətlərin dəyəri və münasibətləri sisteminin 

inkişafı; 

5) şagirdlərin fərdi qabiliyyətlərini nəzərə alan və inkişaf etdirən, onlarda 

prosesual bacarıqları formalaşdıran şəxsiyyətə yönəldilmiş təhsil prosesi; 

6) gəncləri cəmiyyətdəki dəyişkən sosial şəraitə uyğunlaşdırmaq; 

7) ən müxtəlif regionlardan olan təbəqələr üçün biliyin və məlumatların 

münasibliyini təmin edən təhsilin açıq olması. 

İndi qabaqcıl ölkələrin əksəriyyətində məcburi əsas 10 illik və tam 12 illik 

orta məktəblər fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq standartlara görə ümumi orta təhsilin 

müddəti 12 ildən az olmamalıdır. 

Avropa Şurasının Universitet problemləri üzrə daimi konfransının hələ 

1992-ci ildə qəbul edilmiş bəyanatında ümumi orta təhsilin beynəlxalq təcrübəyə 

uyğun olaraq 12 il olması nəzərdə tutulmuşdur. İnkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyə-

tində (ABŞ, Kanada, Yaponiya, Fransa, İspaniya, Polşa və s.) ümumi orta təhsilin 

müddəti 12, Almaniya, İsveçrə, Çexoslavakiya, İtaliyada 13, Hollandiyada isə 14 
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ildir. Baltik ölkələrində, habelə Moldoviyada, Ukraynada, Belarusiyada, Özbəkis-

tanda da artıq 12 illik təhsilə keçilmişdir. 

Rusiyada və bizim ölkəmizdəki məktəblərdə məzmunca analoji proqram 10-

11 ildə öyrənilir ki, bu da şagirdlərin həddindən artıq yüklənməsinə və 

tədqiqatımız baxımından təlimin keyfiyyətinin aşağı səviyyədə olmasına səbəb 

olmuşdur. Bu vaxta qədər pedaqogika, psixologiya sahələrində, habelə riyaziyyatın 

və digər məktəb fənlərinin tədrisi metodikasına aid araşdırdığımız mövzu ilə 

əlaqədar az da olsa aparılmış tədqiqatlarda və metodik ədəbiyyatda göstərilən 

dünyəvi meyllər demək olar ki, nəzərə alınmamışdır. 

Görkəmli psixoloqların (L.S.Vıqodski, S.L.Rubinşteyn, J.Piaje, 

V.A.Krutetski, V.V.Davıdov, D.B.Elkonin, A.B.Petrakov, B.Q.Ananyev, 

V.P.Zinçenko, P.M.Yakovson, P.A.Şevaryev, Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə və b.), 

pedaqoqların (Q.U.Şukin, M.N.Skatkin, M.A.Danilov, M.U.Mahmudov, 

A.B.Zankov, N.Kazımov, B.Əhmədov və b), riyaziyyatçı pedaqoqların (C.Poya, 

A.N.Kolmoqorov, R.Dekart, J.Adamar, A.D.Aleksandrov, L.M.Fridman, 

V.Q.Boltyanski, N.İ.Vlenkin, Z.A.Skopets, A.M.Markuşeviç, B.A.Ağayev və b.)  

əsərlərində, bilavasitə mövzu ilə bağlı namizədlik dissertasiyalarında 

(P.M.Erdnyev, L.N.Landa, B.M.Turkin, İ.A.Burlayev, O.S.Kretinin, E.E.Sem-

yonov), orta məktəbdə fizikanın tədrisi metodikasına aid V.V.Multanovskinin, rus 

dilinin sistematik kursunun tədrisinə aid A.A.Trostensovanın doktorluq disserta-

siyalarında, habelə riyaziyyatın tədrisi metodikasına aid bir sıra tədqiqat işlərində 

(N.V.Miniçkina, A.D.Peotski, D.V.Manayeviç, L.K.Okunyev, K.V.Zobkova, 

V.A.Qusyev, P.O.Smorjyevski, N.A.Tereşin, Q.U.Saransev, Y.M.Kolyaqin, 

B.Voloviç, D.İ.İkramov, İ.U.Qrudenov, A.Q.Mordkoviç, Q.L.Lukankin və b.) 

ümumiləşdirmə ilə əlaqədar faydalı fikirlər vardır. Lakin bunlar dünyada və ölkə-

mizdə aparılan məktəb islahatlarının tələbi baxımından kifayət deyildir. Dərsliklər 

və metodik ədəbiyyat da bu cəhətdən olduqca nöqsanlıdır. 

Maraqlıdır ki, Nəsrəddin Tusi ümumiləşdirmə ilə əlaqədar fikir söyləmişdir: 

“Azlıq – təcrübədə maymaqlıq, aldanmaq, zərərə batmaq, nəzəriyyədə isə 

korafəhmlik, hadisələrin mahiyyətini başa düşməmək, ümumiləşdirmə və mücər-
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rədləşdirmədə zəiflik kimi işlərdə təzahür edir” [14]. Azərbaycanda riyaziyyatın 

tədrisi metodikasına aid müdafiə olunmuş dissertasiyaların heç birində baxdığımız 

məsələ xüsusi problem kimi tədqiq edilməmişdir. Lakin bu işlərin bəzilərində 

(B.Ağayev, Ə.İbrahimov, K.Əsgərov, S.Nəsibov, İ.Əliyev, A.Adıgözəlov, 

S.Həmidov, N.Kazımov, T.Əliyeva, A.Nuruşov, B.Vəliyev, T.Mütəllimov, 

N.Nəsirov, A.Teymurov, İ.Əhmədov, S.Abbasov və b.) məsələnin zəruriliyi 

göstərilmişdir. Ölkəmizdə ilk metodist (və bizim hamımızın müəllimi) B.Ağayev 

riyazi anlayışların məhdudlaşdırılması və ümumiləşdirilməsinin mahiyyətini izah 

etmişdir. [1] Z.Qaralov doktorluq dissertasiyasında [27] qanunların öyrənilməsi 

baxımından ümumiləşdirmənin zəruriliyini göstərir, bununla əlaqədar məktəb 

fizika kursuna bir sıra yeni mövzuların daxil edilməsini lazım bilir. 

Uzaq və yaxın xaricdə, habelə ölkəmizdə riyaziyyatın tədrisində 

ümumiləşdirmə əsasən C.Poyanın işləri ilə əlaqədar olmuşdur. Bu sahədə aparılmış 

sonrakı araşdırmalar ona əsaslanmışdır. Beləliklə, ümumiləşdirmə riyaziyyatın əsas 

xüsusiyyətlərindən biri olduğundan, mücərrədləşdirmə və anlayışların yaranması 

prosesi ilə birlikdə insanın bütün əqli fəaliyyət növlərini xarakterizə etdiyindən, 

hazırda məktəbdə istifadə edilən proqram və dərsliklərdə bu təfəkkür əməliyyatına 

lazımi dərəcədə əhəmiyyət verilmədiyindən, ümumiləşdirmə və onun tətbiqlərinin 

öyrənilməsinin spesifik xüsusiyyətlərinin olmasına baxmayaraq, metodik və 

ümumi pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatda bunlar kifayət qədər nəzərə alınmadığından, 

ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin öyrənilməsi üzrə bütöv iş sistemi olmadı-

ğından və məktəblərdə bu cəhətə diqqət verilmədiyindən, orta məktəbdə riyaziyya-

tın tədrisində ümumiləşdirmənin şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişafında siste-

matik məntiqi əməliyyat olmasının müasir səviyyədə tədqiqini zəruri hesab edirik. 

Təqdim olunan monoqrafiyanın yazılmasında əsas məqsəd məktəb riyaziyyat 

kursunda mümkün ümumiləşdirmələrin yerini göstərmək, bu işin metodik siste-

mini vermək, şagirdlərdə elmi-nəzəri (mücərrəd) təfəkkürü inkişaf etdirməyin im-

kanlarını müəyyənləşdirməkdir. Tədqiqatın nəticələrinin şagirdlərin bilik və baca-

rıqlarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, onlarda riyazi mədəniyyətin, dünya-

görüşün, idrakın və məntiqi mühakimələrin inkişafına təsirini araşdırmaqdır. 
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Qoyulan ümumi məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı əsas vəzifələri yerinə 

yetirmək lazımdır. 

I. Riyaziyyat tədrisinin təkmilləşdirilməsinin əsas problemlərinin həllində 

hazırki kursda ümumiləşdirmənin rolunu müəyyənləşdirmək. Bununla əlaqədar 

olaraq:  

1) hazırki kursun əsasında duran prinsipləri göstərmək; 

2) ümumiləşdirmənin mahiyyətini və nəzəri əsaslarını şərh etmək; 

3) məktəb riyaziyyat kursunun ümumiləşdirmə ilə əlaqədar daha da 

təkmilləşdirilməsi və inkişafı istiqamətlərini göstərmək; 

4) məktəb riyaziyyat kursunda ümumiləşdirmənin növlərini 

müəyyənləşdirmək; 

5) riyaziyyatın təliminin müxtəlif mərhələlərində ümumiləşdirmənin nə 

vəziyyətdə olduğunu araşdırmaq, burada həmin təfəkkür əməliyyatının rolunu 

gücləndirməyin ehtiyatlarını açmaq; 

6) riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə konsepsiyasının ümumi psixoloji - 

didaktik, elmi əsasların müəyyənləşdirmək məqsədi ilə uyğun ədəbiyyatları təhlil 

etmək. 

II. Ümumiləşdirmənin digər elmi-tədqiqat metodları (analiz-sintez, 

müşahidə, induksiya-deduksiya, analogiya və s.) ilə əlaqədar riyaziyyatın 

tədrisində tətbiqlərini təhlil etmək. 

III. Məktəb riyaziyyat kursunun ayrı-ayrı mövzuları ilə əlaqədar ümumi-

ləşdirmə imkanlarını müəyyənləşdirmək, bu işin metodik sistemini vermək. 

IV. Hazırlanmış metodik sistemin elmi-pedaqoji dəyərini müəyyənləş-

dirmək, qiymətləndirmək məqsədi ilə eksperimentlər aparmaq, nəticəni təhlil edib 

ümumiləşdirmək. 

V. Tədqiqatın nəticələrinin kütləvi olaraq tətbiqinə nail olmaq, təlimin 

keyfiyyətinə bunun təsirini öyrənmək, metodik sistemin təkmilləşdirilməsinə aid 

müvafiq təkliflər vermək. 

Göstərilən məqsəd və vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün görkəmli alimlərin 

əsərlərinə istinad etmək lazım gəlmişdir. Habelə riyaziyyatın səciyyəvi xüsusiyyət-
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lərindən (mücərrədlik, məntiqilik, dəqiqlik, ümumilik, tətbiq sahəsinin genişliyi, 

bütün elmlər üçün anlayışlar verməsi), elmi-məntiqi metodlardan (müşahidə, 

təcrübə, müqayisə, analiz, sintez, analogiya, ümumiləşdirmə, xüsusiləşdirmə, 

induksiya, deduksiya), dialektik metodlardan (əksiliklərin vəhdəti, inkarı inkar, 

kəmiyyət və keyfiyyət əlaqələri, dünyanın vahidliyi), pedaqoji-psixoloji tədqiqat 

metodlarından (müşahidə, müsahibə, anket sorğusu, müqayisə, ümumiləşdirmə, 

eksperiment və sınaqdan keçirmə) istifadə etmişik. Bu metodları rəhbər tutaraq 

ümumiləşdirmə ilə əlaqədar dissertasiyaları, pedaqoji, psixoloji, məntiqi, metodik 

ədəbiyyatı, proqram və dərslikləri, şagirdlərin biliklərini, müəllimlərin işini təhlil 

edib ümumiləşdirmələr aparmışıq. Təqdim edilən kitab müəllifin 1967-ci ildən 

2008-ci ilə qədər məktəbdə habelə pedaqoji institutlarda və universitetlərdə 

riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə sahəsində apardığı uzun müddətli 

axtarışların nəticəsidir. Qoyulan problem üzərində işləmək tələbi və arzusu hələ 

“Axşam məktəblərində riyaziyyatın tədrisinin şagirdlərin əmək fəaliyyəti ilə 

əlaqələndirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası üzərində işlədiyim keçən 

əsrin 60-cı illərində yaranmışdır. Elə o vaxtlar belə bir fikir üzərində düşünürdüm 

ki, empirik və nəzəri (mücərrəd) təfəkkürün mahiyyəti, bunların münasibəti 

məsələlərini araşdırmaq, ikincinin təmiz riyaziyyatın mahiyyətini daha düzgün 

göstərdiyini əsaslandırmaq lazımdır.  

Tədqiqatın bütün mərhələlərində ümumiləşdirmə probleminin əsas riyazi 

nəzəriyyələrlə əlaqəsini öyrənib, sonra bunu məktəb səviyyəsində ümumiləşdir-

mələrlə birləşdirdik. Həmin mərhələlərdə riyazi nəzəriyyələrin orta məktəbdə 

öyrənilməsinin varislik variantını işləyib, bunların axtarış pedaqoji eksperiment-

lərində, şagirdlərlə dərnək işlərində, fakultetiv məşğələlərdə (Bakıdakı 13, 21, 54, 

158 saylı məktəblərdə) və gənc riyaziyyatçılar məktəbində (universitetimizdə də 

vaxtı ilə belə məktəb vardı və müəllif onun direktoru idi) tətbiq etdik. İşin 

hazırlanmasının bütün mərhələlərində əsas material eksperimental (axtarış-

müəyyənləşdirici, öyrədici və yoxlayıcı) tədqiqat yolu ilə alınmışdır. Bununla 

yanaşı eksperimentsiz araşdırma metodlarından da istifadə etmişik. 
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Elmi əsərlərdə, dərslik və dərs vəsaitlərində, metodik ədəbiyyatda təfəkkürlə 

əlaqədar şərh edilən psixoloji-didaktik fikirlərin təhlilinə daha çox diqqət vermişik. 

Məktəb təcrübəsində isə riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərdə ümumiləşdirici 

nəzəri (mücərrəd) təfəkkürün inkişafına az əhəmiyyət verilir. Bəzi hallarda şagird-

lərin, hətta tələbələrin (bakalavrların) təlimində geri qalmaları səbəbləri riyazi 

biliklərin mücərrəd olması ilə əlaqələndirilir. Bu da onu göstərir ki, nə psixoloji 

didaktikada, nə də riyaziyyatın tədrisi metodikasında kifayət qədər, xüsusi toplan-

mış və sistemləşdirilmiş belə faktlar yoxdur. Odur ki, işin I fəslində ənənəvi 

psixologiya, didaktikaya əsaslanan riyaziyyatın tədrisi metodikasında, ümumi-

ləşdirmənin və anlayışların təbiətinə görə, nəzəri və praktik materialın necə təqdim 

edilməsi tənqidi surətdə təhlil edilir. Araşdırdığımız fikirlərin mahiyyətini müfəssəl 

sənədləşdirmək lazım gəldi ki, bu da ədəbiyyat mənbələrinə daha çox əsaslanmaq 

tələbini yaratdı. Başqa sözlə, bu nöqteyi nəzərlərin xülasəsini onların müəlliflərinin 

“öz dilində” vermək lazım gəldi. Bununla əlaqədar riyazi təhsilin inkişafında 

dünyəvi meyllərə, bəzi xarici ölkələrdə riyaziyyatın tədrisi xüsusiyyətlərinə də 

müəllimlərin diqqətini cəlb etməyi lazım bildik. Bu kimi mənbələrin təhlili 

nəticəsində bizdə belə bir fikir yarandı ki, ümumiləşdirmə şagirdlərin tədris 

yükünü artırmadan onlarda riyazi mədəniyyətin yüksəldilməsinə səbəb ola bilir. 

Odur ki: 1) Məktəb riyaziyyat kursunun məzmununda ümumiləşdirmənin 

necə aparıldığını araşdırmaq və bunun əsasında onun metodik sisteminin 

təkmilləşdirilməsi imkanlarının öyrənilməsi; 2) orta məktəbdə riyaziyyatın ümumi-

ləşdirmə ilə əlaqədar tədrisi prosesi; 3) riyaziyyat müəllimlərinin şagirdlərlə, bu 

cəhətdən, apardığı işlərin səciyyəsi əsas araşdırma obyektimiz olmuşdur. 

Bununla da riyazi anlayışların, teoremlərin və düsturların öyrənilməsi üzrə 

təlim işinin ümumi priyomlarını, təfəkkürün ümumiləşdirici mücərrədləşdirmə 

əməliyyatı əsasında məktəb riyaziyyat kursunun propedevtik və sistematik tədrisi 

prosesini müfəssəl nəzərdən keçirməli olduq. 

İşdə əsas ideya – insanın əqli fəaliyyətində mühüm yer tutan ümumiləşdirmə 

prosesini, onun digər məntiqi-təfəkkür əməliyyatlarla əlaqəsini araşdırmaqla riyazi 

elmlərin inkişafının hazırki mərhələsinə uyğun səciyyəvi xüsusiyyətlərinin 
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əsaslarının öyrənilməsinin metodik sistemini müəyyənləşdirib təcrübəyə tətbiq 

etməklə, orta məktəb kursunun məzmunu və tədrisi metodikasını təkmilləşdirmək, 

şagirdlərin riyazi mədəniyyətinin yüksəldilməsinin zəruriliyinə diqqəti cəlb 

etməkdir. 

Beləliklə, məktəb riyaziyyat kursunun tədrisi metodikasında:  

1) ümumiləşdirmənin elmi-metodik prinsipləri müəyyənləşdirilmişdir; 

2) kursun nəzəri və praktik materialının ümumiləşdirmə metodu ilə 

tədrisinin mümkünlüyü öyrənilmiş, əsaslandırılmış və konkret nümunələrlə 

reallaşdırılmışdır; 

3) riyaziyyatın təliminin metodik sisteminin təkmilləşdirilməsi probleminin 

ümumiləşdirmələr ilə sıx əlaqədar olduğu və bu işin səmərəli həllində həmin 

əməliyyatın hansı səviyyədə aparılması göstərilmişdir;  

4) ümumiləşdirmənin səmərəli və faydalı olması üçün kursun bünövrə 

anlayışlarına (çoxluq, ədəd, funksiya, kəmiyyət, tənlik və bərabərsizlik, fiqur, 

çevirmələr) və elmi-məntiqi metodlara (riyazi anlayışlar, təriflər, təkliflər, analiz- 

sintez, isbat metodları, analogiya, zəruri-kafi şərt, induksiya-deduksiya, təsnifat) 

yanaşmanın xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir. Ayrı-ayrı riyazi faktların 

funksiya anlayışı ilə əlaqəli olmasının ümumiləşdirmədə rolu göstərilmişdir;  

5) Problemin pedaqoji, psixoloji, məntiqi və riyazi-metodik cəhətlərinin 

kompleks araşdırılması əsasında tədris fənni riyaziyyatla əlaqədar şagird şəxsiyyə-

tinin formalaşdırılması konsepsiyasında ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə əməliy-

yatlarının rolu müəyyən edilmişdir.  

6) Məktəb riyaziyyat kursunun konkret mövzuları nümunəsində şagirdlərə 

lazım olan ümumiləşdirmə bacarıqları seçilmiş, belə qabiliyyətin inkişaf etdirilmə-

sinin mümkünlüyü açılmış, bu işin metodik mexanizmi təklif edilmiş, ixtiyari 

proqramla işləmək şəraitində yerinə yetirilə bilən anlayışların tərifi, teoremlərin 

ifadəsi və isbatı, düsturların çıxarılması və məsələlər həlli, qanunauyğunluqların 

tapılması ilə əlaqədar həmin bacarıqların formalaşdırılmasının metodikası verilmiş-

dir; 
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7) Təlimin əsas funksiyalarının (öyrətmək, inkişaf etdirmək, tərbiyələn-

dirmək) dünyagörüş, idrak və məntiq baxımından yerinə yetirilməsində ümumiləş-

dirici mücərrədləşdirmənin rolu, onun idrak fəaliyyətinin inkişafında sistemləş-

dirici təfəkkür əməliyyatı olması əsaslandırılmışdır. 

Kitabda riyaziyyatın məktəbdə tədrisi prosesində ümumiləşdirmə 

əməliyyatının şagirdlərə öyrədilməsinin konkret metodikası verilir ki, bundan 

fənnin mənimsənilməsinin metodik sisteminin dünya standartlarına uyğun təkmil-

ləşdirilməsində və yeniləşdirilməsində istifadə etmək olar. 

Buradakı elmi-praktik nəticələrdən və tövsiyələrdən müvafiq tədqiqatlarda, 

məktəb proqramlarının, dərsliklərin, didaktik materialların, metodik vəsaitlərin, ali 

məktəbdə RİTM, elementar riyaziyyatın tədrisinin təkmilləşdirilməsində (seminar 

və praktik məşğələlərin hazırlanmasında və aparılmasında, kurs və buraxılış 

işlərinin yazılmasında, bakalavr və magistr hazırlığında), müəllimlərin gündəlik 

praktik fəaliyyətlərində istifadə etmək olar.  

İşdə aşağıdakılar geniş əhatə olunmuşdur.  

1. Riyazi anlayışların mühüm əlamətləri, bunların nəticələri və 

ümumiləşdirmələr sistemi formada təlimin dünyagörüş, idrak və məntiqi 

funksiyalarının yerinə yetirilməsinin nəzəri, metodoloji əsasları və didaktik 

prinsipləri 

2. Riyazi anlayışların tərifinə, teoremlərin ifadəsinə və isbatına, düsturlara, 

qaydalara və məsələlər həllinə ümumiləşdirmə əməliyyatı ilə yanaşmanın 

mahiyyəti və onu təlimdə səmərəli reallaşdırmağın metodik sistemi. 

3. Məktəb riyaziyyat kursunun əsas mövzularının tədrisində ümumiləşdirmə-

lərin tətbiqi, səviyyəsi, yeri və öyrənilməsi metodikası. 

4. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə bu məktəb fənninin yeniləşdiril-

məsi, təkmilləşdirilməsi və şagirdlərdə uyğun qabiliyyətin inkişafı üçün mühüm 

vasitədir. 

Təlim prosesində ümumiləşdirmə şagirdlərin riyazi qabiliyyətinin yüksəldil-

məsində sistematik məntiqi əməliyyatdır. Kitabdakı nəzəri və praktik material 
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həmin idrak əməliyyatından düzgün istifadə etmək və bununla da riyaziyyatı daha 

dərindən öyrənmək üçün olduqca faydalıdır.  

Öz lazımlı qeydləri və təklifləri ilə şagirdlərin həmin riyazi mədəniyyətinin 

yüksəldilməsində faydalı ola biləcək, bu kitabın daha da təkmilləşməsinə kömək 

edəcək, xeyirxah oxuculara qabaqcadan minnətdarlığımızı bildiririk. 
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“Riyaziyyat strukturlar və onların modelləri əsasında ümumiləşdirilmiş 

mücərrəd 1 aləmi öyrənir” 

N.Burbaki 

I FƏSİL  

 

Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə təcrübəsi, islahatlar və dünyəvi 

meyllər 

 

Kitabı hazırlayarkən son illərdə pedaqoji universitetlərdə və institutlarda 

riyaziyyatın pedaqogikasının tədrisi təcrübəsi, uyğun kafedraların rəy və qeydləri, 

keçmiş sovet və xarici ölkə pedaqoq, psixoloq, məntiqçi və metodistlərin elmi 

tədqiqatlarının baxdığımız mövzu ilə əlaqədar ən mühüm nəticələri, müvafiq 

fəlsəfi fikirlər nəzərə alınmışdır. Bütün bunlar axtarışlarımızın istiqamətlərini 

müəyyənləşdirmişdir. Odur ki, tədqiq etdiyimiz mövzu ilə əlaqədar ədəbiyyatı, 

proqram və dərslikləri, dissertasiyaları, inkişaf etmiş ölkələrdə riyaziyyatın tədrisi 

vəziyyətini təhlil etməyi zəruri sayırıq. Yüzillikləri arxada qoyub dövrümüzə qədər 

gələn və bəşəriyyət tarixində əbədi mövqe qazanan Nizami yaradıcılığında işıq, 

xeyir, gözəllik və ülviyyətdən bəhs edən misilsiz bədii psixoloji və bədii-sosioloji 

nümunələrində “zərrə”nin “küll” ilə əlaqəsi, “fərd” və “ümumi” münasibətləri 

yaxın şərq, o cümlədən Azərbaycan ictimai-fəlsəfi tarixinə bütün orta əsrlər boyu 

vüsətli təsir göstərən sufizmin mütərəqqi panteist görüşləri ilə əlaqədar olduqca 

parlaq tərənnüm edilmişdir. Bu fikir araşdırmalarımızda nəzərə alınmışdır. 

 

1.1. Pedaqoji-psixoloji, məntiqi ədəbiyyatda və fəlsəfədə ümumiləşdirmə 

əməliyyatının nəzərə alınması və vəziyyəti 

 

Təfəkkürün empirik nəzəriyyəsi artıq çoxdan ciddi tənqidə məruz qalmışdır. 

Bəzi pedaqoqlar, psixoloqlar və metodistlər şagirdlərin əqli fəaliyyətinin inkişafı 

                                                 
1  N.Burbakiyə görə “Riyaziyyat strukturlar və onların modelləri haqqında elmdir”. Burada “ümumiləşdirilmiş 
mücərrəd aləm” ifadəsinin olmasını məqsədəuyğun hesab edirik. 
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problemi ilə əlaqədar onun məhdudluğunu göstərmişlər. Məsələn, tədris fənlərinin 

qurulması üsullarını müəyyən edərkən alman pedaqoqu Q.Frebel bu nəzəriyyəni 

kənarlaşdırmağa çalışmışdır. Bütövlükdə həmin nəzəriyyəni qəbul edən rus 

pedaqoqu və psixoloqu K.D.Uşinski Hegelə əsaslanaraq “düşüncə” və “dərki” 

fərqləndirmişdir. Onun fikrincə dərrakəsiz ağıl fəlakətdir, dərrakə özünün şəxsi 

düşüncə proseslərini dərk etmənin nəticəsidir. 

Əqli fəaliyyətin ümumi xüsusiyyətləri baxımından təfəkkürün empirik 

nəzəriyyəsi pedaqoji-psixologiya sahəsində yazılmış bəzi əsərlərdə tənqid 

edilmişdir. Lakin təfəkkürün inkişaf nəzəriyyəsinin yaranması ilə əlaqədar 

ümumiləşdirmə və şagirdlərdə riyazi anlayışların formalaşdırılması problemləri 

üzərində daha çox dayananların nöqteyi nəzəri bizim üçün olduqca maraqlıdır. 

Keçmiş Sovet təfəkkür psixologiyasının inkişafında P.P.Blonskinin əsərləri 

böyük rol oynamışdır. [66]. O, ümumiləşdirmənin empirik nəzəriyyəsi mövqeyində 

durmuşdur. 

Ümumiləşdirmə və şagirdlərdə anlayışların formalaşdırılması ilə əlaqədar 

görkəmli psixoloqlardan L.S.Vıqotski, S.L.Rubinşteyn, J.Piajenin əsərlərinin 

böyük əhəmiyyəti vardır. 

L.S.Vıqotskinin (1896-1934) psixoloji nəzəriyyəsinin, hazırda da 

əhəmiyyətli olan, mühüm bir bölməsi varlığın insan şüurunda inikasının xüsusi bir 

üsulu kimi ümumiləşdirmənin quruluşunun, funksiyalarının və formalaşdırılması-

nın şərhindən ibarətdir [86]. O, təlimin elə xüsusiyyətlərini tapmağa çalışmışdır ki, 

bunun bir tərəfdən insanın fəaliyyətində əhəmiyyəti görünsün, digər tərəfdən isə 

tapılmış quruluşun variasiyalarını daha açıq şəkildə təqdim etmək mümkün olsun. 

Vıqotski belə bir obyekti tapdı. Bu, hərtərəfli inkişaf etmiş və insana müntəzəm 

təsir edən funksiya kimi nitq və təfəkkürdür. Filosofların, pedaqoqların və 

psixoloqların uzun əsrlik təcrübələrinin tədqiqatçıları bu funksiyalar haqqında 

verdikləri geniş məlumat əsasında onun spesifik məhsulu anlayışlarda öz əksini 

tapmış ümumiləşdirmələri ayırmaq mümkün oldu. L.S.Vıqotski özündən əvvəlki 

tədqiqatçılara istinadla təfəkkür və nitqin səbəb-genetik təhlilini vermiş, sözün 

mənasını və onun yüksək formasının yaranması xüsusiyyətlərini öyrənmişdir. O, 
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sözlərin mənalarının müxtəlif formalarının yaranmasındakı varisliyi və burada 

gizlənmiş ümumiləşmələri tapmaq kimi mürəkkəb bir məsələni tədqiq etmişdir, 

müxtəlif yaşlı uşaqlarda süni anlayışların yaranması proseslərini öyrənmiş, habelə 

məişət və elmi anlayışların formalaşmasını müqayisəli araşdırmışdır; Ümumiləş-

dirmənin, keyfiyyətcə özünəməxsus və bununla yanaşı genetik əlaqəli üç əsas 

pilləsini (sinkretlər, komplekslər və anlayışlar) ayırmışdır. 

L.S.Vıqotskinin ümumiləşdirmə və anlayışların əmələ gəlməsi problemləri 

ilə əlaqədar bir sıra müddəaları müasir psixologiya, habelə riyaziyyatın və infor-

matikanın tədrisi metodikası üçün elmi əhəmiyyətini saxlayır: 1) bu hər şeydən 

əvvəl problemin tədqiqat metodu kimi səbəb əlaqəsi-genetik təhlil ideyasıdır; 2) 

ümumi və xüsusinin əlaqəsinin müxtəlif növləri ilə əlaqəli olduğu üçün “şeylərin 

ümumiləşdirilməsi” və “fikirlərin ümumiləşdirilməsi” ni fərqləndirməyin zəruriliyi 

haqqında mühakimə; 3) nəzəri anlayışların psixoloji mexanizminə fikirlər, 

reflekslər, baş vermənin şərti və anlayışın özünün təbiətinin daxil edilməsi aktı. 

Ümumiləşdirmənin sinkretlər adlanan I pilləsi üçün obyektlər qrupunun 

xarici fəza yaxınlığına, aydın görünən əlamətlər və s. üzrə təsadüfi təəssürata görə 

kifayət qədər əsas olmadan birləşdirildiyi “əlaqəsiz əlaqəsi” səciyyəvidir. Obyekt-

lərin və münasibətlərin belə birləşdirilməsinə ibtidai və aşağı siniflərdə daha çox 

təsadüf olunur. 

Kompleks – ümumiləşdirmənin bir sıra müxtəlif formaları vardır. Bunlar 

üçün oxşarlıq ondan ibarətdir ki, şagirdlər obyektləri istəyərək və bilavasitə hissi 

təcrübələrinə əsasən, lakin faktiki əlaqələrə müvafiq birləşdirilirlər. Bu zaman 

psevdoanlayış1 alına bilər. Xarici xüsusiyyətinə görə aparılan ümumiləşdirmədə 

müəyyən anlayış alına bilər, lakin ümumiləşdirməyə gətirən proses növü üzrə - bu 

kompleksdir. 

Məsələn, şagirdlər ölçülərindən, rəngindən və s. asılı olmayaraq üçbucaqları 

seçib bir qrupda birləşdirə bilərlər. Lakin bu birləşdirmə, şagirdlər tərəfindən 

“üçbucağın” əyani əlamətləri üçün xarakterik olan görməyə əsasən (xətlərin 

                                                 
1 Psevdo - yalan 
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kəsişməsi üçün səciyyəvi olan qapalılıq və s.), bu fiqurun heç bir mühüm əlamətini 

göstərmədən, başqa sözlə, üçbucaq “ideyası” olmadan aparılmışdır. 

Kompleks, xüsusən psevdoanlayış ümumiləşdirmənin izahı və nəzəri şərhi 

L.S.Vıqotskinin böyük elmi nəaliyyətidir. O, göstərir ki, məişətimizdə təsadüf 

edilən anlayışlar sözün həqiqi mənasında anlayışlar deyildir. Bunlar daha çox 

şeylər haqqında ümumi təsəvvürlərdir. Ancaq şübhəsiz ki, onlar kompleksdən və 

psevdoanlayışlardan həqiqi anlayışlara keçid pilləsidir. 

S.L.Rubinşteynin işlərində elmi, nəzəri, mücərrəd adlanan təfəkkür 

növlərinə baxılır [179]. Onun başlıca məqsədi: 1) hissi məlumatlardan istifadə 

edərək, şeylərin mühüm xassələrini görməyə mane olan xassələri mücərrədləş-

dirməklə anlayışlarda öyrənilən hadisələrin təbiətini müəyyənləşdirməkdən;  

2) şeylərin bu anlayışlarda qeyd olunan mühüm xassələrinə əsaslanmaqla 

onların hissi-müşahidə edilən aləmdə necə təzahür edildiyini izah etməkdən 

ibarətdir. S.L.Rubinşteyn analiz və sintezi elmi-nəzəri təfəkkürün iki əsas 

əməliyyatları, konkreti idrakın son nəticəsi, mücərrədi idrakın yolu, təfəkkürü 

anlamaq əqli fəaliyyəti hesab edir. 

İdrakın ayrı –ayrı mərhələlərində analiz və sintezin vahidliyi keyfiyyətcə 

fərqlənən formalara düşür ki, bu da öz növbəsində müxtəlif yollarla 

ümumiləşdirmə ilə əlaqədardır. S.L.Rubinşteyn belə yollardan üçünü göstərir: 1) 

Bilavasitə ümumi xassələrin müqayisəsi ilə ayrılma nəticəsində baş verən, 

müqayisə edilən hadisələrin oxşarlığına gətirilən elementar empirik ümumiləş-

dirmə. Praktik olaraq idrakın ilkin mərhələsində bu yoldan istifadə edilir. Belə 

ümumiləşdirmənin bilavasitə hiss üzvlərinin vasitəsilə verilənlərdən başqa nəyi isə 

kəşf etməyə gətirmək imkanı yoxdur. Analiz və sintezin qarşılıqlı əlaqəsinin 

konkret forması kimi müqayisə empirik ümumiləşdirməni və təsnifatı yerinə 

yetirir. Xüsusidən ümumiyə keçməkdən ibarət olan bu yol induksiyanın bünöv-

rəsini qoydu. Bu ümumiləşdirmənin elementar üsuludur; 2) Analiz və mücərrədləş-

dirmə vasitəsilə ümumiləşdirmə. Bu nəzəri təfəkkür qanunauyğunluqlarının, 

hadisələrin zəruri əlaqələrinin açılmasına qədər yüksəldilən ümumiləşdirmədir. 

S.L.Rubinşteyn ümumiləşdirməni nəzəri idrakın zəruri şərti hesab edir. Məsələni 
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nəzəri olaraq həll etmək – onu təkcə müəyyən xüsusi hal üçün deyil, bütün eyni 

cinsli hallar üçün həll etməkdir; 3) Çıxarış prosesi və ya deduksiya. İsbatlar yolu 

ilə aparılan bu ümumiləşdirməyə, bəzən səhv olaraq tam və ya bitmiş induksiya 

deyilir, çünki belə çıxarılışda xüsusidən ümumiyə keçmək vardır. Əslində isə bir 

müddəadan digəri isbat yolu ilə alınırsa bu deduksiyadır. Belə nəzəri çıxarış 

ümumidən xüsusiyə və tərsinə qarşılıqlı keçid zamanı olur. 

S.L.Rubinşteyn empirik və nəzəri ümumiləşdirməni təfəkkürün müxtəlif 

səviyyələrinin (əyani, mücərrəd, nəzəri) əsası kimi fərqləndirir. Birincisi müqayisə 

və oxşarlığın; şeylərdə xaricən eyniliyin ayrılması nəticəsidir. Bu hətta həmin 

sözün məxsusi mənasında mücərrədləşdirmə vermir. İkincisi – başlanğıc hissi 

verilənlərin, onların mahiyyətini müəyyənləşdirmək və ayırmaq məqsədi ilə 

çevrilməsi ilə əlaqədar xüsusi analiz və mücərrədləşmənin nəticəsidir. O, idrak 

nəzəriyyəsində xüsusi və ümuminin münasibətinə əsas məsələ kimi baxır. Anlayışa 

tətbiqdə bu belə izah edilir: “Əsl anlayışın ümumiliyi üçün ümumi, xüsusi və təkcə 

birlikdə götürülməli və burada mühüm olanın açılması zəruridir. Ümumi cəhətlərin 

ayrılması ilə əmələ gələn ümumi təsəvvürlər əlamətlərin yalnız xarici 

məcmusudur, əsl anlayışda isə onlar qarşılıqlı əlaqədə və keçidlərdə götürülür” 

[179(4)]. O, göstərir ki, təkcə anlayışlar deyil, habelə obrazlar, hətta təfəkkürün ən 

yüksək səviyyəsində iştirak edir. Belə vahid təfəkkürdə “anlayışlar və obrazlar – 

təsəvvürlər kəsilməz birlikdə verilir”. Bu vahidlik ümumi (anlayışlar) və təkcənin 

(təsəvvürün) vahidliyi kimi çıxış edir. Onun fikrincə əqlin əsas əlaməti 

ümumiyyətlə mühümü müəyyən etmək qabiliyyətidir. Lakin “mühüm” nəzəri 

ümumiləşməyə gətirən analiz və mücərrədləşdirmə ilə müəyyən edilir. Əslində 

bunlar “ümumiyyətlə əqlin əsas əlamətləridir” 

S.L.Rubinşteyn və onun əməkdaşlarının (İ.M.Jukova, K.A.Slavyanova, 

A.V.Bruşlinski, A.M.Matyuşkin, N.T.Frolova və b.) məsələ həlli ilə əlaqədar 

maraqları fikirləri vardır. 

Məsələn, Slavyanova bir həndəsə məsələsinin şərtlərini (köməkçi) müəyyən 

münasibətdə onunla bircinsli olan digər məsələnin (əsas) şərtlərinə köçürməni, iki 

qrup şagirdlər üzərində eksperiment aparmaqla, araşdırır. 
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Yoxlanılan qruplardan birinə əsas məsələnin təhlilindən əvvəlki mərhələdə, 

ikinciyə isə sonra köməkçi məsələ təqdim edilir. Bu təcrübə əsasında müqayisə və 

analiz-mücərrədləşdirmə yolu ilə “yerindəcə” ümumiləşdirmənin mahiyyəti, 

onlardan hansının daha səmərəli olması göstərilir. 

Beləliklə, məsələ həlinin ümumiləşdirilməsi iki yolla baş verə bilər: empirik 

və nəzəri. Bunlardan birincisi iki (və daha çox) məsələ həllinin geniş müqayisəsi 

ilə yerinə yetirilir. İkincisi yalnız bir məsələnin analizi ilə olur. S.L.Rubinşteynə 

görə ikinci növ ümumiləşdirmə, məsələnin təhlili dərəcəsindən asılı funksiya kimi, 

birincinin özünəməxsus davamıdır: analizin başlanğıc mərhələsi elementar ümumi-

ləşmə verir, sonuncu mərhələ isə nəzəri xarakterli ümumiləşməyə gətirir. Lakin 

onun ümumiləşmə növlərinin münasibəti ilə əlaqədar olan mövqeyində müəyyən 

ziddiyyət vardır. Belə ki, bir tərəfdən analiz hər şeydən əvvəl mühümlərin 

mücərrədləşdirilməsi ilə əlaqələndirilir və qeyd edilir ki, nə isə ümumi olduğu 

üçün mühüm deyil, lakin mühüm olduğu üçün ümumidir. 

Beləliklə, analiz prosesində mühüm ayrılır və artıq bunun əsasında ümumi, 

oxşarlar müəyyən edilir. Digər tərəfdən o, analizin özünü mühümə daxil olmada 

pillə kimi ümumini ayırmağa gətirən xüsusi başlanğıc mərhələ hesab edir. Məncə 

bu iki müddəa bir-birinə ziddir. 

V.A.Krutetskinin tədqiqatlarında [120] müəyyən edilmişdir ki, şagirdlərin 

əksəriyyəti riyazi məsələnin həllini yalnız tədricən və uzun müqayisələr yolu ilə 

ümumiləşdirirlər. Onların az bir hissəsi bir məsələnin təhlili ilə ümumiləşmiş həlli 

tapırlar və sonra dərhal “yerindəcə” hər hansı sinfin bütün məsələlərinə tətbiq 

edirlər. S.L.Rubinşteyinin göstərdiyi iki növ ümumiləşdirmənin xüsusiyyətləri 

V.A.Krutetski və başqa psixoloqların işlərindəki iki növ ümumiləşdirmənin təsviri 

ilə eynidir. Odur ki, belə nəticə çıxarmaq olar ki, S.L.Rubinşteyin və onun 

əməkdaşlarının tədqiqatlarında olduğu kimi bu işlərdə də şagirdlərin fikri fəaliyyə-

tində empirik və nəzəri ümumiləşdirmələrin fərqi, bunların yerinə yetirilməsinin 

müxtəlif yolları və vasitələri, onların reallaşdırılması, habelə idrakı faydalılığı 

eksperiment yolu ilə müəyyən edilmişdir. Bəzi hallarda ümumiləşdirmənin empirik 

və nəzəri növlərinin mənbəyi və imkanları onların əsl təbiətindən uzaq şərh edilir. 
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Məsələn, V.A.Krutetski ümumiləşdirmənin növlərini “empirik” və “nəzəri” kimi 

qiymətləndirmir. Xüsusən o, nəzəri təfəkkürün xarakterik xüsusiyyətlərinə baxmır. 

Onun fikrincə belə ümumiləşdirmə qabiliyyətinə malik olmaq yalnız bəzi 

insanların beyninin anadangəlmə əsəb-fizioloji prosesləri ilə əlaqədardır, fitri 

xarakter daşıyır və bu riyazi asılılıqları mənimsəməyə uyğundur. Buradan belə 

çıxır ki, beynin quruluşundan asılı olaraq heç də bütün insanlar riyaziyyatı öyrənə 

bilməz və müvafiq ümumiləşdirmələr aparmaq qabiliyyətinə malik deyil. Bununla 

mənimsəmə vasitəsi və norması fərdlərlə müəyyən edilən nəzəri təfəkkürün tarixən 

yaranmış təbiəti və insanların nəzəri ümümiləşdirmə apara bilmək qabiliyyəti inkar 

edilir. 

S.L.Rubinşteynin işlərində anlayışların məsələ həlli prosesində rolunun 

müxtəlif cəhətləri işıqlandırılır. Ümumiləşdirmə ilə əlaqədar onun aşağıdakı 

fikirləri daha maraqlıdır: 1) Müasir insanın “ağlının” xaratkerik xüsusiyyəti 

şeylərin mahiyyətini, bu mahiyyət haqqında anlayışlar əsasında müxtəlif 

hadisələrin sonrakı izahı zamanı müəyyənləşdirməkdir (nəzəri təfəkkürün üsulu 

kimi mücərrəddən konkretə keçmək); 2) empirik və nəzəri təfəkkürün fərqi 

ümumiləşdirmələrin yerinə yetirilməsinin yolları və vasitələrinin fərqi ilə müəyyən 

edilir; 3) nəzəri ümumiləşdirmənin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, analiz və 

şeylərin mühüm xassələrinin mücərrədləşdirilməsi vasitəsi ilə yerinə yetirilir (bu 

bir məsələ üzərində işlənilmiş sonra isə “yerindəcə” hər hansı sinfin bütün 

məsələlərinə köçürülən ümumiləşdirmənin əsasını təşkil edir); 4) əqli əməliyyatlar 

(analiz, sintez, ümumiləşmə, xüsusiləşmə və s.) subyektin obyektlə fəaliyyətinin 

forma və üsullarını açmalıdır. 

Fikrimizcə bu müddəalar təfəkkürün empirik nəzəriyyəsinin şagirdlərin 

tədris fəaliyyətinin psixoloji əsaslarını işləməyə mane olan nəticələrini aradan 

qaldırmaq üçün şərait yaradır, təlimi ümumiləşdirmənin empirik nəzəriyyəsindən 

azad etməyin yolunu göstərir. 

İsveç psixoloqu Jan Piaje əqlin inkişaf nəzəriyyəsini hərtərəfli tədqiq 

etmişdir [173]. Bu nəzəriyyənin mərkəzi məsələlərindən biri subyektin apardığı 

əməliyyatın, onun təfəkkürünün inkişafında rolunun dəqiq göstərilməsidir. O, 
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şagirdlərdə əqlin yaranmasının qanunauyğunluqlarını, anlayışların formalaş-

dırılması yollarını, idrakda subyekt və obyektin real, praktik olaraq qarşılıqlı 

əlaqəsinə əsasən izah edir. Onun fikrincə təfəkkürün operator strukturu müasir 

riyaziyyatın N.Burbakinin əsərlərində göstərilən üç əsas strukturlarına (cəbri, tərtib, 

topoloji və bunlardan alınan strukturlar) uyğundur; anlayışların qavrayışa nisbətən 

məzmunu daha genişdir. Məsələn, proyeksiya anlayışına bilavasitə qavrayışdan 

kənar iki növ xassə daxildir: a) qarışıq obyektlərin görünən dəyişmə səbəblərini 

açmağa imkan verən müxtəlif nöqteyi nəzərlərin koordinatlaşdırılması; b) obyektin 

yalnız sonrakı dəyişikliyində olan formasını əvvəlcədən görmək imkanı. 

Piajeyə görə real idrak strukturları daha adekvat olaraq riyazi məntiq 

vasitələrinin köməyi ilə tədqiq etmək olar. İnvariantların idrakda xüsusi rolu vardır, 

onun şərhinin daha güclü aparatı riyaziyyatda olduğundan bu nəzəriyyə, xüsusi 

halda, qruplar nəzəriyyəsi, fikri fəaliyyətin təsviri və təhlili vasitəsidir. İnvariantlar 

ümumi kimi – bu obyekt və münasibətlərdə, onların spesifik çevrilməsi yolu ilə, 

ayrılan mücərrəd-formal əməliyyatdır. J.Piajeni ümumi, məsələn neyron (əsəb 

hüceyrəsi) şəbəkəsi və forma intelekt məntiqi-riyazi strukturlar maraqlandırır. 

Onun əsasən riyazi məntiq aparatından istifadə etməsi təfəkkürün xüsusiyyətlərinə 

tamamilə birtərəfli baxmağa gətirmişdir. Həqiqətən də J.Piaje hətta daha yuxarı 

yaşlarda formalaşan elmi-nəzəri təfəkkürə toxunmur, lakin formal intelekt 

səviyyədə tədqiqatla kifayətlənir. Onun nəzəriyyəsində əməllərdən əməliyyata 

keçməyin əsasları kifayət qədər açılmamışdır, ədəd anlayışına üzərində əməliyyat 

aparılan obyekt kimi baxılmır. 

V.A.Krutetskinin tədqiqatlarının nəticələrini verdiyi və məktəblilərin riyazi 

qabiliyyətlərinin psixologiyasına aid çoxlu sayda materialları qiymətləndirdiyi 

əsəri [120] əsasən psixoloqlara ünvanlanmasına baxmayaraq riyaziyyat müəllimləri, 

metodistlər və pedaqoqlar üçün də olduqca maraqlıdır. Burada qabiliyyətli, az 

qabiliyyətli və qabiliyyətsiz şagirdlərin əqli fəaliyyətləri ətraflı təhlil edilərək, 

onlarda riyazi mədəniyyətin yüksəldilməsinin bəzi yolları göstərilir. Şagirdlərdə 

ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinin zəruriliyinə xüsusi əhəmiyyət 

verilir. Göstərilir ki, qabiliyyətli şagirdlər onlara təklif edilmiş məsələləri ümumi 
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üsullarla, az qabiliyyətli və qabiliyyətsizlər isə təklif olunan çalışmaları ya həll edə 

bilmirlər yaxud konkretliyə daha çox əsaslanırlar. Ümumiyyətlə bu kitabda 

şagirdlərin qabiliyyətlərini, meyllərini nəzərə alaraq onların idrak fəaliyyətlərinin, 

o cümlədən ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi 

üçün faydalı məsləhətlər vardır. 

L.M.Fridman [202(1)]-də məsələlərin nəzəri təhlilini verir. Bu təhlil məntiqi, 

psixoloji və didaktik cəhətdən aparılır. Məsələlərə problemli vəziyyətin işarə 

modeli kimi baxılır, onun tərkibi hissələri və quruluşu təhlil edilir, bunun üçün 

onların modeləşdirilməsinin xüsusi formaları daxil edilir. Məsələləri təsnifata 

ayırmaq üçün, onların quruluşundan əlavə məntiqi doğruluq, müəyyənlik dərəcəsi, 

ümumilik səviyyəsi və qoyuluşun tamlığı əsas parametrlər götürülür. Məsələlərin 

sistemli-quruluş təhlili, onların əsas parametrləri və növləri, şagirdlərin bu əsas 

fəaliyyətlərinin, idrak və süjet məsələlərinin təhlilinə həsr edilmiş bu kitabda 

təfəkkürün, o cümlədən onun əməliyyatlarının inkişaf etdirilməsinə baxılır. 

L.M.Fridmanın digər kitabında [ 202(2)] isə riyaziyyatın tədrisi zamanı şagirdlərdə 

tam əsaslandırmanın formalaşdırılmasına, pedaqoji psixologiyanın əsas nəaliyyət-

lərinə xüsusi diqqət verilir. O, riyaziyyatın ümumtəhsil kursunun məzmununun və 

quruluşunun psixoloji – pedaqoji təhlilini verir, tədris prosesində riyazi təfəkkürün 

inkişaf etdirilməsi yollarını göstərir, təlimə bu prosesin obyekti və subyekti kimi 

baxaraq şagird və müəllim fəaliyyətini araşdırır, riyaziyyatın təlimi prosesinin 

təşkili formalarına baxır, məsələ həlli zamanı şagirdlərdə vərdiş və bacarıqların 

formalaşdırılmasının ümumi şərtlərini şərh edir. 

V.V.Davıdov [102(1)] –də təlimdə ümumiləşdirmənin psixoloji-didaktik və 

məntiqi əsaslarından, təfəkkür nəzəriyyəsinin əsas müddəalarından, psixoloji-

didaktik problemlərin həllində nəzəri ümumiləşdirmə konsepsiyasının reallaşdırıl-

masından bəhs edir, ümumiləşdirmənin tədris fənləri proqramlarının qurulmasında 

əsas götürülməsi tövsiyə olunur. Tədrisdə empirik təfəkkürə nisbətən nəzəri 

təfəkkürə üstünlük verilməsi bu vəsaitdə əsaslandırılır. 

Ə.Bayramov şagirdlərdə əqli keyfiyyətlərin və təfəkkürün inkişaf etdirilməsi, 

sosial psixoloji problemlərlə əlaqədar ətraflı tədqiqat işləri aparmışdır. O, belə 
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hesab edir ki, ümumiləşdirmə üçün ən başlıca şərt öyrənilən cisim və hadisələr 

arasındakı mövcud olan mühüm əlamətləri eləcə də ümumi cəhətləri 

müəyyənləşdirməkdir [8]. Müəllif təlimin müxtəlif mərhələlərində əqli keyfiyyətin 

mühüm bir növü kimi ümumiləşdirmənin mahiyyəti və onun şagirdlərdə inkişaf 

etdirməyin zəruriliyinə diqqəti cəlb edir. 

“Psixi hadisələr fəaliyyətin indi təsir edən (duyğu, qavrayış) və ya haçansa, 

yəni keçmiş təcrübədə olmuş (hafizə) qıcıqlara cavab kimi meydana çıxan, bu 

təsirləri ümumiləşdirən və onların verəcəyi məlumatı qabaqcadan görən (təfəkkür, 

təxəyyül), fəaliyyəti gücləndirən və ya zəiflədən, ümumiyyətlə onu qıcığın təsiri ilə 

fəallaşdıran və digər qıcıqların təsiri ilə ləngidən (hisslər, iradə), insanların 

davranışında fərqləri biruzə verən (temperament, xarakter və i.a) daimi 

tənzimləyicidir”. Bu sözləri A.V.Petrovskinin redaktorluğu ilə yazılmış kitabda [49, 

s 18] oxuyuruq. Sonra insan şüurunun bizi əhatə edən aləm haqqında biliklərin 

məcmusundan ibarət olması, şüurun strukturuna ən mühüm idrak proseslərinin 

(duyğu, qavrayış, hafizə, təxəyyül və təfəkkür) aid edildiyi, bu proseslərin hər 

birinin əsas xüsusiyyətləri göstərilir. Beyinə təsir edən qıcıqlayıcıların bilavasitə 

inikası zamanı duyğu və qavrayışların köməyilə şüurda dünyanın, bu məqamda 

insan onu necə, elə o şəkildə də hissi mənzərəsi yaranır. Hafizə şüurda keçmişin 

surətlərini yenidən canlandırmaq, təxəyyyül təlabat obyekti olan, lakin indiki 

zamanda mövcud olmayan cisimlərin obrazlı modelini yaratmaq imkanı verir. 

Təfəkkür ümumiləşmiş biliklərdən istifadə etmək yolu ilə məsələ həllini təmin edir. 

Göründüyü kimi göstərilən (psixi) idrak proseslərindən hər biri riyaziyyatın şüurlu 

surətdə mənimsənilməsində iştirak edir. Şagirdlərdə nəzəri təfəkkürün lazımi 

səviyyədə inkişaf etdirilməsi üçün psixologiya, pedaqogika, məntiq və riyaziyyatın 

tədrisi metodikasının əlaqələndirilməsi, onların yaxınlaşdırılmasının lazım gəldiyi 

[49] –da qeyd olunur. Burada haqlı olaraq psixologiyanın vəzifəsinin çox vaxt artıq 

yaranmış və möhkəmlənmiş pedaqoji priyom və müddəaları “psixoloji cəhətdən 

əsaslandırmaq”, onları yaxınlaşdırmaq, təkmilləşdirməkdən ibarət olması, 

pedaqogikanın isə çox vaxt mahiyyət etibarı ilə ehkam kimi başa düşülən bəzi 

“psixoloji düsturlardan” (kiçik məktəbli təfəkkürünün guya mücərrədlikdən 
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məhrum olması, ancaq və son dərəcə konkret olması haqqında müddəadan) çıxış 

etməsi tənqid olunur. Aydındır ki, belə olan halda ümumiləşdirmə işi çətinləşir. 

Görkəmli psixoloqlardan A.V.Zankov, V.V.Davidov, N.J.Qalperin, 

N.A.Mençinskaya, D.B.Elkonin, Ş.A.Amonaşvili və b. tərəfindən pedaqoji 

psixologiya sahəsində aparılan tədqiqatlar daha çox sabitləşmiş pedaqoji praktikanı 

qabaqlayaraq, onun üçün yeni yollar açmış, təlim və tərbiyə işində o cümlədən 

riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə kimi yeni cəhətlərin geniş surətdə 

axtarılmasına təminat verir. Bu kimi tədqiqatlara əsaslanaraq [49] –da psixi 

proseslərə, idrak prosesləri: hiss üzvlərinə bilavasitə təsir edən cisimlərin, 

qıcıqların inikası kimi duyğu və qavrayışlar, gerçəkliyin canlanan inikası kimi 

hafizə; gerçəkliyin vasitəsiz idraka müyəssər olmayan xassələrinin insanın 

şüurunda ümumiləşmiş və yenidən işlənmiş inikası kimi təxəyyül və təfəkkür, iradi 

proseslər (təlabatların yaranması, motivlərin və ya müəyyən surətdə iş görməyə 

təhriklərin əmələ gəlməsi, qərar qəbulu və onun icrası; emosional proseslər 

(hisslərin əmələ gəlməsi), təlabatların təmin olunmasından asılı olaraq onların 

dinamikası və i.a) aid edilir. 

[49]-un girişində, şəxsiyyət və fəaliyyət, şəxsiyyətin idrak prosesləri və 

psixoloji xüsusiyyətləri, qısa terminlər lüğəti adlanan hissələrin hər birində 

müvafiq şəkildə ümumiləşdirmə əməliyyatı və onun insanın, xüsusi halda 

şagirdlərin zehni fəaliyyətində rolu məsələsinə toxunulur. Buradan aydın olur ki, 

nəinki yuxarı, hətta aşağı sinif şagirdləri də müvafiq materialı təhlil və tərkib 

edərək, hadisə və faktların mühüm cəhətlərini ayırmaq və nəticədə yeni 

ümumiləşdirmələr etməyə qadirdir. V.V.Davıdov, D.B.Elkonin, L.V.Zankov və b. 

psixoloqların kütləvi çoxillik eksperimentləri sübut edir ki, hətta kiçik yaşlı 

məktəblilər son zamanlara qədər təsəvvür ediləndən daha mürəkkəb materialı 

(məsələn, yalnız hesabı yox, həm də cəbri asılılıqları) belə, özü də ümumiləş-

dirilmiş mənimsəyə bilirlər. “Ümumi psixologiya” da [49] ali hisslərin insanın 

mənəvi aləmini ifadə etdiyi və onun şəxsiyyətini üzə çıxardığı, onların inkişaf 

etmiş formalarının yüksək ümumiləşmə səviyyəsinə çata biləcəyi deyilir. Kitabda 

ümumiləşdirmə insanın xüsusi qabiliyyəti hesab edilir. Qabiliyyətlərin kəmiyyət və 
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keyfiyyət xarakteristikası, strukturu, talant, onun mənşəyi və strukturu, 

qabiliyyətlərinin və talantların təbii-ilkin şərtləri, qabiliyyətlərin formalaşdırılması 

ümumiləşdirmə anlayışı ilə sıx əlaqələndirilir. Göstərilir ki, riyazi materialı 

ümumiləşdirmək, riyazi materialı və əməliyyatı qısaltmaq, ixtisara salmaq, fikri 

prosesin ilk vəziyyətinə qayıtmaq, məsələ həlli zamanı fikri proseslərin çevikliyi 

və s. riyazi qabiliyyətdir. Müxtəlif qabiliyyətlərin konkret psixoloji xüsusiyyət-

lərini öyrənməklə, bir yox, bir neçə fəaliyyətin tələblərinə cavab verən daha ümumi 

keyfiyyətləri və yalnız bir fəaliyyətin məhdud tələbinə cavab verən xüsusi 

keyfiyyətləri ayırmaqla “ümumi və xüsusi qabiliyyətlər” müəyyənləşdirilir. 

Qabiliyyətlərə əsasən insanların tipologiyasından (J.P.Pavlova görə bu tiplər bədii, 

mütəfəkkir və orta olmaqla üçdür) danışılır. Psixologiyada bir sıra istedadlı 

uşaqların öyrənilməsi nəticəsində bütövlükdə zehni istedadın strukturunu təşkil 

edən, bəzən çox mühüm qabiliyyətləri üzə çıxarmaq mümkün olmuşdur. 

Şəxsiyyətin bu yolla müəyyən edilə bilən birinci xüsusiyyəti diqqətlilik, topluluq, 

gərgin işə həmişə hazır olmaqdır, ikinci xüsusiyyəti əməyə hazırlıqdır. Qabiliy-

yətin üçüncü qrupu bilavasitə zehni fəaliyyətlə bağlıdır. Buraya təfəkkürün 

xüsusiyyətləri, fikri proseslərin sürəti, əqlin sistemliliyi, daha yüksək təhlil etmək 

və ümumiləşdirmə imkanları, zehni fəaliyyətin yüksək məhsuldarlığı aiddir. 

Nəhayət, “ümumi psixologiya” da qabiliyyətlərin, o cümlədən 

ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafının təlimdən – insanların tarixən ictimai 

tələbatlara cavab vermək məqsədilə əldə etdikləri müvafiq bilik, bacarıq və 

vərdişlərin formalaşdırılmasının konkret iş priyomlarından (metodlarından) 

bilavasitə asılı olması xüsusi nəzərə çatdırılır. 

D.B.Elkonin [214] və V.V.Davıdov [102] göstərirlər ki, şagirdlərin müstəqil 

fikri prosesinə biliyin düzgün yollarla verilməməsi mənfi təsir göstərir.  

Bəzi hallarda kiçik yaşlı məktəbliləri formal ümumiləşdirmə aparmağa 

yönəldirlər ki, bu da səmərəli nəticə vermir. Uzun müddətdir ki, ibtidai və aşağı 

siniflərdə əsasən konkretdən, xüsusidən formal şəkildə oxşarlığa, ümumiləşməyə 

gəlməklə - induktiv yolla fəaliyyətə üstünlük verilmişdir. D.B.Elkonin və 

V.V.Davıdova görə bunun nəticəsində kiçik yaşlı məktəblilərdə mücərrəd təfəkkür 
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kifayət qədər səmərəli inkişaf etməmişdir. Onlar bu siniflərdə təlimi induktiv 

metod əsasında deyil, deduktiv metod – ümumidən xüsusiyə gedən metod əsasında 

qurmağı daha səmərəli hesab edirlər. Lakin söhbət ondadır ki, bu metodların 

birindən digərinə keçə bilmək qabiliyyətini şagirdlərdə inkişaf etdirmək lazımdır. 

Materialı şagirdlərin xüsusiyyətindən asılı olaraq, hər iki yolla seçmək mümkündür. 

Y.N,Kabanova – Miller [115(1)], D.N.Boqoyavlinski [65], N.A.Mençinskaya 

[139], Z.M.Mehdizadə [39], A.U.Məmmədov [38] və b. sübut etmişlər ki, 

mücərrədləşdirmə, müqayisə, analiz-sintez, ümumiləşmə, əlaqələndirmə əməliy-

yatları fikri fəaliyyət üsulları kimi formalaşdırıldıqda, mənimsəmə daha səmərəli 

nəticələr verir. Hər bir şagirdin bütün əsas fəaliyyət sahələrində özünü göstərən bu 

kimi əməliyyatlar – ümumiləşmiş fəaliyyət üsulları riyaziyyatın təlimi prosesinin 

səmərəliliyini xeyli artırır. 

Psixologiyada müəyyən bilik və hadisələrin mənimsənilməsi ilə nəticələnən 

öyrənmə-koqnitiv (dərketmə, bilikalma) səviyyəli öyrənmə adlanır. Ancaq 

insanlara məxsus olan belə öyrənmənin mexanizmi bir sıra psixoloji əsərlərdə  o 

cümlədən [38] –də müəyyənləşdirilmişdir.  

1) öyrənmənin mahiyyətini insan fəaliyyəti üçün əhəmiyyətli olan cisim və 

hadisələrin yeni keyfiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi təşkil edir; 2) öyrənmənin 

məzmunu keçmiş biliklə yeni bilik arasında sinir rabitələrinin yaranması ilə 

müəyyən edilir; 3) öyrənmənin əsas şərtləri yeni mənimsənilən xüsusiyyətin 

faydalı olması, insanın təlabatını ödəyə bilməsi, həm də həmin faydalı amilin 

özünü bir neçə dəfə göstərməsi möhkəmləndirməsindən ibarətdir; 4) öyrənmənin 

əsasını isə xarici aləmdən beynə daxil olan informasiyaların analiz və sintezi, 

ümumiləşdirilməsi, mücərrədləşdirilməsi və onların nitqlə əlaqələndirilməsi təşkil 

edir. Beləliklə, koqnutiv səviyyədə sensor öyrənmə biliklərə yiyələnmə şəklində 

təzahür edir. Bütün bunlar isə təfəkkür əməliyyatlarından, o cümlədən 

ümumiləşdirmədən düzgün istifadə etməyə əsaslanır. İ.A.Məmmədovun fikrincə 

[38]: 

1) şagirdlər fəaliyyətin ümumiləşmiş əməliyyatlarına yiyələndikcə psixika 

sürətlə inkişaf edir; 
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2) beynə təsir edən informasiya müəyyən vaxtdan sonra ətraflı analiz və 

sintez edilir, qruplaşdırılır və ümumiləşdirilir;  

3) təlim materialı elə tərtib edilməlidir ki, əsas cəhətlər bir-birindən fərqlənə 

bilsin, onları qruplaşdırmaq və ümumiləşdirmək mümkün olsun; 

4) şagird müəllimi dinləyir, materialı dərk etməyə çalışır, düşünür, müqayisə 

edir, ümumiləşdirir, təsəvvüründə canlandırır və s. 

Ə.Ə.Əlizadə şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinin yollarını araşdırmışdır [11(1)]. 

Onun fikrincə şagirdlərdə fəza təsəvvürləri və texniki təfəkkür inkişaf etdirildikdə 

onlar texniki – konstruktiv tapşırıqları daha səmərəli həll edə bilirlər. O, 

S.L.Rubinşteynə əsaslanaraq yazır: “Vahid təfəkkür daxilində, bir tərəfdən əyani, 

digər tərəfdən mücərrəd-nəzəri təfəkkürü ayırd etmək olar. Birinci üçün xarakterik 

cəhət bundan ibarətdir ki, onda təsəvvür və məfhumun, xüsusi ilə ümuminin 

vəhdəti əsasən surət-təsəvvür formasında həyata keçirilir. İkinci üçün isə bu cəhət 

xarakterikdir ki, onda əyani surətin-təsəvvürün və məfhumun vəhdəti əsasən 

ümumi məfhumlar formasında həyata keçirilir ” [11, səh 101]. O, [11(2)]-də isə 

yuxarı yaşlı məktəblilərdə qavrayış, hafizə, diqqət, təxəyyül, təfəkkür kimi idrak 

proseslərinin inkişaf edib yeni keyfiyyətlər kəsb etdiyini, bunların əsas 

xüsusiyyətlərini göstərir. Məsələn, yuxarı sinif şagirdlərinin təfəkkürünün əsas 

xüsusiyyətləri mücərrəd məsələlərin nəzəri səpgidə təhlili, alternativ fərziyyələr 

irəli sürüb, onlardan birini seçməklə zehni məsələnin həlli, hökm və mülahizələrin 

məzmununa görə deyil, məntiqi tipinə görə təsnifi, deduktiv yolla nəticə çıxarmaq 

və s. hesab edilir. 

Məktəb təcrübəsi və psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, şagirdlər 

təfəkkürlərinin keyfiyyətinə (tənqidiliyinə, müstəqilliyinə, çevikliyinə, sürətinə və 

s.) görə bir-birindən fərqlənir. Ə.Bayramov belə hesab edir ki, şagirdlərin bir qrupu 

heç bir təhrik olmadan, bəziləri qismən təhrik sayəsində, digərləri tam təhrik 

olduqda tənqidi düşünə, öz idrak obyektlərinə tənqidi yanaşa bilirlər [8].  

M.Ə.Həmzəyev pedaqoji psixologiyanın mövzusuna daxil olan ən mühüm 

komponentləri araşdırmışdır [13(1)]. O, təlim prosesinin müvəffəqiyyəti üçün 

diqqətin, qavrayışın, hafizənin, təxəyyülün, təfəkkürün, hisslərin və iradənin 
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yüksək inkişaf etməsinin zəruriliyini sübut etməyə ehtiyac olmadığını, tədris prose-

sinin təşkili zamanı təfəkkürün qanunauyğunluqlarının nəzərə alınmasını, müxtəlif 

fikri əməliyyatlardan düzgün istifadənin zəruriliyini, xüsusən ümumiləşdirmənin 

xüsusiyyətlərini nəzərə almağın mənimsəmənin səmərəliliyi üçün vacibliyini, 

şagirdlərin mühüm ümumi əlamətlərlə oxşar ümumi əlamətləri fərqləndirmələri 

üçün dərin təhlil və tərkib əməliyyatı aparmağa yönəldilməsinin əhəmiyyətini 

göstərir; düzgün ümumiləşdirmə bacarığının formalaşdırılmasını təlim prosesinin 

optimallaşdırılmasının mühüm şərti hesab edir. Ə.S.Bayramov və Ə.Ə.Əlizadə 

yazır: “Ümumiləşdirmə cisim və hadisələri mühüm əlamət və xassələrinə görə 

birləşdirməkdən ibarət olan fikri əməliyyatdır”. İnsan müşahidə etdiyi cisim və 

hadisələrin ümumi və mühüm əlamətlərini, əlaqələrini ayırır, yəni təcrid edir, sonra 

birləşdirir və induktiv istidlal vasitəsilə ümumi qanunauyğunluğu və ya müddəanı 

tapır. Belə mürəkkəb fikri əməliyyat ümumiləşdirmədir. Ümumiləşdirmə prosesi 

başlıca olaraq üç istiqamətdə gedir: 1) ayrı-ayrı cisimlər üçün ümumi və mühüm 

münasibətlər ümumiləşdirilir, beləliklə əşya məfhumları alınır; 2) ayrı-ayrı cisim 

və hadisələr arasındakı ümumi və mühüm münasibətlər ümumiləşdirilir. Bu halda 

münasibət məfhumları alınır; 3) təlim ümumiləşdirmələri (plan tutmaq, tezis 

yazmaq, nəticə və başlıqlar müəyyənləşdirmək və s.). Ümumiləşdirmə 

mücərrədləşdirmə ilə sıx vəhdətdədir” [6, səh 297] 

Burada ümumiləşdirmə haqqında yaxşı fikirlər vardır. Lakin, bilmək 

lazımdır ki, ümumiləşdirmə təkcə mücərrədləşdirmə ilə deyil, digər təfəkkür 

əməliyyatları ilə də sıx əlaqədardır. Digər tərəfdən isə ümumiləşdirməni yalnız 

induktiv yolla deyil, deduktiv və başqa səmərəli üsullarla da almaq olar. 

Məntiq elmində ümumiləşdirmə anlayışı mühüm yer tutur. Bu fikri 

N.J.Kondakovun [116] kitabında aydın görürük. Burada ümumiləşdirici mücərrəd-

ləşdirmə, ümumiləşdirmə, eyniləşdirmə mücərrədləşdirilməsi, məntiqi cəmin, 

məntiqi hasilin, Şeffer funksiyasının, anlayışların ümumiləşdirilməsi, ümumilik 

kvantoru, mülahizələr funksiyası kimi məsələlərin mahiyyəti lazımı səviyyədə 

açılmışdır.  
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Məntiq kitablarında [ 16, 46 və s.] ümumiləşdirmə ilə əlaqədar maraqlı 

müddəalar irəli sürülür: 

1) İnsan daima çalışır ki, hissi idrakın verdiyi məlumatları ümumiləşdirsin, 

şeylərin mahiyyətinə nüfuz etsin, təbiət və cəmiyyətin inkişafındakı 

qanunauyğunluqları dərk etsin; 2) Təfəkkür-gerçəklikdəki cisim və hadisələrin 

ümumiləşmiş, vasitəli və məqsədəuyğun formada beynimizdə inikasıdır; insanı 

digər canlılardan fərqləndirən məhz mücərrəd təfəkkürdür; 3) mücərrəd təfəkkür 

hissi idrakın verdiyi biliklərə əsaslanır, bu bilikləri ümumiləşdirir, yəni nəticələr 

çıxarır, cisim və hadisələrin daxili mahiyyətini açır; bu təfəkkürün gerçəkliyi 

ümumiləşmiş şəkildə əks etməsi onun əsas xüsusiyyətidir; 4) birinci siqnal sistemi 

təfəkkürə konkret hissi material verir, təfəkkür isə bu materialı analiz-sintez prose-

sindən keçirərək, ümumiləşdirir və maddi dil qabığının köməyi ilə insanlara 

çatdırır və təfəkkürü möhkəmləndirir; 5) Aristotel təfəkkürdə ümumi ilə təkcənin, 

səbəb ilə nəticənin inkişafını irəli sürmüşdür; nominalizmin nümayəndələri yanlış 

olaraq idrak nəzəriyyəsində ümumi ilə təkcənin üzvü vəhdətini anlamır, mücərrəd 

təfəkkürün idrak silahı olduğunu təkzib edirlər; 6) anlayış cisim və hadisələrin ən 

ümumi, mühüm, zəruri xassə və əlamətlərini, cisim və hadisələr arasındakı əlaqə 

və münasibətləri beynimizdə əks etdirir; anlayış cisim və hadisələrin ümumiləşmiş 

obrazıdır; 7) ümumilik dərəcəsinə görə kəmiyyət çox ümumiyə və az ümumiyə 

bölünür. Bunlardan birincisi ən ümumi, ikincisi isə əlahiddə (xüsusi) anlayışlar 

adlanır. Məsələn, həndəsi fiqur, maye, bitki və s. ən ümumini göstərirsə, üçbucaq, 

benzin, ağac həmin anlayışlara uyğun olaraq xüsusini ifadə edir; 8) Beləliklə, fərdi 

(təkcə), xüsusi və ən ümumi anlayışlar real gerçəklikdəki hadisələrin, proseslərin, 

şeylərin fikrimizdə inikasıdır. Məntiqdə konkret və mücərrəd anlayışlardan, növ, 

cins və fərd münasibətlərindən məntiqi əməliyyatlarda (anlayışlarla ümumiləş-

dirilməsi, məhdudlaşdırılması, tərifi və bölgüsü prosesində) istifadədən, bölgü və 

təsnifatın mahiyyətindən, ümumi və mühüm əlamətlərin müəyyənləşdirilməsindən, 

anlayışların yaranmasında iştirak edən məntiqi əməliyyatlardan, məntiqin 

əsaslandığı ən ümumi qanunlardan (eyniyyət, ziddiyyət, üçüncünü istisna, kafi 

əsas), əqli nəticədə təkcənin, xüsusinin, ümuminin, oxşarlıq və fərqin, konkret və 
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abstraktın və bu kimi əksiliklərin vəhdətinin inikas olunmasından ətraflı bəhs 

edilir. Burada riyaziyyatın tədrisi metodikasında, xüsusən bu fənnin tədrisində 

ümumiləşdirmə problemində geniş tətbiq edilə bilən məsələlər əhatə olunur. 

Pedaqogika öyrədir ki [37]: 1) Psixoloji kateqoriya kimi münasibətlər 

şəxsiyyətin ən ümumi (inteqral) mövqeyi tək izah olunur; 2) tərbiyə prosesinin 

mürəkkəbliyi tələb edir ki, onun məqsədyönlü təşkili hər bir məktəbin və hər bir 

tərbiyəçinin riayət etdiyi vahid ümumi prinsiplər əsasında həyata keçirilsin; 3) 

dünyagörüşü – ictimai şüurun əsas formalarını (fəlsəfə, elm, əxlaq, estetika) əks 

etdirən və şəxsiyyətin ətraf gerçəkliyə münasibətini müəyyən edən baxış və 

əqidələrin ümumiləşmiş sistemidir; 4) artıq kiçik yaşlı məktəblilər onları əhatə 

edən aləmin əşya və hadisələrini müşahidə edirlər, onların oxşar və fərqli 

cəhətlərini tapırlar, baş verən proseslərin səciyyəvi əlamətlərini müəyyən edirlər, 

müstəqil ümumiləşdirmələr etməyə hazırlaşırlar; 5) fənn dərnəklərində nəinki 

məktəb proqramlarının hüdudları genişlənir, həm də bilik qazanmaq metodikası 

mürəkkəbləşir. İştirakçıların əksəriyyətinin möhkəm idrak marağı, elmə həvəsi 

müəllimlərə imkan verir ki, onların qarşısında mürəkkəb problemlər qoysunlar, 

yüksək çətinlikdə məsələlər təklif etsinlər, müstəqil nəzəri ümumiləşdirmələrə 

hazırlaşsınlar; 6) müasir məktəbdə təhsilin məzmununu müəyyən edən çox mühüm 

amil elmi-texniki və mədəni inqilabdır. Bu inqilabın əsas xüsusiyyətləri isə 

bunlardır: a) elmi və mədəni məlumatın həcmi ildən - ilə artır. Belə bir şəraitdə 

təbiət, insan, cəmiyyət haqqında biliklərin əsasını təşkil edən sanballı 

nəzəriyyələrin, anlayışların, faktların elmi cəhətdən əsaslandırılmış bir surətdə 

seçilməsi birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir; b) elmdə əhatəlilik və ya 

ümumiləşdirmə prosesi güclənir. Elmin müxtəlif sahələrində dərketmənin eyni 

xarakterli yanaşmanı müəyyənləşdirməyə imkan verən elmi konsepsiyalar, 

nəzəriyyə və sistemlər yaranır. Riyaziyyatda inteqral hesabı, siyasi iqtisadda əmək 

bölgüsü, iqtisadi inteqrasiya kimi ümumi anlayışlar buna misal ola bilir. Deməli, 

elmin müasir inkişaf səviyyəsi birinci növbədə onun nəzəri əsaslarını, 

ümumiləşdirilmiş anlayış və kateqoriyalarını mənimsəməyi tələb edir; 7) istehsalat, 

idarəetmə, xidmət, mədəniyyət sahəsində elmi biliklərin tətbiqi əhəmiyyətli dərə-
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cədə genişlənir. Elmi-texniki tərəqqinin nəzəri əsasını təşkil edən riyaziyyat, fizika, 

kimya, kibernetika və biologiyanın rolu xüsusilə artır; 8) hazırki yeniyetmələrin 

abstraktı təfəkkür səviyyəsi onları, müasir sanballı ideyaları ilə, məsələn riyaziy-

yatda çoxluqlar, fizikada atom-molekulyar, biologiyada təkamül nəzəriyyələri ilə 

tanış etməyə imkan verir. 

Pedaqogikada təlimin mahiyyəti, prinsipləri, üsulları və onun təşkilat 

formaları ümumiləşdirmə əməliyyatı ilə daha çox əlaqədardır: 1) müsahibə üsulu 

şagirdlərin nəticə çıxarmaq, ümumiləşdirmələr etmək işində fəallıq göstərmək 

üçün imkan yaradır. Müsahibədə müəllim müqayisə, ümumiləşdirmə, sistem-

ləşdirmə əməliyyatlarını xüsusi olaraq təhlil edə bilər, bu əməliyyatların 

əhəmiyyətini, nəticəsini müəyyənləşdirə bilər; 2) evristik müsahibə axtarış 

fəaliyyətinin tərkibinə daxil olan bütün ünsürlərə (problemli şərait yaratmaq, 

məsələni ifadə etmək, mülahizə irəli sürmək, mülahizəni əsaslandırmaq, onu 

yoxlamaq, alınmış biliyi sistemə salıb ümumiləşdirmək) malikdir; bu prosesdə 

müəllim faktları təhlil etməyi, onları ümumiləşdirməyi, müqayisə etməyi şagirdlərə 

öyrədir. 3) bacarıqların ümumiləşdirlməsinə nail olmaq üçün şagirdlər tərəfindən 

görülən işləri müxtəlifləşdirmək lazımdır; 4) şagirdlərin müstəqilliyi inkişaf 

etdikcə dərsin xırda mərhələləri də azalır, dərsə daha mürəkkəb məsələlər daxil 

edilir, biliyin əldə edilməsi ilə onun axtarış prosesində tətbiq olunması arasında 

qarşılıqlı əlaqə get-gedə güclənir. Bu məqsədlə yuxarı siniflərdə ümumiləşdirici 

məşğələlər keçirmək məsləhət bilinir. 

Ə.Seyidovun müxtəlif illərdə yazdığı “XX əsr Azərbaycanda pedaqoji fikrin 

görkəmli nümayəndələri”, M.Mehdizadənin “Azərbaycan Sovet məktəbinin 

tarixinə dair oçerklər”, “Azərbaycanda məktəb təhsili yeni yüksəlişdə”, 

“Azərbaycan xalq maarifinin sürətli inkişafı”, M.Ə.Muradxanovun “Nizaminin 

pedaqoji fikirləri” adında kitabları, dərslikləri və dərs vəsaitləri fənlərin, o 

cümlədən riyaziyyatın tədrisi keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xeyli təsir etmişdir. 

H.M.Əhmədov “XIX əsrdə Azərbaycanda xalq təhsili və məktəbin ümumi 

vəziyyəti” [10] əsərində ətraflı tədqiq edilmişdir ki, bu da həmin əsrin ayrı-ayrı 

illərində fənlərin, o cümlədən riyaziyyatın tədrisi keyfiyyəti ilə əlaqədar müəyyən 
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nəticələr çıxarmağa imkan verir. N.Kazımovun “Ali məktəb pedaqogikası”, 

“Məktəbdə müqayisə üzərində işin nəzəriyyəsi və təcrübəsi”, Ə.Ağayevin 

“F.Ağazadənin pedaqoji görüşləri”, Ə.Həşimovun “Xalq pedaqogikası”, Ə.Paşayev 

və F.Rüstəmovun “Pedaqogika” kitabları da məktəbdə təlim-tərbiyə işinin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsində öz rolunu oynamışdır. N.M.Kazımov müqayisə 

priyomu ilə əlaqədar tədqiqatlarında [19]:  

1) ümumi cəhətləri tapmadan dərk etməyin mümkün olmadığını, şagirdlərin 

müqayisənin nəticəsini ümumiləşdirmənin hər hansı formasında ifadə etməsini, 

əqli fəaliyyətdə oxşarlığa və fərqə görə yaranan assosiasiyaların nəhəng ideyalar, 

ümumiləşdirmələr və kəşflər üçün rolunu, elmi-tədqiqat metodlarının tədrisdə 

yerini və əhəmiyyətini, idrak prosesinin inkişaf etdirilməsinin yollarını pedaqoji 

fikir tarixi fonunda əsaslandırır. 2) K.D.Uşinskinin müqayisə priyomuna 

əsaslanaraq P.M.Erdniyevin [212] və L.N.Landanın [132] işlərində müqayisə və 

ümumiləşdirmənin qoyuluşuna münasibətini bildirir; 3) şagirdlərin əldə etdiyi 

bilikləri sistemləşdirmək və ümumiləşdirməkdə müqayisə priyomunun imkanlarını 

göstərir; tərif, təsnifetmə, məhdudlaşdırma və ümumiləşdirməni anlayışlar üzərində 

aparılan məntiqi əməliyyatların növləri və müqayisə nöqteyi nəzərdən səciyyəsi 

kimi təqdim edir; 4) ümumiləşdirməni müqayisə priyomunun və anlayışların 

formalaşdırılmasının məntiqi əsaslarından biri kimi təqdim edərək tədris prose-

sində keçmiş materialları müqayisəli təkrar etməyin şagirdlərdə biliyin 

sistemləşdirilməsinə və ümumiləşdirilməsinə təsirin əhəmiyyətinə diqqəti cəlb 

edir; 5) o, belə nəticəyə gəlir ki, müqayisə təlim materialının yaxşı anlaşılmasına 

və konkretləşməsinə kömək edir, biliklərin ümumiləşdirilməsini asanlaşdırır, 

əyaniliyin həyata keçirilməsinə xidmət edir. Məktəb riyaziyyat kursunun müqayisə 

üzrə öyrənilməsi nümunəsinə təsadüf etmirik. Belə nümunələr əsasən humanitar, 

daha çox isə coğrafiya fənlərinə aid verilir. Ümumiləşdirməni yalnız müqayisə 

aparmaqla deyil, başqa səmərəli üsullarla da yerinə yetirmək olar. 

B.A.Əhmədov, A.N.Hacıyev gerçəkliyin obyektiv qanunlarına və həmin 

qanunların elmdə şərhinə diqqəti cəlb etməklə [12] qanunların müxtəlif məntiqi 

əsaslar zəminində təsnif olunduğunu qeyd edirlər. Məsələn, əlaqələrin çoxcəhətlili-



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 33

yinə görə – struktura, inkişaf və faəliyyət, mahiyyətlərin bir-birindən asılılıq 

xüsusiyyətlərinə görə – dinamik və statik, sistem daxilindəki mövqeyinə görə – 

əsas və qeyri əsas, əlaqələrin xarakterinə görə – səbəbiyyət və qeyri-səbəbiyyət, 

əhatə dairəsinə görə ümumi, xüsusi və spesifik qanunları xatırlamaqla pedaqoji 

qanunları əsasən, sonuncu zəmində, yəni əhatə dairəsinə görə təsnif etməyə 

çalışmışlar. B.Əhmədov “Bakı” qəzetindəki məqaləsində (28 mart 1969-cu il) 

yazır: 

1) elmi-ümumiləşdirmələr, qruplaşdırmalar və yenidən qruplaşdırmalar yolu 

ilə inkişaf edir; 2) tədqiqatda məntiqin qanunlarına əsaslanmadan keçinmək 

mümkün deyildir. Məntiq elmi öyrədir ki, hər hansı geniş anlayışı, yəni cinsi 

nisbətən dar anlayışlara, növlərə bölərkən vahid bir əsas olmalıdır; 3) idrakın 

mücərrəd təfəkkür mərhələsinin tələb etdiyi başlıca metod ümumiləşdirmədir. 

Fəlsəfədə idrak, elmi idrak, onun formaları və metodları, elmi biliyin 

strukturu, dialektika, onun kateqoriyaları və qanunları ilə əlaqədar ümumiləşdirmə 

məsələsinə baxılır.  

Gerçəkliyin adekvat inikası, dünyanın dolğun dərk edilməsi mürəkkəb, 

ziddiyyətli və çətin prosesdir. Həmin prosesin qanunauyğunluqlarından, struktur 

kateqoriyalarından, gerçəkliyin məqsədyönlü inikasından bəhs edən elm sahəsi 

qnoseologiya adlanır. Bu yunan dilində “bilik haqqında təlim” deməkdir. Deməli, 

idraka qnoseologiyanın predmeti kimi baxılmalıdır. Varlığın inkişaf qanunları ilə 

təfəkkürün inkişaf qanunlarının vəhdətini əsaslandırmaq üçün əsas cəhdi ilk dəfə 

Hegel etmişdir, lakin bu idealistcəsinə edilmiş, ardıcıl nəticəyə gəlinməmiş və 

dahicəsinə sezmə olaraq qalmışdır. Müasir fəlsəfəyə görə isə gerçəklik və onun 

qanunları dərk ediləndir. Təfəkkür və gerçəklik qanunları eyniyyət təşkil edir, 

onlar vəhdətdədirlər. İdrak – gerçəkliyin nisbi adekvat inikasıdır. Mütərəqqi fəlsəfi 

fikrə görə idrak prosesini tam və düzgün başa düşmək üçün iki anlayışı, idrakın 

subyekti və obyekti anlayışlarını fərqləndirmək lazımdır. Subyekt dedikdə idrakı 

və ya digər fəaliyyəti məqsədyönlü həyata keçirən ayrıca şəxsiyyət və ya sosial 

qrup başa düşülür. Bu mənada insan idrakın subyektini təşkil edir. Obyekt insan 

fəaliyyətinin yönəldiyi təbiət, cəmiyyət hadisələridir. İdrak prosesinin iki başlıca 
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struktur səviyyəsi vardır: empirik və nəzəri səviyyələr. Həmin səviyyələr 

vəhdətdədir və bir-birini tamamlayır. 

Empirik bilik – adi, gündəlik həyatda, təcrübə və müşahidələr əsasında, 

nəyin faydalı və nəyin zərərli olması və s. haqqında təsəvvür, baxış, əhval-ruhiyyə, 

hiss və emosiyaların məcmusu və onlar haqqında bilikdir. İdrakın yüksək struktur 

səviyyəsini elmi-nəzəri bilik təşkil edir. 

İdrak prosesinin ən yüksək struktur səviyyəsi yaradıcılıqdır. 

İdrakın empirik səviyyəsinin əsas metodları müşahidə, eksperiment, model 

qurmaqdır. 

Empirik səviyyədə əsas idrak formaları isə elmi faktların müəyyənləş-

dirilməsi, qavrayışlar əsasında yaranan təsəvvürlər, ideyalar, fərziyəvi mülahizələr, 

empirik qanunların aşkar edilməsi və s.-dən ibarətdir. Elmi nəzəri səviyyədə isə 

spesifik idrak metodları bunlardır: abstraksiya, ümumiləşdirmə, formalaşdırma, 

aksiomlaşdırma, modelləşdirmə, hipotetik deduksiya, abstraktdan konkretə 

yüksəlmə, tarixi, məntiqi, riyazi metodlar, sistem-struktur təhlil, müqayisə, 

analogiya və s. 

“Ümumiləşdirmə elə idrak metodudur ki, onun nəticəsində tədqiq olunan 

obyektin ümumi xassələri və əlamətləri müəyyənləşdirilir. Burada abstraksiyalar 

nəticəsində əşya və hadisənin ayrı-ayrı tərəfləri haqqında əldə edilmiş anlayış və 

mühakimələr ümumiləşdirilib təhlil olunur, müəyyən nəzəri nəticələr çıxarılır. 

Ümumiləşmə xüsusi, az ümumi anlayış və mühakimələrdən ümumi və ən ümumi 

anlayış, mühakimə, fərziyyə və nəzəriyyə yaradılması yolu ilə gedir” [35, s 186] 

Elmi –nəzəri səviyyədə spesifik idrak metodlarının qalanlarının üzərində 

dayanmayıb həmin idrakın əsas formalarının aşağıdakılardan ibarət olduğunu 

göstərməklə kifayətlənək: elmi faktın və problemin müəyyənləşdirilməsi; ideyalar, 

prinsiplər və qanunların kəşf edilməsi; ehtimallar və fərziyyələr, nəzəriyyələr, 

təbii-elmi, texniki və sosial biliklər və s. Fəlsəfədə ən ümumi və ya universal 

əlaqələri ifadə edən kateqoriyalar öyrənilir. Bunlar aşağıdakılardır:  

1) Tək, xüsusi və ümumi. Hər bir əşya, hadisə və prosesdə yalnız onun 

özünəməxsus, onu başqalarından, hətta ona oxşar hadisələrdən fərqləndirən bir sıra 
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xüsusi cəhətlər vardır. Məsələn, konkret bir şəxsin (Fuad, Aydan, Nihad) özünə 

məxsus danışıq tərzi, qavrama qabiliyyəti, vərdişləri, yerişi və s. olur. Deməli 

obyektiv aləmin məlum konkret fərdi əşyası, hadisə və prosesi təki (təkcəni, 

ayrıcanı) təşkil edir. Hər bir əşya, hadisə və prosesdə eyni zamanda onu başqaları 

ilə yaxınlaşdıran, ümumiləşdirən, «eyniləşdirən» bir sıra ümumi cəhətlər də vardır. 

Məhz bu keyfiyyət xüsusiyyətləri ilə tək bir nəfər, ailə, kollektiv, sinif, millət, 

nəhayət cəmiyyətlə qovuşur, ümumiyə çevrilir. Bu isə o deməkdir ki, tək hadisə 

ayrılıqda mövcud ola bilməz; bir adamın ölkədə, regionda, Yer kürəsində yaşayan 

milyonlarla insanlar ilə çoxlu ümumi cəhətləri, əlaqələri, oxşar taleləri mövcuddur. 

Bütün insanların ümumi anatomik – fizioloji quruluşu, psixi-şüurlu fəaliyyəti, 

sosial-ictimai əlaqələri vardır. Deməli tək həm də ümumidir; tək ümumiyə doğru 

aparan çoxsaylı əlaqələrdə mövcuddur; Ümumi isə təkdir, təklərin oxşar 

cəhətlərinin məcmusundan ibarətdir; tək və ümumi arasında sintetik çevrilmə 

əlaqəsi mövcuddur. Ümumi – odur ki, onun vasitəsilə çoxlu tək-tək, ayrı-ayrı əşya, 

hadisə və proseslər arasındakı oxşar, ümumi cəhətlər təmsil edilmiş olur. 

Hər bir əşya, hadisə və prosesdə tək və ümumi arasındakı dialektik qarşılıqlı 

əlaqəni “xüsusi” fəlsəfi kateqoriyası ifadə edir. Məsələn, bitki ümumini, taxıl 

xüsusini, arpa təki, canlı ümumini, insan xüsusini, Fuad isə təki ifadə edir. 

Tək, xüsusi və ümumi kateqoriyalarının dialektikasının nəzərə alınmasının 

insan fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyəti vardır. Biz tədqiqat prosesində həmişə 

təkdən, ayrıcadan başlayıb ümumiyə doğru, ən ümumi qanunauyğunluqları dərk 

etməyə doğru getməliyik. Yaxud ümumi qanunauyğunluqları mənimsəmə ilə tək-

tək hadisə və prosessr üçün müəyyən ümumiləşdirici nəticələrə gəlməliyik. Tək, 

xüsusi və ümumi arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin düzgün mənimsənilməsinin həm 

nəzəri, həm də ciddi ictimai praktik əhəmiyyəti vardır. Bu qarşılıqlı əlaqələri 

nəzərə almadan yalnız ümumi olana istinad etmək, yalnız ümumini əsas götürmək 

nəzəriyyədə ehkamçılığa, yalnız təki əsas götürmək isə təftişçilik mövqeyinə gə-

tirib çıxara bilər. Hər iki hal ayrılıqda nəzəriyyədə həqiqətə nail olmağa imkan 

verməzdi. 
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Tək, xüsusi və ümumi haqqında bu deyilənlərin məktəb riyaziyyat kursuna 

tətbiqdə nə demək olduğunu ayrı-ayrı mövzuların öyrənilməsi ilə əlaqədar izah 

edirik. 

2) Qanun və qanunauyğunluq; 

3) mahiyyət və təzahür 

Bu kateqoriyaların mahiyyətinin izahı üzərində dayanırıq. [13]-də ümumi-

ləşdirmənin mahiyyəti belə verilir: “Ümumiləşdirmə – təkcədən ümumiyə, daha az 

ümumi bilikdən daha çox ümumi biliyə keçiddən ibarət məntiqi proses, həmçinin 

bu prosesin nəticəsi, ümumiləşdirilmiş anlayış, mühakimə, elm qanunu, nəzəriyyə. 

Ümumiləşdirilmiş biliyin əldə edilməsi gerçəkliyin daha dərindən əks edilməsini, 

onun mahiyyətinə nüfuz olunmasını göstərir. Formal məntiqdə anlayışın məzmunu 

dedikdə növ anlayışından cins anlayışına keçid başa düşülür. Bu halda cins 

anlayışının məzmunu məhdudlaşmış olur, çünki bu məzmundan növ əlamətləri 

kənar edilib. Ümumiləşdirməyə əks proses məhdudlaşdırmadır”. Burada, habelə 

“ümumi sistemlər nəzəriyyəsi – sistemlər təşkil edən obyektlərin tədqiqinin xüsusi 

elmi və məntiqi – metodoloji konsepsiyası”-nın mahiyyəti, əhəmiyyəti və 

yaradıcıları haqqında məlumat verilir. Fəlsəfədə ümumiləşmə əməliyyatı və ÜSN 

haqqında deyilənlərdən riyaziyyatın və informatikanın tədrisi metodikasının 

təkmilləşdirilməsi və yeniləşdirilməsində istifadə etmək lazımdır. 

 

1.2. Riyazi təhsilin inkişafında dünyəvi meyllər 

 

Girişdə hazırki dünyada təhsil sisteminin inkişaf proseslərinin əsas 

istiqamətlərini [1)-4)], ümumi orta təhsilin inkişafının müasir mərhələsinin 

xaratkerik cəhətlərini [1)-7)], ayrı-ayrı ölkələrdə təhsil müddətinin necə olmasını 

göstərdik. Bunları nəzərə alaraq deyə bilirik ki, Azərbaycanda ümumi orta təhsilin 

dünya üzrə qəbul edilmiş müddətinə keçmək iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 

ölkələrin texnologiyasından geri qalmağın qarşısını almaq, məzunların konqurent, 

davamlı hazırlanmasını təmin etmək və fərdi təhsil proqramını yerinə yetirmək 

üçün onlara əlavə imkanlar verməyə səbəb olardı. 
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Hazırda dünyada 12 illik məktəbdə tədris fənlərinin məzmununun dəyişməsi 

istiqamətləri göstərilir. Biz burada riyazi təhsil konsepsiyasını göstərməklə (12 illik 

məktəbdə) kifayətlənirik. Belə hesab edirik ki, riyaziyyatın tədrisində 

ümumiləşdirməni reallaşdırmaq üçün ən azı bu konsepsiya lazımdır.  

1. Riyazi təhsilin əhəmiyyəti. Bir çox yüzilliklərdə dünyanın bütün 

ölkələrində riyaziyyat ümumi təhsil sisteminin ayrılmaz hissəsi olmuşdur. Bu, 

tədris fənni kimi riyaziyyatın şəxsiyyətin formalaşmasında nadir əhəmiyyətə malik 

olması ilə izah edilir. Riyaziyyatın təhsil, inkişaf etdirmə potensialı olduqca 

böyükdür. Təfəkkürün hərtərəfli elementi məntiqdir. Müasir insanda özünü dərk 

etməkdə və başqaları ilə ünsiyyətdə istifadə olunan təfəkkürün tam inkişafı, 

mühakimələrin gedişində və təfəkkür nümunələri ilə tanışlıq, məlum məntiqi 

mədəniyyəti formalaşdırmadan mümkün deyil. Hadisələrin məntiqi təhlilini 

düzgün aparmağı, bu yolla məkan faktlardan nəticə çıxarmağı, tərif vermək və 

təriflə işləməyi, məlumu məchuldan, isbat ediləni isbat edilməyəndən 

fərqləndirməyi, təhlil etməyi, təsnifat aparmağı, fərziyələr irəli sürməyi, onları 

inkar və təsdiq etməyi, analogiyadan düzgün istifadəni insanlar məhz riyaziyyatı 

prosesində müəyyən səviyyədə mənimsəyə bilirlər. İntiusiya məntiqə gedən 

yoldur. Riyazi məsələlərin həlli prosesində qazanılmış təcrübə, vərdiş kimi 

səmərəli təfəkkürün və fikrin ifadə üsullarının (yığcamlıq, dəqiqlik, tamlıq, 

aşkarlıq və s. ) inkişafına intiusiya isə nəticəni əvvəlcədən görməyə və həll 

yolunun dərkinə kömək edir. Riyaziyyat bütün idrak proseslərini inkişaf etdirir, 

həm də insanı elmi yaradıcılığının ilk təcrübəsinə, dünyanın elmi mənzərəsinin 

öyrənilməsinə aparan yoldur. Riyaziyyat şəxsiyyətin ümumi inkişafına əhəmiyyətli 

təsir etməkdən əlavə, xarakterin, mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasında mühüm 

yer tutur. Riyazi məsələnin tam həllini başa çatdırmaq üçün kifayət qədər uzun 

şaxəli yollar keçmək lazımdır. Bu zaman səhvləri gizlətmək mümkün deyil – 

nəticənin düzgünlüyünü və həllin əsaslandırılması üçün obyektiv meyarlar vardır. 

Riyaziyyat insanda doğruluq, obyektivlik, inadkarlıq, əməksevərlik kimi key-

fiyyətlərin formalaşmasına, dünyanın estetik qavranılmasına, estetik komponentlər 

daxil olan emosional hisslərin güclənməsinə kömək edir. Fikirlər aləmi, mücərrəd 
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obyektlər, formalar, münasibətlər, məntiqi konstruksiyalar aləmin estetik əsası 

kimi olduqca mühüm keyfiyyətlərdir. Nəhayət, riyaziyyat xüsusi əhəmiyyətə malik 

təcrübi utilitar (istifadə edilmək, işlənilmək) tərkibə malikdir. Müasir aləmdən baş 

çıxarmaq üçün hər kəsə riyazi xarakterli bilik və bacarıqlar lazımdır (hesablama 

vərdişləri, EHM-dən istifadə, həndəsi kəmiyyətlərin ölçülməsi, həndəsi fiqurları 

tapmaq və təsvir etmək, funksiyalarla və qrafiklərlə işləmək, tənasüblər, tənliklər, 

bərabərsizliklər, onarın sistemini qurmaq və həll etmək, çoxluqlar və stoxastik 

biliklər və s.). Riyaziyyatın əhəmiyyətini ümumiləşdirmələr aparmaq prosesində 

daha yaxşı başa düşmək olar. 

2. Riyazi təhsilin məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir: 

- Təcrübi fəaliyyətdə tətbiq etmək, digər fənləri öyrənmək, təhsili davam 

etdirmək üçün konkret riyazi bilik, bacarıq və vərdişləri mənimsəmək; 

- Şagirdlərin əqli inkişafı, riyazi fəaliyyəti üçün səciyyəvi və insanda 

cəmiyyətdəki həyatında lazım olan təfəkkür keyfiyyətləri formalaşdırmaq;  

- Riyaziyyatın və riyazi fəaliyyətin mənimsənilməsi prosesində şəxsiyyətin 

tərbiyə edilməsi; 

- Riyaziyyatın ideya və metodları haqqında varlığın təsviri və dərk edilməsi 

kimi, riyaziyyat haqqında təsəvvürlərin formalaşdırılması. 

3. Ümumi prinsiplər. 1) Müasir şəraitdə riyaziyyatın əsaslarının öyrənilməsi 

gənc nəslin ümumtəhsil hazırlığının olduqca mühüm sahəsidir. Hazırda dünyanın 

əksər ölkələrində məktəb riyazi təhsilinə diqqət artırılır. Dünya təcrübəsinin təhlili 

üç əsas meyli ayırmağa imkan verir: a) riyazi təhsilin bütün məktəblilər üçün 

zəruriliyinin başa düşülməsi və uyğun tədqiqatların genişləndirilməsi; b) Tədris 

planında tədrisin bütün mərhələlərində riyaziyyatın ümumtəhsil kursunun daxil 

edilməsinə cəhdin olması; c) məktəbin yuxarı pilləsində riyazi hazırlıqda dərin 

diferensiallaşdırma. 

2) 12 illik məktəbin riyazi təhsil konsepsiyası 11 illik məktəbin hazırki 

konsepsiyasına əsaslanır. Bu konsepsiya riyaziyyatın öyrənilməsinin metodik 

sistemində məktəb riyazi təhsilin iki general funksiyası ilə reallaşmağı nəzərdə 

tutur: a) riyaziyyatın köməyi ilə təhsil; b) riyaziyyatın özünün öyrənilməsi.  
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3) Məktəb riyazi təhsildə yaranmış metodik sistemdə “məxsusi riyazi təhsil” 

funksiyası əsas yer tutur ki, bu da riyaziyyatın öyrənilməsinin, məsələn, məktəbin 

yuxarı siniflərində, zəruriliyinə şübhə edilmək kimi mənfi nəticəyə gətirmişdir. 

Eyni zamanda şəxsiyyətə yönəlmiş təlim ideyası müasir sosial vəziyyəti nəzərə 

almaqla bu funksiyanın əhəmiyyətinə baxmağı tələb edir. Riyaziyyatın köməyi ilə 

təhsilin əsas məqsədi müasir informasiyalı cəmiyyət şəraitində müstəqil 

uyğunlaşma üçün zəruri olan zehni tərbiyə, gənc nəslin təfəkkürünün inkişafıdır. 

Riyaziyyatın bu funksiyası onun ümumtəhsil funksiyası adlanır.  

4) Məxsusi riyazi təhsilin sosial əhəmiyyəti onun məktəblərimizdə ənənəvi 

yüksək səviyyədə öyrənilməsini, gələcək elmi-texniki, texnoloji və humanitar 

kadrların formalaşdırılması sahəsində qazanılmış təcrübəni müdafiə etməyin 

zəruriliyi ilə əlaqədardır. Bu mənada “riyaziyyatın” təhsil sahəsi xarakterlərin 

ixtisaslaşdırılmasından ibarət tədris fənni kimi çıxış edir, məktəbi qurtardıqdan 

sonra şagirdlərin uyğun fəaliyyətə peşə hazırlığının elementi, daha çox uyğun 

ixtisaslar üzrə təhsil almaları üçün hazırlıq görülür. Riyaziyyatın buna uyğun 

funksiyası ixtisaslaşdırma funksiyası adlanır.  

5) Riyaziyyatın öyrənilməsi – bu ilk növbədə məsələ həll etməkdir. 

Ümumiləşdirici təfəkkürün inkişafı və riyazi fəaliyyətdə qabiliyyət şagirdlərin 

məsələ üzərində müstəqil düşünməsi gedişində reallaşır. Məsələ həll etməyi 

bacarmaq riyaziyyatı müvəffəqiyyətlə öyrənməyin meyarıdır. 

6) Riyaziyyatın tədrisi təcrübəsi göstərir ki, təlimin bütün mərhələlərində 

onun şüurlu mənimsənilməsi üçün mümkün qədər, həmişə aşağıdakılar lazımdır. 

- faktlardan, eksperimentdən istifadə etməklə konkretdən mücərrədə keç-

məli, tərifə və ya isbata hazırlaşmaq üçün həqiqi varlıqdan və ya yaxın tədris fən-

lərindən götürülmüş misallarla nəzəriyyəni əsaslandırmalı;  

- Məsələlərin tamamilə dərk edilmiş priyom və qaydalarla həllinə nail 

olmalı. 

- Yaddaşa nisbətən düşünməyə üstünlük verilməlidir. 
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- Şagirdlərin riyazi fikirləri ilə əlaqədar müstəqil ifadələrini (dəqiq olmasa 

da) daima qiymətləndirməli, gözlənilməz mülahizələrə yüksək əhəmiyyət verməli, 

onları tədricən yaxşılaşdırmalı. 

- Şagirdlərin son nəticəni bilənə qədər, onları şəxsi mülahizələr irəli 

sürməyə, münasibətləri, xassələri kəşf etməyə sövq etməli. 

- Mahiyyətə, dəqiqliyə və ümumi nəticəyə üstünlük verərək şagirdlərin 

riyazi fəaliyyətinin qeyd olunmasında onların müstəqilliyinə imkan yaratmalı. 

- Şərhlərdə evristik üsula üstünlük verməli; 

- Yeni materiallara əvvəl öyrənilənlərin əlaqələndirilməsi və varisliyini 

təmin etməli. 

4. Riyazi təhsilin məzmunu. 1) Ümumi riyazi təhsilin məzmunu qarşıya 

qoyulmuş məqsədi yerinə yetirmək prinsipinin əsasında şagirdlər üçün müvafiq 

olan, həcm etibarı ilə yığcam və təcrübi əhəmiyyətli material seçməklə müəyyən 

edilir. Bu zaman varislik prinsipini və ya ağıllı konservatizmi rəhbər tutmaq lazım 

gəlir. Bu isə ilk növbədə belə bir obyektiv fakta əsaslanır ki, məktəb riyaziyyat 

kursunun uzun illər toplanmış ənənəvi məzmunu bir tərəfdən riyazi elmlərin 

əsasıdır, digər tərəfdən isə şagirdlər üçün müvafiq biliklərdir. Riyazi təhsilin 

məzmunu bir neçə böyük bloklar şəklində göstərilir: hesab, cəbr, funksiya, 

həndəsə, verilənlərin analizi. Bu bloklarla yanaşı, məzmunun ümumi metodoloji 

anlayışların və ideyaların inkişafı baxımından seçilməsini nəzərə alaraq metodoloji 

xətt müəyyən edilmişdir: riyazi mühakimə metodları və priyomları; riyazi dil; 

riyaziyyat və xarici aləm; riyaziyyatın tarixi. Aşağıda blokların məzmununu 

ümumi şəkildə göstəririk və materialın təlimin pillələri üzrə necə bölündüyünü 

şərh edirik. 

2) Hesab. İbtidai məktəbdə natural ədədlər, onlar üzərində əməllər, şifahi və 

yazılı hesablama, məsələlər həlli ilə əlaqədar riyaziyyatın ibtidai kursunda hesabın 

xüsusi çəkisi artırılır. Əsas məktəbdə rasional ədədlərin sistematik, irrasional 

ədədlərin propedovtik öyrənilməsi, faiz hesablamaları, kalkulyatordan istifadə, 

yuxarı siniflərdə hesablama mədəniyyətinin yüksəldilməsi, yeni əməliyyatların 
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daxil edilməsi, cəbri, üstlü, loqarifmik və triqonometrik ifadələrin qiymətlərinin 

hesablanması nəzərdə tutulur. 

3) Cəbr. İbtidai siniflərdə riyazi ifadələri və təklifləri yazmaq üçün 

hərflərdən istifadə, hesab əməllərinin komponentləri ilə nəticələri arasındakı 

asılılığa baxılır. Əsas məktəbdə cəbri məzmun “rasional ifadələr” anlayışı ətrafında 

qruplaşdırılır. Şagirdlər tam və kəsr ifadələrin çevrilməsi vərdişləri qazanırlar, kök 

alma (kvadrat və kub kök nümunəsində) əməli haqqında məlumat alırlar, tənlik 

anlayışı ilə tanış olurlar, rasional tənliklərin, bərabərsizliklərin və onların 

sistemlərinin əsas növlərinin həlli alqoritmini mənimsəyirlər. Yuxarı siniflərdə 

irrasional, üstlü, loqarifmik ifadələrə aid materiala baxılır, yeni funksiya növlərinin 

daxil edilməsi ilə öyrənilən tənliklər sinfi genişləndirilir; tənliklərin, 

bərabərsizliklərin və onların sistemlərinin həllinin ümumi priyomları haqqında 

məlumatlar inkişaf etdirilir. 

4) Funksiya. İbtidai siniflərdə hərfi ifadələrin daxil edilməsi, hesab 

əməllərinin komponentləri və nəticələri arasındakı asılılıqlara baxmaqla, həlli 

gedişində müxtəlif kəmiyyətlər (məsələn, sürət, məsafə, zaman) arasındakı 

asılılıqdan istifadə etməklə mətnli məsələlərin həlli zamanı, funksiyanın 

propedevtik öyrənilməsi imkanı yaranır. Əsas məktəbdə şagirdlər elementar 

funksiyalar və onların qrafikləri (düz və tərs mütənasiblik, xətti və kvadratik 

funksiyalar) barədə sistematik biliklər alırlar, qrafik qurmaq vərdişləri qazanırlar. 

Yuxarı siniflərdə funksional xətt bir neçə istiqamətdə inkişaf edir: funksiyaların 

yeni xassələrinə baxılır, onların yeni sinifləri (triqonometrik, üstlü, loqarifmik) 

öyrənilir; riyazi analiz elementləri daxil edilir. 

5) Həndəsi fiqurlar. Bu fənnin tədrisinə tamamilə yenidən baxmaq lazım 

gəlir. Kursun ciddi deduktiv qurulmasından imtina etmək, onun əyani-empirik 

qurulmasına diqqəti artırmaq təklifləri vardır. Təlimin birinci ilindən başlayaraq 

fəza formalarının öyrənilməsinə fasiləsiz davam etdirilməsi lazım bilinir. Bu V-VI 

siniflərdə stereometrik obyektlərin modelləşdirilməsinə və təlimin sonrakı 

pillərində planimetriya materiallarına fəza formalarının tərkib hissəsi kimi 

baxmağa kömək edər. 
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6) Verilənlərin analizi. Burada aşağı, orta və yuxarı siniflərin 

xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq stoxastika, kombinatorika, informatika və onların 

tətbiqlərinin öyrənilməsi nəzərdə tutulur. 

7) Riyaziyyatın ümumtəhsil funksiyasına diqqətin artırılması, habelə 

proqram və dərsliklərin variantlığı şəraitində kursun qurulmasına yanaşmada 

çoxcəhətlilik fənlərarası əlaqəyə baxış nöqteyi-nəzərdən köklü şəkildə dəyişir. 

Ümumiyyətlə, bir sıra hallarda riyaziyyat biliklərin mənbəyi deyil, təbiətşünaslıq 

və başqa fənlərin öyrənilməsi zamanı formalaşmış məlumatlara əsaslanan sahələrin 

tələbi olmalıdır. Həqiqi aləmin və onun qanunauyğunluqlarının təcrübi dərk edil-

məsi uyğun riyazi aparatın yaranması, habelə onun tətbiqləri üçün bünövrə ola 

bilər. Məsələn, fizikanın verdiyi məlumatlar bunlardan əlavə riyaziyyatın yaran-

ması və inkişafının tarixi prosesini əks edir. Analoji vəziyyət coğrafiyada da vardır. 

Burada şagirdlər tənasüb və oxşarlıq anlayışlarını öyrənənə qədər miqyasla, hətta 

ümumiyyətlə məktəb riyaziyyatında öyrənilməyən sferik koordinatlarla tanış 

olurlar. Riyaziyyat tədrisinin məzmununa stoxastika elementlərinin, xüsusən 

ehtimalın diskret modellərdə baza komponenti kimi kombinatorikanın daxil 

edilməsi ilə əlaqədar fənlərarası əlaqənin yeni mühüm cəhətləri yaranır. Bu təkcə 

fizikada statistik nəzəriyyəni və biologiyada genetikanın öyrənilməsi üçün yeni 

aşkar imkanlar yaratmaq deyil, daha mühüm riyaziyyatla humanitar fənlər arasında 

qarşılıqlı əlaqə problemini qoyur. 

8) Fənlərarası əlaqə planında riyazi dilin real dillə müqayisəli öyrənilməsi 

olduqca faydalıdır. Savadlı riyazi dil, aydın təfəkkür, düzgün ümumiləşdirmələr, 

cümlənin mahiyyətini, cümlələr arasındakı məntiqi əlaqəni başa düşmək, təbii dilə 

sahib olmağa genişləndirilir. Bununla da idrak prosesi, xüsusən təfəkkür, o cümlə-

dən ümumiləşdirmə qabiliyyəti düzgün formalaşır və inkişaf edir. Eyni zamanda 

təbii (ana dili və xarici) və riyazi dillər qarşılıqlı inkişaf edir. 

5. Riyazi təhsilin quruluşu. Bu məsələ də şagirdlərin ümumiləşdirmə 

qabiliyyətinin inkişafı üçün müəllim tərəfindən düzgün müəyyənləşdirilməlidir. 

1) Riyaziyyatın ümumtəhsil və ixtisaslaşdırma funksiyalarına metodoloji 

səviyyədə düşünülmüş və dəqiq bölünməsi müxtəlif yaş mərhələlərində fərqli 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 43

şəkildə reallaşdırılır. Riyaziyyatın ibtidai siniflərdə tədrisi ümumtəhsil xarakter-

lidir. Bu zaman təkcə riyaziyyata meyl yaratmaq nəzərdə tutulmur (lakin riyazi 

dərnəklər, maraq kursları xüsusi rol oynaya bilər). Son nəticədə, riyaziyyatın 

dərindən öyrənilməsi sisteminə gələcək kontingentləri hazırlamaq nəzərdə tutulur. 

Təlimin bu mərhələsində heç bir profil diferensiallaşma ola bilməz, yalnız səviyyə 

diferensiallaşması vasitəsilə riyazi hazırlıqdan danışmaq olar.  

2) Riyaziyyata əsaslı maraq 14-15 yaşda formalaşdırılır. Odur ki, əsas 

məktəbin VIII-X siniflərində profil diferensiallaşmasının başlanması lazım gəlir. 

Ümumtəhsil kursunun “gövdə”-sindən riyaziyyatın dərindən öyrənilmələri budaq-

lanır ki, bununla riyaziyyat kursu ixtisaslaşdırmaya çevrilir. Konsepsiyaya uyğun 

olaraq VIII sinifdə riyaziyyatın dərindən öyrənilməsi sisteminə şagirdlərin seçilmə-

sinin düzgünlüyünü yoxlamaq imkanı verildiyindən, istiqamətləndirici mərhələ 

kimi baxılır. Odur ki, bu sinifdə kursun ixtisaslaşdırma xarakteri riyaziyyatın 

ümumtəhsil funksiyasına kəskin zidd olmamalıdır. Bu onu göstərir ki, təhsilin 

məzmununun genişlənməsi baş verir. Dərinləşmə maraq kursları və əvvəllər 

deyildiyi kimi fakültətiv məşğələlərin hesabına olar. IX-X siniflərdə təlim artıq iki 

istiqamətdə aparıla bilər – ümumtəhsil və ixtisaslaşdırma, bu da bu mərhələdə 

təlimin profil diferensiallaşdırılmasının həyata keçirildiyini deməyə imkan verir. 

3) yuxarı siniflərdə tam profilləşmə olur. Bu o deməkdir ki, yaranmış 

təcrübənin göstərdiyi kimi, sayı kifayət qədər çox olan, hər bir şagird konkret 

profillərdən biri üzrə təhsil alır (sayın çoxluğu profillərə də aiddir). Riyaziyyatın 

tədrisi nöqteyi nəzərdən kifayət qədər müxtəlif olan bütün profillər, burada 

riyaziyyatın nə dərəcədə rol oynamasından asılı olaraq, üç istiqamətdə birləşdirilir: 

ümumtəhsil, ümumelmi və riyazi. Bu istiqamətlərin hər birində riyaziyyat kursu 

əsas məktəbin ümumtəhsil kursuna əsaslanır. Bu meyllər hər şeydən əvvəl şagird-

lərdə öz qüvvəsini, bu gec də yarana bilər, riyaziyyat sahəsinə yönəltmək imkanı 

verməyi nəzərdə tutur. 

4) Ümumtəhsil istiqaməti üçün, hər şeydən əvvəl praqmatik məqsədə tabe 

olan və funksional savadın yüksəldilməsinə yönəldilən, ümumi kurs təklif edilir. 

Bu kurs şagirdləri ali məktəbdə riyaziyyatla əlaqədar olan ixtisaslarda təhsillərini 
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davam etdirməyə hazırlamaq məqsədi daşımır, onlar riyaziyyatdan qəbul imtahan-

larına hazırlaşmır. Lakin Azərbaycanda belə hazırlıq da olmalıdır. Ümumi kursu, 

məsələn, dillə, incəsənətlə, bədii yaradıcılıqla, sport ilə maraqlananlar seçə bilər. 

Humanitar sahəyə gedən şagirdlər öz işlərində lazım olan səviyyədə riyaziyyatı 

öyrənirlər. 

5) Ümumelmi istiqamət üçün təbiət və humanitar elmlər sahəsində riyaziləş-

dirmə proseslərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq iki variantda göstərilə bilən 

riyaziyyatın xüsusi kursu təklif edilir. Təbiət elmlərində hazırda real proseslərin 

miqdar şərhi və uyğun miqdar modeli mühüm yer tutur ki, bunların tədqiqində 

riyazi analizin başlanğıcı, stoxastika ilə birlikdə riyaziyyatın ənənəvi bölmələri 

lazımdır.  

Humanitar elmlərdə isə daha çox struktur modellərin əhəmiyyəti vardır. 

Bunların isə qurulmasında və araşdırılmasında riyaziyyatın daha müasir və hazırki 

məktəb riyaziyyatından olduqca uzaq, hər şeydən əvvəl diskret riyaziyyat sahəsini 

cəlb etmək tələb olunur. 

Konsepsiyada ümumi elmi istiqamətli ayrı-ayrı iki kurs yaradılmasına 

alternativ olaraq, kifayət qədər əlavə modullarla təmin olunmuş, bir kursun olması 

da nəzərdə tutulur ki, bu təkcə bir blokun xüsusiyyətini deyil, təlimin konkret 

profilini də nəzərdə tutur. 

6) Təlimin məxsusi riyazi, fiziki-riyazi və ya “informatik” profillərini təmin 

edən dərinləşdirilmiş kurs riyazi istiqamət üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu istiqamət 

üzrə təkcə şagirdləri riyaziyyatın yüksək səviyyədə mənimsənilməsini tələb edən 

ali məktəbə daxil olmağa hazırlamaq deyil, habelə uyğun ali məktəbdə təhsillərini 

müvəffəqiyyətlə davam etməsini təmin etməlidir. Riyaziyyatın bu təmayüllərdə 

öyrənilməsi nümunəsi Rusiyada və ölkəmizdə bir neçə onilliklərdə mövcud olan 

dərinləşdirilmiş öyrənmə sistemidir. Bunlar riyaziyyat təmayüllü siniflər və mək-

təblərdir. Məhz ümumielmi və riyazi profilli şagirdlər gələcəkdə elmi, texniki, 

texnoloji, Azərbaycanda cəmiyyətin sosial tərəqqisini təmin edən kadr potensialını 

təşkil edəcəkdir. Odur ki, onların hazırlığı dünyəvi səviyyədən aşağı olmamalıdır. 

Ölkəmizdə aparılan təhsil islahatının tələblərini əsas tutaraq riyazi təhsilin 
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inkişafında dünyəvi meyllərin nəzərə alınması istiqamətində tədqiqat aparmaq 

lazımdır. 

 

1.3. Bəzi xarici ölkələrdə riyaziyyatın tədrisi  

xüsusiyyətləri 

 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində riyazi təhsildə yeni meyllərə həmişə 

xüsusi əhəmiyyət verilmişdir. Təhsildə humanistləşdirmə əksəriyyət tərəfindən 

qəbul edilir və geniş yayılır. Riyazi təhsildə inteqrallaşdırılmış, qarşılıqlı əlaqəli 

metodik məsələlərin tam kompleks təhlilin aparılmasına daha çox diqqət verilir. 

Belə kompleks təhlilə daxildir:  

a) məktəb riyaziyyatında nəzəri məzmunun və onun tətbiqlərinin inikasının 

əsas xüsusiyyətləri; 

b) təlimdə məsələlərin rolu, onun şagirdlərə verilməsinin yeni metodik 

vasitələrinin işlənməsi;  

c) təlimdə insanın psixoloji və fizioloji mexanizmlərindən (görmə, sözlər, 

motor qabiliyyətləri, verilənlərin dərki və çevrilməsi, diqqəti cəlb etmək və s.) 

istifadə və onların inkişafı. 

Görkəmli riyaziyyatçı-pedaqoq Polşanın Yagelon universitetinin fəxri 

doktoru A.S.Kriqovskayanın (1904-1988) anadan olmasının 80- illiyinə həsr 

edilmiş 1984-cü ildə Krakovda keçirilən beynəlxalq simpoziumda maraqlı 

məruzələr edilmişdir. Burada təlimdə humanistləşdirməyə xüsusi diqqət 

verilmişdir. 

A.S.Kriqovsikayanın tədqiqatlarında riyazi təlimdə islahatlara və 

humanistləşdirməyə, ümumiləşdirmə, xüsusiləşdirmə və mücərrədləşdirməyə geniş 

yer verilir. Onun yubileyində görkəmli riyaziyyatçı-metodistlər T.Varqa, 

E.Kastelnuova, X.Freydental və b. riyazi təhsildə kompleks, sistemli, inteqrasiyalı 

yanaşmaların əhəmiyyətini əsaslandırmışlar. 

X.Freydental “Riyazi strukturlar” anlayışının əhəmiyyəti və mahiyyəti, 

ümumiləşdirmə mücərrədləşdirmədə didaktik prinsiplərin gözlənilməsi üzərində 
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daha çox dayanır. T.Varqa məsələlərin xüsusi bir sinfi olan birqiymətli olmayan 

məsələləri daha faydalı hesab edir. Onun fikrincə belə məsələlər şagirdlərin 

məntiqi mədəniyyətini inkişaf etdirməklə yanaşı, məqsədə çatmaq üçün xüsusi 

qurma məsələlərinin araşdırılmasına hazırlıq baxımından faydalıdır. Polşa 

riyaziyyatçısı K.Xartiq “İsbatlar və riyaziyyatın təlimində əsas anlayışlar” adlı 

məruzəsində bir çox isbatları dərhal ümumi haldan başlamaqla deyil, müvafiq 

misallar üzərində, sabitin dəyişdirilməsilə aparmağı məqsədəuyğun hesab edir. O, 

məktəbdə isbatlarda riyazi induksiya metodundan istifadə imkanının 

məhdudluğuna da toxunur. Çex pedaqoqu F.Kujin “Didaktika və təlim təcrübəsi” 

və alman riyaziyyatçısı H.Y.Şteyner “İnkişaf ənənəsi və riyazi təlim problemləri” 

adlı məruzələrində riyaziyyatın məktəbdə öyrənilməsinin məqsədlərini və təlim 

metodlarının seçilməsi meyarlarının dəqiqləşdirməyin zəruriliyinə diqqətimizi cəlb 

edir, habelə problemin həllindəki çətinlikləri göstərirlər. Onlar riyaziyyatın 

tədrisində “necə” və “nə üçün” sualları üzərində şagirdləri düşündürməyə, analiz, 

sintez, ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinə daha 

çox fikir verməyi lazım bilirlər. 

Bir çox məruzələrdə həndəsənin tədrisində intuisiya ilə məntiqin daima 

inkişaf  etdirilməsinin, həndəsi çevirmələrin, hərəkət və fəza anlayışlarının, 

modelləşdirmənin, fiqurların xassələrinin, təfəkkür əməliyyatlarının, funksiyaların, 

fiziki anlayışların, məktəb həndəsəsinin müxtəlif variantlarda qurulmasının, əyani, 

mücərrəd, sintetik və analitik həndəsələrin şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişa-

fında mühüm yer tutması göstərilir. 

Məsələ, onun mahiyyəti, təsnifatı, riyaziyyatın didaktikasına eksprimental 

yanaşma, şagirdlərlə müsahibəni stimullaşdırma vəziyyəti barədə K.Labur (Fransa) 

söhbət  açır.  

Beləliklə, deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, məktəbdə riyazi 

təhsilin humanistləşdirilməsinə bu fənnin təlimi məqsədini dəqiqləşdirmək, habelə 

onun öyrənilməsi metodlarını təkmilləşdirmək baxımından yanaşmaq lazımdır. 

Riyaziyyatın tədrisi metodikasındakı sonrakı tərəqqi bu tərəflərin hər ikisinin nə 

dərəcədə harmonik nəzərə alınması ilə müəyyən edilə bilər. 
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Müasir riyazi təhsilin inkişafı probleminin bir çox məsələlərinin həllində 

YUNESKO-nun himayəsi ilə fəaliyyət göstərən riyazi təhsilin öyrənilməsi və 

inkişafı üzrə beynəlxalq komissiyanın böyük rolu olmuşdur. Bir neçə onillikdə bu 

komissiyanın rəhbərlərindən biri S.Kriqovskaya olmuşdur. O, riyazi fənlərin 

formal və məzmunlu cəhətlərinə xüsusi fikir verməyin, tədrisdə dünyəviliyin 

əhəmiyyətinə böyük diqqət yetirmişdir. Riyazi anlayışların tərifini vermək 

şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin tərkib hissəsidir. S.Kriqovskayanın 

“Təriflərin şagirdlərin riyazi fəaliyyətində rolu” məqaləsində bu cəhət aydın 

görünür. O, tərifə şagirdlərin bütün intuitiv müşahidələrinin məntiqi olaraq 

ümumiləşdirilməsi kimi baxır. Anlayışın həcmini genişləndirməyən təsviri tərəfin 

axtarılması, ümumiləşdirici və konstruktiv təsvirlərə, analogiyalar və köçürmələrə, 

təsnifata, xüsusi halların axtarılmasına və məlum təriflərin ümumiləşdirilməsinə 

əsaslanaraq tərif vermənin şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün, o cümlədən 

ümumiləşdirici mücərrədləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi xüsusiyyətləri 

məqalənin əsas məzmununu təşkil edir. Burada göstərilir ki, riyazi anlayışların 

təriflərinin müxtəlif yollarla verilməsi zamanı şagirdlər əks misallardan istifadə 

etməyi, mühüm və mühüm olmayan xassələrin ayrılmasını, müqayisələr aparmağı, 

növ və cins anlayışlarını, ümumi və xüsusi halları fərqləndirməyi, obyektlər və 

münasibətlər arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirməyi öyrənirlər. 

1984-cü ildə Avstriyanın Adelaide şəhərində keçirilmiş V beynəlxalq 

konqresdə məktəbdə EHM-dən istifadənin vəziyyəti, hamı üçün riyaziyyatın 

məqsədi və məzmunu, tədris proqramlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri, ayrı-

ayrı metodik məsələlər (məsələ vasitəsilə təlim, funksiya anlayışının daxil 

edilməsi, həndəsənin tədrisi, riyazi modelləşdirmə və s.) geniş müzakirə 

olunmuşdur. 

İndi bəzi xarici ölkələrdə riyaziyyatın tədrisinin ümumiləşdirmə baxımından 

xüsusiyyətlərini göstərək. 

ABŞ ümumtəhsil orta məktəbi üç pilləlidir: ibtidai siniflər (I-VI), aşağı orta 

məktəb (VII-VIII), yuxarı orta məktəb (IX-XII). Şagirdlər məktəbə 6 yaşında daxil 

olurlar. Burada orta məktəb üçün vahid dövlət proqramı yoxdur. Hər ştatın özündə 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 48

proqram tərtib olunur və bu da öz növbəsində yerli tədris dairələrində 

dəqiqləşdirilir. Proqramda şagirdlərin materialı mənimsəmək qabiliyyəti nəzərə 

alınır. Hər bir sinif bir neçə qrupa bölünür: A, B, C... və s. IX-XII siniflərdə bir sıra 

fənlər üzrə beş səviyyə qədər nəzərdə tutulur. Ayrılmış qruplar bir-birindən kifayət 

qədər fərqli proqram, dərslik və dərs vəsaitlərindən istifadə edirlər. Ən qabiliyyətli 

şagirdlər bütün fənlər üzrə A qrupunda məşğul olurlar. Lakin hər hansı şagirdin 

fənlərindən birini A qrupunda, digərlərini B və ya C qrupunda öyrənməsi 

variantına da yol verilir. VII sinifdən başlayaraq məcburi fənlərlə yanaşı seçmə 

fənlər də yaranır. Hər bir şagird 1-2 kurs seçməlidir. Müəyyən fənlər üzrə mümkün 

məcburi kurslar: a) işə daxil olmaq üçün kifayət olan bilikləri müəyyən edən 

təşkilatda; b) şagirdin daxil olmaq istədiyi kollecdə və ya universitetdə müəyyən 

edilir. Yüksək riyazi hazırlıq tələb edən ali məktəblərə, texniki və humanitar 

kolleclərə, muzdlu iş və istehsalata getmək istəyənlər uyğun olaraq 3-5; 3-4; 2; 2 

illik kurslarda riyazi hazırlıq keçməlidirlər. Şagirdlərin seçdikləri kursların spektri 

olduqca müxtəlifdir. Odur ki, kolleclərin və universitetlərin ilk iki kursunda 

tələbələrin məktəbdə öyrəndikləri materialı eşitmək və ümumiləşdirmək imkanı 

olur. Ali məktəblərin 1-2 tədris ili müxtəlif qrup tələbələrin biliklərinin 

bərabərləşdirilməsinə həsr olunur.  

Bizim riyaziyyat proqramlarına nisbətən ABŞ-ın əksər məktəblərinin 

proqramlarının mühüm xüsusiyyətləri vardır. Bu xüsusiyyətlər: 1) seçmə kurslarını 

dərinliyinə və ciddiliyinə görə dəyişmək imkanının olmasından; 2) proqramdakı 

sistematik konsentriklikdən; 3) əksər proqramlarda kəskin təcrübəyə yönəlmədən 

ibarətdir. Amerika proqramlarının olduqca müxtəlif olmasına baxmayaraq bizim 

riyaziyyat proqramına nisbətən diferensiallaşma azdır. Həndəsə planimetriya və 

stereometriyaya ayrılmayıb, bunlar paralel öyrənilir. Yuxarı siniflərin bütün 

kursları kimi riyazi analiz fakültətiv, özü də cəmisi bir il keçilir, cəbr həndəsədən 

üstün yer tutur, VII-VIII siniflərdə həndəsi mövzular cəbrin daxilində öyrənilir, 

yuxarı siniflərdə isə həndəsədə hesablamalar daha çoxdur. Həndəsə kursu 

aksiomatik qurulmur. Ciddi isbatlara az fikir verilir, praktik məsələlərə tətbiqə 

daha çox diqqət olunur. Riyaziyyat proqramları vahid planda qurulur: 1) ümumi 
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səciyyə; 2) kursun məqsədi və vəzifələri; 3) məzmunu; 4) kursda formalaşdırılan 

əsas bilik və bacarıqlar, təlimdə istifadə olunan əsas priyomlar; 5) ədəbiyyat və 

istifadə olunan ləvazimatlar. Hər sinif üçün kursun məzmununu göstərən proqram 

əsasında hər bir akademik səviyyə üçün təlimin dərinliyini məktəbin müəllimləri 

müəyyənləşdirir. Proqramın mətnindən sonra mövzuların bu səviyyələr üzrə 

paylanma cədvəli verilir. “Riyaziyyatın əsas anlayışları” adlanan son semestr kursu 

ilk növbədə riyaziyyatla əlaqədar olmayan sahələrdə təhsilini davam etdirən 

şagirdlər üçün nəzərdə tutulur. Bu kursun proqramına məntiqi bağlayıcılar, 

ehtimallar, ardıcıllıqlar və limitlər, matrislər, tam ədədlərin müqayisəsi nəzəriyyəsi 

haqqında söhbətlər daxildir. Proqramın izahat vərəqəsində qeyd olunduğu kimi 

kursların seçilməsi şagirdlərin iştirakı ilə olur. 

Riyaziyyatın ABŞ məktəblərində tədrisi təcrübəsinin diqqətlə öyrənilməsi 

ölkəmizdə diferensiallaşma və fərdiləşdirmə, habelə şagirdlərin ümumiləşdirmə, 

mücərrədləşdirmə və xüsusiləşdirmə – konkretləşdirmə qabiliyyətlərinin inkişafı 

müzakirəsi, riyazi təhsilin dünya standartlarına yaxınlaşdırılması üçün faydalıdır. 

ABŞ-da təbiətşünaslığın və riyaziyyatın məktəbdə tədrisi sahəsində 2000-ci ilə 

qədər dünyada birinci yerə çatmaq üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu 

məqsədlə riyaziyyat müəllimləri hazırlayan pedaqoji kolleclərin işində əsaslı 

dəyişikliklər edilməkdədir. 

Gələcək riyaziyyat müəllimlərinin məntiqi biliklərini artırmaqla onların 

keçmiş bilikləri, əməliyyatları inkişaf etdirmək vasitəsilə şagirdlərin biliklərini 

humanistliklə ümumiləşdirmək və genişləndirməyin texnologiyasını öyrənmələrinə 

xüsusi diqqət verilir. Pedaqoji kollecin əməkdaşları gələcək müəllimlərə mühüm 

pedaqoji bacarıqlardan biri şagirdlərin dərsə daima diqqətli olmasına necə nail 

olmağı öyrətməlidirlər. Onlar gələcək müəllimə yeni anlayışlar, fikirlər və 

quruluşlar haqqında yarımçıq, qismən və təhrif olunmuş biliklər verməkdən necə 

yaxa qurtarmağı, şagirdlərin anlaq səviyyəsini müəyyənləşdirməyi, onların hissi və 

idrak təcrübələrinə əsaslanmağı, cavabların tamlığına necə nail olmağı, isbatların 

öyrənilməsi, peşə yönümünün seçilməsi, çalışmaların tam həlli, nə üçün həldə 

göstərilən yolun seçildiyini öyrətməlidir. Ali və orta məktəb müəllimlərinin 
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vəzifəsi dairəsinə habelə daxil edilir: şagirdlərə verilən tapşırıqlardan ən çətinlərini 

ayırmaq; pedaqoji prosesin fəlsəfəsini və texnologiyasını düzgün müəyyənləş-

dirmək; hər bir dərsin mövzusu üzrə araşdırmalar aparmaq; təlimin müxtəlif 

mərhələləri arasında varisliyi təmin etmək və s.  

ABŞ –da şagirdlərin müstəqil bilik almalarına daha çox üstünlük verilir, 

burada bizdəki kimi ayrıca pedaqoji institutlar və universitetlər yoxdur. Riyaziyyat 

müəllimləri ayrı-ayrı universitetlər yanındakı kolleclərdə hazırlanır. Məktəblərdə 

test üsulundan geniş istifadə olunur. Bunun müəyyən nöqsanları da vardır. Burada 

istehsal məhsuldarlığının artıb-azalmasıının müxtəlif səbəbləri öyrənilir. ABŞ-da 

əməyin məhsuldarlığının yüksəldilməsinə təsir edən amillərin öyrənilməsi göstərir 

ki, bu 15% təchizatdan, 36% istehsalat biliklərindən, 42% təhsildən, 7% isə qalan 

başqa səbəblərdən asılıdır. Deməli təhsil əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin 

əsas amilidir. Odur ki, TRM-də riyaziyyat əsas fənn kimi öyrənilir. Son illər 

məktəb riyaziyyatında yeni istiqamətlər tədris prosesinə EHM-in, proqramlaş-

dırmanın və informatikanın əsaslarının tətbiqləri ilə əlaqədardır. Bir çox ölkələrdə 

informatikanın və məktəb riyaziyyatının məzmunu, habelə onun tədrisi 

metodlarına EHM-dən istifadənin təsirini nəzərə almaqla yeni proqramlar 

yaradılması üzrə tədqiqatlar aparılır. Bu ənənə məktəb riyaziyyatının inkişafında 

olduqca aktualdır və həmişə olduğu kimi riyaziyyatın tədrisi üzrə beynəlxalq 

komissiyanın işində əsas yer tutur. Bu məsələ ilə Fransa ictimaiyyəti, müəllimlər, 

riyaziyyatçı pedaqoqlar daha çox maraqlanırlar. Məktəb riyaziyyatını, 

“burbakiləşdirmək” cəhdində ilk addım məhz Fransa ilə əlaqədardır və uyğun 

yenidənqurma konsepsiyası burada yaranmışdır. Keçən əsrin 60-cı illərin sonu 70-

ci illərin əvvəlində Fransada orta təhsildə islahatlar aparıldı. Həmin dövrdə 

çoxluqlar nəzəriyyəsi və riyazi məntiq elementləri, münasibətlər və strukturlar 

aşağı siniflərə daxil edildi, Evklid həndəsəsinin ənənəvi şərhindən tam imtina 

edildi. Fransa orta məktəblərinin sxeması belədir: ibtidai məktəb – 5 il; aşağı orta 

məktəb – 4 il; yuxarı orta məktəb – 3 il. Məktəbdə siniflərin nömrəsi əks 

ardıcıllıqdadır: VI, V, IV, III, II, I, “buraxılış”. Bu məktəblərin riyaziyyat proq-

ramında hər sinif üçün öyrənilməli mövzular sadalanır, qalan işi isə yəni hər möv-
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zunun hansı ardıcıllıqda və neçə saat keçilməsini müəllimlər müəyyənləşdirir. 

Təlimin birinci pilləsi ümumtəhsildir və burada: 1) ibtidai siniflərdə öyrənilənlər 

dərinləşdirilir və möhkəmləndirilir; 2) riyazi modellər qurmaqla ən sadə tətbiqi 

məsələləri həll etməyə imkan verən nəzəri biliklərlə, praktik bacarıqlarla və lazımi 

priyomlarla şagirdlər təmin edilir; 3) onların əqli inkişaf etdirilir: müşahidə və 

təhlil vərdişləri formalaşdırılır, ətrafdakı real obyektləri konkret şəkildə göstərmək, 

sonra onları başa düşmək bacarığı aşılanılır, induktiv və deduktiv mühakimələr 

aparmaq, nəticələr çıxarmaq, ümumiləşdirmək, əməliyyatları əsaslandırmaq, fər-

ziyyələri inkar edən əks misallar göstərmək, öz fikirlərini aydın, sadə və dəqiq 

ifadə etməyi öyrətmək; səliqəliyi, həndəsi fiqurların qurulması zamanı aydınlıq və 

ardıcıllığa əməl etməyi, hesablamalar aparmaq, qeydlər etməyi aşılamaq. Birinci 

pillənin hər sinfində (VI, V, IV, III) vahid riyaziyyata həftədə 4 saat verilir. Burada 

təqribən bizim V-IX siniflərdə olan material və bunlardan əlavə alqoritmlərə ən 

sadə misallar, EHM hesablamalarında onlardan istifadə, ən sadə statistik veri-lən-

lərin ədədi səciyyəsi öyrənilir. Fransa məktəblərinin ikinci pilləsi (II, I, “buraxılış” 

siniflər) 1  təlimin yarı çoxsahəliyi ilə xarakterizə edilir. II sinfin bütün 

bölmələrində riyaziyyatın tədrisi vahid proqram üzrə aparılır. “Buraxılış” siniflə-

rində şagirdlər 20-yə qədər istiqamətlərdə ixtisaslaşmaq imkanı qazanırlar. Burada 

riyazi hazırlıq 10 səviyyədə yerinə yetirilir. I və “buraxılış” siniflərində riyaziyya-

tın öyrənilməsinə verilən saatlara və məzmuna görə proqram kəskin diferensiallaş-

dırılır. Ən aşağı riyazi hazırlığı humanitar bölmənin şagirdləri alırlar. Fizika-

riyaziyyat bölməsinin şagirdləri geniş proqram üzrə (I sinifdə həftədə 6 saat, 

“buraxılış” siniflərində 9 saat) dərinləşdirilmiş riyaziyyat kursunu öyrənirlər. Digər 

bölmələrdə riaziyyatın müvafiq ixtisaslara tətbiqi istiqamətləri əsas yer tutur. 

Müəllim proqram materialının ardıcıllığını seçməkdə müstəqildir, lakin dərsliyin 

necə olmasına təsir edə bilmir. Proqramlar xalq təhsili nazirliyinin rəsmi sənədi ol-

duğu halda, dərsliklər belə nəzarətdən azaddır. Dərsliklərin yazılmasına və müəl-

limlərin işinə müəyyən istiqamət vermək məqsədi ilə Fransanın müxtəlif pedaqoji 

təşkilatları, xüsusən riyaziyyatın tədrisinə dair təkliflər üzrə daimi komissiya, riya-

                                                 
1 Bunlar uyğun olaraq X, XI, XII siniflər deməkdir 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 52

ziyyatın tədrisi assosiasiyası, riyaziyyatın tədrisinin bəzi elmi tədqiqat institutları 

tərəfindən proqramlara şərhlər yazılır. Şərhlərin son variantı milli təhsil 

nazirliyinin general təlimatının təsdiqinə verilir. Məktəb riyaziyyat kursunun 

həndəsə və cəbr hissələrinə, habelə EHM-dən necə istifadə etməyə dair ayrı- 

ayrılıqda şərh verilir. Burada riyaziyyatın ayrı-ayrı mövzularının tədrisi prosesində 

induktiv və deduktiv mühakimələrin yeri göstərilir, ümumi qəbul edilmiş 

işarələrdən istifadə məsləhət görülür, bilik, vərdiş və bacarıqların əhatə dairəsi, 

mücərrədləşdirmə və ümumiləşdirmənin səviyyəsi müəyyənləşdirilir. Şagirdlərin 

riyazi hazırlığını təkmilləşdirmək problemi Fransanın pedaqoji və elmi 

cəmiyyətlərini narahat etməkdədir. Burada təlimin elitar xarakterdə olması, orta 

məktəb şagirdlərinin əksəriyyətini əhatə etməkdə bu problemin həllini çətinləşdirir. 

Amerika və Qərbi Avropadakı (İngiltərə, Almaniya) riyaziyyat pedaqogi-

kasına və bizdəki riyaziyyatın tədrisi metodikasına nisbətən Fransadakı riyaziy-

yatın müasir didaktikası təmamilə başqa cür qurulmuşdur. Bu özünəməxsusluq 

didaktikanın konsepsiyasına, quruluşuna və istilahların xarakterinə, həm də elmi, 

sosial statusuna aiddir. 

Fransa didaktikasının, bizdəki metodikada olmayan və ya başqa cür şərh 

edilən bəzi anlayışlarının mahiyyətini bilmək lazımdır. 

Didaktik hadisə - müəllim fəaliyyətinin müşahidəsinin nəticəsi. 

Pedaqoji kontrakt – Tədris prosesinin tərəf müqabilləri arasında nəzərdə 

tutulan razılığa əsaslanan baxılan sosial qarşılıqlı əlaqə.  

Müəllim və şagird tədris prosesində eyni məsuliyyət daşıyır və qarşılıqlı 

öhdəçiliyə malikdirlər. Tədqiqatçı üçün məzmunun xüsusiyyətinə əsaslanan 

kontraktın pozulması vəziyyəti daha maraqlıdır. Müəllimin epistemologiyası – 

onun aşağıdakı suallara cavab vermək imkanıdır: mövcud biliklərdən necə istifadə 

etməli, anlatmağa necə nail olmalı, yeni bilikləri necə verməli, sualları necə 

qoymalı, necə öyrətməli, anlamağı, həll etməyi və s. necə öyrətməli. Tədris üçün 

müəllim öz biliyini təkmilləşdirməlidir ki, onlar göstərilən epistemologiyaya uyğun 

olsun. 
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Didaktik köçürmə – didaktik kontraktın tələbindən asılı olaraq elmi 

biliklərin, onun təşkilinin, nisbi əhəmiyyətini, təqdimatını, genezisini dəyişən, 

modifikasiyası prosesi. 

Fransız didaktikləri öz işlərində belə tədqiqat metodlarından istifadə edirlər: 

müşahidə və refleksiv təhlil, interviləşdirmə, eksperiment, təcrübənin ümumiləşdi-

rilməsi. 

Fransada riyaziyyatın didaktikası sahəsində tədqiqatın təşkilinin digər 

ölkələrdə analoqu yoxdur. Bu bir tərəfdən riyazi təhsilin tədqiqi problemi institutu 

(İREM) kimi nadir hadisə, digər tərəfdən ənənəvi kollokviumlar, simpoziumlar, 

yay məktəbləridir. Hazırda Fransada 25 belə institut fəaliyyət göstərir. Praktik 

olaraq hər regional akademiyada belə bir institut var. İREM riyazi təhsildə 

islahatlar aparmaq və aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirmək üçün 1969-cu ildə 

yaradılmışdır: riyaziyyat müəllimləri hazırlığına, onların fasiləsiz baza təhsilinə, 

pedaqoji eksperimentlərin aparılmasına kömək, müəllimlər və onları hazırlayanlar 

üçün ədəbiyyat hazırlamaq, riyaziyyatın didaktikası sahəsində tədqiqatlar aparmaq. 

“Riyaziyyatın didaktikası” istilahının özü 1970-ci ildə yaradılmışdır. İREM-in 

funksiyaları genişdir. Bunların üç növünü ayırmaq olar: 1) tədris fənni kimi 

riyaziyyatın məzmunu, tarixi və tədrisinin epistemologiyası sahəsində tədqiqatlar; 

2) kadr hazırlığı (ali təhsil, ixtisasartırma, fasiləsiz təhsil); 3) riyazi təhsilin 

inkişafına kömək (milli və beynəlxalq miqyasda fəaliyyət, islahatlar). 

İREM-dən başqa müxtəlif laboratoriyalar əsasında, analoji tədqiqatlar 

aparan, daha 14 komissiya vardır. İREM və komissiyaların mövcudluğu dövründə 

Fransada riyaziyyatın didaktikası sahəsində 15 doktorluq dissertasiyası müdafiə 

edilmişdir. Kollokviumların, seminarların, yay məktəblərinin aparılması dövründə 

müvəqqəti yaradıcı kollektivlərdə məhsuldar işləyirlər. İngiltərədə riyaziyyatın 

tədrisinin yenidən qurulmasına daima fikir verilmişdir. Daha çox yayılmış 1964-cü 

ildən tətbiq olunan Naffal proyektidir. Bu proyektə görə ibtidai məktəbdə şagirdlər 

5 yaşından 11 yaşa qədər oxuyurlar. Əksər hallarda ibtidai məktəb hərəsində üç il 

olmaqla iki pilləyə bölünür. I pillədə 5, 6, 7, II pillədə isə 8, 9, 10 yaşında uşaqlar 

təhsil alır. Təqribən hər 4 ibtidai məktəbə, şagirdlərin 16 yaşa qədər oxuduqları, adi 
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“0 səviyyəli” 1 orta məktəb düşür. Bu məktəblər ümumi orta təhsili həyata keçirir. 

Daha yüksək “A səviyyəli” adlanan oğlan və qızların 17-18 yaşa qədər oxuduqları 

orta məktəb vardır; bu məktəblər ali təhsil almaq istəyənləri hazırlayırlar. Orta 

məktəbin ibtidai, “0 səviyyəli” və “A səviyyəli” pillələrinin hər birinin öz 

məqsədləri, iş metodları vardır. 

İbtidai məktəb müəllimlərinə işlərində aşağıdakı müddəaları rəhbər tutmaq 

tövsiyə olunur: şagirdlər müxtəlifdir, onlar əməliyyatlar vasitəsilə öyrənirlər, 

fəallığın optimal səviyyəsi təmin olunmalıdır. Riyaziyyatın təlimi, oxuma, rəsm, 

modelləşdirmə, yazı qarşılıqlı əlaqədardır. Kiçik yaşlı uşaqlar mücərrəd anlayışları 

başa düşmədikləri üçün onlarla konkret obyektlərə baxmalı. Bütün təlim tədricən 

əməliyə keçməklə oyunlar əsasında aparılır. Burada “Əməliyyat başa düşməyə 

aparır” prinsipi təsir edir. İbtidai məktəb üçün mahiyyətcə ayrı-ayrı fənlər üzrə 

biliklərin dəqiq həcmi və səviyyəsi deyil, yalnız təlimə yönəlmənin ümumi şəraiti 

(fonu) müəyyən edilir.  

