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GĠRĠġ 

 
“Hər bir vətəndaş Azərbaycanın 

Milli Ordusunda xidmət etməyi özü üçün ən 

şərəfli vəzifə hesab etməlidir.” 

 H.Ə.Əliyev 

 

1988-ci il fevralın 20-si. Dağlıq Qarabağ Vilayət Sovetinin 

növbədənkənar sessiyasında “DQMV-nin Azərbaycan SSR tərki-

bindən çıxarılıb Ermənistan SSR tərkibinə verilməsi haqqında mə-

sələ müzakirə olunmuş və səs çoxluğu ilə qərar qəbul edilmişdir” 

(2, s.9). Bu qərardan iki gün sonra Qarabağ torpağında ilk qan 

töküldü, erməni millətçiləri Əsgəranda toqquşma törədərək Əli və 

Bəxtiyar adlı ağdamlı iki gənci qətlə yetirdilər və bir neçə nəfəri 

yaraladılar. Bununla da Ermənistanda və Qarabağda yaşayan azər-

baycanlıların doğma yurdlarından kütləvi şəkildə dövlət orqanları 

səviyyəsində silah gücünə qovulması və torpaqlarımızın işğalı əmə-

liyyatı həyata keçirilməyə başladı. Beləliklə, Azərbaycana qarşı elan 

olunmamış müharibə başladı. Bu günə qədər davam edən müha-

ribənin nəticəsində xalqımızın başına dəhşətli müsibətlər gəldi. 

1993-cü il noyabrın 2-də Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti H.Ə.Əliyev televiziya və radio ilə xalqa müraciət edərək de-

mişdir: “Azərbaycan Respublikası, onun vətəndaşları beş ildən çox-

dur ki, müharibə şəraitindədirlər. Bu müddətdə erməni silahlı qüv-

vələrinin Azərbaycana qarşı təcavüzü mütəmadi olaraq davam edib, 

respublikamızın ərazi bütövlüyü aybaay, ilbəil pozularaq, onun 

torpaqları təcavüzkar tərəfindən işğal olunubdur, indi isə böyük bir 

qismi işğal altındadır... 

Müharibə dövründə, yəni beş ildən artıq bir müddətdə Azər-

baycan Respublikası vətəndaşlarının bir qismi tələf, şəhid olmuşdur. 

Son hadisələr zamanı da həlak və şəhid olanlar var. Ümumiyyətlə, 

Ermənistanın təcavüzü başlanandan indiyə qədər təxminən 16 min 

azərbaycanlı şəhid, tələf olmuş, 22 minə qədər adam yaralanmış, 
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yüz minlərlə adam qaçqın düşmüşdür. İndi qaçqınların sayı 1 mil-

yon nəfərdən artıqdır. Kəndlərimiz, şəhərlərimiz, qəsəbələrimiz 

viran olmuşdur” (2, s.533). 

Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğalının qarşısını dinc 

yolla almaq üçün respublika rəhbərliyi bütün imkanlardan, o cümlə-

dən, beynəlxalq təşkilatların imkanlarından istifadə etməyə çalış-

mışdır. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu 

vaxt Ulu öndər H.Ə.Əliyev demişdir: “Birləşmiş Millətlər Təşkilatı-

nın, onun Təhlükəsizlik Şurasının, ATƏT-in, onun çərçivəsində 

olan Minsk qrupunun imkanlarından da istifadə etməyə səy göstər-

mişik. ABŞ-ın, Rusiyanın, Türkiyənin bu barədə təşəbbüslərindən 

və imkanlarından istifadə etməyə çalışmışıq. Həmişə də hesab etmi-

şik ki, bu yolla getsək müvəffəqiyyət qazanarıq. Təəssüf ki, bu gö-

rülən tədbirlər indiyə qədər lazımı nəticə verməyib” (2, s.534). İndi 

də gecə-gündüz bu imkanlardan istifadə yalları araşdırılır. Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları son 8 

ildə əsası Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş siyasi kur-

sun varisliyini təmin edərək hər an beynəlxalq təşkilatların imkan-

larından istifadə etməyə çalışmış, bütün yüksək səviyyəli görüş-

lərində münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şərtilə həllini 

tapacağına inamını bildirmişdir. Məsələn, 2011-ci il noyabrın 11-də 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Macarıstan Respublikasının 

Prezidenti Pal Şmitt ilə birlikdə mətbuata verdikləri bəyanatda de-

mişdir: “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

həlli ilə bağlı bizim mövqeyimiz beynəlxalq təşkilatların qəbul etdi-

yi qətnamə və qərarlar əsasında formalaşmışdır. Bu münaqişənin 

həlli əlbəttə ki, yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normaları əsa-

sında olmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi icra edil-

məlidir. Ermənistan işğalçı qüvvələri Azərbaycanın torpaqlarından 

çıxarılmalıdır” (1). 

Bəs əhalisinin sayı Ermənistanın əhalisindən qat-qat çox olan 

Azərbaycanın müharibənin ilk vaxtlarındakı uğursuzluqlarının səbə-

bi nə olmuşdur? Bunun səbəbləri çoxdur. Bu səbəblərdən birini xal-

qının vaxtında dadına çatmış Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 
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belə ifadə etmişdir: “... bizim məğlubiyyətlərimiz bir tərəfdən Azər-

baycan Ordusunun döyüşən hissələrinin bir çox yerlərdə gücsüzlüyü 

nəticəsində baş vermiş, digər tərəfdən, bu ərazidə yaşayan vətəndaş-

ların, bizim soydaşlarımızın öz torpaqlarını qorumaq, saxlamaq əvə-

zinə dərhal qaçmaq, yurdlarını qoyub didərgin düşmək əhval-ruhiy-

yəsi ilə əlaqədar olmuşdur.”(2, s.536). Müharibənin gedişi göstərdi 

ki, ata-baba torpaqlarını, Vətənin torpağını qoyub qaçmaq nəinki 

mülki əhali arasında, hətta hərbi hissələrdə əsgər və zabitlərin də 

əhval-ruhiyyəsinə daxil olmuşdur. Buna nümunə kimi Zəngilan, 

Qubadlı və bir sıra başqa döyüş bölgələrindəki hadisələri göstərmək 

mümkündür. Məsələn, Ümummilli liderimizin ifadəsi ilə desək 

“Zəngilan rayonundan çıxan hərbi hissədə əsgərlərin, zabitlərin ək-

səriyyəti yerli adamlardır. Onlar döyüşmək əvəzinə, öz torpaqlarını 

müdafiə etmək əvəzinə, atəş səsi eşidən kimi tez-tələsik ailələrini 

çıxarmaqla və başqa işlərlə məşğul olmuşlar. Şübhəsiz ki, dinc əhali 

döyüş bölgələrindən çıxarılmalıdır, bunun üçün lazımi tədbirlər gö-

rülməlidir. Lakin bu o demək deyildir ki, döyüşçü öz mövqeyini 

tərk edərək yalnız özü və ailəsi haqqında düşünsün, qaçmağa çalış-

sın” (2, s.541). 

Xalqının bütün keyfiyyətlərini, onun tarixi ənənələrini gözəl 

bilən Ulu öndərimiz onu da qeyd edir ki, “Azərbaycan xalqı qəhrə-

man xalqdır. Onun tarixində igidlik ənənələri həmişə güclü olmuş-

dur. Xalqımız öz qəhrəmanları ilə fəxr etmişdir. Azərbaycan xalqı-

nın qüdrəti bu gün də itməmişdir. Ancaq qeyd etdiyim kimi, son 

illərdə gedən mənfi proseslər insanların bir çoxunun mənəviyyatını 

pozmuş, onların bəzilərində vətənpərvərlik hissini tamamilə kütləş-

dirmişdir. Vətəni qorumaq, torpağa bağlı olmaq hissini , “ölsəm də, 

öz torpağımda şəhid olum” hissini çoxları itirmişdir ... 

Ancaq bu o demək deyildir ki, biz çıxılmaz vəziyyətdəyik. Xeyr. 

Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün Azərbaycan xalqının qüdrəti və im-

kanları var. Lakin bundan ötəri gərək xalq bir məqsədə xidmət etsin. 

Torpağımızı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq, onun suveren-

liyini, müstəqilliyini qorumaq hər bir vətəndaş üçün, hər bir azər-

baycanlı üçün ən ümdə, ən ülvi, ən başlıca vəzifə olmalıdır.” (2, s.541). 
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Göründüyü kimi, məğlubiyyətlərimizin başlıca səbəblərindən 

ikisinin kökləri birbaşa ümumtəhsil məktəblərimizdə təlim prosesi-

nə gedib çıxır. Birinci səbəb, orta məktəbi bitirib hərbi xidmətə gə-

lən əsgərlərin səriştəsizliyi, sadə hərbi anlayışları bilməməsi ilə bağ-

lıdır ki, bu da orta məktəbin sonuncu iki sinfində keçilən gənclərin 

çağırışaqədərki hazırlığı (əvvəlki ibtidai hərbi hazırlıq) fənninin təd-

risi səviyyəsi ilə bağlıdır. İkinci səbəb isə, yeniyetmələrin vətənpər-

vərlik və bununla yanaşı, hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin key-

fiyyəti ilə əlaqədardır. Yəni vətəni sadəcə sözdə sevmək yox, eyni 

zamanda onu silahla, qanı bahasına da olsa qorumağı bacarmaqdır. 

Göründüyü kimi hər iki səbəb digər amillərlə bərabər ümumtəhsil 

məktəblərinin X-XI siniflərində tədris olunan gənclərin çağırışaqə-

dərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) fənninin aşağı səviyyədə 

tədrisindən, bu sahədə respublikada fundamental tədqiqatların apa-

rılmamasından, tədrislə bağlı elmi problemlərin müəyyənləşdiril-

məməsindən və onların həll olunmamasından da irəli gəlmişdir. 

“İndi hamı başa düşür ki, Azərbaycan çox gərgin vəziyyətdədir. 

... Biz müdafiə qüvvələrimizi hər cəhətdən gücləndirməliyik” 

– deyən Ümummilli liderimiz prezidentliyi dövründə bu gücləndir-

mənin istiqamətlərini də göstərmişdir: “Müdafiə qüvvələrini möh-

kəmləndirmək üçün Azərbaycanda bütün mənəvi-psixoloji vəziyyət 

dəyişməlidir. İndiki əhval-ruhiyyə ilə Azərbaycanın bütövlüyünü 

təmin etmək mümkün olmayacaqdır... Əgər insanların mənəviyya-

tında dəyişiklik olmasa, pozulmuş mənəviyyat bərpa edilməsə, in-

sanlarda vətənpərvərlik, namus, şərəf, qeyrət hissi baş qaldırmasa 

biz heç nə edə bilmərik” (2, s.542-544). “Burada oturub ah-vay et-

məkdənsə, yaxud qeybətlə məşğul olmaqdansa, ayrı-ayrı məsələlərə 

cürbəcür qiymət verməkdənsə, gedib hərə bir cəbhə bölgəsində, or-

du hissəsində adamların əhval-ruhiyyəsini, vətənpərvərlik hissini 

qaldırsa, müdafiə qüvvələrinin möhkəmlənməsində iştirak etdiklə-

rini göstərə bilərlər” (2, s.553). 

1994-cü il yanvarın 13-də Azərbaycan Prezidenti, Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Heydər Əliyev cəbhəyə 

yola düşən zabitlərin bir qrupu ilə respublika şəhər və rayonların 
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hərbi komissarlıqlarında, habelə döyüş əməliyyatı getməyən zona-

lardakı müxtəlif hərbi bölmələrdə xidmət edən peşəkar zabitlərlə 

görüşündəki nitqində söyləmişdir: “Görüşümüzün məqsədi bundan 

ibarətdir: son aylarda respublikamızda Azərbaycan ordusunun quru-

culuğu prosesi gedir. Sizin hamınız bunun şahidisiz ki, həmin pro-

ses indi artıq düzgün istiqamətdə aparılır, müsbət nəticələrini verir. 

Bu isə Azərbaycan Respublikasının müdafiəsinin, Silahlı Quvvələ-

rimizin möhkəmlənməsinə kömək edir. 

İndi respublikanın müdafiə imkanlarının artmasına çox böyük 

ehtiyac var” (2, s.580). “İndi bizim hərbi çağırış məntəqələrimizdə 

gənclərin sayı çoxdur və onlar hərbi xidmətə başlamalıdırlar. Onla-

rın hərbi təlimi ilə məşğul olmaq üçün zabit kadrlarına çox ehtiyacı-

mız var” (2, s.583). 

Göründüyü kimi Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ikinci 

dəfə respublika rəhbərliyinə başladığı ilk gündən güclü Milli Ordu-

muzun yaranmasına xüsusi diqqət və qayğı göstərmiş, prezident 

işlədiyi dövrdə ordu quruculuğu ilə bağlı da xeyli qlobal işlər gör-

müşdür. Bu işlər Ulu öndərin layiqli varisi və davamçısı, Azərbay-

can Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Koman-

danı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilmiş, indi də da-

vam etdirilir. Bu prosesi Prezidentimiz özü belə bəyan edir: “Hər bir 

ölkə üçün onun ordusu çox vacib bir atributdur, çox önəmli bir 

rəmzdir. O cümlədən Azərbaycan üçün. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, 

Azərbaycan hələ də müharibə şəraitində yaşayır, orduya diqqət 

daim yüksək səviyyədə olmalıdır. Bu gün Azərbaycanın ordusu Cə-

nubi Qafqazda ən güclü ordudur. Biz bu hərbi üstünlüyü əldə etmi-

şik və gərək bunu möhkəmləndirək. Bu üstünlük daha da böyük 

olmalıdır və biz buna nail olacağıq. Bu münaqişəni həll etmək üçün, 

işğala son qoymaq üçün həm siyasi-diplomatik səylər göstərilməli-

dir, həm də düşmən bilməlidir ki, Azərbaycan Ordusu istənilən 

vaxtda öz doğma torpaqlarını azad edə bilər və lazım olan vaxtda 

bütün gücümüzü səfərbər edərək biz buna nail olacağıq” (“Azərbay-

can” qəzeti, 11 noyabr 2011-ci il, № 248). 
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Deməli, gənc nəslin Vətənin layiqli övladları kimi böyümə-

sində, onlarda yurdsevərlik, doğma torpaq, el-oba sevgisi tərbiyə 

etməkdə, vətəndaşı olduğu ölkəni, dövləti qorumaqda, hərbi biliklə-

rə yiyələnməkdə orta məktəblərimizdəki hərbi məşğələlərin rolu son 

dərəcə böyükdür. Təcrübə göstərir ki, bu kursun öyrənilməsi prose-

sində şagirdlərin digər ümumtəhsil fənləri üzrə biliklərinə müraciət 

etmək tədrisin səmərəliliyini nəinki artırır, hətta gənclərin çağırışa-

qədərki hərbi hazırlığı fənninin qarşısında qoyulan vəzifələrin uğur-

la həyata keçirilməsini reallaşdıra bilir. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı kursunun məzmunundan 

görünür ki, bu fənnin digər tədris fənləri ilə, o cümlədən, fizika, ri-

yaziyyat, kimya, tarix, coğrafiya, ədəbiyyat, əmək təlimi və s. fən-

lərlə çox sıx əlaqə imkanları var. Biz bu əlaqənin, yəni gənclərin 

çağırışaqədərki hazırlığı fənninin digər ümumtəhsil fənləri (xüsusən 

fizika və riyaziyyat) ilə qarşılıqlı əlaqəli tədrisi problemləri üzərində 

xüsusi dayanacağıq. Çünki, mütəxəssislərin hələ yarım əsr bundan 

əvvəl “Döyüşdə riyaziyyat” (rus dilində) adlı əsərdə qeyd etdikləri 

kimi, xüsusilə müasir dövrdə hərbi işi və onun inkişafını fizika və 

riyaziyyatsız təsəvvürə gətirmək mümkün deyil. Hazırda yeni növ 

silahların yaradılması bilavasitə bu fənlərin fəal iştirakı ilə həyata 

keçirilir. Bu elmlər özünün çox böyük əhəmiyyətini hərbi əməliy-

yatların gedişində də qazanmışdır (37, s.3). 

Müasir dövrdə kompyuter idarəetmə sistemlərinin, elektron 

hesablama maşınlarının coşğun inkişafı ilə bağlı hərbi işlərdə 

riyaziyyata müraciət olunmasına üstünlük verilir. Kompyuter idarə-

etmə sistemləri, elektron hesablama maşınları konstruksiya və dö-

yüş məsələlərinin həllində də yeni yollar açmışdır. Bu texnikadan 

istifadə etmək üçün hərbi məsələni əvvəlcə riyazi dilə – rəqəmlər və 

düsturlar dilinə çevirmək lazımdır. İnamla demək olar ki, kim riya-

ziyyat elminin çoxcəhətli imkanlarından bacarıqla və geniş şəkildə 

bəhrələnəcəksə, o da döyüşlərdə daha səmərəli fəaliyyət göstərəcək. 

Təsadüfi deyilməmişdir: “Biz hamımız başa düşməliyik ki, hazırda 

bütün şəxsi heyətin yüksək texniki hazırlığı olmadan, fizika və riya-

ziyyatdan əsas bilikləri bilmədən onlardan müasir hərbi texnikadan 
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baş çıxaran bir mütəxəssis kimi istifadə etmək mümkün deyildir” 

(37, s.4). 

İ.Anureev və A.Tatarçenkonun “Hərbi işlərdə riyazi me-

todların tətbiqi” əsərində göstərilir: “İndi hamı yaxşı başa düşür ki, 

riyaziyyat sahəsindəki tədqiqat işləri və onların tətbiqi praktikaya 

çox böyük fayda gətirir. Bu qanunauyğunluq tamamilə hərbi işlərdə 

riyazi metodların tətbiq edilməsinə də aiddir. Bunun əsas əhəmiy-

yəti ondan ibarətdir ki, bunlar ordunun operativ və keyfiyyətlə idarə 

olunmasının yüksəldilməsinə imkan verir” (38, s.10). V.V.Abçukun 

fikirləri də maraq doğurur. O, “Müasir döyüşlər zamanı riyaziyyatın 

hansı bölmələrindən istifadə olunur?” sualına cavab verərək göstərir 

ki, əlbəttə bu riyazi bölmələrə ilk növbədə hesab, cəbr və həndəsə 

daxildir. Bu fənlər çoxdan bütün hərbi hesablamaların dəyişilməz 

atributudur və bunun xüsusi izahına ehtiyac yoxdur. Bunlarla bəra-

bər müasir hərbi işlərdə ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, 

informasiyalar nəzəriyyəsi, kütləvi xidmətlər nəzəriyyəsi, axtarılma 

nəzəriyyəsi, riyazi planlaşdırma, riyazi modelləşdirmə, oyunlar nə-

zəriyyəsi kimi riyazi fənlərdən istifadə olunur. Bu fənlər hərbi işin 

bilavasitə elə sahələrində tətbiq olunur ki, bu sahələrdə gedən pro-

ses və hadisələrin gedişinə daha keyfiyyətli yaxınlaşmaq, oradakı 

miqdarı qanunauyğunluqları daha dəqiq və tam müəyyənləşdirmək 

vacibdir (39, s.7). 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı məşğələlərində fənlərarası 

əlaqənin vacibliyi mövcud tədris proqramının tələblərindən də irəli 

gəlir. Əvvəlki proqramda fənlərarası əlaqəni həyata keçirmək məq-

sədilə “Əlavə-4” şəklində cədvəl də verilmişdir. Cədvəl şagirdlərin 

“Fizika”, “Cəbr”, “Həndəsə”, “Astronomiya”, “Kimya”, “Bədən tər-

biyəsi” və s. orta ümumtəhsil fənlərindən öyrəndikləri bilik və baca-

rıqların məzmunu əsasında hazırlanmışdır. Bu cədvələ əsasən, hərbi 

rəhbər müəyyən edə bilər ki, kursun uyğun mövzularının tədrisi za-

manı onları konkret şəkildə hansı fənlərlə və bilavasitə hansı möv-

zularla əlaqələndirmək mümkündür. A.İ.Averinin tədris proqramına 

və dərsliyə uyğun olaraq hazırladığı “İbtidai hərbi hazırlıq üzrə sə-

nədlər və materiallar” adlı tədris vəsaitində belə bir fikrə üstünlük 
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verilir: “Hərbi rəhbər dərsə hazırlaşarkən şagirdlərə digər fənlər 

üzrə dərs və məşğələlərdən məlum olan bilikləri, bu biliklərdən 

növbəti dərsdə necə istifadə edəcəklərini və keçiləcək dərsin meto-

dunu müəyyənləşdirməlidir” (40, s.31). 

Bütün bunlar gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı məşğələ-

lərinin keçirilməsi zamanı şagirdlərə ümumtəhsil fənləri üzrə bilik 

və bacarıqlardan, bu biliklərə əsasən tərtib olunan müvafiq hərbi ça-

lışmalardan istifadəni mənimsətməyin əhəmiyyətini və onun gələ-

cək perspektivlərini görməyə kömək göstərir. 

Bu məsələyə, yəni təlimdə fənlərarası əlaqə məsələsinə dövrü-

müzün psixoloq və metodistləri də yüksək qiymət vermişlər. Məsə-

lən, M.N.Skatkin (41) və L.V.Zankov (42) məktəblilərin bilik və ba-

carıqlarından əlaqəli və müqayisəli şəkildə istifadəyə onların bilik-

lərindəki formalizmin aradan qaldırılmasında bir vasitə kimi baxırlar. 

Beləliklə, Azərbaycan dövlətinin ümumtəhsil məktəblərində 

təlim prosesinin keyfiyyətini yüksəltməklə əlaqədar qəbul etdiyi 

qərarlardan irəli gələn tələbləri, Silahlı Qüvvələrin müasir inkişaf 

səviyyəsini, ixtisasçı alimlərin və müəllimlərin məktəbdə gənclərin 

çağırışaqədərki hazırlığı məşğələlərinin daha səmərəli keçirilməsinə 

dair fikirlərini ümumiləşdirərək belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, 

ibtidai hərbi hazırlıq fənninin digər ümumtəhsil fənləri ilə əlaqəli 

tədrisi problemlərini geniş tədqiq etməyə, onları ümumiləşdirib elmi 

sistemə salmağa böyük ehtiyac vardır. 

Bəs bu məsələ praktikada necə həyata keçirilir? 

Aparılmış tədqiqat göstərir ki, müharibə başlayana qədər res-

publika məktəblərində ibtidai hərbi hazırlıq fənninin tədrisi keyfiy-

yəti əvvəlki illərlə müqayisədə yaxşılaşdırılmış və bu kursun məz-

munu ilə riyaziyyat, fizika, kimya, coğrafiya, əmək təlimi və sair 

fənlərin məzmunu xeyli uzlaşdırılmışdır. Bu dövrdə məktəblərimi-

zin bir qismində yaxşı hərbi kabinetlər var idi və onlar müasir ava-

danlıqlarla təchiz edilmişdir. Nəzəri və metodik cəhətdən hazırlıqlı 

hərbi rəhbərlərin sayı da az deyildir. Onlar məşğələlərdə əyaniliyə, 

dərslərin səmərəli təşkilinə və fənlərarası əlaqəyə (məsələn, coğrafi-

ya, fizika və riyaziyyat) müəyyən qədər yer verir, ibtidai hərbi ha-
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zırlıq fənni üzrə bir sıra mövzuların izahı prosesində riyaziyyat və 

fizikaya dair anlayışlardan şüurlu şəkildə istifadəni şagirdlərə mə-

nimsətməyə çalışırlar. Hazırda “İbtidai hərbi hazırlıq” fənni “Gənc-

lərin çağırışaqədərki hazırlığı” fənni adlandırılmış, tədris proqra-

mında köklü dəyişikliklər aparılmış, milli dərsliklər yaradılmışdır. 

Yeni yaradılmış dərsliyin (müəllif prof. Həbib Ocaqovdur) üstün 

cəhətləri çoxdur. Lakin etiraf etməliyik ki, X-XI siniflərdə material-

ların tədrisini konkret fizika və riyazi anlayışlarla, o cümlədən, hər-

bi məzmunlu fizika və riyazi çalışmalarla, hərbi-topoqrafik bilikləri 

coğrafi biliklərlə əlaqələndirməyin əhəmiyyətini və rolunu düzgün 

qiymətləndirməyən, belə bir əlaqəni keyfiyyətli təşkil etməyi 

bacarmayan və onu hərbi silahlardan istifadə prosesində nəzərə ala 

bilməyən hərbi rəhbərlər az deyildir. Bundan əlavə, hətta yaxşı 

kabineti və təcrübəli hərbi rəhbəri olan məktəblərdə belə gənclərin 

çağırışaqədərki hazırlığı kursunun tədrisi zamanı hərbi məzmunlu 

fizika və riyazi çalışmalardan daha əlverişli formalarda istifadə 

edilmir, şagirdlərin böyük bir qismi bilavasitə riyaziyyat, fizika, 

kimya, coğrafiya, əmək təlimi fənlərilə əlaqələndirilməsi mümkün 

olan bir sıra hərbi anlayışlara lazımı səviyyədə yiyələnmirlər. 

Məsələn, güllənin atılma prosesində baş verən fiziki prosesləri, 

həmçinin uçan hədəfi güllə ilə vurarkən qabaqlama məsafəsinin 

hesablanmasında, hərbi-topoqrafik biliklərin mənimsənilməsi zama-

nı binokldan istifadə və s. proseslərdəki riyazi qanunauyğunluqları 

dərk edə bilmir. Hərbi işlərdə qurma və ölçmə alətlərindən (xətkeş, 

transportir və s.), müxtəlif riyazi hesablamalardan düzgün və cəld 

istifadə etməkdə, həndəsi kəmiyyətlərin ölçülməsini tələb edən 

hərbi anlayışları mənimsəməkdə çətinlik çəkirlər. Bu da onunla 

əlaqədardır ki, şagirdlərin bir qismi müvafiq hərbi anlayışlarla bağlı 

olan və bilavasitə orta ümumtəhsil fənlərindən öyrəndikləri zəruri 

məlumatları xatırlaya bilmir, digər qismi həmin biliklərindən birinin 

digəri ilə əlaqə momentlərini seçməkdə, bir qismi isə öz riyazi 

(həmçinin fizika, coğrafiya və s.) bilik və bacarıqlarından yeri gəl-

dikçə hərbi işlərdə faydalanmaqda çətinlik çəkirlər. Ümumiyyətlə 

götürüldükdə isə, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı fənninin 
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ümumtəhsil məktəblərində keçilən digər tədris fənlərinin məzmunu 

ilə əlaqəli tədrisi problemləri praktik cəhətdən də həll olunmayıb. 

Problemlərin ayrı-ayrı hissələrinin həllinə kor-təbii şəkildə cəhdlər 

göstərilmişdir. Məsələn, bir neçə elmi-metodiki məqalədə (21, 22, 

76) gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı fənninin tədrisi zamanı şa-

girdlərin fizika və riyazi biliklərindən, o cümlədən, hərbi məzmunlu 

fizika və riyazi çalışmalardan istifadəyə meyl göstərilir, lakin bura-

da elmi sistem olmadığından keyfiyyət xeyli aşağıdır. Bunların baş-

lıca səbəbi ondan ibarətdir ki, 

a) aşağı siniflərdə müxtəlif fənlərin (məsələn, riyaziyyat, fizi-

ka, kimya, coğrafiya və s.) tədrisi prosesində məktəblilər hərbi bi-

liklərin daha elmi əsaslarla mənimsədilməsinə alışdırılmır, X sinif-

dən gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı fənni keçilməyə başlandıqda 

onlar bu təlimə nəzəri cəhətdən hazır olmurlar; 

b) kurs üzrə yeni mövzuların izahı zamanı ümumtəhsil fənləri 

üzrə zəruri biliklərdən, o cümlədən, fizika, riyazi və s. biliklərdən 

istifadə problemləri nə ümumpedaqoji, nə də metodiki baxımdan 

həll edilməmişdir; 

c) hərbi biliklərin möhkəmləndirilməsi, həmçinin bəzi möv-

zuların şərhi zamanı hərbi məzmunlu fizika və riyazi çalışmalardan 

istifadə məsələləri, o cümlədən sırf hərbi xarakterli çalışmaların həl-

lində fizika, riyazi və hərbi biliklərin qarşılıqlı əlaqəli şəkildə tətbi-

qinin əlverişli imkanları, üsul və vasitələri, əhəmiyyəti (hərbi, riya-

zi, fizika və s. fənlər üzrə biliklərin mənimsənilməsinə göstərdiyi 

müsbət təsirlər) tədqiq edilib araşdırılmamışdır. 

Respublikamızın ümumtəhsil məktəblərində hərbi hazırlıq üz-

rə mövzuların tədrisi zamanı şagirdlərin riyazi biliklərindən istifadə 

probleminə yalnız prof. B.Q.Pobedinskinin “Hərbi topoqrafiyanın 

əsas məsələlərinin öyrənilməsinə orta məktəb rəsmxət və matema-

tika kursunun tətbiqi” (Bakı, Azərnəşr, 1942) əsəri, fizika biliklərin-

dən istifadə probleminə isə prof. A.Q.Abbaszadənin “Fizika təli-

mində hərbi texnika elementləri” (Bakı, Azərnəşr, 1942) əsəri həsr 

edilmişdir. Lakin Böyük Vətən müharibəsi dövründə yazılmış bu 
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əsərlər elm və hərbi texnikanın müasir inkişafı baxımından tədqiq 

olunan problemin həllinə cavab verə bilmir. 

Müəlliflərdən K.E. Şvidçenko və A.F. Laxın isə hərbi hazırlıq 

məşğələlərində fənlərarası əlaqənin nəzərə alınmasına məktəbdə 

hərbi işin möhkəm və dərin mənimsənilməsində vacib şərt kimi 

baxırlar (43, s.7). Bu fikri müəlliflərdən A.M.Kuprin, A.H.Kovalen-

ko və A.M.Morozov isə konkretləşdirib riyaziyyat və fizika fənləri 

ilə ibtidai hərbi hazırlıq fənninə aid edirlər (44, s.24). Söylənilən 

fikirlər ədəbiyyatda ideya kimi irəli sürülmüş, lakin konkret təd-

qiqat obyektinə çevrilməmişdir. Bütün bunlar belə bir fikir söylə-

məyə imkan verir ki, gənclərin çağırışaqədərki hərbi hazırlığı dərs-

lərinin keçirilməsi zamanı şagirdlərin I-V sinif riyaziyyat və təbiət-

şünaslıq, VI-XI sinif cəbr, həndəsə, cəbr və analizin başlanğıcı, 

rəsmxət, fizika, kimya, coğrafiya, əmək təlimi və s. fənlərdən öy-

rəndikləri bilik və bacarıqlardan hərbi anlayışların izahı zamanı isti-

fadə məsələləri, həmçinin bir sıra ümumtəhsil fənlərinin tədrisi 

prosesində hərbi texniki biliklərin verilməsi problemləri, o cümlə-

dən, ümumtəhsil fənləri üzrə biliklərə əsasən tərtib olunan hərbi 

məzmunlu çalışmalardan istifadə sahəsində aparılan elmi-tədqiqat 

işləri hələlik sistemə salınmamışdır və bugünkü məktəblərimizin 

tələblərini ödəyə bilmir. 

Beləliklə, bu mülahizələr də, yəni gənclərin çağırışaqədərki 

hazırlığı məşğələlərində yeni mövzuların izahı və həmçinin hərbi 

məzmunlu çalışmaların həlli zamanı şagirdlərin riyaziyyat, coğrafi-

ya, fizika və s. fənlərə aid bilik və bacarıqlardan səmərəli istifadə 

etməyi bacarmamaları, belə əlaqələrin forma və metodlarının hərbi 

rəhbərlərə tam aydın olmaması, nəzərdən keçirdiyimiz problemin 

metodik ədəbiyyatda öz konkret həllini tapmaması müasir mərhə-

lədə onun tədqiqini zərurətə çevirir. Bu isə tədqiq olunan problemin 

aktuallıq kəsb etdiyini bir daha sübut edir. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı məşğələlərində fənnin 

məzmununa uyğun fizika, riyazi, coğrafi və s. xarakterli hərbi çalış-

malardan daha səmərəli istifadə məsələsinin müsbət həlli məktəbdə 

tərbiyə və təhsilin ümumi məsələlərinin həllində də böyük əhəmiy-
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yətə malikdir. Çünki bu məsələnin həlli yalnız hərbi işin əsaslarının 

daha şüurlu və möhkəm mənimsənilməsinə deyil, eyni zamanda 

digər həyat hadisələrinin gedişində şagirdlərə ümumtəhsil fənləri 

üzrə biliklərdən daha şüurlu, düzgün və səmərəli formada istifadə 

etməyə kömək göstərir. Bu da, riyaziyyat, fizika və s. fənlərə dair 

biliklərin tətbiqi sahələrinin genişləndirilməsi üçün, bu genişlənmə-

nin şagirdlərə dərk etdirilməsi üçün, şagirdlərin riyazi və məntiqi 

təfəkkürünün inkişafı üçün, həmçinin fizika, riyaziyyat və gənclərin 

çağırışaqədərki hazırlığı fənləri ilə bərabər bütün tədris fənlərinin 

şüurlu və möhkəm mənimsənilməsi üçün vacib şərtdir. 
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I FƏSĠL 

 

GƏNCLƏRĠN ÇAĞIRIġAQƏDƏRKĠ HAZIRLIĞI 

KURSUNUN ÜMUMTƏHSĠL FƏNLƏRĠLƏ ƏLAQƏLĠ 

TƏDRĠSĠNĠN NƏZƏRĠ VƏ PRAKTĠK MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

 

1.1. Orta ümumtəhsil fənlərinin əlaqəli tədrisinin 

elmi-pedaqoji və psixoloji əsasları 

 

Orta ümumtəhsil məktəblərində təlimin elmi-nəzəri səviyyəsi-

nin yüksəldilməsi vəzifəsinin yerinə yetirilməsi bir sıra didaktik 

problemlərin, o cümlədən ayrı-ayrı fənlərin tədrisi prosesində fən-

lərarası əlaqənin həyata keçirilməsini tələb edir. Keçmiş SSRİ mə-

kanında bu problemə xüsusilə çox diqqət verilməyə başlanmış, 

ümumtəhsil fənlərinin əlaqəli tədrisinə həsr olunmuş xeyli elmi-

nəzəri konfranslar keçirilmişdir (1973-cü ildə Alma-Ata, 1976-cı 

ildə Çelyabinsk, 1975, 1980-ci illərdə Moskva şəhərində və s.). 

Ümumtəhsil fənlərinin tədrisində fənlərarası əlaqənin reallaşdırıl-

masına həsr edilmiş bir neçə məqalələr məcmuəsi, çoxlu miqdarda 

jurnal və qəzet məqalələri nəşr edilmiş, namizədlik və doktorluq 

dissertasiyaları müdafiə edilmiş, müəllimlər konfransında tez-tez 

söhbətlər getmişdir. İndi də bu istiqamətdə respublikamızda müəy-

yən işlər görülməkdədir. 

Lakin əvvəlcədən demək istərdik ki, ümumtəhsil fənlərinin 

əlaqəli tədrisi problemi tam həcmdə bu günə qədər həll edilməmiş və 

bu böyük problem təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək üçün müəllimlər 

tərəfindən indi də, lazımınca qiymətləndirilmir. Səbəbi isə müxtəlif-

dir. Bəziləri problemin əhəmiyyətini yaxşı bilmir, digərləri bilsələr də 

onu yerinə yetirməkdə çətinlik çəkdiklərindən ona məhəl qoymur, 

üçüncülər “onsuz da keçinərik” deyə əlavə əmək sərf etmirlər. Nəha-

yət, obyektiv səbəb kimi milli zəmində hazırlanmış fənn proqramla-

rının və dərsliklərin qüsurlu olması, milli dərsliklərin müəyyən müd-

dətdə eksperimentdən keçirilmədən istifadəyə verilməsidir. 
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Təlim-tərbiyə prosesinin qarşılıqlı əlaqədə olan komponent-

lərinə həm ayrılıqda, həm də sistemli, əlaqəli şəkildə diqqət yetiril-

məsinə, bundan ötrü müxtəlif forma və üsulların tətbiqinin əhəmiy-

yətinə aid fikirlərə Y.A.Komenski, A.V.Disterveq, İ.F.Herbart, 

K.D.Uşinski, A.S.Makarenko və b. əsərlərində rast gələ bilərik. Mə-

sələn, didaktikanın əsasını qoymuş dahi çex pedaqoqu Y.A.Komen-

ski deyirdi: “Qarşılıqlı əlaqədə olan hər şey bu cür əlaqədə də öyrə-

dilməlidir. Predmet və hadisələrin üzvi əlaqədə öyrənilməsi, araş-

dırılması məzmunun açılmasını reallaşdırır” (13, s.134). Fənlərin 

əlaqəli tədrisi probleminə klassik pedaqoqlardan olan K.D.Uşinski 

də böyük əhəmiyyət vermişdir. Sxolastik tərzdə gedən təlim işlərini 

tənqid edərək o qeyd edirdi ki, belə təlimin nəticəsində şagirdin 

başında hərc-mərclik əmələ gəlir, öyrənilmiş anlayışlar, hətta ideya-

lar “onun başında elə cansız şəkildə düzülür ki, elə bil rəvayətə görə 

“donub qalmış qaranquşlardır”; onların biri o birinin yanında yıxılıb 

qalıb, amma birinin o birindən xəbəri yoxdur; bunun kimi də bir-

birinə çox yaxın, çox həmcins olan ideyalar, əslində, belə tutqun 

başda on illərlə qalır və bir-birini görmürlər” (28, s.296). 

K.D.Uşinski fənlərin sistematik surətdə öyrənilmə zəruriyyəti 

ideyasını irəli sürməklə yazırdı: “Əlbəttə, ancaq səmərəli, fənnin öz 

mahiyyətindən doğan sistem biliklərimiz üzərində bizim tam haki-

miyyətimizi təmin edə bilər. Pərakəndə, əlaqəsiz biliklərlə dolduru-

lan baş elə bir ambara bənzəyir ki, orada hər şey qarma-qarışıq hal-

dadır və onun sahibi belə istədiyini tapa bilmir; biliklə deyil ancaq 

sistemlə yüklənən baş isə elə bir dükana bənzəyir ki, orada hər yeşik 

üzərində şeyin qiyməti yazılmış, amma yeşiklər boşdur”. Belə bir 

vəziyyətdən uzaq olmaq üçün Uşinski göstərir ki, “Həqiqi pedaqo-

gika ifratçılıqdan qaçaraq şagirdlərə bilik verir və onu topladıqca da 

sistemə salır. Bilik nə qədər çox çeşiddə toplanarsa, sistem də bir o 

qədər yüksək olur və nəhayət, məntiqi və fəlsəfi müddəaların mü-

cərrədlik dərəcəsinədək çıxır, şagirdlərin başında belə dünyagörü-

şünün əmələ gəlməsində, əlbəttə, fənn müəllimlərinin hamısı iştirak 

edir...” (28, s.355). 
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Buradan aydın olur ki, müxtəlif mənbələrdən alınan biliklər 

arasında sıx əlaqə yaratmaq, bilikləri səmərəli sistemə salır, onları 

“məntiqi və fəlsəfi müddəalara” çatdırır, şagirdlərin başında “dün-

yagörüşü yaranmasını” təmin edir və bu işdə bütün müəllimlərin 

iştirakı tələb olunur. 

Bu prosesdə Uşinski, təbiət fənlərinin əlaqəli tədrisinə toxun-

mur, fənlərarası əlaqədə mühüm rolu ana dilinin tədrisi üzərinə qo-

yur (28, s.356). 

Bu problem məşhur Azərbaycan maarifçisi Həsən bəy Zərda-

binin də diqqətini cəlb etmiş, o göstərmişdir ki, məktəbdə əl əməyi 

təlimini başqa elmlərin tədrisi ilə paralel aparmaq lazımdır. Bu iki 

proses bir-birini tamamlamalıdır. 

A.S.Makarenko tədris fənləri arasında əlaqənin süni xarakter 

daşıdığını qeyd etmiş və onun əleyhinə çıxmışdır. O, əlaqənin şagird-

lərin şüurunda öz-özünə yaranacağını söyləyərkən təlim və iş zamanı 

bu sahədə xüsusi təşəbbüs göstərilməsini yersiz hesab edirdi (14). 

A.S.Makarenkonun bir fənnin təliminin başqa fənlərlə süni 

şəkildə əlaqələndirilməsi əleyhinə çıxması pedaqoji cəhətdən əhə-

miyyətli olsa da, hər cür əlaqəni inkar etməsi qəbuledilməzdir. 

XX əsrin 60-cı illərində sovet pedaqoqları M.M.Mehdizadə, 

M.Ə.Muradxanov, A.K.Qonçarov, İ.F.Yesipov, İ.T.Oqorodnikov, 

M.N.Skatkin, P.R.Atuşov və b. tədris planının tətbiqi, orada fənlərin 

yeri və əlaqəsi haqqında qiymətli fikirlər söyləmişlər. 

Lakin ümumtəhsil fənlərinin müasir hərbi-texniki biliklərlə 

qarşılıqlı – əlaqəli tədrisi yolları tam şəkildə müəyyənləşdirilməmiş-

dir. Çünki, problemin aktuallığına baxmayaraq nə sosial şərait, nə 

də ki, pedaqoji elmin özünün səviyyəsi bunun üçün lazımi şərait ya-

rada bilməmişdir. 

Müasir pedaqogika bu problemin həlli ilə də istər təbii, istərsə 

də anlayışlar arasında dialektik əlaqənin mövcud olmasına istinad 

edərək məşğul olmağa başladı. Beləliklə, fizika, riyaziyyat, ibtidai 

hərbi hazırlıq fənləri arasında olan əlaqə az-çox işıqlandırılmış oldu 

(prof .A.A.Abbaszadə, prof. Ş.T.Tağıyev, dos. Ə.H. Məmmədov, 

dos. Q.B.Bəylərov, dos. İ.C.Alverdiyev və b.). 
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Milli istiqlaliyyət qazandıqdan, məktəblərimizdə təhsil yeni 

məzmun aldıqdan sonra fənlərarası əlaqə problemi yenidən pedaqoji 

ictimaiyyətin qarşısına qoyulmuş, bu sahədə müəyyən irəliləyiş 

olmuşdur. Lakin bu gün məktəb fənlərinin hərbi anlayışlarla əlaqəli 

tədrisi baxımından daha da təkmilləşdirilməyə ehtiyacı vardır. Ona 

görə ki, təlimin millilik və müasirlik baxımından ideya-nəzəri sə-

viyyəsini yüksəltmək üçün bütün imkanlar, o cümlədən fənlərarası 

əlaqənin təkmilləşdirilməsi səfərbər edilməlidir. Fənlərarası əlaqə-

nin mahiyyətinə dair onu da qeyd edək ki, V.N.Fyodorovanın (29) 

göstərdiyi kimi, bu problemin mahiyyətini şərh etməkdə alimlər 

arasında yekdillik yoxdur. 

“Fənlərarası əlaqə” kateqoriyasının mahiyyətinə elmi-peda-

qoji ədəbiyyatda olan yekdil münasibəti müəyyən etmək üçün müx-

təlif dövrlərdəki pedaqoq və metodist alimlərin fikirləri tədqiqata 

cəlb edilmişdir. Son dövrlərdə aparılan və internet səhifələrində 

yayımlanan tədqiqatlardan aydın olur ki, “Pedaqoji ədəbiyyatda 

“fənlərarası əlaqə” kateqoriyasına 30-dan artıq tərif var, onun 

pedaqoji qiymətinə və müxtəlif tərzdə qruplaşdırılmasına ən müxtə-

lif yanaşmalar mövcuddur”. Müəllif N.N.Sotnikova bir neçə yanaş-

ma tərzini nəzərdən keçirərək yazır ki, müəlliflərin böyük bir qrupu 

fənlərarası əlaqəyə didaktik şərt kimi baxır (F.P.Sokolova, 

V.N.Fyodorova, D.M.Kiryuşkin). (Сотникова Н.Н. Межпредмет-

ные связи в обучении. 29.04.2010. http://www. student.ru, s.1) 

Fənlərarası əlaqəni həm vasitə (V.P.Şuman), həm iş sistemi 

(P.Q.Kulakin), həm də təhsilin məzmununun xüsusiyyəti (K.L.Ko-

rolyova), həm didaktik şərait (N.M.Çərkəzzadə), həm də təhsilin 

məzmununun xüsusi quruluşu (N.S.Antonov) və s. kimi şərh edən 

tədqiqatçılar (29, 21, 22, 27) var. 

V.N.Fyodorova yazır ki, göstərilən təriflərdən daha çox məq-

bul olanı N.M.Çərkəzzadənin irəli sürdüyü tərifdir, çünki, “fənlər-

arası əlaqənin yerinə yetirilməsi həqiqətən elə bir didaktik şəraitdir 

ki, bu əlaqəni əvvəlcədən düşünülmüş və ardıcıl şəkildə həm tədris 

materialının məzmununa (xüsusilə elmi anlayışın, qanunun, nəzə-

riyyənin mahiyyətini işıqlandıranda), həm də muxtəlif təlim metod-

http://www.student.ru/
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larına daxil etməyi tələb edir” (21, s.7-8). Başqa təriflər haqqında 

danışmağa dəyməz, çünki, onlarla V.N.Fyodorova özü də razı 

deyildir, ona görə ki, o təriflərdə mahiyyət etibarilə problemin özü 

haqqında deyil, onun nəticələri və ya başqa fənlərlə olan münasibəti 

haqqında söhbət gedir. 

N.M.Çərkəszadənin təklifinə bir çox başqa alimlər də, o cüm-

lədən A.V.Usova da şərik olur. Fənlərarası əlaqənin tətbiqinin, təlim 

prosesində müxtəlif fənlər arasında olan obyektiv əlaqələrin, həm-

çinin elmlər arasında mövcud olan əlaqənin inikası olduğunu qeyd 

edərək A.V.Usova yazır: “Hazırda fənlərarası əlaqə təlimin elmi-nə-

zəri səviyyəsini yüksəltmək, şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərini in-

kişaf etdirmək, biliyin mənimsənilməsini optimallaşdırmaq və nəti-

cədə bütün prosesi təkmilləşdirmək şəraiti hesab edilir” (27, s.24). 

İlk dəfə İ.D.Zveryev və V.N.Maksimova (11, 12, 15) fənlər-

arası əlaqəni prinsip hesab etmişdir. İ.D.Zveryev yazır: “Fənlərarası 

əlaqə prinsipi şagirdlər üçün müxtəlif fənlərdən bilik və bacarıqların 

tətbiqi və sintezinə istiqamətlənmiş problemin, sualların, vəzifə-

lərin, tapşırıqların formalaşmasına yönəlir” (11, s.31). 

Akademik M.M.Mehdizadə yazırdı: “Biz nə N.M.Çərkəszadə, 

nə də onun tərifini məqbul hesab edən V.N.Fyodorova ilə razılaşa 

bilərik, çünki fənlərarası əlaqəni didaktika ilə bağlamaqda haqlı hə-

rəkət etmiş olsalar da, bunu “didaktik şərait” hesab etməyə, fikri-

mizcə, heç bir əsas yoxdur. Bizə didaktikanın prinsip və qaydaları 

məlumdur, lakin “didaktik şərait” kateqoriyası təlim nəzəriyyəsində 

məlum deyildir” (6, s.141). 

 “İbtidai hərbi hazırlıq kursunun ümumtəhsil fənlərilə əlaqəli 

tədrisi problemi” adlı monoqrafiyamızda fənlərarası əlaqəni belə 

qəbul etmişik: “İbtidai hərbi hazırlıq kursunda fənlərarası əlaqənin 

nəzərə alınması həmin fənnin vahid strukturunun gözlənilməsi şərti 

ilə təlimin ümumi məsələlərinin həyata keçirilməsi üçün tətbiq olu-

nan bir işdir, prinsipdən irəli gələn didaktik tələblərdən biridir. Bu 

tələb ibtidai hərbi hazırlıq məşğələlərində şagirdlərin təbiət-riyaziy-

yat elmləri üzrə qazandıqları biliklərdən istifadə prosesinə də tama-

milə aiddir” (8, s.14). 
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Bu barədə V.N.Fyodorovanın da məqaləsində danışılır (20, 

s.8). Bütün bunlar fənlərarası əlaqənin əhəmiyyətinə aiddir. Lakin 

bu keyfiyyətlər heç də onun spesifik tərəflərini açmır, onu müstəqil 

bir pedaqoji hadisə kimi şərh etmir. Pedaqoji ədəbiyyatda fənlərara-

sı əlaqəyə verilən başqa tərif bilmirik. Hətta “Pedaqoji ensiklopedi-

ya”da belə bu anlayış nəzərdən qaçırılmışdır. Amma “Pedaqoji 

lüğət”də (1960) buna diqqət yetirilmişdir. Lakin təəssüf ki, bunda 

da fənlərarası əlaqə tam səciyyələndirilmir, “təlim proqramlarının, 

elmlər sistemi və didaktik məqsədlərlə şərtləşən qarşılıqlı uzlaşma-

sı” adlandırılır (25, s.681). Burada problemin bir qədər işıqlandırıl-

dığını inkar etmirik, lakin o çox məhduddur, primitivdir və yarım-

çıqdır. Əgər məsələyə tədqiq etdiyimiz problem baxımından yanaş-

saq, onda işi ancaq “gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi 

hazırlıq) və digər ümumtəhsil fənləri üzrə proqramların qarşılıqlı 

uzlaşması” ilə bağlamaq, bu mühüm didaktik hadisənin əhəmiyyəti-

ni yarıtmaz qiymətləndirmək olardı. 

Son zamanlarda həm pedaqogika nəzəriyyəsinə, həm də fənlə-

rin tədrisi metodikasına dair nəşr olunan çox məzmunlu məqalə-

lərdə də bu problemin düzgün tərifinə rast gəlmirik (halbu ki, bu 

məqalələrdə problemin bir sıra mühüm cəhətləri çox dərin şərh 

edilmişdir). Burada, hər şeydən əvvəl, Q.V.Vorobyovun məqaləsini 

nəzərdə tuturuq. Orada fənlərarası əlaqə: “Hadisələr qrupları arasın-

da qanunauyğun əlaqələr yaradan maddi aləmin vəhdətinə aid elmi 

mənzərəni açan elmlər tərkibidir” və ya “müxtəlif fənlər üzrə bilik-

lər məzmununun və təlim-əmək fəaliyyətinin əlaqəsidir” deyə səciy-

yələndirilir (19, s.5-6). Bu cür tərifə etiraz etmək çətindir, çünki 

burada problemin müəyyən cəhətləri işıqlandırılır. Lakin problemin 

hansı didaktik kateqoriyaya mənsub olmasına dair müəllif söz de-

mir. Bu problemə dair V.M.Korotovun da çox məzmunlu məqaləsi 

dərc edilmişdir. Fənlərarası əlaqənin bir çox prinsipial cəhətləri bu 

məqalədə elmin tələblərinə müvafiq işıqlandırılmışdır: O yazır: 

“Yeni tədris proqramları və dərsliklərin tətbiqinə başlanılan ümumi 

orta təhsilin məzmununun sabitləşdiyi indiki vaxtda təlim-tərbiyə 

prosesində fənlərarası əlaqənin tətbiq edilməsinin düzgün istiqamət-
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lərini axtarmaq, təlim və tərbiyənin keyfiyyətini yüksəltmək, şagird-

lərdə dialektik-materialist dünyagörüşünün formalaşdırılması uğ-

runda mübarizənin ən aktual yollarından biri hesab edilir” (23, 

s.119). Təəssüf ki, bu samballı məqaləsində o da problemə tərif 

verməmişdir. Ancaq onu qeyd edir ki, “fənlərarası əlaqə problemi 

ümumtəhsil orta məktəblərinin elə ümumi məqsədləri ilə əlaqədar-

dır ki, onlar tədris etdiyi fəndən asılı olmayaraq hər müəllimin işin-

də mühüm cəhətdir, hər şeydən əvvəl, bu – şagirdlərin elmi dünya-

görüşünün formalaşdırılması, təlimin həyatla əlaqələndirilməsi 

vəzifələrinin həyata keçirilməsi yoludur” (23, s.120). 

Fənlərarası əlaqəni V.M.Korotov da didaktikanın əsas prob-

lemlərindən biri hesab edir (23, s.121). Buna da etiraz edən yoxdur. 

Lakin problemin hansı didaktik koteqoriyaya aid olduğunu dəqiq-

ləşdirmək lazımdır. 

Akademik M.M.Mehdizadə fənlərin əlaqəsinin mahiyyətinə 

dair öz mövqeyini bildirərək yazır: “Biz belə bir fikrə gəlirik ki, tət-

biqi indi son dərəcədə zəruri olan, didaktik əhəmiyyəti ümumən qə-

bul edilmiş olan fənlərarası əlaqəni didaktik prinsiplər kateqoriya-

sına aid etmək elmi baxımdan məqsədə daha müvafiq olar” (6, 

s.143). Ənənəvi təlim prinsipləri sırasında bunun olmaması 

M.M.Mehdizadənin təklifinə etiraz etməyə əsas vermir. Əvvəla ona 

görə ki, təlim nəzəriyyəsində alimlərin didaktik prinsiplərin siyahısı 

haqqında yekdil rəyləri yoxdur. Məsələn, “Məktəb pedaqogikası” 

adlı dərsliyində prof. N.Kazımov 13 qanunauyğunluqdan törəyən 13 

prinsipin adlarını (47, s.146) göstərir, öz fikirlərini dərin elmi əsas-

larla sübut edir. Prof. A.Abbasov təlimin prinsiplərini iki qrupa bö-

lərək altı prinsipin olduğunu göstərir və onların mahiyyətinə aydın-

lıq gətirir (5, s.121-134). Məlumdur ki, təkcə pedaqogika dərsliklə-

rində deyil, həm də didaktika üzrə nəşr edilmiş monoqrafiyalarda da 

didaktika prinsipləri müxtəlif siyahı ilə verilir. Bunların arasında 

fənlərarası əlaqənin bir prinsip kimi göstərilməməsi heç də bunu 

prinsip saymamağa əsas vermir Ona görə ki, təlim prosesində fən-

lərarası əlaqə də başqa ənənəvi prinsiplər kimi, məsələn, təlimdə el-

milik, sistematiklik, şüurluluq kimi müəyyən didaktik vəzifə daşı-
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yır. Bu məsələ ilə əlaqədar prof. Z.İ.Qaralov yazır: “Fənlərarası əla-

qə prinsipinə görə bütün orta məktəb kursları əlaqəli tədris olunma-

lıdır ki, şagirdlərin bilik və bacarıqlarında tamlıq və ümumilik ol-

sun. Lakin əlaqələrin xarakteri, elmi mahiyyəti, bu əlaqələri təmin 

etməyin mexanizmi tam öyrənilmədiyindən əlaqə imkanlarından 

bütövlükdə istifadə edilmir” (3, s.236). Fənlərarası əlaqə haqqında 

çıxış edən müəlliflər yekdilliklə bunun didaktik əhəmiyyətini qeyd 

edirlər. Məsələn, A.V.Usova yazır: “Fənlərarası əlaqənin əhəmiyyə-

tini biz, hər şeydən əvvəl, tədrisin elmi səviyyəsini yüksəltməkdə, 

şagirdlərin dialektik təfəkkürünü inkişaf etdirməkdə, onlarda elmi 

dünyagörüşünü formalaşdırmaqda, bilik, bacarıq və vərdişlərin 

geniş bir surətdə köçürülməsi üçün şərait yaratmaqda görürük” (21, 

s.24). V.N.Fyodorova yazır: “Fənlərarası əlaqə təlimin elmiliyi və 

müvafiqliyinə, şagirdlərin idrak fəaliyyətinin gücləndirilməsinə, 

məktəblilərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin keyfiyyətini yaxşılaşdır-

mağa xidmət edir, şagirdlərin elmi-metodik görüşlərini və inamla-

rını təkmilləşdirir və inkişaf etdirir” (21, s.8). 

V.M.Korotov yazır: “Fənlərarası əlaqənin tətbiqi təlim və tər-

biyənin effektliyini yüksəltməyə imkan verir, bilik, bacarıq və vər-

dişlərin hərtərəfli tətbiqini və möhkəmləndirilməsini təmin edir... 

şagird əməyinin səmərəliliyini yüksəldir (23, s.127). 

Fənlərarası əlaqənin əhəmiyyətinə dair müxtəlif müəlliflərdən 

iqtibas edilmiş rəylərin düzgün olmasına şübhə edilmir. Onları ço-

xaltmaq da olardı (94). Bütün bu rəylər, eyni zamanda, ənənəvi di-

daktik prinsipləri də səciyyələndirir. Məhz ona görə də, əksər ən-

ənəvi prinsiplər kimi fənlərarası əlaqə də təlimin elmi-nəzəri səviy-

yəsini yüksəltməyə xidmət edirsə, o zaman bunu təlim prinsipləri 

kateqoriyasına daxil etməməyin səbəbi aydın olmur. Bizim fikri-

mizcə, fənlərarası əlaqənin bu kateqoriya sırasına daxil edilməsinə 

tam əsas vardır. 

Onu da deməliyik ki, müasir pedaqogikada və nəzəri metodi-

kada təlimin müasir səviyyəsi baxımından didaktik prinsiplərin tər-

kibini yenidən gözdən keçirmənin vaxtı çoxdan çatmışdır. Məsələn, 

prof. Z.İ.Qaralov çox haqlı olaraq göstərir ki, “təlim və tərbiyənin 
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həyatla, müasir quruculuğumuzla əlaqəsi”ni bəzi didaktların konser-

vatizm əlaməti olaraq təlim prinsipləri sırasına daxil etməmələrinin 

səbəbi qaranlıqda qalır. “Biliyin sistemliliyi bir tərəfdən hər bir fən-

nin tədrisi ilə, digər tərəfdən bu fənlər arasında möhkəm qarşılıqlı 

əlaqənin yaradılması ilə təmin edilir. Tədris fənlərinin qarşılıqlı 

surətdə əlaqələndirilməsi tədrisdə ehkamçılığın aradan qaldırılması-

na, qanunların şüurlu mənimsənilməsinə səbəb olur” (3, s.259). 

Didaktikaya həsr edilmiş əsər müəllifləri (məsələn, Skatkin M.N. və 

b.) bu barədə doğru hərəkət etdiklərini sübut etmək üçün təlim prin-

sipləri sırasında “sistematiklik və praktika ilə əlaqə” prinsipinin ol-

duğunu göstərirlər (10, s.132). Lakin bunu kifayət hesab etmək 

çətindir. Ona görə ki, “təlimin praktika ilə əlaqəsi”, “təlim və tərbi-

yənin həyatla, müasir quruculuğumuzla əlaqəsi” müadil deyildir. 

İkinci anlayış birinciyə nisbətən çox genişdir. Ona görə ki, bu vacib 

prinsipi “sistematiklik” prinsipinə yardımçı rolda göstərmək düzgün 

deyildir. 

Fənlərarası əlaqəni məharətlə tətbiq edən respublikanın fənn 

müəllimlərinin və hərbi rəhbərlərin təcrübəsindən də misallar göstə-

rə bilərik. Lakin bu heç də o demək deyildir ki, bütövlükdə ayrı-ayrı 

fənlərin tədrisində hərbi-texniki biliklərin verilməsi, yaxud gənclə-

rin çağırışaqədərki hazırlığı fənninin tədrisində ümumtəhsil fənn 

biliklərindən istifadə qənaətbəxş vəziyyətdədir. Təəssüf ki, məktəb-

lərimizin bir qismində problemin həlli böyük maneələrlə rastlaşır. 

Ona görə yox ki, fənn müəllimləri bu problemlə məşğul olmaq 

istəmirlər, ona görə ki, bir çoxu bu didaktik prinsipin əhəmiyyəti və 

mahiyyətini hələ dərindən dərk etmir, onu həyata keçirmək üçün 

zəruri bilik və təcrübə ilə, üsul və vasitələrlə silahlanmamışlar. 

Fənn müəllimlərinin başqa bir qrupu isə müvafiq dərslərdə 

hərbi-texniki biliklərin şagirdlərə öyrədilməsinin əhəmiyyətini dərk 

etdikləri, təlim prosesində onun az-çox pedaqoji faydasını gördüklə-

ri üçün həyata keçirməyə çalışır, lakin bundan kifayət qədər 

faydalana bilmirlər. Bəzən də səhvə yol verirlər. Belə müəllimlərə 

kömək etmək didaktikanın vəzifəsidir. 
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Fənlərarası əlaqədən təlim prosesində səmərəli istifadə edil-

məsi, həm də bu didaktik prinsipin psixoloji əsaslara istinad edilmə-

sini bilməyi tələb edir. İ.P.Pavlov və İ.M.Seçenovun beynin fəaliy-

yəti haqqında kəşfi fənlərarası əlaqə prosesində əqli fəaliyyətin 

psixoloji-fizioloji əsaslarını nəzərə almağa imkan verir. İ.P.Pavlov 

və İ.M.Seçenovun kəşfi təfəkkür və qavrayışın vəzifələrinin psixo-

logiyasını anlamağa əsas verir. Akademik İ.P.Pavlovun ali sinir 

fəaliyyətinin daxili mexanizmini açması, dinamik stereotip haqqın-

da təlimi fənlərarası əlaqənin daxili təbiətini başa düşməyə, əhəmiy-

yətini anlamağa imkan verir. İ.P.Pavlov təliminə görə dinamik ste-

reotipin meydana gəlməsi baş beyinin qabığının sintetik və analitik 

fəaliyyətinə əsaslanan şərti reflekslərin uzunmüddətli məşqi nəticə-

sində baş verir. O yazmışdır: “Əgər bir nöqteyi-nəzərdən böyük ya-

rımşar qabığına hazırkı anda müəyyən fizioloji rola malik saysız-

hesabsız ayrı-ayrı məntəqələr kütləsindən ibarət bir mozaika kimi 

baxmaq mümkün olsa idi, digər nöqteyi-nəzərdən biz onda daim 

birləşməyə, inteqrasiyaya və birləşmiş fəaliyyətin stereotipliyinə 

can atan çox mürəkkəb dinamik sistem görərdik” (9). 

Fənlərarası əlaqənin psixoloji əsaslarını təsəvvürlər və anla-

yışların assosiasiyası təşkil edir. Yeni biliklər əvvəl mənimsənilmiş 

biliklərə istinad edir, onların kökləri üstündə bitir, ona görə də 

alınan biliklərlə mənimsənilmiş biliklər arasında əlaqə təlim prose-

sində labüddür. Deməli, məktəb fənlərinin tədrisi prosesində də 

fənlərarası əlaqənin zəruriliyi təfəkkürün təbiətindən irəli gəlir, ali 

sinir fəaliyyətinin psixologiyası və fiziologiyanın obyektiv qanun-

ları ilə tənzim edilir. Bu isə, ümumiyyətlə, biliyi mənimsəmə prose-

sinin əsasında duran psixoloji qanunauyğunluqlar və xüsusən, təsəv-

vürlər və anlayışların assosiasiyası ilə əlaqədardır. Bu barədə irəli 

sürülən fikirlərə nəzər salaq. Assosiasiya – latınca, birləşdirilən, əla-

qələndirilən mənasını verən “associo” sözündən alınmışdır. Psixolo-

giyada, sadəcə olaraq, individin xarici mühitdən, real həyatdan siq-

nal sistemləri vasitəsilə aldığı təsəvvürlərin əlaqələri – assosiasiya 

adlanır. Assosiasiya haqqında bu sadə anlayışı dəqiqləşdirib təkmil-

ləşdirərək S.L.Rubinşteyn yazır: “Assosiasiya iki təsəvvürün sadəcə 
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əlaqəsi deyil. Assosiasiyanın real hissələri individin aləmlə, obyek-

tiv reallıqla qarşılıqlı əlaqəsindən ibarətdir” (26, s.208). Məhz bu 

qarşılıqlı əlaqənin zəminində şüurda alınan təsəvvürlər arasında da 

əlaqə yaranır. Məlum olduğu üzrə, çox zaman təsəvvürlərin üç növ 

əlaqəsi olduğu qeyd edilir: təsəvvürlər zaman və ya məkan etibarilə 

bir-birilə səsləşdikdə, belələri qonşuluq assosiasiyası, bir-birinə 

oxşadıqda – oxşarlıq assosiasiyası, təzad təşkil edəndə ziddiyyətli 

assosiasiya adlanır. Bunların hər biri təsəvvürlərin assosiasiyasında 

işlənir. Lakin ən çox işə yarayan ilk ikisi hesab olunur. 

Məlum olduğu üzrə, təsəvvürlərin assosiasiyasının fizioloji 

əsasını böyük rus fizioloqu İ.P.Pavlov qoymuşdur. O yazır ki, “şərti 

əlaqələr, yəqin ki, bizim eyni zamanda baş verən adlandırdığımız 

assosiasiyalardır. Şərti əlaqəni ümumiləşdirmə, oxşarlıq assosiasi-

yası ilə səsləşməyə cavab verir. Şərti reflekslərin (assosiasiyaların) 

tərkibi və təhlili – mahiyyət etibarilə bizim zehni fəaliyyətimizin 

əsas prosesləridir” (69, s.135). İ.P.Pavlovun nəzəriyyəsinə görə, tə-

səvvürlərin assosiasiyası müvəqqəti əsəb əlaqələri mexanizmindən, 

yəni baş beyin qabığında iki məntəqə arasında, əsəb oyanmalarının 

kontaktından ibarətdir (9, s.272). 

Beləliklə, Pavlov biliyin mənimsənilməsinin fizioloji mexa-

nizminin baş beyin qabığında mürəkkəb və müvəqqəti əlaqələr sis-

teminin əmələ gəlməsindən ibarət olduğunu göstərir. Müvəqqəti 

əsəb əlaqəsini (şərti refleksi) o, psixologiyada assosiasiya adlanan, 

obyektiv varlığın əşya və hadisələrinin beyinə birgə təsiri nəticəsin-

də əmələ gələn psixi proseslərlə eyniləşdirir. Pavlov yazır: “Bütün 

təlim müvəqqəti əlaqələrin əmələ gəlməsindən ibarətdir – bu da dü-

şüncə, təfəkkür, bilikdir” (20, s.45). 

Pavlovun nəzəriyyələrinə görə, hər cür təlim, yeni əlaqələr 

assosiasiya yaratmağa bağlıdır. Yeni biliklər əvvəllər verilən təlim 

və əmək fəaliyyəti prosesi nəticəsində alınıb artıq şüurda saxlanan 

məlumatla hərtərəfli əlaqəyə girir və sonra bilik dərəcəsinə çatır. 

Problemin bu cəhətinə vaxtilə sovet psixoloqu A.S.Vıqotski də nə-

zər salmışdır. O qeyd etmişdir ki, ümumiləşdirmənin hər bir inkişaf 

dərəcəsi özündən əvvəl əldə edilmiş ümumiləşdirmə dərəcələrinə 
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istinad edir. Ümumiləşdirmənin dərəcəsi özündən əvvəlki dərəcə 

əsasında meydana çıxır” (20, s.45). 

Buradan, sadəcə olaraq belə bir nəticə çıxır ki, hər hansı 

ümumiləşdirmə biliklərlə silahlanmaq nəticəsində olduğu kimi, 

məktəb fənlərinin qarşılıqlı-əlaqəli tədrisində də hər hansı yeni 

biliklər özlərindən əvvəl mənimsənilmiş biliklərə istinad edir, onla-

rın necə deyərlər “kökləri üstündə bitir”, ona görə də alınan biliklər-

lə alınmış biliklər arasında əlaqə təlim prosesində labüddür. 

Buradan A.S.Viqodski həm də belə bir nəticə çıxarır ki, 

fənlərarası əlaqənin zəruriliyi təfəkkürün öz təbiətinə daxil edil-

mişdir, ali əsəb fəaliyyətinin – psixologiya və fiziologiyanın obyek-

tiv qanunları tərəfindən irəli sürülmüşdür (20, s.47). 

Psixoloq Y.A.Samarin bunu pedaqoji baxımdan daha açıq bir 

surətdə şərh edərək yazırdı: “Fənlərarası assosiasiyaların mənbəyi 

əlaqədar təlim fənləri sisteminin daxilində yerləşir. Hər bir təlim 

fənninin daxilində bir sıra başqa təlim fənninin rüşeymi artıq yer 

tutur. Başqa cür desək, formalaşmaqda olan bilik, B.Q.Ananyevin 

dediyi kimi, müxtəlif sistemlərin elementlərindən, mürəkkəb olan 

komponentlərdən ibarətdir”. Bunu aydınlaşdırmaq üçün Samarin 

misallar da gətirir. 

O, daha sonra göstərir: “Meydana gələn bütün bu assosiasiya 

sistemləri qarşılıqlı əlaqədə olaraq bəzi biliklərin təməlini təşkil 

edir, digərləri üçün gələcəkdə təməl olacaqları imkanını saxlayır” 

(20, s.299-300). 

Bütün bu deyilənlərdən ümumi nəticə çıxarıla bilər. Assosia-

siya şüurda biliklərin, fikirlərin səsləşməsi olmaqla, başqa sözlə de-

sək, əsəb-psixi hadisələrin qanunauyğun əlaqəsi formasında, varlı-

ğın əşya və hadisələrinin qarşılıqlı əlaqələrinin şüurda inikası ol-

maqla orta ümumtəhsil fənləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin reallaş-

dırılması prosesində müstəsna dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir. Bili-

yin qarşılıqlı-əlaqəli mənimsənilməsi, mahiyyət etibarilə, şagirdin 

əvvəlki təcrübəsinə daxil olan təsəvvür və anlayışların yeni öyrənil-

məkdə olanlarla əlaqəsinin də yaradılmasından ibarətdir. Buna görə 

də fənlərarası əlaqənin məqsədyönlü reallaşdırılması zamanı yeni 
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öyrədilən bilikləri keçmiş biliklərlə bağlamaq, onların arasında olan 

oxşarlıqları və fərqləri aydınlaşdırmaq zəruridir. Yeni materialın əv-

vəllər öyrənilənlərə nisbətən oxşarlığı aydın olmasa onlar şagirdin 

hafizəsində zəif qalacaq və qeyri-dəqiq şəkildə mənimsədiləcəkdir. 

Yeni təlim materialını mənimsətmənin ən mühüm şərti isə, “Peda-

qoji ensiklopediya”da qeyd etdiyi kimi, onu hərtərəfli başa salmaq-

dan, onun mövcud əlaqələrini və münasibətlərini aydın şərh etmək-

dən ibarətdir (24, s.135). 

 

1.2. Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı kursunun  

ümumtəhsil fənlərilə əlaqəli tədrisinin didaktik şərtləri 

 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı dərslərində şagirdlərin 

ümumtəhsil fənləri üzrə biliklərindən istifadənin yüksək səviyyədə 

təşkili məqsədilə təlimin ayrı-ayrı metodlarından səmərəli şəkildə 

istifadə etmək lazımdır. Yeri gəldikcə təlimin şifahi, əyani və prak-

tik metodlarına müraciət etmək, həm verilən biliklərin şüurlu və 

asan mənimsənilməsinə, yaddaşda uzun müddət qalmasına, həm 

dərsin praktik istiqamətini qüvvətləndirməyə, həm də təlim prosesi-

ni əyaniləşdirməyə imkan verir. Uzun illərin təcrübəsi göstərmişdir 

ki, ümumtəhsil məktəblərində gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı 

(ibtidai hərbi hazırlıq) üzrə məşğələlərin fizika, riyaziyyat əmək 

təlim, astronomiya və s. fənləri ilə əlaqəli şəkildə keçilməsi tədrisin 

keyfiyyətini müstəsna dərəcədə yüksəldir, maksimum bilik, bacarıq 

və vərdişlər qazanmasına kömək göstərir. 

Məktəb fənləri arasında qarşılıqlı əlaqə problemi daim didak-

tikanın aktual məsələlərindən biri olmuşdur. İndi də bu belədir. 

Mütəxəssislərdən S.M.Nikonova və Ş.P.Qanelin fənlərarası 

əlaqəni təlimin müstəqil prinsipi hesab edirlər. Pedaqoqlardan 

İ.D.Zveryev və K.P.Korolyovanın fikrincə fənlərarası əlaqə təlimin 

sistematiklik və ardıcıllıq prinsipinin həyata keçirilməsinə kömək 

göstərən bir vasitədir. Mütəxəssislərdən N.M.Çərkəzzadə, Y.V.Va-

silyeva, K.A.Sorokin fənlərarası əlaqəni təlimin mühüm şərtlə-

rindən biri hesab edirlər. V.N.Fedorova və D.M.Kiryuşkinaya görə, 
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fənlərarası əlaqə anlayışını N.M.Çərkəzzadənin göstərdiyi kimi 

nəzərdən keçirmək daha doğru olar. Ona görə də həmin müəlliflər 

fənlərarası əlaqəni didaktik tələb kimi qəbul edirlər. Bizim fikrimiz-

cə isə, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı kursunda fənlərarası əla-

qənin nəzərə alınması həmin fənnin vahid strukturunun gözlənilmə-

si şərti ilə təlimin ümumi məsələlərinin həyata keçirilməsi üçün tət-

biq olunan bir işdir, prinsipdən irəli gələn didaktik tələblərdən biri-

dir. Bu tələb gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı məşğələlərində 

şagirdlərin təbiət-riyaziyyat elmləri üzrə qazandıqları biliklərdən 

istifadə prosesinə də tamamilə aiddir. Belə əlaqə hərbi faktların və 

hərbi sahədə istifadə olunan bəzi düsturların mahiyyətini məktəbli-

lərə daha asan öyrətmək və mənimsətmək üçün vacibdir. Başqa 

fənlərdə olduğu kimi, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı məşğələlə-

rində də şagirdlərin fizikaya, riyaziyyata və s. fənlərə aid biliklərin-

dən əlverişli istifadə hərbi biliklərin mənimsənilmə keyfiyyətini 

yüksəltmək üçün mühüm şərt kimi qəbul oluna bilər. Bu zaman 

məktəblilər hərbi materialı daha dərindən başa düşür, onun öyrənil-

məsinə daha şüurlu yanaşır. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı məşğələlərində ümum-

təhsil fənləri üzrə biliklərdən istifadə zamanı şagirdlərə həm də ya-

radıcı düşünməyi, məntiqi mühakimələr yürütməyi öyrətmək lazım-

dır. Bu proses şagirdlərin təsəvvürlərinin, diqqətinin, yaddaşının, 

təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, onlarda fəallıq və 

təşəbbüskarlıq kimi keyfiyyətlərinin formalaşmasına şərait yaradır. 

Təlim prosesində hərbi rəhbər fənlərarası əlaqənin göstərilən 

tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirdikdə müsbət nəticələr əldə 

edir və məktəblilər hərbi biliklərə möhkəm yiyələnirlər. Hərbi anla-

yışlarla fizika, riyazi, coğrafi və s. anlayışlar arasında daxili bağlılı-

ğı aşkara çıxarıb onları əlaqəli şəkildə şagirdlərə çatdırmaq hərbi 

rəhbərin məharətindən də çox asılıdır. Bu zaman məktəblilərin diq-

qəti hərbi anlayışlar ilə fizika, riyazi və s. anlayışlar arasındakı əla-

qəyə nə qədər tez-tez cəlb olunarsa, onlar fikri əməliyyata daha tez 

alışar və onlarda, adları qeyd olunan ümumtəhsil fənn anlayışları ilə 
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hərbi anlayışlar arasında qarşılıqlı əlaqə yarada bilmək bacarığı 

müvəffəqiyyətlə inkişaf edər. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı fənninin tədrisi prosesində 

ümumtəhsil fənnləri üzrə biliklərdən istifadə zamanı nəzərə alınmalı 

pedaqoji məsələlərdən biri də təlim prosesində problemli vəziyyətin 

yaradılmasıdır. Problemli təlim 1970-85-ci illərdə şagirdlərin fikri 

müstəqilliyini və fəallığını artırmaq üçün təlim prosesində tətbiq 

edilən metodik sistemlər arasında xüsusi yer tutmuş, geniş popul-

yarlıq qazanmışdır. Başqa fənlərdə olduğu kimi, gənclərin çağırışa-

qədərki hazırlığı məşğələlərində də problemli yanaşmadan istifadə-

nin mahiyyəti ondan ibarət olur ki, məktəblilər bir növ “tədqiqatçı”, 

“ilk ixtiraçı” vəziyyətinə salınır, yeni biliklər onlara hazır şəkildə 

verilmir. Öyrənilməsi nəzərdə tutulan yeni hərbi biliklərin şərhi 

zamanı uyğun ümumtəhsil fənni üzrə (məsələn, fizika və riyaziyyat 

üzrə) biliklərindən istifadə şagirdlərin qarşısında problem (sual) 

şəklində qoyulur. Təfəkkür prosesi tələb edən belə bir vəziyyət isə 

M.M.Maxmutovun (45, s.6) göstərdiyi kimi problemli situasiya 

adlanır. Digər dərslərdə olduğu kimi hərbi hazırlıq məşğələlərində 

də problemli situasiya problemli təlimin əsasını təşkil etməlidir. 

Çünki, psixoloqların müəyyənləşdirdiyi kimi, təfəkkür sualdan, 

problemli situasiyadan başlayır. Bu situasiyanın özü də çox vaxt 

böyük və mürəkkəb əqli iş tələb edən təfəkkür aktı ola bilər. Ona 

görə də ibtidai hərbi hazırlıq məşğələlərində şagirdlərin uyğun fizi-

ka, riyazi, coğrafi, rəsmxət, tarix və s. biliklərindən problemli şə-

kildə istifadə edərkən problemin məntiqi formasının sual olduğunu 

nəzərə almaq lazımdır. İstifadə olunacaq əsas fizika, riyazi və s. 

anlayışlar sualda öz əksini tapmalıdır. Əgər həmin sual şagirdləri 

çətinliyə salıb düşünməyə məcbur edirsə, həmin suala cavab vermək 

üçün onlarda fikri fəallıq əmələ gətirirsə, onda problemli situasiya 

yaranmış olur. Problemli situasiya təfəkkür prosesini meydana 

gətirir, inkişafı problemin həllinə, yəni istifadə olunacaq ümum-

təhsil fənləri üzrə bilikləri müəyyənləşdirməyə və onların tətbiqinə 

doğru aparır. 
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Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı məşğələlərində digər 

ümumtəhsil fənləri üzrə biliklərin tətbiqi zamanı problemli vəziyyə-

tin yaradılması məktəblilərin emosional gərginliyini artırmaq qay-

dası, onların dünyagörüşünün formalaşması vasitəsi olur. Tədqiqat 

göstərdi ki, fizika, riyaziyyat və s. ümumtəhsil fənləri üzrə biliklər-

dən problemli suallar qoymaqla istifadə etmək şagirdləri düşündü-

rür, onların idrak fəaliyyətini qüvvətləndirir, başlıcası isə diqqətini 

fəallaşdırır. Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı məşğələlərində 

problemli situasiyaya yer verməyin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

yeni hərbi mövzunun izahı giriş müsahibəsi ilə başlanır, şagird axta-

rış tələb edən suallarla və bu suallardan doğan yeni vəzifələrlə qar-

şılaşır, müvafiq yeni fənn biliklərindən istifadənin vacibliyini, bun-

suz tələb olunan hərbi anlayışı mənimsəməyin qeyri-mümkünlü-

yünü başa düşür. 

Məlumdur ki, təlim prosesində problem qəsdən, şüurlu şəkildə 

yaradılır, əvvəlcədən planlaşdırılır və məktəblilərin düşünmə qabiliy-

yətini inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Problemli təlimin məqsədi 

şagirdlərin zehni axtarışına meydan verməkdir. Ona görə də bu 

metodu gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı üzrə müvafiq mövzuların 

tədrisi zamanı problemli təlimin köməyi ilə fizika, riyaziyyat, coğra-

fiya və s. anlayışlardan zəruri istifadə, hərbi rəhbərlə şagird ara-

sındakı daim müstəqil və əks-əlaqə şəraitində keçən, öz aralarında 

ciddi məntiqi ardıcıllığa malik sistem kimi qəbul etmək mümkündür. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı dərslərində əlaqəli tədris 

məqsədilə problemli situasiya yaradılan zaman mövzu ilə bağlı konkret 

suallar qoyulmalı, cavablar alınmalı, şagirdlərin iştirakı ilə müqayisə 

və ümumiləşdirmələr aparılmalı, nəticələr çıxarılmalıdır. Lakin suallar 

məktəbliləri ciddi düşündürməli, əvvəlcədən qazanılmış uyğun ümum-

təhsil fənləri üzrə biliklər öyrədilən şəkildə onların yadına salınmalı və 

bu biliklərdən istifadənin yolu qismən göstərilməlidir. 

Məlumdur ki, problemli təlimin növlərindən biri problemli 

şərhdir. Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı dərslərində, yeri gəldikcə, 

fənlərarası əlaqəyə müraciət zamanı tətbiq olunan problemli şərh bir 

tərəfdən şagirdlərə “elmi axtarış” nümunəsi göstərməli, daha inandı-
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rıcı olmalı, müvafiq hərbi biliklərin daha şüurlu mənimsənilməsinə 

imkan verməlidir. Digər tərəfdən, problemli şərh zamanı hərbi rəhbər 

idrak fəaliyyəti prosesinin bütün mərhələlərindən özü keçir və 

şagirdlərin fikrini də həmin yolla aparır. Tədqiqat göstərdi ki, fizika, 

riyaziyyat və s. fənlərdən öyrənilən biliklərdən istifadə edərək hərbi 

mövzuların problemli şərhi zamanı hərbi rəhbər məktəbliləri idrak 

fəaliyyətinin aşağıdakı mərhələlərindən keçirməli olur: 

a) problemli situasiyanın yaradılması, yəni hərbi biliklərin mə-

nimsənilməsi zamanı şagirdlərin fizika, riyaziyyat, coğrafiya, əmək 

təlimi və s. fənlərdən öyrəndikləri anlayışlarla qarşılaşdırılması; 

b) problemli situasiyanın təhlili, qarşıya çıxan çətinliyin 

mahiyyətinin araşdırılması və başa düşülməsi, problemin sualla 

ifadə edilməsi (problemin qoyuluşu); 

c) problemin həlli üçün fərziyyələrin irəli sürülməsi və 

əsaslandırılması, yəni şagird hansı fizika və riyazi biliklərdən və 

necə istifadə ediləcəyini söyləyir, sonra nə üçün belə fikirləşdiyini 

bir neçə cümlə ilə aydınlaşdırır; 

d) fərziyyənin yoxlanması. Bu mərhələdə məktəblilər uyğun 

ümumtəhsil fənni üzrə biliklərə əsaslanır, hərbi anlayışın mahiyyəti-

ni açır, fərziyyənin doğruluğunu sübut-isbat edir. Nəticədə problem 

həll olunur. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı dərslərində mövzuların 

əlaqəli tədrisi zamanı şagirdlərin idrak fəaliyyətini müstəqil də 

buraxmaq olar. Bu şərtlə ki, onlar bu mərhələlərin bir neçəsindən 

müstəqil keçməyi bacarsınlar. Çətinlik yaranan mərhələlərdə isə 

qismən kömək göstərmək lazımdır. Axtarıcı müsahibənin tətbiqi za-

manı hərbi rəhbər ümumtəhsil fənni üzrə biliklərdən istifadə məqsə-

dilə problemi qoyduqdan sonra şagirdləri onun həllinə də cəlb edir. 

Fərziyyə və gümanların irəli sürülməsi, onların yoxlanılması mək-

təblilərin fəal iştirakı ilə aparılır. Burada hərbi rəhbər tez-tez öz şər-

hini saxlayır, sinfə suallar verir, ən başlıcası isə, şagirdlərin fizikaya 

(yaxud, riyaziyyata) aid bilik və bacarıqlarını tətbiq etmələrinə im-

kan yaradır. Bu mərhələdə hərbi biliyin mənimsədilməsi hərbi 
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rəhbərin şərhi ilə şagirdlərin müstəqil işlərinin növbələşməsi şə-

raitində həyata keçirilir. 

Bəzən məktəblilər hərbi rəhbər fizika və yaxud riyaziyyat kur-

su üzrə biliklərdən istifadə məqsədi ilə qoyduğu sualı (problemi) 

dərk etdikdən sonra müstəqil axtarışa qoşulur, fərziyyələr irəli sü-

rür, onları yoxlamaq üçün yeni suallar fikirləşir və nəticələr çıxar-

mağa doğru gedirlər. Belə təlim metoduna isə didaktikada tədqiqat 

metodu adı verilmişdir. Bu metodla yeni hərbi bilik tamamilə şa-

girdlərin müstəqil fəaliyyətləri nəticəsində mənimsədilir. 

Beləliklə, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı dərslərində mək-

təblilərin ümumtəhsil fənləri üzrə biliklərindən istifadəni təmin edən 

bu üç metod: Problemli Ģərh, axtarıcı müsahibə və tədqiqat me-

todu birlikdə gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı məşğələlərində mü-

vəffəqiyyətlə həyata keçirilə bilir. 

Problemli təlim metodu hərbi biliklərin möhkəm mənimsənil-

məsinə müsbət təsir göstərməklə yanaşı, şagirdlərdə idrak fəallığı tər-

biyə edir və onlarda yeni hərbi biliyin qazanılmasına həvəs oyadır. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı kursunda problemli təlimin 

tətbiqi konkret hərbi və riyazi (habelə fizika və s.) faktların aşkara 

çıxarılmasına, məktəblilərin həyatı təcrübəsindən geniş istifadə 

olunmasına xidmət edə bilər, məşğələlərin təşkilinə böyük təsir gös-

tərər, şagirdlərdə müstəqillik və yaradıcılığı inkişaf etdirər. 

Problemli təlimin səmərəli təşkilinin əsas şərtlərindən biri fi-

zika, riyaziyyat və s. fənlərdən qazanılmış bilik və bacarıqlardan is-

tifadə üzərində məktəbliləri “kollektiv” və “fərdi” işlətməyi bacar-

maqdan və bu işləri məharətlə əlaqələndirməkdən çox asılıdır. 

Beləliklə, təlim prosesində problemli situasiyanın yaradılması, 

şagirdlərin axtarış tələb edən suallarla qarşılaşdırılması, müqayisə 

priyomundan istifadə olunması fənlərarası əlaqənin səmərəli şəkildə 

həyata keçirilməsinə münasib şərait yaradır. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı materiallarının tədrisi pro-

sesində digər ümumtəhsil fənləri üzrə biliklərdən istifadə zamanı 

müqayisə priyomunun nəzərə alınması da vacib pedaqoji şərtdir. 

Müqayisə hərbi biliklərin şagirdlər tərəfindən şüurlu mənimsənil-



 35 

məsinə kömək göstərən ən vacib priyomlardan biri hesab edilə bilər. 

Didaktikada bu priyomun elmi-nəzəri əsası prof N.M.Kazımov 

tərəfindən geniş tədqiq olunmuşdur (46, 49, 50). Müqayisəyə peda-

qoji ədəbiyyatda tərif vermək təşəbbüsləri olmuşdur (N.M.Kazı-

mov, U.U.Qolant, N.N.Zubov, M.İ.Kruklyan, L.A.Şvarts, A.M.Or-

lova, N.S.Rojdestvenski və b). Lakin verilən təriflərin və şərh 

olunan məfhumların heç biri prof. Nurəddin Kazımov tərəfindən 

haqlı olaraq məqbul sayılmamışdır. Keçmiş SSRİ-nin görkəmli 

pedaqoqlarından olan U.U.Qolantın tərifində (“Müqayisə tərzi cisim 

və hadisələri oxşar və fərqli cəhətlərinə görə ayrı-ayrı əlamət və 

ünsürlər üzrə tutuşdurmağa, izah etməyə deyilir”) müqayisənin apa-

rıldığı obyekt göstərilmədiyindən onun idrak tərzi, yaxud təlimdə 

istifadə olunan müqayisə olduğunu fərqləndirmək olmur. Müqayisə-

yə daha elmi, daha dəqiq tərif prof. N.Kazımov tərəfindən verilir 

(50). Müəllif müqayisənin elmi-nəzəri əsaslarını da müəyyənləşdir-

mişdir: “xarici aləmin qanunauyğunluqları haqqında müvafiq bilik-

lər, bu və ya digər elm sahəsinə aid olan konkret biliklər, müqayisə-

nin tətbiqi zamanı özünü göstərən didaktik qanunauyğunluqlar 

haqqındakı biliklər, müqayisəni mümkün edən fizioloji, psixoloji və 

məntiqi hadisələrinə dair biliklər müqayisə priyomunun elmi-nəzəri 

əsaslarını təşkil edir.” (46, s.31). Bunu ibtidai hərbi hazırlıq məşğə-

lələrində tətbiq olunan müqayisə priyomunun elmi-nəzəri əsası kimi 

də qəbul etmək mümkündür. N.M.Kazımovun “Tərbiyənin elmi-

pedaqoji əsasları” adlı kitabında isə müqayisə məqsədi ilə müxtəlif 

hərbi faktlara müraciət edilir: ”Yalnız ABŞ və NATO hərbi məq-

sədlər üçün gündə bir milyard dollar xərcləyir; ümumiyyətlə kapita-

list ölkələrinin bir illik hərbi xərci isə 400 milyard dollar olur. Bir 

ədəd “Leopard-2” tipli tankın puluna 3 otaqlı mənzil tikmək, “Tray-

dent” sualtı qayığının dəyərinə bir il ərzində 16 milyon uşağa təhsil 

vermək, “MX” sistemli raketin xərcinə 300 min ibtidai məktəb bi-

nası tikmək olar” (48, s.51). 