İbtidaidən orta məktəblərə keçid konkret əməliyyatdan formal proqrama, 

daha mücərrəd təlimə kəskin dönüşlə müşayət edilir. İndi 11-13 yaşlı şagirdlərə 

konkretdən mücərrədə keçmək imkanı yaratmaq məsələsi qarşıda durur. Beləliklə, 

İngiltərə orta məktəbləri qarşısında belə vəzifə qoyulur: 16 yaşlı uşaqlar təlimi başa 

çatdırarkən məntiqi düşünməyi öyrənməlidirlər. Lakin ümumiləşdirici mücərrəd 

problemin həlli yenə də şagirdlərin təcrübəsi ilə əlaqələndirilir. Orta məktəbdə 

peşələrə yönəlməyə daha çox diqqət verilir. “0 səviyyəli” orta məktəbi qurtaranlar 

iki növ imtahanlardan birini: nisbətən hazırlıqlılar seçmə fənlər üzrə birinci, zəiflər 

isə profil üzrə ikinci növ imtahan verirlər. “A səviyyəli” orta məktəbi bitirənlər də 

imtahanlar verməklə ali məktəbə daxil olmaq hüquqlu sənəd alırlar. Proqramlar 

mərkəzləşdirilmiş qaydada hazırlanır. Müəllim bu və ya digər proqram variantını 

seçməkdə müstəqildir və təlim üçün məsuliyyət daşıyır. Cəbr üzrə proqramlarda 

dəyişiklik az olur. Şagirdlərdə müstəqilliyi yüksəltmək məqsədi ilə təlim 

metodlarının təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət verilir. Həndəsə tədrisinin yenidən 

qurulması problemi hazırda tam həll edilməmişdir. Bu fənnin tədrisi ilə əlaqədar 

müxtəlif ziddiyyətli fikirlər mövcuddur. Hələ keçən əsrin 70-80 ci illərində məktəb 
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həndəsə kursunda islahatlar üç meyl əsasında aparmaq nəzərdə tutulurdu: 1) 

çevirmələr; 2) vektorlar; 3) evklid həndəsəsi 

Lakin bu meyllərdən heç biri ayrılıqda məktəb həndəsəsinin qurulmasında 

əsas götürülə bilməz. Bu istiqamətlərin üçünü də birləşdirib optimal variant tapmaq 

məqsədəuyğun hesab edilir. Məktəb riyaziyyatının daha səmərəli qurulması, bunun 

əsasında səmərəli öyrənmə metodları axtarışları proqramların çoxvariantlığına 

gətirdi. Müəllimə bu və ya digər variantı seçmək hüququ verildi. “0 səviyyəli” və 

“A səviyyəli” orta məktəb üçün proqramların hər birinə aid əlavə riyaziyyat 

kursları da müəyyən edilir. Hər iki səviyyəli əlavə riyaziyyat kurslar şagirdlərin 

ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi üçün münasibdir. İmtahan 

zamanı şagirdlərə müxtəlif cədvəllərdən, düsturlardan, loqarifmik xətkeşdən və ya 

kompüterdən istifadə etməyə icazə verilir. Bu zaman süni olaraq çətinləşdirilmiş 

suallar təklif olunmur. 

Orta məktəbin iki səviyyəsi üzrə baxdığımız proqramda riyazi təhsilin ən 

mühüm və lazımi hissələri əhatə olunmuşdur. Məktəb riyaziyyatının yenidən 

qurulması tədris materialının yeni məzmununun və quruluşunun təyini ilə məhdud-

laşmır. Bir çox hallarda onlar təlim metodlarından asılı olaraq qurulur. Odur ki, 

tədrisdəki dəyişiklikdə ümumdidaktik və metodik prinsiplərə yenidən baxmağa 

üstünlük verilir. 

Təbiət və sosial fənlərin kompleks tədrisi ilə əlaqədar, ənənəvi (formal) 

tədrisi, yaradıcı – ümumiləşdirici mücərrəd yanaşma ilə əvəz etmək, bilik almada 

şagirdlərin müstəqilliyinə diqqətin artırılması, təlimdə idrakı, emosional faktorun 

gücləndirilməsi hər bir yenidən baxmada mühüm yer tutmalıdır. Bu cəhətlər 

baxdığımız proqramlarda əsasən nəzərə alınmışdır. Burada fənlərarası əlaqənin 

təkmilləşdirilməsinə daha çox diqqət olunur. Şagirdlərin riyaziyyatın tədrisi 

prosesində aldıqları məlumatların təcrübə ilə, həyatla əlaqələndirilməsinə də xüsusi 

əhəmiyyət verilir. Ayrı-ayrı mövzuların qoyuluşu intiusiya ilə məntiqin əlaqələn-

dirilməsinə, ümumiləşdirmələr yolu ilə riyazi mədəniyyətin inkişafına kömək edir. 

Lakin bununla əlaqədar müsbət cəhətlərlə yanaşı, ənənəvi təlimin zəifləməsinə 

mənfi təsir edən amillər bəzən nəzərdən qaçırılır.  
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Yaponiya orta ümumtəhsil məktəbləri altı illik (6-12 yaş) ibtidai (elementar), 

üç illik (12-15 yaş) iki pilləli aşağı (kiçik), üç illik (15-18 yaş) yuxarı (böyük) 

siniflərdən ibarətdir. 

İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunun məqsədi şagirdlərin qabiliyyətini 

gündəlik həyatla riyazi olaraq bağlamaq, onlara məntiqi yanaşmaq, əqli keyfiyyət-

lərin inkiaşfına kömək etməkdir. Burada məzmunun həyatla, təbiətlə əlaqəli olması 

tələb olunur. Bu mərhələdə mühakimə metodlarına əsaslanmadan təfəkkürü inkişaf 

etdirmək nəzərdə tutulur. Kursun məzmunu 4 bölmədən ibarətdir: 1) ədədlər və 

onlar üzərində əməllər; 2) kəmiyyətlər və onların ölçülməsi, 3) həndəsi fiqurlar; 4) 

riyazi münasibətlər. Orta məktəbin aşağı pilləsinin (VII-IX siniflərdə) proqramında 

şagirdlərdə bu və ya digər hadisəni məntiqi düşünmək qabiliyyətini, ona vahid 

daima inkişafda olmaq mövqeyindən baxmaqla, inkişaf etdirmək məsələsinin həlli 

davam etdirilir. Orta məktəbin proqramları da, ibtidaidəki kimi, konsentrik 

qurulmuşdur. Konsentrik ədədlər, həndəsi fiqurlar, cəbri strukturlar, funksional və 

statistik təfəkkür mədəniyyəti təlimi ilə əlaqədar əsas bölmələrlə təyin edilir. 

Burada məsələlərin mahiyyətinin intutitv başa düşülməsinə böyük əhəmiyyət 

verilir. Məntiqi təşkil daha sonrakı mərhələdə, əsasən orta məktəbin yuxarı siniflə-

rində, başlanılır. Əsası ibtidai siniflərdə qoyulmuş kursun məzmunu orta məktəbin 

aşağı pilləsində beş bölmədə, daha mücərrəd şəkildə formalaşdırılır: 1) ədədlər və 

cəbri ifadələr; 2) funksiyalar; 3) həndəsi fiqurlar; 4) stoxastika; 5) çoxluq və 

məntiq 

Orta məktəbin yuxarı pilləsinin proqramı kifayət qədər diferensialdır. Bu 

“ümumi riyaziyyat”, “riyaziyyat I”, “riyaziyyat II A”, “riyaziyyat II B”, “riyaziyyat 

III”, “tətbiqi riyaziyyat” adlanan kurslardan ibarətdir. Bu kurslar yuxarı pillədəki 

üç birləşmə (ümumi, akademik və peşə) üçün nəzərdə tutulur. Yuxarı pillədə 

habelə şagirdlərin məntiqi meyllərinin inkişafı, riyaziyyatın cəmiyyətdəki rolunu 

başa düşmək məsələləri qoyulur. Bu proqram bir neçə il (1971-1981) tətbiq 

olunduqdan sonra onun kifayət qədər çox yükləndiyi və şagirdlərin çətinlik çəkdiyi 

müəyyən edilmişdir. Odur ki, 1981-ci ildən aşağı, 1982-ci ildən isə yuxarı pilləli 
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siniflərdə həmin proqramın yeni variantından istifadə edilir. Burada dövlət, 

cəmiyyət və xüsusi məktəblərin tədris planları və proqramları eynidir. 

Məktəb riyaziyyat kursu proqramlarında aparılan islahatların əsasında 

aşağıdakı prinsiplər rəhbər tutulmuşdur. 

1) məktəb riyaziyyat kursu bütün şagirdlərə, onların peşə seçimindən asılı 

olmayaraq, biliklərin əsasını verməlidir; 2) təlimin həcmi, məzmunu və metodları 

şagirdlərin yaşına optimal uyğun olmalıdır; 3) şagirdlərdə riyazi təfəkkür inkişaf 

etdirmək və təcrübi məsələləri riyazi düşünmək bacarığı aşılanmalıdır; 4) bütün üç 

mərhələdə riyazi təlimdə varislik təmin olunmalıdır. İslahatlar əvvəlki proqramın 

ideya strukturunu dəyişməmişdir. Yeni kurs çoxluqlar nəzəriyyəsi əsasında qurul-

muşdur. Lakin çoxluq müvafiq hallarda xatırladılır və onun haqqında intuitiv 

danışılır. Məsələn, ibtidai siniflərdə tək və cüt ədədlərə natural ədədlər sinfinin alt 

çoxluğu kimi baxılır. Orta məktəbin aşağı pilləsində parçanın orta perpendikul-

yarının və bucağın tənböləninin müəyyən xassələri nöqtələr çoxluğu kimi təqdim 

edilməsinə baxmayaraq həndəsi fiqurun ümumi tərifi nöqtələr çoxluğu kimi 

verilmir. Hər bir sinfin proqramı “məqsəd” bəndi ilə başlayır və burada təlimin 

həmin mərhələsinin əsas məsələləri sadalanır. Sonra proqramın məzmunu və 

burada yalnız əsas anlayışlar və şagirdlərin alacaqları vərdişlər göstərilir. Tədrisdə 

mövzuların müfəssəl şərhi və ardıcıllığın ciddi gözlənilməsi nəzərdən keçirilmir. 

Şərhin ardıcıllığını müəllim özü müəyyən etməlidir. Hər bir mövzunun “ideyanı, 

metodları və s. tədricən başa düşməkdə şagirdlərə kömək etmək” sözləri ilə 

başlaması səciyyəvidir. Mövzulardan sonra “istilah və işarə” qeydləri gəlir. Hər bir 

sinfin proqramı “məzmun üzrə qeydlər” ilə qurtarır, burada hər bir bölmə üzrə 

şagirdlərin bilik və bacarığına verilən tələblər dəqiqləşdirilir. Yenə ibtidai 

məktəbin proqramı 4 bölmədən ibarətdir və məzmununda əsaslı dəyişikliklər 

edilməmişdir. Orta məktəbin aşağı pilləsinin proqramında riyaziyyat kursunun 

məzmunu yuxarıda göstərdiyimiz 1)-4) bölmələri üzrə inkişaf edir. Göründüyü 

kimi əsas anlayışlar və ideyalar qalmaqla “çoxluq və məntiq” bölməsi 

çıxarılmışdır. Lakin orta məktəbin yuxarı pilləsində bu bölmə daha dərindən 

öyrənilir. Yaponiyanın orta məktəblərinin riyaziyyat proqramında mövzular əsasən 
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şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi üzrə düzülür, ali 

riyaziyyat elementlərindən geniş istifadə olunur. 

Yuxarı orta məktəbdə şagirdlər peşə yönümü üzrə kompleksləşdirilir – 

akademik, ticarət, evdarlıq, texnika, kənd təsərrüfatı və s. Şagirdləri əsasən 

universitetlərə daxil olmaq üçün hazırlayan akademik birləşmənin iki istiqaməti 

vardır: təbiətşünaslıq və humanitar. 

Yaponiyanın orta məktəblərində məktəb riyaziyyat kursunun vahid formada 

verilməsi, onun hər bir bölmələri arasındakı əlaqənin dərk olunması şagirdlərin 

ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi baxımından olduqca maraqlıdır. 

Məlumdur ki, bu ölkənin bütün sahələr üzrə istehsalı keyfiyyətlidir. Onların 

məktəb üçün riyaziyyat proqramları və bunların əsasında yazılmış dərslik, dərs 

vəsaiti, habelə metodik ədəbiyyatı riyazi təhsilin metodik sistemini inkişaf 

etdirmək və ümumiləşdirməni həyata keçirmək üçün faydalıdır. 

Çin ümumtəhsil məktəblərinin məqsədi gənclərə, əmək fəaliyyətinə 

başlamaları, müasir cəmiyyətə lazım olan peşə qazanmaları üçün, əsas bilikləri 

verməkdir. Buna uyğun olaraq məktəb riyaziyyat təliminin məqsədi proqram və 

dərsliklərdə göstərilir. 

İbtidai məktəbdə – şagirdləri əsas ədədi münasibətlər və həndəsi fiqurlarla 

tanış etmək, onlara natural ədədlər, adi və onluq kəsrlər üzərində əməlləri cəld və 

səhvsiz aparmağı öyrətmək, məntiqi təfəkkür, fəza təsəvvürünə dair elementar 

qabiliyyətlər, aldıqları bilikləri gündəlik həyatdakı məsələlərin həllində istifadə 

etmək bacarığı formalaşdırmaq; orta məktəbdə – şagirdlərin təbiət və texniki 

fənləri öyrənmələri üçün riyaziyyatdan əsas məlumatları alması, riyazi əməliyyat 

və çevirmələri cəld və dəqiq yerinə yetirmələri, fəza təsəvvürü və məntiqi 

təfəkkürün məqsədəuyğun inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Çin orta məktəb-

lərində riyaziyyatın öyrənilməsinə ənənəvi olaraq çox vaxt verilir. İbtidai 

məktəbdə (I-V siniflər) I sinifdə həftədə 5, II və III siniflərin hər birində 4, IV və V 

–də 7, orta məktəbin aşağı pilləsinin I, II, III siniflərində1 uyğun olaraq həftədə 5, 

6, 6 yuxarı pillənin I, II, III siniflərinin hər birində həftədə 5 saat vaxt verilir. 

                                                 
1 Burada nömrələmə Yaponlardakı kimidir 
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Orta məktəbin aşağı siniflərinin proqramına rasional ədədlər, tam və kəsr 

ifadələr, birdərəcəli tənliklər və onların sistemi, bərabərsizliklər, kök və qüvvət, 

kvadrat tənliklər, loqarifmalar, üçbucaqların həlli, çevrə və dairə, düz və tərs 

mütənasiblik, xətti, kvadratik funksiyalar, düz xəttin və çevrənin tənlikləri, 

ortoqonal proyeksiyalama, statistika elementləri daxil edilmişdir. Orta məktəbin 

yuxarı siniflərinin kursu, bir çoxluğun digərinə inikası kimi, funksiya anlayışı ilə 

başlayır. Qüvvət, üstlü, loqarifmik, triqonometrik və tərs triqonometrik funksiyalar, 

fəza fiqurları, ikitərtibli əyrilər, polyar koordinatlar, xətti tənliklər sistemi, 

bərabərsizliklərin xassələri, kompleks ədədlər, kombinatorika elementləri, 

binomial teorem, ehtimal nəzəriyyəsi və cəbri məntiqin elementləri (EHM üçün 

proqramlaşdırma ilə əlaqədar), analizə giriş öyrənilir. Müəllimlər riyaziyyat 

proqramında şagirdlərin əmək fəaliyyətləri ilə əlaqəyə az fikir verildiyini, 

mənimsənilməsini çətin olan materialın olmasını qeyd edirlər. Odur ki, şagirdlərin 

üç əsas qrupunun ( 1) istehsalata gedənlər; 2) peşə və ya politexnik məktəbdə 

təhsilini davam etdirənlər; 3) ali məktəbə gedənlər) maraqlarını nəzərə almaqla 

təbiət – riyazi və texniki məktəb proqramlarını nəzərdən keçirməyi istəyirlər. Bu 

qrupların hər biri üçün məcburi və seçmə kursların proqramlarını hazırlamaq 

nəzərdə tutulur. Birinci qrupun təlimində nəzəri biliklərin tətbiqinə üstünlük verilir, 

ikinci qrupda kifayət qədər geniş və sadə kurs lazım sayılır. Sonuncu qrup üçün isə 

təkcə geniş deyil, habelə dərin məlumatlar lazımdır, xüsusi dərslik tələb olunur. Bu 

və ya digər jurnal səhifələrində məktəb proqramına aid materialın şərhi ilə əlaqədar 

hansı çıxışın və neçə dəfə olmasına aid də tədqiqatlar aparılır. Proqramın ayrı-ayrı 

məsələlərinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti ilə əlaqədar aşağıdakı nəticələr 

çıxarılmışdır: 1) rasional ədədlər və cəbri ifadələr, onlar üzərində əməllər, tənliklər 

həlli, funksiya, müstəvi fiqurların təsviri bütün bilik sahələrində lazımdır. Bunların 

məktəbdə öyrənilməsi gücləndirilməlidir; 2) az sayda bilik sahəsi üçün lazım olan 

iki dərəcədən yuxarı köklər, iki dəyişənli kvadrat tənliklər sistemi, bir dəyişənli bir 

dərəcəli bərabərsizliklər, homotetik fiqurlar, ortoqonal proyeksiyalama və s. 

proqramın əsas materialına əlavə kimi baxmaq və kifayət qədər sadə izah etmək 

lazımdır; 3) elmin, texnikanın, istehsalatın müasir inkişafını əks etdirən məsələlərin 
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öyrənilməsinə diqqət artırılmalıdır. EHM üçün müvafiq proqram dili, diferensial 

hesabının elementləri, stoxastika və s. bunlara nümunə ola bilər. 

Müzakirə edilən problemlərdən biri riyaziyyatın təliminin təbiətşünaslıq və 

texniki fənlərlə, cəmiyyətin sosial tələbləri ilə necə əlaqələndirmək, bu uyğunluğa 

nail olmağın prinsipləri və vasitələrinin nədən ibarət olmasını müəyyənləş-

dirməkdir. Aşağıdakı prinsiplər göstərilir: 1) təlimi hər bir şagirdin tələbinə uyğun 

bilik və bacarıq almalarına yönəltməli; 2) təlimin məqsəd və məzmununun 

uyğunlaşmasına nail olmaq - gənclərin quruculuq işlərində mənəvi, zehni və fiziki 

inkişafına kömək etmək, əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltmək üçün şərait 

yaratmaq (bu məsələlərin həlli sistematik olaraq təlimin məzmununun nəzərdən 

keçirilməsi ilə əlaqədardır); 3) praktikanın, şagirdlərin əksəriyyətinin məktəbi 

qurtardıqdan sonra müxtəlif planda əmək fəaliyyətinə başlamasını nəzərə alaraq, 

təlabatına uyğun tədris materialı hazırlamalı; 4) iqtisadiyyatın real tələblərini və 

ölkənin müxtəlif gələcək inkişafını nəzərə almaqla əsas və ikinci dərəcəli 

materialları ayırmalı. 

ÇXR-da ümumi məqsədlərə uyğun olaraq şagirdlərin müxtəlif qruplarının 

real tələblərinin ciddi nəzərə alınması təbiət elmlərinin əsaslarının tədrisinin 

təkmilləşdirilməsi ilə aparılır. Xüsusən “Təbiət elmləri, texnologiya və cəmiyyət” 

və məzmunu müasir cəmiyyətin sosial xüsusiyyətləri ilə sıx əlaqədar olan 

inteqrativ kurslar hazırlanır. 1988-ci ildə bu kurslar üzrə dərsliklər yazılmışdır. 

Riyaziyyat kursu isə heç bir inteqrasiya çərçivəsinə salınmır. Məktəb 

riyaziyyatının nəzərdən keçirilən əsas istiqaməti təbiətşünaslıq və texniki kurslarda 

olduğu kimi, ümumtəhsil məktəblərindəki dəyişikliklər konsepsiyası ilə müəyyən 

edilir. Məktəbin qarşısında duran əsas vəzifə məzunların fərdi tələblərini nəzərə 

almaqla cəmiyyətin tələblərini gənclərin təlim-tərbiyəsi ilə uzlaşdırmaqdır.  

Polşanın orta məktəblərində 1993-cü ilə qədər həndəsənin təliminə geniş 

şəkildə deduktiv yanaşma üstün olmuşdur. Bununla şagirdlərin riyazi mədəniyyəti-

nin yüksəldilməsinə, onların səhv mühakimələrdən uzaqlaşmasına, məntiqi habelə 

ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafına, riyaziyyatın deduktiv elm olduğunu 

nəzərə çatdırmağa çalışmışlar. Lakin məktəb təcrübəsi belə geniş deduktivləşdir-
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məni  təsdiq etmədi. Odur ki, bu işi qismən yerinə yetirmək məqsədəuyğun hesab 

edilmişdir. Aksiomlaşdırma və deduktivləşdirmə qismən tətbiq edilməyə başlan-

mışdır. Məhəlli deduktivlik bütün şagirdlərin fəallaşdırılmasına, induktiv və 

evristik metodlar daxil olmaqla bütün başqa tədris metodlarından istifadəyə imkan 

verir. Məhəlli aksiomlaşdırmanın əhəmiyyəti həm də ondan ibarətdir ki, bu 

“texnika, elmdə və ya riyaziyyatda faydalı olan istedadi-intuisiyanı inkişaf etdirir” 

(C.Poya). Bu üsuldan istifadə psixoloji və didaktik cəhətdən özünü doğrultmuşdur, 

bundan əlavə bununla riyaziyyatın yaranması və inkişafı tarixi də nəzərə alınır. 

Baxılan üsul həm də ona görə faydalıdır ki, belə yanaşmada “hamı üçün 

riyaziyyat” qurmaq asanlaşır, həddindən artıq mücərrədləşdirmə olmadan düzgün 

mühakimə qanunları daxil və tətbiq edilir. 

Lakin məhəlli deduktivliyin də zəif cəhətləri vardır: 1) bu şagirdləri 

şübhələrdən qorumur; 2) belə təlim bəzi cəhətlərdən gənc müəllimlər üçün daha 

çətindir; 3) müəllimlər şagirdlərə təkcə bilik vermək deyil, həm də təlimi yenidən 

qurmalı, belə yanaşmanı öyrənməli, qiymətləndirməli və tətbiq edə bilməlidir. 

Materialın öyrənilməsinin məhəlli təşkilinin mahiyyəti belədir: 1) deduksi-

yanın əsasları həmişə qeyd edilmir, təkliflər əsas və onlardan alınanlar kimi dəqiq 

ayrılmır; 2) anlayışlara həmişə tərif verilmir, əvəzində təsəvvürlərə əsaslanılır; 3) 

məqsədəuyğun hallarda deduksiyanın əsasları, iyerarxiyası, teoremlərin məntiqi 

əlaqəsi aydınlaşdırılır, şərtdən nəticə çıxarmağın zəruriliyi göstərilir. 

Həmin mahiyyətə əsaslanmaqla riyaziyyatın tədrisində məhəlli deduktivliyin 

4 prinsipinə diqqət edilir: 1) bu təlim prosesinin müəyyən hissəsinin kiçik sistem 

şəklində məhəlli təşkilidir; belə kiçik sistemdə geniş təşkildə başlanğıc götürülən 

anlayışlar və münasibətlərin olması məcburi deyil; 2) burada intuitiv mühakimə-

lərin böyük rolu vardır; 3) yaxşı anlaşılan şəkillərdən, qrafiklərdən, sxemlərdən 

istifadə etmək lazım gəlir; 4) anlayışlar, xassələr və onların tətbiqləri tədricən 

ümumiləşdirilir. 

Sonuncunu aşağıdakılar vasitəsilə etmək nəzərdə tutulur: a) təriflər – 

obyektlərin dərk edilməsi və təsnifatı, başqa təriflər, konkret verilənləri parametr-

lərlə, sonra isə sabitləri dəyişənlə əvəz etmək, bəzi tələbləri və məhdudiyyətləri 
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atmaq, daha ümumi quruluşa izomorf köçürmələr; b) teoremlər – şərtlərin 

zəiflədilməsi, nəticənin genişləndirilməsi, isbatın ümumiləşdirilməsi və ya unifika-

siyası, müxtəlif həllər, həll edilən problemin dəqiq şərhi və bu əsasda çoxcəhətli 

sxemlərin yaranması. Lakin riyaziyyatın, xüsusi halda həndəsənin təliminin məhəl-

li təşkilinin belə şərhi məktəb təcrübəsi üçün kifayət deyil. Müəllim üçün belə 

təşkilin sabit sxemi, onun tətbiqinin alqoritmik qaydaları lazımdır. Alınmış 

nəticələrə əsaslanaraq təlimin məhəlli deduktiv təşkilinin aşağıdakı ardıcıllıqda 

aparılması tövsiyə olunur: 1) müşahidə: şəkillər, ədədlər çoxluğu və ya tipik 

vəziyyətlərdə, onu yaxın mühitdən ayırmaq üçün aydın və asan olan eksperiment; 

2) intiusiya: müşahidələrin riyazi dildə təsviri və riyazi fərziyyənin intuitiv ifadəsi 

– tərif, teorem və ya aksiomun prototipi; 3) bu hipotezləri təkcə tipik üsullarla 

deyil, habelə kənar halların təhlili vasitəsilə ümumiləşdirmək və təriflərdəki 

tələbləri və ya teoremlərin şərtlərini minimuma gətirmək; 4) tərifin və ya teoremin 

dəqiq ifadəsini vermək; 5) əks misallar və ya baxılan tərifin və ya teoremin inkarı; 

6) alınmış nəticənin ifadəsi və isbatı; araşdırılan tərifin və ya teoremin ekvivalent 

formaları; 7) bəzi mühüm tətbiqlərin təcrübi və elmi təhlili; 8) sadə və çətin 

məsələlər həlli. Müəllim bu mərhələlərin yerini dəyişdirə və ya birləşdirə bilər. 

Təlimin məhəlli deduktiv təşkilindən danışarkən bu fikrin yaradıcılarını 

xatırlamaq lazımdır. Bunlardan diqqəti daha çox cəlb edən Fales, Menelay – Çevi, 

Pifaqor, Polko-Şvars teoremləri, kavaleri prinsipi, ox simmetriyası, oxşar 

çevirmələr, sfera, konus kəsikləri, vektorların skalyar hasili, ölçü, metrik fəza və s. 

olur. 

Təlimin məhəlli deduktiv qurulmasında müəllimin əsas çətinliyi odur ki, bu 

zaman riyaziyyatçının verdiyi hər hansı hazır aksiomatikadan istifadə etmək 

mümkün deyil. Yeni vəziyyət riyaziyyat müəllimi hazırlığında yeni fikirlər tələb 

edir.  

Macarıstanda məktəb sisteminə uşaq bağçaları, 8 illik məktəb, 

gimnaziyalar (ümumtəhsil orta məktəb), orta peşə məktəbləri, texniki peşə 

məktəbləri daxildir. Uşaqlar 6 yaşından məktəbə qəbul olunur, onillik məcburi 

məktəbdir. 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 63

Macar alimləri və pedaqoqları yeni riyaziyyat proqramlarını hazırlayarkən 

burada elmin müasir naliyyətlərinin əsaslarını əks etdirməyi, kursun ideya 

məzmununu yüksəltməyi, təlimdə varisliyi və ardıcıllığı möhkəmləndirməyi, riya-

ziyyatla təbiət-texniki fənlərin əlaqəsindən düzgün istifadə etməyi, əsas və ikinci 

dərəcəli məsələlərin sərhəddini müəyyənləşdirməyi zəruri hesab edirlər. Burada 

şagirdlərə riyazi metodlarla bilik vermək nəzərdə tutulur. Bu təlimdə analiz və 

sintezdən geniş istifadə ilə fənlərarası əlaqəni reallaşdırmaqla, modelləşdirmənin 

(müəyyən biliklər dairəsində) tətbiqi ilə həll edilir. Riyazi anlayışların təcrübəyə 

tətbiqləri, müasir istehsalatın iqtisadi məsələləri, əmək mədəniyyətinin əsasları ilə 

də şagirdləri tanış etməyə diqqət verilir. Yeni tədris proqramının əsas xüsusiyyəti 

ayrı-ayrı məsələlərin öyrənilməsində müəyyən diferensiallaşmanın olmasıdır. 

Gimnaziya üçün bütün tədris materialı iki hissəyə bölünür: əsas və əlavələr. 

Proqramın əsas mövzuları bütün şagirdlər və məktəblər üçün məcburidir. 

Əlavə mövzulara (gimnaziyanın I, II, III, IV siniflərində bunlar uyğun olaraq 

29, 19, 16 və 6 dərsdə əhatə edilir) yalnız şagirdlər əsas kursu müvəffəqiyyətlə 

mənimsədikdə baxılır. Metodistlər ümumiləşdirmə və təkrara böyük əhəmiyyət 

verirlər. Proqram əsasında tədris-metodik kompleksi hazırlanır. Bunların müəllif-

ləri Macar elmlər akademiyası tərəfindən ifadə olunmuş aşağıdakı ümumi ideyaları 

və məqsədləri rəhbər tuturlar: qrafik diaqram şərhlərdən geniş istifadə etməklə 

riyaziyyatın əsas anlayışlarının müvafiqliyinə nail olmaq; riyaziyyat kursunun 

məzmununu quruculuq həyatı və təcrübəsinə yaxınlaşdırmaq; ayrı-ayrı anlayışlar 

qrupu, teoremlər və qanunların mahiyyətinin başa düşülməsi və açılmasında 

şagirdləri vahid yanaşma ilə silahlandırmaq, ən mühüm anlayışların və hökmlərin 

fiziki şərhindən istifadəni genişləndirmək. 

Yeni dərsliklərin yazılması ərəfəsində qarşıya mürəkkəb vəzifə qoyulmuşdur 

– hər sinif üçün tədris materialının həcmini qısaltmaq və eyni zamanda daha geniş 

idrak əhəmiyyətli yeni mövzuların daxil edilməsilə öyrənilən materialın nəzəri 

səviyyəsini yüksəltmək. Dərsliklərin müəllifləri müəyyən miqdarda anlayışları 

konsentrikləşdirməklə riyaziyyat kursunun məzmununu yeniləşdirməyə nail 

olmuşlar. Onlar öyrənilməli anlayışların sayını minimum etməyə çalışmışlar. Belə 
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hesab etmişlər ki, şagirdlərə çoxlu sayda faktlar vermək tədris materialının 

səmərəli öyrənilməsi üçün həmişə faydalı deyil. 

Dərsliklərin tərtibində əsas prinsiplər - biliyin keyfiyyətini yüksəltmək, 

onları elmilik, müvafiqlik, həyatla, təcrübə ilə əlaqəlilik didaktik prinsipləri 

əsasında sistemləşdirmək olmuşdur. Dərsliklərdə mexaniki olaraq “bir dərsdə - bir 

mövzu” bölgüsü dayandırılmışdır. Əsas xüsusi halları, ayrı-ayrı teoremləri, 

qanunları bilmək deyil, şagirdlərin “kompleks” təfəkkürünü formalaşdıran ümumi 

prinsipləri başa düşmək olmuşdur. Dərsliklərin hər fəslində əsas təriflər, hökmlər, 

düsturlar toplanmış “ümumiləşdirmə” bəndi vardır, burada tədris materialı sistem-

ləşdirilir, oxucunu ayrı-ayrı nəzəri qrupları və qanunları başa düşməkdə vahid 

yanaşma və mahiyyətin açılması ilə silahlandıran nəticələr verilir. Dərsliklərdə 

fənlərarası əlaqə də unudulmamışdır. Bütün başqa fənlərdə də istifadə etmək üçün 

ümumi istilahlar verilir. Daha bir maraqlı fakt da ondan ibarətdir ki, 1974-cü ildən 

şagirdlər arzu etdikdə, gimnaziyanın buraxılış imtahanlarına qədər riyaziyyatdan 

ali məktəblərə qəbul imtahanları verə bilərlər. Bu zaman müsbət nəticə gimnazi-

yanın buraxılış imtahanlarını da əvəz edir.  

Bolqarıstanda 1988-ci ildə VIII sinif üçün üç hissədən ibarət “Riyaziyyat”, 

1989-cu ildə isə dörd hissədən ibarət “Riyaziyyat və informatika” dərslikləri nəşr 

edilmişdir. Həmin dərsliklərin əsas xüsusiyyətləri burada riyaziyyatın tədrisi 

haqqında müəyyən təsəvvür yaradır. Bu dərsliklər əvvəlki ənənəvi dərsliklərdən 

aşağıdakı üç xüsüsiyyətinə görə fərqlənir:  

1) təlimdə kompüterdən istifadə olunur; 2) cəbr, həndəsə və informatika 

materialı inteqrasiya olunmuş şəkildə öyrənilir; 3) bütün şagirdlər üçün məcburi 

olmayan paraqraflara ayırma ilə diferensial təlim yerinə yetirilir. Məsələn, 

“Paraleloqramın tərəfləri və diaqonalları arasında münasibət, üçbucaqda median 

düsturları” mövzunun şərhinə iki məsələnin həlli ilə başlanılır: 

1) İki tərəfi və onlar arasındakı bucağa görə paraleloqramın qurulması 

proqramını yazın. 
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2) İki qonşu tərəfləri və onlar arasındakı bucaqla təyin edilən ixtiyar 

paraleloqramın ekranda tərəflərinin və diaqonallarının kvadratları cəmləri alınan 

proqramı yazın. 

Müvafiq proqram tərtib etməklə bu məsələlər həll edilir. Bu yolla alınmış 

nəticələr “ixtiyari paraleloqramın tərəfləri kvadratları cəminin onun diaqonallarının 

kvadratları cəminə bərabər” olması fikrinə gətirir. Gedişatın ikinci dəfə yerinə 

yetirilməsi ilə, belə güman olunur ki, kompüter hesablamanı təqribən icra edir. 

Daha bir neçə eksperiment aparmaqla fərziyyənin doğruluğu yoxlanılır. Bundan 

sonra eksperiment yekunlaşdırılır və uyğun isbata başlanılır. Əvvəlcə xassə xüsusi 

halda düzbucaqlı, sonra romb üçün isbat edilir, yalnız bundan sonra iki teoremin 

ifadəsi və isbatı göstərilir. 

1) Hər bir paraleloqramda tərəflərin kvadratları cəmi diaqonalların 

kvadratları cəminə bərabərdir. 

2) cba ,,  üçbucağın tərəflərin, cba mmm ,,  isə uyğun medianların uzunluğu-

dursa, onda ( )2222 22
4
1 acbma −+= , ( )2222 22

4
1 bcamb −+= , ( )2222 22

4
1 cbamc −+= . 

Ümumi halın isbatından əvvəl xüsusi hallara baxılması adı çəkilən dərsliyin 

şərh tərzini xarakterizə edir. Bununla nəzəri materialın kifayət qədər yüksək 

səviyyədə izahı zamanı onun şagirdlər üçün müvafiqliyi təmin olunur. Baxdığımız 

dərsliklərdə müasir riyazi dildən, o cümlədən “çoxluq” istilahından və ona aid ən 

sadə işarələrdən ( ∪∩⊂∈ ,,, ) istifadə edilir. 

VIII sinif üçün olan dərslikdə informatika elementləri propedevtik verilir. 

Lakin bu elementlər bolqar dili əsasında cəbr və həndəsə materialı üzrə loqo 

dilində proqramlar tərtib etmək üçün kifayətdir. Şagirdlərə təklif olunmuş 

məsələlər içərisində xüsusi tapşırıqları yekunlaşdırmağı və ya yeni proqram tərtib 

etməyi tələb edənlər də vardır. IX sinfin “Riyaziyyat və informatika” adlanan 

dərsliyinin birinci hissəsi informatikanın sistematik öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 

Keçmiş ADR –in orta məktəb riyaziyyat proqramının əsas xüsusiyyətlərinə 

diqqət edək.  
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1) şagirdlərin ölkə quruculuğunda fəal iştirakına diqqət verilir; 2) təlimin ilk 

günündən şagirdlərin biliklərə şüurlu sahib olmalarına, mühüm riyazi anlayışlardan 

(çoxluq, dəyişən, funksiya, tənlik) sistematik istifadəyə, uşaqları riyaziyyat üçün 

xarakterik olan təfəkkür tərzinə alışdırmağa xüsusi əhəmiyyət verilir; 3) islahatlarla 

əlaqədar qəbul olunmuş riyaziyyat proqramında bu faktlar aydın nəzərə çatdırılır: 

obyektlərin, münasibətlərin, anlayışların, təriflərin, mülahizələrin və s. müəyyən-

liyi; əqli fəaliyyət priyomları və əməliyyatları (məsələn, isbatın ümumi metodları, 

bütün mümkün halları fərqləndirmə, yeni problemləri artıq məlum olanlara 

gətirmək və s.), riyaziyyatın tədrisi prosesində idrak tərbiyəsi (riyaziyyatın praktik 

əhəmiyyəti, inkişaf mərhələləri, dünyanın dərk edilməsində rolu, burada 

ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə, xüsusiləşdirmə və analogiyaların aparılması 

xüsusiyyətləri). 

Məktəb riyaziyyatında çoxluqlar nəzəriyyəsi, tənliklər və bərabərsizliklər, 

funksiyalar və ədəd anlayışının genişləndirilməsi xətləri ayrılır. Şagirdlərdə tərif, 

isbat anlayışlarını formalaşdırmağa, işarələrdən istifadəyə, onlara evristik 

priyomları öyrətməyə, əqli fəaliyyətin köməkçi vasitələri ilə tanışlığa ayrı-ayrı 

mövzularla əlaqədar deduktiv isbatın öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir. 

Rusiyada orta ümumtəhsil və orta ixtisas məktəblərində riyaziyyatın tədrisi 

təqribən bizdəki kimidir. Dünyanın başqa ölkələrinin isə bəzilərinin proqramları 

yuxarıda adlarını çəkdiyimiz bu və ya digər ölkənin proqramına yaxındır, bir qismi 

haqqında isə kifayət qədər məlumatımız yoxdur. Ona görə də bunlar barədə xüsusi 

izahat vermirik. 

Ölkəmizdə məktəb islahatının qarşıya qoyduğu vəzifələri yerinə yetirmək və 

onu gələcəkdə daha da inkişaf etdirmək, şagirdlərin təfəkkür əməliyyatları 

aparmaq qabiliyyətlərini lazımi səviyyəyə qaldırmaq üçün qabaqcıl ölkələrdə 

riyaziyyatın tədrisi sahəsindəki təcrübəni, habelə tədqiqatları öyrənmək və yaymaq 

lazımdır. Dünyada o cümlədən ölkəmizdə məktəb riyazi təhsilin yenidən qurulması 

təsərrüfatın bütün sahələrindəki dərin dəyişikliklərlə, xalqın iqtisadi və ictimai 

həyatı ilə, elmi və texniki yeniliklərlə əlaqədardır. Tədris planı və proqramları 
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tərtib edənlər, dərslik, dərs vəsaitlərinin və metodik ədəbiyyatının müəllifləri, 

riyaziyyat müəllimləri bu cəhəti nəzərə almalıdırlar. 

 

1.4. Tədqiqatların, elmi-metodik ədəbiyyatın şagirdlərdə 

ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafı baxımdan təhlili 

 

N.V.Muniçkin teoremlərin şüurlu mənimsənilməməsinin səbəbini onların 

isbatının ümumi metodlarının verilməməsində görür [154]. Belə yanaşma 

olmadıqda teoremlərin sayı qədər də isbat metodunun varlığı fikri yarana bilər. 

Teoremlərin isbatı müəyyən məntiqi priyomlar əsasında aparılır ki, bu da 

teoremlərin sayı qədər ola bilməz. Müəllif riyaziyyatın tədrisi prosesində təkin, 

xüsusinin və ümuminin dialektikasına diqqəti cəlb edir. Teoremin isbatı 

metodunun əsasında duran məntiqi priyomların, şərtin zəruri, kafi, zəruri və kafi 

olmasının müəyyən edilməsini, isbatın məntiqi sxeminin hazırlanmasını, 

hadisələrin verbal təsvirindən onun ümumiləşdirilmiş şərti yazılışına keçməyi, 

teoremin şərtində (və ya tələbində)  təqdim olunan bir hadisədən onun tələbində 

(və ya şərtində) verilən digər hadisə daxilində müəyyənləşdirilməsini bu tədqiqatın 

[154] yeniliyi hesab etmək olar. Burada nəticə olaraq teoremin əsasında duran 

məntiqi priyomların şagirdlərə öyrədilməsi təklif edilir, lakin bu işin metodikası 

göstərilmir. 

T.A. Kondrasilikova IV-V siniflərdə riyaziyyatın öyrənilməsi zamanı ümumi 

məntiqi bacarıqlara: isbat etməyi, əsaslandırmağı, təsnifatı, nəticə çıxarmağı, tərif 

verməyi, anlayışın növ və cins əlamətlərini, həcminin məzmununu ayırmağı, 

baxılan obyektin ümumi və xüsusi əlamətlərini göstərməyi, induktiv-deduktiv 

mühakimələr aparmağı, əks misallarla təkzib etməyi və s. daxil edir [128]. Lakin o, 

bu işin həmin siniflər üçün tam metodik sistemini verməmişdir. 

1937-38-ci illərdə Poyanın Q.Seqe ilə birlikdə iki tomluq 1) “Analizdən 

məsələlər və teoremlər”, 1957-ci ildə 2) “riyaziyyat və həqiqətəuyğun 

mühakimələr”, 1961-ci ildə isə 3) “məsələni necə həll etməli” kitabları [169(1; 2; 

3)] nəşr edilmişdir. Birinci kitab II dəfə 1956-cı ildə çapdan çıxmışdır. Burada 
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riyaziyyatı öyrənməyə başlayanlara yaradıcılıq yolları göstərilir, çətin məsələləri 

daha yaxşı araşdırmağa imkan verən üsullar şərh edilir, teoremlərin kəşfi və 

məsələlərin həlli yolları araşdırılır. Bunun üçün təfəkkür əməliyyatları və 

formalarını riyaziyyatçının düzgün başa düşməsi lazım bilinir. Riyaziyyatda yeni 

faktların hansı yollarla alındığı, bu və ya digər riyazi fərziyyələrə nə dərəcədə 

inamla yanaşmaq lazım gəldiyini, bir sözlə riyazi yaradıcılıq prosesinin mahiyyəti 

ilə 2) kitabı vasitəsilə tanış olmaq mümkündür. Ciddi riyazi elmlərdə tam olmayan 

induksiyanın, analogiyanın, müşahidənin, təcrübənin, fərziyyələrin, eksperimentin, 

ümumiyyətlə təbiət elmlərində istifadə edilən metodların mənası vardırmı? Həmin 

kitab bu sualın cavabına həsr edilmişdir. Kitabın I hissəsində induksiya 1  , 

ümumiləşdirmə, xüsusiləşdirmə, analogiya, fəza həndəsəsində, ədədlər nəzəriyyə-

sində, məsələ həllində induksiya, ümumi hökm, riyazi induksiya, maksimum və 

minimum, fiziki riyaziyyat, izoperimetrik məsələ, həqiqətəuyğun nəticələrin başqa 

növləri, II hissədə isə bir neçə sxemlər, onlar arasındakı əlaqələr, təsadüf, həmişə 

rəqabətdə olan fərziyyələr, ehtimalın başlanması və həqiqətəuyğun mühakimələr 

məntiqi, kəşflərdə və təlimdə həqiqətəuyğun mühakimələrin izahı olduqca 

maraqlıdır. Hər iki hissədə həll edilən məsələlərdən şagirdlərin ümumiləşdirmə 

qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün istifadə etmək olar. Burada ehtimala həqiqətə 

uyğunluq dərəcəsi və tezlik anlayışı kimi iki məna verilir. Lakin həmin nəzəriy-

yənin ciddi əsaslandırılması görünmür. 3) kitabında iki həndəsi yer və Dekart 

metodundan, rekursiya, superpozisiya, məsələlər haqqında, metodun tətbiq 

oblastının genişləndirilməsindən, məsələ həllinin həndəsi təsvirindən, onun 

planından, məsələ daxilində məsələdən, ideyanın yaranmasından, zehni işdən, 

əqlin intizamından, kəşf qanunlarından, təlim və tədrisdən, fəhm etmə və elmi 

metodlardan bəhs edilir. Bunların hər biri ilə əlaqədar şagirdlərdə ümumiləşdirmə - 

mücərrədləşdirmə qabiliyyətinin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verilir. Poya nəyi və 

necə öyrətməyə, faktlara nisbətən vərdişlər yaratmağa, təkcə sadə deyil çətin 

məsələlər həllinə, iki və daha çox qaydadan nəticə çıxarmağa, bilikləri şagirdlərin 

özlərinə kəşf etdirməyə, onlara əməliyyatları və əsas anlayışları öyrətməyə, məktəb 

                                                 
1 Poya induktiv mühakimə əvəzində nisbətən geniş “həqiqətəuyğun mühakimə” işlədir. 
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məsələləri üzərində gəncləri necə işlətməyə, müəllim üçün “on yaddaşda” 

şagirdlərdə idrak qabiliyyətinin, intuisiya və ümumiləşdirici mücərrədləşdirmənin 

inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir. Onun baxdığımız əsərləri riyaziyyatın tədrisi 

metodikası kursunun demək olar ki, əsasıdır.  

“Tədqiqat obyektinə sistem kimi baxılması üçün o aşağıdakı tələbləri 

ödəməlidir. 1) obyekt (tam) altsistemlərdən (hissələrdən) ibarət olmalıdır; 2) 

altsistemlərin bir sistem halında birləşməsi məsələnin dürüst qoyuluşuna 

(tədqiqatın məqsədinə) kömək etməlidir; 3) sistemdəki altsistemlərin qarşılıqlı 

əlaqəsini təyin edən xassə mövcud olmalıdır; 4) sistem böyük sistemin bir hissəsi 

(altsistemi) olmalıdır” [34(1), səh 8].  

İfadə, ədəd, çoxluq, funksiya, fiqur, kəmiyyət məktəb riyaziyyatının ümumi 

anlayışlarıdır. Bunların əsasında şagirdlərin ümumiləşdirmə - xüsusiləşdirmə 

qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün göstərilən tələblərə əsaslanmaq olar. Məsələn, 

ədədi sistemlər arasında daxil olma münasibəti vardır. Ədəd anlayışının öyrənilmə-

sində hər hansı ədədi sistem genişləndirilərək yenisi ilə əvəz olunur. [341] –dəki 

Siseronun “gənc adamda qocalığın, qocada isə gəncliyin müəyyən əlamətini 

görmək xoşdur” kəlamının bir ümumiləşdirmə kimi qiymətli olduğunun təsdiqi, 

M.Peankın “Təsnifat – idrakın yüksək növüdür” sözünün epiqraf seçilməsi, 

“kiçik”-də möcüzənin diqqətə çatdırılması, “modellər-proseslərin idealizə edilmə-

sidir” tərifi, D.Hilbertin “əsas şərt – çoxlu problemlərdən ən sadəsini seçməkdir ki, 

onların həlli konsepsiyanın ümumiləşdirilməsinə imkan versin” fikri, A.N.Kolmo-

qorovun “hər hansı xəbərdə verilən məlumatı minimal miqdarda “hə-yox” 

cavabları kimi qəbul etmək” təklifinin xatırladılması kimi məqamlar da idrak 

prosesində ümumiləşdirmə əməliyyatının nə dərəcədə əhəmiyyətli olmasını və 

onun tətbiq sahəsinin genişliyini daha yaxşı nəzərə çatdırır. 

Anlayış və onun tərifi, konkret və mücərrəd təfəkkür, müqayisə, uşaqlarda 

bunların inkişaf etdirilməsi, eyni şeylərdəki fərqi və müxtəlif şeylərdəki ümumiliyi 

görmək, biliyi vaxtında tətbiq etmək məqsədi ilə H.Leybnis tərəfindən tətbiq 

olunmuş 7 qaydadan (1) hər hansı şəraitdə qərar qəbul etməli; 2) müəyyən 

məqsədə doğru aparan yolun müsbət və mənfi aqibətini və eyni zamanda mümkün 
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olan başqa yolları təyin etməli; 3) lap oxşar olan şeylərin belə, fərqini tapmalı; 4) 

kəskin fərqli şeylərin belə, oxşar cəhətlərini tapmalı; 5) baxılan şeyə çox oxşayan 

və ondan çox fərqli olan şeyləri göstərməli; 6) həqiqi olaraq və təcrübə yolu ilə 

alınan məlumatları məzəli şer, əhvalat, şəkil və s. əsasında hafizəyə həkk etməyə 

çalışmalı; 7) ən faydalı bilik və məlumatların siyahısını tərtib etməli) istifadənin 

məsləhət görülməsi, bəzi hadisələrin ikişər xarakteri haqqında Bor prinsipinin 

izahı, səbəb və nəticə, elm və incəsənət arasındakı əlaqənin göstərilməsi, biliklərə 

yiyələnmədə səmərəli metodların rolu və s. fikri ümumiləşdirmələr üçün olduqca 

faydalı mülahizələrdir. A.Puankarenin, riyaziyyatı, müxtəlif predmetlərə ad vermə 

məharəti adlandırması faktının, Lütfüzadənin uyuşmazlıq prinsipinin (çox 

mürəkkəb sistemlər üçün yüksək dəqiqlik qeyri mümkündür) xatırladılması da bu 

cəhətdən diqqətə şəyandır. 

P.M.Erdniyev yaxın anlayışları (əsasən üçbucaq və tetraedri) müqayisə 

edərək ümumiləşdirmə aparmaqla riyazi biliklər arasındakı məntiqi əlaqəni necə 

müəyyənləşdirməyi araşdırır [212(1)]. Göründüyü kimi müəllifin istifadə etdiyi 

material yalnız üçbucaq və tetraedrə aid olmaqla məktəb riyaziyyat kursunu əhatə 

etmək baxımdan məhduddur. Digər tərəfdən isə o, daha çox müqayisə əsasında 

ümumiləşdirməyə üstünlük verir, yerində ümumiləşdirmə haqqında isə heç nə 

deyilmir. P.M.Erdniyev təlimin “iriləşdirilmiş dozalar” prinsipini əsaslandırır və 

ondan istifadəni məsləhət bilir [2125]. 

Həmin prinsipə görə təlim prosesi elə təşkil olmalıdır ki, biliklər qarşılıqlı 

əlaqəli anlayışlardan, münasibətlərdən, əməliyyatlardan (çevirmələr, məsələlər, 

teoremlər və s.) ibarət kifayət qədər böyük bitgin məntiqi quruluşda olan hər hansı 

tam vahidlər sisteminə gətirilsin. Belə sistemli vahidlərin daxilində şüurlu və özünə 

nəzarəti və öyrənmənin ümumiləşdirmələr aparmaq məcburiyyətini təmin edən 

dairəvi əlaqə olmalıdır. Bu ideyanın təbii və məntiqi olmasına baxmayaraq 

təcrübədə lazımi qədər həyata keçirilmir. Sadəcə onu xatırladaq ki, əgər bir dərsdə 

natural ədədlərin (kəsrlərin, tam ədədlərin, çoxhədlilərin və s.) toplanması, yalnız 

bir neçə dərsdən sonra isə çıxılması öyrənilirsə, onda heç bir dövrü əlaqəyə, özünə 

nəzarətə və ümumiləşdirməyə ümid bəsləmək olmaz. Ənənəvi təlimdə daha çox 
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istifadə edilən riyaziyyatın xətti öyrənilməsindən əlavə müəllif ziddiyyətlər üzrə 

assosiasiyalardan, qarşılaşdırma, müqayisə metodlarından geniş istifadə etməyi 

məsləhət bilir. Riyaziyyatın özündə əks faktlar çoxdur: düz və tərs əməliyyatlar və 

funksiyalar, müsbət və mənfi ədədlər, ortaq ölçülü və ortaq ölçüsüz parçalar, düz 

və tərs teoremlər, diferensiallama və inteqrallama və s. 

İriləşdirmə və qarşılaşdırma ideyası yaradıcılıq tələb edən, sistematik 

çalışmalar sistemi hazırlamağı tələb edir ki, bu da P.M.Erdnyevin kitabında [2725] 

həll edilən üçüncü məsələdir. Müəllifin təcrübəsi göstərir ki, bu ideyaların 

təcrübəyə tətbiqi vaxta qənaət etməyə, şagirdlərin materialı dərindən və möhkəm 

mənimsəmələrinə, fənnə maraq yaratmağa, onların yaradıcı fəaliyyətinin inkişafına 

imkan verir. Düz və tərs teoremlərin təhlili müstəsna olmaqla kitabda həndəsəyə 

aid material demək olar ki, yoxdur. Riyaziyyatın tədrisində iriləşdirilmiş 

dozalardan və müqayisədən istifadə etmək lazımdır, lakin bunları təlimdə yeganə 

universal metod hesab etmək düzgün deyil.  

O.S.Kretinin elmin və məktəb kursunun qurulmasında, habelə şagirdlərin 

riyazi qabiliyyətinin inkişafında ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin əhəmiyyətli 

olmasına əsaslanaraq IV-X sinif şagirdlərində həmin əməliyyatların 

formalaşdırılmasının, bunların göstərilən siniflərdə anlayışlar sisteminin 

öyrənilməsinə tətbiqinin mümkünlüyünü müəyyənləşdirməyi tədqiqatının problemi 

kimi qarşıya qoyur [123]; bu ümumi problemin tədqiqinin: 1) şagirdlərdə 

ümuiləşdirmə və xüsusiləşdirmə haqqında alayışların formalaşdırılmasının 

mümkünlüyünü öyrənmək; 2) həmin əməliyyatları şagirdlərdə formalaşdırmaq 

üçün çalışmalar sistemi hazırlamaq; 3) riyazi anlayışların formalaşdırılması və 

onların sisteminin məktəbdə öyrənilməsi zamanı ümumiləşdirmə və xüsusiləşdir-

mənin tətbiqləri xüsusiyyətlərini öyrənmək; 4) müasir cəbri anlayışlar sisteminin 

öyrənilməsi metodikasını işləmək; 5) müasir cəbri anlayışlar sisteminin şagirdlərə 

öyrədilməsi prosesində həmin metodikanın faydalılığını yoxlamaq məsələlərinin 

həllindən alındığı göstərilir. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, məktəbdə çoxluqlar 

nəzəriyyəsinin elementlərindən ardıcıl istifadə məqsədəuyğundur. 
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E.E.Semyanov IV-VIII siniflərdə bəzi həndəsi anlayışların öyrənilməsi 

prosesində ümumiləşdirmə və konkretləşdirmənin məzmununu müəyyənləşdirmək, 

şagirdlərin bu təfəkkür əməliyyatlarını mənisəmələrinin metodikasını işləmək 

problemini həll etməyə çalışır [183]. O, belə nəticəyə gəlir ki, ümumiləşdirmə və 

konkretləşdirmənin öyrənilməsi təlimin prinsiplərinə uyğundur, bu proqram 

materialının mənimsənilməsini asanlaşdırır, şagirdlərdə riyazi təfəkkürün inkişa-

fına səbəb olur, onların aksiomatik metod haqqında lazımi məlumat almalarına kö-

mək edir, yuxarı siniflərdə, ali məktəbdə təlimin müvəffəqiyyətlə davam etdirilmə-

sində və gələcəkdə məktəb riyazi təlimin məzmununun müəyyənləşdirilməsində 

zəruridir.  

Zənnimcə konkretləşmə əvəzində xüsusiləşdirmə işlətmək daha 

məqsədəuyğun olardı. 

J.M.Kolyaqin belə hesab edir ki, bu və ya digər məsələnin ümumiləşdiril-

məsi şagirdlərin idrak marağına səbəb olur, onlarda məsələ həll etmək bacarığı və 

vərdişi yaratmaq üçün həllin ümumi metodlarını (analiz-sintez, sınaqları tükən-

dirmə, modelləşdirmə, axtarılanın təqribi qiymətinin tapılması və s., bunların 

kombinasiyası) mənimsəmək lazımdır [121]. O, “məsələ- obyektiv aləmdə (hər 

hansı R çoxluğunda) problem xarakteri qeyd olunmuş, subyekt (S) üçün məchul 

olan element, xassə və münasibət müəyyən etməyə dair hər hansı şəkildə ifadə 

edilmiş tələbdir” kimi daha ümumi fikri irəli sürür. Bunun bir növü olan təlim 

məsələlərinin rolu və yerinin tam müəyyən edilmədiyini, riyaziyyatın təlimində 

məsələlərin funksiyalarının, kompleks məqsədlərinin yerinə yetirilməsi tələbinin 

dəqiq müəyyənləşdirilmədiyini, məsələ həllinin ümumi metodlarının şagirdlərə 

öyrədilməsi metodikasının lazımi səviyyədə işlənmədiyini göstərir. 

Zənnimcə, “... şagirdlərin təlimi və inkişafı vasitəsi” ifadəsində məntiqi 

nöqsan vardır. Belə ki, inkişaf etdirmə təlimin üç funksiyasından biridir. Odur ki, 

sadəcə “riyazi məsələlər orta məktəbdə şagirdlərin təlimi vasitəsi kimi” demək 

kifayətdir. U.T.Açaryev [63] və N.J.Kobalyev [125] məsələlərin həllinə yanaşma 

ilə əlaqədar şagirdlərdə riyazi təfəkkürü, təlimin dünyagörüş, idraki və məntiqi 

funksiyalarının eyni zamanda inkişafının zəruriliyindən danışırlar, bunun şagird-
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lərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafındakı rolunu göstərirlər. Lakin, onlar 

məktəb riyaziyyatının cəbrləşdirilməsinin nöqsanına fikir vermirlər. J.B.Bekboye-

vin “Fasiləsiz riyazi təhsil sistemində məsələlərin hazırlanması və həllinin öyrənil-

məsinin elmi əsasları” mövzusunda tədqiqatının [80] metodoloji əsasları – riyazi 

təhsilə baxışlar sistemi, riyazi təlimin bütün cəhətlərinin nəzərə alınmasını tələb 

edən sistemli yanaşma, problemli-inkişafetdirici təlim, zehni fəaliyyəti məsələlər 

üzrə formalaşdırma, fəallaşdırma, məzmunlu ümumiləşdirmə və şəxsiyyətin yara-

dıcı inkişafı nəzəriyyələri hesab olunur. Onun məsələ həllinə bir sıra riyazi - əqli 

əməliyyatlarının məcmu, anlayışların, qanunların, qaydaların, təriflərin, yaradı-

cılıq, məntiqi düşünmək, təfəkkürün əsaslığı və ardıcıllığı, məqsədəyönəlmə, 

inadkarlıq, şəxsiyyətdə digər qiymətli keyfiyyətlərin formalaşdırılması vasitəsi 

kimi baxılması ümumiləşdirmə cəhətdən qiymətlidir. 

Son illərdə riyaziyyatın tədrisi metodikasından aparılan tədqiqatlarda 

sistemlilik, tamlıq, vəhdətlik ideyası mühüm yer tutur. Bu planda riyaziyyatın 

öyrənilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi aşağıdakı müddəalara əsaslanır: 1) 

riyaziyyat tədrisinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin əsasını təlim prosesinin 

bütün komponentləri arasındakı qanunauyğun əlaqələr təşkil edir; 2) şagirdlərin 

təlim fəaliyyətinin xarici və onların şüurunda yaranan daxili şərtləri arasındakı 

qanunauyğun əlaqələri bilmək, onların riyaziyyatdan təlim materialını mənimsə-

mələri prosesinə məqsədəuyğun rəhbərlik etməyə imkan verir. Bunlar və riyazi 

biliklərin mənimsənilməsi xüsusiyyətləri birlikdə Y.J.Qrudenov tərəfindən 

psixoloji - didaktik və metodik qanunauyğunluqlar adlandırılır [98]. O, belə qanu-

nauyğunluqları beş qrupa bölür. Bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasının 

qanunauyğunluqları I qrupa daxil olunur. Həmin qanunauyğunluğun əsası isə 

P.Şevaryev tərəfindən verilmiş ümumiləşdirilmiş assosiasiya nəzəriyyəsi [2061] 

qəbul edilir və göstərilir ki: 1) ümumiləşdirilmiş assosiasiyaların baş verməsi 

genişləndirilmiş əqli nəticələrlə birgüclüdür; 2) lazım olduqda ümumiləşdirilmiş 

assosiasiyalar şagirdlərin şüurunda tam əqli nəticəyə qədər genişləndirilir; 3) 

məsələlər həlli ümumiləşdirilmiş assosiasiyaların yaranmasına gətirilir; 4) məsələ 

həllinin tapılması da daha çox ümumiləşdirilmiş assosiasiyaların yaranmasına 
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əsasən reallaşır. Müəllif şagirdləri yalnız xarici deyil, daxili tələblərə görə məsələ 

həllini əsaslandırmağa sövq edən şərtləri, P.A.Şevaryevin göstərilən nəzəriyyəsinə 

əsaslanaraq, müəyyənləşdirir. Həmin tədqiqatdan aydın olur ki, riyaziyyatın tədrisi 

prosesinin metodik və psixoloji-didaktik qanunauyğunluqlar sistemi əsasında 

təkmilləşdirilməsində ümumiləşdirilmiş assosiasiyaların böyük əhəmiyyəti vardır.  

Pedaqoji və metodik tədqiqatların metodoloji problemlərinə [101], pedaqoji 

tədqiqatların təşkili və metodlarına [131], stoxastikanın psixoloji-pedaqoji 

tədqiqatlara tətbiqinin bir sıra problemlərinə [111], pedaqoji nəzəriyyə və 

təcrübəyə [88], riyaziyyatın tədrisi metodikası sahəsində aparılan tədqiqatlara [97], 

məktəb təliminə [175, 150] həsr edilmiş tədqiqatların da şagirdlərin riyazi mədə-

niyyətinin, o cümlədən, ümumiləşdirmə qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsində, 

böyük əhəmiyyəti vardır. 

Məktəb riyaziyyatının və onun təliminin optimal məzmununun müəyyənləş-

dirilməsi, müasir dövr üçün belə seçmənin meyarları sisteminin metodik əsaslarını 

göstərmək, bu sistem proqram və dərsliklərin təkmilləşdirilməsinə tətbiq etmək 

riyaziyyatın pedaqogikasının mühüm problemləridir. L.K.Okunyevin tədqiqatı 

[168] həmin məsələyə həsr edilmişdir. Burada məktəb riyaziyyat kursunun ciddi 

elmiliyi ilə əlaqədar: ziddiyyətsizlik və məntiqi ardıcıllıq, təcrübədə bəyənilmiş 

ideyaların, anlayış və müddəaların, real aləmin müəyyən qrup hadisə və faktlarının 

nəzəri ümumiləşdirilməsinə imkan verən obyekt və münasibətlərin kursa daxil 

edilməsi, ayrı-ayrı faktlardan onların ümumiləşdirilməsinə keçmək imkanının 

yaradılması nəzərdə tutulur. L.N.Landanın fikrincə [132] şagirdlərlə istənilən qədər 

konkret məsələlər həll etmək olar, lakin məsələlərə yanaşmağın və təhlil etməyin 

ümumi metodlarını mənimsətmədən onların bu sahədə müstəqilliyindən söhbət 

gedə bilməz. K.V.Zobkova ali riyaziyyat elementlərinin məktəbdə bir qədər tez 

daxil edilməsini lazım bilir. Zənnimcə bu yaxşı olardı. Çünki belə olduqda 

ümumiləşdirmə imkanı genişlənir. L.O.Smorjevski məktəb planimetriya kursunun 

məntiqi qurulmasına verilən metodik tələbləri göstərir [189]. Bu ümumiləşdirmə 

üçün münasibdir. Lakin anlayışların empirik (I-V siniflərdə) və nəzəri (VI-X) 
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olmaqla iki səviyyədə öyrənilməsi fikri riyaziyyatın səciyyəvi xüsusiyyəti olmayan 

empirik təfəkkürə yenə də üstünlük vermək deməkdir. 

Təlim-tərbiyə prosesində şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün inkişaf etdiril-

məsi məsələsinə aid bütün qabaqcıl ölkələrdə araşdırmalar aparılmışdır, inkişaf 

etdirici təlimə, onun təcrübəyə yönəldilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilmişdir. 

N.A.Tereşinin tədqiqatı [194] bu problemə həsr edilmişdir. O, əvvəlcə 

V.S.Tyuxmin mənada [195] “sistem” anlayışının mahiyyətini açıqlayır (burada 

daxil olma münasibətindən istifadə olunduğu görünür), məktəb riyaziyyatının 

tətbiqi istiqamətinə elementləri xarici modelləşdirmə, fənlərarası əlaqə, şagirdlərin 

iqtisadi tərbiyəsi və s. olan, onun məntiqi quruluşuna isə komponentləri modelləş-

dirmə, alqoritmləşdirmə, fəndaxili əlaqələr, müxtəlif səviyyəli mücərrədləşdirmə, 

qurmağın mexanizmi və s. dən ibarət sistem kimi baxaraq, bunların şagirdlərdə 

elmi dünyagörüşün inkişafı ilə əlaqəsini araşdırır. Riyaziyyatın əsas xüsusiyyətləri-

nin şagirdlərdə elmi dünyagörüşün formalaşdırılmasında roluna, məktəb riyaziyyat 

kursunun əsas xətlər ətrafında inteqrasiyasına bu işin əsas vasitəsi kimi baxılır. 

Habelə şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün və intuisiyanın qarşılıqlı əlaqəli inkişafına, 

funksiya və vektorun tətbiqləri ilə birlikdə mənimsənilməsinə, məktəblilərin 

fəaliyyəti prosesində əlaqə və münasibətlərin spiralvari inkişafına, real varlığın 

öyrənilməsi metodu ilə sahələrin, həcmlərin, uzunluğun, dəyişən qüvvənin, işin və 

s. məsələlərdəki ümumiliyin dərk edilməsinə, induktiv və deduktiv əqlinəticələr 

çıxarmağa, xüsusi misallarda ümumini görmək qabiliyyətinin formalaşdırılmasına, 

əks misallardan istifadənin və alqoritmləşdirmənin əhəmiyyətinə diqqət cəlb edilir. 

Q.U.Saransev çalışmalar probleminin bu və ya digər cəhətlərinə, təlim prosesi və 

onun optimallaşdırılmasına, dərsin quruluşu, təlim metodlarının əsaslarına, şagird-

lərin fəallaşdırılmasına, fəaliyyətin strukturu, təfəkkürün inkişafının qanunauyğun-

luqlarına, riyazi biliklərin xüsusiyyətlərinə aid aparılmış tədqiqatlara əsaslanaraq 

çalışmalardan istifadə və onun yerinə yetirilməsinin məqsədi, məzmunu, təşkili, 

quruluşu, şagirdlərin zehni fəaliyyəti məsələlərini təhlil [186] etmişdir. O, çalışma-

lara təlimin təqdim olunan məzmununun ayrı-ayrı mərhələlərindən ibarət dərsdə 

hər-hansı məşq kimi deyil, ilk plana fəaliyyət üsullarını mənimsəməyi çəkir, 
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əməliyyatların daşıyıcısı və maraqların təmini kimi təqdim edir, həndəsi 

çevirmələrin konkret vəziyyətlərdə tətbiq etmək bacarığının şagirdlərdə yaranması 

yollarını göstərir, məktəblilərin idrak marağının onların yaş imkanlarından daha 

çox ümumiləşdirmə qabiliyyətlərindən asılılığını dəfələrlə xatırladır, təlim 

prosesində çalışmalar sisteminin funksiyasını müəyyənləşdirərkən P.A.Şevaryevin 

ümumiləşdirilmiş assosiasiyalar nəzəriyyəsinə əsaslanır, çalışmalara verilən 

tələbləri də şagirdlərdə idrak fəaliyyətinin, habelə ümumiləşdirmə qabiliyyətinin 

inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi ilə əlaqələndirir. M.B.Voloviç “Orta məktəbdə 

riyaziyyatın tədrisinin səmərəsini yüksəltmək üçün təlim vasitələrinin yaradılması 

və istifadəsinin elmi-metodik əsasları” adlı işində [89] bir anlayışın digərinə daxil 

olması əməliyyatının öyrənilməsinin elmi-metodik əsaslarını göstərmişdir. 

D.İ.İkramov tərif, aksiom və teoremlərin quruluşunda ümumilik və fərqi göstərmə-

yə, əvvəl öyrənilmiş biliklərin ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsinə, bilik-

lərin dünyagörüş səviyyəsinə çatdırılmasına (L.S.Vıqodski buna ümumiləşmənin 

ümumiləşməsi deyir), şagirdlərdə ümumiləşdirmə qabiliyyətinin müəyyənləşdiril-

məsinə, mühüm əlamətləri ayırmağa, nəticələr çıxarmağa, əməliyyatların mənim-

sənilməsinə, müstəqil idrak fəaliyyətinə, təfəkkürün məntiqi priyomlarına, elmi 

idrak metodları ilə silahlanmağa, dil vahidləri səviyyəsində biliklərin ümumiləşdi-

rilməsi və sistemləşdirilməsinə, təfəkkürün inkişafında təkcə, ümumi və xüsusinin 

qarşılıqlı əlaqəsinə, deduktiv təfəkkür vərdişlərinin formalaşdırılmasına, anlayış-

ların formalaşdırılması prosesində tarixi – genetik və məntiqi – deduktiv 

yanaşmaların düzgün əlaqələndirilməsinə xüsusi fikir verir [113]. Stereometriya 

kursunda analogiya və optimallaşdırmağa aid məsələlər həllinin öyrənilməsi 

metodikasına aid bir sıra işlər vardır [83, 188 və s.]. Qarşıya qoyulmuş məqsəd 

üçün bunlardan da istifadə etmək olar. J.N.Semyonova şagirdlərin süjetli məsələ-

lərin həlli ilə əlaqədar fəaliyyətini təfəkkürün strukturuna uyğun təşkil etməklə 

sistemlər arası assosiasiyaların inkişafı mərhələsində nəzəriyyə və təcrübənin 

münasibətinin formalaşdırılmasının əhəmiyyətini göstərərk şagirdləri riyazi model-

ləşdirmənin ümumi ideya və prinsipləri ilə tanış etməyin zəruriliyinə diqqəti cəlb 

edir, belə məsələlərin həlli sxeminə real varlıq hadisələlərinin ənənəvi tədqiqinin 
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modifikasiyası kimi baxır. O, məktəb məsələlərini təhlil edərkən onların 

“ümumiliyinə” iki cəhətdən (model və süjet) baxmağı lazım bilir [187]. 

Şagirdlərdə hər iki cəhətdən ümumiləşdirmə çərçivəsində modelləşdirmə bacarıq-

larının inkişafı üçün, uyğun biliklərin sistemli xüsusiyyətdə olmasını təmin edən 

süjetli məsələlərin seçilməsinə xüsusi diqqət verilməlidir.  

Pedaqoji institut və universitetlərdə riyaziyyat müəllimlərinin hazırlığı ilə 

əlaqədar son illərdə aparılmış bir sıra tədqiqatlarda (A.Q.Mordkoviç [152], 

V,N.Kelbakianı [127], Q.L.Lukankin [135], İ.A.Novik [166], Y.R.Baxşəliyev [51]) 

tələbələrin ümumiləşdirmə, generallaşdırma bacarığının inkişaf etdirilməsinin 

zəruriliyi göstərilir. 

V.A.Qusyev şagirdlərin zehni inkişafında təfəkkür əməliyyatlarını tətbiq 

etmək səviyyəsinə görə fərqlər olduğunu, təlimdə fərdiləşdirmə və diferensiallaş-

dırmada kompüterin rolu, onlarda ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə qabiliyyətlə-

rinin inkişafına daha çox fikir vermək lazım gəldiyini, bu sahənin olduqca az 

tədqiq edildiyini, insanın fikri fəaliyyətinin əsaslarının öyrənilməsinə həsr edilmiş 

tədqiqatlarda (S.L.Rubinşteyn, D.J.Boqoyavlinski, A.V.Bruşlinski və b.) bu 

fəaliyyətin əsasında iki başlıca priyom – “analiz” və “sintez” durduğunu qeyd edir. 

Analitik-sintetik metodunun mahiyyətinin göstərilməsi, həndəsi məsələlərin həlli 

ilə əlaqədar şagirdlərdə tədqiqatçılıq fəaliyyətinin inkişafının zəruriliyi, əqli 

fəaliyyətin mərhələlər üzrə formalaşdırılması, aparılan tədqiqatın əsasında 

“fəaliyyətli yanaşmanın” qoyulması məktəblilərdə baxdığımız əməliyyatın inkişaf 

etdirilməsinin əhəmiyyəti baxımından maraqlıdır. Lakin burada şagirdlərin fərdi 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla ümumiləşdirmənin hansı səviyyədə aparılmasını 

demək yaxşı olardı. V.M.Turkina şagirdlərin riyazi hökmlərin isbatının 

axtarılmasının ümumi priyomlarının dörd səviyyəsini (reproduktiv – alqoritmik, 

produktiv – alqoritmik, reproduktiv – evristik, produktiv - evristik) ayırır [192]. O, 

həndəsənin sistematik kursunun başlanğıcında isbat metodlarının şagirdlər 

tərəfindən öyrənilməsinin zəruriliyini və mümkünlüyünü əsaslandırır, lakin sonrakı 

siniflərdə həmin işin davam etdirilməsinin əhəmiyyəti haqqında heç nə demir. 

I.A.Burlayev qeyd edir ki: “Məntiqi təfəkkürdə mühüm cəhət öyrənilən müddəalar 
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arasında deduktiv əlaqələrin müəyyənləşdirilməsidir; bu əlaqənin əsas 

ümumiləşmiş forması əqlinəticədir. Təlim mətnlərindəki müddəalarda deduktiv 

əlaqələr təriflərdə, hökmlərdə, isbatlarda və s. dir” [78]. O, təlim mətnlərinə daxil 

olan əqlinəticələri müəyyənləşdirmək üçün aparılan təhlili ümumiləşdirilmiş 

deduktiv bacarıq adlandırır. Müəllif nəticədə VI – VIII sinif şagirdlərinin 

mənimsəmələri üçün münasib olan riyazi təlim mətnlərinin üç əsas növünün [ 1) 

təriflərin, qaydaların, hökmlərin ifadələri; 2) isbatların, əsaslandırmaların, 

məsələlər həllinin mətnləri, 3) məsələlərin ifadəsi] ümumiləşdirilmiş sxematik 

quruluşunu müəyyənləşdirmişdir. Lakin deyilənlər ümumi xarakterlidir, baxılan 

siniflərdə həndəsənin tədrisi ilə əlaqədar konkret nümunələr azdır. Riyazi 

mətnlərin təsnifatı əsasında anlayışlar, hökmlər, mühakimələr, əqlinəticələr, 

təfəkkürün məntiqi qanunları, təkzib və hipotezlər qoyulsa yaxşı olardı. N.X. 

Rəhmətov Planimetriyadan praktik məsələlər həllində ümumi riyazi metodlardan 

(koordinatlar, vektorlar, həndəsi çevirmələr, analiz, sintez) istifadəni əhəmiyyətli 

hesab edir [180]. A.V.Kuznesova VI-VIII siniflərdə riyaziyyatın inteqrasiya 

olmaqla tədrisini qarşıya qoyur. Lakin bunun üçün çoxluqlar nəzəriyyəsindən 

istifadə edilməlidir. Hazırda belə imkan vardır. 

G.Əlixanov [64] və S.J.Demidova [105] 9 illik məktəbdə həndəsənin əsas 

anlayışlarının öyrənilməsi prosesində (bu işlər məzmunlarına və ideyalarına görə 

demək olar ki eynidir) şagirdlərdə ümumiləşdirmə bacarıqlarının formalaşdırılma-

sına xüsusi əhəmiyyət verilir, bu sahədə məktəbdə yol verilən nöqsanlar və 

bunların aradan qaldırılması yolları göstərilir. Lakin konkret nümunələr azdır. 

M.J.Sivkina analitik həndəsə materialını təhlil edərək, cəbr və həndəsə dillərinin 

əsas xüsusiyyətlərini göstərməklə elmin bir dilindən digərinə keçməyin ümumi 

priyomlarının formalaşdırılmasına diqqəti cəlb edir [185]. 

Azərbaycanda baxdığımız məsələ xüsusi problem kimi işlənməmişdir, lakin 

tədrisdə və danışıqda tətbiq edilməsinin zəruriliyini göstərənlər vardır. Bu cəhətdən 

B.A.Ağayevin [1 (1; 2)], Ə.I.Ibrahimovun [18], A.S.Adıgözəlovun [51 (1; 2)], 

A.A.Nuruşovun [421], S.S.Həmidovun [91], R.Z.Abbasovun [4] göstərilən işləri 

diqqəti cəlb edir. Fəzada düz xətt və müstəvilərin qarşılıqlı vəziyyətinin 
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(K.S.Əsgərov), riyazi analiz (N.Sadıqov, D.M.Solovyev, M.Q.Zeynalov), ehtimal 

nəzəriyyəsi (B.V.Vəliyev), nəzəri hesab (S.S.Həmidov) və çoxluqlar nəzəriyyəsi 

(Ə.Əliyev) elementlərinin tədrisinə, planimetriya məsələlərinin həllinə 

(S.N.Sadıqov), məktəb riyaziyyat kursunun praktik istiqamətlərinin göstərilməsinə 

(Ə.A.Quliyev, I.F.Əliyev, A.S.Adıgözəlov, V.V.Popov), 8 illik məktəb kursuna 

riyaziyyat tarixi elemetlərinin daxil edilməsinə (S.M.Nəsibov), riyaziyyatın tədrisi 

prosesində kompüterdən (T.Əliyeva, S.A.Zamanova), alqoritmik mədəniyyətin 

formalaşdırılmasında blok-sxem dilindən (M.R.Yuldaşev) istifadəyə, varisliyin 

təmin edilməsinə (S.X.Abbasov), şagirdlərin estetik tərbiyəsinə (N.B.Nəsirov) və 

s. həsr edilmiş, ADPU – da müdafiə olunmuş, namizədlik dissertasiyalarında 

riyaziyyatın tədrisi metodikası sahəsində irəliyə atılmış addımlar kimi, şagirdlərdə 

ümumiləşdirici mücərrədləşmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinə müəyyən 

köməyi danılmazdır. Müəllifin isə 1967-ci ildən sonrakı işlərinin əksəriyyəti bu 

məsələyə həsr edilmişdir [26]. Tədris metodikasına aid digər fənlərdən baxdığımız 

mövzu ilə əlaqədar iki işə [151, 193] təsadüf etmişik. Bunların hər ikisində 

ümumiləşdirmənin şagirdlərin zehni inkişafında mühüm yer tutması, bütün bilik 

sahələrində informasiya axınının gücləndiyinə görə həmin təfəkkür əməliyyatının 

mahiyyətinin və tətbiqlərinin məktəbdə öyrənilməsinin zəruriliyi problemin 

aktuallığı kimi verilir; Fizika və rus dili fənlərinin metodik sisteminin 

təkmilləşdirilməsində ümumiləşdirmənin rolu göstərilir. 

N.M.Xudiyev isə keçmiş dövrlərdən hal hazıra qədər Azərbaycanın dövlət 

başçılarının nitqində ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin düzgün aparılmasını, 

onlarda yüksək natiqlik mədəniyyəti və dərin təfəkkürə malik olmaları kimi 

qiymətləndirir. Burada oxuyuruq: “H.Əliyevin təfəkkürünə induksiya ilə 

deduksiyanın eyni səviyyə və intensivliyi xasdır: o, ümumi qaydaya görə xüsusi 

vəziyyəti, halı nə cür ustalıqla səciyyələndirirsə, xüsusilərin məcmusu kimi 

ümumini də o qədər çevikliklə müəyyənləşdirib xarakterizə edir. O, konkret 

məsələlər üzərində düşünə-düşünə danışmağı, danışa-danışa nəticə çıxarmağı və 

mürəkkəb ümumiləşdirmələr verməyi xoşlayır”. [15, səh 225]. Mühakimələrdə 
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ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin əhəmiyyəti burada çox gözəl verilmişdir. 

Riyaziyyatın tədrisi ilə əlaqədar şagirdlərdə bu keyfiyyəti aşılamağa çalışmalıyıq. 

Z.İ.Qaralov fizikanın tədrisində ümumiləşdirmə, xüsusiləşdirmə, induksiya 

və deduksiyanın tətbiqlərini, hadisələrin miqdarına, kəşf olunmasında tətbiq olunan 

metodlara görə qanunların təsnifatı, ümuminin tərkibində xüsusini ayırmaq, 

təbiətin sirlərini öyrənmək prosesinin ümumi → xüsusi → ümumi və ya 

inteqrasiya → diferensiasiya → inteqrasiya modeli üzrə getməsini və s. ətraflı şərh 

edir [27]. 

Riyaziyyat elminin özündə müxtəlif sahələr üzrə müntəzəm olaraq 

ümumiləşdirməyə aid tədqiqatlar aparılır. Yalnız 1996-99-cu illərdə keçmiş 

sovetlərə daxil olan müəssisələrdə 40-a yaxın belə tədqiqat aparılmışdır.  

Orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisinin ümumi metodikasına aid kitablarda [1, 

140, 129, 178, 190, 51, 2610 və s.] digər elmi-məntiqi metodlarla yanaşı 

ümumiləşdirmə-xüsusiləşdirmənin mahiyyəti və əhəmiyyəti göstərilir. Xüsusi 

metodikaya aid vəsaitlərdə isə [138, 143, 144, 1292, 2042 və s.] mövcud 

dərsliklərdəki material, xüsusi olaraq ümumiləşdirmədən, əsasən adi qaydada 

tədrisi metodikası verilir. 

 

1.5. Riyaziyyatın təlimində ümumiləşdirmənin tədris sənədlərində 

nəzərə alınması 

 

Hələ keçmiş sovetlər zamanı ora ümumtəhsil məktəblərinin, 2000-ci ildən 

başlayaraq tətbiq edilməli olan, tədris planının layihəsi 4 variantda hazırlanıb 

müzakirəyə verilmişdir. Bu layihənin ümumiləşdirməyə kömək baxımından əsas 

xüsusiyyətlərini göstərək. Layihədə orta məktəb çərçivəsində şagirdlərin qabiliyyət 

və meyllərinə uyğun olaraq, məktəbdəki çoxcəhətli şəraiti nəzərə alaraq təlimin 

diferensiyası üçün real imkanlar yaratmağın zəruriliyi məqsədəuyğun hesab 

edilmişdir.  

Ümumxalq müzakirəsinə verilmiş eksperimental tədris planının layihəsi 

məktəb təcrübəsi, ictimai rəyin öyrənilməsi, müəllimlərin, müxtəlif elmi sahəsi 
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mütəxəssislərinin arzu və təklifləri, habelə mövcud tədris planlarının təhlili, təhsil 

sisteminin qurulması haqqında inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi əsasında tərtib 

edilmişdir. Tədris planı layihəsinin ilk müzakirələrindən aydın oldu ki, onun 

üstünlükləri ilə yanaşı nöqsanları da vardır. Bəzi fikirlər isə bir-birinə təmamilə 

ziddir. Təlimin diferensiallaşdırılması, demokratlaşdırması və humanistləşdirilməsi 

məsələlərinin qarşıya qoyulmasını alimlərin əksəriyyəti məqsədəuyğun hesab 

edirdi. Lakin şagirdlərin meyl və qabiliyyətlərindən asılı olan fərdi təlimin xalq 

maarifinin ümumi istiqaməti ilə necə əlaqələndirilməsi məsələsini pedaqoji elmlər 

hələlik tam həll etməmişdir. Riyazi təlimin səmərəsini metodik sistemin 

təkmilləşdirilməsi hesabına yüksəltmək lazım gəldiyi deyilirdi. Bir çox mütəxəssis-

lərin mətbuatdakı çıxışlarından aydın olurdu ki, hələlik tədris planının tərtibi 

prinsiplərinin elmi əsasları hazırlanmamışdır. Şagirdlərə düşünməyi öyrətmək, 

təlim prosesində elastikliyi, dərinliyi, varisliyi təmin etmək, məktəb riyaziyyatının 

tətbiqi xəttinin təhlilini aparmaq, ümumiləşdirmək və sistemləşdirmək, informatika 

fənninin yerini dəqiqləşdirmək, 10-15 il sonra insan fəaliyyətinin necə olmasını 

proqnozlaşdırmaq, şagirdlərin qabiliyyətini aşkar etmək, talantların inkişafına 

şərait yaratmaq nəzərdə tutulurdu. Beləliklə, məktəbin gələcək tədris planında 

təlimin təkmilləşdirilməsinin həyata keçirilməsi üçün lazımi şəraitin yaradılmasına, 

şagirdlərin riyazi mədəniyyətinin, onların ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə 

qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün müəyyən tədbirlərin görülməsinə ayrı-ayrı 

fənlərin inteqrasiya yolu ilə çoxfənliliyin azaldılmasına üstünlük verilirdi. 

Keçən əsrin 70-ci illərinin əvvəlindən başlayaraq yaradılan yeni riyaziyyaat 

proqramı məktəb islahatının həyata keçirilməsində ilk mühüm addım oldu. Riyazi 

təhsilin məzmunu və metodologiyasının təkmilləşdirilməsi həmişə mütəxəssislərin 

diqqətini cəlb etmişdir. Həmin illərdə isə riyazi təhsilin yeni məzmuna keçməsi, 

kursun nəzəri səviyyəsinin yüksəldilməsi mümkün olmuşdur. Riyaziyyat proqram-

larının hazırlanmasında əsas tədris sənədləri, ümumtəhsil və peşə məktəbi islahatı-

nın tələbləri, proqramın yüksək ideya və elmi səviyyəsini təmin etmək, onun nəzəri 

və praktik istiqamətini gücləndirmək, keçmiş Sovet məktəbi təcrübəsini maksimum 

dərəcədə nəzərə almaq olmuşdur. Proqramı təkmilləşdirmək, onu məktəb islaha-
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tının tələbləri səviyyəsinə gətirmək yalnız materialın optimal bölüşdürülməsi və 

əsas məqsədin dəqiqləşdirilməsi hesabına olmuşdur. İzahatlardakı həddindən artıq 

fraqmentliyin götürülməsi hesabına riyaziyyat kursunun məzmunun müxtəlif 

bölmələr arasında yenidən paylamaq mümkün olmuşdur. İzahatlarda fraqmentlik-

dən əl çəkmək, mövzuları iriləşdirmək, təlimin sistematikliyi və məntiqi ardıcıllığı 

prinsipini gücləndirir. O vaxt məktəbə yeni “İnformatika və hesablama texnika-

sının əsasları” fənninin daxil edilməsi riyaziyyatın həyatı məsələlərə tətbiqi 

imkanını daha da genişləndirmişdir. Məktəb riyaziyyatının bütün bölmələrində 

alqoritmik yanaşmaya, bünövrə anlayışlarının əlaqəli öyrənilməsinə, fənlərarası 

əlaqəyə, inteqrativ təlimə, məsələlər həllinə, ali riyaziyyat elementlərinin öyrənil-

məsinə xüsusi diqqət vermək nəzərdə tutulmuşdur. Məktəb islahatının tələblərinə 

(yüksək ideyalıq və elmilik, anlayışlıq və yığcamlıq, şərhin dəqiqliyi, aydınlığı və 

canlılığı, metodik aparatın mükəmməlliyi hər bir dərsliyə verilən qəti tələblərdir) 

dərsliklər hazırlamaq tələb olunurdu. 

Hazırda Azərbaycanın müstəqil tədris sənədləri, o cümlədən tədris planı 

riyaziyyat proqramları vardır. Təhsil sahəsində islahat proqramına uyğun olaraq 

ümumtəhsil məktəbləri üçün yeni tədris planı və proqramları hazırlanmışdır, 

hazırda onlardan istifadə edilir. 

Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflər üçün yeni riyaziyyat proqramının 

izahat vərəqəsində tədrisin əsas məqsədi, şagirdlərdə zehni fəaliyyəti, dəqiq 

məntiqi təfəkkürü, təsvir və ixtiraçılıq bacarığını inkişaf etdirməyin, elmi dünyagö-

rüşünün formalaşdırılmasının zəruriliyi göstərilir. Burada hamı üçün riyaziyyat ilə 

qabiliyyətli şagirdlərin tələbləri arasında harmonik vəhdət, hazırki proqramın 

müvəqqəti olması, onun gələcəkdə daha da təkmilləşdirilməsinin zəruriliyi, çətin 

və sadə materialın nisbətinin necə olmasına da xüsusi diqqət verilir. Habelə məktəb 

riyaziyyat kursunun öyrənilməsi prosesində ədədi sistemlər, tənliklər və 

bərabərsizliklər, məsələlərin analitik və sintetik həlli, eyni çevirmələr, funksiyalar 

və qrafiklər, əməl qanunlarının mahiyyəti və tətbiqləri, ifadələr, təqribi hesablama-

lar, məntiq elementləri və müvafiq işarələrdən istifadə, ali riyaziyyat elementləri, 

fənlərarası əlaqə, induktiv və deduktiv mühakimə, isbatlar, planimetriya və 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 83

stereometriya materialları ilə əlaqədar biliklərin verilməsi, ümumiləşdirilməsi və 

sistemləşdirilməsi baxımından qısa göstərişlər verilir. Proqram materialının çətin-

ləşdirilməsinə, həddindən çox çətin məsələlərdən az istifadə barədə tövsiyələr 

edilir. Proqramın məzmunu və strukturu 1993-cü ilə qədər qəbul olunmuş və bu 

vaxta qədər istifadə etdiyimiz proqramlardan o qədər də fərqlənmir. Qismən 

təkmilləşmədə əvvəlki proqramdan fərqli olaraq törəmədən əvvəl ardıcıllığın və 

funksiyanın limiti anlayışları verilir. Təhsil sahəsində islahatların proqramından 

görünür ki, orta ümumtəhsil məktəblərinin təkmilləşdirilmiş gələcək proqramların-

da və bunların əsasında yazılmış dərsliklərdə şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyə-

tinin inkişaf etdirilməsi üçün daha geniş imkanlar yaradılacaqdır. Məktəb riyaziy-

yat dərsliklərində və müəllimə kömək vəsaitlərində şagirdlərin ümumiləşdirmə 

qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə ayrıca fəsil, paraqraf və bənd həsr edilmə-

mişdir. Lakin burada həmin məqsədi reallaşdırmaq üçün müəyyən imkanlar vardır. 

Əvvəlcə keçmiş sovetlər dövrünün son vaxtlarında istifadə edilən dərslik və 

müəllimə kömək kitablarındakı belə imkanları göstərək. 2003-cü ilə qədər V 

sinifdə riyaziyyat [91; 45] dərs vəsaitləri, [7] metodik vəsait əsasında öyrənilmişdir. 

IV sinifdə başlanmış əsas metodiki xətlər V sinifdə davam etdirilir. Bu dərsliyin 

baxdığımız əməliyyat baxımından əsas metodik xüsusiyyətləri materialın şərhinin 

induktiv xarakterdə olması- şagirdlərin ümumi anlayışlara konkret misalların 

köməyi ilə gətirilməsi, az sayda qaydalardan və təriflərdən istifadə olunması, 

şagirdlərdə şüurlu hesablama vərdişləri yaratmaq xəttində varisliyin təmini, 

əyaniliyə cəhd olunması, daima əvvəl öyrənilənlərə qayıtmaq, IV sinifdə 

başlanmış, sonrakı siniflərdə öz əksini tapacaq, ayrı-ayrı xətlərin (kombinatorika, 

koordinatlar və s.) davam etdirilməsindən ibarətdir. Dərsliyin axırında V sinif 

kursunun təkrarı üçün verilmiş çalışmalar, o cümlədən yüksək çətinlikli məsələlər 

sözügedən cəhətdən mühim vasitədir. Bu sinfin hesab və cəbrin başlanğıcı 

kursunun əsas məğzi ilə həndəsə materialını düzgün əlaqələndirmək vahid riyaziy-

yat ideyasının formalaşması üçün lazımdır. Məsələlər həllində, qaydaların və 

qanunların izahında ümumi yolun öyrənilməsinə də əhəmiyyət vermək lazımdır. 

Ədəd anlayışının inkişafının ümumiləşdirmə ilə əlaqədar olduğunu öyrənmək üçün 
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V sinifdə geniş imkanlar vardır. Müəllim üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitdə [7] 

şagirdlərin bilik və vərdişlərinə təxmini tələblər verilir, dərslikdəki məsələlərin nis-

bətən ümumi həlli göstərilir. “Bəndin məzmunu” rubrikasında konkret, bəzən isə 

ümumi məsləhətlər edilir və dərslikdə olmayan əlavə məlumatlar verilir. Sinifdə və 

evdə yerinə yetirilən, habelə şifahi və əlavə çalışmalara, yoxlama və müstəqil işlərə 

dair verilən göstərişlərdə şagirdlərin riyazi mədəniyyətinin yüksəldilməsinə, 

qabiliyyətlərinin aşkar edilməsinə, maraqlarının artırılmasına müəllimin diqqəti 

cəlb edilir.  

2002-ci ilə qədər istifadə edilən VI sinfin riyaziyyat dərsliyində [92] natural 

və kəsr ədədlərlə əlaqədar V sinifdə də öyrənilənlər daha da genişləndirilir, müsbət 

və mənfi ədədlər, rasional ədədlər üzərində əməllər, əməllərin qanunları və 

nisbətən çətin çalışmalar əsasında müəyyən ümumiləşdirmələr aparılır. Onun 

metodik xüsusiyyətləri təqribən V sinif dərsliyindəki kimidir. VII sinif üçün 2003-

cü ilə qədər istifadə edilən cəbr dərsliyində [511] ifadələr, eyniliklər, tənliklər, 

funksiyalar, natural üstlü qüvvət, çoxhədlilər, müxtəsər vurma düsturları, xətti 

tənliklər sistemi, çətinliyi artırılmış məsələlər ilə əlaqədar şagirdlərin riyazi biliyi 

inkişaf etdirilir. “Çətin məsələlər” bölməsindəki çalışmalardan şagirdlərin 

ümumiləşdirmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün istifadə etmək olar. Bu 

dərslikdə çoxluq və onunla əlaqədar anlayışlardan açıq şəkildə istifadə olunmaması 

ümumiləşdirmə işini çətinləşdirmişdir. Kursda anlayışların inkişafının üç əsas xətti 

isə dəqiq gözlənilmişdir: eyni çevirmələr, tənliklər və bərabərsizliklər, funksiyalar. 

Burada nəzəri-funksional baxımının qəbul olmasına uyğun olaraq ifadələr üzərində 

əməllər deyil, ifadələrin çevrilməsi öyrənilir. İfadələrin çevrilməsi ilə əlaqədar 

olaraq “çoxluqda eyni ifadələr”, “çoxluqda eynilik” anlayışlarını da vermək, 

funksiya anlayışını daha ümumi münasibət anlayışı ilə tanışlıqdan sonra daxil 

etmək məqsədəuyğun olardı. Kursun tətbiqi istiqaməti onunla müəyyən olunur ki, 

müxtəlif prosesləri təsvir etmək və öyrənmək üçün riyazi aparat qurulur, gündəlik 

təcrübədə lazım olan və tətbiqi əhəmiyyətli (rasional ədədlərlə hesablama aparmağı 

bacarmaq, qrafikləri qurmaq və oxumaq, modeldən ümumiləşdirməyə keçmək) 

bacarıqlar formalaşır. VII sinifdə cəbr kursunun tədrisi ilə əlaqədar yazılmış 
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vəsaitdə [40] çoxluqlar nəzəriyyəsi əsasında yazılmış dərsliklərdən istifadə etməklə 

şagirdlərin ala biləcəyi bilik və bacarıqların şərhi, mövzuların metodik təhlili, 

çalışmalara göstərişlər, təkrarı üçün sual-cavabın aparılması, öyrədici xarakterli 

müstəqil işlər, yoxlama və xülasə işlərinin təşkili və aparılması verilir. 

VIII sinfin cəbr dərsliyində [512] rasional kəsrlər, kvadrat köklər, kvadrat 

tənliklər, bərabərsizliklər, tam üstlü qüvvət və təqribi hesablamalar ayrı-ayrı 

fəsillərdə öyrənilir. Bəzi əlavə çalışmalara çətinliyi artırılmış tapşırıqlar da 

daxildir. Bunlar riyaziyyata meyl göstərən şagirdlərlə fərdi iş aparmaq məqsədi ilə 

verilmişdir. Kursda anlayışların formalaşmasında mühüm yer tutan eyni çevirmə-

lər, tənliklər və bərabərsizliklər, funksional xətlərin inkişafı davam etdirilir. Burada 

da çoxluqlar nəzəriyyəsi elementlərindən açıq şəkildə istifadə olunmadığından bir 

sıra anlayışları əsaslı şəkildə ümumiləşdirərək izah etməkdə çətinlik yaranmışdır. 

Nəzəri materialın tətbiqi, VII sinifdəkinə uyğun olaraq, bir neçə istiqamətdə həyata 

keçirilir. Bu sinif üçün metodik vəsaitdə [403] hər bənddə öyrənilən məsələlərin 

siyahısı, anlayışların inkişafı sistemində baxılan materialın yeri, onun əvvəl 

öyrənilmiş mövzularla əlaqəsi və gələcəkdə bundan istifadə etmək imkanı 

göstərilir. “Bilik və vərdişlər” rubrikasında şagirdlərin ala biləcəyi bilik və vərdiş-

lərin siyahısı verilir. “Metodik göstərişlər” sistemində nəzəri materialın öyrənilmə-

si üçün məsələlər, bəzən müəllim üçün əlavə məlumatlar verilir və ya teoremlərin 

başqa üsulla isbatı göstərilir. Çalışmaların ümumi səciyyəsi və bəndlər üzrə 

əlavələrdən istifadə üçün göstərişlər vardır. IX sinfin cəbr kursu [513] kvadrat 

funksiyalar, iki dəyişənli tənliklər və onların sistemi, ədədi və həndəsi silsilə, 

rasional üstlü qüvvət, triqonometrik ifadələr əsasında nəzəri və praktiki materiallar 

VI-VIII siniflərin cəbri ilə sıx varislikdə qurulur. Burada funksional tənliklər və 

bərabərsizliklər, eyniçevirmələr xəttinin sonrakı əlaqəli inkişafı baş verir, deduktiv, 

mühakimə elementləri gücləndirilir, materialın təkrarına xüsusi diqqət olunur. 

Müxtəlif proseslərin təsviri və öyrənilməsi üçün riyazi anlayışlardan istifadə, 

hesablama, qrafik və cədvəllər üzərində işləmək vərdişlərinin inkişafı, müasir 

hesablama texnikasının səmərəli üsulları ilə tanışlıq kursun təcrübəyə ümumi 

tətbiqi istiqamətlərini müəyyən edir. IX sinfin cəbr kursunun tədrisinə aid 
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vəsaitlərdə [404] ayrı-ayrı bəndlərin məzmunu, bilik və bacarıqlar, metodik 

göstərişlər, çalışmaların həlli ilə əlaqədar şagirdlərdə təfəkkür əməliyyatlarının 

inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi göstərilir. “6-8 ci siniflərdə cəbr” vəsaitində [55] 

V-VI siniflərin riyaziyyat kursları üzrə şagirdlərin yekun bilikləri və bacarıqları, 

cəbr təliminin məqsəd və vəzifləri, bu kursun məzmununun ümumi xarakteristi-

kası, öyrənilməsinin əsas nəticələri, tədrisi prosesində elmi dünyagörüşün forma-

laşdırılması, təfəkkürün inkişafı, ümumi əmək bacarığı və vərdişlərinin inkişafı 

məsələlərinə diqqəti artırmağın zəruriliyi qarşıya qoyulur. Cəbrin tədrisi prosesində 

kursun müşahidə, qanunauyğunluqları müəyyənləşdirmək, ümumiləşdirmək, 

analoji mühakimələr aparmaq kimi imkanlarından istifadə etmək tələb olunur. 

Bunun üçün funksiya, eyni çevirmələr, tənlik və bərabərsizliklərin öyrənilməsində 

müəyyən dəyişikliklər etmək tövsiyə olunur. 

“Cəbr və analizin başlanğıcı” dərs vəsaitinin [222] girişində indiyə qədər 

cəbrdən alınmış biliklərin ümumiləşdirilməsi və genişləndirilməsinin, müxtəlif 

praktik məsələlərin həllində mühüm vasitə olan riyazi analiz aparatının öyrənilmə-

sinin zəruriliyinə şagirdlərin diqqəti cəlb edilir. Burada ixtiyari bucağın triqono-

metrik funksiyaları, çevirmə düsturları, funksiyanın əsas xassələri və qrafiki, onun 

araşdırılması metodları, sinus və kosinusun harmonik funksiyanın xüsusi halı 

olması, nöqtədə kəsilməzlikdən parçada kəsilməzlik anlayışına keçmək, təqribi 

hesablama, ümumiləşdirilmiş intervallar metodu, inteqralın tətbiqləri, qüvvət 

anlayışının ümumiləşdirilməsi və s. məsələlər baxdığımız problem baxımından 

maraqlıdır. Ən sadə triqonometrik bərabərsizliklərin ümumi həllərinin verilmə-

diyini kitabın əsas nöqsanlarından biri hesab edirik. 

“9-10 cu siniflərdə cəbr və analizin başlanğıcı” adlı müəllimə kömək 

vəsaitində [56] ayrı-ayrı mövzulara aid seçilmiş çətin məsələlərin əksəriyyətinin 

həlli ilə əlaqədar şagirdlərin ümumiləşdirici mücərrəd təfəkkürünün inkişaf 

etdirilməsi mümkündür. Cəbr və elementar funksiyalara aid [23] dərsliyində 

“Riyazi induksiya metodu” mövzusunun daxilində “Ümumi və xüsusi təkliflər” 

verilir. “Deduksiya və induksiya” başlığı altında bütün təkliflər ümumi və xüsusi 

təkliflərə ayrılır, bunlara aid konkret nümunələr göstərilir. Burada riyazi induksiya 
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metodunun əsasını təşkil edən prinsiplər, isbat metodu kimi onun mahiyyəti, 

məktəbdə az işlənən başqa variantları şagirdlərin anlaq səviyyəsində izah edilir. 

Bütün bunlar məktəblilərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafı üçün zəruridir. 

Hazırki proqram və dərsliklərdə bu cəhətə fikir vermək yaxşı olardı. A.V.Poqore-

lovun dərsliyinin [431;2] riyazi və pedaqoji xüsusiyyətləri məktəbdə həndəsə tədri-

sinin ciddiliyinin yüksəldilməsinə yönəlmişdir. “Məktəbdə həndəsə tədrisinin 

başlıca vəzifəsi – şagirdlərə məntiqi düşünməyi, hökmləri əsaslandırmağı, isbat 

etməyi öyrətməkdir. Məktəbi bitirənlərin az bir hissəsi riyaziyyatçı, çox azı isə 

həndəsəçi olacaqdır. Öz həyat fəaliyyətində heç vaxt Pifaqor teoremindən istifadə 

etməyənlər də olacaqdır. Lakin mühakimə aparmaq, təhlil və isbat etməyin lazım 

gəlmədiyi bir nəfər də tapmaq olmaz” [433]. Bu tələblər üzərində qurulan dərs 

vəsaiti üzrə həndəsənin ənənəvi həm də məktəb üçün yeni olan bölmələrini 

müvafiq aksiomlar sistemi əsasında ümumiləşdirilmiş mücərrəd təfəkkürü inkişaf 

etdirməklə şərhini vermək mümkündür. Lakin ciddilik və ümumiləşdirmə 

baxımından kitabın nöqsanları da vardır. Bir çox ənənəvi teoremlərin məsələ kimi 

verilməsi, aksiomatikanın tam olmaması, bəzi isbatlarda əyaniliyə və özlüyündə 

aşkar görünən faktlara, təriflərdə şəkillərə, məntiqi olmayan təkliflərə əsaslanma və 

s. “ciddilik” tələbi və ümumiləşdirmə baxımından doğru deyil. Bu dərsliyə aid 

metodik vəsaitlərdə şagirdlərin bilik və bacarıqlarına verilən tələblər, nəzəri 

materialın öyrənilməsi üçün metodiki tövsiyələr, məsələlərin həllinə göstərişlər, 

“bir və ancaq bir”, “istənilən iki” və s. kimi spesifik tələffüz formalarının mənasını 

aydınlaşdırmağa diqqət yetirmək, kursların deduktiv quruluşunun proqramının 

tutulması, əksini fərz etməklə isbat üsulundan istifadə, dördbucaqlı anlayışını 

ümumi şəkildə daxil edib, sonra paraleloqram, onun xüsusi halları və trapesiyanın 

öyrənilməsi və s. şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi üçün 

münasibdir. A.N.Zemlyakovun “IX və X siniflərdə həndəsə” kitablarında [1091;2] 

kursun dərslikdəki materialının şərhi metodikasının bir variantı verilir. X-XI 

siniflərin həndəsə kurslarının öyrənilməsi metodikasının buradakı variantlarının 

özləri də kifayət qədər variantlara ayrıla bilər. Məntiqi ciddilik səviyyəsi, şərhin 

tamlığı, müfəssəlliyi bu baxımdan kifayət qədər yüksəkdir. Burada stereometriya 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 88

kursunun öyrənilməsinin üç əsas məqsədinin [ 1) məntiqi təfəkkür vərdişlərinin 

sonrakı formalaşdırılması; 2) fəza təsəvvürünün inkişafı; 3) klassik və müasir 

həndəsənin tətbiq aparatı və tətbiqləri ilə tanışlıq] müvəffəqiyyətlə yerinə 

yetirilməsinə, XI sinifdə fiqurların həcmlərinin və səthi sahəsinin öyrənilməsi 

metodikasını verərkən müəyyən ümumiləşdirmələr aparmağa müəllimin diqqəti 

cəlb edilir. Bu haqda ətraflı məlumatı [2614] –dən almaq olar. Bir çox məsələ 

kitablarında [44 və s.] məsələnin verilənləri mücərrəd şəkildə (a, b, c, ϕα ,  və s.) 

olur. Mötərizədə isə konkret qiymətlər göstərilir. Alınmış ümumi düsturlar 

əsasında konkret qiymətləri tapmaq tələb olunur. Bunu həmin vəsaitlərin 

ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə baxımından müvəffəqiyyətli cəhəti hesab edirik. 

Hazırki dərslik və məsələ kitablarında belə yanaşmaya o qədər də əhəmiyyət 

verilmir. Yuxarıda 2003-cü ilə qədər, son vaxtlarda istifadə etdiyimiz, tədris 

sənədlərinin riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə baxımından təhlilini verdik. 

Buradakı ümumiləşdirmə imkanlarından gələcəkdə istifadə etməyi zəruri hesab 

edirik. Hazırda ölkəmizdə onun özünə məxsus riyaziyyat proqramları, dərslikləri, 

şagirdlərin iş dəftərləri, məsələ və tapşırıqların həlli və onlara aid göstərişlərdən 

ibarət tədris sənədlərindən istifadə olunur. Odur ki, bunlarda da, riyaziyyatın 

tədrisində ümumiləşdirmə baxımından, vəziyyətin necə olmasına diqqət yetirmək 

lazımdır.  

Respublikamızda hazırlanmış tədris materialları, xüsusən dərsliklər [30-33], 

bəzi nöqsanlarına baxmayaraq, əvvəlkilərdən demək olar ki, zəngindir. Burada 

ümumiləşdirməni reallaşdırmaq üçün də müəyyən məqamlar vardır. 

Hər bir sinifdə əvvəl keçilənlərin, tədris ilinin sonunda, il boyu 

öyrənilənlərin təkrarı, V sinifdən başlayaraq çoxluq və onunla əlaqədar əsas anla-

yışların izahı, uyğun mövzularda bunların tətbiqərinin göstərilməsi, ədədi sistemlər 

və s. anlayışlar arasında daxil olma münasibətlərinin müvafiq mərhələlərdə əsas-

landırılması, məchul komponentin hərfi düsturlardan tapılması, ümumiyyətlə 

izahatların hərfi işarələr üzərində aparılması, tarixi məlumatlardan istifadə, 

funksiya, tənlik, ədəd, kəmiyyət, fiqur, bərabərsizlik, diferensial və inteqral hesabı, 

stoxastika, koordinatlar və vektorlar metodu xətlərinin nəzəri və praktik material 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 89

əsasında qarşılıqlı əlaqəli inkişaf etdirilməsi, isbatlarda və həllərdə müxtəlif ümumi 

metodlardan istifadə, məktəb riyaziyyatının ali riyaziyyata yaxınlaşdırılması 

məqsədilə bir sıra yeni mövzuların və bölmələrin proqrama daxil olması şagirdlə-

rin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafı üçün çox əhəmiyyətlidir. Hər bir sinfə 

aid şagirdlər üçün iş dəftərinin olması da məktəb üçün yenilikdir. Bunlar 

dərsliklərə uyğun tərtib edilmişdir. Dərsliklərin hər bir paraqrafına aid məsələlərin 

həlli ilə yanaşı əsasən onlara analoji tapşırıqları şagirdlərin yerinə yetirmələri 

nəzərdə tutulur. Iş dəftərində hər bir paraqrafa aid olan məsələlər çətinlik 

dərəcəsinin artması sırası ilə düzülmüşdür: 1) yeni anlayışların ən sadə xassələrinə; 

2) bu xassələrin tətbiqinə aid məsələlər; 3) nisbətən çətin, üzərində * (ulduz) işarəsi 

qoyulmuş məsələlər. 

Dərslikdə və iş dəftərində məsələlərin belə asandan çətinə ardıcıllığın da 

verilməsi şagirdlərin təbii ümumiləşdirmə aparmalarına səbəb ola bilir. Lakin 

ümumidən xüsusiyə keçməyə də fikir vermək lazımdır. 

Məktəb riyaziyyat kursunun tədrisi məqsədlərinin dəqiqləşdirilməsinə, 

məzmunun və onun öyrənilməsi metodlarının seçilməsinə, ümumiyyətlə metodik 

sisteminin təkmilləşdirilməsinə aid ədəbiyyatın, inkişaf etmiş ölkələrdə riyaziy-

yatın tədrisi ilə əlaqədar fikirlərin təhlili şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin 

inkişafı üçün mühüm olan aşağıdakı nəticələri çıxarmağa imkan verdi. 

1. Məktəb riyaziyyat kursunun tədrisi prosesində şagirdlərin ümumiləşdirici 

mücərrəd təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi problemi müxtəlif faktorlarla 

(riyaziyyatın təliminin ümumi və konkret məsələləri, şagirdlərin fizioloji və 

psixoloji xüsusiyyətləri, riyaziyyat və onun metodlarının xalq təsərrüfatında, 

habelə şagirdlərin ümumtəhsil və əməyə hazırlanması sistemində tətbiqləri, ayrılan 

vaxt çərçivəsində tədris materialının mənimsənilməsinin real imkanları və s.) 

əlaqədardır.  

2. Şagirdlərin ümumiləşdirmə - xüsusiləşdirmə bacarıqlarının inkişaf 

etdirilməsi ilə əlaqədar məktəb riyaziyyat kursunun tədrisinin metodik sisteminin 

təkmilləşdirilməsində məlum didaktik prinsiplərə və meyarlara əsaslanmaq 

lazımdır.  
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3. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə şagirdlərin idrak fəaliyyətinin 

inkişafında sistematik məntiqi əməliyyat kimi mənimsəmənin metodik sisteminin 

müasir tələblərə cavab verə bilməsi üçün empirikliyə nisbətən nəzəri səviyyənin 

yüksəldilməsinə üstünlük verilməlidir. 

4. Şəxsiyyətin tərbiyəsində, “əqli qaydaya salmaqda” mühüm vasitə olmaqla 

riyaziyyatın məktəbdə müasir tələblər səviyyəsində tədrisinin əsas məqsədinin 

şagirdlərə fikirləşməyi öyrətmək olduğunu daima diqqət mərkəzində saxlamaq 

lazımdır.  

5. Riyaziyyat təliminin məqsədinin və cəmiyyətin sosial sifarişinin xüsusi 

əhəmiyyəti vardır. Hazırda müstəqil Azərbaycan respublikasında ümumi təhsildə 

riyazi hazırlığın səviyyəsi qabaqcıl ölkələrin elitar məktəblərində olduğu kimi 

daima yüksəldilməlidir. 

6. Tədris fənni kimi riyaziyyatın spesifik xüsusiyyətləri olan sistematiklik, 

ardıcıllıq, məntiqi ciddilik, ümumilik, mücərrədlik, tətbiq sahəsinin genişliyi 

kursun mənimsənilməsinin metodik sisteminin qurulmasında əsas yer tutması 

unudulmamalıdır. 

7. Riyaziyyatın səciyyəvi xüsusiyyətlərini bilərək, onların digər məktəb 

fənlərinin öyrənilməsində, həyati məsələlərin həllindəki rolunu nəzərə almalı. 

8. Riyaziyyat üçün spesifik olan nəzəriyyə ilə təcrübənin əlaqəsinə, uyğun 

biliklər sisteminin, riyazi mədəniyyətin (hesablama, isbat, qurma, çevirmələr, 

ölçmə, qrafiklər qurmaq və s.) formalaşdırılmasına xüsusi diqqət vermək lazımdır.  

9. Ümumiləşdirilmiş anlayışlar sistemi əsasında təlimin bütün 

mərhələlərində şagirdlərin dünyagörüşü, idraki və məntiqi qabiliyyətləri inkişaf 

etdirilməlidir. 

10. Şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün və fəza təsəvvürü vərdişləri təkcə 

həndəsənin öyrənilməsi prosesində deyil, ibtidai və aşağı siniflərin riyaziyyatında, 

cəbr, cəbr və analizin başlanğıcında inkişaf etdirilməsi məktəb riyaziyyatı 

tədrisinin metodik sistemində əsas yer tutmalıdır. 
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11. Təlimin müxtəlif mərhələlərində induktiv və deduktiv mühakimələrin, 

ümumiləşdirmə, xüsusiləşdirmə, mücərrədləşdirmələrin səviyyələri düzgün müəy-

yənləşdirilməlidir. 

12. Riyazi təlimin metodik sisteminin təkmilləşdirilməsinin yuxarıda 

göstərdiyimiz meyarlarından elmi-tədqiqat işlərində, metodik ədəbiyyatda, məktəb 

proqramları və dərsliklərin hazırlanmasında müasir tələblər səviyyəsində istifadə 

edilməmişdir.  

13. Riyazi təlimin metodik sisteminin təkmilləşdirilməsinin məlum didaktik 

prinsiplərdən irəli gələn meyarları, baxdığımız ümumiləşdirilmiş məntiqi 

əməliyyatlarla əlaqədar meyarların ifadəsinə gətirilir. Belə meyarlar sırasına 

didaktik əhəmiyyət, tamlıq, genişlik, təlimdə motivləşdirmə və intensivləşdirmə və 

s. daxildir. Ümumiləşdirilmiş meyarları riyaziyyat proqramları və dərsliklərinin 

hazırlanması və təkmilləşdirilməsi mərhələlərində tətbiq etmək məqsədəuyğundur.  

14. Proqram və dərsliklərin tərtibində şagird kontingentindən asılı olaraq 

(orta ümumtəhsil, peşə-texniki, xüsusi orta, fg məktəbləri və s.) bu və ya digər 

meyarlar qrupu başqası ilə əvəz edilə bilər. 

15. Ümumiləşdirmə ilə əlaqədar tədris materialının seçilməsi meyarları 

sistemi əsas (stabil) və dinamik (ümumiləşdirilmiş) hissələrdən ibarət ola bilər. 

Sonuncu riyaziyyatdan proqram və dərsliklərin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi 

mərhələsində yaranan məsələlərdən asılıdır.  

16. Deməli, şagirdlərdə riyazi mədəniyyətin, o cümlədən ümumiləşdirmə 

qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsində proqram və dərsliklərin hansı meyarlar sistemi 

əsasında yaradılması və qiymətləndirilməsi mühüm yer tutur. Təhlil etdiyimiz 

ədəbiyyatın əksəriyyətində riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmənin əhəmiyyətli 

olduğu deyilir, lakin proqram və dərsliklərin tərtibində, ayrı-ayrı mövzular üzrə 

aparılan dərslərdə bu əməliyyatın tətbiqi, onun şagirdlərə öyrədilməsinə aid 

konkret nümunələr olduqca azdır.  
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“Riyazi isbatdan keçməyən heç bir tədqiqat həqiqi elm sayıla bilməz” 

 

Leonardo Da Vinçi 

II FƏSİL  

 

Məktəb riyaziyyat kursunda ümumiləşdirmənin nəzəri əsasları 

 

2.1.Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşmənin nəzəri əsasları məsələsinin 

mahiyyəti 

 

Riyaziyyatın tədrisində tətbiq olunan hər hansı təlim üsulu və priyomunun 

nə dərəcədə səmərəli olduğunu nəzəri cəhətdən söyləmək üçün bunların obyektiv 

varlığın və məntiqi təfəkkürün qanunauyğunluqlarına, ali sinir sistemi fəaliyyətinə 

uyğun olub-olmadığını fəlsəfə, fiziologiya, psixologiya və riyazi-məntiqi 

baxımından araşdırmaq lazımdır. Belə bir təhlil nəticəsində alınmış biliklər, 

riyaziyyatın məktəbdə öyrənilməsinin üsulları və priyomlarının o cümlədən 

ümumiləşdirmənin nəzəri əsasıdır. Xarici aləmin qanunauyğunluqlarına, bu və ya 

digər elm sahəsinə, xüsusən riyaziyyata, ümumiləşdirmənin tətbiqi zamanı özünü 

göstərən didaktik qanunauyğunluqlara, ümumiləşdirməni mümkün edən fizioloji, 

psixoloji və məntiqə aid biliklər riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə metodunun 

nəzəri əsaslarını təşkil edir. 

Məktəbdə bu və ya digər mövzunun tədrisi zamanı ümumiləşdirmədən 

qismən istifadə edilsə də onun elmi əsaslarına əhəmiyyət verilmir. Həmin məsələ 

ilə əlaqədar olaraq qarşıya bir sıra suallar çıxır. Bu məqsədlə aparılan dərslərdə 

ümumiləşdirmə düzgün yerinə yetirilirmi? Müəllimin iş metodu xarici aləmin 

qanunauyğunluqlarına nə dərəcədə uyğun gəlir? Real gerçəkliyin hansı qanunauy-

ğunluqları təlimdə ümumiləşdirmə metodunu tətbiq etmək üçün müəllimə imkan 

verir? Bu kimi suallar və onlara verilə bilən cavablar idrak nəzəriyyəsi ilə 

ümumiləşdirmənin əlaqəsinə aiddir. Ümumiləşdirmə metodundan səmərəli istifadə 

etmək üçün ali sinir fəaliyyətinin müvafiq qanunauyğunluqlarına istinad etmək 
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vacibdirmi? Vacibdirsə, bu qanunauyğunluqlar hansılardır? Belə suallar ümumiləş-

dirmənin fizioloji əsaslarına aiddir və onlara cavab verilməlidir. Ümumiləşdirmə 

əməliyyatının ayrı-ayrı psixi proseslərlə əlaqəsi nədən ibarətdir? Duyğu, qavrayış, 

diqqət, hafizə, təfəkkür, təxəyyül və s. psixi proseslər ümumiləşdirmə işi aparmaq 

üçün imkan verirmi? Bu əməliyyat şagirdlərin psixologiyasına necə təsir edir? 

Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmənin müvəffəqiyyətli aparılmasına təsir 

göstərən amillər hansılardır? Bu kimi suallar və onlara verilən cavablar ümumiləş-

dirmənin psixoloji əsaslarına aiddir. 

Ümumiləşdirmənin anlayışlarla (çoxluq, dördbucaqlı, tənlik və s.), 

hökmlərlə, təfəkkürün məntiqi qanunları ilə, əqli nəticələrlə, sübut və təkziblə, 

hipotez ilə əlaqəsi nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, ayrı-ayrı məntiq hadisələri 

riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə işi aparmaq üçün nə kimi imkanlara 

malikdir? Riyaziyyat bütün elmlərin nəzəri əsası olduğu kimi ümumiləşdirmənin 

də nəzəri əsasıdır. Bütün yuxarıda deyilənləri didaktik prinsiplərə əsaslanmadan 

yerinə yetirmək olmaz. Deməli, riyaziyyat elmi nə didaktik prinsiplər də məktəb 

riyaziyyatında ümumiləşdirmənin nəzəri əsasıdır. Sonrakı paraqraflarda riyaziyya-

tın tədrisində ümumiləşdirmənin yalnız obyektiv, fizioloji, riyazi, psixoloji-

məntiqi, pedaqoji əsaslarını təhlil etməyə çalışmışıq. 

 

2.2. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmənin  

obyektiv əsasları 

 

Ümumiləşdirilən cisim, hadisə, obyekt və münasibətlər olmasaydı bu 

əməliyyatın özü də mümkün olmazdı. Obyektiv aləmdə bunların mövcudluğu 

onları ümumiləşdirməyin ən zəruri şərtidir. Ümumiləşdirilən obyekt və münasi-

bətlər nəinki bu əməliyyatdan əvvəldir, həm də insanın ümumiləşdirmək 

bacarığından asılı deyildir. Ümumiləşdirmə baxılan obyekt və ya münasibətlərdən 

asılıdır, bunlar özü isə ümumiləşdirmə prosesindən asılı deyildir. Adamın 

ümumiləşdirmək bacarığının formalaşmasının özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. 

Bu ondan ibarətdir ki, hər hansı fəaliyyətin müvəffəqiyyətli olması üçün zəruri 
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olan ümumiləşdirməyə qarşı həssaslıq səviyyəsi fəaliyyətin həmin növü ilə 

şərtləşir. Şagirdlər riyazi obyekt və münasibətlərdə daxil olma əlaqəsini dərk 

etməlidir. Buna görə də ümumiləşdirmənin əsasını insan şüurunda deyil, xarici 

aləmdə, cisim və hadislərin inkişaf qanununda, riyazi obyekt və münasibətlərdə 

axtarmalıyıq. Deməli xarici aləm, onun inkişaf qanunauyğunluqları cisim və 

hadisələrin, o cümlədən riyazi obyekt və münasibətlərin duyğu orqanlarına, idrak 

prosesinə təsiri ümumiləşdirmələr aparmağı zəruri edir. Ümumiləşdirmə və xüsu-

siləşdirmə, təbiət və cəmiyyətin cisim və hadisələrinə, xüsusi halda riyazi obyekt 

və münasibətlərə xas olan daxil olma əlamətlərini aşkara çıxarmağa yönələn fəal 

bir proses kimi başa düşülməlidir. Dördbucaqlı, trapesiya, paraleloqram və romb 

arasında obyektiv olaraq müəyyən daxil olma münasibəti vardır, tədris prosesində 

bu şagirdlərə düzgün çatdırılmalıdır.  

 

2.3. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmənin fizioloji əsasları 

 

Bu və ya digər obyekt yaxud münasibəti ümumiləşdirərkən oyanma və 

ləngimə arasındakı qarşılıqlı münasibətin özünəməxsus xüsusiyyətləri olur. 

Ümumiləşdirmənin fizioloji əsasları xarici qıcıqlandırıcıların fərqləndirilməsi 

məhdudlaşmayıb, mərkəzi sinir sisteminin bütün mürəkkəb fəaliyyətini, onun 

qanunauyğunluqlarını əhatə edir. Qıcıqlandırıcıların fərqləndirilməsi baş beyin 

qabığının digər hissələri ilə bağlı olan mərkəzi sinir sisteminin əsas qanunauyğun-

luqlarından biridir. Ümumiləşdirmə baş beyin qabığının bütün fəaliyyəti ilə, birinci 

növbədə daxil olma münasibəti ilə şərtlənir və öz növbəsində daxil etmə prosesinin 

müvəffəqiyyətlə getməsinə müsbət təsir göstərir. Obyekt və münasibətlərin 

ümumiləşdirilməsi prosesində daxil olmanın xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması bu 

əməliyyatdan səmərəli istifadə etməyi şərtləndirir. Diqqət və hafizə səviyyəsində 

ümumiləşmə üçün başlıca məsələ sinir hüceyrələrinin vəziyyəti ilə əlaqədardır. 

Müəyyən qıcıqlandırıcının təsiri ilə sinir hüceyrələri fəaliyyət halına gəlirsə, bu 

oyanma deməkdir, sinir hüceyrələri müvəqqəti olaraq öz fəaliyyətini dayandırırsa, 

bu ləngimədir. Beyində bu iki sinir prosesi arasında sanki mütəmadi olaraq 
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mübarizə gedir, bir sahədə oyanma olduqda, digər sahədə ləngimə yaranır və 

əksinə. Bu iki sinir prosesi, üç əsas qanuna: oyanma və ləngimənin yayılması, 

onların cəmləşməsi və qarşılıqlı induksiya qanunlarına tabedir. Əsas sinir proseslə-

rinin bu qanunları səviyyəsində ümumiləşdirmənin mexanizmini izah etmək üçün 

çox əhəmiyyətlidir. Hissi idrakın materialları əsasında varlığın vasitəli və 

ümumiləşmiş inikasından ibarət olan təfəkkür prosesi fizioloji cəhətdən insanın baş 

beyin yarımkürələri qabığının analiz-sintez fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Adam öz-

özünə fikirləşəndə, başqasının fikrini bilmək istəyəndə, öz fikrini şərh etdikdə 

hökmən dildən istifadə edir. Söz maddi cisim və hadisələri ümumiləşmiş şəkildə 

ifadə edən siqnallardır. I siqnal hesab edilən cisimlərin özlərinə nisbətən sözlər – II 

siqnallar varlığı daha ümumi şəkildə əks etdirir. Məlumdur ki, nitq siqnalları 

ümumiləşdirməyə imkan verir. Bu da məhz insana məxsus olan ali təfəkkürü təşkil 

edir. Təfəkkür prosesində, o cümlədən ümumiləşdirmədə bütün beyin qabığı iştirak 

edir, xüsusən də beyin qabığındakı nitq mərkəzləri söz siqnallarının əks etdiril-

məsində mühüm rol oynayır. Baxdığımız fizioloji qanunauyğunluqlardan aydın 

olur ki, ümumiləşdirmə baş beyin qabığının fəaliyyətinə uyğundur, ona müsbət 

təsir göstərir, ali sinir sisteminin fəaliyyətini gücləndirir. Məktəb təcrübəsi isə 

göstərir ki, fizioloji sağlam hər bir şagird riyaziyyatın mənimsənilməsi prosesində 

müvafiq ümumiləşdirmələr apara bilər.  

 

2.4. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmənin 

 psixoloji, didaktik və məntiqi əsasları 

 

2.4.1. Ümumiləşmə prosesi və onun nəticəsi. Sadə bir misaldan başlayaq. 

Şagird 2 və 4 dəftəri birlikdə götürüb cəmdə 6 alınır deyir. Başqa tapşırıqda 2 və 4 

karandaşın cəmi üçün də “hamısı 6 edir” deyirsə, onda bu cavabda uyğun 

ümumiləşdirmə görünür. Ümumiləşdirmə zamanı müqayisə olunan obyekt və ya 

münasibətlərin ümumi cəhətləri (təhlil və tərkib nəticəsində) ayırd edilir. Müxtəlif 

obyektlər üçün ümumi olan bu xassələr iki növə bölünür: 1) ümumi oxşar 

əlamətlər; 2) ümumi mühüm əlamətlər. Ən müxtəlif obyektər arasında ümumi 
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əlamətlər tapmaq mümkündür. Rənglərinin ümumiliyinə görə albalını, qızıl gülü, 

qanı, zoğalı, bu rəngdə olan kürə modelini və s. bir sinifdə birləşdirmək olar. Lakin 

onların arasındakı bu oxşarlıq (ümumilik) adları çəkilən obyektlərin mühüm deyil, 

xarici, olduqca səthi, ikinci dərəcəli əlamətləridir. Belə ümumiləşmənin əhəmiyyəti 

azdır, həm də səhvlərə səbəb olur. Əynində kombinozon olan qısa saçlı qadını kişi 

hesab etmək kimi. Deməli, hər bir mühüm xassə, eyni zamanda ümumi xassədir. 

Lakin hər bir ümumi (oxşar) xassə mühüm xassə ola bilməz. 

Psixologiyada və didaktikada ümumiləşdirmə prosesi anlayışların formalaş-

dırılmasının əsas yolu kimi xarakterizə edilir. Çox vaxt “ümumiləşmə” istilahı 

“anlayışın” sinonimi kimi işlənilir. Odur ki, ümumiləşdirmənin xüsusiyyətlərini 

əsaslandırarkən anlayışların əmələ gəlməsindən istifadə etmək olar. Deməli, 

psixologiya anlayışların formalaşdırılmasının əsaslarından biri olduğu kimi 

ümumiləşdirmənin də əsasıdır. Konkret misallar üzərində ümumiləşdirmənin bu 

baxımdan yaranması “texnologiyasına” baxaq. 

Müəllim VII sinifdə bucaq anlayışını daxil etmək üçün pərgarın qolları, qapı 

ilə divar arasındakı bucaqları nümayiş etdirməklə uyğun təsəvvür yaratmağa 

çalışır. Belə müşahidələrin ümumiləşdirilməsi nəticəsində bir nöqtədən çıxan iki 

müxtəlif şüadan ibarət olan simvolla bucaq ideyası formalaşır. Çoxlu sayda müfəs-

səl faktlar əsasında mücərrəd fikir yaranır. Bu cəhətdən yenə həmin sinifdə 

“Paralel düz xətlər” anlayışının konkret induktiv yolla mərhələlər üzrə öyrənil-

məsinin metodik sxemi də maraqlıdır. Müəllim bu anlayışın təlimi prosesinin hər 

mərhələsinə (aşağıda 5 mərhələ göstəririk), onun formalaşdırılmasının psixoloji 

pillələrinə (qavrayış və duyğular, bunlardan təsəvvürə və sonra anlayışa keçid), 

sözlərlə və ya simvolik ifadəsinə, konkret modelinə xüsusi diqqət verir: 1) bu 

anlayışın öyrənilməsinin məqsədəuyğunluğunu göstərən praktik misallar axtarılır. 

Bu baxılan anlayışın formalaşdırılmasının qavrayış və duyğulardan ibarət psixoloji 

pilləsinə əsaslanmaqdır; 2) həmin anlayışın müxtəlif mühüm və mühüm olmayan 

əlamətlərini göstərmək (şagird), uyğun istilahı daxil etmək (müəllim); a) düz 

xətlərin üfüqi vəziyyətdə yerləşməsi (mühüm olmayan əlamət); b) bir-birindən 

bərabər məsafədə olmaq (mühüm əlamət); c) ortaq nöqtəsi olmayan düz xətlər 
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(mühüm əlamət); ç) hər iki tərəfə sonsuz uzadılmış düz xətlər (mühüm olmayan 

əlamət). Qeyd edilir ki, üst-üstə düşən düz xətlər də bir-birindən eyni məsafədə 

(sıfra bərabər) yerləşir. Yunan sözü “parallelos”-un tərcüməsi “yanaşı getməkdir”. 

Bütün bunlar anlayışın formalaşdırılmasında qavrayışdan təsəvvürə keçid pilləsini 

təmin edir; 3) baxılan anlayışın mühüm xassəsini seçmək və onun tərifini ifadə 

etmək; birinci tərif, düzəliş aparmaqla, ikinci tərif (ş). Dəqiq tərif (m); bu tərifin 

təkrarı (ş). Əks misallar: a) bərabər uzaqlıqda yerləşən düz xətlərə paralel düz 

xətlər deyilir (dəqiq deyil, əks misal, hər hansı bucağın tərəfləri də onun 

tənbölənindən müəyyən mənada bərabər uzaqlıqdadır); b) paralel düz xətlərin ortaq 

nöqtəsi yoxdur (tam deyil; əks misal: çarpaz düz xətlər); c) Tərif: “Bir müstəvi 

üzərində olan iki a və b düz xətlərinin ortaq nöqtəsi yoxdursa və ya üst-üstə 

düşürsə, onlara paralel düz xətlər deyilir. İndi isə müvafiq formalaşmada 

təsəvvürdən anlayışa keçməkdən ibarət psixoloji pillə baş verir; 4) Anlayışın 

konkret misallarla nümayişi, onun modeli (dinamik və statik): a) nərdivanın 

pillələri; b) kubun modelində uyğun tilllər; c) paralel düz xətlərin işarə edilməsi: 

ba  və ya CDAB . Bu prosesdə anlayışın yaranmasından ibarət psixoloji pillə 

yerinə yetirilir; 5) baxılan anlayışın başqa mümkün tərifləri (müəllim tərifin hərfən 

deyilməsini tələb edən nadan olmamalıdır, lakin nitqdə və yazılışda dolaşıqlığa yol 

vermək olmaz). Anlayışın tərifini hissə-hissə də vermək olar. Paralel düz xətlər: 1) 

eyni bir müstəvidə yerləşir; 2) üst-üstə düşür və ya heç bir ortaq nöqtəsi yoxdur; 3) 

bir müstəvi üzərində yerləşir və yalnız bir ortaq nöqtəsi yoxdur. Nəhayət, anlayışın 

formalaşmasında onun mənimsənilməsindən ibarət psixoloji pillə yerinə yetirilir. 

Ümumiləşdirmə və onun nəticəsini səciyyələndirən belə analoji nümunələrdən çox 

göstərmək olar. Ümumiləşdirmənin göstərilən sxeminin riyaziyyatın təlimi prose-

sində yerinə yetirilməsində bir sıra xüsusi şərtlər nəzərdə tutulur. Hər şeydən əvvəl 

müəyyən əyani vasitələr və ya konkret təəssürat lazımdır. Çünki, şagirdlər bu və ya 

digər riyazi müddəanı müşahidə etdikləri obyekt və münasibətləri müqayisə 

etməklə mənimsəyirlər. Bilik almanın ayrı-ayrı elementlərinə diqqət verdikdən 

sonra onları əlaqələndirmək, öz aralarında ümumi oxşar əlamətlərə görə birləş-

dirmək lazımdır. Psixologiya öyrədir ki, bu birləşmə ümumiləşdirmə formada baş 
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verir. Ümumiləşdirmədə oxşar xassələrin mühüm əlamətlərlə birləşməsinin daha 

çox variantlarını nəzərdən keçirmənin mümkünlüyü üçün kifayət qədər müxtəlif 

başlanğıc material dəsti lazımdır. Məsələn, paralelepiped anlayışının əsasında olan 

ümumiləşdirməni yaratmaq üçün mail paralelepipedin və oturacaqları müxtəlif 

çoxbucaqlılardan ibarət mail prizmaların modelləri üzərində qarşı tərəfləri bərabər 

dördbucaqlıları şagirdlərə tapdırmaq gərəkdir. Yenə paralel düz xətlər misalından 

görünür ki, ümumiləşdirmə mücərrədləşdirmə əməliyyatı ilə əlaqədardır. Mücər-

rədləşdirməsiz aparılan ümumiləşdirmənin (məsələn, “qavrayışda ümumiləşmə”) 

xüsusiyyətləri riyaziyyat üçün kifayət deyil. Psixologiya öyrədir ki: 

“Mücərrədləşdirmə şagirdlərin ümumiləşdirici əqli fəaliyyətinin konstruktivləş-

dirici komponentidir” [205, səh 120]. 

Təlim prosesində “qavrayış-təsəvvür-anlayış” ardıcıllığının funksional 

mənası vardır, yəni hər bir yeni anlayışa məhz bu yolla və göstərilən ardıcıllıq 

daxilində yaranır. Bu anlayışa psixologiyada və məntiqdə verilən tərifdə aydın 

ifadə olunur.  

Beləliklə, anlayışların o cümlədən riyazi anlayışların formalaşdırılmasının 

göstərilən yolu ümumiləşdirmə üçün əsas ola bilir. Bu məsələnin tədqiqi nəticəsini 

qısaca belə ifadə etmək olar: təlim prosesində müəllimin sözü baxılan obyekti 

dəqiqləşdirməklə şagirdlərin müşahidəsini təşkil edir, fikri hadisələrin mühüm 

əlamətini mühüm olmayandan fərqləndirməyin təhlilinə yönəldir və nəhayət çoxlu 

sayda münasibətlər üçün ümumi olan, ayrılan əlamətlərə assosiasiyalaşan söz – 

istilah – onların ümumiləşməsi anlayışı olur. 

Didaktik ədəbiyyatda hər şeydən əvvəl göstərilən ardıcıllığın qanunauyğun-

luqları, habelə real təlim prosesində onun ayrı-ayrı hissələrinin, birincisi, vaxta 

görə bölgüsü (əvvəl təsəvvür sonra anlayış), ikincisi, avtomatik olaraq bir-birinin 

ardınca gəlməyib, müəllim və şagirdin birinci mərhələdən ikinciyə, ikincidən 

üçüncüyə keçmək üzrə xüsusi işlərinin tələb edilməsi faktları öyrənilir. 

Təsəvvürdən anlayışa keçməkdə, xüsusilə çətinliklər müşahidə olunur. Belə ki, 

müəllimin səyinə baxmayaraq, I mərhələsi həmişə dəqiq və aydın fərqlənən 

təsəvvürə gətirməyən, axırıncısı isə həmişə asanlıqla anlayışda cəmləşməyən 
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proseslər baş verir. Qavrayışdan anlayışa hərəkət – bu konkretdən, hiss ediləndən 

mücərrədə, düşüncəyə keçiddir. Bu keçiddə yaranan anlayış ümumiləşməsi hansı 

funksiyanı yerinə yetirir? Belə ümumiləşdirmə şagirdlərin təlim fəaliyyətində 

böyük əhəmiyyəti olan sistemləşdirmə (və ya təsnifat) əməliyyatının aparılmasına 

imkan verir. Bu əməliyyat vasitəsilə əşya və hadisələrin, o cümlədən riyazi obyekt 

və münasibətlərin, onların bir-birinə oxşarlığı və fərqindən asılı olaraq qrup və ya 

yarım qruplar üzrə müəyyən növlərə bölünməsi baş verir. Tənliklər, bərabərsizlik-

lər, ədədlər fiqurlar və s. təsnifata ayrılmaqla öyrənilir. Təbii olaraq belə təsnifatın 

düzgünlüyü, tamlığı anlayışın mühüm əlamətinin ayrılması, tabeliyinin dəqiqliyi 

və tamlığından asılıdır. Bir anlayışın həcmini təşkil edən növləri göstərməyə 

məntiq elmində bölgü (təsnifat) deyilir. Şagirdlərin riyazi qabiliyyətinin 

inkişafında, müxtəlif ümumiləşdirmələr aparmalarında bölgü də tərif kimi mühüm 

rol oynayır. Anlayışın bölgüsünü düzgün yerinə yetirmək və bundan ümumiləşdir-

mədə, səhvə yol vermədən, istifadə etmək üçün müəllim məntiqdən məlum olan 

bölgü qaydalarını bilməlidir. Ümumiləşdirmə zamanı anlayışların tabelik qaydası 

(bir anlayışın digərinə daxil olması) uyğun cins və növ əlamətlərinin tapılması 

məsələsini qarşıya qoyur. Psixoloji-didaktik ədəbiyyatda bu adətən anlayışların 

tətbiqi adlanır. Anlayışı mənimsəmək – deməli, təkcə əşya və hadisənin, o 

cümlədən riyazi faktın, baxılan anlayışın əhatə etdiyi əlamətlərini bilmək deyil, 

habelə anlayışı təcrübəyə tətbiq etməyi, ona əsaslanmağı bacarmaqdır. Bu isə o 

deməkdir ki, anlayışın mənimsənilməsi təkcə aşağıdan yuxarıya - təkcədən və 

xüsusi hallardan ümumiyə yolunu deyil, habelə tərsinə yuxarıdan aşağıya, 

ümumidən xüsusiyə və təkcəyə yolunu özünə daxil edir. Ümumini bilərək, onu 

baxılan halda, lazım olan vəziyyətdə, ayrı-ayrı konkretlikdə görməyi bacarmaq 

lazımdır. “Verilmiş məsələnin növünü müəyyən edin” belə xarakterli çalışmadır. 

Təsnifat sxeminin tətbiqində əsas ondan ibarətdir ki, “mühüm” verilmiş 

ümumini başqa “ümumidən” fərqləndirənin hamsı ola bilər. Məntiqin – psixolo-

giyanın bu göstərişləri riyaziyyatın mənimsənilməsinin əsaslarıdır. Məsələn, 

paraleloqramın əsas əlamətləri: 1) o dördbucaqlıdır; 2) qarşı tərəflər paraleldir; 3) 
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qarşı tərəflər bərabərdir; 4) diaqonallar kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür; 5) qarşı 

bucaqlar bərabərdir və s. 

“Paraleloqram” anlayışının tərifində bu əlamətlərin hamısını sadalamağa 

ehtiyac yoxdur, onların mühümlərini [1) və 3) və ya 1) və 4)] göstərmək kifayətdir. 

Deməli, anlayışa tərif verməkdə istifadə edilən əlamətlər qrupu bir neçə ola bilər. 

Eyni anlayışa verilən müxtəlif təriflərin birgüclü olması əsaslandırmalıdır. Belə 

əsaslandırmaların isbatların mahiyyəti də məntiqdə öyrənilir. 

Psixoloji – məntiqi biliklərə əsaslanaraq anlayış ümumiləşdirilməsinin aşağı-

dakı funksiyalarını göstərmək olar. Təlim prosesində müxtəlif əməl qaydalarından 

istifadə edilir. Qaydaların konkret vəziyyətə və ya təkcə bir obyektə tətbiqi şərti 

onların müəyyən ümumi sinfə ilkin aid olmasıdır. Odur ki, bu ümumini hər bir 

konkret və təkcə halda “görməyi” bacarmaq lazımdır. Bu bacarığı təmin edən daha 

etibarlı vasitə bu və ya digər obyektlər sinfinin dəqiq və birqiymətli dərk olunma 

əlamətini verən, anlayış ümumiləşdirmələri sistemidir. Bu funksiyanın tam yerinə 

yetirilməsi üçün anlayışlar şagirdlərdə düzgün formalaşdırılmalıdır. Lakin təcrübə 

göstərir ki, şagirdlərin “aşağıdan yuxarıya” sxemi üzrə aldıqları ilk ümumiləşdir-

mələr özlüyündə “yuxarıdan aşağıya”, ümumidən xüsusiyə hərəkətini çox vaxt 

təmin etmir. Onlar üçün yeni olan konkret faktlarla qarşılaşarkən məlum olan 

ümumi əlamətin xüsusi halını tapa bilmirlər, həmin ümumi əlamətlərin yeni 

konkret şəraitdə “gizlənmiş” hissələrini ayırmaqla çətinlik çəkirlər. Anlayışın 

təsnifat sxeminin xüsusi hallara tətbiqinin öyrənilməsi tədrisin əsas məqsədidir. 

Ümumidən xüsusiyə, konkretə keçmək tamamilə müstəqil prosesdir. Çox vaxt bu 

keçidin daxilində “ikinci” növ mücərrədləşmə olur. Şagirdlər ümumidən xüsusiyə 

keçməyi öyrənməklə ilk dəfə şüurda konkretlə mücərrəd arasında olan kəsilməni 

aradan qaldırırlar. Həmin aralığı doldurmağın əsas vasitəsi şagirdlərin hissi 

təcrübəsinin zənginliyi məsələsidir. İlk ümumiləşmənin mücərrədləşmə səviyyəsi 

yüksək olduqca onun tam mənimsənilməsi daha çox konkretləşmə tələb edir. 

Konkretləşdirmənin özü anlayışın tətbiqi prosesində, ümuminin konkret 

vəziyyətlərdə göstərməyə aid məsələlər həlli zamanı həyata keçirilir. Mücərrəd 

biliklərin əsl mənada mənimsənilməsi onu konkret – hissi məzmunla 
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zənginləşdirmədə baş verir. Beləliklə, mücərrəd biliklərin inkişafı təsəvvürlər və 

qavrayışların yaranmasından asılıdır. Başqa sözlə anlayış ümumiləşməsinin forma-

laşdırılmasında yalnız konkret və təkcədən mücərrədə və ümumiyə keçməyi deyil, 

habelə tərsinə keçmək nəzərdə tutulur. Ümuminin hissi – konkretdə, xüsusidə 

geniş və çoxcəhətli təzahürü anlayışın mənimsənilmə səviyyəsinin göstəricisidir. 

Psixologiyanın, didaktikanın və məntiqin yuxarıda göstərilən müddəalarına 

əsaslanmadan riyazi obyekt və münasibətlərin xassələrini şagirdlərə lazımi 

səviyyədə mənimsətmək olmaz. 

2.4.2 Şagirdlərdə riyazi anlayışlar yaratmağın xüsusiyyətləri və 

varisliyi. Psixologiyada və didaktikada “qavrayış-təsəvvür-anlayış” sxemi müxtəlif 

yaş mərhələlərində şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin yaranması və inkişafı 

xüsusiyyətlərini təsvir etmək üçün də qəbul edilmişdir. Öz növbəsində bağçada və 

məktəbdə təlimin məzmununun müəyyən edilməsi (proqramlar) şagirdlərdə 

ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafının həmin mənzərəsinə əsaslanır. Bağça 

uşaqlarında ümumiləşdirmə bilavasitə qavrayışlar, həm də əvvəlcədən gördüklə-

rinin sadəcə “xatırlanması” kimi təsəvvürlər planında yerinə yetirilir. Kiçik məktəb 

yaşında ümumiləşmə əsasən təsəvvürlərə əsaslanır, burada anlayışların məzmunu 

xarici və əşyaların hiss edilən xassələrindən ibarət olmasına baxmayaraq dərketmə, 

təsnifat və sistemləşdirmə tələb edən müxtəlif məsələlərin həllində ümumiləş-

dirmədən istifadənin kifayət qədər tamlığı və dəqiqliyini təmin edir. Bunu 

“elementar anlayışlar” səviyyəsində ümumiləşdirmə adlandırmaq olar. Orta və 

yuxarı siniflərdə ümumiləşdirmələr obyekt və münasibətlərin daxili xassələrinin 

fikrən və sistemli təhlili əsasında aparılır. Burada da qavrayışlara və təsəvvürə 

əsaslanmaq lazım gəlir. Lakin əyanilik minimum olur və ya heç olmur. Bu elmi 

təfəkkür səviyyəsində uyğun nəzəri (mücərrəd) ümumiləşdirmədir. Ümumiləşdir-

mənin ontonegenetik (aşağı mərhələdən yuxarı mərhələyə qədər) inkişafının 

başlıca mərhələlərindən biri “qavrayış-təsəvvür-anlayış” sxemi üzrə keçiddir. 

Bunun hər bir mərhələsi müəyyən yaşa uyğundur və keyfiyyət xüsusiyyətləri 

vardır. Bununla yanaşı bütün mərhələlərdə aparılan ümumiləşdirmələrin oxşar 

cəhətləri də olur. Obyekt və münasibətlərin daxili, yəni bilavasitə qavranılmayan, 
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əqli nəticələrin məhsulu olan, vasitəli yollarla alınan xassələrinin öyrənilməsi elmi-

nəzəri ümumiləşdirmələrin xarakterik xüsusiyyətidir. Bu obyekt və münasibətin 

məxsusi mühüm ümumi xassələri adlanır. Bu nəzəri ümumiləşdirmənin elementar 

ümumiləşdirmədən I fərqidir. II fərq isə ondan ibarətdir ki, elementar anlayışlar 

əsasən cisim və hadisələrin tanınması və təsnifatını təmin edir, nəzəri ümumiləş-

dirmələr isə bunlarla yanaşı obyekt və münasibətlərin bu və ya digər xassələrinin 

müxtəlif təzahürlərini izah etməyə imkan verir. Nəzəri ümumiləşdirmələrə 

mühakimələrin deduktivliyi, ümumidən xüsusiyə, daxildən zahirə hərəkət üsulları 

uyğundur. III fərq ondan ibarətdir ki, nəzəri ümumiləşdirmələr sadəcə obyekt və 

münasibətlərin müqayisəsi yolu ilə deyil, bu əməliyyatları tədqiqatlar, müxtəlif 

analizlər sisteminə daxil etməklə alınır. Riyaziyyatın aşağı və yuxarı siniflərdə 

tədrisində ümumiləşdirmələri xarici və daxili, mühüm və mühüm olmamaq 

cəhətdən fərqləndirməyin aydın meyarı yoxdur. Bu vəziyyəti eyni kurs üzrə 

müxtəlif müəlliflər tərəfindən müxtəlif vaxtlarda yazılmış dərsliklərin müqayi-

səsindən görmək olar. Pedaqoji-psixoloji tələblərə əsasən tədrisdə bütün ümumi-

ləşdirmə növlərinin aparılmasında bağçadan yuxarı siniflərə qədər anlayışların 

müxtəlif pillələrdə öyrənilməsində tam varislik olmalıdır. Təlim prosesində 

şagirdlərdə riyazi anlayışların yaradılması xüsusiyyətlərindən biri də bu prosesdə 

varisliyin gözlənilməsidir.  

İdrak təliminə əsaslanan müasir didaktika obrazla anlayışın, konkret və 

mücərrədin, hissi ilə məntiqinin münasibətini vəhdət halında tədqiq edir, həm də 

istər konkretdən mücərrədə, istərsə də mücərrəddən obrazlıya qarşılıqlı surətdə 

keçidlərin olmasını nəzərdə tutur. Yeni tədqiqatlar baxımından konkret başlanğıcın 

olması heç də məcburi deyil, elmi biliklərin qanunauyğunluqlarına yiyələnməklə 

ümumiləşdirmələrdən başlanan yol mümkün və zəruridir. Nəinki yuxarı, hətta 

aşağı sinif şagirdləri müvafiq materialı analiz və sintez edərək, obyekt və 

münasibətlərin mühüm cəhətlərini ayıraraq yeni ümumiləşdirmələr etməyə 

qabildirlər. Heç şübhəsiz ki, şagirdlərin təfəkkürünü hələ çox böyük və kifayət 

qədər istifadə olunmamış ehtiyat qüvvələri və imkanları vardır.  
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Ümumiləşdirmələr yolu ilə şagirdlərin biliklərə yiyələnməsi, həm də onların 

ümumi inkişafı, təlimdə humanistləşdirmə və humanitarlaşmanı həyata keçirmək 

üçün daha qısa və səmərəli yoldur. Lakin, canlı, obrazlı, konkret olanlar mücərrəd 

təfəkkürü zənginləşdirir. Bu, mücərrədin konkretdən daha zəngin olması və həm 

təki, həm xüsusini, həm də mühüm ümumini əhatə etməsi üçün zəruridir. 

Riyaziyyatın təlimində idrakın induksiya və deduksiya kimi yollarının vasitəsiz və 

vasitəli keçidlərindən istifadə edilir. İnduksiya obyekt və münasibətlərin mək-

təblilər tərəfindən öyrənilməsində zəruri yol olmasına baxmayaraq, riyaziyyatın 

başlıca təlim vəzifələrini, qanunauyğunluqlarını, şərt-nəticə əlaqələrini, bir-birin-

dən olan asılılıqlarını mənimsəmək işinin yerinə yetirilməsini təmin edə bilməz. 