Müəllif burada hərbi statistik məlumatları müqayisəli şəkildə 

elə verir ki, bu müqayisə qarşıya qoyulan məqsədə, yəni şəxsiyyətin 

formalaşmasında mühitin rolunu elmi əsaslarla göstərməkdə ən əlve-
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rişli bir vasitə olur. Kitabda tankların, sualtı qayıqların və nüvə raket-

lərinin xalqa nəyin bahasına başa gəldiyi şagirdlərin anlaya biləcəyi 

və uzun müddət yadda saxlaya biləcəyi səviyyədə onlara çatdırılır. 

Biz burada prof. N.M.Kazımovun məqsədə çatma prinsipinə, məsələ-

ləri təhliletmə metoduna yüksək qiymət verir və tədqiqatımızın lazı-

mi mərhələlərində ondan faydalanmağı məqsədəuyğun sayırıq. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı məşğələlərində hərbi anla-

yışlar ilə fizika, riyazi və s. anlayışların müqayisəsi təlim materialla-

rının yaxşı anlaşılmasına və konkretləşdirilməsinə imkan verir, hər-

bi biliklərin ümumiləşdirilməsini asanlaşdırır, müxtəlif döyüş pri-

yomlarının əyani şəkildə göstərilməsinə imkan yaradır. Hərbi bilik-

lərin fizika, riyazi və s. fənlərlə müqayisə aparılaraq mənimsədil-

məsi şagirdlərin yadında möhkəm qalır, onlarda belə inam yaranır 

ki, müqayisə müxtəlif hərbi anlayışlardakı oxşarlığı, oxşar döyüş 

priyomlarından isə fərqli cəhətləri müəyyənləşdirməklə əlaqədardır. 

Ümumiyyətlə, müqayisə real varlığın qanunauyğun-luqlarına, fizi-

oloji, psixoloji və məntiqi hadisələrin qanunlarına uyğundur. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı təlimində fənlərarası əlaqə 

yaratmaq məqsədilə müqayisə priyomuna müraciət edərkən aşağı-

dakı ümumpedaqoji istiqaməti də əsas götürmək lazımdır: təlimdə 

müqayisə priyomundən istifadə etmək imkanları obyektiv aləmin 

özündə, mərkəzi sinir sistemi fəaliyyətinin qanunauyğunluqlarında, 

psixi proseslərdə, təfəkkür əməliyyatlarında vardır. Təbiət və 

cəmiyyət hadisələrinin müqayisəsi ona görə mümkündür ki, həmin 

cisim və ya hadisələr oxşar və fərqli əlamətlər, insanın hiss orqanla-

rına onların təsiri ali sinir sisteminin təhlil və tərkib fəaliyyətini, 

fərqləndirmə vəzifəsini şərtləndirir. 

Hərbi məşğələlərin gedişində şagirdlərin keçdiyi psixi proses-

lərdə (duyğu, qavrayış, təfəkkür və s.) hərbi texnikanın və döyüş 

priyomlarının oxşar və fərqli əlamətlərinin əks edilməsi, bu əlamət-

lərin məktəblilərin məntiqi mühakimələrində ifadə olunması müqa-

yisə priyomunu zərurətə çevirir. Burada hərbi rəhbərin müqayisəyə 

dair nəzəri biliyə-müqayisənin xüsusiyyətləri, növləri, formaları, 

variantları və başqa məsələlərinə dair biliyə və praktik bacarığa 
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yiyələnməsi zəruridir. Hərbi rəhbər fizikaya, riyaziyyata, coğrafi-

yaya və s. həmçinin müqayisə priyomuna dair lazımi biliklərə malik 

olduqda, bu priyomun tətbiqi üzrə əvvəlcədən hazırlıq işi apardıqda, 

şagirdlərini fizika, riyaziyyat və s anlayışlarla hərbi anlayışları 

müqayisə edə bilmək üçün lazımi bilik və bacarıqlarla silahlandır-

dıqda bu anlayışların müqayisəsi yüksək səviyyədə keçir və maksi-

mum dərəcədə səmərə verir. Əks halda isə müqayisə aşağı səviyyə-

də olur. Buna görə də hərbi rəhbər ümumtəhsil fənlərinə dair bir 

qrup zəruri biliyə malik olmalı və müqayisə priyomunu müxtəlif şə-

raitlərdə tətbiq etməyi yaxşı bacarmalıdır. Prof N.M.Kazımov gös-

tərir ki, anlayışlarla ilk tanışlıq zamanı müqayisə əsasən qavrayış 

səviyyəsində getməlidir, anlayışlar şagirdlər üçün tanış olduqda 

müqayisə təsəvvür səviyyəsində aparıla bilər. 

Bu fikrin tamamilə hərbi hazırlıq dərslərinə də şamil olunması 

mümkündür. Ona görə də konkret hərbi faktlar öyrənildikdən sonra 

müqayisəni riyazi (və yaxud fizika) və hərbi anlayışların qarşılaşdı-

rılması səviyyəsinə qaldırmaq lazımdır. Buna görə müqayisə fizika, 

riyaziyyat və s. fənlər üzrə əvvəlcədən keçilmiş materialların təkrarı 

ilə yeni hərbi anlayışların öyrənilməsinin üzvi şəkildə əlaqələndiril-

məsi üçün tutarlı priyom kimi işlədilə bilər. Əvvəlcədən fizika, riya-

ziyyat və s. fənlərdən öyrənilən materialların təkrarı, həmçinin onla-

rın yeni hərbi biliklərlə müqayisəli tədrisi fizika, riyaziyyat və s. 

biliklərin möhkəmlik dərəcəsini müəyyənləşdirməyə, şagirdlərin 

hərbi hazırlıq üzrə biliklərindəki çatışmazlıqları aşkara çıxarmağa, 

həmin nöqsanların aradan qaldırılmasına, təkrar olunan fizika, riyazi 

və s. biliyin yeni əsasda-öyrənilən hərbi bilik üzərində möhkəmlən-

dirilməsinə, yeni hərbi biliyin möhkəm və şüurlu surətdə mənimsə-

nilməsinə imkan verir. Məktəblilərin əvvəlcədən ümumtəhsil fənləri 

üzrə yiyələndikləri bilikləri ilə yeni əldə etdikləri hərbi biliklərin 

üzvi əlaqəsi onlar arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri üzə çıxarmaq 

əsasında yaradılır. Fizika, riyaziyyat və s. fənlərdən alınan biliklər 

də müqayisə yolu ilə müvəffəqiyyətlə sistemə salınır və ümumiləş-

dirilir. Şagirdlərin diqqəti məzmunca yaxın hərbi və riyazi, hərbi və 

fizika və s. anlayışların müqayisəsinə tez-tez cəlb olunursa, onda 
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hər bir fənnə dair daha çox bilik əldə edilir, bu üzvi əlaqəyə dair 

qeyri-müəyyənlik aradan qalxır. Məktəblilər hərbi biliklərlə fizika, 

riyazi və s. biliklərin müqayisəsi işində müntəzəm çalışdıqda fikri 

əməliyyata tez alışır, bilikləri müqayisə edə bilmək bacarığı müvəf-

fəqiyyətlə yaranır və inkişaf edir. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı məşğələlərində şagirdlərin 

fikri fəaliyyətinə geniş yer verilir, onlara digər ümumtəhsil fənləri 

üzrə biliklərə istinadən hərbi anlayışları öz aralarında müqayisə et-

mək bacarığı aşılanır, bu bilik və bacarığın mənimsənilməsi prosesi-

nə nəzarət həyata keçirilir, nöqsanlar müəyyənləşdirilib aradan 

qaldırılır. Müqayisə üzərindəki iş zamanı möhkəm hərbi bilik əldə 

edən şagirdlər müvafiq hərbi anlayışları həm öz aralarında, həm də 

onları digər fənlərdə öyrədilən anlayışlarla müstəqil şəkildə müqayi-

sə etmək bacarığına yiyələnirlər. 

Müqayisə əməliyyatına qoşulmuş məktəblilər, hətta fərqin üs-

tünlük təşkil etdiyi hərbi və ümumtəhsil fənləri üzrə anlayışlar ara-

sındakı oxşarlığı və yaxud oxşarlığın üstünlük təşkil etdiyi anla-

yışlardakı fərqi tez və asan görürlər. 

X-XI siniflərdə gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı üzrə məş-

ğələlərdə haqqında danışılan məsələlərin nəzərə alınması, hərbi ma-

terialların məzmununa və xüsusiyyətlərinə müvafiq olaraq əsas di-

daktik prinsiplərin gözlənilməsi ümumtəhsil məktəblərinin qarşı-

sında duran əsas vəzifələri həyata keçirməkdə, o cümlədən, şagird-

ləri həyata və müstəqil respublikamızın silahlı qüvvələrində xidmə-

tə hazırlamaqda böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Hərbi rəhbərin məşğələlərdə diqqət yetirməsi vacib olan peda-

qoji şərtlərdən biri də fizika, riyaziyyat, coğrafiya və s. fənlər üzrə 

biliklərin hərbi məşğələlərdə tətbiqi metodikasının ümumi məsə-

lələridir. Əslində gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı kursunun tədrisi 

zamanı fənlərarası əlaqədən istifadə bu əlaqəyə hazırlıq işi ilə baş-

lanmalıdır. Şagirdlərin fizika, riyazi və s. biliklərindən müntəzəm və 

səmərəli istifadə etmələri üçün hazırlıq işi elə ilk məşğələlərdən 

etibarən həyata keçirilə bilər. Doğrudur, gənclərin çağırışaqədərki 

hazırlığı kursunun sistematik mənimsənilməsinə qədər məktəblilər 
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həm ibtidai siniflərdə (məsələn, sinifdənxaric tədbir kimi mülki 

müdafiə məşğələlərində), həm də V-IX siniflərin riyaziyyat, fizika, 

coğrafiya və s. kurslarında hərbi məzmunlu çalışmaların həllində bu 

bilikləri müəyyən dərəcədə əlaqəli şəkildə öyrənirlər. Hətta fizika 

dərsliklərində bəzi nümunələr hərbi işlərdən gətirilən anlayışlar 

əsasında aydınlaşdırılır. Lakin bu prosesdə bir çox şagirdlər hərbi 

materialları fizika, riyaziyyat və s. biliklərlə əlaqələndirməyə dair 

ilk zəruri biliklərə kifayət qədər malik ola bilmirlər. Ona görə də 

şagirdlər hərbi materialları lazım olan digər ümumtəhsil fənn bilik-

ləri ilə düzgün və səmərəli əlaqələndirməkdə xeyli çətinlik çəkirlər. 

Bu da yalnız hərbi biliklərin deyil, həmçinin fizika, riyaziyyat və s. 

fənlərin mənimsənilmə keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Həmin 

cəhəti nəzərə alaraq, hərbi rəhbər şagirdləri digər fənlərdən aldıqları 

biliklərdən hərbi hazırlıq məşğələlərində istifadə etməyə hazırlama-

ğa xüsusi diqqət yetirməlidir. Bu zaman uyğun fənn müəllimlərinin 

köməyindən istifadə etmək daha məqsədə uyğun olar. Hazırlıq işin-

də aşağı siniflərdə qazanılmış bilikləri yalnız sadəcə təkrar etdir-

məklə kifayətlənmək olmaz. Şagirdlər fizika, riyazi və s. biliklərdən 

hərbi məşğələlərdə müntəzəm şəkildə istifadə etməyə hərtərəfli ha-

zır olmalıdırlar. Bu baxımdan onlar ilk növbədə hərbi hazırlıq məş-

ğələləri zamanı digər fənlərə dair biliklərdən istifadə prosesi ilə 

rastlaşmalı, həmin prosesə qoşulmağın vacibliyini görməlidirlər. 

Ona görə də bu mərhələdə fizika, riyazi və s. bilikləri tətbiq etməyin 

hərbi biliklərin möhkəm və şüurlu mənimsənilməsindəki rolu aydın-

laşdırılmalıdır. Başqa sözlə hərbi materialların yüksək səviyyədə 

mənimsənilməsi üçün şagirdlərdə ümumtəhsil fənləri üzrə biliklər-

dən istifadəyə tələbat tərbiyə olunmalıdır. Belə bir tələbat tərbiyəsi 

gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı kursunda, məsələn, “Dövləti mü-

dafiənin əsasları”, “Əsgərin döyüşdə davranış qaydaları”, “Silahlar 

və atıcılıq hazırlığı” üzrə mövzuların tədrisi zamanı həyata keçirilə 

bilər. Bunun üçün əvvəlcə hərbi materialların tədrisində bilavasitə 

istifadə olunacaq fizika və riyazi bilikləri hərbi rəhbər özü qruplaş-

dırmalı, bu anlayışların necə təkrar etdiriləcəyini müəyyənləşdirmə-

li, sonra həmin anlayışların müsahibə yolu ilə təkrarına keçməlidir. 
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Təkrar prosesində bu anlayışların fizika və riyaziyyat kurslarından 

öyrənilən biliklər olduğu şagirdlərə xatırladılmalı və təkrarın yekun-

laşdırılması yeni hərbi hazırlıq materiallarının şərhinə başlanğıc 

olmalıdır. 

Yeni hərbi materialın fizika və riyazi biliklər ilə əlaqəli tədri-

sindən sonra məktəblilərdən fizika və riyaziyyata dair hansı biliklə-

rin tətbiq olunduğu soruşulur. Onlar da fizika və riyazi biliklərdən 

necə istifadə edildiyini aydınlaşdırırlar. Bu mərhələ X sinifdən baş-

layaraq bilavasitə fizika və riyazi biliklərlə əlaqəli öyrədilən hərbi 

mövzuların tədrisində xüsusən qabarıq şəkildə öz əksini tapmalıdır. 

X sinifdə tədris ilinin birinci yarısında “hansı riyazi biliklər-

dən (və yaxud fizikaya dair hansı biliklərdən) istifadə edildi?” sualı 

yeni hərbi dərsin izahı prosesində də verilə bilər. Sual məzmunca 

şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq didaktikanın asandan 

çətinə, sadədən mürəkkəbə prinsipinə əsaslanaraq verilir. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı məşğələlərində fizikaya, 

riyaziyyata, kimyaya, tarixə və s. dair biliklərdən elə istifadə edil-

məlidir ki, məzmunca yaxın (fizika və riyazi, tarix və coğrafiya və 

s. anlayışlar hərbi anlayışlarla məntiqi surətdə əlaqələndirilə bilsin, 

məktəblilərin əqli və praktik fəaliyyətində həmin biliklərin tətbiqinə 

geniş imkan yaransın, qazanılmış hərbi biliklər şagirdlərin ümum-

təhsil fənləri üzrə bilikləri ilə əlaqəli şəkildə hərbi məzmunlu çalış-

maların həllinə tətbiq oluna bilsin. Tətbiq prosesində fizika, riyaziy-

yat, coğrafiya və s. kurslardan mənimsənilmiş biliklər bir daha 

ümumiləşdirilir. Ümumiləşdirmə hərbi dərslərdə böyük mövzuların 

əlaqəli tədrisindən sonra, əsasən, riyazi və hərbi, fizika və hərbi və 

s. anlayışların müqayisəsi yolu ilə aparılır. Məktəblilər həm məz-

munca yaxın, həm də eyni bir elmi əsasda tədris edilən hərbi anla-

yışla fizika və riyazi və s. anlayışların (məsələn, hərbi topoqrafiya-

nın və konusvari proyeksiyanın) oxşar və fərqli cəhətlərini, onların 

bir-biri ilə əlaqəsini müəyyənləşdirməyi müqayisə yolu ilə öyrənir-

lər. Təcrübə göstərdi ki, bu zaman yiyələndikləri hərbi biliklər şa-

girdlərin yadında möhkəm qalır. Onlar konkret hərbi faktları (məsə-

lən, güllənin atılma prinsipini, güllənin başlanma sürəti və enerjisi 
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və s.) fizika və riyazi biliklərə əsaslanaraq öyrəndikdən sonra, mə-

nimsədikləri hərbi anlayışlarla həmin fizika və riyazi anlayışları 

qarşılaşdırır və müqayisə aparırlar. Bu zaman hərbi rəhbər yeni 

hərbi materialın mənimsənilməsini keçmiş fizika və riyazi biliklərin 

təkrarı əsasında həyata keçirir. Həmin biliklərin təkrarında isə onun 

hərbi materiallarla bilavasitə əlaqələndirilən xassə və əlamətləri 

konkret şəkildə ya sual-cavab formasında, ya da hərbi rəhbərin şərhi 

vasitəsilə şagirdlərə xatırladılır. 

Hərbi biliklər verilərkən məktəblilərin ümumtəhsil fənləri 

üzrə biliklərindən istifadə bacarıqları hərbi məzmunlu praktik tapşı-

rıqların icrası prosesində formalaşdırılmalıdır. Bu praktik tapşırıqlar 

X-XI siniflərdə yeni hərbi materialların şagirdlərin digər fənlərdən 

qazandıqları biliklərlə əlaqəli tədrisindən bilavasitə sonra, yəni yeni 

biliyin möhkəmləndirilməsi zamanı verilir. 

Yuxarıda deyilənləri yekunlaşdırmalı olsaq, deyə bilərik ki, 

ibtidai hərbi hazırlıq kursunun digər fənlərlə əlaqəli şəkildə öyrənil-

məsi məktəblilərin təkcə hərbi biliklərini artırmaqla məhdudlaşmır, 

onları həm də praktik bacarıq və vərdişlərə yiyələndirir, hələ 

məktəb illərindən Vətənimizin müdafiəsinə hazırlayır. 

 

1.3. Ümumtəhsil fənlərilə əlaqəli tədris olunma baxımından 

gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı üzrə proqram və dərsliyin 

imkanlarının müəyyənləşdirilməsi 

 

Hal-hazırda orta ümumtəhsil məktəblərində “Gənclərin çağırı-

şaqədərki hazırlığı” adı ilə tədris olunan fənnin son 30 il ərzindəki 

məzmununa və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinə nəzər salma-

ğı məqsədəuyğun sayırıq. Fənn 1970-75-ci illərdə “Orta ümumtəhsil 

məktəbi şagirdlərinin ibtidai hərbi hazırlığı”, 1975-81-ci illərdə “İb-

tidai hərbi hazırlıq”, 1981-95-ci illərdə “Gənclərin ibtidai hərbi ha-

zırlığı” adı ilə tədris olunmuş, proqram və dərsliklər Moskvada ha-

zırlanmışdır. 1993-cü ildən fənn Azərbaycan dilində tədris olunma-

ğa başlamış, hazırda “Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı” adı ilə ha-

zırlanmış milli dərslik əsasında (60, 61, 62) tədris olunur. 



 42 

Orta ümumtəhsil məktəbləri üçün ibtidai hərbi hazırlıq proqra-

mı ilk dəfə 1973-cü, sonra 1975-ci ildə (52) nəşr olunmuşdur. Proq-

ramda əsaslı dəyişiklik aparılmış və təkmilləşdirilmiş variantı 1981-ci 

ildə (53) çap edilmiş və hərbi rəhbərlərin istifadəsinə verilmişdir. Şa-

girdlərə ümumtəhsil fənn biliklərilə əlaqəli öyrədilməsi mümkün olan 

hərbi anlayışlar proqramın “Giriş məşğələsi”, “Taktiki hazırlıq”, 

“Atəş hazırlığı”, “Yeriş hazırlığı”, “Hərbi topoqrafiya”, “Mülki mü-

dafiə”, “Tibbi sanitar hazırlıq” bölmələrində əks olunmuşdur. 

Həmin bölmələrin tədrisində həm oğlanlar, həm də qızlar 

üçün 140 saat həcmində vaxt ayrılmışdır. Proqramda hər bir böl-

mənin və bölmələrdə verilən mövzuların başlıca məqsədi göstəril-

miş, həmin mövzulara aid konkret metodik göstərişlər verilmişdir. 

İbtidai hərbi hazırlıq kursunun növbəti dərsliyi (58) proqramın 

tələbləri nəzərə alınmaqla 1980-ci il nəşri (Начальная военная 

подготовка. 3-е издание исправленное и дополненное под об. 

ред. Генерал-лейтенанта А.М.Попова, М., Воениздат, 1980.) 

əsasında hazırlanmışdır. Təhlilə cəlb etdiyimiz son dərslik 2007-ci 

ildə nəşr olunmuş 10-cu və 11-ci siniflər üçün olan dərsliklərdir. 

Həm hərbi məşğələlərdə yeni mövzuların izahı zamanı şagirdlərin 

fizika, riyazi, coğrafi və s. biliklərindən istifadə, həm də fizika, riya-

zi, coğrafi və s. məzmunlu hərbi alışmaların tərtibi və həlli imkanla-

rı baxımından proqram və dərsliyin təhlili bir yerdə, əlaqəli şəkildə 

aparılmışdır. Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai hərbi hazır-

lıq) məşğələlərinin səmərəli keçirilməsi və şagirdlərin ordu sırala-

rında hərbi xidmətə daha keyfiyyətlə hazırlanması üçün fənlərarası 

əlaqənin xüsusi əhəmiyyətə malik olması tədris proqramlarında xüsu-

si qeyd olunmuşdur. Belə ki, 1975-ci il proqramının izahat vərəqə-

sində göstərilir: “İbtidai hərbi hazırlıq məşğələlərinin planlaşdırılması 

mövcud proqramın tələblərinə tam uyğun şəkildə aparılmalı, onun 

tam və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi, hərbi işin əsaslarının digər 

tədris fənlərilə” sıx əlaqədə öyrədilməsi təmin edilməlidir” (52, s.4). 

Bu tələb 1981-ci il proqramında da öz əksini tapmışdır. Proqramın 

izahat vərəqində oxuyuruq: “İbtidai hərbi hazırlığın planlaşdırılması 

onun tam və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini, proqramın bütün 
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bölmələrini kompleks öyrətməyi, həmçinin uyğun mövzuların digər 

tədris fənləri ilə sıx əlaqədə öyrətməyi təmin etməlidir.” (53, s.5) 

Daha sonra qeyd olunur: “Hər bir məşğələnin keçirilməsi üçün dərsin 

planı tərtib olunur. Dərsin planında onun mövzusu, təlim və tərbiyəvi 

məqsədi, təlim sualları, təlim vaxtının bölgüsü, öyrədilən məsələnin 

digər tədris fənlərilə əlaqəsi əks olunur (əlavə 4)” (53, s.5). 

Həmin tələb ibtidai hərbi hazırlıq üzrə həm 1991-ci il, həm də 

mövcud tədris proqramında da eyni ilə irəli sürülür (54, s.9). 

Deməli, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

üzrə bütün tədris proqramlarında fənlərarası əlaqə məsələsi konkret 

şəkildə qoyulmuş və hərbi rəhbərlərin diqqəti bu məsələyə yönəldil-

mişdir. Lakin 1975-ci il proqramında yalnız fənlərarası əlaqənin 

həyata keçirilməsinin vacibliyindən söz açılır. 1981-ci il proqramın-

da isə bu həm tələb kimi qoyulur (53, s.5), həm də fənlərarası 

əlaqəni mövzular üzrə həyata keçirmək üçün bəzi tövsiyələr verilir. 

Bu, “İbtidai hərbi hazırlığın ümumtəhsil fənlərilə fənlərarası əlaqəsi 

üzrə bəzi tövsiyələr” (53, s.80) adlandırılmış və proqrama ”əlavə 4” 

kimi daxil edilmişdir. Tövsiyə iki sütundan ibarət olan cədvəl for-

masında verilir. Birinci sütunda sıra ilə ibtidai hərbi hazırlıq üzrə 

proqram mövzuları göstərilir, ikinci sütun isə “fənlərarası əlaqə“ 

sütunu adlandırılır. Burada hərbi anlayışların tədrisi zamanı əlaqə-

ləndirilməsi məsləhət görülən fənn və həmin fəndən ayrı-ayrı sinif-

lər üzrə bəzi mövzular göstərilir. 

Cədvəl “Sovet dövləti və hüququnun əsasları”, ”Tarix”, “Fi-

zika”, ”Cəbr”, ”Həndəsə”, “Astronomiya”, “Kimya”, ”Bədən tərbi-

yəsi”, “Ədəbiyyat” və s. fənlərdən öyrənilən bilik və bacarıqlara is-

tinad edilməsi əsasında tərtib olunmuşdur. Bu cədvələ əsasən hərbi 

rəhbər asan müəyyən edə bilirdi ki, ibtidai hərbi hazırlıq üzrə uyğun 

mövzuları tədris edərkən onları konkret şəkildə hansı fənlərlə və 

bilavasitə, hansı mövzularla əlaqələndirmək mümkündür: 
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Proqram mövzuları Fənlərarası əlaqə 

1 2 

GiriĢ məĢğələsi 

Gənclərin ibtidai hərbi 

hazırlığının məqsədi, 

vəzifələri və məzmunu 

8-ci sinif Sovet dövlətinin əsasları və hüququ 

kursu ilə (Sosialist Vətəninin müdafiəsi – Sovet 

dövlətinin başlıca funksiyası, ümumxalq işidir. 

SSRİ Silahlı Qüvvələrinin yaranması və ümum-

hərbi mükəlləfiyyətin müəyyənləşdirilməsi. So-

sialist Vətəninin müdafiəsi – SSRİ-nin hər bir 

vətəndaşının müqəddəs borcudur). 

Sovet Silahlı Qüvvələri Vətənin keĢiyində 

Mövzu 1. Sosialist 

vətəninin müdafiəsi – 

dövlətin başlıca vəzi-

fəsidir, bütün xalqın 

işidir. 

9-cu sinif SSRİ tarixi kursu ilə (V.İ.Lenin Sovet 

vətənpərvərliyi və sosialist Vətəninin müdafiəsi 

haqqında. Sovet dövlətinin müdafiəsinin təşkili. 

Qızıl Ordunun yaranması). 8-ci sinif Sovet döv-

lətinin əsası və hüququ kursu ilə (Sosialist 

Vətəninin müdafiəsi). 

1 2 

Mövzu 2. Sov. İKP-

nın rəhbərliyi – sovet 

hərbi quruculuğu bü-

növrəsinin əsasıdır 

8-ci sinif Sovet dövlətinin əsası və hüququ 

kursu ilə (Sov.İKP-sovet cəmiyyətinin rəhbər 

və idarəedici gücüdür, onun siyasi sisteminin, 

dövlətçiliyinin və ictimai təşkilinin nüvəsidir). 

Mövzu 3. Sovet Silahlı 

Qüvvələri Müasir mər-

hələdə 

9-cu sinif iqtisadi coğrafiya kursu ilə (elmi-tex-

niki inqilab dövründə ümumdünya təsərrüfatı. 

Elmi-texniki inqilabın təsərrüfatın sahə struktu-

ru və inkişafına təsiri). 

Mövzu 4. Hərbi and. 

Hərbi hissənin Döyüş 

bayrağı 

9-cu sinif SSRİ tarixi kursu ilə (Qızıl Ordunun 

təşkilinə başlanması); Ədəbiyyat kursu ilə: 7-ci 

sinif (A.P.Mejirov. Kommunistlər, irəli! 

A.T.Tverdovskiy. Böyük Terkin); 8-ci sinif 

(M.Y.Lermontov. Borodino); 9-10-cu sinif 

(Y.V.Bondarev. Qaynar qar). 
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Taktiki hazırlıq 

Mövzu 1. Hərbi hissə-

nin (hərbi bölmənin) si-

lahları və döyüş texni-

kası 

Fizika kursu ilə: 6-cı sinif (Təyyarənin havada 

uçması), 8-ci sinif (reaktiv hərəkət, Təyyarə qa-

nadının qaldırıcı qüvvəsi); 5-ci sinif coğrafiya 

kursu ilə. 

AtəĢ hazırlığı 

Mövzu 1. Kalaşnikov 

avtomatının və qəlpəli 

əl qumbarasının hissə-

ləri 

8-ci sinif fizika kursu ilə (Dinamikanın əsasları. 

Dinamika qanunlarının tətbiqi. İmpulsun saxlan-

ma qanunu. Reaktiv hərəkətlər). 5-ci sinif coğ-

rafiya kursu ilə (Tuşlama. Məsafələrin ölçül-

məsi). Həndəsə kursu ilə: 7-ci sinif (Oxşarlıq). 

8-ci sinif (üçbucaqlarda metrik münasibətlər, 

sinuslar teoremi). 

1 2 

Mövzu 2. Güllə atıcılı-

ğının əsasları və qay-

dası 

Fizika kursu ilə: 8-ci sinif (Dinamikanın əsas-

ları, o cümlədən üfüqlə bucaq altında atılmış 

cismin hərəkəti. İdeal qazın hal tənliyi və onun 

xüsusi halı. İstilik hadisəsi). 

YeriĢ hazırlığı 

Mövzu 1. Silahsız ye-

riş hərəkətləri və pri-

yomları 

5-9 sinif fiziki tərbiyə kursu ilə 

Mövzu 3. Bölmənin 

düzülüşü 

5-9 sinif fiziki tərbiyə kursu ilə 

Hərbi topoqrafiya 

Yer üzərində xəritəsiz 

oriyentləri müəyyən-

ləşdirmək. Maqnit azi-

mutun müəyyənləş-

dirilməsi 

Coğrafiya kursu ilə: 5-ci sinif (Ərazinin planı. 

Ərazidə oriyentiri müəyyən etmək. “Azimut” 

(“Azimut-Meridian müstəvisi ilə müşahidə nöq-

təsi və müşahidə predmetindən keçən müstəvi 

arasında ikiüzlü bucaqdır. Azimut maqnit kom-

pası ilə ölçülür və ya direksiya bucağı ilə hesab-

lanır”) (81, s.16) anlayışı); 7-ci sinif (Maqnit və 

həqiqi azimut). 
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Mülki müdafiə 

Mövzu 1. Xalq tə-

sərrüfatı obyektlərinin 

mülki müdafiəsi 

İbtidai hərbi hazırlığın 1-ci bölməsi ilə 

Mövzu 2. Xarici ölkə 

kütləvi qırğın silahları-

nın xarakteristikası 

 

Fizika kursu ilə: 7-ci sinif (Atomun quruluşu. 

Atomun nüvə modeli. Hidrogen, helium və liti-

um atomlarının quruluşu. Nüvənin yükü). 6-cı 

sinif (Təzyiq, Qazın təzyiqi); 8-ci sinif kimya 

kursu ilə (Kimyəvi elementlərin D.İ.Mendeleyev 

dövri sistemi və dövri qanunu. Maddələrin 

quruluşu, halloid. Xlor və onun xassələri). 10-cu 

sinif biologiya kursu ilə (hüceyrənin kimyəvi 

quruluşu.) 

1 2 

Mövzu 3. Fərdi müda-

fiə vasitələri 

9-cu sinif kimya kursu ilə: (Karbon və onun 

xassələri. Absorbsiya anlayışı). 

Mövzu 4. Kollektiv 

müdafiə vasitələri 

6-cı sinif fizika kursu ilə: (Maddənin sıxlığı. 

Təzyiq); 8-ci sinif anatomiya kursu ilə: (İnsanın 

tənəffüsü). 

Mövzu 5. Radiasiya 

cihazları, kimyəvi kəş-

fiyyat və dozimetrik 

nəzarət 

Fizika kursu ilə: 9-cu sinif (Qazlarda elektrik 

cərəyanı); 7-ci sinif (Elektrik dövrəsi. Amper-

metr. Cərəyan mənbəyi); 8-ci sinif kimya kursu 

ilə: (Turşular. Qələvilər). 

 

Bu cədvəl gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi 

hazırlıq) məşğələlərinin keçirilməsi zamanı şagirdlərin ümumtəhsil 

fənləri üzrə biliklərindən istifadə edilməsi, həmin biliklərə əsasla-

nan hərbi çalışmaların tərtibi, çalışmaların məktəblilərin bilik səviy-

yəsinə uyğun həll edilməsi baxımından proqramın imkanlarını tam 

nəzərə alırmı? Suala cavab vermək üçün həmin proqramdakı bölmə-

lərin və dərslikdə bu bölmələrə uyğun mətnlərin tədqiq olunan 

məsələ baxımından təhlilinə keçək. Proqrama əsasən, şagirdlərin 

gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı “İlk məşğələ” ilə başlayır. İlk 

məşğələdə gənclərin çağırışaqədərki hazırlığının məqsədi, vəzifəsi 

və məzmunu (mahiyyəti) ilə şagirdləri tanış etmək nəzərdə tutulur. 
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Odur ki, 1(bir) saatlıq ilk məşğələ zamanı şagirdlərin gücü daxilində 

olan riyaziyyata aid biliklərdən və bu biliklərə əsaslanan çalışma-

lardan istifadəyə o qədər də imkan və ehtiyac yoxdur. Cədvəldə 

göstərilən əlaqələr isə respublikamız müstəqillik qazandıqdan sonra 

öz əhəmiyyətini itirib. 

“Sovet Silahlı Qüvvələri Vətənin keşiyində” adlanan bölmə-

nin tədrisinə həm oğlanlar, həm də qızlar üçün 10 saat vaxt ayrılırdı. 

Bölmə beş mövzudan ibarətdir. Mövzuların hər birinə uyğun olaraq 

dərslikdə xüsusi mətnlər verilir. Müvafiq mətnlərin hər birində 

şagirdlərin tarix, fizika və riyazi biliklərindən daha səmərəli istifadə 

olunmasına, həmin biliklərə əsaslanan çalışmaların tərtibinə və 

həllinə geniş imkanlar vardır. Məsələn, bu bölmədə yüz milyardlıq 

(10
11

) dairədə natural ədədlər və onlar üzərində hesab əməlləri, 

rəqəmlər (58, s.35) onluq və adi kəsrlər (58, s.15), faiz (58, s.75), 

ölçü vahidləri (58, s.26) (t. Kq, km, m), silindr(silindr formalı lülə), 

onun diametri (kolibr) və s. kimi riyazi anlayışlardan və məktəblilə-

rin bu riyazi anlayışlarla işləmək bacarıqlarını əhatə edən riyazi 

çalışmalardan istifadə oluna bilər. Eyni zamanda bu bölmədə m/san, 

km/saat, orta sürət, başlanğıc sürət, reaktiv mühərriklər enerjisi və s. 

kimi şagirdlərin fizikadan aldıqları biliklərə bilavasitə istinad edilir. 

Deməli , bu bölmədə həm, fizikaya, həm də riyaziyyata dair hərbi 

məzmunlu çalışmalardan istifadə oluna bilər. Məsələn, ”Kalaşnikov 

avtomatında atılan güllənin başlanğıc enerjisini hesablayın”. 

Lakin hal-hazırda nə proqramda nəzərdə tutulmuş məzmun, 

nə də dərslikdəki bu bölməyə aid mətn müstəqil inkişaf edən res-

publikamızda tədris materialı kimi yaramır. Ona görə də 1991-ci 

ildən proqramda dəyişikliklər aparılmış və bu bölmə “Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri Vətənin keşiyində“ adlandırılmış, “Azərbaycan 

Respublikasının “Hərbi xidmət haqqında” qanunu ibtidai hərbi ha-

zırlıq haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Vətə-

nin müdafiəsi və ümumi əsgəri mükəlləfiyyət haqqında”, “Hərbi 

andın mənası və onun qəbulu qaydası”, “Hərbi hissənin (gəminin) 

bayrağı” mövzularının tədrisi planlaşdırılmışdır. 
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Lakin həmin vaxt istifadədə yeni dərslik olmadığından, göstəri-

lən mövzuların konkret tədris mətni işlənmədiyindən bu mövzuları 

hərbi rəhbərlərin hərəsi öz bildiyi kimi keçmişdir. Bəzi hərbi rəh-

bərlər lazım gəldi-gəlmədi məşğələdə Konstitusiyaya üstünlük ver-

miş, bir başqaları isə Konstitusiyanın mətnini əldə etmədiyindən 

ölkəmizin əsas Qanununa əsaslanmamışdır. Bütün bunlar ibtidai 

hərbi hazırlıq fənninin “Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Vətənin keşi-

yində” bölməsi üzrə tədris materiallarını təcili hazırlamağın vacibliyi-

ni göstərmişdir. Seçiləcək yeni materiallar isə proqramın ümumi tələ-

binə uyğun şəkildə, digər tədris fənləri ilə, o cümlədən, Azərbaycan 

tarixi, ədəbiyyat və s. fənnlərlə üzvi əlaqədə olmalıdır. Deməli, ibti-

dai hərbi hazırlıq fənninin bu bölməsi üzrə proqram və dərslikdə də 

tədqiq etdiyimiz problemin geniş həlli imkanları olmuşdur. 

Ümumtəhsil fənn biliklərindən, o cümlədən, fizika və riyazi 

biliklərdən və hərbi məzmunlu fizika və riyazi çalışmalardan istifa-

də edilməsinə geniş imkan verən bölmələrdən biri də “Taktiki ha-

zırlıq”dır. Proqramda bu bölmənin tədrisinə oğlanlar üçün 30 saat, 

qızlar üçün isə 12 saat vaxt ayrılmışdır. Bu müddət ərzində şagirdlər 

(xüsusən oğlanlar) taktiki hazırlığın gücü, quru qoşunları bölmələri-

nin əsas döyüş əməliyyatlarının xarakteri (onun növlərini və forma-

larını, döyüş vasitələrini və s.), hücum, müdafiə və kəşfiyyat zamanı 

əsgərin üzərinə düşən funksiyanı yerinə yetirmək, tanklarla mübari-

zə priyomları, hərəkət edən düşmən təyyarə və vertolyotlarına av-

tomatdan atəş açma qaydaları ilə tanış olmalıdırlar. Proqramda qeyd 

edilir ki, bu bölmənin tədrisini həyata keçirərkən ərazinin maketin-

dən və plakatlardan, həmçinin nümayiş diafilmlərindən və hərbi 

kinofilmlərdən istifadə etmək lazımdır. Göstərilən hərbi anlayış-

lardan hər biri dərslikdə geniş şəkildə aydınlaşdırılır, ayrı-ayrı mətn-

lərdə şagirdlərin fizika və riyaziyyat fənlərindən öyrəndikləri bir 

qrup biliklər sisteminə əsaslanılır. İstifadə olunan fizika fənni üzrə 

biliklər yuxarıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır. Bunlardan əlavə, 

bir sıra rəsmxət və riyazi biliklərə müraciət edilir ki, onlar həmin 

cədvəldə öz ifadəsini tapmamışdır. Məsələn, səh. 138-dəki 15-ci 

şəkildə, səh. 140-dakı 10-cu şəkildə və s. döyüş əməliyyatları 
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çertyojlar vasitəsilə verilir. Həmin çertyojların qurulması, onların 

başa düşülməsi rəsmxət fənnindən alınan biliklərdən bilavasitə 

asılıdır. Müşahidə apararkən düşmənin yerləşdiyi mövqeyi və ona 

qədər olan məsafəni təyin edərkən (səh. 171) 
1000

1
 və 0,001 kimi 

adi və onluq kəsrlərdən, 
y

B1000
D


  riyazi düsturdan istifadə 

olunur. Kəşfiyyat zamanı əsgərin üzərinə düşən vəzifələr aydınlaş-

dırılarkən həndəsədən öyrənilən bucaq, bucağın ölçülməsi, düz və 

açıq bucaq, dairə, onun radiusu və s. bu kimi biliklər yada salınır. 

Bu deyilənlər konkret olaraq “Kəşfiyyat” mövzusunun tədrisində 

müraciət olunan fizika və riyaziyyat üzrə bir sıra bilikləri və 

onlardan istifadənin yerini göstərir və imkan verir ki, hərbi rəhbərin 

izahından sonra şagirdlərə aşağıdakı tipli çalışmalar verilsin: “Tan-

kın hündürlüyü 2,5 metrdir. Qol tam açıldıqda tank şəhadət barmağı 

ilə örtülür. Tanka qədər olan məsafəni hesablayın”. 

Dərsliyin 87-ci səhifəsində ərazini müşahidə etməyin üsulları 

aydınlaşdırılır. Göstərilir ki, müşahidə sektoru uzaqlığa görə üç zo-

naya bölünür. Yaxın zona dərinliyi 100-500, orta zona 1000- metrə 

qədər, uzaq zona görünməz uzaqlığa qədər olan ərazi qəbul olunur. 

Zonaların sərhədləri isə yerli əşyalara və ya görünmə aydınlığına 

görə müəyyən edilir. Bu zonalar 24-cü şəkildə sxematik təsvir 

olunur. Sonra müşahidə nəticəsində aşkara çıxarılmış düşmən texni-

kasının (əsgərlərinin və s.) yerləşdiyi vəziyyətin müəyyənləşdiril-

məsi ilə bağlı məlumat verilir. Yəni yaxında oriyentir olmuş obyek-

tə nisbətən onun yerləşmə vəziyyəti (sağa və ya sola , uzaqlığı və ya 

yaxınlığı ) binokl vasitəsilə ölçülür. Kənarlarda yerləşməsi binoklun 

minlikləri ilə, yaxın-uzaqlığı isə metrlərlə ölçülür. Daha sonra gös-

tərilir ki, oriyentir olunmuş obyektə qədər məsafə əvvəlcə binokl 

vasitəsilə müəyyən edilir. Məsələn: “Oriyentir 3, sağa 30, ondan 

sonraya 100, xəndəkdə müşahidəçi” (58, s.89).
 

Bunlar şagirdlərin tam ədədlər, onlar üzərində əməllər, dairə 

sektoru, binokl vasitəsilə məsafələrin riyazi yolla müəyyənləşdiril-

məsi (minlik ölçülərə verilən ədədlərin əraziyə uyğun real ədədlərlə 
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ifadə olunması) və s. kimi riyazi biliklərindən istifadə olunmasına 

imkan verir. Bu biliklərlə bağlı və məzmunu verilən hərbi anlayışları 

əks etdirən riyazi məsələlər, çalışmalar, tapşırıqlar hazırlamaq və 

onları dərsin möhkəmləndirilməsi (yeri gəldikcə izahı) zamanı yerinə 

yetirmək olar. Qeyd edək ki, dərsliyin özündə belə bir çalışma verilir: 

”Tək ağaca nəzərən hədəfin (düşmən pulemyotunun) yerləşmə vəziy-

yətini müəyyən edin və müşahidənin nəticəsini jurnalda yazın (Tək 

ağacdan sağ tərəfdə yerləşən hədəfə qədər olan məsafə əlin baş 

barmağı vasitəsilə örtülür. Hədəfin hündürlüyü 0,5 m-dir. Hədəf tək 

bitmiş ağacın 300 metrlik məsafəsində yerləşir)” (58, s.89).
 

Lakin bu çalışma tələb olunan bacarıqların formalaşdırılması, 

şagirdlərin məşğələnin sonunda, ev tapşırıqlarında və müstəqil işlə-

rində istifadə etmələri baxımından həm keyfiyyətcə, həm də kəmiy-

yətcə əlverişli deyil. Belə tip çalışmaların məzmununa və miqdarına 

yenidən baxmağa ehtiyac olmuşdur. 

“Xarici ölkələrin ordularının əsas qırıcı bombardmançı təyya-

rə və vertolyotlarının taktiki-texniki xüsusiyyətləri” dərslikdə 

(səh.64) ayrıca cədvəl şəkilində verilir. Burada təyyarə və vertolyo-

tun şəxsi heyətinin sayı, yerdə və havada ən böyük sürəti, ən çox 

uçma uzaqlığı və maksimum qalxma hündürlüyü, bomba götürmə 

qabiliyyəti, toplarının miqdarı və kolibri, idarə olunan və idarə 

olunmayan aviasiya raketlərinin sayı, pulemyotun miqdarı göstə-

rilir. Bu rəqəmlərə uyğun olaraq fizika, hesabi, cəbri və həndəsi 

biliklərə daha optimal əsaslanmaq, müvafiq məsələlər və çalışmalar 

hazırlamaq, bu bölməyə dair biliklərin möhkəmləndirilməsində 

onların həllindən istifadə etmək mümkündür. 

“Mühəndis təminatı” (§11) mövzusunda tank və piyada əley-

hinə minaların ümumi quruluşundan, onun taktiki-texniki xüsusiy-

yətlərindən söz açılır. Tank əleyhinə TM-57 minasının quruluşunun 

kəsimindən görünür ki, onun hissələri müxtəlif həndəsi fiqurlardan 

(konsentrik silindrlərdən) ibarətdir. Bu da həmin minanın səthinin 

sahəsinin, həmçinin oturacaq çevrəsinin uzunluğunun və s. hesab-

lanmasına aid çalışmalar tərtibinə və həllinə imkan verir. Bundan 

əlavə, mövzu üzrə 4-cü cədvəldə TM-59, TM-62, PMD-6, PMN və 
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POMZ-2M markalı tank və piyada əleyhinə minaların taktiki və 

texniki xüsusiyyətləri göstərilir. Məsələn, PMN markalı piyada 

əleyhinə minanın ümumi çəkisi 0,55 kq, zaryadının çəkisi 0,2 kq, 

diametri 110 mm, hündürlüyü 50 mm, gücü 8-25 kqQ-dır. Burada 

metr, millimetr, kiloqram, tam və natural ədəd, onluq kəsr şəklində 

göstərilən kəsr ədəd və s.-dən istifadə olunur. Şübhəsiz ki, həmin 

fizika və riyazi anlayışların konkret mahiyyəti şagirdlərə aydın 

olduqda bu texniki göstəricilərdən istifadə etməyin mənası var. Ona 

görə də əvvəlcə bu sahədə məktəblilərin həm bilik səviyyəsi, həm 

də həmin biliklərlə yeni hərbi faktların əlaqələndirilməsi formaları 

müəyyənləşdirilməli, izah zamanı ondan düzgün istifadə olunma-

lıdır. Sonra bu faktlarla əlaqədar müxtəlif hesablamalar, çalışmalar 

və məsələlər tərtib etmək mümkündür. Onların həllini isə bu möv-

zunun tədrisindən bilavasitə sonra, yaxud kursun möhkəmləndiril-

məsinə aid məşğələlərdə həll etdirmək olar. 

“Bölmə mövqeyinin mühəndis təminatı“ mövzusunda tək-

adamlıq, bütün bölmə və PDM (ZTP)-lər üçün xəndəklərin, həmçi-

nin səngərin ölçüləri çertyojla göstərilir. Proqrama əsasən, şagirdlər 

bu ölçüləri bilməli və həmin ölçülərə uyğun xəndək qazmağı bacar-

malıdır. Burada həm çömələrək, həm də ayaq üstə dayanaraq atəş 

açmaq üçün xəndəklərin ölçüləri verilir. Məsələn, səngərin dərinliyi 

1,5m, eni 0,6m, uzunluğu isə 3m-dən az olmamalıdır. Xəndəklərin 

də ölçüləri həmin çertyojda göstərilir. Həmin göstəricilər ayrı-ayrı 

mövzuların izahından sonra aşağıdakı tip çalışmaların tərtibinə və 

istifadəsinə imkan verir: 

Çalışma:  

1) Bölmə müdafiəyə keçərkən dərinliyi 1,5m, eni 0,6m olan 

səngər qazdı. Səngərdən çıxarılan ümumi torpağın həcmi 3,6 m
3
 idi. 

Səngərin uzunluğu nə qədər olmuşdur? 

2) Nə üçün ayaq üstə dayanaraq atəş açmaq üçün qazılan xən-

dəyin dərinliyi 110sm olur? 

Həmin mövzunun tədrisi zamanı tanka və piyadaya qarşı mi-

nalanmış sahələrin quruluşu, minaların cərgə və sütunlarla yerləş-

dirilməsi, onların arasındakı məsafələr, həmçinin minalanmış sahə-
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nin dərinlikləri metrlərlə ifadə olunmuş intervallarla göstərilir. Mə-

sələn, tank əleyhinə minaların 4 cərgə düzülməsi, cərgələr arasında 

məsafənin 10-40m və hər cərgədə minalar arasındakı məsafənin 4-

5,5m, sahənin dərinliyinin isə 20-120m olduğu aydınlaşdırılır. 

Piyada əleyhinə minaların yerləşdirilməsi qaydaları da bu cür izah 

olunur. Dərslikdə verilən belə bir məzmun döyüş sahələrinin quru-

luşuna aid müxtəlif tip riyazi çalışmaların həllinə imkan verir. 

Analoji imkanlar “Taktiki hazırlıq” bölməsi üzrə digər məşğə-

lələrin də məzmununda var . 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı məşğələlərində ümum-

təhsil fənləri üzrə uyğun biliklərdən istifadəyə geniş imkanlar açan 

mövzulardan biri də “Atəş hazırlığıdır”. Həmin mövzunun tədrisinə 

əvvəlki proqramda oğlanlar üçün 32 saat, qızlar üçün isə 19 saat 

vaxt nəzərdə tutulmuşdur. Bu bölmə indiki proqramda (və uyğun 

dərslikdə) “Silahlar və atıcılıq hazırlığı” adlandırılmış və saatların 

miqdarı azaldılaraq həm oğlanlar, həm də qızlar üçün cəmi 6 saat 

verilmişdir. Ərazisində müharibə gedən bir ölkədə odlu əl silahları-

na və güllə atıcılığına ayrılan saatların miqdarı artırılmaq əvəzinə, 

əksinə hədsiz azaldılmışdır. Bu da orduya gənclərimizin savadsız 

gəlmələrinə, atəşkəs dövründə belə şəhidlər verməyimizə səbəb 

olur. Məşğələdə şagirdlərə patronun quruluşu, güllənin gilizdən ay-

rılma prinsipi (atəş zamanı barıtın alışması, yanma kamerasında 

yüksək təzyiqin alınması, bu təzyiq altında güllənin gilizdən ayrıl-

ması və s.), onun hərəkət sürəti və təcili, güllənin başlanğıc sürəti və 

enerjisi, silahlardan istifadə qaydası, silahların quruluşu (silahların 

hissələri formaca müxtəlif həndəsi fiqurlardır) və s. aydınlaşdırılır. 

Adlarından görünür ki, bu anlayışlar məktəblilərin fizikadan və 

riyaziyyatdan öyrəndikləri bu və ya digər biliklər ilə üzvi şəkildə 

bağlıdır. Həmin anlayışları şagirdlər ibtidai hərbi hazırlıq kursunda 

“Atəş hazırlığı” mövzusunun tədrisinə qədər ya riyaziyyat, ya da 

fizika kursundan sistemli şəkildə öyrənirdilər. ”Havada güllənin 

uçuşu “isə dərslikdə trayektoriyaların köməyilə izah olunur. Bu za-

man güllənin uçuş nöqtəsi, güllə lülədən çıxan zaman onun üfüqi 

istiqaməti, trayektoriyası, sərbəst düşməsi, onun təcili, havanın 
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müqavimət qüvvəsinin gülləyə əks təsiri, bilavasitə fizika dərsliklə-

rində də (7-ci sinif) məhz güllənin uçuşu timsalında aydınlaşdırılır. 

Fizika dərsliyində olduğu kimi, ibtidai hərbi hazırlıq dərsliyində də 

güllənin hərəkətinin izahı şagirdlərin nöqtə, düz xətt, bucaq, buca-

ğın ölçülməsi və qiyməti, başlanğıc sürətin konkret ədədi qiymətlə 

ifadəsi, əyriyə onun üzərində olan nöqtədən çəkilən toxunan düz 

xətt, trayektoriyaya düşmə nöqtəsində çəkilən toxunan düz xətlə 

silahın üfüqü arasındakı bucağın, yəni düşmə buçağının hesablan-

ması, əyrinin təpə nöqtəsi və s. kimi riyazi anlayışlara müraciət 

olunur. Bu isə imkan verirdi ki, “Atəş hazırlığı” mövzusunun tədrisi 

prosesində göstərilən fizika və riyazi anlayışlardan və bu anlayışlar-

la bağlı çalışmalardan daha səmərəli istifadə edilsin, məsələn, 

”Güllənin hərəkət trayektoriyasının tənliyini analitik üsulla (y=f(x) 

şəklində) yazın. Tənliyin alınmasının riyazi qaydasını izah edin”. 

7,62mm-k Kalaşnikov avtomatı və əl pulemyotu barədə məlu-

matlar verilərkən də şagirdlərin fizika və riyazi biliklərdən istifadə 

imkanları genişlənir. Bu imkanlar ilk növbədə əvvəlki dərsliklərin 

“7,62mm-lik avtomatlar” və “7,62mm-lik əl pulemyotları” mövzu-

larının və mövcud gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı dərsliyindəki 

“Silahlar və atıcılıq hazırlığı” bölməsinin məzmunundan da daha 

aydın görünür. Dərslikdə göstərildiyi kimi “atıcılıq hazırlığı – şəxsi 

heyətə döyüşdə mülki silahdan müxtəlif hədəfləri vurmaq üçün 

istifadə etmək üsullarının öyrədilməsinə deyilir” (60, s.123). Müəl-

lim və şagirdlərin hazırda istifadəsində olan dərsliyin atıcılıq hazır-

lığı bölməsi aşağıdakı məsələləri əhatə edir: silahların quruluşunun 

(maddi hissəsinin) öyrədilməsi; atışın əsaslarının, üsul və qaydala-

rının öyrədilməsi; əl qumbaraları atmağın üsul və qaydalarının öyrə-

dilməsi; hədəfləri tapmaq və onlara qədər məsafələri təyin etmək 

üsullarının öyrədilməsi; habelə, əməli surətdə atışın keçirilməsi. 

Bu məsələlərin izahına dərslikdə verilmiş mətnlərin məzmu-

nunda onluq kəsrlər və rəqəmlər, onların yazılışı və oxunuşu, uzun-

luq, uzunluq ölçü vahidləri, məsafənin onluq kəsrlərlə yazılışı və s. 

kimi hesabi və cəbri anlayışlarla bağlı hərbi məzmunlu çalışma-

lardan istifadə imkanları vardır. 7,62mm-lik Kalaşnikov avtomat və 
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pulemyotunun maddi hissələri isə formaca tamamilə həndəsi 

fiqurlardır. Ona görə də həmin hissələrin izahında fəza həndəsəsinə 

dair biliklərə, fəza fiqurlarına dair məsələlərə və onların hərbi 

biliklərlə bağlı həllinə istinad etmək mümkündür. 

Proqram və dərsliklərdə öyrədilməsi nəzərdə tutulan və fən-

lərarası əlaqələrin reallaşdırılmasına imkan verən əsas hərbi anlayış-

lardan biri də patronlardır. Proqramın tələbinə görə, şagirdlər patro-

nun quruluşunu, atəş açarkən onda gedən fizika proseslərini mənim-

səməlidirlər. Patron həm müxtəlif həndəsi formalı hissələrdən ibarət 

olduğundan, həm də atəş zamanı patron daxilində gedən yanma 

prosesinin fizika və kimya qanunlarına (o cümlədən, təzyiq, barıtın 

fiziki xassələri, qurğuşun və poladın fiziki və kimyəvi xassələri, itə-

ləyici qüvvə, qüvvənin paylanması və s.) tabe olduğundan istər hən-

dəsə, istər kimya, istərsə də fizika anlayışlarından səmərəli şəkildə 

istifadə etmək imkanı yaranır. 

Qumbaralarla tanışlıq zamanı şagirdlər öyrənirlər ki, patron-

larda olduğu kimi, əl qumbaralarının hissələri də müxtəlif həndəsi 

fiqurlar formasındadır. Qumbaranın atılması nəticəsində partlayış 

yaranır, partlayışın baş verməsi üçün əsas olan fizika prosesi onun 

daxilində yerləşən silindrin içərisində gedir. Silindrin daxilində por-

şen və yuxarı hissədə spiralvari yayla əlaqələndirilmiş zərbə mexa-

nizmi var (zərbə nəticəsində yay açılır). Qumbaranın partlamasında, 

bu mexanizm əsas rol oynayır. Belə ki, atılan qumbara müəyyən 

zərbə ilə yerə düşür. Zərbə nəticəsində yay açılır. Zərbə vuran ox-

vari hissə kapsula toxunur, partlayıcı maddə alışır və ani bir vaxtda 

partlayış əmələ gəlir. Bu əməliyyatlar isə fizikadan öyrədilən yayın 

gərilmə qüvvəsi, onun riyazi yolla hesablanmasına əsaslanır. Yayın 

gərilmə qüvvəsi (itələyici qüvvə) riyazi şəkildə ifadə olunmuş 

düsturlarla hesablanır. 

Əl qumbaralarının quruluşu və işləmə prinsipinin şagirdlərə 

izahı zamanı fizika və riyaziyyat fənlərindən verilən məlumatlara 

əsaslanmaq, bu məzmuna uyğun riyaziyyat və fizika məzmunlu hər-

bi çalışmalar hazırlamaq, onlardan əlaqəli şəkildə istifadə etmək 
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faydalıdır. Deyilənlər RQ-42 və F-1 əl qumbaraları ilə şagirdlərin 

tanış edilməsi prosesinə də aiddir. 

Fizika və riyazi biliklərdən istifadəyə daha çox imkan verən 

bölmələrdən biri də “Hərbi topoqrafiya”dır. Bu imkanlar “topoqrafi-

ya” anlayışına, ibtidai hərbi hazırlıq üzrə dərs vəsaitində verilən 

tərifdən də aydın görünür: “Topoqrafiya yer səthini həndəsi münasi-

bətdə və onu kağız üzərində təsvir etməklə plan və xəritə formasın-

da öyrənən elmdir” (59, s.277). Mövcud tədris proqramı və dərsli-

yin tələbinə görə “hərbi topoqrafiya ərazinin (yerin), relyefin öyrə-

nilməsi üsullarını, onun səmtinin təyin edilməsi və onunla yanaşı 

qarşıya çıxan başqa sualların araşdırılmasını, ordunun, döyüşün ni-

zamlı təşkilində yerin səmtinin qiymətləndirilməsini, topoqrafik 

xəritələrdən istifadə qaydalarını və müxtəlif hərbi tapşırıqların 

yerinə yetirilməsində təyyarə çəkilişlərindən istifadə qayda və üsul-

larını öyrədir” (60, s.162). Məlumdur ki, hərbi topoqrafiya elmi 

həndəsə, coğrafiya və astronomiya fənləri ilə çox sıx əlaqədardır. 

Bu fənlərin verdiyi biliklərdən istifadə etmədən hərbi topoqrafiyanı 

şagirdlərə düzgün və keyfiyyətli öyrətmək mümkün deyil. “Hərbi 

topoqrafiya” bölməsində məktəblilər kompası və ondan istifadə 

qaydasını da öyrənirlər. Onlar kompas vasitəsilə, cəhətləri təyin 

etməli və düşmənin yerləşmə məntəqəsini və yaxud, öz hərəkət 

istiqamətlərini cəhətlərə əsasən müəyyənləşdirməlidirlər. Kompasın 

quruluşu, onun işləmə prinsipi (yerin maqnit qüvvəsinə əsasən), 

kompasdan istifadə qaydası və kompasın köməyilə müxtəlif obyekt-

lərin yerləşmə koordinatlarının müəyyən edilməsi və s. kimi biliklər 

şagirdlərə həm fizika, həm də astronomiya kurslarında verilir. Kom-

pasın əsas hissələri isə müxtəlif həndəsi fiqurlar formasındadır. O, 

əks istiqamətli maqnit əqrəblərindən və üzərində dərəcələrlə bölgü-

ləri olan müstəvi şəkilli dairədən ibarətdir. Məktəblilərə riyaziyyat 

kursundan məlumdur ki, hər bir bölgünün neçə dərəcə qəbul edil-

məsinə (bucaq miqyas vahidinin seçilməsinə) əsasən bölgülər üzə-

rində rəqəmlər qoyulur. Bölgü vahidlərinin seçilməsindən asılı ol-

mayaraq isə tam çevrə 360
0
 olduğundan kompas üzərindəki bir tam 

dövrə də 360
o
-lik bölgü olmalıdır. Coğrafiya dərsliyinə də topoq-
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rafik xəritələr, onların tərtibi, riyazi yolla obyektlərin topoqrafik xə-

ritələrə köçürülməsi haqqında geniş məlumatlar salınmışdır. Hərbi 

topoqrafiya isə coğrafiyada verilən bu biliklər üzərində qurulur. Ona 

görə də, həm topoqrafik xəritələr və onların qurulması haqqında 

coğrafiya və riyaziyyat fənlərindən öyrədilən, həm də kompasın 

quruluşu və ondan istifadə qaydaları haqqında fizika, həndəsə, coğ-

rafiya və astranomiya fənlərindən alınan biliklərdən və bu biliklərlə 

bağlı çalışmalardan hərbi topoqrafiya üzrə materialların tədrisində 

daha əlverişli şəkildə istifadə etmək mümkündür. 

Proqrama uyğun olaraq, cəhətləri təyin etmək üçün günəş və 

saatdan da istifadə qaydaları haqqında şagirdlərə zəruri məlumatlar 

çatdırılır. Bu qaydaların özü isə bucaq, bucağın gözəyarı ölçülməsi, 

bucağın tənböləni kimi riyazi anlayışlarla sıx əlaqədardır. Ona görə 

həmin hərbi anlayışları həndəsə kursundan mənimsənilmiş biliklərlə 

daha sıx və keyfiyyətli şəkildə əlaqələndirmək; bu əlaqələri özündə 

saxlayan həndəsə məsələlərinə də müraciət etmək; məsələlərin səmə-

rəli həll üsullarına əsaslanmaq yerinə düşər. Hərbi topoqrafiya böl-

məsinin digər mövzuları da (azimut üzrə hərəkət, topoqrafik xəritə 

anlayışı, xəritədən istifadə) tamamilə həndəsə, cəbr, astronomiya, 

fizika və coğrafiya fənləri ilə sıx əlaqədə qurulduğundan həmin 

mövzulara uyğun olan məşğələlərin keçirilməsi zamanı şagirdlərin bu 

fənlərdən öyrəndikləri uyğun biliklərə və məzmunu bu bilikləri əhatə 

edən çalışmalara sistematik əsaslanmaq, onlardan səmərəli istifadəni 

təşkil etmək mümkündür: Məsələn, V sinif riyaziyyat dərsliyində 

verilən “İki müşahidəçi A və C nöqtələrində durmuşlar. Onların 

arasındakı məsafə 1200 m-dir. Onlar düşmən batareyası yerləşən ye-

rin istiqamətini müəyyən etdilər: BAC=45
o 
və BCA=65

o
 (Şəkil 144). 

1:20000 miqyasla plan düzəldərək A-dan B-yə qədər məsafəni tapın” 

(63, s.160) çalışması buna nümunə ola bilər. 

Beləliklə, şagirdlərin cəbr, fizika, riyaziyyat, coğrafiya, astro-

nomiya və s. ümumtəhsil fənnləri üzrə biliklərindən istifadəyə və bu 

biliklərlə bağlı hərbi məzmunlu çalışmaların tərtibinə və ondan 

istifadə edilməsinə mövcud proqram və dərsliklərdə imkan verən 

əsas bölmələr “Sıra təlimi”, “Əsgərin döyüşdə davranış qaydaları”, 
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“Silahlar və atıcılıq hazırlığı”, “Hərbi topoqrafiya” və “Mülki mü-

dafiə”dir. Məktəblilərə döyüşdə davranış qaydaları üzrə biliklərin 

verilməsində taktiki hazırlığın gücünə, quru qoşunları bölmələrinin 

əsas döyüş əməliyyatlarının xarakterinə, hücum (müdafiə və 

kəşfiyyat) zamanı əsgərə lazım olam bilik dairələrinə, tankla müba-

rizə priyomlarına, hərəkət edən düşmən təyyarə və vertolyotlarına 

avtomatdan atəş açma qaydalarına aid fizika və riyazi çalışmaları 

yerinə yetirməyi tapşırmaq olar (məsələn, “Tankın hündürlüyü 2,5-

m-dir. Qol tam açıldıqda tank şəhadət barmağı vasitəsilə örtülür. 

Tanka qədər olan məsafə nə qədərdir?”). 

“Silahlar və atıcılıq hazırlığı” bölməsində isə şagirdlər patronun 

quruluşuna, güllənin gilizdən ayrılma prosesinə, onun hərəkət sü-

rətinə və təcilinə, güllələrin (avtomat və pulemyotlar üçün) başlanğıc 

sürəti və enerjisinə, silahlardan atəş açma qaydalarına dair fizika və 

riyazi biliklərdən, həmçinin fizika və riyazi məzmunlu çalışmalardan, 

məsələlər və praktik tapşırıqlardan istifadə etmək mümkündür. 

Digər bölmələrin də analoji təhlilindən belə bir ümumi nəticə-

yə gəlinir ki, gənclərin çağırışaqədərki hərbi hazırlığı üzrə həm təd-

ris proqramında, həm də dərslikdə şagirdlərin digər ümumtəhsil fən-

ləri üzrə biliklərindən daha səmərəli istifadə etməyə, hərbi məzmun-

lu fizika və riyazi çalışmaların tərtibinə və onların həllindən təlim 

prosesində istifadəyə geniş imkan vardır. Güman edirik ki, bu 

imkanlardan səmərəli istifadə etmək həm gənclərin çağırışaqədərki 

hazırlığı fənninin, həm də fizika, riyaziyyat və s. fənlərin tədrisi 

keyfiyyətinin yüksəlməsinə müsbət təsir göstərməlidir. 

 

1.4. Mövzu baxımından metodik ədəbiyyatın təhlili 

 

Bildiyimiz kimi, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı fənni 

ümumtəhsil məktəblərimizdə hazırda tədris olunan əsas və xüsusi 

əhəmiyyət daşıyan fənlərdən biridir. Lakin digər tədris fənlərindən 

fərqli olaraq, bu fənn tədqiqatçılar tərəfindən az öyrənilmiş, fənnin 

tədrisi metodikası başqa fənlərə baxanda demək olar ki, işlənməmiş-

dir. Odur ki, fənnin tədrisi prosesinə aid olan ədəbiyyat azlıq təşkil 
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edir. Keçmiş ittifaq miqyasında ibtidai hərbi hazırlığın tədrisi 

prosesinə aid bir qrup ədəbiyyata rast gəliriksə, Azərbaycan dilində 

bu fənnin tədrisi metodikasına aid yalnız bir neçə metodik tövsiyəyə 

və jurnal (“Məktəbdə bədən tərbiyəsi” və 1993-cü ildən nəşr olunan 

və cəmi iki ildə altı nömrəsi çıxmış “Hərbi bilik” hərbi elmi-nəzəri 

publisistik jurnallardakı) məqaləsinə rast gəlmək mümkündür ki, 

bunlar da ibtidai hərbi hazırlıq məşğələləri üzrə qabaqcıl iş təcrübə-

sinin ümumiləşdirilməsinə aiddir. 

Son illərdə “Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual prob-

lemləri” adlı Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsində, Gən-

cə Dövlət Universitetinin, Respublika Təhsil Problemləri İnstitutu-

nun və Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin elmi əsərlərində gənc-

lərin çağırışaqədərki hazırlığı fənninin tədrisi ilə bağlı hərdənbir el-

mi məqalələrə təsadüf edilir. 

Həm keçmiş ittifaqda, həm də respublikamızda dərc olunmuş 

ədəbiyyatlar tədqiq olunan problemin, yəni gənclərin çağırışaqə-

dərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun digər ümumtəhsil 

fənlərilə əlaqəli tədrisi problemlərinin həlli vəziyyətini müəyyənləş-

dirmək baxımından geniş təhlil edilmişdir. Metodik ədəbiyyatın bir 

qismində şagirdlərin fizika və riyazi biliklərindən, digər qrupunda 

coğrafiya və astronomiyaya aid biliklərindən, bəzilərində isə əmək 

təliminə aid biliklərindən istifadə məsələlərinə rast gəlmək olur. 

İbtidai hərbi hazırlıq materiallarının fizika və riyaziyyat üzrə 

biliklərlə əlaqələndirilməsi, o cümlədən, riyazi və fizika məzmunlu 

hərbi çalışmalar və onlardan istifadə məsələsi metodiki ədəbiyyatın 

bir qismində geniş, bir qismində isə nisbətən az da olsa öz ifadəsini 

tapmışdır. 

Müəlliflərdən K.E.Şvidçenko və A.F.Laxin “İbtidai hərbi 

hazırlıq üzrə metodiki vəsait” əsərində göstərirlər ki “Hərbi hazırlıq 

məşğələlərində fənlərarası əlaqənin nəzərə alınması, məktəbdə hərbi 

işin daha möhkəm və dərin öyrədilməsi üçün vacib şərtdir” (43, 

s.7).
 
Daha sonra müəlliflər hərbi rəhbərə məsləhət görürlər ki, 

ibtidai hərbi hazırlıq üzrə bütün məşğələlərin keçirilməsi zamanı 

yuxarı sinif şagirdlərinin ümumtəhsil fənlərindən mənimsədikləri 
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biliklərdən müntəzəm istifadə etsinlər və bu fənləri, xüsusən tarix 

və təbiətşünaslıq, coğrafiya və bədən tərbiyəsini tədris edən müəl-

limlərlə, hərbi-texniki hazırlıq və mülki müdafiə bölməsində fizi-

kanı, kimyanı və digər texniki fənləri tədris edən müəllimlərlə sıx 

əlaqə saxlasınlar (43, s.7). Lakin bu əsərdə konkret olaraq digər 

ümumtəhsil fənləri ilə ibtidai hərbi hazırlıq fənlərinin əlaqəli tədrisi 

nümunələrinə toxunulmur və hərbi məşğələlərdə fizika və riyazi 

məzmunlu hərbi çalışmalardan istifadənin yolları araşdırılmır. 

A.M.Kuprin, A.N.Kovalenko, A.M.Morozov ibtidai hərbi 

hazırlıq məşğələlərinin riyaziyyatla əlaqələndirilməsinə geniş yer 

ayırmış və bunu “Topoqrafik hazırlığın metodikası” (44, s.23)
 
kita-

bında işıqlandırmışlar. Əsər hərbi topoqrafik məşğələlərin təşkilinə 

və onun daha keyfiyyətli keçirilməsinə xidmət göstərir. Kitab 7 

fəsildən ibarətdir ki, bu fəsillərin də hər birində fizika və riyazi 

məlumatlardan istifadə bu və ya digər dərəcədə öz əksini tapır. 

Məsələn, “Topoqrafik xəritələrin öyrədilməsində məşğələlərin keçi-

rilmə metodikası” fəslində müəlliflər qeyd edirlər ki, topoqrafik 

xəritələrin öyrədilməsi hərbi topoqrafiya fənninin başlıca bölmələ-

rindən biridir. O, aşağıdakı əsas mövzulardan ibarətdir: 

- Topoqrafik xəritələrin nomenklaturası və təsnifatı, onun 

həndəsi gücü;  

- xəritə üzərində ölçmə; 

- xəritədə obyektlərin yerləşmə vəziyyətinin təsviri; 

- xəritədə relyeflərin təsviri. 

Əsərdə göstərilir ki, bu mövzunun öyrədilməsi prosesində to-

poqrafik xəritələr proyeksiya, ölçü və digər riyazi anlayışlarla əla-

qəli şəkildə mənimsədilməlidir. Müəlliflər məsləһət görürlər ki, 

1:25000 miqyasla tərtib olunmuş xəritələrdə məsafənin ölçülməsi 

zamanı əvvəlcə miqyas və onların xəritədə rolu aydınlaşdırılmalı, 

mustəqil tapşırıqlar formasında digər xəritələrin miqyası bu miqyas-

la müqayisə etdirilməlidir. Yalnız bundan sonra 1 km və bundan 

çox olan məsafələrin xəritədə ölçülməsi işinə başlamaq olar. Bu 

zaman məsafələrin xəritədə ölçülməsi zamanı yol verilən orta xətanı 
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һesablamağı tələb edən tapşırıqların verilməsi və onun aşağıdakı 

riyazi düsturla һesablanması məqsədə uyğun һesab edilir. 

n

Δ...ΔΔ
Δ

n21

or


  

Burada 1, 2, …, n-lər xəritədə iki nöqtə arasında olan 

dəqiq məsafə ilə ölçmə zamanı alınan məsafələrin fərqidir. n-isə 

ölçmənin sayıdır. Xəritədə məsafələrin xətkeş vasitəsilə ölçül-

məsində isə müəlliflər belə bir yol təklif edirlər: 1:100 000 miqyaslı 

xəritədə millimetrlərlə ölçülən məsafə (məsafəni göstərən ədəd) 

vurulur 100-ə və nəticədə һəqiqi məsafə alınır və bu məsafə 

metrlərlə ifadə olunur. Məsələn, xəritədə məsafə 72 mm-dirsə, onda 

yer üzərində olan һəqiqi məsafə 72∙100 = 7200m olacaqdır. Daһa 

sonra məsləһət görulür ki, müxtəlif miqyaslı xəritələr üzərində 

məsafələrin ölçülməsi daһa əlverişli һesablama priyomlarının tətbi-

qi vasitəsilə aparılsın. Bu priyomlardan biri ondan ibarətdir ki, əgər 

topoqrafik xəritələr 1:50000 və 1:200000 miqyaslıdırsa, onda milli-

metrlərlə ölçülən məsafə birinci xəritələr üçün yarıya bölünür, ikinci 

xəritələr üçün isə iki dəfə artırılır (yəni 2-yə vurulur). Bu yolla 

alınan nəticələr 100-ə vurulur və yer uzərindəki һəqiqi məsafə 

һesablanır. Məsələn, 1:50000 miqyaslı xəritədə məsafə 93 mm-ə 

bərabərdirsə, onda xəritədəki һəmin məsafə yer üzərində olan һəqiqi 

4650 m məsafəyə (93:2∙100=4650 m) uyğun gələcəkdir. 1:200000 

miqyaslı xəritə üzərindəki 93 mm məsafəyə isə yer üzərində 18600 

m-k (93∙2∙100 = 18600) һəqiqi məsafə uyğun olacaqdır. 

Müəlliflər bütün vəsait boyu riyazi anlayışlardan və tapşırıq-

lardan muntəzəm istifadə edir, һər bir һərbi anlayışı riyazi qayda və 

qanunlara əsaslanaraq aydınlaşdırmağa daһa çox meyl göstərirlər. 

Əsərdə adları çəkilən əsas riyazi anlayışlar bunlardır: müxtəlif 

һəndəsi fiqurlar, onların quruluşu və ölçüləri, һəndəsədə və fizikada 

istifadə olunan müxtəlif ölçü vahidləri (mm, sm, m, km, 
san

km
, 

san

m
, 

m
2
 , sm

2
 və s), təqribi qiymət, ədədi orta, ədədin mütləq qiyməti, 

hesabi kök, hesab əməlləri və onların yerinə yetirilmə ardıcıllığı, 

kəsr, tamdən kəsrin çıxılması, sonlu cəm, onun rəmzi işarəsi və s. 
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Müxtəlif naviqasiya aparatlarından istifadə etmənin öyrədilməsi 

zamanı da riyazi düsturlara əsaslanılır. Aparaturada direksion 

bucağı 0030αor  busA düsturu ilə (səh. 94) hesablanır. 

Ümumiyyətlə, vəsaitdə qiymətli fikirlər çoxdur və onlardan 

ibtidai hərbi hazırlıq məşğələlərinin məzmununa uyğun fizika və ri-

yazi tapşırıqların tərtibi və həlli metodikasının hazırlanması zamanı 

istifadə etmək əlverişlidir. Lakin əsər Ali hərbi məktəblərdə zabit-

lərin hazırlanmasına kömək məqsədilə yazılmışdır. Ona görə də 

burada ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai hərbi hazırlıq və riyaziyyat 

kursları üzrə tədris proqramları və dərsliklərinin məzmunu, eləcə də 

şagirdlərin riyaziyyat üzrə bilik səviyyələri nəzərə alınmamışdır. 

Bundan başqa, vəsaitdə öz əksini tapan fizika və riyazi məzmunlu 

hərbi çalışmaların həlli metodikasını da qeydsiz-şərtsiz orta məktəb-

lərə tətbiq etmək olmaz. 

Məktəb fizika və riyaziyyat kursu ilə ibtidai hərbi hazırlıq 

məşğələlərinin əlaqələndirilməsinə dair respublikada elmi-tədqiqat 

işləri hələ 1943-cü ildə aparılmış və dövrü üçün çox əhəmiyyətli 

nəticələr alınmışdır. Bu sahədə professorlardan A.Q.Abaszadənin və 

B.Q.Pobedinskinin tədqiqatları xüsusilə diqqəti cəlb edir. 

A.Q.Abaszadənin “Fizika təlimində hərbi texnika elementləri” (64) 

adlı iki hissəli kitabı Sovet İttifaqının faşist Almaniyası ilə apardığı 

azadlıq müharibəsi dövründə yazılmış və nəşr olunaraq məktəbləri-

mizə çatdırılmışdır. Əsəri öz dövrü üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan 

metodik vəsait hesab etmək olar. Burada müəllif fizika dərslərini 

ölkə müdafiəsilə əlaqələndirmənin elmi əsaslarını göstərmiş və 

"Hərbi texnika nümunələrinin fizikası"nı işləmişdir. Əsər "Mexani-

ka", "İstilik", "Elektrik" və "Optika" adlanan 4 bölmədən ibarətdir. 

"Mexanika" bölməsində müəllif qeyd edir ki, təzyiq haqqında 

məlumat verilərkən, yaxşı olar ki, zirehli avtomobillərin və tankın 

yerə və qarşıdakı maneəyə etdiyi təzyiq, düşmən tankı ilə mübarizə 

üsulu şagirdlərə aydınlaşdırılsın. Müəllif bu işin metodikasını da 

vermiş və fizikadan məsələ həlli prosesində bunları həyata keçir-

mənin yollarını göstərmişdir. 
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Əsərdə atmosfer təzyiqi, maye və qaz içərisində olan cismə 

təsir edən qüvvələr, mexaniki hərəkət, bərabərsürətli hərəkət, inersi-

ya, sürtünmə qüvvəsi, qüvvənin gördüyü iş, enerji və s. kimi fizi-

kaya dair anlayışların səmərəli tədris olunması məqsədilə, müəllif 

bir sıra tövsiyələr irəli sürür, həmin anlayışlarla bağlı olan hərbi an-

layışların məzmununu və onun öyrədilmə yollarını göstərir. Kitabın 

"İstilik", "Elektrik" və "Optika" bölmələrində də hərbiyə dair müva-

fiq bilik və bacarıqların məzmunu və tədrisi metodikası verilir. 

Ümumiyyətlə, tədqiq olunan problem baxımından yanaşdıqda onu 

demək olar ki, əsər respublikada fizika və hərbi biliklərin əlaqələn-

dirilməsinə həsr edilmiş ilk kitabdır və fizika dərslərində şagirdlərə 

hərbi bilikləri mənimsətməyə xidmət göstərən əhəmiyyətli metodik 

vəsaitdir. Kitabın nəşrindən 70 ildən artıq bir dövr keçməsinə bax-

mayaraq o, öz dəyərini itirməmişdir. Vəsait fizika və ibtidai hərbi 

hazırlıq fənlərinin əlaqəli tədrisi ilə bağlı tədqiqatçılara indi də 

lazımi istiqamət verə bilər. 

Hazırki orta məktəb fizika proqramı və dərslikləri 1942-ci il 

proqramı və dərsliyindən həm məzmun, həm də saatların miqdarına 

görə əsaslı surətdə fərqlənir. Kitab isə 1942-ci il fizika proqramı və 

dərsliyi əsasında yazılmışdır. Ona görə də irəli sürülən metodiki 

göstərişləri hazırda olduğu kimi fizika təliminə tətbiq etmək müm-

kün deyil. 

Ən başlıcası isə, tədqiqatda müəllifin əsas məqsədi orta mək-

təb fizika kursunun tədrisi prosesində şagirdləri ölkə müdafiəsinə 

hazırlamaqdan ibarət olmuşdur. 

Bizim tədqiqatda isə, əsas məqsəd məktəbliləri gənclərin çağı-

rışaqədərki hərbi hazırlığı məşğələlərində ümumtəhsil fənnləri üzrə 

biliklərdən istifadəyə, müasir hərbi anlayışların məzmununa uyğun 

fizika və riyazi tapşırıqların tərtibinə və həllinə daha səmərəli hazır-

lamaqdır. 

Prof. B.Q.Pobedinski “Hərbi topoqrafiyanın əsas məsələləri-

nin öyrənilməsinə orta məktəb rəsmxət və matematika kursunun tət-

biqi” (Bakı, Azərnəşr, 1942) adlı kitabçasında hərbi işin əsasla-rının 

öyrədilməsi zamanı bu məsələni qismən həll etmiş, hərbi topoqrafi-
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ya ilə tanışlıq zamanı şagirdlərin həndəsə və rəsmxət fənlərindən 

aldıqları biliklərdən istifadə məsələsinə toxunmuşdur. Müəllif məs-

ləhət bilir ki, «Hərbi texnika məsələlərinin bir qismi əsas predmetlə-

rin (rəsmxət, qeometriya), həmçinin azaltmamaq və əsas məqsədlə-

rini dəyişməmək şərtilə bu predmetlərə daxil edilə bilər, bir qismi 

də matematika dərnəklərində keçilə bilər» (65, s.3). Bundan başqa 

o, istifadə etdiyi riyazi biliklərin məzmununu və bunu necə keçmək 

lazım olduğunu da araşdırır (65, s.4). Müəllif şagirdlərin rəsmxət və 

həndəsə fənlərindən öyrəndikləri aşağıdakı materiallarla əlaqədar 

olaraq hərbi topoqrafiyanın öyrədilməsini belə təklif edir: 

a) masştab; 

b) ədədi, xətti en və normal masştablar; 

v) ədədi masştabdan xətti masştaba və tərsinə keçmək; 

q) karta masştablarını bir xətti ölçü sistemindən başqasına 

keçirmək; 

ğ)  karta masştabını təyin etmək; 

d) yerölçmə planlarının çəkilməsi üçun qəbul edilmiş əsas 

şərti işarələri çəkmək; 

e) masştabı dəyişmək və ən çox tipik şərti işarələri qeyd et-

məklə yer parçası planının surətini köçürmək. Çertyoju tuş ilə 

çəkmək və rəngləmək; 

ə) planda ədədləri qeyd etməklə hundürlükləri və dəyişikliklə-

ri işarə etmənin qaydaları (65, s.4). 

Müəllif bu məsələlərin həp birinin rəsmxət dərsində hərbi 

topoqrafiya ilə sıx əlaqədar öyrənilməsi qaydasını da göstərir. Lakin 

bu əsər də Sovet İttifaqı ilə Faşist Almaniyası arasındakı müharibə 

dövründə yazılmışdır. Ona görə də yalnız 1940-ci illərdəki riyaziy-

yat və rəsmxət proqramlarının materialları və məzmunu, onlara 

təlim prosesində verilən saatların miqdarı nəzərə alınmışdır. Meto-

dika da bütün buna əsasən hazırlanmışdır. O vaxtkı riyaziyyat və 

rəsmxət proqramları hazırkı proqramlardan keyfiyyət və formaca 

fərqləndiyindən həmin metodika bu gün ozünü doğrultmur. Həmçi-

nin prof. B.Q.Pobedinski müharibə illərində hərbi topoqrafiyanın 

riyaziyyat və rəsmxət dərslərində öyrədilməsi məsələlərindən da-
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nışır. Müəllif o vaxtkı hərbi dərslərin keçilməsi prosesinə nüfuz et-

məmiş və bu məşğələlərin təşkili zamanı məktəblilərin riyazi bilik-

lərindən və riyazi məzmunlu çalışmalardan istifadə yollarını araşdır-

mamışdır. 

Fənlərarası əlaqə probleminə A.A.İbrahimbəyli də toxunmuş, 

hərbi məşğələlərin məzmunu ilə digər tədris fənlərinin, xüsusən ana 

dili, tarix, riyaziyyat, fizika, coğrafiya və s. fənlərin əlaqəsinin 

mümkünlüyünü və onun əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmişdir (66, 

s.5). Lakin müəllif riyazi çalışmalardan ibtidai hərbi hazırlıq məşğə-

lələrində istafadənin yerini, məzmununu, onun sistemini və həlli 

metodikasını hazırlamamışdır. 

XX əsrin 70-90-cı illərində respublikamızda yeniyetmə gənc-

lərin ordu sıralarında hərbi xidmətə hazırlanmasının müxtəlif prob-

lemlərinin tədqiqi professor Xəlil Qənimət oğlu Fətəliyevin adı ilə 

bağlıdır. Bu problemlər alimin həm ozü, həm də onun rəhbərliyi 

altında işləmiş yetirmələri tərəfindən geniş tədqiq olunmuşdur. 

“Orta ümumtəhsil məktəblərində hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin 

nəzəriyyə və praktikası” mövzusundakı doktorluq dissertasiyasında, 

həmçinin eyni mövzüda nəşr etdirdiyi kitabında (68) müəllif hərbi-

vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin məzmunu, məktəblərdə aparılmasının 

forma və metodlarını, onun elmi-pedaqoji əsaslarını, məktəblilərin 

hərbi xidmətə hazırlanmasının forma və məzmununu kommunist 

ideologiyası baxımından müəyyənləşdirmişdir. Prof. X.Q.Fətəliyev 

“Məktəbdə hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi” (Bakı, 1987) adlı digər 

əsərində hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin əhəmiyyəti və vəzifələri-

ni, fəlsəfi, pedaqoji və psixoloji əsaslarını, bu işin təşkilinin forma, 

prinsip və üsullarını, həmçinin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində 

hərbi rəhbərin işinin əsas istiqamətlərini tamam yeni formada peda-

qoji elmə gətirmişdir. Qeyd etdiyimiz əsərin “İctimai-humanitar 

fənlərdə hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi” sərlövhəli bölməsində orta 

umumtəhsil məktəblərinin humanitar, o cumlədən I-II-III siniflərin 

ana dili, rus dili, VIII-X siniflərin ədəbiyyat, tarix, musiqi fənləri 

üzrə dərsliklərdə verilən materiallar mövzu baxımından araşdırılıb, 

geniş təhlil olunub və bu fənlərin tədrisi zamanı şagirdlərin hərbi-
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vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin təşkili göstərilib. Müəllifin çoxsaylı 

elmi məqalələrində də bu problem özünün geniş və hərtərəfli həllini 

tapıb. Bu əsərlərdə aparılan ümumiləşdirmədən və işin təşkilinin 

pedaqoji və metodiki prinsiplərindən humanitar fənlərin tədrisi 

prosesində istifadə etmək faydalıdır. Prof. X.Q.Fətəliyevin rəhbərlik 

və opponentlik etdiyi bir çox dissertasiya əsərlərində (69) də mək-

təblərdə hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin çoxşaxəli problemləri 

müvəffəqiyyətlə həll edilmişdir.  

Göründüyü kimi, hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi istiqamətində 

nəzərdən keçirdiyimiz bütün bu tədqiqat əsərləri qarşımıza qoydu-

ğumuz problemə, yəni gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai 

hərbi hazırlıq) kursunun ümumtəhsil fənlərilə əlaqəli tədrisi proble-

minə nisbətən yaxın tədqiqat işləridir. Ona görə də ibtidai hərbi 

hazırlıq kursunun fizika, kimya, riyaziyyat, coğrafiya və s. fənlərlə 

qarşılıqlı əlaqəli tədrisi probleminin həlli zamanı yeri gəldikcə 

onlardan istifadə etmək zəruriyyəti yaranır. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai hərbi hazırlıq) 

məşğələlərində fənlərarası əlaqənin nəzərə alınmasına “Hərbi to-

poqrafiya üzrə metodik məsləhətlər” (70) kitabçasında da diqqət ye-

tirilir. Kitabçada göstərilir ki, hərbi rəhbər “Hərbi topoqrafiyanın 

öyrədilməsi məsələsinin muvəffəqiyyətlə həllinə yalnız bütün məş-

ğələlərin coğrafiya fənni ilə olan əlaqəsindən düzgün istifadə et-

məklə nail ola bilər. Ona görə də hərbi rəhbər 5, 7, 9, 10-cu siniflə-

rin coğrafiya proqramı ilə yaxından tanış olmalı və coğrafiya müəl-

limi ilə sıx əlaqə saxlamalıdır (70, s.4). Bundan əlavə, qeyd edilir 

ki, “hərbi topoqrafiya məşğələləri üçün hər bir şagirdin planşeti, 

kompası, vizir xətkeşi, transportiri, karandaşı və tədris xəritəsi 

olmalıdır” (70, s.3). Bu alətlərdən planşet, vizir xətkeşi, transportir 

həndəsədən, kompas fizika və astronomiyadan, tədris xəritəsi isə 

tarix və coğrafiyadan şagirdlərə daha yaxşı məlumdur. Hərbi topoq-

rafiyanın tədrisi prosesində isə həmin alətlərdən istifadə zamanı 

məktəblilərin bu alətlərlə əlaqədar astronomiya, həndəsə, tarix və 

coğrafiyadan öyrəndikləri biliklərə əsəslanmamaq olmaz. Ona görə 

də, müəllifin qeyd etdiyi kimi, hərbi rəhbər hərbi topoqrafik 
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məşğələlərin yalnız coğrafiya fənni ilə deyil, həmçinin həndəsə, 

fizika, astronomiya və tarix fənləri ilə əlaqəsinə də geniş yer vermə-

li, lazım gəldikdə şagirdlərin bu fənlərdən qazandıqları biliklərdən 

istifadə etməlidir. 

1979-cu ildə Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyinin 

nəşr etdiyi «Atəş hazırlığı üzrə məşğələlərin təşkili və keçirilməsi 

üçün metodik tövsiyələr» kitabçasında müəllif, polkovnik E.Q.Rüs-

təmov da hərbi hazırlıq dərslərində fənlərarası əlaqənin rolunu 

yüksək qiymətləndirir və şagirdlərin riyazi biliklərindən geniş istifa-

dəni məqsədəuyğun hesab edir. O, «Odlu əl silahlarından atəş 

açmanın əsasları» mövzusunun plan-konspektini verir, güllənin 

başlanğıc sürətinin və lülədə güllənin hərəkətinin öyrədilməsinə 10 

dəqiqə vaxt ayırmağı lazım bilir. Müəllif bu anlayışı şagirdlərin 

fizika və riyaziyyatdan yiyələndikləri biliklərə əsaslanaraq aydınlaş-

dırır. O, hazırlıq üzrə məşğələdə belə bir məzmunun verilməsini 

məqsədəuyğun sayır: Güllənin ilk anda hərəkətə başlayarkən əldə 

etdiyi sürət onun başlanğıc sürəti adlanır. Güllənin başlanğıc sürəti 

saniyədə metrlərlə (m/san) ölçülur. AKM silahları üzrə başlanğıc 

sürət 715 m/san-yə, TOZ-8 və TOZ-12 silahları üçün isə 310 m/sa-

niyəyə bərabərdir (71, s.8). Müəllif göstərir ki, güllənin başlanğıc 

sürəti bir neçə amildən asılıdır. Özu də bu asılılıq funksional asılı-

lıqdır. Başlanğıc sürətin dəyişməsindən asılı olaraq, güllənin uzaq-

lığa uçma məsafəsi, düzünə atəşin uzaqlığı dəyişir. Eyni zamanda 

kənardan edilən təsirlərin nəticəsində güllə öz hərəkət sürətini və 

irəliyə hərəkət istiqamətini dəyişir. E.Q.Rustəmov bu asılılıqları 

məşğələlərin keçirilməsi zamanı nəzərə almağı və onu şagirdlərə 

mənimsətməyi məsləhət görür. Kitabçada güllənin başlanğıc enerji-

sini də hesablamağı məktəblilərə öyrətməyin metodikasına toxu-

nulur. Qeyd olunur ki, lülədən çıxan zaman güllənin malik olduğu 

enerji onun başlanğıc enerjisi adlanır. Uçan güllə bu enerjini öz 

hərəkəti nəticəsində əldə etdiyindən o, kinetik enerjidir və həmin 

enerji aşağıdakı dusturla hesablanır: 

2

mV
E

2
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Burada, m (güllənin kütləsi)=
g

q
; q - güllənin çəkisi,  

g - sərbəstdüşmə təcilidir: 
2san

m
9,8g   

Buradan görunür ki, güllənin lülədə hərəkəti müntəzəm artan, 

lakin lülədən çıxandan sonra əksinə, tədricən (muntəzəm) azalan 

hərəkətdir (71, s.9). Beləliklə, «Güllənin başlanğıc sürəti və onun 

lülədə hərəkəti» ilə tanışlıq zamanı şagirdlərin fizika və riyaziyyat-

dan qazandıqları biliklərə müraciət olunur. Həmin biliklər əsas 

etibarilə məktəblilərin fizika fənni üzrə artan və azalan hərəkət, 

başlanğıc sürət, sürtünmə qüvvəsi (lülənin divarlarına), muqavimət 

qüvvəsi (güllə lülədən çıxandan sonra havanın müqavimət qüvvəsi 

ilə rastlaşır), cismin kütləsi, çəkisi, kinetik enerjisi, sərbəstdüşmə 

təcili, onun ədədi qiyməti (9,8 m/san
2
); riyaziyyat fənni üzrə isə düz 

və tərs mütənasib asılılıqlar, adi kəsrlərlə ifadə olunmuş bərabərlik-

lər, onun xassələri, onluq kəsrlər, bucaq, bucağın dərəcələrlə ölçül-

məsi (məsələn, 15-ci səhifədə), ədədin qüvvəti və s. kimi anlayışlar-

dan ibarətdir. Tədqiq olunan məsələ baxımından müəllifin bu işini 

müsbət qiymətləndirmək olar və yeri gəldikcə ondan istifadə etmək 

lazım gələcəkdir. Lakin bütün bunlarla yanaşı göstərməliyik ki, 

əsərdə ibtidai hərbi hazırlıq məşğələlərində fizika və riyaziyyatdan 

əldə olunmuş biliklərə əsaslanmaq məsələsini işləmək konkret 

şəkildə qarşıya məqsəd qoyulmadığından müəllif problemin həllinə 

ötəri toxunmuş, problem öz konkret həllini tapmamışdır. 

Hərbi biliklərin öyrədilməsi məqsədi ilə fənlərarası əlaqələrin 

nəzərə alınması problemi görkəmli kimyaçı, alim-pedaqoq İ.C.Al-

verdiyevin də tədqiqat obyekti olmuşdur. Onun “Pedaqoji universi-

tetlərdə kimyanın tədrisində hərbi biliklərin verilməsi” adlı disserta-

siyası (32), “Kimyadan müstəqil işlərin təşkilində tələbələrə hərbi-

vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması” adlı monoqrafiyası (33) son 

illərdə fənlərarası əlaqə probleminin həllinə həsr olunmuş ən dəyərli 

elmi-tədqiqat işləridir. Müəllif kimya kursunun hərbi hazırlıq kursu 

ilə əlaqəli tədrisi imkanlarını, kurslararası qarşılıqlı əlaqənin təşkili 

və həyata keçirilməsi yollarını; kimya kursu üzrə dərnək məşğələlə-
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rində hərbi biliklərin verilməsi metodikasını; kimya kursu üzrə eks-

kursiyalar zamanı hərbi biliklərin öyrədilməsi metodikası; tələbələ-

rin orta məktəblərdə hərbi işlər üzrə keçirəcəyi tədbirlərin təşkilinə 

hazırlanması işinin metodik sistemini müəyyənləşdirmişdir. Təqdi-

rəlayiq haldır ki, İ.C.Alverdiyev orta məktəb kimya kursunun məz-

mununa aşağıdakıları daxil etməyi və mülki müdafiə üzrə hərbi 

biliklərin verilməsini bu məzmunla əlaqələndirməyi məqsədə uyğun 

sayır: “Atom bombaları iki tiplidir: atom və hidrogen bombaları. 

Atom bombaları U
235

 ilə Pu
239

 izotoplarının parçalanmasından ayrı-

lan enerjiyə əsaslanır. Hidrogen bombaları isə termonüvə reaksiya-

larına əsaslanır. Bunun iki növü vardır: 

1. Maye halında deyterium ilə tritiumun qarşılıqlı nüvə reak-

siyası: 

1H
2 

+ 1H
3 

= 2He
4
 + 0n

1 
(10

8 
kkal./mol) 

2.   Li
6 

+ 1H
2
2He

4 
+ 0n

1 
(5∙10

8
 kkal./mol) 

 Li
7 

+ 1H
2
 2He

4 
+ 0n

1 
(3∙10

8
 kkal./mol) 

Hidrogen bombasında detenator rolunu adi uran və ya plu-

tonium bombası oynayır. Bombanın partlayışı saniyənin milyonda 

biri ərzində baş verir və mərkəzində 10-20 milyon dərəcə istilik 

əmələ gətirir. Nüvə silahı müasir dövrün ən dağıdıcı silahı hesab 

olunur” (32, s.146). 

Onun fikrincə kimyanın tədrisi prosesində tələbələrə hərbi 

biliklərin öyrədilməsini aşağıdakı istiqamətlərdə aparmaq daha 

məqsədəmüvafiqdir: pirotexnikada hərbi məqsədlər üçün istifadə 

edilən maddələrin öyrədilməsi; atom, neytron, istilik-nüvə silahları-

nın təsiredici amillərinin, onlardan fərdi və kimyəvi mühafizə qay-

daları ilə tələbələrin tanış edilməsi (32, s. 125). 

Göründüyü kimi, İ.C.Alverdiyevin elmi-nəzəri ideyaları orta 

məktəblərdə də kimyanın hərbi biliklərlə əlaqəli tədrisi baxımından 

çox böyük nəzəri və əməli əhəmiyyət daşıyır. 

Gəncə Dövlət Universitetinin Gənclərin çağırışaqədərki hazır-

lığı və mülki müdafiə kafedrasının müdiri, dos. Ələddin Hətəm oğlu 

Məmmədov tərəfindən fənlərarası əlaqə problemi ilə bağlı uzun 

müddətdir ki, həm özü, həm də onun rəhbərliyi altında kafedranın 
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bir neçə əməkdaşı tərəfindən əsaslı tədqiqatlar aparılır. Gənclərin 

çağırışaqədərki hazırlığı və mülki müdafiə fənninin tədrisi sa-

həsində fundamental nəticələr əldə etmiş, istedadlı alimin “İbtidai 

hərbi hazırlıq kursunun ümumtəhsil fənləri ilə əlaqəli tədrisinə dair” 

(Bakı, 1998), “Fizikanın mülki müdafiə üzrə anlayışların izahında 

yerı” (Bakı, 1999), “İbtidai hərbi hazırlıq dərslərində fənlərarası 

əlaqə” (Bakı, 2000), “Kəşfiyyata dair hərbi biliklərin öyrədilmə-

sində fənlərarası əlaqədən istifadə” (Bakı, 2007), “Gənclərin çağırı-

şaqədərki hazırlığı üzrə keçilən dərslərin forma və metodları, onla-

rın təşkilinə qoyulan tələblər” (Gəncə, 2010) adlı məqalələri tədqiq 

etdiyimiz problem baxımından çox dəyərli elmi-pedaqoji material-

lardır, tədqiqatımızda müəyyən qədər həmin materiallara müraciət 

olunmuşdur.  

Tədqiq olunan problemlə bağlı Respublikamızda aparılmış 

elmi-tədqiqat işlərindən biri də müəllifin (prof. Ş.T. Tağıyevin) elmi 

rəhbərliyi ilə Q.B. Bəylərovun yazdığı və uğurla müdafiə etdiyi dis-

sertasiya əsəridir (94). Müəllif “Orta məktəb fizika kursunun ibtidai 

hərbi hazırlıq fənni ilə əlaqəli tədrisi problemi” adlı dissertasiya 

əsərində problemin elmi-redaqoji və psixoloji əsaslarına aydınlıq 

gətirmiş, fizikanın tədrisində fənlərarası əlaqə prinsipinin tətbiqinə 

verilən didaktik tələbləri yeni təkliflərlə zənginləşdirmiş, fizikanın 

problem baxımından tədrisi təcrübəsini təhlil eərək ümumiləşdir-

mişdir. O, fizikadan təlim prosesində hərbi texniki xarakterli nəzəri 

materialların və məsələlərin verilməsi metodikasını ilk dəfə olaraq 

belə geniş işləmişdir. Şübhəsiz ki, Q.B. Bəylərovun bu tədqiqat işi 

nəzəri və praktik əhəmiyyət kəsb etməklə bərabər, pedaqoji nəzəriy-

yəni zənginləşdirməklə bərabər, həm də şagirdlərin hərbi vətənpər-

vərlik tərbiyəsinin təşkili istiqamətində mühüm rol oynayır. Müəlli-

fin əsas ideyaları fizikanın tədrisi prosesi ilə bağlı olduğundan əks 

əlaqə tədqiqata cəlb olunmayıb, hərbi materialların tədrisində fizika 

fənnindən istifadənin imkan və yolları araşdırılmamışdır.  

İbtidai hərbi hazırlıq fənninin digər tədris fənlərilə əlaqəli təd-

risi problemi ilə bu və ya digər dərəcədə bağlı olan ədəbiyyatlara 

keçmiş İttifaqın bir sıra respublikalarının nəşrlərində də rast gəlmək 
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mümkündür. Belə ki, Estoniyada çıxan «Nıukoqude kool» (Sovet-

skaya şkola) jurnalında dərc olunan “İbtidai hərbi hazırlıq dərslə-

rində fənlərarası əlaqə” (22) adlı məqalə buna nümunədir. Məqalə 

müəllifləri fənlərarası əlaqə ilə bağlı hərbi rəhbərin fəaliyyətinin 

aşağıdakı cəhətlərin üstünlük verməyi görürlər: 1. Hərbi rəhbərin di-

gər tədris fənn muəllimlərilə əməkdaşlığı və təlim prosesində onla-

rın əlaqəli fəaliyyətinin kordinə olunması; 2. Hərbi rəhbərin digər 

tədris fənləri üzrə bilikləri, o cümlədən fizika, riyaziyyat, tarix, kim-

ya, ədəbiyyat və s. üzrə məlumatları geniş və əhatəli olmalıdır. Şa-

girdlərin ixtiyarına verilən ədəbiyyat onların biliklərini tamamlama-

lıdır. 

Daha sonra müəlliflər Tallin şəhəri 32 saylı orta məktəbdə 

çalışan V.Dımovun iş tərcübəsinə əsaslanaraq göstərirlər ki, hərbi 

rəhbər güllənin başlanğıc sürətini və atəş prosesini başa salarkən 

nəinki Nyutonun ikinci qanununun F = ma düsturundan istifadə 

edir, həm də tarixi nümunələr gətirir. (Bismark artilleriyasının 35-

40 km-dən Pariji, hitlerçilərin Qatçində qurulan uzaqvuran toplarla 

Leninqradı dağıdıcı atəşlərə tutması və s). 
2

gt
H

2

 fizika düsturu 

vasitəsilə (g-sərbəstdüşmə təcili, t-zamandır) atıcı silahlarla nişanal-

manın əhəmiyyətini aydınlaşdırır. Sonra hərbi rəhbərin xahişi ilə 

fizika müəllimi dərsdə iştirak edir, onun köməyi ilə fizika qanunları 

və hərbi anlayışlar əlaqəli şərh edilir. 

Nəzərdən keçirdiyimiz problem baxımından bu fikirlər təqdi-

rəlayiqdir. Lakin müəlliflər hərbi məşğələlərin mövzusuna uyğun 

şagirdlərin fizika və riyazi biliklərindən istifadə metodikasına, habe-

lə fizika və riyazi məzmunlu hərbi çalışmaların tərtibinə və onlardan 

ibtidai hərbi hazırlıq dərslərində istifadənin səmərəli yollarına səthi 

toxunmaqla kifayətlənmişlər. Bundan başqa, vacibliyini qeyd etdik-

ləri çalışmalardan birini belə nümunə göstərmir, çalışmalar tərti-

binin metodikasını açmırlar. 

“İbtidai hərbi hazırlıq fənni üzrə tədris-metodik vəsait” adlı 

kitabda bir neçə belə çalışmaya rast gəlinir: “Radiasiya dərəcəsi 50 

r/s-dir. Müdafiəsiz adam zəhərlənmə zonasında təxminən 1 saat 
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qalır. Bu müddət ərzində radiasiyanın səviyyəsi dəyişməz qalarsa, o 

neçə radian radioaktiv şüa qəbul etmiş olur?” (72, s.222). Lakin belə 

xarakterli çalışmalər vəsaitdə bir-iki saydadır. Digər metodik ədə-

biyyatda (73) fizika və riyazi məzmunlu hərbi çalışmalara tez-tez 

rast gəlinir. Lakin bunların yalnız bir neçəsi ibtidai hərbi hazırlıq 

fənninin məzmumuna uyğundur. Ona görə də tədqiq olunan məsə-

lənin həllinə cavab verə bilmir. 

İbtidai hərbi hazırlıq kursunun ümumtəhsil fənlərilə əlaqə-

lərinə toxunulan ədəbiyyatlardan biri də P.M.Brısinin “Məktəbdə 

ibtidai hərbi hazırlığın tədris-material bazası” adlı kitabıdır (74). 

Vəsait hərbi kabinetlərin təmin və tərtib olunması, tirlərin qu-

rulması, bütün tədris proqramlarının yaradılması və təkmilləşdiril-

məsi, zəruri qurğuların və tədris – əyani vasitələrin hazırlanması 

istiqamətində hərbi rəhbərlərə praktik istiqamətlər verir. Bu istiqa-

mətlərin əksəriyyəti orta məktəblərdə tədris olunan ümumtəhsil 

fənləri ilə, bu fənlərdən öyrədilən bilik və bacarıqlarla bağlıdır. Təd-

ris vəsaitində göstərilir ki, “Hərbi kabinet aşağıdakı texniki vasitə-

lərlə təmin olunmalıdır: cihazlar komplekti ilə bərabər qrafoproyek-

tor, qrafoproyektorda çertyojlar çəkilməsi üçün alətlər və 80m
2
-ə 

qədər xüsusi ehtiyat plyonkalar; diaproyektor, 16 mm-lik universal 

kinoproyektor, 16 mm-lik (“Ukrayna” və ya “Şkolnik”) kinoproyek-

torları, səsdaşıyıcı hərəkət sürəti 4,45-18,00mm/s olan (5 km-lik 

ehtiyat maqnitofon lenti ilə birlikdə) istənilən müasir markalı 

maqnitofonlar” (74, s.10). 

Daha sonra qeyd olunur ki, “şagirdlərin diafilmlərlə, proyeksi-

ya, səsyazıcı və digər aparatlarla müstəqil işləmələri üçün onlarda 

xüsusi bacarıq olmalıdır” (74, s.11). Lakin əsərdə bu bacarıqların 

harada qazanılacağından söz açılmır. Tədricən, sonrakı mərhələlər-

də muəllif məsələyə nisbətən yaxınlaşır. Hərbi kabinetin tərtibatın-

dan danışarkən göstərir: “Hazır brusoklardan stentlərin və digər lə-

vazimatların hazırlanmasını yalnız yuxarı sinif şagirdlərinə deyil, 

VI-VIII sinif şagirdlərinə də tapşırmaq olar. Məktəb emalatxana-

sında məşğələlər zamanı bu ləvazimatların hazırlanması onların 

əməyinin əsas obyekti ola bilər” (74, s.14). 
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Yuxarıda qeyd etdiyimiz fikirlər ibtidai hərbi hazırlığın fizika, 

rəsmxət və əmək təlimi fənlərilə əlaqəsinə işarədir. Bunlar nəzərdən 

geçirdiyimiz problem baxımından dəyərli fikirlərdir. Həmin ideya-

ları araşdırmaq və daha da dərinləşdirmək muəllifin əsas məqsədi 

olmadığından məsələ beləcə də saxlanılmışdır. 

Ümumtəhsil məktəblərində keçilən hərbi hazırlıq məşğələ-

lərinin riyazi materiallar ilə əlaqələndirilməsi məsələsi keçmiş SSRİ 

Müdafiə Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış tövsiyələrdə də (75) öz 

əksini tapır. Vəsait məktəbdə ibtidai hərbi hazırlıq üzrə tədris-mate-

rial bazasının təmin edilməsi və təkmilləşdirilməsinə həsr olunmuş-

dur. Bir sıra mövzularla bağlı verilən tövsiyə və göstərişlərdə şa-

girdlərin riyazi fənlərdən mənimsədikləri biliklərdən istifadə məsə-

ləsinə toxunulur. Bu mövzulara “Yeriş hazırlığı üzrə məşğələlərin 

keçilməsi üçün meydança”, “İdman şəhərçiyi”, “Avtomata dair ilk 

tapşırıqların yerinə yetirilməsi” və s. aiddir. “Yeriş hazırlığı üçün 

meydançaların və idman şəhərciyinin hazırlanmasına, həmçinin av-

tomata dair ilk tapşırıqların yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr”də 

bilavasitə dördbucaqlı, düzbucaqlı, ölçü, sahə, meydançanın peri-

metri, miqdar, uzunluq, en və hündürlük, uzunluq vahidləri (metr və 

s), sahənin hesablanma qaydası, onluq kəsrlər və onların vurulması 

kimi riyazi anlayışlara əsaslanılır. Məsələn, “Sıra təlimi hazırlığı 

üzrə məşğələlər uçün meydança” mövzusu ilə əlaqədar göstərilir ki, 

meydançanın sahəsi sinifdəki şagirdlərin sayına uyğun olmalıdır. 

Yəni, əgər sinifdə 10-12 şagird (oğlan) varsa, onda meydançanın 

ölçüsü 8∙16m (10∙20 addım) olmalıdır. Bu zaman meydança zolaq-

lara bölünməli və meydançanın perimetri boyunca 0,7∙1,5m ölçüdə 

şit quraşdırılmalıdır (75, s.39). Burada, 8m (yaxud 10 addım) 

meydançanın eni, 16m (yəni, 20 addım) meydançanın uzunluğu, 

(8∙16)m
2
 (10∙20 addım) isə meydançanın sahəsidir. 

Bu göstərişlər yalnız məktəblərdə ibtidai hərbi hazırlıq üzrə 

məşğələ aparan müəllimlərə aiddir. Bunun məktəblilərə aidiyyatı 

yalnız o vaxt olar ki, meydançaların hazırlanmasında şagirdlərin öz-

ləri də bilavasitə iştirak etsinlər. 
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Apardığımız tədqiqat baxımından isə onu demək olar ki, bu 

kitabçada hərbi məşğələlərin təşkili zamanı riyaziyyat dərslərində 

öyrədilən materiallardan və riyazi çalışmalardan istifadə məsələsi 

konkret qoyulmur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, haqqında da-

nışılan vəsaitdə tədqiq olunan məsələ ilə əlaqədar diqqəti cəlb edən, 

faydalı fikirlər vardır və onlardan da ibtidai hərbi hazırlıq üzrə təd-

ris materiallarını öyrədərkən şagirdlərin həndəsə fənnindən qazan-

dıqları bilik və bacarıqların tətbiqində, həmçinin biliklərin möhkəm-

ləndirilməsi məqsədi ilə riyazi məzmunlu hərbi çalışmaların tərtibi 

və onların həlli metodikasının hazırlanmasında istifadə olunacaqdır. 

Nəhayət, nəzərdən keçirdiyimiz problem baxımından metodik 

ədəbiyyatın təhlilini ümumiləşdirərək belə bir nəticə çıxarmaq olar 

ki, ibtidai hərbi hazırlıq məşğələlərinin şagirdlərin digər ümumtəhsil 

fənnləri üzrə bilikləri ilə əlaqələndirilməsinə dair bir çox faydalı 

metodik fikirlər verilmişdir. Ümumtəhsil məktəblərində ibtidai hər-

bi hazırlıq məşğələlərinin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasında həmin 

fikirlər əhəmiyyətli rol oynamışdır. Lakin indiyə qədər ibtidai hərbi 

hazırlıq kursunun ümumtəhsil fənlərilə əlaqəli tədrisi problemləri 

konkret tədqiqat obyekti kimi götürülüb kompleks şəkildə araşdırıl-

mamışdır. 

Problem baxımından orta məktəbin fizika və riyaziyyat dərs-

likləri də təhlil olunmuşdur. 6-7-8-ci sinif fizika dərsliklərində elə 

çalışmalar qrupuna rast gəlinir ki, bu çalışmaların həlli bilavasitə 

ibtidai harbi hazırlıq fənninin tədris materiallarının möhkəmlən-

dirilməsinə xidmət edə bilər. Məsələn, “Tüfəngdən atəş açarkən tü-

fəngi çiyinə bərk sıxmaq lazımdır. Nə üçün bu zaman geritəpmə sü-

rəti azalır?” (çal. №10(2) (77, s.56). Dərslikdəki 3;8(2); 10(8); 

17(3); 25(1,2); 29(2); 41(1,2)№-li çalışmalar da bu qrupa aiddir. Bu 

çalışmaların məzmunu gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı fənninin 

“Əsgərin döyüşdə davranış qaydaları” və “Silahlar və atıcılıq” böl-

mələrinin məzmununa uyğun gəlir. Odur ki, həmin çalışmalardan 

müvafiq hərbi biliklər mənimsədildikdən sonra istifadə etmək məs-

ləhətdir. Belə çalışmalar 8-ci sinif fizika dərsliyində də vardır. 

Məsələn, “Üfüqlə a=60° bucaq təşkil etmək şərti ilə topdan Ü0=600 
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m/san sürətilə mərmi atılmışdır. Mərmi atıldığı yerdən nə qədər 

uzağa düşəcəkdir? Hansı hündürlüyə qalxacaqdır? Uçuş neçə müd-

dət davam edəcəkdir? Havanın müqavimətini nəzərə almamalı” (77, 

s.137, №1). Səh. 32, №3, səh. 33, №6, səh. 51, №7, 8, 9, səh. 54, 

№3, 4, səh. 60, №9, səh.73, №2, səh.74, №6 və s. çalışmalar da 

hərbi məzmunludur və ibtidai hərbi hazırlıq fənn məşğələlərində on-

lara müraciət oluna bilər. Lakin bu çalışmalar qrupu tədqiq etdiyi-

miz problemin həllinə tam cavab verə bilmir. Onlar necə gəldi tərtib 

olunub, bəzilərinin məzmunu hərbi dərsliyin məzmununa uyğun 

gəlmir. 

Ümumiyyətlə, metodik ədəbiyyatın təhlilindən belə qənaətə 

gəlmək olur ki, əvvəla gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai 

hərbi hazırlıq) kursunun tədrisi metodikasına dair keçmiş ittifaqda 

bir sıra vəsaitlər hazırlansa da, onlar mustəqil dövlət şəraitində ya-

şadığımız Respublikamızın orta məktəblərinin tələblərinə cavab 

vermir, Azərbaycanda isə, ümumiyyətlə, bir neçə məqalə və meto-

dik tövsiyə istisna olunarsa, fənnin tədrisi metodikası, ümumilikdə 

götürüldükdə, işlənməmişdir. Belə bir vəsaitin hazırlanması isə 

olduqca vacibdir. 

İkincisi, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi ha-

zırlıq) fənni üzrə məşğələlərdə verilən hərbi biliklərin digər ümum-

təhsil fənlərindən alınan biliklərlə əlaqəsinə (fənlərarası əlaqəyə) 

həsr olunmuş ədəbiyyatlara rast gəlinsə də, bu ədəbiyyatlarda bir 

çox faydalı ideyalar öz ifadəsini tapsa da, lakin onlar bu günun 

tələblərini, müasir Azərbaycan məktəbinin qarşısında qoyulan vəzi-

fələrin yerinə yetirilməsini tam ödəmir. Xüsusən respublikanın pe-

daqoq-alimləri bu sahəyə az müraciət etmişlər. Bəzi tədqiqatçılar 

hərbi məşğələlərin məzmunu ilə digər fənlərin – tarix, riyaziyyat, 

fizika, coğrafiya və s. əlaqəsinin mümkünlüyündən və əhəmiyyətin-

dən danışsalar da, bir sıra hallarda riyazi, fizika və s. məzmunlu 

hərbi çalışmalara nümunələr gətirsələr də, lakin belə çalışmalardan 

gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) dərslərin-

də istifadənin yerini, sistemini, həlli metodikasını işıqlandırmırlar. 

Bütün bunlar tədqiqatı bir daha aktual edir. 
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1.5. Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

kursunun digər ümumtəhsil fənlərilə əlaqəli tədrisinin məktəb 

praktikasında vəziyyəti 

 

Tədqiq olunan problem baxımından gənclərin çağırışaqədərki 

hazırlığına (ibtidai hərbi hazırlıq) dair tədris proqramının, dərsliyin 

və metodik ədəbiyyatın təhlili, məktəb təcrübəsinin öyrənilərək 

ümumiləşdirilməsi göstərdi ki, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı 

kursunun şagirdlərin digər ümumtəhsil fənləri üzrə bilikləri ilə əla-

qəli tədrisi, həmçinin bu prosesdə fizika, riyazi və s. məzmunlu hər-

bi çalışmalardan istifadə olunmasına geniş imkanlar var. Bəs təlim 

prosesində bu imkanlar necə nəzərə alınır? Başqa sözlə, respublika-

mızın şəhər və kənd məktəblərində çalışan hərbi rəhbərlər gənclərin 

çağırışaqədərki hazırlığı məşğələlərini apararkən məktəblilərin digər 

fənlər üzrə bilik və bacarıqlarına əsaslanırlarmı? Belə bilik və 

bacarıqların köməyi ilə həll edilə bilən hərbi tapşırıq və çalışmalar-

dan istifadə olunursa, bu sahədə vəziyyət necədir? Göstərilən əlaqə 

hərbi təlimlə bərabər fizika, riyaziyyat və digər fənlərin tədrisi 

keyfiyyətinə necə təsir edir? 

Bütün bu suallara cavab almaq məqsədi ilə, tədqiqat obyekti-

nə uyğun olaraq, Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Xaçmaz, Quba, Qusar, 

Şirvan, Göy-göl şəhərləri üzrə 20 məktəbdə və Ucar, Göyçay, Ma-

sallı, Astara, Yevlax, Quba, Xaçmaz, Daşkəsən, Samux, Şəmkir 

rayonları üzrə 16 kənd məktəbində çalışan 40 nəfərdən artıq hərbi 

rəhbərin iş təcrübəsi öyrənilmişdir. Bu zaman hərbi rəhbərlərlə mü-

sahibələr, şagirdlərlə fərdi, qrup və kollektiv şəkildə söhbətlər apa-

rılmış, əvvəlcədən hazırlanmış kartoçkaların köməyi ilə sorğu keçi-

rilmiş, bir neçə məktəbdə müəyyənedici eksperiment qoyulmuş, 

təlim zamanı hərbi rəhbərlərin şagirdlərlə qarşılıqlı fəaliyyəti müşa-

hidə edilmişdir. Toplanan bütün materiallar nəzərdən keçirdiyimiz 

problem baxımından təhlil edilərək ümumiləşdirilmişdir. Eyni za-

manda gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

üzrə qabaqcıl iş təcrübəsi öyrənilib ümumiləşdirilərkən Sovet döv-
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ründə Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyi İbtidai hərbi hazır-

lıq və şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi üzrə respublika 

metodik kabineti əməkdaşlarının araşdırmalarına da istinad olun-

muşdur. Kabinetin metodisti, ehtiyatda olan polkovnik-leytenant 

M.P.Valeyev tərəfindən hazırlanmış ”şagirdlərin ibtidai hərbi hazır-

lığı və hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi üzrə aparılan işlərin forma və 

metodları” adlı metodik tövsiyələrdə oxuyuruq: “Orta ümumtəhsil 

məktəblərində ehtiyatda olan xeyli zabit, serjant və sıravi əsgər 

hərbi rəhbər vəzifələrində işləyir, əksəriyyətinin də pedaqoji təhsili 

və məktəblilərlə iş təcrübəsi yoxdur. Onların çox hissəsi dərslərin 

gedişi zamanı müasir didaktikanın və metodikanın elementar tələb-

lərini pozur, ...fənlərarası əlaqəni nəzərə almır” (76, s.5). 

İradı ilə yanaşı, müəllif onu da göstərmişdir ki, “respublika 

məktəblərində şagirdlərin ibtidai hərbi hazırlıq və hərbi-vətənpər-

vərlik tərbiyəsi işini müvəffəqiyyətlə həyata keçirən təcrübəli hərbi 

rəhbərlərimiz də çoxdur. Onlardan birinin iş təcrübəsi və fənlərarası 

əlaqəni nəzərə alması metodik ümumiləşdirmədə öz əksini belə 

tapır: “Hərbi rəhbər ibtidai hərbi hazırlıq dərslərində fənlərarası 

əlaqədən bacarıqla istifadə edir. Bu məqsədlə o, özünün dərs 

planında, həmçinin proqram mövzularına uyğun bütün dərs ili üçün 

tərtib etdiyi plan-konspektdə ibtidai hərbi hazırlıq üzrə hər bir 

dərsdə istifadə edəcəyi digər ümumtəhsil fənn dərsliklərindəki 

mövzuların paraqraflarını göstərir. Məsələn, ibtidai hərbi hazırlıq 

proqramının “Sovet Silahlı Qüvvələri Vətənin Keşiyində” bölməsini 

öyrədərkən hərbi rəhbər tarix və ədəbiyyat üzrə dərsliklərdəki 

materiallardan bacarıqla istifadə edir və rus əsgərinin “gözəl ənənə-

ləri” haqqında tam və rəngarəng danışmaq imkanı verir... (76, s.10) 

Müəllif göstərir ki, “Atəş hazırlığı” bölməsində öyrədiləcək bilikləri 

hərbi rəhbər şagirdlərin kimya, riyaziyyat və rəsmxət dərslərindən 

(üçbucaqda metrik münasibətlər, sinuslar teoremi, dinamikanın 

əsasları, dinamika qanunlarının tətbiqi, istilik hadisəsi, bucaqların 

qiymətinin, çevrənin uzunluğunun, dairənin sahəsinin hesablanması 

və s. kimi mövzular üzrə) aldıqları biliklərlə əlaqələndirir. İbtidai 

hərbi hazırlığın ümumtəhsil fənlərilə fənlərarası əlaqəsindən hərbi 
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rəhbər digər proqram bölmələri üzrə dərslərdə də istifadə edir. Bu 

zaman o, hərbi işlər üzrə praktik vərdişlərin şagirdlərə mənimsədil-

məsinə xüsusi diqqət yetirir” (76, s.11). Göründüyü kimi, hərbi rəh-

bərin o vaxtkı iş təcrübəsini olduğu kimi qəbul etmək mümkün 

deyil. Birincisi, ona görə ki, ibtidai hərbi hazırlıq üzrə tədris 

proqramında “SSRİ Silahlı Qüvvələri Vətənin keşiyində” bölməsi 

mövcud proqramdan tamamilə çıxarılmış və “Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri Vətənin keşiyində” bölməsi ilə əvəz olunmuş, hazırki 

proqram və dərslikdən isə tamam çıxarılmışdır. İkincisi, rus əsgəri-

nin “gözəl ənənələri” haqqında danışmaq xatirinə yaradılmış fənlər-

arası əlaqə hazırda pedaqoji elmimizə və bu xalqa lazım deyil.

 Lakin buradakı təşəbbüsdən “Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

Vətənin keşiyində” bölməsinin tədrisində faydalanmaq, mövzunu 

Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə materiallarla əlaqələndirmək daha mü-

nasib olar. 

Digər bölmələrin tədrisi prosesində hərbi rəhbərin fənlərarası 

əlaqə məqsədilə müraciət etdiyi fənlərin və mövzuların adları çəkilir. 

Lakin bu əlaqələrin konkret məzmunu, forma və metodları açılmır. 

Ona görə də hərbi rəhbərin tədqiq etdiyimiz problem baxımından iş 

təcrübəsini yalnız qabaqcıl bir təşəbbüs kimi qiymətləndirmək 

mümkündür. Apardığımız müşahidələr göstərir ki, respublikanın 

əksər məktəblərində (Bakı şəhəri 7, 9, 18, 31 və 132 saylı, Gəncə 

şəhəri 1, 5, 15, 18, 28, 39 saylı, Daşkəsən rayonu Xoşbulaq kənd orta 

məktəbləri) “Silahlı Qüvvələr Vətənin keşiyində” bölməsinin tədrisi 

zamanı hərbi rəhbərin şərhində şagirdlərin riyazi təsəvvürlərinə isti-

nad olunur. Bu təsəvvürlər həm onluq kəsrləri, həm də 100 milyonluq 

dairəsində tam ədədləri yazmaq, oxumaq və onlar üzərində əməlləri 

icra etmək bacarıqlarından ibarətdir. Bu zaman hərbi rəhbərlər mək-

təblilərə ordumuzun yaranması və möhkəmləndirilməsi haqqında 

məlumat verir, erməni-faşist işğalçılarına qarşı apardığı mübarizədən 

epizodlar danışır, milli qəhrəmanlarımızın şücaətlərini, ordunun tər-

kibini və s. statistik göstəricilərlə aydınlaşdırırlar. 

Statistik məlumatların verilməsi o zaman daha əhəmiyyətli 

olur ki, şagirdlər onluq kəsr şəklində ifadə olunmuş ədədləri düzgün 
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oxuyub təsəvvür etməyi, onluq kəsrlər üzərində hesablama əməliy-

yatını bacarsın, bir diviziyanın (təyyarənin, tankın, zirehli maşının 

və s.) döyüş gücünü bilərək 506,5 diviziyanın döyüş gücünü hərbi 

rəhbərin şərhi zamanı və ya hərbi çalışmaların həlli prosesində 

riyazi hesablamaların köməyi ilə başa düşsün. Məsələn, 55 döyüş 

təyyarəsinin necə böyük qüvvə olduğunu məktəblinin dərk etməsi 

üçün elə çalışma hazırlamaq mümkündür ki, bu çalışmanın həlli 

zamanı onlar döyüş zamanı bir təyyarənin gücünü və funksiyasını 

bilərək, onu 55 dəfə artırmaqla alınan döyüş qüvvəsini təsəvvürə 

gətirə bilsinlər. Tədqiqat zamanı aydın oldu ki, bu məqsədə çatmaq 

üçün başlıca vasitə müqayisə yolu ilə həll edilə bilən çalışmalardır. 

Çalışmaların həlli prosesində təyyarənin ayrı-ayrı funksiyaları 

şagirdlərə məlum olan digər faktlarla tutuşdurulmalı və ümumi 

nəticələr çıxarılmalıdır. Bu qənaətə prof. H.M.Kazımovun nəzəri-

didaktik istiqamətdə apardığı geniş tədqiqatların (49) nəticələrindən 

də gəlmək olur. 

Bu mövzunun tədrisindən sonra bir neçə sinifdə müsahibə 

aparıldı. Məlum oldu ki, 9-cu sinifdə (indiki X sinifdə) şagirdlərin 

18,5 faizi (6 nəfər) 506,5 ədədinin mahiyyətini bilmir (hətta bir 

neçəsi oxumağı bacarmır). Ona görə də 605,5 diviziyanın nə qədər 

böyük bir qüvvə olduğunu təsəvvürlərinə gətirə bilmirlər. Bunun 

başlıca səbəblərini biz onda görürük ki: 

a) hərbi rəhbərlərin bir qrupu istifadə etdikləri riyazi anlayış-

ların şagirdlərə nə dərəcədə məlum olduğunu müəyyənləşdirmir və 

onların riyazi bilik səviyyələrini nəzərə almırlar; 

b) hərbi rəhbərlər ibtidai hərbi hazırlıq məşğələlərində hərbi 

məzmunlu riyazi çalışmalardan istifadənin yerini və səmərəli forma-

larını ayırd edə bilmirlər; 

c) şagirdlərin bir qrupuna riyaziyyat fənni zəif mənimsədilir. 

Bu da riyazi anlayışlarla əlaqəli verilmiş hərbi materialların çətin 

qavranılmasına səbəb olur. 

İbtidai hərbi hazırlıq proqramı üzrə “Taktiki hazırlıq” bölmə-

sinin tədrisində məktəblilərin digər ümumtəhsil fənnləri üzrə bilik-

lərindən istifadənin vəziyyəti öyrənilərkən məlum oldu ki, “Müşahi-
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dəçi təyin olunmuş əsgərin hərəkəti” və “Gözətçi (dozor) təyin edil-

miş əsgərin hərəkəti” (əvvəlki proqramda “Yerseçmənin öyrənilmə-

si və məsafənin təyini”) mövzularını keçərkən hərbi rəhbərlər hesab 

və cəbr kursundan mənimsənilən anlayışlardan qismən də olsa isti-

fadə edirlər (Məsələn, hərbi rəhbərin dərsdə müraciət etdiyi “ABŞ-

ın 32 ölkənin ərazisində 1500-dən çox hərbi bazası və obyekti var. 

Bu ölkələr ümumdünya ölkələrinin neçə faizini təşkil edir? Hər 

ölkəyə orta hesabla neçə hərbi baza və obyekt düşür?” çalışması 

buna misal ola bilər və s. Bu sahədə qabaqcıl iş təcrübəsi də vardır. 

Bu fikir baxımından Bakının 111 saylı və 9 saylı məktəblərini nü-

munə gətirmək mümkündür. Hərbi rəhbərlər “Yerseçmənin öyrədil-

məsi və məsafənin təyini” mövsusunu keçərkən müşahidə üçün yer-

seçmənin (mövqeseçmənin) əhəmiyyətini aydınlaşdırır və məsafə-

nin ölçülməsi məsələsinin şərhinə başlayır. Göstərir ki, gözəyarı 

ölçmə məsafəni təyin etməkdə ən sadə və ən sürətli üsuldur. Əsgər 

bir müddət məşq etdikdən sonra çətinlik çəkmədən 50, 100, 200, 

400, 800 və 1000 m məsafələri tez və düzgün müəyyənləşdirə bilir. 

Əgər müşahidə olunan cismin hündürlüyü, eni, yaxud uzunlu-

ğu məlumdursa, ona qədər olan məsafəni müəyyənləşdirmək müm-

kündür. Bu zaman bucaq kəmiyyətinin ölçülməsindən və ölçü vahi-

di – minlikdən istifadə olunur. Minlik dairə radiusunun 1/500 və ya 

0,002-yə bərabər olan bucaq kəmiyyətidir. Bu yolla məsafəni təyin 

edərkən minlikdə əşya hansı bucaq altında görünürsə, həmin bucaq 

ölçülür, minə vurulur və bucağın qiymətinə bölünür. Bu münasibət 

düstur vasitəsilə belə ifadə olunur: 

Y

B1000
D


  

Burada D-axtarılan məsafə (uzaqlıq) metrlərlə, B-məlum hün-

dürlük (uzunluq, yaxud en) metrlərlə; Y-minlikdə ölçülən bucaq 

kəmiyyətidir. Bu düstur vasitəsilə istənilən əşyaya qədər olan məsa-

fəni tapmaq olar. Sonra hərbi rəhbər B və Y kəmiyyətlərinə şifahi 

şəkildə bir neçə yuvarlaq qiymət verir və D məsafəsini şagirdlərə 

hesabladır. Belə şifahi çalışmalar məşğələnin keyfiyyətinin yüksəl-

dilməsinə müsbət təsir edir. 
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Lakin dərs prosesində apardığımız müşahidələr göstərmişdir ki, 

məsafənin təyin olunmasına aid praktik işlər zamanı məktəblilər V, B 

və Y kəmiyyətlərinin onluq kəsr şəklində ifadə olunan qiymətlərini 

də yuvarlaq ədədlərlə ifadə edir, sonra verilən düstura əsasən hesabla-

manı aparırlar. Məsələn, müşahidə apardığımız Daşkəsən rayonu 

Xoşbulaq kənd orta məktəbin X sinfində belə bir praktik çalışma həll 

edildi: “Müşahidə nöqtəsindən dağın ətəyindəki teleqraf xəttinə qədər 

olan məsafəni binokl (durbin) vasitəsilə hesablayın.” Şagirdlərdən 

biri binoklun köməyilə müşahidə nöqtəsindən teleqraf xəttinə qədər 

olan məsafəni müəyyənləşdirir. O, teleqraf xəttinin bucaq kəmiyyə-

tinin ölçüsünü 0-50, teleqraf xətlərinin arasındakı məsafəni isə 60m 

qeyd edib düstura əsasən hesablama aparır: 

 00m12
50

 601000
D 


   

Şagird sonda belə bir nəticəyə gəlir ki, müşahidə nöqtəsindən 

teleqraf xəttinə qədər olan məsafə 1200 m-dir. Lakin əvvəlcədən bu 

məsafə ölçülmüş və məlum olmuşdur ki, müşahidə nöqtəsindən 

teleqraf xəttinə qədər olan məsafə 1055 m-dir. Deməli, şagird 145 

m (1200m-1055m = 145m) xətaya yol vermişdir. Bu isə təxminən 

1km-lik məsafə üçün böyük qüsurdur. 

Elə isə məktəblinin səhvi nədədir? 

Məlum olmuşdur ki, bu şagird binokl vasitəsilə məsafəni 

müəyyənləşdirərkən yalnız yuvarlaq onluq ədədləri əsas götürmüş, 

perpendikulyar bucaq ölçən şkalada 0-53 əvəzinə 0-50, üfüqi şka-

lada isə 56 əvəzinə 60 qəbul etmişdir. Ona görə də nəticədə səhvə 

yol verilmişdir. Qeyd edək ki, belə bir xəta Gəncə şəhər, Kəlbəcər 

və Göy-göl rayon məktəblərində aparılan tədqiqatlar zamanı da 

müşahidə olunmuşdur. 

Bəs belə bir səhvin buraxılmasının səbəbi nədir? 

Başlıca səbəb bundan ibarətdir ki, şagirdlər riyaziyyat dərslə-

rində geniş tədris olunan təqribi hesablamalar və təqribi ədədlər 

üzərində əməllərə əsaslanmırlar. Bu da məsafənin dəqiq qiymətinə 

daha yaxın olan təqribi qiymətin hesablanmasını çətinləşdirir. 
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“Yerseçmənin öyrənilməsi və məsafənin təyini” mövzusu ke-

çilərkən riyazi məzmunlu hərbi çalışmalardan da səmərəli istifadə 

olunmur. Nəticədə mövzu şagirdlər tərəfindən yaxşı mənimsənilmə-

miş qalır. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

məşğələlərində şagirdlərin riyaziyyat, fizika, coğrafiya, rəsmxət ki-

mi fənlər üzrə aldığı biliklərdən və hərbi məzmunlu fizika və riyazi 

çalışmalardan istifadə imkanları “Döyüş silahları və atıcılıq hazır-

lığı” (“Atəş hazırlığı”) və “Hərbi topoqrafiya” bölmələrinin tədrisin-

də daha da genişlənir. Qeyd edək ki, burada belə əlaqəli tədris bila-

vasitə proqram və dərsliyin də imkanlarından irəli gəldiyinə görə, 

hərbi rəhbərlər ondan daha çox istifadə edirlər. Məktəblərin bir 

qrupunda (məsələn, Bakı şəhəri 132, 111, 9 və Gəncə şəhəri 5 və 11 

saylı, Göy-göl rayonu Sabir kənd, Dəvəçi rayonu 1 saylı orta mək-

təblərdə) hərbi rəhbərlər “Atəş hazırlığı” bölməsi ilə tanışlıq zamanı 

məktəblilərin fizika və riyazi biliklərinə və bu biliklərə söykənən 

hərbi çalışmaların həllinə əsaslanırlar. Bunların hər birini mərhələ-

mərhələ qeyd edib, ona öz münasibətimizi bildirək. 

Əvvəlki proqramda “Atəş hazırlığı” bölməsi aşağıdakı möv-

zulardan ibarət idi: Kalaşnikov avtomatının və qəlpəli əl qumbara-

sının hissələri, atəş açmanın əsası və qaydası və s. 

Güllənin atılması haqqında məlumat verilərkən hərbi rəhbər 

(Bakının 154, 39, 132, Şirvanın (Əli-Bayramlının) 2 saylı və s.) şa-

girdlərin fizikaya və riyaziyyata aid biliklərindən istifadə edərkən 

göstərir ki, “güllənin silahın lülə kanalından qazın təkan enerjisi 

hesabına çıxmasına güllənin atılması deyilir”. Güllənin atılması çox 

qısa müddətdə baş verir və bu zaman böyük miqdarda qaz və istilik 

enerjisi əmələ gəlir. İndi biz 1943-cü ildə istehsal olunan patronların 

işləməsinə baxaq. Atəş zamanı patronun barıtının çəkisi 1,6q olur 

və o, gülləni lülədən 0,0012 san müddətində çıxarır. Atəş zamanı 

1,6q həcmində qaynar qaz yaranır. Buxar şəklində olan qazın tem-

peraturu 2500-3500
0
C olur. Buxar şəkilli qaz böyük enerjiyə ma-

likdir. Belə ki, 1,6q çəkiyə malik olan avtomat patronunun barıtı 

lülədə kütləsi 7,9q olan gülləni 715m/san (2680km/saat) sürətlə 
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hərəkət etdirir, həmin miqdarlı barıt gülləni avtomatdan 3 km uzaq-

lığa atır. Gülləni bu məsafəyə atmaq üçün 225kqm-yə qədər güc 

sərf etmək lazımdır. Əgər 225 kqm-i 680-nə vurub, sonra alınan gü-

cü at qüvvəsinə çevirsək, onda atəşin gücü 2100-a.q.-nə bərabər 

olacaqdır. Bu isə parovozun gücündən 100-a.q. çoxdur. Məlumdur 

ki, bir parovozun gücü 2000a.q.-nə bərabərdir. Sonra hərbi rəhbərlər 

belə tip çalışmalar həll etdirirlər: “Əsgər A nöqtəsindən 15 km/saat 

sürətlə 1 dəq. 30 san. qaçdıqdan sonra qaçış xətti boyunca avtomat-

dan atəş açmışdır. Güllə 2 saniyədən sonra hədəfə dəymişdir. A 

nöqtəsindən hədəfə qədər olan məsafə nə qədərdir?” “Güllə açılan 

zaman ən böyük təzyiq nə vaxt yaranır və onun maksimum qiyməti 

nə qədər ola bilər?” və s. 

Aydın görünür ki, hərbi rəhbər şagirdlərin fizika və riyaziyya-

ta dair aşağıdakı biliklərinə əsaslanan çalışmalara müraciət edirlər: 

Fizika bilikləri: təzyiq, yanma zamanı yaranan enerji, cismin 

(barıtın) kütləsi, sürət vahidləri, (m/san, km/saat), güc, gücün ölçül-

məsi və vahidləri (kqm, at qüvvəsi) və s. 

Riyazi bilikləri: tam ədədlər, onluq kəsrlər, kəsrlər üzərində 

hesab əməlləri və s. 

Atəş zamanı lülədə güllə ilə giliz arasında yaranan isti qazın 

təzyiqini aydınlaşdırarkən hərbi rəhbər məktəblilərə yalnız konkret 

statistik məlumat verməklə kifayətlənir. Qeyd edilir ki, lülədə barıtın 

alışmasından əmələ gələn qaynar qazın təzyiqi o vaxt yüksək olur ki, 

lülədə güllə patronun gilizindən 4-6sm məsafədə yerləşsin. Bu zaman 

qazın təzyiqi 2800-2900a.q.-nə bərabər olur. Silahın lüləsindən çıxan 

andan isə gülləyə 300-900kq/sm
2
 təzyiqində təsir göstərilir. 

Məşğələnin sonunda isə çalışmalar həllinə vaxt ayrılmır. Gös-

tərilən rəqəmlərin yaddaşda möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə şifahi 

çalışmalar yerinə yetirilmir. 

Digər fizika və riyazi anlayışlarla bağlı olan hərbi anlayışlar 

yalnız şifahi izahat yolu ilə şagirdlərə çatdırılır. Çalışmalardan bu 

hissədə də istifadə olunmur. Həmin yolla məktəblilərə öyrədilən 

hərbi anlayışların mənimsədilməsi keyfiyyətini yoxlamaq məqsədilə 

müşahidələr aparılan siniflərin bir neçəsinə (Göy-göl rayonu Üçtəpə 
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kənd orta məktəbində X, Bakının 9, 146 saylı məktəblərinin X
a
 və 

X
b
 siniflərində) çalışmalar verilmişdir: 

a) Nə üçün güllənin avtomatın lüləsindən 3km məsafəyə 

atılması üçün 225 kqm güc sərf edilməlidir? 

b) Necə tapmaq olar ki, gülləyə təsir göstərən 225kqm güc 

2100a. q. (at qüvvəsinə) bərabərdir? 

Bu çalışmalar əvvəlcə sinfə (Bakı, 9 saylı məktəbin IX
 a

 və 

IX
b
, Göy-göl (Xanlar) rayonu Üçtəpə kənd orta məktəbinin X sinif 

şagirdlərinə), məşğələdən sonra isə hərbi rəhbərlərin özlərinə 

verilmişdir. Ümumiləşdirmə zamanı aşkara çıxmışdır ki, hər iki 

suala orta hesabla (sorğu aparılmış bir qrup məktəblərdə) hərbi 

rəhbərlərin 27%-i, şagirdlərin isə 34%-i qeyri-qənaətbəxş cavab 

vermişlər. Bu isə fizika və riyazi anlayışlar ilə bağlı olan hərbi anla-

yışların başa düşülməsinin və şagirdlərə mənimsədilməsinin aşağı 

səviyyədə olduğunu göstərir. Bəs bunun səbəbləri nədir? Başlıca 

səbəbləri aşağıdakılardan ibarətdir: hərbi rəhbər keçəcəyi mövzunu 

əvvəlcədən dəqiq araşdırmamış və həmin mövzunun hansı tədris 

fənni ilə bilavasitə əlaqədar olduğunu müəyyənləşdirməmişdir. Eyni 

zamanda o, fizika və riyaziyyat müəllimlərilə də əlaqə saxlamamış , 

məşğələnin keçirilməsində istifadə olunan fizika və riyazi anlayış-

ların mahiyyətini özü üçün aydınlaşdırmamış, bu anlayışların ma-

hiyyətindən çıxış etməmiş, riyazi və fizika anlayışları hərbi anlayış-

larla üzvi şəkildə əlaqələndirməmiş və belə əlaqələrə aid çalışmala-

ra müraciət etməmişdir. Ümumiyyətlə, hərbi rəhbər “Atəş hazırlığı” 

mövzusunun tədrisində fizika və riyaziyyat müəllimlərinin köməyi-

ni lazım bilməmişdir. Təlim prosesində isə riyazi və fizika elminin 

öyrətdiyi qayda və qanunlara bilavasitə əsaslanan, bu biliklər üzə-

rində qurulan güllənin atılma prinsipinin elmi mahiyyətinin açılması 

hərbi rəhbərin imkanı xaricində olmuşdur. Bu isə təlim prosesində 

qarşıya qoyulan məqsədə çatmamaq deməkdir. 

Analoji təhlil “Havada güllənin uçuşu” mövzusunun öyrədil-

məsi prosesinə də aid edilə bilər. “7,62 mm avtomat” və “Avtomat-

dan atəş açma priyomu” mövzularının tədrisində isə həndəsə və 

rəsmxət fənlərindən məktəblilərə verilən biliklərdən və bu biliklər 
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əsasında hazırlanan çalışmalardan nisbətən istifadə olunur. Əvvəlcə 

avtomatın quruluşu şagirdlərə aydınlaşdırılır. Bu zaman V.A.Deq-

tyarev pistolet-pulemyot sistemi (PPD-40), Q.S.Şpaqinin pistolet-

pulemyot sistemi (PPŞ-41), A.İ.Sudayevin pistolet-pulemyot sis-

temi (PPS-43), V.A.Kalaşnikovun modernləşdirilmiş avtomat sis-

temləri (AKM və AKMS) haqqında məlumat çatdırılır. Onların isti-

fadəyə verildiyi vaxt, xəzinənin neçə patron tutduğu və s. haqqında 

məlumat verdikdən sonra müəllim avtomat Kalaşnikovun döyüş 

zamanı yerinə yetirdiyi funksiyanın, döyüşə hazır vəziyyətinin və 

ümumi quruluşunun izahına keçir. Şagirdlər öyrənirlər ki: “Avto-

matdan atəş iki qaydada: avtomat (AA) və tək-tək atəş (TA) for-

masında aparılır. Avtomatdan atəş açmağın başlıca formalarından 

biri avtomat atəşdir. Avtomat atəşin özü də iki formada aparılır. 

Qısa növbəli və uzun növbəli atəşlər. Qısa növbəli atəş 5 atəşə kimi, 

uzun növbəli atəş 10 atəşə kimi olan atəşə deyilir. Patronlar hər biri 

30 patrontutan daraq vasitəsilə avtomatın atəş oyuğuna verilir. 

Avtomatın atəş tempi 1 dəqiqədə 600-ə yaxındır. Bu o vaxt olur ki, 

1 dəqiqə müddətində atəşin arası kəsilməsin. Döyüş zamanı avto-

matdan bir dəqiqədə arasıkəsilmədən 100-ə qədər atəş açmaq müm-

kündür, tək-tək isə 40-a qədər atəş açmaq olur. AKM avtomatının 

çəkisi 3,6 kq-dır. Süngü bıçağın çəkisi isə 450 q-dır.” 

Sonra aşağıdakı çalışmalar yerinə yetirilir: “Kalaşnikov avto-

matından 0,6 dəqiqə avtomatik və 2,3 dəqiqə ardıcıl tək-tək atəşlər 

açmaq üçün neçə daraq (sandıq) lazımdır?”, “Məlumdur ki, AKM-

in çəkisi 3,6kq, süngü -bıçağının çəkisi 450q-dır. Süngü-bıçaq 

AKM-in çəkisinin neçə faizini təşkil edir?” və s. 

Hərbi rəhbər avtomatın ümumi quruluşu barədə danışarkən 

məktəblilərin fəza fiqurları təsəvvürlərinə, həndəsədən və rəsmxət-

dən mənimsədikləri biliklərə, bu biliklərə əsaslanan riyazi məzmun-

lu çalışmalara və bu mərhələdə onların həllinə ehtiyac duyulmasına 

baxmayaraq onlardan istifadə etmir. Belə çalışmalar həndəsi fiqur-

larla avtomat hissələrinin müqayisəsi yolu ilə həll oluna bilər. Bu 

imkan proqram və dərsliyin təhlilində öz əksini tapmışdır. Lakin 

təcrübədən anlaşılır ki, həndəsi fiqurlardan istifadə edərək avtomat 
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hissələrinin şagirdlərə mənimsədilməsi işi zəif qurulur. Elə ona görə 

də məktəblilər avtomat hissələrinin adlarını, quruluşunu və funksi-

yalarını təsəvvürlərində canlandırmaqda, yadda saxlamaqda və 

sonradan onları aydınlaşdırmaqda çətinlik çəkirlər. Avtomatla 

tanışlıqla əlaqədar məktəbdə məşğələlərin keçirilmə vəziyyətinin 

təhlili və alınan nəticələr eynilə, “7,62mm-lik Kalaşnikov əl pelem-

yotları”nın öyrədilməsi prosesinə də aiddir. 

Müşahidələr göstərir ki, “Hərbi topoqrafiya” mövzusunun təd-

risi prosesində şagirdlərə riyazi məzmunlu hərbi çalışmalar qismən 

həll etdirilir. Məsələn, “Kəşfiyyatçı əsgər körpüdən 45 azimut üzrə 

1500 metr uzaqlaşmalıdır. Onun hərəkət trayektoriyası necə olma-

lıdır?” və s. 

Belə çalışmalar təlim prosesinin keyfiyyətinə müsbət təsir 

göstərir. Odur ki, onların tərtibinə biz də əsərin növbəti yarımfəsil-

lərində geniş yer verəcəyik. 

Ümumtəhsil məktəblərində ibtidai hərbi hazırlıq məşğələlə-

rinin keçirilməsi zamanı hərbi məzmunlu fizika, həndəsə, cəbr, 

riyazi analiz, astronomiya və rəsmxət məsələlərindən necə istifadə 

edildiyini öyrənmək məqsədilə həm şagirdlər, həm də hərbi rəhbər-

lərlə frontal sorğu keçirilmişdir. Sorğu respublikanın müxtəlif şəhər 

və kənd məktəblərini əhatə etmişdir. Sorğuya Bakı, Gəncə, Şirvan 

(Əli-Bayramlı), Daşkəsən və s. şəhər məktəblərinin, həmçinin Ab-

şeron, Yevlax, Şəmkir, Göy-göl, Xaçmaz, Daşkəsən və s. rayon 

məktəblərinin 64 hərbi rəhbəri və 300 şagirdi cəlb olunmuşdur. 

Sorğu bir qrup şəhər (Bakı və Gəncə) və kənd (Abşeron, Yevlax) 

məktəblərində bilavasitə tədqiqatçının iştirakı ilə keçirilmiş, bir sıra 

məktəblərə isə yazılı şəkildə məktub vasitəsilə göndərilmişdir. 

Hərbi rəhbərlərdən və şagirdlərdən alınan cavablar tədqiq etdiyimiz 

problem baxımından təhlil olunub ümumiləşdirilmişdir. 

Hərbi rəhbərlərlə keçirilmiş sorğunun mətni belə idi: 

Hərbi məzmunlu fizika və riyazi çalışmalardan ibtidai hərbi 

hazırlıq üzrə hansı məşğələlərdə və necə istifadə edirsiniz? 

Şagirdlərlə aparılmış sorğunun mətni isə belədir: 
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1. Hərbi topoqrafiyanı öyrənərkən hansı riyazi çalışmalardan 

istifadə edə bilərsiniz və necə? 

2. “Atıcılıq hazırlığı” (“Atəş hazırlığı”) bölməsində riyaziy-

yata dair hansı çalışmalardan istifadə edə bilərsiniz və necə? 

Sorğu zamanı hərbi rəhbərlərdən və məktəblilərdən alınan 

cavablar həm keyfiyyətcə, həm də kəmiyyətcə təhlil olunur. Hərbi 

rəhbərlərin və şagirdlərin cavabları öz keyfiyyətinə görə 4 qrupa 

(səviyyəyə) bölündü. Cavabların belə qruplaşdırılmasında aşağıdakı 

prinsip rəhbər tutulmuşdur: 

a) ibtidai hərbi hazırlıq məşğələlərində hərbi rəhbər fizika və 

riyazi çalışmalardan yerində, düzgün və əlverişli formada istifadə 

etsin. 

b) Şagird fizikaya və riyaziyyata aid biliklərindən müstəqil, 

düzgün və məntiqi cəhətdən bitkin şəkildə istifadə edə bilsin. 

Həmin 4 qrupun (səviyyənin) hər birinin mahiyyətini aydın-

laşdıraq. Səviyyələrin mahiyyətini yalnız şagirdlərin cavabları üzrə 

nəzərdən keçirəcəyik. Hərbi rəhbərlərin cavabları üzrə səviyyələrin 

izahı isə analoji qaydada aparılır. 

I səviyyəyə elə məktəblilərin cavabları daxil edilmişdir ki, 

onlar hərbi materiallarla tanış olduqdan sonra həmin materialın 

izahı zamanı riyazi və ya fizika biliklərini ümumiyyətlə yadlarına 

salmırlar. Buna ehtiyac duymurlar, heç təşəbbüs belə göstərmirlər. 

Cavabları bu qrupa daxil olan hərbi rəhbərlərin isə bir qismi 

keçilən ibtidai hərbi hazırlıq dərsinə uyğun riyazi biliklərdən və yeri 

gəldikdə riyazi çalışmalardan istifadəyə meyl göstərmir, bu məsə-

ləyə etinasız yanaşır, digər qismi isə məşğələdə fənlərarası əlaqəyə, 

xüsusən buna aid çalışmaların həllinə əlavə (artıq) bir iş kimi baxır 

və həmin işin təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə ləngidici təsir 

göstərəcəyini fikirləşirlər. 

II səviyyəyə daxil olan cavablarda şagirdlər dərsin məzmunu-

na uyğun fizika və riyazi biliklərindən istifadə etməyə və riyazi 

çalışmaları yerinə yetirməyə çalışırlar, lakin fizika, riyazi və hərbi 

anlayışları düzgün əlaqələndirə bilmədiklərindən həmin çalışmala-

rın həllində kobud səhvlərə yol verirlər. 
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III səviyyə orta məktəb fizika və riyaziyyat kursundan mənim-

sədikləri anlayışlardan, qayda və qanunlardan düzgün istifadə edən 

və həmin biliklərin köməyi ilə hərbi məzmunlu çalışmaların həllinə 

nail olan, lakin bu zaman ya elementar qüsurlara yol verən, yaxud 

da mühakimələrində məntiqi ardıcıllığı gözləməyən, fikirləri tam və 

bitkin olmayan məktəblilərin cavablarını səciyyələndirir. 

IV səviyyəyə elə şagirdlərin cavabları daxil edilmişdir ki, onlar 

hərbi materialın izahı zamanı riyaziyyat və fizika fənləri üzrə bilik 

və bacarıqlardan şüurlu, düzgün və tam məntiqi nəticə çıxararaq, 

mühakimələr yürüdərək istifadə edirlər. Çalışmalar isə tam və düz-

gün həll olunur. 

Sorğu zamanı məktəblilərin cavablarının keyfiyyətcə bu şəkil-

də təhlil süzgəcindən keçirilməsi onlara hərbi anlayışları şüurlu 

mənimsətmək sahəsində bilik səviyyələrini və dəyişikliyi izləməyə 

və daha dəqiq təhlil aparmağa imkan verir. 

Şagirdlərdən alınan hər bir cavab bu səviyyələr qrupundan 

yalnız birinə daxil edilmişdir. Cədvəl və ona uyğun qurulmuş qrafik 

əyani olaraq, sorğu zamanı şagirdlərin cavablarının keyfiyyət və 

kəmiyyətcə müqayisəsini göstərir. 
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Cədvəldən və qrafikdən əyani şəkildə görünür ki, I və II 

səviyyəli cavablar üstünlük təşkil edir. Şəhər məktəblərində şagird-

lərin 79,0%-indən (41,4+37,6=79,0%), kənd məktəblərində isə 

82,2%-indən (45,5+36,7=82,2%) I və II səviyyəli cavablar alınmış-

dır. Göstərdiyimiz kimi, I və II səviyyəli cavablara həm öyrəndikləri 

hərbi anlayışların izahı zamanı fizika və riyazi biliklərindən istifa-

dəyə, həm də fizika və riyazi məzmunlu hərbi çalışmaların həllinə 

heç bir ehtiyac hiss etməyən və yaxud belə çalışmaları yerinə yetir-

məyi bacarmayan məktəblilərin cavabları daxil olunmuşdur. Demə-

li, respublikada XI sinfi bitirən şagirdlərin 80,6%-i [(79,0+82,2):2 = 

=80,6] həm hərbi materialların izahı zamanı, həm də hərbi məzmun-

lu çalışmaların həllində fizika və riyaziyyat kursundan mənimsə-

dikləri bilik və bacarıqlardan səmərəli istifadə edə bilmirlər. 

Cədvəldən aydın göründüyü kimi III və IV səviyyəli cavablar 

da azlıq təşkil edir. Şəhər məktəblərində şagirdlərin 21,0%-nin 

(14,3+6,7=21,0%), kənd məktəblərində isə 17,7%-inin (13,3+4,4= 

=17,7%) verdiyi cavablar III və IV səviyyəlidir. III və IV səviyyəli 

cavabların təhlili göstərmişdir ki, XI sinfi bitirən şagirdlərin yalnız 

az bir qismi, yəni 19,3%-i [(21,0+17,7):2=19,3%] fizika və riyazi 

biliklərini hərbi çalışmaların izahı və çalışmaların həlli prosesində 
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səmərəli şəkildə tətbiq etməyi bacarır. Buradan görünür ki, ibtidai 

hərbi hazırlıq fənninin tədrisi prosesində öyrənilən hərbi anlayış-

ların izahı və fənnin məzmununa uyğun hazırlanmış fizika və riyazi 

çalışmalardan istifadəni daha səmərəli təşkil etmək mümkündür. 

Nəhayət, sorğudan alınan cavabları ümumiləşdirərək belə bir 

nəticəyə gəlmək olur: Respublikada orta məktəb məzunlarının bö-

yük bir qismi (80,6%-i) ibtidai hərbi hazırlıq fənninin məzmununa 

uyğun fizika və riyazi biliklərindən düzgün istifadə etməyi, həmçi-

nin tərtib olunan fizika və riyazi məzmunlu hərbi çalışmaları yerinə 

yetirməyi bacarmır. İbtidai hərbi hazırlıq keçən gənclərin yalnız ki-

çik bir qrupu (19,3%-i) bu bacarıqlara malikdirlər. Bu isə, gənc nəs-

li Vətənin müdafiəsinə, o cümlədən, elm və texnikanın müasir nai-

liyyətləri nəticəsində yaradılan döyüş vasitələrindən istifadə etməyə 

hazırlamaq məqsədi daşıyan ibtidai hərbi hazırlıq təlimində fənlər-

arası əlaqənin müasir tələblər səviyyəsində olmadığını göstərir. 

İndi isə müvafiq səviyyəli cavablardan nümunələr gətirək. 

I səviyyə: Şagirdlər “Biz hərbi topoqrafiyanı öyrənərkən elə 

riyazi çalışmalardan istifadə edirik ki, ... (sükut)”, “hərbidə hərbi to-

poqrafiyaya müraciət edirik”, “ Əgər lazım gəlsə, biz riyaziyyatdan 

çalışmalar həll edirik” və s. 

Hərbi rəhbərlər: “Əgər fizika və riyazi məzmunlu hərbi çalış-

malardan istifadə etməliyiksə, bu tələb proqramda öz ifadəsini tap-

malıdır, proqramda bu barədə bir şey deyilmirsə, bizə nöqsan tutul-

mamalıdır”, “Bəzi hərbi mövzularda riyaziyyatdan istifadə olunur, 

bunu biz də bilirik, şagirdlər də. Daha bununla əlaqədar çalışmalar 

həll etmək nə üçün lazımdır? Bunun yerinə başqa hərbi anlayış 

öyrədərik, yaxud da öyrətdiyimizi bir daha təkrar etdirərik” və s. 

II səviyyə: Şagirdlər: “Hərbi topoqrafiyada kompasa və xəritə-

yə aid çalışmalar həll edə bilərik”. “Hərbi topoqrafiyada riyaziyyat-

dan qazandığımız biliklər köməyimizə gəlir, yoxsa xəritədə məsa-

fəni ölçə bilmərik, cəhətləri müəyyən etmək çətin olar” və s. 

Hərbi rəhbərlər: İbtidai hərbi hazırlıq kursunu tədrisində digər 

tədris fənləri üzrə biliklərdən istifadə etmək olar. (Hərbi rəhbərlər 

sualın konkret qoyulmasına baxmayaraq hərbi materialların tarix, 
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təbiətşünaslıq, fizika, bədən tərbiyəsi fənləri ilə əlaqəsindən danışır 

və nəhayət, riyaziyyatla əlaqədar bir neçə fikir söyləyirlər). 

III səviyyə: Şagirdlər: – “Mən topoqrafik xəritə üzərində hərbi 

obyektlər arasındakı məsafənin hesablanmasına aid çalışma həll edə 

bilərəm. Bunun üçün cəbr və həndəsədən öyrəndiyim tənasübə 

müraciət etmək kifayətdir. Xəritənin miqyası 1:50000 nisbətindədir-

sə və xəritədə iki obyekt arasındakı məsafə 3,5 sm – dirsə, onda yer 

üzərində bu məsafə 3,5∙500=1750m olar, yəni 1km 750m”, “Mən 

əyri xətt üzrə məsafənin tapılmasına aid çalışma həll edə bilərəm. 

Bunun üçün əyri xətti hissələrə bölərəm, onların hər birini hesabla-

yıb, sonra bu kiçik məsafələrin cəmini taparam. Bu cəm təxminən 

həmin məsafəyə bərabərdir” və s. 

Hərbi rəhbərlər: – “Taktiki hazırlıq” məşğələlərində nəzərdə 

tutulan obyektə qədər məsafənin, hədəf və digər obyektlərin 

yerləşdiyi yerlərin təyin olunmasına aid çalışmalara müraciət edilir. 

Məsələn, “Müşahidə nöqtəsindən 900m uzaqlıqda dağılmış bina, bu 

binadan sağ tərəfdə isə düşmənin dayaq məntəqəsi yerləşir. Əgər 

qol tam açıldıqda baş barmaq dağılmış bina ilə düşmənin dayaq 

məntəqəsi arasındakı məsafəni örtürsə, onda müşahidə nöqtəsindən 

dayaq məntəqəsinə qədər olan məsafə nə qədər olar?” Belə çalışma-

ların həlli zamanı xətti və bucaq kəmiyyətləri arasındakı münasibət-

lərdən, bucaq ölçüsündən, xətti uzunluğa cəld keçmədən və əksinə 

olan əməliyyatdan istifadə edirik. İbtidai hərbi hazırlıq məşğələlə-

rində bucaqların dərəcə və dəqiqə ilə ölçülməsində təqribi hesabla-

ma qaydalarına müraciət olunur. Bucaq ölçüsü vahidi olaraq uzun-

luğu çevrə uzunluğunun 1/6000 hissəsinə bərabər olan qövsə söykə-

nən mərkəzi bucaq qəbul edilir. Belə ölçü vahidi bucaqölçənin böl-

güsü adlanır (bu bölgü vahidi bütün artilleriya və piyada qoşun 

hissələrində tətbiq olunan bucaqölçən cihazlarda istifadə edilir). 

“Minlik” adlanan bölgü vahidi şərti olaraq çevrə radiusunun 1/1000 

hissəsi götürülür...” 

Hərbi rəhbərlərin bir qismi bu qaydada geniş izahat verir, 

gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) məşğələ-

lərində istifadə olunacaq riyazi çalışmanın yerini və həll yolunu ay-
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dınlaşdırırlar, lakin ondan istifadə metodikasından danışdıqda şa-

girdlərin qavrayış səviyyəsini, onların biliklərinin məzmununu və 

pedaqoji prinsipləri (əyanilik və s.) nəzərə almırlar. 

Bu qrupa daxil edilmiş cavablar bir-birindən yalnız formaca 

fərqlənir. Lakin hərbi məzmunlu fizika və riyazi çalışmaların həlli 

zamanı şagirdlərin yürütdükləri mühakimələr prinsipcə bir-birinə 

çox yaxındır. Cavablardan aydın görünür ki, həm məktəblilərin, 

həm də hərbi rəhbərlərin cavabları əvvəlki hər iki qrupdakı cavablar 

sisteminə nisbətən keyfiyyətcə yüksəkdir və hərbi məzmunlu fizika 

və riyazi çalışmalardan əsasən düzgün istifadə olunur. 

IV səviyyə: Şagirdlər: “Xəritə üzərində məsafənin müəyyən-

ləşdirilməsinə aid çalışmaları yerinə yetirərkən riyaziyyat dərslə-

rindən öyrəndiyimiz aşağıdakı biliklər bizə kömək göstərir: miqyas, 

miqyas vahidi, ədədin ədədə nisbəti, təqribi qiymətin hesablanma 

qaydası, xəta, nisbi xəta, pərkar və xətkeş vasitəsilə ölçmə, ölçü 

vahidləri (sm, m, km, və s.), onluq kəsrlər, onlar üzərində əməllər 

və s. Xəritədə düşmənin dayaq nöqtəsini təyin etməyə aid çalışma-

ların həlli zamanı əvvəlcə xəritədə düşmənlə bizim aramızdakı 

uzunluğu ölçürük. Sonra xəritənin xətti və yaxud ədədi miqyasına 

əsasən həmin məsafəyə yer üzərində uyğun olan həqiqi məsafəni 

müəyyən edirik. Məsələn, çalışmanın şərtinə görə, xəritədə miqyas 

vahidi 1:50000-sə və xəritə üzərində nəzərdə tutulan nöqtədən 

müəyyən obyektə qədər olan məsafə 4,6 sm-ə bərabərdirsə, onda 

həqiqi məsafə 4,6×500=2300m-dir”, “Kompas və azimuta əsasən 

hərəkət istiqamətinin müəyyənləşdirilməsinə aid çalışmaların həlli 

zamanı riyaziyyatdan öyrəndiyim bilikləri yadıma salıram. Azimut 

üzrə hərəkət zamanı addımlar cütündən də istifadə etmək əlverişli-

dir. Bunun üçün əvvəlcədən iki addımın neçə metr olduğunu 

müəyyənləşdirmək lazımdır. Mən bilirəm ki, iki addımım 1,5m-dir. 

Hamı öz iki addımının uzunluğunu bilməlidir. Bunu riyazi düstur 

vasitəsilə də hesablamaq olar: L=
4

P
 + 37. Burada P – adamın bo-

yudur. 4 və 37 isə sabit ədədlərdir. Əgər birinin boyu 168 sm-ə 

bərabərdirsə, onun addımının uzunluğu 



 92 

L = 







 37

4

168
sm = 0,8 m; L = 0,8m-ə 

bərabər olacaq” və s. 

Hərbi rəhbərlər: – Məşğələlərdə yeni öyrənilən materialı 

möhkəmləndirmək üçün hərbi məzmunlu fizikaya, riyaziyyata, kim-

yaya dair çalışma və məsələlərdən istifadə etmək əlverişlidir. Mən 

fizika və riyazi biliklərin əlaqəsinə dair hərbi məzmunlu məsələlərin 

həllinə üstünlük verirəm. Bu, həmin hərbi anlayışın elmi mahiyyə-

tini şagirdlərə daha aydın başa salır. Məsələn, güllənin başlanğıc 

enerjisinin hesablanmasında 

E = 
2

mV2
0 ; m = 

g

p
 

düsturundan istifadə edirəm. Həmin düsturlar şagirdlərə fizika 

kursundan məlumdur. Burada m (cismin kütləsi), p (cismin çəkisi), 

g (sərbəstdüşmə təcilidir) kəmiyyətləri bir-birilə riyazi münasibət-

dədirlər: fizikadan isə məlumdur ki, g=9,8m/san
2
. 

İndi Kalaşnikov avtomatında başlanğıc enerjini hesablayaq: 

san

m
7150V  ;  
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olduğundan 
m

2
sankq

0,00079

2
san

m10

0,0079kq
m


  

Burada: 

 m201,93kq
2

san

2
m

m

2
sankq

2

2
7150,00079

2

2
0mV

E 


  

 

E = 201, 93 kq  m. 

 

Alınan nəticələrin təhlili və ümumiləşdirilməsi göstərir ki, 

hərbi rəhbərlərin bir qismi digər tədris fənləri üzrə anlayışların 

şagirdlərə nə dərəcədə məlum olduğunu müəyyənləşdirmir və onların 

bu fənlər üzrə bilik səviyyələrini əsas götürmür. Hərbi rəhbərlər 

məşğələlərin gedişində fizika, riyazi, coğrafi və s. məzmunlu hərbi 

çalışmalardan istifadənin yerini, yəni onlardan harada və necə istifadə 

etmək lazım olduğunu bilmirlər. Şagirdlərin bir qrupuna fizika və 

riyazi anlayışlar zəif mənimsədilir. Ona görə də gənclərin çağırışa-

qədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) dərsliyində bu fənlərlə əlaqəli 

verilmiş hərbi mətnlər məktəblilər tərəfindən çətin qavranılır. 

Ümumiyyətlə, nəzərdən keçirdiyimiz problemlə bağlı məktəb 

təcrübəsində faydalı rüşeymlərə rast gəlmək mümkündürsə də, hələ-

lik bu, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

kursunun digər ümumtəhsil fənlərilə əlaqəli tədrisi problemlərinin 

praktikada həll olunmasına cavab vermir. Ancaq problemin həllinin 

mümkünlüyünü təsdiq etməyə imkan yaradır. 

Birinci fəsildə şərh olunmuş fikirləri yekunlaşdıraq. Apardı-

ğımız tədqiqatdan aydın olur ki, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı 

(ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun ümumtəhsil fənləri ilə əlaqəli təd-

risində müvəffəqiyyət qazanmağa imkan verən bəzi pedaqoji şərtlər 

vardır. Ümumiyyətlə fənlərarası əlaqənin, o cümlədən gənclərin ça-

ğırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursu ilə ümumtəhsil 

fənləri arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmağın zəruriliyini bilmək və 

təlim zamanı onu nəzərə almaq; təlim zamanı, o cümlədən gənclərin 
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çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun tədrisində 

problemli situasiya yaratmağın əhəmiyyətini dərk etmək və təlim 

zamanı bunu həyata keçirmək; təlimdə müqayisədən istifadə 

səmərəli olduğu üçün gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai 

hərbi hazırlıq) kursunun tədrisində onu tətbiq etmək həmin pedaqoji 

şərtlər sırasındadır. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kur-

su üzrə tədris proqramları və dərsliklərinin təhlili göstərir ki, həmin 

tədris proqramları və dərsliklərindəki materiallarda ümumtəhsil fən-

lərinin tədrisi ilə əlaqələndirmək üçün çoxcəhətli imkanlar vardır. 

Bu imkanlardan lazımınca istifadə etmək üçün pedaqoji və 

metodik ədəbiyyat nə dərəcədə istiqamət verir? Mövcud ədəbiyyatın 

araşdırılması isbat edir ki, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibti-

dai hərbi hazırlıq) kursunun tədrisinin bu və ya digər ümumtəhsil 

fənni ilə əlaqələndirməyin tək-tək məsələlərinə toxunulmuşdur. 

Lakin bu məsələlər pərakəndə haldadır, bir-biri ilə əlaqələndirilmə-

mişdir; problemin həllində tam aydınlıq yoxdur. Gənclərin çağırışa-

qədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun ümumtəhsil fən-

ləri ilə əlaqələndirilməsinin nəzəri və əməli məsələlərinin sistem 

şəklində işlənməməsi ümumtəhsil məktəblərində hərbi rəhbərlərin 

işinə təsir göstərməyə bilməz. Apardığımız tədqiqat, hərbi rəhbər-

lərlə söhbətlər, dərslərin müşahidəsi göstərmişdir ki, hərbi rəhbərlə-

rin böyük əksəriyyətinin nəzəri və pedaqoji hazırlıq səviyyəsi yük-

sək deyil. Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

kursunun ümumtəhsil fənlərinin tədrisi əsasında öyrətməyin nəzəri 

və əməli məsələlərini küll şəklində işləmək və hərbi rəhbərləri 

nəzəri, pedaqoji cəhətdən silahlandırmağa böyük ehtiyac vardır. 
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II FƏSĠL 

 

GƏNCLƏRĠN ÇAĞIRIġAQƏDƏRKĠ HAZIRLIĞI  

(ĠBTĠDAĠ HƏRBĠ HAZIRLIQ) KURSUNUN SĠSTEMATĠK 

TƏLĠMĠNƏ QƏDƏR DĠGƏR ÜMUMTƏHSĠL FƏNLƏRĠNĠN 

TƏDRĠSĠ ZAMANI ZƏRURĠ HƏRBĠ BĠLĠKLƏRĠN 

ÖYRƏDĠLMƏSĠNĠN ĠMKAN VƏ YOLLARI 

 

 

2.1. Riyaziyyat dərslərində şagirdlərə ilkin hərbi-texniki 

məlumatların verilməsi 

 

V-IX siniflərdə riyaziyyat kursunun mövcud proqramlar əsa-

sında tədrisi zamanı şagirdlərə hərbi – texniki biliklərin verilməsi 

bir tərəfdən məktəblilərin hərbi xidmətə daha keyfiyyətli hazırlan-

masına, digər tərəfdən fənlərarası əlaqənin həyata keçirilməsinə şə-

rait yaradır. 

Adı çəkilən siniflərin riyaziyyat dərsliklərindəki çalışmaların 

həlli zamanı Azərbaycan Milli Ordusunun Vətəni müdafiə etməsi, 

onun döyüş epizodları, xalqımızın tarixi qəhrəmanlıq ənənələri, hər-

bi döyüş texnikası və silahları, taktiki döyüş priyomları və s. haq-

qında qısa və ilkin məlumatları məktəblilərin nəzərinə çatdırmaq 

mümkündür. X-XI siniflərdə isə həmin məlumatlar əsasında ibtidai 

hərbi hazırlıq dərslərində daha sistemli biliklər veriləcəkdir. 

V-IX sinif riyaziyyat dərsliklərindəki çalışmalardan bir qrupu-

nun həlli zamanı məzmunda verilən hərbi döyüş texnikasının şəklini 

göstərməyə, bu texnika haqqında yığcam və ümumi şəkildə söz aç-

mağa imkanlar vardır. Bu zaman şagirdlər həmin texnikanın xarici 

görünüşü ilə tanış olur, onu başqa döyüş vasitələrindən fərqləndirə 

bilir, döyüş xüsusiyyətləri haqqında qısa məlumat əldə edirlər. IV 

sinfin riyaziyyat dərsliyindəki 965 saylı çalışmaya diqqət yetirək 

“Sualtı qayığın suyun üstü ilə hərəkət vaxtı suyun altı ilə hərəkət 

vaxtından 20 dəfə azdır. Sualtı qayıq suyun altında suyun üstündə 
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olduğundan 57 saat çox qalarsa, onun suyun üstündə nə qədər vaxt 

olduğunu tapın”. 

Müəllim həmin çalışmanı həll etdirməzdən əvvəl sualtı qa-

yığın ümumi görünüşü əks edilmiş şəkli sinfə göstərir. Aydınlaşdırır 

ki, sualtı qayıq həm suyun altı, həm də üstü ilə hərəkət edə bilir. 

Müasir hərbi texnikada sualtı qayıqlar qüvvətli döyüş vasitəsidir. 

Sualtı qayıqdan atılan raketlər və özü idarə olunan torpedolar vasi-

təsilə düşmənin suüstü və sualtı hərbi obyektlərinə suyun altından 

(yaxud üstündən) güclü zərbə vurulur. 

İndi biz sualtı qayığın hərəkət sürəti ilə bağlı olan məsələ həll 

edəcəyik (Müəllim məsələni oxuyur və onun həllinə başlayır). 

Riyaziyyat dərsliklərində elə çalışmalar da vardır ki, onların 

həlli ibtidai hərbi hazırlıq fənnində “Hərbi topoqrafiya” bölməsinin 

daha asan və elmi əsaslarla mənimsədilməsinə xidmət göstərə bilir. 

Belə çalışmalara, cəbr və həndəsə dərsliklərinin hamısında rast gəli-

nir. Məsələn, IV sinfin “Riyaziyyat” dərsliyində 1244 və 1251 saylı, 

V sinfin “Riyaziyyat” dərsliyində 758, 953, 954, 1108 və 1109 saylı, 

VI sinfin cəbr dərsliyində 367 (a,b), VI-VIII siniflərin “həndəsə” 

dərsliyində 334, 475, 695, 847, 875, (1,2), 1165 saylı çalışmalar. 

Hərbi topoqrafiya xüsusi hərbi fənn olub yerin müəyyən his-

sələrini həndəsi münasibətlərdə, həmçinin onların plan və xəritələrə 

köçürülmə üsullarını öyrənən elmdir. Hər bir əsgər döyüş zamanı öz 

hərəkət istiqamətini azimuta görə düzgün müəyyənləşdirməyi, hədə-

fin və özünün yerləşdiyi mövqeyi dəqiq göstərməyi, naməlum və 

yaxud az məlum olan ərazilərdə yerləşən məntəqənin və bu məntə-

qəyə gedən yolu asan tapmağı, topoqrafik xəritələrdən istifadə 

etməyi, hədəflə öz mövqelərinin oriyentirini dəqiq bilməyi və döyüş 

zamanı mövqeləri qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Bunun üçün əs-

gər bir sıra sadə məlumatları, o cümlədən, miqyas, miqyas vahid-

ləri, müxtəlif miqyaslı topoqrafik xəritələri, miqyasa görə müəyyən 

obyektin və ya ərazinin planını çəkməyi, yer üzərindəki məsafəni 

ölçərək onun miqyasa görə xəritəyə köçürməyi, yaxud xəritədə sm-

lərlə verilən məsafəyə uyğun gələn həqiqi məsafəni tapmağı, müşa-

hidə məntəqəsindən düşmən obyektinə qədər olan ən qısa məsafəni 



 97 

müəyyənləşdirməyi, sirkulun köməyi ilə topoqrafik xəritədə mü-

vafiq məsafəyə uyğun həqiqi məsafəni hesablamağı bacarmalıdır. 

Dərsliklərdəki çalışmalardan bir qrupunun məzmunu şagird-

lərdə milli orduya məhəbbət və rəğbət hissləri oyatmağa imkan ve-

rir. Məsələn, “yaz daşqını zamanı şəhəri su basmaq təhlükəsi yaran-

mışdır. Köməyə gələn ordu əsgərləri suyun qarşısını kəsən buz yığı-

mını dağıtdılar. Bundan sonra suyun səviyyəsi birinci gün 1,2m, 

ikinci gün isə 0,7m dəyişdi. Çayda suyun səviyyəsi necə dəyişdi?” 

(63, 12 saylı çalışma). Bu çalışmanın həllinə başlamazdan əvvəl 

şagirdlərə Azərbaycanın sülhsevər dövlət olması, onun ordusunun 

isə işğala məruz qalmış torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda apar-

dığı döyüşlər, neçə-neçə Azərbaycan əsgərlərinin qəhrəmancasına 

həlak olması, yeri gəldikdə, əsgərlərin xalq təsərrüfatının müxtəlif 

sahələrindəki fədakar əməyi, təbiət təhlükələri və fəlakətləri gözlə-

nildikdə köməyə gəlməsi haqqında yığcam məlumat verilir. Sonra 

müvafiq çalışma oxunur və yalnız bundan sonra həll etdirilir. 

Bir sıra riyazi çalışmaların məzmunu güllə atıcılığına dair 

məktəblilərdə ilkin təsəvvürlərin yaradılmasına kömək göstərir. Mə-

sələn, “Hədəfə atəşin sayı 10 azalmış, hədəfə dəymənin sayı isə 3 

artmışdır. Yayınmanın (hədəfə dəyməməyin) sayı necə dəyişmiş-

dir?” (89, 1475 saylı çalışma). “Yarışlarda hər atıcı 10 atəş açır. Hə-

dəfə düşən hər atəş üçün 5 xal qazanır, dəymədikdə isə 1 xal itirir. 

Ən azı 30 xal toplayan şəxs qalib hesab olunur. Qaliblər sırasına 

çıxmaq üçün atıcı hədəfə neçə dəfə düşməlidir?” (84, 364 saylı 

çalışma) və s. 

Riyaziyyat müəllimi bu tipli çalışmaların həllinə başlamazdan 

əvvəl əsgərin hədəfə atəş açmasını göstərən plakatı nümayiş etdirib 

AKM silahın ümumi görünüşü, onun maddi hissələri, güllənin lü-

lədə və havada hərəkət trayektoriyası, onun ani müddətə hədəfə 

dəyməsi, VI-IX siniflərdə isə güllənin atılma prinsipi haqqında qısa 

məlumat verir. 

Bir sıra çalışmaların məzmununda döyüş şöhrəti yerləri haq-

qında qısa məlumatlara müraciət edilir. Məsələn, V sinifdə (63) 215 
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saylı çalışmanın “a” bəndi isə partizan dəstələrinin döyüş əməliy-

yatlarına aiddir. 