Odur ki, bu yol idrakda deduktiv yanaşma ilə hökmən əlaqələndirilməlidir. Yalnız 

ümuminin dərk edilməsi əsasında xüsusi və təklə tanışlıq çoxlu konkret və xüsusini 

özündə birləşdirən ümumini necə və nə ilə zəngin olduğunu görməyə imkan verir. 

Bu cəhətdən ( )122
1...

64
1

42
1

+
++

⋅
+

⋅ nn
 cəminin hesablanmasına ayrı-ayrı şagirdlərin 

necə yanaşmasına diqqət edək. Ümumiləşdirmə və riyazi induksiya metodu 

haqqında xüsusi məlumat almamış şagirdlər bu cəmin ( )14 +n
n -ə bərabər olduğunu 

induktiv mühakimə aparmaqla tapırlar, belə məlumatı olanlar isə həmin nəticəyə 

deduktiv yolla gəlirlər. İkinci üsulda təkin, konkretin, xüsusinin və ümuminin 

vəhdəti, mühakimələrdə onlardan necə istifadə aydın görünür, birincidə isə aydın 

görünmür. Həm də induktiv yolla alınan nəticənin doğruluğu əsaslandırılmalıdır. 

2.4.3 Ümumiləşdirmə nəzəriyyəsinin riyaziyyatla, onun tədrisi 

metodikasının əsas problemləri və didaktik prinsiplərlə qarşılıqlı əlaqəsi. 

Riyaziyyatın mahiyyətini düzgün başa düşmək üçün onun inkişaf mərhələlərini 

fərqləndirmək lazımdır: 1) riyaziyyatın yaranması; 2) sabit kəmiyyətlər riyaziyyatı; 

3) dəyişən kəmiyyətlər riyaziyyatı; 4) dəyişən münasibətlər riyaziyyatı. 

E.Kolmanın dediyi kimi bizim dövrümüzdə “riyaziyyat yeni beşinci (5) inkişaf 

mərhələsinə daxil olmuşdur ki, onu təqribən kibernetik riyaziyyat adlandırmaq 

olar”. 
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Riyaziyyatın tədrisi prosesində ümumiləşdirmələr bu mərhələlər ilə 

əlaqədardır. Müəllim həmin mərhələlərin xüsusiyyətlərini bilməli və şagirdlərə də 

öyrətməlidir. Uyğun materialı isə [26 (33)] götürmək olar. Bu mərhələlərdə 

formalaşmış riyazi faktları çoxluq kimi ( )5,4,3,2,1=iRi ilə işarə etsək onda 

54321 RRRRR ⊂⊂⊂⊂  daxil olma münasibətini yazmaq olar. Bununla da hər 

sonrakı mərhələdəki ümumiləşdirici mücərrədləşmənin əvvəlkindən geniş 

olduğunu deyə bilərik.  

Görkəmli alman alimi Qauss (1777-1855) demişdir: “Riyaziyyat elmlərin 

şahıdır”. Lakin indi başa düşürük ki, o, aləmdə daha fəxri yer tutur: o, bütün 

elmlərə xidmət edir, onsuz elm ola bilməz. Çünki bu və ya digər fənnin “elmilik 

səviyyəsi” ona tətbiq edilən riyazi mühakimənin, deduktiv nəticələrin həcmi ilə 

ölçülür. Təlimin müxtəlif mərhələlərində təmiz riyaziyyatın mahiyyətini tədricən 

şagirdlərə anlatmaq lazımdır. Bu onların həmin fənnə olan marağını daha da artırır. 

Şagirdlərdə riyaziyyatın mücərrəd aləmi öyrəndiyini və digər elmlərin inkişafında 

mühüm yer tutduğunu anlamaq imkanı olmalıdır. Bu həm də riyaziyyatın 

mahiyyətini başa düşmək əsasında şagirdlərdə ümumiləşdirmə qabiliyyətinin 

inkişaf etdirilməsi üçün zəruridir. Ümumiləşdirmə məktəbdə riyaziyyatın tədrisi 

metodikasının əsas problemlərinin həllinə kömək etməlidir və tərsinə həll olunmuş 

problemlər bu əməliyyatın mənimsənilməsini, tətbiqlərinin müəyyənləşdirilməsini 

surətləndirməlidir. Hazırda riyaziyyatın tədrisi metodikasının əsas problemləri 

onun metodik sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Bu problemləri (təlimin 

səmərəliliyini təmin etmək, məqsəd, məzmun və metodların dəqiqləşdirilməsi, 

təlimdə humanistləşdirmə və humanitarlaşdırma, sosial sifarişin və praktik tələb-

lərin nəzərə alınması, varislik və məqsədəuyğunluğun təmini, diferensiallaşdırma 

və inteqrasiya, riyazi modelin qurulması, hesablama texnikasından istifadə, 

informatika ilə riyaziyyatın əlaqəsi, milli xüsusiyyətlərin nəzərə alınması, intuisiya 

ilə məntiqin əlaqələndirilməsi, məcburilik deyil marağın inkişafı və s.) və onların 

həlli ilə əlaqədar müəyyən göstərişləri [26(34)] –də göstəririk. Riyaziyyatın 

mahiyyəti və onun tədrisi metodikasının əsas problemləri ümumiləşdirmənin 

nəzəri əsasları kimi müəllim və metodistlər tərəfindən diqqətlə öyrənilməlidir. 
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Əqlin inkişafının qanunauyğunluqları didaktik prinsiplərin əsasıdır. Odur ki, 

riyaziyyatın tədrisinin müxtəlif mərhələlərində aparılan ümumiləşdirmələr didaktik 

prinsiplərə uyğun olmalıdır. 

Əyaniliyin düzgün tətbiqi şagirdlərin diqqətini obyekt və münasibətlərdəki 

məhz ümumiləşdirmək-mücərrədləşdirmək lazım gələn cəhətləri ayırmağa 

yönəldilmiş, müəllimin idarəedici sözləri ilə əlaqədardır. Şüurluluq və fəallıq 

prinsipi tələb edir ki, müəllim idrakda olan bütün mürəkkəb əlaqələr sisteminin, o 

cümlədən ümumiləşdirmələrin, şagirdlər tərəfindən başa düşülüb anlaşılması kimi 

daxili proseslərə nüfuz etsin. Elmilik prinsipi demək olar ki, bütün təlim fənlərinin, 

o cümlədən riyaziyyatın, strukturunu və məzmununu daima nəzərdən keçirib 

dəyişməyi mümkün sayır. Ümumiləşdirmədə müəyyən sistem olmalıdır, çünki 

elmin müəyyən sistemini öyrənmədən, ona sahib olmaq mümkün deyil. Təlimdə 

sistematiklik prinsipi şagirdlərin biliklərini ardıcıl olaraq genişləndirmək və dərin-

ləşdirməyi, onların təhlil etmə, ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə bacarıqlarını 

inkişaf etdirməyi tələb edir. Sistematiklik materialın ardıcıl surətdə yerləşdirilməsi 

ilə təmin edilir. Biliklərin ümumiləşdirilməsi və xüsusiləşdirilməsində, təlimin təş-

kilində, onun başlıca vəzifələrinin (öyrətmək, inkişaf etdirmək, tərbiyələndirmək) 

yerinə yetirilməsində, idrak fəaliyyəti üçün şagirdlərin bütün daxili psixoloji 

imkanlarından istifadə olunmasında elmilik, ardıcıllıq, sistematiklik təmin 

edilməlidir. Biliklərin möhkəmləndirilməsi prosesində müqayisə, təsnifat, təhlil, 

sintez, ümumiləşdirmə, xüsusiləşdirmə zehni əməliyyatların böyük rolu vardır, 

bunlar yadda saxlama prosesinin intensivliyinə kömək edir. Müyəssərlik tələbi 

idrakı və əməli fəaliyyətdə müxtəlif şəkildə təzahür edən fərdi xüsusiyyətləri 

müəyyənləşdirmək və təlimdə istifadə ilə əlaqədardır. 

Təlim prinsiplərinin hər birinin riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə üçün 

əsas götürülməsi lazımdır. Lakin bu didaktik kateqoriyaların mənası ondan 

ibarətdir ki, bunlar yalnız sistem şəkildə və bir-birini şərtləndirmiş halda 

götürüldükdə həm riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmənin məzmunu, həm də 

bununla əlaqədar şagirdlərdə müvafiq idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları 

baxımından təlim prosesinin aydın istiqamətini təmin edə bilər. 
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2.5.Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə və anlayışın formalaşdırılması 

sistematik idrak əməliyyatlarıdır 

 

2.5.1. Ümumiləşdirmənin və anlayışın mahiyyəti, onların yaranmasında 

iştirak edən məntiqi əməliyyatlar. Obyektiv gerçəkliyin dərk olunmasında 

istifadə edilən təfəkkür formalarından biri də obyekt və münasibətlərin mühüm 

əlamətlərini göstərən anlayışlardır. Məlumdur ki, hər bir anlayışın məzmunu və 

həcmi vardır. Anlayışın məzmunu və həcmini dəqiq müəyyənləşdirmək üçün 

ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmədən istifadə olunur. Ümumiləşdirmə (latın 

dilində - generalisatio) təkdən ümumiyə, az ümumidən daha çox ümumiyə 

keçməkdir. Anlayışın ümumiləşdirilməsi (ingilis dilində: concept generalisation) 

elə məntiqi əməliyyatdır ki, onun köməyi ilə fikir prosesi az həcmli anlayışdan 

geniş həcmli anlayışa doğru gedir. Eyni zamanda ümumiləşdirmədə fikir geniş 

məzmunlu anlayışdan az məzmunlu anlayışa keçir. Ümumiləşdirmə və 

xüsusiləşdirmə sonsuz, hüdudsuz proses deyildir. Ümumiləşdirmənin son həddi, 

geniş həcmli anlayışlarda, yəni kateqoriyalarda (materiya, şüur, imkan, zaman, 

məkan və s.), xüsusiləşdirmənin son həddi isə fərdi anlayışlarda qurtarır. 

Kateqoriyalar üçün cins anlayışı yoxdur, ona görə də onları ümumiləşdirmək 

olmaz. Anlayışın ümumiləşdirilməsinin əksinə olan proses xüsusiləşdirmədir. 

Anlayışın xüsusiləşdirilməsi prosesində həcmi geniş olan anlayışdan dar həcmli 

anlayışa, başqa sözlə cins anlayışından növ anlayışına keçilir. Fərz edək ki, 

verilmiş iki uyğun anlayışların, məntiqi quruluşlarını təşkil edən, həcmləri A, B, 

məzmunları isə uyğun olaraq βα , -dır. Onda ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin 

riyazi-sxematik olaraq belə ifadə etmək olar: 

 

    (ü-x) 

 

 

 

 
 
    ( ) ( )αβ ⊂⇔⊂ BA  

Ümumiləşdirmə  

Xüsusiləşdirmə  
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Anlayışın xüsusiləşdirilməsi prosesi bu prosesdə vahid anlayış alınana qədər 

davam etdirilə bilər. Məsələn, “Kompleks ədəd” anlayışının xüsusiləşdirilməsi: 1) 

kompleks ədədlər (K), 2) həqiqi ədədlər (R), 3) rasional ədədlər (Q), 4) tam 

ədədlər (Z), 5) natural ədədlər (N), 6) 5 ədədidir. (ü-x) sxemini bura tətbiq etsək  

 

 

 

 

yazarıq (Şəkil 1.). 

Riyaziyyatın tədrisində hər iki 

əməliyyatdan geniş istifadə edilir.  

Məsələn, məktəbdə ədəd anlayışının 

inkişafı ümumiləşdirmə (şəkil 1) 

çoxbucaqlı anlayışı isə xüsusiləşdirmə 

(çoxbucaqlı – müstəvi çoxbucaqlı – 

qabarıq dördbucaqlı – paraleloqram –  

düzbucaqlı – kvadrat). 

Hər bir hadisə, hər bir əşyanın sonsuz  

sayda xassələri vardır və başqa əşya və hadisələrlə, bütün maddi aləmlə əlaqədədir. 

Təfəkkürümüz bütün bu xassə və əlaqələri dərhal əhatə edə bilməz. Odur ki, əşya 

və hadisələri öyrənərkən zərurət üzündən öyrənilən obyektin yalnız bir və ya bir 

neçə mühüm xassələrinə, onun başqa obyektlərlə bir və ya bir neçə mühüm əlaqə-

sinə diqqət yetiririk. Başqa xassə və əlaqələrə, onları mühüm hesab etməyərək fikir 

vermirik, başqa sözlə onlardan sərf nəzər edirik, mücərrədləşdiririk. Bu isə riyazi 

anlayışlar yaratmaqda və ümumiləşdirmədə olduqca mühüm yer tutur. Konkret 

əşyanın bütün sonsuz xassələri və əlaqələrini nəzərə almayıb və bu sonsuzluqdakı 

yalnız ayrı-ayrı xassələri götürməklə, elmi mücərrədləşirmə, bilavasitə canlı 

müşahidəyə nisbətən ayrılmış mühüm xassələri daha dərin, aydın, aşkar əks edir. 

İxtiyari riyazi modelin qurulması mücərrədləşdirmə ilə bağlıdır. Riyaziyyatda 

mücərrədləşdirmənin ən çox yayılmış formaları bunlardır: eyniləşdirmə 

 
 

KRQZN ⊂⊂⊂⊂⊂5  

   u 

x  

1)

2)

3)

4)

5)

6)

5 ədədi 

Şəkil 1. 
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(ümumiləşdirici), ideallaşma və müxtəlif yerinə yetirmə (potensial yerinə yetirmə, 

potensial sonsuzluq, aktual sonsuzluq) mücərrədləşmələri. 

Riyaziyyatın tədrisi problemlərinin həllində, o cümlədən ümumiləşdirmənin 

lazımi səviyyədə aparılmasında mücərrədləşdirmənin göstərilən növləri mühüm 

yer tutur. Riyazi anlayışların, obyekt və münasibətlərin mücərrədlik mahiyyətinin 

şagirdlərə düzgün çatdırılması ümumiləşdirmənin ən güclü vasitəsidir. 

Bu və ya digər anlayışın məzmununu açmaq - onun mühüm əlamətlərini 

göstərmək deməkdir. Deməli, tərif – anlayışın məzmununu açmaq məqsədi ilə 

işlədilən məntiqi əməliyyatdır. Anlayışın həcmini açmaq məqsədi işlənən məntiqi 

əməliyyata isə bölgü deyilir. Bölgü biliklərimizi konkretləşdirir, nizama salır. 

Bölgü prosesində fikir ümumi biliklərdən xüsusiyə doğru gedir. 

Şagirdlərin riyazi qabiliyyətinin inkişafında, düzgün ümumiləşdirmə və 

xüsusiləşdirmələr aparmalarında bölgü də tərif kimi böyük rol oynayır. 

Bəzən cins anlayışının bölünməsi nəticəsində əldə edilmiş növ anlayışları öz 

növbəsində, ardıcıl olaraq, iki sinfə (iki hədli bölgü və ya ənənəvi məntiq istilahı 

ilə “dixotomiya”) ayrılır. Məsələn, ədəd anlayışının inkişafını əks edən (onu 

aşağıdan yuxarıya oxusaq) aşağıdakı sxem buna misal ola bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleks ədəd 

Həqiqi Xəyali 

Rasional İrrasional 

Tam       Kəsr 

Mənfi olmayan tam Mənfi tam

Tam müsbət  
(natural) 

Sıfır
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Belə ardıcıl bölgü təsnifat adlanır. Təsnifat – hər hansı bir ümumi əlamət 

əsasında cisim və hadisələrin qruplar üzrə siniflərə, zümrələrə bölünməsidir. 

Təsnifatdan məqsəd riyazi biliklərin konkretləşdirilməsi, sistemləşdirilməsi 

və ümumiləşdirilməsidir. Bəzən anlayışın bölgüsü və təsnifatı eyniləşdirilir. [3]. 

Çoxbucaqlıların, çoxüzlülərin, ədədlərin, funksiyaların, cəbri ifadələrin və s. 

müxtəlif xassələr üzrə (“təsnifatın əsası”) təsnifatı hazır şəkildə deyil, müəllimin 

rəhbərliyi ilə şagirdlər tərəfindən tərtib olunduqda, müvafiq ümumiləşdirmə 

qabiliyyətini onlarda inkişaf etdirmək, bu əməliyyatın səciyyəvi xüsusiyyətlərini 

anlatmaq olar. 

Riyazi anlayışların yaranmasında mühüm rol oynayan əsas məntiqi 

əməliyyatlar: 1) təhlil (analiz), 2) tərkib (sintez), 3) müqayisə, 4) mücərrədləşdirmə 

və 5) ümumiləşdirmədir. Riyazi anlayışlarında 1)-5) məntiqi əməliyyatların tətbiqi 

xüsusiyyətlərini bilmək ümumiləşdirmənin müvəffəqiyyətlə aparılması üçün 

zəruridir. Ümumiləşdirmədə isə anlayışlardan və digər təfəkkür əməliyyatlarından 

istifadə etmək lazım gəlir. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmənin növləri də 

əsasən müxtəlif məntiqi əməliyyatların tətbiqi və idrak prosesləri ilə əlaqədar 

yaranır. 

2.5.2. Ümumiləşdirməyə və anlayışa formal məntiq və psixoloji 

baxımdan yanaşma. Hər iki elm sahəsində ümumiləşdirmə və anlayışın şərhi 

demək olar ki, eynidir. Ənənəvi formal məntiqin və psixologiyanın idrak əsası 

təfəkkürün empirik nəzəriyyəsi olmuşdur. Odur ki, ümumiləşdirmə və anlayışın 

buna uyğun konsepsiyası yaranmışdır. Hazırda isə riyaziyyatın empirik təfəkkür 

səviyyəsində tədrisi, o cümlədən bu səviyyədə ümumiləşdirmə kifayət deyildir. 

Orta məktəbin riyaziyyat proqramlarının və təlim metodlarının bir sıra səciyyəvi 

xüsusiyyətləri ümumiləşdirmə və anlayışlara bu cəhətdən yanaşmaqla əlaqədardır. 

Təfəkkürün empirik nəzəriyyəsinin məktəb formal məntiqinə, ənənəvi psixologiya 

və didaktikaya təsiri indi də qalmaqdadır. Bunun obyektiv səbəbləri vardır. Son 

vaxtlara qədər iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində pedaqoq və 

psixoloqlar əsasən diqqətlərini ibtidai məktəbdə təlimin necə qurulmasına 

yönəltmişlər. Başlıca məqsəd uşaqlara ən sadə oxu, yazı, hesablama vərdişləri 
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vermək, ətraf mühitə aid təsəvvürləri genişləndirmək olmuşdur. Bu təhsilin 

məqsədi çox empirik və əməli xarakterdə idi. Real təhsil prosesində, xüsusən 

ibtidai məktəb çərçivəsində, əlbəttə, şagirdlərdə lazımi nəzəri təfəkkürün tərbiyə 

edilməsindən ibarət mürəkkəb məsələ qoyulmuşdur. Lakin bu məsələ çox vaxt 

yerinə yetirilməmişdir. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirməni və anlayışların 

öyrənilməsi metodikasını ənənəvi formal məntiq səviyyəsində deyil müasir 

məntiqin tələbləri əsasında qurmaq lazımdır. Bir çox mütəxəssislər belə hesab edir 

ki, müasir formal məntiq – bu riyazi məntiqdir. Riyazi məntiq formal məntiqin 

müasir inkişaf mərhələsi hesab edilir. Formal məntiqin mərkəzi məsələsi nəticə 

biliyi (əqli nəticə) nəzəriyyəsidir. Onun mövzusu bir hökmün, əvvəllər eyniyyət, 

ziddiyyət (ziddiyyətsizlik), üçüncünü istisna və kafi əsas qanunları üzrə müəyyən 

edilmiş, digər hökmdən alınması qaydasını və formalarını aydınlaşdırmaqdır. 

Formal məntiqin inkişafının mühüm mərhələsi yeni tədqiqat metodlarının tətbiqi 

və isbatların öyrənilməsi formalarının genişləndirilməsidir. Bu isə fənlər və 

metodlar üzrə riyazi məntiqin yaranmasını göstərir. Onun qeyri-riyazi məntiqlər-

dən əsas fərqi, həmişə hesablama (formallaşdırılmış) metodlarının tətbiq edilmə-

sindən ibarətdir. Müasir formal məntiq olmaq etibarı ilə, formal nəticə nəzəriyyəsi 

kimi, riyazi məntiqin mühüm məsələsi aksiomatik qurulmuş hesablamaların 

ziddiyyətsizliyini müəyyən etməkdən ibarətdir. 

Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə və anlayışların 

mənimsənilməsi metodikasını düzgün qurmaq üçün ənənəvi və müasir formal 

məntiqin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə diqqət vermək zəruridir. Habelə ənənəvi 

pedaqoji psixologiyanın və formal məntiqin qnesoloji əsası olan təfəkkürün 

empirik nəzəriyyəsinə tənqidi yanaşmaq lazım gəlir. Göründüyü kimi anlayış 

məntiq elminin əsas kateqoriyalarından biridir və öz növbəsində müəyyən mənada 

ümumiləşdirmədir. Obyektiv varlıq kimi ümumi və xüsusi anlayışlar da dialektik 

vəhdət təşkil edir. Anlayışların şüurlu mənimsənilməsi üçün obyekt və münasibət-

lərdəki həm oxşar, ümumi və həm də fərq əlamətlərini dərk etmək zəruridir. 

Obyekt və münasibətlərdə oxşar, ümumi və fərq əlamətlərinin varlığı, bu əlamət-

lərin anlayışlarda əks olunması, onların anlayış üzərində aparılan bütün məntiqi 
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əməliyyatlarda təzahürünü şərtləndirir. Anlayışın üzərində aparılan məntiqi 

əməliyyatlar isə tərif, təsnifat, məhdudlaşdırma, xüsusiləşdirmə, ümumiləşdirmə və 

s.- dir. Odur ki, düzgün ümumiləşdirmə üçün anlayışın və onun üzərində aparılan 

əməliyyatların mahiyyətini bilmək lazımdır.  

 

2.6. Məktəbdə ümumiləşdirmənin öyrənilməsinin  

riyazi əsasları 

 

Əvvəlki paraqrafda (ü-x) sxemi ilə ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin 

mahiyyətini verdik. Bu sxemdən görünür ki, baxdığımız əməliyyat, digər elmi 

metodlara nisbətən, xüsusiləşdirmə ilə sıx əlaqədardır. Odur ki, ümumiləşdirmənin 

nəzəri əsasını xüsusiləşdirmə ilə birlikdə izah etmək lazım gəlir. 

Fərz edək ki, BA ⊂  münasibətini ödəyən A və B çoxluqları verilir. A 

çoxluğunun ünsürlərinə baxmaqdan, B/ alt çoxluğu A çoxluğu ilə izomorf 1 olan, B 

çoxluğunun ünsürlərinə keçməyə ümumiləşdirmə deyilir. Tərsinə, B çoxluğunun 

ünsürlərinə baxmaqdan onun məxsusi alt çoxluğu olan B/ ilə izomorf, A 

çoxluğunun ünsürlərinə baxmağa keçməyə xüsusiləşdirmə deyilir.  

Bu təriflərdən və (ü-x) sxemindən göründüyü kimi baxdığımız əməliy-

yatların nəzəri əsası, hazırki riyaziyyat proqramına görə V sinifdən başlayaraq 

öyrənilən, bir çoxluğun digərinə daxil olma münasibətidir. Verilmiş çoxluğu təşkil 

edən obyektlərə həmin çoxluğun ünsürləri deyilir. 

A çoxluğunun hər bir ünsürü, B çoxluğunun da ünsürü olarsa, A çoxluğuna 

B çoxluğunun alt çoxluğu deyilir. A çoxluğunun B çoxluğunun alt çoxluğu olması 

və alt çoxluğu olmaması uyğun olaraq BA ⊂  və BA ⊄  kimi işarə olunur. B 

çoxluğunun B dən fərqli hər bir boş olmayan A alt çoxluğuna B çoxluğunun 

məxsusi alt çoxluğu deyilir. Bu simvolik olaraq BA ⊆  yazılır. 

B çoxluğunun B alt çoxluğuna və boş alt çoxluğuna onun qeyri-məxsusi alt 

çoxluğu deyilir. 

                                                 
1 Bu haqda ətraflı məlumatı [3, səh 397] –dən almaq olar. 
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9 illik məktəbdə A çoxluğunun B-nin məxsusi alt çoxluğu olması halı ilə 

kifayətlənmək məqsədəuyğundur. 

BA ⊆  isə A –dan B-yə keçmək ümumiləşdirmə, B-dən A-ya keçmək 

xüsusiləşdirmə adlanır. Anlayışların öyrənilməsi zamanı iki növ çoxluğa baxılır: 

bu anlayışa aid olan obyektərin ödədiyi xassələr çoxluğu və göstərilən obyektlər 

çoxluğu. Birinci növ çoxluq anlayışın məzmununu müəyyən edir, ikinci növ 

çoxluq verilmiş obyektlər külliyatında anlayışın həcmini göstərir. Anlayışların 

mənimsənilməsi prosesində ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin öyrənilməsi 

üçün eyni növdən olan iki çoxluqdan hansının digərinin məxsusi alt çoxluğu 

olduğunu müəyyən etmək üzrə iş aparılır və müxtəlif növ çoxluqlar arasında 

uyğunluq müəyyən edilir. Məsələn, paraleloqram və romb anlayışlarını daxil 

edərkən { } { }32121 ,,, aaaaa == βα  xassə çoxluqlarına baxılır, burada 1a  - hər hansı 

obyektin dördbucaqlı olmaq xassəsi, 2a - obyekti iki cüt paralel parçası olmaq 

xassəsi, 3a -bir cüt konqruyent qonşu tərəfi olmaq xassəsidir. 1a  və 2a  xassələrini V 

paraleloqramlar çoxluğu, 1a , 2a , 3a  xassələrini isə F romblar çoxluğu ödəyir. 

Burada α  çoxluğu, β  -nın, F isə V-nin məxsusi alt çoxluğudur, α  çoxluğu V-yə, 

β  isə F-ə uyğundur. Onda əvvəlki paraqrafdakı (ü-x) sxeminə uyğun olaraq  

 

 

(I) 

 

 

yazarıq. Anlayışın tərifində göstərilən bütün xassələr çoxluğuna anlayışın ilk məz-

munu deyilir. Məsələn, baxdığımız misalda α  və β  uyğun olaraq paraleloqram və 

romb anlayışlarının ilk məzmunlarıdır. İlk məzmuna daxil olan xassələrdən 

məntiqi yolla alınan xassələr anlayışın törəmə məzmununu əmələ gətirir. İlk və 

törəmə məzmunların birləşməsi də anlayışın məzmunudur. Anlayışın ilk məzmunu 

əsasən aksiomatik və cins anlayışının növ əlamətini göstərən təriflər vasitəsilə 

 
 
    ( ) ( )βα ⊂⇔⊂VF  

Ümumiləşdirmə  

Xüsusiləşdirmə  
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verilir. İlk məzmun olaraq anlayışa aksiomatik tərif vermək üçün, bu anlayış 

haqqında aksiomda deyilən, baxılan, onu təyin edən mülahizələr qəbul edilir. 

Keçmiş Sovetlər İttifaqının son 20 ilində məktəb həndəsə kursunun müxtəlif 

aksiomatikalar (A.N.Kolmoqorov, Q.Veyl, A.D.Aleksandrov, A.V.Poqorelov) 

əsasında qurulması təklif edilmişdir. Məsələn, A.N.Kolmoqorovun redaktəsi ilə 

yazılmış dərs vəsaitində [221] planimetriya aşağıdakı aksiomlar sistemi əsasında 

qurulur. 

I.  Mənsubluq aksiomları 

I1. Hər bir düz xətt nöqtələr çoxluğudur. 

I2. Bir-birindən fərqli ixtiyari iki nöqtə üçün onları üzərində saxlayan yalnız 

və yalnız bir düz xətt vardır. 

I3. Heç olmasa bir düz xətt vardır və hər bir düz xəttin heç olmasa bir nöqtəsi 

vardır.  

II. Məsafə aksiomları 

II1. Bir nöqtədən o biri nöqtəyə qədər məsafə, bu nöqtələr müxtəlif olduqda 

sıfırdan böyükdür, üst-üstə düşdükdə isə sıfra bərabərdir: A≠B olduqda 0>AB  və 

BA ≡  olduqda 0=AB  

II2. İstənilən A və B nöqtələri üçün A-dan B-yə qədər məsafə B-dən A-ya 

qədər məsafəyə bərabərdir: BAAB =  

II3. İstənilən A, B, C nöqtələri üçün AC  məsafəsi AB  və BC  məsafələrinin 

cəmindən kiçikdir və ya ona bərabərdir: BCABAC +≤  

III. Tərtib aksiomları 

III1. p düz xəttinin istənilən O nöqtəsi bu düz xəttin O nöqtəsindən fərqli 

nöqtələri çoxluğunu elə boş olmayan iki alt çoxluğa ayırır ki, O nöqtəsi müxtəlif 

çoxluqlara aid olan istənilən iki nöqtə arasında yerləşir. 

III2. Hər bir mənfi olmayan x ədədi üçün verilmiş şüa üzərində elə bir və 

yalnız bir nöqtə vardır ki, ondan şüanın başlanğıcına qədər məsafə x-ə bərabərdir.  

III3. Üç nöqtə onda və yalnız onda bir düz xəttə aid olar ki, onlardan biri 

qalan ikisinin arasında yerləşsin. 
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III4. İstənilən düz xətt müstəvinin bu düz xəttə aid olmayan nöqtələr 

çoxluğunu iki qabarıq oblasta ayırır 

IV. AB parçasını ona konqruyent A1B1 parçasına çevirən yalnız və yalnız 2 

müxtəlif yerdəyişmə vardır. 

V. Paralellik aksiomu 

Verilmiş nöqtədən verilmiş düz xəttə paralel ən çoxu bir düz xətt vardır.  

Bu aksiomlarda nöqtə, düz xətt və məsafə anlayışlarının ilk məzmunu uyğun 

mülahizələrlə verilir. Bu üç anlayışı ilk məzmununu eyni { }VIVIIIIII ,,,,=α  ilə 

işarə etməyi şərtləşək. Baxılan misalda nöqtə, düz xətt və məsafə haqqında I-V 

aksiomlar sisteminin nəticələri bu anlayışların törəmə məzmunudur. İlk və törəmə 

məzmun baxılan anlayışın ümumilikdə məzmununu verir. 

Anlayışın həcminə verilmiş çoxluqda baxmaq və onun öyrənilməsində geniş 

istifadə etmək lazımdır. 

Ümumiyyətlə, anlayışın həcminə deyil, verilmiş çoxluqda, obyektlər 

çoxluğunun verilmiş modelinə baxmaq ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin öyrə-

nilməsi üzrə işin münasibliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Anlayışın 

ilk məzmunu ziddiyyətli deyildirsə, onda bu məzmunun boş olmayan alt 

çoxluğunda ayırdığı obyektlər çoxluğu vardır. Boş olmayan həmin alt çoxluğa 

verilmiş çoxluqda anlayışın həcmi deyilir. Alt çoxluğun ayrılan ilk məzmunu 

boşdursa, onda deyəcəyik ki, verilmiş çoxluqda baxılan anlayışın həcmi boş 

çoxluqdur. Məsələn, fərz edək ki, { }21 ,bb=α ilk məzmunu verilir, burada 1b -

obyektin dördbucaqlı olmaq xassəsi, 2b  - obyektin bir cüt paralel tərəfi olmaq 

xassəsi, M çoxluğu isə 2-ci şəkildəki kimi seçilmiş fiqurlardır.  

α  ilk anlayışına 21 ,bb  xassələri ilə təyin  

edilən “( 21 ,bb ) fiqur” istilahı adı verək. { }21 ,bb=α   

ilk anlayışı M çoxluğunda boş olmayan  

V çoxluğunu ayırır (Şəkil 2.) ki, bu çoxluq da 

M çoxluğunda ( 21 ,bb ) fiqurunun həcmidir.  

 

 

M 

V V 

 

Şəkil 2. 
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Aksiomlar iki və daha çox anlayışı təyin etdiyindən, anlayışlara aksiomatik 

tərif verilən hallarda hər birində uyğun anlayışın həcmi ayrılan iki və ya daha çox 

çoxluq verilir. Məsələn, fərz edək ki, { }321 ,, III=γ  ilk məzmundur, burada I1-3 

yuxarıda göstərdiyimiz mənsubluq aksiomlarıdır. Bu aksiomlar hər hansı iki 

anlayışı təyin edir. Bu anlayışlara “nöqtə” (I1-3), “düz xətt” (I1-3) istilahları adı 

verək: I1-3 aksiomları ilə təyin edilən nöqtə; I1-3 aksiomları ilə təyin edilən düz xətt. 

Digər aksiomlar qrupundan (II-V) istifadə edilmirsə, bu aksiomlar qəbul etdiyimiz 

işarələrlə nöqtə (I-V), düz xətt (I-V) nəzərdə tutulan nöqtə və düz xətdən fərqlənir. 

Fərz edək ki, { }Δ= ,3,2,1M , { } { } { } { }{ }∅= ,3,2,1,3,2,1N  çoxluqları verilir. M 

çoxluğunun hansı ünsürlərini nöqtə anlayışına (I1-3) və N çoxluğunun hansı 

ünsürlərini düz xətt anlayışına (I1-3) aid etmək mümkün olduğunu aydınlaşdıraq. M 

çoxluğunda ilk γ  məzmunun { }3,2,1=V  çoxluğu (I1-3 nöqtələr çoxluğu, N 

çoxluğunda isə { } { } { } { }{ }3,2,1,3,2,1=F (düz xətlər çoxluğu – I1-3) ayrılır. Burada V – 

nöqtə anlayışının (I1-3), F – isə düz xətt anlayışının (I1-3) uyğun olaraq M və N 

çoxluqlarında həcmləridir. Aksiomatik tərif verilən anlayışın həcmini ayırarkən 

verilmiş çoxluqların hər birində ayrılan ünsürlər üzrə aksiomların ödənildiyini 

daima yoxlamaq lazım gəlir. Bu o deməkdir ki, anlayışlara aksiomlar vasitəsilə 

tərif verilən halda hər bir anlayışın verilmiş çoxluqda həcmi uyğun çoxluqlarda 

qalan anlayışların həcmini nəzərə almaqla ayrılır. Gətirilən misallardan görünür ki, 

bir çoxluğun verilməsi və onda aksiomatik tərif verilməyən anlayışın boş olmayan 

həcminin ayrılması (şəkil 2) və ya bir neçə çoxluğun verilməsi və onlarda 

aksiomatik tərif verilən anlayışın boş olmayan həcminin ayrılması ilk məzmundakı 

bütün xassələrin ödənildiyi modellərin (obyektin) konstruklaşdırılmasından başqa 

bir şey deyildir. Belə modellərin (obyektin) varlığı anlayışın ilk məzmununun 

ziddiyyətsiz olması deməkdir.  

Sonlu çoxluqda anlayışların həcmini ayırmaq daha asan və münasibdir. 

Başqa sözlə sonlu sayda ünsürlərdən ibarət model (obyekt) (mümkün olan halda) 

sonsuz sayda ünsürlərdən ibarət modeldən üstündür. Çünki, birinci asanlıqla 

konstruksiya edilir, asanlıqla qavranılır, daha münasibdir və s. Ümumiləşdirmə və 

xüsusiləşdirməyə aid məsələlər sistemi qurarkən bu cəhət nəzərə alınmalıdır. 
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Ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin yuxarıda göstərilən təriflərinə əsasən 

P1 anlayışına P2 anlayışının o vaxt ümumiləşdirilməsi deyəcəyik ki, elə çoxluq 

varsa ki, onda və bütün başqa çoxluqlarda ikinci anlayışın həcmi birincinin 

həcminin alt çoxluğu olsun (məxsusi olması məcburi deyil). Həmin şərtlə P2 

anlayışına P1 anlayışının xüsusiləşməsi deyilir. Məsələn, paraleloqram anlayışı 

romb anlayışının ümumiləşdirilməsidir, çünki romb anlayışı həcminin 

paraleloqram anlayışı həcminin məxsusi alt çoxluğu olan çoxluq vardır, bütün 

başqa çoxluqlarda isə romb anlayışının həcmi paraleloqram anlayışı həcminin alt 

çoxluğudur. Bir cüt paralel tərəfi olan və bir cüt konqruyent tərəfi olan iki 

dördbucaqlıdan heç biri digərinin ümumiləşməsi deyildir, çünki bu anlayışlar üçün 

tərifin yalnız birinci hissəsi ödənilir (bir anlayışın həcminin digərinin həcminin 

məxsusi alt çoxluğu olduğu çoxluq vardır, məsələn trapesiyalar və paraleloqram-

lardan ibarət çoxluq); tərifin ikinci hissəsi isə ödənilmir.  

Fərz edək ki, ilk məzmunu { }naaa ...,,, 21=α olan p1 anlayışı verilir. α -ya 1+na  

xassəsini daxil edək və ilk məzmunu { }121 ,...,,, += nn aaaaβ  olan p2 anlayışına baxaq. 

β  ilk məzmunu ziddiyyətlidirsə, onda ixtiyari çoxluqda p2 anlayışının həcmi boş 

çoxluqdur. Başqa sözlə β -dan olan bütün xassələrin ödənildiyi obyektlər yoxdur. 

β  ilk məzmunu ziddiyyətli deyildirsə, onda elə çoxluq vardır ki,, burada p2 

anlayışının həcmi boş çoxluq deyil. Başqa sözlə 121 ,...,,, +nn aaaa  xassələrinin 

ödənildiyi model vardır. 1+na  xassəsi α  ilk məzmununun nəticəsidirsə, onda 

ixtiyari çoxluqda p1 və p2 anlayışlarının həcmi üst-üstə düşür. 1+na  xassəsi α  ilk 

məzmununun nəticəsi deyildirsə, onda ikinci anlayış həcminin birinci anlayış 

həcminin məxsusi alt çoxluğu olduğu çoxluq vardır. Bu halda birinci anlayış 

ikincinin ümumiləşməsi, ikinci isə birincinin xüsusiləşməsidir (çünki bütün başqa 

çoxluqlarda ikinci anlayışın həcmi birincinin həcminin alt çoxluğudur). Deməli, 

anlayışların öyrənilməsi zamanı ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin mənimsə-

nilməsi üzrə məsələlər sisteminə xassələrin ziddiyyətsizliyi və asılı olmamasına aid 

çalışmalar daxil edilməlidir. Xassələrin (aksiomların) ziddiyyətsizliyi bu xassələrin 

(aksiomların) ödənildiyi modellərin qurulması yolu ilə müəyyən edilir. Məsələn, 
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rombun ilk məzmununun ziddiyyətsizliyini müəyyənləşdirmək üçün qonşu tərəfləri 

konqruyent paraleloqramın qurulması kifayətdir. 

I1-3 mənsubluq aksiomlarının ziddiyətsizliyi əvvəldə göstərdiyimiz misallar 

üzərində nöqtə (I1-3), düz xətt (I1-3)  anlayışlarının həcminin { }Δ= ,3,2,1M və 

{ } { } { } { } { }{ }∅= ,3,2,1,3,2,1N  çoxluqlarında ayrılması yolu ilə müəyyən edildi. Beləliklə, 

I1-3 aksiomlarının ödənildiyi model quruldu. 1+na  xassəsinin (aksiomunun) 

naaa ...,,, 21  xassələrindən (aksiomlarından) asılı olmaması 121 ,...,,, +nn aaaa  

xassələrinin ödənildiyi modellərin qurulması yolu ilə də müəyyən edilə bilər, 

burada 1+na  xassəsi (aksiomu) 1+na  -in inkarıdır. Məsələn, “iki konqruyent qonşu 

tərəf vardır” xassəsinin “dördbucaqlı olmaq” və “qarşı tərəflər paraleldir” 

xassələrindən asılı olmadığını müəyyən etmək üçün konqruyent qonşu tərəfləri 

olmayan paraleloqram qurmaq kifayətdir. 

I2 aksiomunun I1,3 aksiomlarından asılı olmadığı, məsələn, nöqtənin 

{ }3,2,1=c  çoxluğunun, düz xəttin isə (I1-3) { } { } { }{ }2,1,3,2,1,1=D  çoxluğunun elementi 

olduğu modeli qurmaqla müəyyən edilir. Bu modeldə I1, I3, I2 aksiomları ödənilir. 

Anlayışların ilk və törəmə məzmunlarının, verilmiş çoxluqda həcmlərinin 

daxil edilməsi, xassələrin (aksiomların) ziddiyyətsizliyi və asılı olmaması 

yollarının təhlili, biri digərinin ümumiləşməsi və xüsusiləşməsi olan bir anlayışdan 

digərinə keçmək məntiqi-riyazi cəhətdən anlayışların aksiomatik və aksiomatik 

olmayan tərifləri arasındakı oxşarlığı göstərir. Anlayışların öyrənilməsi zamanı 

ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin mənimsənilməsinə aid məsələlər sistemində 

bu ümumilik əks edilməlidir. Aksiomatik tərif verilməyən anlayışların mümkün 

ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə üsullarını münasib şəkildə ayırmaq üçün 

verilmə oblastı anlayışını daxil etmək məqsədəuyğundur. Aksiomlar vasitəsi ilə 

tərif verilməyən anlayışın verilmə oblastı dedikdə, cins anlayışına aid olan 

obyektlər çoxluğu başa düşülür. Məsələn, kvadrata bucaqları düz olan romb kimi 

tərif verilirsə, onda “kvadrat” anlayışının verilmə oblastı romblar çoxluğudur. 

Anlayışın verilmə oblastı qeyd edilirsə, onda təriflənən anlayışın cinsə aid 

olduğunu göstərən ilk məzmun xassələrini sadalamağa ehtiyac yoxdur. İlk 
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məzmundan müəyyən cinsə aid olmağı göstərən xassələrin kənar edilməsi yolu ilə 

alınan xassələr çoxluğunu anlayışın başlanğıc məzmunu adlandıraq. Məsələn, 

paraleloqram anlayışının başlanğıc məzmunu bir xassədən ibarətdir: qarşı tərəflər 

paraleldir; dördbucaqlı olmaq xassəsi kənar edilir. 

Fərz edək ki, ilk məzmunu α  və verilmə oblastı M olan birinci anlayış, ilk 

məzmunu β  və verilmə oblastı N olan ikinci anlayışın ümumiləşməsidir. Belə 

hesab edirik ki, ikinci anlayışdan birinci anlayışa keçid baş verir. Onda aşağıdakı 

əsas hallar mümkündür. 

1) α  ilk məzmunu β -nın məxsusi alt çoxluğudur (qısa olaraq bunu belə 

yazacayıq: βα ⊂ ), M=N. Ilk məzmunun daraldılması vasitəsi ilə ümumiləşdirmə 

alırıq. 2) βα = , MN ⊂ . Verilmə oblastını genişləndirməklə ümumiləşdirmə. 3) 

MN ⊂⊂ ,βα . İlk məzmunun daraldılması ilə eyni zamanda verilmə oblastının 

genişləndirilməsi yolu ilə ümumiləşdirmə. 4) MN ⊃⊂ ,βα . Ümumiləşdirmə 

verilmə oblastının daraldılmasını “ötüb keçən”1 ilk məzmunun daraldılması yolu 

ilə aparılır. 5) MN ⊂⊃ ,βα . Ümumiləşdirmə ilk məzmunu genişləndirməyə 

nisbətən daha “güclü” verilmə oblastının daraldılması yolu ilə alınır. α -dan olan 

xassələri onlara ekvivalent xassələrlə əvəz etməklə, baxılan üsullara gətirilən daha 

beş ümumiləşdirmə üsullarını alırıq. Birinci anlayışdan ikinciyə keçildiyini nəzərdə 

tutmaqla aksiomatik tərif verilməyən anlayışın xüsusiləşdirilməsinin uyğun 

üsullarını müəyyən edirik. Təbii olaraq ümumiləşdirmənin və xüsusiləşdirmənin 

öyrənilməsinə aid çalışmalar sistemində aksiomatik tərif verilməyən anlayışların 

ümumiləşdirilməsi və xüsusiləşdirilməsinin baxılan üsullarından şagirdlər üçün 

münasib olanları nəzərdə tutulmalıdır. 

Anlayışların təlimi prosesində ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin 

öyrənilməsi zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, heç də bütün anlayışlar üçün birinin 

digərinin ümumiləşməsi və ya xüsüsiləşməsi olduğunu demək olmaz. Məsələn, 

artıq qeyd etdiyimiz kimi iki: bir cüt paralel tərəfi olan dördbucaqlı və iki cüt 

konqruyent tərəfi olan dördbucaqlının biri digərinin ümumiləşməsi deyildir.  

                                                 
1 Başqa sözlə verilmə oblastının daraldılmasından daha güclü, məzmunun daraldılması ilə  
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Apardığımız təhlil belə nəticə çıxarmağa imkan verir ki, ümumiləşdirmə və 

xüsusiləşdirmənin öyrənilməsi üzrə məsələlər sistemi aşağıdakı tələbləri 

ödəməlidir. 

1) Ümumiləşdirmənin və xüsusiləşdirmənin öyrənilməsi üzrə işin vahidliyini 

təmin etməli  

2) Sonlu çoxluqda anlayışın həcminin müəyyənləşdirilməsinə, anlayışın ilk 

məzmununa daxil olan xassələrin (aksiomların) ödənilməsi üçün həcmin konstrukt-

laşdırılmasına aid məsələlər təklif etməli  

3) Anlayışların təriflərinin aksiomatik və qeyri-aksiomatik təlimində 

ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin öyrənilməsinə yanaşmada ümumiliyi təmin 

etməli 

4) Bu və ya digər xassələr çoxluğunun ziddiyyətsizliyinin müəyyən 

edilməsinə aid məsələlər araşdırmalı. 

5) Buraya ziddiyyətli olmayan xassələr çoxluğunun digər xassələr 

çoxluğundan asılı olmadığının müəyyən edilməsinə aid məsələlər də daxil etməli. 

6) Nəzərə almaq lazımdır ki, anlayışı təyin edən xassələrin ziddiyyətsizliyi 

və yeni daxil edilən xassələrin asılı olmaması anlayışların xüsusiləşdirilməsi və 

ümumiləşdirilməsinin zəruri və kafi şərtidir. 

7) Anlayışların ümumiləşdirilməsi və xüsusiləşdirilməsinin bütün mümkün 

və münasib məntiqi üsullarını nəzərə almaq lazımdır. 

8) Heç biri digərinin ümumiləşdirilməsi (beləliklə də xüsusiləşməsi) 

olmayan anlayışların müqayisəsinə aid məsələlər təklif etməli. 

9) Anlayışın ilk məzmununun nəticəsi olan xassələrin müəyyənləşdirilmə-

sinə və sadalanmasına aid çalışmalar yerinə yetirməli. 

Sonuncu tələbin yerinə yetirilməsi sayəsində, mahiyyəti aşağıdakından ibarət 

olan, ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin öyrənilməsinə aid praktik olaraq qeyri 

məhdud sayda məsələlər almaq olar. Bu məqsədlə anlayışlar belə sxem üzrə 

konstruksiya edilir: a) hər hansı tapşırıqlar oblastı seçilir, ilk və törəmə məzmuna 

daxil olan xassələrdən hər hansı məzmun düzəldilir. Beləliklə, hər hansı anlayış 
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alınır. b) analoji olaraq başqa anlayış qurulur (Konstruksiya edilir) ç) alınmış hər 

iki anlayış müqayisə edilir. Belə məsələləri şagirdlərə də tərtib etdirmək lazımdır.  

Təlimin ayrı-ayrı mərhələlərində şagirdlərin öyrənilməli olduqları anlayışla-

rın sayının artması xüsusiləşdirici xassələrin seçilməsi imkanın genişləndirir. 

Bununla əlaqədar olaraq daha bir tələbi ayırmaq məqsədəuyğundur.  

10) Məsələlər sisteminə anlayışın ilk məzmununun nəticəsi olmayan, başqa 

sözlə, verilmiş anlayışı xüsusiləşdirən, xassələrin müəyyənləşdirilməsinə aid 

çalışmalar daxil olmalıdır. Bu metodik tələblə əlaqədar belə məsələ növlərinin 

zəruriliyi yaranır: verilmiş anlayışın həcminə daxil olan, birində ödənilən xassə 

digərində ödənilməyən iki obyekti təsvir edin. Belə məsələyə bir nümunə göstərək. 

“Düz bucağı olmayan və düz bucağı olan iki paraleloqramı təsvir edin. 

Paraleloqramda düz bucağın olması onun xassəsinin nəticəsidirmi? Hansı çoxluq 

digərinin alt çoxluğudur: paraleloqramlar, yaxud düz bucağı olan paraleloqram-

lar?” Sadaladığımız tələblər anlayışların təlimi zamanı ümumiləşdirmə və xüsusi-

ləşdirmənin öyrənilməsinin nəzəri əsasıdır. Bununla əlaqədar nəzərə almaq 

lazımdır ki: 1) Sadaladığımız tələblər bir-birindən təcrid edilmiş deyildir. Odur ki, 

eyni bir məsələ bir deyil, bir neçə tələbin yerinə yetirilməsinə yönəldilə bilər; 2) 

tələblərin yerinə yetirilməsi ardıcıllığı onların nömrələnməsi ilə təyin edilmir, 

baxmayaraq ki, onların düzülüşü ardıcıllığın da, nəzərə alınması lazım gələn, 

özlərinə məxsus daxili məntiqi vardır; 3) məsələlər sisteminin yekununda 

göstərilən tələblərin yerinə yetirilməsinin təmin olunması lazımdır. 

Bilmək lazımdır ki, əşyaların, hadisələrin və proseslərin ideallaşdırılması 

(mücərrədləşdirilməsi və ümumiləşdirilməsi) yolu ilə bilavasitə əşyaların, hadisə-

lərin, ətraf aləm proseslərinin modellərini öyrənən digər elmlərdən fərqli olaraq 

elm kimi riyaziyyatın xüsusiyyəti həqiqi aləm əşyalarının modellərinin özünü deyil, 

bu modellərin ümumi sxemini, başqa sözlə, modellərin modelini öyrənməkdən 

ibarətdir. Riyazi obyektlərin xüsusiyyəti sadəcə xassələri nəzərə almaq deyil, 

xassələrin xassəsini nəzərə almaqdan ibarətdir, odur ki, mücərrədləşdirmələrin 

mücərrədləşdirilməsidir və ya çox vaxt deyildiyi kimi “ümumiləşdirilmiş 

mücərrədləşdirmələrdir”. Deməli, ümumiləşdirmə riyaziyyatn əsas xüsusiyyətidir. 
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Odur ki, tədris prosesində bu xüsusiyyət lazımi səviyyədə nəzərə alınmalıdır. Onu 

da xüsusi qeyd edək ki, riyaziyyat bütün elm sahələrinin nəzəri əsası olduğu kimi, 

ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə məntiqi əməliyyatlarının da nəzəri əsasıdır. 

Xüsusən, çoxluqlar və onlar üzərində əməllər, ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə-

nin şagirdlərə öyrədilməsində geniş imkanlar yaradır.  

 

2.7. Riyaziyyatın təlimi prosesində şagirdlərdə təfəkkürün inkişafı onlarda 

ümumiləşdirmə qabiliyyətinin yüksəldilməsi kimi  

 

2.7.1.  İdrak, hər şeydən əvvəl, təfəkkürün və onu ifadə edən nitqin inkişafı 

ilə əlaqədardır. Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin nitqinin və təfəkkürün inkişafı 

qayğısına qalmaq xüsusi vacib məsələdir. Bu da eyni zamanda onların ümumiləş-

dirmə qabiliyyətini yüksəltməkdir. Təfəkkürün inkişaf etdirilməsi prosesləri istər 

təcrübədə toplanmış materialın (faktların, əlaqələrin, asılılıqların) dərk edilməsində, 

istərsə hələ həyatda təsadüf edilməyən nə isə yeni bir şey yaratmaq imkanı və 

səyləri ilə fikrin hərəkətini qidalandıran təxəyyül və fantaziyanın inkişafı prosesləri 

ilə çulğalaşır. “Təfəkkür yeni, mühüm əlamət, xassə və qanunauyğunluqların 

axtarılmasına və kəşf edilməsinə yönəlmiş, sosial cəhətdən şərtlənmiş, nitq ilə 

ayrılmaz surətdə bağlı psixi prosesdir, gerçəkliyin təhlili və tərkibi gedişində onun 

vasitəli və ümumiləşmiş inikası prosesidir. Təfəkkür insanın əməli fəaliyyəti 

əsasında hissi idrak vasitəsilə yaranır və onun sərhədlərindən çox-çox kənara çıxır” 

[49, Səh 330]. Tərifdən göründüyü kimi təfəkkür insan şüurunda əks olunan obyekt 

və münasibətlərin müəyyən cəhət və xassələrinin ayrılması, yeni bilik almaq 

məqsədilə onları bir-biri ilə müəyyən münasibətdə qoymaqdan ibarətdir. 

2.7.2. İdrak fəaliyyəti duyğu və qavrayışdan başlayaraq, sonradan təfəkkürə 

keçir. Lakin hər bir, hətta ən yüksək inkişaf etmiş təfəkkürdə hissi idrakla, yəni 

duyğu, qavrayış və təsəvvürlə həmişə sıx qarşılıqlı əlaqə saxlayır. Fikri fəaliyyət 

ona lazım olan bütün materialı yalnız bir mənbədən – hissi idrakdan alır. Duyğular 

və qavrayış vasitəsilə xarici aləmlə bilavasitə bağlı olan təfəkkür onun inkişafından 

ibarətdir. Təfəkkür xarici aləmin elə hadisələrini, onların elə xassə və münasibət-
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lərini əks edir ki, onlar qavrayışda yoxdur və ona görə də, ümumiyyətlə bilavasitə 

müşahidə oluna bilməz. Təfəkkür, hissi idrakın kifayət etmədiyi və ya hətta gücsüz 

olduğu yerdən başlayır. İnsan təfəkkürü dillə, nitqlə ayrılmaz surətdə bağlıdır. O, 

zəruri olaraq söz formasında mövcuddur (anlayış, hökm, əqli nəticə). İnsan 

təfəkkürü idrak nəzəriyyəsinin son dərəcədə ümumi prinsipləri əsasında iki xüsusi, 

bir-birini qarşılıqlı surətdə tamamlayan elm – məntiq və psixologiya tərəfindən 

öyrənilir. Məntiqin predmeti təfəkkür prosesində əmələ gələn dərketmə nəticələri, 

məhsulları arasında olan qarşılıqlı münasibətlərdir. Psixologiya isə məntiqi 

tələbləri ödəyən dərketmə nəticələrinə gətirib çıxaran təfəkkür prosesi cərəyanın 

qanunauyğunluqlarını öyrənir. Həm məntiq, həm də psixologiya eyni idrak fəaliy-

yətini müxtəlif tərəflərdən öyrənir. Məntiq əsasən təfəkkürün nəticəsini 

(təfəkkürün məhsulları olan anlayışları, hökmləri, əqli nəticələri), psixologiya isə 

təfəkkürün özünü bir proses kimi tədqiq edir. 

a) verilmiş nöqtədən bərabər məsafədə olan bütün nöqtələrdən ibarət fiqura 

çevrə deyilir; b) Bir nöqtədən çıxan iki şüadan ibarət olan fiqura bucaq deyilir. 

a) və b) –də uyğun olaraq çevrəyə və bucağa aid olan mühüm əlamətlər 

göstərilmişdir. Bunlar riyazi anlayışlardır. Anlayışların məzmunu həmişə sözlü 

formada şifahi və ya yazılı, ucadan və öz-özünə nitqlə ifadə olunan hökmlər vasi-

təsilə reallaşır. Hökm – gerçəkliyin cisim və hadisələrinin, obyekt və münasibət-

lərin, onların xassə və əlamətlərinin arasında olan əlaqələrin inikasıdır. Məsələn, 

“Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 1800-dir” haqqında verilən hökm üçbucağın 

daxili bucaqları arasındakı əlaqəni ifadə edir. Beləliklə, hökmlər anlayışlar 

arasında mövcud olan müxtəlif əlaqə və münasibətləri müəyyən edir. Hökm nə 

haqqında, nəyin barəsində isə söylənilmiş bir mülahizədir. Hökmlər varlığın cisim 

və hadisələri, obyekt və münasibətləri arasında olan müəyyən münasibətləri ya 

iqrar, ya da inkar edir. Obyektiv varlığı əks etdirmə xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, 

hökmlər həqiqi və yalnış (doğru və yalan) ola bilər. Doğru hökmlər obyekt və onun 

xassələri arasında həqiqətən əlaqəni ifadə edir. Məsələn, “İki tək ədədin cəmi cüt 

ədəddir” mülahizəsi doğru hökmdür. Yalan hökm isə əksinə, obyektiv hadisələr 
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arasında həqiqətən mövcud olmayan əlaqəni ifadə edir. Məsələn, “Sonu sıfırla 

qurtaran ədədlər 5-ə bölünmür” yalan mülahizədir. 

Hökmlər ümumi, xüsusi və fərdi olur. Ümumi hökmlərdə müəyyən qrupa, 

sinfə aid bütün obyektlər haqqında nə isə iqrar (və ya inkar) edilir. Məsələn, 

“Bütün cüt ədədlər 2-yə bölünür”. Xüsusi hökmlərdə iqrar və inkar obyektlərin 

hamısına deyil, yalnız bəzilərinə (“Bəzi cüt ədədlər 2-yə bölünür”) fərdi hökmlərdə 

isə yalnız bir obyektə (“6 - 2-yə bölünür”) aiddir.  

Hökmlər iki əsas üsulla: 1) vasitəsiz sürətlə hökm bilavasitə qavranılan şeyi 

ifadə etdikdə, 2) vasitəli sürətdə - əqli nəticələr və müşahidələr yolu ilə əmələ gəlir. 

Birinci halda biz, məsələn, prizmanın modelini görür və “Bu fiqur prizmadır” 

deyirik. İkinci halda isə hökmlər vasitəsilə bir neçə hökmdən yeni hökm və ya 

hökmlər çıxarırıq. 

Məsələn, a) ba =  və cb =  isə onda ca = , b) Aa∈  və BA ⊂  isə onda Ba∈  

cümlələri əqli nəticədir. Təfəkkürün belə əqli nəticə çıxarma, mühakimə yürütmə 

fəaliyyətində onun vasitəli xarakteri çox aydın şəkildə təzahür edir. Əqli nəticə, 

mühakimə gerçəkliyin vasitəli dərk edilməsinin əsas formasıdır. Məsələn, sonu 

sıfırla qurtaran bütün ədədlərin 5-ə bölündüyü (birinci hökm) məlumdursa və a  da 

sonu sıfırla qurtaran ədəddirsə (ikinci hökm), o zaman birbaşa a  nın da 5-ə 

bölündüyü barədə əqli nəticə çıxarmaq olar (üçüncü hökm əvvəlki iki hökmdən 

çıxarılır). Bu nəticəni artıq bilavasitə təcrübi, empirik yolla xüsusi yoxlamağa 

ehtiyac yoxdur. Əqli nəticənin iki əsas növü ayırd edilir: 1) İnduktiv (induksiya) və 

2) Deduktiv (deduksiya) 

İnduksiya xüsusi hallardan, misallardan və s. dən (yəni xüsusi hökmlərdən) 

ümumi müddəaya (ümumi hökmə) doğru çıxarılan əqli nəticədir. Məsələn, 2; 4; 6; 

8;... ədədlərinin 2-yə bölündüyü sübut olunduqdan sonra, bütün bu xüsusi, ayrı-

ayrı və tək faktları bir ümumi hökm vasitəsilə ümumiləşdirmək mümkün olmuşdur. 

“Bütün cüt ədədlər 2-yə bölünür”. Deduksiya isə əksinə, ümumi (hökmdən) xüsusi 

hala, fakta, misala, hadisəyə doğru çıxarılan əqli nəticədir. Deduktiv əqli nəticənin 

ən yayılmış formalarından biri sillogizmdir. “Bütün fiqurlar nöqtələr çoxluğundan 

ibarətdir”. Üçbucaq fiqurdur. Deməli üçbucaq nöqtələr çoxluğudur. Belə sillogistik 
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deduktiv düstur vasitəsilə iki (ümumi və xüsusi) hökmdən üçbucağın da nöqtələr 

çoxluğu olması haqqında hökm çıxarılır. 

2.7.3. Təfəkkürü psixoloji cəhətdən bir proses kimi tədqiq etmək idrakın 

nəticələrinin gizli, daxili səbəblərini öyrənmək deməkdir. Məsələn, aşağıdakı 

faktlar təfəkkürün belə nəticələrindən, məhsullarından hesab edilə bilər. Şagird 

məsələni həll etdi, ya yox? O, müəyyən bilikləri, əməliyyat üsullarını mənimsədi 

ya mənimsəmədi? Onda məsələnin həllinə dair fikir, plan, ehtimal yarandı ya yox? 

Onda yeni anlayış təşəkkül etdimi? və s.  

Psixologiya bütün bu zahiri faktların arasında gizlənən və onların yaranma-

sına səbəb olan daxili təfəkkür prosesini aydınlaşdırmağa çalışır. Bu işdə psixolo-

giya elmi determinizm (hadisənin səbəblə şərtləndirilməsi prinsipi) prinsipinə 

istinad edir. Bu prinsip xarici səbəblərin daxili şərait vasitəsilə təsir etdiyini qəbul 

edir. Başqa sözlə, məsələn hər bir pedaqoji tədbir insana birbaşa və bilavasitə deyil, 

vasitəli yolla şəxsin psixi halından, onun hissələrindən, fikirlərindən və s. asılı 

olaraq təsir edir. Müəllim şagirdlərə müstəqil olaraq sinifdə həll etmək üçün bir 

məsələ tapşırmışdır. Təfəkkür prosesinin müəyyən mərhələsində məsələnin 

həllində lazım olan teorem onlara xatırladılır. Lakin kənardan edilən bu kömək, hər 

bir şagirdə onun məsələ üzərində düşünmə prosesində nə dərəcədə irəliləyə 

bilməsindən, yəni onun təfəkkürünün daxili şəraitindən asılı olaraq, eyni deyil, 

müxtəlif şəkildə təsir edir. Şagird məsələnin həllində nə qədər tez irəliləyib, onu 

dərindən dərk edirsə, kənardan alınan kömək üçün bir o qədər əlverişli zəmin 

hazırlanır ki, bu məlumatı qəbul etmək üçün daxili şərait bir o qədər tez dəyişir. 

Əksinə, həmin məsələni nə qədər az başa düşürsə, o, bu kənar məlumatdan istifadə 

etməkdə, məsələnin həllini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmaqda bir o qədər çətinlik 

çəkir. 

2.7.4. Təfəkkür prosesi hər şeydən əvvəl analiz, sintez və ümumiləşdirmədir. 

Analiz obyektin bu və ya digər cəhətlərini, ünsürlərini, xassələrini, münasibətlərini 

və s. ayırmaq, öyrənmək, dərk edilən obyekti onun müxtəlif komponentlərinə 

ayırmaqdır. Hər hansı bir obyektin və münasibətin analizi zamanı onların ən vacib, 

əhəmiyyətli, mühüm, maraqlı xassələri daha qüvvətli qıcıqlandırıcı olduğundan ön 
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plana keçir. Belə qıcıqlandırıcılar fəal oyanma prosesi əmələ gətirərək, fizioloji in-

duksiya qanununa əsasən həmin obyektin zəif qıcıqlandırıcı olan başqa xassələri-

nin seçilməsinə mane olur. Beləliklə, bir psixi proses kimi analizin fizioloji əsasını 

baş beynin ali şöbələrində gedən oyanma və ləngimənin müəyyən qarşılıqlı nisbəti 

təşkil edir. Sintez zamanı dərk olunan obyektin ayrılmış hissələri birləşdirilib 

müqayisə olunur. Riyaziyyatın tədrisində analiz və sintez haqqında daha ətraflı 

məlumatı [269] –dan almaq olar. Analiz və sintezin birliyi təfəkkür prosesi olan 

müqayisədə çox aydın şəkildə təzahür edir. İki və ya bir neçə obyektin müqayisəsi 

onların bir-biri ilə tutuşdurulmasından, qarşılaşdırılmasından başlayır. 

Ümumiləşdirmə zamanı müqayisə olunan obyektlərin ümumi cəhətləri ayırd 

edilir. Müxtəlif obyektlər üçün ümumi olan bu xassələr iki növə bölünür: 1) ümumi 

oxşar əlamətlər; 2) ümumi mühüm əlamətlər. Məsələn, ən müxtəlif dördbucaqlılar 

arasında ümumi əlamətlər tapmaq mümkündür. Təpə nöqtələrinin sayına görə 

kvadratı, rombu, düzbucaqlını, trapesiyanı, paraleloqramı bir qrup, bir sinif 

daxilində birləşdirmək olar. Lakin onların arasındakı bu oxşarlıq (ümumilik) heç 

də adları çəkilən dördbucaqlıların həqiqətən mühüm xassələrini ifadə etmir. 

Burada oxşarlıq yalnız onların təmiz xarici, olduqca ümumi, ikinci dərəcəli 

əlamətlərinə aiddir. Obyektlərin, xüsusi halda dördbucaqlıların, belə səthi, dayaz 

təhlili nəticəsində aparılan ümumiləşdirmələrin əhəmiyyəti, qiyməti də çox deyil, 

həm də onlar daim səhvlərə səbəb olur. Deməli, hər bir mühüm xassə eyni 

zamanda müəyyən bir qrupdan olan eyni cinsli obyektlərin ümumi xassəsidir. 

Əksinə, hər bir ümumi (oxşar) xassə bu qrupun obyektləri üçün mühüm xassə ola 

bilməz. Mühüm ümumi əlamətlər dərin analiz və sintez zamanı və onun 

nəticəsində ayırd edilir. Analiz, sintez və ümumiləşdirmənin qanunauyğunluqları 

təfəkkürün əsas, daxili spesifik qanunauyğunluqlarını təşkil edir. Təfəkkür 

fəaliyyətinin bütün xarici təzahürlərini yalnız onların əsasında izah etmək 

mümkündür. Fərz edək ki, şagird müəyyən məsələni həll etmiş və ya hər hansı bir 

teoremi mənimsəmişdir. Müəllimin müşahidəsi göstərir ki, məsələnin məzmununu, 

çertyoju və s. bir qədər öz şəklini dəyişdirdikdə şagird həmin tanış həldən yeni 

şəraitdə istifadə edə bilmir, teoremi yeni tipli məsələlərin həllinə tətbiq etməkdə 
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çətinlik çəkir. Biliklərin bir şəraitdən digərinə keçirilib – keçirilməməsinin 

mümkün səbəblərindən biri, ilk növbədə, məsələnin şərtinin dəyişdirilməsidir. Eyni 

teorem əsasında həll olunan məsələlərin şərtləri köklü surətdə dəyişdirilərsə, o 

zaman bir məsələnin həllində tətbiq olunan üsul başqa məsələlərin həllinə də şamil 

edilir. Əksinə, belə dəyişiklik olmadan biliklərin köçürülməsi mümkün deyildir. 

Belə təsəvvür yaranır ki, biliklərin köçürülməsi bilavasitə məsələlərin şərtlərinin 

dəyişdirilməsindən asılıdır. Lakin, bu zahirən müşahidə olunan faktın 

(köçürülmənin) hələ kifayət olmayan, çox səthi və qeyri-psixoloji izahıdır. Əslində 

isə şagirdə verilən məsələnin şərtini (çertyojun, məzmunu və s.) şagird deyil, 

müəllim dəyişdirmişdir. Deməli, bu əməliyyatı yerinə yetirən şagird yox, 

müəllimdir. Biliklərin köçürülməsini bilavasitə şərtlərin dəyişdirilməsi ilə 

bağlamaq xarici, pedaqoji təsiri (müəllim tərəfindən məsələnin şərtlərinin 

dəyişdirilməsi) şagirdin təfəkkür fəaliyyətinin bilavasitə nəticəsi ilə, yəni zahiri 

köçürülmə və ya köçürülməmə faktı ilə bağlamaq deməkdir. Şagirdi bu zahiri 

nəticəyə gətirib çıxaran təfəkkür prosesinin özüdür. Onun fəaliyyətinin daxili 

spesifik qanunauyğunluqları haqqında isə burada fikir söyləmək mümkün deyil. 

Onun təfəkkürünün daxili şəraitinin xarici pedaqoji təsiri necə şərtləndirdiyi də 

buradan məlum deyil. Belə olduqda şagirdin məqsədəuyğun təlimi mümkün olmur, 

onun təfəkkürünün formalaşması da mümkün olmur. Əslində isə məsələnin 

şərtlərinin dəyişdirilməsi, psixoloji baxımdan, şagirdin təfəkkür fəaliyyəti üçün 

əlverişli ilkin şərtlərin yarandığını göstərir. Şərtlərin dəyişdirilməsi şagirdin 

verilmiş məsələni təhlil etməsinə, onun ən mühüm komponentlərinin ayrılmasına 

və onları ümumiləşdirməsinə kömək edir. Müxtəlif məsələlərin mühüm şərtlərini 

ayırıb ümumiləşdirdikcə, o biri məsələnin həllinin həmin məsələyə çox oxşar olan 

başqa məsələyə də köçürür. Beləliklə, “dəyişdirmə-köçürmənin” zahiri asılılığının 

arxasınca psixoloji cəhətdən aşkar edilən, daxili asılılıq olan “təhlil-

ümumiləşdirmə” meydana çıxır. Məlum olur ki, zahirən müşahidə edilən nəticə 

(köçürmə) şagirdin daxili təfəkkür prosesinin qanunauyğun nəticəsidir. Bir 

məsələnin həlli qaydalarını başqasına köçürmək üçün onların arasında olan ən 

ümumi cəhətləri tapmaq lazımdır. Hər iki məsələnin təhlili əsasında həllin bu 
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ümumi prinsipinin aşkar edilməsi biliklərin köçürülməsinin daxili psixoloji şərtini 

təşkil edir. Hər hansı başqa bir fəaliyyət kimi analiz-sintez və ümumiləşdirmə də, 

ümumiyyətlə təfəkkür fəaliyyəti də həmişə şəxsiyyətin müəyyən təlabatlarından 

irəli gəlir. Təlabat yoxdursa, onun törədə biləcəyi fəaliyyət də yoxdur. Təfəkkürü 

və ya hər hansı başqa bir psixoloji prosesi öyrənərkən, psixologiya elmi məhz 

hansı təlabat və motivlərin insanı idrak fəaliyyətinə sövq etdiyini, hansı konkret 

şəraitdə onda analiz, sintez və s. yə təlabət əmələ gəldiyini nəzərə alır, onu bu və 

ya digər ölçüdə tədqiq edir. 

2.7.5. Şagirdlərdə yalnız konkret vəziyyətlərdə təfəkkür priyomlarını deyil, 

təfəkkürün ümumi priyomlarını formalaşdırmaq lazımdır. Məsələn, şagirdlər tənlik 

qurmaqla konkret mətnli məsələləri həll etmək bacarığına sahib olmaqla, məsələ 

həllinin ümumi priyomlarından birini- tənlik qurma metodunu mənimsəyirlər. 

Təfəkkürün daxili şərtləri fəallığın səviyyəsi və idrak prosesində analiz, 

sintez və ümumiləşdirmə kimi fikri əməliyyatların qarşılıqlı əlaqəlilik dərəcəsi ilə 

müəyyən olunur. Təfəkkürün xarici şərtləri, hər şeydən əvvəl təfəkkürün öz 

obyekti, habelə subyekt və obyektə qarşılıqlı təsir edən mühitdir. 

Riyazi, təbiətşünaslıq, humanitar, informatik, nəzəri və empirik təfəkkürlərin 

hər birinin özünə məxsus xüsusiyyətləri, cəhətləri və komponentləri vardır. 

Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmənin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün 

bunların mahiyyətlərini, fərqini bilmək və yeri gəldikdə şagirdlərə də öyrətmək 

lazımdır.  

 

2.8. Riyaziyyatın tədrisində düzgün ümumiləşdirmə bacarığının 

formalaşdırılması təlim prosesinin optimallaşdırılmasının  

mühüm şərti kimi  

 

Riyaziyyatın təlimi prosesində müvafiq anlayışlar və münasibətlər mənim-

sənilir və formalaşır. Ona görə də təlim prosesində anlayışların mənimsənilməsi və 

inkişafı, teoremlər isbatı və məsələlər həlli bir sıra zəruri bacarıqların yaranmasına, 

həmin bacarıqlar isə öz növbəsində daha dəqiq mənimsəməyə və inkişafa səbəb 
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olur. Şagirdlərin təlimi fəaliyyətində mühüm rol oynayan, riyazi anlayışların 

mənimsənilməsi və inkişafını təmin edən, onların öyrəndikləri qaydaları, 

teoremləri bütün zəruri hallara tətbiq etmək imkanı verən, yeni tipli məsələni 

həmişə düzgün həll etməyə şərait yaradan bu cür əqli bacarıqlardan biri də 

ümumiləşdirmədir. Daima fərqləndirmə ilə müşayiət olunan, dəqiq müqayisə 

olmadan zəruri və düzgün şəkildə formalaşa bilməyən, ümumiləşdirmə insanın 

fikri fəaliyyətində lazımi şəkildə özünü göstərən prosesdir. 

Bunu insanın idrak obyektlərinin təbiəti tələb edir. Axı dərk etdiyimiz riyazi 

obyektlər və münasibətlər, o cümlədən mənimsəmək istədiyimiz anlayışlar bir-

birilə oxşar və fərqli cəhətlərə, bir-birini tamamlayan və ya təcrid edən ünsürlərə 

malikdir. Deməli, düzgün riyazi biliklərə yiyələnmək üçün düzgün ümumiləşdirmə 

aparılmalıdır. 

Adətən, tədris prosesində baxılan riyazi obyekt və münasibətləri təhlil 

etmək, ümumi və mühüm əlamətlərini müəyyənləşdirmək, onları həmin əlamətlər 

üzrə birləşdirmək, qruplaşdırmaq, bunlar haqqında ümumi bir fikrə gəlməli oluruq. 

Riyazi obyekt və münasibətləri fərqləndirmək nəticəsində onların haqqında 

yaranan ümumi fikir müəyyən qrup obyekt və münasibətə aid olmaqla, onlar 

üzərində əməliyyat aparmağa imkan verir. Riyazi obyekt və münasibətləri fərq-

ləndirməklə yanaşı müvafiq oxşar əlamətlərə görə ümumiləşdirmək də lazım gəlir. 

Bu cür fikri əməliyyat ümumiləşdirmədir. Bu əməliyyatla riyazi obyekt və mü-

nasibətlərdəki ümumi cəhətləri aşkara çıxarırıq. Bu ümumi cəhətlər obyekt və mü-

nasibətin müəyyən əlaməti, hissəsi, ünsürü və s. ola bilər. Obyekt və münasibətlər 

arasındakı bu ümumi cəhətləri aşkara çıxarmaq üçün ilk növbədə onları qarşı-

laşdırmaq, müəyyən əlamətlərinə görə müqayisə etmək, ortaq və fərqli cəhətləri 

müəyyənləşdirmək və mühüm əlamətlər üzrə birləşdirmək lazım gəlir. Deməli, 

riyazi obyekt və münasibətləri bir-birindən fərqləndirmək üçün onları ümumiləş-

dirməyi bacarmaq, müvafiq qrupa daxil edə bilmək imkanına yiyələnməyi 

şagirdlərə öyrətmək lazımdır. Digər tərəfdən belə ümumiləşdirmə bacarığının 

yaranması üçün obyekt və münasibətləri, onların əlamət və xassələrini fərqləndirə 

bilmək tələb olunur. Ona görə də ümumiləşdirmə bacarığına sahib olmaq üçün ilk 
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növbədə nəzərdən keçirilən obyekt və münasibətləri mühüm əlamətlərinə görə 

təhlil etməyi, həmin əlamətləri fərqləndirməyi, təcrid etməyi bacarmaq lazımdır.  

Ümumiləşdirmə bir zehni bacarıq kimi formalaşmadan şagirdlərin 

məqsədəyönəlmiş fəaliyyətini təmin edə bilməz. Ona görə də görkəmli psixoloq 

S.L.Rubinşteyn təlim prosesində fikri fəaliyyətin analiz, sintez, mücərrədləşdirmə 

və ümumiləşdirməyə əsaslandığını xüsusi olaraq qeyd edir. Öz idrak obyektlərini 

düzgün fərqləndirmək və ümumiləşdirmək bacarığına yiyələnmək şagirdlərin əqli 

inkişafına əsaslı təsir edir. Bu da onların riyazi təlimdə müvəffəqiyyət qazanmaları 

üçün şərait yaradır. 

Fikri proseslər (analiz, sintez, müqayisə, mücərrədləşdirmə, ümumiləşdirmə 

və s.) həmişə faktiki olaraq müəyyən fənnin (hesab, həndəsə, cəbr, qrammatika və 

s.) tətbiqi əsasında həyata keçir və buna görə də müxtəlif hesab, həndəsə və s. 

əməliyyatları şəklində meydana çıxır. Ümumiləşdirmə insanda birdən-birə yaran-

mır. İdrak obyektlərini fərqləndirməyə imkan verən düzgün ümumiləşdirmənin 

yaranması müxtəlif mərhələləri, inkişaf səviyyələrini keçir. 

Psixoloji tədqiqatlara əsasən cisim və hadisələrin əlamət və keyfiyyətlərinin 

şagirdlər tərəfindən ümumiləşdirilməsinin üç inkişaf mərhələsi mümkündür: 1) 

mövcud əyani şəraitdə həyata keçirilən əməli və ya hissi; 2) əyani; 3) anlayış və ya 

elmi ümumiləşdirmə.   

Birinci - hissi mərhələdə ümumiləşdirmə mövcud əyani şəraitdə ayrı –ayrı 

cisim və hadisələrin xarici, əyani əlamətlərini ayıraraq bilavasitə qavramaq 

əsasında baş verir. Bu mərhələdə nəinki əsas və ümumi əlamətlər, hətta formal, 

ikinci dərəcəli əlamətlər də ümumiləşdirilə bilir. Ona görə də belə ümumiləşdirmə 

zamanı tez-tez səhvlərə yol verilir. Həmin ümumiləşdirmə bilavasitə qavrayış və 

praktik fəaliyyət zamanı baş verməsi ilə əlaqədar olaraq psixoloqlar onu empirik 

ümumiləşdirmə adlandırırlar. Bu mərhələ  adətən, ümumiləşdirmənin elementar 

inkişaf səviyyəsi hesab edilir.  

İkinci səviyyə cisim və hadisələr haqqında əsas biliklərin, eləcə də əyani 

obraz və təsəvvürlər şəklində əks olunan formal əlamətlərin ümumiləşdirməsi ilə 

xarakterizə olunur. Üçüncü səviyyə isə cisim və hadisələrin, onların arasındakı 
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əlaqə və münasibətlərin, eləcə də riyazi faktların ümumi və mühüm əlamətlərinə 

görə ümumiləşdirilməsi ilə səciyyələnir. Bu zaman həqiqi fərqləndirmə olur. 

Təcrübə göstərir ki, şagirdlərdə düzgün ümumiləşdirmə bacarığı yarandıqda, onlar 

təlim materialını asanlıqla fərqləndirə bilir, müqayisə edir, nəticədə mənimsəmə 

yüksək səviyyədə olur. Lakin təcrübə göstərir ki, şagirdlər təlim fəaliyyətində heç 

də həmişə düzgün ümumiləşdirmələrə yiyələnmirlər. Ümumiləşdirmənin yaran-

ması bütün təfəkkür əməliyyatları ilə sıx bağlıdır. Ümumiləşdirmənin yaranması 

üçün ilk növbədə baxılan obyekt və münasibətləri ümumi və əsas əlamətlərə görə 

təhlil etmək lazımdır. Lakin təcrübə göstərir ki,  fikri fəaliyyət zamanı tətbiq 

olunan bu cür təhlil prosesi öyrənilən faktları, obyekt və münasibətlərin təbiətini 

həmişə eyni səviyyədə aça bilmir. Bu cəhətdən asılı olaraq ümümiləşdirmənin 

xarakteri də müxtəlif olur. Bəzən bu təhlil səthi xarakter daşıyır, hadisənin 

mahiyyətini açmır, çünki əsasən formal, təsadüfi əlamətlərə üstünlük verilir. Təhlil 

hərtərəfli aparıldığı halda isə ümumi və mühüm əlamətləri təsadüfi və mühüm 

olmayanlardan, ikinci dərəcəli əlamətdən ayırmaq imkanı yaranır.  Hər iki hal 

ümumiləşdirmə ilə nəticələnir. Lakin bunlar yaranma yollarına və quruluşlarına 

görə bir-birindən tamamilə fərqlənir. Birinci halda yaranan ümumiləşdirmə doğru 

olmayan analogiyaya əsaslandığına görə çox vaxt yanlış xarakter daşıyır və 

səhvlərin yaranmasına səbəb olur. Məsələn, ibtidai və aşağı sinif şagirdləri hər 

hansı dördbucaqlını da düzbucaqlı hesab edirlər və bunu onunla əsaslandırırlar ki, 

hər iki fiqurda dörd tərəf və dörd bucaq vardır. Bu cür səhv ümümiləşdirmə 

“generallaşdırma” adlanır. Belə səhv ümümiləşdirmənin qarşısı vaxtında alınma-

dıqda şagirdlərin qazandıqları bilik və bacarıqlar qüsurlu olur. Səhv ümümiləş-

dirmənin  qarşısını almaq üçün ilk növbədə onu doğuran səbəbləri bilmək və 

dərsdə bu cür hadisənin baş verməməsi üçün müvafiq tədbir görülməlidir. Pedaqoji 

psixologiya sahəsində aparılan tədqiqatlarda generalizasiya hadisəsinin yaranma-

sının iki səbəbi göstərilir. Bunlardan, birincisi şagirdlərin məişət təcrübəsinin, 

burada öyrəndikləri anlayışların, ilkin həyatı ümümiləşdirmələrin təsiri nəticəsində 

yaranır. Məsələn, uşağa görə suyun üzərindəki taxta parçası da bağlıdır. İkincisi, 

şagirdin hissi qavrayışının xüsusiyyətindən irəli gələn təsir nəticəsində olur. Bəzən 
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əyani, zahiri, təsadüfi əlamət tez qavranıldığına görə ümümiləşdirmə də onun 

əsasında aparılır və generalizasiya hadisəsinin baş verməsinə səbəb olur. Təlim 

prosesində generalizasiya hadisəsi ən çox ikinci növ təsirdən doğur. Belə ki, 

şagirdlər oxşar, lakin təsadüfi əlamətə istinad etdikdə aldıqları nəticə düzgün 

olmur, səhv ümümiləşdirmə yaranır. Çox vaxt  generalizasiya hadisəsi müşahidə 

edilən cisim və hadisələrin, mənimsənilən anlayış və qaydaların xüsusiyyətləri ilə 

bağlı olur. Bu xüsusiyyət isə səhv ümumiləşdirmənin yaranması üçün şərait 

yaradır.  

Bu və ya digər riyazi anlayışın daxil edilməsi prosesində yanlız empirik 

təfəkkürə, şagirdlərin həyat təcrübəsinə və intiusiyaya əsaslanmaq kifayət deyildir. 

Limit, kəsilməzlik, törəmə, inteqral, diferiansal tənlik, stoxastika və başqa məktəb 

üçün yeni anlayışların çətin mənimsənildiyini  əsas götürərək onların öyrənilmə-

sində intiutiv yanaşma ilə kifayətlənməyi məqsədəuyğun hesab edən fikirlərə indi 

də təsadüf edirik. Riyazi anlayışların öyrənilməsində və bununla əlaqədar 

ümumiləşdirmələrdə tələb olunan səviyyəyə çatmaq üçün intiusiya ilə ciddi 

məntiqi əlaqələndirmək lazımdır.  "Mühüm xassə" -ni yanlız fərqləndirmə əlaməti 

kimi başa düşmək müxtəlif riyazi obyektlərlə qarşılaşdıqda tamamilə müvəffəqiy-

yətsizliyə uğramışdır. Bu və ya digər riyazi anlayışa tərif verərkən fərqləndirici və 

oxşar əlamətlərdən deyil, mühüm əlamətlərdən istifadə edilməlidir.  

Ümumiləşdirmənin və anlayışların əmələ gəlməsinin empirik sxemi 

abstrakta, formal eyniliyə əsaslanaraq "oxşarlıq" və "fərqi", "ümumi" və "xüsusi"-

ni, tam, vahid obyektin daxilində onların qarşılıqlı əlaqələnmə üsullarını 

göstərmədən müqayisə edir. Məlumdur ki, elmi biliklər –bu insanların gündəlik 

təcrübəsinin sadəcə davamı, dəyişdirilməsi və genişləndirilməsi deyildir. Bu cisim 

və hadisələrin daxili əlaqəsini, mahiyyətini, idrak obyektlərinin “ideallaşdırılma-

sının” xüsusi yollarını göstərməyə imkan verən mücərrədləşdirmə, analiz və 

ümumiləşdirmələr üçün müvafiq vasitələr hazırlamağı tələb edir. Bilavasitə ətraf 

aləmlə, məişətlə, əyaniliklə əlaqədar riyaziyyatın məktəbdə öyrənilməsini tələb 

edən müddəa bu fənnin tədrisində elmilik prinsipinin həyata keçirilməsi yollarının 

axtarılmasını çətinləşdirir. Müasir riyaziyyatın (əsasən bu haqda söhbət gedə bilər 
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və ona görə də təlimin yeni – yeni problemləri yaranır) mövzusu cisim və 

hadisələrin özləri, onların bilavasitə yaranması deyildir. Bunların dərk edilməsi 

xüsusi nəzəri abstraksiyalar qurmağı, obyekt və münasibətlərin hər hansı müəyyən 

əlaqəsini tapmağı və onları müvafiq öyrənmə fənninə çevirməyi tələb edir. 

Məlumdur ki, bütün  dövrlərdə idrak nəzəriyyəsinin aparıcı problemlərindən  biri 

məişət anlayışlarından fərqli olaraq elmi anlayışların formalarını və keyfiyyət 

xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməkdən ibarət olmuşdur. Real təhsil prosesində 

məişət anlayışlarından fərqli olaraq şagirdlərdə  elmi – nəzəri təfəkkürün tərbiyə 

edilməsi əsasında ümumiləşdirmələr aparılmalıdır; təhsil prosesində, xüsusən 

ibtidai  və aşağı siniflərdə, əlbəttə şagirdlərdə lazımi nəzəri  təfəkkürun tərbiyə 

edilməsindən ibarət mürəkkəb məsələ qarşıya qoyulur. Lakin çox vaxt  bu məsələ 

tələb olunan səviyyədə həll edilməmişdir. Odur ki, əqli proseslər nəzəriyyəsi 

özünün ilkin şərtləri və nəticələrinə görə  uzun müddət empirik  nəzəriyyə səviyyə-

sində qalmışdır. Təfəkkürün empirik nəzəriyyəsi iə əlaqədar buraxılan nöqsanları  

nəzərə almadan düzgün ümumiləşdirmə aparmaq mümkün deyil. 

 

2.9. Riyaziyyatın tədrisi ilə əlaqədar psixoloji didaktik problemlərin həllində 

nəzəri ümumiləşdirmə konsepsiyasının reallaşdırılması 

 

Riyazi təhsilin indiki və gələcək metodik sistemi elə olmalıdır ki, onların 

reallaşdırılması zamanı şagirdlərdə nəzəri təfəkkürün əsasları formalaşsın. 

Şagirdlərdə idrak prosesinin, xüsusən nəzəri təfəkkürün elmi texnikanın müasir 

səviyyəsinə uyğun inkişaf etdirilməsi üçün proqram, dərslik və metodik 

ədəbiyyatın hazırlanmasında bu cəhətə lazımi qədər diqqət verilməlidir.  

İlk filosof və pedaqoq, öz dövründə gimnaziyanın direktoru vəzifəsində 

işləmiş Hegel ayrı-ayrı fənlərin təliminə tətbiqlə əlaqədar belə mühakimə irəli 

sürmüşdür ki, başlanğıc əşyaları seçərkən mücərrəd və konkretin, ümumi və 

xüsusinin dialektikasını rəhbər tutmaq lazımdır. O, həndəsənin təliminə konkret 

fəza obrazlarından deyil, nöqtədən və ya xətlərdən, sonra isə üçbucaqdan və 

dairədən başlamağı faydalı hesab edir. Hegel, Aristotel fəlsəfəsinə baxarkən formal 
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ümumi ilə nəzəri təfəkkürün əsasını təşkil edən əsl ümuminin fərqini üçbucaq 

anlayışı üzərində çox gözəl izah edir. O, yazır: “Beləliklə bir tərəfdən üçbucaq 

kvadratla, beşbucaqlı ilə yanaşı durur, digər tərəfdən isə - bununla Aristotelin 

böyük fikri söylənilir – o əsl ümumi fiqurdur” [92, səh 284]. Buradan nə üçün 

Hegelin üçbucağı həndəsənin öyrənilməsinin başlanğıcında verilən fiqurlara aid 

etməsi də aydın olur. Üçbucaq elə sadə fiqurdur ki, başqalarını ona gətirmək və 

ondan almaq olar. Beləliklə, Hegel öz dövründə pedaqogikada hökm sürən dar 

sensualizm və empirizmin əksinə olaraq belə nöqteyi nəzəri inkişaf etdirmişdir ki, 

dərk etmə təfəkkürünün formalaşdırılmasına yönəlmiş təlimin əsasında əsl 

mücərrədləşdirmə və həqiqi ümumi qoyulmalıdır (hissi konkret və formal ümumi 

yox). 

Riyaziyyatın məktəbdə nəzəri ümumiləşmələr və anlayışların yaranması 

əsasında müvəffəqiyyətlə öyrənilməsi üçün bağça yaşlı uşaqlarda, hesab 

məsələlərinin həlli zamanı, əqli fəaliyyətin quruluşunu və inkişafını müfəssəl 

öyrənmək lazımdır. 

Psixologiya elminə görə ümumiləşdirmənin arxasında xüsusi fəaliyyətlər 

durur ki, bunların vasitəsilə fikrin bir məzmundan digərinə köçürülməsi, keçməsi 

hərəkəti yerinə yetirilir. Yalnız bir anlayışın digərinə keçməsi ilə, onlar birlikdə 

həqiqətin dərk olunmasına gətirə bilər. Beləliklə, şagirdlərdə riyazi anlayışları 

formalaşdırmaq üçün onlarda uyğun fəaliyyət tapmaq və qurmaq lazımdır. 

Pedaqoji – psixologiya üzrə bəzi tədqiqatlarda tədris materialının 

mənimsənilməsinin, ümumiləşdirmə növlərindən asılı olaraq, səmərəliliyi 

öyrənilir. Məsələn [147] –də həndəsə məsələlərinin həllinin öyrənilməsi iki 

metodla aparılır. Birinci halda şagirdlər konkret şərtləri və bəzi riyazi 

münasibətlərin ifadə forması dəyişdirilən ayrı-ayrı məsələləri həll edirlər. Bu 

məsələlərin həlli üsullarının əsasında duran ümumiləşdirmə, həmişə kifayət qədər 

tamlıq və mütəhərriklik olmadan, yavaş və tədricən formalaşdırılır. İkinci metodda 

şagirdlər xüsusi məsələnin modelinin analizi yolu ilə əvvəlcə onun həlli üsulunun 

ümumi strukturunu aydınlaşdırırlar, sonra isə onu tez və düzgün ayrı-ayrı 

məsələlərə tətbiq edirlər.  
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Təcrübə göstərir ki, riyaziyyata qabiliyyəti olan şagirdlərdə ümumiləşdirmə 

birinci çalışmada, mənimsəmənin əvvəlində baş verir. Ümumi şəkilə köçürmə 

sanki ümumiləşdirmə vaxtı ilə birləşir və faktiki olaraq eyni tipdən olan bütün 

məsələlər sinifinə aid edilir. Az qabiliyyətli şagirdlərdə isə ümumiləşdirmə 

tədricən yaranır və daha gec baş verir və ya tamamilə olmur. 

Həndəsə məsələlərinin həlli ilə əlaqədar yuxarıda göstərdiyimiz ümumiləş-

dirmə növlərinin fərqi, zənnimcə, empirik və nəzəri ümumiləşdirmələrin fərqidir – 

səmərələri müxtəlif olan iki təlim metodlarının əsaslarıdır. Psixoloji ədəbiyyatda 

məzmunlu ümumiləşdirmə tədris fənlərinin qurulmasının yeni üsullarının mümkün 

əsaslarından biri hesab edilir. Keçən əsrin sonuna qədər pedaqoji psixologiyada 

əsasən empirik ümumiləşdirmələr öyrənilirdi. Bununla yanaşı bəzi xarici psixoloji 

ədəbiyyatda ümumiləşdirmə və anlayışların əmələ gəlməsi şərtlərinin ənənəvi 

formal məntiqi şərhindən kənara çəkilmə cəhdləri vardır. Bu cəhətdən Amerika 

psixoloqu C.Brunerin mövqeyi daha maraqlıdır. O, faktiki olaraq ümumi və 

xüsusinin əlaqəsinin ənənəvi məntiqi prinsipdə başa düşülməsindən əl çəkməklə, 

tədris fənlərinin qurulmasının yeni üsullarını tapmağa çalışır. Onun fikrincə 

məktəblinin və alimin əqli fəaliyyəti eyni bir təbiətə malikdir (burada fərq növündə 

deyil, dərəcəsindədir), odur ki, tədris fənlərini elmi biliklərin özünün şərhi 

üsullarına uyğun qurmaq məqsədəuyğundur. “Fizikanı öyrənən məktəbli fizikdir və 

onun üçün elmi alim – fizikə uyğun qaydada öyrənmək asandır” [75, səh 17]. 

Məktəbli əvvəlcə, baxılan fənnin nəzəriyyəsini təşkil edən əsas anlayışlarını 

mənimsəməlidir ki, onlarda öyrənilən obyektin əsas prinsiplərini başa düşmək 

imkanı yaransın. Bu isə öz növbəsində nəzəriyyənin xüsusi təzahürlərini açmağa 

kömək edər. Pedaqoji psixologiyada bu problem son vaxtlarda öyrənilməyə 

başlanmışdır. Keçən əsrin 40-cı illərinə qədər şagirdlərə biliklərin daxili 

strukturunu və sonrakı fəaliyyətlər üçün onların əhəmiyyətini öyrətmək mümkün 

olan üsulların tədqiqinə dair amerika psixoloqlarının nisbətən az işləri olmuşdur 

[75] . Buradan da görünür ki, elmin müasir üsulu ümumidən xüsusiyə keçməkdir. 

C.Bruner fənlərin belə qurulmasının məqsədəuyğunluğunu, belə keçidin nəzərə 

alınmasını göstərən bəzi faktlar gətirir. Bununla yanaşı bir çox başqa psixoloq və 
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pedaqoqların işlərində olduğu kimi, ümuminin xüsusi ilə əlaqəsinin məntiqi 

cəhətlərinin adekvat təhlili, ənənəvi formal məntiqin analizi onda yoxdur. Bəzən də 

o, belə hesab edirik ki, “əsl anlayışlar” bəzi xüsusi halların düzgün dərk 

edilməsində baş verir [75]. Bununla yanaşı C.Bruner qavrayış əlamətlərinin sadəcə 

ayrılmasından fərqli olaraq “simvolik anlayışların” xüsusiyyətlərini aydınlaş-

dırmağa cəhd edir. 

Pedaqoji psixologiya və didaktika sahəsindəki bəzi mütəxəssislərin fikrincə 

şagirdlər hər şeydən əvvəl bu və ya digər elmin təsdiqedici ideyalarını, bu və ya 

digər sahənin müxtəlif xüsusi hadisələrinin “yeganə sadə formalarını” 

mənimsəməlidirlər. Bundan istifadə edərək elə təlim forması seçmək olar ki, onun 

vasitəsi ilə məktəblilər fənnin mahiyyətini mənimsəyər [220, səh 133]. Bilmək 

lazımdır ki, obyekt və münasibətlərin xarici və daxili xüsusiyyətləri sadəcə 

“müşahidə” ilə deyil müxtəlif fəaliyyət formaları vasitəsi ilə hissi və anlayış 

obrazları ilə açılır və inikas olunur. A.H.Leontyevə görə: “Bu fəaliyyət 

proseslərinin nəticəsidir ki, onun baş verməsi subyektin inikas olunan reallığa 

nəzərən fəaliyyəti lazımdır” [137, səh 18]. Riyazi fənlərin qurulmasında yeni 

üsulların hazırlanması ilə əlaqədar həm məntiqi – psixoloji ideyalara, həm də 

anlayışın təbiətinin dialektik şərhinə aid mühakimələrdən ibarət pedaqoji fikirlərə 

əsaslanmaq olar. Bu planda N.İzvolskinin [114] kitabı xüsusilə qiymətlidir. O, 

nöqteyi nəzərdən ki, insanın əsl anlayışı uyğun əşyanın yaranmasını başa düşmək 

və ona qurmaq bacarığı olduqda mümkündür. Obyektin qurulması üsulu və 

mahiyyəti başa düşüldükdə, bu obyekt müəyyən şəraitdə qəti və zəruri olaraq 

alınır. Məsələn, kvadrat haqqında uyğun anlayışın formalaşdırılması üçün elə izah 

və qurma olmalıdır ki, dərhal zəruri olaraq bilinsin ki, onun bucaqları həmişə düz 

bucaq olmalıdır (təkcə şəkildə gördüyümüz, yaxud ağac kubun üzü deyil). 

Üçbucağın öyrənilməsi zamanı onun əmələ gəlməsinin elə prosesini axtarmaq 

lazımdır ki, buradan xassələrin zəruriliyi aydın görünsün. N.İzvolski bu qurulmaya 

əsaslanaraq ona nəzəri anlayışların formalaşdırılmasının dialektik nöqteyi nəzərini 

də əlavə etsək, həndəsənin, indi də öz əhəmiyyətini saxlayan, orijinal tədrisi 

metodikasını qurmuşdur. 
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M.V.Potovskiyə görə: “Riyazi ideyaları əsl mənada, yalnız onların 

yaranmasını, mücərrədləşdirmələr nəticəsində uyğun nəzəriyyələrə gətirən 

reallıqdakı həqiqi mənşəyini, onun problematikasını bilmək əsasında, başa düşmək 

mümkündür” [172, səh 62]. Bu prinsipi yerinə yetirən tədris prosesində riyazi 

nöqteyi nəzərdən sadə olan məsələlərin pixoloji çətinliyi aydın görünür. 

Məsələlər həlli və teoremlər isbatının ümumi üsullarının mənimsənilməsinin 

böyük imkanlara malik olduğuna aid çoxlu nümunələr göstərmək olar. Məsələn, 

elementar həndəsədə öz aralarında heç bir ümumilik olmayan üç müxtəlif priyomla 

üçbucağın medianları, daxili bucaqların tənbölənləri və hündürlüklərin bir nöqtədə 

kəsişməsi haqqında üç teorem isbat olunur. Lakin proyektiv həndəsədə bütün 

bunlar bir teoremin xüsusi halı kimi bir metodla isbat edilir. Aydındır ki, 

əvvəlcədən bu metodu bilmək “xüsusi” teoremlərin isbatını olduqca asanlaşdırır. 

Lakin bunun üçün tədris fənlərinin ənənəvi sistemdə qəbul ediləndən fərqli qurma 

üsulunu və tədrisi metodikasını tapmaq lazımdır.  

Tədrisdə bir tərəfli induktiv üsulun kənar edilməsinin ən mühüm yolu, belə 

bir ideyadan istifadə etməkdir ki, əsl bilik mücərrəddən konkretə keçmək metodu 

ilə qazanılır. Təlimdə bu metodun yerinə yetirilməsi onu tələb edir ki, bu və ya 

digər bölmənin ümumi prinsipləri müxtəlif xüsusi məsələlərlə tanışlığa qədər 

məktəblilərə verilsin. Təcrübə göstərir ki, şagirdlər ümumi qanunları mənim-

sədikdə, onlar tamamilə şüurlu, müəllimin müvafiq köməyi ilə düzgün nəticələrə 

gəlir, ümumi qanunauyğunluğun təzahürü kimi çoxlu xüsusi halları izah edə 

bilirlər. Əsas qanunauyğunluqlardan başlanğıc düstur kimi istifadə etməklə, 

şagirdlər fikirləşməyi və mühakimə etməyi öyrənirlər. Məktəbdə nəzəri biliklərin 

rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artırmağın zəruriliyi, onların tədris fənninin birinci 

bölməsində öyrənilməsinin məqsədəuyğunluğu və imkanları, xüsusi məsələlərin 

öyrənilməsi üçün ümumi prinsiplərin əhəmiyyəti və s. bütün bunlar bu və ya digər 

dərəcədə çoxlu metodistlər və müəllimlər tərəfindən qəbul edilir, müdafiə olunur 

və ya hətta təcrübi olaraq yerinə yetirilir. Bu haqda I fəsildə kifayət qədər 

nümunələr göstəririk.  

Keçən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq təlimdə “xüsusidən ümumiyə” 
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adlanan didaktik prinsipə yenidən baxılması baş vermişdir. Təcrübə də göstərir ki, 

riyazi anlayışların formalaşdırılması zamanı təlimə ümumi anlayışlarla başlamaq 

daha məhsuldardır, çünki belə yanaşma mənimsəmə prosesini sadələşdirir, bundan 

sonra xüsusi anlayışların öyrənilməsi asanlaşır. Metodik ədəbiyyatda əyaniliyə də 

ehtiyatla yanaşmaq tövsiyə edilir. Bəzi pedaqoqlara görə ənənəvi əyanilik 

mücərrəd təfəkkürün inkişafına kömək etmir. Hazırda təlimdə hissi dayaqların 

özlərini keyfiyyətcə dəyişmək lazımdır. Belə dayaqlar müəyyən hissi - əyani 

formada mühüm əlaqələri və münasibətləri inikas edən modellər olmalıdır. 

Modellər və sxematik hissi dayaqlar ümumiyyətlə “komkret obrazların” deyil, 

mücərrəd anlayışların formalaşması vasitəsidir. Nəzəri biliklərin rolunun artması 

ilə (xüsusən yuxarı siniflərdə) belə əyaniliyin əhəmiyyəti, təbii olaraq, nəinki 

azalmır, hətta artır. 

Nəzəri ümumiləşdirmənin xüsusiyyətlərinə və təfəkkürdə onun roluna, 

bilavasitə təlim problemlərinə aid olmayan, lakin bu və ya digər şəkildə bunları 

nəzərdə tutan işlərdə də baxılır. Çoxüzlü anlayışının riyaziyyatda inkişafı, 

quruluşu, tarixi ilə yanaşı Eyler teoreminin isbatına diqqət edək. Çoxüzlünün 

təpələri, tilləri və üzləri sayının arasındakı münasibətə aid bu teoremin isbatına 

cəhd edərkən şagirdlər həmin fiqurun tərifi ilə əlaqədar çətinliklə qarşılaşırlar: 

başlanğıc ümumiləşdirmədə çoxüzlünün xüsusi növlərinə baxılmır, odur ki, ümumi 

və xüsusinin münasibətinin xarakterik sualı qarşıya çıxır. Bununla “həqiqət” 

şagirdlərin qarşısında hazır düstur formada deyil, fikrən anlayışın konkret 

məzmununa hərəkət kimi çıxış edir. Odur ki, belə hərəkət metoduna və anlayışa 

yanaşma üsuluna sahib olmaq zəruridir. Bu teoremin “isbatı və ya yalana 

çıxarılması” zamanı şagirdlər baxılan metodu intuitiv yaranan anlamanın və bir 

çox analoji vəziyyətlərdə tətbiq edilən ideyaların – metodun riyazi-məntiqi 

işlənməsi ilə mənimsəyirlər. Burada belə, məktəblilərin hazır düsturları yadda 

saxlamadıqları, onun yaranmasının real şərtlərini kənara qoymaqla, müəllim 

tərəfindən onların qurulmasının əqli ustalıqla istifadə edilən, öyrənilən anlayışın 

həqiqətə aid edilməsinin gözləniləcək çətinlikləri yaranan, təlim prosesinin 

mənzərəsi verilir. Tədrisin ənənəvi sistemində belə “daxil etməyə” təsadüf 
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olunmur. Bu cəhəti belə qiymətləndirmək olar ki, ümumiyyətlə desək, ənənəvi 

təlim prosesində fikrin canlı gedişinə nisbətən, daha çox əşya haqqında məlumat 

verilir. Riyazi anlayışları daxil edərkən Eyler teoreminin göstərilən isbatına uyğun 

hərəkət etdikdə isə problemin qoyuluşu və onun şagirdlər tərəfindən müstəqil həll 

edilməsi ilə onlarda dərk etmə təfəkkürü, nəzəri ümumiləşdirmələrə, anlayışların 

qurulması metodlarına müraciət bacarığı yaranır. Tədris fənlərinin qurulması 

nöqteyi nəzərdən C.Poyanın əsərlərində, xüsusən [169(1)]-də maraqlı fikirlər 

vardır. Bunlardan birini göstərək. Məsələn, “sahəsi A-ya bərabər və müstəvisi ilə 

proyeksiya müstəvisi arasındakı bucağı α  olan çoxbucaqlının müstəvi üzərindəki 

ortoqonal proyeksiyasının sahəsini tapmaq” tələb olunur. Çoxbucaqlının forması 

haqqında bir söz deyilmir, o, ixtiyari ola bilər. Əvvəlcə onlardan hansına baxmalı? 

Düzbucaqlının ortoqonal proyeksiyasının sahəsini tapmaq daha asandır. Çünki, 

onun oturacaqları proyeksiyalanan fiqurun müstəvisi ilə proyeksiya müstəvisinin 

kəsişmə xəttinə paraleldir. Sadə hesablama ilə proyeksiyanın sahəsinin  Acosα  -ya 

bərabər olduğu alınır. Lakin bu xüsusi haldan başqa hallar alınır – bu əsas (aparıcı) 

xüsusi haldır. Onun üzərində proyeksiyanın sahəsi düsturunun tapılmasını, 

müəyyən üsulla, bütün başqa fiqurlar üçün genişləndirmək olar. Deməli, 

“Məsələnin əsas (aparıcı) xüsusi üsulla həlli – məsələnin ümumi üsulla həllini 

özünə daxil edir” [169(1), səh 43] 

Nəticə olaraq qeyd edək ki, nəzəri mücərrədləşdirmə və ümumiləşdirmədə 

obyektlərin elə xüsusi münasibətlərinə baxılır ki, bununla birlikdə məzmunlu 

ümumi yaranır – bundan digər xüsusi münasibətlər alınır. Poyadan gətirdiyimiz 

həmin nümunə bu halı xarakterizə edir. 

Beləliklə, çoxlu məntiqi, psixoloji, pedaqoji və metodik tədqiqatların 

materialı aşağıdakı üç müddəanı ifadə etməyə imkan verir. 

1) Şagirdlərdə ümumiləşdirmə qabiliyyətinin formalaşdırılması riyaziyyatın 

tədrisi üsullarını müasir elmi səviyyəyə yaxınlaşdırmağın mühüm şərtidir. 

2) Riyaziyyatın tədrisi praktikasında biliklərin şərhi “ümumidən – xüsusiyə” 

(məzmunlu ümumidən fikrən çıxarılan xüsusiyə) prinsipi ilə baş verə bilər. 

3) Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə, şagirdlərdə həmin (riyazi) 
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qabiliyyətlərin yüksəldilməsində sistematik məntiqi əməliyyatdır. 

Ümumi, xüsusi və vahidin əlaqəsinin açılması ilə anlayış, hissi verilənlərə 

gətirilmədən, yalnız ona aid olan məzmunu alır. Təcrübə göstərir ki, əməliyyatlar 

vasitəsilə müəyyən olunan hər hansı ümumi xüsusilərin öyrənilməsinin əsasıdır. 

Şagirdlərə elə material verilməlidir ki, bunların mənimsənilməsi lap 

əvvəlcədən onlarda məzmunlu mücərrədləşdirmə, ümumiləşdirmə və anlayışların 

formalaşmasını təmin etsin. Düşüncə təfəkkürü əsasında şagirdlər obyekt və 

münasibətlərin cins-növ asılılıqlarını müəyyən edir, habelə onların qanunauyğun 

əlaqələrini ayırırlar. Belə təfəkkür fəaliyyəti başlıca olaraq mücərrədləşdirmədən, 

təsadüf və mühümləri, xüsusi və ümumini bir-birindən fərqləndirməkdən ibarətdir.  

Elmdə simvol – işarə ideallaşdırılmasının xüsusi bir növü modelləşdirmədir. 

Modelləşdirmə elmi idrakın mühüm vasitəsi kimi ümumiləşdirmə və 

xüsusiləşdirmə əməliyyatlarının mahiyyətini başa düşmək və tətbiq etməyi 

öyrənmək üçün lazımdır. Modelin maddi və fikri adlanan iki növünü göstərmək 

olar. Maddi modellər əşyavi çevirmələri, fikri modellər isə təbii olaraq fikri 

çevirmələr aparmaq üçündür. Birinci növ modellərin 3 növü vardır: 1) obyektin 

fəza xüsusiyyətlərini inikas edən modellər (məsələn, maketlər); 2) orijinalda fiziki 

oxşarlığı olan modellər (məsələn, su bəndinin modeli); 3) obyektin struktur 

xassələrini inikas edən riyazi və kibernetik modellər. Fikri modellər isə iki qrupa 

bölünür: 1) obrazlı – ikonik (çertyojlar, şəkillər, kürələr, oxlar və s.); 2) işarə 

modelləri (məsələn, cəbri tənliklər, bərabərsizliklər, düsturlar və s.). İşarə modellər 

xüsusi şərh tələb edir, bunsuz onlar özü-özlüyündə model funksiyasını itirir. 

Anlayış planında elə çevirmələr aparıla bilər ki, bilavasitə qavrayış və təsəvvürlər 

planında onu yerinə yetirmək olmaz. Belə transformasiya obyektin (əşyanın) yeni 

keyfiyyətini kəşf edirsə onda bu axırıncı, sözün həqiqi mənasında nəzəri 

təfəkkürün və onun məxsusi məzmununun spesifik nəticəsidir. Ayrı-ayrı həndəsi 

fiqurların digərləri ilə əlaqədə baxılması nəticəsində onların yeni-yeni xassələrini 

şagirdlərə öyrətmək olar. Məsələn, üçbucağın və ya hər hansı çoxüzlünün yeni 

xassələri onların özlərinin bilavasitə nəzərdən keçirilməsi ilə deyil, uyğun olaraq 

dairə və yuvarlaq fiqurla əlaqədar baxılması nəticəsində müəyyən edilir. 
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Nəzəri anlayışların formalaşması ümumidən xüsusiyə keçmə ilə baş verir 

(mücərrəddən konkretə). Məhz xüsusi təzahürlərə keçməklə, başlanğıc ümumi və 

onun təzahürlərinin əlaqəsinin müəyyənləşdirilməsi şəraitində uyğun anlayışlar 

formalaşır və meydana çıxır (nəzəriyyə). Bu hərəkətin bütün mərhələlərində 

qavrayışlar və təsəvvürlərin obrazları iştirak edir, lakin onlar, əlaqə forması 

fəaliyyətin müəyyən üsulunu verən, öyrənilən obyektin başlanğıc ümumi 

münasibətlərini xəyala gətirən və konkretləşdirən, başqa sözlə uyğun anlayışları 

verən “əlaltı material” rolunu oynayır. Bu mənada demək olar ki, guya qavrayış və 

təsəvvürlərdən insan bunlara qədər olmayan anlayışlara keçir. Əslində verilmiş 

qavrayış və təsəvvürlərin anlayışlarda, onun formasında işləməsi baş verir. O, özü 

– fəaliyyətin müəyyən üsulu kimi ilk dəfə verilmiş anlayışın predmetinin inkişafı 

üçün genetik başlanğıc olan hər hansı ümumi münasibət ayrıldıqda və hissi şəkildə 

təsəvvürə gətirildikdə yaranır. Ümumi münasibətlərin qurulmasının müəyyən üsulu 

kimi yaranmaqla anlayışlar özlərinin bütün faktik, hissi verilənlərin konkretləşməsi 

tələbinə tabe olur. Hətta, anlayışın ilkin vəziyyətində onun məxsusi nəzəri 

formasının açılmasının məntiqi prosesi tələb etdikdə o, qavrayış və təsəvvürün 

tamamlayıcı obrazlarını formalaşdırır. Fəaliyyətin, anlayışa uyğun, özünə məxsus 

üsulu bu və ya digər səbəbə görə insanda formalaşmamışdırsa, onda hissi 

verilənlərin yenidən işlənməsi, təbii olaraq anlayış formasında deyil, sözlərlə qeyd 

olunmuş, ümumi təsəvvürləri formasında yerinə yetirilir. Bu halda qavrayışlar 

obrazından, sözlərlə ümumi əlamətlərə, başqa sözlə empirik mənalı anlayışlara 

keçid müşahidə olunur. Nəzəri ümumiləşdirmənin və anlayışların formalaşdırıl-

masının qanunauyğunluqlarının xüsusiyyətlərini isə empirik yolla deyil, nəzəri 

təfəkkür qanunlarına əsaslanmaqla müəyyən etmək lazımdır. Məktəb riyaziyyat 

kursunun tədrisi prosesində şagirdlərdə ümumiləşdirmə qabiliyyətinin düzgün 

inkişaf etdirilməsi üçün bu işin elmi əsasları məsələsinin, onun obyektiv, fizioloji, 

psixoloji, didaktik, fəlsəfi-məntiqi, riyazi əsaslarının, idrak prosesləri, təfəkkürün 

formaları və əməliyyatları ilə qarşılıqlı əlaqəsi mümkün qədər dəqiq öyrənilmə-

lidir. Fəslin göstərilən paraqraflarında bunlar ətraflı şərh edilmişdir ki, bu  da III 

fəsildə metodik sistemin reallaşdırılmasına zəmin yaratmışdır.  
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“Həyat iki şeylə ziynətləndirilir: riyaziyyatla və onun tədrisi ilə məşğul 

olmaqla”       

                                                                                         Puasson C.D  

III FƏSİL 

 

Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmənin metodik sistemi 

 

Zənnimcə metodik sistem riyaziyyat müəlliminin müəyyən ümumi hazırlığı 

və bunlardan istifadə etməklə ayrı-ayrı mövzuların dərsdə habelə sinifdənkənar 

məşğələlərdə öyrənilməsi prosesində reallaşdırıla bilər. Bu fəsildə bunların hər 

ikisinə dair nümunələr veririk. 

 

3.1. Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları 

(XI s., kolleclər, təmayüllü siniflər və məktəblər)1 

 

3.1.1. Ayrı-ayrı mövzuların tədrisi metodikası ilə əlaqədar bu haqda söhbət 

açmaq ümumiləşdirmə üçün mühüm vasitədir. Gələcək riyaziyyat müəllimlərinin 

hazırlığı işində bu cəhətə xüsusi fikir vermək lazımdır. Müasir riyaziyyatın 

əsaslarının nədən ibarət olmasına aid çoxlu kitablar yazılmışdır. Onlardan bəziləri 

şagirdlərə, bəziləri isə müəllimlərə təklif edilir. Müasir dövr üçün aşağıdakı iki 

tezislə xarakterizə edilən konsepsiya əsas götürülür.  

a) Bütün riyaziyyatın əsasını təmiz çoxluqlar nəzəriyyəsi təşkil edir. 

b) Riyaziyyatın ayrıca bir bölməsi bu və ya digər növə aid olan strukturları 

öyrənir. 

Hər bir struktur növü çoxluqlar nəzəriyyəsi dilində ifadə olunmuş aksiomlar 

sistemi ilə müəyyən edilir. Bu konsepsiyalar XIX və XX əsrlərdə yaranmışdır. 

Riyaziyyatçıların əksəriyyəti onlarla ilk dəfə Hilbertin 1899-cu ildə nəşr edilmiş 

“Həndəsə əsasları” üzrə tanış olmuşlar. Məktəbdə riyazi strukturlar haqqında ilk 

məlumatı onun ən sadə növlərindən istfiadə etməklə vermək faydalıdır. Bunun 

                                                 
1 Mötərizədə göstərilən işin hansı sinifdə aparılması qeyd olunur 
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üçün, xüsusən, ilk növbədə sonlu strukturlar növü münasibdir. Məsələn, ünsürləri 

“nöqtələr” adlanan π  çoxluğundan ibarət fiqura müstəvi və onun alt çoxluğu L 

ünsürünə isə “düz xətt” deyəcəyik. 

Uyğun aksiomların ifadəsi belədir. 

1. Hər bir düz xətt üzərində heç olması iki nöqtə vardır. 

2. İki müxtəlif nöqtə onların hər ikisinin daxil olduğu yeganə düz xətti təyin edir. 

3. Bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtə vardır. 

3-cü şəkildə 1-3 xassələrini ödəyən 

ən sadə struktur təsvir olunur. Müstəvi  

üzərində kəsişmələri boş olan iki düz  

xəttə paraleldir deyilir.        

Daha bir aksiomu ifadə edək. 

4. A nöqtəsi a düz xətti üzərində deyildirsə onda o, heç olmasa bu düz xəttə paralel 

düz xətlərin birinin üzərindədir.  

Həndəsə əsaslarından məlumdur ki, bu aksiom Riman müstəvisində 

ödənilmir. Lakin Evklid və Lobaçevski müstəvilərində doğrudur. Müstəvi üzərində 

1-4 xassələrini ödəyən ən azı dörd nöqtə və altı düz xətt vardır. Müstəvidə 

xassələrin dördünün də ödənilməsinə aid ən sadə misal 4-cü şəkildə göstərilmişdir.  

Bu şəkil üzərində asanlıqla yoxlamaq olar ki,  

müstəvidə düz xətt üzərində yerləşməyən hər  

bir nöqtədən, həmin düz xəttə paralel yalnız 

bir düz xətt keçirmək olar. 

Asan tərif verilə bilən daha iki struktur növünü, məktəb riyaziyyat kursunun 

hansı mərhələsində öyrənilməsi üzərində dayanmadan, nəzərdən keçirək. 

M çoxluğundan və onun hər hansı iki ünsürü arasında yaranmış aşağıdakı 

aksiomları ödəyən ba → münasibətindən təşkil olunmuş struktura N=(M, → ) 

nizamlı çoxluq deyilir. 

1. İki a  və b  ünsürləri üçün ba → , ba = , ab →  münasibətlərindən yalnız 

və yalnız biri ola bilər.  

2. ba →  və cb →  isə, onda ca →  

Şəkil 3. 

Şəkil 4. 
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Birinci aksiomda “=” işarəsi göstərir ki, a  və b  hərfləri ilə eyni bir ünsür 

işarə edilmişdir. Bu şəkildə başa düşülən və gələcəkdə də qəbul etdiyimiz 

bərabərlik ümumi məntiqi münasibətdir. Xüsusi struktur növü nəzəriyyəsinin 

qurulmasından əvvəl gələn bu münasibətlə də tanış olmaq lazımdır. İkinci aksiom 

münasibətin tranzitivlik xassəsini ifadə edir. 

n ünsürü seçilmiş  

1) ( ) ( ) cbacba ∗∗=∗∗ ; 

2) ana =∗ ; 

3) İxtiyari Ga∈  üçün elə Ga ∈′  ünsürü var ki, naa =′∗  xassələrini ödəyən 

ba ∗  binar əməliyyatı müəyyən edilmiş G çoxluğundan təşkil edilmiş struktura 

( )*,,nGQ =  qrup deyilir. Buradan aydın olur ki, G çoxluğunda n ünsürü seçilir, 

həmin çoxluqda 1)-3) xassələrini ödəyən ba ∗  binar əməliyyatı müəyyən edilir. 

Bundan sonra demək olar ki, ( )nGQ ,=  qrupu G çoxluğunda təşkil olunmuş, 

strukturdur. Məktəb riyaziyyat kursunun tədrisi üçün daha mühüm strukturlar da 

vardır, bu haqda yeri gəldikcə söhbət etmək lazımdır. Ancaq bilmək lazımdır ki, 

yuxarıda ifadə etdiyimiz a), b) tezisləri hətta məktəb riyaziyyat kursunun 

“yeniləşdirilmiş” variantında elmin son nəaliyyətləri deyildir. 

İş burasındadır ki, riyaziyyat natural ədədlər hesabından başlayaraq sonsuz 

çoxluqları öyrənir. Lakin sonsuz çoxuqlar haqqındakı təsəvvürlərimizin bilavasitə 

təcrübəyə əsaslanan dayağı yoxdur. Belə təsəvvürlər real varlıqdan təcrid 

olunmaqla, imkanlarımızla məhdudlaşdırılmış müşahidə və eksperimentlər yolu ilə 

yaranır. Ona görə də heç də təsadüfi deyildir ki, çoxluqlar nəzəriyyəsi, bu və ya 

digər mühakimə ilə, sonlu çoxluqların tətbiqi baxımdan təcrübədə doğru çıxmış, 

sonsuz çoxluqlara əsasən inkişaf etdirilir və öyrənilir. Bu isə dərhal yumşaldılaraq 

adətən “çoxluqlar nəzəriyyəsinin paradoksları” 1  adlanan ziddiyyətlə qarşılaşır. 

Göstərilən bu ziddiyyətdən yaxa qurtarmağa imkan verən məhdudlaşdırma 

düşünülmüşdür. Lakin yaranmış ziddiyyətin qarşısını almaq üçün belə məhdudlaş-

dırma daxil etmək yolu tamamilə kafi hesab edilə bilməz. Ancaq çoxluqlar 

nəzəriyyəsinin ilk “sadə” hökmlərinin mənası kifayət qədər aydın deyil. 
                                                 
1 Təcrübi və psixoloji səbəblərə görə düzgün sayılmayan, lakin əslində doğru hökm (nəticə) 
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Fikirləşmək olardı ki, Georq Kantorun ilk fikirlərinin hansı hissəsinin kifayət qədər 

“ağıla batan” və etibarlı olub olmaması hesabına, çoxluqlar nəzəriyyəsi 

riyaziyyatının inkişafının baş xətti, deməyəsən idrak-nəzəriyyəsi axtarışları ilə 

yüklənmişdir. Borel, Veyl, Brauel bu yolla getmişdir, hazırda isə “riyaziyyatda 

konstruktiv istiqamətlər” adlanan sahənin nümayəndələri həmin yolla gedirlər. 

XIX əsrin 20-ci illərində Hilbert başqa bir yol tutmuşdur. O, müəyyən etmişdir ki, 

çoxluqlar nəzəriyyəsi riyaziyyatının bütün təcrübi tətbiqləri ancaq bilavasitə sonlu 

çoxluqlara aid təkliflərə əsaslanır. Həmin təcrübi tətbiqlərin etibarlı olması üçün 

çoxluqlar nəzəriyyəsi riyaziyyatının hər hansı real mənaya malik bütün təkliflərinə 

istinad etməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq çoxluqlar nəzəriyyəsi riyaziyyatından 

istifadə edilən ziddiyyətsiz olmalıdır. Hilbertə görə klassik çoxluqlar nəzəriyyəsini 

və ona əsaslanan xüsusi riyazi strukturlar nəzəriyyəsini yalnız real məzmunu 

verilməyən sözlər konstruksiyası kimi nəzərdən keçirmək olar. Adi dil kifayət 

qədər müəyyən edilmədiyindən, riyaziyyatın belə real məzmuna malik 

olmamasının, prinsip etibarı ilə riyazi məntiqin şərti süni dilində izahı nəzərdə 

tutulur. Hazırda hər şeyin həqiqi yerini başa düşmək üçün burada “prinsip etibarı” 

ilə demək vacibdir. Riyazi təcrübədə qəbul edilmiş bu nöqteyi nəzərdən adi dildə 

də istifadə edilir. Lakin bu istifadədə bütün deyilənlərin dəqiq izah olunan, məntiqi 

və riyazi işarələr dilində ciddi tərif verilən qaydalarla qurmaqla yazmaq 

imkanlarına inam həmişə saxlanılır. Hazırda riyaziyyatın əsas bölmələrinin bu plan 

üzrə geniş izahına N.Burbaki təxəllüsü ilə yazılmış fransa riyaziyyatçıları 

kollektivinin “Riyaziyyatın elementləri” adlı fundamental əsərlərində təsadüf 

edirik. Tərkibi daima dəyişməkdə olan bu kollektiv 1928-30-cu illərdə fəaliyyətə 

başlamışdır. Elmi ciddiliyin müasir səviyyəsində qurulmuş və olduqca ümumi 

prinsiplərə əsaslanan, bütövlükdə riyaziyyatın xülasəsi verilən göstərilən ad altında 

40 cildə yaxın əsərlər nəşr edilmişdir. Həmin kitabların 20-yə qədəri rus dilinə 

tərcümə olunmuşdur. Bunlar çoxluqlar nəzəriyyəsi, cəbr, ümumi topologiya, həqiqi 

dəyişənli funksiyalar, topoloji vektorlar fəzası, inteqrallama, qruplar və Li cəbri, 

kommutativ cəbr, spektral nəzəriyyə, diferensiallanan və analitik çoxobrazlılar, 

riyaziyyatın tarixi üzrə oçerklər və s. adı ilə nəşr edilmişdir. Müəllim üçün bu 
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seriyadan olan axırıncı kitab maraqlıdır. Burada “Riyaziyyatın arxitekturası” adlı 

məqalədə N.Burbakinin elmi baxışlarının qısa xülasəsi də verilir. Hazırda bu iş 

davam etdirilir. Həmin əsərlərin heç də bütün hissələri keçmiş sovet alimləri 

tərəfindən müvəffəqiyyətli hesab edilmədi. Lakin müasir riyaziyyatçıların 

əksəriyyəti bu elmin qurulmasında çoxluqlar nəzəriyyəsinə əsalanmağı daha 

etibarlı hesab edirlər. Xüsusən N.Burbakinin əsərlərini bu cəhətdən münasib 

sayırlar. Buradakı izahatlar tam mənası ilə formallaşdırılmışdır. Odur ki, ciddilik 

böyük şübhəyə səbəb olmur. Bu baxımdan isə hazırda bir deyil iki riyaziyyat 

vardır: məzmunu dərk edilən və formallaşdırılmış. İkincisi, düsturları heç bir məna 

ifadə etməyən, simvolik hesablamalar şəklində yerinə yetirilir. Bu hesablamalardan 

məzmunlu hökmlərə gəldikdə isə, onlar xüsusi elmə aiddir ki, buna Hilbert 

riyaziyyat adını vermişdir. Lakin, formallaşdırılmış riyaziyyat, riyaziyyatsız heç bir 

maraq kəsb etmir. Yalnız riyaziyyat, formallaşdırılmış riyaziyyatın, real aləmin, 

eləcə də real insan təcrübəsinin öyrənilməsinə tətbiq edilə bilən hansı düsturlarına, 

məzmunlu məna vermək mümkün olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

Beləliklə, insan fəaliyyətinin dörd sahəsi arasındakı qarşılıqlı münasibətləri 

araşdırmalıyıq: 

1) Real aləmin və burada təcrübənin təsirinin öyrənilməsi; 2) məzmunlu 

riyaziyyat; 3) formallaşdırılmış riyaziyyat; 4) riyaziyyat.  

Riyazi strukturlar, alınmış nəticələrin real hadisələrə tətbiqini öyrənmək və 

onlarla ifadə etmək məqsədi ilə yaradılır və mənimsənilir. Bunun üçün riyaziyyatın 

çərçivəsi daxilində, real sistemlərin modelləri yaradılır. Yalnız sonlu modellər, real 

obyektlərin sonlu sistemləri arasında adekvat münasibətləri əks edir. Lakin biz 

təcrübədə böyük sərbəstliklə sonsuz modellərdən istifadə edirik. Baxmayaraq ki, 

bu mahiyyət etibarı ilə həmişə real varlığın qeyri qanuni yerinə yetirilməsidir. 

Riyazi strukturların sadə strukturlar materiallarının müşahidəsi və onlar üzərindəki 

təcrübələr nəticəsində yaranmasına aid bir çox müfəssəl prosesləri izləyə bilirik: 

sonlu nizamlı çoxluqlar və tam müsbət ədədlərin natural sırası. Bu misalların 

ikincisi ilə əlaqədar artıq sonsuz strukturla qarşılaşırıq. Riyaziyyatda sonsuzluq 

ideyasının zəruriliyini real aləmin sonsuz olması ilə əlaqələndirmək olar. Lakin 
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buna əsaslanmaq o qədər də inandırıcı deyil. Bunu başa düşmək üçün yalnız sonlu 

mürəkkəblikli, sonlu sayda müxtəlif fiziki vəziyyətlərdə tapmaq mümkün olan və 

“diskret zamanda” tədricən inkişafdakı dünyada yaşayan canlı orqanizmin dərk 

edilməsini təsəvvür edək. Müasir kibernetikada canlı vücudun belə dərk edilməsi 

ideyası məntiqi olaraq ziddiyyətə səbəb olmur. Canlı orqanizmin sonsuz sayda 

xüsusiyyətlərinin olmasına uyğun olaraq sonsuz natural sıra konsepsiyası yaranır. 

Odur ki, təcrübədə natural ədədlərin sonsuz çoxluğuna aid ümumi teoremlərdən 

istifadə etmək təbiidir. Belə ümumi teoremlərin sonlu orqanizmin xüsusiyyətlərinə 

aid çoxlu sonlu sayda aləmi ilə məzmunsuz qarşılaşması faktına heç vaxt təsadüf 

olunmur. Deməli, riyaziyyatın bu və ya digər düsturu həyatı məsələlərlə ziddiyyət 

təşkil etmir. Baxdığımız misallar Hilbertin belə bir tezisinin doğruluğunu nümayiş 

etdirir: artıq yaranmış riyaziyyatın təcrübəyə tətbiqi nöqteyi nəzərdən onun finit 

(başlanğıc) nəticələrinin doğruluğu kifayət qədər məzmunludur. Hilbert mənada 

finitlik oblastından kənara çıxan, mühakimələrin köməyi ilə alınan, finit 

nəticələrinin məzmunluğu doğruluğu isə, yalnız formallaşdırılmış riyaziyyatın 

ziddiyyətsizliyini tələb edir. Bu vəziyyətin sirri çox sadədir. Riyaziyyatın finit 

hissəsi, öz-özlüyündə götürüldükdə, məzmunlu həqiqətdir və tamdır: hər bir finit 

hökm finit metodlarla təsdiq və ya inkar edilə bilər. Sonsuz riyaziyyatın bütün 

təcrübi əhəmiyyəti, onun köməyi ilə finit nəticələrin asanlıqla və tez almağın 

mümkünlüyünə gətirilir. 

Formallaşdırılmış riyaziyyatın ziddiyyətsizliyi ilə yanaşı onu da deməliyik 

ki, finitlikdən hər hansı kənara çıxmaqdan qaçmaq da mümkün deyil. Bütün 

maraqlı hallarda formal riyazi hesablamaların ziddiyyətsizliyi haqqındakı hökmlər 

düsturlar hesablamalarında sonsuz nəticələr çoxluğuna daxildir. Bu çoxluqda eyni 

zamanda “A-dır” və “A deyil” düsturları olmalıdır. 

Doğrudur, baxılan ixtiyari hesablama “dilində” yazmaq mümkün olan, bütün 

düsturlar çoxluğu yalnız hesabidir. Riyaziyyatda hesabi çoxluğa nisbətən gücü 

böyük olan çoxluqlar lazım deyil. Lakin sonsuz hesabi çoxluğa aid məzmunlu 

doğru təkliflərin müəyyən edilməsi riyaziyyat üçün xarakterikdir. İndicə deyilən 

qanuna əsasən məzmunlu “Riyaziyyatın riyaziyyatı” haqqında danışılır, 
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baxmayaraq ki, belə bir istilah işlədilmir. Ciddi mənada, məlum olmuşdur  ki, bu 

riyaziyyatın riyaziyyatı “finit riyaziyyatdan” genişdir. Müəyyən təqribiliklə 

birincinin öz məzmunu etibarı ilə, əvvəlcə xatırladığımız “konstruktiv riyaziyyata” 

daxil olduğunu demək olar, lakin Kantorun ənənəvi çoxluqla nəzəriyyəsi 

riyaziyyatdan kifayət qədər dardır. Ancaq məzmunu dərk oluna bilən çoxluqlar 

nəzəriyyəsi riyaziyyatının tam məzmununda evristik təyin etmədə vardır. 

Formallaşdırılmış çoxluqlar nəzəriyyəsi riyaziyyatının mənası intuisiyamıza uyğun 

olmasa idi heç vaxt yaradıla bilməzdi. Məsələn, bir-birinin daxilində yerləşən 

parçalar üçün ortaq nöqtənin olması haqqında aksiomu daxil edərkən həmin 

nöqtəni aydın “görürük”, baxmayaraq ki, bu görmə şüphəsiz olaraq bilavasitə 

təcrübədə veriləndən kənara çıxır. Bu münasibətlə Hilbertin “Kantor behişti” 

haqqındakı sözlünü xatırlamaq və unutmamaq lazımdır. Hilbert riyaziyyatın 

formallaşdırılması və formallaşdırılmış riyaziyyatın ziddiyyətsizliyini müəyyən 

etmək haqqındakı bütün işlərinin məqsədini riyaziyyatçıların həmin “Kantor 

behiştinin” varlığını saxlamağın müqəddəsliyinə tabe edirdi. 

İndi başqa bir nümunə olaraq həqiqi ədədlərin öyrənilməsi metodikasının 

şərhi zamanı onun qurulmasında müxtəlif yanaşmalara diqqəti cəlb edək. Hələ 

qədimdə, məhdud sayda əməllərlə keçinmək mümkün olmayan vaxtda ölçmə ilə 

əlaqədar məsələləri (əyri xətli fiqurların sahələrini, fəza fiqurlarının həcmlərini 

ölçmək) həll etmək üçün iki metoddan istifadə edilmişdir: “bölünməzlik” və 

“tükəndirmə”. Hər iki metodun mahiyyəti Arximedin və Evklidin əsərlərində şərh 

edilmişdir. Arximed “bölünməyənlər” metodunu qanunauyğunluq axtarmaq üçün 

tətbiq etmişdir. O, bunu isbat metodu saymamışdır. Sonralar bu metod Kavaleri, 

Torriçeli, Roberval və Nyutonun habelə Leybinisin sələflərinin əsərlərində yenidən 

kəşf edilmişdir. “Tükəndirmə” metodu üzrə isbatlar ciddi hesab edilmişdir. Lakin 

həmin vaxta metodun ümumi nəzəriyyəsi qurulmamışdır. Bu metod riyazi analizin 

yaranması və inkişafı əsaslarından biri olmuşdur. XVIII-XIX əsrlərə qədər bu 

riyazi fənnin başlıca səciyyəvi cəhəti onun əsas anlayışlarının aydınlaşdırılması, 

aparılan əməliyyatların səmərəli izah etməyin mümkünlüyü olmuşdur. Diferensial 

və inteqral hesabının təcrübü müvəffəqiyyəti onun əsaslarında daha çox 
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ziddiyyətlərin olması idi. Koşinin (1789-1857) limit anlayışının riyazi məzmununu 

izah edən işlərindən sonra riyazi analiz üçün zəruri olan növbəti məsələ ədədi 

sistemlərin – həqiqi ədədlər sisteminin qurulması oldu. XIX əsrin ortalarında 

demək olar ki, eyni zamanda belə qurmanı, üç məktəb yerinə yetirmişdir ki, burada 

həqiqi ədədlərin ekvivalent nəzəriyyəsi işlənmişdir. Bunlar alman riyaziyyatçıları 

Kantorun (1845-1918, raisonal ədədlərin fundamental ardıcıllıqlarının qurulması), 

Veyerştrasın (1815-1897, həqiqi ədədlərin sonsuz onluq kəsrlər şəklində 

göstərilməsi), Dedekindin (1831-1916, rasional ədədlər çoxluğunda kəsiklərin 

qurulması) elmi məktəbləri idi. Həqiqi ədədlər çoxluğunun qurulmasının hər üç 

prinsipinin mahiyyətinin izahı onun elmi əsaslandırmasıdır. 

3.1.2. N.Burbakinin tədqiqatlarında o da göstərilir ki, mərkəzi nüvəsi 

çoxluqlar nəzəriyyəsi olan bir riyaziyyat vardır; riyaziyyatın müxtəlif 

bölmələrindəki bütün çoxcəhətlilik, bu və ya digər riyazi nəzəriyyənin zənginliyi, 

müvafiq nəzəriyyələrdə öyrənilən çoxluğun ünsürləri (və alt çoxluqları) arasındakı 

əlaqələrdən, strukturlar adlanan bu və ya digər növün müəyyənləşdirilməsindən, 

asılıdır. N.Burbakiyə görə riyaziyyata strukturlar və onların modelləri haqqında 

elm kimi tərif verilir. 

Riyaziyyatın inkişafı üçün daha çox ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə 

səciyyəvidir. Tarixən riyaziyyatın daxilində yeni-yeni sahələr yaranmış və inkişaf 

etmişdir. Bu riyaziyyatın müxtəlif bölmələri arasında süni “arakəsmələr”, müxtəlif 

fənlər və tədqiqat metodları, habelə xüsusi işarələr yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Təbii olaraq bu da belə bir suala cavab axtarmaq zərurətinə gətirmişdir: bir yoxsa 

bir neçə riyazi elmlər (bir-birinə yaxın olsalarda) mövcuddur? Bu suala 

N.Burbakinin “riyaziyyat vahiddir” cavabı şagirdlərdə ümumiləşdirmə qabiliy-

yətinin inkişaf etdirilməsi baxımdan əlverişlidir. Bu məqsədlə riyazi strukturlardan 

və aksiomatik metoddan istifadə etmək lazım gəlir. 

Verilmiş çoxluqda, onun ünsürləri (və ya alt çoxluqları) arasında müəyyən 

münasibətlə və ya bir sıra ardıcıl hökmlərlə (aksiomlarla) xarakterizə edilən hər 

hansı əməliyyat müəyyənləşdirilmişdirsə, onda deyilir ki, həmin çoxluqda riyazi 

struktur təyin edilmişdir. Göründüyü kimi “struktur” anlayışının başlıca 
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xüsusiyyəti onun ixtiyari təbiətli ünsürlər çoxluğuna tətbiq edilməsindən və baxılan 

münasibətin (və ya əməliyyatın) seçilməsində olduqca böyük dərəcədə müstəqillik 

xarakterində olmaqdan ibarətdir. Riyaziyyatın bu və ya digər bölməsinin 

məzmunun təşkil edən olduqca müxtəlif sonsuz sayda strukturlar vardır. N.Burbaki 

olduqca az sayda, bütövlükdə riyaziyyatın bünövrəsi olan əsas törədici strukturlar 

müəyyən etmişdir. Məhz onlar strukturların, bir-birinə daxil olmayan, üç növünü 

(cəbri, tərtib və topoloji) müəyyən etmişlər. Lakin onların fikrincə bu say qəti 

deyil. Riyaziyyatın “arxitekturası” haqqında danışarkən bünövrəsi bu əsas 

strukturlar olmaqla onun sonrakı qurulmasının necə yerinə yetirildiyini bilmək 

lazımdır. Riyaziyyatı aşağıdakı iki əsas üsulla qurmaq olar: 1) öz aralarında uyğun 

aksiomlarla üzvü əlaqədar bir neçə əsas (və ya ümumiyyətlə müxtəlif) 

strukturlardan ibarət mürəkkəb strukturların yaradılması vasitəsilə; 2) bəzi əsas 

strukturların aksiomlarına bir və ya bir neçə əsas aksiomları birləşdirməklə xüsusi 

strukturlar yaratmaq vasitəsilə. 

Beləliklə, müasir riyaziyyatın qurulmasının əsas metodu, onun strukturlar 

sistemi kimi verilməsi mənada, aksiomatik metoddur. Odur ki, metod haqqında 

məktəb həndəsə kursunun sistematik öyrənilməsi prosesində şagirdlərə lazımi 

məlumatın verilməsi onların ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafı üçün 

faydalıdır. Bu zaman riyaziyyatın vahidliyinə də diqqəti cəlb etmək lazımdır. 

Aksiomatik metodun inkişafı prosesində, onun yaranmasının müxtəlif növlərinə 

uyğun olaraq, üç mərhələ (məzmunlu, yarım formal və formal aksiomatika 

mərhələləri) göstərmək olar. 

Riyazi nəzəriyyəni məzmunlu aksiomlar sistemi əsasında qurarkən bu 

aksiomlar hər hansı tamamilə müəyyən obyektlər çoxluğunun əsas xassələrini, 

münasibətlərini və əlaqəsini təsvir edir. Əsas aksiomların siyahısının verilməsinə 

qədər bu obyektlərin tərifi və ya təsviri nəzərə çatdırılır. Teoremlərin isbatında adi 

formal məntiq vasitələrindən istifadə olunur. Məsələn, əsası məktəb həndəsə 

kursunda təmsil olunan Evklid həndəsəsi qurulmuşdur. 

Riyazi nəzəriyyəni yarım formal aksiomlar əsasında qurarkən bu 

nəzəriyyənin obyektlərinə birbaşa tərif verilmir. Onlar uyğun aksiomlarla vasitəli 
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verilir. Bu zaman aksiomlar sistemi münasibətlərin strukturunu və həmin 

obyektlərin daxil olduğu əlaqələri təsvir edir. Yarım formal aksiomatikada söhbət 

gedən obyektlər müxtəlif təbiətli ola bilər, yalnız müəyyən edilmiş strukturun 

tələblərini ödəyər. Belə obyektlərin hər bir konkret oblastına baxılan aksiomatik 

nəzəriyyənin modeli (şərhi) deyilir. Nəzəriyyənin belə qurulmasına nümunələrdən 

biri qruplar nəzəriyyəsinin ənənəvi şərhidir. Aksiomatik metodun sonrakı inkişafı 

formal aksiomlaşdırma adlanana gətirilir. Belə aksiomlaşdırmada, nəzəriyyənin 

aksiomlar sistemi ilə yanaşı bu nəzəriyyə çərçivəsində isbatları aparmağın məntiqi 

vasitələrini təşkil edən məntiqi aksiomlar və çıxarışlar qaydaları sistemi qurulur. 

Riyaziyyatın sürətlə inkişafı onun digər elmlərdə, texnikada və xalq təsərrüfatında 

əhəmiyyəti ilə yanaşı özünün daxilində müəyyən ümumiləşdirmələrin aparılmasına 

gətirilmişdir. Ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə nəticəsində riyaziyyatın yeni 

bölmələri yaranmışdır. N.Burbakidə böyük ümumiləşdirmə həmin bölmələri vahid 

riyaziyyat kimi verməkdən ibarətdir. Onlar riyaziyyatın qurulmasının əsasında 

hazırladıqları yüksək dərəcədə dərin və ümumi aksiomlar sistemini qoyurlar. 

Məktəbdə yeri gəldikcə aksiomatik qurmanın və strukturlar nəzəriyyəsinin 

mahiyyətini şagirdlərə başa salmaq onların ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə 

qabiliyyətlərinin inkişafı üçün zəruridir. 

Məktəb həndəsə kursunun müxtəlif aksiomatikası məlumdur. Bu kursun 

Veyl aksiomatikası ümumiləşdirmə üçün daha münasibdir. Bu aksiomatika və 

onun nəticələri sinifdən kənar məşğələlərdə, maraq kurslarında, riyaziyyat 

təmayüllü siniflərdə və məktəblərdə müvəffəqiyyətlə öyrənilə bilər. 

Riyaziyyatın təbiətinə aid müasir baxışlar haqqında deyilənləri 

yekunlaşdıraq. 

1. Məzmunlu şərh olunan çoxluqlar nəzəriyyəsi riyaziyyatı onun tam 

həcmində məntiqi olaraq bilavasitə insan təcrübəsinin qeyri-qanuni ümumiləş-

dirməsindən ibarətdir ki, bu da XIX əsrin əvvəllərində bəzi məhdudlaşdırmaların 

daxil edilməsi ilə ziddiyyətlərdən xilas edilmişdir. Bununla yanaşı bunlar real 

varlığın və insan təcrübəsinin öyrənilməsində geniş tətbiq olunan riyazi modellərin 

çox qiymətli mənbələridir. 
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2. Bu tətbiqlərin qanuniliyinə iki şərtin gözlənilməsi ilə təminat verilir: 

riyaziyyatın finit hissəsi məzmunca doğru və tam, qeyri finit, məzmunlu şərh 

olunmayan və formallaşdırılmış hissəsi isə ziddiyyəsiz olmalıdır. 

3. Formallaşdırılmış riyaziyyatın quruluşunun elmi cəhətdən təhlili 

elementar vasitələrlə (sübut edilmişdir ki, bu vasitələrin müəyyən məhdudluğu ilə 

belə isbatlar mümkün deyil) formallaşdırılmış riyaziyyatın ziddiyyətsizliyinin 

formal isbatına gətirilmişdir, lakin çoxluqlar nəzəriyyəsi riyaziyyatının 

(metariyaziyyat riyaziyyatı) az hissəsinin dilində ifadə etmək mümkün olan çox 

sadə hökmlərin ziddiyyətsizliyi haqqındakı məsələni sadələşdirdi və 

“Metariyaziyyat riyaziyyatının ciddi mənada “finit” olmadığına baxmayaraq təcrü-

bədə riyaziyyatçılarda böyük şübhəyə səbəb olmadı”.  

Riyaziyyat və metariyaziyyat 1 haqqında çox ötəri xülasə verməyə məcbur 

olduq. Lakin bu xülasə bilavasitə məktəbin metodik məsələləri ilə əlaqədar lazım 

olan bəzi düzgün perspektivləri müəyyən etməyə imkan verir. Hələlik orta məktəbə 

aid olan bir sıra ümumi nəticələri də ifadə edək. Şüphəsiz ki, riyazi elmlərin 

quruluşu haqqında yaranan müasir təsəvvürlərin mənzərəsini məktəbdə izah etmək 

olduqca çətindir. Hətta riyaziyyata xüsusi maraq göstərən yuxarı sinif şagirdlərinə 

də bu haqda çox az məlumat vermək mümkündür. Burada həddindən artıq 

sadələşdirmə isə dolaşıqlığa səbəb ola bilər. Bununla yanaşı aydındır ki, riyaziyyat 

elminin tam və əyani mənzərəsi onun məzmunlu (formallaşdırılmış deyil) variantı 

əsasında çoxluqlar nəzəriyyəsi konsepsiyası ilə izahsız verilə bilməz. Onu da 

görməmək olmaz ki, riyaziyyatın finit olmayan hissəsi daha çox əsaslandırma tələb 

edir. Ona görə də şübhəsiz aydın olur ki, məktəb riyaziyyat kursunun əsas mövqeyi 

“sadə çoxluqlar nəzəriyyəsi” mövqeyindən ibarət olmalıdır. 

Alqoritmlər nəzəriyyəsi və formal şərti hesablamalar məktəb tədrisində 

müəyyən yer tuta bilər, lakin bu məzmunlu riyaziyyatı formallaşdırmaqda onların 

əhəmiyyəti cəhətdən deyil, təmiz təcrübi cəhətdən olmalıdır. Bu xüsusən məntiqin 

formallaşdırılmasına aiddir. Artıq gördük ki, riyaziyyatı formallaşdırmaq həqiqəti, 

bu sözün ən adi ümumiləşmələri mənasında, anlamaq məqsədi ilə məzmun 

                                                 
1  Bu haqda [116, səh 347]-yə baxmalı 
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üzərində düşünməkdən bizi azad etmir. Adətən belə mühakimələrdə məzmunlu 

məntiqi tətbiq edirik. Məktəbdə ayrıca “məntiq” fənni olmadığından və məntiqin 

əsasları ilə şagirdləri tanış etmək məsələsi, təcrübi olaraq riyaziyyat dərsindən 

kənara çıxdığından, burada müəllimin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Bu zaman 

şərti işarələrdən və riyazi məntiq düsturlarından məktəbdə istifadə etməkdən 

çəkinməyə elə bir əsas yoxdur. Məsələn, sillogizm qaydasını 

CA
CB
BA

⊂⇒
⎭
⎬
⎫

⊂
⊂  kimi və ya əksini fərz etmə ilə isbat sxemini  

( ) ( )baab ⇒⇔⇒  şəkildə yazmaq olar.  

Vaxtından əvvəl müxtəlif “həndəsələr” (Evklid, Lobaçevski, Riman və s.) 

arasındakı analogiya uyğun olaraq müxtəlif aksiomlar sistemindən istifadə etmək, 

beləliklə müxtəlif “məntiqlərin” varlığı haqqında danışmaq anlayışların tamamilə 

qarışdırılmasına səbəb ola bilər. Amerikanın bəzi məktəb dərsliklərindəki 

“məntiqin ixtiyari seçilməsi” haqqındakı qeydlərin nəyə əsaslandığını öyrənmək 

lazımdır. Məktəb riyaziyyat kursunun hər bir mövzusunun və onun pedaqogikası-

nın elmi-məntiqi əsasları üzərində daima düşünmək lazımdır. Burada ümumiləş-

dirmə və mücərrədləşdirmə hər bir mövzunu, bölməni elmi-məntiqi cəhətdən 

əsaslandırmağa gətirilir. Məktəb riyaziyyat kursunun hər bir məsələsi ali 

riyaziyyata qədər necə inkişaf etdirilə bilər ki, arada boşluq olmasın? Riyaziyyatın 

öyrənilməsində elmi-məntiqi metodlardan necə istifadə olunmalıdır ki, tələb 

olunan məqsədə nail olmaq mümkün olsun? Bu sualların cavabını tapmaq 

istiqamətində riyaziyyat metodisti, ali və orta məktəb müəllimləri daima 

düşünməlidir. 
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“Riyaziyyat – bütün elmlərdən birincisidir və onlar üçün faydalı həm də 

zəruridir” 

Bekon R. 