Belə çalışmaların həlli zamanı riyaziyyat müəllimi məktəbin 

“hərbi şöhrət” muzeyinin və yaxud, hərbi guşənin materiallarına 

əsaslanaraq göstərə bilər ki, xalqımız Vətən müharibəsi apardığı 

indiki dövrdə Azərbaycan əsgərlərinin qəhrəmancasına döyüşdük-

ləri və vətən yolunda minlərlə gənclərin əbədiyyətə qovuşduğu yer-

lər döyüş şöhrəti yerləri adı ilə məşhurlaşır və gələcəkdə də bu əbə-

diləşəcək. Qarabağ uğrunda, Murov dağı ətrafında, işğal olunmuş 

hər qarış torpaqlarımız uğrundakı vuruşmalar buna misaldır. Belə 

yerlər ölkəmizdə çoxdur. Xalqımız bu döyüş yerlərini və orada hə-

lak olmuş əsgərlərimizi unutmur. Həmin torpaqlarda tarixi abidələr 

ucalacaq, ölməzliyin, igidlik və qəhrəmanlığın, Vətən sevgisinin 

rəmzi kimi qorunacaqdır. Məktəblilər isə belə döyüş yerlərinə yü-

rüşlər təşkil edəcək, qəhrəmanların xatirəsinə həsr olunan müxtəlif 

yarışlar keçirəcəklər. Uşaqlar, indi bizim həll etdiyimiz məsələ də 

şagirdlərin belə döyüş şöhrəti yerlərinə yürüşləri ilə bağlıdır. Mə-

sələnin “b” bəndinin həllində də oxşar mühakiməni yürütmək müm-

kündür. 

Dərslikdə elə tip çalışmalar da vardır ki, onların həlli zamanı 

məktəblilərin hərbi-idman oyunları haqqında məlumatlarını genişlən-

dirmək olar. Məsələn, V sinfin “Riyaziyyat”ındakı 181 saylı məsələ 

“Üfüqdə parıltı” hərbi-idman oyununa aiddir. Ənənə şəklini almış 

“Üfüqdə parıltı” hərbi-idman oyunu, təlimata əsasən, 4-7-ci sinif şa-

girdlərini əhatə edir. Oyun iştirakçıları qabaqcadan yarışa hazırlaşır 

və oyunda onlara lazım olacaq hərbi anlayışları mənimsəyirlər. Bun-

ları nəzərə alaraq, riyaziyyat müəllimi hərbi-idman oyunlarına aid ça-

lışmaların həllinə belə bir müsahibə ilə başlaya bilər: 

– Siz hansı hərbi-idman oyunlarını tanıyırsıınız? Hansı hərbi- 

idman oyununda iştirak etmisiniz və neçənci yeri tutmusuz? Hərbi- 

idman oyunları nə üçün keçirilir? Oyun zamanı siz hansı işləri gör-

müsünüz? 

Bu suallara cavab aldıqdan sonra müəllim məsələni oxuyur və 

onun həllinə keçir. 
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Riyazi çalışmaların içərisində elələri vardır ki, onlar hərbi təy-

yarələrin manevrlərinə aiddir. Məsələn, “hərbi manevr zamanı 

tutucu təyyarə əvvəlcə 20 km qalxmış, sonra isə 5,5 km enmişdir. 

Təyyarənin qalxma hündürlüyü necə dəyişmişdir?”(63, 199 saylı 

çalışma). Riyaziyyat müəllimi məsələnin həllinə belə bir məlumatla 

başlaya bilər: keçmiş sovetlər ölkəsi aviasiyanın vətəni olmuşdur. 

Rus alimlərindən M.V.Lomonosovun, A.F.Mojayskinin, N.E.Jukov-

skinin, K.E.Sialkovskinin, azərbaycanlı general Kərim Kərimovun 

sovet aviasiyasının yaranması və inkişafında xidmətləri əvəzsizdir. 

Azərbaycan Milli Ordusunda qoşun növlərindən biri də Hərbi 

Hava Qüvvələridir. Bu qoşunlar müasir hərbi təyyarələrlə təchiz 

edilmişdir. Hərbi tapşırıqları müxtəlif tipli təyyarələr yerinə yetirir. 

Bunlar qırıcı, qırıcı-bombardmançı, bombardmançı, tutucu, kəşfiy-

yatçı və s. təyyarələrdən, həmçinin vertolyotlardan ibarətdir. Tutucu 

təyyarə çox qısa müddətdə havadakı döyüş təyyarə və vertolyotla-

rının başının üstünü almağa, onları yerə endirməyə qadirdir. Reaktiv 

mühərrikli müasir hərbi təyyarələrin sürəti 3 min km/saatdan çoxdur. 

Bu təyyarələr yerdən 30km hündürlükdə uça bilir. Bizim indi həll 

edəcəyimiz məsələ də bu təyyarənin hərbi manevrinə aiddir. 

Bir sıra çalışmalar da vardır ki, onlar X-XI siniflərdə keçilən 

gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı fənninin “Əsgərin döyüşdə dav-

ranış qaydaları” (ibtidai hərbi hazırlıq fənninin “Taktiki hazırlıq”) 

bölməsindəki anlayışlarla bağlıdır. Məsələn, 4-cü sinfin “Riyaziy-

yat”ındakı 965 saylı, 5-8-ci siniflərin “Həndəsə” dərsliyindəki 825 

saylı çalışmalar buna nümunədir. 

Belə çalışmaların həllinə başlayarkən qısaca məlumat vermək 

olar ki, müasir döyüşlər zamanı düşmənin arxa cəbhəsinə desant və 

kəşfiyyat qrupu çıxarmaq məqsədi ilə paraşüt sistemindən istifadə 

edilir. Paraşütün köməyi ilə həm əsgərləri, həm də hərbi texnikanı 

və döyüş ləvazimatını istənilən yerə atmaq olur. Müasir paraşütlər 

idarə ediləndir və onu istənilən əraziyə salmaq mümkündür. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, güclü külək paraşütün istiqamətini dəyişə bilər. 

Hərbi rəhbər: “İndi bu şəkildə siz paraşütçünü görürsünüz”, – 

deyərək şagirdlərə paraşütlə atılan əsgərin şəklini göstərir və para-
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şütün quruluşu haqqında yığcam məlumat verir, sonra məsələnin 

həllinə keçir. 

VII-IX siniflərdə əşyanın hündürlüyünün təyini ilə əlaqədar 

hərbi – texnika üzrə biliklər vermək mümkündür. Əşyanın hündür-

lüyünü müəyyənləşdirmək üçün   ACBC:BCCA 111   düstu-

rundan istifadə etmək əlverişlidir. Buarada 11CA  – əşyanın hün-

dürlüyü, AC – yerə sancılmış payanın uzunluğu, BC  və 1BC  isə 

göstərilən B nöqtəsindən uyğun olaraq payaya və əşyaya qədərki 

məsafədir. Sonra belə bir məsələyə baxılır: 

“Kəşfiyyatçı əsgər çayın əks tərəfində yerləşən düşmən ob-

yektinə qədər olan məsafəni necə müəyyənləşdirə bilər?”. 

Həlli: Tutaq ki, B müşahidə nöqtəsindən çayın əks tərəfində 

yerləşən C düşmən obyektinə qədər olan məsafəni tapmaq lazımdır 

(1-ci şəkil). Əvvəlcə B bucağını düz bucaq qəbul edərək xəyalən 

ABC düzbucaqlı üçbucağı qurulur. Sonra E nöqtəsindən AB par-

çasına perpendikulyar EK düz xətti çəkilir və K nöqtəsi qeyd olunur. 

 ABC və AEK 

düzbucaqlı üçbucaqların 

oxşarlığından 

BC:EK=AB:AE 

BC– müşahidə nöqtəsindən 

düşmən obyektinə qədər olan 

məsafə, AB, AE və EK 

məsafələrini isə ölçmək müm-

kündür.  

 AB=m; AE=n; EK=1 

olsun. Onda, düşmən obyektinə 

qədər olan məsafə 
n

lm
BS


  

                                                           olar.  

 

Şəkil 1 

C 

A E 

K 

B 

• 

• 

Şəkil 1. 
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Müəllim şagirdlərə məlumat verir ki, məsafənin belə təyini 

artilleriya və raket qoşunlarımızın düşmənin obyektinə dəqiq zərbə 

vurmaq üçün əvəzsiz əhəmiyyətə  malikdir. 

Məşğələnin bu şəkildə əyaniləşdirilməsi, riyaziyyat dərslərin-

də müəllimin yeri gəldikcə hərbi – texnika elementlərinə müraciət 

etməsi, məktəbliləri fəal təfəkkür və fikri əməliyyatlara qoşması, 

məzmununda hərbi-texniki məlumatlar olan çalışmaların yerinə ye-

tirilməsi gənc nəsildə bir tərəfdən sadə hərbi təsəvvürlərin yaranma-

sına, döyüş texnikası ilə tanış olmasına kömək göstərir, digər tərəf-

dən hərbi biliklərin mənimsənilməsinə maraq, döyüş texnikasına 

yiyələnmək həvəsi, Milli Orduda xidmətə tələbat, Vətənin müdafiə-

sinə hazır olmaq və s. bu kimi müsbət hislər tərbiyə edir. 

 

 2.2. Fizikanın tədrisi prosesində hərbi- texniki  

 və taktiki biliklərin nəzəri məsələlərinin verilməsi 

 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

kursunun ümumtəhsil fənləri ilə əlaqəli tədrisindən danışılarkən 

fizikanın hərbi-texniki və taktiki bilikləri ilə bağlı imkanlarını unut-

maq olmaz. Göstərilən məsələ baxımından VII-IX siniflər üzrə fizi-

ka proqramı və dərslikləri araşdırılmış və aşkara çıxarılmışdır ki, 

fizika kursundan öyrədilən bir qrup mövzuların mətnində, digər 

qrup mövzulara aid isə sual və çalışmalarda hərbi-texniki və taktiki 

döyüş məlumatları verilir. Lakin bunlar arasında vahid bir ardıcıllıq 

və sistem olmadığından həmin məlumatlar yadda qalan biliklər 

şəklində formalaşa bilmir. Odur ki, şagirdlər bəsit şəkildə də olsa 

hərbi-texniki biliklərə yiyələnmir. X sinifdə gənclərin çağırışaqə-

dərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursu üzrə məşğələlərə ilkin 

hazırlıq olmadan gəlirlər. Əslində isə VII-IX sinif fizika kursunda 

bu hazırlığı həyata keçirməyə kifayət qədər imkan var. Bu imkan-

lardan istifadə edərək şagirdlərə Azərbaycan dövlətinin qüdrəti və 

onun inkişaf yolu, Milli Ordunun yaranması və getdikcə möhkəm-

lənməsi, onun qəhrəmanlıq səhifələri, Milli Qəhrəmanlarımız, 

Ordumuzun qoşun növləri, müasir döyüş texnikası, odlu əl silahları, 
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taktiki döyüş priyomları, güllə atıcılığı qaydaları, mülki müdafiə və 

s. haqqında qısaca və lazımi məlumatlar vermək mümkündür. 

Zəruri biliklər elə bir sistemlə məktəblilərə çatdırıla bilər ki, onlar 

fizika dərsliklərinin məzmununu ağırlaşdırmamaqla və dəyişdirmə-

məklə bərabər, həm fizikanın özünün asan mənimsənilməsinə, həm 

də gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursu-

nun öyrənilməsinə, daha sonra isə X sinifdən başlayaraq, fizika və 

gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı fənlərinin qarşılıqlı-əlaqəli tədri-

sinə hazırlıq olsun. 

Bu iş əsasən paralel şəkildə iki istiqamətdə aparıla bilər. 

Birincisi, fizikadan yeni mövzuların tədrisi zamanı. Bir sıra mövzu-

lar vardır ki, onlarda hərbi biliklərə rast gəlinir və fizika anlayış-

larının mənası aydınlaşdırılarkən hərbə dair materiallardan nümunə 

kimi istifadə edilir. Ona görə də həmin materialları dərsdə nisbətən 

qabarıq şəkildə verərək, onları yığcam şəkildə genişləndirmək olar. 

İkincisi, fizika dərsliklərindəki hərbi məzmunlu çalışmaların həlli 

zamanı həyata keçirilə bilər. Hər iki istiqamətdə iş qarşılıqlı əlaqədə 

və biri o birini tamamlamaqla aparılmalıdır. 

Fizika dərslərində hərbi-texniki və taktiki biliklərin verilməsi 

prosesi konkret hərbi mövzular üzrə qruplaşdırılmışdır. 

I. Fizika dərsliklərində gənclərin çağırışaqərdəki hazırlığı 

(ibtidai hərbi hazırlıq) fənninin əsas bölmələrindən biri olan “Silah-

lar və atıcılıq hazırlığı”na (“Atəş hazırlığı”na) dair məlumatlar var-

dır. Onların bir qismi yeni tədris materialının məzmununda verilir. 

Məsələn, “Kalaşnikov avtomatının gülləsinin (lülədən çıxan anda) 

hərəkət sürəti 715m/san-yə bərabərdir” (VI-VII siniflər üçün “Fizi-

ka” dərsliyi, 29-cu səhifə). 

Həmin məlumatların digər qismi fizika çalışmalarının məz-

munundadır. Məsələn, “Kütləsi 10q olan və üfüqi istiqamətdə 

600m/san sürətlə hərəkət edən güllə, kütləsi 2kq olan taxta tirə də-

yərək orada qalır. Bu vaxt güllə və tir qızır. Qızmaya nə qədər enerji 

sərf olunur? Havanın müqavimətini nəzərə almamalı” (VIII sinfin 

“Fizika” dərsliyi, 216-cı səhifə, 36/7-ci çalışma). 
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6-7-ci siniflərin “Fizika” dərsliyinin 36-cı, 37-ci (3-cü çalış-

ma), 38-ci (2 və 3-cü çalışmalar), VIII sinfin “Fizika” dərsliyində 

isə 134-cü, 207-ci (34,3-cü çalışma), 222-ci səhifələrindəki məlu-

mat və çalışmalar da həmin qəbildəndir. 

Bunu nəzərə alaraq, müəllim ardıcıllıq etibarı ilə əvvəldə veri-

lən çalışmaların həlli zamanı Kalaşnikov avtomatının ümumi görü-

nüşü və ondan atılan güllənin hərəkət trayektoriyası plakatını hərbi 

kabinetdən götürüb nümayiş etdirə bilər. Bu zaman o, bir-iki cümlə 

ilə belə məlumat verə bilər: “Uşaqlar, siz Kalaşnikov avtomatını 

görürsünüz. Bu qoşunlarımızın ən güclü odlu əl silahlarından biridir. 

Onu görkəmli rus konstruktoru M.T.Kalaşnikov yaratmış və 

Modernləşdirilmiş Kalaşnikov avtomatı (MKA-“AKM”) adlanır. 

M.T.Kalaşnikov həm də Kalaşnikov əl pulemyotunun (“KƏP”-

RPK) yaradıcısıdır. Ona görə də bu silahlar Kalaşnikov avtomatı 

(ya pulemyotu) adlanır. Kalaşnikov avtomat və pulemyotunun fərqli 

cəhətləri olmasına baxmayaraq onların iş prinsipi və əsas hissələri 

eynidir. Avtomat müxtəlif hissələrdən ibarətdir. Bu onun qundağı, 

bu darağı, bu çaxmağı, bu isə lüləsidir (müəllim göstərir). Atəş açıl-

dıqda güllə lülənin içərisində öz sürətini artırır və lülədən çıxanda 

özünün ən böyük sürətini alır. Bu sürət güllənin başlanğıc sürəti 

olur. Məhz bizim fizika kitabında verilən 715m/san Kalaşnikov av-

tomatlarında güllənin başlanğıc sürətidir. Bu sahədə geniş məlumat-

lara siz gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

kursunda yiyələnəcəksiniz. 

II. VI-VII siniflərinin “Fizika” dərsliyində bir sıra nəzəri mə-

lumatlar və çalışmalar vardır ki, onların məzmunu bilavasitə gənclə-

rin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunda geniş 

şərh olunan atəşin baş vermə hadisəsinin, onun elmi-nəzəri əsasları-

nın və silahdan atəş açma qaydalarının məzmunu ilə bağlıdır. Məsə-

lən, “güllə atəşdən qabaq tüfəngə nisbətən sükunətdə olur. Atəş açı-

landa qarşılıqlı təsir nəticəsində güllə və tüfəng müxtəlif istiqamət-

lərdə hərəkət edir. Təpmə hadisəsi baş verir” (səh.36). “Tüfəngdən 

atəş açıldıqda qarşılıqlı təsir hadisəsini şərh edin” (səh.37, çal.3). 

“Tüfəngdən atəş açarkən tüfəngi çiyinə bərk sıxmaq lazımdır. Nə 
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üçün bu zaman təpmə hadisəsi azalır?” (səh.38, çal.2). “Ov patron-

larını hazırlayarkən tüfəngin kütləsini nəzərə alırlar. Yüngül tüfəng-

lər üçün patrona qırmanı, ağır tüfənglərə nisbətən az doldururlar. 

Niyə belə edildiyini izah edin” (səh.38, çal.3) və s. 

Belə tip çalışmaların həllinə başlamazdan əvvəl müəllim 

izahat verə bilər ki, atəş patronlardakı barıtın hesabına əmələ gəlir. 

Atəş açdıqda barıt alışır və barıtın yanması nəticəsində patronun 

içərisində çox yüksək təzyiqli qaz yaranır. Qaz gülləni patrondan 

ayıraraq irəliyə, patronu isə silahla birlikdə geriyə itələyir. Atəş 

zamanı silahın geriyə hərəkəti geritəpmə adlanır. Geritəpmə zamanı 

silah çiyinə, qola və döşə təsir göstərir. Gələcəkdə öyrənəcəksiniz ki, 

bu təsir silahın geriyə hərəkəti zamanı malik olduğu sürət və enerji 

ilə xarakterizə edilir. Güllə atıldığı silahdan nə qədər yüngüldürsə, 

silahın geritəpmə sürəti də güllənin başlanğıc sürətindən o qədər 

dəfə azdır. Şagirdlər öyrənirlər ki, tüfəngdən (yaxud avtomatdan) 

atəş açarkən tüfəngin qundağını çiyinə bərk sıxmaq lazımdır. Əgər 

qundaq çiyindən aralı qalarsa, onda geritəpmə nəticəsində qundaq 

çiyinə kənardan bərk dəyər və adam zədələnə bilər. Lakin qundağı 

çiyinə bərk sıxdıqda geritəpmə qüvvəsi çiyinə və bədənə ötürülür. 

Güllə və tüfəng elə hazırlanır ki, bu geritəpmə qüvvəsi insan orqa-

nizminə zərərli təsir göstərmir. Müəllim bütün bu məlumatları müx-

təlif çalışmaların həllindən əvvəl hissə-hissə də verə bilər. Bundan 

sonra fizika müəllimi müvafiq çalışmaları oxuyub həllinə keçir. 

8-ci sinif “Fizika” dərsliyində (səh 210) V0 başlanğıc sürəti ilə 

yuxarı atılmış cismin 
2g

V
h

2
0  hündürlüyünə qalxdığı isbat olunur. 

Burada qeyd etmək lazımdır ki, “Kalaşnikov avtomatının başlanğıc 

sürətinin V0=715 m/san olduğunu bilirik. Kim həmin düstura əsasən 

yuxarı atılmış güllənin qalxma hündürlüyünü tapar? (şagirdlər 

müstəqil olaraq həll edirlər: h=26km).” Bu düsturda havanın 

müqaviməti və yerin cazibə qüvvəsi nəzərə alınmır. 

“Cazibə hadisəsi. Ağırlıq qüvvəsi” kimi bəzi mövzuların 

tədrisindən sonra müəllim aşağıdakı tipli çalışmalar tərtib edə bilər. 

“Üfüqi istiqamətdə atılmış güllə nə üçün bir müddət gedəndən sonra 
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düz xətt üzrə hərəkət etmir?” “Atılmış gülləyə, yaxud mərmiyə 

hansı qüvvələr təsir göstərir?” və s. 

III. Fizika dərsliklərində ən güclü döyüş texnikasından biri 

olan reaktiv mühərrikli qırıcı təyyarələr haqqında da məlumatlar ve-

rilir və şəkli göstərilir. Məsələn, 6-7-ci siniflər üçün “Fizika” dərs-

liyi, səh 29, 223 (III hissə, “Yüksəkliklər”), 8-ci sinif üçün “Fizika” 

dərsliyi, səh 66, 141 və s. 

“Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə olan cismin təcili” 

mövzusu öyrənilərkən aşağıdakı məsələ həll edilir: “Təyyarə şığıma 

nöqtəsindən çıxaraq, aşağı hissəsinin radiusu 500 m olan çevrə 

qövsündən ibarət trayektoriya üzrə hərəkət edir (şəkil 65). Təyya-

rənin sürəti 800 km/saat-dırsa, onun ən aşağı nöqtəsindəki təcilini 

hesablayın və bu təcili sərbəstdüşmə təcili ilə müqayisə edin” (78, s. 

66). Mətndə həmin təcil 
r

V
a

2

  düsturuna əsasən hesablanır və 

nəticədə sərbəstdüşmə təcili (g = 9,8 m/san
2
) ilə müqayisə olunur. 

Başqa bir nümunə. “Təcillə hərəkət edən cismin çəkisi” (78, s. 141) 

mövzusunun izahında baxılan ikinci misal qırıcı təyyarənin şığıma 

vəziyyətindən çıxarkən trayektoriyanın ən aşağı nöqtəsində təyya-

rəçinin çəkisinin hesablanmasına aiddir. Mərkəzəqaçma təcilinin 

modulu və çəki düsturundan istifadə edilərək göstərilir ki, trayekto-

riyanın ən aşağı ucunda təyyarəçinin çəkisi onun “normal” çəki-

sindən (n-1) dəfə böyük olacaqdır. Göstərilir ki, bu, təyyarəçinin 

əlavə yüklənməsi ilə nəticələnir. Bu yüklənmə onun gövdəsinə (or-

qanizminə) təsir edir, ağrı hissi oyadır. Əlavə yüklənmə həddindən 

çox olanda təyyarəçinin sağlamlığı üçün təhlükə yaranır. Həmin 

mövzuya aid verilmiş 126-cı şəkildə təyyarənin həmin şığıma və-

ziyyəti göstərilir. 

Mövzu ilə bağlı dərslikdə aşağıdakı sual irəli sürülür: “Ölüm 

ilgəyi” (Nesterov ilgəyi) fiqurunu edən təyyarəçinin, fiqurun yuxarı 

və aşağı nöqtələrində çəkisi haqqında nə demək olar?” (78, s.142). 

Göründüyü kimi, burada şagirdlərə qırıcı döyüş təyyarələrinə 

aid xeyli hərbi biliklər verilir. Bu biliklər nəzəri cəhətdən əsaslandı-

rılır, fizikanın hərbi işlərdə tətbiqi variantlarından biri kimi aydın-
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laşdırılır və hərbi qırıcı təyyarələrin manevrləri haqqında zəruri 

təsəvvürlər yaradılır. Lakin bu məlumatları bir qədər dəqiqləşdir-

məyə ehtiyac var. 

Əvvəla, dərslikdə verilən şəkillər çox kiçik ölçüdə və qeyri-

aydın bir formadadır. Ona görə də təyyarə güclə seçilir, onun xarici 

görünüşü (forması) və hissələri haqqında şagirdlər zəruri təsəvvürə 

yiyələnə bilmirlər. 

İkincisi, sualda adı çəkilən “Ölüm ilgəyi” fiquru ilə bağlı 

məktəblilərdə təsəvvür yaratmadan, ondan istifadə olunur. Bunu nə-

zərə alaraq, müəllim həmin hissənin şərhinə belə bir məlumatla baş-

laya bilər: 

– Uşaqlar, Milli Ordumuzun qoşun növlərindən biri də Hərbi 

Hava Qüvvələridir. Bu qoşunlar müxtəlif tip təyyarə və vertolyot-

larla təmin olunmuşdur. Hərbi təyyarələrin şəkli dərsliyimizdə də 

bir neçə yerdə verilir. Lakin, gördüyümüz kimi, onlar aydın seçilmir. 

Müəllim “Военные знания” jurnalının (1985, №8) son üz qa-

bığını göstərərək deyir: – Bu, səsdən iti ucan reaktiv mühərrikli 

“MiQ-23UB” (“МиГ-23УБ”) markalı rus qırıcı təyyarəsinin şəkli-

dir. Bu təyyarə səsdən 2,35 dəfə yüksək sürətlə uça bilir. 2000 

km/saat bu təyyarə üçün son sürət deyil. O, özünün “MiQ” 

(“мгновение” – “bir anda”, “göz qırpımında”) markasına haqq qa-

zandırmışdır. Təyyarə stratosfer hündürlüyə qalxır, istənilən hava və 

iqlim şəraitində, hətta gecənin istənilən anında yüksək manevrlər 

edə bilir. Bu manevrlərin növlərindən biri də “Ölüm ilgəyi” (Nes-

terov ilgəyi) fiquru adlanır. 

Sonra həmin “fiqur”un izahına başlamaq daha məqsədəuy-

ğundur. Bunun üçün fizika müəllimi fiquru lövhədə belə çəkir: 

Əvvəlcədən təbaşiri lövhənin sol yuxarı küncündən sağ aşağı kün-

cünə doğru düz xətt boyunca hərəkət etdirir. Bir azdan həmin xətti 

tədricən əyir, hər hansı bir A nöqtəsindən başlayaraq r radiuslu çev-

rə çəkir, sonra həmin nöqtədən yazı taxtasının sağ yuxarı küncünə 

doğru, bu çevrəyə toxunan düz xətt üzrə davam etdirir (2-ci şəkil). 

Şəkil hazır olduqdan sonra müəllim sözə başlayır: 
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Bu fiqur hərbi işlərdə “Ölüm ilgəyi” adlanır. Təyyarənin hə-

min fiqur üzrə manevr etməsi çox çətin və təhlükəlidir. Bunu yalnız 

qırıcı-döyüş təyyarələri və onun məşq keçmiş mahir təyyarəçiləri 

yerinə yetirməyə qadirdir. Müasir qırıcı təyyarələr şaquli istiqamət-

də aşağıya və ya yuxarıya doğru şığıya bilir. Bu təyyarələr döyüş 

üçün yaradılıb. Təyyarə 23 mm-lik kalibrli sürətli atan pulemyot-

top ilə silahlanıb. Təyyarədə radiolokasiya nişangahı vardır. Hədə-

fin axtarılıb tapılmasında və onun məhv edilməsində təyyarəçinin 

göz ilə axtarmasına o qədər də ehtiyac yoxdur. Bu mürəkkəb işi 

avtomatik radiolokasiya nişangahı edir. 

IV. Fizika dərsliklərində bir sıra çalışmalar isə mülki təyyarə-

lərin xüsusiyyətlərinə aiddir. Məsələn, 6-7 siniflərin “Fizika” dərsli-

yində 11 saylı çalışma AN1-25 markalı təyyarənin Moskvadan 

ABŞ-a (9130 km-lik məsafə) uçması, 305-ci səhifədəki 64 saylı 

çalışma yüksəkdən uçan təyyarə və kosmik gəmilərin pəncərələrini 

hava buraxmaması (germetik olması) və s. ilə əlaqədardır. 

8-ci sinfin “Fizika” dərsliyində oxuyuruq: “Təyyarə uçuş 

meydançasını 15 san. ərzində keçmiş və yerdən ayrılan anda sürəti 

100m/san olmuşdur. Təyyarənin təcilini və uçuş meydançasının 

uzunluğunu təyin edin” (78, s.151; 7-5 saylı çalışmalar). “Təyyarə 

900km/saat sürətlə düzxətli bərabərsürətli uçur. Mühərrikin gücü 

1800kvt-dırsa, müqavimət qüvvəsi nəyə bərabərdir?” (78, s.219; 37 

(1-ci çalışma)). 
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Dərslikdə bu tip çalışmalar çoxdur. Onların həllinə başla-

mazdan əvvəl fizika müəllimi belə bir məlumat verə bilər: Rusiya, o 

cümlədən, keçmiş SSRİ dövləti dünya aviasiyasının yaranması və 

inkişafında böyük rol oynayıb. Bu sahədə görkəmli rus alimlərindən 

M.V.Lomonosovun, A.F.Mojayskinin, N.E.Jukovskinin, K.E.Siol-

kovskinin böyük xidmətləri olmuşdur. Müasir aviasiya xalq təsər-

rüfatının müxtəlif sahələrində, o cümlədən mülki aviasiyada, ağır 

sənayedə, kənd təsərrüfatı işlərində, tibbdə, hərbi texnikada və sairə 

sahələrdə geniş istifadə olunur. Bu təyyarələr bir başa uzaq 

məsafələrə uçma qabiliyyətini hələ 1937-ci ildə təsdiq etmişdir. 

Turboreaktiv və reaktiv mühərrikli belə təyyarələrin bütün hissələri, 

o cümlədən pəncərə şüşələri yüksək təzyiqə və sürtünmə zamanı 

qızmaya tab gətirə bilən materiallardan hazırlanır. Təyyarələrin pən-

cərələri nə içəriyə, nə də içəridən çölə hava buraxmır. Ona görə də 

hansı yüksəklikdən uçmasına baxmayaraq təyyarənin içərisində 

atmosfer təzyiqi sabit qalır. İndi həll edəcəyimiz məsələlər də təyya-

rələrin pəncərələrinin hava buraxmamasına (başqa məsələ 1937-ci 

ildə sovet mülki aviasiyasının keyfiyyətinə və təyyarəçilərin şüca-

ətinə) aiddir – dəyərək fizika müəllimi müvafiq çalışmanın həllinə 

başlayır. 

V. Fizika dərsliyində elə tip nəzəri məlumatlar və çalışmalar 

vardır ki, onların məzmununda əsas döyüş vasitələrindən biri olan 

tanklardan danışılır. Məsələn, “Asfalt yol ilə gedən ağır tank asfaltı 

dağıtmır. Bəs nə üçün yolda onun tırtılı altında qalan kərpic əzilir?” 

(77, s. 304; 1-ci çalışma); “Hərəkətdə olan tankdan top atılır. Bu 

atəş tankın sürətinə təsir edirmi?” (77, s.185; çal.4). Çalışmaların 

həllinə fizika müəllimi belə başlaya bilər: “Uşaqlar, Azərbaycan Or-

dusu, həmçinin digər ölkələrin quru qoşunları güclü döyüş vasitə-

lərindən biri olan tanklarla təchiz olunmuşdur. Siz bu şəkillərdə 

hazırda Azərbaycanın, Rusiyanın, ABŞ-ın, Almaniyanın və Böyük 

Britaniyanın tanklarını görürsünüz” – deyərək keçmiş SSRİ-də 

istehsal olunmuş T-72 markalı son tip tankın (79, s.50), ABŞ-ın M 

551 “Şeridan” və Böyük Britaniyanın “Skorpion” tip tankının (79, 

№ 11, s.45) ümumi görünüşünü şagirdlərə nümayiş etdirir. Hazırda 
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keçmiş sovet tankları çox güclü döyüş maşınıdır. Onun möhkəm 

zirehi, güclü mühərriki, yüksək hərəkət ehtiyatı, sürmək və idarə 

etmək üçün yeni aparatları var. Tankların içi nüvə partlayışından 

mühafizə vasitələri ilə təchiz olunmuşdur. Uşaqlar, şəkildə bu, tan-

kın tırtılı, bu, topun lüləsi, bu, pulemyotu, bu da gövdəsidir. Gördü-

yünüz kimi, tank tırtılın üzərində dayanır. Tank yerə təsir göstərən-

də də tırtıllar vasitəsilə edir. Tankın ağırlıq qüvvəsi tırtıla ötürülür 

və tırtılın yerdə oturan hissəsinin bütün nöqtələrinə eyni dərəcədə 

paylanır. İndi həll edəcəyimiz məsələ də tankın tırtıllarının bu 

xüsusiyyətinə aiddir; – deyərək fizika müəllimi çalışmanı oxutdurur 

və onun həllinə keçir. 

VI. VI sinfin “Fizika” dərsliyinin 25-ci səhifəsində kompasın 

xarici görünüşünün şəkli, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı dərsli-

yinin (2007-ci il nəşri) 163-cü səhifəsində (ibtidai hərbi hazırlıq 

dərsliyinin 188-ci səhifəsində) isə Adrianov kompasının həm fiziki 

görünüşünün, həm də onun hissələrinin şəkli nümayiş etdirilir və 

işləmə prinsipi aydınlaşdırılır. Hər iki mövzuda kompasın yerin 

maqnit sahəsi əsasında işlədiyi göstərilir, coğrafi qütblər, yerin 

şimal və cənub maqnit qütbləri və s. barədə danışılır. Bu əlaqələri 

nəzərə alaraq, fizika müəllimi hərbi kabinetdən Adrianov kompasını 

götürüb onun ümumi və fiziki görünüşü haqqında məlumat verərkən 

yerin maqnit sahəsinin müəyyənləşdirilməsində onun böyük praktik, 

o cümlədən, hərbi əhəmiyyət daşıdığını şagirdlərin nəzərinə çatdırır. 

Müəllim sinfə müraciətlə deyir: Yerin maqnit sahəsi əsasında 

hazırlanan və hərbi işlərdə geniş istifadə olunan cihazlardan biri 

kompasdır. Siz coğrafiya dərslərində kompas haqqında məlumat 

almısınız. İndi isə hərbi məqsədlər üçün hazırlanmış Adrianov 

kompasını görürsünüz. “Döyüş şəraitində səmtlənməni (oriyentir-

lənməni) bacarmaq böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əsasən meşədə, na-

bələd yerlərdə, gecə vaxtı və pis hava şəraitində fəaliyyət göstərən-

də səmtlənmənin əhəmiyyəti əvəzolunmazdır” (60, s.163). Kompa-

sın maqnit əqrəbi yerin maqnit sahəsinin təsiri ilə maqnit xətləri 

boyunca yönəlir. Bununla da, yerin şimal istiqaməti, sonra isə digər 

üfüq cəhətləri müəyyənləşdirilir. 
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Kompasın necə işlədiyi praktik şəkildə şagirdlərə göstərilir. 

Məktəblilər öyrənirlər ki, bunun üçün kompası üfüqi istiqamətdə 

tutmaq və əqrəbləri hərəkət etdirmək lazımdır. Kompası çevirməklə 

maqnit əqrəbinin şimal ucu limbanın (gərəcələrə bölünmüş dai-

rənin) sıfır bölgüsünün qarşısına gətirilir. Kompasın vəziyyətini 

səmtləşdirdikdən sonra limbanın sıfır bölgüsünə doğru yönələn əq-

rəb şimal istiqaməti göstərəcəkdir. Şimal istiqamətini müəyyənləş-

dirdikdən sonra digər qütbləri tapmaq asan olur. 

Fizika müəllimi hərbi rəhbərlərin nəzərinə belə bir cəhəti də 

çatdırır ki, yerin maqnit qütbləri onun coğrafi qütblərinin üzərinə 

düşmür. Yəni, maqnit əqrəbinin istiqaməti coğrafi meridian istiqa-

mətində olmur. Kompasın maqnit əqrəbi isə yalnız təqribi olaraq 

şimal istiqaməti göstərir (77, s.251). 

VII. Məlumdur ki, artilleriya elə bir hərbi sahədir ki, onu fizika 

və riyaziyyatsız təsəvvürə gətirmək, sadəcə, mümkün deyil. Fizika 

dərsliklərində də bu xüsusiyyət nəzərə alınmış və artilleriya ilə bağlı 

çoxlu materiallar verilmişdir. Həmin materialların bir qismi pa-

raqraflar üzrə mövzuların mətnlərində öz əksini tapmışdır. Məsələn, 

“Havanın sürtünməsi olmadıqda topdan atılmış mərmi parabola üzrə 

hərəkət edir. Bucaq 45
0
-yə bərabər olduqda mərminin uçuş məsafəsi 

maksimal olur. Mərmi 45
0
 – a və 45

0
 + a bucağı altında atıldıqda 

uçuş məsafələri eyni olur” (78, rəngli tablo 1a). Belə məlumatlara 

dərsliyin 33, 131, 185-ci səhifələrində də rast gəlmək mümkündür. 

Artilleriya ilə bağlı materialların digər qismi çalışmaların 

məzmununda öz ifadəsini tapır. Məsələn, “Şaquli istiqamətdə atıl-

mış zenit topunun mərmisi maksimal hündürlüyə çataraq partlamış-

dır. Partlayış nəticəsində üç qəlpə əmələ gəlmişdir. İki qəlpə bir-

birinə düzbucaq təşkil edən istiqamətlərdə uçmuşdur. Birinci qəlpə-

nin kütləsi 9kq, sürəti 60m/san, ikincisinin kütləsi 18kq, sürəti 40 

m/san olmuşdur. Üçüncü qəlpə 200m/san sürətlə uçmuşdur. Üçüncü 

qəlpənin uçuş istiqamətini qrafiki olaraq təyin edin. Bu qəlpənin 

kütləsini hesablayın” (78, çal. 29/3). Dərsliyin 7(6), 35(2), 20(1) 

saylı və s. çalışmaları da bu məzmundadır. 
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Belə məlumatların verilməsinə və yaxud, çalışmaların həllinə 

başlamazdan əvvəl fizika müəllimi hazırda ordumuzda istifadə olu-

nan topun şəklini göstərib belə bir izahat apara bilər: “Uşaqlar, gün-

dən-günə inkişaf edən Azərbaycan Milli Ordusunun Quru Qo-

şunlarının əsas atəş gücü raket qoşunları və artilleriyadır. Artilleriya 

erməni işğalçılarına qarşı müharibə zamanı düşmənin müdafiəsini 

dağıtmış, piyada və tanklarımızın yolunu açmışdır. 1941-1945-ci 

illərin müharibəsi zamanı artilleriyanı “müharibənin allahı” adlandı-

rırdılar. Müasir artilleriya reaktiv və lüləli artilleriyalardan, həmçi-

nin minomyotlardan və digər texnikadan ibarətdir. Bunlar düşmənin 

istənilən hədəflərini çox dəqiq şəkildə vura bilir. Siz bu şəkildə 

ordumuzda olan “122mm Qaubisa” markalı topu (79, s.50) görürsü-

nüz. Atəş zamanı topun lüləsi üfüqlə bucaq təşkil edir. Dərsliyi-

mizdə verilən rəngli tablodan (79, s. 96) görürsünüz ki, üfüqlə bu-

caq təşkil etməklə atılan mərminin uçuş trayektoriyası parabola şək-

lindədir. Bu da onu göstərir ki, hətta dağların arxasında, görmə dai-

rəsindən uzaqda yerləşən düşmən obyektlərini də uzaqvuran toplarla 

məhv etmək mümkündür. 

Həmin məlumatdan sonra ya dərslikdə verilən hissənin şərhi-

nə keçilir, ya da məsələ oxunur və həll olunur (Şərhin yerini mətn-

dən və ya çalışmanın məzmunundan asılı olaraq müəllim müstəqil 

seçə bilər). 

Dərslikdə artilleriyaya dair elə materiallara rast gəlinir ki, on-

ların gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) fənni 

üzrə biliklərlə bilavasitə əlaqələndirilməsinə sadəcə ehtiyac qalmır. 

Bu materialların özləri hərbi biliklər verir. Belə ki, VIII sinfin 

“Fizika” dərsliyində “Üfüqlə bucaq təşkil etməklə başlanğıc sürətlə 

atılan cisimlərin ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkəti” (§37) 

belə bir məsələyə əsasən aydınlaşdırılır: “Üfüqlə a bucağı təşkil et-

mək şərtilə V0 başlanğıc sürətilə mərmi atılmışdır. a) mərminin uçuş 

müddətini, b) maksimal qalxma hündürlüyünü, v) uçuş məsafəsini 

tapmalı” (78, s.134). Sonra məsələ riyazi biliklərin, o cümlədən, əy-

rinin parametrik tənliyindən, triqonometrik funksiyaların xassələrin-

dən, triqonometrik eyniliklərdən, cəbri çevrilmələrdən və s. istifadə 
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əsasında izahlı yerinə yetirilir və isbat olunur ki, mərminin uçuş 

müddəti, maksimal qalxma hündürlüyü və uçuş məsafəsi aşağıdakı 

düsturlarla hesablanır: 

 T qalxma  = ;
g

SinV0 a

   

h max = 
2g

SinV 22

0 a
;     l = 

g

Sin2V2

0 a
 

Bu mövzunun tədrisi zamanı müəllim həmin fizika üzrə mate-

rialın tam mənimsənilməsinə nail olarsa, onda bu sahədə şagirdlər 

həm də zəruri hərbi biliklərə yiyələnmiş olurlar. 

VIII. Dərsliklərdə verilən bir sıra çalışmalar, məsələn, VIII 

sinfin “Fizika” dərsliyində 7 (7) saylı çalışma, 222-ci səhifədə 3-cü 

sual və s. raketlərin quruluşu, reaktiv mühərriklər, onlarda enerjinin 

çevrilməsi, raketlərin hərəkət sürəti, təcili və s. bağlıdır. Belə çalış-

maların həlli zamanı fizika müəllimi qeyd edə bilər ki, son illərin 

müharibələri göstərir ki, döyüşlər zamanı raketlərdən müntəzəm 

istifadə olunur. Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının əsas 

döyüş gücü zenit – raket qoşunlarıdır. Zenit – raket kompleksi bö-

yük atəş gücünə malikdir. Bu raketlər günün istənilən anında, hava 

şəraitindən asılı olmayaraq müdafiə olunan obyektdən istənilən 

məsafədə və istənilən hündürlük və sürət diopozonlarında olan hər 

hansı havadan hücum vasitələrini yüksək dəqiqliklə məhv edə bilir. 

Qərbi Avropada yerləşdirilmiş “Perşinq-2” və qanadlı nüvə raketləri 

keçmiş SSRİ-nin müxtəlif obyektlərinə tərəf tuşlanmışdır. Hazırda 

ABŞ raketləri Əfqanıstan və İraq ərazilərini gecə-gündüz dağıdır, 

milli əhali qırılır. Rus raketləri isə Çeçenistan ərazisini xarabazara 

çevirmiş, Gürcüstan ordusuna isə böyük dərs vermişdir. Hazırda 

kosmosun güclü raket sistemlərilə silahlandırılması planları həyata 

keçirilir. 

IX. Dərsliklərə salınmış bir sıra çalışmalar ibtidai hərbi 

hazırlıq fənninin “Taktiki hazırlıq” bölməsindəki anlayışlarla bağ-

lıdır. Məsələn, VIII sinfin “Fizika” dərsliyində təyyarədən tullanan 

paraşütçunun bir müddətdən sonra sabit sürətlə düşməsindən danı-

şılır (78, s.153), sonradan isə paraşütçünün barəbərsürətli hərəkəti 

ilə bağlı çalışma (78, s.216; çal. 36/5) verilir. 
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Çalışmanın həllinə başlayarkən qeyd etmək olar ki, hərbi 

əməliyyatlar zamanı əsas döyüşən hissələrdən biri də desant qoşun 

hissələridir. Bu hissələr və onların texnikası paraşütlər vasitəsilə 

düşmənin arxa cəbhəsinə atılır, gözlənilmədən düşmənə arxadan 

zərbələr vurur. Hazırda paraşütlər idarə olunandır və havada ikən 

onun düşmə istiqamətini dəyişmək mümkün olur. Siz bu şəkildə 

paraşütlə düşən əsgəri görürsünüz, – deyərək fizika müəllimi hərbi 

kabinetdən gətirdiyi plakatı göstərir və şərhinə davam edir: 

Paraşütçü paraşütü açana kimi yerə doğru təcillə, paraşütü açdıqdan 

sonra isə yerə çatana qədər bərabərsürətli hərəkət edir. Bizim indi 

yerinə yetirəcəyimiz çalışma da məhz bu prosesə aiddir – dəyərək 

müəllim çalışmanı oxuyur və onun həllinə keçir. 

X. Fizika dərsliklərində bir sıra görkəmli rus alimlərinin, o 

cümlədən, M.V.Lomonosovun, Y.N.Jukovskinin, K.E.Siolkovski-

nin, S.P.Korolyovun, İ.V.Kurçatovun elmi kəşflərindən söhbət açı-

lır. Rus hərbi texnikasının inkişafında da həmin alimlərin böyük 

xidmətləri olmuşdur. Bunu nəzərə alaraq, fizika müəllimi həmin 

alimlər haqqında söhbət gedərkən göstərə bilər ki, fiziklərin gör-

kəmli ixtiraları müasir hərbi texnikanın inkişafında geniş tətbiq 

olunmuş, K.E.Siolkovskinin, S.P.Korolyovun nəzəriyyələri əsasında 

reaktiv mühərrikli səsdən iti uçan qırıcı təyyarələr, atom enerjisinin 

əldə olunması üçün tədqiqatlara başçılıq edən İ.V.Kurçatovun nəzə-

riyyəsi əsasında isə nüvə silahı əldə edilmişdir. 

XI. Həm fizika dərsliklərində, həm də gənclərin çağırışaqə-

dərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) dərsliyində elə praktik işlər 

vardır ki, onlar mahiyyətcə eyni məsələyə – əşyanın (obyektin və ya 

insanın) yerini müəyyənləşdirməyə aiddir. Məsələn, fizikada “Kən-

din şərqindəki axırıncı evin tinində üzü şimala doğru dayan, 120 

addım gedərək şərqə dön və 200 addım get. Həmin yerdə 10 dirsək 

dərinlikdə çala qazı. Sən 100 talant qızıl taparsan” (78, s.7). İbtidai 

hərbi hazırlıqda “Meşənin şimal hissəsindəyəm: şimala tərəf 600 m 

zavod trubası, qərbə tərəf 200 m xutor, cənuba tərəf 300 m çay, 

şərqə tərəf 500 m yol var” (58, s.190) fikirləri eyni məzmunludur. 

Məzmunların belə eyni olması onu göstərir ki, fizika dərsliklərində 
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verilmiş belə tip çalışmalar ibtidai hərbi hazırlıq məşgələlərində 

şagirdlərə oriyentirləri müəyyən etməyi öyrətməyə hazırlıq mərhə-

ləsi ola bilər. Ona görə də fizika müəlliminin dərsdə həmin tip çalış-

maların həllindən sonra ikiölçülü (düzbucaqlı Dekart koordinat 

sistemində) və üçölçülü fəzada nöqtənin koordinatlarının, nöqtənin 

koordinatlarına əsasən isə onun yerinin və nöqtələr arasındakı məsa-

fələrin tapılmasına və s. xüsusi diqqət yetirməsi məqsədəuyğundur 

(həmin mövzunun daxilində də buna geniş imkan var). Çünki hərbi 

döyüşləri idarə etmək və müvəffəqiyyətli əməliyyatlar aparmaq 

üçün istifadə olunan hərbi topoqrafiya bu anlayışlar üzərində quru-

lur. Topoqrafik xəritələr isə hərbi döyüş və manevrlər meydanının 

(ərazinin) konkret miqyasda verilmiş planıdır (çertyojudur). Dərsi 

yekunlaşdırarkən fizika müəllimi göstərə bilər ki, fizikada öyrənilən 

bu anlayışlar böyük praktik əhəmiyyət, o cümlədən, hərbi əhəmiy-

yət daşıyır. Müəllim sinfə müraciətlə deyir: Uşaqlar, siz 7-ci sinif 

coğrafiya kursundan (80) topoqrafik xəritələri öyrənmisiniz. Bu 

məsələnin üzərinə 10-cu sinifdə gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı 

(ibtidai hərbi hazırlıq) fənnini keçərkən bir daha qayıdacaq, əlavə 

hərbi topoqrafik biliklər öyrənəcəksiniz. Bizim indi yiyələndiyimiz 

bu biliklərdən istifadə edərək topoqrafik xəritələrdə koordinatlarına 

əsasən obyektin yerini, hərbi əməliyyatların gedişini, mümkün 

istiqamətlərini (variantlarını), döyüşən hissələr arasında olan həqiqi 

məsafəni, hissənin əlverişli manevr yollarını və s. öyrənəcəksiniz. 

Yuxarıda göstərilən çalışmalardan əlavə, fizika dərsliyindəki 

həmin məzmuna uyğun olaraq müəllimlər müstəqil şəkildə hərbi 

xarakterli çalışmalar da hazırlaya bilərlər. Bəzən fizika müəllimləri 

hərb elmi ilə əlaqə yaratmaq xatirinə elə çalışmalar tərtib edirlər ki, 

onlar mövcud gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (idtidai hərbi 

hazırlıq) fənninin məzmununa uyğun gəlməyən köhnəlmiş silahlar 

və hərbi texnika ilə bağlı olur. Bəzən də bu çalışmalarda qeyri-real 

hərbi rəqəmlərə müraciət olunur. Buna bəzən dərsliklərin özlərində 

də rast gəlmək mümkündür. Məsələn, VIII sinfin “Fizika” dərsli-

yində göstərilir ki, “güllə üfüqi istiqamətdə 800 m/san sürətlə atıl-

mışdır... (78, s.127). Əslində isə X sinifdə şagirdlərə öyrədilən odlu 
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əl silahlarından ən yüksək başlanğıc sürət Kalaşnikov əl pulem-

yotundadır ki, onun da başlanğıc sürəti 745 m/san-dir (58, s.94). 

Ona görə çalışmalardakı hərbi məzmun hökmən məktəbin 

hərbi rəhbərilə razılaşdırılmalı və vahid tələbə, yəni yeniyetmə 

gənclərin hərbi xidmətə hazırlanmasında elmilik prinsipinə cavab 

verməlidir. 

Deyilənlərlə baglı qənaətimiz budur ki, orta məktəbin fizika 

kursunun digər ümumtəhsil fənnləri ilə əlaqəli tədrisi üçün geniş 

imkanlar vardır. Bu baxımdan onun gənclərin çağırışaqədərki hazır-

lığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursu ilə əlaqəsinin mümkünlüyü danıl-

mazdır. Bu imkanlar fizika kursunda, əvvəla, öyrənilən biliklərin 

məzmunundan, ikincisi, yerinə yetirilən çalışmalardan irəli gəlir. 

Təlim prosesinin səmərəli təşkili və fizika müəlliminin hərbə dair 

zəruri məlumatlara malik olması nəticəsində dərsdə hərbi-texniki və 

taktiki biliklər aşkarlanır və şagirdlərin malı olur. 

 

2.3. Coğrafiyanın riyaziyyat və gənclərin  

çağırışaqədərki hazırlığı ilə (ibtidai hərbi hazırlıqla) 

 əlaqəli tədrisi metodikası 

 

Şagirdlərə ilkin hərbi biliklərin verilməsi sahəsində orta mək-

təbin coğrafiya kursunun da rolu böyükdür. Bu imkan ilk növbədə 

fiziki coğrafiya (80) üzrə “Xəritələr və onlarla iş” bölməsində açılır. 

Bu bölmənin tədrisində məktəblilər xəritələrin məzmunu və əhə-

miyyəti, kartoqrafik proyeksiyalar, topoqrafik xəritələr, topoqrafik 

xəritədə relyefin təsviri və oxunması, kiçik miqyaslı coğrafi xəritə-

lərdə relyefin, xəritə üzrə azimutların və direksion bucaqların təyin 

edilməsi və s. məsələləri nəzərdən keçirirlər. Gənclərin çağırışaqə-

dərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) fənninin “Hərbi topoqrafiya” 

bölməsində isə şagirdlər topoqrafiyaya verilən riyazi tərif, onun 

mənası, oriyentirovka götürmək anlayışı və onun növləri ilə tanış 

olur, cəhətləri təyin etmə üsullarını (Günəşə, saata, Qütb ulduzuna 

və s. əsasən), maqnit və həqiqi azimutları və meridianları, maqnit 

meyl bucağını, topoqrafik xəritələrdə həqiqi məsafələrin ölçülməsi-
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ni, topoqrafik xəritələrdə relyefin təsvir olunmasını, onun oxunma-

sını, xəritələr üzrə oriyentirovkaların müəyyənləşdirilməsini və ona 

əsasən hərəkət etməyi öyrənirlər. Coğrafiya fənnində nəzərdən 

keçirilən bu anlayışlar I-VIII sinif riyaziyyat kursu üzrə mənimsə-

nilən biliklər üzərində, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai 

hərbi hazırlıq) kursunda öyrədilən “Hərbi topoqrafiya” bölməsi isə 

tamamilə coğrafiya kursundan öyrənilən topoqrafik xəritələrə aid 

məlumatlar əsasında qurulur. 

1992-ci ilə qədər tədris proqramlarının və dərsliklərin yazıl-

ması zamanı fiziki coğrafiya, ibtidai hərbi hazırlıq və riyaziyyat 

fənlərinin proqramları fənlərarası əlaqə baxımından ciddi nəzərdən 

keçirilmiş və əsaslı dəyişikliklər aparılmışdır. Topoqrafik xəritələrə 

aid materialların həm SSRİ-nin fiziki coğrafiyasında, həm də hərbi 

hazırlıq fənlərində eyni məzmunda tədris olunduğu nəzərə alınaraq 

ibtidai hərbi hazırlıq kursu üzrə X sinifdə keçilən “Hərbi topoq-

rafiya” bölməsinə proqram üzrə ayrılan saatların miqdarı azaldılmış, 

dərslikdəki materiallarda ciddi ixtisarlar edilmişdir. 7-ci sinif fiziki 

coğrafiyasında isə əksinə, “Xəritələr və onlarla iş” bölməsinin məz-

mununda yuxarıda göstərdiyimiz ixtisarlar nəzərə alınaraq, topoq-

rafik xəritələrin öyrənilməsinə aid materiallar genişləndirilmişdir. 

İbtidai hərbi hazırlıq məşğələlərində topoqrafik xəritələrin şərti 

işarələri ilə bağlı əlavələr kimi öyrədilən 13 səhifəlik materialda isə 

ixtisarlar aparılaraq, o, coğrafiya dərsliyinin əlavələrinə daxil edil-

mişdir. Beləliklə, fiziki coğrafiya dərsliyində “Xəritələr və onlarla 

iş” mövzusunun keçilməsi şagirdləri hərbi biliklərin mənimsədil-

məsinə hazırlanmasına yönəlmişdir. 

“Xəritələr və onlarla iş” üzrə mətnlərin ciddi tədqiqi və təhlili 

göstərdi ki, həmin materiallar məktəblilərin riyazi bilikləri əsasında 

qurulmuşdur. Bu zaman şagirdlərin riyaziyyat kursundan mənimsə-

dikləri həqiqi ədədlər, onların nisbəti, həqiqi ədədlər üzərində riyazi 

əməllər, proyeksiya, düz və əyri xətlər, bucaqlar və onların ölçül-

məsi, uzunluq və uzunluq vahidləri, sahə və sahə ölçü vahidləri, 

həndəsi formalar, bərabərbucaqlı və bərabərsahəli proyeksiyalar, 

silindrik və konusvari formalar, onların açılışı, düzbucaqlı koordinat 
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sistemi və orada nöqtənin koordinatları, düzbucaqlı (kilometr) şə-

bəkə, funksional asılılıq, funksiyanın qrafik və cədvəl şəklində 

verilməsi, dairə, çevrə qövsü, diametri və s. üzrə biliklərindən əlve-

rişli şəkildə istifadə etmək mümkündür. Ona görə də həmin böl-

mənin tədrisinə belə bir müsahibə ilə başlamaq məqsədə uyğundur: 

Miqyas nə deməkdir? (Miqyas məhəldəki obyektlərin xəritədə və ya 

planda təsviri zamanı neçə dəfə kiçildiyini göstərən kəsr ədəddir). 

Xətti miqyas nəyə deyilir? (Düz xətt şəklində göstərilib, bərabər 

hissələrə bölünmüş miqyasa xətti miqyas deyilir). Bəs adlı və ədədi 

miqyaslar nəyə deyilir? (Sözlərlə ifadə olunmuş miqyas adlı miqyas 

adlanır. Məsələn, 1sm-də 500sm, (1:10000) şəklində ifadə olunmuş 

miqyas isə ədədi miqyas adlanır). Bu müsahibədən sonra coğrafiya 

xəritələrinin əhəmiyyəti, xəritələrin miqyasa görə fərqlənməsi, 

kartoqrafik ümumiləşdirmə və şərti işarələr qaydası və s. bu kimi 

məsələlərin üzərində dayanılır. 

“Kartoqrafik proyeksiyalar”ın tədrisi zamanı isə bu anlayışın 

riyaziyyatla sıx bağlı olduğunu göstərmək və belə bir müsahibə 

aparmaq məsləhət bilinir: “Bucaq nəyə deyilir? (Ortaq başlanğıclı 

iki müxtəlif yarım düz xətdən ibarət olan fiqura bucaq deyilir). Bu-

cağın təpəsi və tərəfləri nəyə deyilir? ” (Ortaq nöqtəyə təpəsi, yarım 

düz xətlərə isə bucağın tərəfləri deyilir). Bucaqlar nə ilə ölçülür? 

(Dərəcə və radianlarla). Bərabər bucaqlar nəyə deyilir? (Ədədi qiy-

mətcə eyni dərəcəli ölçüyə malik bucaqlar bərabər bucaqlardır). 

Uzunluq vahidləri hansılardır? (mm, sm, m, km və s). Bəs sahə 

vahidləri? (sm
2
, m

2
, km

2
 və s). Biz həndəsi formalardan istifadə 

edəcəyik. “Həndəsə” dedikdə, nəyi başa düşürsünüz? (Həndəsə – 

həndəsi fiqurların xassələri haqqında elmdir). Hansı həndəsi fiqurla-

rı tanıyırsınız? (düz xətt, düz xətt parçası, bucaq, üçbucaq, düzbu-

caqlı, kvadrat, dairə, kub, kürə, silindr, konus və s.) Sonra xəritələr-

də proyeksiyanın növlərini aydınlaşdırmaq və kartoqrafik proyek-

siyanın riyazi tərifini vermək məsləhətdir: “Yer səthinin riyazi üsul-

larla müstəvi üzərində (xəritədə) təsvir edilməsinə kartoqrafik pro-

yeksiya deyilir”. Riyazi üsullar dedikdə isə, yer səthində olan müx-

təlif obyektlərin ölçülərini (uzunluğunu, enini və hündürlüyünü), 
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onların sahələrini, həndəsi formalarını, onlara oxşar olan (ölçücə 

kiçik şəkilli) fiqurlara gətirmək və həmin fiqurları kağız üzərinə 

köçürmək anlaşılır. Qeyd edək ki, kağız üzərinə köçürülmüş bu 

həndəsi fiqurlarla bağlı aparılan bütün riyazi hesablamalar oxşarlıq 

əmsalının (xəritələrdə isə miqyasın) nəzərə alınması ilə yer üzərin-

dəki həqiqi fiqurlara uyğundur. 

Kartoqrafik proyeksiyaların növləri aydınlaşdırılarkən şagird-

lər öyrənirlər ki, dənizdə və quruda hərəkət istiqamətlərini müəyyən 

etmək üçün xəritələr lazımdır. Belə xəritələrdə ölçülən bucaqlar yer 

üzərində ölçmələr zamanı bucaqlara bərabər olmalıdır. Bu xəritələr-

də hərəkət istiqamətləri dəqiq müəyyənləşərsə də, lakin məhəldəki 

obyektlərin formaları, uzunluqları və sahələri təhrif olunur. Bu isə 

müasir elmi-texniki inkişafın tələbləri, ən başlıcası isə, hərbi əmə-

liyyatların idarə olunması baxımından əlverişsizdir. Həmin çatış-

mazlığı aradan qaldırmağa nisbətən imkan verən üsullardan biri isə 

bərabərsahəli proyeksiyalarla tərtib olunan xəritələrdir. Belə xəritə-

lərdə obyektlərin sahələri arasındakı nisbət sabit saxlanılır və xəri-

tənin miqyasına uyğun gəlir. Bu proyeksiyalamalardan ən əlverişlisi 

isə ixtiyari proyeksiyalama adlanır. İxtiyari proyeksiyalamanın özü 

də müxtəlif növlüdür. Bunlardan ən əlverişlisi bərabər aralıqlı pro-

yeksiyalardır. Bu proyeksiyalarda bir istiqamət saxlanılır. 

Burada şərhi ümumiləşdirmək, kartoqrafik proyeksiyaların 

bərabərbucaqlı, bərabərsahəli və ixtiyari proyeksiyalar olduğunu 

göstərmək məsləhətdir. 

“Kartoqrafik proyeksiyaların qurulmasına görə müxtəlifliyi və 

xəritələrin proyeksiyaları”nı izah edərkən riyaziyyat kabinetindən 

gətirilmiş həndəsi fiqurlardan istifadə oluna bilər. Bu zaman həmin 

fiqurları şagirdlərə göstərib onların adlarını soruşmaq, sonra həmin 

fiqurlara bənzər əşyalar tapdırmaq məsləhətdir. Məktəblilər sinifdə 

bu fiqurlara oxşar predmetlər göstərdikdən sonra müəllim öz şərhini 

aşağıdakı kimi davam etdirir: Yer səthini müstəvi üzərinə köçürdük-

də köməkçi həndəsi səthlərdən istifadə olunur. Bunlar, silindr, ko-

nus, prizma, kürədir. Kim silindrin səthini göstərər? Kim prizmanın 

səthini göstərər? (Şagirdlər müvafiq səthləri göstərirlər). Bu səthlərə 
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uyğun olaraq proyeksiyalar da silindrik, konus şəkilli və azimutal 

proyeksiyalar adlanır. Keçmiş SSRİ-nin böyük ərazilərinin xəritələri 

hazırlanarkən bərabərbucaqlı konusvari proyeksiyadan istifadə edi-

lirdi. Riyaziyyat kursundan isə məlumdur ki, belə proyeksiyalarda 

bucaqlar sabit qalır, proyeksiyalanan fiqur isə formasını dəyişir. 

Formanın dəyişməsi isə onun ölçülərinin və sahəsinin dəyişməsinə 

səbəb olur. Odur ki, proyeksiyalamadan xəritələrin hazırlanması 

zamanı istifadə etdikdə sahələrin ölçüsü təhrif olunur. Bu təhrif 

keçmiş SSRİ-də xəritələrin tərtibi zamanı 65
0
şm. e. paralelindən şi-

mala, 45
0
şm. e. paralelindən cənuba doğru daha çox artırdı. 

“Topoqrafik xəritələr” mövzusunun tədrisi zamanı şagirdlərin 

nəzərinə çatdırılır ki, topoqrafik xəritələrdə verilən güclü informa-

siyalardan tikinti və geoloji işlərdə, meşə təsərrüfatı və yer quruluşu 

işlərində geniş istifadə olunur. Topoqrafik xəritələr hərbi işlərdə də 

tətbiq edilir. Müasir döyüşlərin müvəffəqiyyətli getməsi, qoşunların 

manevr etməsi və s. üçün topoqrafik xəritələr böyük əhəmiyyətə 

malikdir. Bu xəritələr artilleriya, raket, tank, aviasiya qoşun növlə-

rinə naməlum ərazilərdə, müxtəlif hava şəraitlərində, gündüz və 

gecə vaxtları, istənilən iqlimdə müvəffəqiyyətli döyüşlər aparmaq 

üçün zəmin yaradır. Topoqrafik xəritələrin quruluşunun öyrədilmə-

sinə isə belə bir müsahibə ilə başlamaq məsləhətdir : 

– Sütunlar və sıralar necə olur? Siz riyaziyyat dərslərindən 

dördbucaqlının hansı növlərini tanıyırsınız? (düzbucaqlı, kvadrat, 

trapesiya və s). Trapesiya nəyə deyilir? (Ancaq iki qarşı tərəfi para-

lel olan dördbucaqlı trapesiya adlanır, paralel tərəflərə trapesiyanın 

oturacaqları, qalan iki tərəfə trapesiyanın yan tərəfləri deyilir). Bə-

rabəryanlı trapesiya nəyə deyilir? (Yan tərəfləri bərabər olan tra-

pesiya bərabəryanlı trapesiya adlanır). Kim bir düzbucaqlı koordinat 

sistemi çəkər və ixtiyari bir nöqtəni onun koordinatlarına əsasən 

qurar? (Şagirdlərdən biri Dekart düzbucaqlı koordinat sistemini çə-

kir və A (4;5) nöqtəsini həmin koordinat sistemində qurur). 

Bu müsahibədən sonra çoxvərəqli xəritələr sisteminin (topoq-

rafik və icmal topoqrafik) şərhinə başlamaq məsləhət görülür. Bir 

vərəq xəritə almaq üçün yer kürəsinin səthini meridianlarla hər 6
0 

-
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dən bir sütunlara, paralellərlə isə hər 4
0
-dən bir sıralara bölürlər. 

Burada sütunların dərəcəsi kəsən konusun təpəsinin yan səthlərlə 

əmələ gətirdiyi bucaq götürülür. Bu zaman dərsliyə əlavələrdəki şə-

kil a-nı və riyaziyyat kabinetindən gətirilən konusu və onun açılışını 

məktəblilərə göstərmək və müsahibəni belə davam etdirmək olar: 

Tam konusun açılışı nəyi verir? (Dairə sektorunu). Bəs dairə sekto-

runun daxilində əmələ gələn fiqurlar? (Bunlar trapes şəkilli fiqur-

lardır). Dərsliyin 233-cü səhifəsindəki şəkildən də görünür ki, konus 

proyeksiyaları vasitəsilə xəritələrin qurulmasında trapes şəkilli xa-

nalar əmələ gəlir. Bilirsiniz ki, trapesin oturacaqlarının və yan 

tərəflərinin ölçüləri olur. Burada sütunlara bölünmə 180
0
-li meridi-

andan başlayır və qərbdən-şərqə doğru mərkəzi bucaqlarla 60 bəra-

bər hissələrə bölünür. Bir tam dairənin 360
0
 olduğu riyaziyyatdan 

məlumdur. Onda bir trapes şəkilli xananın uzunluq ölçüsünə 

360
0
:60=6

0
-ə uyğun gələcəkdir. Enlik ölçü isə 4

0
-yə uyğun götürü-

lür. Bu ölçülərə uyğun trapesləri aydınlaşdırmaq üçün miqyası 

1:1000000 olan bir xəritə vərəqi tərtib edilir. Daha böyük miqyaslı 

xəritələr hazırladıqda trapesin ölçüləri daha da kiçilir. Məsələn, 

1:100000 miqyaslı xəritə tərtib etdikdə buradakı trapesin uzunluğu 

üzrə ölçüsü 30' (30 dəq) və eninə ölçüsü 20' olacaqdır. Müəllimin 

şərh zamanı dərslikdə verilən “1:1000000 miqyaslı xəritənin bir və-

rəqində 144 vərəq 1:100000 miqyaslı xəritə yerləşir” məlumatının 

üzərində xüsusi dayanması və şagirdlərə belə müraciət etməsi 

məsləhətdir: 

– Nə üçün bir 1: 1000000 miqyaslı xəritənin bir vərəqində 

144 vərəq 1:100000 miqyaslı xəritə yerləşir? Kim bu fikrin doğrulu-

ğunu əsaslandırar? Əğər şagirdlərin heç biri həmin fikrin doğrulu-

ğunu isbat edə bilməzsə, onda müəllimin özü aydınlaşdırır ki, 

1:1000000 miqyaslı xəritədə bir trapesiyanın ölçüsünün 6
0
x4

0
, 

1:100000 miqyaslı xəritədə isə 30'×20' olduğunu bilirik. 1
0
=60' ol-

duğunu da nəzərə alsaq, onda 

6
0
× 4

0 
= 6 · 10

 × 4 · 10 
= 6 · 60' × 4 · 

60' = 6 · 2 · 30' × 

× 4 · 3 · 20'=(6 · 2 · 4 · 3 ) · (30' × 20') = 144 · (30' × 20'). 

Deməli, 6
0
 × 4

0 
=

 
144 · (30' × 20'). 
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Bu isə onu göstərir ki, 30'×20' ölçülü trapesiya 6
0
×4

0 
ölçülü 

trapesiyanın daxilində 144 dəfə yerləşir. Yəni, yuxarıdakı mülahizə 

doğrudur. Sonra şagirdlər daha böyük miqyaslı xəritə almaq üçün 

1:100000 miqyaslı xəritənin yenidən meridianlar və paralellərlə his-

sələrə bölündüyünü qeyd etmək, 1:25000 miqyaslı topoqrafik xəri-

tənin vərəqinin uzunluq üzrə ölçüsünün 7'30'' və enlik üzrə ölçüsü-

nün isə 5' olduğunu göstərmək tapşırığı alırlar. Dərs ümumiləşdiri-

lərkən göstərilir ki, topoqrafik xəritələrin bütün vərəqələri trapesiya 

şəklində çərçivəyə malikdir. 

“Topoqrafik xəritələrin düzbucaqlı kilometr şəbəkəsi” mövzusu 

keçilərkən məktəblilər öyrənirlər ki, topoqrafik xəritələrdə obyek-

tlərin koordinatlarını riyaziyyatdakı kimi, yəni düzbucaqlı Dekart 

koordinat sistemində verilən nöqtənin koordinatlarının təyin olun-

ması kimi tapmaq mümkündür. Bu zaman koordinat sistemində veri-

lən nöqtədən X oxuna perpendikulyar endirib onun absisini və У 

oxuna perpendikulyar endirib onun ordinatını tapmaq lazımdır. Xəri-

tənin üzərində düzbucaqlı koordinat sistemi qurulur. Bu sistem kilo-

metr şəbəkəsi, koordinat oxları isə kilometr xətləri adlandırılır. Koor-

dinat oxları üzərində kilometrləri göstərən rəqəmlər qeyd edilir. 

Daha sonra dərsdə topoqrafik xəritədə obyektin yerinin müəy-

yənləşdirilməsi ilə əlaqədar şagirdlərlə iş aparılır. Məktəblilər anla-

yırlar ki, xəritədə hər hansı bir obyekti tapmaq üçün əvvəlcə həmin 

obyektin yerləşdiyi kvadratın koordinatlarını tapmaq lazımdır. Kvad-

ratın koordinatları olaraq onun sol aşağı təpə nöqtəsinin koordinatları 

götürülür. Bu məlumatlardan sonra qabaqcadan yazı lövhəsinə çəkil-

miş 3-cü şəkil üzərində izahat aparılır: – Xəritədə kvadratın koordina-

tı A nöqtəsinin koordinatı götürülür və A (x, y) kimi yazılır. M nöq-

təsinin koordinatlarını isə belə tapmaq mümkündür: M nöqtəsindən 

kvadratın tərəflərinə perpendikulyarlar endirilir və nöqtənin (xo, yo) 

koordinatları tapılır. XOУ koordinat sistemində isə bu koordinatlar x 

+ x0 və y+y0 olacaqdır. Yəni, M = M (x + x0; y+y0 ). 

Sonra topoqrafik xəritə nümayiş etdirilir. Əvvəlcə bir, daha 

sonra bir neçə koordinatlar soruşulur. Şagirdlər həmin kvadratın 

koordinatlarına uyğun olan rəqəmləri qeyd edirlər: 19 və 65. 
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Məlumat vermək lazımdır 

ki, topoqrafik xəritələrdə bu rə-

qəm 1965 kimi yazılır. Burada bi-

rinci iki rəqəm kvadratın absisini, 

digər iki rəqəm isə kvadratın or-

dinatını göstərir. Kvadrat daxilin-

də isə həmin nöqtənin koordinat-

ları 6,5sm və 2sm-dir (Tədris xəri-

təsi, № 2-50). Bunlar metrlərlə 

göstərildikdə 650m və 200m ola-

caqdır. Deməli, M nöqtəsinin to-

poqrafik xəritədə koordinatları 

 

X = 19000+650 = 19650 m, 

Y = 65000+200 = 65200 m 

olacaqdır. 

Koordinatlarına görə nöqtələrin xəritəyə köçürülməsinə gəl-

dikdə isə, yuxarıdakı prosesin tərsinə aparılacağı məktəblilərə bildi-

rilir, daha sonra onlara X=17550, Y=64600 koordinatları ilə verilən 

K nöqtəsini müstəqil olaraq xəritəyə köçürmək tapşırılır. Bu zaman 

şagirdlər əvvəlcə 1764 koordinatlarına uyğun kvadratı, sonra 

kvadratın tərəflərindən 5,5 və 6 sm-lik məsafədə yerləşən nöqtəni 

qurmalıdır. Belə tip bir neçə çalışma ev tapşırığı kimi də verilir. 

Yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz məsələlərlə bağlı belə nəticə-

yə gəlirik ki, həqiqətən orta məktəb coğrafiya kursunun məzmunu 

ilkin hərbi biliklərə yiyələnməkdə şagirdlərə kömək göstərmək 

imkanlarına malikdir. Xəritələrin əhəmiyyəti, məzmunu, kartoqrafik 

proyeksiyalar, topoqrafik xəritələr, bu tipli xəritələrdə relyefin təs-

viri və oxunuşu, kiçik miqyaslı xəritələrdə relyefi, xəritə üzrə azi-

mutların və direksiya bucaqların müəyyənləşdirilməsi və s. tanışlıq, 

gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) fənninin 

daha yaxşı mənimsənilməsinə, bu kurs üzrə bütün mövzuları, 

xüsusən də, “hərbi topoqrafiya” bölməsinin məzmununa yaxından 

bələd olmağa çox münasib şərait yaradır. 

Şəkil 3. 

x 

x0 

y0 

Y 

y 

O 

A 

M 
• 

X 
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2.4. Əmək təlimi dərslərində sadə hərbi ləvazimatların 

hazırlanması zamanı şagirdlərin digər fənn biliklərindən  

istifadənin məzmunu və metodikası 

 

Əmək təlimi proqramlarının və dərsliklərinin məzmunu da 

şagirdlərə müəyyən hərbi biliklər verməyə və bu biliklərlə əlaqədar 

bir sıra bacarıqları formalaşdırmağa şərait yaradır. Proqramda bağ 

və kənd təsərrüfatı avadanlığı üçün dəstlər, uşaq belləri, ekker, 

valcıqlar, oxlovlar, paltarasanlar, mebellərə və cihazlara lazım olan 

başqa silindr formalı detallar (VI sinif), yiyə üçün dəstək, şahmat, 

dama və suvenirlər, mebeli bəzəmək üçün ornamentli məmulatlar və 

s. hazırlamaq üzrə şagirdlərə texniki-texnoloji məlumatların veril-

məsi və müvafiq bacarıqların aşılanması da nəzərdə tutulur. Bütün 

bunlar kütləvi xarakter almış hərbi idman oyunlarında (“Qartal bala-

sı”, “Üfüqdə parıltı” və s.) istifadə olunan bəzi silah maketlərinin və 

ləvazimatlarının məktəblilərin özləri tərəfindən hazırlanmasına və 

lazımi bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasına geniş imkan verir. 

Maketlərini hazırlamaq mümkün olan silahlar isə karabin, avtomat, 

təlim qumbaraları və Kalaşnikov əl pulemyotlarıdır. Əmək təlimi 

dərslərində silahlardan əlavə xəbərdaredici bayraqcıqlar, burğular, 

nişan ağacı (paya), istiqamət göstəriciləri, bölmənin bayrağı, qola 

bağlanan sarğılar və başqa fərqləndirmə nişanlarını da şagirdlərin 

özlərinə hazırlatmaq mümkündür. Pirotexniki vasitələrin (texniki 

kimyanın, yanar və partlayıcı maddələrin), soyuq və odlu silahların 

hazırlanması isə qadağandır. 

Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz odlu əl silahlarının maketlərinin 

düzəldilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu maketlər formaca 

Ordumuzdakı odlu əl silahlarını xatırlatmalıdır. Təəssüf ki, bu vacib 

şərt praktikada gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi 

hazırlıq) fənninin tədrisi və hərbi-idman oyunlarının keçirilməsi za-

manı müntəzəm şəkildə pozulur. Məktəblilərin əlində tez-tez uzaq 

keçmişə aid və yaxud, artıq Ordumuzda istifadə edilməyən silahla-

rın maketlərini görmək olur. Tarixilik baxımından bunlar müəyyən 
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əhəmiyyət daşısa da, müasir silahlarla tanışlıq, onları bir-birindən 

fərqləndirmək cəhətdən lazımi səmərə vermir, sonrakı mərhələlərdə 

isə silahların xarici formasının, quruluşunun və işləmə prinsipinin 

şagirdlər tərəfindən yaxşı başa düşülməsinə imkan vermir. Odur ki, 

müasir odlu əl silahlarının – Karabinin, Kalaşnikov avtomatının və 

əl pulemyotunun maketlərinin düzgün və mümkün qədər dəqiq 

ölçülərlə hazırlamağı şagirdlərə öyrətmək məsləhətdir. 4-cü şəkildə 

maketlərin sxematik quruluşu və ölçüləri öz əksini tapmışdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu maketlərin hazırlanmasını əmək təliminin təşkili forması-

na görə ən çox yayılan kombinə edilmiş dərslərdə həyata keçirmək 

daha məqsədəuyğundur. Çünki belə dərslərdə şagirdlər müxtəlif 

fəaliyyət növləri (dinləmə, müşahidə, praktik işin icrası və s.) şərai-

tində az yorulur. Nəticədə, həm əmək təlimi üzrə tədris materialları-

nı, həm də gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

sahəsində bir çox bilikləri daha şüurlu və asan qavrayırlar. Silahla-

Şəkil 4. 
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rın maketləri tədris emalatxanasında məktəblilərin özləri tərəfindən 

hazırlanarsa, bu, onların həm təliminə, həm hərbi-vətənpərvərlik 

tərbiyəsinə müsbət təsir göstərər, özlərini hərbi-konstruktor, usta, 

xarrat yerində görərlər. 

Müəllim maketlərin hazırlaması işinə əvvəlcə silahların şəkli-

ni və sxematik quruluşunu əks etdirən plakatı (məktəbin hərbi kabi-

netində belə plakatlar var) göstərməklə başlaya bilər. Sonra o, bil-

dirir ki, onlar şəkildə Ordumuzda geniş istifadə olunan Kalaşnikov 

avtomatını görürlər. Şagirdlər öyrənirlər ki, avtomat sadə quruluşu, 

lakin yüksək döyüş keyfiyyətinə malik silahdır. Avtomat silahlar 

fərdi silah növüdür və düşmənin canlı qüvvəsini sıradan çıxarmaq 

üçündür. Avtomatlardan atəş uzun növbəli (fasiləsiz) və tək-tək açı-

la bilər. Atılan güllə 1500 metrlik məsafədə düşmən əsgərini öldür-

məyə qadirdir. Sonra müəllim Kalaşnikov avtomatının maketini ha-

zırlamaq üzrə məktəblilərlə iş aparır. O, plakatı şagirdlərə gös-

tərərək avtomatın çertyojdakı ölçülərinin izahına başlayır. Şagirdlər 

bu ölçülərə uyğun şəkildə əvvəlcə karton kağız üzərində silahın 

çertiyojunu çəkməli, sonra kartonu kəsərək avtomatın maketini al-

malıdırlar. Onlar karton maketi taxta parçasının üzərinə qoyub onun 

kənar sərhədlərini karandaşla xətləyirlər. Daha sonra müxtəlif öl-

çülü mişarlardan istifadə edərək həmin xətt boyu taxtanı kəsirlər. 

Kalaşnikov əl pulemyotunun və karabinin çertyojda verilən 

ölçülərinə əsasən maketinin hazırlanması prosesi də analoji qaydada 

aparıla bilər. 

Əmək təlimi dərslərində hazırlanması mümkün olan hərbi lə-

vazimatlardan biri də pambıq-tənzif sarğılardır. İşə başlamazdan 

əvvəl şagirdlər aşağıdakı məlumatı alırlar: Müharibə şəraitində əhali 

radioaktiv və digər zəhərləyici maddələrin, bakterioloji vasitələrin 

təsirinə məruz qala bilər. Radioaktiv zəhərlənmə yerüstü nüvə part-

layışı nəticəsində yaranır. Bu zaman radioaktiv zərrəciklər buxar və 

tüstü halında yuxarı qalxır, bir neçə saniyədən sonra radioaktiv 

bulud şəklini alır. Hava axını vasitəsilə buludun tərkibində olan 

radioaktiv maddələr yüzlərlə kilometr uzağa gedə bilir və keçdiyi 

əraziləri zəhərləyir. Radioaktiv zəhərlənməyə məruz qalmış ərazi 
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formaca həndəsi fiqur olan ellipsə bənzəyir. Zəhərlənmənin dərəcəsi 

partlayışın növündən, gücündən, partlayış mərkəzinə qədər olan 

məsafədən (ellipsin radiusundan və uzununa diametrindən), partla-

yışdan sonra keçən vaxtdan, metereoloji şəraitdən və ərazinin relye-

findən çox asılıdır. Radioaktiv zəhərlənmə geniş sahəni əhatə edir, 

uzun müddət təsir göstərir, çətin aşkar olunur. Radioaktiv maddələ-

rin rəngi, iyi və s. əlamətləri olmadığından onu ancaq xüsusi doza-

ölçən (dozimetrik) cihazlarla aşkar etmək mümkündür. Bunlardan 

qorunmaq üçün radioaktiv maddələrin dəri səthinə, gözlərin selikli 

qişalarına düşməsinin qarşısını almaq lazımdır. Ona görə də bu 

təsirlərdən müdafiə vasitələrini bilmək və onlardan istifadə etməyi 

bacarmaq lazımdır. Belə müdafiə vasitələri əsasən dövlət tərəfindən 

hazırlanmış xüsusi geyimlərdir (əleyhqaz, respirator və s.). Lakin 

bunlardan başqa əl ilə hazırlana bilən sadə müdafiə vasitələri də 

vardır. Bunlardan biri də pambıq-tənzif sarğılarıdır. Bu sarğıları 

hazırlamaq çox sadədir. Bunun üçün 100×50 sm ölçüdə tənzif 

(marla) götürmək lazımdır. Onun ortasına qalınlığı 1-2 sm olan 

pambıq qatı qoymaq, tənzifin kənarlarını içəriyə doğru qatlamaq, 

sonra tənzifin hər iki uclarından 30-35 sm uzunluğunda kəsmək 

lazımdır. Sarğı ağızı, burunu, çənəni və çənəaltını örtməlidir. Gözlər 

isə tozəleyhinə düzəldilən eynəklərlə qorunur. Bu məlumatın 

sonunda aşağıdakı çertyojun şagirdlərə izah edilməsi məsləhətdir: 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 5. 

 

Çertyojdakı ölçülərə uyğun olaraq hər bir mərhələni əyani 

göstərməklə müəllimin özü üçün bir pambıq-tənzif sarğı hazırlan-

ması məsləhət görülür. Sarğı hazır olduqdan sonra onun geyilmə 

30-35sm 30-35sm 30sm 

2
0

sm
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qaydasını aydınlaşdırmaq və öz əyninə geyinərək əyani şəkildə gös-

tərmək lazımdır. Bunu şagirdlərin də mərhələ-mərhələ təkrar etməsi 

məqsədəuyğundur. Nəzəri məlumatların praktik göstərmə ilə belə 

üzvi əlaqələndirilməsi (maşayət edilməsi) təlim prosesinin, xüsusən 

əmək təliminin optimallaşdırılmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır və 

səmərəli nəticələr verir. 

Tozəleyhinə parça maskalar (PTM-1) da analoji qaydada ha-

zırlana bilər. Bu vasitələrin hazırlanmasına isə müəllimin belə bir 

izahatla başlaması tövsiyə edilir: 

Müasir döyüşlər baş verərsə, əhali, o cümlədən, şagirdlər nüvə 

partlayışı buludundakı radioaktiv və zəhərləyici təsirlərlə bərabər, 

kimyəvi və bakterioloji hücumlara da məruz qala bilər. Bu zaman 

başlıca vəzifələrdən biri də tənəffüs üzvlərinin qorunmasıdır. Gələ-

cəkdə (XI sinifdə) gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi 

hazırlıq) kursundan öyrənəcəksiniz ki, tənəffüs üzvlərini qorumaq 

üçün əsasən əleyhqazlardan və respiratorlardan istifadə edilir. 

Bəzən lazımi anda əleyhqaz olmur, çatışmır və ya xarab olur. 

Onda tənəffüs üzvlərini qorumaq üçün əl ilə hazırlanan sadə 

vasitələr köməyə gəlir. Belə sadə vasitələrdən biri parçadan tikilmiş 

toz maskasıdır. Parçadan tikilmiş ən sadə toz maskası PTM-1 

markalı maskadır. Yerə yaxın hava qatında və torpağın üzərində ra-

dioaktiv toz olduqda həmin ərazidən bu maskanı geyərək qorxusuz 

keçmək mümkündür. Həmçinin bu 

maskanı geyinərək xəndəklərdə və 

zirzəmilərdə gizlənmək olar. 

Maska iki hissədən-gövdə 

(üzlük) və bənddən ibarətdir (6-cı 

şəkil). Maskanın gövdəsi iki bəra-

bər yerə bölünür: sol və sağ hissə-

lər. Bu hissələrin hər biri dörd və 

beşqat parçadan hazırlanır. Bu 

qatların biri üstdə, ikisi və ya üçü 

içəridə, biri də altda olur. Nəfəs 

alan zaman maskadan keçən hava 

Şəkil 6. 

1-Gövdə 

2-Bəndlər 

2 

1 
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maskanın bütün səthi tərəfindən süzülüb radioaktiv tozdan təmizlə-

nir. Maskanın gövdəsində göz üçün iki deşik vardır. Bu deşiklərə 

şüşə və ya şəffaf plastik maddə taxılır. Maskanın gövdəsinin yan-

larına köbə vurulur. 

Başa bərkitmək üçün maskada zolaqlar olmalıdır. Bu zolağın 

qısa tərəfləri (ucları) maskanın gövdəsinin yanlarına tikilir. Bəndin 

yuxarı və aşağı kənarları qatlanıb tikilməlidir. Yuxarıdakı tərəfin 

tikişinə rezin, aşağıdakı tərəfin tikişinə isə iki bağ bərkidilir. Bağla-

rın ucları bəndin aşağı kənarındakı büküyün kəsiyinə keçirilir. Re-

zinlərin və bağların ucları maskanın gövdəsinin yuxarısındakı (gic-

gahüstü) künclərinə tikilir. 

Sonra müəllim maskaların ölçüləri üzərində dayanır. Göstərir 

ki, hərə özünə hansı ölçüdə maska tikmək lazım olduğunu bilməli 

və bunun üçün üzünün hündürlüyünü ölçməlidir. Üzün hündürlüyü 

iki qaşın ortasından alt çənənin ən aşağıdakı nöqtəsinə qədər olan 

məsafə qəbul olunur. Bunu ölçmək üçün ştanker-pərgardan və ya 

millimetrlərlə bölünmüş adi şagird xətkeşindən istifadə edilir. Aşa-

ğıdakı cədvəldə üzün hündürlüyü və buna müvafiq toz maskasının 

ölçüsü göstərilir: 
 

Üzün hündürlüyü Maskanın ölçüsü 

99 mm-dən 109 mm-ə qədər birinci 

109 mm-dən 119 mm-ə qədər ikinci 

119 mm-dən 129 mm-ə qədər üçüncü 

129 mm-dən yuxarı dördüncü 
 

Maskanı yalnız təzə parçadan deyil, habelə nimdaş şeylərdən 

də (döşəkağı, üst paltarın astarı və s.) tikmək olar. Bu məqsədlə ağ 

və ya sərt parçalar da götürmək məsləhətdir. Maskanın ölçüsünü 

müəyyən etdikdən sonra ülgü aşağıdakı qaydada çıxarılır: Ülgünün 

ölçüləri (sm-lərlə) göstərilir: 

 
Maskanın ölçüsü a-b kəsiyi (sm) c-d kəsiyi (sm) e-f kəsiyi (sm) 

1-ci 11,0 13,5 21 

2-ci 11,5 14,5 23 
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3-cü 12,0 15,5 25 

4-cü 12,5 16,5 27 
 

Sonra müəllimin təbii böyüklükdə çertyoş çəkməsi, çertyoj üz-

rə ülgü çıxarması və sonra parçanı ülgüyə görə biçməsi məsləhətdir. 

Maska tikmək üçün götürülmüş parçanı əriş sapları (və ya parçanın 

naxışı) istiqamətində ortadan qatlamaq lazımdır. Bundan başqa mas-

kanın kənarlarını bəxyələmək üçün parça zolaqlar, sonra 2 sm enində 

lentdən 40-50 sm uzunluğunda bir cüt bağ kəsilməlidir. 

Yuxarıdakı rezinin eni 0,8-1,5sm, uzunluğu isə maskanın öl-

çüsündən asılı olur. Belə ki, birinçi ölçüdə maska üçün 19sm uzun-

luğunda, ikinci ölçüdə 20sm, üçüncü ölçüdə 21sm və dördüncü 

ölçüdə 22sm uzunluğunda rezin lazımdır. Köndələn bağlanan rezini 

(40sm uzunluğunda) 1,5-2sm enində adi rezindən də tikmək olar. 

Maskanın bütün detalları hazırlandıqdan sonra onun tikilişinə 

başlanılır. Maskanı adi tikiş maşını ilə tikdikdə tikişlərin sıxlığı 1 sm-

də 4-5 ilmək, əl ilə tikdikdə isə 

1sm-də 3-4 ilmək olmalıdır. Tikiş-

lər düz bir qaydada və düyünsüz, 

üstdəki və altdakı saplar bir bəra-

bərdə dartılmış olmalıdır. Hər tiki-

şin axırını yaxşı bərkitmək lazım-

dır. 