 

3.2. Riyaziyyatın təlimi üsulları və elmi-məntiqi metodlar 

 

3.2.1.  Təlim üsulları problemi didaktikada (ümumi təlim nəzəriyyəsində) 

və riyaziyyatın tədrisi metodikasında (tədris fənni kimi riyaziyyatın spesifikası 

öyrənilən konkret təlim nəzəriyyəsində) əsas yer tutur. Bu da, şagirdlərin 

ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə apara bilmələri baxmından, onun ən mühüm 

cəhətidir. Müəllim şagirdi biliksizlikdən biliyə doğru, xüsusi faktlardan ümumiyə 

və tərsinə keçmək istiqamətlərində necə aparmalı, onun səthi və empirik deyil, 

dərin-ümumi nəzəri biliyə yiyələnməsini təmin etmək, yaradıcılığını inkişaf 

etdirmək, müstəqi idraka alışdırmaq, ona kollektiv və fərdi surətdə işləməyi 

öyrətmək üçün hansı yolu seçməli məsələsinin həllində xüsusi ilə çətinlik vardır. 

Tədris fənni kimi riyaziyyatın, yalnız ona aid olan bir sıra xüsusiyyətləri vardır. 

Burada həmin xüsusiyyətlər üzərində dayanmağa ehtiyac yoxdur. Yalnız 

riyaziyyatın, onun əsas xüsusiyyətlərinin müvəffəqiyyətlə öyrənilməsində istifadə 

olunan başlıca metodlarının ümumiləşdirmədə əhəmiyyətinə, elmi tədqiqat 

metodları, əqli nəticələrin, təsnifatların və anlayışların formalaşdırılmasının riya-

ziyyatın məqsədəuyğun öyrənilməsinə tətbiqinə, onların qarşılıqlı əlaqəsinə xüsusi 

diqqət verməyi zəruri hesab edirik. 

Zənnimizcə, müşahidə, təcrübə (eksperiment), müqayisə, analiz-sintez, 

ümumiləşmə-xüsusiləşmə, mücərrədləşmə, konkretləşmə, induksiya-deduksiya, 

təsnifat, tərif, şərt-nəticə və s. adlanan təfəkkür əməliyyatlarına həm elmi-tədqiqat 

həm də təlim metodları kimi baxılmasından məktəb riyaziyyat kursunun müvəffə-

qiyyətlə mənimsənilməsi üçün əsaslandığımız dayaqlar aydın görünür. 

Problemli, proqramlaşdırılmış, diferensial, inteqrasiya, humanistləşdirmə, 

humanitarlaşdırma, əməkdaşlıq, evristik və xüsusi təlim metodları, habelə məsələ 

vasitəsilə təlim də həmin elmi tədqiqat (tədris) metodlarının müxtəlif kombina-
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siyaları ilə həyata keçirilir. 

Şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsində də təlimin 

göstərilən üsullarından istifadə etmək lazımdır. Təlim üsulları problemi necə 

öyrətmək? sualına cavab verməkdən ibarətdir. 

Şagirdlərə nəyi isə necə öyrətmək məsələsini həll etmək üçün, birinci bunun 

nə üçün öyrənildiyini, şagirdlər nəticədə hansı bilik, bacarıq və vərdişlər qazanmalı 

olduqlarını aydınlaşdırmaq tələb olunur; ikincisi öyrənilənin məntiqi – didaktik 

təhlilini aparmaq, yəni şagirdlərin əqli fəaliyyət səviyyəsini; onların hansı bilik, 

bacarıq və vərdişlər üzərində verilmiş həcmidə təlimin qurula biləcəyini aydınlaş-

dırmaq lazımdır. Yalnız nə üçün, nəyi və kimi? sualları üzrə kifayət qədər məlumat 

olduqda biz necə sualına da əsaslı cavab verə bilərik. Təlim üsulları – təlimin 

vəzifələrini yerinə yetirmək üçün müəllimlə şagirdin birlikdə göstərdikləri 

fəaliyyətin yollarıdır. Təlim üsulunun daşıdığı ikitərəfli xarakterdə məlumatveri-

cilik və idarəçilik funksiyasını yerinə yetirən öyrətmə üsulu (müəllim şərh edir, 

təlimatlandırır, ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə nümunələri göstərir) ilə öyrənmə 

üsulunu (şagird dinləyir, müşahidə edir, oxuyur, müstəqil ümumiləşdirir) bir-

birindən fərqləndirmək lazımdır. Beləliklə hər bir təlim üsulu ilə şərhə daxildir: 1) 

müəllimin öyrədici fəaliyyəti; 2) şagirdin təlim (idrak) fəaliyyəti; 3) bunlar 

arasında əlaqə və ya müəllimin hansı təlim fəaliyyətinin şagirdin idrak fəaliyyətini 

idarə etməsi. 

Ümumiləşdirmə ilə əlaqədar şifahi şərh bir təlim üsulu olmaq etibarı ilə 

yalnız müəllimin məlumatını deyil, şagirdin materialı qavramağa, anlayıb başa 

düşməyə yönələn fəaliyyətini də əhatə edir. Deməli, təlim üsulu həmişə dərs 

deyənin və dərs deyilənin fəaliyyətini əhatə edir. Bu xüsusiyyətin bir cəhəti də 

ondan ibarətdir ki, şagirdin ümumiləşdirmə fəaliyyətini idarə edən müəllim təlim 

üsulunun həm daxili, həm də xarici cəhətlərini görməlidir. Üsulun pedaqoji 

məziyyəti idrak prosesinin zahiri ifadə forması ilə deyil, çox vaxt örtülü qalan 

daxili cəhəti ilə müəyyən edilir. Ümumiləşdirmədə istifadə olunan təlim üsullarının 

xüsusiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, onlar sabit qalmayıb inkişaf edir. Üsulun 

inkişafı təlim prosesində şagird mövqeyinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Təlim 
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idrakda şagirdin müstəqilliyini tədricən gücləndirir, bununla da birlikdə idraka 

daha çox özünü təhsil daxil etmək imkanı yaradır. Müəllim bu vəziyyəti 

məktəblinin öyrənmə fəaliyyətinə rəhbərlik prosesində yerinə yetirir. Təlim 

üsullarının təsnifatında, aşağıdakı cəhətlərin nəzərə alınması mühümdür: 1) üsul 

didaktik məsələni həll etməlidir. Bununla da ümumiləşdirmənin məzmunu həll 

edilir; 2) burada üsulun daxili mahiyyəti təzahür etməlidir və 3) onda şagirdin 

idrakını idarə etmək üçün yeganə bir vasitə olmaq etibarı ilə müəllimlə şagirdin 

qarşılıqlı surətdə əlaqədar olan fəaliyyətinin forması müəyyən olunmalıdır. Biz 

ümumiləşdirmə ilə əlaqədar tədris materialına ilkin yiyələnmə vəzifəsini yerinə 

yetirən və biliyin möhkəmləndirilib təkmilləşdirilməsinə kömək edən üsulları şərh 

edəcəyik. Birinci qrupa məlumat inkişaf etdirici və axtarış, yaxud da evristik 

üsullar, ikinci qrupa isə qazanılmış bilik, bacarıq və vərdişlərin ümumiləşdirilib 

təkmillləşdirilməsini təmin edən üsullar daxildir. 

Hər bir təlim üsulunun intensivliyini artırmaq üçün bütöv bir vasitələr 

sistemi olmalıdır. Belə geniş mənada təlim vasitələrinə riyaziyyatdan dərsliklər və 

məsələ kitabları, didaktik və əyani vasitələr, EHM və başqa texniki vasitələr, 

riyaziyyat kabineti daxildir. Odur ki, bunların hamısında ümumiləşdirmə 

baxımından yeniləşdirmə olmalıdır. Təlim üsulları obyektiv olaraq ümumi məqsəd 

və vəzifələrdən asılıdır. Ona görə də ictima tarixi şəraitin dəyişməsi ilə birlikdə 

ümumiləşdirmədə istifadə olunan təlim üsulları da dəyişir. Şagirdləri bu cəhətdən 

müstəqil təhsilə hazırlamaq onların yaradıcılıq imkanlarını inkişaf etdirmək və 

elmi üsullara alışdırmaq vacib olduğundan bu vəzifələri yerinə yetirən üsulların 

əhəmiyyəti də artır. Təlim üsullarını həyatın tələblərinə uyğunlaşdırmaq vəzifəsi 

müstəqil Azərbaycan respublikası hökuməti tərəfindən müasir məktəbin zəruri 

vəzifəsi kimi irəli sürülmüşdür. Təlim üsullarının seçilməsində məhz bu tələblər 

rəhbər tutulmalıdır. Müəllimin müraciət etdiyi üsullar və vasitələr sistemini həm də 

öyrənmənin psixoloji qanunauyğunluqları müəyyən edir. Aşkardır ki, üsul həm 

müəllimin həll etdiyi didaktik məsələdən, həm də proqramda nəzərdə tutulmuş 

ümumiləşdirilmiş materialın məzmun xüsusiyyətindən asılıdır. Riyaziyyatın 

məzmun cəhəti üsulların ümumi istiqamətini müəyyən edir. Təlim üsulu və 
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vasitələrinin seçilməsi həmçinin şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətləri ilə şərtlənir. 

Aşağı siniflərdə induktiv, yuxarı siniflərdə isə deduktiv mühakiməyə üstünlük 

verilir. Üsulun seçilməsi məktəbin konkret şəraitindən və müəllimin ümumiləş-

dirməni nə dərəcədə mənimsəməsindən də asılıdır. Riyaziyyatın tədrisində ümumi-

ləşdirmə didaktikanın təlim üsulları haqqında ümumi göstərişini riyaziyyatın xüsu-

siyyətlərinə uyğun şəkildə həyata keçirməklə öyrənilməlidir. Riyaziyyatın xüsusiy-

yətlərini nəzərə alaraq ümumi təlim metodlarını konkretləşdirmək və formasını 

dəyişməkdən əlavə bunları riyaziyyatın özündə istifadə edilən idrak əməliyyatları 

ilə tamamlamaq da bu fənnin tədrisi metodikasının mövzusuna daxil olan 

məsələdir. Elmi metodların təlimdə əks olunmasının qoyulması problemi tamamilə 

qanunidir. Birincisi, təlimin məqsədinə təkcə müəyyən elmi faktlar məcmusunun 

mənimsənilməsi deyil, habelə elmdə istifadə edilən, bu faktlara nail olma metodları 

daxildir. İkincisi, elmi tədqiqat metodları bu elmdə yeni biliklər qazanmaq 

metodudur, təlim metodları – bu təlim (idrak) fəaliyyətində yeni bilikləri 

mənimsəmək metodudur. Odur ki, təlim üsulları, baxılan elmdə istifadə olunan 

idrak metodlarını əks etdirməlidir. Riyaziyyatın özünün metodlarının inikası olan 

xüsusi təlim metodları şagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkişafında mühüm yer 

tutur. Belə təfəkkür bir tərəfdən riyaziyyatın müvəffəqiyyətlə mənimsənilməsi 

üçün lazımdır, digər tərəfdən isə riyaziyyatın ümumi didaktik üsullarla 

məqsədəuyğun öyrənilməsi təfəkkürün inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. 

Beləliklə, riyaziyyatın öyrənilməsinin üsulları sistemi didaktikanın hazırladığı və 

riyaziyyatın xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış ümumi üsullardan və bu elmin 

özündə istifadə edilən, əsas idrak metodlarının inikası olan, xüsusi üsullardan 

ibarətdir. 

Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə də şagirdlərin idrak fəaliyyətidir. 

Psixologiyada bu fəaliyyətin üç əsas komponenti öyrənilir: 1) ümumi məntiq 

təfəkkür priyomları; 2) əqli fəaliyyətin xüsusi (baxılan halda riyaziyyat üçün) 

priyomları; 3) biliklər sistemi 

Ümumi – məntiq təfəkkür priyomlarına induksiya və deduksiya, analiz və 

sintez, analogiya, ümumiləşdirmə və mücərrədləşdirmə, xüsusiləşdirmə, 
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konkretləşdirmə, təsnifat aiddir. Bu priyomlar istənilən məzmunda, şərh edilə və 

mənimsənilə bilər. Lakin onların riyaziyyatın tədrisində tətbiqi başqa bilik 

sahələrinə tətbiqindən əsaslı surətdə fərqlənir. Onlar bir tərəfdən məktəb 

riyaziyyatının məntiqini, digər tərəfdən onun mənimsənilməsi priyomlarını əks 

edir, başqa sözlə təlimin məzmunu və metodları arasındakı əlaqəni müəyyən edir. 

Riyaziyyata aid olan xüsusi əqli fəaliyyət priyomları həqiqi aləmin dərk 

olunmasında, bu elmdə istifadə olunan idrak metodlarının əsasında durur: 

öyrənilən hadisələrin, proseslərin (xarici aləmin dərk edilməsinin daha səmərəli 

metodlarından biri, proqnozlaşdırma və müxtəlif proseslərin idarə edilməsi) riyazi 

modellərin qurulması metodları, riyaziyyat üçün xarakterik olan, xüsusən riyazi 

modellərin qurulmasında istifadə edilən mücərrədləşdirmənin müxtəlif üsulları, 

həqiqi varlığın riyazi modelinin qurulması əsaslarından biri olan, hökmlərin 

doğruluğunun müəyyənləşdirilməsinin riyaziyyatda qəbul edilmiş üsullarını 

xarakterizə edən və eyni bir riyazi nəzəriyyənin müxtəlif sahələrə tətbiqinə geniş 

imkan yaradan aksiomatik metod. Göründüyü kimi riyaziyyatda istifadə olunan 

bütün idrak metodları nəticədə sanki, öyrənilən həqiqi varlığın riyazi modellərinin 

qurulması metodikasına inteqrasiya olunur. Bu tamamilə qanunidir, çünki 

riyaziyyatın son məqsədi həqiqi aləmi, özünə məxsus metod və vasitələrlə, 

öyrənməkdir. Riyazi modelləşdirmə metodu hazırda elmin müxtəlif sahələrində 

geniş tətbiq olunur və məhz onun vasitəsi ilə riyaziyyatın yeni-yeni tətbiqləri 

tapılır. 

Riyaziyyatın öyrənilməsi və bu zaman riyazi təfəkkürün ikişafında 

məsələlərin böyük rolu vardır. Bu məlum faktdır. Riyazi biliklərin mənimsənilməsi 

və şagirdlərin riyazi biliklərinin səviyyəsi həmişə məsələlər vasitəsilə yoxlanılmış, 

yoxlanılır və gələcəkdə də belə olacaqdır. Odur ki, riyaziyyatın öyrənilməsi 

üsulları probleminə məsələ həlli metodlarının mənimsənilməsi də daxildir. Şagird-

lərə məsələ həll etməyi necə öyrətməli? Bu olduqca mürəkkəb və mühüm pedaqoji 

problemdir. Bu haqda kifayət qədər tədqiqatlar vardır. Burada yalnız onu qeyd 

etməklə kifayətlənirik ki, şagirdlərdə ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə qabiliyyə-

tini inkişaf etdirmək məqsədi ilə məsələlərdən daha çox istifadə etmək lazım gəlir. 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 158

Məktəb riyaziyyat kursunda müxtəlif alqoritmlərə baxılır. Çoxrəqəmli 

ədədlərin toplanması, kvadrat tənliyin həlli, verilmiş funksiyanın diferensialının və 

inteqralının tapılması alqoritmləri və s. Tədris materialının xüsusi hissəsini təşkil 

edən belə alqoritmləri necə öyrənməli? 

Əlbəttə, alqoritmləri hazır şəkildə də şagirdlərə təqdim etmək olar. Lakin bu 

metodun faydası azdır. Şagirdləri əsasən real idrak fəaliyyətinə yönəldən təlim 

üsulları onları eyni tipə aid olan məsələləri həll etmək üçün, ayrı-ayrı halları təhlil 

etmək və ümumiləşdirməklə axtarışlar aparmağı öyrətməyi tələb edir. Məktəb 

riyaziyyat kursunda çoxlu sayda standart olmayan məsələlər də vardır. Bunlar 

isbata, hesablamaya, qurmaya, cəbri ifadələrin çevrilməsinə, tənliklər, bərabər-

sizliklər və s. aiddir. Standart olmayan məsələlər çox vaxt hər –hansı standart 

məsələyə gətirilir və uyğun alqoritmlərdən istifadə etmək zərurəti yaranır. 

Beləliklə, alqoritmləri bilmək nəinki standart məsələlər həllində, habelə standart 

olmayan məsələlər həlli üçün də lazımdır. 

Təlim üsullarından qarşılıqlı əlaqəli şəkildə istifadə olunur. Tədris 

prosesində (tədris materialının müəyyən bir bölməsinin öyrənilməsində) təkcə bir 

üsulun ayrıca tətbiqinə təsadüf etmək çətindir. Universal təlim metodu yoxdur. Bu 

və ya digər metodu hər bir mövzunun öyrənilməsi üçün seçmək olmaz. Müxtəlif 

təlim üsullarının seçilməsi və birləşdirilməsi əsasında obyektiv (təlimin məqsədi və 

məzmunu) və subyektiv (müəllim, şagird) faktlar durur. Təlimin məqsədi və 

məzmunu təlim üsullarını birqiymətli təyin etmir. Eyni bir məzmun hər dəfə 

qoyulan məqsədə nail olmaqla müxtəlif metodlarla öyrənilə bilər. Digər tərəfdən 

müxtəli müəllimlər tərəfindən tətbiq olunan eyni bir təlim üsulu müxtəlif nəticələr 

verə bilər. Müəllim riyaziyyatın ümumi, habelə xüsusi təlim üsullarının 

xüsusiyyətlərini yaxşı bilməlidir. Onları öyrənmək məqsədi ilə hər bir metoda 

digərindən təcrid edilmiş şəkildə, habelə məktəb riyaziyyat kursunun müxtəlif 

mövzuları üzərində bir-biri ilə əlaqədə baxmaq olar. Təlimin məqsədi, xüsusiyyəti 

və quruluşundan asılı olaraq müxtəlif metodların məqsədəuyğun seçilməsi və 

birləşdirilməsi haqqında müəyyən fikir demək mümkündür. Lakin bu fikirlər qəti 

olmayıb yalnız tövsiyyə xarakteri daşıyır. 
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Beləliklə, adlarını çəkdiyimiz təlim üsullarının hər birinin mahiyyətini 

bilmək və yerli-yerində tətbiq etməklə şagirdlərin ümumiləşdirici – mücərrəd 

təfəkkürünün lazımi səviyyədə inkişafına nail olmaq mümkündür.  

Tədris fənni kimi riyaziyyatın yalnız özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır. 

Onlardan ən başlıcası dərhal ilk dəfə riyaziyyatla tanışlıqda yaranan, öyrənilən 

anlayışların yüksək dərəcədə ümumiləşdirilməsidir. Odur ki, təlim prosesində 

anlayışların formalaşdırılması, bu anlayışlardan praktikada və təimdə istifadə 

edərkən yaranan məsələlərlə tanışlıq, teoremlər isbatı zamanı həmin xüsusiyyəti 

əks etdirən müxtəif metodlardan istifadə etmək lazımdır. Göstərilən metodlar 

şagirdlərdə təfəkkürün inkişafına, onların ümumi mədəniyyətinin, riyaziyyat 

dərslərində formalaşdırılmış anlayışların və priyomların digər məktəb fənlərinin 

öyrənilməsinə köçürmək qabiliyyətinin yüksəldilməsinə kömək edir. 

3.2.2. Riyazi anlayışlar. Bir obyekti (hadisəni) digərindən keyfiyyət-

lərindən, əlamətlərindən və ya xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə fərqləndiririk. 

Öyrənilən obyektin müxtəlif xassələrindən: 1) vahid (fərdi) və 2) ümumi 

adlananları ayırmaq olar. Hər hansı obyekt və münasibətin vahid xassəsi onun eyni 

zamanda fərqləndirici xassəsidir. Məsələn, 1) Avropada ən böyük çay – Volqadır ; 

2) Üçbucağın üç tərəfi vardır. 

Hər hansı obyekt və münasibətin ümumi xassəsi onun fərqləndirici xassəsi 

ola da bilər olmaya da bilər. Paraleloqramın dörd tərəfi vardır, dedikdə onu başqa 

dördbucaqlılardan fərqləndirə bilmirik, lakin qarşı tərəfin paralel olması ilə 

fərqləndiririk. Deməli ümumi xassə obyekti başqalarından ayıran mühüm əlamət 

olduqda fərqləndirici xassə ola bilər. Obyekt və münasibətlərin bu xassələrinin 

insan beynində inikası prosesində təfəkkürün anlayış adlanan forması yaranır. 

Təfəkkürün anlayış adlanan forması üçün: 1) materianın yüksək məhsulu olması; 

2) maddi aləmin əks etdirilməsi; 3) idrakda ümumiləşdirmə vasitəsi olması; 4) 

insan fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyətlərini göstərməsi; 5) insan şüurunda 

formalaşması bilavasitə nitq, yazılış və ya işarələrdə ayrılmazlığı ilə xarakterikdir. 

Anlayışın formalaşması prosesi bir sıra mərhələdən ibarətdir. Təkcə onu qeyd edək 

ki, anlayışlar mücərrədləşdirmə ilə sıx əlaqədar olan ümumiləşdirmə əməliyyatı 
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yolu ilə yaranır. Ümumiləşdirmənin isə müxtəlif növləri vardır. Onlardan biri 

obyektin fərdi xassələrini atmaqla ümumi əlamətlərin ayrılması ilə qurulur. 

Məsələn, “ABC üçbucağı”, “üçbucaq” və “çoxbucaqlı” anlayışlarındakı əsas fərq 

ümumilik dərəcəsindən ibarətdir. Üçbucaq anlayışı “ABC üçbucağı” anlayışından, 

“çoxbucaqlı” isə “üçbucaq”dan genişdir. Anlayışların ümumiliyinin artması bir 

obyekti digərindən fərqləndirən xassələrin - əlamətlərin necə atılması ilə baş verir. 

Elmi idrakda mücərrəd adlanan anlayışların mühüm əhəmiyyəti vardır. Bununla 

obyektlərin təsnifatı, müqayisəsi, eyniləşdirilməsi, fərqləndirilməsi və s. işi 

asanlaşır. Anlayışlar vasitəsilə obyekt və münasibətlərin ümumiləşdirilməsi 

təfəkkürün idrakı qiymətini artırır. Çünki, birincisi ümumi anlayış daha əhatəli 

obyektlər çoxluğunu fikrən nəzərdən keçirmək və öyrənməyə imkan verir; ikincisi 

obyektin fərdi əlamətlərini atmaqla, bununla nisbətən məhdud anlayışlar 

çərçivəsində açılmayan daha möhkəm, dəyişməz əlamətləri müəyyənləşdiririk. 

Ümumiləşdirmənin başqa bir üsulu isə daha “çoxcəhətli” anlayışların yaranmasına 

imkan verir. Belə ümumiləşdirmənin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada təkcə 

ümumi xassələri ayırmaq deyil, xüsusi və vahid əlamətləri saxlamaqla 

ümumiləşdirmə aparılır. Məsələn, ümumi törəmə anlayışı ilə yanaşı, kəsilməz, 

transendent və s. funksiyaların törəməsi anlayışları da daxil edilir. Deməli, 

qavrayış və təsəvvürdən fərqli olaraq anlayışlar şüurumuzda yalnız mühüm xassə 

və əlamətləri qeyd edir. Anlayış, öyrənmə obyektinin yalnız mühüm (fərqləndirici) 

xassələri əks olunan təfəkkür formasıdır. Riyaziyyatda iki növ anlayışa baxmaq 

faydalıdır: obyekt və münasibət haqqında anlayışlar. Məsələn, “böyükdür” anlayışı 

natural ədədlər arasındakı münasibəti xarakterizə edir: ba > . 

Təcrübə göstərir ki, şagirdlər, bəzən də müəllimlər hər hansı anlayışın tərifi 

ilə, onun xassələrinin ifadə edildiyi teoremi qarışdırırlar. 

Pedaqoji təcrübə zamanı tələbə dərs dediyi sinifdə şagirdlərə belə bir sual 

verdi: “Paraleloqramın sahəsi nəyə deyilir?” Şagirdlər cavab verə bilmədi. Bundan 

sonra təcrübəçi eyni cür yenə suallar verdi – bəs düzbucaqlının, üçbucağın, 

trapesiyanın sahəsi nəyə deyilir? Şagirdlərdən bəziləri sahənin əsas xassələrini 

söylədilər. Adları çəkilən dördbucaqlıların sahələrinin də həmin xassələri ödədiyini 
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izah etdilər. Lakin müəllim bu cavabları qəbul etmədi və dedi: “paraleloqramın 

sahəsi oturacağı ilə hündürlüyünü hasilinə bərabərdir”, indi bildinizmi? 

Məsələ aydındır, burada tərif və teorem qarışdırılmışdır. Bunların müxtəlif 

mənaları vardır. Müəllimin sualı belə olmalı idi: “Paraleloqramın sahəsi haqqında 

teoremi söyləyin”. Bəzən tərsinə də olur. Müəllim soruşanda ki: çevrənin 

uzunluğu, dairənin sahəsi, konusun yan səthinin sahəsi və s. nəyə deyilir. Şagirdlər 

uyğun təriflər əvəzində teoremləri söyləyir, yaxud da teoremin düsturla ifadəsini 

yazırlar. Belə səhvlər riyazi anlayışlar və onların tərifləri ilə əlaqədar lazımi 

ümumiləşdirmənin aparılmaması ilə əlaqədar yaranır. 

Müəllim ümumi dördbucaqlı anlayışını vermək məqsədi ilə yazı taxtasında 

müxtəlif rəngli təbaşirlə üç müxtəlif dördbucaqlı çəkir. Sonra qeyd edirik ki, bu 

fiqurların ölçüləri və rənglərinin müxtəlif olmasına baxmayaraq onların hamısının 

dörd bucağı və dörd tərəfi olduğuna görə dördbucaqlı adlanırlar. Beləliklə, baxılan 

fiqurlarda bütün mühüm olmayan əlamətləri atdıq və öz mülahizəmizə görə ən 

ümumi, mühüm və fərqləndiricilərini saxladıq. Bax anlayışlar belə yaranır: çoxlu 

əşyalar sinfindən, hətta onlar sonsuz sayda da ola bilər, mühüm olmayan əlamətlər 

atılır, ən ümumi və ən mühüm əlamət saxlanılır. Belə bir cəhətə də şagirdlərin 

diqqəti cəlb olunur. Təbiətdə “ümumiyyətlə dördbucaqlı” anlayışı yoxdur. Lakin 

baxdığımız halda “ümumiyyətlə dördbucaqlı” anlayışı yaranır. Çəkilən hər bir 

dördbucaqlı təkrar olunmazdır. Ona görə də həmişəlik yadda saxlamaq lazımdır ki, 

ixtiyari elm məhz onda konkret əşyalar deyil, anlayışlar yarandıqda başlanır. Elm 

üçün “anlayışlar” nə üçün belə məcburən lazımdır? Bir anlığa belə təsəvvür edək 

ki, həndəsədə anlayışlar yoxdur və biz konkret əşyalarla işləməliyik. Məlumdur ki, 

dördbucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 3600-yə bərabərdir. Fərz edək ki, şagirdlər 

ağacdan və metaldan konkret dördbucaqlılar hazırlayıblar. Transportiri onların 

bucaqları üzərinə qoymaqla da bu faktın doğruluğu yoxlanılır. Başqa materialdan 

düzəldilmiş dördbucaqlılıar da ola bilər. Sinifdəki şagirdlərin sayı qədər konkret 

dördbucaqlılar düzəltdirmək mümkündür. Yenidən ölçmələr aparıla bilər. Bəs 

yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla... adamlarda olan dördbucaqlıların bucaqlarını 

ölçmək necə? Bu ölçmələr üçün bütün ömrünü sərf etsən də fərqi yoxdur, heç nəyi 
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isbat etmək olmaz. İki milyon adamlardakı dördbucaqlılar üçün həmin cəmin belə 

olduğuna inanmaq olarmı? Yox. Nə qədər ki, fərziyyəmiz sübut edilməyib buna 

inana bilmərik. Sinifdə həndəsə dərsində bu teoremi yazı taxtasında təbaşirlə 

çəkilmiş konkret dördbucaqlıya görə deyil, həmin anlayışın xassələrinə əsaslanaraq 

isbat edirik. Bununla da onu bu anlayışın hər bir nümayəndəsi üçün isbat etmiş 

oluruq və elmdə anlayışların nə üçün lazım olduğunu şagirdlərə başa salırıq. Onlar 

sadəcə olaraq insana, vaxta və qüvvəyə qənaət edir, “Qənaət etmək”. Bu sadə söz 

deyildir. Məhz onlar elmi mümkün edir. Belə bir böyük alim olmuşdur – Anri 

Puankare. O, riyaziyyat nədir? süalına belə cavab vermişdir: “Riyaziyyat – bu 

müxtəlifləri, ilk baxışda əşyaları, eyni bir sözlə adlandırmaq məharətidir”. 

Məharət! 

Hər bir elmin özünün anlayışları vardır. Bu anlayışlar dairəsinin 

mənimsənilməsində isə “təriflərin” böyük rolu vardır. Hər bir anlayışın sonsuz 

sayda xassələri olur. Onun ən ümumi, mühüm xassələri tərifdə göstərilir, qalan 

xassələri isə teoremlər vasitəsilə ifadə edilir. Ona görə də dərsliklərdə bu istilahlar 

xüsusi fərqləndirilir. Təriflərin, anlayışların mənimsənilməsinə necə kömək 

etdiyini yenə həndəsədən misal göstərməklə izah edək. Kvadrat nədir? Bütün 

bucaqları düz olan rombdur. Bəs romb nədir? Bütün tərəfləri bərabər olan 

paraleloqramdır. Bu təriflərin necə fiadə edildiyinə diqqət yetirək. Əvvəlcə dedik: 

“Kvadrat – bu rombdur”, başqa sözlə, kvadrat anlayışını romb anlayışına 

yaxınlaşdırdıq. Hər bir kvadrat rombdur, lakin hər bir romb kvadrat deyil. Ona 

görə də kvadrat rombun xüsusi halıdır. Birinci anlayış ikincinin xüsusi halıdırsa, 

onda ona ikincinin növü, ikinciyə isə birincinin cinsi deyilir. İkinci tərifdə 

paraleloqram cins anlayışı romb isə onun növüdür. Başqa sözlə burada da həmin 

əməliyyatı apardıq: növ anlayışını cinsə yaxınlaşdırdıq. Lakin bu hələ hamısı deyil. 

Axı cins anlayışını sadəcə göstərməklə kifayətlənmədik. Biz qeyd etdik ki, cinsin 

məhz hansı xüsusi halı növ anlayışıdır. Kvadrat – sadəcə romb deyil, bucaqları düz 

olan rombdur. Romb sadəcə paraleloqram deyil, tərəfləri bərabər olan paraleloq-

ramdır. 

Nəticə: yeni anlayışın ixtiyari tərifində iki əməliyyat yerinə yetirilir: 
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birincisi, əvvəldən məlum ən yaxın cins anlayışını göstəririk, ikincisi isə cins 

anlayışının məhz hansı xüsusi halı baxdığımız yeni anlayış olduğunu bildiririk. 

Onu da qeyd edək ki, bütün təriflər göstərdiyimiz sxemdə verilmir. Başqa sxemlər 

haqqında da yeri gəldikcə şagirdlərə məlumat vermək lazımdır.  

- Bəs nə üçün “ən yaxın cins anlayışı” deyirik? Bunu necə başa düşək? 

- Çünki, məsələn kvadrat üçün cins, təkcə romb deyil, paraleloqram, 

dördbucaqlı və fiqurda cins anlayışıdır. Lakin ən yaxın cins anlayışından istifadə 

etmədikdə tərif daha mürəkkəb olur. Məsələn, bucaqları düz və tərəfləri bərabər 

olan paraleloqrama kvadrat deyilir. Buradan görünür ki, cins anlayışı uzaq olduqca 

o qədər çox növ fərqləri sadalamaq lazım gəlir. Bu isə sadəcə qənaətsizlikdir. 

Budur “Piramida – bu çoxüzlüdür” ifadəsi tərif deyil, çünki burada cins anlayışının 

adı çəkilir, lakin piramidanın onun hansı xüsusi halı olması göstərilmir. 

Eləcə də “Evklid – görkəmli Suriya riyaziyyatçısıdır, “əsasların” 

müəllifidir” ifadəsi də tərif ola bilməz. 

- Konkret obyektə, habelə şəxsi adamlara deyil, ancaq anlayışlara tərif 

vermək olar. Başqa bir ifadə: “Qoçaqlıq – bu igidlikdir”. Burada isə anlayış cinsə 

yaxınlaşdırılmayıb öz sinonimi ilə əvəz edilmişdir. Qarşıya belə sual çıxır: bütün 

anlayışlaramı göstərilən sxem üzrə tərif vermək olar? Əlbəttə yox. Axı, tərif 

verərkən anlayışı onun üçün cins olana yaxınlaşdırırıq. Öz növbəsində bu cinsində 

özünün cinsi vardır və s. Təriflər zənciri üzrə daha uzağa getsək, hər bir dildə hər 

hansı sözlərlə ifadə edilən daha geniş anlayışlara keçmiş olarıq. Bu təriflər 

zəncirinin sonsuz davam etdiyini fərz etsək, onda belə çıxır ki, dilimizdə sonsuz 

sayda sözlər vardır. Lakin bu belə deyildir. Deməli, harada isə dayanmalıyıq.  

- Bəli, maraqlı mühakimədir. Biz bu dəqiqə ümumi elmi problemin, demək 

olar ki, dil cəhətdən həllini gördük. Lakin burada iş dilimizdəki sözlərin 

məhdudluğundan çox ümumi anlayışların özlərinin nə qədər olması ilə əlaqədardır. 

Kvadrata aid misala qayıdaq. Axı biz təriflərdə hələlik ancaq iki halqaya toxunduq. 

Lakin bunu davam etdirmək də olar. “Paraleloqram” nədir? 

- Qarşı tərəfləri cüt-cüt paralel olan dördbucaqlı 

- Sonra bu qayda ilə hərəkət edib “dördbucaqlı”, “fiqur”, “sınıq xətt”, 
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“parça”, “düz xətt” və nəhayət “nöqtə” anlayışlarını alırıq. Burada artıq dayanmağa 

məcburuq. Düz xətt və nöqtə həndəsədə ən ümumi anlayışlardır. Onlar üçün cins 

anlayışları yoxdur. Odur ki, onlara yaxın cins anlayışı vasitəsi ilə tərif vermək 

olmaz. Lakin, nöqtə və düz xəttə tərif vermək cəhdləri olmuşdur. Evklid özünün 

“Əsaslar” adlı əsərində yazmışdır. “Nöqtə odur ki, ölçüləri yoxdur” və “Düz xətt – 

özünün bütün nöqtələrinə görə eyni vəziyyətli xətdir”. Lakin bunları doğru tərif 

qəbul etmək olmaz. Belə ki, birinci ifadə də “odur ki, nöqtə üçün cins” anlayışı 

deyil. Düz xəttə aid 2-ci tərif haqqında isə alman riyaziyyatçısı Feliks Kleyn 

yazmışdır: “Onun mənası tamamilə dolaşıqdır. Bu tərif çevrə və vint xəttini də 

əhatə edir”. 

Əsrlər boyu bir çox riyaziyyatçılar düz xətt və nöqtəyə tərif verməyə 

çalışmışlar. Deməli onların cəhdi əbəs imiş. Ona görə də nöqtə və düz xətt ümumi 

anlayışlar hesab edilir. Dərsliklərdə isə onların əsas xassələrini göstərməklə 

kifayətlənmək lazım gəlir. 

Anlayış və tərif haqqında material yalnız riyaziyyata aid deyil. Bu ümumi 

elmi xarakterli məsələdir. Hər bir elmin özünün cins və növ anlayışları vardır. 

Odur ki, bütün bunları hər hansı bir məktəb fənninə aid etmək olmaz. Bu material 

ilk növbədə fəlsəfəyə, habelə məntiq və psixologiyaya aiddir. 

Anlayış və tərif-elmin mühüm elementləridir, lakin bunlardan başqa isbatlar, 

ideyalar və hökmlər haqqında da şagirdlərə yeri gədikcə məlumat vermək lazımdır. 

Tərif vermə üsulları (biz bunlardan birindən danışdıq) və buna aid olanları bilmək 

lazımdır. Riyazi anlayışlar və onların tərifləri üzərində çox düşünmək şagirdlərin 

mühüm məşğələlərindən olmalıdır. Bu da ən yaxşı ümumiləşdirmədir. 

Riyazi anlayışların tərifinin və teoremlərin öyrənilməsi tədrisdə xüsusi yer 

tutur. Deduktiv sistemi kimi riyaziyyatın mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 

əsas anlayışlar müstəsna olmaqla, bütün anlayışlar bilavasitə təriflə daxil edilir. 

Tərifdə anlayışın, çox vaxt onun əlamətləri adlanan, bəzi səciyyəvi xüsusiyyətləri 

göstərilir ki, həmin xüsusiyyətlərə əsasən verilmiş obyekt və ya münasibətin bu 

anlayışın həcminə daxil olub-olmadığını müəyyən etmək mümkündür. Tərif 

verilən anlayışın qalan xassələri onun haqqında baxılan teoremlərlə müəyyən 
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edilir. Bunlardan birincisi verilmiş anlayışın varlığı üçün kafi şərti, digəri isə zəruri 

şərti verir. Anlayışın tərif və teorem vasitəsi ilə ifadə edilən əlamətləri adətən 

müxtəlif məntiqi əməliyyatlarla (bağlayıcılarla) bağlanan müəyyən sadə 

mülahizələrdən ibarət olur. Hər bir tərifdə və hər bir teoremin şərtində uyğun 

anlayışın varlığının kafi şərtini verən əlamətlər “və” bağlayıcısı ilə əlaqədardır, 

başqa sözlə konyuksiya əmələ gətirir. Bu səbəbə görə verilmiş obyektin (və ya 

münasibətin), uyğun anlayışın həcmini təşkil edən obyektlər (münasibətlər) 

çoxluğuna daxil olub-olmadığını müəyyən etmək üçün onun bütün əlamətlərinin 

tərifdə bu və ya bu teoremlərin birinin şərtində ödənildiyini göstərmək kifayətdir. 

Müəyyən obyekt və ya münasibətin verilmiş anlayışın həcmini təşkil edən uyğun 

obyektlər və ya münasibətlər çoxluğuna daxil olduğunu müəyyən etməyə imkan 

verən fəaliyyət alt anlayışların yekunlaşdırılması adlanır. Məsələn, həmin prosesdə 

demək olar ki, həmişə müəyyən obyekt və ya münasibətin uyğun anlayışın 

həcminə daxil oduğunu müəyyən etmək lazım gəlir ki, sonra bu anlayışın 

varlığının zəruri şərtindən ibarət teoremi ona tətbiq etmək mümkün olsun. Məhz bu 

yolla verilmiş obyekt və ya münasibətin məlum xassələrinə əsasən onların başqa 

yeni xassələri müəyyən edilir. Hər hansı riyazi anlayış haqqında bir və ya daha çox 

tərif məlumdursa və onun varlığı üçün kafi şərti verən teoremlərə baxılırsa, onda 

bu təriflərdəki və teoremlərdəki ayrı-ayrı əlamətlər konyunksiyaları dizyunksiyalar 

əmələ gətirir. Odur ki, alt anlayışların yekunlaşdırılmasını alqoritmləşdirmək olar. 

Bu məqsədlə təriflərdəki və uyğun teoremlərdəki ayrı-ayrı əlamətlər 

konyunksiyalarını öz aralarında “və ya” bağlayıcısının tətbiqi ilə mürəkkəb 

mülahizədə əlaqələndirmək kifayətdir. İndi hər bir konyuksiyadakı əlamətləri heç 

olmasa birini müəyyən etməklə yoxlamaq kifayətdir. 

Anlayışın varlığının kafi şərti verilən ayrı-ayrı tərif və teoremdə ifadə edilən 

həmin anlayışın əlamətləri dizyunksiyalarından ibarət belə mürəkkəb mülahizəyə 

uyğun anlayışın genişlənmiş tərifi deyilir. Təlim prosesində uyğun anlayışın 

varlığının kafi şərtini verən bütün teoremlərə dərhal baxılmadığından, onarın 

genişlənmiş tərifi tədricən müəyyənləşdirilir. 

Nümunə üçün paraleloqramın “cinsdən növə” tip genişlənmiş tərifini 
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göstərək. 

1) CDAB  (P1) və BCAD (P2); 

və ya  

2) CDAB  (P1) və CDAB = (P3); 

və ya  

3) CDAB = (P3) və BCAD=  (P4); 

və ya  

4) OCAO = (P5) və ODBO=  (P6) və O AC və BD dioqanallarının kəsişmə 

nöqtədirsə (P7) onda ABCD dördbucaqlısı paraleloqramdır. Bu genişlənmiş tərifi 

qısa belə yazmaq olar: ( ) ( ) ( ) ( )[ ] PPPPPPPPPP ⇔∧∧∨∧∨∧∨∧ 765433121  

Bu mülahizələr məntiqinin ( ) ( )[ ] ( )[ ]qPPqPqP ⇒∨⇔⇒∧⇒ 2121  qanununa 

əsasən doğru olacaqdır. 

Dördbucaqlısının “paraleloqram olmaq” xassəsini P(x) predikatı ilə işarə 

etsək, onda cins “dördbucaqlı” anlayışının həcmini təşkil edən M çoxluğunda 

verilmiş məntiqi funksiya alırıq. “Paraleloqram” anlayışının hər bir əlamətinə də 

həmin M çoxluğunda verilmiş məntiqi funksiya kimi baxmaq olar. Çünki hər bir 

əlamət M çoxluğunun müəyyən alt çoxluğunun xassəsini verir. Bu məntiqi 

funksiyaları ( ) ( ) ( ) ( )xPxPxPxP n...,,,, 321  ilə göstərsək, onda paraleloqramın tərifini 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )xPxPxPxPxP n∧∧∧∧⇔ ...321  şəklində yazmaq olar. Onda ixtiyari, lakin qeyd 

edilmiş 1x  dördbucaqlısı haqqında  

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )[ ] ( )1171615141313111211 xPxPxPxPxPxPxPxPxPxP ⇒∧∧∨∧∨∧∨∧  

mülahizəsini alırıq ki, bu da onu təşkil edən dizyunksiyalardan, heç olmasa, biri 

doğru olduqda doğrudur. Bu halda hökm etmək olar ki, ixtiyari, lakin qeyd edilmiş 

dördbucaqlı “paraleloqram” anlayışının həcmini təşkil edən çoxluğa daxildir. 

Yuxarıda obyekt haqqında deyilənlərin hamısını, indi artıq ikiyerli, üçyerli və daha 

çox yerli predikatdan istifadə edərək münasibət haqqında təkrar etmək olar. 

Yuxarıda uyğun anlayış varlığının kafi şərtini verən teoremlərin tətbiqinə də 

baxdıq. İndi verilmiş anlayışın (məsələn, paraleloqramın) varlığının zəruri şərtini 

göstərən teoremlərə baxaq. 
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“Paraleloqram olmaq” predikatını ( )xP -lə, bu predikatın təyin olduğu 

çoxluğu isə M ilə işarə edək. “Paraleloqram”-ın hər bir zəruri xassəsinə M 

çoxluğunda təyin olunmuş məntiqi funksiya kimi baxmaq olar. Çünki bu məntiqi 

funksiyaların hər birinin doğruluq çoxluğu M-in hər hansı alt çoxluğundan 

ibarətdir. Bu məntiqi funksiyaları ( ) ( ) ( )xqxqxq n,...,, 21  ilə işarə etsək, onda 

paraleloqramın xassələri genişlənmiş teoremi belə yazmaq olar:  

( ) ( ) ( ) ( )xqxqxqxP n∧∧∧⇒ ...21  

İxtiyari, lakin qeyd edilmiş 1x  dördbucaqlısı “paraleloqram”-ın həcminə 

aiddirsə, onda məntiqin ( ) ( )[ ] ( )( )2121 qqPqPqP ∧⇒⇔⇒∧⇒  qanununa əsasən inana 

bilərik ki, 1x  dördbucaqlısı nqqq ,...,, 21  xassələrini ödəyir. 

Xassələr haqqında analoji genişlənmiş tərif və teoremləri məktəb riyaziyyat 

kursunun başqa anlayışları (parçaların, üçbucaqların bərabərliyi, düz xətlərin 

paralelliyi, düzbucaqlı, romb, kvadrat, trapesiya, düz xətt və müstəvilərin 

paralelliyi, müstəvi, kvadrat tənliyin kökləri, artan və azalan funksiyalar və s.) 

üçün də qurmaq olar. 

Riyaziyyatın öyrənilməsi prosesində mümkün qədər, baxılan materialın 

genişlənmiş tərif və teoremləri kimi məntiqi quruluşu tez-tez tətbiq etmək 

məqsədəuyğundur. 

Təlimdə genişləndirilmiş tərif və teoremlərin – xassələrin rolunu daha yaxşı 

başa düşmək üçün aşağıdakıları qeyd edək. Ənənəvi metodikada anlayışın tərifini 

verdikdən sonra, içərisində əlamətlər teoremləri ilə yanaşı xassələr – teoremləri də 

olan, tamamilə təsadüfən seçilmiş teoremlərə baxılmışdır; bu zaman bu və ya digər 

teoremlər məntiqi yaradılmış sistem təşkil etməmişdir. Odur ki, bu və ya başqa 

teoremi məsələlər həllinə tətbiq edərkən, şagirdlərin yalnız az bir hissəsi baxılmış 

anlayışları və ya onlara aid teoremləri yeni məsələlərin həllində, yaxud teoremlərin 

öyrənilməsində müstəqil istifadə edə bilmirlər. 

Təlim prosesində hər hansı anlayışın bütün daha geniş tərifini və ya bütün 

daha geniş teoremlər – xassələr çoxluğunu qurmaqla anlayışın onun tərifində əks 

olunan xassələri ilə və yalnız bu anlayışa aid olan başqa xassələri arasındakı üzvi 
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əlaqəni müəyyən edə bilərik. 

Verilmiş konkret obyektin baxılan anlayışın həcminə daxil olduğunu isbat 

etməklə, şagirdlər öyrəndikləri anlayış haqqında biliklərini, bu biliklərin həcmini 

və deməli, onların tətbiqi imkanlarını genişləndirmiş olurlar. Odur ki, anlayışların, 

aksiom və teoremlərin öyrənilməsi prosesində şagirdlərlə birlikdə müntəzəm 

olaraq mühüm riyazi anlayışların genişləndirilmiş tərifləri və ya xassələri teoremlə-

rindən ibarət tamamlayıcı “siyahı” tərtib etmək məsləhətdir. Təbii olaraq “siyahı” 

tərtibini hərfən başa düşmək lazım deyil, bu iş faydalıdır, lakin bu zaman uyğun 

təkliflərin ifadəsini yazdırmaq məcburi deyil. 

Öyrənilən materialın şagirdlərin şüurunda məntiqi təşkili ilə yanaşı, anlayış 

və teoremlərlə yuxarıda göstərilən metodla işləmək riyazi nəzəriyyənin özünün 

mənimsənilməsi prosesini daha mütəşəkkil və təbii edir. Müəllim bu metodikadan 

istifadə edərsə, onun şagirdləri yeni anlayışın daxil edilməsindən və tərifindən 

sonra bu anlayışı başqa yeni vəziyyətlərdə görməyə imkan verən xassələr 

öyrənəcəklər. Bununla da təriflərin və teoremlərin öyrənilməsi şagirdlərə təsadüfən 

bir yerə yığılmış təkliflər şəklində deyil, vahid qarşılıqlı əlaqəli sistemdə verilir. 

3.2.3. Təfəkkürün məntiqi qanunları. Klassik məntiq, fikrin məntiqi 

formalarını, yaxud strukturunu öyrənir. Burada o cümlədən riyaziyyatda bu və ya 

digər fikrin strukturunu açmaq məqsədi ilə müəyyən işarələrdən, simvollardan 

istifadə olunur. Elmə hələ qədimdən dörd məntiqi qanun məlumdur. Bu 

qanunlardan üçü (eyniyyət, ziddiyyət və ya ziddiyyətsizlik, üçüncünü istisna) b.e.ə 

IV əsrdə “antik dövrün Hegeli” yunan mütəfəkkiri Aristotel, kafi əsas qanunu isə 

XVII əsr alman filosofu və riyaziyyatçısı Leybinist tərəfindən kəşf edilmişdir. 

Məntiqin bu qanunları ümumi xarakter daşıyır, çünki bu qanunlar bütün fikir 

prosesində fəaliyyət göstərir, müxtəlif fikri əməliyyatların əsasını təşkil edir. 

Məntiq qanunları (loqika – lat. Loqos – fikir, təfəkkür, ağıl) – bəşər təfəkkürünün 

qanunlarıdır. Bu qanunların hər birinin mahiyyəti məntiq elmində ətraflı şərh 

edilir. Odur ki, biz təkcə onu qeyd etməklə kifayətlənirik ki, həmin qanunlardan ən 

ümumisi kafi əsas qanunudur. Riyaziyyatın tədrisi prosesində bu ümumiliyi nəzərə 

almaq lazımdır. 
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3.2.4. İnduksiya və deduksiya. İdrak prosesində həmişə ümumi biliklərdən 

xüsusi biliklərə doğru deyil, bəzi hallarda xüsusi biliklərdən ümumi biliklərə doğru 

nəticə çıxarırıq. Belə hallarda, ayrı-ayrı xüsüsi halları müşahidə edib, sonra onları 

ümumiləşdirərək, ümumi müddəalar düzəldirik. Deməli, induktiv əqli nəticədə 

təfəkkür prosesi xüsusidən ümumiyə doğru, ayrı-ayrı faktlardan ümumi nəticə 

çıxarılmasına doğru gedir. 

Çox vaxt induksiya müşahidə ilə başlayır. Bioloq quşların həyatını, kimyaçı 

kristalların formasını müşahidə edə bilər. Riyaziyyatçı ədədlərin xassələrini izləyir. 

Ədədlər üzərində müşahidə etmək istəyiriksə, onlarla maraqlanmalı, onları 

öyrənməliyik. Tək və cüt ədədləri bir-birindən fərqləndirməli, kvadrat və sadə 

ədədləri müəyyənləşdirməliyik. Bu sahədə kifayət qədər bilik əldə etdikdən sonra 

ədədlərə aid daha maraqlı nəticələr müəyyən edə bilərik. Fərz edək ki, 3+7=10, 

3+17=20, 13+17=30 münasibətləri ilə qarşılaşırıq və bunlar arasında bəzi 

oxşarlıqları müəyyənləşdirə bilirik. Fikrimizə gəlir ki, 3, 7, 13 və 17 ədədləri sadə 

və tək ədədlərdir. İki sadə tək ədədin cəmi mütləq cüt ədəddir. Doğrudan da 10, 20, 

30 cüt ədədlərdir. Başqa cüt ədədlər haqqında da belə demək olarmı? İki sadə tək 

ədədin cəmi olan birinci cüt ədəd vardır: 3+3=6. Sonra da müəyyən edirik ki: 

3+5=8, 10=3+7=5+5, 12=5+7, 14=3+11=7+7, 16=3+13=5+11. Həmişəmi belə 

davam edəcəkdir? 

Müşahidə etdiyimiz xüsusi hallara əsasən belə bir ümumi təklif alırıq:  4- 

dən böyük ixtiyari cüt ədədi iki sadə tək ədədin cəmi şəklində göstərmək olar. 

2 və 4 ədədlərinin müstəsna olması ilə həmin təklifi belə ifadə edə bilərik: 

sadə ədəd və onun kvadratı olmayan ixtiyari cüt ədədi iki sadə tək ədədin cəmi 

kimi göstərmək mümkündür. Beləliklə, biz fərziyyə irəli sürdük və onu induk-

siyanın köməyi ilə tapdıq. Başqa sözlə həmin fərziyyə bizdə ayrı-ayrı xüsusi 

misallarda göstərilmiş müşahidə nəticəsində yarandı. Lakin bu göstərişlər kifayət 

qədər güclü deyil. Göstərilən təklifə inanmaq üçün çox cüzi əsasımız var. Ancaq 

bir fakta əsasən təsəlli tapa bilirik. Bu da ondan ibarətdir ki, ilk dəfə böyük 

riyaziyyatçı Qoldbax 250 il bundan əvvəl ciddi əsaslandırma vermədən həmin 

təklifi söyləmişdir. 
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Qoldbaxın fərziyyəsi doğrudurmu? Hələ bu günə qədər həmin suala cavab 

verən olmamışdır. Böyük riyaziyyatçıların uzun müddət tədqiqat aparmalarına 

baxmayaraq Qoldbaxın fərziyyəsi 1 Eylerin vaxtında olduğu kimi qalır. Əvvəlki 

misalda induksiya üçün xarakterik olan addımı anlamağa çalışaq. Əvvəlcə bəzi 

oxşarlıqları göstərək. 3, 7, 13 və 17 sadə, 10, 20, 30 isə cüt ədədlərdir. Deməli üç 

3+7=10, 3+17=20, 13+17=30 münasibətləri arasında analogiya vardır. Sonrakı 

addım ümumiləşdirmədir. Dörd (3, 7, 13 və 17) ədəddən bütün cüt olmayan 

ədədlərə; 10, 20 və 30 ədədlərindən isə bütün cüt ədədlərə və sonra mümkün olan 

aşağıdakı ümumi münasibətə keçdik. Cüt ədəd= sadə ədəd+sadə ədəd. 

Beləliklə, ümumi bir təklif dedik. Lakin bu yalnız fərziyədir və müəyyən 

sınaqlar nəticəsində alınmışdır. Yəni həmin təklif isbat edilməyib, onun həqiqət 

olduğunu demək olmaz. Ancaq bu həqiqətə yaxınlaşmaq yoludur. Belə fərziyyə, 

fakt “həqiqətlə” çox əlaqədardır. Bu fərziyyə bir sıra konkret 10, 20, 30 eləcə də 6, 

8, 12, 14, 16 ədədləri üçün doğrudur. Bu misalla induksiyanın birinci pilləsindəki 

ümumiləşdirməni göstərdik. Həmin pillədəki ümumiləşdirmə köməkçi və ya 

yönəldici əlaqədir. Şagirdlərə isbat edilməmiş hökmə inanmamağı tərbiyə 

etməliyik. Hətta görkəmli alim tərəfindən söylənilmiş hökmün doğru və ya 

yalanlığı isbat edilməlidir, yoxlanılmalıdır. Məsələn, 60 ədədini araşdıraq. Eylerin 

dediyi kimi “yalançı eksperiment” aparaq. Bu ədəd cütdür. O, iki sadə ədədin 

cəmidirmi? 60=3+sadə ədəd; 60=5+ sadə ədəd münasibətləri doğru deyil, çünki 57 

və 55 sadə ədədlər deyil. Eksperiment belə getsə fərziyyəmiz düz olmaz. Lakin 

sonrakı 60=53+7 sınağı nəticəsində 53 ədədinin sadə olduğunu alırıq. Deməli 

fərziyyəmiz daha bir halda da doğru çıxdı. Əks nəticə Qoldbax fərziyyəsinin 

taleyini birdəfəlik həll etmiş olardı. Verilmiş cüt ədədə qədər bütün sadə ədədləri, 

məsələn 60-a qədər olan sadə ədədləri yoxlasaq, heç vaxt fərziyyənin əks 

istiqamətində hərəkət etmədən onu iki sadə ədədin cəmi şəklində göstərə bilərik. 

Fərziyyənin 60 ədədi üçün doğru olduğunu sübut etməklə yenə də müəyyən 

nəticəyə gəlmək olmaz. Bir misalla teorem isbat edilmir. Yenə 60 ədədinə baxaq. 

                                                 
1  Lakin bu haqda böyük rus riyaziyyatçısı J.M.Vinoqradovun xidmətlərini unutmaq olmaz. O, 1937- ci ildə isbat 
etmişdir ki, “kifayət qədər böyük hər bir cüt ədəd üç sadə ədədin cəminə bərabərdir”. Bu Qoldbax-Eyler 
probleminin tək hal üçün həlli adlanır. 
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3, 5 və 7 sadə ədədlərini yoxladıqdan sonra 30-a qədər olan qalan sadə ədədləri 

yoxlaya bilərik (aşkardır ki, daha yoxlama lazım deyil, çünki cəmi 60-a bərabər 

olan iki sadə ədəddən biri 30-dan kiçikdir). Beləliklə 60-ın sadə ədədlərin cəmi 

şəklində göstərilməsinin bütün hallarını alırıq:  60=7+53=13+47=17+43=19+41= 

=23+37=29+31. Başqa cüt ədədləri də bu qayda ilə araşdıra bilərik. Nəticədə 

aşağıdakı cədvəli alarıq: 

6=3+3; 8=3+5; 10=3+7=5+5; 12=5+7; 14=3+11=7+7; 16=3+13=5+11; 

18=5+13=7+11; 20=3+17=7+13; 22=3+19=5+17=11+11; 24=5+19=7+17=11+13; 

26=3+23=7+19=13+13; 28=5+23=11+17; 30=7+23=11+19=13+17. 

Fərziyyə burada nəzərdən keçirdiyimiz bütün hallarda sübut edildi. Cədvəli 

uzadan hər bir dəlil fərziyyəni qüvvətləndirir, onu daha inamlı edir və həqiqətə 

uyğunluğunu dərinləşdirir. Əlbəttə, belə dəlillər nə qədər çox olsa da, yenə də 

fərziyyəni isbat etmir. Topladığımız müşahidələri müqayisə edib tutuşdurmalıyıq. 

Ola bilsin ki, fərziyyənin isbatı üçün həmin faktlar içərisində gizlənmiş bir açar 

tapılsın. Baxdığımız haldakı cədvəldə bizə lazım olan və kömək edə biləcək açarı 

tapmaq çətindir. Baxmayaraq ki, cədvələ əsasən fərziyyənin mənasını aydın başa 

düşmək olur. Cədvəl göstərir ki, verilmiş cüt ədədi neçə üsulla sadə tək ədədlərin 

cəmi kimi göstərmək olar. Məsələn, 6-nı bir, 30-u üç üsulla sadə ədədlərin cəmi 

şəklində göstərmək mümkündür. 2n cüt ədədinin bu qayda ilə tək ədədlərin cəmi 

şəklində göstərilməsinin sayı göründüyü kimi “düzgün olmayaraq artır”. 

Qoldbaxın fərziyyəsi göstərir ki, belə ayırmanın sayı heç vaxt sıfır olmur.  

Tədqiq etdiyimiz xüsusi halları iki qrupa ayıra bilərik: 1) fərziyyəni ifadə 

edənə qədər və 2) onu ifadə etdikdən sonra nəzərdən keçirdiyimiz hallar. 

Bunlardan birincisi bizi fərziyyəni deməyə yönəltdi, ikincisi isə onu möhkəm-

ləndirdi. Hər iki hal fərziyyə və “fakt” arasında müəyyən əlaqə yaradır. Yuxarıdakı 

cədvələ əsasən “yönəldici” və “möhkəmləndirici” arasındakı toxunma nöqtələrini 

fərqləndirmək çətindir. Yenə əvvəlki mühakiməmiz üzrə induksiya prosesi üçün 

xarakterik olan cəhətləri qeyd etməyə çalışaq. Fərziyyəni deyərkən onun doğru və 

ya yalan olmasını aşkar etməyə cəhd göstərək. Bir neçə xüsusi misallardan 

yaranmış, çox güman ki, doğru olan fərziyyəmiz ümumi xarakterli müddəa olmuş-
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dur. Başqa bir neçə xüsusi halları da araşdırdıq. Bütün nəzərdən keçirdiyimiz 

misallar üçün fərziyyənin doğruluğunu bildikdən sonra ona inamımız artdı. 

Əlbəttə, bu doğru hərəkətdir. Bu qayda ilə hərəkət etməklə belə bir prinsip qəbul 

edirik: fərz edilən ümumi müddəa, yeni xüsusi hal üçün doğrudursa, o daha 

inandırıcıdır. İnduksiya prosesinin əsası bu prinsipdirmi? Bu suala cavab vermək 

üçün izahatı davam etdirək. Biz bəzən təcrübədə asanlıqla yoxlanıla bilən bəzi 

məlumatların tədqiqində çətinlik çəkirik. Şərait və ya bir təsadüfi hal belə bir 

ağılsızlığa yol verməyə də bilər. Lakin elmdə bu və ya digər tədqiqatda hadisələrə 

tamamilə başqa cür yanaşılır. İnduktiv yolla yanaşılır. Bu yanaşmanın məqsədi 

düşüncəmizi təcrübəmizə mümkün olan dərəcədə uyğunlaşdırmaqdır. Bu faktik 

mövcud olana üstünlük verməyi tələb edir. O, müşahidədən ümumiləşdirməyə 

qalxmağı və bu da geniş ümumiləşdirmədən, daha konkret müşahidələr etmək üçün 

hazır olmağı tələb edir. 

Hadisələrə induktiv yanaşma min dənə müxtəlif qiymətlər üçün “ola bilər” 

və “mümkündür” deməyi tələb edir. O, bir çox başqa şeyləri və xüsusən üç tələbi 

irəli sürür: 1) Obyekt və münasibətlər haqqındakı hər bir təsəvvürümüzü yenidən 

yoxlamağa hazır olmaq; 2) biliklərimizi lazım gələn hər bir şəraitdə dəyişə bilmək; 

3) düşüncəmizi kifayət qədər əsas olmadan ixtiyari şəkildə dəyişməmək. 

Bu prinsiplər kifayət qədər aşkardır. Lakin onlara əməl edə bilmək adamdan 

qeyri-adi qabiliyyət istəyir. Birinci prinsip adamdan cəsarətli, ikinci düzgün və 

üçüncü təmkinli ağıla malik olmağı tələb edir. Bunların insanda olması isə çox 

yüksək mənəvi dəyərdir. İnduksiya prosesinin əsas prinsiplərini göstərdik. İndi 

onun təklif edilmiş məsələnin həlli üsulunun və ya hər hansı teoremin isbatına 

tətbiqinə diqqəti cəlb edək. Bu, induksiyanın məktəb riyaziyyat kursunun 

öyrənilməsindəki rolunu göstərmək cəhətdən daha faydalıdır. Həmin işin 

mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məsələnin əvvəlcədən nəzərdən keçirdiyimiz xüsusi 

halları, bizi həmin məsələnin ümumi halda həllini tapmağa gətirə bilər. Fərz edək 

ki, hər hansı nisbətən çətin məsələni həll etməliyik. Həmin həlli axtarmağa sualla 

başlayırıq: “Hansı xüsusi hallar üçün bu məsələni həll edə bilərik?” Belə xüsusi 

halı tapa bildikdən sonra başqa yeni sual qoyuruq: “Bu həllərdən istifadə edərək 
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(yaxudda əldə edilmiş təcrübəyə əsasən) daha ümumi məsələni (və ya yenə xüsusi 

halda verilmiş məsələni) həll edə bilərikmi?” Belə mühakimə verilmiş məsələnin 

həlli yolunun tapılmasına qədər davam etdirilir. Bu cəhətdən iki məsələni 

araşdıraq.  

1 (V-Xs). İki qutunun birində m, digərində isə n kürə vardır (m>n). İki nəfər 

növbə ilə qutulardan kürə çıxarır. Onlara hər dəfə ixtiyari miqdarda, lakin qutuların 

birindən, kürələr çıxarmağa icazə verilir. Axırıncı kürələri qutudan çıxaran oyunu 

udmuş hesab edilir. Oyunu əvvəl başlayan uduzmamaq üçün necə oynamalıdır? 

Bu məsələnin həlli ilə əlaqədar şagirdlərə demək olar ki, get-gedə 

çətinləşdirmək şərtilə xüsusi halları nəzərdən keçirsinlər. Həm də xüsusi hal üçün 

alınmış hər bir məsələni onlara ifadə etdirmək lazımdır. Bundan sonra təklif 

edilmiş məsələni asanlıqla həll etmək olar. Məsələn, belə halları nəzərdən 

keçirmək məsləhətdir: n=0, m=1; n=0, m=2; n=0, m – ixtiyari; n=1, m- ixtiyari; 

n=2, m-ixtiyari; n-ixtiyari, m- ixtiyari (m>n). Bundan sonra şagirdlər qoyulmuş 

sualın düzgün cavabını deyə bilər. Birinci oyunçu özünün hər bir gedişində 

qutudakı kürələrin sayını bərabərləşdirməlidir.  

2 (VIII s). Düzgün ABC üçbucağının konturu və ya daxilində yerləşən 

ixtiyari M nöqtəsinin bu üçbucağın tərəflərindən olan məsafələri cəmi, həmin 

nöqtənin vəziyyətindən asılı olmayan, sabit kəmiyyətdir. Bunu isbat edin. 

Məsələni üçbucağın sahəsi düsturundan istifadə etməklə asanlıqla həll etmək 

olar. Şagirdlər həmin düsturu bilmirsə, onda məsələ bir qədər çətinləşir. Lakin 

induktiv mühakimənin tətbiqi işi asanlaşdırır. Bu mühakimənin tətbiqinin 

mümkünlüyü barədə isə müəllimin göstərişi lazımdır. Lakin bu yolu şagirdlərin 

özlərinin tapa bilməsi daha yaxşıdır. Şagirdlərin aşağıdakı hallara baxmaları 

zəruridir: a) M üçbucağın təpə nöqtəsidir; b) M üçbucağın tərəfi üzərindədir 

(məsələn, BC tərəfi) M nöqtəsindən MN║AC çəkib A/=MNxAB götürsək onda M 

nöqtəsi A/BM üçbucağının təpə nöqtəsi olur. Beləliklə, bu hal, əvvəlkinə gətirilir. 

b) M nöqtəsi ABC-nin daxilində götürülmüş ixtiyari nöqtədir (ümumi hal). 

MN║AC çəkək. Sonra A/=MNxAB, C/=MNxBC nöqtələrini və A/BC/ üçbucağını 

nəzərdən keçirək. Onda bu hal da b)-yə gətirilir. Şagirdlərin diqqətini bu cəhətə 
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yönəltmək lazımdır ki, məsələni həll edərkən əvvəlcə M nöqtəsini üçbucağın 

konturu üzərində götürdük (a və b hallarında). Bu təsadüfi deyildir. İnduksiyanın 

köməyi ilə məsələlərin həlli üsulunu axtararkən müxtəlif  “kənar” hallara diqqət 

vermək məqsədəuyğundur. Tədqiqat induksiyanın tətbiqi bəzi məsələlərin həlli 

zamanı riyazi qanunauyğunluqları tapmaqda çox vaxt faydalı olur. Bu halda 

əvvəlcədən baxılan məsələnin xüsusi hallarına baxılması (şərti dəyişməklə) onun 

ümumi metodla həllinin tapılmasına gətirə bilər. Xüsusən mürəkkəb və ya yeni, 

habelə qeyri-adi şəkildə qoyulmuş məsələlərin həlli zamanı bu metoddan istifadə 

faydalıdır. Məsələn, “heç bir üçü bir düz xətt üzərində olmayan n nöqtədən neçə 

düz xətt keçirmək olar?” məsələsi bu cəhətdən maraqlıdır. Xüsusi hallara baxmaqla 

müəyyən etmək olar ki, axtarılan düz xətlərin sayı 1-dən (n-1)-ə qədər natural 

ədədlərin cəminə bərabərdir: 

1+2+...+(n-1)=
2

)1( −nn  

Deduksiya (lat. Deduktio – nəticə çıxarma) elə təfəkkür formasıdır ki, 

burada yeni fikir özündən əvvəlki fikirlərdən təmiz məntiqi yolla (yəni məntiq 

qanunları əsasında) çıxarılır. Nəticə çıxarmaq məqsədilə müəyyən hökmlərdən 

istifadə edilir və yeni bilik alınır. Fikrin belə ardıcıllığı yekun biliyi adlanır. Nəticə 

biliyinin hər bir komponenti ya əvvəllərdə sübut edilmiş fikir, aksiom və ya 

hipoteza olur. Deduksiya – mühakimələrdə, isbatlarda bir hökm digərindən konkret 

məzmundan asılı olmayaraq onların forması, quruluşu arasındakı müəyyən əlaqəyə 

əsasən çıxarılan formal xarakterli məntiqi əqli nəticədir.  

Elmin və həyatın müxtəlif sahələrinə tətbiq edilən, tamamilə fərqli 

mühakimələr eyni bir formada ola bilər. Budur: 1) kvadrat – rombdur, romb isə 

paraleloqramdır, kvadrat paraleloqramdır; 2) natural ədədlər tamdır, tam ədədlər – 

rasionaldır, deməli natural ədədlər rasionaldır; 3) söyüd ağacdır, ağac bitkidir, 

deməli söyüd bitkidir, hökmləri məzmunca müxtəlif olsalar da, formaları 

(quruluşu) eynidir və onların hamısını çoxluqlar cəbri dilində  

CA
CBBA

⊂
⊂⊂ ,                                                         (1) 

sxemi (çıxarılış qaydası) şəklində yazmaq olar. (1) sxemi üzrə qurulmuş 1)-3) 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 175

təkliflərində və ixtiyari məzmunlu bütün mümkün 

konkret mühakimələrdə nəticələrin doğruluğu  

(şərtin doğruluğuna əsasən nəticənin doğruluğu) 

mühakimələrin məzmunu ilə deyil, şərt və nəticənin  

forması ilə müəyyən edilir və daxilolma münasibətinin 

tranzitivliyi xassəsi ilə əsaslandırılır ki, bu da Eyler  

diaqramı vasitəsilə əyani təsvir olunur (şəkil 5). 

Mahiyyətcə 1) mühakiməsi “kvadrat paraleloqramdır” təklifinin, kvadrata 

bucaqları düz olan romb kimi tərif veririksə, isbatıdır. Bu isbatı üç ardıcıl təklif 

şəklində yaza bilərik: 1/) kvadrat rombdur (tərifə görə), 2/) romb – paraleloqramdır 

(tərifə görə), 3/) kvadrat paraleloqramdır. [1) çıxarış qaydasına görə 1/ və 2/-dən]. 

İsbatın axtarılmasında adətən məzmunlu təsəvvürə əsaslansaq da (xassəsi 

isbat edilən obyektlərə), isbatın özü formal xarakter daşıyır, çünki burada, adətən 

qeyri-aşkar şəkildə, yalnız şərt və nəticənin formasını nəzərə alan çıxarış 

qaydasından istifadə edirik. “Natural ədədlər - rasionaldır” və “kvadrat - 

paraleloqramdır” təkliflərinin hər ikisinin isbatları eyni formadadır (quruluşdadır). 

Deduksiyada təfəkkür prosesi ümumilik dərəcəsi çox olan biliklərdən məhdud 

biliklərə, ümumi müddəalardan xüsusi fikirlərə doğru gedir. Deduksiyada ümumi 

müddəalara bir sıra məntiqi qaydaları tətbiq etməklə zəruri nəticələr çıxarılır. 

Riyazi isbatlarda istifadə edilən (qeyri-aşkar şəkildə) çoxlu sayda deduktiv 

mühakimələr – çıxarış qaydaları (ənənəvi məntiq istilahlarında “deduktiv əqli 

nəticələr” vardır. Daha çox tətbiq olunan bir sıra məntiq qaydalarını göstərək). 

Y
XYX ,⇒  (modus ponenus)-nəticə qaydası; 

X
YYX ,⇒  (modus tollens); 

XY
YX

⇒
⇒  - əks mövqe qaydası; 

YZX
ZYX

⇒∧
⇒∧ -genişlənmiş əks mövqe qaydası; 

ZX
ZYYX

⇒
⇒⇒ , - sillogizm qaydası. 

   C 

   B 
 A 

   Şəkil 5. 
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Bu çıxarış qaydaları mülahizələr cəbri dilində yazılıbdır [190(2)]. Çoxluqlar 

cəbri dilində (və ya predikatlar məntiqində) asanlıqla, ifadə edilən bir sıra başqa 

çıxarış qaydaları da geniş tətbiq edilir: 

∅=∩
∅=∩⊆

CA
CBBA ,   (Bütün A-lar B-dir; heç bir B C deyil; beləliklə heç bir A 

C deyil)  
∅≠∩
⊆∅≠∩

CA
BCBA ,  (Bəzi A-lar B deyil; bütün C-lər B-dir; beləliklə bəzi A 

C deyil) və ənənəvi məntiq istilahları ilə “qəti sillogizmin modusları” adlanan 

başqaları [190(2)].  

Deduksiyada obyektiv gerçəklikdəki təkcə, xüsusi və ən ümumi olan, obyekt 

və hadisələrin əlaqəsi, münasibəti əks olunur. Buna görə də deduksiya reallığı dərk 

etməyin səmərəli tədqiqat metodudur. Bu baxımdan riyazi obyektlərə, münasi-

bətlərə yanaşmaq, ümumiləşdirməklə onları dərk etmək məqsədilə deduksiyanın 

xüsusi qaydalarından istifadə olunur. Deduktiv metodun riyaziyyatda xüsusi 

əhəmiyyəti vardır. Məlumdur ki, bütün sübut olunmuş riyazi müddəalar, düsturlar, 

teoremlər deduksiyanın köməyi ilə müəyyən sistem daxilində aksiomlardan, 

əvvəldən isbat edilmiş faktlardan məntiqi yolla çıxarılır. Bəzən deduksiya ümumi 

müddəa, qayda və qanunlardan konkretə keçid prosesində materialın şərhi gedişi 

kimi başa düşülür. Belə anlama tərzi deduksiyanın idrakı-elmi əhəmiyyətini 

azaldır. Deduktiv əqli nəticənin tipik və çoxişlənən növlərindən biri sillogizmidir. 

3.2.5. Riyazi induksiya metodu. İbtidai məktəbdə şagirdlər natural ədədlər 

üzərində dörd əmələ aid müəyyən təcrübə qazanırlar. Hesab kursu və cəbrin 

başlanğıcında natural ədədlər haqqında alınmış məlumatlar təkrarlanır və 

sistemləşdirilir. Bu məqsədlə, çox vaxt örtülü də olsa, “çoxluq”, “çoxluğun 

ünsürləri”, “mənsubiyyət” kimi anlayışlardan istifadə olunur. Belə anlayışların 

məzmunu konkret misallarla açılır. 

Müasir riyaziyyatın müxtəlif bölmələrində riyazi induksiya adlanan isbat 

metodundan istifadə olunur. Məktəb riyaziyyat kursunda da bu metoddan istifadə 

etmək lazım gəlir. Lakin hazırki proqramda bu metodun öyrənilməsinə az fikir 

verilir. Təcrübə göstərir ki, natural ədədlərlə əlaqədar (V sinifdə) Peano 

aksiomlarını şagirdlərin biliyi səviyyəsində ifadə etmək, təlimin sonrakı müvafiq 
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mərhələsində isə riyazi induksiya metodundan istifadə etmək mümkündür və 

zəruridir. Çünki bir sıra mövzuların (tənliklər, bərabərsizliklər, ardıcıllıqlar və s.) 

tədrisi ilə əlaqədar ümumiləşdirmələr apararkən həmin metoda əsaslanmaq lazım 

gəlir. Adətən bu metodla isbat belə aparılır. Hər hansı T hökmünün bütün natural 

m ədədləri üçün doğruluğunun isbatı lazımdırsa, onda T hökmünün 1 üçün 

doğruluğu yoxlanılır, sonra onun ixtiyari natural n ədədi üçün doğruluğu qəbul 

edilib, n+1 üçün də onun ödənildiyi göstərilir. Bundan sonra T hökmü hər bir 

natural m ədədi üçün doğru sayılır. Göstərilən şərtlərdə T hökmünün ixtiyari 

natural m ədədi üçün doğruluğu induksiya aksiomundan (riyazi induksiya 

prinsipindən) alınır. Hesabın ilkin fərziyyələrinin çox sadəliyi onun əsas 

anlayışlarının nəzəriyyəsini qurmaq üçün başlanğıc olan aksiom və təriflərinin 

seçilməsini çətinləşdirmişdir. Belə qurma üçün XIX əsrin ortalarında H.Qrasman 

toplama və vurma əməllərini təyin edən aksiomlar sistemini vermişdir. Hesabın 

digər fərziyyələri bunlardan məntiqi nəticə kimi alınır. Kommutativlik, 

assosiativlik və distrubutivlik qanunlarının isbatından sonra natural ədədlər 

nəzəriyyəsinin qurulması asanlaşmışdır. 1891-ci ildə İtaliya riyaziyyatçısı C.Peano 

Qrasman nəzəriyyəsini tamamlayaraq hesabın əsas anlayışları sistemini verdi: 

natural ədəd, natural ədədlər sırasında bir ədədin bilavasitə digərindən sonra 

gəlməsi və həmin sıranın ilk həddi (0 və 1). Bu anlayışlar Peanonun beş aksiomu 

ilə bir-birinə bağlıdır: 1) 1 natural ədəddir; 2) hər bir natural ədəddən bilavasitə 

sonra bir natural ədəd gəlir; 3) 1 heç bir natural ədəddən sonra gəlmir. 4) a natural 

ədədi b və c natural ədədlərindən sonra gəlirsə a və c eynidir; 5) hər hansı fərziyyə 

1 üçün doğrudursa və natural n ədədi üçün doğruluğundan n+1 üçün də doğruluğu 

alınırsa, bu fərziyyə bütün natural ədədlər üçün də doğrudur. Buradakı axırıncı 

aksiomu belə də ifadə etmək olar: 1, hər hansı n ədədi ilə birlikdə bilavasitə ondan 

sonra gələn n+1 ədədi daxil olan hər bir natural ədədlər çoxluğu bütün natural 

ədədlər çoxluğu ilə eynidir. 

Doğrudan da, fərz edək ki, M hər biri üçün T hökmü doğru olan natural 

ədədlər çoxluğudur. 1 üçün T hökmü doğru olduğundan bu ədəd (1) M-ə daxildir. 

Bundan əlavə n-in M-ə daxil olması fərziyyəsindən alınır ki, n+1-də M-ə daxildir, 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 178

çünki T hökmü n ədədi üçün doğrudursa, onda isbata əsasən həmin hökm (T) n+1 

ədədi üçün də doğrudur. Odur ki, induksiya aksiomuna görə bütün natural ədədlər 

M-ə daxildir. Beləliklə, T hökmü ixtiyari natural m ədədi üçün doğrudur. 

Məktəbdə natural ədədlər hesabı daha çox əyanilik əsasında öyrənilir. Bu isə 

idrakın empirik səviyyəsinə uyğundur. 

V sinifdə natural ədədlər haqqında ibtidai məktəbdə alınmış məlumatlar 

sistemləşdirilərək genişləndirilir. Burada natural ədədlər riyaziyyat üçün olduqca 

mühüm olan “koordinat şüası”, “tənlik” və “bərabərsizlik” anlayışları ilə 

əlaqələndirilir. Bu zaman koordinat şüası üzərində qurmalar aparmaq yolu ilə 

şagirdlər inanırlar ki, hər bir natural ədədə bir nöqtə uyğundur. Lakin koordinat 

şüasının hər nöqtəsinə natural ədəd uyğun deyil. Bu sonuncuya xüsusi fikir vermək 

lazımdır. Çünki bu ədəd anlayışının genişləndirilməsinin mahiyyətini anlamağa 

kömək edir. Koordinat şüası vasitəsilə natural ədədlər müqayisə edilir, onlar üçün 

bərabərdir, böyükdür və kiçikdir anlayışları müəyyən olunur. Şagirdlərin “verilmiş 

ədəddən sonra gələn”, “verilmiş ədəddən əvvəl gələn” kimi anlayışları 

mənimsəmələri, belə suallara: verilmiş ədəddən bilavasitə sonra, 1-dən başqa, 

verilmiş ədəddən bilavasitə əvvəl neçə ədəd gələ bilər suallarına cavab verməyi 

zəruridir. Ümumiləşdirmə üçün cüt və tək ədədlərin 2n, 2n+1 şəklində yazılışı 

verilir. 

Ümumiləşdirmə məqsədilə riyazi induksiya prinsipinin aşağıdakı ifadəsini 

şagirdlərə öyrətmək lazımdır. Natural n ədədi A(n) hökmü n=1 üçün doğrudursa və 

onun n=k üçün doğru olmasından n=k+1 üçün doğruluğu alınırsa, onda A(n) 

hökmü ixtiyari natural n ədədi üçün doğrudur. Riyazi induksiya metodu adlanan 

isbat metodu bu prinsipə əsaslanır. Riyazi induksiya metodu ilə isbat iki hissədən 

ibarətdir. Birinci hissədə A(1) mülahizəsinin doğruluğu isbat edilir (yoxlanılır). 

İkinci hissədə A(n)-in n=k üçün doğruluğu fərz edilərək onun n=k+1 üçün 

doğruluğu isbat edilir. İsbatın hər iki hissəsi aparılmışdırsa, riyazi induksiya 

prinsipinə əsasən A(n) hökmü ixtiyari natural n ədədi üçün doğrudur. Bəzən n 

dəyişənli A(n) hökmü natural n ədədinin bir sıra qiymətlərində doğru olmur və ya 

mənası olmur. Lakin n=m-dən başlayaraq bütün n ədədləri üçün onun doğruluğunu 
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isbat etmək mümkün olur. Digər tərəfdən A(n)-in doğruluğunu təkcə n-in natural 

qiymətləri üçün deyil, məsələn n-in 0-dan və ya hər hansı mənfi tam 

qiymətlərindən başlayaraq, tam n-lər üçün də isbat etmək lazım gəlir. Belə hallarda 

riyazi induksiya prinsipinin aşağıdakı ümumiləşdirilməsindən istifadə edilir: n tam 

ədəd olduqda A(n) hökmü n=m üçün doğrudursa və ixtiyari n≥m üçün A(k)-dan 

A(k+1) alınırsa, onda A(n) hökmü n≥m-in ixtiyari tam qiymətlərində doğrudur. 

Bu ümumiləşdirilmiş metodla 2n>n2  bərabərsizliyinin n-in hansı 

qiymətlərində ödənildiyini göstərək. n=1 olduqda bu bərabərsizlik ödənir, n=2,3,4 

olduqda isə uyğun olaraq 22=22, 23<32, 24=24 alırıq. İsbat edək ki, həmin 

bərabərsizlik 4-dən böyük ixtiyari n üçün ödənir. n=5 olarsa, onda 25>52. İsbat 

edək ki, k≥5 üçün A(k) hökmündən: 2k>k2, A(k+1) hökmü: 2k+1>(k+1)2 alınır. k≥5 

olduğundan k>1 və k-2>1. Bu bərabərsizlikləri tərəf-tərəfə vurub k(k-2) >1, 

k2>2k+1 alırıq. Odur ki, 2k+1=2·2k>2k2=k2+k2>k2+2k+1=(k+1)2. Deməli 

2k+1>(k+1)2. 

Riyazi induksiya metodu və onun ümumiləşdirməsindən məktəb riyaziyyat 

kursunun digər müvafiq mövzularının tədrisində istifadə etmək olar. Riyazi 

induksiya metodu məktəbdə öyrənilməlidir. Bu ümumiləşdirmənin, xüsusən 

natural ədədlərin, ardıcıllıqların, ən sadə sıraların və s. lazımi səviyyədə tədrisi 

üçün vacibdir. Qəbul imtahanlarda, abituriyentlərə çox vaxt 
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  kimi cəmlərin hesablanmasına aid tapşırıqlar verilir [47]. 

Belə məsələləri həll etmək üçün induktiv yolla qanunauyğunluq müəyyən etmək, 

sonra riyazi induksiya metodu ilə bu ümumiləşdirmənin doğruluğunu isbat etmək 

lazım gəlir. Belə ümumiləşdirmə eləcə də elmi iş yerinə yetirən, fərziyyə irəli 

sürən, onun doğruluğunu göstərmək istəyənlər üçün də səciyyəvidir. 

Riyazi induksiya metodunun məktəbdə IX sinifdən başlayaraq öyrənilmə-

sinin zəruriliyini göstərən faktların sayını artırmaq da olar. 

3.2.6. Riyazi isbatlar. İsbatın axtarılmasının ümumi priyomlarına baxmaq 

şagirdlərin ixtiyari riyazi hökmün əsaslandırılmasını müstəqil aparmaları üçün 

lazımi “alətlə” təmin etməyə imkan verir. Psixologiya öyrədir ki, fənlərin tədrisinə 
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təkcə ayrı-ayrı faktlardan başlamaqla deyil, baxılan tədris fənni üçün xarakterik 

olan ümumi fəaliyyət priyomlarının formalaşdırılmasına da diqqət vermək 

məqsədəuyğundur. 

Məktəb riyaziyyat kursunun tədrisi prosesində: 1) “isbat etməyi bacarmaq”, 

“isbatı axtarmaq” anlayışlarının məzmununu müəyyənləşdirmək, şagirdlərin belə 

bacarıqlara sahib olmalarının səviyyəsini dəqiqləşdirmək; 2) uyğun ədəbiyyatın 

təhlili,müəllimlərin təcrübəsinin öyrənilməsi ilə deduktiv əsasda qurulmuş 

sistematik həndəsə kursunun ilk mövzularının öyrənilməsindən başlayaraq müvafiq 

hökmlərin isbatının ümumi priyomlarını ayırmaq, onların formalaşdırılması 

ardıcıllığını əsaslandırmaq; 3) tədrisdə istifadə edilən priyomların formalaşdırılma-

sında daha məqsədəuyğun təlim metodlarını müəyyənləşdirmək; 4) sistematik 

kursların ilk dərslərindən başlayaraq isbatların axtarılmasının formalaşdırılması 

metodikasını hazırlamaq olduqca zəruridir. Məktəbdə isbat xətti tədricən, əsasən 

məsələ materialı üzrə, gücləndirilir. İsbat etməyi şagirdlərə mənimsətmədən, onlara 

isbata aid məsələləri həll etməyi öyrətmək mümkün deyil. Riyazi fənlərin 

öyrənilməsinin lap əvvəlində düzgün təfəkkür tərzini formalaşdırmaq, şagirdləri 

təlim fəaliyyətinin, baxılan fənn üçün səciyyəvi olan, ümumi priyomları ilə tanış 

etmək lazımdır. Aşağı siniflərdə şagirdlər təlim fəaliyyətlərini təşkil etməyi 

bacarmasalar da, belə təşkilin üsullarını mənimsəmək istəyirlər, lazımi nəticəyə 

gətirə bilən təlim işi priyomlarını bilməyi arzulayırlar. Yuxarı siniflərdə isə 

şagirdlər belə qabiliyyətə malik olmağı daha çox istəyirlər. Xüsusən, deduktiv 

qurulmuş həndəsənin öyrənilməsi ilə isbat və isbatı aparmaq bacarığının nədən 

ibarət olması aydınlaşır. 

İsbatın belə başa düşülməsi hökmün əsaslandırılmasının və isbat etmək 

bacarığının hər birinin üç səviyyəsini ayırmağa imkan verir: mühakimə, dəlillərlə 

əsaslandırma, isbat. İsbatın axtarılması mühakimə səviyyəsində aparılır. İsbata bir 

proses kimi baxarkən onu məsələlərin xüsusi növü kimi ayırırıq. Axtarış, isbatın 

tərtibi onun əsas komponentləridir. İsbat prosesində mərkəzi yeri onun axtarılması 

tutur. Mühakimənin doğruluğunu müəyyən edən lazımi məntiqi əməliyyatları, 

onların ardıcıllığını, əqli nəticələr zəncirini tapmaq isbatı axtarmaq bacarığıdır. Bu 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 181

bacarığa alqoritmik və evristik komponentlər daxildir. Alqoritmik komponentdə 

axtarış təşkil edilir, evristikdə isə o, istiqamətlənir. Evristik komponentlər nəticəni 

almaq üçün həll edənə, əməliyyatın əvvəldən məlum olub-olmamasından asılı 

olmayaraq, isbatın axtarılmasında lazım gəlir. İsbatla əlaqədar fikri fəaliyyət 

bacarığının aşağıdakı səviyyələrini göstərə bilərik: 1) reproduktiv-alqoritmik 

(şagird dərslikdə isbat edilmiş teoremin isbatını tapır); 2) produktiv-alqoritmik 

(dərslikdə isbat edilmiş teoremin isbatı yeni çertyoj və işarələr əsasında 

müəyyənləşdirilir); 3) reproduktiv-evristik (şagird bir qədər əvvəl sinifdə isbat 

edilmiş hökmlərin isbatını verir); 4) produktiv-evristik (şagird yeni qarşılaşdığı 

hökmü isbat edir). 

İsbatın axtarılmasının öyrənilməsinə müxtəlif cəhətdən baxmaq olar. Məktəb 

həndəsə kursunun əvvəlində bu məsələyə daha çox diqqət vermək lazım gəlir. 

Şagirdlər isbatın axtarılmasının evristik priyomları ilə tanışdırlarsa onlar məsələ 

həllində o qədər də çətinlik çəkmirlər. Tanış məsələyə gətirmə, şərtin 

sadələşdirilməsi, xüsusi hallara baxmaq və s. belə priyomlara nümunə ola bilər. 

Lakin bunlar, şagirdlərin isbata aid müəyyən təcrübələri olduqda tətbiq edilə bilər. 

Riyazi fənlərin öyrənilməsinə başlanılan ondan isbatı axtarmaq bacarığının, ilk 

növbədə formalaşdırmaq mümkün olan, ümumi priyomlarını müəyyənləşdirmək 

lazımdır. Məsələ həllinin axtarılması prosesi dairəvi baş verir. Bunu aşağıdakı 

sxemlə təsvir etmək olar. 

 

 

Məsələnin mətninin təhlili  

 

 

 Bu halda isbatı bir neçə üsulla axtarmaq olar (bu isə seçilmiş proqramın 

əsasıdır): 

1) Hökmün mətninin təhlilindən onun nəticəsinə keçmək (hökmün mətninin 

təhlili); 2) hökmün şərtinin təhlili və onun başqa şəkildə ifadə edilməsindən sonra 

nəticəyə keçmək (şərtin genişləndirilməsi); 3) hökmün mətninin təhlilindən və 

Şərtin başqa ifadəsi; 

Məsələdə tələb olunan; 

Tələbin başqa ifadəsi 
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nəticəni başqa şəkildə ifadə etdikdən sonra şərtə keçmək (tələbi genişləndirmək); 

4) hökmün mətnin təhlilindən və gah nəticəni, gah da şərti başqa şəkildə ifadə 

etdikdən sonra nəticəyə keçmək (ardıcıl olaraq nəticə və şərtin təhlili). 

Apardığımız axtarış eksperimenti göstərdi ki, “nəticənin genişləndirilməsi” 

priyomu aşağı sinif şagirdləri üçün çətindir. Odur ki, burada əsas diqqəti isbatı 

qalan üç yolla tapmağı axtarmağın öyrədilməsinə yönəltmək məsləhətdir. 

Nəticənin tam genişləndirilməsi bacarığına sahib olmağa şagirdlər tədricən 

gətirilir. Bunun üçün ardıcıl olaraq gah şərti, gah da nəticəni genişləndirməklə 

isbatın axtarılması məşq edilir. İsbatı axtarmağın yuxarıda göstərilən hər sonrakı 

yolu əvvəlkinin tərkib hissəsidir. Göstərilən priyomların ardıcıl olaraq 

formalaşdırılması şərti belədir: Hökmün mətninin təhlili, onun şərtinin genişlən-

dirilməsi, ardıcıl olaraq şərtin və nəticənin təhlili. İsbatın axtarılması zamanı da 

şagird onun məntiqi strukturunu və necə qurulduğunu bilməlidir. Odur ki, isbatın 

axtarılmasının ümumi priyomlarının formalaşdırılması onun düzünə və dolayı 

metodlarla aparılması üzrə təlim priyomlarının daxil edilməsi ilə eyni zamanda 

yerinə yetirilir.  

Şagirdlərə isbatın axtarılması priyomlarının öyrədilməsi zamanı yerinə 

yetirilməli şərtlərin müəyyənləşdirilməsilə, hər bir priyomun mənimsədilməsinin 

konkret metodikasına baxmaq lazımdır. Bununla əlaqədar təlim işinin priyomları 

müxtəlif ümumilik səviyyəsində ola bilər: hər hansı məsələlər sinfinin həllində 

tətbiq edilən xüsusi priyomlar, geniş, daha əhatəli məsələlər sinfinin həllində tətbiq 

olunan ümumi priyomlar. Spesifik priyomlar biliklərin mənimsənilməsinə 

yönəldilmiş bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasına imkan verir. Ümumi 

priyomlar, daha geniş xarakterli bacarıqların formalaşdırılmasına, biliyin tətbiqi 

üsullarının mənimsənilməsinə yönəldilir ki, bu da daha şüurlu öyrənməyə əsaslı 

təsir edir. Ümumi priyomların lazımi səviyyədə mənimsənilməsi ilə onları digər 

fənlərdə də tətbiq etmək olar. Bu priyomların formalaşdırılması zamanı aşağıdakı 

şərtləri yerinə yetirmək lazımdır. 1) priyoma daxil olan əməliyyatların tam 

sistemini göstərmək; 2) priyomların elementlər üzrə mənimsənilməsini təşkil 

etmək; 3) priyomun tətbiqini onun ilkin göstərilməsi və mənimsənilməsi zamanı 
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genişləndirmək; 4) müxtəlif təlim materialları üzrə formalaşdırma, spesifik 

priyomlara nisbətən, uzun vaxt tələb edir. 5) əsas diqqət sxemlərin, cədvəllərin, 

kartoçkaların, evristik göstərişlərin və s. tətbiqinə verilir; 6) priyomların daxil 

edilməsi dərslikdə isbatı ilə verilən teoremlərlə reallaşdırılır. Şagirdlər priyomları 

müstəqil tətbiq edərkən, onlarda son nəticənin nümunələri olmalıdır. Bu isə 

göstərilən şərtlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədardır.  

İsbat priyomlarının formalaşdırılması dörd mərhələdən keçir: hazırlıq, giriş, 

mənimsəmə, müstəqil tətbiq. 

İsbatın axtarılması və aparılması priyomlarının qısa xarakteristikasını verək. 

1) Hökmün mətninin təhlili. Bu priyomun öyrədilməsindən məqsəd şərt və 

nəticə arasında lazımi əlaqəni tamamlamaqda şagirdlərə kömək etmək, hökmün 

mətninin əvvəlcədən diqqətlə təhlilini vermək bacarığını onlarda formalaşdır-

maqdır. 

2) Şərtin genişləndirilməsi. Bu priyomun formalaşdırılmasından məqsəd 

şagirdlərə bilavasitə verilənlərdən ardıcıl olaraq nəticə çıxarmağı, yeni alınandan 

yeni nəticə çıxarmağı (ikinci nəticə) öyrətməkdir.  

3) Hökmün şərtinin və nəticəsinin ardıcıl təhlili. Baxılan priyomun daxil 

edilməsindən məqsəd şagirdlərə nəticənin yerinə yetirilməsi üçün ardıcıl olaraq 

kafi şərti və şərtdən alınan zəruri şərti tapmağı, habelə ikinci zəruri və kafi şərti 

tapmağı öyrətməkdir. Bu əməliyyatları dəfələrlə aparmaqla şagird isbatı tapır. 

4) İsbatın aparılması üzrə təlim işi priyomları (Düzünə və dolayı isbatlar). 

Bu işin aparılmasından məqsəd şagirdləri isbat metodları, məntiqi əməliyyat tərkibi 

ilə tanış etməkdən ibarətdir.  

İsbatın axtarılmasında şagirdlər hər hansı metoddan istifadə edirlər. Hər bir 

priyomun formalaşdırılmasının konkret metodikasını aşağıdakı ardıcıllıqda şərh 

etmək olar. 

- priyom, onun əməliyyat tərkibi; 

- priyomun formalaşdırıldığı məzmun; 

- onun formalaşdırılması üsulları; 

- formalaşdırmanın meyarı. 
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İsbatın axtarılmasının “hökmün şərtinin genişləndirilməsi” priyomunun 

formalaşdırılması metodikasına baxaq. Ədəbiyyatın təhlili priyomun şagirdlərin 

aşağıdakı blok sxem şəklində daha əyani təsəvvür edə biləcəkləri əməliyyat 

tərkibini müəyyənləşdirməyə imkan verdi.  

 

Hökmün mətnini təhlil etmək (məsələ); 

 

Bilavasitə şərtdən nəticə çıxarmaq; 

 

Nəticə ilə müqayisə etmək; 

 

Lazımi nəticəyə gəldi             Lazımi nəticəyə gəlmədi 

 

İsbatı tərtib etmək   Yeni alınandan yeni nəticə çıxarma 

 

İsbatın axtarılmasının bu priyomu şagirdlər hökmün mətnini təhlil etməyi 

öyrəndikdən və isbat metodları ilə tanış olduqdan sonra daxil edilir. Deduktiv 

qurulmuş həndəsə kursunun öyrənilməsi prosesində bu priyomun formalaşdırılma-

sına aksiomları daxil etdikdən sonra başlamaq məqsədəuyğundur. Bu priyomun 

əvvəlcədən daxil edilməsi o qədər də faydalı deyil, çünki aksiomların öyrənilməsi 

ilə əlaqədar onun eləcə də təriflərin tətbiqinə aid kifayət qədər sadə məsələlər (2-3 

əqli nəticə) həll edilir. Odur ki, şagirdlər adətən məsələnin mətnini diqqətlə təhlil 

etdikdən sonra həlli “görürlər”. 

Hər bir dərsdə şagirdlərin həndəsi biliklərinin həcmi artır, odur ki, bu 

priyomla gec tanış olmaq məqsədəuyğun deyil. Bu halda şərti genişləndirərkən 

nəticələrin sayı artır, bunun ardınca mühakimələrin ardıcıllıq xətti pozula bilər. 

Aksiomlar öyrənildikdən sonra onların və təriflərin əsasında alınan nəticələr sayca 

az ola bilər. Odur ki, məsələ həlli zamanı nəticələri ardıcıl daxil etdikdən sonra 

baxılan hökmün isbatı alınır. 

“Hökmün şərtinin genişləndirilməsi” priyomunun əməliyyat tərkibinin təhlili 
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göstərir ki, hazırlıq mərhələsində nəticə çıxarmanı şagirdlərə öyrətmək lazımdır. 

Priyomun daxil edilməsi mərhələsində onu mənimsəməyin zəruriliyinə şagirdlər 

inana bilməlidirlər. Şagirdlərin priyomun məzmununu, onun məntiqi mahiyyətini 

mənimsəmələri üçün “şərtin genişləndirilməsinin” daxili zamanı isbatın qraf-

sxemindən istifadə etmək faydalıdır. Baxılan priyomu [43] dərsliyi üzrə üçbucağın 

tərəflərini kəsən düz xətt haqqında teoremin öyrənilməsi ilə əlaqədar 

eksperimentdən keçirdik. Priyomu qonşu və qarşılıqlı bucaqların xassələrinin 

öyrənilməsi zamanı möhkəmləndirdik. Qonşu bucaqların xassəsinin isbatının belə 

qraf-sxemi alındı: 

 

( ) ( )baba ,, 1<∨<  qonşu bucaqlardır 

 

 

 

 

 

( )aa ,1<  - açıq bucaqdır 

 

 

( ) 0
1 180, =< aa  

 

 

 

 

 

Priyomun möhkəmləndirilməsi zamanı şagirdlər aparılan əməliyyatları 

adlandırıb, onları qraf-sxemdə qeyd etdilər. Priyomun daha yaxşı mənimsənilməsi 

üçün müxtəlif kartoçkalardan, çap olunmuş vərəqlərdən, xüsusi seçilmiş 

məsələlərdən istifadə edildi. Eksperiment göstərdi ki, şagirdlərin əksəriyyəti (75%-

i) bu priyomu “bucaq” mövzusu ilə əlaqədar mənimsədilər. Sonralar priyomun 

Əməliyyat  Əməliyyat  

a  və 1a   

tamamlayıcı şüalardır 

b  bucaqların ortaq  

şüasıdır 

Əməliyyat  
Əməliyyat  

b  açıq bucağın  

tərəfləri arasından keçir 

( ) ( ) ( )[ ]abbaaa <+=<< ,11  

( ) ( ) 0
1 180, =<+< abba  

III2

III2
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tətbiqində xüsusi çətinlik olmadı. Beləliklə, apardığımız tədqiqat göstərdi ki, 

hökmlərin isbatının axtarılmasında ümumi priyomlardan istifadə etmək şagirdləri 

isbata aid məsələləri həll etməyə, nəzəri materialı müstəqil və müvəffəqiyyətlə 

mənimsəməyə, riyaziyyatı şüurlu öyrənməyə hazırlamaq üçün mühüm “alət” verir. 

3.2.7.Riyazi şərtlər. Bu anlayışlarla əlaqədar şagirdlərdə ümumiləşdirici 

mücərrədləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi onlarda riyazi təfəkkür tərzinin 

daha da məntiqi olmasına kömək edir. 

Aşağıdakı mülahizələrə diqqət edək. 

1) Natural ədəd cütdürsə, onda o 6-ya bölünür; 

2) Natural ədəd 6-ya bölünürsə, onda o cütdür; 

3) Natural ədəd cütdürsə, onda o 2-yə bölünür; 

4) Natural ədəd 2-yə bölünürsə, onda o cütdür.  

Bu mülahizələrin hər birini riyazi məntiq dilində ifadə etmək olar:  

1) 11 qp ⇒ ;  2) 11 pq ⇒ ;  3) 22 qp ⇒ ; 4) 22 pq ⇒  

Aşkardır ki, 1) implikasiyası doğru deyil, 2), 3), 4) doğrudur. Bu 

mülahizələrin hər birini başqa şəkildə də ifadə etmək olar. 

1) Natural ədədin 6-ya bölünməsi üçün onun cüt olması zəruridir (lakin kafi 

deyil);  

2) Natural ədədin cüt olması üçün onun 6-ya bölünməsi kafidir (lakin zəruri 

deyil); 

3) Natural ədədin 2-yə bölünməsi üçün onun cüt olması zəruri və kafidir; 

4) Natural ədədin cüt olması üçün onun 2-yə bölünməsi zəruri və kafidir.  

Beləliklə, 1p  mülahizəsinin doğruluğu üçün 1q  mülahizəsi zəruri şərtdir, 1p  

mülahizəsi 1q  mülahizəsinin doğruluğunun kafi şərtidir; 2p  mülahizəsi 2q  mülahi-

zəsinin doğruluğunun zəruri və kafi şərtidir (habelə 2q  mülahizəsi 2p  mülahizə-

sinin doğruluğunun zəruri və kafi şərtidir). 

Ümumiyyətlə pq ⇒ implikasiyası doğru nəticədirsə p mülahizəsinə q üçün 

zəruri şərt deyilir; qp ⇒  implikasiyası doğru nəticədirsə p mülahizəsinə q üçün 

kafi şərt deyilir. 1) və 2) misallarından görünür ki, şərt kafi ola bilər, lakin zəruri 

olmaz, zəruri ola bilər, lakin kafi olmaz. 1) halında p1-in doğruluğundan q1 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 187

doğruluğu çıxır, lakin q1-in doğruluğu başqa q3 şərtindən də alına bilər. Məsələn, 

ədədin cüt olması üçün onun 6-ya və ya 4-ə bölünməsi kafidir. 2) halında p1-in 

doğruluğundan q1-in doğruluğu alınır, lakin q1 doğru olarsa, onda p1 yalan da ola 

bilər. Məsələn, ədədin 6-ya bölünməsi üçün onun cüt olması zəruridir, lakin kafi 

deyil. (4 cüt ədəddir. Lakin 6-ya bölünmür). 

Riyaziyyatda zəruri və kafi adlanan şərt xüsusilə maraqlıdır. Eyni zamanda 

p ⇒ q və q ⇒ p implikasiyalarının hər ikisi doğrudursa başqa sözlə p ⇔ q 

ekvivalentliyi ödənirsə, p şərtinə q üçün zəruri və kafi şərt deyilir. Yuxarıda 

göstərdiyimiz “natural ədəd cütdürsə (q2) onda 0 2-yə bölünür (p2)” mülahizəsi 

zəruri və kafi şərti nümayiş etdirir. p2 və q2 mülahizələrindən hər birini digəri üçün 

zəruri və kafi şərt hesab etmək olar. Yəni p2⇔ q2 və q2⇔ p2. 

Riyaziyyatda zəruri və kafi şərtin müxtəlif ekvivalentlərinə təsadüf olunur. 

“Əgər və yalnız əgər”, “onda və yalnız onda”, “bu və yalnız bu halda”, “bu və ya 

yalnız bu”. Bu bağlayıcıların ayrı-ayrı hissələrinin də müəyyən mənası vardır. 

Məsələn, “yalnız o halda”, “yalnız onda” və s. sözləri zərrui şərti, “onda”, “o 

halda” və s. sözləri isə kafi şərt əvəz edir. Yuxarı siniflərdə “zəruri və kafi”-nin 

sinonimi kimi daha qısa “meyar” istilahından istifadə etmək olar. Paraleloqramın 

tərifini xatırlayaq: “Qarşı tərəfləri cüt-cüt paralel olan dördbucaqlıya paraleloqram 

deyilir”. Bu tərifə əsaslanaraq paraleloqramın xassələrini göstərən bir neçə təklif 

ifadə etmək olar. 

1) Paraleloqramın dörd bucağı vardır; 

2) Paraleloqramın dörd təpəsi vardır; 

3) Paraleloqramın iki cüt bir-birinə paralel tərəfləri vardır. 

1), 2) xassələri təkcə paraleloqrama deyil, dördbucaqlının başqa növlərinə də 

aiddir. 3) isə yalnız bu fiquru xarakterizə edir, onu bütün qalan dördbucaqlılardan 

ayırır, paraleloqramı tam müəyyən edir və onun qurulmasına imkan verir. Riyazi 

obyektin belə xassəsinə onun səciyyəvi xassəsi deyilir. Hər bir riyazi tərif mülahizə 

deyil (tərif haqqında onun doğru və yalan olmasını demək olmaz; o yalnız bir neçə 

mümkün təkliflərdən ağılla seçilir). Lakin hər bir tərifi mülahizə formasında ifadə 

etmək mümkündür. Adətən anlayışın (obyektin) ciddi tərifində onun hər hansı 
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çoxluğa daxil olmasının zəruri və kafi şərti əks olunur. Odur ki, bəzən tərifin 

ifadəsində “zəruri və kafi”, “yalnız və yalnız onda” və s. bağlayıcılarından istifadə 

edilir. Beləliklə, tərifin ifadə olunduğu cümlədə ikiqat implikasiyaya yaxın dil 

forması vardır. Baxılan halda: “Dördbucaqlı yalnız və yalnız qarşı tərəfləri cüt-cüt 

paralel olduqda paraleloqramdır”, yaxud “yalnız və yalnız qarşı tərəfləri cüt-cüt 

paralel olan dördbucaqlıya paraleloqram deyilir”. Dörd təpə və ya tərəfin olması 

xassələrinin hər biri paraleloqram anlayışını xarakterizə etmək üçün zəruridir, onun 

tərifində göstərilən xassələr isə məhz bu anlayışı tam xarakterizə etmək üçün 

kifayətdir. Bununla yanaşı verilmiş anlayışa aid olan, onu tam xarakterizə edən 

bütün xassələrin seçilməsini çox vaxt bir neçə üsulla yerinə yetirmək olar. Belə 

xassələrin - əlamətlərin bir yığımı anlayışın tərifinin əsasında qoyulursa, onda 

səciyyəvi xassələrin qalanları adətən teorem formasında verilir. 

Hər hansı anlayışın varlığının kafi şərtini ifadə edən teoremə bu anlayışın 

əlamət – teoremi deyilir, anlayışın varlığının zəruri şərtini ifadə edən teoremə bu 

anlayışın xassəsi-teoremi deyilir. 

Ümumiyyətlə, α  tərifi vasitəsilə ifadə edilmiş F riyazi obyekti βα ⇔  

olmaqla β  xassəsinə malikdirsə, onda β  baxılan F obyektinin səciyyəvi xassəsidir. 

Verilmiş riyazi obyektin ixtiyari səciyyəvi xassəsi bu anlayışın tərifi qəbul edilə 

bilər. Məsələn, “Paraleloqramın dioqanalları kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür” 

teoremi yalnız paraleloqramın müəyyən xassəsini ayırır, lakin onun tərsi olan 

“dördbucaqlının dioqanalları kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünürsə, onda bu 

dördbucaqlı paraleloqramdır” teoremi paraleloqramı tamamilə təyin edir, yəni 

onun varlıq əlamətini verir. Bu xassəyə əsasən paraleloqramı tam müəyyən 

etməklə yanaşı onu qurmaq olar. Bu səciyyəvi xassəni paraleloqramın tərifi qəbul 

etsək, onda məktəbdə verilən tərif mülahizə - teorem olur.  

Məktəb riyaziyyat kursunda riyazi şərtlər məsələsi haqlı olaraq mühüm və 

eyni zamanda çətin məsələlərə aid edilir. Dərslik və metodik ədəbiyyata bu və ya 

digər şərhdə məntiqi yanaşmadan istifadə edilir. Geniş yayılmış vəsaitlərdən 

götürdüyünüz bir neçə təriflər üzərində bunu nümayiş etdirək. 

“A xassəsinin olmasından B xassəsi çıxırsa, onda A xassəsi B xassəsinin 
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varlığı üçün kafi əlamətdir” [130, s 27]. 

“A xassəsinin olmamasından B xassəsinində olmadığı alınarsa, onda A 

xassəsi B xassəsinin varlığı üçün zəruri əlamətdir” [130, s28]. 

“Hər hansı hökmün ixtiyari nəticəsinə onun zəruri əlaməti (şərti) deyilir. 

Hökmün doğruluğunun kafi əlaməti (şərti) onun olması ilə hökmün mütləq 

doğruluğunu təmin edən əlamətə (şərtə) deyilir” [178, s.86,87]. 

“A şərtindən B nəticəsi alınırsa (A⇒B), onda A-ya B-nin kafi şərti deyilir. 

B nəticəsindən A şərti alınırsa (B⇒A), onda A-ya B-nin zəruri şərti deyilir”. [22, 

s.68]. 

Göründüyü kimi həmin təriflərin fərqləndirici xüsusiyyətləri onlarda 

“məntiqi alınma” anlayışından istifadə edilməsidir. Burada dəqiq və şagirdlərə 

münasib şəkildə “alınır”, “çıxır”-ın nə demək olduğunu aydınlaşdırmaq mümkün 

olsa idi onları bütövlükdə qəbul etmək olardı. Lakin belə izahat şübhəsiz ki, VI-VII 

sinif şagirdlərinin mənimsəmələri üçün asan deyil. Həmin siniflərdə şagirdlərə 

“məntiqi alınma” anlayışını intuitiv olaraq mənimsətmək mümkündür. Təlimin bu 

mərhələsində deduktiv mühakimə aparmaq təcrübəsi çox məhduddur. Orta 

məktəbdə baxılan riyazi şərtlərin öyrənilməsi zamanı implikasiya adlanan məntiqi 

əməliyyatdan istifadəyə də əsaslanmaq olar. Bu halda əvvəlcədən riyazi məntiqin 

bəzi məsələlərinə baxmaq lazım gəlir ki, bu da məktəb proqramı çərçivəsindən 

xeyli kənara çıxmağa səbəb olardı.  

Həmin riyazi şərtləri göstərilən yanaşmadan fərqli olan çoxluqlar 

nəzəriyyəsi elementləri əsasında da izah etmək mümkündür. Zənnimcə bu məktəb 

üçün daha münasibdir. Həm də ümumiləşdirmədə səmərəli yoldur. Bu yoldan 

istifadə edərkən məktəbdə öyrənilən teoremlərin hər hansı obyektlərin və ya 

onların məcmusunu başqa bir çoxluğa daxil olmasını ifadə etdiyini əsas götürürük. 

Bu riyazi obyektlərin habelə onlar arasındakı münasibətin xassə və əlamətlərini 

ifadə edən adi teoremlər üçün doğrudur. Məsələn, düzbucaqlının dioqanallarının 

kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünməsi haqqında teorem düzbucaqlılar çoxluğunu 

dioqanalları kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünən dördbucaqlılar çoxluğuna daxil 

olmağı, homotetik fiqurların oxşarlığı haqqında teorem isə homotetik fiqurları öz 
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aralarında oxşar olan fiqurlar sinfinə daxil olmağı ifadə edir. 

Demirəm ki, məktəb riyaziyyatının ixtiyari teoremlərini asanlıqla və təbii 

olaraq çoxluqların daxil olması haqqında hökm kimi şərh etmək mümkündür. 

Məsələn, ümumi şəkildə ifadə edilən varlıq və yeganəlik teoremlərin, hətta 

istənilən formada ifadə etdikdə belə, çoxluqlar – nəzəriyyəsi sxemində vermək 

olmur. Budur paralel düz xətlərin varlığı haqqında teorem: eyni bir müstəvinin iki 

a və b düz xətləri həmin müstəvinin üçüncü düz xəttinə perpendikulyardırsa, onda 

a║b –dir. Bu teorem üçüncü düz xəttə perpendikulyar olan verilmiş iki düz xəttin 

paralel düz xətlər cütləri çoxluğuna daxil olmasını göstərir. 

Teoremlərin çoxluqlar nəzəriyyəsi şərhindən istifadə edək. Fərz edək ki, A-

teoremin şərti, B isə onun nəticəsidir. A şərti ilə təyin edilən riyazi obyektlər 

çoxluğu MA, B nəticəsi ilə müəyyən edilən obyektlər çoxluğu isə MB olsun. Onda 

baxılan teoremi (A⇒B) isbat etmək üçün MA⊂MB olduğunu isbat etmək lazımdır. 

Teoremin və onun isbatının belə şərhi böyük məna kəsb edir. Belə yanaşma 

məktəb riyaziyyatının çoxluqlar-nəzəriyyəsinin elementləri əsasında qurulması 

baxımından da maraqlıdır. Odur ki, bəzi teoremlərin çoxluqlar-nəzəriyyəsi 

əsasında şərhi riyaziyyatın tədrisi təcrübəsinə daxil ola bilər. Uyğun çoxluqlar 

nəzəriyyəsi şərhi riyazi anlayışlara tərif verməyə gətirir. Çünki adətən hər hansı 

riyazi obyektlər çoxluğunun tərifinin köməyi ilə onun alt çoxluğunun tərifi ayrılır. 

Təriflərin belə şərhi də məktəb kursunda lazımi yer tuta bilər. 
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  Şəkil 6. 
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Teoremlərə göstərilən yanaşmadan istifadə ilə baxılan riyazi şərtlərin 

növlərinin şərhinə aşağıdakı kimi yanaşmaq imkanı yaranır. MA⊂MB isə onda A 

şərti B nəticəsi üçün kafidir (⊂və⊃ işarələri bu çoxluqların bərabərliyini istisna 

etmir). MA⊃ MB isə A şərti B nəticəsi üçün zəruridir. Odur ki, MA⊂MB və MA⊃  

MB, yəni MA=MB isə A şərti B nəticəsi üçün kafi və zəruridir. Bütün bu şərtlər 

Eyler-Venn diaqramları vasitəsilə asanlıqla nümayiş etdirilir (şəkil 6). Kafi və 

zəruri1 şərti onunla eyni olan zəruri və kafi adlandırmaq olar. “Kafi” sözünü ona 

görə birinci yerdə qoyuruq ki, məktəbdə şərtlərin öyrənilməsini başa düşmək üçün 

daha aydın olan bu şərtlə başlamaq münasibdir. Beləliklə, çoxluqlar-nəzəriyyəsinin 

daxil olma münasibətinə əsaslanaraq A şərtinin B nəticəsinə nəzərən kafiliyini 

isbat etmək üçün MA-nın ixtiyari ünsürünün MB-yə, zəruriliyin isbatı üçün MB-nin 

ixtiyari ünsürünün MA-ya, daxil olduğunu, kafilik və zəruriliyi isbat etmək üçün isə 

bu iki daxil olmanı isbat etmək lazımdır. Baxılan məsələyə çoxluqlar nəzəriyyəsi 

dilində yanaşmada diqqəti cəlb edən nədir? Çox vaxt məktəb riyaziyyatını 

çoxluqlar nəzəriyyəsinin elementləri əsasında qurmağa cəhd edilir. Şərtlərdən 

əvvəl daxil olma münasibətinə baxmaq və sonralar tədricən bundan istifadə etmək 

olar. Ənənəvi yanaşmadan bu daha münasibdir. Bu yanaşmada Eyler-Venn 

diaqramından istifadə etmək mümkündür ki, bu da şagirdlər üçün asanlıqla 

mənimsənilməyə kömək edir. Belə bir cəhət də az əhəmiyyətli deyil. Çox vaxt 

riyazi şərtlərin üç növə bölündüyü deyilir: zəruri, lakin kafi olmayan, kafi, lakin 

zəruri olmayan, zəruri və kafi. Bununla şərtin daha bir növü unudulur – nə zəruri 

və nə də kafi olan şərt. MA və MB arasındakı münasibətin Eyler-Venn diaqramı ilə 

təsviri zamanı təbii olaraq şərtin bu növü də görünür. 6-cı şəkildə təsvir edilən üç 

növə belə mümkün halı da (şəkil 7) əlavə etmək lazımdır. Burada MA⊄MB və 

MB⊄MA. 

Məsələn, 1) şərt – dördbucaqlının diaqonalları bərabərdir, nəticə - belə 

dördbucaqlı paraleloqramdır təklifinə baxaq. Burada şərt nə zəruri, nə də kafidir 

(şəkil 7 a).  

                                                 
1  “Dəyişən” A mülahizəsi (hökmü) “dəyişən” B mülahizəsi (hökmü) üçün kafidir və analoji olaraq zəruridir” demək 
yaxşı olardı, lakin bir çox dərsliklərdə deyilənə üstünlük verməyi lazım bilərək – “A şərti B üçün kafidir və analoji 
oalraq zəruridir” deyirik. 
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2) “Oxa nəzərən simmetrik fiqurlar bərabər deyil” yalan hökmə diqqət edək. 

Bu halda da (şəkil 7 b) şərt (simmetriklik) nəticə üçün (bərabər deyil) nə kafi nə də 

zəruridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nəhayət qeyd edək ki, baxılan riyazi şərtlərin təklif olunan şərhi onlara aid 

müxtəlif ümumi məsələləri asanlıqla və əyani həll etməyə imkan verir. 

1) A şərti B –nin kafi şərtidir. B şərti A üçün nədir? 

2) A şərti B üçün zəruri şərtdir. B şərti A üçün nədir? 

3) A şərti B üçün zəruri və kafi şərtdir. B şərti A üçün nədir? 

4) C şərti B üçün zəruri, B isə A üçün zəruri şərtdir. C şərti A nəticəsi üçün 

nədir? 

Uyğun Eyler-Venn diaqramına baxmaqla (şəkil 8) bu suallara asanlıqla 

cavab vermək olar. Buradan görünür ki, C şərti A nəticəsi üçün zəruri şərtdir. 

Məktəb riyaziyyatının öyrənilməsi təcrübəsində baxdığımız şərtlərin mənimsənil-

məsinə təklif edilən çoxluqlar – nəzəriyyəsi əsasında yanaşmanın xeyri nədən 

ibarətdir? 

Bu sualın cavabı ilə əlaqədar əvvəlcə  

qeyd edək ki, çoxluqlar nəzəriyyəsi əsasında 

yanaşma ənənəvi məntiqi yanaşmanı istisna 

etmir, onu daha da dərinləşdirir və tamamlayır. 

MA 
MB 

MA MB 

a)  b)  

    Şəkil 7. 
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    Şəkil 8. 
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Həmişə arzu edilən nəticəni verməsə də ənənəvi yanaşmanın üstünlüyü odur 

ki, o, mənimsənilib, sınaqlardan keçib və təcrübədə yoxlanılıbdır. 

Məktəb riyaziyyatında baxılan şərtlərə iki cəhətdən (ənənəvi və yeni) 

yanaşma onların daha müvəffəqiyyətlə öyrənilməsini və tətbiqini təmin edir. 

Nəticədə riyazi şərtlərin göstərilən növlərinin öyrənilməsi metodikasının 

bəzi məsələlərinə baxaq. 

1) Həmin riyazi şərtlərlə şagirdlər ilk dəfə ədədlərin bölünməsi (VI s) ilə 

əlaqədar qarşılaşırlar. Bu zaman ədədlərin bölünməsini öyrənərkən kafi şərt 

anlayışını vermək olar. Bu mənada 2-yə bölünmə əlaməti belə ifadə edilir: “Ədədin 

2-yə bölünməsi üçün onun cüt rəqəmlə qurtarmaması kifayətdir”. 

2) VII sinifdə “Dördbucaqlılar” mövzusunun öyrənilməsi zamanı şagirdlər 

riyazi şərtlərlə daha çox qarşılaşırlar. Burada nəticə haqqında lazımi məlumatları 

vermək olar. 

3) Məktəb riyaziyyatının tədrisinin sonrakı mərhələlərində bu işi davam 

etdirmək üçün geniş imkanlar vardır. Ayrı-ayrı mövzuların öyrənilməsi ilə 

əlaqədar zəruri, kafi, zəruri və kafi şərtlərin bütün ekvivalentləri ilə birlikdə 

mənimsənilməsi lazımdır. Habelə zəruri və kafi şərt əvəzində onunla birgüclü 

meyar anlayışının işlədilməsi də yaxşı olar. Baxılan şərtlər proqrama daxil olub 

olmamasından asılı olmayaraq məktəbdə lazımi səviyyədə öyrənilməlidir. 

4) Hər bir anlayışın tərifinin və teoremlərin öyrənilməsi ilə əlaqədar, 

mümkün qədər, riyazi şərtlər haqqında söhbət etmək lazımdır. əlbəttə bunu hər 

tərif və teorem üçün etmək o qədər də asan iş deyil. 

5) VII sinifdə həndəsənin tədrisi zamanı riyazi şərtləri zəruri, kafi, nəhayət 

zəruri və kafi ardıcıllığında verilməsini lazım bilirik. 

6) Həmin şərtləri məktəb riyaziyyatından götürülmüş müxtəlif misallar 

üzərində izah etmək məqsədəuyğundur: ədədin cüt olması onun 4-ə bölünməsi 

üçün zəruridir, lakin kafi deyil, ədədin 4-ə bölünməsi onun 2-yə bölünməsi üçün 

kafidir, ədədin 2-yə və 3-ə bölünən olması onun 6-ya bölünməsi üçün zəruri və 

kafidir. 

7) Riyazi şərtlərə aid misallar göstərərkən zəruriliyin artıq genişliyinə (lakin 
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kafi olmamaq), kafiliyin “məhdudluğunu” (lakin zəruri olmamaq), zəruri və 

kafiliyin “əsl ölçüsünə” fikir vermək lazımdır.  

8) Artıq VII sinifdə şagirdlər bilməlidir ki, tərif hər hansı çoxluğu 

formalaşdırdığından zəruri və kafi şərt verir. 

9) Riyazi şərtlərin növlərinin teoermlərin növləri ilə əlaqəsinə ilk dəfə VII 

sinifdə, daha ətraflı isə VIII sinifdə baxmaq məsləhətdir. VIII sinifdə kafi, zəruri, 

zəruri və kafi şərtlərin isbatı priyomlarına habelə onların sadə əlaqələrinə də daha 

ətraflı və əsaslı baxmaq olar. 

10) Zəruri şərtin geniş yayılmış inkarlıq tərəfindən (“deyil” və ya “yox” dan 

istifadə) qaçmaq lazımdır. 

11) Riyazi şərtlər haqqında burada deyilənlərdən VIII-IX siniflərdə sinifdən 

kənar və məntiqi maraq məşğələlərində də istifadə etmək yaxşı olar. 

3.2.8.Predikatlar məntiqi. Mülahizələr məntiqi aparatı riyazi nəzəriyyənin 

məntiqi dili olaraq kifayət deyil. Məsələn, bu çərçivədə “a düz xəttinin bütün 

nöqtələri α  müstəvisinə daxildir” (1) və “a düz xəttinin α  müstəvisində nöqtəsi 

vardır” (2) cümlələrini fərqləndirə bilmirik. Çünki belə cümlələrə elementar 

mülahizələr kimi baxılır və mülahizələr məntiqində onların daxili məntiqi quruluşu 

nəzərə alınmır. Həmin səbəbə görə mülahizələr məntiqi dilində aksiomatik 

nəzəriyyəni açıqlamaq üçün zəruri olan çıxarışların bütün məntiqi vasitələrini 

almaq olmur. Xüsusi halda mülahizələr məntiqi vasitəsilə yuxarıda göstərdiyimiz 

təkliflərdən ikincisinin birincinin nəticəsi olduğunu isbat edə bilmirik. Riyazi 

nəzəriyyənin tələblərini təmin etmək üçün məntiqi dilə uyğun olaraq riyazi 

məntiqdə daha geniş məntiqi sistem – bütün mülahizələr məntiqini özünə daxil 

edən predikatlar məntiqi qurulur. Mülahizə və predikat anlayışlarının 

mahiyyətindən görünür ki, bunlarla əlaqədar şagirdlərdə ümumiləşdirmə və 

mücərrədləşdirmə qabiliyyətini maraq, habelə sinifdən kənar məşğələlərdə inkişaf 

etdirmək olar və lazımdır. Bəzi təkliflər haqqında müəyyən şəkildə onların doğru 

və yalan olmasını demək olar. Riyazi məntiqdə belə təkliflərə mülahizə deyilir. 

“Doğru” (d) və “yalan” (y) mülahizənin doğruluq qiymətləri adlanır. Bir və ya bir 

neçə dəyişənli təkliflər isə mülahizə deyil. Məsələn, “x natural ədəddir” təklifinə 
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doğrudur və ya yalandır demək olmaz. Burada x dəyişəni yerində hər hansı ədəd 

yazdıqda mülahizə alınır. Baxdığımız təklif mülahizə əmələ gətirmək üçün 

formadır. Dəyişənli təklifə mülahizə forması və ya predikat deyilir. n dəyişənli 

mülahizə formasına n yerli (1,2,3,... yerli) predikat deyilir. Hər bir dəyişən üçün, 

bu dəyişənin yerinə qoymağa icazə verilən, onun qiymətlər oblastının göstərildiyi 

nəzərdə tütülür. “x natural ədəddir” təklifində x dəyişəninin qiymətlər oblastının 

{ }6,4,0,3−=X  çoxluğu olduğu göstərilmişdirsə, onda x-in yerində yalnız X 

çoxluğunun ünsürlərini yazmaq olar; x dəyişəninin təyin oblastının rasional ədədlər 

çoxluğu olduğu deyilirsə, onda baxılan təklifdə x yerində yalnız rasional ədəd 

yazmaq olar və s. Bəzən dəyişənin qiymətlər oblastı açıq göstərilmir. Bu halda 

dəyişənin qiymətlər oblastı şagirdlərə məlum ən geniş qiymətlər oblastı götürülə 

bilər.  

n dəyişənli hər bir tənlik və bərabərsizlik, dəyişənin qiymətlər oblastı ədədi 

çoxluqlar olan, n yerli mülahizə formasıdır. Mülahizə forması (beləliklə tənlik və 

bərabərsizlik) məntiqi funksiya anlayışı ilə sıx əlaqədardır. Fərz edək ki, X 

çoxluğunda təyin olunmuş mülahizə forması U(x)-dir. Hər bir Xx∈  qiymətinə 

U(a) mülahizəsinin doğruluq qiymətini uyğun qoysaq, onda bununla təyin oblastı 

X və qiymətlər oblastı { }yd ,  çoxluğundan ibarət funksiyaya məntiqi funksiya 

deyilir. 

n yerli (n>1) mülahizə formasının məntiqi funksiya anlayışı ilə əlaqəsi bir 

qədər mürəkkəbdir. Məsələn, x dəyişəninin qiymətlər çoxluğu X, y dəyişəninin 

qiymətlər çoxluğu Y olan ( )yx,ϑ  mülahizə formasından, yalnız x, y dəyişənlərinin 

müəyyən ardıcıllıqla verilməsi şərti ilə, məntiqi funksiyaları düzəltmək olar. 

Deməli, baxılan iki yerli mülahizə formasına iki məntiqi funksiya qarşı qoymaq 

olar: XxY və YxX çoxluqlarında təyin olunmuş ( )yx,ϑ . Ümumiyyətlə nxxx ,...,, 21  

dəyişənli n yerli mülahizə formasına n! məntiqi funksiya qarşı qoymaq olar. 

Tənliyə (bərabərsizliyə) daxil olan n dəyişənin ardıcıllığı həmişə nxxx ,...,, 21  

dəyişənlərinin nömrə ardıcıllığı və ya müxtəlif hərflərin sonrakı əlifba zyx ,...,  

ardıcıllığı müəyyən edilir. Bu şərtlə hər bir ( ) ( )zyxgzyxf ,...,,,...,, =  tənliyinə 
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ZzYyXxZYX ∈∈∈×× ,,,...  çoxluğunda təyin olunmuş məntiqi funksiya kimi 

baxmaq olar. Beləliklə, tənliyə məntiqi funksiya anlayışı əsasında tərif verilə bilər:  

( )zyxf ,...,,  funksiyasının qiymətləri ( )zyxg ,...,,  funksiyasının qiymətinə bərabər 

olan məntiqi funksiyaya tənlik deyilir. 

Analoji olaraq dəyişənli bərabərsizliyə də məntiqi funksiya kimi tərif verilir. 

Məntiqi funksiya (tənlik) ( ) ( )zyxgzyxf ,...,,,...,, =  ZYXD ×××= ...  çoxluğunda təyin 

olunmuşdursa, onda zyx ,...,  dəyişənlərinin d qiymətlər aldığı (yəni f və g 

funksiyalarının doğru qiymətlər aldığı) bütün mümkün qiymətlər çoxluğu DD ⊆1  

çoxluğuna məntiqi funksiyanın doğruluq oblastı deyilir. Aşkardır ki, 1D  ilə f=g 

tənliyinin həlləri çoxluğu işarə edilmişdir. Beləliklə, mülahizə və predikat 

anlayışları haqqında məlumat aldıqdan sonra bunlar arasında daxil olma 

münasibətinə baxılır, sonra isə məntiqi funksiya anlayışı əsasında, tənliiyn 

(bərabərsizliyin) şagirdlər üçün yeni olan daha ümumi tərifi verilir. Artıq bildik ki, 

ixtiyari predikatda əşya dəyişəni yerində (bütün əşya dəyişənlərin yerində) onun 

hər hansı qiymətini qoyduqda (onların hər hansı qiymətlər sistemini qoyduqda), 

onda həmin predikat bir yerli olan halda ayrı-ayrı əşyaların xassəsini, çox yerli 

olduqda isə müəyyən sistemin əşyaları arasındakı münasibəti ifadə edən 

mülahizəyə (doğru və ya yalan) çevrilir. Məsələn “x cüt ədəddir” predikatında x=6 

olduqda doğru, x=3 olduqda isə yalan mülahizə alınır. Bu mülahizələrin hər ikisi 

(6;3) ədədlərinə aiddir. x : y iki yerli predikatında (x ədədi y-ə bölünür) dəyişənlər 

əvəzində (6;2) və (5;2) ədədlər cütünü götürdükdə uyğun olaraq doğru (6 ədədi 2-

yə bölünür) və yalan (5 ədədi 2-yə bölünmür) mülahizə alırıq. 

Lakin predikatlardan təkcə müəyyən obyektə və ya obyektlər sisteminə 

(cütlərə, üçlüklərə və s.) aid olan mülahizələr deyil, habelə bütövlükdə çoxluğun 

xassəsini və ya münasibətini ifadə edən (ümumilik mülahizəsi) və verilmiş 

çoxluqdan götürülmüş, müəyyən xassələrə malik və ya başqa əşyalarla müəyyən 

münasibətdə olan əşyaların varlığı haqqında (varlıq mülahizəsi) mülahizələr almaq 

olar. Predikatlar məntiqində belə mülahizələr qurmaq üçün kvantorlar adlanan 

əlaqələndirmə əməliyyatı daxil edilir. Həmin əməliyyatdan məktəb riyaziyyatında 

açıq şəkildə olmasa da istifadə edilir.  



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 197

Fərz edək ki, hər hansı p(x) predikatı verilir. Bu predikatın təyin oblastının 

bütün ünsürlərinin və ya həmin ünsürlərdən bəzilərinin p xassəsini ödəməsi 

mümkündür. Birinci halda: “verilmiş çoxluqdan olan bütün x-lər üçün p(x) 

doğrudur” mülahizəsi, ikinci hlda isə: “p(x)-in doğru olduğu x vardır” mülahizəsi 

doğrudur. 

“İxtiyari x” ifadəsi ∀x ilə işarə edilərək ümumilik kvantoru adlanır. “Elə x 

vardır ki” isə x∃  ilə işarə olunmaqla varlıq kvantoru adlanır. 

Predikatların qarşısında ümumilik və ya varlıq kvantorlarının qoyulmasına 

kvantorların əlaqə əməliyyatı, predikatda və kvantorda iştirak edən dəyişənə 

(əlaqələndirmə) isə əlaqələndirmə dəyişəni deyilir. Məsələn, “x sadə ədəddir” 

predikatını p(x) ilə işarə etsək, onda x∀ p(x) - yalan (ixtiyari x ədədi sadədir), 

( )xpx∃ doğru mülahizədir (sadə olan x ədədi vardır). Ümumilik kvantoruna 

konyuksiyaların, varlıq kvantoruna isə dizyunksiyaların ümumiləşdirilməsi kimi 

baxmaq olar. Doğrudan da p(x) predikatının A təyin oblastı sonludursa, məsələn, 

{ }naaaA ...,,, 21=  isə, onda x∀ p(x) mülahizəsi ( ) ( ) ( )napapap ∧∧∧ ...21  konyuksiyası, 

x∃ p(x) mülahizəsi isə ( ) ( ) ( )napapap ∨∨∨ ...21  dizyunksiyası ilə ekvivalentdir.  

p(x) predikatı sonsuz çoxluqda təyin olunmuşdursa, onda kvantorlar riyazi 

analizdə sıralar və inteqrallar adi sonlu cəmlərin ümumiləşdirilməsi olduğu kimi 

sonsuz konyuksiyaların və dizyunksiyaların rolunu oynayır. 

Predikatlar məntiqində bəndin əvvəlində göstərdiyimiz (1) və (2) cümlələrini 

fərqləndirə bilirik ki, bu mülahizələr məntiqində olmur.  

Fərz edək ki, a , α  uyğun olaraq deyilən müəyyən düz xətt və müstəvi, ⊂  

predikatın daxil olma işarəsi, X isə nöqtələr üçün dəyişəndir. Onda 

( ) ( )[ ]ZxaXx ∈→∈∀  yazılar. (“Hər bir X nöqtəsi a  düz xəttinə daxildirsə, onda α  

müstəvisinə də daxildir”. Bu isə o deməkdir ki, “ a  düz xəttinin bütün nöqtələri α  

müstəvisinə daxildir (1)). (2) təklifi isə belə ( ) ( )[ ]α∈∧∈∃ xaXx  yazılır. (elə X 

nöqtəsi vardır ki, a  düz xəttinə və α  müstəvisinə daxildir). 

Göründüyü kimi predikatlar məntiqi dilində (1) və (2) təklifləri müxtəlif 

düsturlarla ifadə edilir.  

Yuxarıda bir yerli predikatın mülahizəyə çevrilməsinin əlaqələndirmə 
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kvantorlarına baxdıq. Kvantorların köməyi ilə çoxyerli predikatların mülahizəyə 

çevrilməsi üçün onun qarşısında dəyişənlərin sayı qədər hər bir əşya dəyişənlərini 

əlaqələndirməklə kvantorlar qoymaq lazımdır. 

Fərz edək ki, iki yerli p(x, y) predikatı verilir. Kvantorların köməyi ilə ondan 

aşağıdakı mülahizələri düzəltmək olar. 

1) )()( yx ∀∀  p(x, y) – ixtiyari x və y üçün p(x, y) doğrudur.  

2) yx ∃∀ )(  p(x, y) – ixtiyari x üçün elə y var ki, p(x, y) doğrudur.  

3) yx∀∃  p(x, y) – elə x var ki, ixtiyari y üçün p(x, y) doğrudur.  

4) yx∃∃  p(x, y) – elə x və y var ki, p(x, y) doğrudur. 

Kvantorların yerlərini dəyişməklə 1)-4) dən daha dörd mülahizə almaq olar. 

İki yerli predikat (iki əşya dəyişənli məntiqi funksiya) kvantorlardan biri ilə 

əlaqələndirilirsə, məsələn, x∀  p(x, y) yazılırsa, onda alınmış düstur mülahizəni 

deyil, kvantorla əlaqələndirilməyən ikinci dəyişənin (sərbəst) məntiqi funksiyanı 

ifadə edir. Məsələn, fərz edək ki, p(x, y): yx ≥ , dəyişənin qiymətlər oblastı 

{ }5,4,3,2,1=A -dir. Onda [ ]yxx ≥∀  düsturu müstəqil y dəyişəninin aşağıdakı 

cədvəllə müəyyən edilən məntiqi funksiyasını ifadə edir. 

 

y 1 2 3 4 5 

[ ]yxx ≥∀  d y y y y 

 

Fərz edək ki, x, y həqiqi ədədlər üçün dəyişənlərdir, bu halda adətən deyirlər 

ki, x, y həqiqi ədədlərdir, < isə iki yerli predikatın (binar münasibətin) “kiçikdir” 

işarəsidir. Onda [ ]yxyx <∀∀ , [ ]yxxy <∀∃ , [ ]yxyx <∀∃  yalan; [ ]yxyx <∃∀ , [ ]yxxy <∃∀ , 

[ ]yxyx <∃∃  isə doğru mülahizələrdir. Bu misal göstərir ki, yx ∃∀ )( p(x, y), xy∀∃ p(x, 

y) növ düsturlar ümumiyyətlə ekvivalent deyil. 

Riyazi təkliflərin predikatlar məntiqi dilində ifadəsinə aid bir neçə nümunə 

göstərək. 

1) Belə bir təklifə baxaq: “Hər bir natural ədəd sıfırdan böyükdür”. Bunu 

ümumilik kvantoru qarşıda olan implikasiya şəklində ifadə edək: “ədəd 
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naturaldırsa, o, sıfırdan böyükdür”. Bunu belə yazmaq olar: ( ) ( )[ ]0>⇒∈∀ xNxx . 

Bəzən məhdud kvantor tətbiq edilir, məsələn, “N-ə daxil olan x∀ -lə işarə 

edilən bütün x-lər üçün”. Onda baxdığımız təklif belə yazılır: [ ]0>∀ xx . (N 

çoxluğuna daxil olan bütün x-lər üçün x>0 doğrudur).  

Məhdud kvantorun tətbiqi xüsusən təklifləri bir neçə kvantorla yazdıqda 

müvafiqdir. Predikatlar məntiqi dilində ardıcıllığın limitinin tərifini yazaq: 

( )[ ]εε <−⇒>∀∃>∀⇔⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ =

∞→
lannnnla n

fD
n

n
000lim  

2) Funksiyanın nöqtədə kəsilməzliyinin tərifini predikatlar məntiqi dilində 

belə yazma olar:  

(f funksiyası 0x  nöqtəsində kəsilməyəndir):  

x∀>∃>∀ 00 δε ( ) ( )( )( )[ ]εδ <−⇒<− 00 xfxfxx  

Mülahizələr və predikatlar məntiqi anlayışlarının məktəbdə öyrənilməsi 

şagirdlərin ümumiləşdirmə qabilyiyətinin inkişafının mühüm tərkib hissəsidir. 

Məktəblərdə həmin anlayışlardan müvafiq şərti işarələri də tətbiq etməklə istifadə 

etmək mümkündür. Şifahi məntiqi mühakimələrdə bu cəhətə fikir vermək lazımdır. 

Əks halda şagirdlər müəyyən məntiqi səhvlərə yol verirlər. 

3.2.9.Çoxluqlar nəzəriyyəsinin elementləri. Çoxluq riyaziyyatın ən ümumi 

anlayışıdır. Bu anlayışın riyaziyyata və ya məntiqə aid olması haqqında müxtəlif 

fikirlər də vardır. Belə hesab etmək olar ki, çoxluqlar nəzəriyyəsi məntiq və 

riyaziyyat arasında yerləşən sahədir. Odur ki, çoxluqlar nəzəriyyəsinin elementləri 

məktəb təlimində riyazi və məntiqi anlayışların formalaşmasında bünövrə 

olmalıdır. Bu anlayış məktəb riyaziyyatının müxtəlif bölmələrinin qurulmasının 

əsasında qoyularsa, özünün ümumiliyinə görə ortaq birləşdirici ideyaya xidmət edə 

bilər. 

Çoxluqlar üzərində əməllər quruluşca məntiqi olmasına baxmayaraq onlar 

real obyektlər üzərində aparılır. Bu da obyektlər (əşyalar) haqqında sözlərdən 

ibarət mülahizələr üzərində aparılan formal əməliyyatlara nisbətən şagirdlərin 

təfəkkürünün daha erkən inkişafı mərhələsinə uyğundur. Habelə onu da nəzərə 

almaq lazımdır ki, çoxluqlar üzərində əməllər və onlar arasındakı münasibətləri 
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artıq 7-10 yaşında şagirdlərə müvafiq ən sadə həyat təcrübəsini inikas edir. Məntiq 

və stoxastika elementləri çoxluqlar nəzəriyyəsi anlayışlarının təbii inkişafı kimi 

daxil edilə bilər. Məktəb təlimində çoxluqlar nəzəriyyəsi ideyasının tətbiqinin 

məqsədəuyğunluğunun müzakirəsi zamanı bəzən yalnız bunun riyazi materialın 

qurulmasında rolu nəzərə alınır və şagirdlərin məntiqi inkişafının təmin 

edilməsində onların əhəmiyyəti tam göstərilmir. Lakin çoxluqlar nəzəriyyəsi 

elementlərinin məktəbdə öyrənilməsinin şagirdlərin məntiqi, o cümlədən ümumi-

ləşdirmə qabiliyyətlərinin inkişafında böyük əhəmiyyəti vardır. Ümumtəhsil 

məktəblərinin hazırki proqramında çoxluqlar nəzəriyyəsinin elementlərinin açıq 

şəkildə öyrənilməsi nəzərdə tutulur. Məktəb riyaziyyatı faktik olaraq bu 

anlayışlarla sıx əlaqədardır. Odur ki, V sinifdə çoxluqlar haqqında öyrənilənləri 

təlimin sonrakı mərhələlərində genişləndirmək və tətbiq etmək lazımdır. Təkcə onu 

bilmək kifayətdir ki, hər bir riyazi anlayışa müəyyən daxilolma münasibəti 

əsasında tərif verilir. Belə olan halda nə üçün ümumtəhsil məktəblərində çoxluqlar 

nəzəriyyəsi elementlərinə və onların tətbiqlərinə baxılmasın? 

Çoxluqlar nəzəriyyəsi elementlərinin məktəbdə tətbiqi nöqteyi-nəzəri ilə 

əlaqədar iki əsas sual qarşıya çıxır. 

1) Məktəbdə çoxluqlar nəzəriyyəsindən nələr öyrənilməlidir, məktəb 

riyaziyyatının müasir şərhi və təlimin şagirdlərin məntiqi inkişafına təsirini 

intensivləşdirmək üçün çoxluqlar nəzəriyyəsindən hansı anlayışlar lazımdır? 

2) Bu anlayışlar necə, kursun hansı yerində, hansı riyazi material üzərində, 

nə səviyyədə öyrənilməlidir? 

Məktəbdə öyrənilməsi mümkün olan çoxluqlar nəzəriyyəsi elementlərinin 

təxmini siyahısını göstərmək olar. 

İbtidai siniflərdə əşyalar çoxluğu, əşyanın çoxluğa daxil olması, bir 

çoxluğun digərinə daxil olması, alt çoxluqlar, çoxluqların bərabərliyi, bir çoxluğun 

digərinə qədər tamamlanması, çoxluqların birləşməsi, kəsişməsi və fərqi 

anlayışlarını  şagirdlərin məişət təcrübəsi əsasında daxil etmək olar və bu lazımdır. 

V-IX siniflərdə riyaziyyatın tədrisi prosesində çoxluqlar nəzəriyyəsinin 

elementləri haqqında anlayışları genişləndirmək lazım gəlir. Burada tədricən sonlu 
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və sonsuz çoxluqlar, onların verilmə üsulları, vahid və boş çoxluqlar, çoxluğun 

cüt-cüt kəsişməyən alt çoxluqlara ayrılması, cütlər (ədədlər cütü, müstəvinin 

nöqtələri), iki çoxluğun hasili, inikas anlayışlarını daxil etmək mümkündür. 

Ən sadə çoxluqlar nəzəriyyəsi anlayışlarının formalaşdırılması metodikası 

məntiqi anlayışların formalaşdırılması metodikası kimidir. Belə metodika ilə 

əlaqədar [190]-dən istifadə etmək məsləhətdir. Yalnız onu qeyd edək ki, çoxluqlar 

nəzəriyyəsinin elementləri riyazi anlayışların daxil edilməsinin və şagirdlərin 

ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafının nəzəri əsasıdır. Lakin bu anlayış çox 

vaxt özünün aydın məntiqi-riyazi ifadəsini tapmamışdır, riyaziyyatın ayrı-ayrı 

bölmələrində şagirdlərə ümumiləşdirmə forması kimi öyrədilməmişdir. Məsələn, 

həndəsədən qurma məsələlərinin “həndəsi yerlər” adlanan metodla həlli və 

tənliklər sisteminə aid məsələlər həlli əksər hallarda diqqət yetirilməyən eyni bir 

riyazi əməliyyata (çoxluqların kəsişməsinə) gətirilir. 

3.2.10.Sillogizmlər (V-XI s). Bir hökmdən nəticə çıxarmaq olar ki, buna 

bilavasitə əqli nəticə deyilir. İki və daha çox hökmdən nəticə çıxarılarsa, bu 

bilavasitə əqli nəticə adlanır. Bilavasitə əqli nəticənin geniş yayılmış növlərindən 

biri sadə-qəti sillogizmdir ki, burada nəticə iki qəti hökmdən çıxarılır. Sillogizmin 

üç növü vardır: 1) sadə-qəti; 2) klassik və yaxud Aristotel sillogizmi; 3) orta termin 

vasitəsilə əmələ gələn sillogizm. 

Sillogizm (yunan sözü sillogismos – nəticə çıxarmaq, yekun, xülasə əldə 

etmək deməkdir) orta terminin köməyi ilə əlaqələndirilən iki hökmdən üçüncü bir 

hökmün nəticə kimi çıxarılmasından ibarət əqli nəticədir. Bir nümunə göstərək. 

Bütün təfəkkür qanunları(M) fikir aktında fəaliyyət göstərir (p) ziddiyyət (s) 

təfəkkür qanunudur (M) ziddiyyət fikir aktında fəaliyyət göstərir. Buradan 

asanlıqla müəyyən etmək olur ki, hər bir sillogizm üç hökmdən ibarətdir. 

Bu sillogizmin quruluşunu təhlil etmək üçün onun tərkib hissələrinə baxaq. 

Birinci hökmdə söhbət bütün təfəkkür qanunlarından gedir, ümumi hökm 

götürülür. İkinci halda konkret hala müraciət edilir, təkcə ümumiyə aid edilir. 

Üçüncü halda isə yekun verilir və ya nəticə çıxarılır. Göstərilən hökmlərin hər 

birinin öz adı vardır. Buradakı birinci hökm (ümumi hökm) böyük müqəddimə 
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adlanır (latınca, mayor). İiknci hökm (fərdi hökm) kiçik müqəddimə (latınca, 

minor), üçüncü hökm isə nəticə hökmü (lat. songulisio) adlanır.  

İki hökmdən üçüncü bir hökmün nəticə kimi çıxarılmasına aid riyaziyyatda 

çoxlu misallar göstərmək olar. 

Hər bir fiqur (M) nöqtələr çoxluğudur (P) dördbucaqlı (S) fiqurdur (M). 

Dördbucaqlı (S) nöqtələr çoxluğudur (P). Sillogizmdə hökmlərdən başqa üç 

termin də vardır. Terminlərin təhlilinə adətən nəticələrdən başlayırlar. Sillogizmdə 

nəticədə hökmün predikatı yerində duran və böyük müqəddimədə iştirak edən 

termin böyük termin adlanır və P-lə işarə olunur. Nəticə hökmündə subyekt 

yerində duran və kiçik müqəddimədə iştirak edən termin kiçik termin adlanır və 

“S”-lə işarə edilir. Hər iki müqəddimədə (böyük və kiçik) iştirak edən və heç vaxt 

nəticəyə çıxmayan termin orta termin (latınca, Medius, orta deməkdir) adlanır və 

“M” ilə göstərilir.  

Hökmün terminlərindən (S və P) fərqli olaraq sillogizmin tərkibinə daxil 

olan anlayışlar sillogizmin terminləri adlanır. 

Sillogizmin quruluşundakı S və P müqəddimələrində kənar mövqe 

tutduğundan və bir dəfə işlədildiyindən, kənar terminlər adlanırlar. Buna görə də 

müqəddimələr çox vaxt terminlərlə də edilir. 

Beləliklə: 1) böyük terminin daxil olduğu hökm böyük müqəddimə, 2) kiçik 

terminin daxil olduğu hökm kiçik müqəddimə, 3) yekun bilik isə nəticə hökmü 

adlanır. Sillogizmi asanlıqla təhlil etmək məqsədilə müqəddimələri müəyyən 

ardıcıllıqla düzmək təcrübədə qəbul edilmiş qaydadır. Belə ki, böyük müqəddimə 

birinci yerdə, kiçik müqəddimə ikinci yerdə, nəticə isə xəttin altında yazılır. Lakin 

bu qayda təcrübədə başqa şəkildə də işlənə bilər. Belə ki, kiçik müqəddiməni və 

nəticəni də əvvəl yazmaq olar.  

Əvvəl göstərdiyimiz misalı bu ardıcıllıqla yazaq. 

Ziddiyyətsizlik (S) təfəkkür qanunudur (M), təfəkkür qanunları (M) fikir 

aktlarında fəaliyyət göstərir (P) 

Deməli, ziddiyyətsizlik (S) fikir aktlarında fəaliyyət göstərir (P). 

Məntiq elmində müfəssəl öyrənilən sillogizmlərin şagirdlərin ümumiləş-
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dirmə qabiliyyətinin inkişafında böyük əhəmiyyəti vardır. Riyaziyyatın tədrisində 

bu cəhətə diqqət vermək lazımdır.  

3.2.11. Əqli nəticə və riyazi təlim mətnləri (V-XI s). Bir-biri ilə bağlı olan 

həqiqi hökmlərdən obyektiv gerçəkliyin cisim və hadisələri haqqında yeni fikir 

çıxarmaq əqli nəticə adlanır. Bu fikir isə nəticə biliyidir. Anlayışlar və hökmlər 

əqli nəticənin tərkibinə daxildir. Hökmlərdə anlayışlar arasında, əqli nəticələrdə isə 

hökmlər arasında qarşılıqlı münasibət əksiliklərin vəhdətini ifadə edir. Əqli 

nəticədə təkcənin, xüsusinin, ümuminin, oxşarlıq və fərqin, konkret və mücərrədin 

və bu kimi əksiliklər inikas olunur. Əqli nəticənin ümumiləşdirilmiş strukturu 

belədir. 

m

n
BBB
AAA

,...,,
,...,,

21

21                                                          (I) 

Burada nAAA ,...,, 21  təklifləri şərtlər, mBBB ,...,, 21  təklifləri isə nəticələrdir. 

Şərt ilə nəticə arasındakı əlaqəni şagirdlərin başa düşməsi üçün formal-məntiqi 

deyil, məzmunlu-məntiqi əlaqəni göstərmək lazımdır. 

Məsələn,  

a) 1. AB parçası c çevrəsinin diametridir.  

2. P isə c çevrəsinin nöqtəsidir.  

Deməli <APB düzdür. 

Əqli nəticəsində şərtlər nəticə ilə məzmunlu əlaqədardır. 

b) 1. Diametrə söykənən bütün daxilə çəkilmiş bucaqlar düzdür. 

2. APB bucağı daxilə çəkilib və AB diametrinə söykənir. 

Deməli APB bucağı düzdür. 

Əqli nəticəsində isə hər hansı xüsusi forma da əlaqə kimi verilir. Tədris 

prosesində əqli nəticənin a) formasına üstünlük vermək məqsədə uyğundur. 

Riyazi təlim mətnlərinin üç əsas növünü göstərmək olar. Bunlar: 1) 

təriflərin, qaydaların, hökmlərin; 2) isbatların, əsaslandırmaların, məsələ həllinin; 

3) məsələnin ifadələridir. 

Riyazi təlim mətnlərinin təhlili onun deduktiv əhəmiyyətinin müəyyənləş-

dirilməsinə, məsələ həlli təcrübəsində istifadə edilə bilən əqli nəticələrə yönəldilir. 
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Təhlil aparma bacarığı öyrənilən müddəaların əlaqəsinin ümumi formalarının 

müəyyənləşdirilməsindən ibarət olduğundan deduktiv xarakter daşıyır. Bu 

bacırığın ümumiliyi, onları təyin edən priyomların ixtiyari məzmunda mətnlərə 

tətbiq edilə bilməsindən, habelə müəyyən edilən əqli nəticənin quruluşunun 

ümumiliyindən alınır. 

Ümumiləşdirilmiş deduktiv bacarığın da üç qrupunu göstərə bilərik. Birinci 

qrup bacarıqlar birinci növ riyazi təlim mətnlərinin təhlili ilə əlaqədardır. Həmin 

növ mətnin quruluşunun ümumi sxemi belədir.  

n

n
BBB
AAA

,...,,
,...,,

21

21                                                     (II) 

Burada nAAA ,...,, 21  təklifləri mətnin təsviri hissəsini, nBBB ,...,, 21  təklifləri 

isə onun təsdiq edici hissəsini təşkil edir. Məktəb riyaziyyatının, xüsusən 

həndəsənin tədrisində bu növ mətnlərin təhlilinə tətbiq edilən iki əsas əməliyyat 

diqqəti cəlb edir. 

I əməliyyat verilmiş mətnə daxil olan düz, tərs, əks, əks tərs əqli nəticələrin 

qurulması ilə əlaqədardır. Bu əməliyyatı apara bilmək bacarığının formalaşdırıl-

ması I və II sxemlərdən istifadəyə əsaslanır. Mətnin II sxem şəklində göstərilməsi, 

baxılan mətnin təsviri hissəsinin əsas şərtlərini və təsdiq edici hissənin əsas 

müddəalarını dəqiq ayırmağa, bu zaman istifadə edilən cümlələrin qrammatik 

quruluşunun olduqca sadələşməsinə imkan verir. I və II sxemlər düz, tərs, əks, əks 

tərs əqli nəticələrin əmələ gəlmə prosesini aydın göstərməyə kömək edir. Məsələn, 

paraleloqramın tərifinin sxematik quruluşunu belə göstərmək olar. 

1. AB║CD 

2. BC║AD 

ABCD dördbucaqlısına paraleloqram deyilir.  

Düz əqli nəticənin sxemi: 

1. AB║CD 

2. BC║AD 

Deməli, ABCD paraleloqramdır 

Tərs əqli nəticənin sxemi: 
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1. ABCD paraleloqramdır 

Deməli, AB║CD, BC║AD. 

Əks əqli nəticənin sxemi 

1. AB║CD  

Deməli, ABCD paraleloqram deyil. 

Əks tərs əqli nəticənin sxemi 

1. ABCD paraleloqram deyil 

Deməli, ya AB║CD, ya BC║ AD 

Hər növ əqli nəticədən bir neçə əqli nəticə də alına bilər. I və II sxemlərdən 

istifadə hər növ əqli nəticənin əmələ gəlməsinin konstruktiv və əyani üsullarını 

yaradır. II əməliyyat, verilmiş mətnin təsviri hissəsinin şərtlərinin dəyişdirilməsi 

(variyasiyası) ilə əlaqədardır. Bununla, bu və ya digər şərtin rolu və əhəmiyyəti 

müəyyən edilir, mətnin ifadəsinin mümkün variantları qurulur. Bu əməliyyatı 

yerinə yetirmək bacarığı da I və II sxemdən istifadəyə əsaslanır. Dəyişdirmə 

(variyasiya) mətnin təsviri hissəsindən şərtləri atmaq, əlavə etmək və uyğun 

nəticələri aydınlaşdırmaq yolu ilə aparılır. Mətnlərin təhlili gedişində qurulan əqli 

nəticələrin doğruluğu haqqında mülahizənin qoyuluşu məsələnin ifadəsinin əmələ 

gəlməsi üsullarını nümayiş etdirməyə imkan verir. Bu məsələ praktik olaraq 

avtoritar (müəllim sadəcə qurulan əqli nəticənin doğruluğunu deyir və uyğun əks 

misallar göstərməklə yalanlığını izah edir), həm də isbat mühakiməsi aparmaqla 

həll edilir. Göstərilən hər iki əməliyyat I növ mətnin quruluş təhlilinin 

mümkünlüyünü açır. Habelə baxılan mətnə daxil olan bu və ya digər əqli nəticənin 

aydınlaşdırılmasının əhəmiyyəti və zəruriliyi təlimin gedişində təhlil edilən 

məsələlər kompleksi ilə də müəyyən edilir. 

Ümumiləşdirilmiş deduktiv bacarığın II qrupu II növ riyazi təlim 

mətnlərinin təhlili ilə əlaqədardır. Mətnin belə növünün ümumiləşdirilmiş sxemi, 

hər birində təsvir olunan şərti və təsdiq edici nəticə hissələri ayrılmış, əqli nəticələr 

ardıcıllığı ilə müəyyən edilir:  
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                                            A1, A2,…,An 

                                            Deməli        B1, B2,…,Bn 

 

                                             C1, C2,…,Ck 

                                             Deməli        D1, D2,…,Dk                                       (III)               

                                                               …………………. 

                                              E1, E2,…,Er 

                                             Deməli        H1, H2,…,Hr 

 

Məktəbdə həndəsə təliminin araşdırılması təcrübəsi bu növ mətnlərin 

təhlilinə tətbiq edilən iki əsas əməliyyatı ayırmağa imkan verir. 

I əməliyyat mühakimə addımlarının şərtinin və nəticələrinin əsaslandırıl-

ması ilə əlaqədardır. Bu əməliyyatı yerinə yetirmək bacarığının formalaşdırılması 

metodikası, təhlil edilən mətnin strukturunu əks edən I və III sxemlərdən istifadəyə 

əsaslanır. Mətnin III sxem şəklində göstərilməsi mühakimə addımlarının və onların 

hər birinin strukturunu dəqiq ayırmağa və bunula istifadə edilən cümləni olduqca 

sadələşdirməyə imkan verir. III sxemdən istifadə əsaslandırmanın bünövrəsindəki 

müddəaları dəqiq ayırmağa və onun uyğun məsələlərini aydın ifadə etməyə kömək 

edir. 

II əməliyyat mühakimənin bu və ya digər addamının müəyyənləşdirilməsi, 

addımların qarşılıqlı əlaqəsinin, onların hər birinin ümumi ardıcıllıqda yerinin, 

mühakimə mətninin mümkün variantlarının qurulması ilə əlaqədardır. Əməliyyat 

bu və ya digər addımın kənar edilməsi, dəyişdirilməsi və ya əlavə edilməsi, uyğun 

nəticələrin aydınlaşdırılması yolu ilə aparılır. Bu əməliyyatı yerinə yetirmək 

bacarığının formalaşdırılması metodikası da I və III sxemdən istifadəyə əsaslanır. 

III sxemdən istifadə addımların əlaqəsini və ümumi ardıcıllıqda onların yerini 

düzgün müəyyənləşdirməyə imkan verir. İki addım bir-biri ilə, bunlardan birinin 

nəticəsi digərinin şərtləri sırasına daxildirsə, öz aralarında əlaqədardır. Bu halda I 

addım II dən əvvəl gəlir (bilavasitə olması məcburi deyil). Addımların nəticəsi, 

sonrakı addımın heç olmasa birinin şərtləri sırasına daxildirsə (yaxud bilavasitə 
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məsələnin sualına cavab verirsə) didaktik olaraq zəruridir. Zəruri olmayan 

addımlar mühakimənin qalan addımları ilə əlaqəni qavramaqda şagirdlərə kömək 

etmir. Bir qayda olaraq belə addımlar mətni ağırlaşdırır, onun başa düşülməsini 

çətinləşdirir. 

Ümumiləşdirilmiş deduktiv bacarığın üçüncü qrupu riyazi təlim mətnlərinin 

üçüncü növünün (məsələlərin ifadəsi) təhlili ilə əlaqədardır. Bu növ mətnlərin 

quruluşunun ümumiləşdirilmiş sxemi II sxemə oxşardır:  

                                                    nAAA ,...,, 21                                             (IV) 

                                                             nPPP ,...,, 21  

Burada nAAA ,...,, 21  təklifləri məsələnin ifadəsi, nPPP ,...,, 21  isə hökm 

hissəsidir. Bu növ mətnin təhlilinə tətbiq edilən iki əsas əməliyyatı ayırmaq olar. 

Bunlardan, birincisi mətnin təsviri hissəsinin dəyişdirilməsi (variyasiyası) ilə 

əlaqədardır. Bununla, hər hansı şərtin rolu və əhəmiyyəti müəyyənləşdirilir, mətnin 

ifadəsinin mümkün variantları qurulur, habelə verilənə oxşar məsələlər ifadə edilir 

(ümumiləşdirmə, xüsusiləşdirmə və s.). Əməliyyat müəyyən təsviri hissədə şərtin 

kənar edilməsi, dəyişdirilməsi, əlavə edilməsi və uyğun nəticələrin 

aydınlaşdırılması yolu ilə reallaşdırılır. 

III əməliyyat məsələnin şərtinin mənasını açıqlayan əqli nəticənin (bu əqli 

nəticənin giriş hissəsindəki təklif məsələnin ifadəsinin təsviri hissəsini tamamlayır, 

onun verilənlərini dəqiqləşdirir) və bilavasitə məsələnin sualının mənasına oxşar 

suala cavab verən əqli nəticələrin (bu əqli nəticələr məsələnin ifadəsinin hökm 

hissəsini genişləndirdiyindən onun mənasını açır) müəyyənləşdirilməsi ilə 

əlaqədardır. 

Bu əməliyyatların hər ikisini yerinə yetirmək bacarığının formalaşdırılması 

metodikası I və IV sxemlərdən istifadəyə əsaslanır ki, bunlar da uyğun tapşırıqları 

dəqiq ifadə etməyə imkan verir. 

Təsvir edilən əməliyyatlar araşdırılan mətnlərin deduktiv əhəmiyyətini 

müəyyənləşdirmək, onların mənasını araşdırmaq və mənimsəmək məqsədi ilə 

aparılır. I-IV sxemləri ümumiləşdirilmiş bacarıqları formalaşdırmaq prosesini 

asanlaşdıran metodik vasitədir. Bununla, son məqsəd şagirdlərə riyazi təlim 
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mətnlərin araşdırmağı öyrətmək, onları tədris materialını müstəqil mənimsəmək 

üçün konstruktiv priyomlarla silahlandırmaqdır.  

Bu və ya digər mətndən (tərif, qayda, hökm, isbat və s.) istifadə etmək 

bacarığı onu başa düşmək və mənimsəmək üçün meyar ola bilməz. 

Birinci növ mətnin (təriflərin ifadələri, şərhi, qaydalar, hökmlər) başa 

düşülməsi ondan mühakimələrdə istifadə etmək, bu mətnə daxil olan əqli nəti-

cələrin müəyyən edilməsi bacarığı ilə təyin edilir. Mühakimələrin (II növ mətnlər) 

başa düşülməsi onun uyğun əqli nəticələrinin əhəmiyyətini müəyyənləşdirməklə və 

etibarlılığını əsaslandırmaqla müəyyən edilir. Məsələnin ifadəsini (III növ mətn) 

başa düşmək onun mənasını açmaqla, bilavasitə hökmlərini reallaşdıran əqli 

nəticənin müəyyənləşdirilməsi ilə təyin edilir. Mətnin mənasının mənimsənil-

məsinə nəzarət onun təqdim edildiyi şəraitdə reallaşır, bunun üçün şagirdlərdən 

mətnin uyğun təhlili tələb edilir.  

3.2.12.Tərs məsələ metodu (VII s.). Müəllim bu metod üzrə 

ümumiləşdirmə apardıqdan sonra hər bir sinifdə ayrı-ayrı mövzular üzrə analoji iş 

yerinə yetirə bilər. Şagirdlərdə dəqiq və əsaslandırılmış mühakimənin, isbatları 

düzgün aparmağı, əsas mühakimə və əqli nəticə formalarından düzgün istifadənin 

inkişafı üçün təlimin müxtəlif mərhələlərində tərs məsələ adlanan metoddan 

istifadə etmək məqsədəuyğundur. Həmin metodun mahiyyətini VII sinifdə baxıla 

bilən isbat məsələsinin həlli üzərində göstərək. 

AB=AC və <1=<2 verilir (şəkil 9). BM=CN olduğunu isbat edin.  

İsbatı: 1. Üçbucaqların bərabərliyinin 

III əlamətinə görə ACMABN Δ=Δ  (<A ortaqdır,  

şərtə görə <1=<2, AB=AC). 2. Bərabər üçbucaqlarda  

(ABN və ACM) bərabər bucaqlar (<1=<2) qarşısında  

bərabər tərəflər (AM=AN) durur. 

3. Bərabər parçalardan (AB=AC) bərabər parçalar  

(AM=AN) çıxdıqda bərabər parçalar (BM=CN) qalar. 

 Sonra şagirdlərlə aşağıdakı söhbət aparılır.  

 

1 2 

A

N

C

M

B
Şəkil 9. 
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M- Həll edilən məsələnin şərtlərini ifadə edin. Məsələnin şərtində neçə 

mülahizə vardır? 

Ş- Məsələnin şərtində iki mülahizə vardır: 

AB=AC; <1=<2. 

M –Nəticədə neçə hökm isbat edilməlidir? 

Hökmü deyin. 

Ş- Bir BM=CN hökmünü isbat etməliyik.  

M-İndi tərs məsələni qurun. Bunun üçün məsələnin şərtindəki mülahizənin 

biri ilə nəticənin, yəni əsas məsələdəki isbat edilənin yerini dəyişmək lazımdır. 

Yazı taxtasında və dəftərdə əsas və tərs məsələnin şərtləri yazılır: 

Əsas məsələ:    Birinci tərs məsələ 

Şərt: AB=AC, <1=<2   AB=AC, BM=CN 

Nəticə: BM=CN    <1=<2 

Deyilənlərdən aydındır ki, tərs məsələnin qurulmasına formal, mexaniki 

mərhələdən simvolların yerinin dəyişdirilməsindən, bir hökmün digəri ilə əvəz 

edilməsindən başlamaq münasibdir. Sonra yazılmış sxem əsasında mühakimə 

aparılır. M-əvvəl olduğu kimi tərs məsələdə AB=AC –dir. Lakin əsas məsələdəki 

bucaqların bərabərliyi (<1=<2) əvəzində parçaların bərabərliyi (BM=CN) bizə 

məlumdur. Əsas məsələdə nəyi isbat etmişdik? 

Ş- əsas məsələdə BM=CN olduğunu isbat etmişdik. 

M- Tərs məsələdə nəyi isbat etməliyik? 

Ş- Tərs məsələdə bucaqların bərabərliyini (<1=<2) isbat etməliyik. 

Tərs məsələnin həlli prosesində sistematik olaraq əsas məsələnin həlli 

zamanı yaranan mühakimə mərhələsindən istifadə edilir. Tərs məsələnin həlli: 1. 

Bərabər parçalardan (AB=AC) bərabər parçalar (BM=CN) çıxsaq, onda bərabər 

parçalar (AM=AN) qalar. 2. Üçbucaqların bərabərliyinin I əlamətinə görə 

(AM=AN, AB=AC, <A ortaqdır). Δ ABN= Δ ACM. 3. Bərabər üçbucaqlarda 

(ΔABN=ΔACM) bərabər tərəflər (AM=AN) qarşısında bərabər bucaqlar (<1=<2) 

durur. Beləliklə, çertyojun eyni bir ünsürü fikrin müxtəlif əlaqələrində və 

istiqamətlərində çıxış edir. Belə ki, düz məsələdə: “Bərabər üçbucaqlarda bərabər 
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bucaqlar qarşısında bərabər tərəflər durur” teoremindən istifadə etdiksə, tərs 

məsələdə şagirdlər onun tərsi olan: “Bərabər üçbucaqlarda bərabər tərəflər 

qarşısında bərabər bucaqlar durur” teoremini əsaslandırmağın zəruriliyi ilə 

qarşılaşırlar. 

Baxılan əsas məsələnin tərsi olan ikinci məsələni quraq.  

Əsas məsələ:    İkinci tərs məsələ 

Verilir:  AB=AC, <1=<2   Verilir: BM=CN, <1=<2 

İsbat etməli: BM=CN   İsbat etməli: AB=AC 

Belə məsələlərin eyni bir çertyoj üzərində həlli, müxtəlif çertyojlar üzərində 

həllə nisbətən şagirdlərin fikrini daha çox zənginləşdirir. 

Bir hesablama məsələsi üzərində də tərs məsələ anlayışını izah edək. 

Əsas məsələ. ABC üçbucağında <A=600, <B=700 (Şəkil 10). ACB bucağının 

tənböləni üçbucağı iki CBD və ACD üçbucaqlarına ayırır. ADC bucağının 

qiymətini tapın. 

Verilir: <A=600, <B=700, <1=<2 

Təyin etməli: <ADC 

Həlli:  

1. <ACB=1800-<A-<B=500 

2. <1= 025
2

=
< ACB  

3. <ADC=1800 - <A =<1=950 

Tərs məsələ: Δ ABC-də <A=600. ACB bucağının tənböləni üçbucağı iki 

ACD və CBD üçbucaqlarına bölür, <ADC=950. B bucağının qiymətini tapın. 

Verilir: <A=600, <1=<2, <ADC =950 

<B-ni təyin etməli 

Həlli:  

1. <1=1800 - <A - <ADC=250; 

2. <C=2·<1=500; 

3. <B=1800 - <A - <C=700 

Nəticədə qeyd edək ki, məktəb həndəsə kursunda bu cəhətə fikir verilmir, 

B

C

D

A

     Şəkil 10. 
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müəllimlər isə, demək olar ki, belə yanaşmadan istifadə etmirlər. Lakin 

apardığımız eksperimentlər göstərdi ki, şagirdlərin belə çalışmaların yerinə 

yetirməsilə, riyazi mədəniyyəti xeyli yüksəlir. 

3.2.13. Yeni teoremlərin alınması (VII-XI s.). Şagirdlərin mühüm 

bacarıqlarından biri ümumiləşdirilmiş məsələni və teoremi tapmaqdır. Odur ki, 

ümumiləşdirilmiş teorem qurmağa diqqəti cəlb edək. Ümumiləşdirmədən istifadə 

etməklə hər hansı qanunauyğunluğun və ya daha ümumi qanunauyğunluğun tətbiq 

edildiyi əvvəlkinə nisbətən daha geniş obyektləri göstərmək olar. Bilmək lazımdır 

ki, bəzən ayrı-ayrı obyektlərin xassələrinə nisbətən ümumi xassələr daha yaxşı 

yadda qalır. Məsələn, qabarıq n-bucaqlının daxili bucaqlarının cəminin 2d(n-2)-yə 

bərabər olduğunu bilmək, sonra düzgün beşbucaqlı üçün 5400 almaq, sonuncunu 

ayrıca həmin ifadədən istifadə etmədən tapmaqdan asandır. Bundan başqa hər bir 

çoxbucaqlı üçün daxili bucaqların cəmini tapmaq xüsusi haldır, bütün bunların 

əvəzində ümumi düsturu çıxarmağın faydalı və səmərəli olduğunu şagirdlərin 

özləri də etiraf edirlər.  

Ümumiləşdirilmiş teoremin alınmasının bəzi yollarını və üsullarını 

şagirdlərə öyrətmək lazımdır. Ümumiləşdirmə çox vaxt bəzi məhdudlaşdırmaları 

atmaq, parametrlərin bəzi qiymətlərini ixtiyari götürməklə aparılır. Baxılan hər 

hansı teoremi ümumiləşdirmək üçün onun ifadəsini diqqətlə öyrənmək, isbatını 

analiz etmək lazımdır – bunun ümumiləşdirmənin istiqamətini göstərməsi 

mümkündür. Göstərilən işə hazırlaşarkən şagirdlər adətən belə suallara cavab 

verməli olurlar. Verilən teoremlə əlaqədar hansı daha ümumi anlayışa baxmaq 

olar? Verilmiş teoremdəki cümlə əvəzində daha ümumi hansı cümləni ifadə etmək 

olar? Verilmiş teoremdəki hansı məhdudluğu atmaq olar? 

Konkret nümunələr göstərək. 

1 a. Üçbucağın sahəsi onun perimetrinin yarısı ilə daxilə çəkilmiş çevrənin 

radiusu hasilinə bərabərdir. 

Baxılan fiqurun üçbucaq olması məhdudluğunu atmaqla bu teoremi 

ümumiləşdirmək olar.  

1 b. Daxilinə çevrə çəkmək mümkün olan çoxbucaqlının sahəsi onun 
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perimetrinin yarısı ilə daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu hasilinə bərabərdir. 

1 a teoreminin isbatında ABC üçbucağının sahəsinin ABO, BCO, ACO 

üçbucaqlarının sahələri cəminə bərabər olmasını təhlil etməklə göstərilən 

ümumiləşdirməni asanlıqla görmək olar, burada O daxilə çəkilmiş çevrənin 

mərkəzidir. Üçbucaq əvəzində xaricə çəkilmiş ixtiyari çoxbucaqlıya baxdıqda isbat 

dəyişmir. 

2 a. Dördbucaqlının tərəflərinin orta nöqtələri paraleloqramın təpələridir. 

2 b. Fəza dördbucaqlısının tərəflərinin orta nöqtələri paraleloqramın təpələ-

ridir.  

Üçbucağın orta xətti haqqında teoremdən istifadə ilə 2a teoreminin isbatının 

təhlili nəticəsində göstərilən ümumiləşdirməni alırıq. 2a teoremindən xüsusiləş-

dirmə ilə aşağıdakı teoremi almaq olar. 

3 a. Paraleloqramın tərəflərinin orta nöqtələri yeni paraleloqramın təpələ-

ridir. Alınmış bu teoremi nöqtəyə nəzərən simmetriya ilə isbat etsək onda başqa 

ümumiləşdirmə alarıq. 

3 b. Paraleloqramın tərəflərini eyni bir nisbətdə bölən nöqtələr (eyni 

istiqamətdə) yeni paraleloqramın təpələridir. 

Bu ümumiləşdirməni nöqtənin paraleloqramın tərəflərini bölmə nisbəti 

üzərinə qoyulmuş məhdudlaşdırmanı atmaqla aldıq. Belə ki, 3a teoremində bu 

nisbət 1-ə bərabərdirsə, 3b də ixtiyaridir. Bu nümunələr həm də onu göstərir ki, 

ümumiləşdirməni müxtəlif istiqamətlərdə almaq olar: 1) 3a teoremindən 2a 

teoreminə və sonra 2b-yə; 2) 3a teoremindən 3b-yə. 

Müxtəlif istiqamətdə ümumiləşdirməyə aid daha bir nümunə göstərək. 

Pifaqor teoreminin ümumiləşdirmələrindən biri (900-dən ixtiyari bucağa qədər) 

kosinuslar teoremidir. Sadə çalışma kimi düzbucaqlı üçbucağın tərəfləri və bucağı 

arasında αcos2222 bccba −+=  münasibəti olduğunu asanlıqla almaq olar və sonra 

demək mümkündür ki, həmin münasibət ixtiyari üçbucaq üçün ödənilir. Pifaqor 

teoremini aşağıdakı şəkildə də ifadə etmək olar. 

4a. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu üzərində qurulmuş kvadratın sahəsi 

katetlər üzərində qurulmuş kvadratların sahələri cəminə bərabərdir. 
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Şagirdlərin diqqətini ona yönəltmək lazımdır ki, bütün kvadratlar oxşar 

dördbucaqlılardır, düzbucaqlı üçbucağın düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündür-

lüyü isə onu verilmiş üçbucağa oxşar və sahələri cəmi onun sahəsinə bərabər olan 

iki üçbucağa ayırır (katetlər və hipotenuz üzərində oxşar üçbucaqlar qurulur). 

Bundan sonra aşağıdakı ümumiləşdirməni alırıq. 

4b. Düzbucaqlı üçbucağın tərəfləri üzərində oxşar çoxbucaqlılar qurularsa, 

onda hipotenuz üzərində qurulmuş çoxbucaqlının sahəsi katetlər üzərində 

qurulmuş çoxbucaqlıların sahələri cəminə bərabərdir. 

Cəbrdə də müxtəlif istiqamətlərdə ümumiləşdirmə aparmaq olar. 

5a. 1x  və 2x  müsbətdirsə və 121 =⋅ xx , onda 221 ≥+ xx . 

İki ədəd əvəzində ixtiyari sayda ədədlərə baxmaqla aşağıdakı ümumiləş-

dirməni alırıq. 

5b. nxxx ,...,, 21  müsbət və 1...21 =⋅ nxxx  isə, onda nxxx n ≥+++ ...21 . 

5a teoreminin nəticəsini 0
2

0
121 xxxx +≥′+′ şəklində yazmaqla aşağıdakı 

ümumiləşdirməni almaq olar.  

5b. 21, xx  müsbət, 121 =⋅ xx  və 0≥> nm  isə onda nnmm xxxx 2121 +≥+ . 

Bəzən eyni bir istiqamətdə, başqa sözlə eyni məhdudluğu atmaqla iki 

müxtəlif ümumiləşdirmə mümkündür.  

6a. M və N nöqtələri ABCD trapesiyasının AB və CD yan tərəflərinin orta 

nöqtələridir (şəkil 11). MN düz xətti AC dioqanalını K nöqtəsində, BD dioqanalını 

isə L nöqtəsində kəsirsə, onda MK=LN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B C 

M 

A D 

N 
K L 

   Şəkil 11.  

B C 

M 

A D 

N 

K L 

   Şəkil 12.  
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M və N nöqtələrinin ABCD trapesiyasının AB və CD tərəflərinin orta 

nöqtələri olması məhdudluğunu atıb AM:AB və DN:DC nisbətlərinin bərabər 

olmasını tələb etsək, yenə MK=LN olur. Bu ümumiləşdirmə asanlıqla alınır və 

isbat edilir. AM:AB və CN:CD nisbətləri bərabər olduğu halda da MK=LN 

olduğunu düşünmək və isbat etmək bir qədər çətindir (şəkil 12). 

Baxılan elementlərin sayını dəyişməklə də ümumiləşmə almaq olar. 

7a. İxtiyari müsbət 1a  və 2a  üçün ( ) 2121 lglglg aaaa +=⋅  bərabərliyi doğrudur. 

İki deyil üç ədəd götürməklə ümumiləşdirmə aparırıq.  

7b. İxtiyari müsbət 21, aa  və 3a  üçün ( ) 321321 lglglglg aaaaaa ++=  bərabərliyi 

doğrudur. 7a teoremi 7b-dən 13 =a  olduqda alınır. Aşkardır ki, hər iki teoremi 

ixtiyari sayda müsbət ədəd götürməklə ümumiləşdirmək olar. 

8a. İxtiyari 
→
a  və 

→
b  vektorları üçün 

→→→→
+≤+ baba  bərabərsizliyi doğrudur. 

8b. İxtiyari 
→
a , 

→
b  və 

→
c  vektorları üçün 

→→→→→→
++≤++ cbacba  bərabərsizliyi 

ödənir. 

Bəzi teoremlərin ümumiləşdirilməsi üsullarından biri də limitə keçmədən 

istifadə ola bilər. Bunu da konkret nümunə əsasında izah edək. 

Fərz edək ki, nn AAAA 121 ,..., −  n-bucaqlının daxili bucaqlarının cəmini tapmaq 

tələb olunur. Bunun üçün belə mühakimə etmək olar: aşkardır ki, verilmiş n-ə görə 

bütün çoxbucaqlılar üçün bu cəm sabitdir. nA  təpəsini 11 −nAA  diaqonalına 

yaxınlaşdıraq (şəkil 13). Bu halda 11 −nn AAA  bucağının qiyməti 1800-yə 

yaxınlaşacaq, n-bucaqlının bütün  

bucaqlarının cəmi isə dəyişməyəcəkdir. 

Lakin bununla (n-1) bucaqlı alarıq.  

1800-dəki bucağı isə “itiririk”.Qalan  

təpə nöqtələri ilə də həmin işi təkrar  

edirik. Nəticədə bucaqlarının cəmi 1800  

olan üçbucaq alırıq, bununla 1800(n-2)  

A1 

A2 

An 

An-1 

An-2 

Şəkil 13. 
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“itiririk”. İndi ciddi isbat aparmaq qalır (13-cü şəkil buna kömək edir). 

Bəzən bir xüsusi haldan istifadə etməklə düzgün ümumiləşdirmə almaq 

mümkündür. Məsələn, düzbucaqlı üçbucağın tərəfləri və bucaqları arasındakı 

( )090,
sin

,
sin

=== γ
βα

cbca  münasibətlərə baxmaqla demək olar ki, 

γβα sinsinsin
cba

==  doğrudur və belə fərziyə irəli sürmək olar: ixtiyari üçbucaq 

üçün də həmin qanunauyğunluq vardır. 

Bəzi hallarda isə şagirdlərin düzgün ümumiləşdirmə aparması üçün ümumi 

teoremin iki və ya daha çox xüsusi hallarını göstərməklə məsələni sadələşdirmək 

lazımdır. 

Məsələn, şagirdlər aşağıdakı teoremin düzgün ümumiləşdirməsini qurmaqla 

çətinlik çəkirlər. 

9a. 1≤x  isə ( ) ( ) 411 22 ≤++− xx  bərabərsizliyi ödənir. 1≤x  olduqda 

( ) ( ) 811 33 ≤++− xx  bərabərsizliyinin ödənildiyini deməklə şagirdlərə düzgün yol 

göstərilir və bundan sonra aşağıdakı ümumi teorem alınır. 

9b. 1≤x  isə ( ) ( ) Nnxx nnn ∈≤++− ,211   bərabərsizliyi doğrudur. 

Bu teoremin isbatı [ ]1;1−  parçasında ( ) ( ) ( )nn xxxf ++−= 11  funksiyasının ən 

böyük qiymətinin tapılmasına aid sadə çalışmadır. 

Aşkardır ki, 0=x  bu funksiyanın yeganə böhran nöqtəsidir. 

Bəzən ümumiləşdirməni qurmaq üçün şagirdləri analoji (xüsusi) müstəqil 

nəticə almağa yönəltmək məqsədəuyğundur; artıq iki teorem əsasında ümumi 

teoremin ifadəsini vermək mümkündür.  

10a. α -ın ixtiyari mümkün qiymətlərində  

2
sin

2cos
2

3sin
3cos2coscos

α

αα

ααα =++                                       (1) 

bərabərliyi doğrudur. 

Qarşıya məqsəd qoyulur: bu teoremi ixtiyari sayda toplananlar üçün 

ümumiləşdirin. Onda bərabərliyin sol tərəfi αααα ncos...3cos2coscos ++++  
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şəklində olacaqdır. Bərabərliyin sağ tərəfinin nə şəkildə olduğunu tapmaq üçün 

burada α  qarşısındakı əmsalın dəyişmə qanununu bilmək lazımdır. Onu bir xüsusi 

hala görə tapmaq çətindir, odur ki, dörd toplanan üçün analoji bərabərliyi müəyyən 

edirik: 

2
sin

2
5cos2sin

4cos

2
sin

2cos
2

3sin
4cos3cos2coscos

α

αα
α

α

αα

αααα =+=+++             (2) 

(1) və (2) eynilikləri göstərir ki, ümumiləşdirilmiş teorem belə olacaq. 

10b. α -ın ixtiyari mümkün qiymətlərində  
( )

2
sin

2
1cos

2
sin

cos...2coscos
α

αα

ααα

+

=+++

nn

n  

bərabərliyi ödənir. Riyazi induksiya metodununu tətbiqi ilə və ya sol tərəfi 

çevirməklə (onu 
2

sinα -yə vurmalı və bölməli, sonra sinusun kosinusa hasilini cəmə 

çevirməli) Onu isbat etmək olar. 

Bəzən ümumi hökmün isbatı xüsusi hökmün yoxlanılmasına nisbətən asan 

olur. Buna ikincisi birincisinin ümumiləşdirilməsi olan aşağıdakı iki bərabərlik 

nümunəsi əsasında şagirdləri inandırmaq mümkündür. 

11a. αα
αααα

16
16sin
1

8sin
1

4sin
1

2sin
1 ctgctg −=+++  

11b. Nnctgctg n
n ∈−=+++ ,2

2sin
1...

4sin
1

2sin
1 αα

ααα
 

Bu bərabərliyi riyazi induksiya metodu ilə asanlıqla isbat etmək olar. 1=n  

olduqda o doğrudur. 

αα
α

αα n
n

n ctgctgctgctg 2
2sin
12 1 −=+− −  

bərabərliyinin isbatı qalır ki, bu da 11a-nın isbatına nisbətən sadədir. Sonuncu 

bərabərliyin isbatı 0
2sin

2cos12;0
2sin
2cos

2sin
12 11 =

+
+−=++− −−

α
αα

α
α

α
α n

n
n

n

n

n
n ctgctg -na 

gəlir.  

Şagirdlərin diqqətini ona yönəltmək lazımdır ki, bəzən düzgün olmayan 
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ümumiləşdirmə alına bilər.  

Nəticədə qeyd edək ki, ümumiləşdirmə idrakın mühüm metodlarından 

biridir. Şagirdləri onun bir cəhəti - ümumiləşdirilmiş teoremlərin qurulması ilə 

tanış etmək ümumiləşdirmə ilə əlaqədar başqa məsələləri kənarda qoymamalıdır. 

3.2.14. Məsələ vasitəsilə təlim. Orta məktəbdə təqribən riyaziyyat dərslərinə 

ayrılan vaxtın yarısı məsələlər həllinə verilir. Məsələ həlli zamanı şagirdlər riyazi 

anlayışları mənimsəyirlər, simvolları tanıyırlar, isbatlar aparmağı öyrənirlər. 

Riyaziyyat kursunda həll olunan məsələləri, obyektin xarakterinə görə praktik 

(real) və riyazi, nəzəriyyəyə münasibətinə görə standart və standart olmayan, 

tələbin xarakterinə görə hesablama, qurma və isbat növlərinə ayırmaq olar. Eyni 

zamanda praktik, riyazi, standart və standart omlayan məsələlər hesablamaya, 

qurmaya və isbata aid ola bilər. 

Təlimdə riyazi məsələlərin öyrədici, inkişaf etdirici və tərbiyələndirici rolu 

məlumdur. Riyazi anlayışların və simvolların mənimsənilməsində, bacarıq və 

vərdişlərin formalaşmasında, yeni-yeni faktların, isbatların öyrənilməsində, idrak 

prosesinin o cümlədən təfəkkürün inkişafında, şagirdlərdə riyaziyyata maraq, 

mövcud ictimai quruluşa xas olan keyfiyyətlər yaratmaqda məsələlər mühüm yer 

tutur. Deməli riyaziyyatın tədrisi prosesində ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə 

qabiliyyətinin şagirdlərdə inkişaf etdirilməsində də çalışmalar həlli əsas vasitədir. 

Bunu kitabın başqa paraqraflarında da görmək olar. Burada standart olmayan 

çalışmaların standart olmayan üsulla həlli əsasında ümumiləşdirmənin 

aparılmasına bir neçə konkret nümunələr göstərək. 

Bu üsulla həll, habelə standart olmayan çalışmalar şagirdlərdə təfəkkürün 

inkişafı üçün mühüm şərtdir. Ona görə də tədris prosesində, yeri gəldikcə, bu işlə 

məşğul olmaq lazımdır. Məsələn, “1996x2-2006x+10=0 tənliyinin köklərini daha 

səmərəli üsulla tapın” çalışmasında şagirdlər müəyyən edə bilərlər ki, əmsalların 

cəmi sıfra bərabərdir. Odur ki, tənliyin köklərindən biri 11 =x  dir. İkinci kök 

verilmiş tənliyi çevrilmiş kvadrat tənlik şəklində yazıb Viyet teoremini tətbiq 

etməklə, asanlıqla alınır. deməli, 
998
5

2 =x  
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Başqa bir misal: ( ) 639 33 +−=− xx  tənliyini həll etmək üçün onu 

( ) 3993 33 +−=+− xx  şəklində yazaq. Onda görərik ki, bu tənliyin sol və sağ 

tərəfindəki ( ) ( ) 93 3 +−= xxf  və ( ) 393 +−= xxϕ  qarşılıqlı tərs funksiyalardır. Həm 

də asanlıqla müəyyən etmək olar ki, ( ) ( )xxf ϕ=  və ( ) xxf =  tənlikləri eyni 

güclüdür. Beləliklə, ( ) xxf =  və ya 018269 23 =−+− xxx  tənliyini həll etmək lazım 

gəlir. Aşkardır ki, 11 =x . Onda ( )( ) 01881 2 =+−− xxx  və 243,2 ix ±= . 

İki praktik məzmunlu məsələnin həlli ilə əlaqədar alınmış tənliklərin də 

standart olmayan üsulla həllini göstərək. 

1. Elektrik mantyoru müqavimətləri ardıcıl tam ədədlərlə ifadə edilən dörd 

naqili paralel birləşdirməklə ümumi müqaviməti 
19
11 Om –a bərabər dövrə 

hazırlamışdır. Dövrəyə daxil edilmiş hər naqilin müqavimətini tapın. 

Birinci naqilin müqavimətini R ilə göstərək. Onda məsələnin şərtinə görə  

19
11

1
3

1
2

1
1

11
=

+
+

+
+

+
+

RRRR
                                     (1) 

tənliyini alırıq. Apardığımız eksperiment göstərdi ki, şagirdlər və bəzən müəlimlər 

də (1) tənliyini 01203261513419 234 =−−−+ RRRR  şəklinə saldıqdan sonra həll 

edirlər, bu da xüsusi üsul, xeyli zəhmət və çox vaxt tələb edir. Lakin (1) tənliyini 

daha səmərəli üsulla həll etmək olar: tənliyin sol tərəfi ən böyüyü 
R
1  və ən kiçiyi 

3
1
+R

 olan dörd düzgün kəsrin cəmidir. Onda ən böyük kəsr cəmin 
4
1 -dən böyük, 

ən kiçik kəsr isə cəmin 
4
1 -dən kiçik olmalıdır. Yəni:  

19
44

19
41;

19
41;

19
44

80
19

3
1

80
191

<<><⇒

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

<
+

>
RRR

R

R  

Məsələnin şərtinə görə bərabərsizliklər sistemini 2,3 və 4 ədədləri ödəyir. 

Aşkardır ki, 3=R Om-dur. Deməli, naqilin müqavimətləri 3Om, 4Om, 5Om və 6 

Om –dur. 
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2. Üç A,B,C məntəqələri düz yolun kənarında yerləşir. Yolun AB, BC və 

AC hissələrinə uyğun olaraq tərəfləri 
2

AB , BC olan kvadrat sahələr, uzunluğu AC 

və eni 4km olan düzbucaqlı şəklində meşə sahəsi söykənir. Meşənin sahəsi kvadrat 

şəkildə hissələrin birlikdə sahəsindən 20 km2 çoxdur. Meşənin sahəsini tapın.  

 

Meşənin axtarılan sahəsi, daha 

doğrusu onun AC uzunluğudur. 

Müvafiq çertyoj çəkdikdən (şəkil 14) 

sonra AB=x, BC=y, AC=z işarələrini 

daxil edib, məsələnin şərtinə əsasən  

 

20
4

4 2
2

++= yxz                                                  (2) 

yazarıq. Deməli, məsələ bu tənliyin həllinə gətirildi. İlk baxışda (2) tənliyi qeyri- 

müəyyən (doğrudan da burada 3 dəyişən vardır) məsələ isə həll olunmayan hesab 

oluna bilər. Lakin nəticə çıxarmağa tələsmək lazım deyil. Hələ, məsələnin, 

verilənlərinin hamısından istifadə olunmamışdır. Şərtin diqqətlə araşdırılması 

verilənlər və axtarılan arasında başqa əlaqələr müəyyən etməyə imkan verir:  

x, y, z – ABC üçbucağının tərəflərinin uzunluğudur, onlar üçbucaq 

aksiomunu ödəyir. Odur ki,  

⎪⎩

⎪
⎨

⎧

≥+

++=

zyx

yxz 20
4

4 2
2

 

və ya  

5
416

22
++≥+

yxyx                                                 (3) 

Bu bərabərsizliyə diqqətlə baxmaq, burada iki hədd kvadratlarının olduğunu 

“dərk etməyə” imkan verir. Odur ki, (3) ilə birgüclü 01
2

2
4

22
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

yx  tənliyini 

alırıq. Buradan x=8, y=2 tapılır. Onda (2)-dən z=10, meşənin sahəsi isə 

C 

B 

A 

Şəkil 14. 
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240104 km=⋅ . Məsələnin həndəsi mənası belədir: x, y, z üçbucağın tərəflərinin 

uzunluğu və x+y=z olduğundan həmin üçbucaq düz xətt parçasına çevrilir. Başqa 

sözlə A,B,C nöqtələri (məntəqələri) bir düz xətt üzərində yerləşir. 14 şəklindən 

fərqli olaraq məsələ şərtinin həndəsi təsviri 15-ci şəkildəki kimi olmalıdır.  

Məsələnin həllinə başlayarkən belə çertyoj 

çəkə bilməzdik, çünki x,y,z dəyişənləri 

arasındakı əsas asılılıq həll prosesində 

müəyyən oldu. Göründüyü kimi, məsələlər 

həllinin səmərəli üsullarını axtarmağın nəzəri 

və təcrübi əhəmiyyəti vardır. 

Yuxarıda çalışmaların standart olmayan üsulla həllini, bərabərsizliklərin tənliklər 

həllinə tətbiqi nümunələrini göstərdik.  

Məlumdur ki, insanlar öz əməli fəaliyyətlərində təkcə dəfələrlə təsadüf 

etdikləri məsələləri deyil, habelə heç vaxt qarşılaşmadıqları məsələləri də həll 

etməli olurlar. Məktəbdə şagirdlərə müstəqil olaraq problemlərin həlli yolunu 

tapmaq, deməli müstəqil yaradıcı düşünmək, ümumiləşdirmələr aparmaq öyrədil-

məlidir. Orta məktəbin ayrı-ayrı siniflərində çətinliyi artırılmış çalışmalar həlli 

nəzərdə tutulur. Belə məsələlər içərisində standart üsullarla həll edilməyənləri 

çoxdur. Şagirdlərdə riyazi mədəniyyəti, təfəkkürü o, cümlədən ümumiləşdirmə 

qabiliyyətini inkişaf etdirmək məqsədi ilə belə çalışmalar həllinə xüsusi fikir 

vermək lazımdır.  

Dərsdə, dərnək məşğələlərində və sinifdən kənar işlərin başqa növlərində 

standart olmayan məsələlər həlli şagirdlərdə məntiqi əməliyyatlar aparmaq, müşa-

hidəçilik, riyazi qanunauyğunluqların müəyyən edilməsi, isbatlarda lazım olan 

deduktiv, induktiv, analitik-sintetik mühakimələr etmək təcrübəsinin toplanmasına 

imkan yaradır. Bundan başqa həmin məsələlər onlarda əməksevrəlik, qoyulan 

məqsədlərə çatmaqda iradi keyfiyyətlərin aşılanmasına kömək edir.  

3.2.15. Riyazi dil. Riyaziyyatın hər sonrakı inkişafını əhəmiyyətli dərəcədə 

müəyyən edən düsturlar və işarələr dilinin yaranması elmin ən böyük 

naliyyətlərindəndir. Hazırda daha çox aşkardır ki, riyaziyyat təkcə faktların və 

C B A 
Şəkil 15. 
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metodların yığımı olmayıb elm və praktik fəaliyyətin ən müxtəlif sahələrinin 

obyekt və münasibətlərinin şərhi üçün ümumi dildir. Riyazi dil təbii dilin: 1) 

mürəkkəbliyi, 2) iki mənalılığı və 3) ifadə imkanlarının genişləndirilməsi kimi 

müxtəlif istiqamətlərdə, təkmiləşdirilməsindən ibarətdir. Təbii dildən fərqli olaraq 

riyazi dil işarələr (simvollar) dili adlanır. Baxmayaraq ki, təbii dildə də müxtəlif dil 

ifadələrini qurmaq üçün müəyyən işarələrdən (hərflərdən və durğu işarələrindən) 

istifadə olunur. Riyazi və təbii dillərdə işarələrdən istifadə arasında əsaslı fərqlər 

olduğundan bu adlandırma tamamilə müvafiqdir. Riyazi dildə bir işarə - rəqəm, 

hərf, əməliyyat və ya münasibət işarəsi, təbii dildə sözlərlə, başqa sözlə həmin dilin 

hərflərdən ibarət işarələri – hərflərin müəyyən sonlu ardıcıllığı ilə, ifadə edilənlər 

göstərilir. Bununla da dil ifadələrinin kifayət qədər müxtəsərliyi alınır. Məsələn, 

“ ba ” təklifi Azərbaycan dilində belə yazılır: “ a  düz xətti b -yə paraleldir”. 

Buradan da riyaziyyatda “işarələr” dilindən istifadənin işi xeyli sadələşdirdiyi 

aydın görünür. 

1) Hər bir obyekt, onun xassələri və obyektlər arasındakı münasibətlər üçün 

müvafiq dil ifadəsi – adı və 2) müxtəlif obyektlər, xassə və münasibətlərin müxtəlif 

adları olduqda dil müəyyən obyektlər sahəsinin dəqiq təsviri üçün münasib hesab 

olunur. Bu şərtlərdən birincisi ödənilmirsə onda dil yoxsuldur, ikincisi ödənilmə-

dikdə isə dil aydın deyil, iki mənalıdır. 

Riyaziyyatda hər bir işarənin və bunlardan düzəldilmiş ifadələrin yalnız bir 

mənası olan dəqiq dil lazımdır. 

Riyazi və təbii dillər arasında əsas fərqlərdən biri dəyişənlərdən istifadə ilə 

əlaqədardır. Riyaziyyatda dəyişənləri tətbiq etməklə ümumi qanunauyğunluqlar 

yaxşı ifadə olunur. Bu dildə müxtəlif məzmunlara gətirilə bilən formalara baxılır. 

Əlbəttə, bu formalar məzmunsuz deyil, onlar xüsusilərdən, konkret məzmundan 

mücərrədləşdirilir, özlərinə ayrı-ayrı obyekt və münasibətləri deyil, obyekt və 

münasibətlərin tam çoxluğuna aid olan ümumini daxil edir. Təbii dildə də hər hansı 

sözdən müəyyən əşyanı işarə etmək üçün dəyişən kimi istifadə edilir. Lakin təbii 

dildəki verilmiş çoxluğun ixtiyari ünsürünün işarə edildiyi sözlə riyazi dildəki 

dəyişən arasında böyük fərq vardır. Məsələn, “kitab” sözü yalnız bu əşyanın daxil 
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olduğu çoxluğu göstərir. Bu sözlə piramidanı işarə etmək olmaz. Riyazi dildə isə 

“x” hərfindən ixtiyari çoxluğun ünsürünü göstərən dəyişən kimi istifadə etmək 

olar. Təbii dildə olduğu kimi riyazi dilin də iki cəhəti (semantika və sintaksis) 

vardır. Riyazi dilin öyrənilməsində bu iki yanaşmanın düzgün əlaqələndirilməsi 

ənənəvi təlimdə çox vaxt şagirdlərin biliyində formalizmin mənbəyi olmuşdur. 

Dəyişən anlayışının formalaşdırılmasına birinci sinifdən başlamaq və 

sonrakı mərhələlərdə onu müvafiq səviyyədə inkişaf etdirmək lazımdır. Bu 

tədricən ümumiləşdirmə üçün mühüm vasitələrdən biridir. Dəyişən anlayışının 

formalaşdırılması və inkişafı müxtəlif dillərin yaranmasında ondan istifadənin və 

rolunun öyrənilməsi prosesində yerinə yetirilir. Şagirdlərdə düzgün riyazi dil 

mədəniyyətinin yaradılması da çox vaxt ümumiləşdirmə və təsnifatların aparılması 

ilə əlaqədar olur. Məsələn, ifadə, teorem, düstur, tənlik, bərabərsizlik anlayışları 

arasındakı aşağıdakı əlaqəni bilmədikdə şagirdlər riyazi dildə, habelə mühaki-

mələrdə dolaşıqlıqlara yol verirlər. Bunun qarşısını almaq üçün ümumiləşdirməyə 

həsr olunmuş dərslərdə şagirdlərə aşağıdakı təsnifatı aparmağı öyrətmək məs-

ləhətdir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Münasibət işarəsi 
daxil olmayan.  Term  

Münasibət işarəsi 
daxil olan. Düstur  

İfadə 

Dəyişənsiz  Dəyişənli  

Ədədin adı Ədədi forma 

Dəyişənsiz  Dəyişənli  

Mülahizə Mülahizə forması 

“=” işarəsi daxil 
olan. 

Tənlik 

“<” və “>” işarələri 
daxil olan. 

Bərabərsizlik 
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Bu təsnifat məktəb cəbr kursunun tədrisində istilahların nizamlanması və dil 

ifadələrinin semantikasını daha yaxşı başa düşülməsinin əsası ola bilər. Beləliklə, 

iki ifadə sinfi vardır – term və düstur (burada term adlanan ifadə, ənənəvi məktəb 

istilahında “cəbri ifadə” və ya sadəcə “ifadə” adlandırılmışdır). İki termi 

“bərabərdir”, “kiçikdir”, “böyükdür” münasibətlərindən hər hansının işarəsi ilə 

birləşdirməklə düstur alırıq. Şagirdlərin riyazi dildə yazılmış hər bir düsturda 

təklifi görmələri mühümdür. Düstura dəyişən daxil deyildirsə bu təklif doğru və ya 

yalan mülahizədir; bu təklif doğru və ya yalan mülahizədir; düstura dəyişən 

daxildirsə, bu təklif mülahizə deyildir, lakin dəyişənin yerinə onun qiymətlərini 

qoyduqda, doğru və ya yalan mülahizəyə çevrilir. “Mülahizə forması” və ya 

“mülahizə üçün forma” istilahları olduqca ifadəlidir və məktəb təlimində tətbiq 

edilə bilər, lakin tədricən. “Təklif” istilahını isə mülahizə və mülahizə forması 

anlayışlarının daxil olduğu, geniş mənada tətbiq etmək məqsədəuyğundur. Bu da 

ümumiləşdirmədir, onu şagirdlərin bilməsi lazımdır. Məktəbdə yeri gəldikcə 

müasir riyazi dil işarələrindən də (məsələn, alınma, ekvivalentlik, ümumilik və 

varlıq kvantorları və s.) istifadə etmək ümumiləşdirmə və fikri yığcam ifadə etmək 

üçün faydalıdır. 

Riyazi dildən elmin başqa sahələrində də istifadə olunur ki, bu da bir elmi 

dildən digərinə keçməkdə ümumiləşdirmə priyomlarının formalaşdırılması üçün 

olduqca zəruridir. 

Müasir riyaziyyatda əsas ideya – biri – birindən   təcrid olunmuş xüsusi təd-

qiqatları ümumi sistematik metodlarla əvəz etməkdən ibarətdir. Bununla, ola bilər 

ki, ayrı-ayrı xüsusi halların fərdi xüsusiyyətlərinə heç də həmişə lazımi qədər 

diqqət verilməsin, lakin özünün ümumiliyinə görə bu sistematik metodlar çoxlu 

sayda yeni nəticələri öz daxilində əridir. Digər tərəfdən – analitik nöqteyi nəzərdən 

ədəd riyaziyyatda daha müstəqil rol oynayır və nəticədə həndəsəni tamamilə özünə 

tabe edir. Bu yeni ideya yaradıcısı Ferma və Dekart hesab edilən analitik 

həndəsədə, əsası Leybnis və Nyuton tərəfindən qoyulan diferensial və inteqral 

hesabında daha aydın görünür. 
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Riyaziyyatın müasir inkişafını yeni dövrün bir sıra başqa hadisələri ilə, 

məsələn, müəssisələrdə kustar metodlarla istehsalın daima sıxışdırılması ilə 

müqayisə etmək təbiidir. 

Varlığının 330 ilə yaxın dövründə yeni riyaziyyat yüksək dərəcədə inkişaf 

etmiş, təmiz elmdə və digər sahələrdə (texnika, təbiətşünaslıq, humanitar elmlər) 

tətbiqində böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Yeni riyaziyyatın əsas anlayışları, 

xüsusən funksiya, tədricən geniş yayılmış və nəhayət orta məktəbə də daxil 

olmuşdur. Hazırki məktəb riyaziyyatında ali riyaziyyatın mühüm faktları 

(diferensial və inteqral hesabı, koordinatlar və vektorlar metodu və s.) və onların 

tətbiqləri şərh edilir. Məktəb riyaziyyatı ilə ali riyaziyyat arasında qırılmaz əlaqə 

vardır. Bu əlaqəyə diqqət vermək olduqca zəruridir. Məktəb riyaziyyatında 

elementar nöqteyi nəzərlər diqqəti xüsusi hallara yönəldir, ümumi asılılıqları və 

sistematik metodların tətbiqini görmək qabiliyyəti mənada gələcək ümuminin 

itirilməsinə gətirir. Lakin, digər tərəfdən ümumi metodların “ali nöqteyi nəzəri” 

konkret aləmlə əlaqənin kəsilməsindən ibarət qorxulu cəhətin yaranmasına səbəb 

ola bilər. Ümumi anlayışlar aləmi ilə qeyri münasib yüklənmə, çox vaxt konkreti 

görmək və başa düşmək qabiliyyətini itirir, əslində şəxsi ən sadə konkret məsələlər 

qarşısında köməksiz qoyur. Müəllim hər iki qorxulu cəhətin qarşısını almağa 

çalışmalıdır. Yalnız ayrı-ayrı məsələ üzərində bütün hissələri müstəqil düşünməklə 

və bu yolla ümumi fikri özünə tam aydınlaşdırmaqla buna nail olmaq mümkündür. 

Elmi öyrənmək istəyən hər kəsin əsas vəzifəsi də bundan ibarətdir.  

3.2.16.Analiz və sintez. Müasir cəmiyyət insanı müxtəlif həyat və istehsalat 

şəraitində nəyi isə axtarmaq və həll etmək zərurəti qarşısında qoyur. İstehsalat 

demək olar ki, hər gün sex rəisindən, mühəndisdən, fəhlədən, təsərrüfatçıdan təxirə 

salmadan düzgün həll tapmağı tələb edir. Gözlənilmədən qərar qəbul etmək ailə 

həyatı və məişətdə də lazımdır. Məktəb məzunlarının həll axtarmaq metodlarını 

bilmələri və bunları tapmaq vərdişlərinə sahib olmaları onların ictimai həyata 

psixoloji olaraq necə hazırlanmasından asılıdır. Son illərdə sistemli analiz adlanan 

yeni elm sahəsi yaranmışdır. Bu elmdə xüsusi halda müxtəlif vəziyyətlərdə 

problemi yalnız fərdi deyil, habelə kollektiv şəkildə nəzərdən keçirərkən, insan-
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maşın dialoqundan istifadə edərkən və s. həllin axtarılması və seçilməsinə baxılır. 

Həyatı və ya istehsalat, habelə məktəb (riyaziyyat, fizika, kimya və s. üzrə) 

məsələlərinin həlli metodlarının axtarılması və tapılması ilə əlaqədar olan psixoloji 

fəaliyyət bir çox cəhətdən oxşardır. Odur ki, şagirdlərin həll axtarmaq metodları ilə 

tanışlığı təkcə təlim vərdişlərini yaxşılaşdırmaq vasitəsi deyil, habelə tərbiyə, 

onları gələcək istehsalat fəaliyyətinə, həyata hazırlamaq vasitəsidir. Metodik 

ədəbiyyatda çox vaxt həllin yalnız ayrı-ayrı məsələ tiplərinə tətbiq edilən texniki 

priyomlarına baxmaqla kifayətlənilir, ümumi metodlardan isə az danışılır. 

Anlayışların daxil edilməsinin, teoremlər isbatının və məsələlər həllinin ən ümumi 

metodlarından biri də analiz-sintezdir. Mühakimə, isbat, tədqiqat, öyrənmə 

metodları analiz və sintez riyaziyyatda xüsusilə mühüm rol oynayırlar. 

Riyaziyyatın tədrisində onlardan müxtəlif formalarda istifadə edilir. Burada, onlar 

məsələ həlli, teoremlərin isbatı, anlayışların xassələrinin örənilməsi metodu kimi 

tətbiq olunurlar. Praktik olaraq analiz və sintez bir-birindən ayrılmır, onlar bir-

birini müşahidə edir, bir-birini tamamlayır, vahid analitik-sintetik metodu əmələ 

gətirir. Məsələn, analiz vasitəsilə mürəkkəb məsələ bir sıra sadə məsələlərə ayrılır, 

sonra sintez vasitəsilə bu sadə məsələlərin həlli vahid tam şəkildə birləşir. 

Təfəkkür prosesində analiz və sintez əsasən aşağıdakı mənalarda başa düşülür. 

1) Analiz – tamdan bu tamın hissələrinə yol, sintez hissələrdən tama yoldur. 

Məsələn, fotoaparatını “hissələrə ayırıram” şagird analiz aparır. Aparatın necə 

qurulduğu ilə maraqlanır. Hissələri birləşdirərək aparatı yığan şagird sintez edir. 

Fəza fiqurlarının modellərini hazırlayarkən də şagirdlər müəyyən mənada analiz və 

sintez aparmalı olurlar. 

2) Analiz-nəticədən bu nəticəni yaradan səbəbə keçmək, sintez səbəbdən bu 

səbəbi doğuran nəticəyə keçməkdir. Mətinli məsələlərin hesab yolu ilə həlli bu 

mənada başa düşülən sintezə, cəbr yolu ilə həlli isə analizə misal ola bilər.  

3) Analiz (analitik) – obyektin xassələrini ədəd və ölçü anlayışlarına əsasən 

kəmiyyət cəhətdən öyrənməkdən ibarət tədqiqat metodu, sintez-obyektin 

xassələrini keyfiyyətcə öyrənməkdən ibarət tədqiqat metodudur. Analitik və 
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sintetik adlanan həndəsələr bu mənada başa düşülən analiz və sintezə yaxşı 

misaldır. 

Riyaziyyatın öyrənilməsində analiz və sintez hər üç mənaya uyğun (ən çox 

ikinciyə) şəkildə tətbiq olunur. Beləliklə analiz və sintez elmi-tədqiqat, həm də 

tədris metodudur. Bunlar habelə təfəkkür prosesidir. Psixoloji nöqteyi nəzərdən 

təfəkkür prosesi hər şeydən əvvəl təhlil, tərkib və bunlardan törənən ümumiləş-

dirmə və mücərrədləşdirmədir. Bu proseslərə aid olan qanunauyğunluqlar, onların 

bir-birilə qarşılıqlı münasibəti təfəkkürün əsas qanunauyğunluqlarını təşkil edir. 

Analiz və sintezin bir sıra başqa xüsusiyyətlərini, onların riyaziyyatın 

tədrisinə tətbiqinə aid müxtəlif nümunələri [26(9)]-da veririk. 

3.2.17.Mücərrədləşdirmə. Bizi əhatə edən aləmdə obyekt və hadisələr 

qarşılıqlı əlaqədədir. Bu əlaqələrdən bəziləri mühümdür, möhkəm xarakter daşıyır, 

digərləri mühüm deyil, təsadüfüdür. Obyektiv aləmin mahiyyətini, onu idarə edən 

qanunları dərk etmək üçün mühüm əlaqələri mühüm olmayanlardan, ikinci dərəcəli 

vəziyyətləri olmayanlardan, ikinci dərəcəli vəziyyətləri nəzərə almadan, ayırmaq 

və ya həmişə deyildiyi kimi hadisələrə “təmiz” şəkildə baxmaq lazımdır. Təcrübi 

elmlərdə bu məqsədlə çox vaxt həmişə gedişat prosesini “təmiz” şəkildə təmin 

etməyə imkan verməklə aparılan eksperimentə müraciət olunur. Nəzəri elmlərdə 

isə nə mikroskopdan, nə kimyəvi reaktivlərdən istifadə etmək olar. Bunların hər 

ikisi mücərrədləşmənin gücü ilə əvəz edilir.  

Ən geniş mənada mücərrədləşmə sözü əşyaları və prosesləri hər hansı bir 

cəhətdən nəzərdən keçirməyin və başqa cəhətlərə fikir verməməyin mümkünlüyü 

deməkdir. Dialektikada mücərrədləşməyə konkret bilik yoluna daxil olma momenti 

kimi baxılır. Fəlsəfədə mücərrədləşmə məzmunsuzluğun, konkret olmamağın 

sinonimi hesab edilir. Lakin mücərrədlə konkretin belə qarşılaşdırılması nisbi 

xarakter daşıyır. İdrak prosesində bu əksiklik bir-birinə keçir: mücərrəd bilik 

inkişafın müəyyən pilləsində konkret olur və tərsinə, konkret biliklər başqa dəyişən 

şəraitdə mücərrəd ola bilər. Hərfi mənası fikir verməmək və ya ayırmaq olan 

“abstraksiya” istilahının özü çox vaxt müxtəlif mənalarda işlədilir. Elmi 

ədəbiyyatda bu mənalardan ikisinə daha çox diqqət yetirilir: mühüm olmayanlara 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 227

fikir verməmək və mühüm olanlara diqqəti yönəltməkdən ibarət hadisələri 

öyrənmə metodu, əqli fəaliyyət metodu kimi istifadə edilən mücərrədləşdirmə və 

belə proseslərin nəticəsi olan mücərrədləşmə. Çox vaxt mücərrədləşmə prosesi 

nəticəsində alınan ayrı-ayrı anlayış, hökm və əqli nəticələrə mücərrədləşmə deyilir. 

Təbiətşünaslıqda və riyaziyyatda bir qayda olaraq mücərrədləşmə dedikdə 

obyektin (əşyanın) müəyyən əlaqədə, başqa bütün xassələrə nəzərən, xüsusi 

əhəmiyyətli xassə kimi baxılan, bir və ya bir neçə xassələrinin fikrən ayrılması 

prosesi başa düşülür. Məktəb riyaziyyatının öyrənilməsi prosesində şagirdlərin 

mücərrəd təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi olduqca zəruri məqsəddir. Bunun üçün 

ilk növbədə mücərrədləşmənin mahiyyəti yaxşı dərk olunmalıdır. 

Riyaziyyatda mücərrədləşmənin xüsusiyyəti, ayrı-ayrı mövzuların 

öyrənilməsi prosesində bu xüsusiyyətlərin nəzərə alınması ümumiləşdirmə ilə sıx 

əlaqədar olan vacib məsələdir.  

Riyaziyyatın yaranması və sonrakı inkişaf mərhələlərinin səciyyəvi xüsusiy-

yətləri, idrak nəzəriyyəsi və məktəb riyaziyyatının təlimi problemləri, idrak 

nəzəriyyəsinin riyazi mücərrədləşmələrdə rolu məsələləri mücərrədləşmənin 

mahiyyətini onun digər təfəkkür əməliyyatları ilə əlaqəsini izah etmək üçün 

mühüm vasitələrdir. Odur ki, təlimin müxtəlif mərhələlərində şagirdlərdə 

mücərrədləşdirmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək problemini lazımi səviyyədə 

yerinə yetirmək məqsədi ilə bu cəhətlər nəzərə alınmalıdır. 

Riyaziyyatın inkişafının müxtəlif mərhələlərində mücərrədləşmənin 

səviyyəsi də müxtəlif olmuşdur. Riyazi elmlərin səciyyəvi cəhətləri mücərrəd-

ləşdirmə ilə əlaqədardır. Belə ki: 1) Riyaziyyat obyektlərin mücərrəd xassələrini - 

əşyalar yığımını deyil ədədləri, həqiqi cisimləri deyil, həndəsi fiqurları öyrənir; 2) 

riyazi nəticələr almağın əsas metodu, eksperimental yoxlamaya əsaslanmayan, 

məntiqi çıxarışlardır; 3) ona görə də riyazi nəticələr yalan olmur. Əsas mülahizə 

qəbul edilmişdirsə, riyazi yolla ondan alınmış nəticələr yalan deyil. Nəticə təcrübə 

ilə uyğun gəlmədikdə isə qəbul edilmiş mülahizəni araşdırmaq lazımdır. 4) 

riyaziyyatda yaranmış mücərrədləşmələr pilləli inkişaf edir. Bilavasitə həqiqi 

obyektlərin xassələrinin ümumiləşdirilməsindən, topoloji fəzalar, ümumi cəbri 
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sistemlər, alqoritmlər və s. kimi istənilən qədər yüksək mücərrədləşmələr alınır; 5) 

riyaziyyatın geniş tətbiq sahəsi olmaqlıq xassəsi vardır. İxtiyari elm sahəsində 

məsələləri riyazi şəkildə qoymağın mümkünlüyü əsas götürülür. Bu zaman 

tədqiqatda istifadə edilən anlayış və metodlardan ibarət məzmundan mücərrədləş-

dirmə nə qədər çox olarsa, bu metodun tətbiq sahəsi o qədər genişdir. Lakin bu 

universallıq mütləq deyil-riyazi metodların tətbiqinin mümkünlüyünün özü həmin 

elmin müəyyən səviyyədə mücərrədliyini göstərir; 6) riyaziyyat elmlər sistemində 

xüsusi yer tutur – onu nə humanitar, nə də təbiət elmlərinə aid etmək olar. O, 

demək olar ki, bütün elmlərdə istifadə edilən əsas anlayışları verir. İlk dəfə 

riyaziyyatda yaranmış çoxluq, struktur, sistem, izomorfizm və s. kimi anlayışlar 

hazırda ümumi elmi məna kəsb edir. Riyaziyyatın inkişafında hər yeni mərhələ 

başlayanda əvvəlki mərhələdə alınmış teoremlər, faktlar, metodlar bir daha 

nəzərdən keçirilmiş və qiymətləndirilmişdir. Bununla da mücərrədləşdirmə və 

ümumiləşdirmə səviyyəcə təkmilləşdirilmişdir. 

Hər bir hadisə, hər bir əşyanın sonsuz sayda xassələri vardır və başqa əşya 

və hadisələrlə, bütün maddi aləmlə qırılmaz əlaqədədir. Təfəkkürümüz bütün bu 

xassə və əlaqələri dərhal əhatə edə bilməz. Odur ki, əşya və hadisələri öyrənərkən 

zərurət üzündən öyrənilən əşyanın yalnız bir və ya bir neçə mühüm xassələrinə, 

onun başqa əşya və hadisələrlə bir və ya bir neçə mühüm əlaqəsinə diqqət yetiririk. 

Başqa xassə və əlaqələrə, onları mühüm hesab etməyərək fikir vermirik, başqa 

sözlə onlardan sərf nəzər edirik, mücərrədləşdiririk. 

Elmi mücərrrədləşmə, bilavasitə canlı müşahidəyə nisbətən ayrılmış mühüm 

xassələri daha dərin, aydın, aşkar əks edir. İxtiyari riyazi modelin qurulması 

mücərrədləşmə ilə başlayır. Riyaziyyatda mücərrədləşmənin ən çox yayılmış 

formaları bunlardır: eyniləşdirmə (ümumiləşdirmə), ideallaşdırma, müxtəlif yerinə 

yetirmə. 

Anlayışların formalaşması üçün (o cümlədən elmi anlayışların) fəlsəfədə 

hərtərəfli öyrənilən eyniləşdirmə mücərrədləşməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müəyyən əşyalar siniflərində onların oxşar 

(ümumi) olmayan xassələri nəzərə alınmayaraq, eyni bir mühüm xassə saxlanılır. 
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Məsələn, “iki” sözü mücərrədləşmə nəticəsində alınmaqla müəyyən iki anlayışını 

ifadə edir. Biz sayı iki olan müxtəlif çoxluqlarla qarşılaşırıq: iki göz, iki əl, iki 

qulaq, iki pəncərə, iki maşın və s. Baxdığımız çoxluqlar siniflərindən hər birində 

eyni sayda əşya olması əsas, mühüm xassədir. Qalan xassələri ikinci dərəcəli 

olduğuna görə nəzərə almırıq, mücərrədləşdiririk. Məsələn, belə mühüm olmayan 

xassələr, çoxluğa daxil olan əşyaların nə üçün olduğunu göstərən xassələr ola bilər: 

göz baxmaq, qulaq eşitmək, əl işləmək, maşın yük daşımaq üçündür və s. 

Mühüm olmayan xassələrin nəzərə alınmaması nəticəsində baxdığımız sinfin 

bütün çoxluqlarını, onların hamısının əsas xassəsi olan mücərrəd “iki” anlayışını 

yaratmaqla, eyniləşdirdik (iki elementi olmaq xassəsi). “İki” sözü ilə baxılan sinfin 

ixtiyari çoxluqlarını birləşdirən yarlıq 1  və eyniləşdirmə (ümumiləşdirmə) 

mücərrədləşdirilməsi nəticəsində yaranan yekun anlayışdır. Həqiqi varlığın riyazi 

modelini qurarkən eyniləşdirmə mücərrədləşdirilməsi ilə yanaşı, bu əməliyyatın 

ideallaşdırma adlanan üsulundan da istifadə edilir. Riyaziyyatda ideallaşdırma 

mücərrədləşdirməsinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bu mücərrədləşmədə təkcə həqiqi 

proobrazından xassələrin atılması deyil, habelə əsas obyektdə olmayan xassələri 

xəyala gətirməklə alınan yeni anlayışın yaranması başa düşülür. Bu ideallaşdırılmış 

obrazların yaradılması, son nəticədə onların həqiqi proobrazlarının öyrənilməsini 

asanlaşdırmaq məqsədilə edilir. Modelləşdirmənin belə metodu başqa elmlərdə də 

tətbiq olunur. Fiziki rəqqasın riyazi rəqqas ilə əvəz edilməsi bu metoda əsaslanır. 

Riyaziyyatın müxtəlif sahələrinin bir çox anlayışları belə ideal anlayışlardır. 

Təbiətdə heç yerdə, ölçüləri olmayan “həndəsi nöqtəyə” təsadüf edilmir, lakin, bu 

anlayışdan istifadə etmədən həndəsəni qurmaq cəhdləri müvəffəqiyyətsizliyə 

gətirər. Habelə düz xətt, müstəvi, kürə, paraleloqram və s. kimi ideallaşdırılmış 

anlayışlar olmadan həndəsəni inkişaf etdirmək mümkün deyil. Kürənin bütün 

həqiqi proobrazlarının səthlərində çuxur və əyriliklər vardır, lakin həndəsədə bütün 

belə oyuqlar və qeyri hamarlıqlar nəzərə alınsaydı, heç vaxt bu fiqurun həcmi üçün 

düstur almaq mümkün olmazdı. Kürəyə oxşayan həqiqi cisimlərə bu düstur 

müəyyən xəta ilə tətbiq olunur, lakin təcrübi təlabat üçün alınmış bu cavablar 

                                                 
1  Malın üzərinə yapışdırılan kağız. Burada çoxluqların üzərində “2” yazılmış kağız. 
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kifayət qədər dəqiqdir. Həndəsədə ideallaşdırma nəticəsində alınmış fiqurlara daha 

sonra eyniləşdirmə mücərrədləşməsi tətbiq edilir. Bütün kürəkələri eyniləşdirməklə 

ümumi kürə anlayışını, bütün üçbucaqları eyniləşdirməklə ümumi üçbucaq anlayışı 

alırıq və s. 

İdeal riyazi obyektlərin həqiqi obyektlərlə əlaqəsi, təbiət elmlərinə nisbətən, 

mürəkkəbdir. Bu riyaziyyatın mövzusunu, onu həqiqi aləmdən ayırmaqla, səhv 

izahdan ibarət çoxlu sayda cəhdlərə səbəb olmuşdur. Məsələn, bəzi bioloqlar riyazi 

metodların biologiyaya tətbiqini “riyazi-idealistlik” adlandırmışdır. Elmin inkişafı 

nəticəsində bu şübhələr inkar edildi.  

Riyazi biliklərin mahiyyətinin təhrif olunmasına riyaziyyatın daxilində də 

təsadüf edilmişdir. Burbaki ləqəbi ilə yazan müəlliflər belə hesab edirlər ki: 

“Eksperimental hadisələr ilə riyazi strukturlar arasında sıx əlaqə olmasına gəldikdə 

- güman edildiyi kimi bu tamamilə gözlənilmədən müasir fiziklərin kəşflərində 

təsdiq edilmişdir, lakin bunun dərin səbəbləri bizə tamamilə məlum deyil”. 

Xatırlasaq ki, riyaziyyatın əsas anlayışlarının kökü, daxili inkişafla yanaşı, həqiqi 

aləmdədir, onda onun bu aləmin tədqiqində faydalı olmasına heç vaxt 

təəccüblənmək olmazdı. Həqiqi obyekt və proseslərin ağıllı ideallaşdırılması isə 

varlığı dərk etməyin güclü metodudur. Hər şeydən əvvəl ideallaşdırma real hadisə 

və ya proseslərin mürəkkəb olduğu yerdə, təfəkkür tədqiqat üçün kifayət qədər 

çətinlik yarandıqda istifadə olunur. 

İdeallaşdırmada obyektin mühüm olmayan xassələrinin atılması ilə yanaşı, 

mühüm xassənin itirilmiş modeli qurulur və həqiqi obyekt onun belə modeli ilə 

əvəz edilir. Məsələn, kiçik ölçülü maddi cismi müşahidə etməklə ölçüləri sıfra 

bərabər olan itirilmiş model qururuq, belə ideallaşdırma nəticəsində, başqa sözlə 

həqiqi obyekti bu modellə əvəz etməklə, biz mücərrəd “nöqtə” anlayışını alırıq. 

İdeallaşdırma mücərrədləşməsilə alınan bu anlayışın həndəsə və onun tətbiqlərində 

necə mühüm rol oynadığı aydındır. Hər hansı göy cisimləri bir-birindən onların 

ölçülərindən çox böyük olan məsafədə yerləşirsə, onda onlar təqribən nöqtə 

götürülməklə həndəsi teorem və düsturları bucaq, məsafə, yerdəyişmənin 

hesablanmasına tətbiq edirik. 
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Mücərrədləşmənin xüsusi bir növü də potensial davamdır.  

Natural ədədləri qurarkən həddindən çox onluq işarə daxil olan (Məsələn, 

10100) ədədi yazmaq və ya adlandırmaq mümkün olmadığı mücərrədləşdirilir. Hər 

dəfə hər hansı n ədədinə çatdıqda ondan sonra gələn n+1 ədədinin yazılmasının 

mümkünlüyünü fərz edirik. Həndəsənin öyrənilməsi zamanı fiqurun sonsuz 

bölünməsinin potensial yerinə yetirmə mücərrədləşməsi daxil edilir. Bu zaman real 

cismin molekulyar quruluşa malik olması nəzərə alınmır. Bu mücərrədləşməni 

A.A.Markov həyatımızın fəza və zamana görə məhdudluğu ilə şərtləşən, 

konstruktiv imkanlarımızın real sərhədlərini nəzərə almaq kimi xarakterizə edir. 

Natural ədədlərin sonsuz sırası və ya düz xəttin qeyri-məhdud davam etməsi bu 

mücərrədləşmə növünün tətbiqi ilə yaranan anlayışlardır. 

Potensial yerinə yetirmə mücərrədləşməsi potensial sonsuzluq mücərrədləş-

məsinə gətirir. Ədədlərin natural sırasını potensial sonsuzluq fikirləşirik. Bu 

nöqteyi nəzərdən onun qurulması qurtarmır, yalnız fərz edilir ki, prosesin hər bir 

anından sonra, sonrakı addımları yerinə yetirmək üçün mümkün olan vəziyyət-

dəyik. Ədədlərin natural sırasını bitmiş obyekt kimi fikirləşmək olar ki, bu da 

başqa mücərrədləşməyə - aktual sonsuzluq, uyğundur. Riyaziyyatda mücərrədləş-

dirmə prosesinin, başqa elmlərdəki analoji proseslərdən fərqlənən, ən mühüm 

xüsusiyyətlərini sadalayaq. 

1) Təbiət elmlərinə nisbətən riyaziyyatda mücərrədləşmə kifayət qədər 

inkişaf etmişdir. Sözün məlum mənasında demək olar ki, təbiət elmləri dayandığı 

yerdə, riyazi tədqiqatlar ancaq başlayır. 

2) Riyaziyyatda mücərrədləşmə çox pilləli prosesdir. Odur ki, burada əsasən 

mücərrədləşmənin mücərrədləşməsinə təsadüf edilir.  

3) Bütün riyaziyyat tarixində, onun mücərrədləşməsinin inkişafında, üç 

böyük mərhələ göstərmək olar: I mərhələdə konkret obyektlərin keyfiyyət təbiəti 

nəzərə alınmır, II mərhələdə konkret ədədlər və kəmiyyətlər, üçüncüdə müasir 

riyaziyyata keçidlə əlaqədar olaraq, təkcə obyektlərin konkret təbiəti deyil, habelə 

onların arasındakı münasibətlərin konkret mənasını nəzərə alınmamağa başlandı.  

4) Riyazi mücərrədləşmədə ideal obyektlərdən geniş istifadə olunur. 
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5) Riyaziyyatda, təcrübəyə əsasən və ya təmiz nəzəriyyənin məntiqi inkişafı 

prosesində yaranan, mücərrədləşmənin bir çox sistemləri sonralar praktikaya 

müraciət tələb etmir. Riyazi mücərrədləşmə həqiqi varlığın dərk edilməsinin 

mühüm anıdır. 

Riyaziyyatda mücərrəd anlayışlardan geniş istifadə, onun müxtəlif sahələrə 

tətbiqi üçün, idrakın xüsusi metodlarının öyrənilməsinə gətirilir. Burada idrakın 

mühüm metodlarından biri aksiomatik metoddur. Aksiomatik metodun mahiyyəti 

üzərində burada dayanmırıq. Mücərrədləşmənin müxtəlif növləri riyaziyyatın 

inkişafının müxtəlif mərhələlərində mühüm rol oynamışdır. 

I mərhələ qədim dünyada hesab və həndəsənin yaranması və inkişafı ilə 

səciyyələnir. Bu dövrün əsas naliyyətlərindən biri müsbət ədədlər hesabının 

yaranmasıdır. Artıq burada eyniləşmə və ideallaşma mücərrədləşmələri tam 

mənada tətbiq olunur. I dövrün başqa naliyyəti formal məntiqin (Aristotel) və 

Evklid həndəsəsinin (Arximedin ölçü və Appoleoninin konik kəsiklər nəzəriyyələri 

daxil olmaqla) yaradılmasıdır.  

II mərhələ elementar cəbrin (mənfi ədədlər, hərfi simvolika, kvadrat tənliyin 

və tənliklər sisteminin həlli və s.) yaranması ilə məşhurdur.  

Son vaxtlara qədər inkişaf etmiş dövlətlərin (Fransadan başqa) əksəriy-

yətinin məktəb dərsliklərinin məzmununu əsasən I və II dövr riyaziyyatı təşkil 

edirdi. Birinci iki mərhələ əsasən elementar riyaziyyatın yaranması ilə qurtardısa, 

onda III mərhələni klassik riyaziyyat mərhələsi adlandırmaq olar. 

İkinci dərəcəli hissələrdən təmizlənmiş (təəssüf ki, hələ sona çatdı-

rılmamışdır) III klassik dövrün riyaziyyatı hazırda əksər ali məktəb dərsliklərinin 

məzmununu təşkil edir və “ali riyaziyyat” adlanır. 

Klassik riyaziyyat mərhələsi XIX əsrin ortalarında qurtardı. Onu IV mərhələ 

- müasir riyaziyyat əvəz etdi. Qnosoloji nöqteyi nəzərdən IV dövr hər şeydən əvvəl 

çox pilləli riyazi mücərrədləşmələrlə xarakterizə edilir. Burada digər səciyyəvi 

cəhət aksiomatik metodun geniş tətbiqindən ibarətdir. Bu dövrdə yaranmış 

riyaziyyatın əsaslarının məntiqi nəzərdən keçirilməsi, habelə riyaziyyatın müasir 

aksiomatik istiqamətdə qurulmasının özü çoxluqlar nəzəriyyəsinə əsaslanmadan 
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mümkün deyil. Çoxluqlar nəzəriyyəsinin dili və ideyası bu gün müasir riyaziyyatın 

nəzəri və praktik cəhətlərinin təyin edicisidir. 

Hazırda riyaziyyatın inkişafının yeni V mərhələsində (Kibernetika, 

informasiyalar və EHM riyaziyyatı) də çoxluqlar nəzəriyyəsindən daha çox istifadə 

olunur. 

Məktəbdə riyaziyyatın tədrisi problemlərinin həlli ilə əlaqədar, burada 

deyilənlər baxımından, aşağıdakı nəticələrə gəlirik. 

Məktəb riyaziyyatının tədrisi üçün yeni hazırlanılan hər bir proqram təlimin 

məzmunu və metodologiyası nöqteyi nəzərdən müasir və mütərəqqi olmaqla, 

riyaziyyatın inkişafının bütün əvvəlki dövrlərinin məhsulu olan əsas anlayışlar və 

faktlarla tanışlığı nəzərdə tutmalıdır. 

- Məktəb dərsliklərində şərh edilən faktlar riyaziyyatın inkişafının bütün 

keçmiş dövrlərindən qalmış, süzgəcdən keçirilmiş məzmunu əhatə etməlidir, 

metodologiya, şərh, izahat isə müasir olmalıdır. 

- Orta təhsilin məqsədi insana praktikada lazım olan əsas biliklər vermək və 

onun şəxsiyyətini inkişaf etdirməkdən - ən başlıcası isə əqli və mənəvi cəhətdən 

inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Odur ki, ixtiyari məktəb fənlərinin lazım olması, 

onun bu və ya digər bölməsinin zəruriliyi məsələsi, ona praktik ehtiyac və 

şəxsiyyətin inkişafında əhəmiyyəti məsələsinə gətirilir. Bu məsələ ciddi qoyulsa 

onda aydın olar ki, heyfsilənmədən proqramlardan nəyi isə çıxarmaq, nəyi isə 

əlavə etmək lazımdır. Lakin hər bir fənn üçün bu məsələni ciddi qoymaq və həll 

etmək o qədərdə asan deyildir. Fənnə, o cümlədən ümumiləşdirici mücərrədləş-

dirməyə, praktik ehtiyacı və onun şəxsiyyətin inkişafına xidmətini başa düşmək bu 

işin metodik sistemini də müəyyən edir. 

- Bu planda həndəsə kursuna, xüsusən stereometriyaya baxaq və ilk növbədə 

onun şəxsiyyətinin inkişafında roluna diqqət edək. Həndəsənin, onun təkcə 

riyaziyyatın qalan bölmələrindən deyil, habelə ümumiyyətlə başqa elmlərdən 

fərqləndirən, xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada ən ciddi məntiq əyani 

təsəvvürlə birləşir. Həndəsənin öz mahiyyətində canlı təsəvvürlə ciddi məntiqin elə 

birləşməsi vardır ki, onlar bir-birini qarşılıqlı təşkil edir və bir-birinə yönəlir. 
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Məhz stereometriyada həndəsənin göstərilən xüsusiyyətləri daha aydın 

görünür. Birincisi, ona görə ki, burada fəza təsəvvürü tələb olunur. Planimetriyanın 

faktları yazı taxtası və kağız üzərində onların həqiqi şəklində təsvir olunur (düz 

xəttin təsvirinin mümkün olmadığını nəzərə almasaq). Lakin stereometriyanın 

faktları şərti təsvir olunur və ona görə də əlavə fəza təsəvvürü olmadan düzgün 

qavranıla bilməz. İkincisi, stereometriya məktəbin, şagirdləri deduktiv şərhin 

məntiqini qavraya bilmək üçün kifayət qədər hazırlanmalı olduqları, sonuncu 

siniflərində öyrənilir. Həndəsənin tədrisinə üç sıx əlaqədar və bununla yanaşı əks 

elementlər daxil olmalıdır: məntiq, əyani təsəvvür, həqiqi əşyalara tətbiqi. Bu 

“üçbucaq” demək olar ki, həndəsə tədrisinin ürəyidir. Sxemdə göstərildiyi kimi 

təsəvvür reallığa yaxındır (şəkil 16). Həndəsə kursunda iki əksilik birləşir: 

mücərrəd riyazi həndəsə və həqiqi həndəsi cisimlərin həqiqi fəza münasibətləri və 

xassələri. Bu ziddiyyətlər artıq o vaxt yaranır ki, yazı taxtasında “düz xətt çəkilir” 

və deyilir: “A və B nöqtələrindən düz xətt keçirək”.  

Lakin yazı taxtasında nöqtə yoxdur və düz xətt 

keçirmək mümkün deyil. Həndəsi nöqtə və  

düz xətt – bunlar ideal obyektlərdir, başqa  

sözlə onlar mücərrəd təfəkkür kimi yoxdurlar, 

ciddi mənada onları hətta təsəvvür etmək  

olmaz, yalnız fikirləşmək olar. Həndəsənin hökmləri ideal həndəsi obyektlər üçün 

deyilir və isbat edilir, lakin əyani təsəvvür edilən obyektlər haqqında hökmlər kimi 

qəbul edilir və həqiqi əşyalara tətbiq olunur. Həndəsənin ideal obyektləri isə çox 

vaxt çox şərti yerinə yetirilir. Stereometriya ondan başlayır ki, üç nöqtədən müstəvi 

keçir. Lakin bunun həqiqətdə olduqca şərti göstərmək olar. Pəncərə şüşəsi, müstəvi 

fiqurlar, əşyaların səthi və s. həndəsi müstəvi deyil, hətta o sonsuzdur. Riyaziyyatın 

tədrisi ilə əlaqədar mücərrədləşdirmə haqqında yuxarıda deyilənlər şagirdlərin 

ümumiləşdirmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün lazımdır. 

3.2.18. Müqayisə. Öyrənmə obyektlərinin ümumi (oxşar) və fərqləndirici 

əlamətlərinin fikrən müəyyən edilməsi müqayisə adlanır. Riyazi anlayış və 

münasibətlərin bu mənada əlaqəsi haqqında çox danışmışıq. Riyaziyyatın öyrənil-

Məntiq  

Reallıq Təsəvvür 

Şəkil 16. 
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məsi prosesində ümumiləşdirmə əməliyyatı ilə yanaşı olaraq müqayisə meto-

dundan daha çox istifadə etmək lazım gəlir. Düzbucaqlı və çəpbucaqlı üçbucağın, 

düzgün və düzgün olmayan kəsrin, tənlik və eyniliyin fərqli və eyni cəhətləri nədən 

ibarətdir? Şagirdlərin qarşısında qoyulan bu kimi suallar onlarda təfəkkür prosesini 

fəallaşdırır. Riyazi obyekt və münasibətlər arasındakı oxşarlıq və ya fərqin 

müəyyən edilməsində müqayisə ilə ümumiləşdirmədən sıx qarşılıqlı əlaqəli şəkildə 

istifadə edilir. Deməli müqayisə ümumiləşdirmənin əsas şərtidir. Anlayışlar 

arasındakı münasibəti müəyyən etmədən onların müvəffəqiyyətlə təlimi mümkün 

deyil. Heç bir anlayışı digərlərindən təcrid olunmuş, əlaqəsiz şəkildə öyrənmək 

olmaz.  

Şagirdlər qarşısında anlayışlar və münasibətlər sistemi yaratmaq, onlarda 

müqayisə edə bilmək, tutuşdurmaq, ümumi xassəni göstərmək, baxılan obyektlərdə 

fərqli və oxşar cəhətləri görmək vərdişləri yaratmaq riyaziyyat müəlliminin başlıca 

vəzifələrindən olmalıdır. Rasional və irrasional ədədlərin müqayisəsi göstərir ki, 

onların məcmusu, ədəd oxunun nöqtələri ilə qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq təşkil 

edən, həqiqi ədədlər çoxluğunu əmələ gətirir. İki müştərək tabeli rasional və 

irrasional ədəd anlayışlarını müqayisə etmədən bunların daxil olduğu həqiqi 

ədədlər anlayışına qədər ümumiləşdirmə mümkün olmazdı. Biliklərin ümumiləş-

dirilməsi zamanı, mütləq müqayisədən istifadə edirik. Müvafiq riyazi faktların 

müqayisə edilməsi onların mənimsənilməsini asanlaşdırır, yaddaş və təfəkkürün 

işini yüngülləşdirir. Deməli, bu və ya digər anlayış, qayda, teorem və məsələnin 

müqayisə edilməsi, ümumiləşdirilməsi didaktik cəhətdən məqsədəuyğundur.  

1) Düzgün kəsrin surət və məxrəcinə eyni bir ədədi əlavə edib və çıxdıqda 

onun qiyməti necə dəyişər? 

Düzgün olmayan kəsrin surət və məxrəcinə eyni bir ədədi əlavə edib və 

çıxdıqda onun qiyməti necə dəyişər? (Birinci halda kəsrin qiyməti əlavə etdikdə 

artır, çıxdıqda azalır, ikincidə əlavə etdikdə azalır, çıxdıqda artır). 

2) İti, düz və korbucaqlı üçbucaqlarda hündürlüklərin və ya onların 

uzantılarının, kəsişmə nöqtələri harada yerləşir? (Üçbucağın daxilində, düzbucağın 

təpəsində, üçbucağın xaricində). 
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3) Üçbucağın tərəflərinin uzunluğu hansı şərti ödəyir? 

Üçüzlü bucağın təpədəki müstəvi bucaqları hansı şərti ödəyir? (Üçbucağın 

iki tərəfinin cəmi üçüncü tərəfdən böyükdür. Üçüzlü bucağın təpədəki iki müstəvi 

bucaqlarının cəmi üçüncüdən böyükdür). 

Bu misallar göstərir ki, riyaziyyatın tədrisi prosesində ən yaxın növ 

anlayışları (düzgün və düzgün olmayan kəsrlər, iti və kor bucaqlı üçbucaqlar) 

arasındakı fərqi, çox uzaq anlayışlar (üçbucağın tərəfləri və üçüzlü bucağın 

müstəvi bucaqları) arasındakı oxşar cəhətləri müəyyən etmək ümumi nəticə 

çıxarmaq üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir. 

Ətraf mühitlə tanışlığın ilk mərhələsində müxtəlif obyektlər, ilk növbədə, 

müqayisə yolu ilə dərk olunur. İki və ya bir neçə obyektin müqayisəsi onların bir-

biri ilə tutşdurulmasından, qarşılaşdırılmasından, yəni tərkibindən başlayır. Belə 

tərkibin müəyyənləşdirilməsi işinin gedişində müqayisə edilən obyekt və 

münasibətlər təhlil edilir – onların ümumi və fərqləndirici əlamətləri ayrılır. 

Dördbucaqlının növlərini müqayisə etməklə, şagirdlər onların ümumi və fərqli 

əlamətlərini ayırır. Beləliklə də müqayisə ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirməyə 

gətirib çıxarır. Dərk olmada müqayisənin rolunu məşhur kəlam aydın göstərir: 

“Hər şey müqayisə ilə dərk olunur”. 

Tədqiqat metodu kimi müqayisə təkcə obyektlərin riyazi xassələrinin 

öyrənilməsində deyil, habelə bu xassələrin müəyyən olunmasında geniş tətbiq 

olunur. 

K.D.Uşinski belə hesab etmişdir ki, didaktikada müqayisə əsas priyom 

olmalıdır. Bu fikri riyaziyyatın təlimində ümumi nəticə çıxarmaq məqsədi ilə tətbiq 

etmək olar. Məsələn, ədədi silsilə anlayışını daxil edərkən bir neçə ardıcıllığı 

müqayisə etmək və onlar içərisində eyni bir xassəyə əsasən alınanları ayırmağı, 

sonra isə belələrinin qurulması üsulunu müəyyən etməyə aid çalışmalar təqdim 

etmək olar. 

1) 1; 3; 5; 7;... 

2) 3; 6; 9; 12;... 

3) 2; -5; 7; -9; 12; ... 
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4) -3; -5; -7; -9; -11;... 

5) 4; 7; 10; 13;... 

Müqayisə nəticəsində şagirdlər müəyyən edirlər ki, 1), 2), 4), 5) ardıcıllıqları 

ümumi xassəyə malikdir: birincidən başqa ardıcıllığın hər bir həddi əvvəlki hədlə 

bu ardıcıllıq üçün eyni bir ədədin cəminə bərabərdir ( daa nn += −1 ) 

Belə ardıcıllığı ədədi silsilə adlandıraraq müəllim bu adı əsaslandıran 

2
11 −+ +

= nn
n

aa
a  xassəni axtarmağı şagirdə təklif edir. Ədədi, habelə həndəsi 

silsilələrin ümumi hədləri düsturunun çıxarılmasında da tərifə əsasən yazılmış 

bərabərliklər müqayisə edilərək ümumi nəticə çıxarılır. 

Bir sıra psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, müqayisə metodu oxşar məsələlərin 

öyrənilməsini asanlaşdırır. 

Yuxarıdakı misallar göstərir ki, müqayisə obyekt və münasibətlər arasındakı 

oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirməyə yönəlmiş fikri fəaliyyətdir. Həm də 

müqayisə təkcə zahiri cəhətləri əks etdirməkdən ibarət olmayıb fəal ümumiləş-

dirmə təfəkkür əməliyyatı kimi mahiyyəti də aşkar edir. Müqayisədən riyaziyyatın 

tədrisinin bütün mərhələlərində mühakimə metodu kimi istifadə etmək olar. 

Ümumiyyətlə “insan bilavasitə qavraya, əks etdirə bilmədiyi cisim və hadisələr 

haqqında düşünmək imkanını müqayisə vasitəsi ilə əldə edir” [3, VI c, səh 117]. 

İki dəfə sual qoyulmuş məsələlərin həlli də müqayisə yolu ilə 

ümumiləşdirmə aparmaq üçün faydalıdır. Bu cəhətdən bir məsələyə baxaq: 

“Aralarındakı məsafə 420 m olan iki məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya 9 

m/san və 6 m/san surətlə iki velosipedçi yola düşdü. Neçə saniyədən sonra onlar 

görüşərlər? Onlar eyni zamanda bir istiqamətdə hərəkətə başlasalar neçə saniyədən 

sonra birinci velosipedçi ikinciyə çatar?” (28 və 140 saniyədən). 

Məsələnin həllində iki növ hərəkət (eyni istiqamətdə və qarşı-qarşıya) 

müqayisə edilərək ümumi həll yolları müəyyən olunur. Müqayisə priyomu oxşar 

mövzuların öyrənilməsini asanlaşdırır. Məsələn, əməllərin nəticəsi ilə 

komponentlər arasındakı asılılığın öyrənilməsi zamanı toplamanı vurma ilə (adətən 
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çıxma ilə müqayisə edilir ki, bu pedaqoji cəhətdən doğru deyil), çıxmanı bölmə ilə 

müqayisə etmək faydalıdır. 

Toplama və vurmanın konkret misal üzrə müqayisəsini nəzərdən keçirək. 

29920

44
25520

=+

++
=+

                     
4002020

44
100520

=×

××
=×

 

Birinci sətirdə iki əməl (toplama və vurma), eyni ədədlərlə, müqayisə edilir. 

İkinci sətirdə toplananın və vuruğun 4 vahid (4 dəfə) artırılması göstərilir.  

Üçüncü sətirdə nəticələr müqayisə edilir. Bu metodik işi apararkən eyni bir 

şagirddən “ikilik” qaydasını soruşmaq məqsədəuyğundur: “Toplananlardan birini 

bir neçə vahid artırıb digərini dəyişməsək, onda cəm də o qədər artar. Vuruqlardan 

birini bir neçə dəfə artırıb digərini dəyişməz saxlasaq onda hasil də o qədər dəfə 

artar”. Burada 4 vahid (4 dəfə) əvəzində bir neçə vahid (bir neçə dəfə) deməklə 

müəyyən ümumiləşdirmə aparılmışdır. 

Bu və ya digər mövzunu metodik cəhətdən işləmək üçün də müqayisədən 

istifadə etmək olar. Məsələn, qüvvətə yüksəltmə və kökalmanın vurma və bölmə 

ilə müqayisəli şəkildə izahına baxaq. Bu zaman an ⋅  hasilinə hər biri a -ya bərabər 

n cəm kimi baxmaq lazım gəldiyinə diqqət yetirməliyik. 

4434421
defen

aaaan +++=⋅ ... . Buna uyğun olaraq a  ədədinin  n-ci qüvvəti hər biri a -ya 

bərabər olan n ədədin hasilidir. 321
defen

n aaaa ⋅⋅=  Tərs əməli nəzərdən keçirərkən 

aşağıdakı müqayisədən istifadə etmək faydalıdır. a  ədədini n-ə bölmək (və ya a  

ədədini 
n
1 -ə vurmaq) elə α  ədədi tapmaq deməkdir ki, n dəfə öz-özünə topladıqda 

a -ya bərabər olsun: 4434421
defen

a ααα +++= ...  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

n
aα . 

Müsbət a  ədədindən n-ci dərəcədən kök almaq (və ya a  ədədini 
n
1  

dərəcədən qüvvətə yüksəltmək) elə α  ədədi tapmaq, deməkdir ki, öz-özünə n dəfə 

vurduqda a  ədədini versin:  
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43421
defen

a ααα ⋅⋅⋅= ...  ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
== nn aa

1

α  

Məsələn 
16
1  ədədi dörd vuruğa belə ayrılır: 

2
1

2
1

2
1

2
1

16
1

⋅⋅⋅= . Beləliklə 

2
1

16
1 4

1

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  və ya 

2
1

16
14 = . 

Riyaziyyatda və ümumiyyətlə elə anlayışlar var ki, onları müqayisə etmək 

mümkün deyildir. Belə anlayışlara uyğun gəlməyən və ya müqayisə edilməyən 

anlayışlar deyilir. Müqayisələndirilə bilməyən anlayışların və ya münasibətlərin 

heç bir yaxın əlamətləri olmur. Üçbucaq və ay, bucaq və inqilab, kvadrat və 

həqiqət anlayışları müqayisə edilməyəndir. Eyler dairələri vasitəsi ilə müqayisə 

edilməyən analyışlar 17-ci şəkildə göstərilmişdir. 

Riyaziyyatın tədrisi prosesində  

ümumiləşdirmədə müqayisə metodundan 

istifadə edərkən aşağıdakı prinsipləri nəzərə 

almaq lazımdır: 

 

1) Yalnız bir-biri ilə müəyyən əlaqəsi olan obyektləri və ya münasibətləri 

müqayisə etmək olar. Başqa sözlə hər bir müqayisənin mənası olmalıdır. Məsələn, 

iki funksiyanın xassələrini, parçaların uzunluğunu müqayisə etmək olar. Cismin 

kütləsi ilə dördbucaqlının perimetrini müqayisə etməyin mənası yoxdur. 

2) Müqayisə planlı aparılmalıdır, başqa sözlə müqayisə olunan xassələr 

aydın olmalıdır. Məsələn, çoxbucaqlıları sahəsinə, perimetrinə, bucaqlarına və s. 

görə müqayisə etmək olar. 

3) Riyazi obyektin bu və ya digər xassəsi üzrə müqayisəsi tam olmalıdır, 

axıra qədər aparılmalıdır. 

Riyazi anlayışların məzmunu ilə həcmi arasındakı münasibəti nəzərə alaraq, 

onları iki yerə bölmək olar. 

inqilab  
<  
bucaq  

Şəkil 17. 
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1) Müqayisə edilən və 2) müqayisə edilməyən münasibətlər. Bu bölgünün 

əsasında obyekt və münasibət anlayışlarının bir-biri ilə müqayisə edilib edilməsi 

durur. 

İki anlayışın məzmununda ümumi əlamət olduqda onlar müqayisə edilə 

bilən anlayışlar adlanır. “Dördbucaqlı” və “kvadrat” anlayışlarını müqayisə etmək 

olar. Lakin elə anlayışlar da var ki, onlar bir-biri ilə müqayisə edilə bilməz. 

“Çoxhədli” və “həcm” anlayışlarını müqayisə etmək olmaz. 

Müqayisələndirilə bilən anlayışları iki kateqoriyaya bölmək olar: 1) Birgə 

anlayışlar; 2) birgə olmayan anlayışlar. 

Həcmləri tamamilə və ya qismən üst-üstə düşən anlayışlara birgə anlayışlar 

deyilir. 

Həcmlərinin heç bir hissəsi üst-üstə düşməyən anlayışlara birgə olmayan 

anlayışlar deyilir. 

Birgə anlayışlar da öz növbəsində:  

1) eynimənalı; 2) qismən eynimənalı; 3) tabeli ola bilər. 

Həcmləri bərabər olub, məzmunları müxtəlif olan, eyni məna ifadə edən 

anlayışlar eynimənalı hesab edilir. Bərabər tərəfli üçbucaq – bərabər bucaqlı 

üçbucaq; bərabərtərəfli düzbucaqlı – düzbucaqlı romb; tam müsbət ədəd – natural 

ədəd belə anlayışlara misal ola bilər. Eynimənalı anlayışlar müxtəlif adda və eyni 

həcmdə olub eyni bir obyektlər çoxluğunu müxtəlif cəhətdən xarakterizə edir. 

Mühakimələrdə eyni mənalı anlayışlar bir-birini əvəz edə bilər. 

Məsələn 
5
2  kəsrinə, digər halda 2 ədədinin 5-ə bölünməsindən alınan qismət, 

2-nin 5-ə nisbəti deyirik. Yaxud “140 ədədini birinin digərinə nisbəti 3 və 4-ün 

nisbətinə bərabər olan iki hissəyə bölün” əvəzində “140 ədədini 3:4 nisbətində iki 

hissəyə bölün” və ya “140 ədədini 3 və 4 ilə mütənasib olan iki hissəyə bölün” 

demək olar. Bəzən şagirdlər tamamilə eynimənalı olmayan, həcmləri üst-üstə 

düşməyən anlayışları eyni mənalı hesab edirlər: çevrə-dairə-sfera-kürə; ədəd-

rəqəm; sıfır əlavə etmək – sıfır yazmaq və s. 
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Eyler dairəsi vasitəsi ilə eyni mənalı anlayışlar üst-üstə düşən iki dairə 

vasitəsilə göstərilir (şəkil 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Tam ədədlər və mənfi ədədlər”i qismən eyni mənalı anlayışlara misal 

olaraq göstərə bilərik (şəkil 19). Bu məqsədlə kəsişərək çəkilən iki Eyler dairəsi 

müstəvini dörd hissəyə bölür: 1, 2, 3, 4 hissələrinin nöqtələri uyğun olaraq mənfi 

olmayan tam ədədləri, mənfi tam ədədləri, kəsr və irrasional mənfi ədədləri, nə 

mənfi və nə də tam ədədlər olmayan bütün mümkün olan obyektləri təsvir edir. 

Anlayışlar arasındakı belə münasibətə həcmcə qismən üst-üstə düşmə deyilir. Üst-

üstə düşən anlayışların özlərinə isə çarpazlaşan anlayışlar deyilir. Çarpazlaşan 

anlayışların köməyi ilə onlarda ifadə olunan bu və ya digər obyektlərin həcmcə bir-

birinə yaxınlığını, uyğunluğunu müəyyən edirik. “Düzbucaqlı” və “romb” 

anlayışlarına baxaq. Bu anlayışların həcmlərini açarkən onlar haqqında müəyyən 

bilik alırıq. Bundan əlavə aşkardır ki, bucaqları düz olan romb və tərəfləri bərabər 

olan düzbucaqlı kvadratdır. Deməli, düzbucaqlının bir hissəsi romb və rombun bir 

hissəsi isə düzbucaqlıdır. Odur ki, “Düzbucaqlı” anlayışının “Romb” olan hissəsi, 

“Romb” anlayışının “Düzbucaqlı” olan hissəsi ilə uyğun gəldiyi nəzərimizdən 

keçir. Deməli bu anlayışlar çarpazlaşan anlayışlardır. Eyler dairələrinin köməyi ilə, 

qismən üst-üstə düşən anlayışlar, kəsişən iki dairə vasitəsilə təsvir edilir (şəkil 19). 

Cəbri və irrasional ədədlər də qismən eyni mənalı anlayışlardır. 20-ci şəkildə 7 

ədədi A dairəsinə, π  ədədi isə irrasional ədəd kimi B dairəsinə daxildir. Bu ədəd 

cəbri ədəd deyil transendent ədəd olduğundan dairələrin ortaq hissəsinə düşmür. 

Bərabər tərəfli 
üçbucaq 
 
A                       B 
 
Bərabər bucaqlı 
üçbucaq 

Şəkil 18. 

2               3 
   
Mənfi ədədlər  

1

Tam ədədlər 
4 

Şəkil 19. 
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3  eyni zamanda cəbri və irrasional ədəd olduğundan A və B dairələrinin ortaq 

hissəsində yerləşir. 

Çarpazlaşan iki anlayışın  ortaq  

hissəsindəki anlayışı onların hər birinə 

qədər ümumiləşdirmək olar. Yuxarıda 

göstərdik ki, çarpazlaşan “düzbucaqlı” 

və “romb” anlayışlarının ortaq hissəsi 

kvadratdır (şəkil 21). Odur ki, kvadrata 

həmin anlayışların hər biri vasitəsilə  

tərif vermək olar. Belə ümumiləşdirmədən müvafiq məsələ həllində də istifadə 

etmək mümkündür: “Düzbucaqlının daxili bucaqlarının tənbölənlərinin əmələ 

gətirdiyi dördbucaqlı kvadratdır”. Bu faktın doğruluğunu isbat etmək üçün 

şagirdlər əvvəlcə göstərir ki, axtarılan dördbucaqlı düzbucaqlıdır. Sonra da qeyd 

edirlər ki, o rombdur. Deməli eyni zamanda düzbucaqlı və romb olan axtarılan 

fiqur kvadratdır. Çarpazlaşan anlayışlar həcminin son həddi ortaq hissədə tək bir 

elementin olması halıdır. Məsələn, “mənfi olmayan ədədlər” və “müsbət olmayan 

ədədlər” anlayışları həcminin ortaq hissəsi yeganə sıfır ədədidir. Tabeli 

münasibətli anlayışlar da tədqiqatımız baxımdan maraqlıdır. “Rasional 

funksiyalar” və “Elementar funksiyalar” anlayışları üçün Eyler dairələrini çəkək 

(şəkil 22).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3          π  
   

7 

B 

   Şəkil 20. 

A 

   kvadrat  
    romb  
   

Düzbucaqlı  

   Şəkil 21. 

Rasional 
funksiyalar 
 

1 

Elementar  
funksiyalar 

2 

3 

      Şəkil 22. 
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Göstərilən dairələr müstəvini üç hissəyə bölür. 1, 2, 3 rəqəmləri ilə işarə edilmiş 

hissələr uyğun olaraq rasional funksiyaları, elementar funksiyaları və elementar 

funksiyalar daxil omlayan bütün mümkün olan obyektləri təsvir edir. Analyışlar 

arasındakı belə münasibətlərə tabeli münasibətlər deyilir. Bu həm də növ ilə cins 

arasında olan münasibətdir. Tabelik münasibətində olan anlayışlardan biri həcmi 

ilə digərinə daxil olur. Bu zaman birinci anlayış tabe olan, ikinci isə tabe edən 

adlanır. Habelə birinci anlayışa növ, ikinciyə isə cins deyilir. Şagirdlərə 

öyrədilməlidir ki, cins anlayışına xas olan hər bir əlamət onun növünə də aiddir. 

Lakin növ anlayışının xassələrinin bəziləri cinsdə olmaya bilər. 

Məktəbdə bəzən tabelik münasibətləri ilə hissə və tam münasibətləri 

qarışdırılır. Məsələn, “dəqiqə” və “saat”, “kəsrin məxrəci” və “kəsr” anlayışlarına 

cinsin növləri kimi yox, tamın hissəsi kimi baxmaq lazımdır. 

Anlayışların tabelik münasibəti ryiaziyyatda mühüm rol oynayır. Ən yaxın 

cins və növ fərqinə görə tərif vermək məsələsi anlayışların tabelik münasibəti 

əsasında qurulur. 

Tabe olan anlayışı tabe edənin növü kimi deyil, hissəsi kimi başa düşmək 

bizi məntiqi səhvə gətirib çıxarır. Məsələn, kəsik piramidanı (piramidanın 

hissəsini) piramida anlayışına, qövsü (çevrənin hissəsini) çevrə anlayışına tabe 

olan anlayış hesab etmək olmaz. “Bir tərəfdən məhdud düz xəttə şüa deyilir” 

tərifində belə səhvə yol verilmişdir. Hissə və növün qarışdırılmasının səbəbi 

şagirdlərin bu sözləri başa düşməməsi deyildir. Bu onların növ və cins arasındakı 

münasibəti bilmələrindən irəli gəlir. 

Düzgün mühakimə etmək üçün müxtəlif anlayışlarla əlaqədar “hissə” 

sözünün nə mənada işlədildiyinə diqqət etmək lazımdır: 1) parçanın (qövsün) 

ixtiyari hissəsi parçadır (qövsdür); 2) dairənin (piramidanın, üçbucağın) bütün 

hissələri dairə (piramida, üçbucaq) deyildir; 3) düz xəttin (çevrənin, müstəvinin) 

heç bir hissəsi düz xətt (çevrə, müstəvi) deyildir. 

Şagirdlərin anlayışlar arasındakı münasibəti müəyyən etməkdə çətinlik 

çəkmələrinə bir səbəb də bəzi həndəsi fiqurlara müvafiq ad qoyulmamasıdır. 

“Kəsik piramida” istilahı şagirdlərin onu piramidanın növü kimi başa düşmələrinə 
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səbəb olur. Həndəsi fiqurların hissələrinin adına bu fiqurun öz adı daxil 

edilməməlidir. Çox vaxt anlayışlar arasındakı münasibətlər bəzi, hər bir, xüsusi və 

s. sözlər vasitəsilə ifadə edilir. Məsələn, bütün kvadratlar düzbucaqlıdır, bəzi 

romblar kvadratdır, hər bir bərabərtərəfli üçbucaq bərabəryanlıdır və s. 

Birgə olmayan anlayışlar: 1) müştərək tabeli; 2) zidd və 3) əks 

münasibətlərdə olurlar. 

Özlərindən daha geniş həcmli anlayışa daxil olan kəsişməyən iki və daha 

çox anlayışlara müştərək tabeli anlayışlar deyilir. Burada da daxil olanlar növ, 

daxil edən isə cins anlayışı adlanır. Məsələn, paralel düz xətlər və kəsişən düz 

xətlər anlayışları bir müstəvi üzərində yerləşən “düz xətlər” cins anlayışının 

müştərək tabeli növləridir. 

Müştərək tabeli anlayışlar arasındakı münasibət 23-cü şəkildə təsvir edilir. 

Eyni həcmə daxil olub, məzmunca bir-birindən tamamilə fərqlənən anla-

yışlar zidd anlayışlardır. Məsələn, ortaq ölçülü 

parçalar və ortaq ölçüsüz parçalar, cüt ədəd və 

tək ədəd, bərabər üçbucaqlar və bərabər olmayan 

üçbucaqlar, böyükdür və böyük deyil və s. belə  

anlayışlardır. Bu anlayışlar arasındakı zidd  

münasibət, onların eyni anlayışdan yaranmasını,  

həm bir-birini inkar etdiyini və həm də bir-biri  

ilə vəhdət təşkil etdiyini göstərir. Zidd anlayışların əsas xüsusiyyəti belədir: eyni 

bir obyektə nəzərən zidd olan iki anlayış eyni zamanda doğru ola bilməz. Onlardan 

birinin doğruluğundan (yalanlığından), digərinin yalan(doğru) olduğu alınır.  

İdrak prosesində anlayışlar arasında bu münasibəti düzgün şərh etməyin 

böyük praktik əhəmiyyəti vardır. Əksini fərz etmə metodu ilə isbatların aparıl-

masında, əks teoremlərin ifadə edilməsində və təhlilində zidd anlayışlardan istifadə 

etmək lazım gəlir. Bəzi hallarda zidd anlayışları eyni zamanda nəzərdən keçirmək 

lazım gəlir. Məsələn, bərabər üçbucaqlar haqqında danışdıqda, bərabər olmayan 

üçbucaqlar, oxşar fiqurları nəzərdən keçirərkən oxşar olmayan fiqurlar haqqında da 

söhbət getməlidir. Digər tərəfdən öyrənilən anlayış (rasional ədədlər) elə ola bilər 

A B 

q V 

Şəkil 23.  
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ki, ona zidd anlayış (irrasional ədədlər), bir qədər sonra nəzərdən keçirilə bilər. 

Anlayışlar arasındakı zidd münasibəti də Eyler dairəsi vasitəsilə göstərmək olar 

(şəkil 24). 

Deyilənlərdən aydındır ki, zidd münasibət 

iki anlayış arasındakı maksimum fərqi təyin edir. 

Zidd münasibətdə iki anlayışdan biri öz məzmunu 

ilə ikincisini inkar etməkdən başqa, inkar edilənin 

yerinə yenisini təsdiq edir.  

Məsələn, cəbri ədəd – transendent ədəd, müstəvidə paralel düz xətlər – 

kəsişən düz xətlər, yaxın-uzaq və s.  

Məzmun və həcm etibarı ilə uyğun gəlməyib, biri digərinin mahiyyətini 

inkar edən iki anlayış əks münasibətli anlayışlar adlanır. Müsbət ədəd – mənfi   

ədəd, iti bucaq – kor bucaq, böyük- kiçik və s. əks anlayışlardır. Bu misallarda bir 

anlayış xassəsinin inkarı digər anlayışın məzmun hissəsindən ibarətdir. Bundan 

əlavə ikinci anlayışın özünə məxsus əlaməti olur.  

Mənfi ədədlər anlayışında, onların müsbət 

olmadığından əlavə özünə məxsus xassələri də əks 

edilir. əks anlayışlar arasında həmişə aralıq anlayış 

(heç olmasa bir anlayış) olur. İti bucaq və kor 

bucaq anlayışları arasında düz bucaq, böyükdür və 

kiçikdir anlayışları arasında isə bərabərdir anlayış-

ları vardır. Əks anlayışlar arasındakı münasibət 

əyani olaraq 25-ci şəkildə göstərilir. 

Heç də bütün anlayışların əksi yoxdur. Lakin hər bir anlayışa zidd anlayış 

vardır. 

Paralel düz xətlər, oxşar üçbucaqlar, cüt ədədlər anlayışlarının əksi yoxdur. 

Əks anlayışların əsas xassəsi belədir: eyni obyektə nəzərən əks anlayışlar eyni 

zamanda doğru ola bilməz. (A bucağı eyni zamanda iti və kor ola bilməz), lakin 

hər ikisi yalan ola bilər. (A bucağı nə iti, nə də kor ola bilər). Əks anlayışların 

birinin doğruluğundan digərinin yalan olduğu alınır (A bucağı itidirsə, o kor ola 

Tək 
ədədlər 

Cüt  
ədədlər 

Şəkil 24.  

    Kor bucaq  
B 

İti  bucaq 
A 

Şəkil 25. 
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bilməz). Əks anlayışların birinin yalan olmasından məntiqi olaraq digərinin doğru 

və yalan olması alınmır (A bucağının iti olmasından, onun kor olub olmaması 

alınmır, çünki, o düz də ola bilər). 

Əks (zidd) anlayışlara əsasən məsələ həll etdikdə, çox vaxt bütün iş həmin 

anlayışların doğru və ya yalan oluduğunu göstərməkdən ibarət olur. Belə hallarda 

diqqəti əks və zidd anlayışların xassələrini və fərqini müəyyən etməyə yönəltmək 

lazımdır. Şagirdlər öz mühakimələrində, heç də həmişə əks və zidd anlayışları 

düzgün işlətmirlər. Məsələn, çox vaxt onlar həqiqi ədədin kvadratına mənfi ədəd 

anlayışına zidd anlayış kimi yox, ona əks anlayış kimi, başqa sözlə, müsbət ədəd 

kimi baxırlar. Riyazi anlayışlar arasındakı göstərilən münasibətləri yaxşı bilməklə 

onları müqayisə edib ümumiləşdirmələr aparmaq olar. 

3.2.19. Analogiya və izomorfizm. Qədim yunan dilində “analogiya” istilahı 

uyğunluq, oxşarlıq və nisbət mənasında işlədilmişdir. İlk dəfə bu istilahı qədim 

yunan riyaziyyatçıları ədədlərin nisbətinin oxşarlığını, uyğunluğunu, eyniliyini 

ifadə etmək məqsədilə istifadə etmişlər.  

Yunan sözü olan “analogiya” birinci olaraq Aristotel tərəifndən daxil 

edilmişdir və onun mənası “tənasüb” deməkdir. Belə ki, 27 və 9 ədədlər sistemi ilə 

36 və 9 ədədlər sistemi analogiya təşkil edir. Yəni, həmin iki sistemin uyğun 

hədlərinin nisbəti eynidir. Həndəsədə oxşar fiqurların uyğun elementlərinin 

nisbətlərinin bərabər olması da bu mənada başa düşülür. 

Elmin inkişafının sonrakı mərhələlərində bu anlayış daha geniş məna – cisim 

və hadisələrin oxşarlığı, uyğunluğu, onlar arasındakı münasibətlərin eyniliyi – kəsb 

etmişdir. “Analogiya” və “analoji əqli nəticə” anlayışlarını eyniləşdirmək olmaz. 

Onların fərqini bilmək lazımdır. “Analogiya” anlayışında hər şeydən əvvəl, cisim 

və hadisələrin müəyyən əlamətinə, xassəsinə və münasibətinə görə oxşarlığı, 

eyniliyi nəzərdə tutulur. Müxtəlif cisim və hadisələr arasında oxşar, eyni əlamət və 

xassələr ola bilər. Eləcə də riyazi obyektlər, münasibətlər, anlayışlar, fikirlər də 

oxşar ola bilər. 

Obyekt və münasibətlər arasındakı hər cür oxşarlıq, eyniyyət analoji əqli 

nəticəni ifadə etmir. 
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Məntiq elmində, analoji əqli nəticə – bir  cismin digər cisimlərlə oxşarlığı 

əsasında çıxarılan nəticəyə, yekun biliyə deyilir. Habelə iki riyazi obyekt və 

münasibət arasındakı oxşarlığa əsasən çıxarılan nəticəyə, yekun biliyə analoji əqli 

nəticə deyilir. Çıxarılan nəticə müxtəlif obyekt və münasibətlər arasındakı oxşar, 

xüsusilə, ümumi və mühüm əlamətlərə əsaslanır. Analoji əqli nəticə fikrin 

hərəkətinin müqayisə edilən obyekt, yaxud proseslərin bir qisim xassə və 

münasibətlərinin ümumiliyindən digər xassə və münasibətlərin ümumiliyinə 

getməsidir. 

Təbiətin öyrənilməsi ilə əlaqədar məlum olmuşdur ki, iki cismin hər hansı 

eyni əlamətləri vardırsa, bəzən (lakin həmişə yox) onların başqa oxşar əlamətləri 

də ola bilər. Cisim və hadisələr arasındakı belə elementar əlaqələr insan 

təcrübəsində milyon dəfələrlə aşkar edildiyindən, yeni fikir yaratmaq üçün belə 

priyom hazırlanmışdır: iki cisim də hər hansı ümumi (ortaq) əlamətin varlığı 

məlumdursa və onların birincisində əlavə X əlaməti müəyyən edilmişdirsə, onda 

fərz edilir ki, ikinci cismin də X əlaməti vardır. Lakin bu bir qədər xüsusi haldır. 

əlamətlər eyni olmaqdan əlavə oxşar da ola bilər.  

Beləliklə analogiya üzrə əqli nəticə ehtimalı xarakter daşıyır və onu 

sxematik olaraq belə göstərmək olar: A cisminin dsba ,,,  əlamətləri vardır. B 

cisminin sba ′′′ ,,  əlamətləri vardır. Onda B cismində, A-dakı d  əlamətinə oxşar, d ′  

əlamətinin varlığı fərz edilir. Qarşılıqlı surətdə bir-birinə təsir edən ayrı-ayrı 

əlamətlər arasında dərin, mühüm əlaqələrin üzə çıxarılması idrak prosesində 

tədqiqatçıya bir cismin əlamətlərini öyrənməklə, bu əlamətlərin digər cismə 

köçürülməsinə də ikman verir. Lakin analogiya nəticəsində qazanılmış biliklərin 

hamısı sübut olunmuş əsasə, gücə malik deyildir, çünki idrakın gedişində bu 

əməliyyat üzrə alınan əqli nəticələrdən zəruri biliklərə keçmək tələb olunur. 

İdrakın başlanğıc mərhələsində analogiya ilkin fərziyyələrin qurulmasına kömək 

edir, sonrakı tədqiqatda isə onun doğruluğu yoxlanılır. Ümumiləşdirmədə olduğu 

kimi analogiyanın əsasında da məntiqi əməliyyatlardan biri olan müqayisə durur. 

Köçürülən əlamətin, yaxud oxşar obyektlərin xarakterindən asılı olaraq 

analogiyanın iki növü vardır: 1) xassələr və yaxud obyektlər üzrə analogiya; 2) 
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münasibətlər analogiyası obyektlər üzrə analoji əqli nəticədə müəyyən cəhətdən 

bir-birinə oxşar iki fərdi obyekt, hadisə və yaxud proses götürülür. Bu obyekt və 

hadisələrdə köçürülən əlamət xassəni ifadə edirsə, belə əqli nəticə xassələr 

analogiyası adlanır. 27 və 153 ədədlərinin hər ikisinin rəqəmləri cəmi 3-ə bölünür. 

Deməli bu ədədlərin 3-ə bölünmə xassəsi vardır. Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünən 

bütün ədədlər 3-ə bölünür. Bu ümumi nəticənin ciddi isbatı da verilir. Burada 27 və 

153 ədədlərinin özləri müqayisə olundu. Xassələr, əlamətlər analogiyasının 

kütləviliyinə baxmayaraq, münasibətlər analogiyasının ehtimal dərəcəsi daha 

yüksəkdir. Burada ehtimallığın çox olması obyekt və hadisələrdəki oxşarlığın 

sistemli araşdırılması, dərinliyinə əsaslanması və sistemin ayrı-ayrı ünsürləri 

arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrinin təhlilinin əsas götürülməsi ilə əlaqədardır. 

Köçürülən əlamət, xassə münasibəti ifadə edirsə, onda buna münasibətlər 

üzrə analoji əqli nəticə deyilir.  

168:8 və 84:4 nisbətlərini müqayisə etməklə müəyyən edirik ki, onların hər 

ikisi 21-ə bərabərdir. Müqayisə etdiyimiz ədədlər sisteminin (168:8 və 84:4 

sistemləri) uyğun hədləri arasındakı oxşarlıq münasibəti bir cüt ədədlərdən digər 

ədədlərə köçürülən münasibətin əsasını təşkil edir. Bu kimi təcrübələrin 

ümumiləşdirilməsi nəticəsində tənasüb anlayışı yaranmışdır. Analoji əqli 

nəticələrdə həqiqi biliklər almaq məqsədilə bir sıra məntiqi qaydalara riayət 

olunmalıdır. 

1) Müqayisə edilən obyekt və münasibətlərdə oxşar əlamətlərin sayı nə 

qədər çox olarsa, onda ehtimallıq dərəcəsi də bir o qədər çox olacaqdır. 

2) Müxtəlif obyekt və münasibətlər arasında analogiya apararkən, buradakı 

oxşar, ümumi əlamətlərlə yanaşı, mühüm əlamətlər və xassələrdə nəzərə 

alınmalıdır. 

3) Bu zaman təxmini oxşar əlamətlər, xassələr deyil, oxşar və mühüm 

əlamətlər kompleksində müəyyənləşdirilmiş konkret xassə və tərəflər əsas götürül-

məlidir. Belə oxşarlıqlar yoxdursa onda alınan əqli nəticələr doğru olmaz. Xassələr 

və münasibətlər analogiyası ilə yanaşı, əlamətlər arasındakı əlaqəyə görə də 

analogiyanın müxtəlif növləri vardır. Əlamətlər arasındakı əlaqənin xarakterindən 
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asılı olaraq iki cür: 1) ciddi, 2) qeyri-ciddi analoji əqli nəticələri fərqləndirmək 

lazımdır.  

Ciddi analogiyada nəticə həmişə doğru olur, qeyri-ciddi analoji nəticələr isə 

problematik xarakter daşıyır. 

Ciddi analogiyanın mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada köçürülən 

əlamətin oxşar əlamətlərlə zəruri əlaqəsi olur, yəni müqayisə edilən obyektlərin 

əlamətləri, aralarında müəyyən asılılıq olan, biliklərə əsaslanır. 

Əlamətlər arasındakı zəruri asılılığın müəyyən olunması ciddi analogiyanı 

deduktiv əqli nəticələrə yaxınlaşdırır. Deduktiv əqli nəticədə fərdi hökm ümumiyə 

daxil edilirsə, ciddi analogiyada belə vəziyyət yoxdur, burada fərdi obyektlərin 

oxşarlığına yer verilir, ayrıca hökm ümumi müddəaya daxil olmur, əqli nəticə 

bütövlükdə analoji yekun biliyi çərçivəsində qalır. Qeyri-ciddi analogiyada isə 

əlamətlər arasında asılılıq əlaqəsi yoxdur. Burada nəticə məlum əlamətlərə xas olan 

iki obyektin oxşarlığından yeni əlamətlərin oxşarlığına doğru gedir, lakin bu 

əlamətin birincidən asılı olub olmaması məlum olmur. 

Qeyri-ciddi analogiyada ehtimallıqdərəcəsini yüksəltmək üçün: 1) müqayisə 

edilən obyekt və münasibətlərdə mühüm və zəruri əlamətlərin çoxluğu 

götürülməlidir; 2) müqayisə edilən obyekt və münasibətlər arasında mühüm fərqlər 

olmamalıdır; 3) oxşar və köçürülən əlamətlər arasında asılılıq haqqında bilyiin 

ehtimallıq dərəcəsi nəzərdə tutulmalıdır. Analoji əqli nəticələrin idrak habelə tədris 

prosesində böyük rolu vardır. Onun mahiyyətini düzgün başa düşüb, tədrisdə 

istifadə etməyi bacardıqda materialın mənimsənilməsindəki bir sıra çətinlikləri 

aradan qaldırmağa nail olmaq mümkündür:  

İnduktiv mühakimə ilə araşdırdığımız misalı xatırlayaq (2.4). Burada əvvəl 

3+7=10, 3+17=20, 13+17=30 münasibətləri arasında analogiya olduğunu qeyd 

etdik, sonra 3, 7, 13 və 17 ədədlərindən bütün sadə ədədlərə, 10, 20 və 30 

ədədlərindən isə bütün cüt ədədlərə qalxmaqla ümumiləşdirmə apardıq. Daha sonra 

ayrı-ayrı cüt ədədlərə məsələn 6, 8 və ya 60 qayıdaraq məhdudlaşdırma apardıq. 

Bu sadə misal, induktiv mühakimədə, ümumiləşdirmə, məhdudlaşdırma və 

analogiyanın rolunu çox düzgün nümayiş etdirir. Həmin misal göstərdi ki, 
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induksiya, deduksiya, ümumiləşdirmə, xüsusiləşdirmə və analogiya böyük kəşf-

lərin mənbəyidir. Riyaziyyatın tədrisi prosesində həmin təfəkkür əməliyyatlarının 

qarşılıqlı əlaqəsi nəzərə alınmalıdır.  

Məktəb riyaziyyat kursunu, yüksək elmi səviyyədə və şagirdlərin müstəqil-

liyi şəraitində elə ardıcıllıqla və elə şəkildə izah etmək lazımdır ki, onlar materialı 

asanlıqla mənimsəyə bilsinlər. Şagirdlərin çox mürəkkəb zehni fəaliyyətində onla-

rın əməyini yüngülləşdirən belə anlayışlardan biri də analogiyadır.  

Ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə anlayışlarında aydın olmayan və çox 

şübhə doğuran cəhətlər azdır. Lakin analogiyadan məktəb riyaziyyatının 

öyrənilməsində istifadə etmək üçün kifayət qədər möhkəm əsasımız olmalıdır. 

Analogiya oxşarlığın bir növüdür. Lakin “nə dərəcədə hansı səviyyədə oxşardır” 

desək analogiyanın mahiyyətini daha aydın ifadə etmiş olarıq. İki obyektin kifayət 

qədər üumi əlamətləri olduqda onlar analoji hesab edilir. Həyatda çox vaxt iki 

obyekt araısnda oxşarlıq, eynilik, uyğunluq hiss etmişiksə “analogiya” sözünü 

“oxşardır”, “eynidir” sözləri ilə əvəz edirik. Bəzi xüsusi hallarda analogiya 

“bərabərlik” və ya “eyniliyə” çevrilir. Adətən obyektlər arasında tam oxşarlıq 

olduğunu müəyyən etdikdə belə olur: “ a  nın b -yə nisbəti, c -nin d -yə nisbəti 

kimidir” münasibətində əvvəllər “kimidir” əvəzində “analojidir” işlədilmişdir. 

Obyektlər və onların xassələri arasındakı qarşılıqlı əlaqə bir çox hallarda 

analogiya üzrə əqli nəticə çıxarmaqda bizə kömək edir, belə əqli nəticədə 

ümumiləşdirmədən çox az fərqlənir. Analogiya ilə oxşarlığın başqa növləri 

arasında mövcud olan fərq əsasən bu haqda düşünənin məqsədindən asılıdır. 

Adətən oxşar obyektlər bir-biri ilə bu və ya digər münasibətlərlə uzlaşırlar. 

Məqsədimiz bu və ya digər anlayışları uzlaşdıran həmin münasibətləri 

müəyyənləşdirməkdirsə, onda bu vaxt həmin oxşar obyektləri analoji olaraq 

nəzərdən keçiririk. Sonra dəqiq müşahidə və başqa vasitələrlə bu oxşarlıq müəyyən 

edilərsə, onda nəzərdən keçirdiyimiz obyektlər araısnda analogiyanı açmış oluruq. 

Uyğun hissələri, aşkar müəyyən edilmiş münasibətlərlə, uzlaşan iki sistem 

analogiya təşkil edir. 
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Planimetriyada üçbucaqla stereometriyada tetraedr arasında analogiya vardır. 

Müstəvidə iki düz xətt məhdud fiqur əmələ gətirə bilmədiyi kimi, fəzada da üç 

müstəvi məhdud fiqur əmələ gətirmir. Lakin müstəvi üzərində üç düz xətt, buna 

oxşar olaraq fəzada dörd müstəvi məhdud fiqurlar – üçbucaq və tetraedr əmələ 

gətirə bilər. Bu misaldan görünür ki, üçbucağın müstəviyə nisbəti, tetraedrin fəzaya 

nisbəti kimidir.  

Həm üçbucaq və həm də tetraedr ən az sayda elementlərlə (düz xətt, 

müstəvi) əhatə edilir. Üçbucaq və oturacağı çoxbucaqlı olan piramida arasında da, 

onların bir çox xassələrinə aid, analogiya vardır. Məsələn, üçbucağın diaqonalı 

olmadığı kimi piramidanın da diaqonalı yoxdur. Oxşar fiqurların uyğun elementləri 

arasındakı, bilavasitə intiusiyamız ilə gördüyümüz, mütənasiblik və ya uzlaşma 

analoji olaraq düşünməkdir. 

Parçanın bütün nöqtələrini verilmiş düz xətt üzərində olmayan hər hansı 

nöqtə ilə birləşdirsək üçbucaq alarıq. Çoxbucaqlının bütün nöqtələrini onun 

müstəvisi üzərində yerləşməyən nöqtə ilə birləşdirdikdə isə piramida çəkmiş 

oluruq. Paraleloqram və prizmanın alınmasında da belə analogiya vardır. Bunlar 

uyğun olaraq parçanın və çoxbucaqlının öz-özlərinə paralel hərəkəti nəticəsində 

alınır. Müstəvi və fəza fiqurları arasındakı münasibəti tənasübün hər hansı 

növündən istifadə etməklə göstərmək olar (şəkil 26). Bu şəkil şərti işarələrin (: və 

=) adi mənasını, tarixən “tənasüb” sözünün “analogiya” sözünə çevrilməsi 

istiqamətində dəyişir.  

 

 

 

 

Göründüyü kimi, nəzərdən keçirdiyimiz obyektlər arasındakı analogiya, 

hansı cəhətləri müqayisə etməyimizlə və hansı münasibətdən onları oxşar 

saymağımızla əlaqədar müəyyən edilir. Planimetriya və stereometriya obyektləri 

arasında bir çox analogiya vardır və bunlar hamısı qanunidir. 27-ci şəkildə 

Üçbucaq : Paraleloqram  = Piramida : Prizma 

                Şəkil 26. 
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üçbucaqdan çoxbucaqlıya, xüsusiləşdirmə vasitəsilə ondan bərabərtərəfli üçbucağı, 

analogiya ilə müxtəlif fəza fiqurlarına keçməyin sxeması göstərilir. 

Analogiya çox vaxt aydın olmur. Bu da onun iki mənalı olmasından əmələ 

gəlir. Lakin analogiyanın bəzən qaranlıq olması onun əhəmiyyətini azaltmır. 

D.Poya yazır: “Güman etmək olar ki, analogiyanın bütün kəşflərdə payı vardır. 

Lakin bəzilərində onun daha çox tətbiqi vardır” [169(1)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogiya vasitəsilə çıxarılan bu və ya digər əqli nəticəni hər hansı ciddi 

metodla isbat etmək lazımdır. 

Görkəmli alimlər analogiya vasitəsilə əqli nəticə çıxarmağa böyük qiymət 

vermişlər. Laplas yazır: “Riyaziyyatın özündə həqiqətə nail olmağın başlıca 

vasitəsi induksiya və analogiyadır”. Riyaziyyatda eləcə də elmin başqa sahələrində 

edilmiş elə bir kəşf göstərmək olmaz ki, orada müqayisə, ümumiləşdirmə, 

xüsusiləşdirmə, induksiya və analogiya tətbiq edilməsin. 

Odur ki, məktəb riyaziyyatının tədrisində analogiya və digər təfəkkür 

əməliyyatlarının düzgün tətbiqini şagirdlərə öyrətmək lazımdır.  

Anlayış və ya obyektlər arasında analogiyanı tapmaq üçün: 1) hər hansı 

əməli ondan bir pillə yuxarı olan əməllə (toplamanı vurma ilə, çıxmanı bölmə ilə, 

Analogiya 

Analogiya  

nisbətən ümumi   

nisbətən xüsusi 

                Şəkil 27. 
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vurmanı qüvvətə yüksəltmə ilə, bölməni kökalma ilə) əvəz etməli; 2) hər hansı 

obyekti ondan bir pillə yuxarı olan obyektlə (nöqtəni düz xətlə, düz xətti müstəvi 

ilə, müstəvi fiquru – fəza fiquru ilə, xüsusi halda dairəni – kürə ilə, çoxbucaqlını 

çoxüzlü ilə və s.) əvəz etməli.  
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 alırıq ki, bu çevirmə də doğrudur. 

“Paralel düz xətlərdən birinə perpendikulyar olan düz xətt digərinə də 

perpendikulyardır” planimetriya teoremindən 2) qaydasına əsasən ona analoji 

stereometriyanın üç təklifini alırıq: 

1) Düz xətt paralel müstəvilərdən birinə perpendikulyar olarsa digərinə də 

perpendikulyardır. 

2) Müstəvi paralel müstəvilərdən birinə perpendikulyar olarsa digərinə də 

perpendikulyardır. 

3) Müstəvi digər müstəviyə paralel olan düz xəttə perpendikulyardırsa o, bu 

müstəviyə də perpendikulyardır. 

Planimetriyanın bu və ya digər təklifinə analoji olan stereometriya təklifini 

necə düzəltməyi şagirdlərə öyrətmək lazımdır. Lazımı çıxış vəziyyətini bilmədən, 

dərk etmənin forma və metodlarını, o cümlədən düzgün analogiya aparmağı 

bilmədən şagirdlər bu işi çətin yerinə yetirə bilər. 

Məhdudlaşdırma və analogiya çox vaxt riyazi məsələlərin həllinə birlikdə 

tətbiq olunur. Hipotenuzu a , katetləri isə b  və c -yə bərabər olan düzbucaqlı 

üçbucaq üçün Pifaqor teoreminin həndəsi mənasına diqqət edək (şəkil 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 I I 

  III       
         Şəkil 28.  

 I 
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222 cba +=                                                           (1) 

bərabərliyinin hər tərəfini 0≠λ -a vursaq 

 222 cba λλλ +=                                                        (2) 

alarıq. Bu bərabərlik Pifaqorun məlum teoreminin ümumiləşməsidir: düzbucaqlı 

üçbucağın tərəfləri üzərində bir-birinə oxşar üç çoxbucaqlı qurulmuşdursa, onda 

hipotenuz üzərində qurulmuş çoxbucaqlının sahəsi, katetlər üzərində qurulmuş 

çoxbucaqlıların sahələri cəminə bərabərdir. 28-ci şəkildə eyni düzbucaqlı 

üçbucağın tərəfləri üzərinə kvadratlar (I), düzbucaqlı üçbucaqlar (II) və sahələrinin 

nisbəti λ -ya bərabər oxşar çoxbucaqlılar çəkilmişdir. Burada xüsusi haldan (I), 

ümumiləşdirmənin köməyi ilə daha ümumi vəziyyətə (III) və xüsusiləşdirmə ilə 

yenidən analoji hala (II) necə keçmək lazım gəldiyi göstərilir. Belə nümunələr 

əsasında təfəkkür əməliyyatlarını işlətməyi şagirdlərə öyrətmək lazımdır. Məktəb 

riyaziyyatının tədrisi prosesində böyük (1) müstəvi və fəza həndəsəsi; 2) ədədlər və 

fiqurlar; 3) planetlərin və günəşin peyklərini onların ətrafında fırlanması) və aşkar 

(toplama və vurma, çıxma və bölmə, 0 və 1 və s.) analogiyalarından, izomorfizm 

və homomorfizmdən (çoxqiymətli izomorfizmdən ), formal və riyazi məntiqlər, 

xüsusən onların əsas anlayışları hökm və mülahizə, EHM qurğuları və əl 

hesablamaları, qüvvətə yüksəltmə və kök alma, ədədi və həndəsi silsilələr, 

çoxhədli və tam ədədlər, say sistemləri, müxtəlif riyazi münasibətlərin tranzitivliyi, 

alimlərin riyazi kəşfləri və şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətləri, onların bəzi tipik 

səhvləri və s. arasındakı oxşarlıqlardan istifadə etməyin və bunların əsasında əqli 

nəticələr çıxarmağın yollarını şagirdlərə öyrətmək təlim-tərbiyə baxımdan olduqca 

faydalıdır. 

Riyaziyyatın tədrisində analogiyanın tətbiqinə aid nümunələr göstərək.  

1. Qüvvət və radikallar üzərində əməllərin öyrənilməsində şagirdlər adətən 

çətinlik çəkirlər. Çünki onlar həmin mövzu ilə əlaqədar bir çox düsturları və əsasən 

mənasını aydın başa düşmədikləri əməl qaydalarını yadda saxlamalı olurlar. 

Müəllim işi elə təşkil edə bilər ki, bu çətinlik tədricən aradan götürülər. 

Analogiyadan istifadə etməklə şagirdlərə demək olar ki, yüksək tərtibli əməlləri 

aşağı tərtibli əməllər vasitəsilə asanlıqla öyrənmək olar. Məsələn, qüvvətə 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 255

yüksəltmənin tərifini vurmanın və ya əmsalın tərifinə, hasilin qüvvətə 

yüksəldilməsi düsturunu, cəmin ədədə vurulması düsturuna, kəsrin qüvvətə 

yüksəldilməsini, fərqin ədədə vurulmasına, qüvvətin qüvvətə yüksəldilməsini, 

hasilin başqa bir ədədə vurulmasına və s. analoji baxmaq işi xeyli sadələşdirir. 

2. Müxtəlif pilləli əməllər, xüsusən toplama və vurma, vurma və qüvvətə 

yüksəltmə, bölmə və kök alma əməlləri arasındakı münasibətlər silsilələr və 

onların ümumi hədlərinin quruluşu arasındakı analogiyanı müəyyən etmək üçün 

əsasdır. Əvvala ədədi və həndəsi silsilələrin tərifinə diqqət etmək lazımdır. Bu 

təriflərdən birini bildikdə, uyğun olaraq toplama əməlini vurma ilə və əksinə əvəz 

etməklə, çox asanlıqla digərini ifadə etmək mümkündür. Bu anlayışlar arasında 

göstərilən analogiyanın olması faktına müəllim münasib vaxtda şagirdlərin 

diqqətini cəlb etməlidir. Silsilələrin ümumi hədləri ( na  və nb ) arasında da belə 

ciddi analogiya vardır. Doğrudan da həndəsi silsilənin ümumi həddinin 1
1

−⋅= n
n qbb  

ifadəsində vurmanı toplama, qüvvətə yüksəltməni isə vurma ilə əvəz etsək ədədi 

silsilənin ümumi həddi düsturunu alırıq: ( )11 −+= ndaan . Bu silsilələrin bir çox 

xassələrini də analoji ifadə etməklə doğru nəticələr alınır: ədədi (həndəsi) silsilənin 

ixtiyari həddi əvvəlki və sonrakı hədlərin ədədi (həndəsi) ortasına, hədlər fərqi 

(ortaq vuruğu) hər sonrakı hədlə ondan əvvəlki həddin fərqinə (qismətinə), kənar 

hədlərdən eyni yerdə duran iki həddin cəmi (hasili) kənar hədlərin cəminə 

(hasilinə), ilk n həddi cəmi (hasili) kənar hədlərin ədədi (həndəsi) ortasının hədlər 

sayına, hasilinə (hədlər sayı dərəcədən qüvvətinə) bərabərdir. Lakin bu silsilələrin 

analoji olmayan xassələri də vardır. Məsələn, onların hədlər cəmi düsturları 

analogiya təşkil etmir.  

3. Şagirdlər ( )( )
cb

cpbpA −−
=

2
sin  düsturunu bildikdən, onun çıxarılma 

üsulunu mənimsədikdən sonra analogiya üzrə 
2

sin,
2

sin CB  üçün uyğun düsturları 

yazır. Yaxud hesabi kəsrlər üzərindəki əməlləri bildikdən sonra, cəbri kəsrlər 

üzərində uyğun əməlləri asanlıqla aparırlar. 
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4. Eyni xassəni ödəyən müxtəlif münasibətlərdən unudulanları yadda 

qalanlarla analoji olaraq asanlıqla bərpa etmək mümkündür. Ədədlərin bərabərliyi, 

böyüklüyü, kiçikliyi, fiqurların konqruyentliyi və oxşarlığı, düz xətt və 

müstəvilərin paralelliyi, nöqtələrin (ədədlərin) düz xətt üzərində düzülüşü 

münasibətləri tranzitivlik xassəsinə malikdir. Odur ki, göstərilən münasibətlər 

arasındakı bu analogiyadan onların hər birinin tədrisində məqsədəuyğun olaraq 

istifadə etmək faydalıdır. Bu zaman konkret misallar üzərində göstərmək lazımdır 

ki, tranzitivlik xassəsini ödəməyən münasibətlər də vardır. Məsələn, ba ⊥  və cb ⊥  

isə onda ca ⊥  demək doğru deyil. Çünki, cba ,,  düz xətləri bir müstəvi üzərində 

olmadıqda a  və c  paralel yaxud çarpaz ola bilər. 

5. Alimlərin analogiya əsasında söylədikləri bəzi fərziyyələrin nəticə etibarı 

ilə doğru olmadığına dair bir çox misallar göstərmək olar. Ferma vaxtı ilə 122 +
n

 

şəklindəki bütün ədədlərin sadə ədəd olması haqqında fərziyyə söyləmişdir. O, 

fərziyyəni həmin ifadəni n=1, 2, 3, 4 qiymətləri üçün hesablayaraq irəli sürmüşdür. 

1972-ci ildə Eyler müəyyən etmişdir ki, 12
52 +  mürəkkəb ədəddir, bu şəkildə 

ədədlər içərisində həm sadə, həm də mürəkkəb ədədlər vardır. Beləliklə analogiya 

müvafiq ümumiləşdirmənin səhv olması halını tədqiq etməkdə də mühüm vasitə 

kimi çıxış etmişdir. Bu tarixi məlumatın şagirdlərə verilməsi, analogiya əsasında 

çıxarılan əqli nəticələri başqa ciddi metodlarla əsaslandırılmasının zəruriliyinə 

inam yaradır. 

Məktəb riyaziyyatının tədrisi zamanı, analogiyadan düzgün və tam şəkildə 

istifadə edilməlidir. Müəllim bəzən analogiya üzrə çıxarılmış nəticəni ifadə 

etməklə kifayətlənir. Bu zaman alınmış yeni fikir əsaslı şəkildə araşdırılmır. Axı, 

analogiya üzrə çıxarılmış nəticələr eyni ehtimalla doğru və yalan ola bilər. Bax bu 

cəhət də şagirdlərə çox vaxt çatdırılmır. Bu isə analogiya ilə əlaqədar səhvlərin 

yaranmasına səbəb olur. Belə səhvlərin yaranması səbəbləri araşdırıldıqda tədris 

üçün müsbət nəticələr alınır. Şagirdlər səhvlər üzərində öyrənirlər. 
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Tənliklər sistemini həll etmək üçün əvvəl  
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sisteminə baxıb sonra bunun həllinə analoji olaraq verilmiş sistemi həll etmək 

lazımdır.  

Köməkçi sistemin tənliklərini  

czyx
zy

bzyx
zx

azyx
yx 1,1,1

=
+

=
+

=
+                                   (A) 

şəkildə yazmaq olar. Bu tənlikləri tərəf-tərəfə toplayıb 

2

111
cba

zyx
zyx ++
=

++                                                (4) 

alırıq. (4) tənliyinin hər iki tərəfindən (A) sisteminin tənliklərinin uyğun tərəflərini 

çıxıb  
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tənliklər sistemini və tənlikləri tərəf-tərəfə vurub 
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 k
zyx

±=
1                                                        (8) 

şəkildə tənlik alırıq. (5), (6), (7) tənliklərinin hər birinin sağ və sol tərəflərini (8)-in 

uyğun tərəflərinə bölüb zyx ,,  məchullarının hər biri üçün işarəcə müxtəlif iki 

qiymət tapırıq. Bu sistemin özünün həllində bir neçə dəfə analogiyadan istifadə 

olundu, həm də verilmiş n məchullu tənliklər sistemini necə həll etmək lazım 

gəldiyi bilindi. 