Maskanın hissələri aşağıda-

kı ardıçıllıqla hazırlanır: Əvvəlcə 

göz deşiklərinin yanlarını basdır-

maq və deşiyin ölçüsünü 4×8 sm 

saxlamaq məsləhətdir (8-çi şəkil). 

Bundan sonra, maskanın yu-

xarı hissəsinin sağ və sol tayları 

hazırlanılır: bunun üçün yarım 

hissələri üst qatı içəriyə qoymaqla 

(üz-üzə) qatlamaq lazımdır. Bu zaman göz deşikləri və maskanın 

sağ və sol taylarının qıraqları bir-birinin üzərinə düşməlidir. Tikiş 

yuxarıdan aşağıya doğru 1sm enində aparılır. Əvvəlcə üç yarım his-

Şəkil 7. 

a 

c 

e 

b 

d 

f 
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sə: iki üst qat və bir (sağ) iç qat basdırılır; iç qatın ikinci yarım his-

səsinin (sol) qıraqları qatlanıb tikilir. 

Tikiş getdikdən sonra maskanın yuxarı hissəsinin sağ və sol 

taylarını yanlara açmaq, tikişi sol tayda qoyub, onun yanından 0,1-

0,2sm aralı üstdən bir tikiş də getmək lazımdır. Bu zaman içəridəki 

(sol) qatın kənarını maskanın sağ hissəsi tərəfə qatlayıb üstdən gedi-

lən tikişlə birlikdə basdırmaq gərəkdir. 

Maskanın aşağı hissəsinin sol və sağ tayları da, onun yuxarı 

hissəsinin tayları kimi birləşdirilir. Sonra yuxarı və aşağı hissələr 

bir-birinə tikilir. Bunun üçün onları iç qatları bir-birinin üzərinə 

düşməklə qatlayırlar və hər iki hissəni iki tərəfli tikirlər. Tikiş göz 

deşiklərinin yanlarından 8-ci şəkildəki kimi 1sm aralı olmalıdır. 

Bundan sonra şüşələri salmaq olar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maskanın yanlarına parçadan göbə vurulmalıdır. Göbənin 

avand üzünü maskanın altındakı qatına qoymaq və gövdənin qı-

raqlarını maskanın iç tərəfindən 0,5-1sm aralı bir tikişlə basdırmaq 

lazımdır. Göbənin eni avand üzündə təxminən 1sm olmalıdır. Bu de-

yilənlər nəzərə alınaraq, köndələn bağlanan rezinin və maskanın 

bəndinin basdırılması hazır formada (9-cu şəkildə) göstərilir. Maska 

hazır olduqda artıq sapları qırmaq, tikiş yerlərini çəkib düzəltmək və 

onu yaxşı-yaxşı yoxlamaq məsləhətdir. Düzgün tikilmiş maskanın 

Şəkil 8. Şəkil 9. 

× 

× 

Sol pay Sağ pay 

0,1-0,2sm 
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yanları azı 2-3 sm enində alnı, gicgahları, almacıq sümüklərini və 

çənəni kip tutmalıdır, göz deşikləri isə gözlərin qabağına düşməlidir. 

Maska hazır olanda müəllim ondan istifadə qaydalarını qısaca 

belə izah edir: maskanı geyinmək üçün papağı çıxarmalı, iki əli ilə 

bəndin aşağı tərəfindən elə tutmalı ki, baş barmaqlar içəri baxsın. 

Sonra maskanın aşağı hissəsini çənəyə sıxıb, bəndi başa keçirməli 

və maskanı üzə çəkməli. 

Maskanı üzə bərk sıxıb başa keçirilmiş bəndi ovucun içi ilə 

düzəltmək, köndələn tikilən rezini dartmaq və arxada gedən bağları 

dartıb bant şəklində bağlamaq lazımdır. Müəllim bu izahatla kifa-

yətlənməyib özü həmin geyim mərhələlərini icra edir və maskanı 

geyinir. 

Əmək təlimi dərslərində 

dərini mühafizə etmək üçün 

digər sadə vasitələr də hazırla-

maq mümkündür. Həmin vasi-

tələr dərini radioaktiv, kimyəvi 

və bakterioloji (bioloji) zərbə-

lərdən qoruyur. Bunlardan biri 

də əmək təlimi dərslərində şa-

girdlərin özü tərəfindən biçilib 

və tikilməsi mümkün olan 

sinəbənd (10-cu şəkil)  

və başlıqdır.  

Onlar qalın materialdan 

(plaş materialından, brezentdən 

və s.) hazırlanır. Müəllim sinəbənd hazırlamaq üçün lazım olan ülgü 

ilə şagirdləri tanış edir. Göstərir ki, ölçülər millimetrlərlə verilmiş-

dir. Bu vasitələr tənəffüs üzvlərinin qorunması üçün lazım olan va-

sitələr kimi hazırlandığından, burda sinəbənd və başlığın hazırlan-

ması metodikasını geniş şərh etmirik. 

Əmək təlimi dərslərində yalnız insanları deyil, həm də kənd ra-

yonları ərazisində ev heyvanlarını radioaktiv, kimyəvi və bakterioloji 

tozlardan mühafizə etmək üçün sadə mühafizə vasitələrini hazırlamaq 

2
 

Şəkil 10. 

250 
4

5
0
 

8
0

0
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mümkündür (11-ci şəkil). Həmin vasitələr müdafiə maskası, müdafiə 

çulu (heyvanı bürümək üçün bürünçək), müdafiə corablarıdır. 

Heyvanlar üçün mühafizə vasitələri, armatur daxil edilməklə, 

möhkəmliyi artırılmış kağızdan, brezentdən, kişdən (kisəlik parça-

dan) və s. hazırlanır. Şagirdlər öyrənirlər ki, heyvanlar zəhərli otları 

yeməsin, suyu içməsin, zəhərli hava ilə nəfəs almasın deyə onlar 

üçün belə müdafiə maskaları tikilir. Sonra müəllim növbəti çertyoju 

nümayiş etdirərək deyir:”Uşaqlar, burada həm müdafiə maskasının 

ümumi görünüşünü, həm də onun ayrı-ayrı hissələrinin açılışını 

görürsünüz. Maskanın açılışında onun hər bir hissəsinin ölçüləri də 

göstərilir. Bu ölçülər sm-lərlə verilmişdir”. 

Sonra müəllim həmin çertyoja əsasən, əvvəlcə bütün hissələri 

düzəltdirə bilər. Hissələr hazır olduqda onların ölçüləri bir daha 

yoxlanılır, hissələr bir-birinə birləşdirilir (tikilir). Kənd məktəbləri 

şəraitində dərsdən sonra maska bir inəyə geyindirilməklə yoxlanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əmək təlimi dərslərində riyazi ölçmə işlərinin tətbiq edilməsi 

ilə sadə mühafizə vasitələrinin bu şəkildə hazırlanması təlim 

prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə bir neçə istiqamətdə müs-

Şəkil 11. 

25 

Dairəvi sarğı 

180 

8
 

Gövdə üçün 

 3 ədəd 

70 

80 25 

5
 

7 

2
 

Peysər sarğısı-2əd. 
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bət təsir göstərir. Yəni əmək təlimi dərslərində onun öz məzmunun-

dan əlavə hərbi bilik və bacarıqlar da aşılanır; şagirdlər müəyyən 

dərəcədə X-XI siniflərdə gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai 

hərbi hazırlıq) fənnini daha yaxşı mənimsəməyə, həmçinin Azər-

baycan Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətə hazırlanır; həyatı pro-

seslərdə riyaziyyatın və rəsmxətin tətbiq dairəsi ilə bağlı şagirdlərin 

bilik və bacarıqları genişlənir; hərbi konstruksiya sahəsində ilk 

addımlar atılır; hər dörd fənnin (əmək təlimi, ibtidai hərbi hazırlıq, 

riyaziyyat və rəsmxətt) üzvü əlaqəsi dərk olunub praktik surətdə 

tətbiq edilir. 
 

* * * 
 

II fəsildə şərh edilən faktlardan görünür ki, gənclərin çağırışa-

qədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun tədrisinə qədər 

digər ümumtəhsil fənlərinin öyrədilməsində şagirdləri psixoloji 

cəhətdən hərbi-texniki biliklərin müntəzəm mənimsənilməsinə ha-

zırlamaq üçün münasib imkanlar var. Bu imkanların nədən ibarət 

olduğunu bütün ümumtəhsil fənlərindən dərs deyən müəllimlər bil-

məli və onları reallaşdırmağa çalışmalıdırlar. 

Belə imkanlar V-IX siniflərin riyaziyyat dərsliklərindəki ça-

lışmalarla əlaqədar hərbi texnikanın şəkillərini (xarici görünüşünü) 

nümayiş etdirməkdə, hərbi topoqrafiya elementlərinin aydınlaşdırıl-

masında, Azərbaycan Ordusuna rəğbət və məhəbbət hissinin forma-

laşdırılmasında, güllə atıcılığında, döyüş şöhrəti yerləri haqqında 

məlumat verilməsində, hərbi-idman oyunlarının xatırlanmasında, 

hərbi təyyarələrin manevrlərinin öyrənilməsində, paraşüt sistemin-

dən istifadədə, obyektin hündürlüyünün müəyyənləşdirilməsində və 

s.-də mövcuddur. 

Apardığımız araşdırmalardan o da aydın olmuşdur ki, VI-IX 

siniflərin fizika, riyaziyyat, kimya, coğrafiya, əmək təlimi və s. üzrə 

tədris proqramları və dərslikləri də gənclərin çağırışaqədərki 

hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun elmi əsaslarda öyrədil-

məsinə xidmət edə bilər. Bu məqsədlə Kalaşnikov avtomatının şəkli 

nümayiş etdirilir, quruluşu (maddi hissələri) haqqında müvafiq 
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məlumat verilir, güllənin hərəkəti ilə əlaqədar məsələlər həll olunur, 

bu zaman yerin cazibə qüvvəsi də nəzərə alınır, reaktiv hərəkətli 

qırıcı təyyarələrin uçuşu ilə bağlı müxtəlif çalışmalar yerinə yetiri-

lir, mülki təyyarələrin uçuşunun fiziki parametrlərinə dair məsələlər 

həll edilir, müasir tankların texniki əlamətlərinə dair məlumatlar 

verilir, kompasın yerin maqnit sahəsi əsasında işlədiyi öyrədilir, 

artilleriya ilə əlaqədar müxtəlif məzmunlu məsələlər həll edilir, 

raketlərin quruluşu, reaktiv mühərriklər, bu mühərriklərdə enerjinin 

çevrilməsi, paketlərin hərəkət sürətləri və s.-lə bağlı çalışmalar 

üzərində iş aparılır, təyyarədən tullanan paraşütçünün hərəkəti üzrə 

misallar həll edilir və s. 

Bu cür imkanlar coğrafiyanın tədrisində də var. Geniş şəkildə 

təhlil etdiyimiz faktlar belə bir nəticə çıxartmağa əsas verir ki, orta 

ümumtəhsil məktəbinin coğrafiya fənni, xüsusən də fiziki coğrafiya 

ilkin hərbi biliklərə yiyələnməkdə şagirdlərin xeyli karına gəlir. 

Xəritələrin əhəmiyyətini, onların məzmununu, kartoqrafik proyeksi-

yaları, topoqrafik xəritələri, bu cür xəritələrdə relyefin təsviri və 

oxunuşunu, kiçik miqyaslı xəritələrdə relyefi, xəritə üzrə azi-

mutların və direksiya bucaqlarının müəyyənləşdirilməsini öyrənən 

şagirdlər gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

kursunun əsaslı şəkildə mənimsənilməsinə nail olmaq üçün, bu kurs 

üzrə, xüsusən hərbi topoqrafiya bölməsinin məzmununa yaxından 

bələd olmaq üçün münasib imkan qazanmış olurlar. 

Özünəxidmət məqsədi üçün lapatkalar, valcıqlar, oxlovlar, 

paltarasanlar, yiyə üçün dəstlər, şahmat və dama və s. hazırlayan 

şagirdləri əmək təlimi məşğələlərində odlu əl silahlarının maket-

lərini düzəltmək üzərində də işlətmək olur. Həmin məşğələlərdə 

pambıq-tənzif sarğılar, toz əleyhinə parçadan maskalar, dərini 

radioaktiv, kimyəvi və bakterioloji təsirlərdən mühafizə etmək üçün 

sadə vasitələrin (həmçinin digər zəruri vasitələrin) şagirdlər tərə-

findən düzəldilməsi də onların gənclərin çağırışaqədərki hazırlığın-

da (ibtidai hərbi hazırlıqda) müvəffəqiyyət qazanmaları üçün vacib 

şərtlərdən biri hesab edilir. 
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III FƏSĠL 

 

GƏNCLƏRĠN ÇAĞIRIġAQƏDƏRKĠ HAZIRLIĞI  

(ĠBTĠDAĠ HƏRBĠ HAZIRLIQ) MƏġĞƏLƏLƏRĠNDƏ 

ġAGĠRDLƏRĠN ÜMUMTƏHSĠL FƏNLƏRĠ ÜZRƏ ƏLDƏ 

ETDĠKLƏRĠ BĠLĠKLƏRDƏN ĠSTĠFADƏ PRĠYOMLARI 

(FĠZĠKA VƏ RĠYAZĠYYAT FƏNLƏRĠ NÜMUNƏSĠNDƏ) 

 

 

3.1. Fizika və riyazi biliklərdən ibtidai hərbi hazırlıq kursu üzrə 

materialların izahında istifadənin əsas mərhələləri 

 

X-XI siniflərdə gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi 

hazırlıq) kursunun tədrisi şagirdləri fizika və riyazi biliklərdən 

istifadəyə hazırlıq işi ilə başlana bilər. Doğrudur, gənclərin çağırışa-

qədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun X sinifdən tədrisinə 

qədər məktəblilər həm ibtidai (məsələn, 2-ci sinifdə sinifdənxaric 

mülki müdafiə məşğələləri), həm də V-IX siniflərdə müxtəlif 

məzmunlu çalışmaların həlli zamanı hərbi biliklərlə fizika və riyazi 

bilikləri, bu biliklərin tətbiqi dairəsini müəyyən dərəcədə əlaqəli 

şəkildə öyrənirlər. Lakin bu prosesdə onlar hərbi materialları fizika 

və riyazi biliklərlə əlaqələndirməyə dair ilk zəruri biliklərə kifayət 

qədər malik ola bilmirlər. Ona görə də şagirdlərin əksəriyyəti hərbi 

materialları fizika və riyazi biliklərlə düzgün və səmərəli əlaqələndir-

məkdə çətinlik çəkirlər. Bu da ki, yalnız hərbi biliklərin deyil, 

həmçinin fizika və riyaziyyat kursunun mənimsənilmə keyfiyyətinə 

müsbət təsir göstərə bilmir. Həmin cəhəti nəzərə alaraq, hərbi rəhbər 

fizika və riyazi biliklərdən hərbi hazırlıq məşğələlərində istifadə 

olunmasına, şagirdləri bu işə hazırlamağa xüsusi diqqət yetirməlidir. 

Lakin belə bir cəhət də hökmən nəzərə alınmalıdır ki, I-IX 

sinif riyaziyyat və VII-IX sinif fizika kursundan öyrədilən bilikləri 

yalnız sadəcə təkrar etdirməklə kifayətlənmək olmaz. Məktəblilər 

gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) məşğələlə-
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rində fizika və riyazi biliklərdən müntəzəm şəkildə istifadəyə hərtə-

rəfli hazır olmalıdırlar. 

Bu baxımdan ilk növbədə şagirdlər gənclərin çağırışaqədərki 

hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) məşğələlərinin keçirilməsi zamanı 

digər fənlərdən, o cümlədən, fizika və riyazi biliklərdən istifadə 

prosesi ilə qarşılaşdırılmalı, bu prosesdən keçmənin zəruriliyini gör-

məlidirlər. Sonra fizika və riyazi bilikləri tətbiq etmənin hərbi anla-

yışların möhkəm və şüurlu mənimsədilməsindəki rolu məktəblilərə 

başa salınmalıdır. Bunun üçün əvvəlcə hərbi materialın izahında 

bilavasitə istifadə olunacaq fizika və riyazi bilikləri hərbi rəhbər özü 

qruplaşdırır, bu anlayışların necə təkrar etdiriləcəyini müəyyənləş-

dirir, sonra həmin anlayışların müsahibə yolu ilə təkrarına keçir. 

Təkrar prosesində bu anlayışların fizika və riyaziyyat kurslarından 

öyrədilən biliklər olduğu şagirdlərə bir daha xatırladılır və təkrarın 

yekunlaşdırılması yeni hərbi hazırlıq materiallarının şərhinə başlan-

ğıc olur. Bu prosesdə hərbi materialların yüksək səviyyədə mənim-

sənilməsi üçün şagirdlərə öz fizika və riyazi biliklərində istifadəyə 

tələbat tərbiyə edilir. Belə bir tələbat tərbiyəsi gənclərin çağırışaqə-

dərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunda “Dövləti müdafiənin 

əsasları” bölməsi üzrə (xüsusən, əvvəlki dərsliyin “Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri, onların xarakteri və əsas xüsusiyyətləri”, “Atəş 

hazırlığı” üzrə) ilk mövzuların tədrisi zamanı həyata keçirilməlidir. 

Yeni hərbi materialın fizika və riyazi biliklərin köməyi ilə 

izahından sonra məktəblilərdə bu fənlərə dair hansı biliklərə müra-

ciət olunduğu soruşulur. Şagirdlər isə bu biliklərdən necə istifadə 

etdiklərini öz başa düşdükləri kimi aydınlaşdırırlar. Hərbi rəhbər 

məktəblilərin cavablarını diqqətlə izləyir və yeri gəldikcə onlara 

düzəliş verir. Bu mərhələ X sinifdə bilavasitə fizika və riyazi bilik-

lərlə əlaqəli öyrədilən hərbi mövzuların tədrisində xüsusən qabarıq 

şəkildə öz əksini tapmalıdır. 

XI sinifdə tədris ilinin birinci yarısında “hansı riyazi biliklər-

dən istifadə edildi?” sualı yeni hərbi dərsin izahı prosesində də 

verilir. Qoyulmuş sual şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərindən asılı ola-
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raq didaktikanın asandan çətinə, sadədən mürəkkəbə prinsipi əsasın-

da tərtib edilir. 

Hərbi materialların tədrisində məktəblilərin uyğun fizika və 

riyazi biliklərindən istifadə prosesinə bilavasitə həmin biliklərin 

təkrarı ilə başlamaq lazımdır. Təkrara başlamazdan əvvəl, yəni hər-

bi rəhbər yeni dərsə hazırlaşarkən əvvəlcə tədris materiallarını ciddi 

təhlil edir. Hərbə dair anlayışlardan hansılarının digər tədris fənləri 

ilə əlaqələndiriləcəyini müəyyənləşdirir, onların adlarını göstərir. 

Müraciət ediləcək ümumtəhsil fənn anlayışı məlum olduqdan sonra, 

bu anlayışın hərbi məşğələlərdə istifadə edilən məzmunu dəqiqləş-

dirilir. Bu məzmun konkret və qısa olmalı, tədris materiallarına 

əlavə yük rolunu oynamamalıdır. Göstərilən məzmunun təkrarı ya 

müsahibə, ya da fizika və riyazi anlayışların mahiyyətinin qısaca 

şərhi yolu ilə aparıla bilər. Buna görə də hərbi rəhbər müsahibəyə 

ciddi hazırlaşmalı, sualları qabaqcadan müəyyənləşdirməlidir. Sual-

lar elə tərtib edilməlidir ki, alınan cavablar istifadə olunacaq fizika 

və riyazi biliklərin məzmununa tam uyğun gəlsin və şagirdlər bu 

biliklərdən istifadənin formasını aydın görə bilsinlər. Müvafiq fizika 

və riyazi anlayışların qısa izahı zamanı isə hərbi rəhbər onların əsas 

mahiyyətini, bu biliklərdən istifadənin zəruriliyini və formasını gös-

tərir, sonra yeni hərbi anlayışın fizika və riyazi anlayışlar əsasında 

şərhinə keçir. Bu zaman şagirdlərin fizika və riyazi biliklərindən elə 

istifadə edilməlidir ki, məzmunca yaxın anlayışlar məntiqi olaraq 

uyğunlaşdırılsın, şagirdlərin əqli və praktik fəaliyyətində, o cümlə-

dən, hərbi üzrə fizika və riyazi məzmunlu nəzəri və praktiki çalış-

maların həllində də bu biliklər tətbiq oluna bilsin. Tətbiq zamanı 

şagirdlərin fizika və riyaziyyat kursundan mənimsədikləri biliklərin 

elmi dəqiqliyi gözlənilməli, bu anlayışların təhrif olunmasına yol 

verilməməlidir. 

Fizika və riyazi biliklərin sual-cavablar vasitəsilə təkrarı pro-

sesində bu biliklər şagirdlərin beynində tam canlandırıldıqdan sonra 

onların tətbiqinə keçmək daha məqsədəuyğundur. Tətbiqin sonunda 

bir daha ümumiləşdirmə aparıla bilər. Bu zaman hərbi rəhbər nəzərə 

almalıdır ki, ümumiləşdirilən hərbi və ümumtəhsil fənn biliklərinin 
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məzmunu oxşar anlayışlardakı fərqli əlamətlərin atılması hesabına 

yoxsullaşır, lakin həmin məzmun anlayışlardakı oxşar əlamətlərin 

aşkara çıxarılması hesabına isə genişlənir. Buradan aydın görünür 

ki, prof. N.M.Kazımovun sübüt etdiyi kimi, “ümumiləşdirilən 

cisimlərdəki oxşar və fərqli əlamətləri nəzərə almadan ümumiləşdir-

mələr aparmaq mümkün deyil. Deməli, nəzərdən keçirilən fərqli 

cisimlərdə (hadisələrdə) oxşar əlamətlərin üzə çıxarılması və anlayış 

formasında ifadə olunması ümumiləşdirmədir” (50, s.39). Belə 

pedaqoji ümumiləşdirmələr hərbi məşğələlərdə böyük mövzuların 

fizika və riyazi biliklər ilə əlaqəli tədrisindən bilavasitə sonra, 

əsasən riyazi və hərbi, həmçinin fizika və hərbi anlayışların müqayi-

səsi yolu ilə həyata keçirilməlidir. Çünki, tədqiqat zamanı N.M.Ka-

zımov tərəfindən elmə gətirilmiş belə bir qanunauyğunluq burada 

da müşahidə olundu: “müqayisədən nə qədər əsaslı və ardıcıl 

istifadə edilərsə, müqayisə olunan cisimlərin anlaşılması səviyyəsi 

bir o qədər yüksəlir” (50, s.44). Ona görə də şagirdlər mahiyyətcə 

yaxın (məs. hərbi topoqrafiya və homotetik inikas) hərbi anlayışlar-

la fizika və riyazi anlayışların oxşar və fərqli cəhətlərini, onların bir-

birilə əlaqəsini müqayisə yolu ilə daha asan öyrənə bilirlər. Təcrübə 

göstərdi ki, bu zaman mənimsənilən hərbi biliklər, doğrudan da, 

şagirdlərin yadında daha möhkəm qalır. Müqayisə ya konkret hərbi 

anlayışların (məs. güllənin atılma prinsipinin) fizika və riyazi 

anlayışlarla (biliklərlə) əlaqəli tədrisindən bilavasitə sonra, ya da 

məşğələnin sonunda aparıla bilər. Müqayisədə şagirdlər mənimsə-

dikləri hərbi anlayışlarla fizika və riyazi anlayışları oxşar və fərqli 

əlamətlərinə görə qarşılaşdırır və müqayisə edirlər. 

Hərbi biliklərin mənimsədilməsində məktəblilərdə fizika və 

riyazi biliklərindən istifadə bacarıqları fizika və riyazi məzmunlu 

hərbi çalışmaların və praktik tapşırıqların icrası prosesində forma-

laşdırılir. Bu çalışmalar və praktik tapşırıqlar həm yeni hərbi mate-

rialların tədrisindən bilavasitə sonra, yəni yeni biliyin möhkəmlən-

dirilməsi zamanı, həm də ev tapşırıqları kimi verilə bilər. 

Deməli, belə qənaət hasil olur ki, fizika və riyazi biliklərdən 

istifadə, fizika və riyazi məzmunlu hərbi çalışmaların və praktik 
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tapşırıqların məqsədyönlü şəkildə yerinə yetirilməsi hərbi anlayışla-

rın möhkəm və şüurlu mənimsənilməsini asanlaşdırır. Bu işdə hərbi 

rəhbərin məlumatlılıq səviyyəsi, pedaqoji ustalığı, metodik hazır-

lığı, şəksiz, mühüm əhəmiyyət daşıyır. Lakin şagirdlərin təlimə, 

çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) məşğələlərinə ma-

rağı, fizika və riyaziyyat fənləri üzrə bilik səviyyələrinin rolu da az 

deyildir. Bu maraq və həvəsi oyatmaq, bilik, bacarıq və vərdişləri 

aşılamaq, əlbəttə, hərbi rəhbərlə yanaşı, fizika və riyaziyyat müəl-

limlərinin də borcudur. 

 

3.2. “Taktiki hazırlıq” bölməsi üzrə mövzuların tədrisi prosesində 

şagirdlərin fizika və riyazi biliklərindən istifadə 

 

“Taktiki hazırlıq” bölməsinin tədrisinə, əvvəlki proqram üzrə 

oğlanlar üçün 30 saat, qızlar üçün isə 12 saat vaxt ayrılırdı. X sinif-

də oğlanlar və qızlar birlikdə 12 saatlıq, XI sinifdə isə yalnız oğlan-

lar üçün 18 saatlıq məşğələ keçilirdi. Hazırki tədris proqramında bu 

bölmə “Əsgərin döyüşdə davranış qaydaları” adlandırılmış, tədris 

materialının məzmunu əsaslı şəkildə azaldılmış, bəsitləşdirilmiş və 

cəmi 10 saatlıq vaxt ayrılmışdır. 

“Taktiki hazırlıq” bölməsinin fizika kursu ilə əlaqələndirilmə-

sinin zəruriliyi proqrama əlavədə də göstərilir. Burada hərbi hissə-

nin silahları və döyüş texnikası haqqında məlumatların fizikanın 6-

cı sinif kursundan “havada uçma” və 8-ci sinif kursundan “Reaktiv 

hərəkət, təyyarə qanadının qaldırıcı qüvvəsi” kimi mövzularla 

əlaqələndirilməsi tövsiyə olunur. Ancaq mövcud tədris proqramının 

nə izahat vərəqində, nə də mızmununda fənlərarası əlaqə abu-havası 

hiss olunmur. İndiki dərsliklərin bu bölmə ilə bağlı məzmunu da 

çox bəsitdir. Biz əlaqənin imkanlarını əvvəlki dərsliyin məzmunu 

əsasında müəyyənləşdirməyi daha elmi və gənclərin hərbi xidmətə 

hazırlanması baxımından daha məqsədəuyğun hesab edirik. 

Göstərilən tədris proqramının, dərsliyin və məktəb təcrübəsi-

nin təhlili göstərdi ki, “Taktiki hazırlıq” bölməsinin tədrisinin daha 

səmərəli təşkilində riyazi fənlərlə əlaqənin də geniş imkanları 
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vardır. Belə ki, bu bölmənin tədrisində I-XI siniflərdə riyaziyyat 

fənnindən öyrədilən natural və tam ədədlər, adi və onluq kəsrlər, 

mütənasib (düz və tərs) asılılıqlar, müstəvidə təsvir olunan həndəsi 

fiqurlar (dairə və çevrə, onların radiusu, bucaq, bucaqların dərəcə-

lərlə ölçülməsi), sadə riyazi hesablamalar və s. kimi riyazi anlayış-

lardan istifadə etmək mümkündür. 

Respublikada, məktəblərimizin bir çoxunda yaxşı hazırlıqlı, 

pedaqoji, fizika və ya riyazi təhsili olan hərbi rəhbərlərimiz də var. 

Onlar hərbi hazırlıq dərsliyində verilən fizika və riyazi düsturlardan 

və həmçinin, şagirdlərin fizika və riyazi bilik dairəsindən daha 

səmərəli istifadə etmək imkanlarına malikdir. Belə hərbi rəhbərlər-

dən biri Gəncə şəhəri 15 saylı məktəbin hərbi rəhbəri, ali təhsilli 

riyaziyyat müəllimi idi. O, məşğələləri tətqiqatçı tərəfindən hazır-

lanmış metodika əsasında aparmışdır. Hərbi rəhbər “Düşmənin 

havadan hücum vasitələri ilə mübarizə üsulları” mövzusunun tədri-

sinə xarici ölkə, əsasən də ABŞ, Rusiya, İngiltərə, Almaniya və s. 

dövlətlərinin ordularında olan hərbi-hava qüvvələri, onların tərkibi 

(təyyarə və vertolyotları) haqqında məlumatla başlayır. Məlumat 

nəqletmə metodu ilə verilir. Şagirdlər öyrənirlər ki, hazırda dövlət-

lərin hərbi aviasiyasının əsasında səsdən iti uçan müxtəlif təyinatlı 

qırıcı-bombardmançı təyyarələr dayanır. Onlar hərəkət edən hətta 

kiçik ölçülü hədəfləri belə raket zərbələri ilə dağıtmaq üçün nəzərdə 

tutulub. Bu təyyarələr düşmənin təyyarə və vertolyotları (eləcə də 

helikopterləri) ilə havada da yaxşı mübarizə apara bilir. Qırıcı-

bombardmançı təyyarələr yerüstü hədəfə bomba tökür, həmin 

hədəfi təyyarə topları və pulemyotları, idarə olunan və idarə olun-

mayan aviasiya raketləri, həmçinin yandırıcı və dağıdıcı bombaları 

ilə məhv edir. Hərbi rəhbər məktəblilərlə birgə xarici dövlətlərin 

ordularındakı qırıcı-bombardmançı təyyarələrin və döyüş vertolyot-

larının (helikopterlərinin) taktiki və texniki xüsusiyyətlərini nəzər-

dən keçirir. Bu keyfiyyətləri daha aydın başa düşmək üçün fizika və 

riyaziyyatdan bir sıra anlayışlar yada salınır. Hərbi rəhbər sinfə 

müraciətlə deyir: Siz sürət anlayışı ilə fizika kursundan tanışsınız. 

Kim deyər, sürət nəyə deyilir? (sürət ədədi qiymətcə vahid zamanda 
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edilən yerdəyişməyə bərabər fiziki kəmiyyətdir). Sürət hansı 

düsturla ifadə olunur? (V=S/t düsturu ilə. Burada, V-sürət, S-gedi-

lən yol, t-bu yolu getmək üçün sərf olunan vaxtdır). Sürət hansı va-

hidlə ölçülür? (m/san, m/dəq, km/saat və s.). Riyaziyyatdan isə 

uzunluğu, uzunluq vahidlərini, onluq kəsr şəklində ifadə olunmuş 

həqiqi ədədləri, çevrəni, onun diametrini bilirsiniz. Kim deyər 

uzunluq vahidləri hansılardır? (mm, sm, dm, m, km). 7,62 ədədi 

hansı şəkildə ifadə olunmuş ədəddir və necə oxunur? (Bu ədəd on-

luq kəsr şəklində ifadə edilmiş həqiqi ədəddir və “yeddi tam yüzdə 

altmış iki” kimi oxunur). Kalibrin 7,62 mm olması nə deməkdir? 

(Yəni silahın lüləsinin diametri 7,62 mm-dir). Hərbi rəhbər: 

– Fizika və riyaziyyatdan indicə təkrar etdiyimiz anlayışlar 

əsasında ABŞ-ın, Böyük Britaniyanın, Fransanın, Almaniyanın qı-

rıcı-bombardmançı təyyarə və döyüş vertolyotlarının taktiki və tex-

niki xüsusiyyətlərini öyrənəcəyik – deyə öz şərhinə davam edir: -

ABŞ-ın əsas qırıcı-bombardmançı təyyarəsi F-4E “Fantom”-2-dir. 

Bu təyyarənin 2 ekipajı olur. Onun havada ən böyük uçuş sürəti 

2300 km/saat, yerdə sürəti isə 1400 km/saatdır. Bir uçuşda təyyarə 

4000 km yol qət edə bilir. 

O, 18000 m hündürlüyə qalxmağa və 7250 kq bomba götür-

məyə qadirdir. Bu tip təyyarələr bir ədəd 20 mm-k kalibrli aviasiya 

topu, 18 idarə olunan və 285 idarə olunmayan aviasiya raketləri ilə 

silahlandırılmışdır. 

Sonra hərbi rəhbər F-IIIE (ABŞ), “Xarrier” GR-3 (Böyük 

Britaniya), “Yaquar” (Fransa, Böyük Britaniya), “Miraj” – IIIE 

(Fransa) qırıcı-bombardmançı təyyarələrinin və AH-1G “Xyu-Kob-

ra”(ABŞ), WG-13”Links”(Böyük Britaniya), B0-105 P (AFR) dö-

yüş vertolyotlarının taktiki və texniki xüsusiyyətlərini konkret və 

dəqiq rəqəmlərlə analoji qaydada aydınlaşdırır. 

Daha sonra ABŞ-ın, Rusiyanın, Boyük Britaniyanın, Fransa-

nın və Almaniyanın hərbi hava qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarə-

lərinin fərqləndirmə nişanları əks olunmuş plakat nümayiş etdirilir. 

Plakat üzrə başa salınır ki, döyüş təyyarələrinin və vertolyotlarının 

fərqləndirici nişanları müxtəlif həndəsi fiqurlarla (məsələn, dairə, 
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düzbucaqlı, ulduz, zolaq, xaç və s.) və müxtəlif rənglərlə (qara, qır-

mızı, mavi, sarı və s.) işarə edilir (Sonrakı izahat dərslikdəki kimi 

aparılır). 

Şagirdlərdə belə inam formalaşır ki, təyyarələrin fərqləndirmə 

nişanlarını hər bir Azərbaycan əsgəri bilməlidir. Çünki, mübarizə 

aparılan döyüş təyyarəsinin hansı ölkəyə məxsus olmasını bilmək 

həmin təyyarənin tipini müəyyən etməyə imkan verir. Təyyarənin 

tipi müəyyənləşdikdə isə onun döyüş xüsusiyyətlərini və onlarla 

aparılacaq mübarizə üsullarını bilmək asan olur. 

Bununla da birinci məşğələ yekunlaşdırılır. 

İkinci məşğələyə başlamazdan əvvəl hərbi rəhbər bütün 

şagirdləri təlim avtomatları və yaxud onun maketi ilə təmin edir, 

istifadə üçün bir təyyarə və bir vertolyot maketi, nişanalma qayda-

larını və atəş üsullarını göstərən plakatlar götürür. Bundan başqa, 

şagirdlər havadan hücum vasitələrinə atəş açmağı praktik surətdə 

yerinə yetirsinlər deyə, mülki müdafiə meydanını hazırlayır. O, 

məktəblilərin sıra ilə düzüləcəyi xəttin qarşısında iki hündür dirək 

və bunların arasında bir alçaq dirək yerləşdirir. Bu dirəklərin 

yuxarısında rolik olur. Həmin roliklərdən məftil çəkilir və məftildən 

təyyarə və vertolyotun maketləri asılır. Təyyarə və vertolyotun 

maketi asılmış məftil əl ilə dartılaraq hərəkət etdirilir. 

Hərbi rəhbər məşğələyə avtomat və əl pulemyotları vasitəsilə 

alçaqdan uçan düşmən təyyarə və vertalyotlarını, həmçinin paraşüt-

çülərini havada müvəffəqiyyətlə məhv etməyin mümkünlüyü haq-

qında məlumatla başlayır. Göstərir ki, hər bir əsgər düşmənin təy-

yarə, vertolyot və başqa havadan hücum vasitələrini tanımalı, onlara 

qarşı avtomat və pulemyotlarla mübarizə aparmağı bacarmalıdır. 

Bunun üçün havadan hücum vasitələrinə atəş açma priyomlarını 

bilmək, mətin və cəsarətli döyüşçü olmaq lazımdır. 

Daha sonra göstərilir ki, yüksək sürətlə alçaqdan uçan təyyarə 

və vertolyotlar atəş zonasında çox az müddətdə (4-8san) olurlar. 

Məhz bu vaxt ərzində düşmən təyyarələrini (vertolyotlarını) vurmaq 

lazımdır. Təyyarəni vurmaq üçün ən əlverişli məsafə isə 500-600 

m-dir. Bu zaman təyyarənin yerdən yüksəkliyi (hündürlüyü) 400m-



 143 

dən, əsgərin dayandığı yerdən təyyarəyə qədər olan maili məsafə 

500-600 m-dən çox olmamalıdır Əks halda, avtomatlardan atəş 

açmağın mənası yoxdur. Çünki, yerin cazibə və havanın müqavimət 

qüvvələri güllənin sürətini və öldürücü enerjisini azaldır, 500-600 

m-dən sonra güllələr təyyarəni deşə bilmir. Təyyarəyə avtomat-

lardan atəş açarkən nişangah 3 və ya “П” vəziyyətinə qoyulur. 

Hərbi rəhbər müxtəlif plakatlardan istifadə edərək şagirdlərə 

havadan hücum vasitələrinə atəşaçma üsullarının mahiyyətini 

aydınlaşdırır. Göstərir ki, hücuma keçən düşmən təyyarəsinə (və ya 

vertolyotuna) iki üsulla atəş açmaq mümkündür: güllələrlə çəpər 

çəkməklə (bir qədər irəliyə atəş açmaqla təyyarənin qarşısına 

“çəpər” çəkilir) və hədəfi müşahidə etməklə atəşaçma. 

Uzaqdan yaxınlaşan düşmən təyyarəsinin sürəti 150 m/san-

dən (540 km/saat-dan) çox olanda atəş açmanın güllələrlə çəpər 

çəkmə üsulundan istifadə əlverişlidir. Bu üsul tətbiq edilərkən qa-

baqlama məsafəsi (təyyarə ilə nişan alınan nöqtə arasındakı məsafə) 

təyyarənin uzunluğundan bir neçə dəfə böyük olmalıdır. Aydındır 

ki, məsafəni gözlə dəqiq təyin etmək çətindir. Ona görə də əsgər 

vaxtında təyyarəni və onun hərəkət istiqamətini (hərəkət düz xəttini) 

müəyyənləşdirməli, dərhal da təyyarənin uçma istiqamətində (hərə-

kət düz xətti üzərində) və ondan xeyli irəlidə yerləşən bir nöqtəni 

nişan almalıdır. Təyyarə ilə həmin nöqtə arasındakı məsafə təxmi-

nən 800-900m olanda əsgər atəş açır. Güllələr atəş nöqtəsinə çat-

dıqda təyyarə də atəş xəttinə daxil olacaq və güllələrə tuş gələ-

cəkdir. Təyyarə atəş zonasından keçənə kimi bu qaydada fasiləsiz 

atəş açma davam etdirilir. Atəş vaxtı silah eyni vəziyyətdə saxla-

nılır. Lakin güllənin trayektoriyasından aydın görünsə ki, güllələr 

təyyarənin uçuş istiqamətindən aralı keçir, onda atəşi dayan-

dırmadan silahın istiqamətini təyyarəyə tərəf çevirmək və təyyarə 

güllələrlə toqquşana kimi (təyyarəyə dəyənə kimi) atəş kəsilmir. 

Sonra hərbi rəhbər avtomatlardan atəşin müşayətedici forma-

sının izahına keçir. Göstərilir ki, bu üsul havadan hücum vasitələri 

(vertolyot, yük təyyarəsi, paraşütçü) yavaş sürətlə uçarkən tətbiq 

olunur. Bu zaman avtomatçılar (pulemyotçular) vaxt itirmədən 
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qabaqlama məsafəsinin uzunluğunu gözəyarı təyin etməli, təyya-

rənin hərəkət istiqamətində və ondan qabaqlama məsafəsi qədər 

irəlidə yerləşən nöqtəni mümkün qədər dəqiq nişan almalı və dərhal 

da həmin istiqamətdə fasiləsiz atəş açmalıdır. Təyyarə yerini dəyiş-

dikdə güllələr bir növ təyyarəni izləyir. Həmin qaydada atəş açma 

təyyarə vurulana kimi və yaxud, atəş zonasından uzaqlaşana qədər 

davam etdirilir. Bundan sonra atəş açmaq və güllələri boş yerə sərf 

etmək lazım deyil. Yadda saxlamaq lazımdır ki, yavaş və alçaqdan 

uçan təyyarəyə bu üsul ilə avtomatlardan atəş açmaq daha 

əlverişlidir. 

Şagirdlərə bildirilir ki, fizika kursundan öyrəndikləri və bun-

dan əvvəlki məşğələdə təkrar etdikləri V = S/t düsturundan burada 

da istifadə olunacaq. Dərsdə belə bir sual irəli sürülür: əgər yuxarı-

dakı düsturda sürət və vaxt məlumdursa, onda gedilən yol necə 

tapılır? (S = Vt düsturunun köməyi ilə) 

Düşmənin təyyarə və vertolyotları ilə mübarizə zamanı 

qabaqlama məsafəsi bu düstura əsasən hesablanır və qabaqlama 

məsafəsini göstərən kəmiyyət S = Vnts ilə təyin olunur. Burada Vn- 

hədəfin (təyyarə və yaxud vertolyotun) sürəti (m/san), ts güllənin, 

(həmçinin təyyarənin) nişan alınan nöqtəyə çatma vaxtıdır. Bu 

düstur onu göstərir ki, təyyarə V sürəti ilə uçarsa, o, S qabaqlama 

məsafəsini ts müddətinə keçərək nişan alınan nöqtəyə çatacaqdır. 

Avtomatdan atılan güllələr də ts müddətinə nişan alınan nöqtəyə 

çatmalıdır ki, hədəfə (təyyarəyə) dəyə bilsin. Deməli, ts vaxtı hər iki 

hərəkət edən obyekt (təyyarə və güllələr) üçün eyni olmalıdır. Ona 

görə də təyyarəyə (vertolyota) atəş açma anı S qabaqlama məsa-

fəsinə görə nizamlanmalıdır. Bu izahatdan aydın olur ki, düşmənin 

havadan hücum vasitələrinə qarşı öyrəndiyimiz hər iki mübarizə 

üsulu (çəpər çəkmə və müşayiət etmə) S = Vntc düsturuna əsas-

lanır.Yəni, bu mübarizə üsullarının elmi əsasını sürət, zaman və yol 

arasındakı S = VT asılılığı (funksiyası) təşkil edir. Ona görə də, 

güllənin və təyyarənin hərəkət sürəti məlum olduqda qabaqlama 

məsafəsini asanlıqla hesablamaq mümkündür. 
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Adətən qabaqlama məsafəsi gözəyarı təyin olunur. Çünki, 

döyüşlər zamanı bunu dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün deyildir. 

Ona görə də məsafələrin gözəyarı ölçülməsi sahəsində çoxlu məşq 

etmək lazım gəlir. 500 metrlik atəş uzaqlığında qabaqlama məsafəsi 

60-80 metr (təyyarənin uzunluğundan 5-7 dəfə böyük) olmalıdır. 

Tədris materialının şərhindən sonra hərbi rəhbər düşmənin təy-

yarə və vertolyotlarına yerdən atəş açma priyomlarının məşq etdiril-

məsinə keçir. Məşqlər əmrvermə və dərhal onun icrası formasında 

aparılır. Hərbi rəhbər müxtəlif vəziyyətlərə uyğun əmrlər verir. 

Məsələn, “Bölmə, ağacın üzərində, vertalyota, üç fiqur irəli, müşa-

hidə etmə üsulu ilə ATƏŞ” , “Bölmə, kəndin üzərində çəpər çəkmə 

üsulu ilə - ATƏŞ” və s. Komandalara uyğun olaraq şagirdlər əvvəlcə 

cüt-cüt, sonra isə manqalarla (Manqa-əksər ölkələrin hərbi 

qüvvələrində ilk (ən aşağı) taktiki bölmədir. 6-12 nəfərdən ibarət 

manqa bir qayda olaraq matorlaşdırılmış atıcı və piyada, minaatan, 

paraşüt-desant və s. taqımların tərkibinə daxil olur) məşq edirlər. 

Məktəblilərdən kimsə verilən komandaları səhv yerinə yetirsə, hərbi 

rəhbər bütün manqanı saxlayır, onun səhvini göstərir və sonra məşqi 

davam etdirir. Digər manqanın şagirdləri isə onları müşahidə edirlər. 

Birinci manqanın məşqindən sonra ikinci manqanın məşqinə keçilir. 

Məşğələnin sonunda hərbi rəhbər ümumiləşdirici söhbət apa-

rır və qeyd edir ki, alçaqdan uçan havadan hücum vasitələrinə atəş 

açma qaydalarını yaxşı bilmək, düşmənin təyyarə və vertolyotlarını 

tez aşkara çıxarmaq, onların hansı ölkəyə mənsub olmasını tanımaq 

və tipini müəyyənləşdirmək, öz silahının döyüş imkanlarını müəy-

yən etmək və bu imkanlardan bacarıqla istifadə etmək düşmənin 

havadan hücum vasitələri ilə mübarizədə müvəffəqiyyət qazanma-

ğın başlıca şərtidir. 

Bununla da hərbi rəhbər məşğələni yekunlaşdırır və ev tapşı-

rığını verir. Ev tapşırığına həm də aşağıdakı çalışmalar daxildir: 

1. Nə üçün havadan hücum vasitələrinə atəş açmaq üçün ən 

əlverişli məsafə 500-600 metrdir və nə üçün nişangah 3 (üç) və ya 

“П” vəziyyətinə qoyulur? 
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2. Kalaşnikov avtomatından hədəfə qabaqlama üsulu ilə atılan 

güllə 2 saniyədən sonra 280 m/san sürətilə hərəkət edən düşmənin 

yük təyyarəsinə dəymişdir. Qabaqlama məsafəsi nə qədər olmuşdur? 

“Taktiki hazırlıq” bölməsinin əsas mövzularından biri də 

“Kəşfiyyat” mövzusudur. Eksperimental siniflərdə bu mövzunun 

izahına hərbi rəhbər şifahi şərhetmə metodu ilə başlayır. O, məş-

ğələni üç başlıca hissəyə ayırır, bu, şagirdlərə elan edilmir: başlan-

ğıc, əsas və yekunlaşdırıcı hissələr. Hər bir hissədə hərbi rəhbərin 

şifahi şərhi və müsahibə aparması xüsusi yer tutur. O, mövzunu elan 

etdikdən sonra dərsin məqsədini bildirir və məktəblilərin əvvəlki 

hərbi və riyazi biliklərini yada salmaq məqsədilə sual-cavablar 

aparır. Sorğu bilavasitə yeni biliyin öyrədilməsi zamanı istifadə 

edilən hərbi və riyazi anlayışlara aid olur: 

- Kəşfiyyatçı əsgər kəşfiyyat zamanı ən çox hansı obyekt-

lərə fikir verməlidir? (Kəşfiyyatçı ən çox hərbi əhəmiyyətli obyekt-

lərə fikir verməli, onları yadda saxlamalı və ya qeyd etməlidir. Mə-

sələn, körpüləri, dəmir yol xətlərini, yaşayış məntəqələrini, teleqraf 

xətlərini və s.). 

-Kəşfiyyatçı ən çox hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır? (yax-

şı yaddaşa, diqqətə, müşahidə qabiliyyətinə, fiziki hazırlığa və s.) 

Hərbi rəhbər bu qayda ilə sual-cavab aparır və müsahibəni ye-

kunlaşdıraraq yeni mövzunun izahına başlayır: “Uşaqlar, müşahidə 

kəşfiyyat zamanı istifadə olunan əsas üsullardan biridir”. O, dərsin 

əsas hissəsində tədris materialını şifahi şərh etmə və müxtəlif əyani 

vəsaitlərdən istifadə zamanı nümayiş etdirmə üsullarını seçir. Hərbi 

rəhbər bu üsulların köməyilə “müşahidə”nin forma və üsullarını 

(müxtəlif şəraitlərdə) aydınlaşdırmağa başlayır. Kəşfiyyatçının ge-

yimi üzərində dayanır və eyni obyektin müxtəlif şəraitlərdə müşahi-

dəsini plakatların köməyi ilə başa salır. Plakatlardakı şəkillərdə 

müşahidənin həm düzgün, həm də düzgün olmayan müşahidə for-

maları olur. Həmin formaları şagirdlərə çatdırmaq üçün müqayisə 

priyomunun köməyi ilə yaradılan problem situasiyadan istifadə 

edilə bilər. Problem situasiya yaradılarkən sual belə qoyulur: “De-

yin görək bu müşahidə formalarından hansı düzgündür? Nə üçün?” 
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(Hərbi rəhbər eyni bir obyektin müxtəlif formalarda müşahidəsini 

əks etdirən şəkilləri göstərir). 

Sual şagirdləri düşünməyə, şəkillərdəki müşahidə formalarını 

bir-biri ilə tutuşdurmağa (oxşarlıqda fərqi tapmağa) vadar edir. 

Nəticədə problemli situasiya yaranmış olur. Məktəblilər fikirləşərək 

aşağıdakı cavabları verirlər: 

- Ağacın yanında və yaxud kolun dibində uzanaraq müşahi-

də etmək, ayaq üstə dayanıb müşahidə etməkdən daha düzgündür. 

Çünki birinci halda müşahidəçi tez nəzərə çarpmır. Ikinci halda isə 

əksinə, düşmən onu tez görə bilir. 

- Hasarın taxtaları arasından müşahidə etmək düzgündür. 

Hasarın üstündən müşahidə etmək isə təhlükəlidir və s. 

Bu işi yekunlaşdırdıqdan sonra hərbi rəhbər özünə mövqeseç-

mə və məsafəni təyin etmə anlayışlarının öyrədilməsini aşağıdakı 

ardıcıllıqla həyata keçirir. Əvvəlcə şifahi şəkildə izahat verir ki, 

müşahidə olunan nöqtədən hədəfə qədər olan məsafə müxtəlif for-

malarda təyin edilə bilər. Bu formalardan ən tez və sadə yerinə 

yetiriləni gözəyarı seçmə üsuludur. Hər bir əsgər (o cümlədən, hərbi 

hazırlıq keçən hər bir şagird) 50, 100, 200, 400, 800, 1000 metrə 

bərabər olan məsafələri tez bir zamanda gözəyarı müəyyənləşdir-

məyi bacarmalıdır. Bunun üçün şagirdlər çoxlu məşq etməli və 

yaxud müxtəlif obyektlərin görünmə məsafələrini göstərən cədvəli 

bilməlidir. Bütün bu məlumatlardan sonra hərbi rəhbər məktəb-

lilərin diqqətini xüsusi hərbi əhəmiyyətə malik əşyaların görünmə 

məsafələrini səciyyələndirən cədvələ yönəldir: 

 

Obyektlər və əlamətlər 
ƏĢyaların görünmə 

məsafəsi 

1. Böyük olmayan ev 6000 m 

2.Damdan ucalan truba 3000 m 

3.Ağacın kölgəsi və yaxud rabitə xətlərinin 

dirəkləri 
1200 m 

4.Yeriyən adamın əl və qol hərəkətləri 1000 m 

5.Əl pulemyotu və avtomat 250-300 m 
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6.Silahlı əsgərin düyməsi, yaxud papağının 

qabağındakı nişan 
150-170 m 

7.Əsgərin sifətinin quruluşu və əlindəki 

silahın hissələri 
100 m 

 

Hərbi rəhbər bir neçə şagirdə bu cədvəli oxutdurur və onu yad-

da saxlamağın zəruriliyini qeyd edir. Həmin cədvələ əsasən, kəş-

fiyyat və hərbi əməliyyatlar zamanı müxtəlif obyektlərə qədər olan 

məsafəni heç bir xüsusi alətdən istifadə etmədən təxmini müəy-

yənləşdirmək mümkündür – deyərək hərbi rəhbər müsahibəyə keçir: 

-Uşaqlar əgər müşahidə olunan obyektin ya hündürlüyü, ya 

eni və yaxud da, uzunluğu məlumdursa, onda bu obyektə qədər olan 

məsafəni təyin etmək olar. Bunun üçün riyaziyyatdan öyrəndiyimiz 

bir neçə riyazi bilikləri yada salmaq lazımdır. Kim deyər: 1/1000 və 

0,001 ədədlərinin oxşar cəhətləri nədir? (hər ikisi müxtəlif şəkildə 

yazılmış eyni ədədlərdir: 1/1000 = 0,001). 

- Bunların fərqi nədir? (biri adi kəsr, o birisi isə onluq kəsr 

şəklində ifadə olunub). 

-Dairə, çevrə və onların radiusu nəyə deyilir? (Müstəvidə bir 

nöqtədən bərabər uzaqlıqda yerləşən nöqtələr çoxluğu çevrədir. 

Müstəvi üzərində verilmiş nöqtədən məsafələri, verilmiş məsafədən 

böyük olmayan və həmin müstəvidə yerləşən nöqtələr çoxluğuna 

dairə deyilir. Çevrənin mərkəzi ilə onun istənilən nöqtəsini birləş-

dirən düz xətt parçasına çevrənin (yaxud dairənin) radiusu deyilir). 

- Düz mütənasib asılılıq nədir? (y = kx şəklində ifadə olunan 

R münasibətinə düz mütənasib asılılıq deyilir). 

- Bəs tərs mütənasib asılılıq? (y = k/x şəklində olan R 

münasibətinə tərs mütənasib asılılıq deyilir). 

- Bucaq nəyə deyilir? (Ortaq təpəli iki müxtəlif şüa ilə onların 

hüdudlandırdığı müstəvi hissəsinin əmələ gətirdiyi fiqura bucaq 

deyilir). 

- Bucaqlar nə ilə ölçülür? (Bucaqlar dərəcə, dəqiqə və saniyə-

lərlə ölçülür. Bucaqlar radianla da ölçülə bilər). 

- Bir çevrə neçə dərəcədir? (Bir çevrə 360
0
-dir). 
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- Bir metr neçə millimetrdir? (Bir metr 1000 mm-dir: 1m = 

1000 mm). 

İndi biz minlik ölçüyə əsasən məsafəni təyin etməyi öyrənəcə-

yik. Minlik ölçü çevrə radiusunun 0,001-nə bərabər olan bucaq kə-

miyyəti götürülür. Minlik ölçüdə müşahidə olunan cisim hansı bu-

caq altında görünürsə, bu cismin məlum ölçüsünü tapılan bucağa 

bölüb, alınan kəmiyyəti 1000 dəfə böyütmək lazımdır. Bu hesabla-

ma əməliyyatını isə riyazi şəkildə belə ifadə edə bilərik: 

D = 
Y

1000B   

Burada D-axtarılan məsafənin mertlərlə uzunluğu, B-müşa-

hidə edilən əşyanın metrlərlə hündürlüyü (eni və yaxud uzunluğu), 

Y-minlikdə olan bucaq kəmiyyətidir. 

Bu düsturun mahiyyətini anla-

maq və ondan düzgün istifadə etmək, 

binokl vasitəsilə məsafəni hesablamaq 

hər bir əsgərə lazımdır. 

İndi riyazi biliklərimizi yada 

salıb binokl vasitəsilə məsafə təyininin 

elmi əsasını öyrənək və bu düsturun 

doğruluğunu özümüz üçün də müəy-

yənləşdirək. Bu çox sadədir. Tutaq ki, 

müşahidə nöqtəsi A nöqtəsidir və 12-

ci şəkildə verilən BS obyektinin hündürlüyünü müəyyənləşdirmək 

lazımdır. A nöqtəsindən B-yə doğru 1 metrlik məsafədə yerləşən M 

nöqtəsini qeyd edir və sonra, AB-yə perpendikulyar MN-ni çəkərək 

N nöqtəsini də işarə edirik. ABS və AMN üçbucaqları oxşar 

üçbucaqlardır. Ona görə 

AM

AB

MN

BS
    (1) 

AB  - müşahidə nöqtəsindən obyektə qədər olan məsafənin 

metrlərlə ölçüsüdür, bunu d ilə işarə etmişik. BS  - müşahidə olu-

nan obyektin hündürlüyüdür (eni və yaxud uzunluğudur). Bunu b ilə 

Şəkil 12. 

A 

N 

S 

M 
B 
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işarə etmişik. MN  isə minlikdəki bucaq kəmiyyətidir, bunu da y 

ilə işarə etmişik. Qurmaya görə, AM = 1m = 1000mm. Qeyd edək 

ki, AM  məsafəsi binoklın özündə nəzərə alınmış, böyüdücü 

linzada şkalalar (minlik) gözdən 1 metrlik məsafəyə uyğun 

düzəldilmişdir. Deməli, 

AB  = d; BS  = b; MN  = y; AM  = 1000mm 

(1) düsturuna görə  ;
1000

d

y

b
   d = 

y

b 1000
 

Bu isə yuxarıda verilən düsturdur. Binokldan istifadə məhz bu 

riyazi qanuna əsaslanır. Aydındır ki, bu riyazi prinsipdən – düz-

bucaqlı üçbucaqların oxşarlığından binokl olmadan da istənilən vaxt 

istifadə etmək mümkündür. 

İndi binokl vasitəsilə məsafənin hesablanması qaydasına ba-

xaq. Binoklın böyüdücü linzasının üzərində bir-birinə qarşılıqlı 

perpendikulyar şəklində yerləşdirilən iki bucaqölçən şkala var. Qar-

şılıqlı perpendikulyarlığı isə həndəsənin planimetriya kursundan 

bilirsiniz. (Kəsişərək bir-biri ilə 90
0
-li bucaq əmələ gətirən iki düz 

xətt qarşılıqlı perpendikulyar düz xətlər adlanır). Bu şkalalarda iki 

cür bölgü var: böyük və kiçik. Bir böyük bölgüyə 10 minlik ölçü, 

kiçik bölgüyə 5 minlik ölçü uyğundur. Müşahidə olunan obyektə 

(yaxud hədəfə) qədər olan məsafəni binoklın bucaqölçən şkalasın-

dan istifadə edərək belə tapmaq mümkündür: Tutaq ki, iki teleqraf 

dirəyinin arasındakı məsafə 50m-dir. Bu 50 m məsafə isə binokldan 

baxanda üfüqi istiqamətli şkalanın 4 böyük bölgüsünə uyğundur. 

Onda müşahidə nöqtəsindən müşahidə olunan obyektə kimi olan 

məsafə, yəni bizim müşahidə etdiyimiz yerdən müşahidə olunan 

teleqraf xəttinə qədər olan məsafə yuxarıdakı düstur vasitəsilə belə 

hesablanır: 

 
y

1000B
D


  =

40

100050 
 = 1250 m = 1 km 250 m. 

Başqa bir nümunə. Tutaq ki, üçmərtəbəli ev müşahidə olunur 

və onun yanına qədər olan məsafəni cəld müəyyən etmək lazımdır. 
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Üçmərtəbəli evin hündürlüyü nə qədər olar? Təxminən birmərtəbəli 

evin hündürlüyü 3 metr qəbul edilir. Onda üçmərtəbəli evin hün-

dürlüyü 9 metr olar. Binoklın şaquli şkalasında isə evə uyğun gələn 

bölgü 0-0,5-dir. Onda müşahidə etdiyimiz nöqtədən evə qədər olan 

məsafə 

D = 
5

10009 
= 1800 m-dir. 

Hərbi rəhbər məlumat verir ki, əgər binokl olmasa, onda 

müşahidə edilən obyektlərin bucaq kəmiyyətini xətkeş, karandaş, 

kibrit qutusu, əl barmaqları və s. vasitəsilə də ölçmək mümkündür. 

Bu zaman onların minlikdəki qiymətlərini yadda saxlamaq lazımdır. 

Əgər qolu irəli uzadıb tam açırıqsa (əldə tutulan əşya ilə göz 

arasındakı məsafə təxminən 50 sm-ə bərabərdir), onda əldə tutulan 

aşağıdakı əşyaların minlikdəki bucaq qiymətləri belə olar: 

 

Xətkeşdə 1mm  ........................................................... 0-02 

Baş barmaq qalınlığı (25 mm)  .................................. 0-50 

Şəhadət barmağı (20 mm) .......................................... 0-40 

Çeçələ barmaq (15 mm) ............................................. 0-30 

Kibrit qutusu : 

Uzununa ..................................................................... 1-00 

Eninə  ...................................................................... 0-75 

Hündürlüyünə  .......................................................... 0-30 

Dairəvi karandaş ......................................................... 0-16 

Əgər müşahidə edilən obyekt, məsələn, düşmənin tankı qolun 

tam açılması şərti ilə şəhadət barmağı ilə örtülürsə, onda tanka 

qədər olan məsafə belə hesablanır: 

D = 
40

10005,2 
 = 62,5 m. 

Tankın hündürlüyü 2,5 m-dir. 

Şagirdlər öyrənirlər ki, məsafənin belə təyini yalnız kəşfiyyat-

çıya deyil, tankın və digər zirehli maşınların hücumuna müqavimət 

göstərən hər bir əsgərə lazımdır. Səngərdə dayanan əsgərlərdən hər 
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biri tankın orta hərəkət sürətini və onun hansı məsafədə olduğunu 

bilərək təxminən neçə müddətdən sonra tankın səngərin 5-10 metr-

liyinə çatacağını müəyyənləşdirir. Bu isə, səngərdə oturaraq tankı əl 

qumbarası ilə partlatmaqda ən əlverişli metodlardan biridir. 

Orta məktəblərimizdə müşahidələr apararkən şagirdlərdən biri 

hərbi rəhbərə belə bir sual verdi: 

-Cənab mayor, müşahidə obyektinə qədər olan məsafəni iti 

bucağın tangensindən də istifadə edərək tapa bilərikmi? 

Əvvəlcədən tədqiqatın nəticələri ilə tanış olan hərbi rəhbər 

məktəblidə yaranmış bu ideyanı inkişaf etdirmək məqsədilə dedi: 

-Bəli, olar. Siz bunu haradan bilirsiniz? 

-Biz həndəsə dərsində yanına getmək mümkün olmayan nöq-

təyə qədər məsafəni iti bucağın tangensinə görə hesablamışıq. Sonra 

şagird 12-ci şəkil üzərində izahata başladı: 

-BS parçası evin hündürlüyü olsun. BAS bucağının qiymətini 

hesablayırıq. Sonra iti bucağın tangensinin tərifinə əsasən 

tag BÂS
AB

BC
       (2) 

yazırıq. AB  məsafəsini (2) düsturundan tapsaq onda 

AB  = 
SAB tg

BS
  

və yaxud, AB = BS ∙ SÂB ctg  alarıq. Bu düsturdan istifadə etməyi 

riyaziyyat kursundan bilirik, bu haqda çoxlu məsələ həll etmişik. 

Məsələn, əgər ev beşmərtəbəlidirsə, onda evin hündürlüyü 15m 

olar. BAS bucağını ölçürük. Bu 2
0
17

1
-dir. Dördrəqəmli riyaziyyat 

cədvəlindən tapırıq ki, 

 

tg2
0
17

1 
= 0,0399 ≈ 0,04. 

AB  = 
SÂB tg

BC
 = 

0,04

15
 = 375 m 

AB  = 375 metr. 
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Deməli, müşahidə etdiyimiz nöqtədən müşahidə olunan evə 

qədər olan məsafə 375 metrə bərabərdir. 

Şagirdlərin riyazi biliklərindən istifadə ev tapşırıqlarının 

verilməsi prosesində də davam etdirildi. Hərbi rəhbər evdə həm də 

belə bir çalışmanı yerinə yetirməyi tapşırdı: “Kəşfiyyata gedən əs-

gər binokldan istifadə etmədən çayın əks tərəfində yerləşən düşmən 

obyektinə qədər olan məsafəni 

necə müəyyənləşdirə bilər?” 

Həmin məsələ məktəblilər 

tərəfindən aşağıdakı şəkildə həll 

olundu. 

Tutaq ki, B müşahidə nöqtə-

sindən çayın əks tərəfində yerlə-

şən C düşmən obyektinə qədər 

olan məsafəni tapmaq lazımdır 

(13-cü şəkil). Bunun üçün  AB  

parçasının üzərindəki bir E nöqtə-

sindən AB parçasına perpendi-

kulyar  EK  düz xətt parçasını qu-

ruruq və K nöqtəsini qeyd edirik. İki oxşar ABC və AEK düzbu-

caqlı üçbucaqlarını alırıq. Üçbucaqların oxşarlığından yaza bilərik: 

EK:BC AB AE:  

BC -müşahidə nöqtəsindən düşmən obyektinə qədər olan 

məsafədir. AB , AE  və EK  məsafələrini isə (şəkildə göründüyü 

kimi) ölçmək asandır. Tutaq ki, 

m;AB   n;AE   lEK  . Onda, 

BC =
n

lm 
 

Bu yolla düşmən obyektinə qədər olan məsafəni tapmaq 

mümkündür. 

Şəkil 13 

Şəkil 13. 

C 

A E 

K 

B 

• 

• 
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Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) üzrə 

məşğələlərin bu şəkildə, fizika və riyazi biliklərdən istifadə edil-

məklə, müvafiq çalışmaları dərsdə və evdə yerinə yetirməklə 

qurulması hərbi anlayışların daha asan qavranılmasına və istənilən 

anda tətbiqinə imkan və şərait yaradır. Məktəblilər həm fizika və 

riyaziyyat üzrə vaxtilə qazandıqları bilikləri xatırlayırlar, həm də 

“Əsgərin döyüşdə davranış qaydalarına” (“Taktiki hazırlığa”) 

yiyələnirlər. Bu isə müasir hərb işində çox zəruri yer tutan məsələ-

lərdəndir. Döyüşün taleyini həll edən vacib amillərdən biridir. Bu 

gün parta arxasında əyləşən şagirdlər sabah milli orduda xidmət 

edərkən gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

məşğələlərinin riyaziyyat və fizika ilə əlaqəli şəkildə öyrəndikləri 

döyüşdə davranış qaydalarına dair bilikləri onlara lazım olacaq, 

Vətənin müdafiəsində sayıq, bacarıqlı əsgər kimi iştirak etmələrinə 

kömək göstərəcəkdir. 

 

3.3. “Silahlar və atıcılıq hazırlığı” (“Atəş hazırlığı”) 

bölməsinin tədrisində şagirdlərin fizika, riyaziyyat və rəsmxət 

fənləri üzrə biliklərindən istifadə 

 

“Silahlar və atıcılıq hazırlığı” (“Atəş hazırlığı”) mövzusu 

ibtidai hərbi hazırlıq fənninin ən geniş bölmələrindən biri idi və 

erməni işğalçılarına qarşı müharibəyə qədər proqramda buna oğlan-

lar üçün 28 saat, qızlar üçün isə 18 saat vaxt ayrılırdı. “Atəş hazır-

lığı” üzrə məşğələlərdə, tədris proqramının tələbinə uyğun olaraq 

şagirdlər Kalaşnikov avtomat və əl pulemyotunun, həmçinin qəlpəli 

əl qumbaralarının hissələrini və döyüş xüsusiyyətlərini öyrənməli, 

avtomatdan atəş açmaq və əl qumbaralarını atmaq üzrə qaydaların 

və priyomların yerinə yetirilməsi bacarıqlarına yiyələnməli, atıcı 

silahların saxlanması və qorunması qaydaları ilə tanış olmalı, döyüş 

patronları ilə avtomatlardan atəş açma praktikasını bilməlidir. “Atəş 

hazırlığı”nın özü də kiçik mövzulara bölünür. Bu mövzuların hər 

birinə uyğun tədris materialının özündə şagirdlərin fizika, riyaziyyat 

və rəsmxət üzrə biliklərinə müəyyən dərəcədə istinad edilir. Lakin 
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20 ildən artıqdır ki, Azərbaycan torpaqlarında qan tökülür, ərazimi-

zin 20%-i erməni işğalçı orduları tərəfindən işğal olunub. Bu gün də 

cəbhə bölgələrində şəhidlər veririk. Belə bir vaxtda “Atəş hazırlığı” 

(“İbtidai hərbi hazırlıq” fənni üzrə) bölməsi “Silahlar və atıcılıq 

hazırlığı” (“Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı” fənni üzrə) bölməsi 

ilə əvəz olunmuş, tədris materialları necə gəldi ixtisar olunmuş, 

fənlərarası əlaqələrin imkanları, demək olar ki, nəzərə alınmamış, 

tədris saatı 28 saatdan 8 saata endirilmişdir. Nəzərə alsaq ki, atıcılıq 

hazırlığı gənclərin orduda xidmətə hazırlanmasının canını təşkil edir 

və buna X-XI siniflərdə cəmi 8 saat vaxt ayrılır, onda belə qənaətə 

gəlmək olar ki, müharibə gedən ölkəmizdə yeniyetmə gənclər Milli 

Ordumuzda xidmətə lazımı səviyyədə hazırlanmır. Artıq mövcud 

tədris proqramının və müvafiq dərsliklərin məzmununun yenidən 

hazırlanması vaxtıdır. Bu işə təxirə salınmadan başlanılmalıdır. 

Lakin tədqiq olunan problemin praktikada vəziyyəti araşdırılarkən 

məlum oldu ki, sistemsiz və epizodik şəkildə olan belə istinadlar 

hərbi materialların ümumtəhsil fənn bilikləri ilə əlaqəli tədrisi 

sahəsində, habelə tədris materiallarının düzgün, şüurlu və möhkəm 

mənimsənilməsi istiqamətində səmərəli nəticələr verə bilmir. Belə 

halda əlaqəli tədris təlimin əlavə yüklənməsinə şərait yaradır və o 

qədər də zəruri olmayan artıq bir iş təsiri bağışlayır. 

Bütün bunlar nəzərə alınaraq, “Atəş hazırlığı” üzrə tədris 

materiallarının şagirdlərin digər ümumtəhsil fənnlər üzrə bilikləri ilə, 

xüsusən də fizika, riyaziyyat və rəsmxət fənləri üzrə biliklərlə əlaqəli 

tədrisinə dair metodika hazırlanmış və əvvəlki paraqrafda göstərdiyi-

miz eksperimental sinif müəllimlərinə (hərbi rəhbərlərinə) paylan-

mışdır. Hərbi dərslər bu metodika əsasında keçirilmişdir. Indi həmin 

təlim prosesinin ən xarakterik və mühüm mərhələlərini göstərək: 

Kalaşnikov avtomatının və qəlpəli əl qumbaralarının hissə-

ləri. Bu mövzunun tədrisinə hərbi rəhbər nəqletmə metodu ilə baş-

layır. O, əvvəlcə ibtidai hərbi hazırlığın mühüm bölməsi olan “Atəş 

hazırlığı”nın vəzifələri, odlu əl silahlarının yaranma və inkişaf tarixi 

haqqında danışır. Nəhayət, hazırda ordumuzda olan Kalaşnikov 

avtomatının üzərində dayanır, avtomatın özünü nümayiş etdirir və 
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onun yaradıcısının rus konstruktoru M.T.Kalaşnikov olduğunu 

göstərir. 

Dərsin giriş hissəsinin sonunda (5-6 dəqiqədən sonra) hərbi 

rəhbər əsas mövzunun izahına Kalaşnikov avtomatı və Kalaşnikov 

əl pulemyotunun döyüş xüsusiyyətlərini əks etdirən aşağıdakı 

plakatın nümayişi ilə başlayır: 

 
 

Silahın döyüş xüsusiyyətləri 

Silahın növü 

Kalaşnikov 

avtomatı 

Kalaşnikov əl 

pulemyotu 

Lülənin kalibri, mm 7,62 7,62 

Atəşin əsas təsir uzaqlığı, m 400-ə qədər 800-ə qədər 

Atəşin nişangah məsafəsi, m 1000 1000 

Düzünə atəş uzaqlığı, m: 

Yarımbədən insan fiquruna 

Hərəkət edən insan fiquruna 

 

350 

525 

 

365 

540 

Toplama atəş uzaqlığı, m: 

Yerüstü hədəfə 

Təyyarə və paraşütçüyə 

Atəşin tempi, atım/dəq 

 

800-ə qədər 

500-ə qədər 

600-ə qədər 

 

800-ə qədər 

800-ə qədər 

600-ə qədər 

Döyüş atəş tezliyi, atım/dəq: 

Fasiləsiz atəş zamanı 

Tək-tək atəş zamanı 

 

100-ə qədər 

40-a qədər 

 

150-yə qədər 

50-yə qədər 

Dolu xəzinə (daraq) ilə 

birlikdə kütləsi, kq 

 

3,6 

 

5,6 (6,8)
* 

Süngü-bıçağın kütləsi, q 450 - 

Xəzinənin (daraq) tutumu, 

patronlar 

 

30 

 

40 (75)
**

 

Güllənin uçuş uzaqlığı, m 3000 3000 

Güllənin öldürücü gücünü 

saxladığı uzaqlıq, m 

 

1500 

 

1500 

Güllənin başlanğıc sürəti, 

m/s 

 

715 

 

745 
 
*
Doldurulmuş barabanlı xəzinə ilə birlikdə kütləsi. 

**
 Barabanlı xəzinələrin tutumu. 
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Plakatdakı cədvəlin oxunuşundan sonra silahların hər bir 

döyüş xüsusiyyətinin izahına keçilir. Hərbi rəhbər qeyd edir ki, 

lülənin kalibri dedikdə, avtomatın (və ya pulemyotun) lülə kanalının 

diametri başa düşülür. Diametr, həndəsə kursunda deyildiyi kimi, 

çevrənin mərkəzindən keçən vətərə deyilir. Yəni, çevrənin mərkə-

zindən keçən və onun iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçası hə-

min çevrənin diametri adlanır. Avtomatın lüləsi silindrik olduğun-

dan lülənin en kəsiyi çevrədir. Məhz həmin çevrənin diametri silah-

larda kalibr adlanır və uzunluq vahidi olan millimetrlərlə ölçülür. 

Nəzərdən keçirdiyimiz Kalaşnikov avtomatının və əl pulemyotunun 

kalibri 7,62 mm-ə bərabərdir. 

Cədvəldə ikinci göstərici birbaşa atəşin təsir uzaqlığıdır ki, bu 

da avtomatlar üçün 400 m-ə, pulemyot üçün 800 m-ə bərabərdir. 

Atəşin nişangah məsafəsi dedikdə, “müşahidə olunan hədəfə atəş 

açan zaman güllənin çıxma nöqtəsindən orta trayektoriyanın nişanal-

ma xətti ilə kəsişməsinə qədər olan məsafə” (81, s.238) başa düşülür. 

Hərəkətsiz yarımbədən və hərəkət edən tam insan fiquruna 

düzünə atəş uzaqlığı uyğun olaraq avtomatlar üçün 350 m və 365 m, 

pulemyotlar üçün 525m və 540m-dir. 

Toplama atəş uzaqlığının göstəricilərindən danışmazdan əvvəl 

hərbi rəhbər “toplama atəş” anlayışının özünü aydınlaşdırmalıdır. 

Çünki belə atəş haqqında dərslikdə heç bir məlumat verilmir. Lakin 

anlayış kimi ondan istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq, tədqiqatçı-

nın verdiyi məzmun əsasında hərbi rəhbər göstərir ki, toplama atəş” 

bir neçə pulemyotdan və ya bölmənin bir neçə atıcı silahlarından 

düşmənin bir hədəfinə və yaxud döyüş sırasının bir hissəsinə yönəl-

dilmiş atəşə deyilir. Toplama atəş vasitəsi ilə düşmən qısa müddətdə 

məhv edilir” (81, s.282). Avtomat və pulemyotlardan toplama atəş 

uzaqlığı yerüstü hədəflər üçün 800 m-ə, təyyarə və paraşütçülərə 

atəş zamanı isə 500 metrə qədər olmalıdır. Bu məsafələrdən uzaq 

olan hədəflərə göstərilən üsulla atəş açmağın faydası yoxdur. Çünki 

güllələrin əksəriyyəti uçuş zamanı öz istiqamətini və öldürücü 

enerjisini tədricən itirir. Məşğələdə hərbi rəhbər silahın atəş tempi 
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ilə də məktəbliləri tanış edir. Göstərir ki, atəş tempi dedikdə, onun 

bir dəqiqə ərzində neçə güllə ata biləcəyi ehtimalı başa düşülür. 

Yəni buraya, dayanmadan, fasiləsiz olaraq, bir dəqiqə ərzində neçə 

güllə atılmasının mümkünlüyü daxildir. Kalaşnikov avtomatında və 

həmçinin, Kalaşnikov əl pulemyotunda atəş tempi 600 atım/dəq-dir. 

Döyüş atəş tezliyi isə döyüş zamanı bir dəqiqədə atıla bilən atəşlərin 

sayı götürülür. Silahın boşalmış xəzinəsinin dolu xəzinə ilə 

dəyişdirilməsi vaxtı da bu bir dəqiqənin içərisinə daxil edilir. Döyüş 

zamanı Kalaşnikov avtomatlarından fasiləsiz (avtomatik) atəş üsulu 

ilə bir dəqiqədə 100-ə qədər, tək-tək atəş üsulu ilə 40-a qədər atəş 

açmaq olar. Kalaşnikov əl pulemyotlarında isə bu göstəricilər uyğun 

olaraq 150 atım/dəq. və 50 atım/dəq-yə bərabərdir. 

Cədvəldə qeyd olunan növbəti göstəricilərin (silahın dolu xəzi-

nə ilə birlikdə kütləsinin, süngü-bıçağın kütləsinin, gillənin ən uzaq 

uçuş məsafəsinin) xüsusi izahına o qədər də ehtiyac yoxdur. Bunlar 

fizika və riyaziyyat kurslarından məlum olan kütlə və onun vahidi ilə 

bağlıdır ki, bu anlayışları da şagirdlər gündəlik həyatlarında çox 

tətbiq edirlər. Cədvəldə verilən iki göstərici: güllənin öldürücü gücü 

və başlağıc sürəti anlayışları növbəti məşğələlərdə ayrıca aydın-

laşdırılır. Ona görə də həmin anlayışların burada əlavə izahı o qədər 

də məqsədəuyğun deyildir. Çünki bu, dərsdə artıq vaxtın getməsinə 

və şagirdlərin tədris materialı ilə əlavə yüklənməsinə səbəb olur. 

“Atəş hazırlığı” bölməsində əl qumbaralarının döyüş xarakte-

ristikası haqqında da məlumat verilməlidir. Bu prosesdə məşğələ 

erməni işğalçılarının döyüşlər zamanı əsgərlərimizə qarşı tətbiq et-

dikləri və keçmiş SSRİ-də istehsal olunmuş “RQD-5” (РГД-5) və 

“F-1” (Ф-1) markalı qəlpəli əl qumbaralarının döyüş xüsusiyyət-

lərini əks etdirən plakatın nümayişi və hərbi rəhbərin plakatdakı 

cədvələ əsasən şərhi üzərində qurulmalıdır. Bunu nəzərə alaraq, 

eksperimental siniflərdə hərbi rəhbərlər odlu əl silahlarının döyüş 

xüsusiyyətlərinin izahı zamanı analoji mühakimələr qurur və tədris 

materialını aydınlaşdırırlar. Məlumat verilir ki, RQD-5-ın, partlayıcı 

maddə ilə dolu olduğu halda, kütləsi 310 qram, qəlpələrin uçaraq 

öldürücü radiusu 25 metr, qumbaranın orta atım məsafəsi 40-50 
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metr, barıt ləngidicisinin yanma vaxtı 3,2-4,2 saniyədir. Şagirdlər 

öyrənirlər ki, barıt ləngidicisi alovun alışdırıcı kapsuldan kapsul-

detonatora keçməsi müddətini uzatmaq üçün istifadə olunan qur-

ğudur. Barıt ləngidicisinin köməyi ilə atılan qumbaranın müəyyən 

müddət keçəndən sonra partlaması təmin edilir. Barıt ləngidicisi 

kapsullar arasındakı borucuqda yerləşdirilən preslənmiş tüstülü barıt 

və ya pirotexniki tərkibdən ibarətdir. Ləngitmə daimi və ya də-

yişkən ola bilər. F-1 əl qumbarasının döyüş xüsusiyyətləri haqqında 

da məlumat analoji qaydada verilir. Məlumatda göstərilir ki, F-1 əl 

qumbarasının partlayıcı maddə ilə birlikdə kütləsi 600 q, qəlpələrin 

öldürücü təsir radiusu 200m, əl ilə orta atım məsafəsi 35-45m, barıt 

ləngidicisinin yanma müddəti 3,2-4,2san-dir. 

“Atəş hazırlığı” bolməsində şagirdlərə öyrədilməsi nəzərdə 

tutulan ən başlıca anlayışlardan bir qrupu da Kalaşnikov avtoma-

tının, TOZ-8 kiçik kalibrli tüfənglərin, Kalaşnikov pulemyotunun, 

RQD-5 və F-1 qəlpəli əl qumbaralarının hissələri və mexanizmləri, 

onların funksiyaları və işləmə prinsipləridir. Dərsliklərdəki uyğun 

mətnlərdə bu anlayışlar silahların və qumbaraların en kəsiyinin 

çertyoju üzərində aydınlaşdırılır. Silahların və əl qumbaralarının en 

kəsiyinin çertyoju isə bilavasitə rəsmxət fənni ilə, o cümlədən, 

kəsim, kəsimlərin köməyi ilə detalların və müxtəlif əşyaların təsvir 

olunması ilə bağlıdır. Ona görə də kəsimlərin oxunmasını bilmədən 

silahların və qumbaraların mexanizmlərinə və onların iş prinsipləri-

nə bələd olmaq qeyri mümkündür. Bunu nəzərə alaraq, tədqiqat-

çının təklifi ilə eksperimental siniflərdə hərbi rəhbərlər Kalaşnikov 

avtomatının mexanizmlərini və iş prinsiplərini öyrənməzdən əvvəl 

aşağıdakı sualların köməyi ilə 3-5 dəqiqəlik müsahibə aparır: 

-Rəsmxət nəyi öyrədir? (Rəsmxət-çertyojun çəkilməsi və oxun-

ması qaydalarından bəhs edən tədris fənnidir), Çertyoj nəyə deyilir? 

(Əşyanın çertyoj alətlərinin köməyi ilə müəyyən qaydada təsvir 

edilməsinə çertyoj deyilir). Çertyoj alətləri hansılardır? (Çertyoj 

pərgarı, xətkeşi, çertyoj üçküncləri, transportir, çertyoj kağızı, karan-

daşlar, pozan, knopkalar və s.). Kəsim nəyə deyilir? (Detalın bir və 

ya bir neçə müstəvi ilə fikrən kəsilmiş təsvirinə kəsim deyilir). 
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Kəsimlər nəyə lazımdır? (Kəsimlər detalların və mexanizmlərin 

daxili elementlərinin formasını və işləmə prinsiplərini öyrənmək 

üçün lazımdır). Hansı kəsimlərə şaquli kəsim deyilir? (Detalın fikrən 

şaquli müstəvi ilə kəsilməsi nəticəsində alınan kəsimə şaquli kəsim 

deyilir). Əgər şaquli kəsim detalın simmetriya oxundan keçirsə, ona 

necə kəsim deyilir? (Şaquli-simmetrik kəsim). Hərbi rəhbər uyğun 

plakatı nümayiş etdirərək deyir: “İndi siz Kalaşnikov avtomatının 

şaquli simmetrik kəsiminin çertyojunu görürsünüz”. 

Sonra məşğələdə avtomatın hissələrinin əvvəlcə əyani, sonra 

onların çertyojdakı təsvirləri göstərilir və hər biri haqqında ayrıca 

məlumat verilir. Avtomatın hissələrinin hansı həndəsi fiqurlardan 

ibarət olduğu və onların çertyojda necə göründükləri aydınlaşdırılır. 

Tədrisin bu mərhələsini hərbi rəhbər müvəffəqiyyətlə keçir, çünki 

şagirdlər həndəsi fiqurların şaquli kəsimlərinin görünüşünü həndəsə 

və rəsmxət fənlərindən tam mənimsəyə bilmişlər. Bu mənimsəmə 

hərbi rəhbərlə riyaziyyat müəlliminin sıx əlaqəsi və əlbir işinin 

nəticəsində yaranmışdır. Tədrisin sonrakı mərhələsində avtomatın 

mexanizm və hıssələrinin iş prinsipinin izahına keçilir. Bu hissə də 

ayrı-ayrı mərhələlərdən ibarətdir. Birinci mərhələdə güllənin silaha 

ötürülməsindən əvvəl zərbə-buraxılış mexanizminin hissələrinin 

vəziyyəti öyrədilir. İkinci mərhələdə güllənin silaha öturulməsi za-

manı zərbə-buraxılış mexanizminin hissələrinin vəziyyəti, üçüncü 

mərhələdə isə atəş zamanı zərbə-buraxılış mexanizminin hissələri-

nin işləmə prinsipi izah olunur. Üçüncü mərhələnin aydınlaşdırıl-

ması da iki istiqamətdə: tək-tək və fasiləsiz atəş zamanı silahda ge-

dən proseslər əsasında aparılır. Hərbi rəhbərin bütün bu tədris mər-

hələlərini müvəffəqiyyətlə keçməsində bir ümumilik var. Bu ondan 

ibarətdir ki, hərbi rəhbər bütün mərhələlər üzrə öz izahını zərbə-

buraxılış mexanizminin hər bir mərhələsinə aid ayrıca kəsim və bu 

kəsimi əks etdirən çertyoj üzərində qurur. 

Analoji proses Kalaşnikov pulemyotunu və kiçik kalibrli 

TOZ-8 tüfənglərinin mexanizm və hissələri ilə tanışlıq zamanı da 

tətbiq olunur. “Atəş hazırlığı”nın növbəti məşğələlərində məktəbli-

lərə RQD-5 və F-1 markalı əl qumbaralarının döyüş keyfiyyətləri, 



 161 

quruluşu və mexanizmlərinin işləmə prinsipi öyrədilir. Dərslikdə 

qumbaranın və onun fitilinin şaquli kəsiminin çertyoju verilir. Ona 

görə də atım zamanı qumbaranın mexanizm və hissələrinin iş prin-

sipini bu çertyojlar üzərində aydınlaşdırmaq daha əlverışli olur. 

Bunu nəzərə alaraq, hərbi rəhbər “Qəlpəli əl qumbaraları” mövzu-

sunun tədrisini Kalaşnikov avtomatının öyrədilməsi metodikasına 

uyğun qurur. 

Şagirdlərlə aparılan müşahidə və sorğu materiallarının, dərs 

nümunələrinin təhlili göstərdi ki, silahların və qumbaraların mexa-

nizmlərinin və onların iş prinsiplərinin rəsmxət fənni ilə əlaqəli 

nəzərdən keçirilməsi daha səmərəli nəticələr verir, məktəblilər uy-

ğun təlim materiallarını daha şüurlu, düzgün və möhkəm mənimsə-

yə bilir. 

Güllənin başlanğıc sürəti və enerjisi. Eksperimental siniflərdə 

məşğələ hərbi rəhbərin şifahi izahı ilə başlanır. Güllə havada uçar-

kən onun sürəti böyük əhəmiyyətə malikdir. Fizika kursundan bili-

rik ki, havada hərəkət edən cismə havanın sürtünmə və müqavimət 

qüvvəsi, yerin cazibə qüvvəsi və s. təsir göstərir. Demək, havada 

uçan güllə bu təsirlərə məruz qalır. Ona görə də güllənin hərəkət 

sürəti müxtəlif anlarda dəyişir və müxtəlif ədədi qiymətlərə malik 

olur. Güllənin hərəkəti bərabərdəyişən hərəkət, sürəti isə bərabər-

azalan sürət olduğundan, onun havadakı hərəkət sürətini əsasən baş-

lanğıc sürət xarakterizə edir. Bəs başlanğıc sürət nədir? 

Başlanğıc sürət, güllənin lülədən çıxan anda malik olduğu sü-

rətdir. Başlanğıc sürət V0 ilə işarə olunur və saniyədə metrlərlə 

ölçülür. 

Başlanğıc sürət lülənin uzunluğundan, güllənin və barıtın çə-

kisindən və digər amillərdən asılıdır. Güllənin başlanğıc sürəti si-

lahın lüləsinin uzunluğu ilə düz mütənasibdir. Yəni lülə nə qədər 

uzun olsa, gullənin başlanğıc sürəti də bir o qədər çox olur. Çünki 

güllənin lülədəki hərəkət sürəti ilə lülədən çıxandan sonrakı sürəti, 

mahiyyətcə fərqlidir. Güllə lülədə artan sürətlə hərəkət edir. Lülə 

kanalının sonunda güllə özünün ən böyük sürətini alır. Elə başlanğıc 
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sürət də məhz budur. Güllənin sonrakı hərəkəti azalan sürətli hərə-

kətdir. 

Kalaşnikov avtomatında (həmçinin pulemyotunda) atəşin ya-

ranması və qurtarması prosesi ani bir vaxtda (0,001-0,06san) başa 

çatır. Atəş tətiyin çəkilməsi ilə başlanır. Bu zaman zərbə mexa-

nizminin patronun arxasına vurduğu güclü zərbə ilə onun daxilin-

dəki barıt alışır və ani bir zamanda yüksək təzyiqli gaz əmələ gəlir. 