Başqa bir məsələyə baxaq: “ABC üçbucağının cba ,,  tərəfləri verilir. BC 

tərəfinə, AB və AC tərəflərinin uzantılarına toxunan xaricdən daxilə çəkilmiş 

çevrənin 1r  radiusunu tapın”. 

Eksperiment məqsədi ilə IX sinif şagirdlərinə təklif etdiyimiz bu məsələnin 

həlli üsulunu 25 dəqiqə müddətində heç kəs tapa bilmədi. Bundan sonra məlum və 

dahə sadə məsələni ifadə etməyi onlardan tələb etdik. Nəticədə şagirdlər 

“Üçbucağın cba ,,  tərəflərinin verildiyini bilərək, onun daxilinə çəkilmiş çevrənin r 

radiusunu tapın” məsələsini söylədilər. Sonra bu məsələnin həllini nəzərdən 

keçirdik və onu sadə addımlara ayırdıq. İndi şagirdlər asanlıqla müəyyən etdilər ki, 

köməkçi məsələnin həllinə analoji olaraq, əsas məsələni həll etmək mümkündür. 

Bu zaman onlara analoji məsələlərin hər bir “addımını” analogiyadan keçirmək 

kifayət idi. Bundan sonra üçbucaqda çevrənin, buna analoji olaraq tetraedr və 

sferanın kombinasiyasına aid 
cba rrrr
1111

++=   və 
dcba RRRRR

11111
+++=  bərabərlik-

lərinin isbatında da elə bir çətinlik olmadı. 

Beləliklə həll edilən bu məsələlər üzərində ümumiyyətlə müəyyən məsələ 

həllini axtarmağın çox mühüm bir priyomunu müşahidə etdik. Həmin priyom 

aşağıdakılardır: 1) Verilmiş məsələyə analoji məsələ seçmək. Başqa sözlə elə yeni 

məsələ seçilir ki, onunla əsas məsələnin şərti və nəticəsi oxşar olsun. Köməkçi 

məsələ əsas məsələdən sadə və ya onun həlli əvvəldən məlum olsun; 2) köməkçi 

məsələni həll etdikdən sonra əsas məsələnin həlli üçün analoji mühakimə aparmaq. 

Planimetriyadakı müxtəlif həndəsi yerlərə analoji olaraq fəzada nöqtələrin 

həndəsi yerinə aid məsələlərin həllində də təbii olaraq analogiyadan daha 
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müvəffəqiyyətlə istifadə etmək olar. Teoremlər isbatı zamanı da analogiyanı tətbiq 

etmək faydalıdır. Məsələn, üçbucağın xarici bucağının tənböləni haqqındakı 

teoremi üçbucağın daxili bucağının tənböləninə aid teoremin isbatının “hər 

addımını” izləməklə şagirdlər müstəqil olaraq asanlıqla isbat edə bilərlər. 

Təcrübə göstərir ki, analogiyadan xüsusən tədris materialının təkrarında 

istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. Çünki belə olduqda şagirdlər müəyyən 

bəhsin materialına əsasən, o qədər də çətinlik çəkmədən, digər müvafiq bəhsdən 

olan məsələləri yadlarına sala bilirlər. Bundan əlavə öyrənilən bu və ya digər 

mövzunun məzmununu daha da dərinləşdirmək, onu başqa mövzularla geniş 

surətdə əlaqələndirmək, öyrənilən materialın daha maraqlı olması üçün 

analogiyadan istifadə etmək faydalıdır. 

İzomorfizm (yunanca, isos-bərabər, eyni, oxşar; morphe – növ, forma 

deməkdir) ümumiləşdirmə əməliyyatı ilə əlaqədardır, onun tərifində istifadə olunur 

və riyaziyyatın mühüm anlayışı olub, məktəb tədrisində tətbiq edilir.  

Eyni strukturların obyektləri arasındakı münasibətlər sistemin izomorf-

luğudur. Bir strukturun hər bir ünsürünə digərinin yalnız bir ünsürü uyğun olarsa, 

onda bu strukturlar bir-birinə izomorf adlanır. Eyni bir riyazi aparatın köməyi ilə 

müxtəlif əşyalar oblastının riyazi təşkilinin, habelə bir riyazi nəzəriyyə aparatının 

digərinə tətbiqinin mümkünlüyü müxtəlif təbiətli hər hansı obyektlər çoxluqları 

arasındakı dərin oxşarlığa əsaslanan analoji mühakimələrlə aydınlaşdırılır. Bu, 

müasir riyaziyyatda əsas rolu olan, izomorfizm anlayışının köməyi ilə dəqiq riyazi 

şərhi verilən, struktur oxşarlığıdır. Buradan aydın olur ki, izomorfizm ideyasının 

müasir riyaziyyatda o cümlədən ümumiləşdirmədə böyük rolu vardır. 

Riyazi təhsilin yeniləşdirilməsi dedikdə hər şeydən əvvəl məktəb 

riyaziyyatının ideya etibarı ilə müasir riyaziyyat elminə yaxınlaşdırılması başa 

düşüldüyündən, bu yeniləşdirməni həyata keçirməklə əlaqədar yaranan 

problemlərə təlimdə izomorfizm ideyasından istifadə məsələsini də daxil etməliyik. 

Bu ideyadan iki formada istifadə etmək olar: şagirdlərdə izomorfizm 

anlayışını açıq formalaşdırmaqla və mahiyyəti izah etmədən, örtülü olaraq, bir 

nəzəri aparatın digərinə tətbiqini əsaslandırmaqda istifadə etməklə. İzomorfizm 
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anlayışının açıq şəkildə formalaşdırılması və istifadə edilməsi xarici görünüşcə 

müxtəlif olan obyekt və münasibətlər sistemində dərin struktur oxşarlığının 

müəyyənləşdirilməsindən ibarət müasir riyazi təfəkkür keyfiyyətlərinin, o 

cümlədən ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafına kömək edir. 

Məktəb riyaziyyatının öyrənilməsi prosesində izomorfizm anlayışının 

formalaşdırılması və inkişafı üçün geniş imkanlar vardır. Başlıca məqsəd hər 

şeydən əvvəl bu anlayışı, əvvəlcədən ciddi ifadəyə cəhd etmədən, intutiv aşkar 

etməkdir. Məktəb riyaziyyatından götürülmüş konkret misallar üzərində 

izomorfizm anlayışının izah edilməsi bu cəhətdən münasibdir. 

Fərz edək ki, müxtəlif yaşda olan 4 oğlan üçün müxtəlif ölçüdə kostyumlar 

almaq lazımdır. Kostyumların ölçüsü oğlanların yaşına uyğun olmalıdır. Böyük 

oğlana ölçüsü böyük kostyum lazımdır. Beləliklə oğlanlar və kostyumlar 

çoxluğuna baxılır. Bu çoxluqlar arasında qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq vardır və 

belə xassəyə malikdirlər. Birinci çoxluğun hər hansı iki 21, aa  ünsürünü (iki oğlanı) 

“ 1a  ünsürü 2a -dən cavandır” olmaqla götürsək, onda ikinci çoxluğun 

(kostyumların) bunlara iki “ 1k  kiçikdir 2k  olan” 1k , 2k  ünsürləri uyğun olacaqdır. 

Göründüyü kimi oğlanlar çoxluğunun onların kostyumları çoxluğuna inikası 

“cavandır” münasibətini “kiçik ölçülü” münasibətinə “köçürür”, tərs inikas isə 

(kostyumlar çoxluğunu oğlanlar çoxluğuna) tərs “köçürməni” yerinə yetirir. 

Göstərilən xassəni ədədi funksiya anlayışından istifadə etməklə 

(ümumiləşdirmə aparmaqla) daha yaxşı başa salmaq olar. Oğlanların yaşları 

çoxluğu { }13,10,16,15=A  və kostyumların ölçüləri çoxluğu { }42,40,46,44=B  olsun. 

Onda 
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1f qarşılıqlı tərs inikaslarını alarıq. İndi təyin 

oblastını A, qiymətlər oblastını B ilə işarə etdiyimiz konkret nümunəni nəzərə 

almadan f funksiyasına baxaq. Asanlıqla müəyyən etmək olar ki, A-dan “kiçikdir” 

(10<13) münasibətində olan hər hansı iki 10 və 13 ünsürlərini götürsək, onda B-

dən onlara uyğun f(10)=40 və f(13)=42, ünsürlər də həmin münasibətdədir 
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(40<42). A sonlu çoxluq olduğundan həmin xassəni bütün mümkün cütlər üçün 

bilavasitə yoxlamaq olar. f funksiyası (və ya inikası) haqqında deyilir ki, o 

“kiçikdir” (və ya böyükdür) münasibətini saxlayır. f-1 tərf funksiyası da həmin 

xassəni ödəyir. 

Aşkardır ki, bütün funksiyalar belə xassəni ödəmir. f və f -1 funksiyalarından 

hər biri “kiçikdir” münasibətini saxlayan qarşılıqlı birqiymətli uyğunluqdur. Belə 

qarşılıqlı birqiymətli uyğunluğa, “kiçikdir” münasibətini saxlayan izomorfizm 

deyilir, aralarında izomorfizm müəyyən edilən A və B çoxluqlarına isə bu 

münasibətə nəzərən izomorf çoxluqlar deyilir. Ümumiləşdirmədə münasiblik və 

yadda qalma üçün bu izomorfizmi [ ] [ ]<⎯⎯⎯←<
⎯→⎯

− ,, 1 BA
f

f
 ilə işarə edək. Habelə sonsuz 

çoxluq və onun hissəsi arasında qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq müəyyən etmək 

olar. ( ) Nxxxf ∈= ,2  funksiyası “<” münasibətini və “+” əməlini saxlayan 

izomorfizmdir. 

İzomorfizm bir münasibəti başqasına, bir əməliyyatı başqasına çevirə bilər: 

( ) Nxxf ∈,  funksiyası “<” münasibətini və “>” münasibətinə çevirən (və tərsinə) 

( ) xxf 2=  funksiyası isə R həqiqi ədədlər çoxluğunu R+ müsbət həqiqi ədədlər 

çoxluğuna, “<” münasibətini “<” münasibətinə, “+” əməlini “x” əməlinə çevirən 

qarşılıqlı birqiymətli uyğunluqdur. 

Yuxarıda göstərilən misallardakı izomorf çoxluqların ədədi təbiətləri eynidir. 

Lakin bu ümumiyyətlə funksiya anlayışının mühüm əlaməti olmadığı kimi 

izomorfizmində mühüm əlaməti deyildir. İzomorfizmin müxtəlif təbiətli çoxluqlar 

arasında müəyyən edildiyi və onda müqayisə edilən münasibətlərin müxtəlif 

konkret mənası olduğu halda daha mühüm tətbiqlərlə əlaqədardır. Düz xəttin n 

nöqtələri çoxluğu ilə R həqiqi ədədlər çoxluğu arasında, düz xəttin nöqtələri 

arasında “əvvəl gəlir” münasibətini həqiqi ədədlər arasında “kiçikdir” müna-

sibətinə çevirən izomorfizmin müəyyən edilməsi buna mühüm nümunədir. Bu 

izomorfizm düz xətt üzərində koordinat sisteminin daxil edilməsi ilə müəyyən olur. 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 262

İzomorfizm term 1  və düsturları bir nəzəri dildən digərinə birqiymətli 

köçürmək üçün əsas ola bilər. Bu bir nəzəriyyəni digərinin vasitələri ilə inkişaf 

etdirmək üçün geniş imkanlar açır. Məktəb riyaziyyatının qurulmasında 

izomorfizmi ideyasından belə istifadənin mümkünlüyünə aid çoxlu nümunələr 

göstərmək olar. Düz xətlərin perpendikulyarlığı münasibətinə aid həndəsi isbatına 

vektorların skalyar hasilinin tətbiqinin əsasında izomorfizm ideyası durur. Bu 

uyğunluqda ba ⊥  və ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ →→
0,, baR  münasibətləri müqayisə edilir: 0=⋅⇔⊥

→→→→
baba  

olduğundan 0=⋅
→→
ba . Bu uyğunluq izomorfizmdir: O, qarşılıqlı birqiymətlidir 

(vektor dedikdə istiqamətli parçalar sinfi başa düşülsə) və 
→→

⊥ ba  münasibətini 

0=⋅
→→
ba  münasibətinə çevirir. 

Müstəvi üzərində nöqtələr və düz xətlər çoxluğu ilə mərkəzi və ox simmet-

riyaları çoxluğu (hərəkətlər qrupunun involyusiyası) arasında izomorfizm mənsub-

luq, perpendikulyarlıq, paralellik və başqa hərəkətlər qrupuna nəzərən dəyişməz 

münasibətləri müəyyən qruplar-nəzəriyyəsi münasibətinə çevirmək üçün əsasdır. 

Bu izomorfizm alman riyaziyyatçısı F.Baxmanın 50-ci illərdə məktəb həndəsəsini 

hərəkətlər qrupu əsasında qurmaq sxeminin əsasını təşkil edir. İzomorfizm ideyası 

bölünmə nəzəriyyəsini çoxluqlar cəbri dilinə çevirməkdə də istifadə oluna bilər və 

s. 

3.3. Münasibət anlayışı və inteqrasiya (VII-XI s.) 

 

Görkəmli alimlərin fikrincə, məktəb riyaziyyat kursunun qurulmasını, yalnız 

bu elmin vahidliyini nəzərə çarpdırdıqda qənaətbəxş hesab etmək olar. Bu 

cəhətdən yeri gəldikcə münasibət anlayışından istifadə etmək faydalıdır. Müasir 

riyaziyyatın əsas anlayışlarından biri olmaqla o, məktəb riyaziyyatında da mərkəz-

də olmalıdır. Çünki, açıq və ya gizli şəkildə binar, ekvivalent və tərtib münasibət-

ləri məktəb riyaziyyatının mühüm məsələlərinin əsasıdır. Bunu şagirdlərin də 

anlaması lazımdır. Ən sadə şəkildə münasibət anlayışını və onun əsas xassələrini 

                                                 
1  Münasibət daxil olmayan ifadə 
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həyatı nümunələr üzərində 6-8 yaşında uşaqlara da öyrətmək olar. Keçən əsrin 70-

ci illərində riyaziyyat proqramında bu anlayışın VI sinifdə daxil edilməsi və 

sonrakı siniflərdə ondan açıq şəkildə istifadə nəzərdə tutulurdu. Hazırki proqramda 

bu olmasa da bütün siniflərdə münasibət anlayışından gizli istifadə olunur. 

Münasibət anlayışının və onun tətbiqlərinin məktəbdə öyrənilməsinin başlıca 

üstünlüyü odur ki, bununla məktəb riyaziyyatının müxtəlif bölmələrinin vahidliyi 

və ümumiliyi aşkar olur, lazımı ümumiləşdirmələr aparmaq işi asanlaşır. 

Münasibət çoxluqların dekart hasili adlanan anlayış əsasında öyrənilir. Verilmiş iki 

(və daha çox) çoxluğun ünsürlərindən düzəlmiş bütün nizamlı cütlərdən 

(üçlüklərdən və s.) ibarət çoxluq həmin çoxluqların dekart hasili adlanır. Dekart 

hasilinin hər bir alt çoxluğuna isə münasibət deyilir. Ədədlər arasında kiçikdir, 

bərabərdir, böyükdür, fiqurlar arasında oxşardır, düz xətlər və müstəvilər arasında 

paraleldir, perpendikulyardır binar, kollienar nöqtələr üçlüyünə tətbiq edilən 

“arasında olmaq” isə ternar münasibətlərə nümunədir. Ümumiyyətlə n əşyadan 

ibarət nizamlı sistem üçün təyin olunan n-ar münasibətdən danışmaq olar. 

Məsələn, n-məchullu bir xətti tənlik n sayda həqiqi ədədlər arasında belə 

münasibəti təyin edir. Xüsusi halda əşyaların xassələrinə də, çoxluğun ayrı-ayrı 

ünsürləri üçün təyin olunmuş münasibət (unar və sinqulyar) kimi baxılır. 

Formal olaraq n-ar münasibətə n-yerli predikat və ya n-əşya dəyişənli 

məntiqi funksiya vasitəsilə tərif verilir. Göründüyü kimi münasibətə funksiya 

(məntiqi funksiya) vasitəsi ilə də tərif vermək olar. Bu halda funksiya 

münasibətdən ümumidir. 

Müasir riyaziyyatda daha çox yayılmış digər yanaşma, münasibətə dekart 

hasilinin alt çoxluğu, funksiyaya isə münasibətin müəyyən növü kimi baxmaqdır. 

Məktəbdə müxtəlif münasibətlərin öyrənilməsinin bəzi metodik məsələlərini qeyd 

edək. Hər şeydən əvvəl “məktəbdə hansı münasibətləri öyrənmək lazımdır?” sualı 

yaranır.  

Riyaziyyatın daxili quruluşu və tətbiqləri baxımdan funksional, ekvivalent 

və tərtib tip münasibətlər mühüm yer tutur. Məktəb riyaziyyatında təsadüf edilən 

münasibətlərin tam olmayan siyahısı belədir: Ədədlər arasında: bərabərdir, bərabər 
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deyil, kiçikdir, böyükdür, kiçik deyil, böyük deyil, bölünür, m moduluna görə 

müqayisə olunandır. Düz xəttin nöqtələri arasında: əvvəl gəlmək, sonra gəlmək. 

Düz xətlər arasında: paraleldir, kəsişir, perpendikulyardır, komplanardır, çarpazdır. 

Müstəvilər arasında: paraleldir, kəsişir, perpendikulyardır. Fiqurlar arasında: 

konqruyentdir, oxşardır. Çoxluqlar arasında: daxildir, bərabərdir, kəsişir, kəsişmir. 

Mülahizələr arasında: alınır, ekvivalentdir. Məktəb təlimində, keçən əsrin 70-ci 

illəri istisna olmaqla, bu münasibətlərin xassələrinə demək olar ki, baxılmır. Belə 

ki, fiqurların konqruyentliyi deyil, konqruyent fiqurlar, (bu da çox vaxt bərabər) 

düz xətlərin paralelliyi deyil, paralel düz xətlər və s. öyrənilir. Beləliklə yalnız 

verilmiş münasibətdə olan obyektlərin xassələrinə baxılır, lakin bu münasibətlərin 

özlərinin xassələrinə fikir verilmir. Məsələn, şagirdlər bilir ki, oxşar çoxbucaqlı-

ların bucaqları bərabərdir və tərəfləri mütənasibdir. Lakin onlar bilmirlər ki, 

oxşarlıq ekvivalent tipli münasibətdir. Belə nöqsanlardan məktəblərimizi azad 

etmək lazımdır. Məktəb riyaziyyatında təsadüf edilən münasibətlərin öyrənilməsini 

I-IX və X-XI siniflərdə, iki səviyyədə qurmaq məqsədəuyğundur. 

Birinci səviyyədə konkret münasibətlər öyrənilir, onların xassələri müəyyən 

edilir. İkinci səviyyədə artıq toplanmış konkret materialdan istifadə edərək, 

ekvivalent və tərtib münasibətləri haqqında ümumi anlayışların formalaşdırılma-

sına nail olmaq mümkündür. Münasibətlər olduqca çoxdur. Onların belə 

müxtəlifliyini öyrənmək çətindir. Lakin münasibətlərin bir neçə mühüm xassələri 

vardır. Bu xassələr bütün əsas münasibətləri nisbətən az sayda tiplərə ayırmağa və 

beləliklə, hər bir münasibəti ayrılıqda deyil, eyni tipdən olan münasibətlər 

çoxluğunu öyrənməyə imkan verir. Həmin xassələr refleksivlik, simmetriklik və 

tranzitivlik adı ilə riyaziyyatda öyrənilir. Məktəbdə münasibətlərin daha yaxşı 

öyrənilməsi üçün əvvəlcə həmin xassələrin mahiyyəti konkret həyatı və riyazi 

faktlar üzərində izah edilməlidir. Məsələn, “paralellik” və “oxşarlıq” münasibətləri 

bu xassələrin hər birini ödəyir. Həmin xassələri ödəməyən münasibətlər də vardır. 

Məsələn, heç bir ədəd özündən böyük deyil. Deməli, “böyükdür” münasibəti 

refleksiv deyildir. Bundan sonra yuxarıda göstərilən xassələrin üçünü də ödəyən, 

birini və ya ikisini ödəməyən münasibətlərə baxmaq lazımdır. İnsanlar çoxluğunda 
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“yaşıd olmaq”, riyaziyyatda isə ədədlərin bərabərliyi, fiqurların konqruyentliyi və 

oxşarlığı və s. həmin xassələrin üçünü də eyni zamanda ödəyir. Belə münasibətlər 

ekvivalent münasibətlər adlanır. “Böyükdür” və ya “kiçikdir” münasibətləri yalnız 

tranzitivlik xassəsini ödəyir, refleksivlik və simmetrikliyi isə ödəmir. Bu halda 

deyilir ki, verilmiş çoxluq verilmiş münasibətlə nizamlanmışdır. Bu münasibətin 

özünə isə tərtib münasibəti deyilir. Məktəbdə daha çox öyrənilən münasibətlərdən 

biri də funksiyadır. Bu anlayışın isə məktəbdə yeri və əhəmiyyəti məlumdur. 

Məktəb riyaziyyat kursunun qurulması və öyrənilməsində münasibət anlayışı 

mühüm yer tutur. Bu anlayışdan istifadə etməklə yuxarıda göstərilən kimi bir sıra 

ümumiləşdirmələr aparmaq mümkündür. Münasibət anlayışından istifadə etməklə 

VII-IX siniflərdə cəbr və həndəsənin, X-XI siniflərdə isə həndəsə, cəbr və analizin 

başlanğıcının bir sıra anlayışlarını birlikdə öyrətmək olar. Hətta I-IX, habelə X-XI 

siniflərdə vahid riyaziyyat kursu adlanan fənnin tədris edilməsini təklif edənlər də 

olmuşdur. İndi də belə meylləri vardır. Keçən əsrin 70-ci illərində məktəb 

riyaziyyat proqramına çoxluq, inikas (funksiya), vektor, riyazi məntiqin bəzi 

ümumi anlayışlarının daxil edilməsi cəbr və həndəsənin bir çox məsələlərinə vahid 

cəhətdən yanaşmaq imkanı yaratmışdır. Həmin illərdə VI-VIII siniflərdə cəbr və 

həndəsənin birləşdirilməsi ilə əlaqədar tədqiqat işləri də aparılmışdır. Bunun üçün 

ümumiləşdirilmiş anlayışlardan istifadə etmək lazımdır. Belə anlayışlardan biri də 

münasibətdir. Həmin siniflər üçün fundamental anlayışlar çoxluq, münasibət, ədəd, 

kəmiyyət ola bilər. Burada münasibət anlayışı əsasında cəbr və həndəsənin 

inteqrasiyasını reallaşdırmaq olar. Yeri gəldikcə dərsdə və sinifdən kənar 

məşğələlərdə belə inteqrasiyadan istifadə etmək məqsədəuyğundur. Xüsusən 

münasibət anlayışı əsasında belə inteqrasiyanı aparmaq imkanı vardır. Bu anlayış 

məktəb riyaziyyatının bir çox mövzularının əsasında durur. Bərabərlik və 

bərabərsizlik, ədədlərin bölünməsi, paralellik və perpendikulyarlıq, tənlik və 

eynilik, konqruyentlik və oxşarlıq və s. belədir. Bu cəhətdən münasibətin xüsusi 

növlərini (inikas, ekvivalentlik, tərtib, ədədi funksiya, həndəsi çevirmələr) əlaqəli 

öyrənmək mümkündür və zəruridir. Çoxluq, funksiya, münasibət, ədəd və 
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kəmiyyət məktəb riyaziyyatının nüvəsini təşkil edir. Odur ki, bunlar əsasında 

inteqrasiya aparmaq məqsədəuyğundur. 

Cəbr və həndəsənin, ümumiyyətlə məktəb həndəsə kursunun yekun təkrarı 

zamanı münasibət anlayışı əsasında belə inteqrasiyanı aparmaq yaxşı olar.  

 

3.4. Ümumiləşdirici riyaziyyat dərslərinin tipləri, strukturu, təşkili və 

aparılması metodikası 

 

Şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi, müasir dərsin 

təkmilləşdirilməsi yolu üzərində duran mürəkkəb məsələlərdən biri təlimin həmin 

təşkilat formasının tipləri və quruluşu ilə əlaqədardır. Dərslərin tiplərə ayrılmasının 

özündə də ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə aparmaq lazım gəlir. Dərslərin təsnif 

edilməsində vahid fikir yoxdur. Bəziləri dərsləri tədris üsulları üzrə tiplərə 

ayırmağı lazım bilirlər. Bu halda müsahibə, mühazirə, kino, laborator və s. 

dərslərindən danışmaq lazım gəlir. Didaktikada dərsləri şagirdlərin idrak 

fəaliyyətinin xarakterinə əsasən tiplərə ayırmaq təşəbbüsü də olmuşdur. Bu halda 

fakt toplamaq, anlayışlar yaratmaq, tədris materialının dərk edilib başa düşülməsi 

və s. adlanan dərslər alınır. Aşkardır ki, idrak fəaliyyətini süni surətdə hissələrə, 

bir-birindən təcrid olunmuş mərhələlərə ayırmaq olmaz. Odur ki, belə bir təşəbbüs 

də müvəffəqiyyətsizliyə uğramışdır. Axı ümumi anlayışların əmələ gəlməsi 

faktlardan, biliyin dərk edilib başa düşülməsi isə ümumiləşdirilmiş anlayışlardan 

istifadə etməyi hökmən nəzərdə tutur. Müəllimin dərsə verilən tələbləri bilməsi 

zəruridir, lakin kafi deyil. Həm də ümumi müddəaları xüsusi hallara tətbiq etməyi 

bacarmaq lazımdır. Lakin bütün belə hallara baxmaq mümkün deyil. Odur ki, 

bütün halları daha tipik qruplara bölmək və bu hallarda dərsləri ona verilən ən 

ümumi tələblərə uyğun olaraq  necə qurmağı müəyyənləşdirmək zərurəti yaranır. 

Digər tərəfdən hadisələrin elmi təsnifatı, baxılan hadisənin mahiyyətinin dərk 

edilməsi ilə sıx əlaqədardır. Müəyyən hadisələr çoxluğunun mahiyyəti, hər hansı 

əlamət üzrə, bu çoxluğun növlərə bölünməsi və hər növün ayrılıqda dərk edilməsi 

ilə mənimsənilir. Buradan da dərslərin təsnifatının əhəmiyyəti aydın olur. Bəs 
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dərslərin növlərə bölünməsinin əsasında nə durmalıdır? Didaktik məqsədə əsasən 

aparılan təsnifata daha çox üstünlük verilir. Bu halda yeni biliyin verilməsi və 

mənimsənilməsi, biliyin möhkəmləndirilməsi, təkrar-ümumiləşdirmə, bilik, bacarıq 

və vərdişlərin yoxlanması adlanan dərslər alınır. Bir neçə didaktik vəzifəni yerinə 

yetirən dərslərə qarışıq tipli dərs deyilir. Belə təsnifat təcrübədə tətbiq olunur. 

Lakin proqramlaşdırılmış və problemli təlimlə əlaqədar olaraq, bu təsnifat da 

dərsin bütün xüsusiyyətlərini əks etdirmir. Çünki, belə dərslər xüsusi quruluşda 

olur və bu təsnifata sığmır. Odur ki, müasir dərs nəzəriyyəsində və təlim 

təcrübəsində dərsin didaktik məqsədlərə görə bölgüsündən bir iş aləti kimi istifadə 

edilir, həm də bildirilir ki, “təmiz şəkildə” yalnız belə dərs növlərindən birinə 

həmişə təsadüf olunmur. Real tədris prosesində demək olar ki, hər bir dərs didaktik 

məqsədlər kompleksini yerinə yetirir və bu zaman müxtəlif təlim üsullarından 

istifadə edilir, müəyyən ümumiləşdirmələr aparılır. Ümumiləşdirməni müvəffə-

qiyyətlə aparmaq üçün, dərsin struktur məsələsi – onun vaxta görə hissələrinə 

bölünməsi heç də tiplərə bölünmədən az əhəmiyyətli deyildir. Dərsin bütün 

müxtəlif növlərini 4-5 tipə ayırmaq cəhdi onun müəyyən quruluşunun sabitləş-

məsinə təsir göstərmişdir. Belə ki, əvvəl dərs soruşulur və ev tapşırıqları yoxlanılır, 

sonra yeni məzmun şərh edilir, daha sonra bu məzmun möhkəmləndirilir və 

nəhayət ev tapşırıqları verilir. Müxtəlif dərs növlərinin hər bir mərhələsində 

müəyyən ümumiləşdirmələr aparılır. Məktəbin mühüm vəzifələrindən biri şagird-

lərə müstəqil bilik qazanmaq, elmi, siyasi və iqtisadi informasiyalar almaq bacarıq-

ları aşılamaqdan ibarətdir. Bu bacarıqlarla şagirdləri yalnız o vaxt silahlandırmaq 

olar ki, onlara sadəcə biliklər yığımını deyil, bunun sistemini vermək mümkün 

olsun. Sistematiklik və ardıcıllıq müəllimin əsaslandığı əsas didaktik prinsipdir. 

Dərsliklərdə tədris materialı müəyyən sistemdə təqdim olunur. Lakin müəyyən 

aparılan tədris hələ materialın mənimsənilməsinə təminat vermir. Şagirdlərin 

biliklər yığımının sistemli şəklə düşməsi təlimin müəyyən mərhələlərində, həmin 

biliklərin ünsürləri arasında yeni əlaqə və münasibətlər tapmağı, materialı 

sistemləşdirməyi, müəyyən şəkildə komplektləşdirməyi, uyğun məqsədə yönəlt-

məyi tələb edir. Məktəbdə riyaziyyatın tədrisi təcrübəsinin təhlili göstərir ki, bunun 
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həyata keçirilməsi üçün təlimin xüsusi növündən istifadə etmək lazımdır. Təlimin 

belə iş növü dərsin bir hissəsinin, yaxud da bütün dərsin həsr edildiyi bilikləri 

dərinləşdirmək, sistemləşdirmək və ümumiləşdirmək məqsədi ilə aparılan, nəticədə 

materialın sistemli mənimsənilməsinə gətirən məşğələlər ola bilər. Belə məşğələni 

təkrar ümumiləşdirmə dərsi adlandırmaq olar. 

Tədqiqatımızla əlaqədar eksperimentin təşkili və aparılması zamanı 

ümumiləşdirici təkrarın əsas növləri və hər növün təsir dairəsində bir sıra 

nümunələr əsasında onların aparılması metodikası ilə müəllimin tanış olmasına aid 

xüsusi material hazırladıq. Ümumiləşdirici təkrar dərslərinə hazırlaşarkən hər 

şeydən əvvəl şagirdlərin təkrar edilən mövzu üzrə mənimsəməli olduqları bilik, 

bacarıq və vərdişlərin prinsipial mühüm elementləri müəyyən edilir; bu 

elementlərin ayrılması ilə ümumiləşdirilən materialın həcmi göstərilir. Sonra tədris 

materialının xüsusiyyətinə, dərsin aparıldığı sinfin mənimsəmə səviyyəsinə əsasən 

dərslikdə təklif olunan ardıcıllığı gözləmək, yoxsa yeni əlaqə forması müəyyən-

ləşdirməklə materialı başqa şəkildə düzmək lazım gəldiyini aydınlaşdırmaq. 

Ümumiləşdirmə - təkrar dərsinə şagirdləri kursun aparıcı ideyaları ilə tanış 

edən, mühüm dünyagörüş əhəmiyyəti olan, başqa mövzuların öyrənilməsinə əsaslı 

təsir edən materiallar çıxarılır. Ümumiləşdirmə obyekti anlayışlar, teoremlərin 

isbatı metodları, məsələlərin həlli üsulları və s. ola bilər. Dərsin məzmunu ya 

nəzəri materiallar, yaxud çalışmalar sistemi, ya da onların birləşməsi üzərində 

qurula bilər. Belə dərslərin aparılması metodları ümumiləşdirici – təkrar söhbətlər, 

xülasə mühazirələri, dərslik və başqa ədəbiyyatlar üzərində iş və s. ola bilər. Bu 

metodların hər birinin tətbiqini şagirdlərin müstəqil işləri ilə əlaqələndirmək 

lazımdır. Çox vaxt müəllim şagirdləri ümumiləşdirmə prosesinə daxil etmir, adi 

halda olduğu kimi onlara artıq hazır nəticələri bildirir. Belə ümumiləşdirmənin 

faydası azdır, çünki, yalnız şagirdlərin müstəqil fəaliyyətləri prosesində yüksək 

səviyyədə ümumiləşdirilmiş və sistemli biliklər almaq mümkündür. Ümumiləş-

dirici təkrar dərslərində müstəqil nəzərdən keçirmək üçün bu və ya digər tapşırıq 

təklif edərkən müəllim şagirdlərin müstəqillik səviyyəsini, işin davam müddətini, 

onun aparılmasının metodik sistemini, rəhbərliyin və yoxlamanın xarakterini 
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müəyyən etməlidir. Sadalanan komponentlər və materiallar şagirdlərin müstəqil işə 

hazırlığı ilə müəyyən edilir. Ümumiləşdirici təkrarın təşkili metodikası sinifdən-

sinfə dəyişir.  

Mövcud metodik ədəbiyyatda ümumiləşdirici təkrar onun tədris prosesində 

yerinə görə təsnif edilir, biz isə təsnifatı ümumiləşdirilən materialın məzmunundan 

asılı olaraq aparırıq: anlayışlar, onların sistemi, nəzəri səviyyələrdə ümumiləş-

dirmə. Bu şagirdlərə diferensial yanaşmağa, onların imkanlarını və fərdi 

xüsusiyyətlərini nəzərə almağa imkan verir. 

Anlayışlar səviyyəsində ümumiləşdirmə təkrarını əksər halda zəif 

mənimsəyən şagirdlər qrupu ilə, nəzəri səviyyədə ümumiləşdirməni isə kifayət 

qədər hazırlıqlı şagirdlər qrupu ilə aparmaq məsləhətdir. 

Anlayışlar səviyyəsində ümumiləşdirici təkrar zamanı öyrənilmiş anlayışlar 

müqayisə edilir, digər mühüm əlamətlər əsasında tərifin başqa formada ifadə 

edilməsi öyrənilir. Bu işin gedişində şagirdlər anlayışları belə sxem üzrə müqayisə 

etməyi mənimsəyirlər: anlayışın əlamətlərini ayırmaq, müxtəlif və oxşar əlamətləri 

tapmaq, anlayışları həmin əlamətlər üzrə müqayisə etmək. Belə dərslərdə istifadə 

edilən əsas metod müşahidə, müqayisə, ümumiləşdirmədir.  

Anlayışlar sistemi səviyyəsində ümumiləşdirici təkrar zamanı onların 

arasında yeni əlaqələr və münasibətlər axtarılır, tabelik asılılıqda inkişafı izlənilir, 

bununla anlayışın ya zənginləşməsi və genişlənməsi, yaxud da yenisinin yaranması 

baş verir. Anlayışlar sistemi səviyyəsində ümumiləşdirmə də anlayışlar qrupunun 

ümumi xassələrinin müəyyənləşdirilməsinə və onların digər anlayışlara 

genişləndirilməsinə yönəldilməlidir. Bunun üçün ilk növbədə anlayışların qarşılıqlı 

əlaqəsinin təhlilinə baxmaq lazımdır. Əvvəlcə eyni sinfə, sonra müxtəlif siniflərə 

daxil olan riyazi obyektlərin arasındakı əlaqəni müəyyən edən münasibətləri 

göstərmək zəruridir. Eynilik, uzlaşmaq, tabelik, qismən üst-üstə düşmə bunlara aid 

edilə bilər.  

Sistemləşdirilmiş biliklərin müəyyən qrupda olması üçün ümumiləşdirmənin 

alınmış nəticəsini təsnifat sxemi, cədvəl, müəyyən qeydlər şəklində göstərmək 
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faydalıdır. Sxem və cədvəllərdə təkcə müəyyən elementlər deyil, onlar arasındakı 

münasibətlər də göstərilir. 

Sxemlər, tədris materialının quruluş modeli və həmin quruluşun şagirdlərin 

şüurunda daha yaxşı inikası vasitəsi kimi əhəmiyyətlidir. 

Cədvəl və sxemlərin tərtibinə şagirdlər tədricən hazırlanmalıdırlar. Müəllim 

ilk növbədə hazır sxem və cədvəlləri nümayiş etdirir. Onların əsas vəzifəsini, tərtib 

edilməsinin mühüm əlamətlərini aydınlaşdırdıqdan sonra şagirdlərə sxem və ya 

cədvəli doldurmaq tapşırılır. Son mərhələ şagirdlərin bununla əlaqədar müstəqil 

işidir.  

Anlayışlar sistemi səviyyəsində ümumiləşdirmə təkrarı zamanı istifadə edilə 

bilən sxemlərə nümunə olaraq qeyd edək ki, VIII sinfin həndəsə kursunda 

“çoxbucaqlılar” mövzusunun ümumiləşdirici təkrarı zamanı üçbucaq, 

paraleloqram, düzbucaqlı, romb, kvadrat, trapesiya anlayışlarını müqayisə etmək, 

onların arasındakı əlaqəni aydınlaşdırmaq lazım gəlir. Bu ümumiləşdirmənin 

nəticəsi 29-cu şəkildəki sxem ola bilər. 
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aparacaqları sxemlə onlar tanış edilir. Materialı müstəqil ümumiləşdirmək 

nəticəsini sxem şəklində ifadə etmək şagirdlərə təklif edilir. Baxdığımız 

“çoxbucaqlılar” mövzusu üzrə materialı ümumiləşdirməyi belə təşkil etmək olar. 

Şagirdlərin dərslik üzrə müstəqil işləri prosesində cavab verməli olduqları sualları 

müəllim yazı taxtasında göstərir. Həmin suallar isə belə ola bilər: 1) bütün qabarıq 

çoxbucaqlılar və dördbucaqlılar çoxluqları sxematik dairələrlə işarə edilir. Bu 

çoxluqların hər birini göstərin; 2) bütün qabarıq çoxbucaqlılar, üçbucaqlar və 

dördbucaqlılar çoxluqlarının hər biri sxematik dairələrlə işarə edilmişdir. Bunların 

hər birini deyin; 3) dairələr vasitəsilə bütün çoxbucaqlılar, üçbucaqlar, 

dördbucaqlılar çoxluqları arasındakı münasibətləri sxematik göstərin; 4) dairələrin 

köməyi ilə sxematik olaraq: a) dördbucaqlılar və paraleloqramlar (düzbucaqlı, 

romb, kvadrat, trapesiya), b) paraleloqram və düzbucaqlılar (romb, kvadrat), c) 

paraleloqram və trapesiyalar, d) romblar və kvadratlar çoxluqları arasındakı 

münasibəti sxematik göstərin; 5) sxemdə dairələr vasitəsilə öyrənilən bütün 

çoxbucaqlılar arasındakı münasibəti müəyyən edin. 

Materialın analizi, sintezi, ümumiləşdirilməsi nəticəsində 29-cu şəkildə 

göstərilən sxem alınır. Bu sxem əsasında şagirdlərə başqa suallar seriyası da təklif 

olunur: 1) Romb və kvadrata dördbucaqlı, kvadrata romb vasitəsi ilə necə tərif 

vermək olar? 2) Romba düzbucaqlı vasitəsilə tərif vermək olarmı? 3) Bütün 

düzbucaqlılar və bütün romblar çoxluqlarının kəsişməsi nədən ibarətdir? Baxılan 

mövzu üzrə şagirdlərlə aparılan işin metodikası başqa şəkildə də ola bilər. 

Nəzəriyyə səviyyəsində ümumiləşdirmə təkrarı zamanı məktəb riyaziyyatına 

daxil olan bu və ya digər fundamental nəzəriyyə mövqeyindən öyrənilən anlayışın 

müəyyən şərhi verilir. Bununla xüsusi faktların, hadisələrin, anlayışların vahid, 

ümumi forması qurulur. Anlayışların yaranmasına xüsusi diqqət verilir. Şagirdlər 

ümumi qanunauyğunluğu, səbəb-nəticə münasibətini müəyyən edirlər, materialı 

ümumiləşdirirlər və xüsusiləşdirirlər, ümumi müddəaları konkret faktla tətbiq 

edirlər. Nəzəriyyə səviyyəsində ümumiləşdirmə təkrarına çıxarılan material bu və 

ya digər fundamental nəzəriyyədə birləşən məsələlərdən ibarət məntiqi sistem 

olmalıdır. Məsələn, X sinfin cəbr və analizin başlanğıcı kursunda “Törəmənin 
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tətbiqləri” mövzusunun ümumiləşdirilməsi zamanı şagirdlər riyaziyyatın özündə və 

digər elmlər üçün bu anlayışın əhəmiyyətini anlamalıdırlar. Müəllim törəmədən 

real aləmin çoxlu sayda hadisə və proseslərinin öyrənilməsində necə istifadə 

edildiyini göstərməlidir. Məsələn, “kimyəvi reaksiyanın surəti”, “düzxətli 

hərəkətin ani sürəti”, “bircinsli olmayan çubuğun xətti sıxlığı”, “dövrədə cərəyan 

qüvvəsi” və s. kimi anlayışlara törəmədən istifadə etməklə vahid şərh verilir. 

Məktəb riyaziyyatının hazırki məzmunu daxilində törəmənin tətbiqləri 

genişləndirilə bilər. Bu anlayışı məktəb riyaziyyatının tənliklər və bərabərsizliklər, 

eyni çevirmələr, funksiya, ədəd, kəmiyyət, stoxastika – məzmunlu metodik xətləri 

ilə daha sıx əlaqələndirmək məqsədəuyğundur. Bununla törəmənin tətbiqləri 

proqram materialının artırılması hesabına deyil, şagirdlərə məlum faktların 

aydınlaşdırılmamış cəhətlərinin nisbətən ciddi şərhi hesabına genişləndirilir.  

Ümumiləşdirmə dərslərinin aparılmasının əsas məqsədi şagirdlərin uyğun 

qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsidir. 

Riyaziyyat dərslərində şagirdlərə ayrı-ayrı faktları çatdırmaqla yanaşı onlara 

riyazi metodları öyrətmək, təfəkkürlərini inkişaf etdirmək lazımdır. Məsələn, 

şagirdlər planimetriyadan hər hansı teorem və onun isbatı ilə tanış edilərkən 

deduktiv əqlinəticənin, isbatın ümumi metodunun öyrənilməsinə daha çox fikir 

vermək faydalıdır. 

Dərsdə şagirdlərin müstəqil fəaliyyətdə olmaları şəraiti yaradılmalıdır, 

tapşırıqlar onları düşündürməli, analiz-sintez aparmağa, məlum kəmiyyətlər 

arasındakı əlaqələri müstəqil tapmağa, ümumiləşdirmələrin mahiyyətini dərk 

etməyə sövq etməlidir. Müasir tədqiqatlar tədris materialının təkrarı prosesinin 

xüsusi əhəmiyyətini göstərməklə bu zaman şagirdlərin idrakı fəaliyyətinin inkişa-

fına müntəzəm təsir edən müqayisə, təsnifat, analiz-sintez kimi priyomların 

əhəmiyyətini nəzərə çatdırırlar. Deməli təkrar dərslərində təfəkkür əməliyyatla-

rının, o cümlədən şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinə, 

tədris metodu kimi onların nümayişinə daha çox imkan vardır. Ümumiləşdirmə 

zamanı şagirdlər müəyyən səhvlərə yol verirlər. Belə səhvlərin qarşısını ümumiləş-

dirməyə həsr edilmiş dərslərdə almaq lazımdır. 
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Kitabın müxtəlif yerlərində qeyd etdiyimiz kimi anlayışların başqa bir 

mənası ümumiləşdirmədir. Anlayışların mənimsənilməsi ilə əlaqədar şagirdlərdə 

müxtəlif çətinliklər və səhvlər yaranır. Bunlar çox vaxt riyazi anlayışların 

təriflərinin verilməsi zamanı müşahidə olunur. Odur ki, əvvəlcə təriflərin verilməsi 

ilə əlaqədar səhvlərin yaranması səbəblərini araşdırmaq lazımdır. Hər şeydən əvvəl 

yeni anlayışın tərifində istifadə olunan anlayışların fərqini şagirdlər aydın başa 

düşməlidir. Bu fərq dərk olunmadıqda baxılan tərif düzgün verilmir. Təriflərin 

öyrənilməsi zamanı şagirdlərin səhvlərə yol verməsinin əsas səbəbi məntiqdə 

müəyyənləşdirilmiş “tərif vermə qaydalarının” gözlənilməməsidir ki, burada həmin 

fərqlərin nəzərə alınmaması öz təsirini göstərir. Yeni anlayışları daxil edərkən 

yalnız onun tərifinin ifadəsi, bunun əyani modelini göstərmədən ancaq bir misal 

üzərində nümayişi ilə kifayətlənilərsə, onda şagirdlər çox vaxt onları düzgün 

mənimsəmirlər. Belə səhvlər əsasən düzgün olmayan ümumiləşdirmələr aparılması 

(mühüm olmayan əlamətlər üzrə ümumiləşdirmə) və mühüm əlamətlərin mühüm 

olmayanlarla qarışdırılması nəticəsində yaranır. Belə səhvlər, məsələn tanış 

həndəsi fiqurun adət edilməmiş formasında və ya müstəvi üzərindəki vəziyyəti ilə 

əlaqədar, buraxılır. Şagirdlər üçbucağın oturacağı üfüqi müstəvi üzərində 

olmadıqda onun bərabəryanlı olduğunu deyə bilmirlər.  

Anlayışların təriflərinin verilməsi və ümumiləşdirmələr zamanı yol verilən 

səhvlərin qarşısını almaq üçün aşağıdakı kimi çalışmalar sistemindən istifadə 

etmək məqsədəuyğundur: 

1) “Qarşı tərəfləri bərabər və paralel olan dördbucaqlıya paraleloqram 

deyilir” tərifindəki səhvi müəyyən edərək onu düzgün ifadə edin. 

2) “Əyri ilə yalnız bir ortaq nöqtəsi olan düz xəttə toxunan deyilir” tərifinin 

doğru olmamasına əks misal göstərin. 

Ryiazi anlayışların öyrənilməsi zamanı: 

1) Yeni anlayışları formal daxil etməmək; yeni mücərrəd anlayışın bütün 

hissələrini konkretləşdirmək. Eyni zamanda konkret-induktiv və mücərrəd-

deduktiv metoddan istifadə etmək. 
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2) Anlayışları daha təbii yolla və şagirdlərin müstəqilliyi şəraitində 

öyrətməyə çalışmaq. 

3) Daxil edilən anlayışı, istilahı, tərifi əsaslandırmaq; yeni anlayış haqqında 

şagirdlərdə ixtiyari təsəvvür yaranmasına imkan verməmək.  

4) Yeni anlayışın öyrənilməsi prosesində onunla, artıq məlum olan anlayışlar 

arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirmək, yeni və əvvəlki anlayış arasındakı oxşarlıq 

və fərqi göstərmək; 

5) Hər bir dərsdə əvvəllər öyrənilmiş uyğun anlayışları təkrar etmək, özü də 

yaddaşa nisbətən mahiyyətə üstünlük vermək. 

Şagirdlərin teoremlərin və isbatların öyrənilməsi ilə əlaqədar müəyyən 

səhvləri olur. Bunların da qarşısı vaxtında alınmalıdır. Belə səhvlərdən, daha geniş 

yayılmış, ikisini göstərək. 

1) Həndəsənin əsas teoremlərini möhkəm bilməmək çox vaxt belə səhvlərə 

gətirir: bərabəryanlı üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu düzgün üçbucaq 

üçün alınmış düsturla təyin edilir; düzgün olmayan piramidanın səthinin sahəsi 

düzgün piramidanın səthinin sahəsi üçün alınmış düsturla hesablanır. Bu növ 

səhvlərə şagirdlərin yalan mühakimələr tətbiq etmələri də daxildir: Üçbucağın 

xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi onun medianlarının kəsişmə nöqtəsindədir; 

piramidanın daxilinə çəkilmiş kürənin toxunma nöqtəsinə çəkilmiş radiusu, 

piramidanın oturacağına paraleldir. 

2) Riyazi hökmlər və əqli nəticələrin öyrənilməsi zamanı şagirdlərin 

səhvlərinin böyük hissəsi bu kursun deduktiv quruluşu ilə əlaqədardır, yəni məntiqi 

xarakterli səhvlərdir. Bu növ səhvləri üç qrupa ayırmaq olar: a) şagirdlərin bu və 

ya digər hökmə daxil olan anlayışın mahiyyətini dəqiq şərh etməmələri; b) əqli 

nəticənin quruluşunu başa düşməmələri; c) isbatların ümumiliyini anlaya 

bilməmələri ilə əlaqədar yaranan səhvlər. Məktəblilər çertyojların çəkilməsi, 

teoremlərin və onların isbatının tərtibi ilə əlaqədar da müəyyən səhvlərə yol 

verirlər. 

İkinci növ səhvlərə aid bir misal göstərməklə kifayətlənək. “Paraleloqramın 

iki bucağı düzdürsə, onda bu düzbucaqlıdır” hökm edən şagird təkcə öyrənilən 
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anlayışın həndəsi quruluşunu deyil, habelə əqli nəticənin məntiqi quruluşunu yaxşı 

başa düşmür. Burada şagird paraleloqramın bucaqlarının birinin düz olmasının 

kifayət olmasını bilmir. Şagirdlərə öyrədilməlidir ki, şərtə başqasının nəticəsi olan 

artıq hökm daxil olmamalıdır. 

“Dördbucaqlının bucaqlarından biri düz olduqda o düzbucaqlıdır” deyən 

şagird başa düşmür ki, həmin şərt deyilən nəticəni almaq üçün kifayət deyil. Şərtə 

daxil olan hökmlərin kifayət qədər olmaması məsələsinə də şagirdlərin diqqətini 

cəlb etmək lazımdır. “Üçbucaq bərabəryanlı olduğundan onun daxili bucaqlarının 

cəmi 1800-dir” kimi səhvlərin də qarşısı vaxtında alınmalıdır. 

Göstərilən səhvlər əsasən şagirdlərin ümumiləşdirmə və mücərrədləşdirmə 

qabiliyyətlərinin lazımi səviyyədə olmaması ilə əlaqədardır. Şagirdlər çox vaxt bu 

və ya digər məsələni ümumiləşdirmək deyil, konkretləşdirməklə həll etməyə 

çalışırlar. Məsələn, “iki tək ədədin cəminin cüt ədəd olduğunu isbat edin” 

çalışmasını bəzən şagirdlər konkret tək ədədlər üzərində həll etməyə çalışırlar. 

Belə hallarda da səhvlərə yol verilir, səmərəsiz iş görülür və s. Beləliklə biliklərin 

ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi, kombinələşdirilmiş və inteqrativ dərslər 

tədqiqatımız baxımdan maraqlıdır.  

 

3.5. Riyaziyyatın məktəbdə təliminin bəzi problemləri və bu sahədə 

islahatların əsası 

 

Riyaziyyatın məktəbdə təliminin bir çox problemləri vardır. Bunların 

hamısının tabe olduğu əsas problem onun məzmunu məsələsidir: hazırda ümumi 

təhsil məktəblərində riyaziyyatdan nələri öyrətmək lazımdır?  Riyaziyyat təma-

yüllü məktəblərdə bu problem nisbətən asanlıqla həll edilə bilər. Riyaziyyat 

mütəxəssisini hazırlamaqdan ibarət ümumi məsələni həll etmək üçün məktəb 

müəllimi və universitet professoru öz aralarında vaxtı və zəhməti necə bölməklə 

əlaqədar müəyyən razılığa gəlməlidirlər. Məktəbdə öyrənilməli materialın 

seçilməsində, onun müəyyən sistemə gətirilməsində və şagirdlərə mənimsədilməsi 

metodikasında peşə tələblərinin həlledici əhəmiyyəti vardır.  
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Hər bir müasir adamın, onun cəmiyyətdəki vəzifəsindən və peşəsindən asılı 

olmayaraq, ümumi mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi baxılan məktəb 

riyaziyyatının qurulması problemində daha böyük ictimai maraq və çətinlik vardır. 

Bu problemin səmərəli həlli, riyazi maraqların müəyyənləşdirilməsi və gənclərin 

əksəriyyətinin qabiliyyətlərinin inkişafı, beləliklə riyaziyyat və onun tətbiqləri 

sahəsində onların peşəyə yönəldilməsi üçün daha əlverişli şəraitin yaradılmasında 

mərkəzi yer tutur. Bu mərkəzi problemin həlli təkcə riyaziyyatın hazırki 

vəziyyətini, gələcəkdə inkişafını, digər elmlərdə yerini, insan fəaliyyətində rolunu 

hərtərəfli təhlil etməyi və qiymətləndirməyi deyil, həm də bu elmin ideya və 

metodları ilə gənclərin tanışlığının şəxsiyyətin idrak, psixoloji xüsusiyyətlərinin, 

fəaliyyətinin, ardıcıl və məqsədyönlü əmək qabiliyyətinin inkişafında əhəmiyyətini 

araşdırmağı tələb edir. Əlbəttə, belə məsələlər əvvəllər də, deyək ki, XIX əsrin 

ortalarında, klassik və real təhsilin tərəfdarları arasında kəskin mübahisələr gedən 

dövrdə də qoyulmuşdur. Lakin müasir aləmdə, heç vaxt olmadığı halda, 

kəmiyyətin keyfiyyətə keçdiyi indiki vaxtda, riyaziyyat daha əhatəli yer tutur. 

Baxdığımız problem üçün mühüm əhəmiyyəti olan üç cəhəti göstərmək olar.  

1) Riyazi məntiq, cəbr, topologiya, funksional analiz, stoxastika və s. kimi 

ümumi klassik nəzəriyyələrdə, habelə riyaziyyatın yeni sahələrə tətbiqi ilə əlaqədar 

yaranan yeni fənlərdə (informasiyalar, qraflar və oyunlar nəzəriyyələri, xətti və 

dinamik proqramlaşdırma və s.) ifadə edilən riyazi ideya və metodların qeyri-adi 

inkişafı; 

2) İstənilən qədər mürəkkəb məsələnin çox qısa müddətdə ədədi nəticələrə 

gətirilməklə həll etməyə imkan verən EHM-in geniş yayılması və bunun sayəsində 

riyazi nəzəriyyələrin nəaliyyətlərinin əhalinin əksəriyyətinin nəzərinə çatdırılma-

sının mümkün olması; 

3) Ümumiləşdirici prinsiplərin və konsepsiyaların müəyyənləşdirilməsi, 

yaranmış geniş riyazi elmlərin sistemləşdirilməsi, böyük qüvvə sərf etmədən bütün 

bu ideya və faktlar zənginliyinə əsaslanmağa, istifadə etməyə imkan verir. 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 277

Bu deyilənlər riyaziyyatçı-alimlərin, habelə pedaqoq və psixoloqların yeni 

yola riyazi fikir xəzinəsini şagirdlərə çatdırmağın nə üçün mümkün olduğunu 

aydınlaşdırır. 

Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat kursu nə kimi materiallardan 

qurulmalıdır, bu material orada hansı yeri tutmalıdır, necə dərinlik və ümumilik 

səviyyəsində meydana çıxmalıdır, hansı istiqamətləndirici ideyalar əsasında 

şagirdlərə çatdırılmalıdır? Bütün bu suallara bir mənalı cavab vermək olmaz. Bu 

cavabların xarakterini hər şeydən əvvəl ölkəmizdə ümumtəhsil məktəbləri 

qarşısında qoyulan məqsədlər, habelə həmin təhsil sisteminin reallaşdırılmasının 

konkret formaları müəyyən edir. Mümkün cavabları ifadə etmək üçün lazım olan 

bütün faktları sadalamağa cəhd göstərmədən riyaziyyat elminin özünün bu və ya 

digər fəlsəfi qiymətlərinin təsirini qeyd edək. Razılaşmalıyıq ki, məsələn, 

riyaziyyatın real həqiqətlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur (Qeytinq) və o, gerçək aləmin 

ən ümumi miqdar münasibətləri haqqında elmdir (Engels) kimi anlamaq baxışları 

arasında mühüm fərq vardır. Bu şəraitdə yaranan əsas təəssürat ondan ibarətdir ki, 

müxtəlif ölkələrin alimləri əsasən oxşar nəticəyə gəlmişlər. Bu hər şeydən əvvəl az 

və ya çox dərəcədə məktəb riyaziyyat kursunun elementar riyaziyyat adlanan 

bölmə ilə məhdudlaşması fikrindən qəti əl çəkməkdir. 

Məktəb riyaziyyat kursunun elementar riyaziyyat çərçivəsində saxlanılma-

ması fikrini hələ XIX əsrin əvvəllərində F.Kleyin və onun əməkdaşları irəli 

sürmüşlər. Lakin keçən əsrin 70-ci illərinin əvvəlinə qədər keçmiş Sovet 

məktəblərində elementar riyaziyyat ənənəsi mühüm yer tutmuşdur. Hazırda da 

həmin ənənə ölkəmizdə müəyyən qədər qalmaqdadır. Lakin oxşar vəziyyət başqa 

ölkələrin məktəblərində də vardır. 

J.Diludonne hələ 1964-cü ildə Fransa litseylərində “pərgar və xətkeşin 

köməyi ilə qurmalar”ın, üçbucaq, dördbucaqlılar, dairə, konus kəsikləri kimi 

fiqurların, triqonometrik düsturların və onların əsasən üçbucağa aid loqarifmaları 

alına bilən ifadələrin geniş yer tutmasından narahatlığını bildirmişdir. 

K.F.Kleyn də məktəb riyaziyyatının məzmununa, onun real proqramının 

yaradılmasına böyük əhəmiyyət vermişdir. Lakin Kleynin proqramı tamamilə XVII 
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əsrə aid olan Dekart, Leybnis və Nyutonun adı ilə bağlı analitik həndəsənin və 

riyazi analizin elementləri ilə məhdudlaşırdısa, üç əsrdən sonra bu siyahı Paskal və 

Y.Bernullinin ideyaları nəzərə alınaraq ehtimallar nəzəriyyəsinin, Qrasman və 

Hamiltonun rəyinə görə vektorların, Q.Kontora əsaslanaraq çoxluqlar nəzəriy-

yəsinin elementlərinin daxil edilməsi ilə tamamlanmışdır. XX əsrdə N.Burbakinin 

əsərlərinin təsiri müəyyən qədər hiss edilməyə başlandı. Keçmiş Sovetlər ölkəsinin 

elmlər akademiyasının prezidenti M.V.Keldişin təklifi ilə EHM-in əsas 

prinsiplərinin məktəbdə öyrənilməsi lazım bilindi. Məktəb riyaziyyat kursunun 

məzmunu və strukturu haqqında məsələnin konkret həlli üçün yuxarıda göstərilən 

ümumi müddəaların kifayət olmadığı məktəb həndəsə kursunun necə 

qurulmasından söhbət gedəndə daha aydın görünür. Bu problemin həlli daha 

çətindir. Həndəsə kursunun qurulmasında məişətdən məlum olanlar və ya təbii 

elmi təcrübə ilə mücərrəd müddəalar, intuisiya ilə məntiq, klassik və müasir elm 

arasındakı qarşılıqlı münasibətləri düzgün müəyyənləşdirmək mərkəzi yer tutur. 

Məlum əfsanədə deyilir ki, “Başlanğıclar”dakına nisbətən həndəsəni daha asanlıqla 

öyrənilməsi “şah” yolunun mümkünlüyünə Evklid etiraz etmişdir. XVIII əsrdə 

Klero və Lejandr hazırladıqları dərsliklərdə qəbul edilmiş həmin ənənəvi yolu 

şagirdlər üçün yüngülləşdirməyə çox müvəffəqiyyətli cəhdlər etmişlər. Lakin 

F.Kleyin “Erlanqen proqramında” həndəsənin məzmununda əsaslı dəyişikliklər 

edir. Burada Evkliddə olduğu kimi xüsusi sadə xassələri ayrılan fiqurlar deyil 

həndəsi çevirmələr mərkəzi yer tutur. D.Hilbert “Həndəsə əsasları” kitabında 

Evklidin ideyalarını tamamladı və bununla yanaşı müəllimləri inandırdı ki, məktəb 

həndəsəsini özünün verdiyi aksiomlar sistemi əsasında qurmaq şagirdlərin gücünə 

uyğun deyil. Uzunluq, bucaq və üçbucaq anlayışlarına əsaslanan Evklid-Hilbert 

aksiomatikası Q.Şokenin dediyi kimi “Fəzanın vektor strukturunu çox yaxşı 

gizlədir”. Mahiyyət etibarı ilə bu vektor strukturuna Hilbertin özünün dediyi kimi 

həndəsənin hesab şərhindən baxmaq olar. Lakin bu ilk dəfə Q.Veyl tərəfindən açıq 

şəkildə göstərilmişdir. Bəzi alimlər həndəsədə “şah yolunu” vektorlar fəzası və 

skalyar hasil anlayışlarının həmin fənnə daxil edilməsində görürlər. Lakin bu 

anlayışların daxil edilməsinə hazırlıq məqsədilə əvvəlcə insidentlik və tərtib, sonra 
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afin strukturları aksiomlarını, nəhayət skalyar hasil anlayışının daxil edilməsinə 

imkan verən metrik strukturlar aksiomlarının verilməsi lazım bilinir. Şokenin yolu 

ilə Belçika ryiaziyyatçı-pedaqoqu Q.Papi gedir. O, məktəb riyaziyyat kursunda 

vektorlar fəzası ideyasının mərkəzi yer tutmasını və 8-ci sinifdə xətti fəzanın 

ölçüsü anlayışına ümumi tərif verməyi lazım bilir. Daima Papiyə əsaslanan 

İ.Dyedonne bir tərəfdən olduqca köklü, digər tərəfdən isə qismən dəyişikliyin 

tərəfdarıdır. Onun köklü dəyişikliyi Evklid və Hilbert tərəfindən toplanılmış, xətti 

cəbrin aksiomatikasına oxşayan müvəqqəti körpülər arasında kompromis olan 

Şoke sisteminin, düşünülmüş kəşf olsa da, məktəb üçün faydasız, hətta zərərli 

olduğunu deməsindən görünür. O, qeyd edir ki, “təmiz həndəsə”, “analitik 

həndəsə”, “triqonometriya”, “proyektiv həndəsə” və s. kimi fənlər eyni bir elmin 

xətti cəbrin üzündə müxtəlif maskalardır. Odur ki, o, məktəb kursunda xətti cəbri 

mərkəzi və tamamlayıcı hesab edir. Bununla əlaqədar olaraq onun 2 və ya 3 ölçülü 

Evklid fəzası aksiomatikası sadəcə skalyar hasil daxil olmaqla xətti vektorlar 

fəzasından (13 aksiom) ibarətdir. Dyedonnenin qismən dəyişikliyi isə məktəb və 

universistet kursları arasında üçölçülü fəza səviyyəsində sərhəd qoymasında özünü 

göstərir. Bundan əlavə o, öz təklifini litseyin son iki və ya üç ilinə aid edir. Orta 

siniflərdə (VI sinif) öyrənilən kurslara gəldikdə isə o, burada şagirdlərin 

həndəsənin fakt və münasibətləri ilə “fiziki həndəsə” səviyyəsində azacıq deduktiv 

məlumat verməklə tanışlığını mümkün hesab edir. Belə məşğələlərin şagirdləri 

xətti cəbrin öyrənilməsinə hazırlaması nəzərdə tutulurdu. Bu fikri keçmiş sovetlər 

ölkəsində də müdafiə edənlər var idi.  

Zənnimizcə, tədris materialının seçilməsində öyrənilməsi elmi dünyagörü-

şünün formalaşdırılmasında və riyaziyyatın bütün elmlər sistemində, habelə 

insanların əməli fəaliyyətində əhəmiyyətini qiymətləndirməyə kömək edən daha 

geniş ümumtəhsil xarakterli məsələlərə üstünlük verilməlidir. 

Keçən əsrin 70-ci illərində qəbul edilmiş riyaziyyat proqramlarında 

çoxluqlar nəzəriyyəsinin, riyazi məntiqin və cəbrin ümumiləşdirici anlayışlarına 

aid mövzular açıq şəkildə verilmədi. Lakin bu məsələlərin elementlərinin 

proqramda təmsil olunması şagirdlərdə ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf 
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etdirilməsi üçün mühüm vasitə oldu. Özünü doğrultmuş ənənələrə əsaslanaraq 

mühüm riyazi naliyyətlərin, məntiqi təfəkkürün və fəza təsəvvürünün inkişaf 

etdirilmsəinə xüsusi əhəmiyyət verilməsini dava etdirməyi lazım bilirik. Bu 

məqsədlərə nail olmaq üçün şagirdlərin nəzəri materialın mənimsənilməsi üzərində 

müntəzəm işini təşkil etmək lazımdır. Həmin illərin proqramında riyaziyyatın digər 

fənlərlə əlaqəsinə də xüsusi əhəmiyyət verilmişdir. 

Məktəb riyaziyyatının şagirdlərin ümumiləşdirmə - mücərrədləşdirmə 

qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı öyrənilməsi onların humanist 

tərbiyəsində mühüm yer tutur. Odur ki, insani tərbiyənin yalnız humanitar fənlərin 

tədrisi ilə əlaqədar yerinə yetirilməsini deyənlər yanılırlar.  

Keçmiş SSRİ-də A.N.Kolmoqorovun rəhbərliyi ilə məktəb riyaziyyat 

proqramlarında əsaslı dəyişiklik edildi və 1969/70 tədris ilindən bu proqram 

ümumtəhsil məktəblərində tətbiq olunmağa başladı, bunun əsasında yeni dərsliklər 

yazıldı. Bu islahatda fənlərin məktəbdə 10 il müddətində, riyaziyyatın çoxluqlar 

nəzəriyyəsi elementləri əsasında öyrənilməsi nəzərdə tutulmuşdur. İbtidai təhsilin 

üç tədris ilindən ibarət olması, IV sinifdən fənlərin tədrisinə başlamaq 

məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Lakin 80-ci illərin əvvəllərində yenidən ibtidai 

məktəbin 4, orta ümumtəhsil məktəblərinin 11 illik olması qərara alındı. Hazırda 

xaricdə və bizim ölkədə islahatlar davam edir. 1984-cü ildə Adelade şəhərində 

(Avstraliya) riyazi təhsil üzrə V beynəlxalq Konqres olmuşdur. Burada keçmiş 

SSRİ-də riyazi təhsilin xüsusiyyətləri, təlimin məzmunu, metodları, strukturu, 

təşkili, çoxluqlar nəzəriyyəsinin riyaziyyatın öyrənilməsində yeri və əhəmiyyəti, 

qabiliyyətli şagirdlərlə iş, müəllim hazırlığı və təminatı, məktəbdə EHM-dən 

istifadənin vəziyyəti və s. ilə əlaqədar müzakirələr aparılmışdır. Deməli, məktəb 

riyaziyyat kursunun öyrənilməsi problemi dünya ictimaiyyətinin diqqət 

mərkəzindədir. Hazırki tədrisdə lazımi nəticələr çıxarmaq üçün keçmiş Sovet 

dövründə və müstəqil Azərbaycanda aparılan islahatlarla əlaqədar hazırlanmış 

tədris sənədlərinin təhlilini ayrıca veririk. 

Lakin müstəqil Azərbaycanda dünya standartlarına cavab verən islahatlar 

aparmaq, məktəb riyaziyyatının yeni proqramlarını hazırlamaq, vaxtaşırı aparılacaq 
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islahatların əsas prinsiplərini müəyyənləşdirmək, riyazi təhsilin gələcəkdə 

yeniləşdirilməsi istiqamətlərini göstərmək olduqca zəruridir. Zənnimcə, gələcək 

məktəb riyaziyyat kursunun strukturunu və məzmununu müzakirə edərkən hər 

şeydən əvvəl bir sıra pedaqoji problemlərin optimal həlli tapılmalıdır. Bu 

problemlərin həlli öncə ümumi orta təhsil şəraitində və sonrakı elmi-texniki 

inkişafda məktəb riyaziyyatının əsasında duran tədris materialını təyin etməyə 

imkan verən elmi cəhətdən əsaslandırılmış meyarlar hazırlamaqdan, 9-illik 

məktəbin məzunlarının yuxarı siniflərdə, texnikumlarda, orta peşə məktəblərində, 

bakalavr və magistraturada təhsillərini eyni dərəcədə müvəffəqiyyətlə davam 

etdirmələri üçün hansı əsas riyazi bilik, bacarıq və vərdişlər qazanmalarını düzgün 

müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 

Riyazi təhsilin məzmunu: 1) ümumtəhsil və dünyagörüş əhəmiyyətli 

olmalıdır; 2) riyaziyyatın texnikaya və xalq təsərrüfatına tətbiqinə yönəlməlidir; 3) 

orta təhsilin bütün növlərinin müvəffəqiyyətlə nəticələnməsini və ali məktəblərdə 

davamını təmin etməlidir; 4) riyazi biliklərin peşə almağa tətbiqi şəraitini təmin 

etməlidir. 

Əsas fikir alınmış biliklərin humanistləşdirmə əsasında diferensiallaşdır-

maqdan ibarətdir: riyazi biliklərin ümumi həcmindən dayaq (aparıcı) bilikləri 

ayırmaq və yalnız köməkçi rol oynayan, aparıcı biliklərin daha səmərəli 

öyrənilməsinə təsir edən bilikləri dəqiq müəyyənləşdirmək. 

Müvafiq elmi-tədqiqatlara və qabaqcıl təcrübəyə əsasən aparıcı hesab edilən 

bilik və bacarıqları müəyyənləşdirməyin aşağıdakı əsas meyarlarını göstərmək olar. 

Dayaq biliklər: 1) riyaziyyatın sonrakı mənimsənilməsi üçün vasitə və 

öyrənmə fənnidir; bunların əhəmiyyətini teoremlərin isbatına, məsələlər həllinə, 

qanunauyğunluqların əsaslandırılmasına və s. tətbiqləri dərəcəsinə görə qiymətlən-

dirmək lazımdır. Bu didaktik əhəmiyyətli meyar adlanır. Bu meyara əsasən 

vektorlar cəbrinin bəzi elementləri teoremlər isbatının və məsələlər həllinin güclü 

vasitəsi və eyni zamanda öyrənmə fənni olduğundan aparıcı (dayaq) biliklərinə 

aiddir. 2) Uzun müddət kursun mühüm bölmələrində fəal işləməlidir. Bu fəallıq 

meyarıdır. Elementar funksiyaların qrafiki cəbrdə həmişə tətbiq edilir. 3) Məktəb 
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təliminin bütün 3 pilləsinə (bilik, bacarıq, vərdiş) tam daxil olmalıdır (tamlıq 

meyarı). Natural ədədlər üzərində hesablamanın nəzəriyyəsi və praktikası belə 

meyara misal ola bilər. 4) şagirdlərdə dünyagörüşü tərbiyəsində geniş imkanlar 

yaratmalıdır; belə biliklərin mənimsənilməsi riyaziyyatın strukturlar və onların 

modelləri əsasında ümumiləşdirici mücərrəd aləmi öyrənməsi haqqında lazımi 

idrak fəaliyyəti yaratmağa kömək etməlidir. Bu dünyagörüşü meyarı adlanır. 

Törəmə və diferensial tənliklər obyektiv varlığın çox cəhətli inikası olan 

ümumiləşdirilmiş anlayışlardır və böyük dünyagörüşü əhəmiyyəti vardır. 5) 

Həmişə öyrənilən konkret məlumatların ümumiləşdirilməsidir. Odur ki, tədrisin 

müxtəlif mərhələlərində əvvəl qazanılmış biliklərin hansı səviyyədə ümumiləş-

dirilməsi məlum olmalıdır. Bu ümumiləşdirmə meyarıdır və riyaziyyatın tədrisində 

olduqca zəruridir. Baxdığımız problem isə əsasən bu meyarın tədris prosesində 

necə reallaşmasını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Riyazi təlimdə islahatlar 

aparılmasında ümumiləşdirmə meyarı mühüm yer tutur; 6) Mühüm tətbiqi 

istiqamətləri olmalıdır. Buradan aydındır ki, məktəb riyaziyyat kursunun tətbiqi 

meyarı təlimin müvəffəqiyyətli olmasında əsasdır. 7) Fəndaxili və fənlərarası 

əlaqəni həyata keçirməkdə mühüm vasitə olmalıdır. Bu məktəb riyaziyyat 

kursunun genişlik, əhatəlilik meyarıdır. 8) Şagirdlərdə idrakın xüsusən təfəkkürün 

inkişaf etdirilməsində və formalaşdırılmasında təsirli vasitə olmalıdır. Bu inkişaf 

meyarı adlanır. 

Orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisinin əsas məzmununun seçilməsinin 

göstərilən meyarlarını digər elmilik, müvafiqlik, dil, təlimin səmərələşdirilməsi 

(intensivliyi) və s. tələbləri ilə tamamlamaq lazımdır. Didaktik prinsiplərlə yanaşı 

bu meyarların düzgün həyata keçirilməsi şagirdlərin riyazi mədəniyyətinin 

yüksəldilməsi o, cümlədən ümumiləşdirmə qabiliyyətlərinin yüksəldilməsi üçün 

lazımdır. İdeal mənada aparıcı biliklər sistemi eyni zamanda bütün meyarları 

ödəməlidir. Əlbəttə praktik olaraq bunu tam həyata keçirmək çətindir. Lakin, bu 

meyarların əksəriyyətini ödəyən anlayışlar (törəmə, funksiya, kəmiyyət, çoxluq və 

s.) vardır. Məktəb riyaziyyat kursunun nüvəsi didaktik prinsiplərə əsaslanaraq 

müəyyən edilən dayaq biliklərin əhatə etdiyi anlayışlardan ibarət olmalıdır. 
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Proqramın bu və ya digər məsələsini aparıcı və köməkçi hesab etmək, eyni 

zamanda məsələ materialının da seçilməsi göstərilən meyarlara əsaslanmalıdır. 

Elmi cəhətdən əsaslandırılmış dayaq biliklər, bacarıqlar və vərdişlər sisteminin 

seçilməsi meyarlarını hazırlamaq müasir riyaziyyat tədrisi metodikasının nəzəriyyə 

və təcrübəsinin aktual məsələsidir. Riyaziyyatın tədrisi ilə əlaqədar şagirdlərin 

ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi həmin problemin həllində əsas 

yer tutur. Müasir məktəbdə təhsilin məzmununu müəyyən edən əsas amil elmi-

texniki və mədəni tərəqqidir. Bu tərəqqinin xüsusiyyətlərindən biri də elmidə 

əhatəlilik və ümumiləşdirmə prosesinin gücləndirməkdir. Deməli elmin müasir 

inkişaf səviyyəsi ilk növbədə onun nəzəri əsaslarını, ümumiləşdirilmiş anlayış və 

kateqoriyalarını mənimsəməyi tələb edir. Məktəbdə bütün mövzuları müəyyən 

qədər elmə yaxınlaşdırmaq, ümumiləşdirmək lazımdır. Çünki indiki şagirdlərin 

fərdi xüsusiyyətləri, habelə diferensial və humanist təlim bunu tələb edir.  

 

3.6. Nəzəri materialın tətbiqi (V-XI s.) 

 

Nəzəriyyənin tətbiqinin müxtəlif növləri vardır. 

1) Hər bir nəzəriyyə özünün tətbiqi ilə əhəmiyyətlidir. Nəzəriyyənin 

qurulması və öyrənilməsində bu zəruridir. Çox vaxt nəzəriyyənin tətbiqi yalnız 

onun praktik məsələlərə tətbiqi kimi başa düşülür. Lakin bir nəzəriyyənin digərinə 

tətbiqi də (cəbrin həndəsəyə, həndəsənin analizə) maraqlıdır. Nəticədə 

nəzəriyyələrdən birinin vasitəsilə praktikaya tətbiq alınır. hər hansı H1 nəzəriyyəsi 

digər H2 nəzəriyyəsinə tətbiq olunursa və sonuncunun mühüm praktik tətbiqi 

vardırsa, onda bunu birinciyə də aid etmək olar. Məktəb riyaziyyatının ayrı-ayrı 

bölmələrinin digər fənlərlə əlaqəsiz öyrənilməsi bu növ tətbiqə etinasızlıqla izah 

edilir. Biz “nəzəriyyənin tətbiqini” başqa nəzəriyyələrə tətbiqdə daxil olmaqla 

bilavasitə “praktik” mənada başa düşəcəyik. Çünki məqsədimiz bütün mümkün 

vasitələrdən istifadə etməklə şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafına 

nail olmaqdır. 
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2) Nəzəriyyənin hər bir tətbiqi modellər qurmağı nəzərdə tutur. Nəzəriyyə 

praktik məsələlərin həllinə tətbiq edildiyi halda nəzəriyyə anlayışında bu məsələnin 

modeli məsələn tənliklər sistemidir. Bu halda konkret məsələnin mücərrəd modeli 

qurulur. “Model olmaq” münasibəti “modelin” intuitiv başa düşülməsinə nəzərən 

simmetrik olduğundan məsələnin özü mücərrəd tənliklər sisteminin konkret modeli 

olur. Bir nəzəriyyə digərinə tətbiq edildiyi halda birincinin digər obyektə (məsələn 

həndəsə obyektində vektorlar cəbrinin, bölünmə nəzəriyyəsi obyektində çoxluqlar 

nəzəriyyəsinin modeli) modeli qurulur. “Model” istilahının belə tətbiqi çox vaxt 

dar mənada fiqurların əyaniliyini təmin etmək üçün məftildən, kartondan 

hazırlanmış modellər kimi başa düşülür. Lakin “model-istilahının bu tətbiqi onun 

daha ümumi tətbiqi ilə ziddiyyət təşkil etmədiyi üçün qanunidir. Mücərrəd çoxüzlü 

və ya fırlanma fiqurları onların kartondan, şüşədən hazırlanmış formalarının 

modelidir və tərsinə. Həndəsə məsələlərini həll edərkən bununla əlaqədar olan 

konkret cisimlərin mücərrəd modelindən istifadə edirik”. 

3) ümumiyyətlə çox vaxt məktəb təlimində həndəsi fiqurların istifadə edilən 

ənənəvi modelindən fərqli olaraq başqa növ “modellərin konstruktivləşdirilməsi” 

ilə məşğul oluruq (bu halda baxmayaraq ki, adətən deyilir ki, “model” qururuq). 

Söhbət həll edilən məsələdə iştirak edən konkret obyekt və münasibətlər sisteminin 

mücərrəd-riyazi, daha doğrusu məntiqi-riyazi modelindən gedir. Bu halda model, 

onun modelləşdirdiyi məsələyə nisbətən mücərrədləşmənin daha yüksək pilləsində 

durur, buna baxmayaraq o, sonuncuya nisbətən daha “əyanidir”. Təlimdə ənənəvi 

başa düşülən model anlayışı çox vaxt əyaniliklə, sonuncu isə konkretlə əlaqələn-

dirilir. Modelin müasir anlamı, mücərrəd modelin də buraya daxil olmasına bax-

mayaraq, əyaniliklə ələqalənməkdə qalmaqdadır, lakin didaktikada baxılan əyanili-

yin özünə müasir riyazi elmlərin inkişafını nəzərə almaqla yenidən baxılmalıdır. 

4) Hazırda konkret proseslərin idarə olunmasının məsələn, mücərrəd-riyazi 

modeli bu konkret proseslərə nisbətən müəyyən mənada, onlarla optimal idarə 

etmə ilə məsələnin həllinin mümkünlüyünü açmaqla, daha “əyanidir”. Riyaziyyatın 

başqa fənlərlə əlaqəli öyrənilməsində modelləşdirmə mühüm yer tutur. Bu da 

nəzəriyyənin tətbiqi və ümumiləşdirici mücərrədləşdirmə üçün lazımdır. Yuxarıda 
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riyazi nəzəriyyənin tətbiqinin dörd istiqamətini göstərdik. Məktəbdə öyrənilən 

nəzəri material məsələlər vasitəsilə möhkəmləndirilir və öz tətbiqini tapır. Məsələ 

nədir, onun ayrı-ayrı növlərinin həllində hansı metodlardan istifadə edilir? Bu 

sualın düzgün cavabı şagirdlərin ümumiləşdirmə-mücərrədləşdirmə qabiliyyətinin 

inkişafında əsasdır. 

Hər hansı məsələyə baxdıqda görürük ki, o, burada göstərilən müəyyən 

şərtlərə əsaslanmaq və nəzərə almaqla cavab tapmaq lazım olan tələb və ya sualdan 

ibarətdir. Ona görə də hər hansı məsələnin həllinə başlayarkən, onu diqqətlə 

öyrənmək, şərtin və tələbin nədən ibarət olduğunu, müəyyənləşdirmək lazımdır. 

Bu məsələnin təhlilidir. İşə də təhlildən başlamaq lazımdır. Bu da həll üçün ən 

ümumi göstərişdir. Məsələnin başqa tərifləri də vardır.  

1) Məsələ - aydın görünən, lakin bilavasitə alınmayan, məqsədə çatmaq 

üçün şüurlu olaraq müvafiq vasitə axtarmaqdır. Bu vasitəni tapmaq məsələni həll 

etməkdir [169(3)]. 

2) Məsələ - obyektiv aləmdə (hər hansı R çoxluğunda) problem xarakteri 

qeyd olunmuş, subyekt (S) üçün məchul olan element, xassə və münasibət 

müəyyən etməyə dair hər hansı şəkildə ifadə edilmiş təklifdir [129]; 3) məsələ - 

“Verilən kəmiyyətlər arasında və bunlarla “tələb olunan” şeylər arasındakı 

müəyyən münasibətlərə görə “axtarılanı” “tapın” tələbinin şərhidir. [302]. 

Məktəb riyaziyyatında həll edilən məsələlərin növlərini sxematik göstərək. 
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Bundan sonra standart olmayan məsələ həllinin axtarılması sxemini, həlli 

metodlarını və prosesini bilmək lazımdır. 

Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində məsələlərin mühüm rolu vardır. Bu 

prosesdə məsələ həllinin ümumi metodlarının mənimsənilməsi olduqca zəruridir. 

Riyazi məsələlər həlli şərt və nəticəni, verilən və axtarılanı, ümumini tapmağı, 

faktları müqayisə etməyi və tutuşdurmağı öyrədir.  

Məsələnin məzmunundan və onun tətbiqinin didaktik məqsədlərindən asılı 

olaraq, konkret məsələnin oynadığı bütün rollardan, aparıcı olanları ayırmaq 

mümkündür. 

1. Riyazi məsələnin öyrədici rolu şagirdlərdə bu fəndən bilik, bacarıq və 

vərdişlər sistemi formalaşdırarkən yerinə yetirilir. Öyrədici roluna görə məsələləri 

anlayışların, işarələrin, isbatların, yeni riyazi faktların mənimsənilməsi, uyğun 

bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması üzrə qruplaşdırmaq olar. 

2. Riyazi məsələlərin həlli ilə əlaqədar şagirdlərdə təfəkkürün, ümumiyyətlə 

idrakın inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. 1) Bu zaman şagirdlərdə əqli bacarıq, 

qavrama və yaddaşın inkişafı ümumiləşdirmə ilə sıx əlaqədardır. Belə ki, riyazi 

məsələnin həlli çoxlu sayda zehni qabiliyyətin və bacarığın tətbiqini tələb edir: 

baxılan vəziyyətin təhlili, verilənlərlə tələb olunanları, həll edilənlə əvvəl həll 

ediləni, baxılan vəziyyətdəki gizli xassələri aşkar etməklə müqayisə; fikri 

eksperiment apararaq ən sadə məsələlər qurmaq; həll üçün faydalı informasiyaları 

sistemləşdirməklə onların sintezi; fikrin mətn, işarələr, qrafik və s. şəkildə qısa və 

aydın tərtibi; alınmış nəticələri obyektiv qiymətləndirmək, ümumiləşdirmək və ya 

xüsusiləşdirmək. Tədqiqatımız göstərdi ki, ayrı-ayrı siniflərdə məsələ müxtəlif 

şagirdlər tərəfindən müxtəlif səviyyədə dərk edilir. Riyaziyyatdan xüsusi qabiliy-

yətlilər məsələnin ayrı-ayrı elementlərini, bu elementlərin qarşılıqlı əlaqədar 

kompleksini və hər bir elementin burada rolunu qavrayır. Orta məktəbdə şagirdlər 

məsələnin yalnız bəzi elementlərini qəbul edə bilirlər. Məsələ həlli zamanı yaddaşa 

tez-tez müraciət etmək lazım gəlir. Riyazi qabiliyyətli, xüsusi yaddaşlı şagirdlər 

bütün informasiyanı deyil, əsasən “ümumiləşdirilmiş və geniş quruluşu” yadda 

saxlayırlar. Belə informasiyaların saxlanılması beyni əlavə məlumatla yükləmir, 
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yaddaşda qalanları isə daha çox saxlamağa və asanlıqla istifadə etməyə imkan 

verir. Beləliklə, məsələ həlli zamanı ümumiləşdirmənin öyrənilməsi təkcə 

təfəkkürü deyil, habelə yaddaşı inkişaf etdirir, “assosiasiyaların ümumiləşdiril-

məsi” ni formalaşdırır.  

2) Şagirdlərin əqli fəaliyyəti məsələ həlli prosesində daha yaxşı inkişaf edir. 

Riyazi məsələ hər şeydən əvvəl şagirdlərin düşüncəsinə təsir etməli, onları 

işləməyə, inkişafa, təkmilləşməyə məcbur etməlidir. Bu prosesdə şagirdlər təkcə 

qurmalar və çevirmələr aparmaq, düsturları yadda saxlamaq deyil, habelə aydın 

təfəkkürə malik olurlar, fikirləşməyi, müqayisə etməyi, ümumiləşdirməyi – mücər-

rədləşdirməyi, düzgün əqli nəticələr çıxarmağı öyrənirlər. Hər hansı vəziyyətdə 

bütün mümkün olan variantları nəzərdən keçirmək bacarığının olması baxılan 

vəziyyətdə təfəkkürün inkişaf etmiş olduğunu göstərir. Mühakimə etmək bacarığı 

doğru və ya yalan mülahizəni qiymətləndirməyi, mürəkkəb mülahizə və 

mühakimələri düzgün tərtib etməyi, başqa sözlə “və”, “və ya” bağlayıcılarını, 

“deyil” inkarını düzgün işlətməyi özünə daxil edir. Şagirdlərdə riyazi təfəkkürü 

inkişaf etdirməkdə şərt və nəticəni düzgün ayırmağı formalaşdırmaq mühümdür. 

Belə bacarıq adətən isbata aid məsələlər həlli zamanı formalaşır. Bununla 

implikasiya və ekvivalentliyin doğru qurulmasına, başqa sözlə riyazi təfəkkürün 

düzgün, aydın, formalaşdırılmasının düzgün yolu alınır. 

3) Şagirdlərdə əqli fəaliyyəti fəallaşdıran məsələlərə xüsusi diqqət vermək 

lazımdır. Tədqiqat elementli, isbat, səhvlərin axtarılması, riyazi sofizmlər, 

əyləncəli, həllin müxtəlif variantlarının axtarılması və onlardan ən səmərəlisinin 

seçilməsi, şagirdlərin tərtib etdiyi məsələlərin həlli yeni ideyaların yaranmasına, 

təfəkkürün ümumiləşdirmə-mücərrədləşdirmə qabiliyyətinin inkişafına kömək 

edir. Riyazi məsələlərin böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır. Maddələrin radioaktiv 

şüalanmasına, dünya əhalisinin artımına aid məsələlər üstü artan və ya azalan 

yky =′  diferensial tənliyinə gətirilir. Bu tənlik həmin hadisələrin riyazi modelidir, 

onların sxematik şəklidir. Ona görə də model yalnız hər hansı hüdud daxilində 

düzgün nəticə verir. Xüsusi halda əhalinin artması haqqında məsələnin həlli yalnız 

əhalinin sayı həddindən çox olduqda və uzun müddət üçün tətbiq edilir. Şagirdlərə 
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öyrətmək lazımdır ki, həll edilən məsələnin riyazi modeli, həqiqi varlığın modeli, 

onun tətbiq olunma çərçivəsində hərəkət etdikdə həqiqətin özü haqqında tamamilə 

real qiymət almaq imkanı yaranır. Bütün bunları və riyaziyyatın başqa tərbiyəvi 

əhəmiyyətlərini nəzərə almadan nəzəri materialın tətbiqi, məsələ həlli prosesində 

şagirdlərin ümumiləşdirmə - mücərrədləşdirmə qabiliyyətini lazımi şəkildə inkişaf 

etdirmək mümkün deyil.  

Şagirdlərin riyazi fəaliyyətinin, o cümlədən ümumiləşdirmə qabiliyyətlə-

rinin, səmərəli inkişaf etdirilməsinin mühüm vasitəsi məsələlərin köməyi ilə 

təlimdir. Odur ki, şagirdlərin riyazi fəaliyyətinin bütün cəhətlərindən keçirməyə 

kömək edən məqsədəuyğun pedaqoji məsələlər sistemi qurmaq problemi yaranır 

(problemli vəziyyəti və məsələləri müəyyən edən, konkret vəziyyətləri 

riyaziləşdirən, nəzəriyyənin genişləndirilməsinin zəruriliyini müəyyənləşdirən 

məsələlər həlli və s.). Vəziyyət belədir ki, məsələ anlayışlarını dəqiqləşdirmədən, 

məsələnin “mürəkkəbliyini” qiymətləndirməkdə, həllərinin məqsədəuyğun 

ardıcıllığını müəyyənləşdirməkdə bizə kömək edən, məsələnin struktur təhlili 

olmadan bu problemin həlli mümkün deyil. Riyaziyyatın pedaqogikasının 

tələblərinə uyğunlaşdırılmış belə dəqiqləşdirmə və analizin ümumi sxemini bilmək 

lazımdır. Belə sxemi nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, məsələnin və onun həlli 

üsulunun struktur təhlili verilənə baxana qədər şagirdlər üçün “mürəkkəbliyi”, 

təlimdə daha mühüm olan “çətinlyi” az olan hansı məsələni həll etməyin 

məqsədəuyğun olduğunu müəyyənləşdirməyə kömək edir. Hər bir məsələyə aid 

obyektiv xassə kimi məsələnin mürəkkəbliyi və məsələyə onu həll edənin 

münasibətini əks edən məsələnin çətinliyini fərqləndirmək lazımdır. Eyni bir 

məsələ şagirdlərdən biri üçün çətin digəri üçün asan ola bilər. Təlimin məzmunu və 

obyekti arasındakı münasibəti müəyyən etmədən səmərəli tədris qurmaq mümkün 

olmadığından məhz bu cəhət daima bizi maraqlandırır. 

Riyaziyyatın təliminə bu elmin aparatlarının müxtəlif məsələlərə tətbiqi də 

daxil olduğundan məsələ həllinin öyrənilməsi altında: a) riyaziyyatdan kənar 

yaranmış məsələləri riyazi dilə çevirməyi və b) riyazi məsələnin həllini öyrənməyi 

başa düşmək lazımdır. Riyaziyyatın məsələlər vasitəsilə öyrənilməsi yolunu həyata 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 289

keçirməklə müəllim bu və ya başqa məsələ qarşısında didaktik məqsəd qoyur, buna 

nail olmaqla həmin təlimi reallaşdırır. Riyazi məsələ qarşısında hansı didaktik 

məqsəd qoymaq olar? Bu riyaziyyatdan nəzəri materialın öyrənilməsinə hazırlıq, 

yenicə qazanılmış nəzəri biliklərin möhkəmləndirilməsi, öyrənilənlərin tətbiqini 

göstərmək, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması, təkrar, biliklərin mənimsənil-

məsinə nəzarət ola bilər. Məsələ həll etməyi şagirdlərə necə öyrətməli? Bu olduqca 

mürəkkəb pedaqoji problemdir. Bu mürəkkəblik ondan ibarətdir ki, ixtiyari 

məsələni həll etmək üçün ümumi metod (alqoritm) yoxdur və mümkün deyil. Belə 

bir ümumi metod olsa idi onun mənimsənilməsi ixtiyari məsələnin həlli üçün 

təminat verərdi. Yalnız müəyyən sinif (və ya növ) məsələlərin həlli üçün 

alqoritmlər (xüsusi metodlar) vardır. Bir çox məsələlər sinfi üçün alqoritmlər 

yoxdur (mümkün deyil və ya hələlik məlum deyil). Məsələ həllinə ümumi 

yanaşmaya, onun həllinin ümumi metodlarının öyrənilməsinə C.Poya daha çox 

cəhd etmişdir [169(2)]. Bu kitabda məsələ həlli prosesinin dörd mərhələsi 

(məsələnin qoyuluşunun anlamı, həll planının tərtibi, planın icrası, geriyə nəzər və 

ya alınmış həllin mənimsənilməsi) göstərilir. C.Poyanın bütün tövsiyələrini yerinə 

yetirmək də hələ o demək deyildir ki, ixtiyari məsələni həll etmək olar. Bu və ya 

digər tövsiyələrin əhəmiyyəti yalnız ondan ibarətdir ki, o, məsələ həlli prosesində 

mühakimələrin strukturunun formalaşmasına, həllin axtarılmasında düzgün 

istiqamət götürməyə kömək edir. Məsələ həllində istifadə edilən nisbətən ümumi 

metodlarla vardır. Bunlardan məsələ həllində daha çox tətbiq ediləni və ən 

ümumisi analiz-sintezdir. Tətbiq sahəsi nisbətən məhdud olan başqa ümumi 

metodlar sınaqları tükəndirmə, gətirmə, riyazi və əyani modelləşdirmə, axtarılanın 

təqribi qiymətinin tapılması və təqribi qurma adlanır. Deməli, artıq qeyd etdiyimiz 

kimi, bir çox məsələlər sinfi üçün xüsusi həll metodları (alqoritmləri) vardır. Belə 

siniflərə aid məsələlərə adətən tip məsələlər deyilir. Baxılan sinfin məsələləri çox 

təsadüf edildikdə, müəyyən nəzəri və praktik əhəmiyyəti olduqda həll alqoritminin 

ayrılmasının və mənimsənilməsinin mənası vardır. Bəzən bu və ya digər konkret 

məsələnin həllində alqoritmi məlum olan daha geniş məsələlər sinfinin həllinə aid 

məlumatlar məqsədəuyğun ola bilər. Məsələn, “faizə aid” məsələləri asanlıqla 
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“kəsrə aid” məsələlərə gətirmək olar. Təbii olaraq belə sual yaranır: məktəbdə 

hansı növ (tip) məsələlər həll edilməlidir (məhz tip kimi, başqa sözlə həll 

alqoritminin ayrılması və mənimsənilməsi)? Bu sualın ümumi cavabını artıq 

verdik. Həll alqoritmini şagirdlərin mənimsəməsi və yadda saxlanması lazım olan 

bəzi məsələlər sinfini xatırlatmaqla kifayətlənək. Lakin bu siyahıya tam və kəsr 

üzərində əməlləri və mənimsənilməsinin zəruriliyinə heç bir şübhə olmayan başqa 

alqoritmləri daxil etmədən qeyd edək ki, hesab, həndəsə, cəbr və analiz vasitəsilə 

həll edilən məsələlər sinfi məktəbdə öyrənilməlidir. Mahiyyətləri üzərində 

dayanmadan məktəb riyaziyyatı üzrə məsələlər həllinin əsas metod və priyomlarını 

göstərdik. Onu da bilmək lazımdır ki, məsələ həlli təcrübəsində çox vaxt onların 

müxtəlif kombinasiyaları tətbiq edilir. Məktəb riyaziyyatı üzrə məsələ həllinin əsas 

məqsədi göstərilən metodların və priyomların şagirdlərə öyrədilməsini təmin 

etməkdir.  

Müəllimin şagirdlərə onların əqli fəaliyyətini canlandıran və inkişaf etdirən, 

məsələnin həllinə yaradıcı yanaşmağa kömək edən, sualları və məsləhətləri 

lazımdır. Belə suallar və məsləhətlər müxtəlif məsələlər üçün ümumilik kəsb 

etməlidir, əks halda şagirdlər çox məsələ həll etməyi deyil, hər məsələni ayrılıqda 

həll etməyi öyrənəcəklər. Lakin məsələ həllini öyrənmək üçün təkcə müəllimin 

sualları və məsləhətləri kifayət deyil. Unutmaq olmaz ki, “məsələ həll etmək 

bacarığı təcrübədə qazanılmış sənətdir”. Ümumiləşdirmək məqsədilə qeyd edək ki, 

şagirdlərə verilən sualları və məsləhətləri şərti olaraq dörd qrupa bölmək olar. 

ümumiyyətlə belə bölgü qəti deyil. Ola bilər ki, birinci mərhələ üçün məsləhət 

görülən suallar ikincidə, ikinci mərhələ üçün məsləhət bilinənlər isə üçüncüdə 

kömək edə bilər və s. İş ondan ibarətdir ki, məsələ həllinin mərhələləri bir-birindən 

kəskin təcrid edilmir, onlar arasında müəyyən əlaqə vardır, bunların birliyi 

məsələnin həlli prosesidir. 

Beləliklə müəllim məsələ həllinin məzmunun mənimsənilməsi, planın 

tərtibi, planın yerinə yetirilməsi, təhlil və cavabın doğruluğunun yoxlanmasından 

ibarət mərhələlərin hər birinə uyğun suallar və məsləhətlər verməlidir. Hər bir 

mərhələnin özünə uyğun mücərrədləşdirmə və ümumiləşdirmə aparılır. 
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“Məsələnizdə başqa məsələlərin həllində lazım olanları axtarın – baxılan konkret 

vəziyyətdə ümumi metodu tapmağa çalışın” [169(3), səh 306]. C.Poyanın bu 

fikrini məsələ həlli zamanı daima rəhbər tutmaq lazımdır. 

Əlbəttə, hər bir məsələnin həlli nəticəsində müəyyən bir dəyişiklik deyil 

(müəyyən məsələ növünü həll etmək bacarığı qazanmaq, təxəyyül və təfəkkürün 

inkişafı və s.) biliklərin, bacarıqların, qabiliyyətlərinin, şəxsiyyətlərin, dünyagörüş-

lərin inkişafında dəyişikliklər baş verir. Bu nöqteyi nəzərdən ixtiyari məsələ həlli 

funksiyaların hamısını yerinə yetirmir. Lakin göstərilən dəyişikliklərdən, müəlli-

min yerinə yetirməli olduğu, başlıcası biridir. Məsələ həllinin bu başlıca funksiyası 

təlim prosesində reallaşdırılır. 

Riyaziyyatın təlimində bu funksiyalardan ən əsası şagirdlərdə ixtiyari 

məsələnin həlli zamanı ümumi bacarıqları formalaşdırmaq və inkişaf etdirməkdir. 

Məsələlər həlli üzrə ümumi bacarıqları müəyyən növ məsələ həllindəki xüsusi 

bacarıqlardan fərqləndirmək lazımdır. Xüsusi bacarıqların əsasında şagirdlərin 

verilmiş növ məsələ həllinin (bir dərəcəli tənliklərin və bərabərsizliklərin, kvadrat 

tənliklərin həlli və s.) xüsusi metodlarını (alqoritmlər və evristik sxemlər) 

öyrənmələri durur. Bütün bu xüsusi bacarıqlar şagirdlərin, istifadə etməklə 

bacarıqlar formalaşdırılmasının məqsəd ünsürlərinə daxil olan əməliyyat apar-

dıqları, nəzəri bilikləri mənimsələri əsasında formalaşdırılır. Riyazi məsələlər 

həllində ümumi bacarıqlar isə hələlik tamamilə başqa şəkildə formalaşdırılır. 

Məsələ həlli prosesində şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafına 

nail olmaq üçün müəyyən tələblər sistemi yaratmaq və onları reallaşdırmaq 

lazımdır. Bu baxımdan həmin tələblərdən biri bacarığın bilik və vərdişlərin sintezi 

olmasıdır. Bir çox tələblər və onların yerinə yetirilməsi barədə isə yuxarıda xeyli 

qeydlərimiz olubdur. 

Məsələlərin ümumiləşdirilməsi və xüsusiləşdirilməsi qarşıya qoyulan həmin 

məsələlərə yaradıcı yanaşmağı tərbiyə edir, təfəkkürdə təşəbbüskarlığı və 

operativliyi artırır. Məsələ həlli prosesində şagirdlərin biliyinin aktuallaşdırılması 

ümumiləşdirməyə daha çox kömək edir. Məsələ həlli zamanı bu cəhətə xüsusi fikir 
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vermək lazımdır. Bunu kifayət qədər sadə məsələ üzərində etmək 

məqsədəuyğundur. 

“Katetləri 3 sm və 4 sm olan düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzuna çəkilmiş 

medianın uzunluğunu tapın”. Şagirdlər bu məsələnin 2 üsulla həllini vermişlər: 1) 

Katetlərə görə hipotenuzu tapmışlar. Sonra düzbucaqlı üçbucağı düzbucaqlıya 

tamamlamışlar. Düzbucaqlıda diaqonallar bərabərdir və kəsişmə nöqtəsində yarıya 

bölünür. 2) Yenə Pifaqor teoreminə əsasən hipotenuz tapılır. Düz bucaq təpəsindən 

hipotenuza çəkilmiş medianın hipotenuzla kəsişmə nöqtəsi M ilə işarə edilir. M 

xaricə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. Odur ki, düz bucaq təpəsindən çəkilmiş 

median bu çevrənin radiusu, hipotenuz isə diametridir. Buradan median alınır. 

Müəllim şagirdlərlə birlikdə məsələnin həllinin bu üsullarını müqayisə edir. 

Göstərilir ki, çətinliyinə görə onlar eynidir, lakin ikinci daha maraqlıdır: xaricə 

çəkilmiş çevrənin xassəsindən istifadə edildiyinə görə. Müəllim məsələni necə 

ümumiləşdirmək olar? sualı ilə şagirdlərə müraciət edir. Şagirdlər daha ümumi 

məsələni ifadə edirlər: “Düzbucaqlı üçbucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilmiş 

medianın hipotenuzun yarısına bərabər olduğunu isbat edin”. Bununla düzbucaqlı 

üçbucaqda düz bucaq təpəsindən hipotenuza çəkilmiş medianın xassəsi və 

məsələnin təlim faydası – nəzəri biliyin genişləndirilməsi müəyyən edilir. Sonra 

müəllimin təklifi ilə “Düzbucaqlı üçbucaqda düz bucağın tənböləninin median və 

hündürlük arasındakı bucağı yarıya böldüyünü isbat edin” məsələsi bir neçə üsulla 

həll edilir.  

Təbii olaraq bu məsələnin həlli gedişində sual yaranır: katetlərin düz bucaq 

təpəsindən hipotenuza çəkilmiş hündürlük və medianla əmələ gətirdiyi bucaqlar 

bərabərdirmi? Şagirdlər müəyyən edirlər ki, həmin bucaqlar yalnız xüsusi halda, 

üçbucağın iti bucaqları 300 və 600 olduqda, bərabər olar. Tərs məsələ də qurulur: 

üçbucağın bir təpəsindən çəkilmiş median və hündürlük onun bucağını üç bərabər 

hissəyə bölürsə, onda bu üçbucaq düzbucaqlıdır. Bu məsələni də şagirdlər müxtəlif 

üsullarla həll edirlər. Sonra müəllim hündürlük, median və tənbölənin qarşılıqlı 

əlaqəsini göstərməklə ümumiləşdirmə aparır: bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqda 

hündürlük, tənbölən və median üst-üstə düşür. 
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Beləliklə, biliyin aktuallaşdırılması, ümumiləşdirilməsi, məsələ həllinin 

öyrənilməsi hadisələri birlikdə baş verir. Ali riyaziyyat elementlərinin məktəbdə 

öyrənilməsi məsələ həllində ümumi metodlardan istifadə etmək imkanını 

yaratmışdır. 

Bu və ya digər məsələnin həlli üsullarından daha ümumisini göstərmək olar. 

Hər bir məsələnin həlli zamanı müəyyən bir ümumiləşdirmə ideyası yarana bilər. 

Məsələ həllinin ümumi metodları, təfəkkürün, ümumiyyətlə idrak prosesinin 

inkişafında mühüm yer tutur. Şagirdlər bəzən bu və ya digər məsələnin 

mahiyyətini dərk etdiyi, burada nəyin verildiyini və nəyin tələb olunduğunu başa 

düşdüyü halda, həll üçün hansı əməliyyat aparmaq lazım gəldiyini 

müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. “ABD və ACD üçbucaqlarının xaricinə 

çəkilmiş çevrələrin radiuslarının uyğun olaraq R və r olduğunu bilərək ABCD 

rombunun sahəsini tapın” məsələsinin həlli zamanı belə vəziyyəti müşahidə 

etmişik. 

Məsələnin həlli üçün AO=x, BO=y işarə edib (şəkil 30).  
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Məsələnin həllindən də görünür ki, tətbiq edilən əməliyyatı tapmaq o qədər 

də asan deyildir. Lakin uyğun ümumiləşdirmədən sonra bu iş sadələşir. 

Məsələ həllinə yanaşma, bir qədər çətin və ya olimpiada məsələləri, 

riyaziyyat təlimini praktikaya yönəltmək, riyaziyyatın bəzi bölmələrinin eyni 

zamanda öyrənilməsi də nəzəri materialın tətbiqi ilə əlaqədar şagirdlərin 

C 

D B 

A 

Şəkil 30. 
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ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı olduğunu da nəzərə 

almaq lazımdır. 

 

3.7. Pedaqoji universitetlərdə bakalavr və magistr hazırlığında mühüm vasitə 

və metod 

 

Riyaziyyat müəllimləri hazırlığı ilə əlaqədar müxtəlif məzmunda ixtisas 

kursları və seçmə fənlər təşkil etmək olar. Belə kurslardan biri də məktəb 

dərsliklərinin məzmununun təhlilinə həsr edilə bilər. Müəllim əməyi üçün zəruri 

olan belə kursların əhəmiyyətindən danışmağa o qədər də ehtiyac yoxdur. Lakin 

lazımi fayda əldə etmək üçün hər bir uyğun ixtisas kursunun və seçmə fənnin əsas 

istiqamətini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu məsələ ilə əlaqədar problemlər çoxdur 

və müəyyən plan üzrə həll edilməsi zəruridir. Təcrübəmizdə aşağıdakı məsələlərə 

daima diqqət vermişik: məktəb riyaziyyatının mərkəzi anlayışlarının öyrənilməsi 

metodikası, riyaziyyat dərsinin quruluşu, onun ayrı-ayrı mərhələlərinin məntiqi 

qarşılıqlı əlaqəsi, məktəb dərsliklərində əsas anlayışların verilməsi xüsusiyyətləri, 

ölkəmizdə və xaricdə istifadə edilən dərsliklərin müqayisəli təhlili. 

Məktəb riyaziyyat kursunun məzmununa həsr edilmiş ixtisas kursunda 

məsələlərin təhlilinə xüsusi fikir veririk. Riyaziyyat bakalavrının bu sahədə 

müstəqilliyini təmin etmək əsas məqsəd olmalıdır. Belə hesab edirik ki, riyaziyyat 

müəllimi ixtiyari məktəb məsələsini dərhal həll etməklə yanaşı onların qarşılıqlı 

əlaqəsini, daxil edilən anlayışların münasibətini, şagirdlərin nələrdə çətinlik 

çəkdiyini yaxşı bilməlidir. Burada konkret nümunə əsasında tələbələrdə uyğun 

bacarıqların necə formalaşdırılması üzərində dayanırıq.  

1. Bir məsələ üzərində ümumiləşdirmənin və onun stereometrik analoquna 

baxılmasının rolunu izah edək. “Çevrənin daxili oblastında yerləşən verilmiş A 

nöqtəsindən ən kiçik uzunluqlu vətər keçirin” (VIIs.). 

Şagird bu məsələni həll edərkən təbii olaraq onun faktik məzmununa diqqət 

edir. Lakin gələcək müəllim üçün burada tamamilə başqa növ məsələ yaranır. 

Onlar bilməlidir ki, məsələnin dərslikdəki yeri və məzmunu üzrə ideyası nədən 
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ibarətdir, onun həllində hansı anlayışlar sistemindən istifadə etmək məqsədəuy-

ğundur. Müəyyən edilir ki, dərslikdə bu məsələ vətərin çevrədəki vəziyyəti ilə 

əlaqədardır: vətər mərkəzdən uzaqlaşdıqca qısalır. Bu fikrə uyğun olaraq 

tələbələrdən soruşulur ki, baxılan məsələnin şərtini bir deyil, iki sualla 

əlaqələndirmək olarmı? Sonra müəyyən edilir ki, həmin qayda ilə mühakimə 

etməklə çevrədə uzunluğu ən böyük olan vətəri tapmaq olar. Tələbələr məsələnin 

ekstremal təbiətini başa düşürlər. Bundan əlavə iki suala baxmaq vəziyyəti tam 

başa düşməyə kömək edir (şəkil 31). 

Qarşılıqlı tərs məsələyə baxmaq yaxşı 

məlumdur və məsələ təhlilinin səmərəli priyomudur, 

onun riyazi mahiyyətini bu yolla almaq mümkündür. 

Habelə məktəbdə öyrənilən teoremlərin və ya isbat  

məsələlərinin mümkün tərsinin isbatı didaktik cəhətdən 

olduqca faydalıdır. Bundan əlavə bu və ya digər  

teoremin tam təhlilinə təkcə tərs hökmün başqa sözlə teoremin nəticəsi üçün zəruri 

şərtin təhlili deyil, habelə teoremin şərtində göstərilən bu və ya digər məhdudluğun 

araşdırılması daxil olmalıdır. Beləliklə, göstərilən əlavə variasiyanı nəzərə almaqla, 

baxılan priyom nəzəri ümumiliyi və praktik səmərəni optimal birləşdirməyin ən 

sadə üsuludur. Məsələnin, fəzadakı analoqu konkret məsələlər sinfinə tətbiqdə bəzi 

ümumi priyomun xüsusi halıdır. Başqa sözlə, yuxarıda nəzəri planda bu priyom 

kifayət qədər ümumiləşdirilməmişdir, lakin praktik nöqteyi nəzərdən məsələnin 

variasiyasının səmərəli vasitəsidir. Qeyd edək ki, çox vaxt bu priyomun aşkar 

ümumiləşməsi – “analogiyanın axtarılması” əks qaydada xarakterizə edilir: nəzəri 

planda bu ifadə işin mahiyyətinə tamamilə uyğun olur, lakin praktik tətbiq kifayət 

qədər konkret olmur. Baxılan məsələdə müəllim ümumi vəziyyəti görməlidir. 

Çevrə daxilindəki nöqtədən sonsuz sayda vətər keçirmək olar ki, bu da həmin 

vəziyyətin ayrı-ayrı cəhətlərinə aid müxtəlif tam spektrinə gətirir. Suallardan ən 

təbii olanı - ən böyük və ən kiçik uzunluqlu vətərlərin axtarılmasıdır, lakin 

başqalarını da qurmaq olar, məsələn, verilmiş nöqtənin təyin etdiyi vətər parçaları 

hasilinin və ya vətərlərin ayırdığı seqmentlər sahəsinin maksimumu və minimumu 

A 

O 

Şəkil 31.  
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haqqında. Bu əlavə suallara cavab verilərkən maraqlı riyazi faktlar müəyyən edilir 

– vətər parçaları hasilinin sabitliyi və bu halda əsas məsələnin hasilləri sabit olan 

iki toplananın cəminin minimumu haqqında “klassik” məsələ ilə mühüm qarşılıqlı 

əlaqəsi görünür. Bundan əlavə maraqlıdır ki, sonuncu məsələdə baxılan cəmin 

maksimumu mümkün deyil, lakin vətərlərin uzunluğu haqqında məsələdə 

maksimum vardır. Bu onunla əlaqədardır ki, həndəsi məsələdə toplananlar 

aşağıdan verilmiş nöqtədən çevrəyə qədər məsafə ilə məhduddur. Belə əlavə sualın 

qoyulması əsas məsələ üçün həll metodu ilə əlaqədar ətraflar fraqmenti yaratmağa 

imkan verir, ona görə ki, artıq 
x
cxy +=  şəklində funksiyanın ekstremal qiymətinin 

tapılmasından söhbət gedir. Beləliklə, nəzəri planda məsələnin variasiya edilməsi 

üçün “məsələnin sualının ümumiləşdirilməsi”ndən onun şərtinin təhlili və şərtdə 

təsvir edilən vəziyyətdə yaranan bütün suallar kompleksinin araşdırılması daha çox 

tətbiq edilir. Belə suallar yığımına əsasən, müəllim xüsusi təyinatlı məsələlər 

dövriyyəsi yaratmaqla, onların hər birindən ayrı-ayrılıqda konkret metodik 

vəziyyətlərə uyğun olaraq istifadə edə bilər. Belə kompleksin bir hissəsi də fəza 

analoqunun axtarılmasıdır; baxılan məsələdə təbii olaraq, xüsusi halda verilmiş 

nöqtədən kürənin, sahəsi masimum və minimum olan, kəsiyini keçirmək məsələsi 

qoyula bilər. Tələbələrin qoyulan konkret məsələ çərçivəsindən kənara çıxmalarını, 

məsələn planimetriya məsələsinin stereometriyadakı analoqunun tapılmasını, 

faydalı hesab edirik. Baxılan halda analoji stereometriya məsələsi belə olur: 

“Sferanın daxilində A nöqtəsi verilir. Həmin nöqtədən uzunluğu ən kiçik və ən 

böyük olan vətərlər keçirin”. A nöqtəsi sferanın mərkəzi üzərinə düşmədiyi halda 

uzunluğu ən böyük olan vətər A nöqtəsindən keçən diametridir. Uzunluğu ən kiçik 

olan vətər birqiymətli təyin edilmir; bütün belə vətərlər diametrə perpendikulyar 

olan və A nöqtəsindən keçən müstəvi üzərində yerləşir və sferanın bu müstəvi ilə 

kəsilməsindən alınan çevrənin diametrləridir. 

2. İndi qarşılıqlı tərs məsələlər üzərində işin nümayiş etdirilməsinə nümunə 

göstərək. “Verilmiş üçbucaqla müadil paraleloqram qurun” (VIII s.) 
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Məsələnin cəbri təhlilini verək. Üçbucağın (paraleloqramın) tərəflərinin 

uzunluğunu ( )1aa , uyğun hündürlükləri isə ( )1hh  ilə işarə edək. Üçbucaq və 

paraleloqramın müadil olmasından 115,0 haah =  alınır. Buradan aydındır ki, 

məsələnin sonsuz sayda həlli vardır.  

32-ci şəkildə onlardan birini göstəririk, 

bu həndəsi olaraq aşkardır. İndi tərsini  

paraleloqramın üçbucağa çevrilməsini 

tələbələrlə müzakirə etmək məqsədəuyğundur.  

Bu nümunə üzərində verilmiş məsələnin tərsi 

olan məsələyə baxmağa – ümumi yanaşmaya 

tərs məsələdən istifadə olunan təlim priyomunun mümkünlüyü ilə birlikdə baxmaq 

olar. Bu priyomu müəllim həmişə nəzərdə tutmalıdır və lazım gəldikdə 

reallaşdırmalıdır. Baxılan vəziyyətdə (bir çox başqa hallarda olduğu kimi) tərs 

məsələnin qoyulması mövzusunun sonrakı genişləndirilməsinə, məsələlər arasın-

dakı əlaqənin müəyyənləşdirilməsinə, tələbələrin müxtəlif araşdırmalarına gətirir. 

Beləliklə, paraleloqramla müadil üçbucaq qurmaq tələb olunur. Ən sadə həll həmin 

çertyojdan görünür. İndi təbii olaraq sonrakı suallar yaranır. İxtiyari dördbucaqlı, 

beşbucaqlı və s. ilə müadil üçbucaq qurmaq olarmı? Paraleloqram üçün də analoji 

suallar qoyula bilər. Bütün müzakirələr nəticəsində Boyai – Gervin teoremi ifadə 

olunur. Müəllim daha sonra göstərir ki, uyğun məsələlərin fəza analoqlarını da 

göstərmək olar, lakin ixtiyari çoxüzlü halı üçün (hətta paralelepiped üçün) onun 

həlli yoxdur, bu münasibətlə Den-Koqan teoremi ilə tanışlıq üçün müvafiq 

ədəbiyyat göstərilir. 

Məsələlərin təhlili üzrə bakalavr və magistrlərin belə geniş təhlil əsasında 

aparılan işində daha çox didaktik cəhətə fikir veririk: tələbələr xarici görünüşcə 

sadə, diqqəti az cəlb edən çalışmalardan kifayət qədər yüksək bir çox faktları 

əlaqələndirən riyazi ümumiləşdirmələrə qalxmağa adət edirlər. 

Məsələlərin variasiyasından ibarət müzakirə etdiyimiz metodik priyomun 

mühüm cəhəti konkret məsələni nəzərə almadan vəziyyəti bütövlükdə təhlil 

etməkdir. Tərs məsələyə baxmaq da vəziyyəti bütövlükdə izah etməyin xüsusi 

Şəkil 32.  
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halıdır və bu priyomun xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, məsələnin çevrilməsi adətən 

məhz əsas məsələnin konkret sualı ilə demək olar ki, birqiymətli təyin edilir. 

Beləliklə baxılan vəziyyətlə əlaqədar yaranan sualın müxtəlif konkretləşdirilməsi 

ilə bu priyomu dəfələrlə tətbiq edirik. Burada əsas məsələ “Verilmiş üçbucaqla 

müadil paraleloqramı qurun”, verilmiş çoxbucaqlı ilə müadil paraleloqramı qurun, 

onun stereometrik analoquna qədər genişləndirilir. Əsas məsələnin analizini cəbri 

yanaşma ilə apararaq belə nəticə çıxararıq ki, onun sonsuz sayda həlli vardır. 

Buradan belə alına bilər ki, bizi yalnız məsələdə tələb olunan paraleloqramın 

varlığı maraqlandırır, şərtdəki “qurun” tələbi isə nəzərə alınmır. Lakin bu halda 

bütün sonrakı ümumiləşdirmələr trivial olur, çünki verilmiş çoxbucaqlı ilə müadil 

üçbucağın və verilmiş çoxüzlü ilə müadil tetraedrin (məhz tetrader üçbucağın 

stereometrik analoqu hesab edilirsə) varlığı tamamilə aşkardır və hər bir 

çoxbucaqlının sahəsinin, hər bir çoxüzlünün həcminin olmasından alınır. Bu halda 

Boyai-Gervin (ixtiyari iki müadil çoxbucaqlı eynitərkiblidir) və çoxüzlülərin – 

eynitərkibliyi haqqında Den-Kaqon teoremlərinə müraciət etmək lazım gəlmir. 

Lakin uyğun fiqurların eynitərkibliliyindən danışdıqda bu teoremlərə əsaslanmaq 

zəruridir. 

Məsələnin tələbənin dəyişdirilməsi ilə alınan tərs məsələnin qoyuluşuna aid 

başqa nümunələr də göstərmək olar. 

3. Magistrlərlə apardığımız “Məktəb riyaziyyat kursunun əsas anlayışları” 

adlı seçmə fəndə onlara çətinliyi artırılmış məsələlərə inamla yanaşmağı öyrədirik. 

“Riyazi induksiya metodu ilə bərabərliyi isbat edin: 

( )( ) ( )4443
1...

76
1

65
1

54
1

+
=

++
++

⋅
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⋅
+

⋅ n
n

nn
” (XI s.) 

Sinifdə və ya maraq məşğələsində bu məsələnin inkişafının mümkün 

yollarını qısa izah edək. Təbii olaraq bu izahat magistrlərlə məsələnin xüsusiyyəti 

və onun həllində istifadə olunan metodun müzakirəsi nəticəsində alınır. 

1) Bərabərliyin isbatı aşağıdakı eynilikdən, onun 4=a -dən 3+= na -ə qədər 

a  üzrə cəmlənməsi ilə, asanlıqla alınır: ( )1
1

1
11

+
=

+
−

aaaa
. 
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2) Təbii olaraq ...
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 şəklində ifadələrin cəmini tapmaq 

üçün də düstur çıxarmaq olar. Bunun üçün 1)-də olduğuna oxşar eynilik tapmaq 

lazımdır, bununla aparılan cəmləmə həllin əsası olur. 

3) Aşağıdakı məsələ göstərilən məsələlər seriyasının həlli metodunun tam 

mənimsənilməsinin və eyni ifadələrin ixtisarının ümumi ideyasının sintezi kimi 

yaranır: 2
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Təcrübə göstərir ki, 1) məsələsinə sərf olunan vaxt axırıncının həllinə sərf 

olunan vaxtdan 4-5 dəfə çox olur. Beləliklə, burada onu göstərməyə çalışırıq ki, 

apardığımız ixtisas seminarı və seçmə fənninin məntiqi ona əsaslanır ki, gələcək 

riyaziyyat müəllimləri təkcə yeni məsələlər tərtib etmək deyil, onları vahid riyazi-

metodik ideya ilə əlaqədar müəyyən blokda birləşdirməyi bacarmalıdırlar. Bunun 

üçün məsələlərin əsaslı həllində analogiya, ümumiləşdirmə, hipotezlər ifadə etmək, 

adi təcrübədə çox az istifadə edilən riyazi eksperiment kimi priyomlardan istifadə 

edilir.  

Məktəb dərsliklərinin məzmunu və əsas riyazi anlayışlar üzrə apardığımız 

ixtisas kursu və seçmə fənlər üzrə təcrübəmiz göstərir ki, şərh etdiyimiz metodika 

gələcək müəllimlərin hazırlanmasına olduqca yaxşı kömək edir. Bu işdə də 

ümumiləşdirməni əsas götürməklə digər təfəkkür əməliyyatlarından geniş istifadə 

edirik. Deməli, məsələ həllində elmi-tədqiqat metodlarından geniş istifadə 

riyaziyyat bakalavrı və magistrləri hazırlığında mühüm metod və vasitədir. 

Yuxarıdakı sıranın cəminin tapılmasında “riyazi induksiya metodundan 

istifadə etməklə” ifadəsini işlətməmək də olar. Bu halda isbat metodunu da 

tələbələrin özləri tapmalıdır. Lakin bu məsələnin daxili quruluşunu açmaq 

lazımdır. Belə ki, ( )1
1

1
11

+
=

+
−

nnnn
 eyniliyini asanlıqla müəyyənləşdirmək və 
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ifadələrinin cəmini tapmaq üçün artıq çətinliklə müəyyən edilə bilən  
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eynilikləri tələb olunur. 

Bu seriyadan olan məsələlərin həlli priyomunun səmərəliliyi onunla 

əlaqədardır ki, kəsrlərin – toplananların məxrəci ədədi silsilənin bir neçə ardıcıl 

həddinin hasillərindən ibarətdir, yəni  

( )( ) ( )ndxdxdxx +++ ...2
1                                            (3) 

şəklində kəsrdir. Odur ki, tələb olunan eyniliyi almaq üçün (3) şəklində kəsri, 

cəbrdə və analizdə sadə kəsrlər adlanan, ayrı-ayrı toplananlara ayırmaq lazımdır. 

Bununla, cəmləməyə aid “hesablama” məsələsi gözlənilmədən, sadə kəsrlərə 

ayırma ilə rasional kəsrlərin inteqrallanması ilə əlaqələndirilir. Xüsusən məktəb 

təcrübəsində ibtidai funksiyanı tapmaq və ya uyğun trapesiyanın sahəsini 

hesablamaq üçün cəmləmə məsələsində yaranan (1) və (2) eyniliklərindən istifadə 

etmək imkanı olur. Məsələnin riyazi cəhətinə gəldikdə isə baxılan vəziyyətdə daha 

maraqlı suallar yaranır. Hər şeydən əvvəl araşdırılan priyomun səmərəliliyinin 

daxili səbəbini aydınlaşdırmaq təbiidir: nə üçün tələb olunan eynilik həmişə vardır, 

ayrılma əmsalının kifayət qədər mürəkkəb olmasına baxmayaraq aralıq toplananlar 

qarşılıqlı islah olunur və alınmış eynilik lazımi nəticəyə gətirir? Birinci suala riyazi 

analizdə cavab verilir, bununla əlaqədar uyğun varlıq teoremi isbat olunur. Lakin 

verilən halda ona əsaslanma ilə ikinci suala cavab verilmir, belə ki, məsələni həll 

etmək ( )xf
1  şəklində kəsrin sadə kəsrlərə ayrılmasını səmərəli qaydada izah etmək 

lazımdır. Beləliklə, ( ) ( ) ( )ndxdxxxf ++= ...  çoxhədlisinin müxtəlif həqiqi kökləri 

olduğundan riyazi analizin xatırladığımız teoreminə əsasən  
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bərabərliyi doğrudur, burada 121 ,...,, +nααα  baxılan ( )xf  çoxhədlisinin kökləri, 

121 ...,,, +nccc  hər hansı həqiqi ədədlərdir. Habelə riyazi analizdə ixtiyari 

1...,,2,1 += nk  üçün ( )k
k f

C
α′

=
1  olduğu isbat edilir. Gələcək müəllimlərin adi kəsrin 

sadə kəsrlərə ayrılmasının bu ümumi üsulunu bilmələri lazımdır. Məktəbdə 

öyrənilən hər bir mövzunun nəzəri əsaslarını gələcək müəllimlərin bilməsi olduqca 

zəruri məsələdir.  

Zənnimizcə, bu məsələnin həlli özlüyündə riyazi inkişaf üçün və konkret 

məsələlər həllində onun əsl mahiyyətini başa düşmək, metodik bacarıq nümayişini 

göstərmək baxımından olduqca maraqlıdır. Bundan əlavə belə məsələlər həlli 

tərbiyəvi nöqteyi nəzərdən əhəmiyyətlidir – onlar göstərir ki, pedaqoji 

universitetlərdə öyrənilən mücərrəd riyazi kurslar təkcə ümumtəhsil deyil, həm də 

təmiz təcrübi planda adi məktəb məsələləri ilə çox əlaqədardır. Baxılan halda əsas 

məsələnin variasiyası zamanı istifadə olunan priyomu “məsələnin riyazi general-

laşdırılmasının analizi”, xüsusi halı verilmiş məsələ olan qanunauyğunluğun 

axtarılması adlandırmaq olar. Əlbəttə, bu priyoma ümumiləşdirmənin xüsusi halı 

kimi baxmaq olar. Lakin ümumiləşdirmə özü-özlüyündə olduqca mücərrəd 

kateqoriyadır, çox vaxt isə məsələnin hökmünü hansı istiqamətdə ümumiləşdirmək 

lazım gəldiyi aydın olmur. Baxılan halda “generallaşdırma” istilahı aparılan 

ümumiləşdirmənin spesifikasını daha dəqiq göstərir. Beləliklə, gələcək 

müəllimlərin təlim prosesinin təkmilləşdirilməsində məsələlərin variasiyası 

priyomu, müxtəlif təyinatlı məsələlər dövriyyəsi yaratmaq olduqca aktualdır, lakin 

nəzəri və praktik planda isə çətindir. 

 

3.8. İbtidai siniflərdə məntiqi çalışmalar həlli 

 

Ölkəmizdə ibtidai məktəb təhsil sistemində artıq qapalı hissə təşkil etmir. 

Ona görə də I-IV siniflərdə riyaziyyatın öyrənilməsinə məktəb riyaziyyatının tam 
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mənimsənilməsinin ilk pilləsi kimi baxmaq lazımdır. Orta məktəb proqramına aid 

olan məsələlərin əksəriyyətinin əsası ibtidai siniflərdə qoyular. Odur ki, bu 

siniflərdə təlim-tərbiyənin yaxşı qurulması ümumiyyətlə məktəb riyaziyyatının 

müvəffəqiyyətlə öyrənilməsində mühüm yer tutur. İbtidai təlimin ən mühüm 

məqsədlərindən biri həmişə olduğu kimi hazırda da şüurlu və möhkəm hesablama 

vərdişlərini (bir çox hallarda avtomatlaşdırmaya çatdırmaqla) formalaşdırılmasıdır. 

Lakin məktəbin müasir inkişaf səviyyəsində həmin məqsədə nail olmaq üçün təkcə 

hesab materialından istifadə etmək kifayət deyildir.  

Riyaziyyatın başlanğıc kursunda uşaqlara müvafiq şəkildə materialı 

ümumiləşdirmək, öyrənilən riyazi faktların əsasında duran ümumi prinsipləri və 

qanunları başa düşmək, baxılan hadisələr arasındakı əlaqələri dərk etmək nəzərdə 

tutulur. Bu hər şeydən əvvəl əməllər xassəsinin, onlar arasındakı əlaqənin, 

şagirdlərdə formalaşdıran praktik vərdiş və bacarıqların əsası olan riyazi 

münasibətlər və asılılıqların öyrənilməsinə aiddir. Təlimin xüsusi məqsədlərindən 

biri şagirdlərə qazandıqları bilik, bacarıq və vərdişləri müxtəlif tədris çalışmala-

rının həllinə tətbiq etməyi öyrətməkdir. Bu da şagirdlərdə dərk etmə qabiliyyətinin 

inkişaf etdirilməsi kimi daha ümumi məsələ ilə əlaqədardır. Artıq ibtidai siniflərdə 

şagirdlərdə müşahidə və müqayisə etmək, müqayisə edilən hadisələrdə oxşar və 

fərqli cəhətləri ayırmaq, analiz, sintez, ümumiləşdirmə, xüsusiləşdirmə, mücərrəd-

ləşdirmə, konkretləşdirmə kimi təfəkkür əməliyyatları aparmağı inkişaf etdirmək 

üçün xeyli iş görülməlidir. Şagirdlərdə məntiqi düşünmək bacarığının 

formalaşdırılması məsələsi ilə onlarda düzgün, dəqiq, qısa riyazi nitqin inkişafı sıx 

əlaqədardır. Bu da ibtidai təlimin mühüm məqsədlərindən biridir. Göstərilən 

məqsədlərə nail olmaqda məntiqi çalışmalar mühüm yer tutur. İbtidai məktəbdə 

məntiqi çalışmalar həllinin ümumi və xüsusi məsələlərinə diqqəti yönəltməklə 

sonrakı siniflərdə şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin lazımi səviyyədə 

inkişafına zəmin yaratmış oluruq. Bu məsələnin ayrıca tədqiq edilməsi lazımdır. 

Burada yalnız ibtidai siniflərdə məntiqi çalışmalar həllinin ümumi məsələləri 

üzərində dayanırıq. Riyazi anlayışların formalaşması ilə əlaqədar şagirdlərdən 

müqayisə, analiz-sintez, ümumiləşdirmə, xüsusiləşdirmə və s. aparmağı tələb edən, 
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onları düzgün mühakimə etməyə və əqli nəticə çıxarmağa yönəldən məsələlər 

məntiqi çalışmalar adlanır. İbtidai siniflərdə şagirdlərin həyat təcrübələrinə 

əsaslanaraq təfəkkürün əsas formalarını (anlayışlar, mühakimələr və əqli nəticələr) 

və əməliyyatların (müqayisə, analiz-sintez, ümumiləşdirmə, xüsusiləşdirmə) 

məntiqi çalışmalar üzərində inkişaf etdirmək mümkündür. Bu zaman məntiqin 

qanun və qaydalarını nəzəri cəhətdən şagirdlərə öyrətməyə və müvafiq 

istilahlardan istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Lakin müəllimin özünün formal və 

riyazi məntiqin mövzusu, təfəkkürün, onun formaları və əməliyyatlarının, elmi 

tədqiqat metodlarının mahiyyəti haqqında lazımi biliyə malik olması zəruridir. 

Məntiqi çalışmaların icrası prosesində şagirdlər riyazi obyektlərin müqayisəsində, 

ən sadə analiz və sintez aparmaqda, cins və növ anlayışları arasındakı əlaqəni 

müəyyən etməkdə təcrübi olaraq iştirak edirlər. Analiz apararkən şagirdlər riyazi 

obyektlərdə mühüm əlamətləri müəyyənləşdirir. Bu əlamətlər müəyyən psixoloji 

və didaktik tələbləri ödəməlidir: 1) Onları kifayət qədər elementar əməliyyat 

vasitəsilə müəyyən etmək mümkün olmalıdır. Məsələn, rəngini təyin etmək üçün 

“əşyaya baxın”, növünü müəyyənləşdirmək üçün “fiqurun bucaqlarına və 

tərəflərinə baxın” və s. əməliyyatlar aparmaq olar, 2) Şagirdlərin təcrübəsindən, 

inkişaf səviyyəsindən və əvvəlcədən hazırlığından asılı olaraq bu əlamətlər onlara 

məlum olmalıdır; 3) Onlar birqiymətli olmalıdır. Bu zaman asanlıqla fərqlənilən, 

dəqiq ayrıla bilən, bütün adamlar tərəfindən əsasın eyni qiymətləndirilən əlamətlər 

birqiymətli hesab edilir; 4) Son həddi müəyyənləşdirmək asan, onlarla araşdırma 

aparmaq münasib olmalıdır. 

Təlim zamanı müqayisə priyomundan hər hansı dərketmə məqsədi ilə 

istifadə olunur. Müqayisənin məqsədindən asılı olaraq, aşağıdakı növlərə ayrılan, 

uyğun oxşar və fərq əlamətlərini müəyyən etmək olar: 1) əşyanın özünə aid olan: 

forma, ölçü, quruluş, rəng, material, kütlə, dad, iy; 2) obyektin aşağıdakılarla 

fərqlənən, funksional əlamətləri: a) təyini, fəzada vəziyyəti (uzaqda, yaxında, 

qabaqda, arxada, sağda, solda və s.); b) obyektin vəziyyəti (dayanır, üzərindədir, 

uçur və s.); ç) vaxt əlamətləri (dünən, bu gün, axşam, səhər, tez, gec, yazda, 
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payızda və s.) c) kəmiyyət əlamətləri (bir, iki, üç, böyükdür, kiçikdir, bərabərdir, o 

qədərdir və s.) 

Hər bir obyektin, hətta sadəsinin, sonsuz sayda əlamətləri vardır. Bütün bu 

əlamətləri yadda saxlamaq və fərqləndirmək mümkün deyil. Məqsədli məntiqi 

əməliyyat zamanı buna ehtiyac da yoxdur. Təcrübi və idrak məqsədləri üçün 

obyektin müxtəlif əlamətləri çoxluğundan bəzi mühüm əlamətləri fikrən ayırmaq 

kifayətdir. Bu elə əlamətlərdir ki, hər biri ayrılıqda baxılan obyekti bütün 

başqalarından fərqləndirmək, onları hər hansı cəhətdən öyrənmək üçün tamamilə 

zəruridir, hamısı birlikdə isə kafidir. Cins və növ anlayışları arasındakı qarşılıqlı 

əlaqə obyektiv olaraq təbiət və cəmiyyətdə olan cins və növlərin şüurda inikasıdır. 

Cins anlayışına müəyyən növ anlayışları daxildir. Eyni bir anlayış (vahid və 

kateqoriyalardan kifayət qədər geniş anlayışlardan başqa) onun hansı anlayışa 

nisbətən baxılmasından asılı olaraq eyni zamanda cins və növ ola bilər. 

Riyaziyyat elm kimi bir-biri ilə müəyyən münasibətdə olan anlayışlar 

sistemindən ibarətdir. Hər bir anlayış bu obyektin kifayət qədər ümumi və eyni 

zamanda mühüm əlaməti, habelə münasibətləri haqqında bilikdir. Şagirdlərin 

müxtəlif münasibətləri, habelə onların xassələrini bilmələri lazımdır. Müasir 

riyaziyyatın əsas anlayışlarından biri olmaq etibarı ilə münasibət məktəb 

riyaziyyatında mühüm yer tutur. Açıq və ya gizli şəkildə binar, ekvivalent və tərtib 

münasibətləri məktəb riyaziyyatının ən mühüm məsələlərinin əsasıdır. Bu münasi-

bətlərə aid mühakimələrdən olan ən sadə əqli nəticələrlə əlaqədar məntiqi 

çalışmalar münasibətlərin özlərini və onların xassələrini uşaqların dərindən öyrən-

mələrinə kömək edir. Məntiqi çalışmalar hesablamalar aparmağı az tələb etməklə, 

şagirdləri düzgün mühakimə etməyə və sadə isbatlar aparmağa məcbur edir. 

Çalışmaların özü isə şagirdlərin marağını təmin edir. Zehni fəaliyyət prosesində 

maraqla məntiqin birləşdirilməsi təlim-tərbiyə işinin mühüm məsələsidir. Məntiqi 

çalışmalar fikri fəaliyyət çalışması olduğundan, kiçik yaşlı məktəblilərin təfəkkürü 

isə əsasən konkret, obrazlı olduğundan bu çalışmalarla əlaqədar lazımi qədərdə 

əyanilikdən də istifadə etmək yaxşı olar. Çalışmaların xüsusiyyətindən asılı olaraq 
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əyani vasitə olaraq şəkillər, məsələnin və istilahların qısa yazılışı və s. tətbiq 

olunur. 

Xalq tapmacaları fikirləşmək üçün həmişə cəlbedici material olmuşdur. 

Hazırda da belədir. Əşyanın bəzi əlamətlərinə görə, onun aşkar edilməsinə aid 

xüsusi məntiqi çalışmalar tapmaca adlanır. Əlamətlər müxtəlif ola bilər. Onlar 

əşyanı keyfiyyət, həm də kəmiyyət cəhətdən xarakterizə edir. Riyaziyyat 

məşğələlərində başqa əlamətlərlə yanaşı əsas kəmiyyət əlamətinə görə müəyyən 

faktın tapılmasını aid tapmacalardan istifadə etmək olar. Obyektin kəmiyyət 

cəhətlərinin ayrılması (mücərrədləşdirmə) habelə bu əlamətə görə onun tapılması 

əhəmiyyətli və maraqlı riyazi məntiqi çalışmalardır. I-IV siniflərin riyaziyyat 

kitablarında məntiqi çalışmalar az deyildir. Lakin bəzi müəllimlər üçün belə 

tapşırıqlar təzə görünür və ona görə də çox vaxt onların icrasında, habelə şagirdlərə 

mənimsətməkdə çətinlik çəkirlər. İbtidai siniflərdə şagirdlərlə riyazi-məntiqi 

çalışmalar həlli sahəsində ölkəmizdə fəaliyyət göstərən türk liseylərinin işi olduqca 

faydalıdır. Bu təcrübə öyrənilib geniş təbliğ edilməlidir. Bu cəhətdən televizorda 

həftədə bir dəfə “maraq-məntiq” adı altında prof. Babayev M. –in apardığı veriliş1, 

habelə onun bu mövzuda yazıları da təqdirə layiqdir. Təəssüf ki, sonralar bu veriliş 

dayandırılmışdır.  

Uşaqlar riyaziyyatdan bu və ya digər tapşırığı icra edərkən onların fikri 

əməliyyatlar apararaq verdikləri cavablar, məntiqi qaydalar üzrə açıq şəkildə deyil, 

müxtəsər və qısa olur. Şagirdlərə öz cavablarını izah etməyi təklif etdikdə, onları 

eyni zamanda çıxarılmış nəticəni məntiqi əsaslandırmağa məcbur edirik. Habelə 

onlarda intuitiv dərk etmə qabiliyyətinin də inkişafına kömək etmiş oluruq. Lakin 

intuitiv və məntiqi təfəkkürün formalaşdırılması zamanı əsas yer məntiqi 

qabiliyyətin inkişafına verilməlidir.  

Kiçik yaşlı məktəblilərin məntiqi təfəkkürünün inkişafını öz başına 

buraxmamaq üçün mütləq onlara analiz və sintezi, müqayisəni, ümumiləşdirməyi, 

xüsusiləşdirməyi, cins və növ anlayışlarını müəyyən etməyi, sadə şəkildə əqli 

                                                 
1  Bu verilişin əsasən yuxarı siniflərə aid olmasına baxmayaraq, sinif müəllimləri də buradan müəyyən nəticə çıxara 
bilər. 
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nəticə çıxarmağı, induktiv və deduktiv mühakimələr aparmağı və s. öyrətmək 

lazımdır. Riyaziyyatın ibtidai siniflərdə təlimi prosesində şagirdlərin məntiqi 

təfəkkürünün formalaşdırılması və inkişafının əsas mənbəyi dərslikdəki çalışmalar-

dır. Odur ki, yeni dərsliklərin hazırlanması zamanı bu cəhətə xüsusi diqqət vermək 

lazımdır. Şagirdlərin dərslikdəki çalışmaların icrası prosesində tətbiq etdikləri fikri 

priyom və əməliyyatlar mahiyyət etibarı ilə məntiqi çalışmalardır. Lakin bu tapşı-

rıqların icrası prosesində şagirdlərin əqli fəaliyyəti müəllim tərəfindən məqsədə-

uyğun istiqamətləndirildikdə və nəzarət edildikdə onlar məntiqi qabiliyyətin inki-

şafı üçün mühüm vasitə ola bilər. Bunun üçün müəllim bilməlidir ki, onun 

izahatından sonra şagirdin özü məntiqi çalışmanı necə yerinə yetirir. Şagirdin 

dərslikdəki tapşırıqları müstəqil olaraq necə həll etməsini, onun məntiqi priyomları 

və əməliyyatları tətbiq etmək, əqli nəticə çıxarmaq qabiliyyətinə əsasən müəyyən 

etmək olar. 

İbtidai siniflərdə məntiqi çalışmalar həllinə xüsusi əhəmiyyət vermək 

lazımdır. Çünki, bu şagirdlərin sonrakı siniflərdə ümumiləşdirmə-mücərrədləş-

dirmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün mühüm vasitədir. Bu mühüm işi lazımi 

səviyyəyə qaldırmaq üçün sinif müəllimlərinin riyazi-məntiqi hazırlığına xüsusi 

diqqət verilməlidir.  

Eksperimental məsələlər sistemində ibtidai siniflərə aid məntiqi çalarlara aid 

nümunələr göstərmişik. Aşağıdakı kimi məsələləri də III-IV siniflərdə həll 

etdirmək onların məntiqi düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün faydalıdır. 

1. 175-dən sonra gələn 56 dənə ardıcıl tək ədədin sonuncusu neçə olar? 

(İnduktiv mühakimə ilə şagirdlər müəyyən edir ki, 2-ci ədəd almaq üçün birinciyə 

1·2, üçüncünü almaq üçün 2·2, sonuncunu almaq üçün isə 2·55-i əlavə etmək 

lazımdır. Deməli axtarılan ədəd: 175+2·55=285-dir). 

2. Avtobazaya gətirilən yanacaq yük maşınlarına 1 həftəyə, yük və minik 

maşınlarına isə 6 günə kifayət edir. Eyni yanacaq yalnız minik maşınlarına neçə 

günə yetər? (
42
1

7
1

6
1

=− ; Deməli yanacaq minik maşınlarına 42 günə yetər. Təcrübə 

göstərir ki, bü nəticəyə şagirdlər, hətta müəllimlər şübhə ilə yanaşırlar. Lakin 
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buradakı məntiqi başa düşəndən sonra şübhə aradan qalxır. Axı məsələnin 

şərtindən görünür ki, minik maşınları yük maşınlarına nisbətən olduqca az yanacaq 

işlədir.) 

3. 8 uşaq öz aralarında almaları bölüşdürür. Hərəsinə 4 alma düşəndə 3 alma 

artıq qalır. Hərəsinə 5 alma düşəndə isə 1 uşağa çatmır. Cəmi neçə alma var? 

[8·4+3=35 (alma), 35:5=7 (uşaq)]  

4. Bir usta 3 gündə 24 detal, oğlu isə 18 detal hazırlayır. Usta oğlu ilə 15 gün 

birlikdə çalışarsa, necə detal hazırlayar? [1) 24:3=8 (detal), 2) 18:3=6 (detal), 3) 

8+6=14 (detal), 4) 14·15=210 (detal)]. 

5. 35 şagirddən ibarət sinif həm ingilis, həm də alman dilini öyrənir. 20 

şagird ingilis, 9 şagird isə həm ingilis, həm də alman dilini bilir. Almanca bilən 

neçə şagird var? [1) 35-20=15, 2) 15+9=24]. 

 

3.9.  Riyaziyyatın tədrisində başqa ümumiləşdirmə nümunələri 

 

3.9.1. Müasir elmi-texniki tərəqqinin səciyyəvi xüsusiyyəti müxtəlif bilik 

sahələrinin, nəzəriyyələrin, konsepsiyaların qeyri adi intensiv ümumiləşdirilməsi 

və xüsusiləşdirilməsindən ibarətdir. Biliyin ümumiləşdirilməsinə ən yaxşı misal 

olaraq kibernetika elminin yaranmasını göstərmək olar. O, bir sıra dəqiq elmlərin, 

cəmiyyət haqqında elmlərin və s. ümumiləşdirilməsi kimi meydana gəlmişdir. Belə 

ümumiləşdirmələrə bəzən generallaşdırma deyilir. Belə ümumiləşdirmə prosesi 

üçün artıq formalaşmış bir sıra elmlər əsasında yeni nəzəriyyələrin yaranması 

xarakterikdir. Hazırda əvvəllər vahid elm olan “radiomexanika”nın müxtəlif 

sahələri dərindən inkişaf etməkdədir; xüsusən radiokosmik, məsafədən idarə və s. 

hazırda müstəqil elm sahələridir. 

Eyni bilik sahəsində də ümumiləşdirmə və xüsusiləşmə baş verir. Məsələn, 

ryiaziyyatda, nəticələrindən demək olar ki, bütün başqa sahələrdə də istifadə 

olunan, yüksək dərəcədə mücərrəd strukturlar nəzəriyyəsi yaranmışdır. Eyni 

zamanda riyaziyyatda bilik sahələrinin elə xüsusiləşməsi baş verir ki, bu sahələrin 

birində çalışanlar digər sahəni çox vaxt başa düşməkdə çətinlik çəkir. Biliklərin 
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ümumiləşdirilməsi və xüsusiləşdirilməsi əlaqəli inkişaf edir, bir-birini tamamlayır. 

Biliklərin ümumiləşdirilməsindən alınan nəticələr xüsusi sahələrə tətbiq olunur. 

Məsələn, ümumi strukturlar nəzəriyyəsinin nəticələri, dili və aparatı konkret 

strukturların (qrup, sahə, həndəsi çevirmələr və s.) öyrənilməsinə tətbiq edilir. 

Odur ki, qruplar nəzəriyyəsini öyrənməyə başlayan ixtisasçı, məlum fakt kimi, 

ümumi strukturların öyrənilməsi zamanı alınmış nəticələrdən istifadə edə bilər. 

Biliyin ümumiləşdirilməsi boş yerdə qurulmur. O, xüsusiləşdirmələr nəticəsində 

yaranmış bir sıra nəzəriyyələrin ümumiləşdirilməsindən ibarətdir. 

Biliyin ümumiləşdirilməsi və xüsusiləşdirilməsi prosesində obyektiv olaraq 

baş verən bu göstərilənlər, didaktikanın elmlik prinsipinə görə məktəb riyaziy-

yatının öyrənilməsinə, həmişə olduğu kimi, müəyyən təsir etməlidir. Məktəb riya-

ziyyatının öyrənilməsinin ilk mərhələsindən şagirdləri biliyin ümumiləşdirilməsi 

və xüsusiləşdirilməsi prosesini başa düşməyə hazırlaşmaq lazımdır. Məktəb 

riyaziyyat kursunun ümumiləşdirilməsi və xüsusiləşdirilməsinə demək olar ki, artıq 

başlanılmışdır. Hazırda məktəb riyaziyyat kursunun mücərrədlik səviyyəsi 

yüksəldilmişdir, hesab, cəbr, analizin başlanğıcı və həndəsəni özündə birləşdirən 

vahid riyaziyyat kursu yaratmağın bir çox tərəfdarları vardır. Bu istiqamətdə ilk 

addım atılmışdır. Ölkəmizdə ibtidai və V-VI siniflərdə vahid riyaziyyat kursu 

öyrənilir. Odur ki, bu siniflərdə ümumiləşdirmənin və xüsusiləşdirmənin 

bünövrəsini qoymaq imkanları vardır. Uzun müddət fakültətiv adlanan məşğələ-

lərdə olduğu kimi, hazırda maraq məşğələləri və təmayüllü siniflərdə şagirdlərə 

riyaziyyatın ayrı-ayrı məsələlərini nisbətən dərindən öyrətmək mümkündür. Aşağı 

siniflərdə vahid riyaziyyat kursunun öyrənilməsi ümumiləşdirmə imkanını 

genişləndirsə də burada həmin əməliyyatın özü haqqında ətraflı məlumat vermək 

çətindir. Bu işi proqram materiaları əsasında konkret nümunələr üzrə yerinə 

yetirmək mümkündür. Şagirdlərdə həmişə ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə 

haqqında təsəvvür yaradılmışdır. Lakin bu müəllimin rəhbərliyi altında deyil, 

proqram materialının cari öyrənilməsi ilə yanaşı, kortəbii edilmişdir. Belə yanaşma 

şagirdlərin ümumi riyazi hazırlığına ciddi ziyan vurmuşdur. 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 309

3.9.2.Çoxluq. [26; 35]. Məlumdur ki, keçən əsrin 70-ci illərində məktəb 

riyaziyyatı çoxluqlar nəzəriyyəsi əsasında öyrənilirdi. Lakin sonrakı yeni proqram 

layihəsini tərtib edənlər məktəb riyaziyyatını çoxluqlar nəzəriyyəsi əsasında 

öyrənilməsindən əl çəkməyi bir prinsip kimi qəbul etmişlər. Fikrimizcə, məktəb 

riyaziyyatının tədrisində mücərrədləşdirmə və ümumiləşdirmə səviyyəsini 

şagirdlərin ayrı-ayrı siniflər üzrə gücünə uyğunlaşdırılması məsələsinə diqqət 

verməklə, çoxluqlar nəzəriyyəsi elementlərindən istifadə faydalı olar. Ümumi-

ləşdirmə və xüsusiləşdirmə əməliyyatlarının, onların tətbiqlərinin öyrənilməsində 

çoxluqlar nəzəriyyəsi dilindən istifadə etmək mühüm üstünlüklərə malikdir. 

Məktəblərimiz üçün hazırlanan hazırki riyaziyyat proqramlarında bu cəhət demək 

olar ki, nəzərə alınmışdır. Qəbul edilmiş hər hansı proqram materialının şagirdlər 

tərəfindən şüurlu mənimsənilməsi yollarından biri də ümumiləşdirmə və 

xüsusiləşdirmə proseslərini başa düşməkdən ibarətdir. 

Hazırda şagirdlər təkcə ədədlər üzərində əməlləri mənimsəmək deyil, 

ümumiyyətlə əməliyyat aparılmasını öyrənmək istiqamətində hazırlanmalıdır. 

Şagirdlər funksiyanı iki ixtiyari təbiətli ünsürləri olan çoxluğun inikası kimi öyrənə 

bilərlər. Materialın kifayət qədər ümumi şəkildə öyrənilməsi vaxta qənaət etməyə 

səbəb olur. Lakin şagirdlərin bununla yanaşı ümumi müddəaların baxılan 

vəziyyətdə xüsusi hallara tətbiq etməklə xüsusiləşdirilməsini öyrənə bilməsi 

zəruridir. 

İxtiyari siniflərdə öyrənilməli olan materialların müvafiq siniflərdə 

propedevtik kursunun olması faydalıdır. Bu işdə isə ümumiləşdirmə və 

xüsusiləşdirmənin necə aparılması mühümdür. İstənilən proqram materialı 

əsasında gündəlik olaraq şagirdlərə ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirməni öyrətmək 

mümkündür. Çoxluqlar nəzəriyyəsi dilindən istifadə etdikdə şagirdlər ümumiləş-

dirmə və xüsusiləşdirməni daha yaxşı başa düşürlər. Bu onunla izah edilir ki, 

ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə anlayışlarının özləri çoxluq, alt çoxluq, bir 

çoxluğun digər çoxluğa daxil olma münasibəti anlayışları ilə əlaqədardır. Fikrimizi 

V-VI siniflərdə çoxluq və alt çoxluq elementləri anlayışları əsasında ümumiləş-

dirmə və xüsusiləşdirmənin propedevtik öyrənilməsi üzərində izah edək. Əvvəlcə, 
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şagirdləri ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin mahiyyəti ilə tanış etmək 

məqsədilə müvafiq çalışmalar sistemi müəyyənləşdirmək məsləhətdir. 

Bu çalışmalar eyni zamanda sinifdən xaric məşğələlərdə çoxluqlar 

nəzəriyyəsi dilindən sistematik istifadə etməyə, məktəbdə baxılan anlayışların 

təriflərinin quruluşunu öyrənmək və onlar arasında mövcud olan münasibəti 

müəyyən etmək işinə şagirdləri hazırlamağa xidmət edir. 

Göstərilən işləri yerinə yetirmək üçün sonlu, habelə sonsuz çoxluqlar 

arasında daxil olma münasibətini müəyyən etmək üçün şagirdlərdə bacarıq və 

vərdişlər formalaşdırmaq tələb edilir. Aşağı siniflər üçün buna aid çalışmalar 

sistemi hazırlamaq faydalıdır. Bu zaman siyahı və səciyyəvi xassəsi ilə verilən 

sonlu çoxluqlara aid çalışmalara üstünlük verilir. Onların yerinə yetirilməsi zamanı 

müəyyənləşdirilmiş və möhkəmləndirilmiş əsas müddəalardan sonralar, səciyyəvi 

xassəsilə (“səciyyəvi xassə” istilahı şagirdlərə bildirilmir) verilən sonsuz 

çoxluqlara aid analoji çalışmaların icrasında istifadə edilir. I.V sinifdə çoxluq 

anlayışını formalaşdırmaq üçün iki növ çalışmaya baxılır: 

Sonlu çoxluğun səciyyəvi xassəsinə əsasən həmin çoxluğun siyahısını 

yazmaq və tərsinə verilmiş çoxluğun siyahısına əsasən onun səciyyəvi xassəsini 

göstərmək. Sonsuz çoxluqlara aid də analoji çalışmalar yerinə yetirilir. Sonuncu 

fiqur mötərizə və çox nöqtələrlə verilir. Məsələn, natural ədədlər çoxluğu 

{ },...3,2,1=N kimi yazılır. 

Misal: 1) 3-ə bölünən natural ədədlər çoxluğunu yazın; 2) { }...,8,6,4=B  

çoxluğu hansı əlamətlə düzəlmişdir? 

II. Eyni bir çoxluq müxtəlif səciyyəvi xassələrinə əsasən verilə bilər (Bu 

çoxluğun ünsürlərinin siyahısı göstərilmir). Onların eynigüclülüyününün (çətinlik 

olduqda bu çoxluğu siyahı ilə göstərilməklə) və tərsinə çoxluğun verilmiş 

siyahısına əsasən onun müxtəlif səciyyəvi xassələrinin müəyyənləşdirilməsinə aid 

olan çalışmalar. 

1. a) A 11-ə bölünən ikirəqəmli ədədlər çoxluğu; b) B- hər iki rəqəmi eyni 

olan ikirəqəmli ədədlər çoxluğu; c) C- 51 << x  bərabərsizliyinin həlləri çoxluğu; q) 
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D- 42 ≤< x  bərabərsizliyinin həlləri çoxluğu olduqda A, B, C, D çoxluqları 

haqqında nə demək olar?  

2. { }11,10,9,8,7=A  və { }...,40,30,20=B  çoxluqları hansı əlamət üzrə 

qurulmuşdur? Şagirdlərdən açıq şəkildə verilmiş siyahılar çoxluğunun müxtəlif 

səciyyələrini göstərməyin tələb edildiyinə baxmayaraq, məşğələdə bunun özü-

özlüyündə alınmasına təsadüf etmək olar. Məsələn, şagirdlərdən bəziləri B 

çoxluğunu “10-na bölünən natural ədədlər çoxluğu”, digərləri “sıfırla qurtaran 

natural ədədlər çoxluğu” adlandıra bilər. Təcrübə göstərir ki, elementlərin hər 

hansı sonlu, başqa sözlə formalaşdırılan anlayışa misalları, hər dəfə nəzərdən 

keçirərkən bu anlayışın əhatə etdiyi bütün obyektlər çoxluğunun səciyyəvi 

xassələrini ifadə edən I şəkildə çalışmaların yerinə yetirilməsi sonralar 

formalaşdırmalı anlayışın tərifinin qurulması işini müvəffəqiyyətlə aparmaq üçün 

faydalıdır. II şəkildə çalışmaların yerinə yetirilməsi nə üçün eyni bir anlayışa 

müxtəlif təriflər verməyin mümkün olduğunu başa düşməyə kömək edir. Şagirdlər 

eyni bir anlayışa eynigüclü müxtəlif təriflər verməyi öyrənirlər. Sonrakı siniflərdə 

də I-II şəkildə çalışmalara baxmaq olar. 

VI sinifdə alt çoxluq anlayışını öyrənərkən siyahı ilə verilən sonlu çoxluqlar 

arasında daxil olma münasibəti müəyyən edilir. Buna əlavə olaraq siyahı və 

səciyyəvi xassələri ilə verilən sonlu çoxluqlar arasında daxil olma münasibəti 

müəyyən edilən çalışmalara baxılır. İki çoxluğun siyahı ilə verilməsi bunlardan 

hansının alt çoxluq olduğunu müəyyən etməyə imkan verir. Sonra onların 

səciyyəvi xassələrini müqayisə etməklə alt çoxluğun bütün elementlərinin hər 

hansı əlavə xassəsini ödədiyinə şagirdlərin diqqətini yönəltməyə imkan yaranır. Bu 

sonsuz çoxluq üçün də doğru olduğundan habelə sonsuz çoxluqlar arasında, onların 

səciyyəvi xassələrini müqayisə etməklə, daxilolma münasibətini müəyyən etmək 

mümkün olur. Məsələn, tam ədədlər və tam cüt ədədlər çoxluqlarından danışılırsa, 

şagirdlər nəticə çıxarsalar ki, ikinci çoxluq birincinin alt çoxluğudur. Çünki, ikinci 

çoxluq üçün səciyyəvi xassə hər iki çoxluq üçün ümumi olan “tam ədəd olmaq” 

xassəsindən əlavə “cüt olmaq” xassəsidir. 
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Eyni bir çoxluq müxtəlif səciyyəvi xassələrlə verilə bilər. Odur ki, çoxluqlar 

arasında daxil olma münasibətini onların səciyyəvi xassələrinin müqayisəsi ilə 

müəyyən etmək çox vaxt yalnız, səciyyəvi xassələrdən birini onunla ekvivalent 

başqa səciyyəvi xassə ilə əvəz etdikdən sonra mümkün olur. VI sinif şagirdlərinə 

çoxluqlar arasında daxil olma münasibətini onların səciyyəvi xassələrinə əsasən 

dərhal müəyyən etmək mümkün olan çalışmalar təklif etmək lazımdır. Aşağıda 

belə çalışmaların əsas növlərini göstərək.  

III. İki çoxluq siyahı həm də səciyyəvi xassələri ilə verilməklə çalışmalar 

icra edilir. Şagirdlər çoxluqlardan hansının digərinin alt çoxluğu olduğunu 

müəyyən edirlər. Habelə çoxluqlardan birinin səciyyəvi xassəsinə əlavə xassə 

artırmaqla və ya müvafiq xassəni kənar etməklə digərinin səciyyəvi xassəsinin 

alındığını göstərirlər. Bu çalışmaları yerinə yetirərkən şagirdlər əvvəlcə siyahı ilə 

verilmiş iki çoxluqdan alt çoxluğu müəyyən edir, sonra onların səciyyəvi 

xassələrinə baxırlar. Onları müqayisə etməklə alt çoxluğun bütün elementlərinin 

ödədiyi əlavə xassəni göstərirlər. Bir neçə nümunə göstərək: Verilmiş iki 

çoxluqdan hansı digərinin alt çoxluğudur? Alt çoxluğun bütün elementlərinin 

ödədiyi əlavə xassəni deyin. 

1) { }dekabrnoyabroktyabrsentyabravqustiyuliyunmayaprelmartfevralyanA ,,,,,,,,,,var,=  

bir ildəki aylar çoxluğu; { }avqustiyuliyunB ,,=  yay ayları çoxluğu.  

2) { }9,6,3,0=M  3-ə bölünən birrəqəmli ədədlər çoxluğu; { }9,8,7,6,5,4,3,2,1,0=N  

birrəqəmli ədədlər çoxluğu; 

3) { }91,81,71,61,51,41,31,21,11=M - vahidlə qurtaran ikirəqəmli ədədlər çoxluğu; 

{ }81,51,21=D - vahidlə qurtaran və 3-ə bölünən ikirəqəmli ədədlər çoxluğu. 

IV. İki çoxluq siyahı ilə verilir və onlardan birinin səciyyəvi xassəsi göstərilir. Alt 

çoxluğu müəyyən etmək və ikinci çoxluğun səciyyəvi xassəsini göstərmək tələb 

olunur.  

Misal: 1) { }88,66,44,22=A - hər ikirəqəmli eyni olan... ikirəqəmli ədədlər 

çoxluğu; { }99,88,77,66,55,44,33,22,11=B  hər iki rəqəmi eyni olan ... ikirəqəmli 

ədədlər çoxluğu. 
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Bu çalışmanı icra edərkən elementlərin siyahısını müqayisə etməklə 

şagirdlər alt çoxluğu tapır, sonra altçoxluğun bütün elementlərinin ödədiyi əlavə 

xassəni müəyyən edib, onu nöqtələrin yerində yazırlar. Digər çoxluğun səciyyəvi 

xassəsi isə dəyişməz qalır. 

2) Çoxluqlardan hansının digərinin altçoxluğu olduğunu müəyyən edin. 

Altçoxluğu bütün elementlərinin ödədiyi əlavə xassəni göstərin. İkinci çoxluq 

hansı prinsip üzrə qurulmuşdur? 

a) { }yazA =  - ilin ağacların çiçəkləmə vaxtı çoxluğu;  

{ }....,, payizyazqisB = çoxluğu. 

b) { }99,88,77,66,55,44,33,22,11=C  - hər iki rəqəmi eyni olan ikirəqəmli 

ədədlər çoxluğu; { }...66,99,33=D  çoxluğu. 

Şagirdlər alt çoxluğu müəyyən edir, onun bütün elementlərinin ödədiyi əlavə 

xassəni tapırlar. Alt çoxluğun səciyyəvi xassəsi məlumdursa, onda ikinci çoxluğun 

axtarılan səciyyəvi xassəsi veriləndən tapılan əlavə xassəni kənar etməklə alınır ki, 

üst 1  çoxluğun səciyyəvi xassəsi verilmişdirsə, onda axtarılan səciyyəvi xassə 

veriləndən tapılan əlavə xassənin əldə edilməsilə alınır. 

V. İki çoxluq səciyyəvi xassələrilə verilir və bundan əlavə onlardan birinin 

elementlərinin siyahısı göstərilir. Şagirdlər səciyyəvi xassələri müqayisə etməklə 

verilmiş çoxluqlar arasında daxilolma münasibətini müəyyən edirlər. Sonra isə 

səciyyəvi xassəsinə əsasən ikinci çoxluğun elementlərinin siyahısını düzəldirlər. 

Hər iki çoxluğun elementlərini nəzərdən keçirməklə müəyyən edilmiş daxilolma 

münasibətinin doğru tapılıb tapılmadığı yoxlanılır. Misal: 1) tək birrəqəmli ədədlər 

çoxluğu { }9,7,5,3,1=C ; birrəqəmli ədədlər çoxluğu. Hansı çoxluq digərinin alt 

çoxluğudur? 2) Günəş sistemində planetlər çoxluğu:  

{ }PlutonNeptunUranSaturnYupiterMarsYerVeneraMerkuriM ,,,,,,,,=  (Günəşdən 

olan məsafələri ardıcıllığı ilə yazılmışdır). N- günəş sistemində Yerə nisbətən 

Günəşə yaxın məsafədə yerləşən planetlər çoxluğu. Çoxluqlardan hansı digərinin 

                                                 
1 Alt çoxluğun daxil olduğu çoxluq 
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alt çoxluğudur? N – çoxluğunu böyük mötərizə vasitəsilə yazın və alt çoxluğun 

düzgün tapılıb tapılmadığını yoxlayın. 

VI. Çoxluqlardan biri səciyyəvi xassəsilə verilir və onun elementlərinin 

siyahısı göstərilir. Bu çoxluğun verilmiş səciyyəvi xassəsinə əsasən şagirdlər 

verilmiş çoxluğun alt və ya üst çoxluğu olan çoxluğun səciyyəvi xassəsini ifadə 

edirlər və onun elementlərinin siyahısını göstərirlər. Yeni çoxluğun elementlərinin 

siyahısını tərtib etmək VI şəklində çalışmaların düzgün icra edilib edilmədiyini 

yoxlamağa imkan verir. Xüsusən verilmiş çoxluğun yeni səciyyəvi xassəsi ilə onun 

məxsusi alt çoxluğunu ayırmağın mümkünlüyünə inanırıq. Misallar: 1) Birrəqəmli 

ədədlər çoxluğu: { }9,8,7,6,5,4,3,2,1,0=A ; bu çoxluğun alt çoxluğunu (B) almaq 

üçün hər hansı əlamət göstərin. B-çoxluğunu siyahı ilə yazın. 2) Dünyanın adı “ya” 

ilə qurtaran qitələri çoxluğu: { }AsiyaAvstraliyaC ,= . Bu çoxluğun D üst çoxluğunu 

almaq üçün hər hansı əlamət göstərin. D çoxluğunu siyahı ilə yazın. 

I-VI şəkildə çalışmaların icrası şagirdləri ancaq səciyyəvi xassələri ilə 

verilən çoxluqlar arasında daxil olma münasibətini müəyyən etməyə aid tapşırıqları 

həll etməyə hazırlayır. Çətinlik olan hallarda çoxluğu siyahı ilə yazmaq imkanı 

olsun deyə əvvəl şagirdlərlə sonlu çoxluqlara aid çalışmalara baxılır. Sonra sonsuz 

çoxluqlara aid çalışmalar nəzərdən keçirilir. Öz səciyyəvi xassələri ilə verilən iki 

çoxluqdan alt çoxluğun seçilməsi, alt çoxluqda hər hansı əlavə xassənin olması ilə 

əsaslandırılır. 

VII. Daxil olma münasibətində olan iki çoxluq səciyyəvi xassələri ilə verilir. 

Şagirdlər verilmiş səciyyəvi xassələri müqayisə etməklə alt çoxluğu tapırlar və hər 

iki çoxluq üçün eyni olan xassələrlə yanaşı hər hansı əlavə xassəni müəyyən 

edirlər. Misallar: İki çoxluq verilir: 

1) Hansı çoxluq digərinin alt çoxluğudur? Alt çoxluğun bütün elementlərinin 

ödədiyi əlavə xassəni göstərin. a) C-qoyunlar çoxluğu; D- qara qoyunlar çoxluğu; 

b) E-bucaqlar çoxluğu; L-iti bucaqlar çoxluğu; c) P-5-ə bölünən tam ədədlər 

çoxluğu; Q-10-na bölünən tam ədədlər çoxluğu. 

2) Bir çoxluğun verildiyi elementlərdən digər çoxluğu təyin edən əlamətlər 

alınmaqla kənar edilən xassələri göstərin, hansı çoxluq digərinin alt çoxluğudur: a) 
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C-küknar ağacları çoxluğu, D- ağaclar çoxluğu; b) cüt ədədlər çoxluğu, F-tam 

ədədlər çoxluğu; c) P- kəsrlər çoxluğu, Q- düzgün kəsrlər çoxluğu. 

VIII. Çoxluqlardan biri səciyyəvi xassə ilə verilir. Buna əsasən şagirdlər 

birinci çoxluğun alt və ya üst çoxluğu olan çoxluğun səciyyəvi xassəsini ifadə 

edirlər. Sonuncu halda iki çoxluğa daxil olan heç olmasa bir əlamət göstərmək 

lazımdır. 1) B çoxluğunu hansı əlamət üzrə qurmaq olar ki, A çoxluğu onun alt 

çoxluğu olsun; a) A – səhradakı çiçəklər çoxluğudur; b) A – 4-ə bölünən 

birrəqəmli ədədlər çoxluğudur. 

2) İkinci B çoxluğunu hansı əlamətə görə tərtib etmək olar ki, o, A 

çoxluğunun alt çoxluğu olsun: a) A – ikirəqəmli ədədlər çoxluğu; b) A- ev 

heyvanları çoxluğu; c) A – dərsliklər çoxluğu. B çoxluğunun bir neçə elementini 

sadalayın. 

3) B çoxluğunu hansı əlamət üzrə tərtib etmək olar ki, AB ⊂ ; C çoxluğunun 

hansı əlamət üzrə tərtib etmək olar ki, CA ⊂ . İki B və C çoxluqlarından hansı 

digərinin alt çoxluğudur; 

a) A – Azərbaycan əlifbasının hərfləri çoxluğudur; 

b) A -15-ə bölünən ədədlər çoxluğudur;  

c) A – sinifdəki şagirdlər çoxluğudur. 

VIII şəklində çalışmaların yerinə yetirilməsi zamanı şagirdlərin cavabları 

birqiymətli olmaya bilər. Məsələn, 4-ə bölünən birrəqəmli ədədlər çoxluğu üçün 

onun üst çoxluğu olaraq birrəqəmli ədədlər çoxluğunu, 4-ə bölünən ədədlər 

çoxluğunu, birrəqəmli cüt ədədlər çoxluğunu, 2-yə bölünən ədədlər çoxluğunu 

göstərmək olar. III-VIII şəkildə çalışmaların icrası nəticəsində şagirdlərdə belə bir 

təsəvvür yaranmamaq üçün ki, ixtiyari iki çoxluq, mütləq daxil olma 

münasibətində olmalıdır, dərsdə iki çoxluqdan heç biri digərinin alt çoxluğu 

olmamasına aid də çalışmalara baxmaq lazımdır. Bunun üçün iki çoxluğun 

kəsişməsinin boş və boş olmayan çoxluq olması hallarına baxılır. Bundan əlavə bu 

nöqteyi nəzərdən cüt-cüt daxil olma münasibətində olan və olmayan ikidən artıq 

çoxluqlara baxılan çalışmalar icra etdirmək faydalıdır. Misallar: Verilmiş 

çoxluqlardan hansı digərinin alt çoxluğudur. 
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a) A – birrəqəmli cüt ədədlər çoxluğu; B – birrəqəmli tək ədədlər çoxluğu; C 

– birrəqəmli ədədlər çoxluğudur. 

b) D – 2-yə bölünən ədədlər çoxluğu; 

E – 6 ya bölünən ədədlər çoxluğu; 

F- 3-ə bölünən ədədlər çoxluğudur. 

c) M – üçbucaqlar çoxluğu; N- düzbucaqlı üçbucaqlar çoxluğu; Q-itibucaqlı 

üçbucaqlar çoxluğu; T- korbucaqlı üçbucaqlar çoxluğu. I-VIII çalışmaları V-VI 

siniflərdə təkcə çoxluq və alt çoxluq anlayışlarının öyrənilməsi zamanı deyil, 

habelə sonrakı mövzuların tədrisi ilə əlaqədar həmin və başqa siniflərdə də yerinə 

yetirilə bilər. III-VIII çalışmaları bir çoxluğun və onun alt və ya üst çoxluqları 

digər çoxluğun elementlərinin müəyyənləşdirilməsinə gətirilir. Bu isə o, deməkdir 

ki, hər dəfə göstərilən çalışmaları icra edərkən şagirdlər ümumiləşirmə və 

xüsusiləşdirmə aparmaq bacarığı və vərdişi qazanırlar. 

Təcrübə göstərir ki, şagirdlərdə verilmiş çoxluqlar arasında (sonlu və 

sonsuz) daxil olma münasibətini müəyyən etmək bacarığı, vərdişi formalaşdır-

mağa, ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin mahiyyətini anlatmağa III, V, VII 

şəklində çalışmaların icrası nəticəsində nail olmaq mümkündür. IV, VI və VIII 

şəkildə çalışmaların yerinə yetirilməsi isə (bir çoxluğun səciyyəvi xassəsindən 

digər çoxluğun səciyyəvi xassəsini qurmaq üçün istifadə olunur) şagirdləri onları 

əvvəldən məlum olan anlayışın tərifinə əsasən digər anlayışın tərifini qurmaq işinə 

hazırlamaqdır. 

3.9.3. V sinfin riyaziyyat proqramında şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf 

etdirmək, artıq bu yaşda əqli priyomları məqsədəuyğun şəkildə öyrənmək üçün 

böyük imkanlar vardır. Əlbəttə məsələ həlli zamanı şagirdlərin riyazi təfəkkürü də 

inkişaf edir. Lakin onlara fikirləşməyi öyrətmək lazımdır. Bu təlimdə çox 

mühümdür. Hər bir mövzu üzrə hesblama vərdişlərin vahid şəkildə birləşdirmək, 

müqayisə və ümumiləşdirmə təfəkkür priyomlarını öyrətməyə diqqət vermək olar. 

Bu məqsədlə müəllim yazı taxtasında və ya ekranda a+425=7042, b+275=506 və 

2c+4c=6c bərabərliklərini təqdim edərək, dəyişənin hansı qiymətlərində onların 

doğru olduğunu soruşur. Bir iki dəqiqə keçdikdən sonra birinci iki misalın cavabını 
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şagirdlər deyir. Üçüncüdə c-in bir sıra qiymətlərində bərabərliyin doğru olduğu 

söylənilir. Bir sıra belə induktiv mühakimələrdən sonra ümumiləşdirmə belə olur: 

c-in ixtiyari qiymətlərində üçüncü bərabərlik ödənir. Sonra həmin bərabərlikləri 

müqayisə edərək şagirdlər belə nəticəyə gəlirlər: birinci iki bərabərliyin hər biri 

dəyişənin bir qiymətində, üçüncü isə onun ixtiyari qiymətlərində ödənilir. Şagirdlər 

həmin misalların fərqi ilə yanaşı ümumi cəhətlərini də göstərirlər. İnduksiya üzrə 

ümumiləşdirməyi öyrətmək məqsədi ilə: “İki ədədin fərqi sıfırla qurtarırsa, azalan 

və çıxılan hansı rəqəmlərlə qurtarmalıdır?” kimi çalışmalara şagirdlərin diqqətini 

cəlb etmək olar. Şagirdlər əvvəlcə komponentlərin 2, 4, 6 ilə, sonra eyni cüt 

rəqəmlərlə, 1,5,7,9,... ilə, eyni tək rəqəmlərlə, nəhayət eyni rəqəmlərlə qurtarmalı 

olduğunu deyirlər. Bundan sonra “Azalan və çıxılanın fərqinin 1 ilə qurtarması 

üçün onlar hansı rəqəmlərlə qurtarmalıdır?” çalışması analoji mühakimə ilə həll 

edilir. 

3.9.4.Aşağı siniflərdə şagirdlərin məntiqi biliklərinin inkişaf etdirilməsi. 

Təlim prosesində şagirdlər bilik almaqla yanaşı, onlara nail olma priyomlarını da 

mənimsəyirlər. Adətən konkret məsələ növünə aid müşahidələrdən başlayaraq daha 

geniş şərtlər sinfinə tətbiq olunan prinsiplərlə qurtarırıq. Bunun üçün şagirdlərlə 

ardıcıl olaraq bir çox məsələlər həll etmək və dərslər sistemi aparmaq lazımdır. 

Əlbəttə, mücərrədləşdirmə, ümumiləşdirmə kimi priyomlar hər bir şagirdin 

qüvvəsinə uyğun deyildir. Lakin təfəkkür priyomlarına sahib olmaq onların ümumi 

inkişafına təsir etməlidir. Belə olduqda təlim həqiqətən inkişaf etdirici funksiyasını 

yerinə yetirə bilər. V-VI siniflərdə şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin 

artırılması ilə yanaşı onların digər məntiqi biliklərinin inkişafına da diqqət vermək 

lazımdır. Bu işin fənlərarası əlaqənin yerinə yetirilməsində böyük əhəmiyyəti 

vardır. Şagirdlərin əqli inkişafında vahid sistem yaradılması pedaqoji elmlərin 

qarşısında duran mərkəzi məsələlərdəndir. Bu problemi şagirdlərdə məntiqi 

mədəniyyətin tərbiyə edilməsilə əlaqələndirməklə daha müvəffəqiyyətlə həll etmək 

olar. Məktəbdə məntiq ayrıca fənn kimi öyrənilmir. Lakin hazırda şagirdlərə 

müəyyən məntiqi bilik və bacarıqlar verilməsi zəruridir. Məktəb dərsliklərindəki 

bir çox tapşırıqlarda məntiqi xarakterli müəyyən əməliyyatlar (isbat etmək, 
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əsaslandırmaq, tərif vermək, təsnifat aparmaq, nəticə çıxarmaq və s.) aparmaq 

tələb olunur. Deməli məntiq elmi fənlərin yüksək səviyyədə mənimsənilməsində 

mühüm rol oynayır. 

Elmlərin riyaziləşdirilməsi, EHM-in müxtəlif sahələrdə tətbiqi, informasiya-

ların daima artması, onların məntiqi işlənməsinin zəruriliyi, mühüm nəticələrdən 

faktların öyrənilməsinə nisbətən metodların mənimsənilməsinə üstünlük vermək-

dən ibarət olan təlimin yeniləşdirilməsi məntiqi biliklərə xüsusi diqqət verilməsinin 

əsas səbəblərindəndir. Deməli şagirdlərin məntiqi biliklərinin yüksəldilməsinə dair 

xüsusi tələblər vardır və bu tələb gələcəkdə daha da artırılaraq məktəbin əsas 

vəzifəsi olacaqdır. Keçən əsrin 70-ci illərində şagirdlərə bəzi elementar məntiqi 

biliklər verilirdi. Lakin bu biliklərdən riyaziyyatın özündə belə tam şəkildə istifadə 

olunmurdu. Digər fənlərdə isə demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Hazırda fənn 

müəllimləri bu və ya digər məntiqi priyomlar haqqında şagirdlərə təsadüfi hallarda 

məlumat verirlər, həm də tədris qarşısında belə məqsəd də qoyulmur. Lakin məntiq 

elementləri açıq şəkildə öyrənilməsə də gizli olaraq hər bir fəndə tətbiq olunur. 

Ayrı-ayrı fənn müəllimlərinin bir-birindən xəbərsiz məntiqi priyomları şagirdlərə 

səthi izah etməsi təcrübəsi lazımsız paralelizmə, vaxtın itməsinə, məntiqi biliklərin 

sistemsiz, qarmaqarışıq verilməsinə, şagirdlərdə müxtəlif məntiqlərin (tarix, 

coğrafiya və s. məntiqləri) olması kimi səhv təsəvvürün yaranmasına səbəb olur. 

İşin bu şəkildə qoyulması isə şagirdlərdə məntiqi mədəniyyət tərbiyə edilməsinə 

kömək deyil, ona ziyan gətirər. Məntiqi mədəniyyət tərbiyəsi sistemi yaradılma-

sının gələcəyi olan əsas yolu belə olmalıdır: şagirdlər üçün zəruri olan minimum 

məntiqi bilik və bacarıqlar müəyyən edilir, bunlar riyaziyyatda daha aşkar şəkildə 

göründüyündən bu fənnin daxilində verərək digər fənlərdə də istifadə olunur. İşin 

belə təşkili lazımsız təkrara yol vermədən tədris vaxtına qənaət etməyə, məntiqi 

istilahların müxtəlif formalarda istifadəsinin qarşısını almağa, məntiqi konkret 

məzmunla bağlamağa gətirən psixoloji maneəni aradan götürməkdə, məntiqin 

ümumi əhəmiyyətini, onun metodlarının universallığını hiss etməkdə, bu biliklərin 

tətbiqini öyrənməkdə, onun təfəkkürün mühüm aləti olmasını başa düşməkdə 

şagirdlərə kömək etməyə imkan verir. Göstərilən sxemi müvəffəqiyyətlə 
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reallaşdırmaq üçün öyrənmə mövzusu kimi ayrılmış məntiqi elementlər üzrə fənlər 

arası əlaqənin, habelə onların riyaziyyat dərslərində öyrənilməsinin metodik 

sistemini dəqiq işləmək lazımdır. Hazırkı məktəb riyaziyyatında şagirdlərə lazımı 

məntiqi biliklər vermək, V-VI siniflərdə belə mədəniyyətin əsasını qoymaq 

imkanları vardır. Keçən əsrin 70-ci illərin dərslikləri və metodik vəsaitlərində bəzi 

mühüm məntiqi anlayışlar (təsnifat, alınma, eynigüclülük, mülahizə, mülahizə 

forması və s.) açıq şəkildə qoyulmuşdur, bəziləri isə xüsusi tədris obyekti kimi 

deyil (təriflər, əqlinəticələr, isbatlar kimi anlayışlar) riyazi materialın öyrənilməsi 

prosesində mənimsənilirdi və hazırda da belədir. Lakin bir qayda olaraq riyaziyyat 

dərslərində qazanılmış məntiqi biliklərdən və bacarıqlardan şagirdlər yalnız 

riyaziyyatın özündə istifadə edirlər, onları digər tədris fənlərinə köçürmürlər, başqa 

vəziyyətlərdə istifadə edə bilmirlər. İlk riyazi təriflərin öyrənilməsi zamanı 

(məsələn, bucaqların, üçbucaqların növlərinə tərif verərkən) şagirdlər üçün onların 

“cins-növ fərqləri” quruluşunu aydınlaşdırmaq və bildirmək lazımdır ki, başqa 

bilik sahələrində də anlayışların tərifləri bu prinsiplə verilir. Nümunə üçün “Düz 

bucaqdan kiçik bucağa iti bucaq deyilir” tərifində “iti bucaq” tərif verilən, “bucaq” 

cins, “düz bucaq” növ fərqi anlayışları olduğu şagirdlərə deyilir. 

Cins və növ fərqlərini göstərməklə tərif vermənin xüsusi nəzərdən keçiril-

məsi bu və ya digər tərifin düzgün ifadə edilməsi ilə yanaşı, baxılan anlayışın 

anlayışlar sistemində yerini göstərməyə, başqa sözlə təsnifat adlanan elmi idrak 

metodunu başa düşməyə kömək edir. Obyekt və hadisələrin öyrənilməsini 

asanlaşdıran təsnifatın insanların nəzəri və təcrübi fəaliyyətində böyük əhəmiyyəti 

vardır. Ondan bütün elmlərdə istfiadə olunur. Lakin şagirdlərin diqqəti təsnifatların 

necə aparılmasına, bunlarla əlaqədar hansı ümumi, konkret məzmundan asılı 

olmayan qaydaların göstərilməsinə, cəlb edilir. V sinfin riyaziyyat kitabında 

bucaqlarına və tərəflərinin uzunluğuna görə üçbucaqların təsnifatına baxılır. Lakin 

bundan sonra VII sinfə qədər bu məsələyə qayıdılmır. Təsnifat anlayışını yalnız 

daxil etmək deyil, onun öyrənilməsini elə təşkil etmək lazımdır ki, bu ümumi 

məntiqi əməliyyatı şagirdlər şüurlu yerinə yetirsinlər və digər tədris fənlərinə 

köçürə bilsinlər. Bütün məktəb fənlərinin o, cümlədən riyaziyyatın tədrisi zamanı 
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hər hansı təklifi isbat etmək tələb olunur. V-VI siniflərdə şagirdlərə isbat etməyin 

nə demək olduğunu öyrətmək lazımdır. Məsələn, “iki düzgün kəsrin hasilinin 1-

dən böyük olmadığını isbat edin” kimi çalışmalardan istifadə etməklə həmin 

siniflərdə isbat etməyin mahiyyətini, habelə zəruriliyini şagirdlərə başa salmaq 

olar. Həndəsə kursunun öyrənilməsinə qədər ən sadə deduktiv əqli nəticələr 

qurmağı öyrətmək mümkündür. Bu həndəsənin teoremlərinin mənimsənilməsinə 

yaxşı hazırlıqdır. İlk teoremlərin isbatında şagirdlərin necə çətinlik çəkdikləri 

məlumdur. Aşağı siniflərdə isbatın aparılmasına hazırlıq digər məktəb fənlərinin 

öyrənilməsinə də köməkdir. Şagirdlərin diqqətini belə bir məsələyə yönəltmək 

lazımdır ki, mühakimələrdə bir təklif digərindən, konkret məzmundan asılı 

olmayaraq onların quruluşundakı əlaqəyə əsasən, alınır. Tamamilə müxtəlif 

məzmunlu, elmin və gündəlik həyatın ayrı-ayrı sahələrinə tətbiq olunan, 

mühakimələr eyni formada ola bilər. Məsələn: 1) Üçbucaq bərabəryanlıdırsa, onun 

oturacağına bitişik bucaqları bərabərdir; ABC üçbucağı bərabəryanlıdır. Beləliklə, 

ABC üçbucağında oturacağa bitişik bucaqlar bərabərdir. 2) Söz-xüsusi ad 

bildirirsə, onda o, böyük hərflə yazılır. “Xəzər” xüsusi ad bildirir. Deməli, “xəzər” 

sözü böyük hərflə yazılır. 

Bu mühakimələr məzmunca müxtəlifdir, lakin eyni bir formadadır: “A –

dırsa onda B-dir; A; deməli B”. Bu ümumi sxem üzrə qurulan bütün mümkün 

mühakimələrdən şərt doğru olduqda doğru nəticələr alınır. 

Beləliklə, aşağı siniflərdən başlayaraq riyaziyyatın təlimi zamanı bu kursun 

əsasında qoyulan məntiqi elementləri müəyyənləşdirmək və riyaziyyatın özündə 

habelə digər fənlərin tədrisində onları tətbiq etmək lazımdır. 

Məktəb riyaziyyatının digər fənlərlə əlaqəli öyrənilməsi zamanı bu fənn 

üçün ümumi olan tərif, təsnifat, nəticə çıxarma, əqli nəticələrin və isbatların 

qurulması kimi məntiqi əməliyyatlardan istifadə etmək faydalıdır. 

3.9.5. V-IX siniflərdə bəzi anlayışların mənimsənilməsi.  Bununla 

əlaqədar ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin öyrənilməsi üçün geniş imkanlar 

vardır. II fəsildə ümumiləşdirmənin və xüsusiləşdirmənin mahiyyətini izah etdik. 

Həmin izahatdan aydındır ki, anlayışın ilk məzmununa onun ixtiyari məzmununa 
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daxil olan xassənin əlavə edilməsi, anlayışın həcmini dəyişmir, yəni onun 

xüsusiləşdirməsinə səbəb olmur. Məsələn, düzbucaqlının tərifinə: 1) ABCD 

düzbucaqlı paraleloqramdır; 2) 090=< A ; 3) 090=< B ; 4) 090=< C ; 5) 090=< D  

(dərslikdə deyilir: bütün bucaqları düzdür) xassələri daxildir. Tərifdən 3), 4), 5) 

xassələrinin kənar edilməsi düzbucaqlı anlayışının ümumiləşdirilməsinə səbəb 

olmur. Çünki, bu xassələr 1), 2)-in nəticəsidir. Eyni zamanda paraleloqramın ilk 

məzmununa “Paraleloqramın bucaqlarından biri düzdür” xassəsinin daxil edilməsi 

bu anlayışın xüsusiləşməsinə - yeni  “düzbucaqlı” anlayışının alınmasına səbəb 

olur. Bununla əlaqədar olaraq qarşıya belə sual çıxır: hər hansı anlayışın ilk 

məzmununa yeni xassə daxil edilməsi onu xüsusiləşdirdiyini (kənar etdikdə isə 

ümumiləşdirdiyini) necə müəyyən etmək olar? Bunun üçün iki yoldan istfiadə 

etmək lazımdır: 1) Daxil edilən xassənin başlanğıc (xüsusiləşdirilən) anlayışın 

xassələrinin nəticəsi olduğunu müəyyən etməli. Bunu etmək mümkün olarsa, onda 

belə nəticə çıxarırıq ki, verilmiş xassənin başlanğıc anlayışın ilk məzmununa daxil 

edilməsi bu anlayışı xüsusiləşdirmir; 2) Başlanğıc anlayışın həcminə daxil olan hər 

hansı obyektlər çoxluğunu (adətən sonlu) seçirik. Bu obyektlər içərisində daxil 

olma xassəsinə malik olanlar olmamalıdır. Məsələn, 33-cü şəkildə A çoxluğu üç 

P1, P2 , P3  paraleloqramlarından təşkil olunmuşdur, B çoxluğu isə düz bucaqları 

olan paraleloqramlardan (P2 və P3) ibarətdir. 

Ümumiləşdirmənin məzmununun, 

ümumiləşdirmə prosesinin və anlayışın 

ilk məzmununa yeni xassələrin daxil 

edilməsi və ya kənar edilməsinin 

təhlili belə nəticə çıxarmağa imkan 

verir ki, anlayışların mənimsənilməsi 

zamanı şagirdlərə ümumiləşdirmə və  

xüsusiləşdirmənin öyrədilməsinə 

aşağıdakı kimi məsələlərin həlli daxil 

olmalıdır.  

V 

M 

A 

P1 
 P2 

B

P3 

     Şəkil 33. 
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1) Anlayışın tərifinə (ilk məzmununa) daxil olan xassələri sadalamaq; 2) 

anlayışın ilk məzmununun (tərifinin) nəticəsi olan xassələri müəyyənləşdirmək və 

sadalamaq. Başqa sözlə anlayışın törəmə məzmunu haqqında təsəvvür yaratmaq; 

3) göstərilən xassələrin eyni zamanda ödənilməsinin mümkün olmadığını 

müəyyənləşdirmək (zidd xassələri göstərmək); 4) xassələrin ziddiyyətsizliyini və 

5) asılı olmadığını müəyyən etmək; 6) bəzi xassələrin daxil və kənar edilməsi 

hallarında anlayışın xüsusiləşdirilməsi və ümumiləşdirilməsinin zəruri və kafi 

şərtini müəyyənləşdirmək; 7) verilmiş iki anlayışdan birinin digərinin ümumiləş-

dirilməsi (xüsusiləşdirilməsi) olduğunu göstərmək. Başqa sözlə bir anlayışın 

tərifini ödəyən obyektlər çoxluğunun digər anlayışın tərifini ödəyən obyektlər 

çoxluğunun alt çoğluğudurmu? Bu suala cavab vermək. 

Konkret məsələlərdə baxılan mövzunun və ya başqa növ məsələnin məqsədi 

aşkar yaxud qeyri-aşkar şəkildə ifadə edilə bilər. Məsələn, V-VI sinif şagirdlərinə 

münasib olması üçün bir qayda olaraq qeyri-aşkar şəkildəki məqsəd açılır. 

Göstərilən növdən olan hər bir məsələdən əvvəl hazırlıq məqsədi ilə seçilmiş 

məsələlər verilə bilər. Verilmiş iki anlayışdan birinin digərinin ümumiləşdirilməsi 

olduğunu müəyyən etməyə aid məsələlərin müəyyən didaktiv funksiyası vardır. 

Onlardan, bu əməliyyatları aparmaq üçün, əhəmiyyətli olan ikisini göstərək: 1) 

Şagirdlər onların vasitəsilə başa düşürlər ki, elə anlayışlar cütü vardır ki, onlardan 

biri digərinin nə ümumiləşməsi və nə də xüsusiləşməsidir; 2) bu növ məsələlərin 

köməyi ilə şagirdlər xassələrin daxil və kənar edilməsi üsullarından fərqli olaraq 

həmin əməliyyatların özlərinə müvafiq üsulu ilə tanış olurlar. Beləliklə, 

ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin öyrənilməsi zamanı, birincisi, daha bir 

məsələ növünü də nəzərə almaq lazımdır. 8) Heç biri digərinin ümumiləşdirilməsi 

(xüsusiləşdirilməsi) olmayan anlayışların müqayisəsinə aid məsələlər. İkincisi, 

məsələlər sistemi anlayışların bütün müvafiq mümkün ümumiləşdirmə və 

xüsusiləşdirmə üsulunu özündə əks etdirməlidir. Ümumiləşdirməyə və 

xüsusiləşdirməyə aid məsələlər sistemi bunlardan əlavə daha iki tələbi ödəməlidir. 

Onlardan birisi anlayışların həcminə çoxluqlar nəzəriyyəsi dilində yanaşmaqdan, 

sonlu çoxluqların müqayisəsinin müvafiqliyi və əyaniliyindən alınır: ümumiləş-
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dirmə və xüsusiləşdirmənin öyrənilməsinə aid məsələlərdə sonlu çoxluqlardan 

geniş istifadə edilməlidir. Digər tələb ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin 

kəsilməz əlaqəsindən və bu əqli əməliyyatların öyrənilməsi üzrə işin vahidliyini 

təmin etməkdən alınır. Deməli anlayışların formalaşdırılması ilə əlaqədar 

ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin öyrənilməsi zamanı dörd tələbi ödəyən 

məsələlər sistemi lazımdır: 1) bu məsələlər sadaladığımız 1) -8) növ məsələlərdən 

ibarət olmalıdır; 2) ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin bütün mümkün müvafiq 

məntiqi üsullarından istifadə edilməlidir; 3) sonlu çoxluqlardan geniş istifadə 

lazımdır; 4) baxılan əməliyyatların təlimi üzrə işin vahidliyi təmin edilməlidir.  

Ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin müvəffəqiyyətlə öyrənilməsinin, 

habelə belə təlim prosesinin öyrənilən materialın mənimsənilməsinə müsbət 

təsirini təmin edən çox mühüm faktor ondan ibarətdir ki, sadaladığımız məsələ 

növlərindən (1-8) hər biri ənənəvi məsələlərin üzvü birləşməsindən (başqa 

formada) ibarət olub, indi böyük məna kəsb edir və daha geniş məqsədli 

məsələlərlə əlaqədardır: anlayışların həcmini müqayisə etməyi öyrətmək, onlardan 

birinin digərinin ümumiləşməsi olub-olmadığını aydınlaşdırmaq. Ümumiləşdirmə 

və xüsusiləşdirmənin öyrənilməsinə aid məsələlər sisteminə verilən dörd tələb 

riyazi anlayışların mənimsənilməsi prosesində göstərilən təfəkkür əməliyyatlarının 

öyrənilməsi metodikasının əsasıdır. Lakin, hər bir anlayışın öyrənilməsi zamanı 

bütün bu tələblərin ödənilməsi nəzərdə tutulmur. 

V-VII siniflərdə həndəsi anlayışların öyrənilməsi zamanı ümumiləşdirmə və 

xüsusiləşdirmənin mənimsənilməsi üzrə aparılan iş “qeyri-aşkar” xarakter daşıyır. 

Belə ki, şagirdlərə ümumiləşmə, xüsusiləşmə, asılı olmamaq, ziddiyyətlilik, nəticə 

kimi istilahlar deyilmir. Bunların əvəzində bu çoxluq genişdir, bu çoxluq dardır, bu 

xassə ödənilə bilər, bu xassə isə eyni zamanda ödənilməyə bilər, xassələrdən biri 

ödənirsə digəri ödənməyə bilər, xassələrdən birinin ödənilməsi o demək deyil ki, 

digəri də ödənir, bu iki xassə eyni zamanda ödənə bilməz, bu xassə ödənildikdə 

digəri ödənə də bilər ödənməyə də ifadələrindən istifadə olunur. Habelə şagirdlər 

riyazi mənası onlara məlum həyatı məna ilə yaxın olan bu xassələr ziddiyyətlidir, 

bu xassələr ziddiyyətli deyil ifadələrindən də istifadə edə bilərlər. Lakin konkret 
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nümunələr əsasında bütün göstərilən ifadələrin mahiyyəti açılmalıdır. Alt çoxluq 

və daxil olma münasibəti anlayışları verildikdən sonra VI sinifdə geniş və dar 

çoxluq anlayışları ilə yanaşı bu çoxluq bu çoxluğun məxsusi alt çoxluğudur, bu 

çoxluq bax bu çoxluğu özündə saxlayır ifadələrindən və uyğun simvolik yazılışdan 

istifadə olunur. Bu zaman V sinifdə çoxluq haqqında keçilənləri təkrar etmək 

lazımdır. İndi həlləri prosesində ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin öyrənilməsi 

təmin edilən məsələlərə baxaq. Bu məqsədlə əyləncəli və cəbr materialından 

istifadə edilən məsələlər mühüm hazırlayıcı rol oynayır: 

1) Elşad eyni zamanda qara və ağ olan dovşan almaq istəyir. Onun tələbi 

təmin edilə bilərmi? 

- Bu məsələni həll edərkən şagirdlər qeyri-aşkar şəkildə xassələrin 

ziddiyyətliliyi ilə tanış olurlar. Onlar başa düşürlər ki, belə dovşan ola bilməz. 

Dovşan qaradırsa, onda o, ağ deyil və əksinə. 

2) 3=
b
a  və 0=ab  şərtlərini ödəyən iki a  və b  ədədləri vardırmı?  

- Bu da əvvəlki məsələdə olduğu kimi xassələrin ziddiyyətliliyini müəyyən 

etməyə aiddir. 

3) 2=
b
a ; 2=ab  şərtlərini ödəyən iki a  və b  ədədləri vardırmı? 

- Şagirdlər belə ədədlərin 2 və 1 ola biləcəyini müəyyən etməklə, onlar 

qeyri-aşkar şəkildə göstərilən xassələrin a  və b  ədədləri üçün ziddiyyətsiz 

olduğunu başa düşürlər. 

4) Şagird əvvəl a) 0=ab , b) a  ədədi b  ədədindən bir vahid çoxdur 

xassələrini ödəyən iki mənfi olmayan tam a  və b  ədədləri axtarır. O, iki belə ədəd 

tapdımı? Şagird göstərilən iki xassəni və daha bir c) 1=+ ba  xassəsini ödəyən iki 

belə mənfi olmayan a , b  tam ədədləri tapa bilərmi? Bu hansı ədədlərdir? Nə üçün 

ədədlər həmin ədədlərdir?  

- Bu məsələ a) və b) xassələrinin asılı olmamasını və eyni zamanda c) 

xassəsinin a), b) xassələrinin nəticəsi olduğunu müəyyən etməyə aiddir. Şagirdlər 

belə nəticə çıxarırlar ki, a), b) xassələrini ödəyən mənfi olmayan tam ədədlər vardır 

(bu xassələr eyni zamanda ödənə bilər), a), b) xassələri ödənirsə c) xassəsi mütləq 
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ödənməlidir. Bu məsələdə qeyri-aşkar şəkildə belə fikir deyilir ki, xassələr 

çoxluğuna onların nəticəsini daxil etmək xüsusiləşməyə səbəb olmur. 

5) a) mn=0, b) m iki vahid n-dən kiçikdir, c) m+n=2 xassəsini ödəyən m və 

n mənfi olmayan tam ədədlərini tapın. Sonra a), b) xassələrini ödəyən ədədləri 

tapın. Nə üçün birinci haldakı ədədlər alındı? 

- Burada şagirdlər qeyri-aşkar şəkildə başa düşməlidirlər ki, kənar edilən 

xassə qalanlarının nəticəsidirsə, onda onun kənar edilməsi ümumiləşməyə səbəb 

olmur. Bu məsələni həll edərkən şagirdləri başa salmaq lazımdır ki, a), c) xassələri 

ödənilirsə, onda b) xassəsi, onun məsələdə göstərilib göstərilmədiyindən asılı 

olmayaraq, mütləq ödənilməlidir. Bu səbəbə görə ikinci halda eyni m və n 

qiymətləri alınır. 

4) və 5) məsələlərini xassələrin ziddiyyətsizliyini müəyyən etmək və hər 

hansı xassənin kənar edilməsi (daxil edilməsi) ilə ümumiləşdirmə və 

xüsusiləşdirmə üçün zəruri və kafi şərtin mənimsənilməsinə də aid etmək olar. bu 

məsələlər, habelə ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin vahidliyi tələbənin 

ödənildiyini göstərir. 

V sinifdə bucağın tənböləni anlayışı öyrənilir. Bucağın tənböləninin 

xassəsinə aid məsələlərə baxaq.  

6. Bucağın tənböləninin tərifindən istfiadə etməklə onun xassələrini 

sadalayın. Aydındır ki, bu məsələ tərifə (anlayışın ilk məzmununa) daxil olan 

xassələrin sayılmasına aiddir. Bu xassələr: 1) Bucağın tənböləni-şüadır; 2) bu 

tənbölən bucağın təpəsindən çıxır; 3) bu tənbölən bucağı yarıya bölür.  

7) a) Bucağın tənböləninin 2) və 3) xassələrini ataq. Onda 1) xassəsini 

ödəyən fiqur bucağın tənböləni olur. Bucaq və bu şərtlə bucağın tənböləni hesab 

edilən bir neçə fiqur çəkin. Nə qədər belə fiqur qurmaq olar? 

- Şagirdlər başa düşməlidirlər ki, bu halda ixtiyari şüa tənbölən ola bilər. 

b) 1) və 2) xassələrini ödəyən fiquru bucağın tənböləni hesab edək. 3) 

xassəsini ataq. Bu halda bucağın tənböləni hesab edilən bir neçə fiqur çəkin. Neçə 

belə fiqur qurmaq olar? Bucağın təpəsindən çıxan hər bir şüa onu yarıya bölürmü? 
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c) Şagird “tənbölən nədir?” sualına belə cavab verir: “Bu bucağı yarıya 

bölən şüadır”. Cavab doğrudurmu? Bucaq və şagirdin tənbölən hesab etdiyi bir 

neçə fiqur çəkin. Şagird neçə tənbölən çəkdi? 1) və 3) xassələri ödənilirsə, 2) 

xassəsinin ödənilməsi məcburidirmi? q) Bucağın tənböləni dedikdə 1), 2), 3) 

xassələrini ödəyən fiqur başa düşməliyik. Bucağın tənbölənini çəkin. Tənbölənin 

tərifində xassələrdən birini atmaq olarmı? Onda həmin anlayış alınarmı? Hansı 

çoxluq genişdir: tənbölənlər çoxluğu yoxsa 2) xassəsini ödəyən şüalar çoxluğu; 

tənbölənlər çoxluğu yoxsa 3) xassəsini ödəyən şüalar çoxluğu? Nə üçün? – 7) 

məsələsini həll edərkən, şagirdlər bucağın tənböləninin ilk məzmununa daxil olan 

hər bir xassənin rolunu başa düşməlidirlər. Onlar anlamağa başlayırlar ki, xassənin 

“itirilməsi” həcmi daha geniş obyektlər çoxluğunu əhatə edən başqa anlayışa gətirə 

bilər. Göstərilən məsələ bir neçə növ funksiyanı yerinə yetirir: onda xassələrin asılı 

olmaması müəyyən edilir, hər hansı xassənin kənar edilməsi və daxil edilməsi ilə 

ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin zəruri şərti haqqında təsəvvür yaradılır. 

Burada şagirdlər qeyri-aşkar şəkildə ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə ilə qarşıla-

şırlar ki, bu da təlimdə həmin əqli əməliyyatların vahidliyi tələbinin ödənilməsi 

deməkdir. Həll prosesində şagirdlər göstərilən hallarda baxılan anlayışın həcminə 

daxil olan bir neçə sonlu obyektlər çoxluğunu təsvir və müqayisə edirlər. Beləliklə 

bu məsələlərdə, qeyri-aşkar şəkildə anlayışlardan biri digərinin ümumiləşməsi 

olub-olmadığı müəyyən edilir. 

IX sinifdə 1  nöqtəvi inikasın öyrənilməsi ilə əlaqədar ümumiləşdirmə və 

xüsusiləşdirmənin mənimsənilməsi üçün geniş imkanlar vardır. Paralel köçürmənin 

öyrənilməsi halı üçün buna baxaq. Hər şeydən əvvəl dərslikdə “fiqurların paralel 

köçürülməsi” anlayışının ilk məzmununun açılması üçün göstərilən xassələrin 

mənimsənilməsinə nail olmaq lazımdır. Odur ki, belə məsələ təklif edirik.  

8) Paralel köçürmə zamanı nöqtələr yerini necə dəyişir. Xassələr ayrıldıqdan 

sonra deyilir ki, paralel köçürmə zamanı: a) bütün nöqtələr eyni bir istiqamətdə və 

b) eyni məsafədə yerini dəyişir. 

                                                 
1  Propodeftik planda çevirmələrlə əlaqədar ümumiləşdirmə VI sinifdə verilə bilər.  
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Fiqurların paralel köçürülməsinin ilk mərhələsində nöqtələrin sonlu 

çoxluğundan istifadə etmək faydalıdır. Bu cəhətdən damalı kağız əmələ gətirən düz 

xətlərin 16 kəsişmə nöqtəsi modelini nəzərdən keçirmək münasibətdir (Şəkil 34.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göstərilən nöqtələr nömrələnərək 1-dən 16-ya qədər ədədlərlə işarə 

edilmişdir. Bu model əsasında ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin öyrənilməsinə 

aid bir sıra məsələlər təklif etmək olar. 

9) 1,2,3 nöqtələri uyğun olaraq 5, 10, 15 nöqtələrinə inikas olmaqla (1→5, 

2 10→ , 3→15) { }3,2,1=F  fiquru { }15,10,5=Φ  fiquruna keçmişdir. Burada fiqurların 

paralel köçürülməsinin birinci və ikinci xassələri ödənilirmi?  

- Bu məsələnin həlli zamanı fiqurların paralel köçürülməsinin ikinci 

xassəsinin birincidən asılı olmadığı müəyyən edilir.  

10) 2→1, 3→4 olmaqla { }3,2=F  fiquru { }4,1=Φ  fiquruna inikas olunur. F-

in Φ -ə belə inikasında fiqurların paralel köçürülməsinin xassələri ödənilirmi?  

- Bu məsələnin həlli belə bir nəticə çıxarmağa gətirilir ki, paralel 

köçürmənin ikinci xassəsi ödənə bilər və bu zaman birinci xassəsi ödənilməyə 

bilər. 

11) { }2,1=F  fiquru { }4,3=Φ  fiquruna iki üsulla inikas olur: a) 32,41 →→ ; 

b) 42,31 →→ . Bu iki inikasdan hansı paralel köçürmədir? Nə üçün? 

 
1 2 3    4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

Şəkil 34. 
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- Bu məsələ fiqurların paralel köçürülməsinin xassələrinin ziddiyətsizliyini 

göstərir.  

12) { }3,2=F  fiqurunu { }7,6=Φ  fiquruna necə inikas etmək olar? Bu halda 

F-in Φ -ə cəmi neçə üsulla inikası vardır. Onlardan neçəsi paralel köçürmədir?  Nə 

üçün paralel köçürmə bütün inikaslara nisbətən azdır? 

- Şagird birinci fiqurun ikinciyə bütün inikaslarının iki paralel köçürmənin 

isə bir olmasını deyir. Həm də qeyd edir ki, inikasların birində birinci xassə 

ödənilmir, paralel köçürmədə isə o ödənilməlidir. Ona görə də paralel köçürmə 

azdır. Şagirdlər başa düşürlər ki, ikinci xassənin birinci ilə tamamlanması 

inikasların sayının azaldılmasına (başqa sözlə xüsusiləşdirməyə) gətirir.  

Beləliklə, 10) və 11) məsələləri ilə birlikdə bu məsələ anlayışın ilk 

məzmununa yeni xassənin daxil edilməsi ilə onun xüsusiləşdirilməsinin zəruri və 

kafi şərtinin müəyyən edilməsinə aiddir. 

13) Şagird deyir ki, paralel köçürmə “birinci fiqurun bütün nöqtələri eyni bir 

məsafədə yerini dəyişməklə başqa fiqura keçməyə deyilir”. Bu fikir doğrudurmu? 

Şagirdin tərifinə əsasən { }11,10,7,6=F  fiqurunun { }13,16,4,1=Φ  fiquruna hansı 

inikasını paralel köçürmə hesab etmək olar: a) 16 → ; 47 → ; 1611→ ; 1310 →  b) 

46 → ; 17 → ; 1311→ ; 1610 → ; c) 16 → ; 47 → ; 1311→ ; 1610 → . Paralel köçürmə 

vasitəsilə birinci fiquru ikinciyə inikas etmək olarmı? Nə üçün? Fiqurların paralel 

köçürülməsinin birinci xassəsini atmaq olarmı?  

Bu məsələ, əvvəlcə göstərdiyimiz məsələ növlərində əks olunmuş, bir neçə 

vəzifəni yerinə yetirir. Birincisi, 10) məsələsi ilə birlikdə anlayışın tərifindən xassə 

kənar etməklə onun ümumiləşdirilməsinin kafi şərtini aydınlaşdırmağa imkan 

yaranır. İkincisi, 12) məsələsi ilə birlikdə ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin 

vahidliyi tələbinin ödənilməsinə kömək edir. Üçüncüsü, bu xassələrin 

ziddiyyətliyini müəyyən etməyə aid məsələdir: Verilmiş fiqurlar konqruyent deyil 

ki, bu da fiqurun paralel köçürülməsi xassəsinə - hər bir fiqur ona konqruyent 

fiqura keçir, ziddir. Bu nəticəyə əsasən birinci fiquru ikinciyə inikas edən paralel 

köçürmə yoxdur. 
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14) Əvvəl göstərdiyimiz iki xassədən başqa paralel köçürmənin hansı 

xassələrini bilirsiniz? 

- Bu məsələ, anlayışın törəmə məzmununa (ilk məzmunun nəticəsindən 

ibarət) daxil edilən xassələrin müəyyən edilməsi və sadalanmasına aiddir. Sonuncu 

məsələdə müəyyən edilmiş xassələrdən münasib şəkildə istifadə etmək üçün onları 

nömrələmək və yazmaq lazımdır. Baxılan halda 3-cü xassəni ayırırıq: “Paralel 

köçürmədə hər bir fiqur onunla konqruyent fiqura çevrilir”. 13) məsələsini həll 

edərkən bu xassə paralel köçürmə yolu ilə verilmiş birinci fiquru ikinciyə inikas 

etməyin mümkün olmadığını müəyyən etmək üçün istifadə edildi. Bununla qeyd 

edildi ki, 1 və 2 xassələri ödənilirsə 3 xassəsi də ödənir (başqa sözlə o birinci iki 

xassənin nəticəsidir). 

15) Vəli dedi ki, fiqurun paralel köçürülməsi bu fiquru digərinə 1 və 2 

xassələrinin ödənilməsi şərti ilə inikas etməkdir. Elşad isə dedi ki, bu “1, 2 və 3 

şərtlərini ödəyən inikasdır”. Bundan sonra onlara { }2,1,5=F  fiqurunu { }4,3,7=Φ  

fiquruna paralel köçürmə yolu ilə inikas etdirmək təklif edilir. Vəli aldı: 75 → ; 

31→ ; 42 → . Elşad 5, 1, 2 nöqtələrini necə inikas etdirdi? Nə üçün o, da həmin 

nəticəni aldı?  

- Bu məsələ ilk məzmuna yeni xassə daxil etməklə xüsusiləşmənin zəruri və 

kafi şərtini müəyyənləşdirməyə kömək edir. Bir fiqurun digərinə inikasının 

müstəqil qurulmasına və çoxluğun daxil olma münasibətindən istifadəyə aid 

məsələlərin böyük faydası vardır. Məsələn, { }6,7,3,2=F  fiqurunun 

{ }14,15,11,10=Φ  fiquruna aşağıdakı şərtlər daxilində inikas etməyi şagirdlərə təklif 

etmək olar: a) bu inikas paralel köçürmə olsun: b) ikinci xassə ödənilməsin, birinci 

xassə ödənilsin; c) 1 xassəsi ödənilməsin, 2 xassəsi isə ödənilsin.  

a) halında F-in Φ -ə inikası çoxluğu – A; b) halında F-in Φ -ə inikası çoxluğu 

– B; c) halında inikaslar çoxluğu – C. Çoxluqlardan hansı digərinin məxsusi alt 

çoxluğudur? BA ⊂ , CA ⊂ , AB ⊂ , AC ⊂ , CB ⊂  münasibətlərindən hansı 

doğrudur?  
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- Bu növ məsələlərin müvəffəqiyyətlə həll edilməsi xassələrin asılı 

olmaması, onların ziddiyyətsizliyi, çoxluqların daxil olma münasibətinin 

şagirdlərin qeyri-aşkar şəkildə daha yüksək səviyyədə başa düşməsini göstərir. 

Nöqtəyə nəzərən simmetriyanın öyrənilməsi zamanı da ümumiləşdirmə və 

xüsusiləşdirmənin mənimsənilməsi üzrə işi analoji qaydada qurmaq olar. VII 

sinifdə qonşu bucaqlara aid materialdan istifadə etməklə ümumiləşdirmə və 

xüsusiləşdirmənin öyrənilməsini müvəffəqiyyətlə təşkil etmək mümkündür. 

Burada qonşu bucaq anlayışının tərifinə (ilk məzmununa) daxil olan aşağıdakı 

xassələri ayırmaq olar: Qonşu bucaqlar: 1) ikidir, 2) cəmi açıq bucaqdır, 3) 

kəsişməsi şüadır. Nəticə xassəsi olaraq (anlayışın törəmə məzmununa daxil olan 

xassə) 4) qonşu bucaqların cəmi 1800-yə bərabərdir xassəsini ayırmaq olar. Burada 

ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin öyrənilməsi üzrə işi bucağın tənböləni və 

fiqurların paralel köçürülməsi halında olduğu kimi qurmaq olar. Qonşu bucaqlar 

anlayışının ilk məzmununa daxil olan xassələrin asılı olmadığını müəyyən etmək 

üçün 1-3 xassələrinin ödənilməsi və ödənilməməsinin bütün mümkün olan halları 

cədvəlindən istifadə etmək məsləhətdir. Cədvəldə ödənilən xassələr “+”, 

ödənilməyən xassələr isə “-” işarələri ilə göstərilmişdir. 

 

№ Xassələr Xassələrin ödənilməsi 

1 Qonşu bucaqlar – ikidir - - - - + + + + 

2 Bucaqların birləşməsi – açıq 

bucaqdır 

- + - + + - + - 

3 Bucaqların kəsişməsi şüadır - - + + + + - - 

 Halların nömrələri 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

7 halı üçün tapşırığı çertyoj çəkməklə yerinə yetirən şagird qeyri-aşkar 

şəkildə üçüncü xassənin ilk iki xassədən asılı olmadığına inanır. 5 halından 7 

halına keçiddən şagirdləri, qonşu bucaqların tərifindən 3 xassəsinin kənar 

edilməsinin anlayışın ümumiləşdirilməsinə (onun həcminin genişlənməsinə) 

gətirdiyini, qeyri-aşkar başa salmaqda istifadə edilə bilir. 7 halından 5 halına 
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keçməklə 3 xassəsinin xüsusiləşdirici rolunu göstəririk. 5 halı üçün çertyoj qonşu 

bucaqların 1-3 xassələrinin ziddiyyətsizliyini, başqa sözlə qonşu bucaqların 

varlığını göstərir. “Qonşu bucaqların qiymətləri cəmi 1800-yə bərabər deyil” 

xassəsini ödəyən qonşu bucaqların olmadığının müəyyən edilməsi bu xassənin 1-3 

xassələrinə zidd olduğunu göstərmək deməkdir. 

Anlayışların öyrənilməsi zamanı ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin 

mənimsənilməsinə verilən yuxarıda göstərdiyimiz tələblərdən istifadə edərək 

müəllim burada baxılmayan anlayışlarla əlaqədar da analoji iş apara bilər.  

3.9.6. Birgə işə aid məsələlər həlli haqqında. Belə məsələlər həllinin 

alqoritmini şagirdlərə öyrətmək təşəbbüsləri vardır. Təcrübi müəllimlərin belə 

işlərlə məşğul olması təbiidir. Bu onu göstərir ki, son 20-25 ildə V-VI siniflərdə 

məsələ həlli metodikasının təkmilləşdirilməsi müəllimlərin diqqətini cəlb edir. Son 

vaxtlar həmin siniflərdə məsələlərin tənliyin tətbiqilə həll edilməsinə daha çox 

üstünlük verilmişdir. Hesab məsələlərinin həlli metodikası ilə əlaqədar yaranmış 

uzun illərin təcrübəsi bu yolla demək olar ki, sıxışdırılmamışdır. Əlbəttə hesab 

məsələlərinin ənənəvi həlli metodikasında müəyyən nöqsanlar vardır. Bunlar 

məsələlərin təcrübədə tətbiq olunmaması, onların təlimin sonrakı mərhələləri ilə 

əlaqələndirilməsi, ayrı-ayrı məsələ növlərinin nümunələr əsasında həll edilməməsi 

və s. dir. Ənənəvi metodikanın bu nöqsanları təlim prosesindən əsasən 

götürülmüşdür. Lakin məsələlərin müxtəlif hesab yolu ilə həlli ilə birlikdə, onun 

həllinin axtarılması (analiz və sintez), şagirdlərdə təfəkkür və nitqin inkişafı üzrə 

ənənəvi işlərdə məktəb təcrübəsindən uzaqlaşdırıldı. Riyaziyyat müəllimləri bu 

nöqsanları, məsələn, bir qədər başqa şəkildə mətnli məsələlərə baxılan, həndəsə 

dərslərində hiss etməyə başladılar. Həndəsə məsələlərinin həlli zamanı şagirdlər 

şərti və nəticəni ayırmağı, məlum və məchul elementlər arasındakı əlaqəni 

müəyyən etməyi bacarmalı, təkcə bu və ya digər alqoritm üzrə hərəkət etmək deyil, 

məsələlərin ənənəvi həlli metodlarının öyrənilməsini düzgün reallaşdıran 

müşahidəçilik, təşəbbüskarlıq, ixtiraçılıq, təfəkkür əməliyyatlarından istifadə və 

başqa faydalı keyfiyyətləri biruzə verməlidirlər. Bəs indi vəziyyət necədir? 

Şagirdləri nümunələr üzrə öyrətmirikmi? Yenə nümunələr əsasında öyrətmə 
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mövcuddur, yalnız tip məsələlərin sayı kifayət qədər azaldılmışdır, şagirdlərin fikri 

fəaliyyətinin inkişaf təcrübəsi nisbətən aşağı səviyyə düşmüşdür. Lakin, şagirdlər 

əvvəllər olduğu kimi məsələ növlərini ayırmağa çalışırlar. Hazırda şagirdlərin 

əksəriyyəti məsələnin həllinə “fərz edək ki, x...” ifadəsi ilə necə başlamağı 

düşünürlər. Bu halda şagirdlər tənliyin köməyi ilə məsələ həllinin alqoritmini 

mənimsəyə bilmirlər. Bir sıra jurnal məqalələrində və metodik ədəbiyyatda ayrı-

ayrı məsələ növlərinin həlli alqoritminin şagirdlərə öyrədilməsini məsləhət 

görürlər. Belə yanaşmada müəyyən ümumiləşdirmə vardır. Hesab məsələlərinin 

analitik və sintetik, başqa sözlə tənliyin tətbiqi və ümumi mühakimə ilə həlli 

məsələsi bu cəhətdən maraqlıdır. Məsələn “işə aid məsələ” növünün tənlik 

qurmaqla və ənənəvi ümumi mühakimə ilə həllini müqayisə etmək olar. Bunun 

üçün aşağıdakı məsələlərdən istfiadə etdik. 

1. İlk 14 gündə zavod 560 paltaryuyan maşın hazırlamışdır, sonra isə hər 

gün 5 maşın çox hazırlamağa başladı. Zavod 20 gündə neçə maşın hazırladı (cavab 

830 maşın) 

2. Qab birinci kranla 20 dəqiqəyə, ikinci kranla isə 30 dəqiqəyə dolur. Hər 

iki kran birlikdə qabı neçə dəqiqəyə doldurar? (Cavab 12 dəq.) 

3. Qab iki kran vasitəsilə 12 dəqiqəyə dolur. Birinci kran ikinciyə nisbətən 

qabı 10 dəqiqə tez doldurur. Kranlar ayrı-ayrılıqda qabı neçə dəqiqəyə doldurar? 

(Cavab 20 dəq, 30 dəq). 

4. Yeni maşın kanalı 8 saata, köhnə maşın isə 12 saata qaza bilər. Yeni 

maşın 3 saat, köhnə isə 5 saat işləyir. Kanalın hansı hisəssi qazılmamış qalmışdır?  

⎥⎦
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⎢⎣
⎡ =−=+=⋅=⋅==
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8
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8
18:1)1 . 

5. Müəyyən sayda maşınların və velosipedlərin birlikdə 35 rolu və 94 təkəri 

vardır. Maşınların və velosipedlərin sayını tapın.  
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⎡
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6. Hazırlanmış ot 180 günə çatar. Hər gün 32 s az ot işlənərsə o, 192 günə 

çatar. Hər gün üçün neçə sent ot hazırlanmışdır? 
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- Şagirdlərin həlli: 1) bir günə hazırlanmış ot 1:180=
180

1  (hissə); 2) bir günə 

işlədilməli olan ot: 1:192=
192

1 (hissə); 3) 32 sentner ota düşür 
2880

1
192

1
180

1
=−  

(hissə); 4) hazırlanmış bütün ot 32:
2880

1 =92160 (s); 5) bir gün üçün 

hazırlanmışdır. 92160:180=512 (s). 

Lakin aşağıdakı həlli onlar düşünə bilmişlər: 1) hər gün 32 s az işlənərsə nə 

qədər ota qənaət edilər? )(576032180 s=⋅ ; 2) Qənaət edilən ot neçə günə çatar? 192-

180=12 (gün). 3) Hər gün neçə sent ot işlənərdi? 5760:120=480 (s); 4) Hər gün 

üçün neçə sent ot hazırlanmışdır? 480+32=512 (s); 5) Cəmi nə qədər ot 

hazırlanmışdır? 92160180512 =⋅  (s). Tənasüblə həll:  

)(92160180512;)(512)32(192180 ssxxx =⋅=⇒−= . 

Şagirdlər hesab məsələlərini tənlik qurmaqla da həll edə bilməlidirlər. Bunu 

həmin məsələlərin həllində ən ümumi yol hesab etmək olar. lakin şagirdlərin 

məntiqi mühakimələrinin inkiaşf etdirilməsinə daha çox üstünlük vermək lazımdır. 

Göstərilən məsələləri tənliklə həll etməyə ehtiyac yoxdur. Bu da 

ümumiləşdirmədir. I-VI siniflərdə şagirdlərin məntiqi mühakimələrini inkişaf 

etdirən məsələlərə hazırki dərsliklərdə o qədər də əhəmiyyət verilməmişdir. Bu 

cəhətdən Türk litseyindəki işlərdən istifadə etmək lazımdır. 

3.9.7. V-VI siniflərdə anlayışların formalaşdırılmasının bir yolu. Bu 

məqsədlə iş apararkən şagirdləri tədricən dəqiq tərif verilməyən, bəzi məntiqi 

priyomları mənimsəməyin zəruriliyinə gətirmək olar. Məktəbdə apardığımız 

esperimentlər bu işin faydalı olduğunu göstərdi. Qabaqcıl müəllimlər bu 

təcrübədən istfiadə edirlər. 

Əvvəlcə V-VI siniflərdə propedevtik daxil edilə bilən bəzi anlayışların 

mühüm əlamətlərinin öyrənilməsinə aid çalışmalara nümunələr göstərək: 

1) M nöqtəsi BAC bucağının AB tərəfi üzərindədir. Bu nöqtənin BAC 

bucağına daxil olduğu doğrudurmu? 

2) M nöqtəsi BAC bucağının nöqtələri çoxluğuna daxildir. Bu nöqtənin AB 

şüası üzərində olduğunu hökm etmək olarmı? 
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3) Mülahizələr doğrudurmu? a) düz bucaqdan kiçik hər bir bucaq iti 

bucaqdır; b) düz bucaqdan böyük hər bir bucaq kor bucaqdır? c) açıq bucaqdan 

kiçik hər bir bucaq kor bucaqdır; q) kor bucaqdan kiçik hər bir bucaq iti bucaqdır; 

d) hər bir iti bucaq açıq bucaqdan kiçikdir; e) açıq bucaqdan kiçik hər bir bucaq iti 

bucaqdır. Bu hallarda müsbət cavablar müvafiq anlayışların təhlili ilə, mənfi 

cavablar isə misallar göstərməklə əsaslandırılır. 

Mənfi ədədlərin daxil edilməsi və tam ədədlər üzərində əməllərin 

öyrənilməsi zamanı məntiqi xarakterli çalışmalar daha çox ola bilər. Əsas təlim 

məsələlərinə ziyan vurmadan, əksinə isə bir qədər də başqa cür yanaşmaqla, onu 

daha yaxşı həll etməyə kömək etməklə, ryiazi anlayışların məntiqi quruluşuna daha 

dərindən daxil olmaq üçün zəmin hazırlamaq olar. Belə çalışmalara nümunələr 

göstərək. 

1) Məlumdur ki, Na∈ . Hökm etmək olarmı ki, Za∈  (hə, çünki, ZN ⊂ );  

2) Za∈  şərtindən Na∈  alınırmı? (yox, 10−=a  ola bilər); 

3) Na∉  isə Za∉ . Bu doğrudurmu? (yox, 5−=a  ola bilər). 

4) Mülahizə doğrudurmu: Za∈  isə onda a  ya natural ədəddir, ya natural 

ədədin əksidir, yaxud da sıfırdır” 

5) Doğrudurmu: a) natural 37 ədədindən böyük hər bir ədəd müsbətdir; b) 

hər hansı müsbət ədəddən böyük hər bir ədəd müsbətdir; c) 10-dan kiçik müsbət 

ədəd varlıq; q) ondan kiçik hər bir ədəd müsbətdir?; d) həmişə ixtiyari kiçik tam 

müsbət ədəd götürmək olar; e) hər hansı mənfi ədəddən kiçik ədəd mənfi ədəddir; 

j) sıfırdan böyük olmayan ədəd mənfi ədəddir? 

6) a  ədədinin modulu b  ədədinin modulundan böyükdürsə, onda ba > . 

Hansı şərt daxilində bu təklif: doğru və yalan mülahizədir? 

Çoxluqların kəsişməsi və birləşməsi anlayışları üzrə də analoji çalışmalar 

təklif etmək olar. 

7) AxCBA ∈=∩ , . Doğrudurmu: a) x B-yə daxil ola bilər; b) x C-yə daxil 

ola bilər; c) x B-yə daxil ola bilməz; ç) x C-yə daxil ola bilməz; d) x C-yə daxil 

olmaya bilər; e) x B-yə daxil olmalıdır; ə) x C-yə daxil olmalıdır. 
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8) Məlumdur ki, CxCBA ∈=∩ , . Doğrudurmu: a) Ax∈ ; b) Bx∈ ; c) Ax∉ ; 

ç) Bx∉ ; d) BxAx ∈∈ , ?  

Əvvəl göstərilən inkişaf etdirici funksiyalardan əlavə şagirdləri, qoyulmuş 

suala cavab verərkən hər hansı şərt qəbul etməyin zəruriliyini, inandırmağa aid 

çalışmalar yerinə yetirmək lazımdır. 

1. e düz xətti üzərində P nöqtəsi verilmişdir. Aşağıdakı şərtlər daxilində P 

nöqtəsinə uyğun ədəd göstərmək olarmı: a) e düz xətti üzərində müsbət istiqamət 

göstərilmişdir; b) müsbət istiqamət sçeilmiş və sıfıra uyğun nöqtə göstərilmişdir; c) 

sıfıra uyğun nöqtə və vahid parça seçilmişdir. 

2. Seçilmiş müsbət istiqamətli e düz xətti üzərində aşağıdakı şərtlər 

daxilində P nöqtəsinin vəziyyətini göstərmək olarmı: a) ona 6 ədədi uyğundur; b) 

hesablama başlanğıcı və P nöqtəsinin koordinatı məlumdur; c) hesablama 

başlanğıcı, vahid parça və P nöqtəsinin koordinatının modulu məlumdur; ç) 

hesablama başlanğıcı, vahid parça və P nöqtəsinin koordinatı məlumdur. 

Düz xətt üzərində koordinatına əsasən nöqtəni göstərmək mümkün olması 

üçün hansı şərt lazımdır? Doğrudurmu: a) verilmiş ədədə düz xəttin nöqtəsinin 

uyğun olması üçün vahid parçanı vermək zəruridir; b) verilmiş ədədə düz xəttin 

nöqtəsini uyğun qurmaq üçün vahid parçanı bilmək kafidir. 

Müstəvi üzərində koordinatlar sistemini daxil edərkən, yenidən təkcə bir sıra 

riyazi təkliflərin müəyyənliyi üçün şərt qəbul etməyin zəruriliyini şagirdlərin 

nəzərinə çatdırmaq deyil, habelə başqa şərt qəbul etməklə doğru mülahizənin yalan 

olduğunu (və ya tərsinə) göstərməyə imkan yaranır. 
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1. Üzərində müsbət istiqamətlər seçilmiş iki qarşılıqlı perpendikulyar düz 

xətti koordinat oxları qəbul edilmişdir (Şəkil 35). Mülahizələr doğrudurmu: a) 

nöqtənin ikinci koordinatı müsbətdirsə, onda nöqtə Ox oxundan yuxarıda yerləşir 

(hə); b) nöqtə Oy oxundan sağda yerləşirsə, onda onun hər iki koordinatları 

müsbətdir (yox, məs: P, M, şəkil 36); c) nöqtənin birinci koordinatı müsbətdirsə, 

onda bu nöqtə Oy oxundan sağda yerləşir (hə); ç) nöqtənin birinci koordinatı mənfi 

deyilsə, onda bu nöqtə Oy oxundan sağda yerləşir (yox, məs B, O, F, şəkil 36). 

2. Hansı şərtlər daxilində mülahizə doğru olar: “Verilmiş iki koordinata 

əsasən həmişə müstəvinin yeganə nöqtəsini göstərmək olar” (oxların istiqamətləri 

və vahid parça verildikdə). Həmin çertyojda oxların birinin və ya hər ikisinin 

istiqamətini əksinə dəyişib əvvəlki suallar və onların cavablarına baxdıqda şərtlə 

razılaşmanın zəruriliyi daha yaxşı hiss edilir. Əyanilik üçün tamaşaçı zalının iki 

variantdan ibarət planından (sıralar və yerlərin müxtəlif şəkildə nömrələnməsilə) 

istifadə etmək olar. Təklif edilən suallar şagirdlərin ümumiləşdirmək qabiliyyətinin 

inkişafı üçün nəzərdə tutulur. Müəllimdən lazımı anda sinfin səviyyəsindən asılı 

olaraq bir sıra yönəldici suallar qoymaq tələb olunur.  

3.9.8. Ədəd anlayışı. Hazırki proqram və dərsliklərdə cəbr kursu ənənəvi 

məzmunlu – metodik xətlərlə qurulur: Ədədi, funksional, alqoritmik, xətti tənliklər 

və bərabərsizliklər, xətti cəbri çevirmələr. Cəbr kursunun aparıcı xətti ədədlərdir. 

Bütün qalan xətlər ona əsaslanaraq, onun ətrafında qurulur. Yalnız ədədi elementar 

funksiyalara baxılır. Tənliklər və bərabərsizliklər tapılması lazım gələn məchul 

ədəd daxil olan ədədi münasibətlərin müəyyən növü kimi şərh olunur. Alqoritmik 

və cəbri çevirmələr hesab əməllərinin məlum qanunları və xassələrinə əsaslanır. 

Bir qayda olaraq izahatlar deduksiyanın rolunu müntəzəm olaraq artırmaqla 

konkret-induktiv metodla, daxil edilən anlayışları motivləşdirən və ümumiləşdirici 

riyazi mücərrədləşdirmənin real əsaslarını nümayiş etdirən praktik məsələlərə 

söykənməklə aparılır. Ədəd haqqında söhbətə mənfi olmayan tam 0,1,2,3,... 

ədədlərdən başlamaq lazım gəlir. Bu çoxluğu N0-la işarə edək. N0-da toplama və 

vurma əməlləri və yx <  münasibəti vardır. Şagirdlər ilk dəfə kəsr və mənfi 

ədədlərlə qarşılaşdıqda bunu hiss edirlər. Onlar “nə qədərdir” sualına “sıfır” və ya 
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“boş çoxluqdur” (evdə neçə fil var?) cavabını verə bilərlər. Deməli, “boş” çoxluq 

adlanan sıfır natural ədədlərlə birlikdə N0-a daxildir. Sonlu çoxluqların, yəni 

“hesabi” çoxluqların sayını işarə etmək üçün N0- dan götürülmüş ədədlər 

kifayətdir. Mövcud ədəbiyyatda N0- dan olan ədədlər “natural ədədlər və sıfır” və 

ya “mənfi olmayan tam ədədlər” adlanır. Ədəd anlayışının ümumiləşdirilməsinin 

mərhələləri ardıcıllığı ilə şagirdləri tanış etmək zəruridir. 

Müəllim şagirdlərə təlimin müvafiq mərhələsində ədəd anlayışının inkişafı 

və genişlənməsi ilə əlaqədar lazımi məlumatı verə bilməsi üçün aşağıdakı sxemi 

yaxşı bilməlidir. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pedaqoji universitetlərin cəbr kursunda tələbələrə bu barədə məlumat verilir. 

Təmiz cəbri nöqteyi nəzərdən ümumiləşdirmənin təbii sırası 1) →  2) →  3) →  4) 

yolu ilə gedir. Bu ümumiləşdirmə cəbri ədədlərdə qurtarır. Məktəbdə isə 

ümumiləşdirmə 1) → 5) →  3) → 7) → 8) yolu ilə gedir. Məktəb təcrübəsində 

ədədlərin təlimi haqqında yaranmış metodikanın ümumiləşdirmə nöqteyi nəzərdən 

 
Mənfi olmayan tam ədədlər 

Tam ədədlər Mənfi olmayan 
rasional ədədlər
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müəyyən nöqsanları vardır. Şagirdlərə ədədi siniflər (N, Z, Q, R, K) arasındakı 

münasibətlər öyrədilmir. Ədəd anlayışının inkişafı ideyasını şagirdlər başa düşmür, 

çünki bu ideyanın aydınlaşdırılmasına kifayət qədər fiikr verilmir. Ənənəvi 

öyrənmənin obyekti ədədi çoxluqların tərtib münasibəti deyil, ədədlərin özüdür. 

İnsan fəaliyyətinin ən sadə tələblərinin inikası kimi natural ədədlər anlayışı 

mədəniyyətin başlanğıcında yaranmışdır. Təbii olaraq ədəd haqqında müasir təlim 

də natural ədədlər hesabına əsaslanır. Bu təlimin sonrakı şaxələnməsi natural 

ədədlər çoxluğunun 

RQZN ⊂⊂⊂                                                     (1) 

sxemi üzrə genişlənməsindən ibarətdir. Uzun illər məktəbdə (1) sxemindən fərqli 

olaraq ədədlərin inkişaf tarixinin ardıcıllığı saxlanılmışdır. Belə ki, kəsrlər mənfi 

ədədlərdən bir qədər əvvəl meydana gəldiyindən çox vaxt məktəbdə bu tarixi 

ardıcıllıq əsas götürülmüşdür. Son vaxtlar RQQN ⊂⊂⊂ 10  ( 1Q - müsbət rasional 

ədədlər) “tarixi sxem” öz yerini “məntiqi” adlanan (1) sxeminə vermişdir. Lakin 

ədəd anlayışının məktəbdə öyrənilməsində tarixiliyə yoxsa məntiqiliyə üstünlük 

verilməsi məsələsində müxtəlif fikirlər yenə də mövcuddur. Biz məntiqi sxemə 

üstünlük veririk. 

Ədədi çoxluqların genişləndirilməsinin qurulması dörd şərti ödəməlidir. Fərz 

edək ki, A çoxluğu B çoxluğuna qədər genişlənməlidir. Onda həmin dörd şərti belə 

ifadə etmək olar. 

1) A çoxluğu B-in alt çoxluğudur ( BA ⊂ );  

2) A çoxluğunda ödənilən bütün əməllər B-də təyin olunur; 

3) B-də ödənilən əməl A-da ödənilməyə bilər; 

4) A çoxluğunun 1)-3) şərtlərini ödəyən bütün mümkün genişlənmələri 

içərisində B genişlənməsi “minimal” olmalıdır. Bu şərtlər başqa anlayışların 

ümumiləşdirilməsində də ödənilməlidir. 

Əvvəlcə mənfi tam ədədlərə, sonra isə 1) →  2) →3) →4) yolunda qırıqlıq 

əmələ gətirən kəsr ədədlərə keçmək ədəd anlayışının ümumiləşdirilməsinin təmiz 

cəbri konsepsiyasıdır. 
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Ədədlərin ilk yazılışında, konkret misallar üzərində, çıxmanın və sıfırdan 

fərqli ədədə bölmənin mümkünlüyü üçün, genişlənmənin zəruriliyini şagirdlərə 

başa salmaq mümkündür. Toplama və vurmanın əsas xassəsinin dəyişmədiyi belə 

genişlənmənin qurulması da aşkardır. Lakin bu fikir, şagirdlər minimal genişlən-

mənin mahiyyətini, varlığını və yeganəliyini anladıqda əhəmiyyətli olur. Aşağı 

siniflərdə “kiçik ədəddən böyük ədədi çıxmaq olarmı?” sualı şagirdləri 

maraqlandırır və müəllimin ustalığı sayəsində mənfi ədədlər üzərində əməllərin 

mənimsənilməsinin əsası qoyulur. “3-ü yarıya bölmək olarmı?” sualı daha təbii 

görünür. Normal 6 yaşlı uşaq “Üç almanı iki nəfərə bölmək” kimi konkret 

misallardan istifadə etməklə müəllimin köməyi olmadan bu məsələni həll edə bilər. 

Odur ki, çox vaxt ədədlərin 1) →  5) →  3) →  7) ardıcıllığında öyrənilməsi müvafiq 

sayılır. Ədəd anlayışının ümumiləşdirilməsinin birinci 1) →  5) addımı mənfi 

olmayan tam ədədlərin { }...,3,2,1,00 =N  yazılışını müsbət kəsr ədədlərə tamam-

lamaqdır. Nəticədə bütün mənfi olmayan 0Q  rasional ədədləri alınır. İxtiyari 0Qx∈  

ədədini Nnzm
n
mx ∈∈= ,, 0  kəsri şəklində yazmaq olar. lakin eyni bir ədədi sonsuz 

sayda kəsr şəkildə göstərmək mümkündür. Məsələn, ...
33
22

9
6

3
2

=== . Bəzən də 

ədədlər onluq kəsr şəklində yazılır: 0,25=0,250=
4
1 . Ədədləri faizlə də ifadə etmək 

olar: 25%=0,25=
4
1 . Şagirdlər ümumiyyətlə “ədəd” və “kəsr ədəd” arasındakı fərqi 

yaxşı bilməlidirlər. Onlar 0,40; 
100

0 ; 0,4; 
3
6 ; 0; 

5
2 ; 

5
3 ; 0,33 yazılışını gördükdə 

aşağıdakı suallara cavab verə bilməlidirlər: 1) burada neçə müxtəlif ədəd 

yazılmışdır? (beş), 2) onlardan neçəsi kəsr ədəddir? (üçü); 3) neçəsi tamdır? (ikisi) 

Ədədlə əlaqədar ümumiləşdirmənin dilini düzgün tətbiq etmək üçün ədədlə 

onun yazılışı üsulları arasındakı fərqi aydın başa düşmək lazımdır. Məsələn, 

məxrəci 2 olan adi kəsrlər çoxluğu ilə, məxrəci 3 olan adi kəsrlər çoxluğunun ortaq 

ünsürləri yoxdur. Lakin Qa∈  ədədlərinin 2 məxrəci ilə kəsr şəklində yazılmış A 
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ədədlər çoxluğu və 0Qb∈  ədədlərinin 3 məxrəcilə kəsr şəklində yazılmış B ədədlər 

çoxluğunun mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğu 0N -dan ibarət kəsişməsi vardır. 

Konkret misalları ümumiləşdirərək şagirdlərə deyilir ki, vahiddən kiçik 

ədədlər düzgün kəsrlə ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

8
5,

8
7 , vahiddən böyük və ya vahidə bərabər ədədlər isə 

düzgün olmayan kəsrlə ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ = 1

8
8,

8
23  yazılır. Burada hər hansı nəzəriyyədən deyil, 

uyğun dildən istifadə adəti yaratmaqdan söhbət gedir. Budur məktəbdə kök salınır 

“qarışıq ədəd” və ya “qarışıq kəsr” istilahının işlədilməsilə əlaqədar çətinlik 

yaranır. Belə ki, düzgün və düzgün olmayan kəsrlər kəsrin xüsusi növləridir. Lakin 

qarışıq kəsr ,,,,, nmNnmk
n
mk <∈  şəkildə ifadədir, deməli o, kəsr deyildir. 

Təlimin müvafiq mərhələsində yeni ədədlərin daxil edilməsinin ümumi 

metodikasını vermək üçün hər şeydən əvvəl baxılan anda bütün ədədlər 

çoxluğunun kifayət olmadığını, beləliklə isə onu genişləndirməyin zəruriliyini 

göstərmək lazımdır. Bu məqsədlə adətən xüsusi olaraq seçilmiş məsələyə baxılır. 

Məsələn, +Q  çoxluğunun kifayət olmadığını, mənfi ədədlərin daxil edilməsinin 

zəruriliyini göstərmək lazımdırsa “Qayıq çay ilə bir nöqtədən a  km aşağı getdi, 

sonra isə qayıdıb b  km yuxarı gəldi. Hazırda qayıq haradadır?” kimi məsələyə 

baxmaq olar. Bu məsələnin həlli qayığın məntəqədən müəyyən istiqamətdə (çay 

üzrə aşağı) məsafəni göstərən (km ilə) bax −=  fərqinin hesablanmasına gətirilir. Q 

rasional ədədlər çoxluğunun kifayət olmaması və yeni irrasional ədədlərin daxil 

edilməsinin zəruriliyi adətən ölçmə (ölçülən kəmiyyətin vahid parça ilə ortaq 

ölçüsü olmadığı halda) və kvadrat kök alma (tam kvadrat olmayan müsbət rasional 

ədəddən) ilə əsaslandırılır. Bu məsələlərdən birincisi praktik, ikincisi riyazidir. 

Asanlıqla göstərmək olar ki, birinci ikinciyə gətirilir. Vahid kvadrata baxılır. Onun 

diaqonalının ölçülməsi tam kvadrat olmayan ədəddən kvadrat kök alma ilə 

birgüclüdür (rasional olmayan 2 ). Burada da həll edilə bilməmək halı Q 

çoxluğunun genişləndirilməsi yolunu bizə göstərir. Nəticədə dövrü olmayan sonsuz 

onluq kəsri irrasional adlanan yeni ədəd qəbul etməklə rasional Q ədədlər 
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çoxluğunu J irrasional ədədlər çoxluğu ilə tamamlayıb həqiqi R ədədlər çoxluğunu 

alırıq ( JQR ∪= ). Beləliklə, sonsuz onluq kəsr şəklində göstərilə bilən həqiqi ədəd 

anlayışına gəlirik. Bu kəsr dövrüdürsə, onda həqiqi ədəd rasionaldır, o dövrü 

deyilsə, onda həqiqi ədəd irrasionaldır. 

Ən qədim dövrlərdə əşyaların sayılmasından, həqiqi, kompleks və 

kvaternionların yaranmasına qədər ədəd anlayışının inkişafından danışarkən, ədəd-

lərin, vektorların və çoxhədlilərin elementar xassələri əsasında alman riyaziyyatçısı 

F.Q.Frobenusun nəticələrinə görə demək olar ki, bu anlayışı daha ümumiləşdirmək 

mümkün deyil. Deməli ədəd anlayışının son ümumiləşdirilməsi kvaternionlardır. 

Bu haqda daha ətraflı məlumatı [177] –dən götürmək olar. 

Beləliklə, praktikanın tələbi və riyazi nəzəriyyələrin inkişafı nəticəsində 

ədəd anlayışı inkişaf etmiş və yeni ədədlər yaranmışdır. Ədədlərin ilk praktik 

tətbiqi əşyaların sayılması olmuşdur. Bunun üçün müsbət tam ədədlərdən istifadə 

olunmuşdur. Uzunluqların ölçülməsi və ticarət hesablamalarında müsbət tam 

ədədləri bir-birinə bölmək lazım gəlmişdir. Bu zaman bölmənin nəticəsi həmişə 

tam ədəd olmamışdır. Odur ki, kəsr ədədlərə təlabat yaranmışdır. Bir müsbət 

rasional ədəddən digərini çıxmağın həmişə mümkün olması üçün mənfi rasional 

ədədləri daxil etmək lazım gəlmişdir. Bütün rasional ədədlər ehtiyatı belə əmələ 

gəlmişdir. Bütün rasional ədədlər ehtiyatı belə əmələ gəlmişdir. Mənfi ədədlərin 

yaranmasından xeyli əvvəl müəyyən edilmişdir ki, kvadratın diaqonalının onun 

tərəfinə nisbəti rasional ədəd deyil. İrrasional adlanan yeni ədədin daxil edilməsi 

zəruri olmuşdur. Bütün həqiqi ədədlər çoxluğu belə yaranmışdır. Mənfi ədədin cüt 

dərəcədən kökünün həqiqi ədəd olmaması və bəzi başqa praktik tələblər kompleks 

ədədlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Ədəd anlayışının inkişafının son mərhələsi 

onun kvaternionlar riyaziyyatın daxili inkişafının nəticəsidir. 

Ədəd anlayışınının inkişafı ilə əlaqədar ümumiləşdirmələri şagirdlərə izah 

etdikdən sonra qeyd etmək olar ki, ayrı-ayrı ədədlərin maraqlı xassələri vardır: bəzi 

ədədlərin rəqəmlərinin yerini dəyişdikdə alınan ədədin kvadratı əvvəlki ədədin 

kvadratının rəqəmlərinin yerini dəyişməklə alınan ədəddir. 
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Budur: 122=144, 212=441; 132=169; 312=961; 1022=10404, 2012=40401; 

1122=12544, 2112=44521; 1222=14884, 2212=48481; 1132=12769, 3112=96721 və 

s. Deməli, belə ədədlər sonsuz saydadır. Odur ki, lazımi ümumiləşdirmə aparmaq 

olar.  

{ 20...01
n

 ( n  natural ədəddir) ədədinə baxaq.  

{ ( ) { {40...040..0141041021020...01 122212

nn

nnn

n
=+⋅+=+= +++  

Rəqəmlərin yerini dəyişməklə alınan  

{ 10...02
n

 ədədinin kvadratı isə  

{ ( ) { { 10...040...041104104110210...02 122212

nn

nnn

n
=+⋅+⋅=+⋅= +++ -dir. 

Analoji olaraq  

{ ( ) { { 90...060..0131030...01
212

nn

n

n
=+= +  və { ( ) { { 10...060...09110310...03

212

nn

n

n
=+⋅= +  

Daha bir ümumiləşdirmə  

{ ( ) { { 40...0440...012141044101212101120...011 122212

nn

nnn

n
=+⋅+⋅=+⋅= +++ ;  

{ ( ) { { 1210...0440...04121104410411102110...02 242222

nn

nnn

n
=+⋅+⋅=+⋅= +++  

Başqa ümumi nəticələri də analoji qayda ilə almaq mümkündür. 

3.9.9. Cəbr kursunda əməl anlayışının formalaşdırılması. Şagirdlərin 

məntiqi düşünmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədilə əməl və qrup 

anlayışları ilə əlaqədar ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə aparmağı öyrətmək 

zəruridir. Bununla əlaqədar çoxluqlar nəzəriyyəsi elementlərindən də istifadə olun-

ması təbiidir. Əməl və qrup anlayışlarının bu məqsədlə seçilməsi onların müvəf-

fəqiyyətlə formalaşdırılması prosesində ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin 

müxtəlif səviyyədə ardıcıl istifadə edilməsi imkanı ilə əlaqədardır: 1) bu 

anlayışların propedevtikası; 2) xüsusi hal – kommutativ əməl üçün və 3) ümumi 

şəkildə həmin anlayışların formalaşdırılması. 
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Əvvəl ümumi əməl anlayışının propedevtikası üzrə işin xarakteri və 

məzmununa baxaq. Verilmiş M çoxluğunun hər bir nizamlı cütünə bu çoxluğun 

yeganə üçüncü elementini qarşı qoyan qaydaya həmin çoxluqda əməl deyilir. 

Müxtəlif ədədi çoxluqlarda dörd hesab əməli, qüvvətə yüksəltmə, ƏBOB və 

ƏKOB, ədədi orta, çoxhədlilər və kəsrlər çoxluğunda toplama və vurma, funksiya 

və s. cəbr kursunda öyrənilən əməllərdir. Əməl anlayışının propedevtikası üzrə 

işimiz verilmiş çoxluğun iki elementini həmin çoxluğun üçüncü elementinə qarşı 

qoyan qaydanı, verilmiş çoxluğun bütün elementləri üçün genişləndirilə bildiyini 

müəyyən etməkdir. Əməl və onun verilmə üsullarına məktəb riyaziyyatının 

öyrənilməsinin bütün mərhələlərində qeyri-aşkar şəkildə baxılır. 9-illik məktəbdə 

əldə olunan faktik ümumiləşdirilməsinə və əməl anlayışının tərifi, habelə verilmə 

üsullarını nəzərdən keçirməyə tam imkan vardır. Bu zaman şagirdlərdə yaranmış 

bütün əməllərin mütləq kommutativ olması haqqındakı səhv fikir nəzərə alınır. 

Odur ki, əməl anlayışı iki mərhələdə öyrənilir. Şagirdlərin öyrəndikləri konkret 

kommutativ əməl haqqındakı ehtiyatlarından istifadə etməklə, belə əməllərə aid 

misallara baxmaqla bu anlayışın mühüm xassələrini müəyyən etmək və onun 

tərifini qurmaq olar. Bu zaman hər hansı çoxluqdan götürülmüş elementlərin 

ardıcıllığının mühüm olduğu əvvəlcədən qeyd edilmir. Şagirdlərlə əməlin 

verilməsinin müxtəlif üsullarına baxmaq, təqdim edilən çalışmaların müxtəlifliyi-

nə, müstəqil işlərin təşkilinə, materialın şüurlu mənimsənilməsinin yoxlanmasına 

imkan yaradır. Kommutativ olmayan əmələ aid misallara baxdıqdan sonra ümumi 

əməl anlayışının tərifi ifadə edilir. Hər hansı çoxluqda üç xassə [1) iki elementə 

müəyyən qayda üzrə üçüncü element qarşı qoyulur, 2) bu element yeganədir, 3) o, 

həmin çoxluğa daxildir] eyni zamanda ödənilərsə, onda həmin çoxluqda əməl 

verilmişdir. Verilmiş çoxluğun iki elementi üçün baxılan qayda üzrə həmin 

çoxluğun heç bir elementi ilə eyni olmayan element müəyyən edilirsə və ya belə 

element birdən çox olarsa, onda bu üsulla yeni elementin alınması qaydası əməl 

hesab edilmir. Eyni bir qayda bir çoxluqda əməl olduğu halda başqa çoxluqda əməl 

olmaya bilər. Natural ədədlər çoxluğunda çıxma, tam ədədlər çoxluğunda bölmə 

ümumiyyətlə əməl deyil. Bu səbəbə görə sadəcə əməl haqqında deyil, verilmiş 
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çoxluqda əməldən danışılır. Verilmiş çoxluqda əməllə əlaqədar “Çoxhədlilər 

çoxluğunda bölmə əməldirmi?” kimi çalışmalara baxmaq lazımdır. Sonra verilmiş 

çoxluqda əməlin verilmə üsullarına (mətnli ifadə və cədvəl), xassələrinə 

(kommutitivlik, assosiativlik, neytral element, simmetrik elementlər, tərsi olan 

əməl) şagirdlərin diqqəti cəlb edilir. 

Əməl anlayışının formalaşdırılması müasir cəbrin mərkəzi anlayışlarından 

biri olan qrup anlayışı ilə sıx əlaqədardır. Ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmənin 

öyrənilməsi, bu anlayışın mənimsənilməsi üzrə aparılan işin mühüm hissəsidir. 

Əməl anlayışında olduğu kimi qrup anlayışının da müvəffəqiyyətlə öyrənilməsi 

onun propedevtikası üzrə iş aparmağı tələb edir. Çoxluqda verilmiş əməl aşağıdakı 

xassələri ödəyirsə, bu çoxluq qrup adlanır: 1) bu əməl assosiativdir, 2) bu əmələ 

nəzərən neytral element vardır, 3) verilmiş çoxluğun hər bir elementi üçün 

simmetrik (əks və ya tərs) element vardır. Verilmiş çoxluqda əməl həm də 4) 

kommutativdirsə, onda qrup kommutativ və ya abel qrupu adlanır. Qrup anlayı-

şının tərifinə daxil olan 1)-3) xassələri başqa xassələrin, xüsusi halda 5) qrupda 

yalnız bir neytral element vardır, 6) qrupun hər bir elementi üçün yeganə 

simmetrik element vardır, 7) qrupun əməli tərsi olandır – xassələrini isbat etməyə 

imkan verir. Qrupun tərifi 1) və 7) xassələri vasitəsilə də verilə bilər. Onda qalan 

2), 3), 5) və 6) xassələrini isbat etmək olar. Qrup anlayışının propedevtikası üzrə iş 

aparmaq üçün məktəbdə böyük imkanlar vardır. Məsələn, sıfırdan fərqli rasional 

və həqiqi ədədlər çoxluğu vurmaya, çoxhədlilər və kəsrlər (cəbri) toplamaya, cəbri 

kəsrlər vurmaya görə abel qrupu əmələ gətirir. Abel qrupuna aid misalları nəzərdən 

keçirməklə qrup anlayışı üçün mühüm olmayan 4) xassəsini də müəyyən etmək 

olar. Qrup anlayışının propedevtikası üzrə aparılan işi şərti olaraq üç mərhələyə 

ayırmaq olar: 1) əmək anlayışının (binar), ona aid misallar üzərində, mühüm 

xassələrini müəyyən etmək; 2) öyrənilən obyektlər çoxluğunda əməlin 1)-7) qrup 

xassələrini göstərmək; 3) müxtəlif obyektlər çoxluğunda müəyyən edilmiş 1)-7) 

xassələrinin ümumiliyini göstərmək. Əməlin 1)-7) xassələrinin müəyyən edilməsi 

daha tam şəkildə artıq V sinifdə ədədi çoxluqların öyrənilməsi zamanı aparılır. 

Xüsusi halda V sinifdə rasional ədədlər çoxluğunda toplama və vurmanın 
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öyrənilməsi zamanı induktiv üsulla ixtiyari cba ,,  ədədləri üçün bu əməllərin (1) 

assosiativliyi, (2) toplamada sıfırın, vurmada vahidin udulması; (3) əks ədədlər 

cəminin sıfır, tərs ədədlər hasilinin vahid olması; həmin əməllərin (4) 

kommutativliyi xassəsini göstərən bərabərliyin doğruluğu müəyyən edilir. V-VI 

siniflərdə proqram materialının öyrənilməsi zamanı qrupun xassələrinin müəyyən 

edilməsi ədədi sistemlərdə toplama və çıxmanın nəzərdən keçirilməsilə yerinə 

yetirilir və məktəb üçün artıq adət almış işlərə gətirilir: ədəd anlayışının bütün 

genişlənmələrində dəyişməyən hesab qanunlarının, toplamada sıfırın, vurmada 

vahidin xüsusi rolunun, qarşılıqlı əks və tərs ədədlərin, ədədi çoxluqlarda toplama 

və vurmanın çevrilməyinin müəyyən edilməsi. Bu siniflərdə müəllifin hazırladığı 

materiallar üzrə [2618] əməl və qrupla aparılan iş sonrakı siniflərdə təkrar edilir. 

VII-IX siniflərdə proqram materialının öyrənilməsini də qrupla əlaqələndirmək 

mümkündür. Nümunə olaraq qeyd edək ki, çoxhədlilər çoxluğunda toplama, cəbri 

kəsrlər çoxluğunda toplama və ya vurma, vektorlar çoxluğunda toplama, ortaq 

mərkəzli dönmələr və oxşarlıqlar çoxluğunda onların kompozisiyası 1)-5) şərtlərini 

ödəyir. Məsələn, VII sinifdə şagirdlər öyrənirlər ki: 1) çoxhədlilərin cəmi 

assosiativdir; 2) yeganə sıfır çoxhədlisi vardır; 3) verilmiş çoxhədli üçün əksi olan 

yeganə çoxhədli vardır; 4) kommutativdir; 5) ixtiyari iki çoxhədlinin fərqi də 

çoxhədlidir, yəni, çoxhədlilərin cəmi çevriləndir. 

Beləliklə, ədədi təbiətli olmayan obyektlər çoxluğunda əməllərin 

öyrənilməsi zamanı da qrupun 1)-7) xassələrini şagirdlərə öyrətmək olar. Bilmək 

lazımdır ki, çoxhədlilərin və vektorların cəminin: “İxtiyari A çoxhədlisi üçün 

A+0=A olan yeganə 0 çoxhədlisi vardır” və “ixtiyari 
→
a  vektoru üçün 

→→→
=+ aa 0  

olan yeganə 
→
0  vektoru vardır” xassələri qrupun 2), 5) xassələrini, “ixtiyari A 

çoxhədlisi A+(-A)=0 şərtini ödəyən, onun əksi olan –A çoxhədlisi vardır” və 

“ixtiyari 
→
a  vektoru üçün 

→
a +(-

→
a )=

→
0  şərtini ödəyən yeganə -

→
a  vektoru vardır” 

xassələri isə qrupun 3), 6) xassələrini özündə birləşdirir. 

Məktəb riyaziyyatının, xüsusi halda, cəbrin öyrənilməsi zamanı qrup 

anlayışının propedevtikası üzrə iş apararkən baxılan hər bir çoxluqda onun 
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elementləri arasındakı münasibət müəyyən edilir, onların 1)-7) xassələri 

aydınlaşdırılır və başqa obyektlər çoxluğundakı yeni münasibətdə eyni bir xassənin 

ümumiliyi müəyyən olunur. Nəticədə öyrənilən çoxluğun quruluşu açılır. Dərsdə 

bu və ya digər xassənin ümumiliyinin müəyyən edilməsi konkret əməllərin 

xassələri daxil olan cədvəllərin müqayisəsi ilə aparıla bilər. Məktəbdə ədədi 

sistemlərin, həndəsi çevirmələrin, funksiyaların, çoxhədlilərin və s. öyrənilməsi 

zamanı qruplar nəzəriyyəsi elementlərinin mənimsənilməsi, habelə tətbiqlərinə 

diqqət vermək şagirdlərin riyazi mədəniyyətinin yüksəldilməsində mühüm 

vasitədir. 

3.9.10. Funksiya. Riyaziyyatın inkişafı prosesində funksiyaya ədədi və ya 

ixtiyari təbiətli çoxluqlarda dəyişən kəmiyyət, qayda və ya qanun, düstur, analitik 

ifadə, inikas, münasibət, uyğunluq, cəbri ifadə, binar əməliyyat anlayışları 

vasitəsilə təriflər verilmiş, bəzən də ilk anlayış hesab edilmişdir 1. Bütün bunlar 

müvafiq dövrlərdə orta və ali məktəb dərsliklərində də öz əksini tapmışdır. 

Ümumilik və pedaqoji baxımdan müvafiqlik üçün ixtiyari təbiətli çoxluqların 

ünsürləri arasındakı dörd növ uyğunluqdan ikisinə (qarşılıqlı bir qiymətli və çox 

birqiymətli) funksiya deməyi lazım bilirik. 

Məktəb proqramına funksiya anlayışı riyaziyyatın inkişafının dəyişən 

kəmiyyətlər adlanan mərhələsinə (XVII-XIX əsrlər) uyğun olaraq nisbətən gec 

daxil olmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq riyazi təlimin təkmilləşdirilməsində 

görkəmli alman riyaziyyatçı-pedaqoqu F.Kleynin (1849-1925) böyük xidməti 

vardır. N. Burbakinin tədqiqatlarının əsasını təşkil edən riyazi elementlərin 

vahidliyi ideyasının mahiyyətini Kleyn göstərmiş və funksiyanı bütün ryiaziyyatın 

mərkəzi anlayışı hesab etmişdir. Onun fikrincə bütövlükdə ali riyaziyyatın 

mövzusu əsasən funksiyanı öyrənməkdir. Görkəmli riyaziyyatçılar funksiya verilən 

bu və ya digər tərifin məhdudluğunu göstərmişlər. 

Məktəbdə öyrənilən anlayışların əksəriyyətinə funksiya kimi baxmaq olar: 

həndəsi kəmiyyətlər və çevirmələr, ifadələr, tənliklər, bərabərsizliklər, törəmə, 

inteqral və s. 

                                                 
1  Bu haqda ətraflı məlumatı [26(17)]-də veririk. 
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Funksiyanın öyrənilməsi ilə əlaqədar şagirdlərin ümumiləşdirmə 

qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün onu uyğunluğun yuxarıda göstərdiyimiz növləri 

kimi daxil etmək məsləhətdir. Həm də şagirdlər “verilmiş E çoxluğunun M 

çoxluğuna ixtiyari f inikasına təyin oblastı E və qiymətlər çoxluğu M olan funksiya 

deyilir” nəticəsinə gələ bilməlidirlər. Yadda saxlamaq lazımdır ki, E çoxluğunun 

M-in üzərinə f inikası dedikdə nəzərdə tutulur ki, ( )xfy =  E-dən götürülmüş 

ixtiyari x üçün və yalnız bu çoxluğun x-i üçün, təyin edilmişdir. f funksiyasının y 

qiyməti isə həmişə M çoxluğuna daxildir və bu M-dən götürülmüş hər bir y heç 

olması x  arqumentinin bir qiymətində f funksiyasının qiymətidir. f funksiyasının 

qiymətinin yalnız həmişə M çoxluğuna daxil olduğu məlumdursa, bununla hökm 

etmək olar ki, bu çoxluğun ixtiyari ünsürü f funksiyasının qiymətidir. Bu halda 

deyilir ki, funksiya özünün E təyin oblastını M çoxluğunun daxilinə inikas edir və 

ya f funksiyası E-nin M çoxluğunun daxilinə inikasıdır. Beləliklə, ümumilik üçün 

aşağıdakı ifadələrin mənasını ciddi fərqləndirmək lazımdır. “M çoxluğunun 

üzərinə inikas” və “M çoxluğunun daxilinə inikas”. Bilmək lazımdır ki, hər bir 

üzərinə inikas eyni zamanda daxilinə inikasdır, lakin tərsi doğru deyil. F 

funksiyasının qrafikinin ən ümumi tərifini isə ( ) ( ){ }xfyyxQ f == /,  düsturu 

şəklində yazmaq olar. 

Məktəbdə yalnız təyin oblastı və qiymətləri ədədlərdən ibarət olan ədədi 

funksiyaları öyrənməyə adət etmişik. Şagirdlərin ümumiləşdirici təfəkkürünü 

inkişaf etdirmək məqsədilə demək lazımdır ki, funksiyanın qiymətləri təkcə ədəd 

deyil, həftənin günləri, adamlar, ixtiyari əşya və obyektlər ola bilər. Lakin bunların 

hamısını ədədlə ifadə etmək mümkündür. “Ədədi arqumentin ədədi funksiyası” 

ifadəsinin mənası isə müəyyən deyil. Axı ədəd anlayışının özü məktəbdə tədricən 

ümumiləşdirilir. Bu mənada şagirdlərin VIII sinifdə tanış olduqları həqiqi ədədlər 

sistemi diqqəti xüsusi cəlb etməlidir.  

Funksiyanın araşdırılmasının mühüm nəzəri və praktik əhəmiyyəti vardır. 

Məktəbdə bu iş iki səviyyədə (elementar üsullarla və törəmənin tətbiqi ilə) aparılır. 

Funksiyanın araşdırılmasının ikinci səviyyəsi birinci səviyyədə aparılmış araşdır-

manın sonrakı genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsidir. Ümumiləşdirmə zamanı 
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həmin səviyyələri müqayisə etmək zəruridir. “Qüvvət anlayışının ümumiləşdiril-

məsi və üstlü funksiya” hazırkı dərslikdə lazımı səviyyədə şərh edilmişdir. 

mövzunun adından göründüyü kimi burada müvafiq ümumiləşdirmələr aparmaq 

lazım gəlir. Bu isə hazırkı dərslik və metodik vəsaitdə tədqiqatımız baxımından 

yaxşı işlənmişdir. Xüsusən üstlü funksiyanın qüvvət anlayışının ümumiləşdirilməsi 

kimi şərhini hazırkı dərslik və keçmiş müəllimə kömək kitabının müvəffəqiyyəti 

hesab edirik. Burada üstlü funksiya tam, rasional, həqiqi üstlü qüvvətlərin 

ümumiləşdirilməsi kimi daxil edilir və möhkəmləndirilir. Münasibət və onun 

qrafiki ilə əlaqədar ümumiləşdirmə də maraqlıdır. 

Ağdam sözünün sonuncu hərfi Mərdəkan sözünün birinci hərfidir. 

{ }isliDeveciSabirabadAgdamAstaraTovuzZabratM Im,,,,,,=  çoxluğunda bəlkə 

xassəli sözlər cütlərinin adını göstərək. Əyanilik məqsədilə belə edək: bu sözləri 

yazaq, sonra “Ağdam” sözündən “Manat” sözünə doğru ox çəkib və həmin 

qaydanı davam etdirək. Baxılan R münasibətində olan sözləri müəyyən edək. Onda 

görərik ki: 1) bu münasibətdə olan sözlər mütləq oxlarla əlaqədardır; əks halda 

verilmiş münasibətin hansı istiqamətdə hərəkətini göstərə bilmərik; 2) Zabrat 

Tovuzla, Tovuz isə Zabratla baxılan münasibətdədir, beləliklə həmin çoxluğun 

bəzi ünsürləri əks istiqamətli iki oxla əlaqələnə bilər; 3) Astara baxılan R 

münasibətində özü-özü ilə əlaqədardır, bu sxemdə həmin sözdən çıxıb bu sözə 

“daxil olan” bir oxla göstərilə bilər. Burada İmişli sözündə olduğu kimi, iki ox 

birilə əvəz edilir (şəkil 37). Sözləri nöqtə ilə işarə etsək bu sxemə daha sıx forma 

vermək olar (şəkil 38). Belə nöqtələr çoxluğuna və onları birləşdirən xətlərə 

qraflar, nöqtələrə isə qrafın təpələri deyilir. Çoxluğun ünsürlərinin baxılan 

münasibətdə olan bütün nizamlı cütləri çoxluğunun siyahısını tərtib etsək, onda 

alınmış çoxluq 2MMM =×  dekart kvadratının alt çoxluğu olacaqdır. Beləliklə, M 

sonlu çoxluqdursa, onda bu çoxluqda təyin edilmiş R münasibətini istiqamətli 

qraflarla vermək olar. Bu zaman aRb olarsa, onda təsvir a  ünsürünə uyğun 

nöqtədən b  ünsürünə uyğun nöqtəyə gedən oxla göstərilir, aRa  olarsa, onda təsvir 

a  ünsürünə uyğun nöqtədən çıxıb həmin nöqtəyə daxil olan ilgəklə verilir. Deməli, 

qraf münasibətin həndəsi şərhidir.  
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 R münasibətinin bütün ( ) Rba ∈,  cütləri çoxluğuna bu münasibətin RQ  qrafiki 

deyilir. Bu tərif funksiyanın qrafikinin məktəbdəki tərifinin ümumiləşdirilməsidir. 

Ənənəvi mənada funksiyanın qrafiki R cütlər çoxluğunun həndəsi obrazından 

başqa bir şey deyildir. Deməli, funksiya münasibətin xüsusi halıdır. Artıq qeyd 

etdik ki, funksiyanın tərifinə müxtəlif yanaşmalar vardır.  

Funksiya xəttinin məktəbdə mühüm 

yer tutmasının əsaslandırılması müasir 

riyaziyyatın ən böyük naliyyətlərindən 

biridir. Lakin bu müddəa müxtəlif 

yollarla gerçəkləndirilir; yolların müx-

təlifliyi funksiya anlayışının bünövrə 

olmasına səbəb olmuşdur. Bu anlayışın 

bir-birindən kəskin fərqlənən iki metodik şərhi vardır. Onlardan birisi genetik, 

digəri isə məntiqi adlanan şərhdir. Genetik şərh XIX əsrə qədər məlum olan 

dəyişən kəmiyyətlər, bunların funksional asılılığı, düsturlar, müstəvi üzərində 

dekart koordinat sisteminə əsaslanır. Məntiqi şərh isə cəbri sistemlər anlayışı 

Astara  

Zabrat  

Ağdam 

Manat  Tovuz  

Zavod  

Dəvəçi İmişli   

Şəkil 37. 

A-A 
A-M 

M-T 
T-Z 

Z-D 

Z-T D-J 
J-J Şəkil 38. 
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daxilində, iki çoxluq arasında xüsusi münasibət kimi, metodik təhlil üzrə 

qurulmalıdır. Düsturlar və cədvəllərlə yanaşı burada funksiyanın oxlarla, cütlərin 

sadalanması ilə, təkcə ədədi deyil həndəsi materialdan, həndəsi çevirmələrdən 

istifadə etməklə verilməsinin mənası vardır. Yaranan anlayışın ümumiliyi və buna 

əsaslanaraq riyaziyyatın təlimində müxtəlif əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi – belə 

yanaşmanın əsas üstünlüyüdür. Lakin bu yolla hazırlanmış ümumi anlayışlar 

əsasən bir arqumentli funksiyalarla əlaqədardır. Birdəyişənli ədədi funksiyalar isə 

genetik əsasda daha sadə ifadə edilir. Beləliklə, genetik yanaşma ümumi anlayış 

kimi funksiyanı ifadə etmək üçün kifayət deyildir. Məntiqi yanaşma ilə 

funksiyanın tədrisilə əlaqədar bəzi çatışmazlıqlar müəyyən edilir. Funksiyanın 

şərhindəki əsas kəskin fərqlər bu anlayışın daxil edilməsi zamanı görünmür. 

Funksiya xəttinin sonrakı öyrənilməsində fərqlər tədricən azalır, çünki, daha onun 

müxtəlif növlərinə baxılır. 

Məktəb riyaziyyatının öyrənilməsinə verilən saatların azaldılması, 

proqramda bəzi uyğunsuz dəyişikliklər təlimdə yüklənməyə gətirir ki, bu da 

şagirdlərin bilikləri səthi və fraqmentlərlə mənimsəmələrinin səbəblərindən biridir. 

Zənnimcə, həmin ziddiyyəti riyazi məzmunun açılmasına daha ümumi yanaş-

maqla, məsələ həllinin daha ümumi metodlarını öyrətməklə aradan qaldırmaq olar. 

Bu baxımdan təlimdə diferensiallaşdırma və inteqrasiyanın aparılmasında, 

kompyuterdən səmərəli istifadənin öyrənilməsində funksiya anlayışına ümumi 

yanaşmanın böyük əhəmiyyəti vardır. Bu iş 9 illik məktəbdə cəbrin öyrənilməsinin 

səmərəliliyinin də yüksəlməsinə səbəb olur. Belə ki: 1) həddindən artıq 

yüklənmənin qarşısı alınır, fraqmentlik və səthilik aradan götürülür, cəbrin tam, 

sistematik xarakteri haqqında fikir formalaşır; şagirdlər “funksional asılılıq” 

anlayışının kursun digər əsas anlayışları ilə fəndaxili əlaqəsini müəyyən edə 

bilərlər; 2) kursun mövzuları kompleks şəkildə öyrənildikdən sonra şagirdlər 

tənliklər, bərabərsizliklər və onların sistemlərinin həlli zamanı funksiyanın 

xassələrindən daha fəal istifadə edirlər; 3) kursun tədrisi prosesində riyazi 

obyektlərə funksional “baxmaq” hesabına yüksək ümumiliyə malik idrak fəaliyyəti 

formalaşır və bunun əsasında şagirdlər riyazi məsələlər həllinin kifayət qədər 
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əhatəli metodlarını mənimsəyirlər; 4) cəbr məsələlərinin həlli gedişində geniş 

istiqamətli əsasda formalaşmış vərdişlər möhkəm olur (şagird aldığı bilikləri 

müəyyən vaxtdan sonra tətbiq edə bilir) və irəliləmə (vərdişləri köçürmə) 

qabiliyyəti inkişaf edir; 5) ümumi funksional yanaşma şəraitində hesablama 

texnikasından optimal istifadə olunur ki, bu da öyrənənin riyazi təlim və elmi 

qabiliyyətinin struktur komponentlərinin inkişafına müsbət təsir edir; biliklərin 

təcrübədə tətbiqi prinsipinin reallaşması nəticəsində fənnə idrak marağı yüksəlir. 

Funksiya anlayışı ilə əlaqədar ümumiləşdirmələrin şagirdlərə öyrədilməsinin əsas 

vəzifələri: yoxlayıcı eksperimentlər və nəzəri mənbəylərin təhlili əsasında bu 

problem üzrə məktəb təcrübəsinin vəziyyətini müəyyənləşdirmək, belə yanaşmanın 

şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişafında rolunu göstərmək, bu işin öyrənilməsinin 

optimal yollarını müəyyənləşdirmək; 9 illik məktəbin cəbr kursunun mənimsə-

nilməsi prosesində baxılan yanaşmanı alqoritmik mədəniyyətin formalaşdırılması 

sistemində kompüterdən səmərəli istfiadə vərdişlərinin inkişafında yerini əsaslan-

dırmaqdır. Ümumi funksional yanaşmada riyazi obyektlərin funksional göstə-

rilməsi əsasında təfəkkürün ümumi və xüsusi priyomlarının formalaşdırılmasına 

yönəlmiş tədris fəaliyyətinin təşkili nəzərdə tutulur. Bu yanaşmanın yerinə 

yetirilməsi formalaşan bacarıqlara (funksiyanın qiymətlər cədvəlini tərtib etmək, 

qrafikini qurmaq, qrafikə əsasən qanunauyğunluqlar müəyyən etmək, funksiyaları 

araşdırmaq, onun xassələrini, tənlik, bərabərsizlik və onların sistemlərinin 

araşdırılmasına tətbiq etmək) xüsusi diqqət vermək lazım gəlir. Riyazi fənlərin 

inteqrasiyası hər şeydən əvvəl öyrənilən materialın məzmununa həndəsi 

kəmiyyətlərə aid çalışmaların daxil edilməsi, optimallaşdırma, cəbri 

kateqoriyaların və anlayışların həndəsi şərhinin qurulması, habelə cəbri məsələlərin 

həllinin ədədi metodlarına sahib olmağın nəzərdə tutulduğu tənlik, bərabərsizlik və 

onların sistemlərinin həllinin ümumiləşdirilməsi pryiomlarından istfiadə hesabına 

yerinə yetirilir. 

Ümumi funksional yanaşma şəraitində parametr daxil olan tənliklər və 

bərabərsizliklər üzərində işləmək metodikası dəyişir. Məsələlər həllində çoxlu 

xüsusi hallardan istifadə edilməsi, bunların müvafiq səviyyədə ümumiləşdirilmə-
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məsi, nəzəriyyənin ümumiləşdirici rolunun zəiflədilməsi, çalışmalar həllində 

məqsədəuyğunluğun olmaması, təlim prosesinin psixoloji-didaktik cəhətlərinə 

lazımi qədər əhəmiyyət verilməməsi də şagirdlərin riyazi qabiliyyətlərinin aşağı 

səviyyədə olmasının səbəblərindəndir. 

Ümumi funksional yanaşma şəraitində məktəb riyaziyyatının bir sıra 

mövzularının mənimsənilməsi zamanı anlayışların ayrı-ayrı xassələri arasında 

(anlayışların daxilində sintez), tabeli anlayışlar sistemi arasında (anlayışların 

münasibətinin sintezi) əlaqədar müəyyən edilir, şagirdlər materialı yeni, daha 

yüksək səviyyəli ümumiləşdirmələr əsasında sintez edirlər. Ümumi funksional 

yanaşma daha geniş meyllər əsasında idrak fəaliyyətinin formalaşdırılmasına 

kömək edir, problemli-evristik təlim metodundan fəal istifadə üçün şərait yaranır. 

Məktəb riyaziyyatını məntiqi, sistematik və tam şəkildə, şagirdlərin idrak fəaliy-

yətinin inkişafı ilə ümumi funksional yanaşma əsasında öyrətmək olar. Belə 

yanaşma yaxın fənlərin inteqrasiyası üçün elmi maraq kəsb edir. Xüsusən bu 

yanaşma hesablama texnikasından geniş istifadəni nəzərdə tutmaqla riyaziyyatı 

mənimsəməkdə şagirdlərin fəaliyyətini artırır, eyni zamanda onlarda alqoritmik 

mədəniyyəti və kompüterdən səmərəli istifadə etmək vərdişlərini formalaşdırır. Bu 

zaman EHM-dən istfiadə etməklə müxtəlif riyazi məsələləri ümumiləşdirərək həll 

etmək imkanı artır. Ümumi funksional yanaşmanın reallaşdırılması ilə funksiyanın 

elementar vasitələrlə araşdırılmasının kifayət olmadığı müəyyənləşir, cəbr və 

analizin başlanğıcının əsas anlayışlarının dərindən mənimsənilməsinin bünövrəsi 

qoyulur. Törəmənin məktəb riyaziyyatında tətbiqləri funksiyanın elementar 

üsullarla araşdırılmasının xüsusi çəkisini azaldır. Şagirdlərdə onlara məlum 

olmayan daha geniş funksiyalar sinfini öyrənmək imkanı olur. Bu şəraitdə 

ümumiləşmiş yanaşma keyfiyyətcə yeniləşir. İndi şagirdlər yeni keyfiyyətdən 

istfiadə edərək funksiyaya ümumi yanaşırlar. 

Məlumdur ki, mülahizə forması anlayışı (dəyişənli ifadə) məntiqi funksiya 

anlayışı ilə sıx əlaqədardır. Verilmiş X çoxluğunda təyin olunmuş mülahizə 

formasını ( )xU -lə işarə edək. Hər bir Xax ∈=  qiymətinə ( )aU  mülahizəsinin 

doğruluq qiymətini uyğun qoysaq, onda bununla təyin oblastı X və qiymətlər 
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oblastı { }yd ,  olan funksiya alınır və buna məntiqi funksiya deyilir. Məntiqi 

funksiya anlayışından istifadə etməklə tənlik və bərabərsizliyə tərif verə bilərik: 

( )zyxf ...,,,  funksiyasının qiymətlərini ( )zyxg ...,,,  funksiyasının qiymətlərinə 

bərabər edən məntiqi funksiyaya tənlik deyilir. Analoji olaraq dəyişənli məntiqi 

funksiya kimi tərif verilir. Nəhayət, əvvəl dəyişənlərlə yanaşı sonuncu fikir də 

(məntiq funksiya anlayışı) onu deməyə əsas verir ki, məktəb riyaziyyatının 

müxtəlif bölmələrinin (planimetriya, stereometriya, tənliklər, bərabərsizliklər və s.) 

öyrənilməsində ümumi funksional yanaşma xüsusi tədqiqat obyektləri ola bilər. 

3.9.11. Funksiyanın dövrülüyü (VIII-X s.) ( )xfy =  funksiyası 

arqumentinin ( )x  onun təyin oblastından götürülmüş, bütün qiymətlərində  

( ) ( )xfmxf =±                                                           (1) 

şərtini ödəyən müsbət m ədədi vardırsa, onda ( )xf  funksiyasına ən sadə dövrü 

funksiya deyilir. Bu halda m ədədi verilmiş funksiyanın dövrü adlanır. m ədədi 

verilmiş funksiyanın dövrüdürsə, onda ma da həmin funksiyanın dövrüdür. 

Dövrülüyün bu növü additiv dövrülük adlanır. Məktəbdə yalnız (1) mənada dövrü 

funksiyalar öyrənilir. Bu da əsasən triqonometrik funksiyaları əhatə edir. Lakin 

funksiyanın dövrülüyünü daha geniş mənada nəzərdən keçirmək olar. Belə ki,  

( )[ ] ( )xfxf =ϕ                                                            (2) 

şərtini ödəyən ( )xf  funksiyasına da  dövrü funksiya deyilir. Burada x ədədi ( )xf  

və ( )xϕ  funksiyalarının təyin oblastına daxil olan ixtiyari həqiqi ədəddir. Bundan 

əlavə ( )xϕ  funksiyası ( )xf -in təyin oblastına daxildir. Bu mənada ( ) xxf =  trivial 

halını nəzərə alsaq hər bir funksiyanı dövrü funksiya hesab etmək olar. Beləliklə də 

verilmiş funksiyanın dövrü olub-olmaması məsələsini funksiyanın ( ) xx =ϕ  dən 

başqa dövrü vardırmı məsələsilə əvəz etmək olar. Deməli şagirdlərin öyrəndikləri 

dövrülük (2) mənada dövrülüyün xüsusi halıdır. Doğrudan da ( ) mxx ±=ϕ  isə 

( ) ( )xfmxf =±  yazırıq. Apardığımız eksperiment göstərdi ki, (2) mənada dövrü-

lükdən funksiyaların, elementar funksiyaların araşdırılması, ekstremum məsələlə-

rinin, tam rasional funksiyaların, xüsusi halda kvadrat üçhədlinin öyrənilməsi 

prosesində istifadə etmək çox faydalıdır və pedaqoji baxımdan maraqlıdır. Bütün 
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bu məsələlər isə triqonometrik funksiyalardan əvvəl öyrənilir. Odur ki, (2) mənada 

dövrülük məktəbə gətirildikdə kvadrat üçhədlinin öyrənilməsi zamanı onun 

dövrülüyünə də baxmaq olar. Bundan sonra isə triqonometrik funksiyaların 

dövrülüyünün mənimsənilməsi asanlaşır. Nümunə olaraq 

 ( ) cbxaxxf ++= 2                                                       (3) 

funksiyasını bu cəhətdən nəzərdən keçirək. Bu funksiyadan (2) şərtini ödəməyi 

tələb etsək, onun dövrünü təyin etmək üçün ( ) ( ) cbxaxcxbxa ++=++ 22 ϕϕ  tənliyini 

və buradan ( )
a

baxx +
−=ϕ  alarıq. ( ( ) xx =ϕ  trivial halını atırıq, başqa sözlə ( ) xx ≠ϕ  

hesab edirik). Beləliklə, (3) funksiyası ( )xf
a

baxf =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
−  şərtini ödəyir, yəni (2) 

mənada dövrü funksiyadır. Buradan bir sıra maraqlı nəticələr alınır. 

1) 1xx =  ədədi 02 =++ cbxax  tənliyinin köklərindən biridirsə, onda 

a
bxa

x
+

= 11  həmin tənliyin ikinci köküdür. 

2) 0xx =  nöqtəsi ( ) cbxaxxf ++= 2  funksiyasının ekstremum nöqtəsidirsə, 

onda ( )xf -in dövrülük xassəsinə görə 
a

baxx +
−=  da onun ekstremum nöqtəsidir. 

3) Viyet teoremini asanlıqla isbat etmək olar. 

4) Kvadrat üçhədlini vuruqlarına ayırmaq işi sadələşir. 

5) ( )
a

baxx +
−=ϕ  funksiyasının ( ) cbxaxxf ++= 2  kvadrat üçhədlisinin dövrü 

olmasını belə ifadə etmək mümkündür: arqumentin iki müxtəlif x və y 

qiymətlərində ( ) cbxaxxf ++= 2  kvadrat üçhədlisinin bərabər, yəni ( ) ( )yfxf =  

olması üçün 
a
byx −=+  və ya 

a
baxy +

−=  bərabərliyinin ödənilməsi zəruri və 

kafidir. 

( ) ( ) 0== yfxf  olduqda x  və y  qiymətlərinin ( ) cbxaxxf ++= 2  kvadrat 

üçhədlisinin kökü olması üçün zəruri və kafi şərti verən Viyet 

( acxyabyx /,/ =−=+ ) teoremi yuxarıdakı hökmün xüsusi halıdır. 
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6) ( ) dcxbxaxxf +++= 23  funksiyasının da (2) mənada dövrü vardır və 1)-5) 

xassələri analoji qaydada ona da aiddir. Göstərilən nəticələr şagirdlərə 

əsaslandırılaraq öyrədilir. 

7) kvadrat üçhədlinin öyrənilməsi zamanı onun (2) mənada dövrülüyünə də 

baxmaq, sonra xüsusi hal kimi triqonometrik funksiyaların həmin xassəsini 

öyrənməyi faydalı hesab edirik. Bu riyaziyyatın tədrisi metodikası üçün yenilikdir. 

3.9.12. Kalkulyatordan istifadə etmədən hesablama (VIII s.). 
2222 1001009999 +⋅+  yaxud da 2222 2000200019991999 +⋅+  kimi ifadələri 

kalkulyatorun köməyi ilə hesablamaq olar. Bütün belə ifadələrin ədədi qiymətini 

tapmaq üçün qayda müəyyən etmək lazımdır. Belə olan halda kalkulyatordan 

istifadə etməyə ehtiyac qalmır. İxtiyari x üçün  

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )[ ]222

2222222

111121

122111

++=++++=

=++++=++++=

xxxxxx

xxxxxxxxxf  

Odur ki, baxılan ifadələrin qiymətləri  

( ) 990111009999 =+⋅=f  və ( ) 39980011200019991999 =+⋅=f  olar. 

3.9.13. Stoxastika. Məktəbdə stoxastika riyaziyyatın yaranma mərhələsinin 

xüsusiyyətlərini şagirdlərə anlatmaq üçün mühüm vasitə olub riyazi və ümumi 

təhsildə yenilikdir. Bu sahədə bir sıra tədqiqatlar aparılmasına və qabaqcıl 

ölkələrdə ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın şagirdlərə öyrədilməsində 

müvəffəqiyyətlər qazanmalarına baxmayaraq bizim məktəblərdə həmin məsələnin 

yalnız XI sinifdə tədrisi nəzərdə tutulur. 

Biz stoxastikanın məktəbdə tədris edilməsini şagirdlərin riyazi mədəniy-

yətinin, o cümlədən ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafında mühüm vasitə hesab 

edirik. M.Kas müasir aləmdə riyaziyyatın əhəmiyyətindən danışaraq yazır: “Bu 

gün ehtimal nəzəriyyəsi bütün təbiət elmlərinin təməl daşı, statistika isə insan 

fəaliyyətinin bütün sahələrinin ayrılmaz hissəsidir” [126, səh.83]. Görkəmli 

Amerika aliminin bu sözləri stoxastikanın hazırkı dövrdə oynadığı rolu çox gözəl 

ifadə edir. Bu fikrə onu da əlavə edək ki, riyaziyyatın mühüm sahəsi olan 

stoxastika hazırda təkcə təbiət elmlərinə deyil, bütün elmlərə xidmət edir. Amerika 
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riyaziyyatçısı Ç.Dub Moskva riyaziyyatçılar cəmiyyətindəki məruzəsini “azacıq 

artırmaqla” “Ehtimal nəzəriyyəsi üzrə bütün mütəxəssislərə yaxşı məlumdur ki, 

riyaziyyat ehtimal nəzəriyyəsinin bir hissəsidir” [159, səh4] sözləri ilə başlamışdır. 

Həmin meyl əsaslı surətdə onunla izah olunur ki, son on illərdə yaranmış yeni 

riyazi fənlərin əksəriyyətini əhatə edən “kibernetika” stoxastik nəzəriyyə ilə sıx 

əlaqədardır. Bununla da stoxastika praktik əhəmiyyətinə görə riyazi elmlər 

arasında diqqəti daha çox cəlb etməyə başladı. Məsələn, “oyunlar nəzəriyyəsi” və 

ya “informasiyalar nəzəriyyəsi” və bunlara oxşar digər sahələrin yaranması ehtimal 

nəzəriyyəsinə çoxlu sayda müxtəlif və kifayət qədər dərin inkişaf etmiş riyazi 

fənlərin birləşməsi kimi baxmağa gətirilir. Bu deyilənlərə ehtimal nəzəriyyəsinin 

şübhəsiz metodoloji əhəmiyyətini “təsadüf”  və “zərurət”, “dinamiklik” və 

“statistik” arasındakı əlaqələrin qanunauyğunluqlarını başa düşməyin əhəmiyyətini 

əlavə etsək, onda aydın olar ki, hazırki dövrdə stoxastikanın əsasları hər bir təhsilli 

adamın elmi məlumatına daxil olmalıdır. Bir çox təbiətşünaslar və filosoflar, 

məsələn görkəmli fizik B.R.Fok və Kvant mexanikasının yaradıcılarından biri 

alman alimi Verner Qeyzenberq, belə hesab edirlər ki, müstəsnasız olaraq bütün 

təbiət qanunları “statistik” (başqa sözlə ehtimallıq) xarakterdədir. Məktəbdə 

təlimin təkmilləşdirilməsi müvafiq elmlərin qarşısında duran mühüm və daimi 

problemdir. Psixoloji-didaktik, metodik qanunauyğunluqların tam sisteminə 

əsaslanmaqla stoxastika elementlərinin məktəb riyaziyyatına daxil edilməsini belə 

təkmilləşdirmənin əsas yolu hesab edirik. 

Şəxsiyyətin formalaşması, çətin, hər an dəyişən dünyamızda yaşamaq və 

işləmək üçün böyüməkdə olan nəsildə ehtimal-statistik düşüncə tərzi yaratmaq 

vacibdir. Bu məsələ məktəb riyaziyyat kursunda stoxastik elementləri lazımi 

səviyyədə verilməklə həll oluna bilər. Ehtimal qanunları universaldır. Müasir 

fizika, kimya, biologiya, sosiologiya, fəlsəfə, sosial-iqtisadi elmlər kompleksi 

ehtimal-statistik baza üzərində qurulur və inkişaf edir. Digər tərəfdən, şagirdlər 

yaşadığı dünyadan heç nə ilə təcrid olunmur, əksinə onlar öz həyatında hər gün 

ehtimalı vəziyyətlərlə qarşılaşırlar. Oyunlar və onlara olan həvəs yeniyetmə 

həyatının ayrılmaz hissəsidir. Bir neçə variantın içərisindən ən yaxşı olanı seçmək 
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problemi, risqin dərəcəsini və müvəffəqiyyət şansını düzgün qiymətləndirmək, 

oyunda ədalətlilik və ədalətsizlik barədə düşünmək – bütün bunlar yeniyetmələrin 

real marağına aiddir. Odur ki, şagirdlərə ehtimallıq vəziyyətlərində yaşamağı 

öyrətməliyik. İlk növbədə müasir tələblərə əsaslanaraq hər bir şagirdi ayrıca bir 

fərd kimi qəbul edərək, onun maraq və həvəsini nəzərə almaq lazımdır. Bunun 

üçün isə şagirdlərin riyazi hazırlığına qoyulan tələblərin dəyişilməsi, yeni 

interaktiv və ümumiləşdirmə metodlarının işlənib hazırlanması meyarlarının 

müəyyən edilməsi tələb olunur. Stoxastika elementlərinin məktəbdə verilməsi üçün 

tədris dövrünün seçilməsinə də diqqət yetirilməlidir. Dünya təcrübəsində psixoloq-

ların apardıqları eksperimentlər göstərdi ki, stoxastik təsəvvürünün formalaşması 

üçün 10-13 yaş dövrü daha məqsədəuyğundur. Bu ərəfə şagirdlərin ehtimal 

intuisiyalarını, onların statistik təsəvvürlərini daha yaxşı inkişaf etdirir. Təsadüfi 

hadisə və onunla əlaqədar bir çox anlayışlar isə tədrisin daha yüksək pillələrində 

verilə bilər. Riyaziyyatın yeni, özünəməxsus bir sahəsilə tanışlıq şagirdləri “bu 

fənnin həyatla heç bir əlaqəsi yoxdur” fikrindən döndərəcək. Onlar öyrənəcəklər 

ki, ağ və qara rənglər içərisində xeyli rəngli spektrlər, “hə” və “yox” arasında “ola 

bilər” sözü də mövcuddur. Ehtimal-statistik xətt şagirdlərin real həyat təcrübəsinə 

söykənərək, onlarda riyaziyyata marağı artıracaqdır. Açıq cəmiyyət konsepsiyası, 

inteqrasiya, ümumiləşdirmə ölkə və xalqların yaxınlaşmasını, o cümlədən təhsil 

sahəsində də yaxınlaşmanı obyektiv bir şərt kimi tələb edir. Stoxastikanın əsasları, 

verilənlərin analizi bu və ya başqa şəkildə dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrinin 

orta məktəb kurslarında tədris edilir. 

Son illərdə riyaziyyatın tədrisi metodikasına aid aparılan tədqiqatlarda 

sistematiklik və tamlıq ideyası mühüm yer tutur. Bu planda riyaziyyatın öyrənil-

məsi prosesinin təkmilləşdirilməsi aşağıdakı müddəalara əsaslanır: 1) Riyaziyyat 

tədrisinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin əsasını təlim prosesinin bütün kompo-

nentləri arasındakı qanunauyğun əlaqələr sistemi təşkil edir; 2) şagirdlərin təlim 

fəaliyyətinin xarici şəraiti ilə onların şüurunda yaranan daxili proseslər arasındakı 

qanunauyğun əlaqələri bilmək tədris materialının mənimsənilməsi prosesində 

müvafiq rəhbərliyi yerinə yetirməyə imkan verir. Son illərdə didaktikada irəli 
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sürülmüş fundamentallıq, humanistləşdirmə, inteqrasiya, demokratikləşdirmə, 

diferensiallaşdırma, praktik peşə yönümü, yaradıcılıq və navatorluq, əməkdaşlıq, 

tərbiyə ehtiyatları, intensivlik, xüsusiləşdirmə, generallaşdırma, ümumiləşdirmə, 

interaktiv metod və s. zənnimizcə riyaziyyatın tədrisinin təkmilləşdirilməsində 

aparıcı ideyalardır. Xüsusən təlimdə humanistləşdirmə, hər şeydən əvvəl, burada 

diferensiallaşdırmanı və “onun limiti” kimi fərdiləşdirməni zəruri təlim metodu 

olaraq həyata keçirməkdir. Humanistləşdirmə ideyasının yerinə yetirilməsinin 

konkret formalarından biri təlimin məzmununun diferensiallaşdırılması sistemidir 

və təqdim edilən məzmunun mənimsənilməsi üzrə şagirdlərə verilən tələblərdir. 

Riyaziyyatın təlimində diferensiallaşdırmanın mühüm bir cəhəti ümumi riyazi 

təhsil vəzifəsinin dəqiq bölüşdürülməsidir – “hamı üçün riyaziyyat” və fəaliyyəti 

riyaziyyatın dərk edilməsinə əsaslanan, cəmiyyətin elmi-texniki tərəqqisi üçün 

lazım olan, mütəxəssislər hazırlamaq məsələsidir. Bu cəhətdən metodik 

ədəbiyyatda və məktəb təcrübəsində diferensiallaşdırmanın iki növünə (səviyyə və 

və profil) təsadüf edirik ki, bunlar da ayrıca tədqiq edilməlidir. 

Deməli, mahiyyətcə vahid prosesdə yerinə yetirilən, riyazi təlimin iki 

istiqamətindən: “riyazi təhsildən” və “riyaziyyatın köməyi ilə təhsildən” söhbət 

gedir. Bunun üçün bütün elmlərin ümumi dili olan riyaziyyat dərindən 

öyrənilməlidir, şagirdlər müvafiq təfəkkür əməliyyatları (analiz, sintez, ümumi-

ləşdirmə, xüsusiləşdirmə, mücərrədləşdirmə və s.) aparmağı bacarmalıdırlar. 

Məktəb riyaziyyatının məzmunundan “hamı üçün riyaziyyat” – riyaziyyatın 

köməyi ilə təhsil nöqteyi nəzərdən xüsusi əhəmiyyəti olmayan tədris materialları 

çıxarılmalı, bunların yerini fəal düşünən şəxsiyyəti formalaşdıran, xüsusi didaktik 

əhəmiyyəti olan, təmiz riyaziyyatın yaranması mərhələsini göstərən və mahiyyətini 

anlada bilən faktlar və münasibətlər tutmalıdır. 

Həyatın orta məktəb məzunları qarşısında qoyduğu vəzifələr əsasən təsadüfi 

faktların təsirinin təhlili ilə, ehtimal olunan situasiyalarda müəyyən qərara 

gəlməklə əlaqədardır. Məktəbdə ayrı-ayrı fənlərdə öyrənilən qanunauyğunluqlar 

stoxastika ideyaları ilə olduqca əlaqədardır. Lakin keçən əsrin əvvəllərində olduğu 

kimi bu gün də məktəb dərslikləri ətraf aləmin yalnız ciddi determinist modelini 
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şagirdlərə təqdim edir. Riyaziyyatın tədrisilə əlaqədar stoxatsikanın öyrənilməsinin 

metodik sistemini yaratmaq üçün hər şeydən əvvəl bu yeni xəttin məktəbə daxil 

edilməsinin məqsədini (stoxastika elementləri məktəb riyaziyyatına nə üçün və 

nəyə görə daxil edilir) müəyyənləşdirmək, obyektini dəqiqləşdirmək (stoxastikanı 

kimə və nə vaxt öyrətmək lazımdır), onun məzmununu hazırlamaq (müasir 

insanlara gündəlik həyatda və peşə fəaliyyətində hansı stoxastik hazırlıq lazımdır) 

və metodlarını işləmək (həmin ideyaları bütün şagirdlər üçün necə münasib etməli, 

riyazi hazırlıqları müxtəlif səviyyədə olan şagirdlərə bunu necə öyrətməli), bu 

sahədə gələcək riyaziyyat müəllimlərinin hazırlanması istiqamətini müəyyənləş-

dirmək lazımdır. Riyazi təlimin fəlsəfəsini, demək olar ki, ixtiyari təlim materialı 

əsasında yerinə yetirmək olar. Lakin necə və nə üçün riyaziləşdirməni, habelə 

ümumiləşdirməyi nümayiş etdirməyə stoxastikada daha geniş imkanlar vardır. 

Məsələn, kəsr anlayışı və onlar üzərində əməllərlə əlaqədar hadisənin ehtimalı 

anlayışı və onlar üzərində əməlləri, müstəvi fiqurların sahəsini öyrənərkən 

ehtimalın həndəsi tərifini vermək mümkündür və s. 

Stoxastika elementlərinin öyrənilməsində çox vaxt birləşmələr 

nəzəriyyəsindən istifadə etmək lazım gəlir. Odur ki, yuxarı siniflərdə də bu işi 

davam etdirmək üçün əvvəlcə kombinatorika elementlərinin öyrənilməsi zərurəti 

yaranır. Həm də belə olduqda şagirdlərdə ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf 

etdirilməsi üçün imkan genişlənir.Stoxastikada hər bir hadisə elementar hadisələr 

fəzasının alt çoxluğudur. Daxil olma münasibətindən burada geniş istifadə olunur. 

A hadisəsinin hər bir nəticəsi həm də B hadisəsinin nəticəsidirsə, deyilir ki, A 

hadisəsi B hadisəsini doğurur və ya B hadisəsi A hadisəsinin nəticəsidir və bu fakt 

BA ⊂  kimi yazılır. Bu kimi faktlar ümumiləşmə üçün lazımdır.  