Qaz gülləyə itələyici qüvvə ilə təsir edir və onu sürətlə patrondan 

ayırır. Lülə uzun olduqca qaz gülləyə daha çox müddətdə təsir 

göstərir və lülənin ucunda güllə özünün maksimal sürətini alır. Ona 

görə də başlanğıc sürət böyük olur. Məsələn, avtomatın lüləsinin 

uzunluğu L = 369mm-dir. Avtomatda güllənin başlanğıc sürəti isə 

V0 = 715m/san-dir. Karabindən atılan güllənin başlanğıc sürəti daha 

böyük olur. Çünki patronlar hər iki silah üçün demək olar ki, eyni-

dir. Lakin karabinin lüləsinin uzunluğu 544mm-dir. Karabinin lüləsi 

avtomatın lüləsindən 544-369=165mm uzun olduğundan karabində 

güllənin başlanğıc sürəti 745 m/san olur. 

Güllənin öldürücü qüvvəsi onun hədəflə görüşdüyü zaman 

malik olduğu enerji ilə səciyyələnir. Fizika kursundan bilirik ki, 

“Enerji fiziki kəmiyyət olub, bir cismin (və ya bir neçə cismin) 

hansı işi görə biləcəyini göstərir”. Enerjini işin ölçüldüyü vahidlərlə 

hesablayırlar. Yəni, enerji kiloqram-metr (kqm), coul (c) ilə ölçülür. 

Güllənin enerjisi də onun görə biləcəyi iş ilə hesablanır. Lülədən 

çıxan zaman güllənin malik olduğu enerji onun başlanğıc enerjisi 

adlanır. Avtomatlarda atəş zamanı güllənin başlanğıc enerjisi 207 

kqm-ə, 800 m-dən sonra isə 29 kqm-ə bərabərdir. Əl pulemyot-

larında isə başlanğıc enerji 225 kqm, 800 m-dən sonra isə enerji 29 

kqm-dir. İnsanı sıradan çıxarmaq üçün (öldürmək üçün) 8 kqm 

enerji kifayət edir. Güllə düzünə birbaşa atəş məsafəsində öz öldü-

rücü gücünü saxlayır. Avtomat və pulemyotlardan atılan güllənin 

canlı qüvvəni öldürmək gücündən əlavə dağıdıcı zərbəsi də var. 

Güllənin dağıdıcı zərbəsi onun müxtəlif əşyaları deşib keçməsi ilə 

xarakterizə olunur. Belə ki, pulemyotdan atılan güllə 100 metrlik 

məsafədə yerləşən hədəf müstəvisinə perpendikulyar (düz xəttin 
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müstəviyə perpendikulyarlığı kimi) şəkildə dəydikdə, aşağıdakı hə-

dəfləri deşib keçə bilir: 

a) 6 mm-(millimetrlik) qalınlığa qədər polad lövhəni; 

b) Kərpic divar-12 sm (santimetr) qalınlığa qədər; 

c) 45 sm-ə qədər qalınlığı olan qum, torpaq maneəni (hədəfi); 

d) 50 sm-ə qədər qalınlıqlı taxtadan düzəldilmiş divarı. 

Qeyd edək ki, hərbi rəhbərin verdiyi bu statistik məlumat 

şagirdlərin müqayisə qabiliyyətlərinə əsaslanaraq güllənin malik 

olduğu döyüş keyfiyyətlərinin daha şüurlu başa düşülməsinə kömək 

göstərir. Çünki məktəbli müxtəlif materiallardan ibarət maneələrin 

gülləyə davamlı olub-olmamasını həm atəş nöqtəsindən olan məsa-

fəyə, həm güllənin malik olduğu başlanğıc enerjiyə, həm də hədəf 

nöqtəsinin materialına və qalınlığına əsasən müqayisə edir, güllənin 

təsirini real şəkildə anlayırlar. Bu, şagirdlərin verdiyi suallardan və 

onların mühakimələrindən aydın görünür. 

Məktəblilərin fizika və riyaziyyat üzrə bilikləri “Güllənin ha-

vada uçuşu” mövzusunun tədrisi zamanı da geniş şəkildə tətbiq 

olunur. Bu zaman onların həndəsədən qazandıqları düz və əyri xətt, 

istiqamət, nöqtə, şüa, bucaq (iti, düz və kor bucaq) və s. kimi bilik-

lərinə müraciət edilir. Hərbi rəhbər güllənin havada uçüş trayek-

toriyasının çəkildiyi plakatın üzərində göstərə-göstərə aydınlaşdırır 

ki, cismin (güllənin) hərəkət etdiyi xəttə hərəkət trayektoriyası deyi-

lir. Tratektoriyanın başlanğıcı güllənin uçuş nöqtəsi olur və lülənin 

uc çevrəsinin mərkəzi götürülür. Uçuş trayektoriyasının hədəf müs-

təvisi ilə kəsişmə nöqtəsi düşmə nöqtəsi adlanır. 

Daha sonra hərbi rəhbər silahın üfüqünə nisbətən güllənin 

uçuş trayektoriyasındakı elementlərin izahına başlayır (14-cü şəkil). 
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TR – trayektoriya 
 

 
 

 

-Lülənin istiqamətində uzanan düz xətt yüksəlmə xətti adlanır. 

Gullənin uçuş nöqtəsindən onun trayektoriyasına çəkilən toxunan 

düz xəttə isə atım xətti deyilir. Uşaqlar, toxunan düz xətt sizə 7-ci 

sinif həndəsə (84, s.32) və 9-cu sinif cəbr və analizin başlanğıcı 

kurslarından məlumdur (tərif olduğu kimi şagirdlərin yadına 

salınır): “Tutaq ki, bir f(x) funksiyası və onun qrafiki verilmişdir. 

Əgər xo nöqtəsində f(x) funksiyasının törəməsi varsa və f
1
(x0) –a 

bərabərdirsə, onda 

 y=f(x0)+f
1
(x0) (x-x0)  (1) 

düsturu ilə verilmş düz xəttə f(x) funksiyasının qrafikinə x0 

nöqtəsində çəkilmiş toxunan deyilir. Həm qrafikin, həm də 

toxunanın keçdiyi M0=M(x0;y0) nöqtəsinə toxunma nöqtəsi deyilir 

(85, s.136). Deməli, güllənin hərəkət trayektoriyası funksiyanın 

qrafiki kimi götürülür, bu qrafik düz xətlərlə ancaq bir nöqtədə 

görüşür və həmin düz xətlərin bir tərəfində qalır. Güllənin hərəkəti 

zamanı uçuş nöqtəsindən trayektoriyaya çəkilən toxunan ilə 

yüksəlmə xətti arasında əmələ gələn bucaq uçuş bucağı adlanır. 

Uçuş bucağı da bütün bucaqlar kimi dərəcələrlə ölçülür. 

Yüksəlmə düz xəttini kəsən perpendikulyar müstəviyə atəş 

müstəvisi deyilir. Yəni atəş müstəvisi elə müstəvidir ki, o, yüksəlmə 

düz xətti ilə kəsişir və 90
0
-li bucaq yaradır. Yüksəlmə xətti ilə 

silahın üfüqünün əmələ gətirdiyi bucaq yüksəlmə bucağı, atım xətti 

Şəkil 14. 
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ilə silahın üfüqünün əmələ gətirdiyi bucaq isə atım bucağı adlanır. 

Trayektoriyanın silahın üfüqünə nisbətən ən hündür nöqtəsinə 

trayektoriyanın təpəsi deyilir. Trayektoriyanın təpəsi onu iki qola 

ayırır. Uçuş nöqtəsindən trayektoriyanın təpəsinə qədər olan hissə 

(qövs) daha uzundur. Çünki bu hissədə güllənin sürəti nisbətən 

böyükdür. Trayektoriyanın təpəsindən silahın üfüqünü kəsənə qədər 

olan hissə isə kiçik olur. Çünki güllə artıq öz sürətini itirməyə 

başlayır və getdikcə sürət sıfra yaxınlaşır. Güllənin uçuş nöqtəsin-

dən onun düşmə nöqtəsinə qədər olan məsafəyə silahın tam üfüqi 

uzaqlığı deyilir. Düşmə nöqtəsində güllənin sürəti son sürət adlanır 

və sıfra bərabər olur. 

Hərbi rəhbər bu qayda ilə güllənin uçuş trayektoriyasının 

digər elementlərinin izahını davam etdirə bilər. 

Növbəti hərbi məşğələlərin keçirilməsi zamanı şagirdlərin 

fizika və riyazi biliklərindən istifadə analoji qaydada aparılır. 

Ümumiyyətlə,” Atəş hazırlığı”na dair məsələlərin öyrənilməsi 

və bu zaman fənlərarası əlaqənin əsas götürülməsi, fizikadan, riya-

ziyyat və rəsmxətdən vaxtilə qazanılan biliklərə istinad olunması 

ibtidai hərbi hazırlıq kursunun ümumi məqsədinin həyata keçmə-

sinə böyük kömək göstərir. Məktəblilər döyüş silahları (Kalaşnikov 

avtomatı və Kalaşnikov pulemyotu, əl qumbarası və s.) ilə onların 

hissələri və işəsalma, istifadə prinsipləri ilə yaxından tanış olmaq 

imkanı qazanırlar. Atəşin təsir uzaqlığı, nişangah məsafəsi, atəşin 

tempi, güllənin öldürücü gücünü saxladığı uzaqlıq və s. barədə alı-

nan biliklər döyüş silahlarından necə düzgün istifadə etməklə bağlı 

şagirdlərin təsəvvürlərinə aydınlıq gətirir. Bu da gələcəkdə – hərbi 

xidmət illərində döyüş silahları ilə davranmaq, onlara qulluq göstər-

mək, tələb olunan səviyyədə onları işlətmək işini asanlaşdırır. 
 

3.4. Hərbi topoqrafiyanın şagirdlərin riyazi, rəsmxət  

və coğrafi biliklərilə əlaqəli tədrisi 
 

“Hərbi topoqrafiya” bölməsi həm əvvəlki ibtidai hərbi hazırlıq 

kursunun, həm də mövcud gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı 

dərsliyinin əsas bölmələrindən biridir. Bu bölməyə əvvəlki proqram 
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üzrə 6 saat, indiki proqram üzrə 4 saat vaxt ayrılir. Həmin vaxt ərzin-

də hərbi rəhbər şagirdlərə hərbi topoqrafiyanın zəruri anlayışlarını 

öyrətməlidir. Respublikanın bir sıra ümumtəhsil məktəblərində hərbi 

rəhbərlər tədqiqatçı tərəfindən hazırlanmış metodika əsasında öz 

işlərini qurub hərbi topoqrafiyanı məktəblilərin riyaziyyat və 

coğrafiya fənlərindən mənimsədikləri anlayışlarla səmərəli şəkildə 

əlaqələndirirlər. Bakı şəhəri 9 saylı, Gəncə şəhəri 18 saylı, Göyçay 

rayonu 6 saylı orta məktəblərin hərbi rəhbərləri “Hərbi topoqrafiya” 

mövzusunu keçərkən şagirdlərin riyazi və coğrafi biliklərindən 

istifadə sahəsində müvəffəqiyyətli nəticələr əldə edə bilmişlər. Belə 

ki, hərbi rəhbər “Hərbi topoqrafiya” mövzusunun tədrisinə şifahi 

izahetmə yolu ilə başlayır. O, ilk növbədə “topoqrafiya” sözünün mə-

nasını aydınlaşdırır. Göstərir ki,anlayış iki yunan sözündən: topos-

yer, qrafo-yazıram, (yəni, qeyd edirəm) sözlərindən əmələ gəlmişdir. 

Yerin quruluşunu, səthini öyrənən elm coğrafiyadır və bu fənlə 

siz aşağı siniflərdə tanış olmusunuz. Topoqrafiya isə yer səthini 

həndəsi münasibətlərdə nəzərdən keçirən bir elmdir. Hərbi topoq-

rafiyaya gəldikdə isə, ona yer səthini hərbi məqsədlər üçün həndəsi 

münasibətlərdə öyrənən bir elm kimi tərif vermək mümkündür. Hərbi 

topoqrafiyada yer səthinin kiçik hissələrini təsvir etmək qaydaları 

öyrədilir. Bu halda yer səthinin hissələri müstəvi olaraq götürülür 

(əslində isə bilirik ki, yer kürə şəklindədir). Topoqrafiq xəritələrdə 

döyüş taktikası üçün bu yerə aid hər bir məlumat hazırlanır, 

topoqrafik xəritələr döyüş taktikası ilə sıx əlaqədə olur. Topoqrafik 

xəritə (yerin planı) komandirə yeri tez və xüsusən qabaqcadan 

öyrənmək imkanı verir, bunun da xüsusən döyüş şəraitində çox 

əhəmiyyəti vardır. Çünki bu şəraitdə komandirin qəti qərar qəbul 

etməsi üçün vaxtı dəqiqələrlə hesablanır. Topoqrafik xəritədə döyüş 

məsələləri müəyyənləşir və döyüşə xəritənin yardımı ilə rəhbərlik 

edilir. Bundan başqa, qoşunların əməliyyatının obyektlərini xəritədə 

göstərmək və topoqrafik xəritə vasitəsi ilə düşmənin, həm də öz 

qoşunlarının yerləşməsi haqqında təsəvvür yaratmaq mümkündür.  
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Topoqrafik xəritələr hərbi işdə çox geniş yayılmışdır. Ona görə 

də D.B.Şebalinin yazdığı kimi, ancaq komandir deyil, hər bir əsgər 

də xəritədən istifadə etməyi, onu oxumağı bacarmalıdır (86, s.11). 

Məşğələdə yerölçmədə mövqeyi müəyyənləşdirmək və azimut 

üzrə hərəkətlər dərslikdə göstərildiyi kimi aydınlaşdırıldı. Lakin 

azimut haqqında şagirdlərin təsəvvürlərinin olmadığını, bu anlayış 

haqqında dərslikdə əvvəlcədən heç bir məlumat verilmədiyini nə-

zərə alaraq, hərbi rəhbər orta məktəbin VII sinfində keçilən rəsmxət 

fənninə aid dərsliyin ilk cümlələrini yada salır: ”Rəsmxət-çertyojun 

çəkilməsi və oxunması qaydalarından bəhs edən tədris fənnidir. 

Əşyanın çertyoj alətlərinin köməyi ilə müəyyən qaydada təsvir 

edilməsinə çertyoj deyilir” (87, s.3). Hərbi rəhbər sinfə müraciətlə 

deyir: ”Bütün bu təriflərdən görünür ki, hərbi topoqrafiya həndəsə, 

coğrafiya və rəsmxət fənləri ilə çox sıx bağlıdır. Ona görə də hərbi 

topoqrafiyanı öyrənərkən bu fənlər üzrə biliklərdən müntəzəm 

istifadə etməli olacağıq”. 

Həmin mövzuların izahı zamanı hərbi rəhbər şagirdlərin hən-

dəsə kursundan öyrəndikləri düz və açıq bucaq, onların qiyməti (də-

rəcələrlə 90
0
 və 180

0
), müstəvilərin kəsişməsi, ikiüzlü bucaq, onun 

ölçülməsi, istiqaməti (saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində bucaqlar 

mənfi, saat əqrəbinin hərəkətinə əks istiqamətdə bucaqlar müsbət 

götürülür), bucaqların fərqi və cəmi, uzunluq və uzunluğun ölçü 

vahidləri (m,km) və s. kimi biliklərdən səmərəli istifadə etdi. Bu 

prosesdə o, həmin riyazi anlayışları sual-cavab vasitəsilə məktəb-

lilərə xatırlatdıqdan sonra bu anlayışlara müraciət edirdi. 

Tədqiq olunan problemlə bağlı məktəb təcrübəsinin təhlili 

zamanı aşkara çıxarılmışdır ki, topoqrafik xəritələr üzərində apa-

rılan işlərin öyrənilməsində şagirdlərin riyazi biliklərindən tam və 

şəmərəli istifadə edilmir. İlk növbədə bu, həmin anlayışların məz-

munundan irəli gəlir. Əslində anlayişların məzmununda riyazi bi-

liklərin düşünülmüş şəkildə nəzərə alınması məzmunu o qədər də 

ağırlaşdırmır. Bütün bu cəhətlər diqqət mərkəzində saxlanılmış və 

hazırlanan metodikada öz əksini tapmışdır. Bu metodika əsasında 

“Topoqrafik xəritə anlayışı və xəritə üzərində iş” mövzusunun 
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tədrisinə hərbi rəhbər topoqrafik xəritələrin ümumi əhəmiyyəti haq-

qında məlumatla başlayır və xəritənin miqyası anlayışının mahiyyə-

tini aydınlaşdırır. Bildirir ki, hərbi topoqrafiyada bir sıra məsələlərin 

həlli üçün müxtəlif miqyaslı xəritələrdən istifadə etmək lazım gəlir. 

Topoqrafik xəritələr əsasən on minlik (1:10000), iyirmi beş minlik 

(1:25000), əlli minlik (1:50000), yüz minlik (1:100000), iki yüz 

minlik (1:200000), beş yüz minlik (1:500000) və bir milyonluq 

(1:1000000) miqyas vahidli olurlar. Bunun mahiyyətini siz VII sinif 

rəsmxət kursundan bilirsiniz. Kim deyər 1:500000 nə deməkdir? 

Şagirdlərin bir qrupu əl qaldırır və onlardan biri cavab verir: 

“Bu o deməkdir ki, xəritədə 1sm-lik məsafəyə yer üzərində 5000 

metr məsafə uyğundur. Yəni, yer üzərindəki həqiqi məsafə xəritə 

üzərində 500000 dəfə kiçilir”. 

-Kim deyər, miqyas nəyə deyilir? (Miqyas xəritə üzərindəki 

məsafənin yer üzərindəki həqiqi məsafəyə nisbətinə deyilir). 

-Nisbəti riyaziyyat kursunda necə işarə edirik? (Nisbəti ya 

nöqtəli bölmə, yaxud da adi kəsr şəklində göstəririk). 

-Kim bu miqyaslardan birini həm nöqtəli bölmə, həm də adi 

kəsr şəklində ifadə edər? (Məktəblilərdən biri yazı taxtasına yazır: 

1:25000 - nöqtəli bölmə şəklində miqyas, 
25000

1
 adi kəsr şəklində 

miqyas). 

Daha sonra hərbi rəhbər göstərir ki, xəritənin miqyasını dəqiq 

bilmək lazımdır. Çünki apardığımız hesablamanın dəqiqliyi istifadə 

etdiyimiz topoqrafik xəritənin miqyasından çox asılıdır. 

Topoqrafik xəritələrlə yerin buna uyğun həqiqi hissəsini 

müqayisə etsək, görərik ki, yer üzərindəki hər bir nöqtəyə xəritə 

üzərində ancaq bir nöqtə uyğundur və tərsinə. Deməli, xəritə ilə 

onun xarakterizə etdiyi yer parçası arasında qarşılıqlı birqiymətli 

uyğunluq var. Fərq isə onların ölçüləri arasındadır. Hələ 7-ci sinfin 

həndəsə kursunda öyrənmisiniz ki, “biz tez-tez eyni formalı, lakin 

müxtəlif ölçülü əşyalara rast gəlirik. 1:100 miqyasda hazırlanmış 

gəmi və onun modeli, eyni bir sahənin müxtəlif miqyaslarda çəkil-

miş planı və s. Misal göstərdiyimiz bütün bu fiqurlar eyni bir 
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formaya malikdir, yəni oxşardır” (84, s.78). Deməli, topoqrafik 

xəritələrlə, onlara uyğun yer parçası oxşardır. Qeyd edək ki, onlar 

həm də homotetikdir və götürülmüş miqyas bu homotetik inikasın 

əmsalıdır. Belə ki, yer üzərində olan həqiqi məsafə D  onun xəritə 

üzərində təsvirinə uyğun gələn məsafə d  və topoqrafik xəritənin 

miqyası 1:10000-dirsə, onda 

M

1

D

d
  olar. Yəni, D

M

1
d   

Bu isə homotetik inikasın tərifidir. Yəni, əgər yer üzərindəki 

hissəyə F, buna uyğun topoqrafik xəritədəki hissəyə F1 desək, onda 

F1=H
1/10000

(F) alınar. 
Ona görə də homotetik fiqurların bütün xassələri topoqrafik 

xəritələrə və onların yer üzərindəki həqiqi hissələrinə də aiddir. 

Topoqrafik xəritələr miqyas vahidlərinə görə iki qrupa bölü-

nür: böyük və kiçik miqyaslı xəritələr. Məsələn, 1:10000 miqyaslı 

xəritə böyük, 1:1000000 miqyaslı xəritə isə kiçik miqyaslı xəritədir. 

Hərbi topoqrafiyada miqyasın aşağıdakı formalarından istifa-

də olunur: ədədi miqyas və xətti miqyas. Xəritənin aşağısında ədədi 

və xətti miqyas göstərilməklə bərabər, miqyasın vahidi də qeyd 

olunur. Miqyas kəsirlərlə ifadə edildikdə ona ədədi miqyas, 

çertyojla ifadə edildikdə isə, ona xətti və ya qrafik miqyas deyilir. 

a) Ədədi miqyas. Dedik ki, ədədi miqyas kəsrlərlə işarə edilir: 

kəsrin surəti təklik olur, məxrəcindəki ədəd isə planın (çertyojun) 

hər bir xəttinin yer üzərindəki uyğun xəttə nisbətən neçə dəfə 

kiçildildiyini göstərir. Bəzən, miqyası kəsrlə ifadə etmək əvəzinə, 

sadəcə məxrəci verməklə kifayətlənirlər. Məsələn, ədədi miqyası 

belə göstərmək mümkündür: 1:5000, ya 
5000

1
 və ya sadəcə olaraq 

5000. Ədədi miqyasdan istifadə edilməsi çox sadədir. Aydındır ki, 

yerin hər hansı nöqtələri arasındakı məsafəni çertyoj üzrə müəyyən-

ləşdirmək üçün bu məsafəni çertyojda tapmaq və bunu miqyası gös-

tərən kəsrin məxrəcinə və ya miqyasa uyğun ədədə vurmaq 
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kifayətdir. Məsələn, ədədi miqyası 
5000

1
 və ya sadəcə 5000 olan 

topoqrafik xəritədə qeyd olunan iki nöqtə arasındakı məsafə 10 sm-

ə bərabərdirsə, onda yer üzərində həmin iki nöqtə arasındakı həqiqi 

məsafə 10·5000 sm = 50000 sm = 500 m = 0,5 km olacaqdır. 

Aydındır ki, ədədi miqyasın məxrəci (miqyası, yəni kiçiltmə 

dərəcəsini ifadə edən ədəd) nə qədər kiçik olarsa, miqyas bir o 

qədər iri olacaqdır. Məsələn, 1000-ə bərabər miqyas 25000-ə bəra-

bər miqyasdan iri, və ya əksinə 25000-ə bərabər miqyas 1000-ə 

bərabər miqyasdan kiçik olacaqdır. 

Ədədi miqyasın nə kimi üstünlükləri və nöqsanları vardır? 

İndi bu suala cavab verək (hərbi rəhbər şərhinə davam edir). Bunun 

üstünlüyü, topoqrafik xəritədəki məsafəni istənilən ölçü vahidi ilə 

ölçmənin mümkün olmasından ibarətdir. Yəni, məsafə, “sm”-lə, 

“m”-lə və “km”-lə ölçülə bilər. 

Nöqsanı isə əyani olmaması və hesablamaq lazım gəlmə-

sindən ibarətdir. Ədədi miqyasın bu nöqsanına görə ona müraciət 

etmək praktik cəhətdən o qədər də əlverişli deyil. 

Topoqrafik xəritəni qurarkən və bundan istifadə etmək istər-

kən işi asanlaşdırmaq üçün çox vaxt xüsusi diaqramlar qurulur. Belə 

diaqramlar yerdəki ölçülərdən xəritənin ölçülərinə keçməyi asanlaş-

dırır. Bu diaqramlara qrafik miqyas deyilir. Qrafik miqyaslar xətti-

sadə və xətti-eninə olmaq üzrə iki qismə ayrılır. 

b)Xətti miqyas - ədədi miqyasın qrafik ifadəsidir. O, bir-birinə 

bərabər hissələrə bölünmüş (15-ci şəkil) düz xətdən ibarətdir. 

Bölgülər adətən, götürülmüş parçanın soldakı ikinci əsas və sıfır 

qeyd edilmiş nöqtəsindən başlayaraq ayrılır. 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 15. 
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Əsas bölgünün soldan birinci hissəsi daha kiçik hissələrə 

bölünür. Bunların sayı adətən 20 olur. Birinci şəkildə əsas bölgülər 

1km uzunluğu, kiçik hissələr isə  
20

1000
=50 metri göstərir. Miqyasın 

əsas bölgüsü olan parça miqyasın əsası adlanır. Miqyas əsasının 

uyğun olduğu xətti ölçüyə miqyasın qiyməti deyilir. Miqyasın qiy-

mətini yuvarlaq ədədlərlə ifadə etmək lazımdır (10m, 100m, 1km, 

10km və s.) 

Xəritə üzərində məsafəni ölçərkən pərgar və ya kağız zolağın-

dan istifadə olunur. Əvvəlcə pərgardan necə istifadə etməyi araş-

dıraq. 2 santimetrdə 1 km miqyasılı bir xəritə götürək. Tutaq ki, bu 

xəritə üzrə A və B nöqtələri arasındakı məsafəni müəyyənləşdirmək 

lazımdır. Pərgarın qollarını acaraq, birinin ucunu A nöqtəsinə, o 

birininkini isə B nöqtəsinə qoyuruq (bu halda pərgarı şaquliyə yaxın 

vəziyyətdə saxlamaq məsləhətdir, çünki pərgarı çox maili 

saxladıqda onun qollarının ucu küt olarsa, kağız üzərində sürüşəcək 

və ya iti olarsa kağızı cızacaqdır). Pərgarın qollarının ayrılışını 

dəyişməyərək, onu topoqrafiq xəritənin miqyası üzərinə qoyuruq 

(16-cı şəkil). Pərgarın bu vəziyyəti M' və N' xətləri ilə göstərilmiş-

dir. Sonra pərgarın sağ qolu muqyasın hər hansı əsas bölgüsünün 

ucuna düşüncəyə qədər pərgarı miqyas boyunca sola hərəkət 

etdiririk (pərgarın vəziyyəti şəkildə bütöv M və N xətləri ilə 

göstərilmişdir). Pərgarın sağ qolunun vəziyyəti 2 km, sol qolunun 

vəziyyəti 150 m-i göstərir. 

 

 

 

 

 
Şəkil 16. 

 

Pərgar olmadıqda və ya xəritədə götürülmüş nöqtələr arasın-

dakı məsafə pərgarın qollarının açılışından böyük olduqda, kağız 

M M' 
N N' 
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zolaqdan istifadə etmək məqsədəuyğundur. Bu halda kağız zolağını 

aralarındakı məsafəni tapmaq istədiyimiz iki A və B nöqtələrinin 

(17-ci şəkil) yanına qoyuruq, kiçik a və b ştrixlərini çəkərək həmin 

A və B nöqtələrini zolağın üzərinə köçürürük. Sonra zolağı 

miqyasın üzərinə qoyuruq. 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 17. 

 

Bu şərtlə ki, a ştrixi miqyasın sıfır işarəli nöqtəsinin yaxınlı-

ğına düşsün (18-çi şəkil), sonra b ştrixi miqyasın hər hansı əsas 

bölgüsünün (18-çi şəkildə 3-çü bölgünün) ucu ilə birləşincəyə qədər 

zolağı sola hərəkət etdiririk (zolağın axırıncı vəziyyəti bütöv xətlə, 

əvvəlki vəziyyəti isə qırıq xətlə işarə olunmuşdur). 

 

 

 

 

 

Şəkil 18. 

 

b ştrixinin vəziyyəti 3 km, a ştrixinin vəziyyəti isə 300m gös-

tərir. Deməli, A-dan B-yə qədər olan məsafə 3 km 300 m-ə bərabər 

olacaqdır. Çox vaxt hər hansı iki nöqtənin arasındakı məsafəni düz 

xətt üzrə deyil, əyri xətt üzrə, məsələn, kəndarası yol boyunca 

ölçmək lazım gəlir. Bu halda pərgarın qollarını o qədər ayırırıq ki, 

ölçdüyümüz yol boyunca bölgüləri işarə etdikdə pərgarın iki qolları 

arasındakı xətt mümkün qədər düz xəttə yaxın olsun, hər hansı bir 

nöqtədən, məsələn, A-dan (19-cu şəkil) başlayaraq pərgarı yolun 

boyunca addımladırıq və nəhayət, elə bir b nöqtəsinə gəlirik ki, bu b 

A 

 

a 

B 

 
 b 

1000m 0 1 2 3km 

b b a a 
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nöqtəsi ilə B nöqtəsi arasında qalan məsafə pərgarın qollarının 

ayrılışından kiçik olur. 
 

 

 

 

 

 

Şəkil 19. 
 

Sonra pərgarın qollarını topoqrafik xəritə üzərində bB-yə 

bərabər götürürük. Pərgarın sağ qolunun ucunu verilən miqyasın 

sıfır nöqtəsi üzərinə qoyuruq və sol qolunun ucunun hansı bölgü 

üzərinə düşdüyünü müəyyən edərək miqyasa görə [b,B]-nın uzunlu-

ğunu tapırıq. 

Bizim götürdüyümüz halda (şəkil 19) pərgarın qollarının 

ayrılışı 300m-ə bərabərdir. Bu uzunluq verilən xətt boyunca 24 dəfə 

tam yerləşmişdir. bB=100m. Deməli, bütün məsafə təqribən 

300∙24+100 = 7300m = 7km300m. 

-Uşaqlar, bu hesablama qaydası riyaziyyatda – analizin 

başlanğıcı kursunda öyrəndiyimiz bir qayda ilə, yəni əyri xəttin 

uzunluğunun hesablanması qaydası ilə analogiya təşkil edir. Çünki 

riyaziyyatda əyri xəttin uzunluğunun hesablanması da bu prinsipə 

(bölgülərə ayıraraq hesablamaya) əsaslanır. Bilirik ki, bu halda əyri 

xəttin uzunluğu belə bir düsturla hesablanır: 

L = 



n

1i

i bBΔx ; (xi = xi+1- xi). 

n1n2110 xx...xxxx   olduğundan və Ab əyrisi n 

bərabər hissəyə ayrıldığından L=n bBΔx   olur. 

Burada, 









 in1 Δx

1i

n
Δx...ΔxΔx  

Aydındır ki, bu düsturdan istifadə edərək istənilən əyrinin 

uzunluğunu tapa bilərik. 

A 

B 

b 
• 
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Sonra izah olunur ki, topoqrafik xəritə üzrə məsafələri ölçmək 

və ayırmaq üçün santimetr və millimetr bölgüsü olan xətkeşdən də 

istifadə etmək mümkündür. Belə xətkeşə miqyas xətkeşi deyilir. 

Əgər xətkeşdən istifadə edərək xəritə üzərində iki nöqtə arasındakı 

məsafə ölçülərsə, onda həmin məsafə əvvəlcə xətkeş vasitəsilə 

ölçülür və neçə santimetr (millimetr) olduğu müəyyənləşdirilir. 

Sonra alınan ədəd miqyas vahidinə vurulur. 

Xətkeş vasitəsilə ölçmə zamanı alınan uzunluq onluq kəsrlərlə 

ifadə edilən həqiqi ədəd də ola bilər. Məsələn, tutaq ki, 1:25000 

miqyaslı xəritədə iki nöqtə arasındakı məsafə 8,4sm-dir. Miqyasın 

vahidi 250 m-dir. Onda yer üzərində bu nöqtələr (obyektlər) ara-

sındakı real məsafə 8,4∙250m olacaqdır. Yəni, 8,4∙250 = 2100m = 

2km100m. Deməli, 1:25000 miqyaslı xəritədə 8,4 sm-ə uyğun olan 

məsafə 2km 100m-ə uyğundur. Hərbi rəhbər xəritədə məsafənin 

müəyyənləşdirilməsinə aid bir neçə nəzəri çalışmanı yerinə yetir-

dikdən sonra, bu işi praktik çalışmalar üzrə də davam etdirir. 

İbtidai hərbi hazırlıq məşğələlərində hərbi rəhbərin riyazi 

anlayışlarla əlaqələndirdiyi əsas məsələlərdən biri də “topoqrafik xə-

ritədə relyefin və əşyaların yerləşməsinin təsviri” məsələsidir. Şagird-

lər öyrənirlər ki, topoqrafik xəritədə yerlər şərti işarələrlə təsvir 

olunur. Şərti işarələr xəritənin əlifbasıdır. Əgər bu şərti işarələri 

bilməsək, onda xəritəni öyrənmək də çətindir. Xəritədə obyektlər 

təsvir olunarkən müxtəlif şərti işarələr müəyyən qanunauyğunluqla 

verilir. Burada həm müxtəlif rənglərdən, həm də vahid hündürlük 

sistemindən istifadə edilir. Məsələn, yaşıl rənglə – meşə, çəmənlik, 

bağ, park və s., göy rənglə – dəniz, çay, göl və s. işarə olunur. 

Ölkəmizdə xəritələri hazırlayarkən vahid hündürlük sistemi 

Baltik hündürlük sistemi qəbul olunub. Bu o deməkdir ki, hündür-

lüyü hesablamaq üçün başlanğıc səviyyə Baltik dənizinin səviyyəsi 

götürülüb. Xəritədəki obyektlərin təsviri zamanı “mütləq hündür-

lük” anlayışından istifadə olunur. Əvvəla, hündürlük anlayışı ilə 

məktəblilər həndəsə və rəsmxət fənlərindən tanışdırlar. Bu, cismin 

oturacağından onun təpə nöqtəsinə qədər olan parçanın uzunluğu 

qəbul edilir. Mütləq hündürlük isə xəritədə təsvir olunan obyektin 
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dəniz səviyyəsindən (hündürlük sistemindən) ən hündür olan nöqtə-

sinə qədər olan məsafə götürülür. 

Topoqrafik xəritələrdə obyektlərin təsviri üç ölçü ilə verilir. 

“Bizim yaşadığımız fəza, necə deyərlər, üç ölçüsü olan fəza və ya 

üçölçülü fəzadır” (78, s. 9). Üçölçülü fəza isə rəsmxətdən məlumdur 

ki, əşyanın bütün ölçülərini (formasını) tam xarakterizə etməyə 

imkan verir. Üçölçülü sistem (üçölçülü fəza) ölçü vahidinə malik 

olan qarşılıqlı perpendikulyar üç müstəvidən ibarətdir. Bu müstəvi-

lərdə əşyanın düzünə, yandan və üstdən görünüşləri əks olunur. Yer 

üzərindəki obyektlərin topoqrafik xəritədə təsviri də bu prinsipə 

əsaslanır. Lakin burada üç müstəvi (topoqrafik xəritənin səthi) 

götürülür. İndi yer elementlərindən birinin xəritədə təsvirini verək. 

Hərbi rəhbər sinfə müraciətlə deyir: 

-Coğrafiya kursundan bilirsiniz ki, yer üzərindəki yüksəklik 

və çuxurların dibi relyef üçün xarakterik nöqtələrdir. Xəritədə 

relyefi göstərmək üçün ən çox işlənən üsul yer üzərindəki yüksək-

likləri və çuxurları horizontallar vasitəsi ilə işarə etməkdən ibarət-

dir. Bu üsul aşağıdakı riyazi prinsipə əsaslanmışdır: 

Tutaq ki, dairəvi konus verilmişdir (konus şagirdlərə həndəsə 

kursundan məlumdur) (şəkil 20). Konusun oturacaq müstəvisinə 

paralel və bir-birindən bərabər məsafədə olan, götürdüyümüz konu-

su dairələr üzrə kəsən bir sıra müstəvi keçirək. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Şəkil 20.     Şəkil 21. 
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Alınan müstəviləri konusun oturacaq müstəvisi üzərində orto-

qonal proyeksiyaladıqda (21-ci şəkil) mərkəzləri O nöqtəsində olan 

bir neçə konsentrik çevrə alırıq. O nöqtəsi konusun təpə nöqtəsinin 

proyeksiyasıdır. Həmin konsentrik çevrələr konusun horizontal müs-

təvisi üzərində təsvirini verən horizontallardır. Nöqtənin konus otu-

racağının müstəvisi üzərindəki vəziyyəti rəqəmlərlə göstərilir. Bun-

lara horizontalların qiyməti deyilir. Konusun səthi üzərində hər han-

sı iki nöqtə, məsələn, qiyməti 40,2 olan M nöqtəsi və qiyməti 39,3 

olan N nöqtəsi (m və n oturacağının müstəvisi üzərində) verilərsə, 

onda aydındır ki, m və n arasındakı horizontalın qiyməti 40 ola-

caqdır. Bundan başqa, iki m və n nöqtələrinin qiymətlərini bilsək, 

horizontallar vasitəsilə təsvir edilən konusun hündürlüyünü (yük-

səkliyini) və ya çuxur olduğunu müəyyənləşdirmək mümkündür. 

Yuxarıda göstərilənlər müəyyən bir ərazinin relyefinin horizon-

tallar vasitəsilə təsvir edilməsi metodunun nəyə əsaslandığını əyani-

ləşdirir. Lakin yer üzərindəki yüksəklik və çuxurun yuxarıda göstər-

diyimiz konus kimi düzgün həndəsi cisim olmaması özü-özlüyündə 

aydındır. Ona görə də hər hansı yüksəkliyin (22-ci şəkil) bir-birindən 

bərabər məsafədə yerləşən bir sıra paralel müstəvilərlə kəsilməsi 

vasitəsilə alınan horizontalların heç birinin düz xətt olmayacağı və 

onlar arasındakı məsafələrin ancaq bir qanuna tabe olacağı aşkardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Şəkil 22. 
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Bu qanunu ABC kimi üçbucaqlardan asanlıqla almaq müm-

kündür. Həmin üçbucaqlar, götürdüyümüz yüksəkliyin şaquli müs-

təvisini kəsməklə alına bilər. Bu halda AB xəttini düz xətt hesab 

etmək mümkündür. 22-ci şəkildən göründüyü kimi, horizontallar 

arasındakı |AC|-yə bərabər |ab| məsafəni 

|ab| = h∙tg  (1) 

ifadəsindən almaq olar. Burada h-horizontal kəsən müstəvilər 

arasındakı məsafədir və ya başqa sözlə desək, kəsiyin 

hündürlüyüdür.  -xətti sahənin horizontal meyl bucağıdır və ya A 

və B nöqtələri arasındakı yamacın dikliyidir. Tərsinə, yamacın 

dikliyinin neçə dərəcə olduğu   = arctg
h

ab
 (2) 

ifadəsi ilə müəyyən edilir. Praktikada yer üzərindəki yamacın 

dikliyini tapmaq üçün ən sadə alət eklimetrdir (23-cü şəkil). Bunu 

hər kəs məşhur transportir vasitəsilə səhra dəftərçəsinin cildi 

üzərində hazırlaya bilər. Eklimetrdən istifadə etmək üsulunu 24-cü 

şəkildən görmək olar. Eklimetrin mn xətti, yerdəki yamaca paralel-

dir. S nöqtəsindən yamac xəttinə endirilmiş SK perpendikulyarı mn 

xəttinə perpendikulyardır. SA şaqulu isə horizonta perpendikul-

yardır. Ona görə, həm mn xətti ilə horizontun əmələ gətirdiyi, həm 

də SK perpendikulyarı ilə SA şaqulunun əmələ gətirdiyi   

bucaqları bir-birinə bərabərdir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şəkil 23. Şəkil 24. 
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Bununla da, hərbi rəhbər “Topoqrafik xəritələrdə relyefin və 

əşyaların yerləşməsinin təsviri” mövzusunun tədrisini başa çatdır-

mış oldu. “Hərbi topoqrafiya” bölməsinin sonrakı mövzuları isə 

dərslikdə verilən məzmuna uyğun şəkildə aparılır. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

məşğələlərində şagirdlərin riyaziyyat, rəsmxət və coğrafiya fənləri 

üzrə biliklərindən daha səmərəli istifadə məsələlərinin müsbət həlli 

məktəbdə tərbiyə və təhsilin ümumi problemlərinin uğurla həllinə 

də müstəsna dərəcədə böyük kömək göstərir. Çünki bu məsələnin 

həlli yalnız hərbi işin əsaslarının daha şüurlu və möhkəm mənim-

sənilməsinə deyil, eyni zamanda digər həyat hadisələrinin gedişində 

şagirdlərə riyaziyyat, rəsmxət, coğrafiya üzrə biliklərindən daha 

şüurlu, daha düzgün və daha səmərəli şəkildə istifadə etməyə imkan 

verir. Bu da məktəblilərin riyaziyyat, rəsmxət və coğrafiyaya dair 

biliklərinin tətbiqi sahəsinin genişləndirilməsi, həmçinin onların 

riyazi və məntiqi təfəkkürlərinin daha da inkişaf etdirilməsi de-

məkdir. Məntiqi təfəkkür isə yalnız rəsmxət, coğrafiya, riyaziyyat 

və gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) fənləri-

nin deyil, bütün tədris fənlərinin şüurlu və möhkəm mənimsənil-

məsi üçün vacibdir. 

 

3.5. “Mülki müdafiə” bölməsinin şagirdlərin fizika 

və riyazi biliklərilə əlaqəli tədrisi 

 

İbtidai hərbi hazırlıq kursunun əsas bölmələrindən biri “Mülki 

müdafiə” idi. Əvvəlki tədris proqramında bu bölmənin tədrisinə 

həm oğlanlar, həm də qızlar üçün 32 saat vaxt ayrılırdı. Proqramın 

tələbinə uyğun olaraq bu bölmənin tədrisi nəticəsində məktəblilər 

nüvə, kimyəvi və bakterioloji silahların zədələyici xüsusiyyətlərini, 

həmçinin onlardan müdafiə olunma üsullarını bilməli, fərdi və kol-

lektiv müdafiə vasitələrindən, radioaktiv, kimyəvi kəşfiyyat və dozi-

metrik nəzarət cihazlarından istifadə etməyi bacarmalı idilər. Bu 

proqramda isə “Mülki müdafiə” bölməsi 2 mövzuya və hər bir 
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mövzu da öz növbəsində məşğələlər üzrə kiçik mövzulara ayrılırdı. 

Tədris proqramı və proqrama uyğun olan dərslikdəki mətnlər 

araşdırılarkən məlum oldu ki, bu bölmənin tədrisi zamanı fizikaya, 

kimyaya və riyaziyyata aid biliklərdən səmərəli istifadəyə geniş 

imkanlar var. Həmin imkanlar mövcud tədris proqramında (61, 

s.219-221) da saxlanılmış və daha da genişləndirilmişdir. Bu imkan-

lardan istifadə edərək uyğun materialların şagirdlərin fizika və riya-

zi biliklərinə əsaslanılan tədris metodikası hazırlanmış və ekspe-

rimental siniflərdə sınaqdan keçirilmişdir. İndi bəzi mövzuların 

plan-konspektində həmin metodikanın əsas xarakterik mərhələlərini 

göstərək: 

“Nüvə silahı, nüvə partlayışlarının zədələyici amilləri” möv-

zusunun tədrisi zamanı ilk növbədə göstərilməlidir ki, nüvə silahı 

müxtəlif nüvə reaksiyaları nəticəsində ayrılan enerjiyə əsaslanan və 

kütləvi qırğın törədən bombadır. Onun gücü trotil ekvivalenti ilə 

xarakterizə olunur. “Trotil ekvivalenti – partlayış enerjisi bu nüvə 

sursatının partlaması nəticəsində alınan enerjiyə bərabər (ekviva-

lent) adi partladıcı maddənin (trotil) tonla miqdarına deyilir” (61, 

s.33-34). Nüvə silahının zədələmə təsiri nüvə daxili enerjiyə və 

partlayış zamanı ani bölünməyə əsaslanır. Atom silahına nüvə 

döyüş sursatı və onun hədəfə çatdırılması vasitələri daxildir. Nüvə 

döyüş sursatının isə əsas elementləri nüvə atımı (bölünən maddə), 

neytronları dəf edən adi partlayıcı maddələr atımı, atım qutusu, 

partlayıcı qurğu və gövdədən ibarətdir. Qeyd etdiyimiz kimi, nüvə-

döyüş sursatının qüvvəsi trotil ekvivalenti ilə qiymətləndirilir. 

Müasir döyüş sursatının qüvvəsi onlarca ton trotil ekvivalentindən-

bir neçə milyon ton trotil ekvivalentinə qədər olur. Nüvə silahının 

qüvvəsi kiloton (kt) və meqotonla (Mt), yəni min və milyon tonla 

ölçülür. Qüvvəsindən asılı olaraq, nüvə döyüş sursatı üç kalibrə 

bölünür: kiçik (trotil ekvivalenti 15 min tona qədər), orta (trotil 

ekvivalenti 15-100 min t) və iri (trotil ekvivalenti 100 min t-dan 

artıq). İstilik-nüvə döyüş sursatının qüvvəsi bir neçə on milyon, və 

hətta yüz milyon tona çata bilər. Şərhin bu məqamında hərbi rəhbər 

qeyd edə bilər ki, dahi fizika alimi A.Eynşteynin məşhur düsturu 
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bəşəriyyətə cüzi miqdardakı maddədə olan heyrətamiz və nəhəng 

enerjinin açarını vermişdir. Fizik-jurnalist U.Lourens bu nəhəng 

enerji haqqında təsəvvür yaratmaq məqsədilə yazırdı: “Suyun 1 

qramında o qədər enerji ehtiyatı vardır ki, bu enerji 1 milyon ton 

ağırlığında yükü on kilometr hündürlüyündə dağın zirvəsinə 

qaldırmaq üçün kifayət edir. Bir udum hava güclü bir təyyarəyə bir 

il ərzində enerji verə bilər. Bir stəkan su 100 min kilovatt gücündəki 

elektrik stansiyasını bir il yanacaqla təmin etmək iqtidarındadır. 

2,5q metal pulda 50 min ton trotilin partladılması zamanı əmələ 

qələn enerjiyə bərabər enerji vardır”. İstilik-nüvə sursatının gücü 

məhdud deyil, çünki onun böhran vəziyyəti olmur. 

İstilik-nüvə döyüş sursatının hədəfə çatdırılması raketlər, tor-

pedalar, təyyarələr və artilleriya atəşi vasitəsilə aparılır. Zərbə mə-

safəsi onun hədəfə çatdırılma üsullarından da çox asılıdır. Nüvə atı-

mı partlayıcı maddənin müəyyən miqdarıdır. Bu maddələr ağır 

(uran-235 və pluton-239) və yüngül (əsasən hidrogen izotopların-

dan) elementlərindən ibarət ola bilər. Bu maddələrdə partlayışlar 

ağır elementlərin nüvələrinin bölünməsi, yüngül elementlərin isə 

nüvələrinin sintezi reaksiyaları nəticəsində yaranan daxili nüvə 

enerjisi hesabına baş verir. Nüvə atımının bölünən maddəsi hər 

birinin kütləsi böhran kütləsindən az olan bir neçə hissəyə bölünür. 

Partlayış üçün atımın hissələrini böyük sürətlə birləşdirmək lazım-

dır. Bundan ötrü isə nüvə atımının ətrafında adi partlayıcı maddə 

atımları yerləşdirilir. Onlar partlayan zaman nüvə atımının bütün 

hissələri mərkəzə doğru hərəkət edir və böhran kütləsindən artıq 

kütləli atım əmələ gətirir. Nüvə atımı məhdud həcmdə götürüldükdə 

nüvə reaksiyasının olduqca böyük enerjisi ayrılır. Onun zonasında 

temperatur on milyonlarla dərəcəyə çatır və milyard atmosferə 

qədər nəhəng təzyiq əmələ gəlir. 

Nüvə döyüş sursatının hədəfə çatdırılması yuxarıda qeyd etdi-

yimiz kimi raketlər, aviasiya və artilleriya vasitəsilə həyata keçirilir. 

Bunlardan başqa nüvə fuqasları da tətbiq oluna bilir. 

Şərhin bu mərhələsində hərbi rəhbər fuqas anlayışından dərs-

likdə istifadə olunmasını, lakin onun mahiyyətinin açılmadığını 
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nəzərə alaraq göstərməlidir ki, “fuqas dedikdə düşmənə tələfat ver-

mək, onun hərəkətini dayandırmaq üçün torpaq və ya su altında az 

dərinlikdə yerləşdirilən və qəflətən tank, qatar, bina, gəmi və s. 

altında partladılan, böyük dağıdıcı qüvvəsi olan partlayıcı maddə 

atımı” (81, s.319) başa düsülür. Atom fuqas bombasının təsirinin 

dərəcəsi dağılmanın həcmi ilə ölçülür və atımın çəkisindən, mühitin 

xüsusiyyətindən, partlayış zamanı atımın mərkəzinə qədər olan 

məsafənin böyüklüyündən asılıdır. Sonra hərbi rəhbər nüvə partla-

yışının həyata keçirilmə növlərini (havada, yerüstü, yeraltı, suüstü, 

sualtı) izah edir və “Nüvə partlayışının zədələmə amilləri”nin tədri-

sinə keçir. O əvvəlcə, dərslikdə olduğu kimi, göstərir ki, nüvə 

partlayışının beş əsas amili var: zərbə dalğası, işıq şüalanması, nü-

fuzedici radiasiya, radioaktiv zəhərlənmə və elektromaqnit impulsu. 

Qeyd edək ki, bu hərbi anlayışların hər birinin məzmunu fizi-

ka, riyaziyyat və kimya fənləri üzrə öyrədilən anlayışlarla elə əlaqə-

dardır ki, həmin anlayışları bilmədən nüvə partlayışının sadala-

dığımız beş zədələmə amilinin heç birinin mahiyyətini başa düşmək 

mümkün deyil. Bunu nəzərə alaraq hərbi rəhbərin nüvə partlayışının 

zədələmə amillərinin izahından əvvəl fizika fənnindən öyrədilən 

bəzi anlayışları yada salmaq məqsədilə belə bir müsahibə aparması 

daha məqsədəuyğundur: 

- Sürət nəyə deyilir? (Cismin vahid zamanda getdiyi yola 

qiymətcə bərabər olan kəmiyyətə hərəkətin sürəti deyilir və V = S/t 

düsturu ilə hesablanır). Səsin havada yayılma sürəti nə qədərdir? 

(Səsin havada yayılma sürəti 332 m/san-dir). Təzyiq nəyə deyilir? 

(Səthin vahid sahəsinə perpendikulyar istiqamətdə təsir edən 

qüvvəyə ədədi qiymətcə bərabər olan kəmiyyətə təzyiq deyilir). 

Təzyiq vahidi olaraq nə götürülür? (Təzyiq vahidi olaraq 1 kvadrat 

metr (m
2
) səthdə 1 nyuton (N) qüvvənin təsiri ilə yaranan təzyiq 

götürülür və 1N/m
2
 kimi yazılır). Bu gün keçəcəyimiz “Zərbə dal-

ğası” mövzusuna uyğun dərslikdə verilən mətnə nəzər salaq: “Zərbə 

dalğasının zədələyici təsirini xarakterizə edən əsas parametrlər 

dalğanın ön həddindəki izafı təzyiq (  Pf), havanın sürət təzyiqi 

(Psür) və izafi təzyiqin təsir müddətidir (Tt). İzafi təzyiq hər kvadrat 
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santimetrə düşən kiloqram-qüvvə (kq∙q/sm
2
) ilə ifadə edilir. İzafi 

təzyiq Nyuton/kvadrat-metr (N/m
2
) ilə ölçülür: 1N/m

2 
= 1Pa (1kPa 

= 0,01 kq∙q/sm
2
)” (61, s.35). Yaxşı cəhətdir ki, dərsliyə aşağıdakı 

hərbi-riyazi statistik məlumat da daxil edilib: “Mühafizə olunmayan 

adamlar 0,2-0,4 kq∙q/sm
2
 (20-40 kPa) izafi təzyiq zamanı yüngül 

zədələnməyə, 0,4-0,6 kq∙q/sm
2 

(40-60 kPa) nəticəsində orta dərəcəli 

zədələnməyə, 0,6-1 kq∙q/sm
2
 (60-100 kPa) nəticəsində ağır dərəcəli 

zədələnməyə, 1 kq∙q/sm
2
-dən (100 kPa) artıq olan izafi təzyiq nə-

ticəsində çox ağır dərəcəli zədələnməyə məruz qalırlar. Belə zədə-

lənmələr ölümlə nəticələnir” (61, s.35). Bu mətnin elmi mahiyyətini 

fizika müəlliminin köməyi ilə daha düzgün mənimsəyən hərbi 

rəhbər mövzunun şərhində də onun köməyindən faydalana bilər. Bu 

zaman aşağıdakı müsahibə suallarından da istifadə etmək olar:
 

Nə üçün N/m
2
 ölçü vahidi paskal adlanır? (Fransız alimi Pas-

kalın şərəfinə 1N/m
2
 təzyiq vahidinə paskal deyilir və ixtisarla Pa 

yazılır: 1Pa = 1N/m
2
). Başqa təzyiq vahidindən hansıları tanıyır-

sınız? (Kilopaskalı. 1 kilopaskal 1000 paskala bərabərdir: 1kPa = 

1000 Pa). 

Sonra hərbi rəhbər şərh edərək aşağıdakı məlumatı şagirdlərin 

nəzərinə çatdırır: - Nüvə partlayışı enerjisinin təqribən 50%-i zərbə 

dalğasının, 35%-i işıq şüalanmasının, 4%-i nüfuzedici radiasiyanın 

yaranmasına, 10%-i ərazinin radioaktiv zəhərlənməsinə və 1%-i 

elektromaqnit dalğalarının yaranmasına sərf olunur. 

Bu kiçik müsahibədən sonra hərbi rəhbər şagirdlərin fizika və 

riyazi biliklərindən istifadə edərək nüvə partlayışının əsas zədələmə 

amillərinin şərhinə keçir: 

Zərbə dalğası - nüvə partlayışının əsas zədələmə faktoru olub, 

partlayış mərkəzindən hər tərəfə səs sürətindən, yəni saniyədə 332 

m-dən yüksək sürətlə yayılan möhkəm sıxılmış toz-torpaqlı hava sa-

həsidir. O, əsasən istehkamları, binaları dağıtmaq, həmçinin adam-

ları kütləvi şəkildə zədələmək rolunu oynayır. Zərbə dalğasının 

partlayışın mərkəzində olan gücü milyardlarla atmosfer təzyiqinə 

çata bilir. Zərbə dalğasının təsiri həddindən çox təzyiqlə və eyni za-

manda tullama gücü ilə (havanın sürətli hərəkət təzyiqi hesabına) 
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yaranır. Bir neçə min ton troril ekvivalentli nüvə döyüş sursatının 

partlayışında zərbə dalğası ilk 2 san-də 1km, 5san-də 2km, 8san-də 

3 km-ə qədər məsafə qət edir. 20 min ton trotil ekvivalentli nüvə 

silahının havada partlayışı zamanı kərpiçdən salınmış şəhərin zə-

dələnmə radiusu aşağıdakılardır: 2km-ə qədər tikililərin çox, 4 km-ə 

qədər isə orta və az dağılmasına, 8-20km-ə qədər lap az dağılmasına 

və pəncərə şüşələrinin kütləvi qırılmasına, 1,5km-ə qədər daldalana-

caqda olmayan insanların məhv edilməsinə səbəb olur. Zədələmə 

dalğasının parametrlərinə yerin relyefi və meşə massivləri zəiflədici 

təsir göstərir. 

Zərbə dalğasının zədələmə təsiri “izafi təzyiq kəmiyyəti” ilə 

xarakterizə olunur. İzafi təzyiq kəmiyyəti olaraq zərbə dalğasının 

önündə olan maksimum təzyiqlə dalğanın qarşısındakı normal at-

mosfer təzyiqinin fərqi götürülür. Bu kəmiyyət Nyuton bölək kvad-

rat metrlə (N/m
2
) ölçülür: 1 N/m

2 
= 1Pa. Hərbi hazırlıq dərsli-

yimizdə göstərilir ki, 1kPa ≈ 0,01 kqq/sm
2
. 

- Kim bu təqribi barabərliyin doğruluğunu fizika çevirmələ-

rindən istifadə edərək isbat edə bilər? - deyə hərbi rəhbər şagirdlərə 

müraciət edir. Fizika müəllimi ilə əvvəlcədən əlaqə saxlamış hərbi 

rəhbər aşağıdakı isbat formasının şagirdlər tərəfindən icrasına nail 

olur: 

1kPa = 1000Pa = 10
3
N/m

2 
= 

 = 10
3
∙10

-1
/10

4 
= 10

-2
 kqq/sm

2 
= 0,01 kqq/sm

2 
. 

Daha sonra hərbi rəhbər şərhinə davam edərək göstərir ki, 

izafi təzyiq kəmiyyətinin 20-40 kPa qiymətlərində müdafiə olun-

mayan adamlar yüngül zədələr (yüngül kontuziya və s.) alır. İzafi 

təzyiq kəmiyyətinin 40-60 kPa qiymətlərində zərbə dalğası orta 

zədələr (huşun itirilməsi, eşitmə orqanlarının korlanması, ətraflarda 

çıxıqlıq, burun və qulaqlardan qanaxma) əmələ gətirir. Ağır zədə-

almalar izafi təzyiq kəmiyyətinin 60-100 kPa qiymətlərində yaranır 

ki, bu da, insanın bütün orqanlarında güclü kontuziyaya, ətraflarda 

güclü sınıqlara, daxili orqanların sıradan çıxmasına səbəb olur. Ən 

dəhşətli zədəalmalar fΔP -in 10 kPa-dan böyük qiymətlərində yara-

nır və ölümlə nəticələnir. 
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Zərbə dalğasının hərəkət sürəti və qət etdiyi məsafə nüvə part-

layışının gücündən də asılıdır. Partlayış mərkəzindən uzaqlaşdıqca 

zərbə dalğasının sürəti kəskin şəkildə aşağı düşür. 

İşıq şüalanması. Hərbi rəhbər qeyd edir ki, nüvə partlayışının 

ikinci zədələmə amili işıq şüalanmasıdır. Sonra o, şagirdlərə fizika 

fənnindən öyrəndikləri ultraqırmızı və ultrabənövşəyi şüaların xa-

rakterini müsahibə yolu ilə xatırladır və nüvə partlayışı zamanı işıq 

şualanmasının mahiyyətini fizika və riyazi biliklər əsasında belə 

izah edir: nüvə partlayışı zamanı odlu kürənin (işıqlanan sahənin) 

buraxdığı gözə görünməyən ultrabənövşəyi və ultraqırmızı şüalan-

manın güclü axını (seli) əmələ gəlir. 30 min ton trotil ekvivalentli 

nüvə sursatının hava partlayışı zamanı yaratdığı işıqlanan kürənin 

diametri 600-700m-ə, istilik-nüvə partlayışı zamanı isə bir neçə 

kilometrə çatır. İşıq şüalanması yaranmasına nüvə partlayışı enerji-

sinin 30-40%-i sərf olunur. İşıq şüalanmasının təsir müddəti nüvə 

partlayışında 3 san., istilik-nüvə partlayışında isə 20 saniyəyə qədər 

davam edir. İşıq şüalanmasının zədələyici təsiri işıq impulsundan, 

yəni işıq şüalarına nisbətən şaquli yerləşmiş səthin hər bir kvadrat 

santimetrinə bütün şüalanma ərzində düşən işıq enerjisinin miqda-

rından asılı olur. İşıq impulsunun ölçü vahidi olaraq kal/m
2
 qəbul 

edilmişdir. İşıq şüalanmasının təsir dərəcəsi, əsasən işıq impulsunun 

miqdarı ilə müəyyən olunur. Təsir müddətinin qısa olmasına bax-

mayaraq, işıq şüalanması insan bədəninin açıq hissələrində yanıqlar 

əmələ gətirir, gözlərin daimi korluğuna səbəb olur, müxtəlif mate-

rialları yandırır, əridir, yaşayış məntəqələrində kütləvi yanğınlar 

törədir. 1 milyon ton trotil ekvivalentli nüvə sursatı havada partla-

yırsa, insan bədəninin açıq hissələrində 19 km məsafədə birinci 

dərəcəli orta ağrılı yanıq (4 kal/sm
2
) əmələ gətirir, istinin təsiri isə 

120 km-dən hiss olunur. Həmin partlayış 15 km məsafədə 10 

kal/sm
2
, 10 km məsafədə isə 16 kal/sm

2 
işıq impulsu yaradır ki, 

nəticədə insan bədənində müvafik olaraq ikinci və üçüncü dərəcəli 

yanıqlar əmələ gətirir.Yerüstü nüvə patrlayışında isə işıq şüalan-

masının təsiri eyni məsafədə havada partlayışdan 1,5-2 dəfə az olur. 

Yeraltı və sualtı partlayışlarda işıq şüalanması zədələyici amil kimi 
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heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. İşıq şüalanması qeyri-şəffaf material-

lardan və sədlərdən keçə bilmir. İşıq şüalanmasına meteoroloji şə-

rait güclü təsir edir, qatı duman, yağış və qar onun təsirini 10-20 

dəfə azaldır. 

Nüfuzedici radiasiya. Bu zədələyici amilin izahına keçməzdən 

əvvəl hərbi rəhbər şagirdlərin fizika və kimya fənlərindən öyrən-

dikləri qamma-şüalanma, neytron və proton, nüvənin bölünməsi, 

konversiya elektronları, rentgen şüalanması,  - zərrəciklər, radio-

aktiv parçalanma, istilik-nüvə hadisəsi, istilik-nüvə əmsalı, hidrogen 

izotopları (deyterium və tritium), bioloji toxumalarda ionlaşma ha-

disəsi və s. anlayışları təkrar etdirdikdən və bu anlayışlar haqqında 

təsəvvürləri yeniyetmələrin yaddaşında bir daha canlandırdıqdan 

sonra, bilavasitə bu biliklərdən istifadə edərək nüfuzedici radiasiya 

anlayışının izahına keçir: Nüvə silahının zədələmə amillərindən biri 

nüfuzedici radiasiyadır. Nüfuzedici radiasiya gözə görünməyən 

qamma şüaları və neytronlar axınından (selindən) ibarətdir. Qam-

ma-şüalanma və neytron parçalanmaları 10-15 san ərzində bölünür. 

Bu, nüvə partlayışı zonasında yaranır və sürətlə ətraf mühitə yayılır. 

Neytronların mənbəyi bölünən nüvə və bölünmənin bəzi qəlpələ-

ridir. Qamma-şüalanma nüvənin bölünməsi nəticəsində yaranan 

qəlpələrin radioaktiv parçalanmasından əmələ gəlir. Neytron axını-

nın təsir müddəti saniyənin bir neçə anda biri qədər, qamma-şüalan-

manın isə effektli təsiri 10-25 san davam edir. Nüvə sursatlarının 

bütün tipləri üçün nüfuzedici radiasiya partlayış gücünün azalması 

və istilik nüvə əmsalının artması nəticəsində artır. Nüvə partlayışı 

zamanı nüfuzedici radiasiya çox olduqda onun enerjisinin əsas 

hissəsi hidrogen izotopları-deyterium və tritiumun (neytron-döyüş 

sursatı) iştirakı ilə gedən istilik-nüvə reaksiyası hesabına və ya az-

güclü nüvə partlayışı baş verdikdə yaranır. 

Böyük keçicilik qabiliyyəti olan nüfuzedici radiasiya canlı qüv-

vəni partlayış mərkəzindən çox uzaqlarda, hətta sığınacaqlarda belə 

zədələyə bilir. Onun təsiri ilə bioloji toxumalarda ionlaşma baş verir. 

Bu da orqanizmin həyat fəaliyyətini pozur və nəhayət, şüa xəs-

təliyinin yaranmasına səbəb olur. Nüfuzedici radiasiyanın orqanizmə 
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göstərdiyi təsir qəbul edilən şüalanmanın dozası (D) ilə müəyyən 

edilir. Şüalanma Qrey (Qr), Zivert (Zv), Rentgen (R) və rad ölçü 

vahidləri ilə ölçülür: 1Qr = 100rad; 1R = 0,95rad; 1Zv = 100R. 

Daha sonra fizika və kimya üzrə şagirdlərin uyğun biliklərini 

müsahibə yolu ilə diqqət mərkəzinə gətirən hərbi rəhbər şərhinə da-

vam edir: - Uşaqlar, 1 Rentgen qamma-şüalanmanın elə dozasıdır 

ki, bunun nəticəsində 0
0
C temperaturda və 760 mm civə sütunu təz-

yiqi şəraitində quru havanın 1sm
3
-də təxminən 2 milyard cüt ion 

əmələ gəlir. 

Şüa alan adamın özü əvvəlcə bunu hiss etmir, lakin sonradan, 

nəsildən-nəslə keçə bilən ağır fəsadlar verir. Şüalanma dozasının 

miqdarı (D) 

D = 100 – 200rad (1 – 2Qr) intervalda olduqda yüngül dərə-

cəli; 

D = 200 – 400rad (2 – 4Qr) intervalda olduqda orta dərəcəli; 

D = 400 – 600rad (4 – 6Qr) intervalda olduqda ağır dərəcəli; 

D > 600rad (> 6Qr) olduqda isə çox ağır dərəcəli 

şüa xəstəliyinə tutulmuş olurlar. Nüfuzedici radiasiyada qamma 

şüaları və neytronlar aparatların konstruktiv elementlərinə də təsir 

göstərir, onun müəyyən həddində yönəldici radioaktivlik yaranır, 

hərbi radioelektron cihazların fəaliyyəti pozulur. Nüfuzedici radiasi-

yadan mühafizə müxtəlif qazma, tikililər, zirehli texnika və ya 

xüsusi qurğular ola bilər. 2,8sm qalınlıqlı poladdan, 10sm-lik beton-

dan, 14sm-lik torpaq yığımından, 30sm-lik ağacdan hazırlanmış 

sığınacaqlar qamma-şüalanmanın intensivliyini iki dəfə azaldır. 

Yüngül sığınacaqlar nüfuzedici radiasiyanı 2000 dəfə, blindaj 300 

dəfə, örtülü qazmalar 30 dəfə, tanklar bir neçə min dəfə azaldır. 

Neytronlar seli tərkibində hidrogen molekulları olan maddələrdən 

(sudan, parofindən, betondan və s.) keçərkən xeyli zəifləyir. Radia-

siya əleyhinə sığınacaqlar isə şüalanmanın tam qarşısını alır. 

Nüvə partlayışının dördüncü zədələyici amili radioaktiv zə-

hərlənmədir. Bu zaman yer üzərindəki bütün obyektlər, adamlar, 

bütün canlı qüvvə, su və hava nüvə partlayışı buludundan radioaktiv 

maddələrin düşməsi nəticəsində zəhərlənir. Neytronlar torpağın 
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kimyəvi elementlərinin nüvəsinə düşərək nüvə partlayışı rayonunda 

torpağın radioaktiv zəhərlənməsini yaradır. Nüvə partlayışı enerjisi-

nin 5-10%-i onun hesabına düşür. Yerüstü, yeraltı və alçaq hava 

partlayışı zamanı radioaktiv zəhərlənmə daha çox ola bilir. Bu 

zaman sürətlə yuxarı qalxan və işıqlanan sahədə əmələ gələn radio-

aktiv bulud yaranır. Bu bulud torpaqdan qalxan külli miqdarda iri 

radioaktiv toz hissəciklərindən və kondensasiya edən su buxarla-

rından ibarət olur. Radioaktiv bulud bir neçə kilometrlik hündürlüyə 

qalxa və küləyin istiqamətində 25-100 km/saat sürətlə hərəkət edə 

bilir. Küləyin sürətindən asılı olaraq zəhərlənmənin uzunluğu bir 

neçə yüz kilometrə çata bilir. 

Radioaktiv zəhərlənməyə məruz qalmış ərazinin formaca el-

lipsə (həndəsi fiqura) bənzədiyini nəzərə alaraq, şərhdən əvvəl ellips 

və onun elementlərini (ellipsin mərkəzi, en kəsiyi, uzununa və eninə 

diametri, ellipsin hüdudu və s.) şagirdlərə izah etmək daha məqsə-

dəuyğundur. Çünki bu zaman radioaktiv zəhərlənmə zonası haq-

qında şagirdlərdə daha obyektiv təsəvvürlər yaranır. Hərbi rəhbərin 

şərhinin davamında göstərilir ki, radioaktiv maddələrin rəngi, iyi və 

s. olmadığından, zəhərlənmə dərəcəsini xüsusi dozimetrik cihazlarla 

müəyyən etmək olur. Bu dərəcə, Rentgen/saatla (R/saat), Zivert / 

saniyə (Zv/san) ilə ölçülür. 

Yüksək hava partlayışında yerin zəhərlənmə dərəcəsi çox da 

böyük olmur və qoşunların döyüş əməliyyatına o qədər də təsir edə 

bilmir. Zəhərlənmiş yerdə radioaktiv şüalanmanın zədələmə təsiri 

canlı toxumaları ionlaşdırmaq və şüa xəstəliyi əmələ gətirməkdən 

ibarətdir. Orqanizm daxilinə, dəri örtüyünə, gözün, burunun və ağı-

zın selikli gişasına radioaktiv maddələrin düşməsi çətin sağalan ilti-

hab və yaraya səbəb ola bilir. Zəhərləyici maddələrdən fərqli olaraq, 

radioaktiv məhsullar təkcə kontaktla deyil, müəyyən məsafədən və 

xarici şüalanma yolu ilə də zədələyici təsir göstərə bilir. Radioaktiv 

maddələr bədəndən sanitar təmizlənmə, paltardan, silahdan, hərbi 

texnikadan isə dezaktivizasiya yolu ilə kənar edilir. Radioaktiv 

zəhərlənmədən fərdi mühafizə vasitələrinin – əleyhqaz, respirator, 
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tozdan qoruyan parça maska, pambıqlı tənzif sarğı və s. vasitələrin 

köməyi ilə qorunmaq olar. 

Nüvə partlayışının beşinci zədələyici amili elektromaqnit 

dalğalarıdır. Bu anlayışın izahından əvvəl hərbi rəhbər müsahibə 

yolu ilə elektrik və maqnit sahələri, onların yaranması və yayılması, 

qamma şüalanmalar, qamma-kvantlar, neytronlar, radioelektrik apa-

ratları və digər radioelektrik vasitələrinə dair şagirdlərin fizika fən-

nindən mənimsəmiş olduqları bilikləri müsahibə yolu ilə təkrar 

etdirir, onların bu sahədəki biliklərini dəqiqləşdirib və ümumiləşdir-

dikdən sonra “Elektromaqnit dalğaları”nın şərhinə belə başlayır: - 

Elektromaqnit dalğaları nüvə partlayışı zamanı qamma-şüalanması-

nın nəticəsində yaranan çox güclü elektromaqnit və maqnit sahələ-

ridir. Bu sahələrdə ətrafa yayılan elektron və müsbət ionlar seli 

əmələ gəlir ki, onlar da, ərazidə yerləşən radioelektrik aparatlarının, 

radio və digər radioelektrik vasitələrinin qəbuledici sistemlərində, 

yeraltı rabitə və kabel xətlərində, radiostansiyaların antenalarında 

çox güclü cərəyan və gərginlik yaradır, onları sıradan çıxarır, yarar-

sız vəziyyətə salır. 

Daha sonra hərbi rəhbər şərhini dərslikdə verilən mətnə uyğun 

şəkildə qurur. 

“Neytron döyüş sursatının zədələyici təsirinin xüsusiyyətləri” 

mövzusuna uyğun əvvəlki dərslikdə verilən mətn belə bir cümlə ilə 

başlayır: “Oснову нейтронных боеприпасов составляет термо-

ядерные заряды, в которых исполъзуются ядерные реакции деле-

ния и синтеза” (58, s.199). Elə ilk cümlədən görünür ki, şagirdlər 

fizika və kimya fənlərindən öyrəndikləri molekul və atom anlayışları, 

onların əlaqəsi, atomun bölünməsi, proton, neytron anlayışları, ato-

mun zəncirvari bölünmə reaksiyaları, uran – 235 və pluton – 239 

izotopları, atomun bölünməsi zamanı enerjinin ayrılması, reaksiyanın 

getmə müddəti, reaksiya zamanı baş verə biləcək təhlükələr və s. aid 

mükəmməl biliklərə malik olmasalar, bu mövzunun mənimsənilmə-

sində yüksək nəticələr əldə etmək mümkün deyil. 

Bunu nəzərə alan hərbi rəhbər məktəbin fizika və kimya 

müəllimi ilə sıx əlaqə saxlamış, ən əvvəl istinad ediləcək fizika və 
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kimya anlayışlarının elmi mahiyyətini özü üçün aydınlaşdırmış, 

uygun mövzuların kimya və fizika fənlərində tədrisindən bilavasitə 

sonra gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

məşğələlərində neytron döyüş sursatının zədələyici amilləri izah 

olunmuşdur. Nəticə etibarı ilə hərbi rəhbər tədris materiallının yük-

sək səviyyədə mənimsədilməsinə nail olmuşdur. 

“Nüvə zədələnməsi ocağı (NZO)” mövzusunda isə (§ 1.5.2.) 

“izafi təzyiq kəmiyyəti”, təzyiqin ölçülməsi və ölçü vahidi kimi 

fizika anlayışların təkrarından bilavasitə sonra aşağıdakı məlumatın 

şagirdlərə çatdırılması daha məqsədəuyğundur. “Nüvə zərbəsinə 

məruz qalmış ərazinin sərhəddi şərti olaraq partlayış mərkəzinə nə-

zərən elə bir məsafədən keçən xətt götürülür ki, bu xəttdə izafi təz-

yiq kəmiyyətinin qiyməti 10 kPa-dan (kilopaskaldan) artıq olsun. 

Belə ərazi nüvə dağıntısı ocağı adlanır”. Daha sonra hərbi rəhbər 

nüvə zərbəsinə məruz qalmış ərazinin şərti olaraq zonalara bölün-

məsinin izahına keçir. Bu zaman şagirdlərə çatdırılır ki, nüvə zər-

bəsinə məruz qalmış ərazi izafi təzyiq kəmiyyətinin qiymətindən 

asılı olaraq dörd zonaya bölünür: 

1. Tamamilə dağılmış zona. Bu zonada izafi təzyiq kəmiyyə-

tinin qiyməti 50 kilopaskaldan artıq olur (Pf > 50kPa), bütün əra-

zidəki tikililərin hamısını tamam dağıdır. 

2. Güclü dağılmış zona. Bu ərazidə izafi təzyiq kəmiyyətinin 

qiyməti 50-dən 30 kPa qədər olur (Pf = 30...50kPa). 

3. Orta səviyyədə dağılmış zona. Bu ərazidə zərbə dalğasının 

qarşısında yaranan izafi təzyiq kəmiyyətinin qiyməti 30-dan 20 kPa 

qədər olur (Pf =20...30kPa). 

4. Yüngül dağılmış zona. Bu ərazidə zərbə dalğasının qarşı-

sında yaranan təzyiq kəmiyyəti 20 kPa-dan 10 kPa qədər olur    

(Pf =10...20kPa). 

Bu zaman şagirdlərin diqqətini mövcud dərslikdə verilmiş 

aşağıdakı göstəricilərə cəlb etmək daha məqsədəuyğundur: “Bir 

milyon tonluq (q = 1Mt) nüvə silahı partladıqda tam dağılma zonası 

4 km, güclü dağılma 5,4 km, orta dağılma 7,2 km və zəif dağılma 

11 km məsafədə yaranacaqdır. ...Zədələnmə ocağı sahəsinin 13 %-
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ni tam dağılma zonası, 10%-ni güclü, 15%-ni orta dərəcəli və 62%-

ni zəif dağıntılar zonası təşkil edir” (61, s.40). 

“Radioaktiv buludun izlərində zəhərlənmənin xarakteristika-

sı” (§ 1.5.3.) (“Nüvə partlayışı buludunun izi ilə yaranan radioaktiv 

zəhərlənmə zonası”) mövzusunu hərbi rəhbər şagirdlərin fizika və 

kimya fənlərindən öyrəndikləri uyğun biliklərdən istifadə edərək 

aşağıdakı məsələlərə xüsusi diqqət yetirir: 

Fizika kursundan bildiyimiz kimi, şüalanmanın dərəcəsi 

(enerji) rentgenlə (R) ölçülür. Rentgen 1 sm
3
 quru havada (0

o
C 

temperaturda və 760 mm atmosfer təzyiqində) 2,083 milyard ion 

buxarı əmələ gətirən qamma – şüalanmanın dərəcəsi götürülür. 

Qamma – şüalanmanın intensivliyini qiymətləndirmək üçün əvvəlki 

dərslikdə “radiasiya səviyyəsi” anlayışı, indiki dərslikdə isə sahə 

vahidinə düşən aktivliyin miqdarı (“dozanın gücü”) anlayışı daxil 

edilib. Hər iki termin eyni mənanı ifadə edir. Radiasiyanın səviyyəsi 

R/s (rentgen-saatla) vahidi ilə ölçülür. Kiçik radiasiya dərəcəsi isə 

(mR/s) millirentgen-saatla ölçülür. Ərazinin müəyyən sahəsində 

radioaktiv zəhərlənmənin sıxlığı sahə vahidinə tökülən radioaktiv 

hissəciklərin miqdarından, onların radioaktivliyindən və dispersiya 

tərkibindən, habelə partlayışdan sonra nə qədər vaxt keçdiyindən 

asılı olur və sahə vahidinə düşən aktivliklə (Ki/km
2
, Ki/m

2
, Ki/sm

2
 

və s.), Si sistemində isə Bk/m
2
 ilə ifadə edilir (Ki = 3,7·10

10
Bk) (61, 

s.41). Bu mərhələdə hərbi rəhbərin əvvəlki dərslikdə verilən belə bir 

statistik məlumatı da çatdırması yerinə düşür: Partlayışdan sonra 

radiasiyanın dərəcəsi tədricən aşağı düşür. Belə ki, yerüstü nüvə 

partlayışında radiasiyanın səviyyəsi 1 saat ərzində əsas təsiredici 

gücündə olur, 2 saatdan sonra bu təsir 2 dəfə, 3 saatdan sonra 3 

dəfə, 7 saatdan sonra 10 dəfə, 49 saatdan sonra isə 100 dəfə azalır. 

Analoji məlumat mövcud dərlikyə uyğun belə davam etdirilir: 

Dozanın gücü (R) vaxt keçdikcə azalır. Ərazidə dozanın gücünün 

azalması prosesini belə bir düsturla da hesablamaq mümkündür: 

R2 = R1(t2/t1)
-1,2 

burada: R1 və R2 – müvafiq olaraq t1 və t2 vaxtlarında radiasiya 

dozalarının gücü, t1 və t2 – partlayışdan sonra keçən vaxtdır. 
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Daha sonra şagirdlərin radiasiyanın ölçülməsinə və ölçü vahi-

dinə dair biliklərinə istinad edilərək izah olunur ki, radioaktiv zə-

hərlənmə dərəcəsi ərazinin relyefindən, partlayışın gücündən və 

növündən asılıdır. Zəhərlənmə ərazisi şərti olaraq zonalara bölünür 

və həmin zonalar dərslikdə (61, şəkil 2-də) bir-birinin daxilində 

yerləşən və mərkəzləri eyni olan 4 elleps formasında təsvir olunur. 

Dərslikdəki şəkildən və müvafiq cədvəldən istifadə edərək hərbi 

rəhbər izah edir ki, əgər A zonasının (zəif çirklənmə zonası) kənar 

hüdudunda radiasiyanın səviyyəsi (dozası) partlayışdan bir saat 

sonra 8 R/saat (40R) olarsa, onda B zonasının (güclü çirklənmə 

zonası) hüdudundan kənarda A zonasındakına nisbətən 10 qat artıq 

– 80 R/saat (400R), V zonasının (təhlükəli çirklənmə zonası) hüdu-

dunda 30 qat artıq – 240 R/saat (1200R), partlayış mərkəzinin 

yaxınlığındakı Q zonasında (çox təhlükəli çirklənmə zonası) isə 100 

qat artıq – 800 R/saat (400R) olacaqdır. 

Daha sonra riyazi və fizika fənləri ilə əlaqəli verilmiş növbəti 

tədris materialları şagirdlərə belə çatdırılır: İonlaşdırıcı şüalanma-

nın, eyni zamanda nüfuzedici radiasiyanın təsiri nəticəsində adam-

larda şüa xəstəliyi baş verir. Radiasiya dozasının qiyməti 100-200 R 

olduqda birinci dərəcəli şüa xəstəliyi, 200-400 R olduqda ikinci 

dərəcəli, 400-600 R olduqda üçüncü dərəcəli və 600 R-dən çox 

olduqda dördüncü dərəcəli şüa xəstəliyi əmələ gəlir. 100 R-nə qədər 

bir ay müddətində çoxqat şüalanma zamanı xəstəlik xarici əlamətlə-

rinə görə bilinmir və o qədər də qorxulu sayılmır. 

Bununla da, hərbi rəhbər məşğələnin əsas izahedici mərhələ-

sini yekunlaşdırır və keçilmiş materialların möhkəmləndirilməsi 

məqsədilə fizika və riyazi məzmunlu aşağıdakı tip çalışmaların həl-

linə keçir. Belə çalışmalardan biri əvvəlki ibtidai hərbi hazırlıq dərs-

liyində verilmişdir: “Уровенъ радиации на местности через 1 час 

после наземного ядерного взрыва составляет 200 P/ч. Каким он 

будет через 7 часов?” (58, s.202). 

Şagirdlər çalışmanın sualına belə cavab verir: - 7 saatdan son-

ra radiasiyanın dərəcəsi 10 dəfə azalmalıdır. Ona görə radiasiyanın 

dərəcəsi 200:10=20 R/saat olacaqdır. Bu mərhələdə hərbi rəhbər 
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“İbtidai hərbi hazırlıq üzrə tədris metodik vəsait”də göstərilən aşa-

ğıdakı nəzəri məlumatları şagirdlərə izah edir: “Radiasiya dərəcəsi 

tədricən aşağı düşdüyündən dozası aşağıdakı düsturla hesablanır:” 

D= t
2

PP çıxdax



 

burada, D – şüalanma dozası; 

Pdax – adamın şüalanma ərazisinə daxil olan zaman və ya 

şüalanmanın başlanğıcında radiasiyanın dərəcəsi; 

Pçıx – adamın şüalanma ərazisindən çıxdığı zaman və ya 

şüalanmanın sonunda radiasiyanın dərəcəsi; 

t – şüalanma zonasında olma müddətidir (72, s.221). 

Sonra bu düsturla həll edilə bilən çalışmalar sisteminin icrası-

na keçilir. Fizika və riyazi məzmunu özündə saxlayan belə hərbi 

çalışmaların bir neçəsi dəsrdə, qalanları isə ev tapşırığı kimi 

şagirdlər tərəfindən müstəqil həll olunur. Tərtib olunmuş çalışma-

lardan bir qrupunu nümunə göstərməyi məqsədəuyğun hesab edirik: 

1. Trotil ekvivalenti nədir və nüvə partlayışında hansı göstəri-

ciləri xarakterizə edir? 

2. 80 kPa qiymətində olan artıq təzyiq kəmiyyəti 1 km-dən 

sonra nə qədər aşağı düşəcəkdir? Bunu kq/sm
2
-lərlə ifadə edin. 

3. Nüvə partlayışı mərkəzindən 2 km məsafədə olan şəxs qa-

çaraq 50 m aralıda yerləşən sığınacaqda daldalanmağa imkan tapa 

bilərmi? 

4. Radiasiyanın səviyyəsi 50 R/saat-dır. Mühafizə vasitələri 

olmayan adam 2 saat ərzində bu ərazidə olmuşdur. Bu müddət 

ərzində radiasiyanın səviyyəsi dəyişməmişsə, adam hansı dozada 

şüalanma almışdır? (həlli: 50 R/saat ∙ 2 = 100 R). 

5. Zəhərlənmə zonasına daxil olarkən radiasiyanın səviyyəsi 

80 R/saat, 3 saatdan sonra oradan çıxarkən isə həmin səviyyə 20 

R/saat olmuşdur. Adam hansı səviyyədə şüalanma almışdır? 

Həlli: 

150R3s
2

20R/s80R/s
D 
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Belə xarakterli çalışmalardan hərbi rəhbər həm “Təhlükəsizlik 

və fövqəladə hallarda insanların mühafizəsi”, həm də “Tibbi 

biliklərin əsasları və uşaqların sağlamlığının mühafizəsi” bölmələri 

üzrə digər mövzuların tədrisində müntəzəm istifadə edir. 

Deyilənləri ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, 

şagirdlərin fizika, kimya və riyaziyyatdan müəyyən qrup biliklər 

sistemi olmasa, yuxarıda qeyd etdiyimiz hər iki bölmənin tədrisi 

zamanı müsbət nəticələr əldə etmək mümkün deyil. Hər bir hərbi 

anlayışın izahı prosesində müəyyən ümumtəhsil fənn bilikləri tələb 

olunur. Bu biliklər ilk növbədə hərbi rəhbərin özünə aydın olmalı və 

hərbi anlayışın bilavasitə izahından əvvəl şagirdlərə müsahibə yolu 

ilə xatırladılmalı, sistemləşdirilməli və tətbiqə hazır formaya 

salınmalıdır. Şagirdlərin fizika, kimya və riyaziyyat üzrə bilikləri 

üzvi əlaqədə tətbiq olunmalı və hərbi rəhbər mümkün qədər bu 

prosesdən şagirdlərin müstəqil keçmələrinə çalışmalıdır. Eksperi-

mentlərin nəticələri də göstərdi ki, “Mülki müdafiə” üzrə möv-

zuların şagirdlərin ümumtəhsil fənlərilə əlaqəli tədrisi nəinki hərbi 

anlayışların, hətta fizika, riyaziyyat və kimya fənlərindən öyrədilən 

uyğun biliklərin də daha şüurlu mənimsədilməsinə səbəb olur. 

Həmin fəsildə şərh edilən fikirlərdən bir sıra nəticələr çıxır. 

Məlum olur ki, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi 

hazırlıq) məşğələlərində şagirdlərin ümumtəhsil fənləri üzrə əldə 

etdikləri biliklərdən istifadə prosesi bir sıra mərhələlərdən keçir. İlk 

mərhələ şagirdləri bu prosesə hazırlamaqdan ibarət olur. Qarşıdakı 

gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) məşğələ-

sində öyrədiləcək mövzunun hansı ümumtəhsil fənni ilə, bu fən-

nədək konkret hansı biliklərlə əlaqələndiriləcəyi şagirdlərlə birlikdə 

müzakirə olunur və müəyyənləşdirilir. Şagirdlər üçün aydın olur ki, 

kimin ümumtəhsil fənləri üzrə bilik və bacarıqları möhkəmdirsə, o, 

hərbi hazırlıq kursu üzrə mövzuları daha uğurla mənimsəyə biləcək. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

məşğələlərində şagirdlərin ümumtəhsil fənlərinə aid biliklərindən 

istifadə prosesinin ikinci mərhələsi yaradılacaq mövzulararası əlaqə 

üzərində metodik işin təşkilidir. Bu zaman gənclərin çağırışaqədərki 
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hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursu üzrə öyrədiləcək mövzunun 

tədrisi zamanı coğrafiyadan, rəsmxətdən, fizikadan, riyaziyyatdan 

və ya kimyadan müəyyənləşdirilən konkret biliklərlə əməliyyata 

başlanılır; bu cür bilklərə istinad edərək gənclərin çağırışaqədərki 

hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursu üzrə müvafiq mövzuların 

qavranması və anlaşılması təmin edilir. 

Fənlərarası əlaqənin üçüncü mərhələsində gənclərin çağırışa-

qədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursu üzrə öyrədilən biliklə-

rin şagirdlər tərəfindən nə dərəcədə şüurlu mənimsənildiyi müəy-

yənləşdirilir, sistemə salınır və ümumiləşdirilir. İmkan düşdükcə 

gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun 

mənimsənilməsində riyaziyyatın, fizikanın, kimyanın, coğrafiyanın, 

rəsmxətin və digər ümumtəhsil fənlərinin əhəmiyyəti şagirdlərin 

nəzərinə çatdırılır. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

kursunun ümumtəhsil fənləri ilə əlaqəli tədrisi zamanı bir sıra üsul-

lardan, xüsusən şərh, izah, sual-cavab, müqayisə, müşahidə üsulla-

rından geniş istifadə olunur. Yeri gəldikcə, mövzunun xarakterindən 

asılı olaraq, hərbi rəhbərlər şagirdləri müxtəlif məzmunlu sxemlər, 

cədvəllər, diaqramlar, xəritələr, maketlər, çalışmalar üzərində işlə-

dirlər. Şagirdlərin bu cür rəngarəng müstəqil işləri həm gənclərin 

çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun, həm də 

digər ümumtəhsil fənlərinin şüurlu mənimsənilməsinə və möhkəm 

yadda qalmasına kömək edir. 
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IV FƏSĠL 

 

FĠZĠKA VƏ RĠYAZĠ MƏZMUNLU  

HƏRBĠ ÇALIġMALARIN TƏRTĠBĠ VƏ ONLARDAN 

GƏNCLƏRĠN ÇAĞIRIġAQƏDƏRKĠ HAZIRLIĞI (ĠBTĠDAĠ 

HƏRBĠ HAZIRLIQ) MƏġĞƏLƏLƏRĠNDƏ ĠSTĠFADƏ 

 

 

4.1. “Əsgərin döyüşdə davranış qaydaları” (“Taktiki hazırlıq”) 

bölməsinin tədrisində fizika, riyazi və coğrafi məzmunlu hərbi 

çalışmalardan istifadə 

 

   a) ÇalıĢmalardan istifadənin ümumi metodikası 

Fizika, riyazi və coğrafi məzmunlu hərbi çalışmalardan istifa-

dənin praktikada vəziyyətini öyrənərkən məlum olur ki, fənnin “Əs-

gərin döyüşdə davranış qaydaları” (“Taktiki hazırlıq”) bölməsində 

belə çalışmalara əhəmiyyət verilmir. Bu sahədə qismən də mövcud 

olan imkanlardan istifadə edilmir. Bunun ən başlıca səbəbi tədris 

mövzularına uyğun fizika, riyazi, coğrafi və s. məzmunlu hərbi çalış-

malar sisteminin hazırlanmamasından, onlardan istifadə metodi-

kasının işlənməməsindən, hərbi rəhbərlərin gənclərin çağırışaqədərki 

hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) fənninin yüksək səviyyədə keçmələri 

məqsədilə ümumtəhsil fənləri üzrə zəruri bilik və bacarıqlara yiyələn-

məməsindən və s. ibarətdir. Bütün bunlar nəzərə alınaraq, tədqiqat 

işində “Əsgərin döyüşdə davranış qaydaları” (“Taktiki hazırlıq”) böl-

məsinin məzmununa uyğun fizika, riyazi və coğrafi çalışmalar sis-

temini tərtib etdik. Çalışmalar sisteminin məzmunu müəyyən bir 

ardıcıllığa tabedir. Hər bir çalışmanın məzmunu gənclərin çağırışa-

qədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) fənnində tədris edilən uyğun 

mətnin məzmunu ilə üzvi şəkildə əlaqələndirilib. Tədris materialına 

daxil olmayan fakt və döyüş göstəriciləri çalışmaların da məzmunun-

da öz əksini tapmamışdır. Həmçinin fizika, riyaziyyat, coğrafiya, 

rəsmxət və s. fənlərlə bağlı olan hərbi anlayışların heç biri çalışma-

ların tərtibi zamanı kənarda saxlanılmayıb. 
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Ümumtəhsil fənləri üzrə biliklərin məzmununa uyğun hərbi 

çalışmalar hazırlandıqdan sonra eyni zamanda onların həlli və tə-

limdə istifadə metodikası işlənilmişdir. Çalışmalar sistemi və onlar-

dan istifadə metodikası eksperimental siniflərin hərbi rəhbərlərinə 

verilmişdir. “Əsgərin döyüşdə davranış qaydaları” (“Taktiki hazır-

lıq”) bölməsinin tədrisində bu metodikadan istifadə “Əsgərin dö-

yüşdə hərəkəti” (§4.2.), “Hücumda və müdafiədə əsgərin hərəkəti” 

(§4.3. və §4.4.) mövzuları üzrə materialların izahı ilə başlandı. Məş-

ğələnin gedişində belə bir çalışma yerinə yetirildi: “Düşmən 2000 

əsgərlə hücuma keçmişdir. O, hücum zamanı canlı qüvvəsinin 50%-

ni itirdi. Qoşunlarımızın mövqeyinə 100 m qalmış əsgərlərimiz əks 

hücuma keçdi və düşmənin 30% əsgərini məhv etdi, qalanını isə 

əsir götürdü. Neçə düşmən əsgəri əsir alınmışdır?” 

Çalışmanın həllində əvvəlcə şərtlər və axtarılan məchul müəy-

yənləşdirildi: 

Hücumda məhv edildi – 50% 

Müdafiədə məhv edildi – 30% 

Düşmən əsgərlərinin sayı – 2000 nəfər 

Əsir alındı – x nəfər 

Sonra çalışma aşağıdakı mühakimələrlə həll olunur. Düşmən 

əsgərlərinin 50+30=80%-i məhv edilib, qalanı isə əsir götürülüb. 

Yəni, 100-80 = 20%-i əsir alınıb. Demək, 
 2000 – – –100 

           x – – –20 
 

Tənasübü quraq: 

100

20

2000

x
 ,  400

100

20
2000x   

Düşmənin 400 əsgəri əsir alınıb. 

Sonra hərbi rəhbər aşağıdakı çalışmalardan birini də analoji 

qaydada sinifdə həll etdirərək digər riyazi məzmunlu çalışmaları ev 

tapşırığı kimi verir: 

1. Motorlaşdırılmış piyada bölmələrin döyüş imkanlarını deyin. 
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2. Hücuma keçən 4 piyada qoşun manqasında əsgərlərin 

65%-i məhv edilmiş, qalanı isə əsir alınmışdır. Hər manqada 9 əsgə-

rin (manqa komandiri ilə birlikdə) olduğunu nəzərə alaraq, düşmən 

əsgərlərindən neçəsinin məhv edildiyini və əsir alındığını tapın. 

3. Müdafiə zamanı hücuma keçən düşmənin 5 tankı və 92 

əsgəri, əks hücum zamanı isə 3 tankı və 28 əsgəri məhv edildi. Bun-

lar düşmənin ümumi qüvvəsinin 32%-ni təşkil edirdi. Düşmən neçə 

tank və əsgərlə hücuma keçirdi? 

4. Piyadaların zəncirvari hücumu zamanı 12 əsgər 600 m mə-

safə qət etmişdir. Hücum zamanı əsgərlər arasındakı interval hərbi 

dərsdə öyrəndiyimiz məsafələrə uyğundur. Hücum nə qədər sahəni 

əhatə etmişdir? 

“Manqanın sıraları”nı (§ 3.6.) aydınlaşdırarkən isə aşağıdakı 

kimi çalışmalar sistemindən istifadə olunur: 

1. Şəxsi heyəti aşağıdakı koordinatlarla verilmiş bölmə hansı 

formada (yeriş və ya döyüş) dayanmışdır: K(1;3), P(0;2), BA(2;2), 

SN(0;1), A(2;1), AQ(0;0), QK(2;0), A(0;-1), S(2;-1). 

2. Piyadaların döyüş maşınları ilə hücumu koordinat müstəvi-

sində verilmişdir. Hücum ordinat oxu boyuncadır. Hücuma başla-

yan anda A və B maşınlarının vəziyyəti aşağıdakı koordinatlara uy-

ğundur: A(8,4; 4,5), B(5,9; -5,2). Hücum zamanı döyüş maşınları 

arasındakı məsafə nə qədərdir? 1,2 km hücumdan sonra döyüş 

maşınlarının koordinatları necədir? (miqyası 1:1000 qəbul etməli). 

3. Motorlaşdırılmış piyada qoşun bölməsi 125 m məsafədə 

düşmənin qabağını saxlayırdı. Müdafiənin dərinliyi isə onun uzun-

luğunun 1,6 hissəsinə bərabərdir. Müdafiənin dərinliyini metrlərlə 

göstərin və müdafiə zonasının sahəsini tapın. 

4. Topdan atılan mərmi düşmən tankına dəyəndən 5 saniyə 

sonra partlayışın səsi eşidildi. Səsin havada yayılma sürətinin 332 

m/san. olduğunu bilərək düşmən tanklarının hansı məsafədə yerləş-

diyini tapın. 

Hərbi rəhbər əvvəlcə motorlaşdırılmış piyada bölmələrin dö-

yüşdə və yerişdə düzülüş qaydalarını müvafiq plakatlardan istifadə 

edərək aydınlaşdırır. O, yerişdə düzülüş qaydasının sıra və cərgə; 



 198 

hücum zamanı isə düzülüş qaydasının zəncirvari formada olduğunu 

aydınlaşdırdıqdan sonra aşağıdakı müsahibəni aparır: Nöqtənin koor-

dinatları nəyə deyilir? (Müstəvidəki istənilən nöqtəyə koordinat 

oxları üzərində uyğun gələn bir cüt ədədə həmin nöqtənin koor-

dinatları deyilir). Müstəvidə nöqtənin koordinatları hansı ədədlər ola 

bilər? (Bütün həqiqi ədədlər çoxluğu). Koordinatlarına görə nöqtəni 

necə qurmaq olar? (Həmin ədədləri koordinat oxları üzərində qeyd 

edirik, sonra onlardan oxlara paralel düz xətlər keçiririk, düz xətlərin 

kəsişmə nöqtəsi koordinatları həmin ədədlər olan nöqtədir). 

İndi gəlin belə bir çalışmanı həll edək, – deyərək hərbi rəhbər 

1-ci çalışmanı oxuyur və onun həllinə başlayır. Əvvəlcə koordinat 

müstəvisi çəkilir və şagirdlərdən hərəsi müvafiq nöqtələrdən birini 

qurur. Nəticədə qrafikdən görünür ki, düzülüş dəstə ilə iki cərgə 

yeriş formasındadır. 

Sonra hərbi rəhbər döyüşdə düzülüş formasını izah edərək 

göstərir ki, PDM-lərin (piyadaların döyüş maşınlarının) iştirakı ilə 

hücum zamanı əsgərlər arasındakı intervallar 6-8 m (8-12 addım) 

olmalıdır. Əgər hücumda 9 nəfər iştirak edirsə, onda hücumun 

uzunluğu 63 m-ə qədər olur. PDM və ZTR-lərin (zirehli transpor-

tyorların) arasındakı məsafə isə 100 m-ə qədər olmalıdır. Əsas və 

ehtiyat mövqeləri olmaqla piyada bölmələr 100 m-ə qədər uzunluq-

da müdafiə zonası yarada bilir. Müdafiədə PDM (ZTR)-dən atəş 

açarkən onlar manqanın mövqeyindən 50 m arxada yerləşməlidir. 

Bu biliklərin şərhindən sonra hərbi rəhbər 2-ci çalışmanın 

həllinə hazırlıq məqsədilə aşağıdakı müsahibəni aparır: – Siz iki 

nöqtə arasındakı məsafənin hansı düsturla hesablandığını riyaziyyat 

kursundan bilirsiniz: 

  
2

12
2

12 )y(y)x(xxy   

Burada x1, y1, x2, y2, uyğun olaraq A (x1, y1) və B (x2, y2) 

nöqtələrinin koordinatlarıdır. Miqyasa görə, həqiqi məsafəni necə 

tapmaq lazımdır? (Koordinatlarda verilmiş ədədi miqyasın böyük rə-

qəminə vurmaq, sonra ölçü vahidini yuvarlaqlaşdırmaq lazımdır). 

Oxlara nəzərən, paralel köçürmədə koordinatlar necə dəyişir? (Əgər 

ordinat oxu boyunca paralel köçürmə gedirsə, nöqtələrin absisləri sa-
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bit qalır, ordinatları isə köçürmə əmsalı qədər dəyişir. Əgər absis oxu 

boyunca paralel köçürmə gedirsə, onda əməliyyat əksinə olacaqdır). 

Daha sonra hərbi rəhbər 2-ci çalışmanı oxuyur, onun həllini şa-

girdlərə tapşırır. Hərbi rəhbərin özü isə partalararası gəzinərək mək-

təblilərin fəaliyyətinə nəzarət edir, lazım gəldikdə onlara istiqamət 

verir. Nəticə etibarilə o, çalışmanın düzgün həllini belə qəbul edir: 

Verilir:  A (x1, y1) = A (8,4; 4,5) 

B (x2, y2) = B (5,9; -5,2) 

?,  ,?AB   A1=?, B1=? 

    
2

AB

2

AB yyxxABd  

  22
)5,42,5(4,89,5  34,100 10sm  

Miqyas vahidi 1:1000 olduğundan PDM-lərin arasındakı mə-

safə 10∙1000 sm = 100 m-dir. 

1,2 km = 1,2∙10
5
sm 

Bu məsafə koordinatlar oxunun 1,2∙10
5 

: 10
3 

= 1,2∙10
2
 = 120 

bölgüsünə uyğundur. Deməli, 

A1 = A1 (8,4; 4,5+120) = A1 (8,4; 124,5) 

B1 = B1 (5,9; -5,2+120) = B1 (8,4; 114,8) 

Digər çalışmaların isə ev tapşırığı kimi verilməsi məsləhətdir. 

“Tanklar və zirehli maşınlarla mübarizə üsulları” nın öyrədil-

məsi zamanı tankların və zirehli maşınların zəif yerlərini, onlarla 

mübarizə üsullarını şagirdlərə çatdırdıqdan sonra hərbi rəhbər aşağı-

dakı suallarla sinfə müraciət edir: “Rusiyanın tank əleyhinə raket 

kompleksi ondan 1300 metr məsafədə olan düşmən tankını məhv 

edə bilərmi? (Bəli, çünki həmin raketlər düşmənin 1000- 1500m 

məsafədə yerləşən istənilən müasir tankını deşir). PDM-in top gül-

ləsi və tankvuran əl qranatomyotu hansı məsafələrdə düşmən tankı-

nı və zirehli transportyorunu məhv edər? (PDM-in top gülləsi 1300 

metrə qədər, tankvuran əl qranatomyotu isə 100-300 m məsafələrdə 

düşmənin istənilən tankını və zirehli maşınını deşə bilər)”. 

Sonra belə bir çalışmanın həllinə keçilir: Almaniyanın “Leo-

pard” IAZ tankı ən böyük (65 km/saat) sürətlə irəliləyirdi. Xən-

dəkdə gizlədilmiş tankvuran raket kompleksindəki müşahidə cihaz-
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larının köməyilə müəyyən edildi ki, həmin anda tankdan kompleksə 

qədər olan məsafə 6000m-dir. Kompleksin daha səmərəli atəş 

məsafəsinin 1000-1500m olduğunu bilərək, tankın nə vaxt səmərəli 

atəş zonasına daxil olacağını tapın. 

Əvvəlcə tankın neçə km-dən sonra səmərəli atəş zonasına 

daxil olacağı tapılır: 6000 – 1500 = 4500 m. “Leopard” IAZ tankı 

isə 65 km/saat sürətlə irəliləyir. Onda t = 4500 m : 65km/saat = 

4,5km : 65km/saat = 4,2 ≈ 5dəq (maneələri nəzərə almaqla). De-

mək, tank 5 dəqiqədən sonra tankvuran raket kompleksi üçün ən əl-

verişli atəş zonasına daxil olacaqdır. 

Müstəqil həll etmək üçün şagirdlərə aşağıdakı çalışmalar verilir: 

1. Avtomatdan (yaxud pulemyotdan) atılan güllələrin 3%-i 

tankın müşahidə cihazını sıradan çıxararaq onu “kor” vəziyyətinə 

sala bilər. Avtomatın güllə ehtiyatını nəzərə alaraq, neçə güllənin 

hədəfə dəyə biləcəyi ehtimalını tapın. 

2. Düşmən tankı saatda 60 km sürətlə irəliləyirdi. Xəndəkdə 

gizlədilmiş TƏRK (tank əleyhinə raket kompleksi) kompleksindəki 

müşahidə cihazlarının köməyilə müəyyən olundu ki, həmin anda 

tank TƏRK-dən 6500 m məsafədədir. Kompleksin daha səmərəli 

atəş məsafəsinin 1000-1500 m olduğunu bilərək, tankın nə vaxt 

səmərəli atəş zonasına daxil olacağını tapın. 

3. Piyadaların döyüş maşınının (PDM) topu və tankvuran əl 

qranatomyotu hansı məsafələrdə düşmən tankını və zirehli transpor-

tyorunu məhv edə bilər? 

“Havadan hücum vasitələrinə qarşı mübarizə” üsullarının 

öyrədilməsi prosesində isə hərbi rəhbər əvvəlcə təyyarələrlə əməliy-

yat taktikası və döyüş xüsusiyyətləri haqqında şifahi məlumat verir. 

Bu zaman Rusiyanın, ABŞ-ın, Almaniyanın, Fransanın və Böyük 

Britaniyanın müasir təyyarələrinin və vertolyotlarının əsas döyüş 

xüsusiyyətlərini göstərmək lazımdır. Bunu nəzərə alaraq, hərbi rəh-

bər qeyd edə bilər ki, ABŞ-ın F-4E “Fantom-2” təyyarəsi 2 nəfər 

şəxsi heyətdən ibarətdir. Bu təyyarənin havada maksimum sürəti 

2300 km/saat, yerdəki ən böyük sürəti isə 1400 km/saat-dır; bir də-

fəyə 4000 km məsafə uça bilir, 18000 m hündürlüyə qalxır, 7250 kq 
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bomba, 18 idarə olunan və 285 idarə olunmayan aviasiya raketi 

götürür. 1 ədəd 20 mm kalibrlik aviasiya topu vardır. Təyyarə yük-

sək manevr etmə və müxtəlif variantlarda əməliyyatlar aparmaq 

qabiliyyətinə malikdir. Hərbi rəhbər analoji qaydada ABŞ-ın F-IIIE 

təyyarəsi və AH-IG “Xyu Kobra” vertolyotu, Böyük Britaniyanın 

“Xarrier” GP-3 təyyarəsi və WG-13 “Links” vertolyotu, Alma-

niyanın B0 – 105P vertolyotu və s. haqqında məlumatlar verdikdən 

sonra, onların tanınma nişanlarını və əməliyyat xüsusiyyətlərini 

aydınlaşdırır, sonra isə belə bir çalışmanın həllinə başlayır: 

“Böyük Britaniyanın “Yaquar” qırıcı təyyarəsi x – y + 4 = 0 

düz xətti boyunca yerdəki hədəfə doğru şığıyırdı. Lokatorların 

köməyilə müəyyənləşdirildi və təyyarə 6x + y – 18 = 0 düz xətti 

boyunca atılan zenit topunun gülləsi ilə məhv edildi. Təyyarə hansı 

hündürlükdə vurulmuşdur? (Miqyas 1: 10000 sm-dir)” 

Çalışmanın həllində hərbi rəhbər əvvəlcə şagirdlərə təyyarə-

nin vurulma nöqtəsinin koordinatlarını tapdırır. Bunun üçün sistem 

tənlik qurulur: 









018y6x

04yx
 

Tənlik cəbri toplama üsulu ilə həll edilir: 










018y6x

04yx
 

x + 6x + 4 – 18 = 0; 7x = 14; x = 2. 

y = x + 4 = 2 + 4 = 6; y = 6. 

Demək, təyyarə koordinat müstəvisindəki B(2;6) nöqtəsində 

vurulmuşdur. Bu nöqtənin ordinatı isə təyyarənin vurulma hündür-

lüyünü göstərir. Miqyasın köməyilə həmin hündürlük tapılır: 

h = 10000y = 10000∙6 = 60000 = 600m. 

Demək, “Yaquar” təyyarəsi zenit topu ilə 600m hündürlükdə 

vurulmuşdur. 

Çalışmanın həllindən sonra hərbi rəhbər məlumat verir ki, 

müasir döyüşlərdə qalib gəlmək üçün belə çalışmaların həllini bil-

mək Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarımızın əsgərləri üçün ən 
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vacib şərtdir. Sonra o, aşağıdakı çalışmaları evdə həll etməyi şagird-

lərə tapşırır: 

1. A(-6;4), B(-2;3), C(0;8), D(4;7), E(6;0), F(4;-3), K(-6;-3) 

nöqtələrini koordinat müstəvisində qurun və onları düz xətt 

parçaları ilə birləşdirin. Mərkəzləri T(-3;0) nöqtəsində və radiusları 

1; 1,5; 2 sm olan üç konsentrik çevrə çəkin. Alınan fiqur hansı 

ölkənin təyyarələrinin tanınma nişanıdır? 

2. Qabaqlama məsafəsi 2 km olmaqla 2000 km/saat sürətlə 

uçan ABŞ təyyarəsi bir idərəolunan aviasiya raketi vasitəsilə vurul-

muşdur. Raketin sürəti 12000 km/saat olarsa, təyyarə hansı hün-

dürlükdən uçurmuş? 

3. Havadan hücum vasitələrinə atəş açan zaman qabaqlama 

məsafəsinin nə üçün S=Vhts düsturu ilə müəyyən edildiyini əsaslan-

dırın. Burada Vh – hərəkət edən hədəfin sürəti (m/san), ts – güllənin 

hədəfə qədər olan uçuş müddətidir (san). 

4. Nə üçün uzaqlığı 500 m-ə qədər olan qırıcı təyyarəyə atəş 

açarkən qabaqlama məsafəsi 60-80 m olmalıdır? 

Növbəti məşğələdə ev tapşırıqlarının yoxlanması məsləhətdir. 

Bu zaman aşağıdakı həll üsullarını çalışmaların düzgün yerinə yeti-

rilməsi kimi qəbul etmək mümkündür: 
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1. Qrafikdən aydın görünür ki, bu siluetlər Böyük Britani-

yanın və Fransanın qırıcı-bombardmançı təyyarələrinin tanınma ni-

şanlarıdır. 

2.           Vt = 2000 km/saat 

St = 2 km 

Vr = 12000 km/saat 

Sr = ? 

t

t

r

r

V

S

V

S
  12km

V

SV
S

t

tr
r   

3. Avtomatdan atılan güllə ts saniyədən sonra nəzərdə tutulan 

nöqtəyə çatır. Bu müddət ərzində təyyarə də həmin nöqtədə 

olmalıdır. Təyyarənin sürəti Vh olduğundan təyyarə hədəf nöqtə-

sindən S = Vhts məsafədə olarkən atəş açmaq lazımdır ki, həm güllə, 

həm də təyyarə eyni bir ts müddətinə həmin nöqtəyə çatsınlar. İsti-

fadə etdiyimiz S = Vt düsturu isə sürətin, yolun və zamanın asılılıq 

düsturudur. 

4. Çünki təyyarə 60-80m məsafəni keçmə müddətində güllələr 

də 500m məsafəni keçəcək və onlar nəzərdə tutulan nöqtədə toqqu-

şacaqlar. 

Ümumiyyətlə, taktiki hazırlıq məşğələlərində çalışmalardan 

bu qaydada istifadə etdikdə şagirdlər tayyarələrin tanınma nişan-

larının tərkib hissələrini, onların hansı həndəsi fiqurlardan ibarət 

olduğunu və koordinat müstəvisi üzərinə köçürülməsini, həmçinin 

digər xarici ölkələrin tanınma nişanlarını, hərbi işlərdə riyazi hesab-

lamaların yeni tətbiq imkanlarını, aviasiya və hava hücumundan 

müdafiə vasitələrindəki ilkin riyazi hesablamaları və s. daha də-

rindən və şüurlu şəkildə mənimsəyirlər. 

 

b) “Taktiki hazırlıq” məĢğələlərinə aid fizika və riyazi 

məzmunlu hərbi çalıĢma nümunələri 

1. Motorlaşdırılmış piyada bölmələrin (MPB) döyüş imkan-

larını deyin. 

2. MPB-nin yeriş və döyüş qaydasını (formasını) qrafların 

köməyilə göstərin. 
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3. Aşağıdakı koordinatlarla verilmiş bölmə hansı formada 

(yeriş və ya döyüş) dayanmışdır: K(1;3), P(0;2), BA(2;2), SN(0;1), 

A(2;1), AQ(0;0), QK(2,0), A(0;-1), S(2;-1)? 

4. a) Hücuma keçən 4 düşmən manqasında (bölməsində) 

əsgərlərin 65%-i məhv edilmiş, qalanı isə əsir alınmışdır. Hər manqa-

da 9 əsgərin (komandirlə birlikdə) olduğunu nəzərə alaraq, düşmən 

əsgərlərindən neçəsinin məhv edildiyini və əsir alındığını tapın. 

b) Düşmən 2000 əsgərlə hücuma keçmişdir. O, hücum zamanı 

canlı qüvvəsinin 50%-ni itirdi. Qoşunlarımızın mövqeyinə 100m qal-

mış əsgərlərimiz əks hücuma keçdi və düşmənin daha 30% əsgərini 

məhv etdi və qalanını əsir aldı. Neçə düşmən əsgəri əsir alınmışdır? 

5. Batalyonun hücumu zamanı düşmənin 3 tankı və 28 əsgəri, 

müdafiəyə keçdikdən sonra isə 5 tankı və 92 əsgəri məhv edildi. 

Bunlar düşmənin ümumi qüvvəsinin 32%-ni təşkil edirdi. Düşmən 

neçə tank və əsgərlə hücuma keçirdi? 

6. Məlumdur ki, müdafiə zamanı bir nəfərlik xəndəklərin ara-

sındakı məsafə 10 m, ikinəfərlik xəndəklərin arasındakı məsafə isə 

20m olmalıdır. Müdafiə üçün 21 birnəfərlik, 10 ikinəfərlik xəndək 

planlaşdırılmışdır. Müdafiə zonasının uzunluğu nə qədər nəzərdə 

tutulur? 

7. Piyadaların zəncirvari hücumu zamanı əsgərlərin arasındakı 

məsafə 6-8 metrdir (8-12 addım). Hücum zamanı 12 əsgər 600 metr 

məsafə qət etmişlər. Hücum nə qədər sahəni əhatə etmişdir? 

8. Piyadaların döyüş maşınları ilə hücumu koordinat müstəvisin-

də verilmişdir. Hücum ordinat oxu boyuncadır. Hücuma başlayan anda 

A və B maşınlarının vəziyyəti aşağıdakı koordinatlara uyğundur: 

A (8,4; 4,5;); B (5,9; -5,2) 

a) hücum zamanı döyüş maşınlarının arasındakı məsafəni 

tapın. 

b) 1,2 km hücumdan sonra döyüş maşınlarının koordinatlarını 

müəyyənləşdirin. Miqyas: 1:10000 qəbul etməli. 

9. Düşmən tankı saatda 60 km sürətlə irəliləyirdi. Xəndəkdə 

gizlədilmiş tank əleyhinə raket kompleksindəki (TƏRK) müşahidə 

cihazlarının köməyilə aşkara çıxarıldı ki, həmin anda tank TƏRK-
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dən 6500 metr məsafədədir. Kompleksin daha səmərəli atəş məsa-

fəsinin 1000-1500 m olduğunu bilərək tankın nə vaxt səmərəli atəş 

zonasına daxil olacağını tapın. 

10. Avtomatdan (yaxud pulemyotdan) atılan güllələrin 3%-i 

tankın müşahidə cihazını sıradan çıxararaq onu “kor” vəziyyətinə 

sala bilər. Avtomatın güllə ehtiyatını nəzərə alaraq neçə güllənin 

hədəfə dəyə biləcəyini müəyyənləşdirin. 

11. Topdan mərmi atılandan təxminən 5 saniyə sonra düşmən 

tankının partlayış səsi eşidildi. Səsin yayılma sürətinin 332 m/san 

olduğunu bilərək tankın topdan neçə metr aralı olduğunu tapın. 

12. Taqım müdafiə zamanı 125 m məsafədə düşmənin qabağı-

nı saxlayırdı. Müdafiənin dərinliyinin isə 200 m olduğunu bilərək 

müdafiə zonasının sahəsini müəyyənləşdirin. 

13. Motoatıcı piyada qoşun bölməsi 125 m məsafədə düşmə-

nin qabağını saxlayırdı. Müdafiənin dərinliyi isə onun uzunluğunun 

1,6 hissəsinə bərabərdir. Müdafiənin dərinliyini metrlərlə göstərin 

və müdafiə zonasının sahəsini tapın. 

14. Təkadamlıq səngərlərin arasındakı məsafənin 10 m, iki-

adamlıq səngərlərin arasındakı məsafənin isə 20 m olduğunu bilərək 

173 metr uzunluğunda ərazidə müdafiə üçün neçə səngər qazmaq la-

zımdır? (təkadamlıq səngərin eni 1 m, ikiadamlıq səngərin eni 1,5 m-

dir). 

15. Düşmənin müdafiəyə keçən 16 batareyasının 45%-i top 

atəşindən, 19%-i isə ikinci mövqeyə keçmə mərhələsində məhv 

edildi. Bir batareyada 6 bölmənin və hər bölmədə 11 adamın oldu-

ğunu nəzərə alaraq neçə əsgərin məhv edildiyini müəyyənləşdirin. 

16. TƏRK 1300 m məsafədə olan düşmən tankını məhv edə 

bilərmi? 

17. Piyadaların döyüş maşınının (PDM-in) topu və tank 

əleyhinə əl qumbarası hansı məsafələrdə düşmən tankını və digər 

zirehli transportyorunu məhv edə bilər? 

18. Kütləsi 1070 q olan tank əleyhinə əl qumbarasını iki-üç 

dəfə tankın maketinə atın. Tankın maketi 15-20 m məsafədə yerləş-

dirilsin. 
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19. Nə üçün havadan hücum vasitələrinə avtomatdan atəş 

açmaq üçün ən əlverişli məsafə 500-600 metrdir? Nə üçün atəş 

vaxtı nişangah 3 (üç) və ya “П” vəziyyətinə qoyulur? 

20. Kalaşnikov avtomatından hədəfi qabaqlama üsulu ilə atılan 

güllələr 0,8 saniyədən sonra 280 m/san sürətilə hərəkət edən düşmən 

təyyarəsinə dəymişdir. Qabaqlama məsafəsi nə qədər olmuşdur? 

21. Qırıcı təyyarə 200 m/san sürətlə hərəkət etdikdə ona avto-

matlardan hansı üsulla (qabaqlama və ya müşayiətedici) atəş açmaq 

lazımdır? Nə üçün? 

22. 2000 km/saat sürətlə hərəkət edən qırıcı təyyarə əl pulem-

yotu ilə atəş açılandan 4 san. sonra məhv edilmişdir. Qabaqlama 

məsafəsi nə qədərdir? 

23. Əgər təyyarənin sürəti dəqiq məlum deyilsə, onda necə 

atəş açmalı və qabaqlama məsafəsi nə qədər olmalıdır? 

24. Müşahidə sektoru neçə zonaya bölünür və bu zonalar han-

sı məsafələrdə yerləşməlidir? (Yaxın zonanın uzunluğu 400-500 m, 

orta zonanınkı – 100 m-dək, uzaq zonanınkı isə görünüş dairəsinin 

hüdudunadək olur). 

25. “Oriyentir 4”, sağa 35, irəliyə 100, səngərdə –“tank” – de-

yərək müşahidəçi əsgər baş gizirə məlumat verir. O, bununla nə de-

mək istəyir? İzah edin. 

26. “Oriyentir 2”-dən 120 m sol tərəfdə və müşahidəçi əsgərin 

dayanma istiqamətində PDM görünürdü. Oriyentir 2-yə qədər olan 

məsafə 450 m-dir. PDM müşahidəçi əsgərdən neçə metr aralıdır? 

27. “Tək bitmiş ağaca nəzərən hədəfin (düşmən pulemyotunun) 

vəziyyətini müəyyənləşdirin və dəftərinizdə qeyd edin” (58, s.89). 

28. Müşahidə nöqtəsindən 900 m uzaqlıqda dağılmış bina, bu 

binadan sağ tərəfdə düşmənin dayaq məntəqəsi yerləşir. Əgər qolun 

tam açılması şərti ilə baş barmaq dağılmış bina ilə düşmənin dayaq 

məntəqəsi arasındakı məsafəni örtsə, onda müşahidə nöqtəsindən 

dayaq məntəqəsinə qədər olan məsafə nə qədərdir? 

29. “Paraşütçü zülmət qaranlıqda bataqlıq bir rayonda (D nöq-

təsində) yerə endi. Projektorların a və b şüaları və onların kəsişdiyi 

D nöqtəsi C məntəqəsindən görünmürsə, həmin məntəqədən qalxan 
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vertolyot paraşutçunun dalınca hansı istiqamətdə uçmalıdır?” (88, 

s.19-23). 

30. “Paraşütçü paraşütünü açmadan 4 san. enirdi. O, birinci 

saniyədə 4,9m, hər sonrakı saniyədə isə əvvəlkindən 9,8 m çox 

enirdi. Paraşütçü 4 saniyədə neçə metr enmişdir?” (89). 

31. Sualtı qayığın suyun üstü ilə hərəkət vaxtı suyun altı ilə 

hərəkət vaxtından 20 dəfə azdır. Sualtı qayıq suyun altında suyun 

üstündə olduğundan 57 saat çox qalarsa, onun suyun üstündə nə 

qədər olduğunu tapın. 

32. “Sualtı qayıq suyun altı ilə suyun üstü ilə getdiyinə nis-

bətən 17 dəfə artıq məsafə getdi. Sualtı qayıq suyun üstü ilə suyun 

altı ilə getdiyi məsafədən 320 km az məsafə gedərsə, suyun altı ilə 

neçə kilometr yol getmişdir?” (89, s.201). 

33. Küləyin təsiri altında paraşütçü y = -1,5x düz xətti boyun-

ca yerə enirdi. 2x - y + 10 = 0 düz xətti boyunca Kalaşnikov avto-

matından atılan güllə paraşütçü əsgərə dəymişdir. Paraşütçü hansı 

nöqtədə vurulmuşdur? 

34. 2x - 5y + 10 = 0 düz xətti boyunca hərəkət edən təyyarə 

2x + y - 14 = 0 düz xətti boyunca atılan əl pulemyotunun gülləsin-

dən məhv edildi. Pulemyotdan atəş açılan zaman təyyarə A(1;1,6) 

nöqtəsində olmuşdursa, qabaqlama məsafəsi neçə metr götürül-

müşdür? (Miqyas 1:10000 sm-dir.) 

35. TM-57 markalı tank əleyhinə minanın gücü neçə nyuton-

dur? 

36. Tank və piyada əleyhinə olan minaların taktiki-texniki 

xüsusiyyətlərini söyləyin. 

37. PMN markalı mınanın diametri 110 mm, hündürlüyü 53 

mm-dir. Onun həcmini tapın. 

38. Daxili ölçüsü 150×70×35 sm
3
 olan yeşiyə neçə PMN mar-

kalı mina yerləşdirmək mümkündür? Əgər yeşiyin çəkisi 3,5 kq 

olarsa, minaların yeşiklə birlikdə çəkisi nə qədərdir? 

39. Əgər bir ədəd PMD-6 və 2 ədəd POMZ-2M minaları eyni 

zamanda partlasa, onların ümumi gücü nə qədər ola bilər? Ümumi 

gücü nyutonlarla ifadə etməli. 
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40. Əgər 3 ədəd PMD-6 və 7 ədəd TM-62 mina eyni zamanda 

partlasa neçə nyutonluq partlayış əmələ gələr? 

41. TM-62 minasında partlayıcının çəkisi onun ümumi çəkisi-

nin neçə faizini təşkil edir? 

42. 1 kv km sahədə piyadaları tam məhv etmək üçün neçə 

POMZ-2M minası yerləşdirilməlidir? 

43. Bir POMZ-2M minası nə qədər sahədə canlı qüvvəni 

məhv edə bilər? 

44. Tank əleyhinə minalar necə maskirovkalanır? Dəqiq ölçü-

lərlə göstərin. 

45. Hərbi bölmə müdafiəyə keçərkən dərinliyi 1,5m eni 0,6m 

olan səngər qazdı. Səngərdən çıxarılan ümumi torpağın həcmi 3,6 

m
3
 idi. Səngərin uzunluğu nə qədər olmuşdur? 

46. Nə üçün ayaq üstə dayanaraq atəş açmaq üçün qazılan 

səngərin dərinliyi 110 sm olur? 

47. Çömələrək atəş açmaq üçün səngərin dərinliyi nə qədər 

olmalıdır? 

48. Səngərin quruluşunu və ölçülərini deyin. Onun əsas üstün 

cəhədlərini göstərin. 

49. Tank əleyhinə minalanmış sahə necə düzəldilir? Minalar 

düzülərkən sıralar və cərgələr arasındakı məsafələr nə qədər olur? 

50. Tank əleyhinə minalanmış ərazinin ümumi dərinliyi 100 

m-dir. Müəyyənləşdirildi ki, burada 4 cərgə və hər cərgədə 17 mina 

basdırılmışdır. Cərgələr arasındakı məsafəni və minalanmış ərazinin 

sahəsini tapın. 

51. Piyada əleyhinə minalanmış ərazinin ölçülərini deyin və 

sxematik təsvir edin. 

52. 80-100 m-lik məsafəlik ərazidə sıçrayışlarla hərəkət edin 

(başlanğıc vəziyyət – avtomatla uzanmış halda). 

53. Sürünərək 10 m-lik məsafədə ərazini keçin (başlanğıc 

vəziyyət – “Remendə” vəziyyətində avtomatla dayanma). 

54. Sıçrayışlarla hərəkətdə dayanmalar arasındakı məsafə ne-

çə metr olmalıdır və bu məsafələr hansı amillərdən asılıdır? 
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55. Düşmənin hücumu zamanı səngərlərdə gizlənərək onlara 

əl qumbaraları atmağın qaydalarını göstərin (əl qumbaraları 

çantadadır və xəndəyə qədər olan məsafə 40-50 m-dir). 

56. Uzanaraq atəş açmaq üçün lazım olan bir nəfərlik səngərin 

çertyojunu çəkin və çertyojun elementlərini aydınlaşdırın. 

57. Bir nəfərlik səngərə su dolmuşdur. Çertyojdan (çalışma 

56-dakı) istifadə edərək ora dolan suyun miqdarını tapın. 

58. Səyyahların Bakı şəhərindən 180
0 

azimutla 5661 km-lik 

məsafəni qət edərkən çatacaqları nöqtənin coğrafi koordinatlarını 

müəyyənləşdirin: 

a) 40
0
 şm.en.1

0
q.u b) 40

0
şm.en 101

0
ş.u 

c) 51
0 

c.en 50
0
 ş.u d) 11

0
 c.en 50

0 
ş.u 

e) 11
0
 c.en 50

0
 q.u (“Abituriyent” jurn. №4, 1996, s. 43). 

Təqdim olunan çalışmalar fizika, riyaziyyat və coğrafiya üzrə 

məktəblilərin qazandıqları bilikləri praktik şəkildə necə tətbiq etdik-

lərini yoxlamaqdan daha çox onları hərbi anlayışlara, hərbi iş üzrə 

bacarıqlara yiyələndirmək məqsədi daşıyır. Bundan başqa, təklif 

olunan çalışmalar sistemi gələcək əsgərlərin taktiki hazırlığının 

daha uğurla həyata keçirilməsinə doğru istiqamətlənir. Bütün bunla-

rı çalışmaların məzmunundan da görmək mümkündür. Söhbət mo-

toatıcı piyada bölmələrin döyüş imkanlarından, əsgərlərin hücu-

mundan, əməliyyatların uğurlu keçirilməsindən, düşmən tankı və 

qırıcı təyyarələri ilə mübarizədən, topdan atılan mərminin hədəfə 

dəyməsi imkanından, əl qumbaralarının səmərəli istifadəsindən, pa-

raşütçünün, sualtı qayığın hərəkətindən, minalardan istifadədən və 

s. gedir ki, bütün bunlar, müvafiq ümumtəhsil fənləri üzrə sadəcə, 

çalışmaların yerinə yetirilməsi, biliklərin praktik tətbiqinin yoxlan-

ması məqsədindən daha çox hərbi hazırlıq məqsədi daşıyır. 
 

c) “Taktiki hazırlıq” üzrə çalıĢmaların həllinə aid meto-

dik göstəriĢlər 

№1. Motorlaşdırılmış piyada bölmələrin döyüş imkanları 

onların miqdarından və keyfiyyətindən, şəxsi heyətin döyüş hazırlı-

ğından, siyasi-mənəvi vəziyyətindən, silahlarından və texnikasın-

dan, komandirlərin döyüşü idarəetmə bacarığından, bölmə və hissə-
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lərin strukturundan, maddi təminatından asılıdır. Bu bölmələrin dö-

yüş imkanları onların atəş gücü və manevrləri ilə xarakterizə olunur. 

№2. 

Burada, K – bölmə komandiri, P – pulemyotçu, BA – baş 

atıcı, BN – baş nişanlayıcı – operator, A – atıcı, AQ – atıcı-qrano-

tomyotçu, AK- atıcı-qranotomyotçunun köməkçisi, S – sürücü. 

№3.  K(1;3), P(0;2), BA(2;2), BN(0;1), 

A(2;1), AQ(0;0), QK(2;0), A(0;-1), S(2;-1)
 

Qrafikdən görünür ki, düzülüş yeriş qaydasındadır. 

№4. a) Hər manqada 9 əsgər olmaqla 4 manqada 9×4=36 əs-

gər olacaq. Bunun 65%-i məhv edilmişdir. Yəni, 
100

6536 
=23 nəfər 

öldürülmüş, 13(36-23=13) nəfər əsir alınmışdır. 

b) Düşmən əsgərlərinin 50%-i onun hücumu, 30%-i isə bizim 

əsgərlərin hücumu zamanı məhv edilib, yəni 50+30=80% düşmən 

əsgəri öldürülüb. Yerdə qalanlar isə, yəni 20%-i (100 – 80 = 20%) 

əsir alınanlardır. Faizə görə ədədi tapmaq qaydasına əsasən 

100

202000 
 = 400 nəfər. 

Demək, düşmənin 400 əsgəri əsir alınmışdır. 

№5. Əvvəl düşmənin cəmi neçə tankı və əsgərinin məhv 

edildiyini tapmaq lazımdır: 

Döyüş qaydası 

K 

P BA 

BN A 

AQ QK 

A S 

A P K BA QK AQ 

NO 

MS 

Yeriş qaydası 
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3+5 = 8 tank, 28+92 = 120 əsgər. 

Düşmənin 8 tankı və 120 əsgəri məhv edilib. Şərtə görə, bu 

onun qüvvəsinin 32%-ni təşkil edir. Onda, tənasüb qurmaq yolu ilə 

düşmənin ümumi qüvvəsini tapa bilərik. Tankın sayını x və 

piyadaların sayını y ilə göstərək: 

 
328

100



x
   

32120

100



y
 

 
8

x
 = 

32

100
   

120

y
 = 

32

100
 

 x = 
32

1008 
 = 25   y = 

32

100120 
 = 375 

 x = 25 tank,    y = 375 əsgər. 

Deməli, düşmən 25 tank və 375 əsgərlə hücuma keçmişdir. 

 

№6. 10 ∙ 21 + 20 ∙ 10 = 10 ∙ 41 = 410 m 

Müdafiə zonasının uzunluğu 410 m-dir. 

№7. Piyadaların zəncirvari hücumu zamanı əsgərlərin 

arasındakı məsafəni orta qiymətlə götürək:
2

86 
 = 7m. İndi hücum 

zamanı hücum sahəsinin uzunluğunu tapmaq olar: 7 ∙ 12 = 84 m. 

Hücumun dərinliyi 600 m olduğundan 

S = 84 ∙ 600 = 50400 m
2
 

Hücum 50400 m
2
 sahəni əhatə edib. 

№8. A(8,4; 4,5), B(5,9; -5,2) 

D= AB = 22 )()( ABAB yyxx  = 

22 )5,42,5()4,89,5(  = 

= 09,9425,6  = 34,100  ≈ 100 =10 

Miqyas vahidi 1:10000 olduğundan piyadaların döyüş maşın-

ları arasındakı məsafəni (ℓ-i) tapa bilərik: 

ℓ = 10 ∙10000 = 100000 sm = 1000m = 1 km. 

b) 1,2 km-i sm-lərlə ifadə edək: 1,2 ∙ 100000 = 120000 sm. 
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Bu məsafə ordinat oxunun 120000:10000=12 bölgüsünə uy-

ğundur. Demək, A və B nöqtələrinin hər ikisi ordinat oxu boyunca 

12 bölgü yuxarı qalxacaqdır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A1 = A1(8,4; 4,5+12) = A1 (8,4; 16,5) 

B1 = B1(5,9; -5,2+12) = B1(5,9; 6,8) 

№9. Tankın neçə km-dən sonra səmərəli atəş zonasına daxil 

olacağını tapaq: 6500 – 1500 = 5000 m = 5 km. 

Şərtə görə, tank 60km/saat sürətlə irəliləyir. Onda 

5 km : 60 km/saat = (5/60) ∙ 60 dəq = 5 dəq. 

Deməli, tank 5 dəqiqədən sonra TƏRK üçün əlverişli atəş 

zonasına daxil olacaqdır. 

№10. Məlumdur ki, avtomatın bir dolu darağı 30 patron tutur. 

Əgər güllələrin 3%-nin hədəfə dəymək imkanı varsa (söhbət tankın 

müşahidə cihazından gedir), onda 
100

330 
= 0,9 ≈ 1 patron tankın 

müşahidə cihazını sıradan çıxarıb, onu “kor” vəziyyətinə sala bilər. 

№11. Topdan atılan mərmi 280 m/san sürətilə hərəkət 

etdiyindən mərmi ilə səsin birgə orta sürəti 

300
2

600

2

320280



m/san 

Şəkil 26. 

y 

A 

x 

B 

0 



 213 

olar. Şərtə görə, tankın partlayış səsi atımdan 5san. sonra eşidilib. 

Onda tank topdan 300 m/san ∙5 san = 1500 m = 1,5 km məsafədə 

olmuşdur. 

№12. Görünür ki, müdafiə sahəsi düzbucaqlı şəklindədir. 

Düzbucaqlının sahəsi isə onun eni ilə uzunluğunun hasilinə bərabər-

dir. Düzbucaqlının eni 125m, uzunluğu 200 m olduğundan 

S = a∙b = 125∙200 = 25000 m
2
 

S = 25000 m
2
 

№13. Müdafiənin uzunluğunu l, dərinliyini h ilə işarə edək. 

Onda h = 1,6 ∙ l = 1,6∙125 = 200 m. Demək, müdafiənin dərinliyi 

200 m-dir 

S = lh = 125∙200 = 25000 m
2 

Müdafiə zonasının sahəsi 25000 m
2
-dir. 

№14. Təkadamlıq səngərlərin arasındakı məsafə səngərin eni 

ilə birlikdə 11m (10+1=11m), ikiadamlıq səngərlərin eni ilə birlikdə 

aralarındakı məsafə 21,5m (20+1,5=21,5m) olacaq. İkiadamlıq sən-

gərlərin sayını x ilə, bir nəfərlik səngərlərin sayını isə y ilə işarə 

edək. Onda şərtə görə, 

 21,5x + 11y = 173; y = 
11

5,21173 x
 

Bu funksiyada x arqumenti 0-dan 8-ə kimi bütün tam ədədləri 

ala bilər. Əks halda, yəni x dəyişəni 8-dən böyük qiymətlər aldıqda, 

iki nəfərlik səngərlərin uzunluğu 176 metrdən böyük olur ki, bu da 

şərtə ziddir. Alınan bu funksiyada x-ə 0-dan 8-ə kimi tam ədədləri 

verib y-in tam qiymətlərini tapaq. Burada yalnız x=6 qiymətində 

y=4 tam qiymətini alır. Deməli, 173 m uzunluğu olan sahədə 

müdafiə üçün 6 iki nəfərlik və 4 bir nəfərlik səngər qazmaq 

mümkündür. 

№15. Əvvəl ABŞ-ın cəmi neçə faiz əsgərinin məhv edildiyini 

tapaq: 

45% + 19% = 64% 

16 batareyanın hər birində 6 bölmə, hər bölmədə 11 əsgər 

olduğundan onun 16∙6∙11=1056 əsgəri olur. İndi tənasüb qurmaq 

mümkündür: 
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64

1001056





x
 

100

64

1056


x
 

x = 
100

641056
 = 675,84 ≈ 676 

Deməli, ABŞ-ın müdafiəyə keçən əsgərlərindən 676 nəfəri 

məhv edilmişdir. 

№16. Bəli, çünki TƏRK-dən atılan raketlər düşmənin 1000- 

1500 m məsafədə yerləşən istənilən müasir tankını deşə bilir. 

№17. PDM 1300m-ə qədər, TƏƏQ isə 100-300m məsafələrdə 

düşmənin döyüş maşınını məhv edə bilir. 

№18. Praktik çalışma kimi yerinə yetirməli. 

№19. Bu məsafədə güllənin kinetik enerjisi elə olur ki, o, 

təyyarəni deşə bilir. Daha yüksək hündürlükdə isə güllə təyyarəni 

deşə bilmir. Ona görə də belə halda atəş açmağın mənası yoxdur. 

Hişangah 3(üç) və ya “П” vəziyyətinə qoyulur, ona görə ki, 500-

600 m məsafələrə dəqiq atəş açmaq mümkün olsun. 

№20. Qabaqlama məsafəsinin S = Vh∙ts düsturu ilə hesablan-

dığını bilərək çalışmanı həll etmək olar: 

S = Vh∙ ts = 280 m/san ∙ 0,8 san = 240m. 

S = 240m. 

№21. Məlumdur ki, qırıcı təyyarə 150 m/san-dən çox sürətlə 

hərəkət etdikdə onu qabaqlama üsulu ilə vurmaq olar. Ona görə də, 

qırıcı təyyarə 200 m/san sürətlə hərəkət etdikdə ona qabaqlama 

üsulu ilə atəş açmaq lazımdır. Çünki müşayiətedici formada atəş 

açılsa, güllə hədəfə çatana kimi təyyarə həmin nöqtədən keçib 

gedəcəkdir və onu vurmaq mümkün olmayacaqdır. 

№22.   Vh = 2000 km/saat 

                           ts = 4 san 

                           S = ? 

S = Vh ts = 2000 km/saat ∙ 4 san = 2000 ∙
3600

1
∙ 4 (km/san) ∙ san =   

= 8000:3600 = 2,222 km; 

S = 2 km 222 m 
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№23. Əgər təyyarənin sürəti təxmini məlum deyilsə, onda 

qabaqlama üsulu ilə atəş açmalı və qabaqlama məsafəsi 800-900 m 

olmalıdır. Çünki, təyyarəyə atəş açarkən qabaqlama məsafəsi bun-

dan çox ola bilməz. 

№24. Müşahidə sektoru uzaqlığa görə üç zonaya bölünür: 

Yaxın, orta və uzaq zonalar. Yaxın zona müşahidə nöqtəsindən də-

rinliyi 400-500 m-ə, orta zona – 1000 m-ə, uzaq zona isə görünmə 

sərhədlərinə qədər olan ərazi götürülür. 

№25. Qeyd olunan 4-cü oriyentirdən 35 m sağda və ondan 

100 m irəlidə yerləşən xəndəyin içərisində tank var. 

№26. 

 156m188100120450ABOBOA 2222
  

156mOA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
      Şəkil 27.     Şəkil 28. 

 

№27. Məsələn, tək bitmiş ağacla ondan sağda yerləşən hədə-

fin arasındakı məsafə baş barmaq vasitəsilə örtülür. Onda ağacdan 

düşmən pulemyotuna qədər olan məsafə 300 m, hədəfin hündürlüyü 

isə 0,5 m-dir. 

A B 

O 

A B 

A1 

O 

B1 

• • 
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№28. Müşahidə nöqtəsini O, dağılmış binanı A, düşmənin 

dayaq məntəqəsini B ilə işarə edək (28-ci şəklə bax). Şərtə görə, 

OA  = 900 m = 90000 sm = 9 ∙10
4 

sm; 

OB  = ? 

Qolu tam açaraq baş barmağı yuxarı qaldırdıqda, gözlə baş 

barmaq arasındakı məsafə 50 sm olur. Baş barmağın qalınlığı isə 

orta hesabla (hər bir şagird öz baş barmağının qalınlığını bilməlidir) 

2,3 sm-dir. Bunları da şəkildə nəzərə alsaq, onda 

1OA =50 sm;  11BA =2,3 sm 

Alınan OA1B1 və OAB üçbucaqları oxşar üçbucaqlar olduğundan 

AB

BA

OA

OA 111
  

41,5m4140sm

3104,140,463109
50

2,34109

1OA

1B1AOA
AB









  

OAB – düzbucaqlı üçbucaq olduğundan 

901mOB901;41,5900ABOAOB 2222
  

№29. Müstəqil surətdə mülahizələr yürütmək lazımdır. Müla-

hizələrin bir neçə sayda olduğunu nəzərə alaraq bunu şagirdlərin 

ixtiyarına buraxırıq. 

№30 Paraşütçü 1 saniyədə 4,9 m enir. Sonrakı üç saniyənin 

hər birində paraşütçü əvvəlkindən 9,8 m çox enəcəkdir. Onda n = 4 

saniyə ərzində paraşütçü 

     107,8m23n4,99,81n4,9nS
n

1n

n

1n

n 







 

 

enəcəkdir. 

№31. Sualtı qayığın suyun üstündə olduğu vaxtı x ilə işarə 

edək. Onda birinci şərtə görə, qayıq suyun altında 20x saat, ikinci 

şərtə görə isə x+57 saat qalacaqdır. Yəni, 

20x = x + 57;  20x – x = 57;  19x = 57; x = 3 saat 
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Sualtı qayıq suyun üstündə 3 saat qalacaqdır. 

№32. Sualtı qayığın suyun altı ilə getdiyi məsafəni x ilə işarə 

edək. Onda birinci şərtə görə, qayıq suyun üstü ilə x/17 km, 2-ci 

şərtə görə isə x-320 km məsafə getmişdir. Hər iki ifadə eyni 

məsafəni göstərdiyindən 

x
17

x
 - 320;  x - 320

17

x
 ; 

16x = 5440; x = 340. 

Sualtı qayıq suyun altı ilə 340 km yol getmişdir. 

№33. 









0102

5,1

yx

xy
 

Sistem tənliyin həlli olan A(x;y) nöqtəsi paraşütçünün vu-

rulduğu nöqtəni göstərəcəkdir. Tənliyi əvvəlcə qrafik üsulla, sonra 

əvəzetmə üsulu ilə həll edib vurulma nöqtəsini və həmin nöqtənin 

koordinatlarını tapırıq (29-cu 

şəkil): 

Qrafik üsulla: 

y = -1,5x funksiyası 

üçün 

 

 

 
 

2x – y + 10 = 0  

funksiyası üçün 
 

 x  -2  -5 

 y  6  0 

 

Əvəzetmə üsulu ilə: 

 

                                     y = -1,5x, 

2x – y + 10 = 0;  2x - (-1,5x) + 10 = 0; 2x + 1,5x = -10, 

    3,5x = -10, 

x 0 2 

y 0 -3 

O -1 

A 

-5 
-1 

-3 

2 

6 • 

• 

• 

• 

• 

Şəkil 29. 
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x = -
7

20
; y = -1,5∙ 










7

20
=

7

30
; 

A (x,y) = A .
7

30
;

7

20








  

№34.Təyyarənin vurulma B(x;y) nöqtəsinin koordinatlarını 

müəyyənləşdirək: 

2x-5y+10 = 0 

2x+y-14 = 0 

-5y – y + 10 + 14 = 0; 6y = 24;   y = 4; 

x = 5;
2

1045

2

105y






  x = 5. 

B(5;4) – təyyarənin vurulma nöqtəsidir (30-cu şəkil). 

A və B nöqtələri arasındakı məsafə atəş zamanı qabaqlama 

məsafəsinin qiymətini ifadə edir. Ona görə də 

S = d(A;B) = 

47,676,4176,536

)6,14()15()()( 2222



 ABAB yyxx

 

Qrafikdə miqyas 1:10000 olduğundan 

6,47∙10000 = 64700 sm = 647 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

• 

Şəkil 30. 
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№35. TM-57 markalı tank əleyhinə olan minanın gücü 200-

500 kqQ-dir. Fizika kursundan məlumdur ki, 1kqQ = 9,8 n. Onda 

həmin minanın gücü 1960-4900 n olacaqdır. Çünki, 

200∙9,8 = 1960n; 500∙9,8 = 4900n 

№36. 

Minaların 

diametri 

Ümumi 

kütləsi, 

kq 

Partlayıcının 

çəkisi, kq 

Diametri, 

mm 

Hündürlüyü, 

mm 

Gücü, 

kqQ 

Tank əleyhinə 

TM-57 9 6,5 320 110 
200-

500 

TM-62 9,5-10 7 320 330 
150-

600 

Piyada əleyhinə 

PMD-6 0,49 0,2 190∙90 50 6-28 

PMN 0,55 0,2 110 53 8-25 

POMZ-

2M 
1,8 0,075 60 107 0,5-1,3 

 

№37.    D = 110 mm = 11 sm 

 H = 53 mm = 5,3 sm 

 Vmina = ? 

V =  R
2
H = 

3
22

sm160π5,3
2

11
πH

2

D


















 

V=160  sm
3 

№38. Şərtə görə, yeşiyin daxili ölçüsü 150∙70∙35 sm
3
-dir. 

PMN minasının diametri 110 mm, hündürlüyü isə 53 mm 

olduğundan yeşiyin uzununa, eninə və hündürlüyünə neçə sayda 

mina yerləşdiyini tapaq. Minanın ölçülərini sm-lərlə ifadə edək: 

110 mm = 11sm,  53 mm = 5,3 sm. 

Yeşiyin uzunluğunu və enini minanın diametrinə bölək və tamı 

ayıraq: 

150 = 13∙11+7; 70 = 6 ∙11+4; 35 = 6∙5,3+3,2 



 220 

Deməli, yeşiyin uzununa 13, eninə və hündürlüyünə 6 sayda 

mina yerləşdirmək olar. Bütün yeşiyə isə 468 (13∙6∙6=468) mina 

yerləşdirmək mümkündür. 

№39. Bir ədəd PMD-6 markalı minanın gücü 6-28 kqQ, 

POMZ-2M markalı minanın gücü isə 0,5-1,3 kqQ-dir. Şərtə görə, 

bir ədəd PMD-6 və iki ədəd POMZ-2M minası partlayır. Onda 

ümumi gücün intervalını müəyyənləşdirək. 

6 + 2∙0,5 = 7 kqQ = 7 ∙ 9,8 n = 68,6 n 

28 + 2 ∙1,3 = 28 + 2,6 = 30,6 kqQ = 30,6∙9,8 n =  

= 299,88 n ≈ 300 n 

Deməli, partlayış zamanı ümumi güc 68,6-299,88 n olacaqdır. 

№40. Bir ədəd PMD-6 minasının gücü 6-28 kqQ-dir, TM-62 

markalı minanın gücü isə 150-600 kqQ-dir. Şərtə görə, üç ədəd 

PMD-6 və 7 ədəd TM-62 markalı minalar eyni zamanda partlayır. 

Onda ümumi gücün intervalını tapa bilərik: 

6 ∙ 3 + 7 ∙150 = 1068 kqQ = 1068 ∙9,8 n = 10556,4 n 

28 ∙ 3 + 7 ∙ 600 = 4284 kqQ = 4284 ∙ 9,8 n = 41983,2 n 

Deməli, partlayış zamanı ümumi güc 10556,4 – 41983,2 n 

olacaqdır. 

№41. Məlumdur ki, TM-62 markalı minanın ümumi çəkisi 10 

kq, partlayıcısının çəkisi isə 7 kq-dır. Onda,  

;
x7

10010




 ;

10

7

100

x
  x ;70

10

7100



 x =70% 

№42. İlk baxışdan elə güman etmək olar ki, minalar 31-ci 

şəkildəki kimi düzülsə, onda sahənin ölçülərini tam zərbə 

radiusunun (bu radius 4m-dir) iki mislinə bölüb həmin minaların 

sayını müəyyənləşdirmək mümkündür. Ancaq fikirləşəndə görünür 

ki, A,B,C və s. sahələrdə olan əsgərlər partlayış zamanı tam sıradan 

çıxmaya da bilər. Ona görə də radiusu 4m-ə bərabər olan dairənin 

daxilində yerləşən və sahəsi ən böyük olan düzbucaqlını müəyyən 

etmək lazımdır. Bu düzbucaqlı kvadrat olacaqdır. Riyaziyyatdan isə 

məlumdur ki, həmin kvadratın tərəfinin uzunluğu onun xaricinə 

çəkilmiş çevrənin radiusu ilə 2 -nin hasilinə bərabərdir:  
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a4 4R  ;2R   olduğundan a4 = 4 64,541,142  . 

Deməli, minalar arasındakı məsafə 5,64 olmalıdır. 

1 kv km = 1000000m
2
 və 1000 : 5,64 = 177,3 

Artıqlaması ilə yuvarlaqlaşdırsaq, onda 177,3 ≈ 178. Deməli, 

həmin sahəyə cəmi 178
2
 = 31684 mina düzmək lazımdır. Bu halda 

həmin sahədə heç bir salamat əsgər qalmayacaqdır (32-ci şəkil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№43. Bir POMZ-2M markalı mina partladıqda S =  R
2 

= 

 ∙4
2 
= 16  = 16∙3,14 = 50,240m

2
 sahədə bütün canlı qüvvəni məhv 

edə bilir (POMZ-2M markalı minanın tam zərbə radiusu 4m-dir). 

№44. Tank əleyhinə olan minalar 5-8 sm; piyada əleyhinə 

olan minalar isə 1,2 sm qalınlıqda torpaq qatı ilə örtülür (gizlədilir). 

Piyada əleyhinə olan minaları çıxarmaq qadağandır, onlar partlayıcı 

maddələr vasitəsilə məhv edilir. 

№45. Səngərin uzunluğunu l, enini n, dərinliyini h və həcmini 

V ilə işarə edək. Onda şərtə görə 

n = 1,5 m 

h = 0,6 m 

V = 3,6 m
2
 

l = ? 

V = lnh; l = ;4
6,06,1

6,3
m

nh

V



  l = 4m 

№46. Çünki, bu zaman səngərdə ayaq üstə dayanıb, silahı 

əldə tutub və sol dirsəyi torpağa dayayaraq daha dəqiq atəş açmaq 

olur. Səngərin içərisindən çıxan torpaqdan qarşı tərəfdə təpəcik 

Şəkil 31. Şəkil 32.  

  •       •     •     • 

 

 

 

 

   •       •     •     • 

 

 

 

 

a

) 
b

) 

• • • 

• • • 

• 
A B C 

• • 

• 

• • 

• • • 
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düzəldilir. Bu halda əsgər qarşıdan atılan düşmən güllələrindən mü-

dafiə oluna bilir. 

№47. Bu halda səngərin dərinliyi 60 sm olmalıdır. Çünki, 60 

sm səngərin öz dərinliyi və 30 sm səngərdən çıxarılıb onun 

qarşısına yığılan torpaq təpəciyinin hündürlüyü olur. Bunların cəmi 

90 sm edir. Bu isə, əsgər çömələrək dizi üstündə dayandıqda onun 

boyundan hündür olur və əsgəri qarşıdan atılan güllələrdən qoruyur. 

№48. Səngərlər elə düzəldilir ki, onun dərinliyi 1,5 m, eni 0,6 

m, uzunluğu isə 3 m-dən çox olur. Səngərin qarşısı torpaq qatı ilə 

örtülür. Əsgərlər səngərdə olduqda qarşıdan atılan düşmən güllələrin-

dən və yaxud da partlayıcı mərmilərin qəlpələrindən qoruna bilirlər. 

№49. Tank əleyhinə minalanmış sahə 3-4 cərgə düzəldilir. 

Mina cərgələri arasındakı məsafələr 10 metrdən 40 metrə qədər 

götürülür. Hər bir mina cərgəsində ayrı-ayrı minalar arasındakı 

məsafə 4 metrdən 5,5 metrə qədər, minalanmış sahənin ümumi 

dərinliyi isə 20 m-dən 120 m-ə qədər olur (33-cü şəkil). 

№50. (Bundan əvvəlki çalışmanın məzmunundan istifadə 

etməli). Ərazinin ümumi dərinliyi h = 100 m-dir. Burada 4 cərgə 

mina düzülüb. Demək, cərgələr arasındakı məsafə 25 m-dir (100:4 

= 25 m). Hər cərgədə 17 mina var. Minalar arasındakı məsafə isə 4 

– 5,5 m olmalıdır. Bunu 4,5 m qəbul edək. Onda minalanmış 

ərazinin ümumi uzunluğu 4,5·17 = 76,5 m olacaqdır. Ərazinin 

sahəsi isə onun uzunluğu ilə dərinliyi hasilinə bərabərdir: S = 

100∙76,5 = 7650 m
2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 33. 

10-40m 

4-5,5m 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

20-120m 
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№51. Piyada əleyhinə minalar adətən iki və ya dörd sırada 

yerləşdirilir. Sıralar arasındakı məsafə 2-4 m-ə qədər, sıralardakı 

minalar arasındakı məsafə isə 1 m-dən az olmur. 

№52 və №53. Praktik olaraq yerinə yetirilir. 

№54. Sıçrayışlarla hərəkətdə dayanacaqlar (tənəffüslər) ara-

sındakı məsafə 20 addımdan 40 addıma kimi olmalıdır. Bu addımla-

rın sayı ərazinin formasından və düşmən atəşlərinin vəziyyətindən 

asılıdır. Bu müddət ərzində düşmən nişan alaraq hərəkət edən əsgəri 

vurmağa macal tapmır. 

№55. Çalışma ibtidai hərbi hazırlıq dərsliyindən götürülmüş 

(səh. 91) və bu praktik olaraq icra edilməlidir. 

№56. Həm Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı dərsliyində 

(60, s.111), həm də əvvəlki ibtidai hərbi hazırlıq dərsliyində (58, 

s.82) bir nəfərlik səngərin çertyoju göstərilir. Bu çertyoja əsasən, 

səngərin enini, uzunluğunu, dərinliyini dəqiq ölçüləri ilə göstərməli, 

atəş sektorunun və brustverin dərəcələrini qeyd etməli. 

№57.   V = 170∙60∙30 – 40∙60∙(30 – 20) =  

 =306000 – 24000 = 282000 sm
3 

 V = 282000 sm
3
 

Qeyd etməliyik ki, bu çalışmaların düzgün yerinə yetirilməsi 

gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursu üzrə 

məşğələlərdən şagirdlərin aldıqları bilikləri daha da əyaniləşdirir, 

onların taktiki hazırlığını təmin etmiş olur. Məktəblilər nəinki fizika 

və riyaziyyat üzrə bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirirlər, habelə 

gələcəkdə hərbi hissələrdə qulluq edərkən onlara lazım olacaq bilik 

və bacarıqların müəyyən qismini praktik şəkildə bu gün – orta mək-

təbdə qazanırlar. Çalışmaları yerinə yetirə-yetirə düşünür, təfəkkür 

əməliyyatlarına qoşulur, müqayisə, tutuşdurma aparır, ən səmərəli, 

dəqiq və ən dürüst variantı seçir. Hərb sahəsində iti ağıl, soyuq baş, 

dərin düşüncə, qətiyyət, səhvə yol verməmək, bütün mümkün vari-

antları cəld ölçüb-biçmək, çeviklik, sərrastlıq başlıca amillərdəndir, 

düşməni qabaqlamağın, onu məhv etməyin ən yaxşı yoludur. Odur 

ki, yuxarıda verilən çalışmalara, şagirdlər tərəfindən onların həllinə 

diqqət yetirmək son dərəcə vacibdir. Bu tipli çalışmaları yerinə 
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yetirməyə məktəblilərdə maraq və ən başlıcası bacarıq, səriştə ya-

radılmalıdır. Zəruri bilik, bacarıq və vərdişlər aşılanmadıqda, təbii 

ki, maraq və həvəs də sönəcək, şagirdlər belə çalışmalara etinasız 

yanaşacaqlar. 

 

4.2.“Atıcılıq hazırlığı” üzrə materialların tədrisi prosesində  

       fizika və riyazi məzmunlu hərbi çalışmalardan istifadə 

 

a) ÇalıĢmalardan istifadənin metodiki xüsusiyyətləri 

Atıcılıq hazırlığı bölməsi üzrə dərslikdəki tədris materialla-

rının məzmununa uyğun fizika və riyazi xarakterli hərbi çalışmalar 

sistemi tərtib olunmuş, onlardan hərbi dərslərdə istifadənin metodi-

kası hazırlanmışdır. Həmin metodika eksperimental siniflərin hərbi 

rəhbərlərinə (Bakı şəhəri 159 saylı məktəbin hərbi rəhbərinə, 9 saylı 

məktəbin hərbi rəhbərinə, Gəncə şəhəri 15 saylı orta məktəbin hərbi 

rəhbərinə) verilmiş, onlar dərsləri bu metodika əsasında aparmışlar. 

Atıcılıq hazırlığı üzrə materialların tədrisi qarşısında duran baş-

lıca vəzifələr (tədris proqramına uyğun olaraq) Kalaşnikov avtoma-

tının tərkib hissələrinin və döyüş xüsusiyyətlərinin, kiçik kalibrli 

tüfənglərin döyüş xüsusiyyətlərinin, güllə atıcılığı əsasları və qayda-

larının (atəşin yaranması, güllənin başlanğıc sürəti və enerjisi, geri 

təpməsi, güllənin hərəkət trayektoriyası, deşici və öldürücü xüsusiy-

yətləri, minlik düsturu ilə məsafələrin təyini və s.) şagirdlərə mənim-

sədilməsidir. Lakin bu anlayışlar elə hərbi anlayışlardır ki, onlar 

fizika və riyaziyyat fənləri üzrə öyrədilən biliklərə əsaslanır və həmin 

biliklər üzərində qurulur. Bu əlaqəni nəzərə alaraq, eksperimental 

sinfin hərbi rəhbəri Kalaşnikov avtomatının döyüş xüsusiyyətlərini 

monoqrafiyanın III fəslində verilən metodika əsasında aydınlaşdırır. 

Yeni mövzunun şərhindən sonra hərbi rəhbər aşağıdakı çalış-

manın həllinə keçir: “Cədvəldən istifadə edərək, süngü-bıçağın çə-

kisinin Kalaşnikov avtomatının çəkisinin neçə faizini təşkil etdiyini 

tapın”. Çalışma tənasüb tərtib edilməsi yolu ilə həll olunur. Əvvəlcə 

çalışmanın şərtləri müəyyənləşdirilir: 

m1 = 3,6 kq = 3600q 
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m2 = 450q 

Sonra tənasüb qurulur: 

x450

1003600




 

12,5;
3600

100450
      x;

100

x

3600

450



  x = 12,5% 

Deməli, süngü-bıçağın çəkisi avtomatın çəkisinin 12,5 faizini 

təşkil edir. 

Çalışmanın həllindən sonra hərbi rəhbər proqram materialının 

şərhini davam etdirir. Məşğələnin sonunda o, avtomatın və pulem-

yotun döyüş xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən cədvəlin üzərinə bir 

də qayıdır, cədvəldəki hərbi bilikləri öz məzmununda əks etdirən 

aşağıdakı riyazi çalışmaları evdə yerinə yetirməyi şagirdlərə tapşırır: 

1. Kalaşnikov avtomatından 1,6 saniyə fasiləsiz və 2,7 saniyə 

fasiləli tək-tək atəşlər açılmışdır. Bu zaman neçə patrondan istifadə 

olunmuşdur? 

2. Düşmən əsgəri paraşütlə 5 km/saat sürətlə enirdi. Arxası 

üstə uzanmış əsgər ona 600 m qalmış avtomatdan fasiləsiz atəş aç-

mışdır. Əgər atəş açan əsgərin yalnız bir dolu xəzinəsi varsa, o, pa-

raşütçünü vura bilərmi? 

Güllə atıcılığının əsasları və qaydaları ilə tanışlıq zamanı isə 

hərbi rəhbərlər yalnız riyazi çalışmalardan deyil, hərbi məzmunlu 

fizika çalışmalarından da istifadə edirlər. Belə ki, Gəncə şəhəri 15 

saylı məktəbin hərbi rəhbəri atəşin baş verməsi hadisəsindən danı-

şarkən göstərir ki, atəş ani bir müddətdə (0,001-0,06 san) yaranır, 

yanma kamerasında 250-500 kqQ/sm
2
 (1kqQ/sm

2 
= 0,1MPa) təzyiq-

də əmələ gələn qazın təkanı ilə güllə patrondan ayrılır. O, avtomatın 

lülə kanalında ən yüksək təzyiqin 2800 kqQ/sm
2
 olduğunu, bu təz-

yiqin güllənin patrondan ayrılaraq 4-6 sm getdikdən sonra yarandı-

ğını və güllənin lülədən çıxan anda qazın təzyiqinin 300-

900kqQ/sm
2 

olduğunu şagirdlərin nəzərinə çatdırır. Hərbi rəhbər 

güllənin başlanğıc sürətinin mənasını fizika kursundakı hərəkət 

edən cismin başlanğıc sürəti anlayışı ilə bağlayır və sinfə belə bir 
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çalışmanı yerinə yetirməyi tapşırır: “Kalaşnikov avtomatından atı-

lan güllənin başlanğıc enerjisini hesablayın”. Hərbi rəhbər çalışma-

nın həllinə başlamazdan əvvəl belə bir müsahibə aparır: Fizika 

kursundan sizə məlum olan bir neçə anlayışı yadınıza salın. Kinetik 

enerji nəyə deyilir? (Öz hərəkəti nəticəsində cismin malik olduğu 

enerjiyə). Kinetik enerji hansı düsturla hesablanır? 

Ek = 
2

mV 2

 

Burada m-cismin kütləsi, V-onun hərəkət sürətidir. Kütlənin 

çəkidən asılılığı necədir? (m = 
g

P
, Burada P-cismin çəkisi, g-sərbəst 

düşmə təcilidir: g=9,8m/san
2
). 

-Kim deyər, Kalaşnikov avtomatından atılan güllənin 

başlanğıc sürəti nə qədərdir? (V0 = 715 m/san). 

İndi isə güllənin başlanğıc enerjisini hesablayaq: 

201,93;
9,82

715107,9

2g

pV

2

mV
E

232

0

2

0 







 

E = 201,93 kqm. 

Sonra hərbi rəhbər ev tapşırığı kimi aşağıdakı çalışmalar 

sistemini verir: 

1. Zərbə mexanizmi kapsula dəyərək barıtı alışdırdıqda pat-

ronun yanma kamerasında təzyiq neçə MPa ola bilər? MPa necə 

oxunur və 1MPa neçə kqQ/sm
2
-dir? 

2. Güllə lülədən çıxan zaman ona təkan verən qazı təzyiqi öz 

maksimum qiymətindən neçə faiz aşağı düşür? 

3. Kalaşnikov avtomatının geritəpmə sürətinin qiyməti, onun 

gülləsinin çəkisi ilə hansı riyazi münasibətdədir? 

Növbəti məşğələdə hərbi rəhbər ev tapşırıqlarını yoxlayaraq 

aşağıdakı həll üsullarını düzgün cavablar kimi qəbul edir: 

1-ci çalıĢmanın həlli: ibtidai hərbi hazırlıq kursundan məlum-

dur ki, güllə patrondan 250-500 kqQ/sm
2
 təzyiqin hesabına ayrılır. 

Fizika kursundan isə bilirik ki, 1kqQ/sm
2 

= 0,1MPa (meqapaskala). 

Onda yanma kamerasında təzyiq 25-30 MPa ola bilir. 
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2-ci çalıĢmanın həlli: Məlumdur ki, lülə boyunca irəli get-

dikcə qazın təzyiqi sürətlə aşağı düşür və lülə kanalından çıxan za-

man təzyiq 300-900 kqQ/sm
2
 olur. Qazın maksimum təzyiqi isə 

2800 kqQ/sm
2
-dır. Onda təzyiqin neçə faiz qaldığını belə hesabla-

maq mümkündür (riyaziyyatdan ədədə görə faizin tapılması qayda-

sına əsasən). 

Qazın təzyiqi maksimum aşağı düşdükdə yerdə qalan təzyiq x 

faiz olsun. Onda, 

;
300

1002800

x


 

1002800

300 x
  

10,7;
2800

100300
x 


  x = 10,7% 

Qazın təzyiqi minimum aşağı düşdükdə yerdə qalan qazın 

təzyiqi y% olsun. Onda, 

;
y900

1002800




 

100

y

2800

900
  

32,1y      32,1;
2800

100900
y 


 % 

100 – x = 100 – 10,7 = 89,3%; 

100 – y = 100 – 32,1 = 67,9% 

Deməli, qazın təzyiqi öz maksimum qiymətindən 89,3-67,9 

faiz aşağı düşür. 

3-cü çalıĢmanın həlli: Silahın geritəpməsi fizikada sürətin və 

enerjinin qiyməti ilə xarakterizə olunur. Yəni güllənin çəkisi silahın 

çəkisindən neçə dəfə kiçikdirsə, silahın geritəpmə sürəti də onun 

başlanğıc sürətindən bir o qədər dəfə kiçikdir. Əgər güllənin çəkisi-

ni p, silahın çəkisini P, güllənin başlanğıc sürətini isə V0 ilə göstər-

sək, onda silahın geritəpmə sürətini 

P

pV
V 0  

düsturu ilə ifadə etmək olar. Bu o deməkdir ki, Kalaşnikov avto-

matının geritəpmə sürətinin qiyməti, avtomatın çəkisi ilə tərs, 

güllənin çəkisi ilə düz mütənasibdir. 



 228 

Güllənin uçuş trayektoriyasının izahına həsr olunmuş məş-

ğələdə isə Bakı şəhəri 159 saylı məktəbin hərbi rəhbəri əvvəlcə 

plakat üzərində güllənin uçuş nöqtəsini, atım xəttini, güllənin ağırlıq 

və havanın müqavimət qüvvələrinin istiqamətlərini aydınlaşdırır. 

Göstərilir ki, güllə öz hərəkətinə düz xətt boyunca başlayır. Bu düz 

xətt lülə kanalının istiqaməti boyunca uzanır və atım xətti adlanır. 

Hələ 8-ci sinif fizika kursundan (78, s.40) bilirsiniz ki, havada uçan 

hər hansı cismə iki qüvvə təsir edir. Bu qüvvələrdən biri havanın 

müqavimət qüvvəsi olub cismin uçuş istiqamətinin əksinə yönəlir. 

İkinci qüvvə isə yerin cazibə qüvvəsidir. Bu qüvvə altında müxtəlif 

cisimlər kütlələrindən asılı olaraq müxtəlif sürətlərlə şaquli istiqa-

mətdə yerə düşür. Bu müxtəliflik də onların ağırlıq qüvvəsini səciy-

yələndirir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, güllə uçuşa başlayarkən 

qeyd etdiyimiz hər iki qüvvə eyni mahiyyətlə ona da təsir göstərir. 

Ona görə də güllə bu qüvvələrin təsiri altında atım xətti boyunca 

hərəkət istiqamətini dəyişir, tədricən yerə doğru enir və uçuşun sonu 

yerdə qurtarır. Deməli, güllənin ağırlıq mərkəzinin uçuş zamanı 

cızdığı əyri xəttə güllənin trayektoriyası deyilir. Trayektoriyanın 

vəziyyəti atım bucağının qiymətindən asılıdır. Bucaq anlayışını 

riyaziyyatdan bilirsiniz. Atım bucağı isə atım düz xəttinin üfüqi isti-

qamətlə əmələ gətirdiyi bucaqdır. Atım bucağının qiyməti artdıqca 

trayektoriyanın hündürlüyü (trayektoriyanın təpəsindən silahın üfü-

qünə qədər olan məsafə) də artır, lakin güllənin uçuş uzaqlığı azalır. 

Güllənin ən uzağa uçma məsafəsinə uyğun olan atın bucağı ən 

böyük atım bucağı adlanır və Kalaşnikov avtomatları (həmçinin 

pulemyotları) üçün təxminən 35
0
-yə bərabərdir. 

Hərbi rəhbər öz şərhini saxlayaraq sinfə belə bir sualla müra-

ciət edir: Siz 8-ci sinif fizika kursundan öyrənmisiniz. Əgər havanın 

müqaviməti nəzərə alınmasa, ən böyük atım bucağı neçə dərəcə 

olar? (45
0
 - deyə şagirdlərdən biri cavab verir). 

Sonra hərbi rəhbər şərhinə davam edərək, müxtəlif (zirehde-

şən-yandırıcı və polad ucluqlu) güllələrin maneələri deşmə dərin-

liyini və faizini aydınlaşdırır. Məsələn, 7 mm qalınlıqlı zirehə 300 

m məsafədən 90
0
-li bucaq altında atılmış zirehdeşən-yandırıcı güllə 
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onu əlli faiz deşə bilir. Və yaxud, 100 m məsafədən atılmış hər iki 

növ güllə kərpic divarı 12-15 sm dələ bilir və s. 

Digər bir neçə maneələrin də deşilmə faizini və dərinliyini 

qeyd edən hərbi rəhbər güllənin öldürücü keyfiyyətini izah edir. 

Məlumat verir ki, insanı sıradan çıxarmaq üçün güllənin kinetik 

enerjisi 8 kqQ/m-dən (78,5 c) az olmamalıdır. Güllə praktik olaraq 

bütün uçuş müddətində öz öldürücü keyfiyyətini saxlayır. 

Bununla da, hərbi rəhbər şərhini yekunlaşdırır və aşağıdakı 

çalışmanın həllinə keçir: “Güllənin trayektoriyası ilə atım bucağı, 

uçuş uzaqlığı ilə trayektoriyanın təpəsi hansı riyazi asılılıqdadırlar? 

Bu asılılıqlar funksional asılılıqdırmı?” 

Çalışmanın həlli aşağıdakı mühakimələrlə aparılır: “Güllənin 

uçuş trayektoriyası atım bucağından asılı olaraq dəyişir. Atım buca-

ğı müxtəlif qiymətlər aldıqda müxtəlif trayektoriyalar alınır. Hər bir 

bucağa isə yalnız bir trayektoriya uyğundur. Demək, trayektoriya 

atım bucağının funksiyasıdır. Güllənin uçuş uzaqlığı trayektoriyanın 

hündürlüyü ilə tərs mütənasib asılılıqdadır. Belə ki, trayektoriyanın 

hündürlüyü artdıqca, uçuş uzaqlığı azalır, hündürlük azaldıqda isə 

uçuş uzaqlığı artır. Əgər uçuş uzaqlığını l ilə, trayektoriyanın 

hündürlüyünü h ilə işarə etsək, onda riyaziyyata əsasən,
h

A
l   

(A-sabit kəmiyyətdir) yazmaq mümkündür.” 

Sonra hərbi rəhbər ev tapşırığı kimi aşağıdakı çalışmaları 

verərək məşğələni yekunlaşdırır: 

1. Üfüqlə L = 60
0
 bucaq təşkil etmək şərti ilə topdan V0 = 

600km/saat sürətlə mərmi atılmışdır. Mərmi atıldığı yerdən nə 

qədər uzağa düşəcəkdir? O, hansı hündürlüyə qalxacaqdır? (Hava-

nın müqavimətini nəzərə almamalı). 

2. Güllənin hərəkət trayektoriyasının tənliyini analitik üsulla 

(y = g(x) şəklində) yazın. Tənliyin alınmasının riyazi qaydasını izah 

edin. 

3. Təyyarədən h = 500 m hündürlükdən atılmış bombanın hə-

rəkət trayektoriyasını çəkin. (Bombanın başlanğıc sürəti 1200 km/ 

saatdır). Miqyası müstəqil seçin. 
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4. Boyu 170 sm olan əsgər ayaq üstə dayanaraq üfüqi istiqa-

mətdə Kalaşnikov avtomatından atəş açmışdır. Güllə hansı məsa-

fədə yerə düşəcəkdir? 

Çalışmaların həllinə istiqamət vermək məqsədilə hərbi rəhbər 

8-ci sinif fizika kursunun 135-140-cı səhifələrindən istifadə etməyi 

məsləhət görür. 

“Atəşin əmələ gəlməsi” mövzusunun şərhinə hərbi rəhbər 

müsahibə yolu ilə başlaya bilər. Şagirdlərin 6-cı sinif fizika kur-

sundan öyrəndikləri və hazırda hərbi mövzunun izahı üçün zəruri 

olan bir sıra anlayışları yada salmaq faydalıdır. Bu zaman müsahibə 

təxminən aşağıdakı kimi aparılır: 

-Təzyiq nəyə deyilir? (Səthə perpendikulyar təsir göstərən 

qüvvənin bu səthin sahəsinə bölünməsindən alınan kəmiyyətə 

təzyiq deyilir). Təzyiqi necə təyin etmək lazımdır? (Səthə perpendi-

kulyar təsir göstərən qüvvəni səthin sahəsinə bölmək lazımdır. Yə-

ni, təzyiq = qüvə: sahə və ya p=F:S. Burada p-təzyiq, F-səthə təsir 

edən qüvvə, S-isə səthin sahəsidir). Təzyiq vahidi olaraq nə götürü-

lür? (1 m
2
 səthdə 1N qüvvənin təsiri ilə yaranan təzyiq götürülür. 

Bu vahid Paskal adlanır və 1Pa=1N/m
2
 yazılır). Təzyiq üçün prakti-

kada digər hansı ölçü vahidlərindən istifadə edirlər? (hidropas-

kaldan (hPa), kilopaskaldan (KPa) və mikropaskaldan (MPa);         

1 hPa=100 Pa; 1 KPa=1000 Pa; 1MPa=10
-6

Pa). 

Tətik çəkildikdən sonra zərbə mexanizmi patronun kapsuluna 

dəyir, zərbədən kapsul qığılcım verir və barıt alışır. Patrona doldu-

rulmuş barıt ani bir müddətdə alışaraq yanır və patronun daxilində 

çox yüksək təzyiqli qaynar qaz əmələ gətirir. Yadda saxlamaq 

lazımdır ki, atəş vaxtı patronun daxilində əmələ gələn 250-500 

kqQ/sm
2
 təzyiqli qazın hesabına güllə patrondan ayrılır (1 kqQ/sm

2 

= 0,1MPa). Güllə patrondan ayrılandan sonra da barıtın yanması və 

təzyiqin artması davam edir. Güllə silahın lüləsi boyunca 2-4 sm 

hərəkət etdikdə təzyiq maksimuma -2800 kqQ/sm
2
-na kimi çatır. 

Güllənin lülə daxilində sonrakı hərəkəti nəticəsində qazın yerləşmə 

həcmi genişləndiyinə görə təzyiq qəflətən aşağı düşür və 300-900 

kqQ/sm
2
-na enir. Bu zaman artıq güllə lülədən çıxır və hədəfə doğru 
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istiqamət alır. Bütün sadaladığımız bu proses ani bir müddətdə, 

0,001-0,06 saniyədə baş verir. 

Şərhin bu hissəsindən sonra hərbi rəhbər şagirdlərə aşağıdakı 

tipli sual və çalışmalar verə bilər: 

1. 1kqQ/sm
2
 nəyin ölçü vahididir? (Bu, təzyiqin ölçü vahidi-

dir və 1sm
2
 sahəyə 1kq-lıq qüvvənin təsir etdiyini göstərir). 

2. 1kqQ/sm
2
 neçə MPa-dır? Cavabı əsaslandırın. 

(1kqQ/ sm
2
 = 9,8 N : 10

-4
 m

2
 = 10

5
N/m

2
 = 10

5
Pa = 0,1 MPa). 

3. Tətiyin çəkilməsi ilə güllənin atılması nə qədər müddətə 

başa gəlir və burada hansı proseslər yaranır? (Şagirdin cavabı yuxa-

rıdakı mühakimələr əsasında qurulmalıdır). 

4. Patronun yanma kamerasında təzyiq neçə MPa ola bilər? 

(Güllə patrondan 250-500 kqQ/sm
2
 təzyiqin hesabına ayrılır.           

1 kqQ/sm
2
 = 0,1 MPa. Onda, yanma kamerasında təzyiq 25-50 MPa 

olacaqdır). 

5. Güllə açılan zaman ən böyük təzyiq nə vaxt əmələ gəlir və 

onun maksimum qiyməti nə qədər ola bilir? (Güllə patrondan ayrı-

laraq 4-6 sm yol getdikdən sonra təzyiq ən böyük qiymət alır və 

2800 kqQ/sm
2
 olur). 

Güllənin başlanğıc sürəti və silahın geritəpmə anlayışları da 

bir sıra rəqəm və faktlarla aydınlaşdırılır. Bu faktlar və rəqəmlər isə 

fizika kursunda öyrədilən bir sıra anlayışlarla bilavasitə bağlıdır. 

Ona görə də həmin fizika proseslərinə aid və bu proseslər əsasında 

şərh olunan hərbi anlayışları özündə saxlayan çalışmalardan istifadə 

etmək məqsədə müvafiqdir. Belə tip çalışmalara nümunə olaraq 

aşağıdakıları göstərmək mümkümdür. Həmin çalışmalar verilən hər-

bi anlayışların nəzəri əsaslarını da özündə sazlayır. 

1. Kalaşnikov avtomatından şaquli istiqamətdə yuxarı atılmış 

güllə hansı hündürlüyə qalxar? (havanın müqaviməti nəzərə alınmır). 

2. Üfüqlə bucaq təşkil etmək şərti ilə atılmış güllənin hərəkə-

ti zamanı ona hansı qüvvələr təsir göstərir? 

3. Kalaşnikov avtomatında güllənin başlanğıc enerjisini he-

sablayın. 

4. Kalaşnikov avtomatının geritəpmə enerjisi neçə couldur? 
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5. Güllə hansı bucaq altında ən uzaq məsafəyə düşəcəkdir? 

(havanın müqaviməti nəzərə alındığı və alınmadığı hallarda). 

Çalışmalar aşağıdakı mühakimələr əsasında həll oluna bilər. 

1. Kalaşnikov avtomatının başlanğıc sürətini V0 ilə, güllənin 

qalxacağı hündürlüyü isə h ilə işarə edək. Məlumdur ki, Kalaşnikov 

avtomatında güllənin başlanğıc sürəti 715m/san-dir (V0=715m/ 

san). Hesablama başlanğıcı olaraq güllənin atıldığı nöqtəni, yəni 

lülənin uc nöqtəsini qəbul edək. Həmin nöqtədə güllənin potensial 

enerjisi sıfra, kinetik enerjisi isə mV0
2
/2-yə bərabərdir. m - güllənin 

kütləsidir. 

Deməli, güllənin tam enerjisi 
2

mV

2

mV
0

2

0

2

0   bərabərdir. 

Yuxarı atıldığı h hündürlükdəki nöqtədə güllənin potensial 

enerjisi hgm


-a bərabərdir. Fizikada tam enerjinin saxlanması 

qanununa görə 

2

mV
hgm

2

0


; 
g2

V
h

2

0
 ; 

olduğundan h = 715
2 

:(2∙9,8) = 511225:19,6 = 26083 m ≈ 26 km 

alınır. 

2. Havada uçarkən gülləyə iki qüvvə – güllənin ağırlıq qüvvə-

si və havanın müqavimət qüvvəsi təsir edir. Bunlar isə güllənin 

sürətini və istiqamətini dəyişir. 