3.9.14. Həndəsi silsilə (IX s). Bəzən bu və ya başqa məsələni ümumi üsulla 

həll etmək xüsusi yolla həll etməkdən münasib olur. Məsələn,  
4932 250...2423221 ⋅++⋅+⋅+⋅+  cəmini tapmaq üçün əvvəl nnaaaa ++++ ...32 32  

ifadəsinin cəminin 
( )21

1
1 −

−
−

−
=

a
a

a
naS

nn

n  olduğunu müəyyən etdikdən sonra burada 

50,2 == na  götürüb baxılan cəmi 1249 50
50 +⋅=S  tapırıq.  
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3.9.15. İnformatikada kəmiyyət anlayışı. Məktəb informatika kursunun 

başlanğıcında “Kəmiyyətlərlə işləmə alqoritmləri” mövzusuna baxılır. Burada 

“kəmiyyətlər” mövzusunu öyrənərkən şagirdlərin fizika və riyaziyyat kurslarında 

bu barədə aldıqları biliklərdən istifadə etmək lazımdır. 

İnformatika, fizika və riyaziyyat kurslarında istifadə edilən kəmiyyətlərin 

xüsusiyyətlərinə diqqət vermək məqsədəuyğundur. Fizika və riyaziyyatda əsasən 

ədədi kəmiyyətlərə baxılır. Bunlar isə iki qrupa bölünür: vektorial və skalyar. Odur 

ki, çox vaxt şagirdlərdə belə təsəvvür yaranır: kəmiyyətləri həmişə ölçmək 

mümkündür. Parçanın uzunluğu, fiqurun sahəsi və həcmi, cismin hərəkət sürəti, 

qüvvə və s. bunlar şagirdlərin tanıdıqları kəmiyyətlərdir. İnformatikanın 

öyrənilməsi zamanı kəmiyyət anlayışını genişləndirmək lazım gəlir. Yeni anlamda 

kəmiyyət təkcə ədədi deyil, qrafiklər, mətnlər, həndəsi fiqurlar, ümumiyyətlə 

müxtəlif təbiətli obyektlər də kəmiyyətdir. Belə kəmiyyətlərə baxmağın zəruriliyi 

kompüterin müxtəlif informasiyaları işləməkdə hərtərəfli imkanların olması ilə 

əlaqədardır. Bu informasiyalar xüsusi halda ədədlər (ədədi kəmiyyətlər), mətnlər 

(liter kəmiyyətlər) ola bilər. Ədədi kəmiyyətlər arasındakı münasibətlər (kiçikdir, 

böyükdür, bərabərdir) şagirdlərə cəbr kursundan məlumdur, liter kəmiyyətlər 

arasındakı münasibətlər isə məktəblilər üçün yenidir. Qiymətləri sözlər və ya 

mətnlər olan kəmiyyətlər liter kəmiyyətlər adlanır. Şagirdlər sözlərlə və ya 

münasibət işarələri ilə ( yxxba ≠=> ,0,  və s.) ifadə edilmiş münasibətlərə 

baxdıqdan sonra dəyişən kəmiyyətlər arasındakı münasibət anlayışı 

ümumiləşdirmə nəticəsində yaranır. Belə ümumiləşdirmə üçün informatika və 

riyaziyyat fənlərinin sıx qarşılıqlı əlaqəli öyrənilməsi məqsədəuyğundur. 

3.9.16. Fermanın kiçik teoremi (X s.). Asanlıqla isbat etmək olar ki, 

...,,,, 532 nnnnnn −−−  fərqləri uyğun olaraq 2, 3, 5, ... sadə ədədlərinə bölünür. 

Fermanın məlum kiçik teoremini həmin sadə çalışmaların ümumiləşdirilməsi kimi 

daxil etmək olar: nnm −  fərqi ixtiyari sadə m ədədi üçün m-ə bölünür. Teoremin 

isbatında n üzrə riyazi induksiya metodundan istifadə etmək olar. Belə ki, n=0 

olduqda hökm doğrudur. n=k üçün teoremin doğruluğunu qəbul edək. Onda 

nASS kk +=+1 , burada A-tam ədəddir, Nyuton binomunun açılışından istifadə 
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etməklə bunu asanlıqla əsaslandırmaq olar. Beləliklə tələb ediləni alırıq. Bu 

teoremdən belə bir nəticə alınır: n və p ədədləri qarşılıqlı sadədirsə, onda 11 −−pn  

ifadəsi p-yə bölünür. Doğrudan da ( )11 −=− −pp nnnn -dən bu aydın görünür. 

3.9.17. İnteqral (XI s.). Keçmiş sovetlər dövründə istifadə etdiyimiz 

dərslikdə [119] “qeyri müəyyən inteqral” istilahı heç bir yerdə işlədilmir,  

( )∫
b

a

dxxf                                                              (1) 

“müəyyən inteqrala” isə sadəcə inteqral deyilir və ibtidai funksiyanın ( ) ( )aFbF −  

artımı kimi tərif verilir. Həmin vəsaitin 1976-cı il nəşrində məcburi olmayan 104-

cü bənddə və tarixdən verilən məlumatda (107-ci bənddə), habelə 1991-ci il 

nəşrinin əyrixətli trapesiyanın sahəsi (29-cu bənddə) anlayışı və tarixi məlumatla 

əlaqədar inteqralın cəmin limiti kimi alına bilməsindən danışılır. Hazırki dərslikdə 

“qeyri - müəyyən inteqral” istilahı işlənir. Lakin əsas fikir əvvəlki dərsliklərdəki 

kimi qalır. İşə belə yanaşma ali məktəblərdə illərdən bəri olan yanaşmadan 

fərqlənir. Odur ki, A.N.Kolmoqorovun məktəb üçün münasib hesab etdiyi bu 

ideyaya etiraz edənlər də olmuşdur. Məsələn, Donetsk Dövlət Universitetinin bir 

qrup elmi işçiləri “cəbr və analizin başlanğıcı” dərsliyində “inteqral” mövzusunun 

şərhini ətraflı təhlil edərək aşağıdakı nəticələrə gəlmişlər [82]. 

1) Mövzunun öyrənilməsində məqsəd şagirdləri diferensiallamanın tərsi olan 

ibtidai funksiya və müəyyən inteqral əməliyyatları ilə tanış etmək olmalıdır. Bu 

anlayışlar, onların mahiyyətini, müasir təbiətşünaslıqda yerini göstərməklə, az 

sayda hesablamalarla möhkəmləndirməklə, dəqiq verilməlidir. 2) Dərslikdə ibtidai 

funksiya anlayışı yaxşı şərh edilmişdir. Yalnız müəllif qeyri-müəyyən inteqral 

istilahından istifadə etmir. ( )∫ dxxf  işarəsinin köməyi ilə ibtidai funksiyanın 

xassələrini asanlıqla ifadə etmək və hesablanmasını göstərmək olar. Zənnimizcə 

həmin istilahı XI sinifdə daxil etmək mümkündür. 3) Müəyyən inteqral anlayışı 

nəzəri və metodik cəhətdən təminedici verilməmişdir. 

Məlumdur ki, müəyyən inteqralın mahiyyəti inteqral cəmində limitə 

keçməkdən ibarətdir. Məktəbdə də əsas tərif belə verilməlidir. Çünki bu tərif: 
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inteqral anlayışının mahiyyətini ifadə edir, riyazi anlayışların təcrübənin tələbi 

nəticəsində necə yarandığını göstərir, terminalogiyanı (inteqrtio) və ( )∫
b

a

dxxf  

işarəsini izah edir, inteqralın tətbiqi üzrə məzmunlu məsələlərin əksəriyyətinin 

həlli belə təriflə əsaslandırılır. Baxılan vəsaitdə isə əksinə: müəyyən inteqralın 

mənası haqqında düzgün təsəvvür verilmir, onun mahiyyəti açılmır, nəzəri olaraq 

ciddi deyil, bir başa təcrübəyə tətbiq üçün yaxşı uyğunlaşdırılmamışdır. Hər dəfə 

Nyuton-Leybnis düsturunun isbatına yaxın mühakimə aparmaq lazım gəlir. 

“İnteqral tipdə” çox məsələləri (ağırlıq mərkəzinin tapılması, fırlanma fiqurlarının 

səthinin sahəsi və s.) dərslikdə təklif edilən sxemlə daxil etmək olduqca çətindir; 

bu tərif də, elementlərini ( )∫
b

a

dxxf -in daxil edilməsilə sinifdən kənar məşğələdə 

vermək mümkün olan, ikiqat və əyrixətli inteqrallara ümumiləşdirməyə demək olar 

ki, imkan yaratmır. Müəlliflər mövzunu aşağıdakı sxemdə şərh etməyi məsləhət 

bilirlər: 1) ibtidai funksiya; 2) qeyri-müəyyən inteqral; 3) müəyyən inteqrala 

gətirilən məsələlər; 4) inteqral cəmin limiti kimi; 5) inteqrallanan funksiyalar sinfi; 

6) Nyuton-Leybnis teoreminin ifadəsi; 7) ( )∫
b

a

dxxf -in hesablanması və onun 

tətbiqləri; 8) əyrixətli trapesiyanın sahəsi, yuxarı sərhədi dəyişən inteqral, Nyuton-

Leybnis teoreminin isbatı; 9) inteqralın hesablanmasının üç qaydası və bunlara aid 

çalışmalar. 

Bu sxemdə ümumiləşdirməyə nisbətən xüsusiləşdirməyə daha çox üstünlük 

verilir. A.N.Kolmoqorovun onlara verdiyi cavabdan görünür ki, o, 

ümumiləşdirməyə xüsusi diqqət vermişdir. İndi bu nöqteyi nəzərə baxaq. 

1) İbtidai funksiya və qeyri-müəyyən inteqral. “Qeyri-müəyyən inteqral” 

anlayışı riyazi istilahlara hazırda verilən tələblərdən uzaq dövrlərdə yaranmışdır. 

Anlaşılmazlıq ali məktəblərin hazırki dərsliklərində də qalır. Çox vaxt ibtidai 

funksiyaya da qeyri-müəyyən inteqral deyilir. Bəzən bunun əvəzində bütün ibtidai 

funksiyaların ümumi şəkli olan F(x)+C ifadəsinə (F ibtidai funksiyalardan biridir)  
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( )∫ dxxf                                                               (2) 

qeyri-müəyyən inteqralı deyilir. Göründüyü kimi sonuncu halda ibtidai funksiyalar 

çoxluğu əvəzində yeganə bir ifadənin alındığı nəzərdə tutulur. Nahaq belə 

ümumiləşdirmə aparılır, çünki həmin tərifə əsaslandıqda iki müxtəlif ( ) Cx +− 21  və 

Cxx +− 22  ifadələrinin hər ikisi eyni bir ( ) ( )12 −= xxf  funksiyasının “qeyri-

müəyyən inteqralı” olar. Şübhəsiz (2) hesablamalarda ixtiyari ibtidai funksiyanın 

işarəsi kimi faydalıdır. O, “additiv sabitə qədər dəqiqliklə” aparılan hesablamalarda 

yararlıdır. Lazımı şərtləşmə ilə ( )∫ ∫ +−=−= Cxxdxxxxdx 1lnlnln  yazılışı doğrudur. 

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, buradakı bərabərlik “additiv sabitə qədər 

dəqiqliklə bərabərlik” kimi başa düşülür və ( ) xxf ln= -in bütün ibtidai 

funksiyalarını almaq üçün yalnız axırda C sabiti yazılır. Lakin hazırda məktəbdə 

“çoxqiymətli funksiya” işarəsindən istifadə edilmir. Məsələn, əvvəllər kvadrat 

kökün  işarəsi belə idi. “İbtidai funksiyanın tapılması çoxqiymətli əməliyyat 

üçün işarə daxil etməkdə xüsusi izahat tələb olunardı, bunu, məktəbdə ibtidai 

funksiyaların hesablanmasında cəld texnikanı mənimsətmək tələb olunmadığından, 

artıq hesab edirik. Bu zaman “qeyri-müəyyən inteqralın” sadəcə ibtidai 

funksiyanın başqa adı olduğunu, (2) işarəsinin isə hesablamalarda işlədilməsi 

üsullarını izah etməklə ixtiyari ibtidai funksiyanın yazılışı olması fikrinə 

əsaslanmağı lazım bilirik. 

2) Tərifin seçilməsinə gəldikdə bilmək lazımdır ki, şagirdlər sistematik 

olaraq riyaziyyatda eyni bir anlayışın müxtəlif tərifləri ola bildiyini anlamalıdırlar. 

Odur ki, (1) inteqralına ibtidai funksiyanın artımı və cəmin limiti kimi baxmağın 

zərərli olmasını demək doğru deyil. Müəllim isə cəmin limitindən istifadə 

olunmayan müəyyən inteqralın və bilavasitə diferensiallama əməlinin tərsi kimi 

inkişaf edən inteqrallamanın geniş ümumiləşdirmələri olduğunu bilməlidir. İxtiyari 

sayda ölçü fəzasında və ixtiyari μ  ölçüsündə ( ) ( )∫=
A

dxxfAF  inteqralına törəməsi 

( )
dx
dFxf =  olan additiv funksiyalar çoxluğu kimi tərif vermək olar. İnteqral 
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anlayışına ən ümumi vəziyyətdə belə yanaşma texnikası üzərində dayanmağa 

ehtiyac yoxdur. Tamamilə elementar şəkildə ali texniki məktəblər üçün baxılan 

törəmə sahəsində additiv funksiyalar kimi çoxqat inteqrallar daxil edilə bilər. 

Məsələn, A.F.Bermanın analiz kursunda belə yanaşma vardır. 

İnteqrala cəmin limiti və törəməsi verilmiş additiv funksiya kimi baxmaq 

olar. Bu inteqral anlayışının iki eyni mənalı cəhətləridir. Bir ölçülü halda və ikinci 

konsepsiya parçasında məhdudlaşmada (1) inteqralının ibtidai funksiyanın artımı 

kimi tərifini alırıq. İnteqral anlayışının tərifinin əsaslandırılması bu deyilənlərlə 

əlaqədardır. İnteqral cəminin limitinə keçmək yanaşması kimi dərslikdəki ibtidai 

funksiyanın artımı kimi verilən tərifindən ilk addım olaraq gələcəyi vardır. Belə 

yanaşmada inteqralın əsas xassələri olduqca sadəliklə isbat edilir. İnteqrala cəmin 

limiti kimi baxmağı şagirdlərə öyrətmək məsləhətdir. İnteqralın tətbiqləri ilə 

əlaqədar dəyişən qüvvənin işi üçün düsturun çıxarılışı ona cəmin limiti kimi 

baxmaq nöqteyi nəzərdən verilir. Aşkardır ki, bu düsturu inteqralın ibtidai 

funksiyanın artımı kimi tərifinə əsasən sahə düsturunun çıxarılması nümunəsi üzrə 

də almaq olar. Dərslikdəki fizika və mexanikadan götürülmüş digər məsələlər üçün 

də işə belə yanaşmaq mümkündür. Dərsliyin son variantında baxılan mövzu bu 

ardıcıllıqda izah edilir: ibtidai funksiya, onun əsas xassələri və tapılmasının üç 

qaydası, əyrixətli trapesiyanın sahəsi, inteqral cəmin limiti kimi, Nyuton-Leybnis 

düsturu, inteqralın tətbiqləri, tarixi məlumat. Beləliklə əsas tənqidi qeydlər və 

ümumiləşdirmə. 

3) Kəsilməyən funksiyanın inteqrallanması haqqında. İbtidai funksiyanın 

artımı kimi (1) müəyyən inteqralı kəsilməyən funksiya halında inteqral cəminin 

limiti tərifi ilə birgüclüdür. Bir tərəfdən Rimana görə inteqrallanmayan dəqiq 

törəmə vardır. Onun üzərində, ümumiyyətlə yalnız Danjua inteqralının köməyi ilə, 

ibtidai funksiya additiv sabitə qədər birqiymətli bərpa olunur. Digər tərəfdən 

Rimana görə inteqrallanan, dəqiq törəməsi olmayan funksiyalar vardır. İki tərif 

arasında uzlaşmanın elementar vasitələrlə bərpa olunan kəsilən funksiyalar sinfini 

göstərək. Bu sonlu sayda kəsilməsi olan birinci növ funksiyalardır. Bir çox 

elementar məsələlərin həlli ilə əlaqədar belə funksiya yaranır. Məsələn, [87]-də 
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( ) ( )xfxF =′  bərabərliyini, sonlu sayda nöqtələr çoxluğu müstəsna olmaqla, ödəyən 

ixtiyari kəsilməz F funksiyasına f funksiyasının ümumiləşdirilmiş ibtidai funk-

siyası deyil. (1) inteqralına ümumiləşdirilmiş ibtidai funksiyanın artımı kimi tərif 

verilir. Diferensial anlayışının öyrənilməsi zamanı inteqralın daxil edilməsi üçün 

müəyyən hazırlıq görmək və bu zaman müqayisədən istifadə etmək mümkündür. 

Diferensiallanmanın öyrənilməsi zamanı, inteqrallama haqqında heç nə demədən, 

müəyyən çalışmalardan istifadə etməklə, bu haqda hazırlıq işi aparmaq olar. 

Bununla da XI sinifdə “inteqral”ın öyrənilməsi üçün zəruri olan bacarıq və 

vərdişlər yaradılır. X sinifdə qüvvət funksiyasının törəməsi ilə əlaqədar: “hər hansı 

funksiyanın törəməsi 2x-dir, bu funksiyanı tapın” kimi tapşırıqlar vermək 

məqsədəuyğundur. Bu zaman 2x=( )/ yazılışından istifadə etmək olar. 3x2=( )/; 

=2
1
x

( )/
 ; 5x=( )/ yazılışları ilə analoji çalışmalar tərtib edilə bilər. Triqonometrik 

funksiyaların törəməsi ilə əlaqədar da bu iş davam etdirilir: cosx=( )/ ; sinx=( )/; 

sin3x=( )/ və s. Belə çalışmalar törəmənin öyrənilməsi üzrə məşğələlərin 

müxtəlifliyini təmin edir, düşüncənin inkişafına səbəb olur, başlıcası inteqrallama 

işinə şagirdləri hazırlayır. “İbtidai funksiya” istilahı da asanlıqla mənimsənilir. 

4) Məktəbdə ( )∫
b

a

dxxf  müəyyən inteqral anlayışına əsasən ba <  halında 

baxılır. İndi bu anlayışı ümumiləşdirərək və tərifə əsasən ( ) 0=∫
a

a

dxxf , ba >  

olduqda ( ) ( )∫∫ −=
a

b

b

a

dxxfdxxf  yazmaq olar. Bu təbiidir, çünki oturacağı bir a  

nöqtəsindən ibarət əyrixətli trapesiyanın sahəsi sıfra bərabərdir. a  və b  nöqtələri 

yerlərini dəyişdirdikdə isə kkk xxx −=Δ +1  fərqinin işarəsi dəyişir. Odur ki, 

inteqralın da işarəsi dəyişir. Fərz edək ki, ( )xfy =  funksiyası [ ]ba,  parçasında 

kəsilməyəndir və c bu parçanın daxili nöqtəsidir. Onda ( ) ( ) ( )∫∫∫ +=
b

c

c

a

b

a

dxxfdxxfdxxf  

bərabərliyi doğrudur. cba ,, nöqtələrinin ixtiyari vəziyyətində bu bərabərlik ödənilir. 
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Məsələn, cba <<  isə onda ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫∫∫∫ −=+=
b

c

b

a

c

b

b

a

c

a

dxxfdxxfdxxfdxxfdxxf . Odur ki, 

( ) ( ) ( )∫∫∫ +=
b

c

c

a

b

a

dxxfdxxfdxxf . Eyni qayda ilə qalan hallar araşdırılır. İbtidai 

funksiyaya aid məsələ həlli ilə əlaqədar şagirdlərin diqqətini bir çox ümumiləş-

dirmələrə yönəltmək olar. Dərslikdəki [119] mətnidə həlli ilə verilən 5, sonra 

çalışma kimi təqdim olunan 351, 352 № məsələlər bu baxımdan maraqlıdır. 

Bundan əlavə ibtidai funksiyanın F(x)+C şəkildə yazılışı C-in tamamilə konkret, 

lakin ixtiyari qiymətlər ala bilməsini göstərir. Riyazi analiz kursunda f funksiyanın 

bütün ibtidai funksiyaları çoxluğuna, sonra daxil edilən müəyyən inteqraldan fərqli 

olaraq f-in qeyri-müəyyən inteqralı deyilir. Məktəb riyaziyyatında isə çox vaxt 

“ibtidai funksiya” istilahı işlədilir. Beləliklə, baxılan mövzunun öyrənilməsi 

zamanı müəyyən inteqralın qeyri-müəyyən inteqralın (ibtidai funksiyasının) xüsusi 

halı olmasına şagirdlərin diqqətini cəlb etmək lazımdır. Ümumi və xüsusi halları 

şagirdlərə öyrətmək üçün inteqral hesabından və diferensial tənliklərin həlli 

nümunələrindən istifadə etmək məqsədəuyğundur.  

3.9.18. Törəmənin eyniçevrilmələrə tətbiqi. Hazırda şagirdlərin X-XI 

siniflərdə öyrəndikləri riyazi aparatı məktəbdə başqa ənənəvi üsullarla həll edilən 

bir sıra məsələlərin tamamilə səmərəli, qısa həllini tapmağa imkan verir. Göstərilən 

aparatın belə tətbiqi, artıq başlanğıc mərhələdə onlarla tanışlıq diferensial və 

inteqral hesabının ideyaları və metodlarının faydalı və qiymətli olduğu barədə 

şagirdlərdə inam yaradır. Şagirdlərə vaxtında demək lazımdır ki, riyazi analizin 

elementlərinin nisbətən daha məzmunlu, geniş tətbiqləri vardır. Belə məlumatı 

verərkən qeyd edilməlidir ki, bu “yeni” üsul heç cür “ənənəvi” üsuldan əl çəkməyi 

tələb etmir, bəzən isə ona üstünlük verir və bir-birini tamamlayır. Müxtəlif 

çevirmələrin sadəliklə aparılmasında çox vaxt iki aşkar faktdan istifadə olunur. 1) 

Hər hansı intervalda funksiya eyniliklə sabitə bərabərdirsə, onda həmin intervalda 

onun törəməsi eyniliklə sıfra bərabərdir və tərsinə 2) hər hansı intervalda iki 

funksiya eyniliklə bərabərdirsə, onda onların törəmələri də həmin intervalda 

eyniliklə bərabərdir. 
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Qeyd: F(x)=G(x) o deməkdir ki, x dəyişəninin verilmiş çoxluqdan 

götürülmüş hər bir qiymətində sağ və sol tərəfdəki funksiyaların qiymətləri 

bərabərdir (və ya konkret çoxluq göstərilməmişdirsə dəyişənin bütün mümkün 

qiymətlərində). Bu faktların eyniçevirmələrə aid müxtəlif çalışmalar həllinə 

tətbiqini göstərməklə şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək 

faydalıdır. Məsələn, ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++=

3
4sin

3
2sinsin ππ xxxxA  və  

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++=

3
4cos

3
2coscos ππ xxxxB  ifadələrinin hər birini sadələşdirmək üçün 

əvvəl şagirdlərə məlum olan çevirmələrlə müəyyən edilir ki, A(x)=0. Sonra 

görünür ki, ( ) ( )xAxB ′= , deməli B(x)=0. 

Törəmənin bir çox tətbiqləri 1)-in tərsinə əsaslanır. Məsələn, 

8
34cos

8
12cos

2
1sin 4 +=+ xxx  eyniliyini isbat etmək üçün, onun sağ və sol tərəfinin 

fərqinə bərabər olan f(x) funksiyasına baxmaq kifayətdir. 

( )
8
34cos

8
12cos

2
1sin 4 −−+= xxxxf , buradan ( ) 04sin

2
12sincossin4 3 =+−=′ xxxxxf , 

( ) 0=′ xf , onda ( ) cxf = , ( ) 00 == cf , deməli ( ) 0=xf . Bu isə baxılan eyniliyin isbatı 

deməkdir.  

3.9.19. Bezu teoremi (XI s.). Fərz edək ki, f(x) həqiqi ədədlər sahəsində (R) 

1≥n  dərəcəli bir dəyişənli çoxhədlidir. Onda f(x)-in R-də n-dən az olmayan sayda 

kökləri vardır, a  yalnız və yalnız ( )xf çoxhədlisi (x-a)-ya bölündükdə həmin 

çoxhədlinin köküdür. XX əsrin 60-cı illərinə qədər bu teorem məktəbdə isbatı ilə 

birlikdə öyrənilmişdir. Lakin sonrakı illərdə, 2003-cü ilə qədər, ümumtəhsil 

məktəblərinin proqramında o, olmadı. Çoxhədlilərin öyrənilməsində, müxtəlif 

ifadələrin eyni çevrilməsində, eynilik və bərabərsizliklərin isbatında, tənliklərin və 

bərabərsizliklərin həllində istər-istəməz Bezu teoremindən və daha çox onun 

ümumiləşdirilmiş formasından istifadə etmək lazım gəlir. Ona görə yaxşı olar ki, 

dərs prosesində ümumiləşdirilmiş Bezu teoremi və onun tətbiqləri də öyrənilsin. 

Ümumiləşdirilmiş Bezu teoremi belədir: fərz edək ki, ( )zyxf ,...,,  R həqiqi ədədlər 

sahəsində 1>k  dəyişənli 1≥n  dərəcəli, g(y,...,z) isə R-də k-1 dəyişənli çoxhədlidir. 
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( )[ ]zygf ,...,  sıfır çoxhədlidirsə, onda ( )zyxf ,...,,  çoxhədlisi ( )[ ]zygx ,...,− -ə bölünür. 

Bu teoremi, habelə tətbiqlərini mənimsəmək üçün onunla əlaqədar olan bir sıra 

anlayışları da öyrənmək lazımdır. Fərz edək ki, ( )zyxf ,...,,  həqiqi ədədlər 

sahəsində (R) çox dəyişənli çoxhədlidir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, şagirdlər 

çox dəyişənli funksiyalarla əlaqədar müxtəlif əməliyyatlarla qarşılaşdıqları halda 

bu haqda da onlara ümumi məlumat verilmir. Belə funksiyaların şagirdlərə 

öyrədilməsi işinin metodik sistemini hazırlamaq ayrıca tədqiqatın mövzusu ola 

bilər.  

Verilmiş R həqiqi ədədlər sahəsindən götürülmüş sıfırdan fərqli hər bir ədəd, 

habelə { }0
R -dən olan verilmiş çoxhədlidən ədədi vuruqla fərqlənən hər bir çoxhədli 

baxılan çoxhədlinin R-də trivial çoxhədli böləni adlanır. Verilmiş çoxhədlinin 

bütün başqa bölənlərinə R-də onun qeyri-trivial bölənləri deyilir. 

( )zyxf ,...,, çoxhədlisinin R-də trivial olmayan bölənləri yoxdursa, ona R-də 

gətirilməyən çoxhədli deyilir. Həqiqi R ədədlər sahəsində trivial olmayan bölənləri 

olan ( )zyxf ,...,,  çoxhədlisi R-də gətirilən çoxhədlidir. R sahəsində ortaq bölənləri 

yalnız sıfırdan fərqli ədəd (yəni sıfır dərəcəli çoxhədli) olan R-də verilmiş 

( )zyxf ,...,,  və ( )zyxg ,...,,  çoxhədlilərinə qarşılıqlı sadədir deyilir. Çoxdəyişənli 

funksiyanın və ümumiləşdirilmiş Bezu teoreminin məktəbdə tətbiqinə aid çoxlu 

sayda nümunələr göstərmək olar. Məsələn, “həqiqi R ədədlər sahəsində 

bccba
acbcabcba

2
222

222

222

−−−

+++++   ifadəsini sadələşdirin çalışmasını yerinə yetirmək 

üçün şagirdlərin cəbri kəsrin surət və məxrəcinin ( cba ++ )-yə bölündüyünü, hər 

iki həddin üç dəyişənli funksiya olmasını bilmələri tələb olunur. Görünür ki, 

gələcəkdə məktəb riyaziyyat kursunun məzmunun müəyyənləşdirərkən çoxdə-

yişənli funksiyanın, birdəyişənli üçün Bezu teoremindən sonra (indiki proqrama 

görə XI sinifdə öyrənilən) onun ümumiləşdirilmiş formasının təlimin hansı 

mərhələsində öyrənilməsi üzərində düşünmək lazım gələcəkdir. Bu riyazi təlimin 

məzmununun müəyyən edilməsinin əsas, xüsusən ümumiləşdirmə meyarına 

uyğundur. 
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3.9.20. Üçbucağın sahəsi və onda əsas münasibətlər (IX s). “Düzbucaqlı 

üçbucağın hipotenuzu, daxilə çəkilmiş çevrənin toxunma nöqtəsi ilə, elə iki 

parçaya ayrılır ki, bu parçaların hasili həmin üçbucağın sahəsinə bərabərdir”. 

(Məsələni ümumiləşdirmədən həll etmək mümkündür). Bu teoremi (onu isbat 

məsələsi kimi təqdim etmək olar) ixtiyari üçbucaq üçün ümumiləşdirək. Fərz edək 

ki, ABC üçbucağının daxilinə mərkəzi O nöqtəsində (M, N və P isə toxunma 

nöqtələridir) olan çevrə çəkilmişdir (Şəkil 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aBC = , bAC = , cAB = , xAPAM == , yBNBM == , zCPCN == , 

rOMONOP === , ( )cbap ++=
2
1  və üçbucağın sahəsini S-lə işarə edək. Onda 

x+y=c, x+z=b, y+z=a. Buradan alınır ki, x=p-a, y=p-b, z=p-c. Odur ki, Heron 

düsturunu  

pxyzS =                                                          (1) 

şəkildə yazarıq. Digər tərəfdən məlumdur ki,  

prS =                                                            (2) 

(1) –in hər tərəfini kvadrata yüksəldib və alınan bərabərliyi (2)-yə bölsək  

r
xyzS =                                                                (3) 

alarıq. CONΔ -dən 
2
Cctg

r
z
=  yazarıq. Odur ki, nəticədə 

2
CxyctgS =  və ya  

M 

B 

N 

O 

P A C 

Şəkil 39.
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2
CtgSxy ⋅=                                                          (4) 

alırıq. Beləliklə ümumiləşdirilmiş teorem (məsələ) belə olur: “Üçbucağın hər bir 

tərəfi, daxilə çəkilmiş çevrənin toxunma nöqtəsi ilə elə iki parçaya ayrılır ki, bu 

parçaların hasili üçbucağın sahəsi ilə uyğun tərəf qarşısındakı bucaq yarısının 

tangensi hasilinə bərabərdir”. 090=< C  olduqda bu teoremin düzbucaqlı üçbucaq 

üçün də doğruluğunu göstərmiş oluruq. Məktəb riyaziyyatının bir sıra məsələlərini 

göstərilən üsulla izah etmək, müxtəlif anlayışlar və teoremlər arasında nə kimi 

daxili əlaqə olduğunu, müvafiq ümumiləşdirmələr vasitəsi ilə yeni nəticələrin necə 

alındığını şagirdlərə göstərməyə imkan verir. Bununla da şagirdlərdə, həmin yolla 

müstəqil olaraq axtarışlar aparmaq qabiliyyəti yaranır və inkişaf edir. Düzbucaqlı 

üçbucaqda y=r olduğunu ( 090=< B  isə) nəzərə aldıqda uyğun nəticəni (3)-dən 

alırıq ki, bu da xüsusiləşmədir.  

Məlumdur ki: 1) üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 1800-yə bərabərdir; 2) 

Kosinuslar teoremi (üç bərabərlik), bu Pifaqor teoreminin ümumiləşdirilməsidir; 3) 

sinuslar teoremi (üç qat bərabərlik); 4) üçbucağın sahəsinin ifadələri (üç 

bərabərlik). Bunlar üçbucaqda əsas münasibətlərdir. Onların köməyi ilə 

“prinsipcə” üçbucağa aid bütün teoremləri almaq olar, beləliklə də müvafiq 

bilikləri ümumiləşdirmək və sistemləşdirmək mümkündür. Məsələn, üçbucaqların 

oxşarlığı haqqında teoremlərə baxaq: 1) İki üçbucaqda bucaqlar bərabərdirsə, onda 

tərəflər mütənasibdir. Bu fakt sinuslar teoremindən alınır. 2) Üçbucağın tərəfləri 

mütənasibdirsə, onda bucaqlar bərabərdir. Üçbucağın tərəfləri mütənasibdirsə, 

onda bucaqların kosinusları bərabərdir, deməli bucaqlar da bərabərdir; 3) 

üçbucaqda iki cüt tərəf mütənasib və onlar arasındakı bucaqlar bərabərdirsə, onda 

bütün tərəflər mütənasib və bucaqlar bərabərdir. Kosinuslar teoremindən 

(ümumiləşdirilmiş Pifaqor teoremindən) alınır ki, bu teoremin şərtinə görə üçüncü 

tərəflər də mütənasibdir, onda bucaqların bərabərliyi 2) –dən alınır. Bu nəticələri, 

habelə üçbucağa aid başqa teoremləri şagirdlərlə aşağıdakı məsələlər şəklində 

müfəssəl araşdırmaq olar.  

1. 222 bac +=  isə onda 090=< C  (Pifaqor teoreminin tərsi). 
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2. İki üçbucaqda birinin iki tərəfi digərinin iki tərəfinə bərabər, onlar 

arasındakı bucaqlar isə bərabər deyilsə, onda böyük bucaq qarşısındakı üçüncü 

tərəf böyükdür və tərsinə: böyük üçüncü tərəf qarşısındakı bucaq böyükdür. 

3. Hər hansı üçbucaqda bir tərəf qalan iki tərəfin cəmindən kiçikdir, 

fərqindən böyükdür. Məsələn, bacba −>>+ . 

4. Üçbucaqda böyük tərəf qarşısındakı bucaq böyükdür və tərsinə (sinuslar 

teoreminin nəticəsi ilə) 

5. Sinuslar teoremi kosinuslar teoremindən alınır. Belə ki, 

( ) ( )
abc

cbaaccbbac
C

2
2

sin
444222222 ++−++

= , odur ki, 
b

B
a

A
c

C sinsinsin
== -dir.  

6. Hər bir üçbucaqda ( )( )bcabc
abc

cbaCB −−+
++

=−
2

coscos . Buradan alınır ki, 

böyük tərəf qarşısında böyük bucaq dayanır və tərsinə. 

7. Üçbucağın sahəsi üçün Heron düsturu cabS sin
2
1

=  və 5-in nəticəsindən 

alınır və s.  

3.9.21. Trapesiyanın sahəsinə aid məsələ həlli (VIII s.). Bu və ya digər 

məsələnin müxtəlif üsullarla həlli nəticəsində biliklərin ümumiləşdirilməsi dərsini 

modelləşdirmək olar. Müəllim bu məqsədlə “Oturacaqları 20 sm və 10 sm, yan 

tərəfləri isə 6 sm, 8 sm olan trapesiyanın sahəsini tapın” tapşırığın şagirdlərə verir. 

Məsələnin 8 üsulla həlli alınır. Bunları təfsilatı ilə [26(32)]-də göstəririk.  

3.9.22. Pifaqor teoreminin fəzada analoqu (X s.). Bu teoremin fəzada 

analoqu yeganə olmaya bilər. Çünki fəza həndəsəsinin bir sıra təkliflərini bu 

teoremin analoqları hesab etmək olar. Məsələn, belə təklifləri kuba kvadratın, 

kubun künclərindən müstəvi ilə kəsilməsindən alınan tetraedrə kvadratın 

bucaqlarının düz xətlə kəsilməsi ilə alınan düzbucaqlı üçbucağın analoqu kimi 

baxmaqla almaq mümkündür. Düzbucaqlı üçbucağın düz bucaqdakı təpəsi 

tetraedrin, düz üçüzlü bucağın təpəsi adlanan təpəsinə uyğun olur. Doğrudan da 

tetraedrin həmin təpədən çıxan üç tili bir-birinə perpendikulyardır. Pifaqor 

teoreminə belə bir məsələnin həlli kimi baxmaq olar: O təpəsindəki bucağı düz 

olan üçbucağın bu təpədən çıxan tərəflərinin uzunluğu a  və b -dir. O nöqtəsi 
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qarşısındakı tərəfin c uzunluğunu tapın. Fəzada analoji məsələnin ifadəsi belədir: O 

təpəsindəki müstəvi bucaqları düz olan tetraedrin bu təpədən çıxan üç üzünün 

sahəsi A,B,C-dir. O təpəsi qarşısındakı üzün S sahəsini tapın. Deməli S-i A, B, C 

vasitəsi ilə ifadə etməlyiik. Təbii olaraq planimetriyada öyrənilmiş 222 bac +=  

münasibətinə analoji düstur alınması gözlənilir. Məktəbdə apardığımız 

eksperiment zamanı aydın oldu ki, şagirdlərin əksəriyyəti axtarılan münasibətin 

S3=A3+B3+C3 olacağını güman edirlər. Lakin onların belə fərziyyəsi doğru deyil. 

Onlar belə səhv nəticəyə müstəvidə qüvvət üstünün 2 olmasından fəzada 3-ə 

keçməsini güman etməklə gəlmişlər. Bəs axtarılan S sahəsi nəyə bərabər olmalıdır? 

Üç tərəfinə görə üçbucağın sahəsini Heron düsturuna görə hesablamaq olar. 

Axtarılan üçbucağın sahəsi S-dir. Fərz edək ki, həmin üçbucağın tərəfləri cba ,,  

perimetrinin yarısı ilə 
2

cbap ++
=  dir (şəkil 39). Onda ( )( )( )cpbpappS −−−=2 , 

cba ,,  tərəfləri də məlum deyil, lakin onlar düzbucaqlı üçbucaqların 

hipotenuzlarıdır. Həmin üçbucaqların l, m, n katetləri məlum olarsa, cba ,, -ni 

bunlar vasiətsi ilə ifadə edə bilərik: 222 nma += , 222 lnb += , 222 mlc += . Bu artıq 

yaxşı oldu, l, m və n kəmiyyətləri məlum deyil, lakin onlar verilmiş A, B, C 

sahələri ilə əlaqədardır: Amn =
2
1 ; Bnl =

2
1 ; Clm =

2
1 . Beləliklə, yeddi məchulu 

( nmlcbaS ,,,,,, ) tapmaq üçün yeddi tənliklər sistemi vardır. Yeddi məchullu 

tənliklər sistemini həll edib, tələb olunan S-i tapmaq şagirdlər üçün ilk baxışda 

yorucu görünsə də burada o qədər də çətinlik yoxdur. Təcrübə göstərir ki, onlar 

belə bir məsələnin həllinə maraq göstərirlər. 

Axtarılan üçbucağın sahəsini  hesablamaq  

üçün ən sadə düstur 
2

haS ⋅
= -dir (şəkil 40), 

burada a  həmin üçbucağın oturacağı, h-isə 

hündürlüyüdür. a  ilə artıq qarşılaşmışıq,  

h isə yeni kəmiyyətdir. Sahəsi S olan  

üçbucağın h hündürlüyünü  

b 

l

O 

n 
k 

m 

c 

a  

h 

Şəkil 40. 
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hər hansı köməkçi üçbucaqdan istifadə etməklə hesablamaq olar. Bunun üçün 

tetraedri h hündürlüyündən və düz üçüzlü bucağın təpəsindən keçən müstəvi ilə 

kəsək. Kəsikdə hipotenuzu h və katetlərindən biri l olan düzbucaqlı üçbucaq alınır; 

ikinci katet (onu k ilə işarə edək) sahəsi A olan üçbucağın a  tərəfinə çəkilmiş 

hündürlüyü olacaqdır. Beləliklə, 222 lkh +=  alırıq. İndi k-nı tapmaq lazımdır. 

Aka =⋅
2
1 . Yuxarıda deyilənləri nəzərə almaqla:  

( ) ( ) ( ) 222222222222 44444 CBAmlnlAlkahaS ++=++=+== , buradan 
2222 CBAS ++= . 

Bu da fəzada Pifaqor teoreminin ifadəsidir. Müəllifin bu məsələnin 

oxuculara çatdırılması ilə əlaqədar işləri olduqca maraqla qarşılanmışdır [26(28)]. 

3.9.23. Həndəsi kəmiyyətlər. Məktəbdə bu anlayış bir neçə konsentirdə 

öyrənilir. I konsertində kəmiyyətlər və onların ölçülməsi haqqında intuitiv təsəvvür 

inkişaf etdirilir, kəmiyyətlərə nümunələr göstərilir, ən sadə ölçü vahidləri daxil 

edilir. Bu mərhələ I-VI sinifləri əhatə edir. Həmin siniflərdə kəmiyyətlər və onların 

ölçülməsi bilavasitə praktikaya əsaslanır, formal məntiqi cəhət haqqında məsələ 

hətta qarşıya qoyulmur. Sonrakı mərhələni şərti olaraq kəmiyyətlərin vasitəli 

ölçülməsi metodlarının öyrənilməsi adlandırmaq (VI-IX siniflər) olar. Burada 

məsələnin praktik cəhəti ilə əlaqədar olan bilik və vərdişlər inkişaf etdirilir, 

kəmiyyətlərin bilavasitə ölçülməsindən hesablamaya keçməyə imkan verən çoxlu 

sayda faktlar öyrədilir. Lakin bununla yanaşı, bu mərhələdə kəmiyyətlərin 

ölçülməsinin ciddi daxil edilməsi propedevtikasının elementləri meydana çıxır. 

Kəmiyyətlər və ədədlər, kəmiyyətlərin nisbəti haqqında söhbət gedir, sahənin 

ölçülməsinin öyrənilməsini zamanı, təkcə aparılan hesablama üsullarından deyil, 

habelə sahənin nə demək olmasından danışılır və s. Nəhayət, yuxarı siniflərdə 

həcmlər və səthlərin sahəsinin ölçülməsi məsələsi tamamilə müasir əsasda qoyulur. 

Cisimlərin həcmləri və onların səthlərinin sahəsi nəzəriyyəsi, daha doğrusu 

SHVpr 3
1

=  və ya 24 RSsf π=  tipdə klassik düsturların alınması metodları qədim 

yunan alimləri Demokrit, Evklid, Arximeddən başlamışdır. Hazırda isə bu 
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düsturların çıxarılması riyazi analizə əsaslanmağı tələb edir. Uzun müddət həcmlər 

və səthlərin sahəsi nəzəriyyəsi, hər cisim və hər səthə ayrıca tərif verməklə 

qurulmuşdur. Bir çox onilliklərdə bu təriflərin ifadəsi bir-birindən o qədər də 

fərqlənməmişdir. Həcmlərin (və müstəvi fiqurların sahəsinin) vahid nəzəriyyəsi, 

nisbətən yaxın vaxtlarda müasir riyaziyyatın əsasını qoyanlardan biri Fransa 

riyaziyyatçısı K.M.Jordan (1838-1922) tərəfindən təklif edilmişdir. 

Paralelepipedlərin həcmlərinin öyrənilməsinə həsr edilmiş ilk məşğələdə 

ümumi həcm anlayışına, düz və mail paralelepipedlərin həcmi düsturlarına baxmaq, 

dərslikdəki uyğun məsələləri həll etdirmək məsləhətdir. Bu zaman planimetriyadan 

sahə anlayışını, düzbucaqlının və paraleloqramın sahə düsturlarını, X sinfin 

kursundan perpendikulyar müstəvilər haqqında teoremləri, müstəviyə perpendi-

kulyar düz xəttin qurulmasını təkrar etmək zəruridir. Şagirdlər həyati misallar 

əsasında həcmin tərifini və ölçü vahidinin mahiyyətini müstəqil öyrəndikdən sonra 

onun əsas xassələrini dəqiq və şüurlu ifadə etməyi bacarmalıdırlar. Bu xassələri 

ifadə edərkən müstəvi fiqurların sahəsinin uyğun xassələrini onlarla paralel 

nəzərdən keçirmək məqsədəuyğundur. Sadə cisim anlayışı verildikdən sonra 

planimetriyada baxılana analoji olaraq ardıcıl olaraq düzbucaqlı, düz və mail 

paralelepipedlərin həcmləri tapılır. Sonra prizmaların (düz və mail) həcmi 

düsturlarına baxmaq onlara aid müvafiq məsələlər həll etdirmək lazımdır. Bu 

mövzu ilə əlaqədar planimetriyadan üçbucağın sahəsi düsturunun çıxarılışına, X 

sinifdən isə nöqtəyə nəzərən simmetriya və paralel müstəvilər haqqında teorem-

lərin şagirdlərin diqqəti cəlb edilir. Çoxbucaqlının sahəsini hesablamaq üsuluna 

analoji olaraq prizmanın həcmini hesablamaq üçün üçbucaqlı prizmanın həcmini 

hesablamağı öyrənmək kifayətdir. Üçbucaqlı prizmanın həcmi düsturunun çıxarıl-

ması üçbucağın sahəsi düsturunun çıxarılmasına yaxındır: Üçbucaq ona bərabər 

olan digər üçbucaqla paraleloqrama tamamlanırdı, indi isə üçbucaqlı prizma 

paralelepipedə tamamlanır. Çoxbucaqlı düz prizmanın həcminin hesablanması 

ideyası sadədir: Çoxbucaqlı prizmanı üçbucaqlı prizmalara ayırmaq lazımdır. 

Qabarıq olmayan prizmaya baxılarsa belə ayırma bir qədər çətin görünür. Prizma 

qabarıq olarsa, onda bu iş çox sadə olur: yan tillərin birindən prizmanın bütün 
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diaqonal kəsiklərini çəkdikdə onlar bu prizmanı üçbucaqlı prizmalardan ibarət 

hissələrə bölür. Prizma düzdürsə (xüsusi halda o düzgündürsə) onda onun 

hündürlüyü yan tilinə bərabər olur. Bəzən mail prizmanın həcmini tapmaq üçün 

mail paralelepipedi düz, bu sonuncunu isə düzbucaqlı paralelepipedə çevirməyə 

analoji olaraq, verilmiş prizmanı onunla müadil düz prizmaya çevirmək 

münasibdir. Bunu misal üzərində izah etmək yaxşı olar. Üçbucaqlı prizmanın 

həcminin axtarılmasındakı yuxarıda baxdığımız üsulu tetraedrə tətbiq etmək olmaz. 

Çünki verilmiş tetraedri ona bərabər tetraedrlərlə paralelepipedə (və ya prizmaya) 

tamamlamaq ümumiyyətlə mümkün deyil. Düzgün tetraedrin ikiüzlü bucaqlarının 

tapılmasına aid məsələ həlli nəticəsində şagirdlər başa düşürlər ki, düzgün 

tetraedrin ikiüzlü bucaqlarının cəmi 1800 ola bilməz. Ona görə də düzgün tetraedr 

üçün indicə göstərdiyimiz tamamlama mümkündür. Bu vəziyyət həcmlərin 

elementar nəzəriyyəsinin qurulmasında müəyyən çətinlik yaratmışdır 1 . 

A.P.Kiselyov və İ.Adamarın həndəsə kurslarında tetraedrin həcmi üçün düstur 

verilmiş A1ABC tetraedrini ona müadil olan (lakin bərabər olmayan) iki AB1BC və 

A1B1C1C tetraderləri ilə ABCA1B1C1 prizmasına qədər tamamlamaqla çıxarılır. 

Göstərilən üç tetraedrin müadilliyi klassik lemmadan (hündürlükləri bərabər və 

oturcaqları müadil olan iki tetraedr müadildir) alınır. Lemma isə ya Kavaleri 

prinsipinə (iki cismin qeyd olunmuş müstəviyə paralel hər hansı müstəvi ilə 

kəsiklərinin sahələri bərabərdirsə, onda cisimlərin özləri də müadildir) əsaslan-

maqla yaxud da hazırki həndəsə dərsliyində göstərilənə yaxın qiymətləndirmə 

bərabərsizliyin köməyi ilə isbat edilir. Piramidanın həcmi üçün 
3

SH
=ν  düsturunun 

(üçbucaqlı və ya çoxbucaqlı olmasının əhəmiyyəti yoxdur) çıxarılmasının başqa 

üsulu həcm üçün inteqral düsturundan ibarətdir. İxtiyari piramidanın həcmini 

axtarmağı öyrətmək üçün üçbucaqlı piramidanın həcmini tapmağı bacarmaq 

kifayətdir, çünki ixtiyari piramidanı üçbucaqlı piramidalara ayırmaq mümkündür. 

Piramidanın Evdoks dövründə istifadə edilmiş həcm düsturu hazırkı dərslikdə 

birbaşa inteqraldan istifadə etməklə deyil, natural ədədlərin kvadratları cəminin 

                                                 
1  Bu Hilbertin 1900-cü ildə qoyduğu, 1900-1903-cü illərdə M.Den və N.F.Kaqon tərəfindən həll edilən, III adlanan 
problemlə əlaqədardır. 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 376

qiymətləndirilməsinin tətbiqi ilə (lazımı inteqral məhz xatırladığımız qiymətlən-

dirmə vasitəsi ilə hesablanır) çıxarılır. Kəsik piramidanın həcmi ilə yanaşı oxşar 

cisimlərin həcmlərinin nisbəti məsələsinə də baxılır, bundan da bir çox məsələlərin 

həllində istifadə olunur. Bu zaman alınmış düsturu yadda saxlamaq məcburi deyil. 

Lakin düsturun alınması prinsipini yadda saxlamaq mühümdür. 

Həcm mövzusuna girişdə sadə cisimlər üçün sonlu sayda tetraedrlərə 

ayırmaq mümkün olanlara – həcmlərin birqiymətli təyin edilməsinin mümkün-

lüyünə şagirdlərin diqqəti cəlb edilir. Həcmin aksiomlarla verilən xassələrinə 

əsaslanaraq demək olar ki, fırlanma fiqurlarının (silindr, konus, sfera) həcmləri də 

var və birqiymətli təyin edilə bilər. Silindr və konusun həcmi düsturlarının 

çıxarılışı ilə əlaqədar nəzəri materialın şərhi prinsipində iki təklif qoyula bilər: 1) 

Silindr və konus prizma və piramidaya kifayət qədər yaxın ola bilər (həcmləri 

aşağıdan və yuxarıdan qiymətləndirmək mənada) 2) Odur ki, onların həcmləri üçün 

düsturlar uyğun olaraq prizma və piramidanınkı kimidir. Lakin bu iki təklifə, 

burada istifadə etmək cəhətdən, dairənin sahəsi anlayışı tamamilə mühüm mənada 

daxildir. Odur ki, sonralar, kürəni nəzərdən keçirəndə olduğu kimi düsturlarda 

həmişə π  ədədinə təsadüf olunur. Məktəb riyaziyyatında yeganə transendent sabitə 

xüsusi diqqət və onun universiallığının səbəbini başa düşmək tələb edir. Beləliklə, 

silindr və konusun həcmi düsturları uyğun olaraq prizma və piramidanın həcmləri 

ilə qiymətləndirmə ilə ən az nəzəri materialdan istifadə etməklə öyrədilir. Sonrakı 

addımlarda kürə və onun hissələrinin həcmi düsturlarının çıxarılmasında artıq açıq 

şəkildə inteqraldan istifadə ümumiləşdirmə üçün münasibdir.  

Çoxüzlülərin səthləri üçün düsturlar “çoxüzlü” mövzusunun daxilində 

öyrənilir və burada xüsusi bir çətinlik yoxdur. Bütün iş müstəvi fiqurların 

öyrənilməsinə gətirilir. Lakin ümumiyyətlə səthlər nəzəriyyəsinin qurulması 

məktəb həndəsəsinin ənənəvi çətin mövzularından biridir. Bu çətinlik məktəbdə 

öyrədilən bütün səthləri, o cümlədən əyri xətli səthləri də (silindr, konus, sfera) 

əhatə edən kifayət qədər sadə ümumi tərifin olmaması ilə əlaqədardır. Fəza 

fiqurlarının həcmlərinin öyrənilməsində ümumiləşdirməyə baxdıq. Səthlərin sahə-

sinin hesablanması ilə əlaqədar ümumiləşdirməyə də şagirdlərin diqqətini cəlb 
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etmək maraqlıdır. XI sinifdə həndəsədən dörd mövzu: 1) çoxüzlülər, 2) fırlanma 

fiqurları, 3) fiqurların həcmləri, 4) səthlərin sahəsi öyrənilir. Belə ardıcıllıqda 

çoxüzlülərin səthlərinin sahəsinə 1) mövzusunun daxilində, fırlanma fiqurların 

səthlərinin sahəsinə isə həcmlərdən sonra dərsliyin axırında baxılır. Görünür ki, 

səthlər nəzəriyyəsinin qurulması işi çətin olmuşdur. Buradakı çətinlik məktəbdə 

öyrənilən “əyrixətli səthlərin sahəsini də əhatə edən kifayət qədər sadə tərifin 

olmaması ilə əlaqədardır. A.V.Poqorelovun dərsliyində əsrimizin başlanğıcında 

alman riyaziyyatçısı Q.Minkovski (1864-1909) tərəfindən təklif edilmiş səthin 

sahəsinin ümumi və ciddi tərifindən istifadə edilmişdir. Bu tərif müəyyən qədər 

çətinliyə səbəb ola bilər. Çünki burada artıq tamamilə məlum həcm və funksiyanın 

limiti anlayışlarından istfiadə edilir. [109(2)]-də materialın dərslikdəki şərhi 

ardıcıllığından kənara çıxmaq zəruri olmuşdur. Ona görə ki, birincisi, şagird silindr, 

konus, kəsik konusun səthi sahələrini təcrübi olaraq (məsələ həlli zamanı) 

hesablamağı bacarmalıdır. Fiqurların səthinin sahəsi həndəsə kursunun tamamilə 

sonunda öyrənilərsə, şagirdlərdə lazımı bacarığa nail olmaq çətindir. İkincisi, 

riyaziyyata xüsusi meyli olan hər bir şagird bilir ki, təcrübi hesablamalarda lazım 

olan düsturları çıxarmaq üçün silindr və konusu sadəliklə açıb, onlara müadil 

düzbucaqlıya və dairə sektoruna çevirmək olar. Odur ki, silindr və konusun səthi 

sahələri düsturlarına aid məsələlər həllinə dərhal onların həcmlərinə baxdıqdan 

sonra başlamaq məsləhətdir. Məktəbdə öyrənilən bütün fəza fiqurlarının səthlərinin 

sahəsi düsturları ənənəvi metodlarla, sferanın sahəsi düsturu isə Minkovski metodu 

ilə çıxarılır. Bunun səbəbini şagirdlər bilməlidirlər: sferanı nə müstəvi üzərində 

açmaq (sahəsini saxlamaqla), nə də hər hansı “təbii” çoxüzlüyə yaxınlaşdırmaq 

olmaz. Bu iki yanaşmaların özləri isə onların ciddiliyi və ümumiliyi nöqteyi 

nəzərdən silindr və konusun yan səthinin sahəsi düsturlarının çıxarılması ilə 

əlaqədar şagirdlərə izah edilir. Zənnimcə, yalnız “sfera və onun hissələrinin sahəsi 

mövzusu öyrənildikdən sonra şagirdlərə bildirmək olar ki, sferaya tətbiq edilən 

yanaşma ümumidir və silindrin, konusun yan səthlərini, hətta sadə çoxüzlü 

səthlərin sahə düsturlarının çıxarılmasını tətbiq edilə bilər. Lakin belə 

ümumiləşdirmə aparmaq üçün 4) mövzusu ilə əlaqədar dərslik və müəllimə kömək 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 378

kitabında deyilənlərə əlavə olaraq aşağıdakıları da bilmək lazımdır. Səthlərin 

sahəsinə tərif vermək məktəb həndəsəsinin ənənəvi çətin məsələlərindən biridir. 

Artıq qeyd etdiyimiz kimi bu məktəbdə öyrənilən bütün səthlərin hamısını əhatə 

edən kifayət qədər sadə ümumi tərifin olmaması ilə əlaqədardır. “Açmaq” və “hər 

hansı çoxüzlü ilə yaxınlaşmaq” mümkün olan səthlər çox az olduğundan bu 

anlayışlar vasitəsi ilə verilən tərifləri ümumi tərif kimi qəbul etmək yaramır. 

Sferaya tətbiq edilən metodun zəruriliyini göstərmək üçün əvvəlcə bu səthi 

“açmağın” mümkün olmadığını şagirdlərə öyrətməliyik. Lakin açılışın özünə də 

dəqiq tərif vermək kifayət qədər çətin işdir. Odur ki, bunu intuitiv şəkildə 

şagirdlərə başa salmaqla kifayətlənmək olar. Aydındır ki, sferanı “açmaq” 

mümkün olsa idi, kifayət qədər kiiçk sferik səthin, onun üzərində yerləşən ixtiyari 

L əyrisinin uzunluğu müstəvi üzərində ona uyğun f(L) əyrisinin uzunluğuna 

bərabər olmaqla, müstəvi üzərinə f inikasını alardıq (şəkil 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xüsusi halda sfera üzərindəki A, B nöqtələrini birləşdirən ən qısa əyrinin 

d(A, B) uzunluğu, müstəvi üzərindəki A/=f(A), B/=f(B) nöqtələrini birləşdirən ən 

qısa əyrinin, başqa sözlə A/B/ parçasının uzunluğuna bərabər olmalıdır: 

d(A,B)= BA ′′ . Qeyd olunmuş hər hansı P nöqtəsindən d(M, P) “sferik” məsafəsi 

0>R  ədədinə bərabər olan sferanın M nöqtələrinin C çoxluğuna baxaq. Aşkardır ki, 

M1 nöqtəsi M nöqtəsindən sferanın P nöqtəsindən keçən diametr ətrafında 

f
⇒ P1 c/ 

M1 

O P

M

C

Şəkil 41. 
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dönməsindən alınarsa, onda ( ) ( )PMdPMd ,,1 = . Buradan da alınır ki, C nöqtələr 

çoxluğu çevrədir (məktəb kursundan da bu fakt məlumdur). Bu çevrənin O 

mərkəzi ixtiyari CM ∈  nöqtəsindən sferanın P nöqtəsindən keçən radiusuna 

çəkilmiş perpendikulyarın oturacağı ilə üst-üstə düşür (şəkil 41). Odur ki, çevrənin 

radiusu MPOMr <= . Digər tərəfdən d(M, P) M və P-ni birləşdirən hər hansı 

əyrinin uzunluğudur, MP parçası isə bu əyrilərdən ən qısasıdır. Ona görə də 

( ) RPMdMP =≤ , . Beləliklə Rr < . Açılış zamanı C çevrəsi f(P) nöqtəsindən R 

məsafədə yerləşən ( )cfC =′ nöqtələr çoxluğuna, başqa sözlə radiusu R olan çevrəyə 

keçir. C çevrəsinin uzunluğu rπ2 , C/ çevrəsinin uzunluğu isə rR ππ 22 < -dir. Bu 

yuxarıda ifadə edilən uzunluğun saxlanması xassəsinə ziddir, deməli sferanı açmaq 

mümkün deyil. Bu hökmün doğruluğunu “sferik beretka” dan istifadə etməklə də 

əyani izah etmək məsləhətdir. Beləliklə, ümumiyyətlə desək səthin açılışı mümkün 

deyil. Yuvarlaq fəza fiqurlarının səthlərinin sahələrinin hesablanmasının bir yolu 

da artıq qeyd etdik ki, uyğun çoxüzlülərlə yaxınlaşmadır. Məktəbdə uzun 

müddətdir ki, belə yanaşmadan istifadə edilir. Alman riyaziyyatçısı Q.Şvars 1890-

cı ildə yuvarlaq fiqurların yan səthinin çoxüzlülərlə yaxınlaşma ilə hesablamağın 

başqa bir üsulunu təklif etmişdir. Həmin üsula görə radiusu R və hündürlüyü H 

olan silindrin oturacağı daxilinə düzgün n- bucaqlı çəkilir. Sonra oturacaqdan 
k
H  

məsafədə yerləşən və birinci n-bucaqlıya nəzərən 
n
π  bucağı qədər döndərilmiş 

yenə belə n-bucaqlı çəkilir, burada k- qeyd olunmuş natural ədəddir. Belə qurmanı 

davam etdirməklə (k+1)n nöqtə n-bucaqlıların təpələri alınır. Bu nöqtələri tillərlə 

birləşdirməklə kπ2  konqruyent bərabəryanlı üçbucaqlardan ibarət üzləri olan 

silindrin daxilinə çəkilmiş çoxüzlü səth (buna Şvars silindri deyilir) qurulur. 

Beləliklə silindrin yan səthinin sahəsinin tapılması bərabəryanlı üçbucaqlar 

sahələri cəminin n sonsuzluğa yaxınlaşdıqda limitinin hesablanmasına gətirilir.  
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Fərz edək ki, S baxdığımız çoxüzlünün bir 

üzünün sahəsidir. Onda S=AH·CH (şəkil 42);  

AOHΔ -dan ;sinsin
n

R
n

OAAH ππ
==  

CHDΔ -dən 22 CDHDCH += , ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

n
RHD πcos1 ; 

k
HCD = ; beləliklə  

4

2

2

2

2
2

2

2

2
sin41sincos1sin ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=

nH
R

kn
RH

n
R

k
H

n
RS ππππ  

Bütün üçbucaqların sahələri cəmini Q ilə işarə etsək 

4

42

242

2

2
sin

4
1

sin
2

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+=

n

n
nH
kR

n

nRHQ
π

π
π

π

π

π  yazarıq. Sonuncu bərabərlikdə ∞→n -da 

limitə keçdikdə RHQ π2=  alırıq. Göründüyü kimi silindrin yan səthinin sahəsi 

düsturunun belə təyin edilməsi, həyati məsələlərin həllinə tətbiq olsa da məktəb 

üçün çətindir. Ona görə də bu üsulu digər yuvarlaq fiqurlara da tətbiq etmək 

əlverişli deyildir, həmdə bu yolla çoxüzlülərin səthinin sahəsini hesablamaq olmaz. 

Beləliklə, səthin sahəsinə ümumi bir tərif vermək lazımdır. Yuxarıda qeyd etdik ki, 

bu məqsədlə nə açılış, nə də çoxüzlü səthlərlə yaxınlaşma münasib deyildir. Odur 

ki, Q.Minkovskinin səthin sahəsinə verdiyi tərifi tətbiq etmək lazım gəlir. Sabit 

qalınlıqlı səthə “sarınmış” qat təsəvvür edək. İntiutiv olaraq aydındır ki, onun 

həcmi ( )δν  təqribən S⋅δ2 -ə bərabərdir, burada δ2 -qatın qalınlığı, S-baxılan səthin 

sahəsidir. ( )
δ
δν

2
 kəmiyyətini hesablamaqla S-in təqribi qiymətini tapırıq. Aydındır 

ki, δ -kiçik olduqca təqribilik yaxşı olacaqdır. Bu fikri riyazi dilə çevirək. “Sabit 

qalınlıqlı təbəqənin” riyazi ekvivalenti fiqurun ətrafı anlayışıdır. Fiqurun ətrafı 

anlayışını öyrənməyin zəruriliyini şagirdlərə başa salmaq üçün aşağıdakı kimi 

müvafiq məsələdən istifadə etmək məsləhətdir: “20x25 düzbucaqlısında 120 vahid 

kvadrta yerləşdirilmişdir. Düzbucaqlıda bu kvadratlardan heç birisini kəsməyən 

C 

D 

A 

H 
O 

B 
  

K
H  

Şəkil 42. 
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radiusu 
2
1  olan dairə yerləşdirmək mümkün olduğunu isbat edin”. Belə məsələləri 

həll etmək üçün fiqurun ətrafı anlayışının tərifini bilmək lazımdır. 

Fərz edək ki, Φ  fəzanın ixtiyari fiquru, δ  müsbət ədəddir. P fəzanı Φ -dən 

δ -nı aşmayan məsafədə yerləşən δΦ -nöqtələr çoxluğuna, ( ) δρ ≤Φ,P , Φ  fiqurunun 

δ  ətrafı deyilir (qapalı). Bu tərifin aydın olması üçün nöqtədən fiqura qədər 

məsafə anlayışının tərifi verilməlidir. 

P nöqtəsindən Φ  fiquruna qədər ( )Φ,Pρ  məsafəsi dedikdə, elə d ədədi başa 

düşülür ki, mərkəzi P nöqtəsində və radiusu d-dən kiçik ixtiyari kürənin Φ  ilə 

ortaq nöqtəsi yoxdur, mərkəzi P nöqtəsində radiusu d-dən böyük ixtiyari kürənin 

isə Φ  ilə ortaq nöqtəsi vardır. Lakin fiqurun δ  ətrafından Φ -ə qədər məsafə 

anlayışı olmadan tərif vermək olar. Əslində verilmiş tərif aşağıdakı ilə birgüclüdür: 

Φ  fiqurunun δ  ətrafı P fəzasının elə Φ  nöqtələri çoxluğudur ki, mərkəzi P 

nöqtəsində və radiusu δ -dan böyük hər bir kürənin Φ  ilə ortaq nöqtəsi vardır. 

Nöqtədən fiqura qədər məsafənin tərifində “fəza” və “kürə” sözlərini uyğun olaraq 

“müstəvi” və “dairə” sözləri ilə əvəz etməklə müstəvi üzərində fiqurun δ  ətrafının 

tərifi alınır. Bu deyilənlərdən aydın olur ki, nöqtənin düz xətt üzərindəki ətrafı 

parça, müstəvi üzərində dairə, fəzada isə kürədir. Ona görə də bu ətrafların uyğun 

olaraq uzunluğu, sahəsi və həcmi haqqında danışılır. Bundan sonra aşağıdakı 

çalışmaları həll etdirmək lazımdır.  

1. a) Parçanın müstəvidə və fəzada δ  ətrafını tapın. Birincinin sahəsinin və 

ikincinin həcminin uyğun olaraq 22 πδδ +d  və 32

3
4πδπδ +d  olduğunu isbat edin, 

burada d-parçanın uzunluğudur; b) həmin məsələni radiusu δ>R olan çevrə üçün 

həll edin (Cavab: Rπδ4  və 222 δπ R ) 

2. Müstəvidə və fəzada çoxbucaqlının δ -ətrafını tapın. Birincinin sahəsinin 

və ikincinin həcminin uyğun olaraq 2πδδ ++ pS  və πδρπδδ
3
42 2 ++S  olduğunu 

isbat edin, burada S və P çoxbucaqlının sahəsi və perimetridir.  
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3. Fəzada düzgün altıbucaqlının δ  ətrafını tapın. 0→δ  olduqda ( )
δ
δν

2
 

nisbətinin altıbucaqlının sahəsinə yaxınlaşdığını isbat edin, burada ( )δν - onun δ - 

ətrafının həcmidir. İndi səthin sahəsinin əsas ümumi tərifini vermək olar. 

 ( ) ( )
δ

ν δ
δ 2
lim

0

Π
=Π

→
S                                                         (1) 

limitinə Π  səthinin sahəsi deyilir. [93(25)]-də əvvəlcə bu tərifin ideyası həyati 

misal üzərində izah edilir, sonra fiqurun ətrafı istilahı işlədilmədən səthin sahəsinin 

ciddi tərifi verilir. Bu tərif sferaya tətbiq olunaraq qeyd edilir: “analoji olaraq 

konusun yan səthinin sahəsini tapmaq olar”. (§21, səh 273). Lakin həmin tərifə 

əsasən konusun yan səthinin sahəsi üçün düsturu çıxarmaq o qədər də analoji 

olmayıb nisbətən çətindir. Bilmək lazımdır ki, Minkovski tərifinin tətbiqi ilə yalnız 

sadə fiqurların səthləri sahəsini hesablamaq mümkündür. Daha mürəkkəb hallarda 

səthlərin sahəsi bu və ya digər inteqral düsturlarının tətbiqi ilə tapılır. Göstərilən 

ümumi tərifin tətbiqi ilə fəza fiqurlarının yan səthlərinin sahəsi düsturunu 

çıxarılması ilə şagirdlər maraqlanır. Konusun nümunəsində bunu göstərək. Fərz 

edək ki, konusun oturacağının radiusu R, onun oxu ilə doğuranı arasındakı bucaq 

α -dır. ( )α,RSS =  isə onun yan səthinin sahəsidir. Onda δS  fiqurunun həcmi (şəkil 

43).  OA2B2 və OA1B1düzbucaqlı  

üçbucaqların uyğun olaraq OA1 və OA2 

katetləri ətrafında fırlanmasından alınan 

konusların həcmləri fərqinə bərabərdir. 

Sadə hesablamalardan sonra  

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⋅=

α
δ

α
πδδ 2

2
2

cos3sin
2 RSV  alırıq.  

Onda ( )
α

π
δ

ν δ
δ sin2
lim

2

0

RS
S yan ==

→
 olar.  

α  bucağı əvəzində konusun l  doğuranı verilərsə, onda 
αsin

Rl =  olduğundan 

konusun yan səthinin sahəsi üçün lRS yan π= alınır. Beləliklə, səthlərin sahəsinin 

yuxarıda baxdığımız ümumi tərifə əsasən düsturlarının çıxarılması həcmlərin 

A2 

A 

A1 

B2 B B1 

M K 

O 

Şəkil 43. 
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öyrənilməsindən sonra mümkündür. Bu isə müəllimdən müəyyən nəzəri hazırlıq və 

yeni metodika tələb edir.  

İstiqamətli parçalara, temperatura və s. iki qarşılıqlı əks istiqamətdə 

dəyişmədə olan kəmiyyətlərə baxılarsa, müsbət skalyar kəmiyyətlər sisteminin 

ümumiləşdirilməsi olan skalyar-additiv kəmiyyətlər sisteminə gəlirik.  

Parçanın uzunluğu, müstəvi fiqurun sahəsi, fəza fiqurunun həcmi, zaman, 

cismin kütləsi və s. birlikdə kəmiyyətlər, daha dəqiq kəmiyyətlər sistemi adlanır. 

Sadaladığımız bu kəmiyyətlərin hamısı üçün ümumi xassələr vardır. Məktəb 

dərslərində bu xassələrin əsasları göstərilir. Bəzən ümumi “kəmiyyət” demək 

əvəzində konkret danışmaq lazım gəlir, məsələn, parçanın uzunluğu demək daha 

yaxşı başa düşülür. Həndəsi kəmiyyətlərin hər biri üçün uyğun xassələri ayrı-

ayrılıqda ifadə edib, sonra hər üçünü (parça, sahə və həcm) ümumiləşdirmək olar. 

İnteqral hesabı metodunun müstəvi fiqurların sahəsinin hesablanmasına 

tətbiqini göstərməzdən əvvəl şagirdlərlə aşağıdakı məzmunda söhbət aparmaq, 

onlarda ümumiləşdirmə bacarığının inkişaf etdirilməsi üçün, məqsədəuyğundur. 

Bu vaxta qədər sonlu sayda üçbucaqlara ayırmaq mümkün olan fiqurların sahəsini 

öyrəndik və sahəni hesablamaq üçün bu qayda ilə düsturların alınmasında xüsusi 

çətinlik olmadı. Lakin konturu əyri xətlə əhatə olunmuş və ya müstəvi üzərində 

yerləşməyən fiqurların sahəsinin hesablanmasında xüsusi növ çətinliklə qarşılaşırıq. 

Əslində sahə haqqında bildiklərimizi, habelə onun tərifini yeni vəziyyətdə tətbiq 

etmək olmur. Kürə səthini, dairəni və s. sonlu sayda kvadratlarla örtmək mümkün 

deyil. Sahə anlayışına tərif vermədən, onun ölçülməsi məsələsini də qoymaq olmaz 

– düz xətti əyri ilə müqayisə etmək mümkün olmadığından müqayisə ideyasının 

özünün mənası itir. Sahə anlayışını yeni şəkildə daxil etmək lazım gəlir, habelə ona 

elə tərif verilməlidir ki, əvvəlki ilə, məişət təsəvvürümüzlə ziddiyyət təşkil etməsin. 

İndi limitdən istifadə etmək lazım gəlir. Bununla əlaqədar olaraq kifayət qədər 

ümumi və vahid metodu şagirdlərə öyrətmiş oluruq. Təbii olaraq əvvəlcə 

sərhəddinin bir hissəsi əyri xətli konturdan, qalanları isə düz xətt parçalarından 

ibarət müstəvi fiqura baxmaq lazımdır. Bununla əlaqədar olaraq əyri xətli trapesiya 

deyilən fiqurun xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bundan sonra ciddi çətinlik yoxdur. İndi 
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sahəsi bir neçə əyrixətli trapesiyaların sahələrinin cəbri cəminə bərabər olan, daha 

ümumi halda, müstəvi fiqurların sahələrinin hesablanmasına baxılır. Bu sonuncu 

müvafiq çalışmalara baxmaqla möhkəmləndirilir. Məktəb riyaziyyatında dairənin 

və onun hissələrinin sahəsinin hesablanmasına xüsusi diqqət verilir. Bu uyğun 

düstürün praktik əhəmiyyəti və onun isbat edildiyi ideyanın olduqca ümumi olması 

ilə izah edilir. Yuxarı siniflərdə ardıcıllığın limiti anlayışının tətbiqinə misal kimi 

yalnız çevrənin uzunluğu məsələsinə baxılır, dairənin sahəsi isə silindrin həcmi ilə 

əlaqədar verilir. 

Müəyyən inteqralın tətbiqi ilə sahənin hesablanması ideyasını yaxşı 

mənimsəmiş şagirdlər onun dairənin sahəsinin hesablanmasına tətbiqi ilə 

maraqlana bilər. Məlumdur ki, 2

0

224 RdxxRS
R

π=−= ∫ . 

Nəhayət şagirdlərin diqqətini belə bir cəhətə də yönəltmək faydalıdır ki, 
2RS π=  artıq məlumdursa, onda RS π2=′ . Törəmənin tərifini və onun baxılan 

halda tətbiqini xatırladıqda bu edilənin həndəsi mənası aşkardır. Əlbəttə belə 

mühakimə RC π2=  düsturunun isbatı ola bilməz, lakin bu özlüyündə faydalıdır və 

kürənin səthi düsturunun çıxarılmasında lazımdır. 

XI sinifdə “fiqurların həcminin ölçülməsi” şagirdləri vahid riyazi metodla 

tanış etmək imkanı verir. Həm də digər tədris fənlərində inteqral hesabı adlanan 

aparat tətbiq olunur. 

“Fiqurların həcmi” mövzusunun öyrənilməsi zamanı parçaların uzunluğu və 

müstəvi fiqurların sahəsinin xassələri həcm üçün ümumiləşdirilir, fiqurun həcmi 

anlayışı və onun hesablanması düsturu verilir, çoxüzlülər və yuvarlaq fiqurların 

həcmlərinin tapılmasına aid çalışmalar yerinə yetirilir. Şagirdlər öyrənirlər ki, fəza 

fiqurlarının həcmlərinin ölçülməsi parçanın uzunluğu və müstəvi fiqurların 

sahəsinin ölçülməsinə analoji xassələri ödəyir. Odur ki, məktəb həndəsə kursundan 

məlum olan bütün fiqurları vahid metodla ölçmək olar. Belə metod inteqral vasitəsi 

ilə hesablamadır.  

Müstəvi fiqurların sahəsini, paralel kəsiklərin sahəsinə görə fiqurların 

həcmini Simpson və Kavaleri prinsipinin tətbiqi ilə hesablamaq mümkündür. 
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Kavaleri prinsipinə, Simpson düsturuna əsasən xüsusi halda ayrı-ayrı fiqurların 

sahəsini və həcmini, hesablamaq olar. lakin hər iki alimin adı ilə bağlı olan 

hesablamalar da ümumi inteqralla hesablamaların xüsusi halıdır. İnteqral hesabı ilə 

müxtəlif səviyyələrdə aparılan həmin ümumiləşdirmələri şagirdlər maraqla 

öyrənirlər. 

Kavaleri prinsipinin, Nyuton Simpson düsturunun və Gülden teoremlərini 

xüsusi halı kimi məktəbdə baxılan sahə və həcm düsturlarını almağı şagirdlərə 

öyrətmək də onların ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişafında mühüm vasitə ola 

bilər.  

3.9.24. Dördbucaqlının sahəsi (VIII s.). Tərəfləri dcba ,,,  qarşı bucaqları B, 

D və ya A, C verildikdə ABCD dördbucaqlısının S sahəsi üçün ümumi düstur 

çıxarmaq, sonra bu düsturdan istifadə etməklə trapesiyanın, paraleloqramın, 

düzbucaqlının, kvadratın və rombun sahə düsturlarını almaq olar. Baxılan 

məsələnin başqa xüsusi halları da maraqlıdır. Belə ki, 1) ABCD dördbucaqlısı 

çevrə daxilinə çəkilmişdirsə, onda ( )( )( )( )dpcpbpapS −−−−=2 ; 

2) ABCD dördbucaqlısı eyni zamanda daxilə və xaricə çəkilmişdirsə, onda 

abcdS =2 . Ümumi düsturun və onun xüsusi hallarının necə alındığını [26(32)]-də 

veririk. 

3.9.25. Fəza fiqurları (X-XI s.). Stereometriyanın məktəbdə öyrənilməsində 

əsas məqsəd şagirdlərdə fəza təsəvvürü və məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirmək, 

klassik və müasir həndəsənin tətbiqi aparatları və tətbiqləri ilə onların tanışlığını 

artırmaqdır. Bu məqsədlərə nail olmağın əsas vasitəsi fiqurlara aid nəzəri və 

məsələ materialının qarşılıqlı olaraq düzgün əlaqələndirilməsidir. Hazırkı 

proqrama əsasən X-XI sinfin stereometriya kursunda öyrənilən mövzular (fəzada 

düz xətlər və müstəvilər, çoxüzlülər, fəzada vektorlar və koordinatlar üsulu, 

fırlanma cisimləri, cisimlərin həcmi və səthlərinin sahəsi) göstərilən məqsədlərin 

həyata keçirilməsində o cümlədən, şagirdlərin ümumiləşdirilmiş mücərrədləşdirmə 

qabiliyyətlərinin inkişafında mühüm yer tutur. X-XI siniflərdə baxılan mövzuların 

öyrənilməsində məqsəd fəzada düz xətlərin, düz xətlə müstəvinin, müstəvilərin 

qarşılıqlı vəziyyətlərini araşdırmaq, şagirdləri çoxüzlü, vektor, koordinatlar, 
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fırlanma cismi anlayışları ilə tanış etmək, həcmi və səthin sahəsini hesablama 

üsullarını onlara öyrətməkdir. Burada fəza fiqurlarının əsas növləri haqqında 

şagirdlərə V-VI siniflərin riyaziyyat və VII-IX siniflərin həndəsə kurslarından 

məlum olan biliklər ümumiləşdirilir və genişləndirilir. Fəza həndəsi fiqurlarının 

öyrənilməsi ilə əlaqədar materiallar üzərində şagirdlərin fəzada nöqtə, düz xətt və 

müstəvinin qarşılıqlı vəziyyətləri, kəmiyyətlərin ölçülməsi haqqında bilikləri təkrar 

edilir və sisitemləşdirilir. İdeya məzmununa görə fiqurlar məktəb ryiaziyyat 

kursunda xüsusi yer tutur. Çoxlu sayda təriflər və isbatlar şagirdlərin məntiqi o 

cümlədən, ümumiləşdirmə bacarığını möhkəmləndirmək üçün yaxşı materialdır. 

Çoxüzlülərin və fırlanma fiqurlarının xassələrinin öyrənilməsi, onların təsvirinə və 

kəsiklərinə aid məsələlər həlli fəza təsəvvürünü və məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirir. 

Həmin fiqurlara aid ilk dərslərdə çoxüzlü, silindrik, konik səth, yuvarlaq fiqur 

anlayışları daxil edilir. Bu zaman şagirdlərin IX və X siniflərdə çoxüzlülər və 

yuvarlaq fiqurlar haqqında aldıqları əyani təsəvvürlərdən istifadə olunur. Müvafiq 

modellər (prizma, piramida, oktaedr, dodakaedr, silindr, konus və s.) nümayiş 

etdirildikdən sonra problem qoyulur: çoxüzlü, yuvarlaq fiqur anlayışlarına necə 

tərif verməli? Dərslik və metodik ədəbiyyata müxtəlif təriflərə təsadüf edirik. 

Çoxüzlünün tərifini ətraflı təhlil etmək təkcə özü-özlüyündə, onun 

xüsusiyyətləri cəhətdən deyil, həm də ona görə maraqlıdır ki, onun üzərində 

həndəsə tədrisinin ən mühüm ümumi prinsiplərini aydın şəkildə izah etmək 

mümkündür. Məhz çoxüzlülərin, onların təriflərinin öyrənilməsi ilə əlaqədar, digər 

məsələlərə nisbətən, həndəsənin mahiyyətini təşkil edən canlı fəza təsəvvürü və 

ciddi məntiqin üzvi birləşməsi daha qabarıq görünür. Çoxüzlülərin mərkəzi rolu 

hər şeydən əvvəl onunla izah edilir ki, başqa fəza fiqurlarına aid bir çox nəticələr 

çoxüzlülər üçün uyğun nəticələrdən alınır. Bu cəhətdən yuvarlaq fəza fiqurlarının 

həcmi və səthi sahələrinin təriflərinin çoxüzlülərdə limitə keçmə yolu ilə 

verildiyini xatırlamaq kifayətdir. İxtiyari çoxüzlü onu əhatə edən sonlu sayda 

çoxbucaqlılarla təyin olunduğundan, bütün mümkün müxtəlif növləri və 

formalarının mürəkkəbliyi ilə məktəb həndəsə kursunun mövzusunu təşkil edir. 

Başqa fəza fiqurlarına gəldikdə isə, onlardan yalnız bəziləri, ancaq xüsusi 
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qurmalarla verilənləri (düz dairəvi konus, silindr, sfera və s.) məktəb həndəsəsinə 

daxil edilir. Həcm və səthlərin tam ümumi şəkildə öyrənilməsi isə məktəb 

riyaziyyatının sərhəddindən kənara çıxır. Onların tədqiqi metodlarında biri 

çoxüzlülərlə yaxınlaşmadır, buradan da çoxüzlülərin mühüm rol oynadığı alınır. 

Fəza fiqurlarına aid bir çox maraqlı teoremlər və məsələlər tədqiqat obyekti kimi 

öyrənilir. Düzgün çoxüzlülərin sayı, onların üzləri, tilləri və təpələrinin sayı 

arasındakı əlaqəyə aid Eyler teoremini, fəzanın çoxüzlülərlə doldurulması 

haqqında məsələni və s. xatırlamaq olar. Məktəbdə fəza fiqurlarına bir də ona görə 

çox diqqət vermək lazımdır ki, onlar idrak proseslərini inkişaf etdirmək, 

həndəsənin mahiyyətini təşkil edən, həyat təcrübəsinə aid fəza hafizəsini ciddi 

məntiqlə birləşdirməyi gücləndirmək üçün çoxlu material verir. Çox da asan iş 

olmayan belə birləşmə zəruridir. Stereometriyada əyaniliyi artırmaq üçün fəza 

fiqurlarının propedevtikasına ciddi fikir vermək lazımdır ki, onların sistematik 

öyrənilməsində çətinlik olmasın. Fəza fiqurunun tərifinin özü elə məsələdir ki, 

burada əyani təsəvvürü, həqiqi nümunələrin nəzərdən keçirilməsi və ifadənin 

məntiqi dəqiqliyini xüsusi ilə diqqətlə birləşdirmək zəruridir. İfadəyə həqiqi 

misallardan, əyani təsəvvürlərdən başlamaq, yoxlamaq və sonra tətbiq üçün ona 

qayıtmaq lazımdır. Məsələn, bu mənada, çoxüzlüyə səthi sonlu sayda çoxbucaq-

lılardan ibarət cisim kimi tərif vermək daha sadə və qısadır. Bu zaman “cisim” və 

“səthi” adətən olduğu kimi əyani mənada başa düşmək olar. Cisim, onun materialı 

nəzərə alınmadıqda - bu fəza hissəsidir. Odur ki, çoxüzlünün göstərilən tərifi belə 

də ifadə oluna bilər: Sonlu sayda çoxbucaqlılarla əhatə olunmuş fəza hissəsinə 

çoxüzlü deyilir. Adətən məktəbdə ən sadə fəza fiqurlarına baxılır. Təcrübədə isə 

xüsusən həcmlərin hesablanması ilə əlaqdəar yalnız qabarıq çoxüzlülərlə və ya düz 

dairəvi silindr və konusla kifayətlənmək olmur. Odur ki, şagirdlərə  bu barədə yeri 

gəldikcə məlumat vermək ümumiləşdirmə baxımından faydalıdır. 

Fəza fiquruna müasir mənada ciddi təriflər vermək üçün əvvəlcə müstəvi və 

fəzaya aid bəzi qısa tərifləri xatırlayaq. Boş olmayan nöqtələr çoxluğu fiqur adlanır. 

Verilmiş fiqurun daxili və xarici nöqtələrinə kifayət qədər yaxın nöqtələrinə onun 

sərhəd nöqtələri deyilir. Fiqurun, sərhəd nöqtələri olmayan nöqtələrinə, onun daxili 
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nöqtələri deyilir. Fiqurun bütün sərhəd nöqtələri çoxluğuna onun sərhəddi, onun 

bütün daxili nöqtələri çoxluğuna isə daxili deyilir.  

Aşağıdakı xassələri ödəyən nöqtələr çoxluğuna qapalı oblast deyilir: 1) 

daxili nöqtələr özünə daxildir və onun daxili əlaqəlidir; 2) sərhəddi özünə daxildir 

və o, sərhədlə daxilinin üzərinə düşür. Bu təriflər ya müstəvidə yaxud da fəzada 

nöqtələr çoxluğuna aiddir. Fəzada qapalı oblasta cisim, müstəvi üzərində isə oblast 

və ya müstəvidəki fiqurlardan söhbət gedirsə, sadəcə qapalı oblast deyilir. 

Müstəvidə habelə fəzada qapalı oblastın tərifindən alınır ki, o daxil və onun 

sərhəddindən ibarətdir. Qapalı oblastın özünün də sərhəddi buradakı sərhəddir. 

Odur ki, qapalı oblasta belə tərif də verilir: boş olmayan əlaqəli daxili olan və bu 

daxillə onun sərhəddindən təşkil olunmuş nöqtələr çoxluğuna qapalı oblast deyilir. 

Cismin sərhəddinə onun səthi deyilir. Qapalı oblastın tərifində onun məhdud 

olması – ölçülərinin sonluluğu tələb edilmir. Sonsuz oblast da ola bilər. Fəzada 

yarım fəza, ikiüzlü, üçüzlü bucaqlar və s. belədir. Bütün fəza da cisimdir – bu 

sərhəddi olmayan yeganə cisimdir. Çox vaxt cisim anlayışının özünə məhdudluq 

tələbi qoyulmur. Başqa sözlə, onun ölçülərinin sonlu olması tələb edilmir. Lakin 

həndəsədə indicə göstərdiyimiz misallarda olduğu kimi sonsuz cisimlərlə də iş 

görülür. Planimetriyada da sonsuz oblastlara təsadüf olunur. Nümunə olaraq bucaq 

anlayışını göstərmək olar. Bu anlayışlardan istifadə etməklə, çoxbucaqlıya və 

çoxüzlüyə verilən tərifləri nümunə üçün göstərək: 

Sərhəddi sonlu sayda parçalardan ibarət sonlu ölçülü qapalı oblasta 

çoxbucaqlı deyilir. Sərhəddi bir sadə qapalı sınıq xətt olan çoxbucaqlıya sadə 

çoxbucaqlı deyilir. Sərhəddi (səthi) sonlu sayda çoxbucaqlılardan ibarət sonlu 

ölçülü cismə çoxüzlü deyilir. 

Çoxüzlü səth anlayışı da çoxüzlü anlayışı ilə sıx əlaqədardır. Çox vaxt 

çoxbucaqlılarla əhatə olunmuş cismə deyil, çoxbucaqlılardan təşkil olunmuş səthə 

çoxüzlü deyilir. Məktəbə aid olmayan həndəsə kurslarında belə söz birləşməsinə 

daha çox təsadüf edilir. “Çoxüzlünün gah bu, gah da digər mənada başa düşüldüyü 

qarışıq istilahlara da təsadüf olunur. Məsələn “prizmanın yaxud konusu açılışını 

kleyləyək” dedikdə cisim deyil, səth nəzərdə tutulur. Eyni bir sözlə müxtəlif 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 389

fikirlərin ifadə edilməsinə həndəsədə çox təsadüf olunur. İki yarım düz xəttin 

əmələ gətirdiyi fiqura və həm də onlarla əhatə olunmuş müstəvi hissəsinə bucaq 

deyilir; habelə ikiüzlü bucaq həm iki yarım müstəvinin əmələ gətirdiyi kimi, həm 

də bu müstəvilərlə əhatə olunmun fəza hissəsi kimi başa düşülür. Qapalı sınıq xəttə 

və həm də onunla əhatə olunmuş müstəvi hissəsinə çoxbucaqlı deyilir və s. Baxılan 

halda bu və ya digər istilahın nə mənada işlədildiyini başa düşdükdən sonra burada 

qorxulu heç nə ola bilməz. Lakin çoxbucaqlılardan təşkil olunmuş səthə çoxüzlü 

deyil, çoxüzlü səth demək daha münasibdir. 

Çoxüzlülərin, prizmanın, piramidanın, paralelepipedin, düzgün çoxüzlülərin, 

habelə yuvarlaq fiqurların, təsnifatı da ümumiləşdirməyə kömək edir. 

Silindr, konus, kəsik konusa aid olan ümumi anlayış və məsələlərə 

çoxüzlülərin üç əsas növünə (prizma, piramida, kəsik piramida) aid olan 

“çoxüzlülər” mövzusundakı materialla tamamilə analoji baxılır. Uyğun cütlərin 

(silindr – prizma, konus – piramida, kəsik konus – kəsik piramida) əlaqəsi təsadüfi 

olmadığından buradakı təriflər eyni tipdəndir. Əsas çoxüzlülərin və yuvarlaq 

cisimlərin təsviri təriflərindən [43] dəki kimi eyni növ konstruktiv təriflərə keçmək 

yeni deyildir, lakin onların məktəb dərsliyində ardıcıl yerinə yetirilməsi müəyyən 

yenilikdir, həm də metodoloji və metodik cəhətdən əhəmiyyətlidir. Kürə və sferaya 

aid bir sıra məsələlər dərslikdə təcrübi olaraq ənənəvi sxem üzrə izah edilir. Yalnız 

iki sferanın kəsişmə xəttinin çevrə olması haqqında teoremin isbatında koordinatlar 

metodundan istifadə edilir. Bəzən isə bu sintetik metodla yerinə yetirilir. 

Adətən stereometriya kursunda fırlanma fiqurları çoxüzlülərdən sonra 

öyrənilir. Odur ki, “cisim”, “səth”, “məhdudluq” və s. kimi ümumi anlayışlar 

“çoxüzlülər” mövzusu ilə əlaqədar daxil edilir. Fırlanma fiqurunun (cisim və ya 

səth) özünün şərhi isə çoxüzlüləri necə başa düşülməsi ilə uzlaşdırılır. Məsələn, 

bəzi sınaq dərsliklərində silindrə cisim, çoxüzlüyə isə səth kimi baxılır. Ümumidən 

xüsusiyə getmək məqsədi ilə “fəza fiquru və cisim” haqqında “çoxüzlülər” 

mövzusundan əvvəl məlumat vermək məsləhətdir. Burada dayaq müstəvisi, 

fiqurun ölçüləri, məhdud və qeyri məhdud fiqur, fiqurun diametri, nöqtədən 

müstəviyə qədər məsafə, qabarıq fiqurlar, cisim, fəzada fiqurun sərhəddi və daxili, 
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qapalı oblast, qabarıq ciismlər və s. kimi ümumi anlayışlara baxmaq 

məqsədəuyğundur. Bu anlayışlar həm çoxüzlülərin həm də yuvarlaq fiqurların 

öyrənilməsi zamanı tətbiq olunur. 

Fəza fiqurlarının kombinasiyasına aid nəzəri və praktik materialın lazımı 

səviyyədə öyrənilməsi şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilmə-

sində xüsusi yer tutur. Fəza fiqurlarına aid məsələlərin və onların həllinin əsas 

xüsusiyyətləri ümumiləşdirmə üçün olduqca geniş material verir. Stereometriya 

məsələsinin həlli zamanı planimetriya məsələsinə nisbətən, çertyojların keyfiy-

yətinə, əyaniliyə verilən təlabat artır. 

Fəza çertyojunun qurulması əlifbasını mənimsəmədən məzmunlu 

stereometriya məsələlərini həll etməyi öyrənmək mümkün deyil. Təsvir edilən 

fiqurun optimal vəziyyətinin seçilməsi (xüsusi halda orientasiyasının seçilməsi – 

yuxarı və ya aşağı, sağ və ya sol), rakursun və proyeksiyanın seçilməsi, təsvir 

edilən xətlərin miqdarını minimuma endirmək bacarığı (xatırladaq ki, görünən və 

görünməyən xətlər müxtəlif şəkildə təsvir edilməlidir), kəsiyi və proyeksiyanı 

müstəvi üzərində qurmaq, fəza çertyojunda məsələnin həlli açarını verən və uyğun 

olaraq müstəvi üzərində təsvir ediləni ayırmaq bacarığı buraya daxildir. 

Hamısından sadəsi çoxüzlüləri, hər şeydən əvvəl üçbucaqlı prizma və piramidanı 

təsvir etməkdir. Göstərilən çoxüzlülərlə əlaqədar olan məsələlərin iki əsas növünü 

ayıraq: 1) həmin çoxüzlülərin elementlərinin – uzunluqların, sahələrin, həcmlərin, 

xətti və ikiüzlü bucaqların qiymətinin hesablanmasına aid məsələlər; 2) kəsiklərə 

aid məsələlər. Düzgün prizma və piramidanın əsas elementlərini sadalayaq. Xətti 

elementlər: oturacağın tərəfləri, yan tillər, yan üzlərin apofemi (piramida üçün), 

oturacağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin radiusları, çoxüzlünün xaricinə 

və daxilinə çəkilmiş sferaların radiusları (prizma üçün daxilə çəkilmiş kürə həmişə 

olmur) və s. Oturacağın (və ya oturacaqların), yan və tam səthlərinin sahələri. 

Çoxüzlünün həcmi. Bucaq elementləri: təpədəki xətti bucaqlar, oturacağa bitişik və 

ya yan üzlər arasındakı ikiüzlü bucaqlar. Düzgün prizma və ya piramida iki asılı 

olmayan elementləri ilə verilir. Lakin bunların ikisi də bucaq elementi ola bilməz. 

Beləliklə, kifayət qədər sadə məsələlər seriyası alınır: verilmiş iki kəmiyyətə görə 
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üçüncünü tapmaq. Bütün bunları bilmək düzgün prizma və piramidaya aid 

məsələlər həllində ümumi yolu tapmaq üçün lazımdır. 

Düzbucaqlı paralelepipedin tilləri ilə diaqonalı arasındakı asılılığa aid 

teoremin isbatı zamanı şagirdlərə verdiyimiz “Düzbucaqlı paralelepipedin tilləri və 

diaqonalları ümumiyyətlə neçə ədəd ola bilər?” sualının cavabı tapıldı: RX ∈∀  

üçün ( )1,1, ++ xxxx  düzbucaqlı paralelepipedin tilləri ( ) 11 ++xx  isə diaqonalıdır. 

Göstərilən teoremdən istifadə edərək şagirdlər eksperiment zamanı bu 

ümumiləşdirməni asanlıqla isbat etdilər. Bundan sonra eksperiment üçün məsələlər 

sisteminə aşağıdakı çalışmaları da daxil etdik: 1) Tənlikləri həll edin: a) 
xxxx 7632 =++ ; b) xxxx 212054 =++ ; 2) 1,, +xxx  düzbucaqlı paralelepipedin 

tilləri, x+3 isə diaqonalı olarsa, x-i tapın.  

Çoxüzlüyə aid məsələ həlli zamanı daha çox ümumiləşdirmələr aparmaq 

mümkündür. “Üçbucaqlı piramidada yan tillər oturacaq müstəvisi ilə eyni bucaqlar 

əmələ gətirir. Habelə yan üzlərlə oturacaq müsətvisinin əmələ gətirdiyi bucaqlar da 

bərabərdir. Piramidanın düzgün olduğunu isbat edin”. Doğrudan da yan tillər, 

habelə yan üzlərin hündürlükləri bərabərdir. Buradan oturacağın tərəflərinə bitişik 

bucaqların və bütün yan üzlərin bərabərliyi alınır. beləliklə, oturacaq düzgün 

üçbucaqdır və piramidanın təpəsi onun mərkəzinə proyeksiyalanır. Bundan sonra 

“məsələni n-bucaqlı piramida üçün ümumiləşdirin” tapşırığını şagirdlərə vermək 

olar. Yeni çalışmada yan üzlərin və piramidanın oturacağının tərəflərinin 

bərabərliyi əvvəlki məsələdəki kimi isbat edilir. Piramidanın oturacağındakı 

çoxbucaqlının bucaqlarının bərabər olduğunu isbat etmək qalır. Doğurdan da, yan 

üzlərin oturacaq müstəvisi üzərindəki proyeksiyası eyni bərabəryanlı üçbucaqlardır, 

onların bərabər bucaqlarını ϕ  ilə işarə etsək, onda piramidanın oturacağındakı 

çoxbucaqlının hər bir bucağı ϕ2 -yə bərabər olar. Çoxüzlüyə aid bir çox məsələlər 

başqalarına tətbiqi cəhətdən ümumiləşdirilmiş xarakter daşıyır. “Üçüzlü bucaqları 

bərabər və ya simmetrik olan iki tetraedrin həcmləri nisbəti bu bucaqları əmələ 

gətirən tillərin hasilləri nisbətinə bərabərdir. Bunu isbat edin”. Bu məsələnin 

isbatında məktəb stereometriyasından kənara çıxma yoxdur. Belə ki, üçüzlü 

bucaqları bərabər olan iki tetraedri elə yerləşdirmək olar ki, bu iki üçüzlü bucaqlar 
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ABCD və A/B/C/D tetraedrlərində olduğu kimi üst-üstə düşsün (şəkil 44). Bununla 

hər iki tetraedrin AH və A/H/ hündürlükləri nisbəti onların DA və DA/ yan 

tillərinin nisbətinə, yəni AH:A/H/=DA:DA/, piramidanın oturacaqlarının sahələri 

nisbəti isə ortaq bucaqları əmələ gətirən tərəflərin hasilləri nisbətinə yəni 

( ) ( ) ( ) ( )CDBDDCDBCBDSDBCS ′⋅′⋅=′′ ::  bərabər olacaqdır. Buradan  

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]
( ) ( )CDBDADDCDBDA

HACBDSAHDBCSDCBAVABCDV
′⋅′⋅′⋅⋅=

=′′⋅′′=′′′

:
::  

İki tetraedrin üçüzlü bucaqları bərabər deyil simmetrik olarsa, onda ABCD  

və DCBA ′′′′′′  tetraedrlərində olduğu kimi həmin iki simmetrik üçüzlü bucaqları 

ortaq təpəyə nəzərən simmetrik yerləşdirmək olar (şəkil 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundan sonra əvvəlki kimi mühakimə aparmaqla həmin nəticəni almaq 

mümkündür. Bu məsələ piramidanın həcmi mövzusunun öyrənilməsi zamanı 

teorem kimidə verilə bilər. Bundan sonra aşağıdakı kimi məsələləri asanlıqla həll 

etmək mümkündür.  

1. Üçbucaqlı piramidanı kəsən müstəvi onun yan tillərini (təpədən 

başlayaraq) 
3

3

2

2

1

1 ,,
n
m

n
m

n
m  nisbətlərində bölür. Həmin müstəvi piramidanın həcmini 

hansı nisbətdə bölər?  
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        Şəkil 44. 
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buradan ( )
( )

( )( )( )
321

321332211

111

111
mmm

mmmmnmnmn
CBSAV
ABCCBAV −+++

=  

 2. SABC tetraedrinin yan tilləri üzərində uyğun olaraq AA1=2, BB1=3, 

CC1=4 parçaları ayrılmışdır. A1B1C1 nöqtələrindən keçən müstəvi tetraedrin 

həcmini 1:8 nisbətində bölür. Tetraedrin yan tillərinin bərabər olduğunu bilərək 

onu təyin edin. Şərtə görə ( )
( ) 8

1

111

111 =
ABCCBAV
CBSAV , SA=SB=SC=x. 

( )
( ) 1

8

111

111 =
CBSAV
ABCCBAV  (şəkil45), törəmə tənasübün xassəsinə görə 

 

( ) ( )
( ) 9

1

111

111111 =
+

CBSAV
ABCCBAVCBSAV ,  ( )

( ) 9
111
=

CBSAV
SABCV , 

( )
( ) ( )( )( )

6,02161983648338

9
432

223

3

111111

==−++−−

⇔=
−−−

=
⋅⋅
⋅⋅

=

xxxxxx

xxx
x

SCSBSA
SCSBSA

CBSAV
SABCV

 

Çoxüzlülərə nisbətən yuvarlaq fəza fiqurlarını təsvir etmək çətindir. 

Doğrudan da ortoqonal proyeksiyalamada kürənin təsviri dairədir. Hər hansı fəza 

əlaqəsi olmadan onda fəza cismi “görmək” asan deyil. Odur ki, stereometriya 

məsələlərinin həlli zamanı kürə adətən təsvir olunmur. İki və daha çox kürə daxil 

olan elə bir məsələ yoxdur ki, həlli asanlaşdıran yaxşı çertyoj çəkmək mümkün 

olsun. Həllin çətin olmaması üçün isə həmin kürələri təsvir etmək lazımdır. Eyni 

zamanda yuvarlaq fəza fiqurlarına aid bir çox məsələlər planimetriya məsələlərinə 

gətirilir. Məsələn, verilmiş konusun daxilinə və xaricinə çəkilmiş sferanın radiusu-

nun tapılması uyğun olaraq bərabəryanlı üçbucağın daxilinə və xaricinə çəkilmiş 

çevrənin radiusunun tapılmasına gətirilir. Silindirlə əlaqədar əsas anlayışları və 

S 

A1 

B1 

C1 

C 

B

A

Şəkil 45. 
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parametrləri xatırlayaq: oturacaqlar və onların radiusu, ox, hündürlük, doğuran, ox 

kəsiyi, yan və tam səth. Uyğun parametrlər: oturacağın radiusu və sahəsi, 

hündürlük (doğurana bərabərdir), ox kəsiyin sahəsi yan və tam səthin sahəsi; 

silindrin həcmi. Ox kəsiyinin və yan səthinin sahələrindən başqa sadaladığımız 

parametrlərdən ixtiyari ikisi ilə silindr verilmiş olur. Konus üçün bucaq anlayışı və 

uyğun olaraq bucağın qiyməti əlavə olur:  Konusun doğuranının oturacaq 

müstəvisinə meyl bucağı və ox kəsiyi təpəsindəki bucaq və ya iki diametral əks 

doğuranlar arasındakı bucaq. Göstərilən iki bucaq konusun ox kəsiyində alınan 

bərabəryanlı üçbucağın bucaqları olduğundan onlar arasında aşkar əlaqə vardır. 

Baxılan məhdudlaşma götürülməklə silindrdə olduğu kimi konusda iki parametrlə 

verilir.  

Fəza fiqurlarının nəzəri və praktik öyrənilmsinə dair müəllifin nəşr edilmiş 

üç kitabı burada deyilənləri tamamlayır [26(12), 26(14), 26(15)]. Bu fəslin sonunda 

aşağıdakıları qeyd etməyi zəruri hesab edirəm. 

- Baxılan doqquz paraqrafda məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları, 

riyaziyyatın təlimi üsulları və elmi tədqiqat metodları, münasibət anlayışı və 

inteqrasiya, ümumiləşdirici riyaziyyat dərslərinin tipləri, strukturu, təşkili və 

aparılması metodikası, riyaziyyatın məktəbdə tədrisinin bəzi problemləri və bu 

sahədə islahatların əsası, nəzəri materialın tətbiqi, pedaqoji universitetlərdə bakalvr 

və magistr hazırlığında mühüm vasitə və metod, ibtidai siniflərdə məntiqi 

çalışmalar həlli, V-VI siniflərdə riyaziyyat, VI-IX siniflərdə cəbr, X-XI siniflərdə 

cəbr və analizin başlanğıcı, VII-XI siniflərdə həndəsə problemləri əsasında 

şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinin metodik sisitemini 

qurmuşuq. Həmin problemlərin hər birinin yeni tələblərə uyğun həllinin habelə 

məktəb riyaziyyat kursunun əsas xətlərinin (funksiya, çoxluq, ədəd, kəmiyyət, 

tənlik və bərabərsizlik, eyni çevirmələr, fiqurlar, ali riyaziyyat elementləri, 

stoxastika və s.) və hər paraqrafın bəndlərində göstərilən ümumiləşdirmə nümunə-

lərinin əksəriyyətinin öyrənilməsinin metodik sistemini yaratmağı gələcək tədqi-

qatların mövzuları sayıram. 
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- Riyazi induksiya metodu, birləşmələr və Nyuton binomu, kompleks 

ədədlər, Bezu teoremi, stoxastikanın elementləri, xüsusi törəmə, çoxdəyişənli 

funksiyalar, çoxluqlar nəzəriyyəsinin və riyazi məntiqin elementləri, ən sadə 

diferensial və funksional tənliklər, Ptolomey, Styart teoremləri, iki tərtibli əyrilər, 

üçüzlü bucaq üçün kosinuslar teoremi və s. kimi məktəb riyaziyyat kursuna çox 

yaxın və onun əsaslandırılması, tamamlanması və ümumiləşdirilməsində mühüm 

yer tutan məsələlər daha yaxşı şagirdlərə öyrədilməlidir. 

- Tədqiq etdiyimiz problem riyaziyyat müəllimləri və metodistlərinin elmi-

nəzəri hazırlığında, şagirdlərin, bakalavr və magistrlərin riyazi mədəniyyətinin 

yüksəldilməsində, digər məktəb fənlərinin əsaslı öyrənilməsində mühüm yer tutur. 

Unutmaq lazım deyil ki, məktəb riyaziyyatı və onun ümumiləşdirilməsi təkcə 

öyrənmə obyekti deyil, həm də öyrətmə vasitəsidir. 

- Ümumiləşdirmə şagirdlərin biliklərini sistemləşdirir. Bu əsas nəticəni 

ümumiləşdirmənin tətbiqinin bəzi priyomları üzərində göstərək. Nəzəri təfəkkürün 

formalaşdırılması ümumiləşdirmənin müxtəlif tətbiqləri ilə yerinə yetirilir. 

Ümumiləşdirmə çox vaxt müxtəlif məsələlər üçün eyni riyazi məzmunun ayrılması 

yolu ilə aparılır. Nümunə üçün üç məsələyə baxaq: 1) İki yaşayış məntəqəsi düz 

şosse yolundan bir tərəfdə yerləşir. Bu yolda benzin doldurma stansiyası tikmək və 

yaşayış məntəqələrindən ona yol çəkmək tələb olunur. Stansiyanı harada tikmək 

lazımdır ki, ondan yaşayış məntəqələrinə qədər yolların uzunluqları cəmi ən kiçik 

olsun? 2) Çayın bir kənarında iki istirahət sahəsi yerləşir. Bu sahələrdə suvarma 

məqsədi ilə su yığmaq üçün çənlər qoyulmuşdur. Qonşular çayın kənarında su 

vurmaq məqsədilə nasos qoymaq və oradan çənlərə borular çəkmək qərarına 

gəlirlər. Nasosu harada yerləşdirmək və boruları necə çəkmək lazımdır ki, onların 

uzunluqları cəmi ən az olsun; 3) Divarın bir tərəfində iki çinar ağacı vardır. Fuad 

və Nihad onların birindən digərinə qədər qaçmaq üzrə yarışırlar: ağacların birindən 

digərinə qədər olan məsafəni kim tez qət edər. Bu yarışda Fuad çox vaxt qalib 

çıxırdı. Riyaziyyatı yaxşı bilən Nihad yarışın qaydasını dəyişməyi təklif edir. Onun 

təklifi belə olur ki, ağacların birindən digərinə doğru dərhal düz xətt üzrə deyil 
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əvvəl divara doğru qaçıb ona toxunmalı, sonra ikinci ağacın yaxına gəlməli. Nihat 

yarışda qalib olmaq üçün nəyə əsaslanırdı? 

İfadələrinin müxtəlif olmasına baxmayaraq bu məsələlər eyni riyazi 

məzmundadır. A və B nöqtələri a  düz xəttindən bir tərəfdədir. a  düz xətti üzərində 

elə M nöqtəsi tapmaq lazımdır ki, AMB sınıq xəttinin uzunluğu ən kiçik olsun. 

Məsələnin həndəsi modeli 46-cı şəkildə təsvir olunur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nihad M nöqtəsinin harada olmasını belə müəyyən etmişdir: A və B 

nöqtələri a  düz xəttindən 47-ci şəkildəki A və C nöqtələri kimi müxtəlif tərəflərdə 

yerləşsə idi onda axtarılan M nöqtəsi AC parçası ilə a  düz xəttinin kəsişmə 

nöqtəsində olardı. B və C nöqtələri a  düz xəttinə nəzərən simmetrikdir. Odur ki, 

AM+MB=AM+MC=AC və M nöqtəsi qurulur.  

- Riyazi modelin qurulması – bu ümumiləşdirmənin ən geniş yayılmış 

növüdür. O, həqiqətdə baş verən prosesləri riyazi dilə çevirməkdən ibarətdir. Bu 

modelin müəyyən edilməsi real vəziyyətləri təhlil etməyi asanlaşdırmaqda bir alət 

kimi riyaziyyatın tətbiqini şagirdlərə göstərir. 

- Konkret məsələ həllinin ümumiləşdirilməsi eyni tip məsələlər sinfinin 

vahid metodunu verir. Ümumiləşdirmənin belə variantına kəmiyyətlərin mütənasib 

asılılıqlarının öyrənilməsi zamanı daha yaxşı baxılır. 

Hərəkətin ϑ  sürəti, hərəkət zamanı t, gedilən yol S belə düsturlarla 

əlaqədardır: 
ϑ

ϑϑ St
t
StS === ,, . 

M 
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B 

a

Şəkil 46.

B 

A M C

a  

Şəkil 47.
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Malın qiyməti Q, onun miqdarı M və dəyəri D arasında da analoji asılılıqlar 

vardır: 
Q
DM

M
DQMQD === ,, . Əmək məhsuldarlığı N, iş vaxtı t, işin həcmi A bir-

biri ilə 
n
At

t
ANtNA === ,,  ilə əlaqədardır. Cismin sıxlığı ρ , kütləsi m, həcmi V 

arasında 
ρ

ρρ mV
V
mVm === ,,  asılılığı vardır. Asanlıqla görmək olar ki, baxılan 

bütün hallarda məsələ vəziyyəti cəmisi iki riyazi düsturla: kxy =  və 
x
ky =  təsvir 

olunur. Bu düz və tərs mütənasibliyin ən sadə riyazi modelləridir. 

Riyazi məsələlərin həlli zamanı çox vaxt induktiv ümumiləşdirmədən 

istifadə olunur. “İnduksiya üzrə” həll metodu belə yerinə yetirilir: Məsələnin 

asanlıqla həll edilən ən sadə halına baxılır. Bu məsələni həll edib o, digər nisbətən 

mürəkkəb, lakin yenə xüsusi bir hala qədər ümumiləşdirilir. Bütün əvvəlki hallar 

baxılan məsələyə qədər, bunlardan istifadə etməklə ümumiləşdirilərək, həll edilir. 

Budur, “Düzgün üçbucağın ixtiyari M nöqtəsindən tərəflərinə qədər məsafələrin 

cəminin, onun hündürlüyünə bərabər olduğunu isbat edin” məsələsini bu yolla həll 

etmək olar: 1) əvvəl verilmiş M nöqtəsinin üçbucağın təpəsində olduğu sadə hala 

baxılır (şəkil 48 a). Aşkardır ki, M nöqtəsindən üçbucağın tərəflərinə qədər 

məsafələrin cəmi hündürlüyün AH uzunluğuna bərabərdir. 2) Daha ümumi hal M 

nöqtəsinin üçbucağın tərəfi üzərində olmasıdır (şəkil 48 b). 

M nöqtəsindən BCME  çəkirik. MAE düzgün üçbucaqdır, deməli AK və 

MZ hündürlükləri bərabərdir. Onda MZ+MF=AK+KH=AH; 3) Nəhayət M 

üçbucağın ixtiyari daxili nöqtəsi olduğu ümumi hal (şəkil 48 c).  
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M nöqtəsindən BCDE  çəkirik, onda ADE düzgün üçbucaqdır. 2) bəndində 

isbat edilənə əsasən AK=PM+MZ. Onda AH=PM+MZ+KH=PM+MZ+MF.  

Beləliklə məsələ həlli zamanı ümumiləşdirmə onu başa düşməyə kömək edir, 

həllin üsulunu tapmağa və əsaslandırmağa, teoremi, qaydanı ifadə etməyə, düstur-

ları çıxarmağa gətirir. 

- Ümumiləşdirmə şagirdlərin biliklərini sistemləşdirir, çünki bu əməliyyat 

məsələdə söhbət gedən anlayışlar və münasibətlər arasındakı qarşılıqlı əlaqələri 

müəyyənləşdirməyi və düşünməyi tələb edir. Belə qarşılıqlı əlaqənin müəyyənləş-

dirilməsi gedişində şagirdlərdə bir biliyin digərindən alındığı və bunlar arasındakı 

əlaqələrdən ibarət tam obrazlar yaranır. Nəticədə bir-birinə nisbətən müəyyən ardı-

cıllıqda olan müvafiq biliklər qrupu bir sistem əmələ gətirir. 

Nümunə olaraq həndəsi silsiləyə aid məsələ həlli zamanı ümumiləşdirməyə 

baxaq. 

Əvvəlcə şagirdlərin diqqətini ona yönəltmək lazımdır ki, “silsiləyə aid” 

məsələlərdə aşağıdakı beş ədəddən bəziləri iştirak edir: 1b  -birinci hədd, q – ortaq 

vuruq, n- hədlər sayı, nb - n-ci hədd, nS  - silsilənin ilk n həddinin cəmi. Bu ədədlər 

məsələnin komponentləri adlanır. Onlar arasında iki əsas münasibət müəyyən 

edilmişdir: 1
1

−= n
n qbb , ( )

1
11

−
−

=
q
qbS

n

n , burada 1≠q . Beləliklə beş mümkün kompo-

nentdən üçü verildikdə qalan ikisini tapmaq olar. “Həndəsi silsiləyə aid” verilən-

lərlə müəyyən edilən on növ məsələ mümkündür: 1) nbqb ,,1 ; 2) nqb ,,1 ; 3) nSqb ,,1 ; 

4) nbnb ,,1 ; 5) nn Sbb ,,1 ; 6) nSnb ,,1 ; 7) nbq n ,, ; 8) nn Sbq ,, ; 9) nn Snb ,, ; 10) nSnq ,, .  

Bu siyahıda göstərilən 1), 3), 5), 8) tip məsələlər ən sadə üstlü tənliklər 

sisiteminə, 4), 6), 9) isə rasional tənliklər sisteminə, qalanları xətti tənliklər siste-

minə gətirilir. Belə sistemləşdirici ümumiləşdirmənin əhəmiyyəti ondan ibarətdir 

ki, “həndəsi silsiləyə” aid məsələlər həllinin üç əsas metodu ayrılır. 

Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə bu elmin mahiy-

yətini başa düşmək üçün zəruridir. Həmin mahiyyəti başa düşmək isə elmi nəzəriy-

yə yaratmaq prosesini xatırladır: əvvəl müşahidə, təcrübə, faktlar toplamaq, sonra 

fərziyyə irəli sürmək və yoxlamaq. 



_____________Milli Kitabxana_____________ 

 399

“Maraqla öyrənən, öyrənməyi bacarar” 

Eynşteyn  

 

ÜMUMİ NƏTİCƏLƏR 

 

Elmi-metodik ədəbiyyatın təhlilinə, şəxsi və ümumi təcrübəyə, uzun 

müddətli məqsədyönlü pedaqoji-metodik eksperimentə əsaslanaraq riyaziyyatın 

tədrisində ümumiləşdirmə üzrə iş sistemi yaratmaqla əlaqədar aşağıdakı nəticələrə 

gəlmişik: 

1. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmənin metodik sistemini: 

1) bu sahədə dünyavi meylləri, vətənimizdə və inkişaf etmiş ölkələrdə 

tədrisin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, uyğun ədəbiyyatı (pedaqoji, psixoloji, 

məntiqi, fəlsəfi, metodik, dissertasiyalar, proqram, dərslik) təhlil etməklə (I fəsil); 

2) Həmin əməliyyatın habelə ayrı-ayrı mövzuların mənimsənilməsinin 

obyektiv, fizioloji, psixoloji, didaktik, məntiqi, riyazi-nəzəri əsaslarını müəyyən-

ləşdirməklə, ona şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişafında sistematik məntiqi 

əməliyyat kimi, təfəkkür formaları və əməliyyatları ilə qarşılıqlı əlaqədə baxmaqla 

(II fəsil); 

3) Onun məqsədini, məzmununu, metodlarını, vasitələrini və formalarını 

düzgün müəyyənləşdirməklə (giriş, I-III fəsillər); 

4) eksperimental təlimin yoxlanması və qiymətləndirilməsi tədqiqatına 

verilən tələbləri rəhbər tutaraq pedaqoji-metodik eksperimenti məqsədyönlü təşkil 

etmək, aparmaq və nəticəsini araşdırmaqla yaratmaq olar. 

2. Məktəb riyaziyyat kursunun tədrisində ümumiləşdirmə şagirdlərin tədris 

yükünü artırmadan onların riyazi mədəniyyətinin yüksəldilməsinə səbəb olur. 

Mücərrədləşdirmə və riyazi anlayışların yaranması ilə birlikdə ümumiləşdirmə 

prosesinin xüsusiyyəti elədir ki, bu insanın bütün əqli fəaliyyətləri ilə əlaqədardır. 

Bu da orta ümumi təhsilin hər bir pilləsində verilmiş riyazi biliklərin məzmunu, 

məqsədi və düzülüşündə, propodevtik və sistematik öyrənilməsində nəzərə 

alınmalıdır. Ümumiləşdirmənin səmərəli və faydalı olması üçün kursun bünövrə 
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anlayışlarına (çoxluq, ədəd, funksiya, kəmiyyət, tənlik və bərabərsizlik, fiqur, 

çevirmələr) və elmi-məntiqi metodlara (riyazi anlayışlar, təriflər, təkliflər, analiz-

sintez, isbat metodları, analogiya, zəruri və kafi şərt, induksiya və deduksiya) 

yanaşmanın xüsusiyyətləri mühüm yer tutur. 

3. Məktəb riyaziyyat kursunun tədrisi prosesində şagirdlərin ümumiləşdirici 

mücərrəd təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi problemi müxtəlif faktorlarla (riyaziy-

yatın təliminin ümumi və konkret məsələləri, şagirdlərin fizioloji və psixoloji xüsu-

siyyətləri, riyaziyyat və onun metodlarının xalq təsərrüfatında, habelə şagirdlərin 

ümumtəhsil və əməyə hazırlanması sistemində tətbiqləri, ayrılan vaxt çərçivəsində 

tədris materialının mənimsənilməsinin real imkanları və s.) əlaqədardır. 

Şagirdlərin ümumiləşdirmə - xüsusiləşdirmə bacarıqlarının inkişaf etdiril-

məsilə əlaqədar məktəb riyaziyyat kursunun metodik sisteminin təkmilləşdiril-

məsində məlum didaktik prinsiplərə və meyarlara əsaslanmaq lazımdır. 

Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inki-

şafında sistematik məntiqi əməliyyat kimi mənimsəmənin metodik sisteminin 

müasir tələblərə cavab verməsi üçün empirikliyə nisbətən nəzəri səviyyəyə üstün-

lük verilməlidir. 

Ümumiləşdirilmiş anlayışlar sistemi əsasında təlimin bütün mərhələlərində 

şagirdlərin dünyagörüşü, idrakı və məntiqi qabiliyyətləri inkişaf etdirilməlidir. 

4. Riyazi təlimin metodik sistmeinin təkmilləşdirilməsinin məlum didaktik 

prinsiplərdən irəli gələn meyarları, kitabın müxtəlif bölmələrində göstərdiyimiz 

ümumiləşdirilmiş məntiqi əməliyyatlarla əlaqədar meyarların ifadəsinə gətirilir. 

Belə meyarlar sırasına didaktik əhəmiyyət, tamlıq, genişlik, təlimdə motivləşdirmə, 

intensivləşdirmə və s. daxildir. Ümumiləşdirilmiş meyarları riyaziyyat proqramları 

və dərsliklərinin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi mərhələlərində tətbiq etmək 

məqsədəuyğundur. Proqram və dərsliklərin tərtibində şagird kontingentindən asılı 

olaraq bu və ya digər meyarlar qrupu başqası ilə əvəz edilə bilər. Ümumiləşdirmə 

ilə əlaqədar tədris materialının seçilməsi meyarları sistemi əsas (stabil) və dinamik 

hissələrdən ibarət ola bilər. 
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Deməli, şagirdlərdə riyazi mədəniyyətin, o, cümlədən ümumiləşdirmə qabi-

liyyətinin inkişaf etdirilməsində proqram və dərsliklərin hansı meyarlar sistemi 

əsasında yaradılması və qiymətləndirilməsi mühüm yer tutur. 

Təhlil etdiyimiz mənbələrin əksəriyyətində riyaziyyatın tədrisində ümumi-

ləşdirmənin əhəmiyyətli olduğu göstərilir, lakin proqram və dərsliklərin tərtibində, 

ayrı-ayrı mövzular üzrə aparılan dərslərdə bu əməliyyatın tətbiqi, onun şagirdlərə 

öyrədilməsinə aid konkret nümunələr demək olar ki, yoxdur.  

5. Riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərdə ümumiləşdirmə qabiliyyətinin 

düzgün inkişaf etdirilməsi üçün bu işin elmi-nəzəri əsasları məsələsinin və baxılan 

əməliyyatın mahiyyətinin, onun obyektiv, fizioloji, psixoloji, didaktik, fəlsəfi 

məntiqi, riyazi əsaslarının, idrak prosesləri, təfəkkürün formaları və əməliyyatları 

ilə qarşılıqlı əlaqəsi dəqiq öyrənməlidir. 

II fəsildə bunlar ətraflı şərh edilmişdir ki, bu da III fəsildə metodik sistemin 

reallaşmasına zəmin yaratmışdır. 

6. Şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinin metodik 

sistemini məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları, riyaziyyatın təlimi üsulları və 

elmi tədqiqat metodları, münasibət anlayışı və inteqrasiya, ümumiləşdirici riyaziy-

yat dərslərinin tipləri, strukturu, təşkili və aparılması metodikası, riyaziyyatın 

məktəbdə tədrisinin bəzi problemləri və bu sahədə islahatların əsası, nəzəri mate-

rialın tətbiqi, pedaqoji universitetlərdə bakalavr və magistr hazırlığında mühüm 

vasitə və metod, ibtidai siniflərdə məntiqi çalışmalar həlli, V-VI siniflərdə riyaziy-

yat, VI-IX siniflərdə cəbr, X-XI siniflərdə cəbr və analizin başlanğıcı, VII-XI sinif-

lərdə həndəsə problemləri əsasında qurmağa nail olmuşuq. Həmin problemlərin hər 

birini yeni tələblərə uyğun həllinin habelə məktəb riyaziyyatının əsas xətlərinin 

(funksiya, çoxluq, ədəd, kəmiyyət, tənlik və bərabərsizlik, eyni çevirmələr, fiqurlar, 

ali riyaziyyat elementləri, stoxastika və s.) və hər bir paraqrafın bəndlərində 

göstərdiyimiz ümumiləşdirmə nümunələrinin əksəriyyətinin öyrənilməsinin 

metodik sisteminin yaradılmasını gələcək tədqiqatların mövzuları sayıram. 

Riyazi induksiya metodu (hazırdakı kimi kursun sonunda deyil bir qədər 

əvvəldə), birləşmələr və Nyuton binomu, stoxastikanın elementləri (aşağı və orta 
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siniflərdə propedevtikası olmaqla), xüsusi törəmə, çox dəyişənli funksiyalar və 

riyazi məntiqin elementləri, ən sadə diferensial və funksional tənliklər, Ptolomey, 

Stüart teoremləri, iki tərtibli əyrilər, üçüzlü bucaq üçün kosinuslar teoremi və s. 

kimi məktəb riyaziyyat kursuna çox yaxın və onun əsaslandırılması, tamamlanması 

və ümumiləşdirilməsində mühüm yer tutan məsələlər dərsdə və sinifdən kənar 

məşğələlərdə şagirdlərə əsaslı şəkildə öyrədilməsi məqsədəuyğundur. 

7. Tədqiq etdiyimiz problem riyaziyyat müəllimləri və metodistlərinin elmi 

nəzəri hazırlığında, şagirdlərin, bakalavr və magistrlərin riyazi mədəniyyətlərinin 

yüksəldilməsində, digər məktəb fənlərinin əsaslı öyrənilməsində mühüm yer tutur. 

Məktəb riyaziyyatı və onun məqsədəuyğun ümumiləşdirilməsi təkcə öyrənmə 

obyekti deyil həm də öyrətmə vasitəsidir. Ümumiləşdirmə şagirdlərin biliklərini 

sistemləşdirir. Nəzəri təfəkkürün formalaşdırılması bu əməliyyatın müxtəlif 

tətbiqləri ilə yerinə yetirilir. Ümumiləşdirmə çox vaxt müxtəlif məsələlər üçün eyni 

riyazi məzmunun ayrılması yolu ilə aparılır. 

8. Riyazi modelin qurulması – bu ümumiləşdirmənin ən geniş yayılmış 

növüdür. O, həqiqətdə baş verən proseslərin riyazi dilə çevrilməsindən ibarətdir. 

Bu modelin müəyyən edilməsi real vəziyyətləri təhlil etməyi asanlaşdırmaqda bir 

alət kimi riyaziyyatın tətbiqlərini şagirdlərə göstərir. Konkret məsələ həllinin 

ümumiləşdirilməsi eyni tip məsələlər sinfinin vahid metodunu verir. Ümumiləşdir-

mənin belə variantına kəmiyyətlərin mütənasib asılılığının öyrənilməsi zamanı 

daha yaxşı baxılır. Bir çox hallarda məsələ vəziyyəti cəmisi iki riyazi düsturla: 

kxy =  və 
x
ky =  təsvir olunur. Bu düz və tərs mütənasibliyin ən sadə riyazi 

modelidir. 

9. Riyazi məsələnin həllində çox zaman induktiv ümumiləşdirmədən istifadə 

olunur. “İnduksiya üzrə” həll metodu belə yerinə yetirilir; məsələnin asanlıqla həll 

edilən ən sadə halına baxılır. Bu məsələ həll edildikdən sonra o, digər nisbətən 

mürəkkəb, lakin yenə xüsusi bir hala qədər ümumiləşdirilir. Bütün əvvəlki hallar 

baxılan məsələyə qədər, bunlardan istifadə etməklə ümumiləşdirilərək, həll edilir. 
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Beləliklə, həll zamanı ümumiləşdirmə onu başa düşməyə kömək edən, həlli 

üsulunu tapmağa və əsaslandırmağa, teoremi qaydanı ifadə etməyə, düsturu 

çıxarmağa gətirir. 

Ümumiləşdirmə şagirdlərin biliklərini sistemləşdirir, çünki bu əməliyyat 

məsələdə söhbət gedən anlayışlar və münasibətlər arasındakı qarşılıqlı əlaqələri 

müəyyənləşdirməyi və düşünməyi tələb edir. Belə qarşılıqlı əlaqənin müəyyənləş-

dirilməsi gedişində şagirdlərdə bir biliyin digərindən alındığı və bunlar arasındakı 

əlaqələrdən ibarət tam obrazlar yaranır. Nəticədə bir birinə nisbətən müəyyən 

ardıcıllıqda olan müvafiq biliklər qrupu bir sistem əmələ gətirir. 

10. Riyaziyyatın propedevtik, konsentrik, pilləli və sistematik təliminin hər 

bir mərhələsində məzmunlu mücərrədləşdirmə, ümumiləşdirmə və anlayışların 

formalaşdırılması ilə əlaqədar olan prinsipləri (məqsəd və vəzifələri) reallaşdırmaq 

və bunu ölkəmizin kütləvi ümumtəhsil məktəblərinə yaymaq mümkündür, habelə 

zəruridir. Riyaziyyat təmayüllü məktəblər və siniflərdə belə yanaşma xüsusilə 

əhəmiyyətlidir. 

Hazırkı riyaziyyat proqramları və dərslikləri əsasında öz işini yaxşı bilən 

müəllimin fədakar əməyi sayəsində təlimin ilk dövründən başlayaraq bu işi 

müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək olar. 

11. Riyaziyyatın ənənəvi və müasir təlim metodlarına, habelə qabaqcıl 

dünyavi təcrübəyə əsaslanaraq şagirdlərdə ümumidən xüsusiyə, mücərrəddən 

konkretə keçmək qabiliyyətini məqsədə müvafiq olaraq inkişaf etdirmək müm-

kündür. Məzmunlu ümumiləşmə və nəzəri anlayışların yaranması prinsipi, hadisə, 

qayda, qanun və münasibətlərin hər hansı müxtəlifliyinin əsl ümumi formalarını 

ayırmaqdan, anlayışların həcm və məzmuna görə daxil olma münasibətində əlaqə-

sini aydınlaşdırmaqdan ibarətdir. Şagirdlərin əsas çətinliyi də bunlarla əlaqədardır. 

Eksperimental tədqiqatımız təlimin, şagirdlərdə nəzəri təfəkkürü inkişaf etdirmək 

üçün lazımı zəmin hazırlayan riyazi materialı məzmunlu ümumiləşdirməni forma-

laşdırma əsasında, qurulması üsullarının gələcəkdə də dərindən işlənməsi istiqamə-

tini göstərdi. Odur ki, apardığımız eksperiment əsasında  aldığımız bütün nəticələrə 

xüsusi diqqət vermək lazımdır. Onları ümumi nəticələrin əsas hissəsi hesab edirik.  
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12. Orta ümumtəhsil məktəblərinin hazırkı proqramında riyaziyyatın tədri-

sində ümumiləşdirməyə ayrı-ayrı mövzuların öyrənilməsi zamanı xüsusi vaxt ayrıl-

mır. Bu işin hər kursun axırında təkrar məqsədi ilə verilmiş vaxtlarda aparılmasını 

təklif edənlərə təsadüf olunur. Zənnimizcə yalnız bu yolla getmək məqsədəuyğun 

deyil. Həm də bunun üçün ayrıca vaxt da ayırmağa ehtiyac yoxdur. Bunu mövzu-

ların öyrənilməsi ilə paralel aparmaq məsləhətdir. Hər bir dərsdə olduğu kimi 

yekun məşğələlərdə də şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin inkişaf etdiril-

məsi lazımdır. 

13. Şagirdlərin eksperimental nəzəri materialla əlaqədar suallara verdikləri 

cavablar və çalışmaların həllinə yanaşmaları göstərdi ki, onlar həndəsədən, ali 

riyaziyyat elementlərindən, proqrama son illərdə daxil olmuş materiallardan 

(stoxastika və birləşmələr nəzəriyyəsinin elementləri, vektorlar və koordinatlar 

metodu, kompleks ədədlər və s.) daha çox çətinlik çəkirlər. Onlar ümumiləşdirmə 

və xüsusiləşdirmə aparmaqla nəzəri və praktik materialın öyrənilməsinə əsasən 

maraq göstərirlər. Lakin bəzən müəllimin elmi-metodik hazırlığının zəifliyi, 

proqram, dərslik və metodik ədəbiyyatda müəyyən çatışmazlığın olması, məktəblə-

rin bir çoxunda tədris üçün lazımı şəraitin olmaması bu işin tələb olunan səviyyədə 

aparılmasına mane olur. 

14. Məsələ həlli zamanı ümumiləşdirmə onu müxtəlif əlaqə və tətbiqləri ilə 

başa düşməyə kömək edir, həllin üsulunu tapmağa və əsaslandırmağa, teoremi, 

qaydanı ifadə etməyə, düsturları çıxarmağa gətirir. Ümumiləşdirmə və xüsusiləş-

dirmə əməliyyatları şagirdlərin biliyini sistemləşdirir. Çünki bunlar məsələdə 

söhbət gedən anlayışlar və münasibətlər arasındakı qarşılıqlı əlaqələri müəyyən-

ləşdirməyi və düşünməyi tələb edir. Bu işdə də şagirdlərin çətinlik çəkdiyinin 

şahidi olduq. 

15. Tədris prosesində ümumiləşdirməyə idrak fəaliyyətinin inkişafında siste-

matik məntiqi əməliyyat kimi baxmaqla riyaziyyatın strukturlar və onların model-

ləri əsasında ümumiləşdirilmiş mücərrədləşmələri öyrəndiyini şagirdlərə anlatmaq 

mümkündür. 
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А.В.Погорелова, «Мвш» 1985, №5. 

59. Арсеньев А.С. и др., Анализ развивающегося понятия, М., «наука», 

1967. 

60. Антонов Г.П., «О соотношении индивидуальных различий в 

мыслительной деятельности школьников и особенностей их высшей нервной 

деятельности», «ВП», 1966, №1. 

61. Андронов И.К., Деятельности Л.Н.Толстого в области математи-

ческого образования «Мвш» 1960, №2. 

62. Аргунов Б.И., Балк М.Б., 1) Элементарная геометрия, «Просве-

щение», М., 1966; 2) Геометрические построения на плоскости, М., 1957. 

63. Ачараев И.И., Формирование обобщенного подхода к решению 

математической задачи, ав-ат дис.клн, М., 1991. 

64. Алиханов С., Проблемы обобщения геометрических знаний 

учащихся 8-летней школы, дис. Клн, Ташкенд, 1978. 

65. Богоявленский Д.Н., Менчинская А.Н., 1) Психология учения сб. 

«Психологическая наука в СССР» т.II. М., 1960; 2) Психология усвоения 

знаний в школе, М., 1959. 

66. Блонский П.П., Избранные психологические исследования. М., 

«Просвещение», 1964. 

67. Баум И.В., Доказательство общности теорем сложения тригономет-

рии, мвш, 1964, №2. 

68. Беккенвах Э., Беллман Р., Введение в неравенства, Перевод с 

английского Р.А.Лукацкой, М., 1965. 

69. Булавко И.Г., О некоторых задачах приводящих к обобщениям 

Труды II Республиканской конференции математиков Белоруссии, Минск, 

1969. 

70. Балк Г.Д., О применении эвристических приемов в школьном 

преподавании математики, Мвш, 1969, №5. 
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71. Будников Е.Г. Системы формирования основных понятий начала 

анализа в IX классе. Ав-реф. дис. на соиск. Учен. Степени капн., Минск, 

1985. 

72. Бурбаки Н., Очерки по истории математики, пер с франц. М., ил, 

1963. 

73. Боголюбов С.А., Геометрия, М-Л., 1949 

74. Библер В.С., Творческое мышление как предмет логики (проблем и 

перспективы). Сб. «научное творчество» под ред. М.Г.Ярошевского, М., 

«наука», 1969. 

75. Брунер Дж., Процесс обучения, пер. с англ., М., 1962 

76. Бородий Ю.М., Воображение и теория познания, М., «Высшая 

школа», 1966. 

77. Бернштейн Н.С., Чебышев и его влияния на развитие математики. 

«Ученые записки МГУ», вып. 91, 1947 

78. Бурлев Ю.А., Формирование обобщенных дедуктивных умений в 

курсе геометрии восьмилетней школы, ав-ат дис. Кпн, М., 1984. 

79. БСЭ, третье издание, Т18. 

80. Бекбоев И.Б., Научные основы разработки и обучения решению 

задач в системе непрерывного математического образования, дис. дпн, на 

форме н.д. Бишкек, 1994. 

81. 1) Болтянский В.Г., Яглом И.М., Геометрия в старших классах сред-

ней школы, Мвш, 1969, №4; 2) Векторы в курсе геометрии средней школы, 

М., 1962. 

82. Бродский Я.С и др., Некоторые замечания об изложении темы 

«первообразная и интеграл» в курсе средней школы, «Мвш», 1976, №6. 

83. Буй зун Хын, Метод аналогии при обучении решения стереометри-

ческих задач в средней школе, ав-ат дис.кпн, Санк-Петербург, 1991. 

84. Войшвилло Е.К., Понятие, изд-во МГУ, 1967 
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85. Владимирова С.А., Формирование геометрических понятий как 

система взаимосвязанных суждений, ав.реф.дис. на соиск. Учен. Степ. Кпн, 

М., 1991. 

86. Выготский Л.С. 1) Избранные психологические исследования. М., 

1956 2) Развитие высших психических функций, М., изд-во АПН РСФСР, 

1960. 

87. Вейц Б.Е., Демидов И.Т. Алгебра и начала анализ, М., 1969 

88. Воловик П.Н., Проблемы применения методов теории вероятностей 

и матемтической статистики в педагогической теории и практики, ав-ат дис. 

Дпн, Киев, 1977. 

89. Волович М.Б., Научно методические основы создания и использо-

вания средств обучения для повышения эффективности преподавания 

математики в средней школе, ав-ат дис.дпн, М., 1991. 

90. Вопросы повышения качества знаний учащихся по математике, под 

ред. А.Д.Семушина, М., 1955. 

91. Гамидов С.С. Профессионально-педагогическая направленность 

математической подготовки будущего учителя начальной школы в педвузе, 

дис.дпн, Б., 1992. 

92. Гегель, сочинения, т. I, III, VI, X, 1929, 1956, 1939, 1932 

93. Гинзбург Г.А., Некоторые понятия общей алгебры (Групп, кольца, 

поля) в школьном курсе математики, ав-ат дис. на соиск. Учен. Стпени Кпн, 

Л., 1969. 

94. Гальперн П.Я., Эльконин Д.Б., К анализу теории Ж.Плаже о 

развитии детского мышления. Послесловие к кн. Дж.Флейвема 

«Генетическая психология Жана Пиаже», пер. с англ. М., 1967. 

95. Гальперин П.Я., Психология мышления и учение о поэтапном 

формировании умственных действий. Сб. «Исследования мышления в 

советской психологии», М., «Наука», 1966. 

96. Гоурлев Ю.А., Формирование обобщенных дедуктивных умений в 

курсе геометрии, восьмилетней школы, ав-ат дис.кпн, М., 1984. 
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97. Грабарь М.И., Планирование методических экспериментов и 

математическая обработка их результатов, ав-ат дис.дпн, М., 1989 

98. Груденов Я.И., Совершенствование процесса обучения математики 

на основе системы методических и психолого-дидактических 

закономерностей, ав-ам дис. в форме н.д. дпн, М., 1991. 

99. Гусев В.А., Методические основы дифференцированного обучения 

математике в средней школе, ав-ат дис. дпн, М., 1990. 

100. Головиной А.И., Яглом И.М., Индукция в геометрии, М, 1961. 

101. Данилов М.А. и др., Дидактика, М., из-в АПН РСФСР, 1957 

102. Давыдов В.В. 1) Виды обобщения в обучении. М., «Педагогика», 

1972; 2) Анализ структуры мыслительного акта, «Доклады АПН РСФСР», 

1960, №2. 

103. Дидактика, пер. с нем., М., изд-во АПНРСФР, 1952 

104. Демидович Б.П., Марон И.А., Основы вычислительной мАтема-

тики, М., 1966. 

105. Демидова С.И., Пути формирования обобщенных умений при 

обучении геометрии в восьмилетней школе, ав-ат дис. кпн, М., 1981. 

106. Зетел С.И., 1) Новая геометрия треугольника, М., 1962; 2) 

Геометрия линейки и геометрия циркуля, М., 1957. 

107. Золотарев А.М., О роли обобщения в умственном развитии, «уче-

ные записки Горьковского педагогического института им. М.Горького», вып. 

60, 1966. 

108. Зобкова К.В., Пропедевтика основ математического анализа в кур-

се математики 8-летней школы, ав-ат дис. кпн. М., 1975. 

109. Земляков А.Н. 1) Геометрия в 9 классе, М., 1986; 2) Геометрия в 10 

классе, М., 1986. 

110. Индик Н.К., Мыслительные процессы при формировании нового 

действия, ав-ат дис. кпн, М., 1951. 
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111. Ительсон Л.Б. 1) Математические методы в педагогике и педагог-

ической психологии, ав-ат дис. дпн, Азерб. Пед. Институт им. Ахундова, Б., 

1965; 2) Математические и кибернетические методы в педагогике, М., 1964. 

112. Иваницына Е.П., Рациональный и нерациональные способы мыш-

ления (на материале решения геометрических задач на доказательство) «ВП», 

1965, №3. 

113. Икрамов Д.И., Развитие математической культуры школьников 

(языковой аспект), ав-ат дис. кпн, Ташкенд, 1983. 

114. Извольский Н.А., Современное состояние геометрии в средней 

школе в связи наиболее распространенных учебников, ВСПМ, т.II, СПб, 

1913. 

115. Кабанова-Миллер Е.Н., 1) Психология формирования знаний и 

навыков школьников, М., изд-во АПН РСФСР, 1962; 2) Психологический 

анализ географических понятий и закономерностей, «известия АПН РСФСР» 

вып.28, 1950; 3) Роль чертежа в применении геометрических теорем, 

«известия АПН РСФСР», вып. 28, 1950 

116. Кондаков Н.И., логический словарь – справочник, из-во «наука», 

М., 1975. 

117. Кедров Б.М., Обобщение как логическая операция, «Вопрос 

философии», 1965, №2. 

118. Колмогоров А.Н., 1) Предисловие к кн. А.Лебега «об измерении 

величин», изд.2 М, учпедгиз, 1960; 2) обобщение понятия степени и по-

казательная функция , мвш, 1968, №1; 3) ограничения и обобщение понятий, 

БСЭ, т.30, М., 1960; 4) Алгоритм, БСЭ, т.2, М., 1950; 5) Содержание и объем 

понятий БСЭ, т.30; 6) Обобщение понятия числа, мвш, 1970, №2; 7) О 

профессии математика, изд-во МГУ, 1959. 

119. Колмогоров А.Н. и др. 1) Алгебра и начала анализа, учебное 

пособие; 2) Геометрия 6-8, М., 1981 9-10 класса средней школы, М., 1977. 

120. Крутецкий В.А., Психология математических способностей 

школьников, М., «Просвещение», 1968. 
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121. Колягин Ю.М., Математические задачи как средство обучения и 

развития учащихся средней школы, ав-ат дис. дпн, М., 1977. 

122. Калмыкова З.И., 1) Процессы анализа и синтеза при решении 

арифметиечких задач «известие АПН РСФСР», вып. 61, 1965, вып.71, 1955; 

2) Психологический анализ формирования понятия о типе задачи. «Известия 

АПН РСФСР», вып.12, 1947. 

123. Кретинин О.С., Обобщение и специализация при изучении 

системы математических понятий, ав-ат дис. кпн, М., 1973. 

124. Кузнецова Л.В., Проблема интеграции курсов математики VI-VIII 

классов (на основе понятия отношения), ав-ат дис. кпн, М., 1979. 

125. Кавалев Н.И., Общий функциональный подход в курсе алгебры 

неполной средней школы, ав-ат дис. кпн, Минск, 1991. 

126. Кац М., Теория вероятностей, в сб: математика в современном 

мире, «Мир», М., 1967. 

127. Келбакиани В.Н., Теория и практика подготовки будущих учите-

лей на основе реализации межпредметных функций математики, ав-ат. Дис. 

дпн. Тбилиси, 1988. 

128. Кондрасиликова Т.А., Методика формирования обще – логических 

умений при обучении математики, ав-ат дис. кпн, М., 1981 

129. Колягин Ю.М. и др., 1) Методика преподавания математики, 

общая методика, «Просвещение», М., 1975; 2) Методика преподавания 

математики, частные методики М., «Просвещение», 1977. 

130. Крельштейн Б.И., Необходимые и достаточные условия в 

математике, М., 1961. 

131. Кыверягл А.А., Вопросы методики педагогических исследований, 

ч.I Таллин, 1971. 

132. Ланда Л.Н., 1) Алгоритлеизация в обучении М., 1966; 2) О фор-

мировании у учащихся общего метода мыслительной деятельности при 

решении задач, «ВП», 1959, №3. 
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133. Лихнерович А., Проникновение духа современной алгебры в 

элементарную алгебру и геометрия. Сб. «Преподавание математики», пер. с 

франц. М., учпедиз, 1960. 

134. Лакатос И., Доказательства и опровержения, пер с англ. М., 

«наука», 1967. 

135. Луканкин Г.Л., Научно-методические основы профессиональной 

подготовки учителя математики в педагогическом институте, дис. дпн, на 

форме науч. док. М., 1989. 

136. Лиманова Л.Г., О числе  е и !n  «Квант», 1972, №5 

137. Леонтьев А.Н., 1) Мышление, «ВП», 1964, №4; 2) Проблемы 

развития психики, М., «Мысль», 1965; 3) Понятие отражения и его значение 

для психологии, М., «наука», 1969 

138. Методика преподавания математики в средней школе, частная 

методика, составитель В.И.Мишин, М., «Просвещение», 1987. 

139. Менчинская Н.А., 1) интеллектуальная деятельность при решении 

арифметических задач, «известия ПН РСФСР», вып. 3, 1946; 2) Психология 

обучения арифметики, М., учпедгиз, 1955; 3) Очерки психологии обучения 

арифметике, изд.2 М., учпедгиз, 1950. 

140. Методика преподавания математики, общая методика, 

составители: Р.С.Черкасов, А.А.Столяр, М., «Просвещение», 1985 

141. Морозов К.Е., Математическое моделирование в научном позна-

нии, М., 1969. 

142. Марнянский И.А., Элементы математического анализа в школьном 

курсе математики, М., 1964. 

143. Методика преподавания математики в восьмилетней школе, под 

общей редакцией С.Е.Ляпина, «Просвещение», М., 1969 

144. Методика преподавания геометрии в старших классах средней 

школы, под редакцией А.И.Фетисова, М., 1967. 

145. Мантуров О.В. и др., Толковый словарь математических терминов, 

пособие для учителей, под редакцией В.А.Диткина, М., 1965. 
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146. Менчинская Н.А., Моро М.И., Вопросы, методика и психология 

обучения арифметике в начальных классах, М., «Просвещение», 1965. 

147. Машбиц Е.И., 1) Формирование обобщенных операций как путь 

подготовки учащихся к самостоятельному решению геометрических задач. 

«Новые исследования в пед. Науках» вып. 1, 1963; 2) зависимость усвоения 

учащихся способы решения математических задач от методов обучения. Ав-

ат кпн, Киев, 1965. 

148. Минская Г.И., 1) Об усвоении обобщенных способов решения 

арифметических задач младшими школьниками, «ВП», 1968, №2; 2) Фор-

мирование обобщенных способов решения задач, кп, «Психологические 

возможности младших школьников в усвоении математики, под ред. 

В.В.Давыдова, М., «Просвещение», 1969; 3) Формирование понятия числа на 

основе изучения отношения величин, кн, «Развитие возможности усвоения 

знаний (младшие классы школы), под ред. Д.В.Эльконина и В.В. Давыдова, 

М., «Просвещение», 1966. 

149. Матюшкин А.М., 1) О двух путях обобщения отношений. «Док-

лады АПН», 1959, №3; 2) Анализ и обобщение отношений. Сб. «Пмзасо», М., 

1960. 

150. Маневич Д.В., Совершенствование содержания общего среднего 

образования на основе теории вероятностей и статистики ав-ат дис. дпн, 

Ташкенд, 1990. 

151. Мултановский В.В., Проблемы теоретических обобщений в курсе 

физики средней школы, ав-ат дис. дпн., М., 1979. 

152. Мордкович А.Г., Профессионально педагогическая направленнос-

ть специальной подготовки учителя математики в педагогическом институте, 

ав-ат дис. дпн., М., 1986. 

153. Медянник А.И., О строгости изложения в учебном пособии 

А.В.Погорелова, мвш, 1984, №5. 
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154. Миничкина Н.В. Роль логических приемов мышления в решении 

творческих задач (на материале доказательства теорем по вышей 

математике), ав-ат дис. КПН, М., 1981. 

155. Макарычев Ю.Н. и др, Алгебра для 8 класса средней школы, под 

ред. С.А.Теляковского, М., 1986. 

156. Моденов П.С. Сборник задач по специальному курсу 

элементарной математики, «сн», М., 1957. 

157. Математика в школе, 1956-2007. 

158. Математика 8 класс, ч. I,II, София Державно из-во «народна 

просвета», 1988. 

159. Мостеллер Ф. и др., Вероятность, М., 1969. 

160. Математика и информатика 9 класс, ч. I-IV, София Державно из-во 

«народна просвета», 1989. 

161. Никитин В.В., Рупасов К.А., Определение математических поня-

тий  курсе средней школы, учпедгиз, М., 1963.  

162. Нурк Э.Р., Тельгман А.Э., 1) Математика - 5, М., 1990; 2) Матема-

тика - 6, М., 1989. 

163. Навиньский Ч., Единичное и общее. Сб. «Мировоззрение и 

методологические проблемы научной абстракций, пер. с польского, М., ил, 

1960. 

164. Нарский И.С., Философия Джона Локка. Изд-во МГУ, 1960 

165. Новоселов С.И., 1) Специальный курс элементарной алгебры, 

«ВШ», М., 1962; 2) Специальный курс тригонометрии, «ВШ», М., 1967. 
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