3. Güllənin başlanğıc enerjisini hesablayarkən fizikadan öy-

rədilən E = 
2

mV 2

; 
g

p
m   düsturundan istifadə etmək lazımdır. 

Burada m – güllənin kütləsi, p- güllənin çəkisi, g - sərbəst düşmə 

təcilidir. Əvvəlki hərbi dərslərdən isə məlumdur ki, Kalaşnikov 

avtomatı üçün V0 = 715 m/san; Pgüllə = 7,9q = 7,9∙10
-3

 kQ. 

Şərti olaraq g = 9,8 m/san
2
 = 10 m/san

2
 qəbul edək. Onda, 

kq;107,9107,9
10

107,9

g

p
m 4-4-

-3




  



 233 

c. 202Nm 202201,93
2

 715 107,9

2

mV
E

2-42

0 


  

4. Kalaşnikov avtomatında geritəpmə enerjisi 19,6 çouldan 

çox ola bilməz. 

5. Havanın müqavimət qüvvəsi nəzərə alındıqda güllə üfüqi 

istiqamətlə 35
0
-li, havanın müqaviməti nəzərə alınmadıqda isə 45

0
-

li bucaq altında ən uzaq məsafəyə düşür. 

Şagirdlərin sinifdənxaric müstəqil işlərinin təşkili zamanı isə 

hərbi rəhbər aşağıdakı tip çalışmalar sisteminə müraciət edir: 

1. Kalaşnikov əl pulemyotundan şaquli istiqamətdə yuxarı 

atılmış güllə hansı hündürlüyə qalxar? 

2. Üfüqlə 45
0
-li bucaq təşkil etmək şərti ilə Kalaşnikov avto-

matından atılmış güllənin hərəkət trayektoriyasını qurmalı. Baş-

lanğıc sürəti və koordinatların miqyaslarını ixtiyari götürmək olar. 

3. Üfüqlə  =60
0
 bucaq təşkil etmək şərti ilə Kalaşnikov 

avtomatından və pulemyotundan güllə atılmışdır. Güllə atıldığı 

yerdən nə qədər uzağa düşəcəkdir? O, hansı hündürlüyə qalxacaq-

dır? Ucuş neçə müddət davam edəcəkdir? Havanın müqavimətini 

nəzərə almamalı. 

4. Üfüqlə   bucağı təşkil etməklə atılan avtomat gülləsi t 

saniyədən sonra trayektoriyanın hansı nöqtəsində yerləşəcəkdir? 

Nöqtənin x və y koordinatlarını ümumi şəkildə ifadə edin. Havanın 

müqaviməti nəzərə alınmır. 

Çalışmaların həllinə istiqamət olaraq hərbi rəhbər qeyd edə 

bilər ki, həll zamanı yuxarıdakı çalışmaların həlli üsullarına əsaslan-

maq olar. Növbəti məşğələlərdə həmin tapşırıqlar yoxlanılarkən 

hərbi rəhbərlər aşağıdakı mühakimələri çalışmaların doğru həlli 

kimi qəbul edə bilər: 

1. Çalışmaların həlli zamanı Kalaşnikov avtomatından atılan 

güllənin qalxdığı hündürlüyü hesabladığımız düstura əsaslanmaq 

lazımdır. Burada V0=745 m/san; 

m 27751
m/san9,82

/sanm745

g2

V
h

2

2222

0 
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Qeyd edirik ki, bu halda da havanın müqaviməti nəzərə alın-

mır. 

2. Çalışmanın həlli zamanı 8-ci sinif fizika kursunun “Ağırlıq 

qüvvəsinin təsiri altında olan hərəkət: cismin başlanğıc surəti üfüqlə 

bucaq təşkil edir” mövzusu üzrə fizika biliklərindən istifadə edilir. 

Kalaşnikov avtomatında güllənin başlanğıc surəti V0 = 715m/san 

olduğundan üfüqlə bucaq təşkil etməklə atılmış cismin hərəkət 

tənliyinə əsasən güllə aşağıdakı parametrik şəklində verilən əyri 

boyunca uçacaqdır. 
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3. Fizika kursundan şagirdlərə məlumdur ki, üfüqlə   bucağı 

təşkil etməklə atılan cismin uçuş məsafəsi 
g

sin2αV
l

2

0  düsturu ilə 

hesablanır. 

g ≈ 10m/san
2
. Kalaşnikov avtomat və pulemyotu üçün isə V0 

başlanğıc sürəti uyğun olaraq 715 m/san və 745 m/san-dir. Onda   

= 60
0
 bucaq altında atılmış avtomat və pulemyot güllələri uyğun 

olaraq 

m10328
10

sin120745
l

m,10326
10

sin120715
l

3
02

pulem

3
02

avtom





 

məsafələrə uçacaqdır. 

3. Üfüqlə   bucağı təşkil etməklə atılan avtomat gülləsi t = 

t0 saniyədən sonra trayektoriyanın A(x0; y0) nöqtəsində olacaqdır: 
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Avtomatdan atəş açmaq priyomlarına aid növbəti məşğələlər-

dən sonra hərbi rəhbərlər şagirdlərin müstəqil nəzəri işlərinin təşkili 

məqsədilə aşağıdakı tip çalışmalara da müraciət edə bilərlər: 

1. İnsanı sıradan çıxarmaq (öldürmək) üçün güllə hansı ener-

jiyə malik olmalıdır? (həmin enerji 78,5 couldan az olmamalıdır). 

2. Nə üçün karabində güllənin başlanğıc sürəti (750 m/san) 

avtomatda güllənin başlanğıc sürətindən (715 m/san) böyükdür? 

Qeyd edek ki, patronlar bir-birindən az fərqlənir. (Karabində lülə 

kanalının uzunluğu avtomatın lüləsindən uzundur. Ona görə atəş 

zamanı patronun yanma kamerasında əmələ gələn yüksək təzyiqli 

qaz karabində gülləyə nisbətən çox müddətə təsir edir. Bu təsirin də 

nəticəsində karabində güllənin başlanğıc sürəti böyük olur). 

3. Kalaşnikov avtomatından atılan güllə 1 km-də dayanan 

düşmən əsgərini öldürə bilərmi? (Bəli, çünki bu güllə 1500 m-lik 

məsafədə öz öldürücü təsirini saxlayır). 

4. 40 sm qalınlığı olan taxta maneənin arxasında gizlənərək 

avtomat (və yaxud pulemyot) gülləsində tam təhlükəsiz müdafiə 

olunmaq mümkündürmü? (Bəli, məlumdur ki, 150 m-ə qədər məsa-

fədən atılan avtomat gülləsi taxta maneənin 30-40 sm-nə qədər gedə 

bilir. Demək, güllə 40 sm qalınlıqlı taxta maneəni keçə bilmir, 

keçsə də artıq öz kinetik enerjisini əslində itirir). 

5. Kazarmadan qərargaha qədər olan məsafə 450 metrdir. Əs-

gər adi yerişlə bu qədər məsafəni neçə dəqiqəyə qət edə bilər? (Adi 

yerişlə əsgərin hər addımının uzunluğu 70-80 sm-dir. Orta addımı-

nın uzunluğu isə (70+80):2 = 75 sm olacaqdır. Bir dəqiqədə əsgərin 

adi yerişlə addımlarının orta sayı isə (110+120):2 =115-dir. Onda 

həmin məsafəni əsgər adi yerişlə (450 m : 75 sm) : 115 = (45000 

sm: 75 sm) : 115 = 5 dəqiqəyə gedəcəkdir. 

6. Avtomatın kütləsi güllənin kütləsindən 200 dəfə böyük 

isə, atəş zamanı çıxan güllənin (barıt qazları ilə birlikdə) kinetik 

enerjisi ilə avtomatın kinetik enerjisi arasındakı nisbəti təyin edin. 

Güllənin kütləsi m-dir. Onda avtomatın kütləsi 200 m olar. Enerjilər 

arasındakı nisbət isə 
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olar. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai hərbi hazırlıq) 

məşğələlərində və bu fənn üzrə sinifdənxaric müstəqil-nəzəri işlərdə 

hərbi məzmunlu fizika və riyazi çalışmalardan daha səmərəli 

istifadə edilməsi həm müvafiq hərbi biliklərin şagirdlər tərəfindən 

daha şüurlu, dərindən və elmi-nəzəri əsaslarla mənimsədilməsinə, 

bu biliklərin dəqiq elmlərin köməyilə araşdırılmasına, ordumuza 

onun texnikasından baş çıxara bilən savadlı əsgərlərin hazırlan-

masına xidmət göstərir, həm də məktəblilərin fizika və riyaziyyatın 

yeni tətbiq sahələrinə dair təsəvvürlərinin genişləndirilməsində bö-

yük rol oynayır. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai hərbi hazırlıq) 

məşğələlərini ümumtəhsil fənləri üzrə (o cümlədən, fizika, riyaziy-

yat, coğrafiya, əmək təlimi və s.) biliklərlə qarşılıqlı əlaqədə qur-

duqda şagirdlər daha yaradıcı düşünməyi, bu əlaqələrə əsaslanan 

elmi-nəzəri və bitkin mühakimələr yürütməyi, özlərinin hərbi fikir 

və mülahizələrini riyazi düsturlarla (və yaxud fizika qanunlarının 

köməyi ilə) aydınlaşdırmağı və əsaslandırmağı öyrənirlər. Bu proses 

məktəblilərin təsəvvürünü, diqqətini, yaradıcı təfəkkürünü, elmi 

dünyagörüşünü daha da inkişaf etdirir ki, bunlar da “Təhsil qanu-

nu”nun başlıca tələblərindəndir. 

 

b) “Atıcılıq hazırlığı”na aid fizika və riyazi məzmunlu 

hərbi çalıĢmalar 

№1. Kalaşnikov avtomatının və Kalaşnikov əl pulemyotunun 

döyüş xüsusiyyətlərini söyləyin. 

№2. Məlumdur ki, Kalaşnikov avtomatının süngü-bıçaqla bir-

likdə çəkisi 3,6 kq-dır. Süngü-bıçaq avtomatın çəkisinin neçə faizini 

təşkil edir? 

№3. Kalaşnikov əl pylemyotundan düşmən obyektinə 0,5 də-

qiqə avtomatik və 1,2 dəqiqə tək-tək atəş açılmışdır. Düşmən obyek-
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tinə cəmi neçə güllə atılmışdır. (Kalaşnikov əl pulemyotunda fasiləsiz 

atəş tezliyi 150 atım/dəq. Tək-tək atəş tezliyi 50 atım/dəq-dir)? 

№4. Kalaşnikov avtomatından 0,6 dəqiqə fasiləsiz və 2,3 dəqiqə 

ardıcıl tək-tək atəşlər açmaq üçün neçə daraq (xəzinə) lazımdır? 

№5. Düşmən əsgəri paraşütlə 5 km/saat sürətlə enirdi. Yerdə 

uzanan əsgər ona 600 m qalmış avtomatdan avtomatik atəş açmış-

dır. Əgər yerdən atəş açan əsgərin yalnız bir dolu xəzinəsi varsa, o, 

paraşütçünü vura bilərmi? 

№6. Kalaşnikov əl pulemyotunun gülləsi öldürücü keyfiy-

yətini 1500 metrdə saxlayır. Güllənin ümumi uçuş uzaqlığının 3000 

metr olduğunu bilərək bunu ədəd düz xətti üzərində qrafik şəkildə 

göstərin (miqyas 1:500 olsun ). 

№7. Əsgər A nöqtəsindən 25 km/saat sürətlə 1 dəq 30 san 

qaçdıqdan sonra qaçış xətti boyunca avtomatdan atəş açmışdır. 

Güllə 2 saniyədən sonra hədəfə dəymişdir. A nöqtəsindən hədəfə 

qədər olan məsafə nə qədərdir? 

№8. A(-4;2) nöqtəsindən Kalaşnikov əl pulemyotu ilə B(6;-

15) nöqtəsində yerləşən obyektə atəş açılmışdır. Əgər miqyas 1:50 

nisbətində olarsa, güllə neçə saniyədən sonra hədəfə dəyməlidir? 

№9. Patronun hissələrinin sxematik quruluşunu çəkin. Onun 

hissələrinin hansı həndəsi fiqurlar olduğunu söyləyin. 

№10. Kiçik kalibrli TOZ-8 tüfənginin xarakterik döyüş xüsu-

siyyətlərini söyləyin. 

№11. TOZ-8 tüfəngi neçə əsas hissədən ibarətdir və hansı-

lardır? 

№12. Kiçik kalibrli TOZ-8 tüfəngindən açılan atəşdən 2 sani-

yə sonra 600 metrlik məsafədə dayanan keşikçi əsgər yerə sərildi. 

Güllə hansı orta sürətlə getmişdir? 

№13. 1kqQ/sm
2
 ifadəsi nə deməkdir və bu hansı kəmiyyətin 

ölçü vahididir? 

№14. 1kqQ/sm
2
 neçə MPa-dır? Cavabı əsaslandırın. 

№15. Tətiyin çəkilməsi ilə güllənin atılması nə qədər müddətə 

başa gəlir və burada hansı fiziki proseslər baş verir? 



 238 

№16. Zərbə – buraxılış mexanizmi kapsula dəyərək barıtı alış-

dırdıqda patronun yanma kamerasında təzyiq neçə MPa ola bilir? 

№17. Güllə açılan zaman ən böyük təzyiq nə vaxt yaranır və 

onun maksimum qiyməti nə qədər ola bilir? 

№18. Güllə lülədən çıxan zaman ona təkan verən qazın 

təzyiqi öz maksimum qiymətindən neçə faiz aşağı düşür? 

№19. a) həndəsə dərsliyi 9-10, s.94, №345. 

b) həndəsə dərsliyi 9-10, s.94, № 346. 

№20. Enerjinin ölçü vahidləri hansılardır? 1 kqm neçə coul-

dur (c)? Avtomatın geritəpmə enerjisi neçə couldur? 

№21. Avtomatın geritəpmə sürəti ilə onun və güllənin çəkisi 

hansı riyazi münasibətdədirlər? 

№22. Kalaşnikov avtomat silahının geritəpmə enerjisi nə 

qədər ola bilər? O, atəş vaxtı insana necə təsir göstərir? 

№23. Kalaşnikov avtomatından şaquli istiqamətdə yuxarı atıl-

mış güllə hansı hündürlüyə qədər qalxar? (havanın müqavimətini 

nəzərə almamalı). 

№24. Kalaşnikov əl pulemyotundan şaquli istiqamətdə yuxarı 

atılmış güllə nə qədər hündürlüyə qalxar? (havanın müqavimətini 

nəzərə almamalı). 

№25. Top atılan anda mərmi 280 m/san sürət olaraq şaquli 

istiqamətdə yuxarı qalxır. Atəş yerindən nə qədər hündürlükdə 

mərminin kinetik enerjisi potensial enerjisi ilə bərabərləşəcəkdir? 

(78, s.213). 

№ 26. Üfüqlə bucaq təşkil etmək şərti ilə Kalaşnikov avtoma-

tından atılmış güllə hansı trayektoriya üzrə hərəkət edir? Trayektori-

yanın tənliyini yazın. 

№27. Üfüqlə 60
0
 bucaq təşkil etmək şərti ilə atılmış güllənin 

hərəkət trayektoriyasını qurmalı. Başlanğıc sürətin və koordinatların 

miqyaslarını ixtiyari götürməli (78, s.140). 

№28. Üfüqlə bucaq təşkil etmək şərti ilə atılmış güllənin 

hərəkəti zamanı ona hansı qüvvələr təsir göstərir? 

№29. Üfüqlə   = 60
0
 bucaq təşkil etmək şərti ilə topdan V0 = 

=600 m/san sürətilə mərmi atılmışdır. Mərmi atıldığı yerdən nə qədər 
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uzaqda düşəcəkdir? O, hansı hündürlüyə qalxacaqdır? Uçuş müddəti 

nə qədər davam edəcəkdir. Havanın müqavimətini nəzərə almamalı. 

№30. Üfüqlə 45
0
-li bucaq təşkil etmək şərti ilə Kalaşnikov 

avtomatından və pulemyotundan güllə atılmışdır. Güllə atıldığı yer-

dən nə qədər uzaqda düşəcəkdir? O, hansı hündürlüyə qalxacaqdır? 

Uçuş neçə müddət davam edəcəkdir? Havanın müqavimətini nəzərə 

almamalı. 

№31. Üfüqlə   bucağı təşkil etməklə atılan avtomat gülləsi t 

saniyədən sonra trayektoriyanın hansı nöqtəsində olacaqdır? Nöq-

tənin x və y koordinatlarını ümumi şəkildə ifadə edin. Havanın 

müqaviməti nəzərə alınmır. 

№32. Kalaşnikov əl pulemyotundan atılmış güllənin hərəkət 

trayektoriyasının tənliyini analitik (y = f(x) şəklində) üsulla yazın. 

Tənliyin alınmasının riyazi qaydasını aydınlaşdırın. 

№33. Güllə hansı bucaq altında atıldıqda ən uzaq məsafəyə 

düşəcəkdir? (havanın müqaviməti nəzərə alındığı və alınmadığı 

hallarda). 

№34. Təyyarədən h = 500m hündürlükdən atılmış bombanın 

hərəkət trayektoriyasını çəkin (bombanın başlanğıc sürəti 1800 

km/san olsun. Miqyası müstəqil seçin) (78, s.137). 

№35. Boyu 170 sm olan əsgər ayaq üstə durub üfüqi istiqa-

mətdə avtomatdan atəş açır. Güllənin uçuş məsafəsini tapın. 

№36. Üfüqi istiqamətdə və ya üfüqlə bucaq təşkil etmək şərtilə 

atılmış cismin hərəkət trayektoriyası porabolik əyridirmi? Nə üçün? 

№37. Kalaşnikov avtomatından atılan güllənin başlanğıc 

enerjisini hesablayın. 

№38. Müxtəlif güllələrin əşyaları (maneələri) deşmə qabiliy-

yətini konkret rəqəmlərlə (maneəni, güllənin tipini, atım uzaqlığını, 

maneəni deşmə faizini və ya dərinliyini qeyd etməklə) göstərin. 

№39. Trayektoriya nəyə deyilir? 

№40. a) Trayektoriya ilə atım bucağı, uçuş uzaqlığı ilə 

trayektoriyanın hündürlüyü hansı asılılıqlarla bir-birinə bağlanır? 

Bu asılılıqlar riyaziyyatda necə adlanır? 
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b) Üfüqi istiqamətdə (X oxu ilə) 25
0
, 35

0
, və 45

0
-li bucaq 

altında atılmış güllələrdən hansı daha uzaq məsafəyə uçacaqdır? Nə 

üçün? Onların hərəkət trayektoriyasını çəkin. 

v) Məlumdur ki, xüsusi müdafiə vasitələri olmasa insanın 

müəyyən orqanlarını sıradan çıxarmaq üçün güllənin kinetik enerjisi 

8 kqQ/m-dən az olmamalıdır. Bunu coulla ifadə edin. 

№41. Binokl vasitəsilə məsafə təyininin elmi əsasını aydınlaş-

dırın. 

№42. a) Minlik nədir və 1 minlik bucaq kəmiyyətinin qiyməti 

nəyə bərabərdir? 

b) Çalışmanın a-bəndinə verilən cavabda hansı riyazi an-

layışlardan istifadə olunur və onların mahiyyəti nədən ibarətdir? 

№43. Binoklın bucaqölçən şkalasının quruluşunu izah edin və 

onun çertyojunu çəkin. 

№44. İki teleqraf dirəyinin arasındakı məsafə 150 metrdir. Bu 

məsafə binokldan baxanda üfüqi istiqamətli şkalanın 4 böyük 

bölgüsünə uyğundur. Müşahidə nöqtəsindən teleqraf xəttinə qədər 

olan məsafə nə qədərdir? 

№45. Üçmərtəbəli bina (kazarma) binokldan 0,05 minlik bu-

caq altında görünür. Üçmərtəbəli binaya qədər olan məsafəni tapın. 

№46. Xətkeşin, dairəvi karandaşın, kibrit qutusunun və əl 

barmaqlarının minlikdəki bucaq qiymətini deyin. 

№47. Xətkeş, əl barmaqları, kibrit qutusu və dairəvi karan-

daşla müşahidə edilən obyektə qədər olan məsafə necə hesablanır? 

№48. Tankın hündürlüyü 2,5 metrdir. Qol tam açıldıqda tank 

şəhadət barmağı ilə örtülür. Tanka qədər olan məsafəni hesablayın. 

№49. Müşahidə olunan hərbi səyyar antenanın hündürlüyü 12 

m-dir. Müşahidə nöqtəsindən antenaya qədər olan məsafəni iti 

bucağın tangensindən istifadə edərək hesablayın (tg  = 0,05). 
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Şəkil 34. 

 

№50. Beşmərtəbəli kazarma (hərbi hissənin yataqxanası) 

2
0
17' bucaq altında görünür (34-cü şəkil). Kazarmaya qədər olan 

məsafə nə qədərdir? 

№51. Binokl vasitəsilə müşahidə olunan əsgər şkalanın bir 

kiçik bölgüsünə (0 – 05) uyğun bucaq kəmiyyəti altında görünür. 

Müşahidə nöqtəsindən əsgərə qədər olan məsafəni hesablayın. 

№52. Kəşfiyyatşı əsgər binokldan istifadə etmədən çayın o 

biri sahilinə yaxın yerdə yerləşən düşmən obyektinə qədər olan 

məsafəni necə müəyyənləşdirə bilər? 

№53. Nə üçün karabində güllənin başlanğıc sürəti (750 m/ 

san), Kalaşnikov avtomatında güllənin başlanğıc sürətindən (715 m/ 

san) böyükdür? Qeyd edək ki, patronlar bir-birindən az fərqlənir. 

№54. İnsanı sıradan çıxarmaq (öldürmək) üçün güllə hansı 

enerjiyə malik olmalıdır ? 

№55. Kalaşnikov avtomatından atılan güllə 1 km-də dayanan 

düşmən əsgərini öldürə bilərmi? 

№56. 40 sm qalınlığı olan taxta maneənin arxasında gizlənə-

rək avtomat (və yaxud pulemyot) gülləsindən müdafiə olunmaq 

mümkündürmü? 

2017' 

A • 
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№57. Güllə hansı qalınlıqlı polad lövhəni, kərpic divarı və 

qum (torpaq) maneəni deşib keçə bilir? 

№58. Adi yerişlə əsgərin sürəti dəqiqədə 110-120 addımdır 

(hər addımın orta ölçüsü 70-80sm-dir). Əsgər kazarmadan qərərga-

ha qədər 6 dəqiqə vaxt sərf etmişdir. Kazarmadan qərərgaha qədər 

məsafə təqribən nə qədərdir? 

№59. Kazarmadan qərərgaha qədər olan məsafə 450 metrdir. 

Əsgər adi yerişlə bu qədər məsafəni neçə dəqiqəyə qət edə bilər? 

№60. Əsgər qaçarkən onun normal sürəti dəqiqədə 165-180 

addımdır. Qaçarkən hər addımın uzunluğu isə 85-90 sm-dir. Əsgər 

səngərdən çıxaraq piyadaların döyüş maşınına qədər 5 dəqiqə 30 

saniyəyə qaçdı. Piyadaların döyüş maşını səngərdən nə qədər aralı 

dayanmışdır? Əsgərin normal sürəti dəqiqədə neçə metrdir? 

№61. Düşmən topundan atılan mərmi əsgərlərdən təxminən 

300 metr aralıda hərəkət edən tanka dəydi. Alovlanmağa başlayan 

tankın şəxsi heyətini xilas etmək üçün əsgərlər tanka tərəf qaçmağa 

başladı. Onlar neçə dəqiqədən sonra tanka çata bilərlər? 

№62. Avtomatın kütləsi güllənin kütləsindən 200 dəfə böyük 

isə, atəş zamanı çıxan güllənin (barıt qazları ilə birlikdə) kinetik 

enerjisi ilə avtomatın kinetik enerjisi arasındakı nisbəti təyin etməli. 

№63. 1,5 tonluq zirehli transportyor 45 km/saat sürətlə irəlilə-

yirdi. Qarşı tərəfdən ona atılan 20 q-lıq güllə ZT-a dəyən vaxt sürəti 

600 m/san olmuşdur. Zərbədən sonra sistemin kinetik enerjisinin 

dəyişməsini müəyyənləşdirməli. 

№64. Necə tapmaq olar ki, gülləyə təsir göstərən 225 kqm 

güc 2100 a.q. (at qüvvəsinə) bərabərdir? 

№65. Nə üçün güllənin Kalaşnikov avtomatından 3 km məsa-

fəyə atılması üçün 225 kqm güc sərf edilməlidir? 

Biz yuxarıdakı fizika və riyazi çalışmaları hazırlamaqla qarşı-

mıza atıcılıq hazırlığının şagirdlər tərəfindən daha səmərəli mənimsə-

nilməsini təmin etmək məqsədi qoymuşuq. Fikrimizcə, belə düşün-

məkdə yanılmırıq. Çalışmalar təfəkkürün, düşüncənin gərgin işlə-

məsini tələb edir. Bir yerdə ki, döyüşün, əsgərin uğurunu saniyələr 

həll edir, deməli bu işə hər an hazır olmaq, düzgün ölçmək, düzgün 
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nişanalmaq, atəşi vaxtında açmaq, düşməni məqamında yaxalamaq, 

hədəfi dərhal aşkara çıxarmaq lazımdır. Təqdim olunan çalışmalarda 

bütün bu məsələlər diqqət mərkəzində dayanır və gənclərin 

çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) məqsədi daşıyır. 

 

c) “Atıcılıq hazırlığı” üzrə çalıĢmaların həllinə dair meto-

diki göstəriĢlər 

№1. Kalaşnikov avtomatında lülənin kalibri 7,62 mm-ə, atə-

şin əsas təsir uzaqlığı 400 m-ə qədər, atəşin nişangah məsafəsi 1000 

m, düzünə atəş uzaqlığı yarımbədən insan fiquruna 350 m, hərəkət 

edən tam insan fiquruna isə 525 m, toplama atəş uzaqlığı yerüstü 

hədəflər üçün 800 m-ə qədər, təyyarə və paraşütlər üçün 500 m-ə 

qədərdir. Avtomatdan bir dəqiqədə avtomatik (fasiləsiz) 100-ə 

qədər, tək - tək isə 40-a qədər atəş açmaq olar. Dolu daraqla birlikdə 

avtomatın çəkisi 3, 6 kq, süngü – bıçağın çəkisi isə 450 q-dır. 

Avtomatın darağı 30 patron tutur. Güllə 3000 m-ə qədər uça bilir, 

öldürücü gücünü 1500 m-ə qədər saxlayır. Avtomat silahlarda gül-

lənin başlanğıc sürəti 715 m/san-dir. 

Kalaşnikov əl pulemyotunda, avtomatlarda olduğu kimi, 

lülənin kalibri 7,62 mm-dir. Lakin onda atəşin əsas təsir uzaqlığı 

800 m-ə qədər, atəşin nişangah məsafəsi 1000 m-dir. Bu silahdan 

yarımbədən insan fiquruna düzünə atəş uzaqlığı 365 m-ə, hərəkət 

edən tam insan fiquruna düzünə atəş uzaqlığı isə 540 m-ə barabər-

dir. Toplama atəş uzaqlığı bütün hədəflər üçün 800 m-ə bərabərdir. 

Pulemyotlarda da atəş tempi dəqiqədə 600 atımdır. Döyüş zamanı 

pulemyotdan fasiləsiz dəqiqədə 150-yə qədər, tək – tək isə dəqiqədə 

50-yə qədər atəş açmaq olar. Dolu daraqla birlikdə pulemyotun 

çəkisi 5,6 kq, barabanlı dolu daraqla birlikdə çəkisi isə 6,8 kq-dır. 

Darağı 40 (barabanlı darağı isə 75) patron tutur. Güllənin uçuş 

uzaqlığı və öldürücü kücünü saxlama məsafəsi avtomatlarda olduğu 

kimidir. Pulemyotda güllənin başlanğıc sürəti 745 m/san-dir. 

№2. Məsələ tənasüb tərtib edilməsi yolu ilə həll olunmalıdır. 

3,6 kq-ı qramlarla göstərək: 3,6 kq = 3600 q 
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№3. Düşmən obyektinə Kalaşnikov əl pulemyotundan atılan 

güllələrin sayını l ilə işarə edək. Onda, 

1 = 150∙0,5 + 1,2∙50 = 75 + 60 = 135. 

Cəmi 135 güllə atılıb. 

№4. Bu müddətdə atılan güllələrin sayı 

1 = 0,6∙100 + 2,3∙40 = 60 + 92 = 152. 

Kalaşnikov avtomatının 1 darağı 30 patron tutur. Ona görə 

152 = 30∙5 + 2. 

0,6 dəqiqə avtomatik və 2,3 dəqiqə tək-tək atəş üçün cəmi 152 

patron lazımdır. Bu patronlar isə hər daraqda 30 patron olmaqla 5 

darağa tam və 1 darağa yarımçıq (2 patron) doldurulmalıdır. Demə-

li, cəmi 6 daraq lazımdır. 

№5. Bilirik ki, Kalaşnikov avtomatının fasiləsiz ( avtomatik) 

atəşlə atım tezliyi 100 atəş/dəq-yə bərabərdir. Bir daraq isə 30 

patron tutur. Bir darağın boşalması üçün sərf olunan vaxtı x-lə işarə 

edək. Onda 

x30

1100




 

100

30
x   = 0,3dəq. = 18san; x=18san.  

Paraşütçü 18 san. ərzində 

25m
3600

500018
518 


  

enəcəkdir. Yəni, patronlar daraqda qurtaranda paraşütçü hələ yerdən 

600 – 25 = 575 m məsafədə olacaq. Aşağıdan uçan vasitələrə avto-

matdan ən əlverişli atəş açma məsafəsi isə 500 metrdən çox 

olmamalıdır. Demək, yerdən atəş açan əsgər bir dolu daraqla para-

şütçünü vura bilməz. 
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№6. [A,B] parçasında güllə öldürücü keyfiyyətini saxlayır. 

Ümumi olaraq isə A(0;0)-dan C(0;6)-yə qədər uçur. 

№7. Tutaq ki, əsgər A nöqtəsindən B nöqtəsinə kimi qaçmış-

dır. Onda o, 

375m
4

1
2500san

san

m
90

3600

1000
251d.30san.

saat

km
25AB 








  

məsafə qaçmış olur. 

Hədəfin yerləşmə nöqtəsini C ilə işarə edək. Güllənin sürəti 

isə 715 m/san-dir. Onda güllə atəş açılan andan hədəfə qədər 

715 m/san × 2 san = 1430 m 

məsafə uçmuşdür. Yəni, BC  = 1430 m. 

Güllə qaçış xətti boyunca atıldığından A,B və C nöqtələri bir 

düz xətt üzərində olacaqdır. Belə olduqda 

 BCABAC 375 + 1430 = 1805 m = 1 km 805 m 

Deməli A nöqtəsindən hədəfə qədər olan məsafə 1 km 805 m-

dir. 

№8. AB  məsafəsini tapaq: 

AB  =    22
21546  = 289100 = 389 ≈ 19,7 

AB  ≈ 19,7 

A və B nöqtələri arasındakı həqiqi məsafə belə olar: 

 L = AB ∙50 = 19,7∙50 = 985 m ; 985 : 715 ≈ 1, 38 san. 

Güllə 1,38 saniyədən sonra hədəfə dəymişdir. 

№9. Güllənin sxematik quruluşu ibtidai hərbi hazırlıq dərsliyi-

nin 106-cı səhifəsində göstərilmişdir. Onun hissələri silindr, tam və 

kəsik konus, trapesiya, düzbucaqlı kimi həndəsi fiqurlardan ibarətdir. 

№10. TOZ-8 tüfənglərinin əsas xarakterik döyüş xüsu-

siyyətləri bunlardır: kalibri – 5,6 mm, kütləsi – 3,12 kq, silahda 

güllənin başlangıc sürəti 310 m/s-yə yaxın, atım tezliyi 10-12 atəş/ 

dəq., nişangah uzaqlığı – 250m, güllənin ən uzağa uçma məsafəsi 

1200m-dən 1600m-ə qədər, güllənin öldürücü gücünü saxladığı 

məsafə 800 m qədər. 
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№11. TOZ-8 tüfəngi 6 əsas hissədən ibarətdir: lülə, lülənin 

dəmir örtüyü, atım mexanizmi, arxa qapaq, nişanalma qurğusu, çax-

maq. 

№12. V = 600 : 2 = 300 m/san. 

№13. 1 kqQ/sm
2 

ifadəsi “1 sm
2 

sahəyə 1 kq-lıq qüvvə təsir 

edir” deməkdir. Bu, təzyiqin ölçü vahididir. 

№14. 1 kqQ/sm
2 

= 0,1 MPa. Çünki, 

1 kqQ/sm
2 

= 9,8 n/10
-4

 m
2
=10

5
 n/m

2
 =10

5
 Pa =0,1 MPa 

№15.
 
Tətik çəkildikdən sonra güllənin lülədən çıxması 0,001 

– 0,06 s müddətə başa gəlir. Bu proses belə olur: tətik çəkiləndə 

zərbə mexanizmi patronun kapsuluna dəyir. Bu vaxt kapsulda qığıl-

cım yaranır və patronun daxilindəki barıt alışır, ani zamanda yüksək 

təzyiqli yanmış qaynar qaz əmələ gəlir. Bu yüksək təzyiq patronun 

bütün divarlarına, o cümlədən, onun başında yerləşən gülləyə çox 

böyük təzyiq göstərir. Bu təzyiq təxminən 250-500 kqQ/sm
2 

-ə bə-

rabər olur və onun təsiri altında güllə patrondan ayrılır, lülə boyunca 

istiqamət alır. 

№16. Güllə patrondan 250-500 kqQ/sm
2 

təzyiq hesabına ayrı-

lır. 1 kqQ/sm
2 
=0,1MPa olduğundan, yanma kamerasında təzyiq 25-

50 MPa-dır. 

№17. Güllə patrondan ayrılaraq 4-6 sm yol getdikdə qazın 

təzyiqi ən böyük qiymət alır və 2800 kqQ/sm
2 

-ə çatır. Sonra güllə 

sürətlə irəliyə hərəkət etməyə və qazın yerləşdiyi fəzanın həcmi 

böyüməyə başlayır. Bununla da, qazın təzyiqi kəskin aşağı düşür
 . 

Güllə lülədən çıxan anda qazın təzyiqi 300 – 900 kqQ/sm
2 

olur. 

№18. Lülədən çıxan anda gülləyə təsir edən qazın təzyiqi orta 

hesabla 550 kqQ/sm
2
-dirsə, onda qazın təzyiqi öz maksumum 

qiymətindən 2250 kqQ/sm
2 

aşağı düşmüş olur (2800 – 550 = 2250 

kqQ/sm
2 

). Bu maksumum təzyiqin x = 
2800

1002250 
= 80%-ni təşkil 

edir. Deməli, lülədən çıxan zaman gülləyə təsir göstərən qaz öz 

maksumum təzyiqindən 80,0 % aşağı düşür. 

№19-20. 6-8 siniflərin fizika dərsliyindəki uyğun mövzuların 

mətninə əsaslanılaraq həll edilir. 
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№21. Silahın geritəpməsi sürətin və enerjinin qiyməti ilə xa-

rakterizə olunur. Güllənin çəkisi silahın çəkisindən neçə dəfə kiçik-

dirsə, silahın geritəpmə sürəti də onun başlanğıc sürətindən bir o qə-

dər dəfə kiçikdir. Əgər güllənin çəkisini P1, silahın çəkisini P ilə, 

güllənin başlanğıc sürətini isə V0 ilə göstərsək, onda silahın geri-

təpmə sürətini V = V0P/P1 düsturu ilə ifadə etmək olar. 

№22. Kalaşnikov avtomatında geritəpmə enerjisi 2 kqQ/m
2
 

(19,6 c)-dan çox ola bilmir. Bundan isə atəş açan əsgərin çiyninə zə-

rər toxunmur. 

№23. Kalaşnikov avtomatının başlanğıc sürətini V0 ilə, güllə-

nin qalxacağı hündürlüyü isə h ilə işarə edək. Məlumdur ki, Kalaş-

nikov avtomatında güllənin başlanğıc sürəti 715 m/san-dir. Hesabla-

ma başlanğıcı olaraq güllənin atıldığı nöqtəni, yəni lülənin uc 

nöqtəsini götürək. Həmin nöqtədə güllənin potensial enerjisi sıfra, 

kinetik enerjisi isə 
2

mV 2

0  -yə (m – güllənin kütləsidir) bərabərdir. 

Deməli, güllənin tam enerjisi E = O + 
2

mV 2

0  = 
2

mV 2

0  -yə bərabər-

dir. Yuxarı atıldığı h hündürlükdəki nöqtədə güllənin potensial 

enerjisi m g h-a bərabərdir. Fizikada tam enerjinin saxlanması 

qanununa görə 

hgm  = 
2

mV 2

0 ;   h = 
g2

V2

0  

g = 9,8 m /san
2
 və V0 = 715 m /san olduğundan 

 

h = km 2626083
19,6

511225

9,82

7152




 

 

№24. Çalışmanın həllindəki mühakimələr 23-cü çalışmadakı 

mühakimələrə oxşar aparılır. 

Burada Vo= 745m/san-dir. Onda 
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H = km 28
19,6

555025

19,6

2745

2g

2
0V

  

№25. Vo = 280 m/san 

           Kh = П 

           H = ? 

Enerjinin saxlanma qanununa 

görə (35-ci şəkil) E=K+П. Şərtə görə, 

K=П olduğundan 

E = П + П = 2П = 2 mgh;   

E = 
2

mV 2

0  

 

 

Onda, 2mgh
2

mV2
0  ; h = 2000m.

104

78400

4g

V2

0 


  

№26. Çalışma 8-ci sinif fizika kursunda verilmiş (səh.140) 

y = ax
2 

+ bx; 
αcos2V

g
a

22

0

 ; b = tg  

düsturuna əsaslanmaqla həll olunur. 

№27. Çalışmanın həllində 26№-li çalışmadakı düsturdan isti-

fadə etmək lazımdır: 

a = 40

4

1
5112252

9,8

αcos2V

g
22

0





  

b = tg 60
o 
= 3;  y = 40x

2 
+ 3 x 

№28. Havada uçarkən gülləyə iki qüvvə - ağırlıq və havanın 

müqavimət qüvvələri təsir edir. 

№29-32. VIII sinfin “Fizika” dərsliyinin 135, 137-ci səhifələ-

rindən istifadə etməklə həll olunur. 

№33. Havanın müqavimət qüvvəsinin nəzərə alınması şərti ilə 

güllə üfüqi istiqamətlə 35
0
-li bucaq altında atıldıqda ən uzaq 

məsafəyə düşür (bax: 58, s.123). Havanın müqaviməti nəzərə 

Şəkil 35. 

h 
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alınmadıqda güllə üfüqi istiqamətlə 45
0
-li bucaq altında atıldıqda ən 

uzaq məsafəyə düşür. (bax.: 78, s.136). 

№34-36. VIII sinif “Fizika” (78) dərsliyinin 137-139 səhifələ-

rindən istifadə etməklə həll edilir. 

№37. Güllənin başlanğıc enerjisini hesablayarkən fizikadan 

məlum E = 
g

P
m;

2

mV 2

0   düsturundan istifadə etmək lazımdır. 

Burada m-güllənin kütləsi, P - güllənin çəkisi, g - sərbəst düşmə 

təcilidir (g = 9,8 m/san
2
). Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai 

hərbi hazırlıq) fənnindən məlumdur ki, Kalaşnikov avtomatı üçün 

 

V0 = 715m/san, Pgüllə = 7,9q = 7,9∙10
-3

kq 
 

Şərti olaraq g = 9,8m/san
2
 10 m/san

2
 qəbul edək. Onda 

E = 
2

mV 2

0 


2

VgP 2

0 
2g

PV2

0

102

715107,9 23



 

 = 201,93 kqm 

E = 201,93 kqm 

 

№38. 

 

 Maneənin adı Güllənin növü 
Atım 

uzaqlığı 

Deşmə 

faizi və 

dərinliyi 

1. 

7mm qalınlıqlı 

zirehlə 90
0
-li bucaq 

altında görüşdükdə 

Zirehdeşən-

yandırıcı, 

poladbaşlıqlı 

300 

200 

50% 

90% 

2. 
Kaska (dəmir baş 

geyimi) 

Poladbaşlıqlı, 

Zirehdeşən-

yandırıcı 

900 

1100-dən 

yuxarı 

80-90% 

80-90% 

3. 

Brustver (qarla 

möhkəm döyəc-

dənilmiş təpəcik) 

Bütün növlər 500 70-80 sm 

4. 
Yumşaq torpaqdan 

düzəlmiş maneə 
Bütün növlər 500 25-30 sm 



 250 

 

5. 
20∙20 sm ölçülü 

quru şpal 

Poladbaşlıqlı, 

zirehdeşən-yandırıcı 

500 

150 

25 sm 

30-40 sm 

 

6. Kərpic yığımı Yenə də 100 12-15 sm 

 

№39. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında güllənin havada uçuş 

vəziyyətini təsvir edən əyri xəttə trayektoriya deyilir. 

№40. a) Güllənin trayektoriyası atım bucağından asılı olaraq 

dəyişir. Bu asılılığa funksional asılılıq demək olar. Çünki, hər bir 

atım bucağına yalnız və yalnız bir trayektoriya uyğun gəlir. 

Güllənin uçuş uzaqlığı ilə onun trayektoriyasının təpələri tərs 

mütənasib asılılıqdadırlar. Trayektoriyanın təpəsi hündürə qalxdıqca 

onun uçuş uzaqlığı azalır və yaxud əksinə, uçuş uzaqlığı artdıqca 

trayektoriyanın təpə nöqtəsi aşağı düşür. O, üfüqi oxa yaxınlaşır. 

Belə asılılıq riyaziyyatda tərs mütənasib asılılıq adlanır. Əgər uçuş 

uzaqlığını I, trayektoriyanın hündürlüyünü h ilə işarə etsək, onda 

)90α(30
l

A
h 00   ,

A- sabit kəmiyyətdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

b) havanın müqaviməti nəzərə alınmazsa, 45
0
-li bucaqla atılan 

güllələr ən uzaq məsafəyə düşəcəkdir. Bunu qrafik olaraq belə 

göstərmək mümkündür (36-cı şəkil). 

Şəkil 36. Şəkil 37.
 

45
0 

0 

y 

450 350 

250 

0
 

y
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Havanın müqaviməti nəzərə alındıqda isə üfüqlə 25
0
, 35

0
 və 

45
0
-li bucaq altında atılmış güllələrin vəziyyəti 37-ci şəkildəki kimi 

olacaqdır. 

v) 8 kqQm = 78,5 c. 

№41. Binokl vasitəsilə məsafə təyininin elmi əsasını məsafə-

lərin iti bucağın tangensinə əsasən hesablama qaydası təşkil edir: 

tqα

H
I   (Burada H- müşahidə olunan obyektin ölçüsü,  - isə 

onun görünmə bucağıdır). 

№42. a) Minlik bucaq kəmiyyətidir. 1 minlik radianın mində 

birinə (1/1000) və yaxud çevrənin 1/6000 hissəsinə bərabər olan 

qövsə söykənən mərkəzi bucaqdır. b) Bucaq, qövs, çevrə, mərkəzi 

bucaq, radian, kəsr ədədlər və s. 

№43. Hədəflərin bucaq kəmiyyəti səhra binokllarının köməyi 

ilə minliklərlə ölçülür. Binoklın minlik ölçəni 38-ci şəkildə göstərilir. 

Şkalanın bir böyük bölgüsünə 10 minlik, kiçik bölgüsünə isə 5 minlik 

uyğundur. Bunlar müvafiq olaraq 0-10 və 0-05 kimi yazılır. 

 

 

№44. 

B=150 m 

Y=0-40 

D = ? 

 

 

 

D= 3km750m3750m25150
40

1000150

Y

1000B






 

 

№45.    Y = 0-05 

      D = ? 

Üçmərtəbəli binanın hündürlüyünü təxminən 10 metrə bəra-

bər götürmək olar. Bu halda B=10 m. 

+ 
- 
+ 

Şəkil 38. 

__ + 

+ 
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 km 210002
5

100010
D 


  

Üçmərtəbəli binaya qədər olan məsafə təxminən 2 km-ə 

bərabərdir. 

№46. 

Xətkeşin 1 mm-nə   0-02 

Dairəvi karandaşa   0-12 

Kibrit qutusunun: 

eninə    0-60 

uzununa    0-90 

hündürlüyünə     0-30 

Əl barmaqlarına: 

baş barmağı   0-40 

şəhadət barmağı  0-30 

çeçələ barmaq              0-20 

minlik bucaq kəmiyyətləri uyğundur. 

№47. Kibrit qutusu əldə tutulur və qol tam açılır. Əgər kibrit 

qutusu görünən hədəfi örtürsə, onda hədəfin məlum ölçüsü 1000-ə 

vurulub, kibrit qutusunun minlik qiymətinə bölünür. Alınan ədəd 

gözdən hədəfə qədər olan məsafədir. Qeyd edək ki, kibrit qutusu 

gözdən təxminən 50 sm məsafədə olmalıdır. Qol tam açıldıqda bu 

məsafə təxminən həmin məsafəyə bərabər olacaqdır. Diğər əl əşya-

ları vasitəsilə də hədəfə qədər olan məsafə analoji qaydada 

hesablanır. 

№48.    B = 2,5 m 

Y = 0-30 

D = ? 

D = m 83
3

250

30

10002,5



 

Tanka qədər olan məsafə 83 m-dir. 
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№49. (39-cu şəkil) 

|AB| = 12 m 

tg BÔA = 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil 39. 

 

 

tg AÔB =
 OA

AB
 

 |OA| = m 240
0,05

12

tgα

H

BOtgA

AB
    

  

№50.    
?ABd

712α 0



  

Beşmərtəbəli evin hündürlüyünü təxminən h = 15 metr qəbul 

etmək olar. Onda 

m 3752515
0,04

15

0,0399

15

17tg2

15

tgα

h
ABd

'0
  

№51. Məlumdur ki,ortabab adamın boyu 1,7 m-dir. Onda 

D = m 340
5

10001,7



 

Müşahidə nöqtəsindən əsgərə qədər olan məsafə 340 m-dir. 

 O 

B 

H 

A 
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№52. ∆AOB ~ ∆A1OB1 

111 OA

OA

BA

AB
 ; 

1

11

OA

OABA
AB


  

40-cı şəkildən göründüyü kimi, sahildə 111 BA,OA  və 

OA  məsafələrini ölçərək (1) ifadəsindən AB məsafəsini, yəni o 

biri sahilə yaxın yerləşən düşmən obyektinə qədər məsafəni tapmaq 

olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil 40. 

 

№53. Karabində lülə kanalının uzunluğu Kalaşnikov avtoma-

tının lüləsindən uzundur. Ona görə atəş zamanı patronun yanma 

kamerasında əmələ gələn yüksək təzyiqli qaz karabində gülləyə nis-

bətən çox müddətə təsir göstərir. Bu təsirin nəticəsində də karabində 

güllənin başlanğıc sürəti böyük olur. 

№54. İnsanın müəyyən orqanlarını sıradan çıxarmaq və ya 

öldürmək üçün güllənin kinetik enerjisi 8 kqQm-dən (və ya 78,5c) 

az olmamalıdır. Bu halda xüsusi geyim vasitələri (güllədən müdafiə 

vasitələri) nəzərə alınmır. 

№55. Kalaşnikov avtomatından atılan güllə 1 km-də dayanan 

düşmən əsgərini öldürə bilər. Çünki bu güllə 1500 metrlik məsafədə 

öz öldürücü təsirini saxlayır. 

№56. Məlumdur ki, 150 m-ə qədər məsafədən atılan avtomat 

gülləsi taxta maneənin 30-40 sm-nə qədər gedə bilir. Demək, güllə 

40 sm qalınlıqlı taxta maneəni keçə bilmir, keçsə də artıq öz kinetik 

B 

O 
A1 

B1 

A 

Çay 
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enerjisini əslində tam itirmiş olur. Ona görə də 40 sm qalınlıqlı taxta 

maneənin arxasında gizlənərək avtomat gülləsindən qorunmaq 

mümkündür. 

№57. Məlumdur ki, müxtəlif növ güllələr var: Zirehdeşən-

yandırıcı və polad başlıqlı güllələr. Zirehdeşən-yandırıcı güllə 7 mm 

qalınlıqlı polad lövhəyə 300 m-lik məsafədən 30
0
-li bucaq altında 

atıldıqda lövhənin 50%-ni deşir (İbtidai hərbi hazırlıq dərsliyi, 1982, 

səh.123). Demək, həmin gülə 3,5 mm (7 mm-in yarısı) qalınlıqlı 

polad lövhəni deşə biləcək. Əgər güllə 200 m-lik məsafədən atılarsa, 

onda həmin lövhənin (7 mm-lik) 90%-ni deşər. 12-15 sm qalınlıqlı 

kərpic divarı 100 m-dən həm zirehdeşən-yandırıcı, həm də polad 

başlıqlı güllə deşir. 

25-30 sm-lik qalınlıqlı preslənmiş torpaq maneəni 500 m-ə 

qədər məsafədən atılan hər iki növ güllə deşir. 

№58. Əvvəlcə əsgərin 6 dəqiqəyə neçə addım ata bilmək 

ehtimalını tapaq: 

110 ∙ 6 = 660; 120 ∙ 6 = 720 

Əsgər 660-dan 720-yə qədər addım ata bilər. Hər addımın 

uzunluğu 70-80 cm-dır. Addımın orta uzunluğunu müəyyənləşdirək. 

sm 75
2

8070



 

Əsgərin 6 dəqiqədəki addımlarının orta sayını tapaq: 

690
2

720680



 addım 

Kazarmadan qərargaha qədər olan məsafə təxminən 

75 ∙ 690 = 51750 sm = 518 m 

olacaqdır. 

№59. Adi yerişlə əsgərin hər addımının uzunluğu 70-80 sm-

dir. Orta addımın uzunluğu isə 75 sm ( sm75
2

8070



) olmalıdır. 

450 m = 450∙100 sm = 45000 sm 

45000:75 = 600 addım 
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1 dəqiqədə əsgərin adi yerişlə addımlarının orta sayı 

115
2

120110



-dir 

600:115 = 5,21 ≈ 5 dəq. 

Əsgər adi yerişlə bu qədər məsafəni təxminən 5 dəqiqəyə qət edər. 

№60. Yüyürən (qaçan) əsgərin normal orta sürətini tapaq: 

(165+180):2 = 172,5 addım 

Demək əsgərin normal orta sürəti dəqiqədə 172,5 addımdır. 

172,5∙85 = 14662,5 sm ≈ 147 m 

172,5∙90 = 15525 sm ≈ 155 m 

Yüyürən zaman əsgərin normal sürəti dəqiqədə 147-155m-dir. 

Şərtə görə, əsgər səngərdən piyadaların döyüş maşınına qədər 5 dəq. 

30 san. qaçmışdır. 

5 dəq.30 san. = 5,5 dəq.; 147∙5,5 = 808,5 m; 

155∙5,5 = 852,5 m 

Demək, səngərdən PDM-na qədər olan məsafə 808,5-852,5 metr 

arasındadır. Yaxud, orta hesabla 

830,5
2

852,5808,5



 m-dir. 

Əsgərin normal sürəti isə 

151
5,5

5,830
  m/dəq-dir. 

№61. Bilirik ki, qaçaraq hərəkət zamanı əsgərin orta sürəti 1 

dəqiqədə 147-155 m-dir (Çalışma 60). 

300:147 = 2,04 ≈ 2 dəq.; 300:155 = 1,93 ≈ 2 dəq. 

Demək, əsgərlər təxminən 2 dəqiqədən sonra tanka çata 

bilərlər. 

№62. Güllənin kütləsi m olsun. Onda avtomatın kütləsi M = 

200 m olar. 

?
W

W

k.g.

k.av.   

2

200mV

2

MV
W

2
2

2
2

k.av.  ;  
2

mV
W

2

1
k.av.   
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2

1

2

2

2

1

2

2

k.g.

k.av.

V

V
200

2

mV
:

2

200mV

W

W
  

№63.  m1 = 20 q = 0,02 kq 

m2 = 1,5 t = 1500 kq 

 V1 = 600 m/san. 

 V2 = 45 km/saat = 12,5 m/san 

 ∆Wk = ? 

 ∆Wk = W2-W1 

W2= c1011 109687,5
2

146,251500

2

(12,5)1500

2

Vm 4
22

22 





  

 
c100,36

2

1036102

2

6000,02

2

Vm
W 4

4222

11
1 









 

∆Wk = W2 - W1 = 11∙10
4
 – 0,36∙10

4
 = 10,64∙10

4
c. 

Qeyd etdiyimiz kimi, bu calışmaların düzgün həlli fizika və 

riyaziyyatdan qazanılmış biliklərin əyani şəkildə tətbiqindən daha 

cox gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

təliminin düzgün və səmərəli həyata kecirilməsi məqsədi daşıyır. 

Şagirdlər həmin çalışmaları yerinə yetirməklə, həm də onların hərb 

sənətinin incəliklərinə yiyələnmələrinə əsaslı zəmin yaranır. 

 

4.3.“Sıra təlimi” və “Hərbi topoqrafiya” bölmələrində 

 riyazi və coğrafi məzmunlu hərbi calışmalardan istifadə 

 

a) CalıĢma nümunələri: 

№1. Hərbi hissə eni 2 m, uzunluğu 10 m olan qırmızı parca 

aldı. Bu parçadan 32x22 ölçüdə neçə bayraqcıq (məlumdur ki, hərbi 

işlərdə istifadə olunan bayraqcıqlar bu ölçüdə olmalıdır) hazırlamaq 

mümkündür? 

№2. Hər biri 2 m 50 sm olan 10 ədəd ağac parçasından necə 

bayraqcıq ücün tutacaq hazırlamaq mümkündür? 

№3. Əsgər sola və ya arxaya dönərkən dairənin necədə bir 

hissəsi qədər hərəkət etmiş olar. 
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№4. Əsgərlər kazarmadan çıxaraq 10 dəqiqə normal yerişlə, 5 

dəqiqə qaçdıqdan sonra parka (Park – tankların, artilleriyanın, 

avtomobillərin və başqa hərbi texnikanın təmiri, texniki xidməti və 

saxlanması ücün təchiz edilmiş ərazi) çatdılar. Kazarmadan parka 

qədər olan məsafə təxminən nə qədər olmuşdur? 

№5. Polkdan (alaydan) nizamlı dəstə halında cıxan əsgərlər 

15 dəqiqə adi yerişlə və 8 dəqiqə qaçaraq hərəkət etdikdən sonra 

təlim-məşq meydanına çatdılar. Təlim-məşq meydanı polkdan nə 

qədər aralıda yerləşir? 

№6. Əsgərin başında papaq olmadıqda, o neçə addım qalmış 

komandirə təzim etməlidir? Təzim qaydası necə olmalıdır? 

№7. a) Kompasın quruluşunu və işləmə prinsipini söyləyin. 

b) Oriyentir dedikdə nə başa düşülür? 

v) Azimut nədir? Onun həndəsi mənasını izah edin. 

№8. Kompas vasitəsi ilə azimutu necə təyin etmək olar? 

№9. Əgər düşmən obyekti müşahidəçi əsgərdən şimaldadırsa 

(şərqdədirsə, cənubdadırsa və yaxud qərbdədirsə), onda azimut neçə 

dərəcəyə bərabərdir? 

№10. Kəşfiyyatçı əsgər körpüdən 45
o
-li azimut üzrə 500 metr 

uzaqlaşmalıdır.
 
Onun hansı istiqamətdə gedəcəyini izah edin. 

№11. Gecə vaxtı hücuma hazır dayanan əsgərlər Qütb ulduzu-

nu özlərindən sağ tərəfdə görmüşlər. Hücum hansı istiqamətə yönəl-

mişdir. 

№12. Məktəbinizin yerləşdiyi küçənin hansı azimut üzrə 

uzandığını deyin. 

№13. Tapşırığa gedən əsgərlər qrupu qərargahdan çıxaraq 

360
o 

azimut üzrə 2 km-dən sonra çaya çatmış, çay boyunca 90
o
 

azimut üzrə 500 m getmiş, 200 m eni olan çayı keçərək 360
0
 

azimutla 5 km və 270
0
 azimutla 3,5 km hərəkət etmiş və pusquda 

dayanan tankçı qrupuna çatmışlar. Pusquda dayanan tankçı qrupu 

qərargahdan hansı uzaqlıqda yerləşmişdir? Əsgərlərin yolunu 

dəftərlərinizdə (100 m məsafəni 0,5 sm qəbul etməklə) çəkin. 

№14. Miqyas nədir və o nə üçün lazımdır? Hansı növ miq-

yasları tanıyırsınız? 
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№15. Sadə məsafə ölcən alətin quruluşu və ondan istifadə 

qaydaları necədir? 

№16. Kəşfiyyatdan qayıdan əsgər aldığı yaradan həlak olsa da 

öz qeydlərini komandirə çatdıra bilmişdir. Kəşfiyyatçı düşmən 

tanklarının gizləndiyi obyektin və körpünün şərti işarələrini çəkmiş-

dir. Çertyojda bu obyektlər arasındakı məsafə 7 sm bərabərdir. 

Çertyojda miqyasın 1:50000 götürüldüyü qeyd olunub. Körpüdən 

düşmən tanklarına qədər olan məsafə nə qədərdir? 

№17. Məlumdur ki, hər bir adamın orta addımının uzunluğu 

4

P
L   düsturu ilə hesablanır. Burda P- adamın boyu. L – isə 

addımın uzunluğudur. Bu düstura əsasən hərə öz orta addımının 

uzunluğunu tapsın və onu praktik olaraq yoxlasın. 

 

b) ÇalıĢmaların həllinə dair metodik göstəriĢlər 

№1. Əvvəlcə 3 metrdə neçə 22 sm-lər və 10 metrdə neçə 32 

sm-lər yerləşdiyi tapılır: 

2m : 22sm = 200sm : 22sm = 9 dəfə tam 

10m : 32sm = 1000sm : 32 = 31dəfə tam 

Alınan ədədlər bir-birinə vurulsa, hazırlanması mümkün olan 

bayraqcıqların sayı tapılmış olur: 31 ∙ 9 = 279 bayraqcıq. 

Qeyd: Təcrübə göstərdi ki, şagirdlərin əksəriyyəti çalışmanı 

belə həll edir: 

2m ∙ 10m = 200sm ∙ 1000sm = 2 ∙ 10
5
 sm

2 

32sm ∙ 22sm = 704sm
2 

(2 ∙ 10
5
) : 704 = 284 

Göründüyü kimi şagirdlər səhv nəticəyə gəlmiş, 279 əvəzinə 

cavabda 284 bayraqcıq almışlar. Bu zaman şagirdlər verilən 

parçadan 284 hərbi bayraqcıqlar hazırlanmasının mümkün olduğunu 

söyləyirlər. Lakin əslində 284 bayraqcıq hazırlamaq mümkün deyil. 

Çünki şagirdlər ümumi parçanın sahəsini bir bayraqcığın sahəsinə 

bölmüş, burada bayraqcıqlar kəsilib hazırlanarkən qalacaq artıqlar 

(itgilər) nəzərə alınmamışdır. 
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№2. Məlumdur ki, hərbidə istifadə olunan bir bayraqcıq 

hazırlamaq ücün 40 sm-lik ağac parçası lazımdır. 2 m 50 sm-lik 

ağac parçasından isə 

2 m 50 sm : 40 sm = 250 sm : 40 sm = 6 tam 

bayraqcıq ücün tutacaq hazırlamaq olar. 10 ədəd ağac parçasından 

isə 6 ∙ 10 = 60 ədəd tutacaq hazırlamaq olar. 

№3. Əsgər sola dönərkən dairənin ¼ hissəsi, arxaya dönərkən 

isə dairənin ½ hissəsi qədər hərəkət edir. 

№4. Məlumdur ki, adi yerişlə normal sürət dəqiqədə 110-120 

addım (hər addımın uzunluğu 70-80 sm-dir), qaçaraq hərəkət 

etməyin orta sürəti isə dəqiqədə 160-180 addımdır (addımın uzun-

luğu 85-90 sm-dir) (58, s.174.). Onda 10 dəqiqə ərzində əsgərlər adi 

yerişlə 110 ∙ 10 – 120 ∙ 10 addım, yəni 1100 – 1200 addım atmış 

olur. Indi bu addımların uzunluğunu hesablayaq: Bir - addımın 

uzunluğu orta hesabla 

2

8070 
 = 75 sm olar. 

1100∙75 = 82500 sm = 825 m 

1200∙75 = 90000 sm = 900 m 

Deməli, adi yerişlə əsgərlər 825-900 m yol gediblər. Qaçaraq 

hərəkət zamanı isə, əsgərlər 165∙5-180∙5, yaxud 825-900 addım 

atıblar. Qaçan zaman addımın uzunluğu isə 85-90 sm olduğundan 

orta addım 87,5 sm ( 5,87
2

9085



) olar. 

825 ∙ 87,5 = 72187,5 sm ≈ 722 m 

900 ∙ 87,5 = 78750 sm ≈ 787 m 

Deməli, qaçaraq yerişlə əsgər 722 – 787m yol gedib 

722+825 = 1547 m 

787+900 = 1687 m 

Demək, kazarmadan parka qədər olan məsafə təxminən 1547 

– 1687 m-dir. 

№5. Məlumdur ki, adi yerişlə normal sürət dəqiqədə 110 – 

120 addımdır (hər addımın uzunluğu 70-80 sm), qaçaraq hərəkətin 
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normal sürəti isə dəqiqədə 165-180 addımdır (hər addımın uzunluğu 

85-90 sm). 

Şərtə görə, əsgərlər adi yerişlə 15 dəqiqə gediblər. 

110 ∙ 15 = 1650 

120 ∙ 15 = 1800 

Deməli, əsgərlər adi yerişlə 1650-1800 addım hərəkət ediblər. 

İndi bu addımların uzunluğunu tapaq: 

237m 1km123750sm751650
2

80)(701650



 

350m 1km135000sm751800
2

80)(701800



 

Əsgərlər adi yerişlə 1,237-1,350 km yol gediblər. İndi qaçaraq 

hərəkətdə gedilən yolu hesablayaq: 

(8 ∙ 165-8 ∙ 180) (1320 – 1440 addım) 

1155m115500sm175660
2

90)(851320



 

1250m125000sm175720
2

90)(851440



 

Əsgərlər qaçaraq 1155-1250 m yol gediblər. 

1155 m+1237 m = 2392 m = 2,392 km 

1250 m+1350 m = 2600 m = 2,6 km 

Demək, əsgərlər cəmi 2,392 – 2,600 km yol getmiş olarlar. 

İndi təlim-məşq meydanına qədər olan orta məsafəni tapaq: 

km. 2,496
2

2,62,392



 

№6. Əgər əsgərin başında baş geyimi yoxdursa, komandirə 5-

6 addım qalmış “Farağat” vəziyyətində olmalı, başını komandirin 

hərəkət istiqamətinə cevirməli və bədənini bu istiqamətə uyğun 

hərəkət etdirməlidir. 

№7. a) 5-ci sinfin coğrafiya kitabından istifadə etməli. 

b) Oriyentir dedikdə relyefin yaxşı görünən və müşahidə 

edilən, ətraf əşyalardan kəskin şəkildə fərqlənən elementi və ya yer 

əşyası başa düşülür. Qoşunlarda oriyentir öz yerini müəyyənləş-
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dirmək, hərəkəti istiqamətlədirmək, bölməni idarə etmək və atəş 

zamanını dəqiqləşdirmək üçün istifadə olunur. Oriyentirin köməyi 

ilə müşahidə və atəş sahəsi müəyyənləşdirilir, bölməyə həmin sahə-

də döyüş tapşırığı verilir. Oriyentirləri bölmənin döyüş fəaliyyətinə 

hazırlığı zamanı və ya döyüşün gedişində komandir təyin edir. 

c) “Azimut-meridian müstəvisi ilə müşahidə nöqtəsi və müşa-

hidə predmetindən keçən müstəvi arasındakı ikiüzlü bucaqdır. Azi-

mut, yollardan kənarda hərəkət etdikdə və pisgörmə şəraitində (gecə, 

dumanda təyyarə, gəmi sürmək və artilleriya atəşi üçün məlumat 

hazırlamaq işində hədəfi, ərazini qeyd etmək və s. üçün) istifadə 

edilir. Həqiqi (astronomik), geodeziya və maqnit azimutu fərqləndi-

rilir. Həqiqi azimut müşahidə nöqtəsinin astronomik meridianının 

müstəvisi ilə bu nöqtədən və müşahidə olunan nöqtədən keçən 

müstəvi arasında yaranan ikiüzlü bucaqdır. Həqiqi azimut yer sət-

hində göy cisimlərinə görə xüsusi cihazlarla müəyyən olunur. Maq-

nit azimutu müşahidə nöqtəsinin maqnit meridianı müstəvisi ilə bu 

nöqtədən keçən şaquli müstəvinin yaratdığı ikiüzlü bucaqdır. Maq-

nit azimutu kompas ilə ölçülür və ya direksiya bucağı ilə hesab-

lanır.”(81, s.16). 

№8. Kompasın sferblatı 360
o
-yə bölündüyündən onunla məhəl-

də bucağı asan ölçmək olur. Şimala doğru olan istiqamətlə hər hansı 

bu əşyaya döğru olan istiqamət arasındakı bucağa azimut deyilir. 

Şimal tərəfdə azimut saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində hesablanır. 

№9. Əgər düşmən obyekti müşahidəçi əsgərdən düz şimal-

dadırsa, azimut 0
o
-yə; əgər şərqdədirsə, azimut 90

o
-yə; cənubdadırsa, 

azimut 180
o
-yə; qərbdədirsə, azimut 270

o
-yə bərabərdir. 

№10. Bunun üçün əsgər kompası üfüqün tərəfləri üzrə 

cəhətləndirməlidir. Kompasın sferblatında 45 rəqəmini tapmaq və 

kompasın şüşəsi üzərində kibrit çöpünü və ya kiçik nazik çubuğu 

elə qoymaq lazımdır ki, o, kompas əqrəbinin mərkəzini 45 rəqəmi 

ilə birləşdirsin. Çubuq 45
o 
azimut üzrə istiqaməti göstərir. Əsgər bu 

istiqamət üzrə 500 metr getməlidir. 

№11. Hücum qərb istiqamətinə yönəlmişdir. 
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Qeyd: Məlumdur ki, qütb ulduzu şimal istiqamətində yerləşir. 

Əgər, həmin ulduz sağ tərəfdə görünərsə, demək, üzümüz qərb 

istiqamətinə doğrudur. 

№12. Müstəqil yerinə yetirməli. 

№13. Verilir: | AB | = 2 km; |BC| = 0,5 km 

    |CM| = 0,2 km; |MD| = 5,0 km 

| DE| = 3,5 km 

|AE|=? 

|DK| = |BC| = 0,5 km 

|KE| = |DE|-|DK| = 3,5-0,5 = 3 km 

|AK| = |AB|+|BK| = |AB|+|CM|+|MD| = 

= 2+0,2+5,0 = 7,2 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Şəkil 41. 

 

7,860,847,23KEAKAE 2222
  

|AE| = 7,8 km. 

№14. Miqyas məhəldəki məsafələrin xəritədə və ya planda 

təsvir olunarkən neçə dəfə kiçildiyini göstərən kəsr ədəddir. Məhəl-

də həqiqi məsafələri (ölçüləri) kağız üzərində göstərmək mümkün 

olmadıqda miqyasdan istifadə olunur. Miqyaslar üç cür olur: xətti, 

adlı və ədədi miqyaslar. 

E 

K 

C 
• • 

D 

B 

A 

M 

• 
• 

• 

• • 

Ç a y 
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Düz xətt şəklində göstərilib, bərabər hissələrə bölünmüş miq-

yasa xətti miqyas deyilir. Xətti miqyası çəkərkən xətt parçasının son 

ucundan bir santimetr sonra sıfır qoyulur, birinci santimetr isə 10 

hissəyə bölünür. Bu miqyası sözlərlə də ifadə etmək olar: 1 sm-də 

100 m. Belə miqyasa adlı miqyas deyilir. Həmin miqyas ədədlə 

ifadə olunduqda (1:10000), ədədi miqyas adlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№15. Sadə məsafəölçən cihaz əsgərin dayandığı yerdən 

müəyyən obyektə (hərəkət edən düşmən əsgərinə) qədər olan məsa-

fəni tez ölçmək üçündür. Məsafəölçən düzbucaqlı şəklində kağız 

kartondan düzəldilir. Düzbucaqlının daxilində aşağıdakı ölçülərlə 

üçbucaq kəsilir (Şəkil 42). 

Bu cihazdan belə istifadə olunur. Əsgər məsafəölçəni əlində 

tutur, qolunu tam açır, kəsik hissədən uzaqda hərəkət edən düşmən 

əsgərinə baxır. Düşmən əsgərinin ayağı aşağı şkalada dayanmalı, 

başı isə üçbucağın hipotenuzuna “söykənməlidir”. Bu şkaladakı böl-

üyə uyğun olan ədəd düşmən əsgərinin hansı məsafədə olduğunu 

göstərəcəkdir. 

№16. 1:50000 miqyası o deməkdir ki, kəşfiyyatçı əsgər öz 

çertyojunda 1 sm-lik məsafəni 50000 sm-lik məsafəyə uyğun gö-

türüb. Ona görə də 7 sm-ə uyğun məsafə 

7 sm ∙ 50000 = 350000 sm = 3 km 500 m. 

Deməli, körpüdən düşmən tanklarına qədər olan məsafə 3 km 

500 m-dir. 

Şəkil 42. 
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№ 17. Məsələn, P = 168 sm-ə bərabərdirsə, onda 

L = 0,837
4

168
 m 

L = 0,8 m 

Qeyd edək ki, riyazi və coğrafi məzmunlu belə çalışmalardan, 

yeri gəldikdə dərsin istənilən mərhələsində istifadə edilə bilər. La-

kin bu çalışmalar əsas etibarilə yeni hərbi anlayışın bilavasitə iza-

hından sonra icra edildikdə daha səmərəli nəticələr verir. Şagirdlər 

sıra təlimi qaydalarını, hərbi topoqrafik bilik və bacarıqları daha 

şüurlu mənimsəyir, çalışmaların həlli prosesində uyğun hərbi bilik-

lər onların təfəkküründə daha da möhkəmlənir. Bununla da, gələcək 

hərbçilər indidən zəruri hərbi bilik və praktik bacarıqlara kifayət 

qədər yiyələnmiş olurlar. 

Son fəsildə geniş və təfsilatlı təhlil edilən faktları yekunlaş-

dıraq. Göründüyü kimi, fizika, riyazi və coğrafi məzmunlu hərbi 

çalışmaların tərtibi və onlardan gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı 

(ibtidai hərbi hazırlıq) məşğələlərində istifadə aşağıdakı mərhələlər-

dən keçir. 

İlkin mərhələdə gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai 

hərbi hazırlıq) kursundan hansı mövzular üzrə çalışmalar təşkil 

edilməli olduğu müəyyənləşdirilir. Bu məsələnin uğurla həlli hərbi 

rəhbərdən böyük səriştə tələb edir. Hərbi rəhbər öz fənnini dərindən 

bilməklə yanaşı, ümumtəhsil fənlərinə də yaxından bələd olmalıdır. 

İşin ikinci mərhələsində gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı 

(ibtidai hərbi hazırlıq) kursu üzrə birinci mərhələdə müəyyənləş-

dirilmiş mövzulara fizikadan, riyaziyyatdan, yaxud coğrafiyadan 

uyğun gələn bilik və bacarıqlar dəqiqləşdirilir. 

İşin üçünçü mərhələsində fizika, riyaziyyat və ya coğrafiya 

məzmunlu hərbi çalışmalar tərtib edilir. 

Dördünçü mərhələdə hərbi məzmunda hazırlanmış çalışmalar 

üzərində şagirdlərin işini hərbi rəhbər dərs məşğələsində təşkil edir. 

İşin növbəti mərhələsində hərbi rəhbər müstəqil həll etmək 

üçün evə bir-iki çalışma təklif edir. 
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Son mərhələdə hərbi rəhbər evə verilmiş çalışmaların icra 

vəziyyətini yoxlayır. 

Hərbi məzmunlu çalışmaların uğurla yerinə yetirilməsinin 

başlıca şərtlərindən biri çalışmaların gedişini şərh etməkdən ibarət-

dir. Bu, o deməkdir ki, şagirdlər hərbi rəhbərin nəzarəti altında 

çalışmalar üzərində işləyərkən atdığı hər addımı, hər bir əməliyyatı 

sözlə müşayiət etməlidir. Bu zaman şagirdin necə düşündüyü qaba-

rıq şəkildə özünü göstərir. Çalışmaların yerinə yetirilməsi nitq və 

təfəkkürlə müşayiət olunduqda nəinki şagirdlərin ümumtəhsil fən-

ləri üzrə bilik və baçarıqları möhkəmlənir, həm də onların psixoloji 

inkişafları üçün, o cümlədən nitq və təfəkkürlərinin inkişafı üçün 

əlverişli şərait yaranır. 
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ÜMUMĠ NƏTĠCƏLƏR VƏ TƏKLĠFLƏR 

 

Tədqiqat aşağıdakı nəticəyə gəlməyimizə əsas vermişdir: 

Digər ümumtəhsil fənlərilə yanaşı, gənclərin çağırışaqədərki 

hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursu da dövlətin təhsil siyasətini 

həyata keçirməyə xidmət göstərir. Bu fənn şagirdlərin hərb elminin 

sirlərinə yiyələnmələrinə münasib şərait yaradır. Onların hərbi 

texnikaya və silahlara, döyüş hazırlığına, Milli Ordumuzun həyatı 

və fəaliyyətinə, onun tarixi döyüş ənənələrinə və s. dair məlumat-

larını xeyli genişləndirir. Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai 

hərbi hazırlıq) məşğələləri, bu fənn üzrə sinifdənxaric və məktəb-

dənkənar vaxtlarda həyata keçirilən tədbirlər gənclərə yurdsevərlik, 

yüksək vətəndaşlıq hissi, dövlətimizə və onun atributlarına hörmət 

və rəğbət, milli sərvətlərimizə və mədəniyyətimizə, doğma təbiətə, 

adət və ənənələrimizə, ana dilimizə, xalqımıza, insanlara məhəbbət 

duyğusu, milli iftixar hissləri aşılayır və ən başlıcası onları Vətənin 

müdafiəsinə hazırlayır. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai hərbi hazırlıq) üzrə 

məşğələlərin digər ümumtəhsil fənləri ilə, o cümlədən riyaziyyat, 

fizika, coğrafiya, rəsmxət, əmək təlimi, astronomiya ilə əlaqəli şə-

kildə tədrisi məktəblilərin hərbi bilik və anlayışlarla yaxından tanış 

olmaları və onları möhkəm mənimsəmələri, həqiqi vətənpərvərlər, 

iradəli, dözümlü, igid, çevik, məğrur, Bətənə sədaqətli övladlar kimi 

yetişmələri üçün gözəl imkanlar yaradır. 

Fənlərarası əlaqə təlimin faydalı prinsiplərindən biridir. Hə-

min prinsipə əsaslanaraq gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai 

hərbi hazırlıq) kursu üzrə məşğələləri digər ümumtəhsil fənləri ilə 

əlaqələndirdikdə bir tərəfdən şagirdlərin riyaziyyatdan, fizikadan, 

kimyadan, yaxud coğrafiyadan mənimsəmiş olduqları biliklər yada 

salınır, təkrar olunur və daha da möhkəmləndirilir, digər tərəfdən də 

gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursu üzrə 

yeni mövzuların şüurlu mənimsənilməsi təmin olunur. 
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Fənlərarası əlaqə baxımından gənclərin çağırışaqədərki hazır-

lığı (ibtidai hərbi hazırlıq) üzrə tədris proqramı və dərsliyin, habelə 

ümumtəhsil fənləri üzrə tədris proqramlarının təhlili göstərdi ki, 

gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun 

tədrisi zamanı fənlərarası əlaqənin nəzərə alınması üçün geniş 

imkanlar vardır. Əvvəla, ümumtəhsil fənləri üzrə tədris proqramla-

rında fənlərarası əlaqəni yaratmağın zəruriliyi göstərilir. İkincisi, 

tədris proqramlarına əsasən fizika, riyaziyyat, coğrafiya, kimya və s. 

fənlər üzrə lazımlı mövzular uyğun hərbi mövzulardan əvvəl tədris 

olunur. Bu isə hərbi anlayışları şagirdlərin həmin biliklərinə əsasən 

daha dəqiq izah etməyə, hərbi xarakterli çalışmaların həlli zamanı 

onları tətbiq etməyə metodik şərait yaradır. Lakin gənclərin çağırı-

şaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) üzrə yeni dərs vəsaitləri 

nəşr olunmadığından hərbi rəhbərlər bəzi materialları sovet dövrün-

dəki materiallardan tapmaq məcburiyyətində qalırlar. Kurs üzrə 

metodik vəsait olmadığından hərbi rəhbərlər gənclərin çağırışaqə-

dərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) üzrə məşğələləri bacardıqları 

şəkildə keçməli olur, çox halda isə fənlərarası əlaqəyə lazımi yer 

ayırmırlar. Bu da təbii ki, digər ümumtəhsil fənləri üzrə biliklərdən 

faydalanmağa imkan vermir. 

Orta ümumtəhsil məktəblərində gənclərin çağırışaqədərki ha-

zırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun tədrisi zamanı hərbi anlayış-

ları şagirdlərin fizikaya, riyaziyyata, coğrafiyaya və s. aid bilikləri ilə 

əlverişli formalarda əlaqələndirmək və öyrətmək imkanları vardır. Bu 

imkanlar həm fizika və ya riyazi biliklərin məzmunundan və həcmin-

dən, həm də gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) 

kursu üzrə tədris rpoqramı materiallarından və bu materiallara uyğun 

dərslikdə verilən mətnlərin məzmunundan irəli gəlir. 

Problemin məktəb praktikasında vəziyyətinin təhlili göstərdi 

ki, hərbi rəhbərlərin əksəriyyəti qeyd edilən imkanlardan lazımınca 

istifadə etmirlər. Bunun başlıca səbəbi hərbi rəhbərlərin gənclərin 

çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) materiallarını şa-

girdlərin ümumtəhsil fənləri üzrə biliklərilə əlaqələndirmək yolları-

nı və metodikasını bilmədikləri ilə, bu istiqamətdə ədəbiyyatın 
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olmadığı ilə bağlıdır. Bununla yanaşı, respublika məktəblərində öz 

fəaliyyətlərini nisbətən düzgün quran, təlimin təhsilləndirici, tərbi-

yələndirici və inkişafetdirici funksiyalarını həyata keçirən hərbi rəh-

bərlər yox deyil. Bu sonuncular fənlərarası əlaqənin rolu olduğunu 

bilir və öz praktik fəaliyyətlərində onu nəzərə almağa çalışırlar. Nə-

ticə etibarilə “Əsgərin döyüşdə davranış qaydaları” (“Taktiki hazır-

lıq”), “Silahlar və atıcılıq hazırlığı” (“Atəş hazırlığı”), “Hərbi to-

poqrafiya”, “Mülki müdafiə” və s. bu kimi mövzuların dərindən 

öyrənilməsinə qismən də olsa nail olurlar. 

Tədqiqatdan aydın oldu ki, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı 

(ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun öyrənilməsinə başlayarkən şagird-

lərin xeyli hissəsi müəyyən səviyyədə ümumtəhsil fənləri üzrə bilik 

ehtiyatına malikdir. Bu bilik ehtiyatı X-XI siniflərdə gənclərin 

çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursu ilə paralel 

tədris olunan digər fənlərin öyrədilməsi zamanı getdikcə zənginləş-

dirilir. Lakin bu zəngin bilik ehtiyatından gənclərin çağırışaqədərki 

hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) məşğələlərinin keçirilməsi prose-

sində tam istifadə olunmur. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai hərbi hazırlıq) 

kursunun ümumtəhsil fənləri ilə əlaqəli tədrisi zamanı şagirdlərin 

həyat təcrübəsindən, I-V siniflərdə riyaziyyatdan, VI-IX siniflərdə 

(habelə X-XI siniflərdə ) isə riyaziyyatdan, həm də fizikadan aldıq-

ları biliklərdən istifadə olunur. Ona görə də tədris ilinin müxtəlif 

mərhələlərində şagirdlərin riyaziyyatdan və ya fizikadan aldıqları 

biliklərin dinamikada, inkişafda olduğunu da hərbi rəhbərlər nəzərə 

almalı olurlar. Çünki, hərbi materialların mənimsənilmə dərəcəsi 

çox amillərdən asılı olur. Burada fənlərarası əlaqənin yaradılması-

nın xarakteri də, ayrı-ayrı şagirdlərin idrak imkanları da ümumtəhsil 

fənlərindən şagirdlərin qazandıqları bilik səviyyəsi də müəyyən rol 

oynayır. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai hərbi hazırlıq) 

məşğələlərində şagirdlərin ümumtəhsil fənləri üzrə biliklərindən 

əlaqəli istifadə edildikdə şagirdlər nəinki hərbi materialları, nəinki 

digər ümumtəhsil fənləri üzrə bilikləri daha şüurlu, daha möhkəm 
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mənimsəyirlər, onlar həm də riyaziyyatdan, fizikadan və digər fən-

lərdən öyrəndikləri nəzəri biliklərin yeni tətbiq sahəsini görür, bu 

tətbiqin imkan və yollarını mənimsəyirlər. Bununla da, həyata 

hazırlanan X-XI sinif şagirdlərinin məktəb illərindən aldıqları bilik 

və bacarıqların praktikaya tətbiqi imkanları genişlənir və onların 

həyatiliyinə inamları xeyli artır. 

Fənlərarası əlaqə yaratmaq prinsipinin gənclərin çağırışaqə-

dərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) məşğələlərində müntəzəm 

tətbiqinin münasib imkanları genişdir. 

Tədqiqat zamanı yenilməz şəkildə isbat olunmuşdur ki, ibtidai 

hərbi hazırlıq kursunun tədrisini digər ümumtəhsil fənləri ilə əlaqəli 

təşkil edərkən çalışmalar üzərində şagirdləri işlətməyin müstəsna 

əhəmiyyəti olur. Riyaziyyat, fizika və kimya məzmunlu hərbi 

çalışmalar üzərində işləyən şagirdlər bir tərəfdən ümumtəhsil fənləri 

üzrə müvafiq qanunları, qaydaları, teoremləri xatırlamalı və məhz 

həmin qanunlar, qaydalar, teoremlər əsasında hərbi məzmunlu 

çalışmaları icra etməli olurlar. Praktik çalışmalar hərbi anlayışların 

şagirdlərdə formalaşması üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Riyaziy-

yat və ya fizika fənnindən şagirdlərin aldıqları nəzəri materiallar 

hərbi məzmunlu praktik işlərin elmi əsaslarını dərindən başa düş-

məkdə, praktik işlər isə hərbi biliklərin möhkəmlənməsi və dərinləş-

dirilməsində onlara kömək göstərir. 

Tədqiqatdan aydın olur ki, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı 

(ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun tədrisinin digər ümumtəhsil fənləri 

ilə ələqələndirməkdə müvəffəqiyyət qazanmaq üçün bir sıra peda-

qoji şərtlər nəzərə alınmalıdır. Fənlərarası əlaqə yaratmağın əhəmiy-

yəti və zəruriliyinin hərbi rəhbərlər tərəfindən nəzərə alınması, 

ümumtəhsil fənlərinə aid tədris proqramları və dərsliklərindən hərbi 

rəhbərlərin hali olması, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai 

hərbi hazırlıq) kursundan hansı mövzuları digər ümumtəhsil fən-

lərinin hansı mövzuları ilə əlaqələndirməyin mümkün olduğunu 

hərbi rəhbərin əvvəlcədən bilməsi və s. bu cür şərtlərdəndir. 

Müəyyənləşdirə bilmişik ki, gənclərin çağırışaqədərki hazır-

lığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun digər ümumtəhsil fənləri ilə 
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əlaqəli tədrisi bir sıra mərhələlərdən keçir: Fənlərarası əlaqə yarat-

mağa psixoloji cəhətdən şagirdlərin hazırlanması; gənclərin çağırı-

şaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunda qarşıdakı 

məşğələnin mövzusunun öyrənilməsini hansı ümumtəhsil fənninin 

hansı mövzusu ilə əlaqələndirməyin mümkün olduğunun şagirdlərlə 

birlikdə müəyyənləşdirilməsi; həmin mövzu üzrə şagirdlərin möv-

cud bilik səviyyəsinin üzə çıxarılması; lazım gəldikdə müvafiq bilik 

və bacarıqların xatırlanması; fənlərarası əlaqənin əməli olaraq yara-

dılması; müvafiq bilik və bacarıqların əməli çalışmalarda tətbiqi. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai hərbi hazırlıq) 

kursunu digər ümumtəhsil fənləri ilə əlaqələndirən zaman izah, su-

al-cavab, müqayisə, problemli situasiya kimi təlimin üsul və tərzlə-

rindən geniş istifadə edən hərbi rəhbər müxtəlif məzmunlu sxemlər, 

cədvəllər, diaqramlar, xəritələr, maketlər, çalışmalar üzərində şa-

girdlərin müstəqil işlərini də təşkil edir. 

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai hərbi hazırlıq) 

kursunun tədrisi digər ümumtəhsil fənləri ilə əlaqələndirilən zaman 

təşkil olunan müstəqil işlərin uğurunu təyin edən başlıca şərtlərdən 

birisi tapşırıq üzərində işləyərkən icra etdiyi hər bir əməli sözlə, 

izahatla şagirdin müşayiət etməsidir. Bu yolla işləyərkən şagirdin ne-

cə düşündüyü barədə hərbi müəllim məlumat əldə edə bilir. Bununla 

da, hərbi rəhbər şagirdin fəaliyyətinə korrektəedici müdaxilə etmək 

imkanı qazanır. Onun fəaliyyətini düzgün istiqamətə yönəldə bilir.  

Uzun müddət məktəblərdə apardığımız tədqiqatdan və peda-

qoji ədəbiyyatın araşdırılmasından bir sıra təkliflər irəli gəlir: 

1. Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai hərbi hazırlıq) 

məşğələlərinin keçirilməsi zamanı hərbi anlayışlarla əlaqələndiril-

məsi mümkün olan fizikaya, riyaziyyata, kimyaya və s. fənlərə aid 

olan anlayışları və onları əlaqələndirməyin formalarını hərbi rəhbər 

əvvəlcədən müəyyənləşdirsin. İstifadə olunacaq fizika və ya riyazi 

anlayışlar hərbi rəhbər üçün qaranlıq və çətin olarsa, onda hərbi 

rəhbər müvafiq olaraq fizika və yaxud riyaziyyat müəlliminə müra-

ciət edib lazımi məsləhətlər alsın. Hərbi materialların izahında 

istifadə olunacaq digər fənlərə aid anlayışların təhrif olunması bu 
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anlayışlardan düzgün və səmərəli istifadəni xeyli çətinləşdirir. Odur 

ki, hərbi rəhbərlə digər ümumtəhsil fənlərindən dərs deyən 

müəllimlər arasında müntəzəm əlaqə yaradılması zəruridir. 

2. Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai hərbi hazırlıq) 

məşğələlərində fizika, riyaziyyat və s. fənlərə aid bilik bacarıq və 

vərdişlərdən istifadə təcrübəsinə dair metodik vəsaitlərin hazırlanma-

sı və bu vəsaitlərin nəşr olunaraq respublikanın məktəblərində fəaliy-

yət göstərən hərbi rəhbərlərin istifadəsinə verilməsi təşkil edilməlidir. 

3. Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai hərbi hazırlıq) 

məşğələlərində ümumtəhsil fənlərinə aid biliklərdən istifadə sahə-

sində ortaya çıxan çətinliklərin aradan qaldırılması məqsədi ilə hər-

bi rəhbərlərin təkmilləşdirmə institutlarında xüsusi kursları təşkil 

olunsun. 

4. Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai hərbi hazırlıq) 

kursunun tədrisi metodikasını təkmilləşdirərkən, bu kursun məşğə-

lələrində şagirdlərin ümumtəhsil fənləri üzrə biliklərindən həm 

ümumi və həm də xüsusi metodik məsələləri nəzərə alınsın. 

5. Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (İbtidai hərbi hazırlıq) 

kursu üzrə tədris proqramı təkmilləşdirilərkən həmin proqramın 

izahat vərəqində fənlərarası əlaqənin ümumi pedaqoji əhəmiyyət 

kəsb edən istiqamətləri göstərilsin. 

6. Şagirdlərin kimya, bədən tərbiyəsi və tarix fənlərinə dair 

biliklərindən gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı (ibtidai hərbi hazır-

lıq) məşğələlərində istifadə imkanları və yolları xüsusi tədqiq edil-

sin. Belə bir tədqiqatın aparılması gənclərin çağırışaqədərki hazırlı-

ğı (ibtidai hərbi hazırlıq) kursunun digər ümumtəhsil fənləri ilə əla-

qəli öyrənilməsi problemlərinin tam həlli üçün əhəmiyyətli olardı. 
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