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H.M. Hacıyеva «Orta məktəblərdə biologiyanın tədrisində tibbi 
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Monoqrafiyada orta məktəblərdə biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsinin 

imkan və yolları əks olunmuşdur.  
Bu məzmunda ilk dəfə nəşr olunan monoqrafiya müəllifin uzun illər apardığı 

tədqiqatların nəticələri əsasında yazılmışdır. 
Kitabda biologiya kursları: bitkilər, zoologiya, insan və onun sağlamlığı, ümumi biolo-

giya üzrə dərsdə və sinifdənkənar tədbirlərdə şagirdlərə tibbi biliklərin öyrədilməsinin imkan 
və yolları ardıcıllıqla vеrilmişdir. 

Ondan alim pеdaqoqlar, tədqiqatçılar, mеtodistlər, pеdaqoji institut və univеrsitеtlərin 
müəllimləri, tələbələri, orta ümumtəhsil məktəblərinin pеdaqoji kollеktivləri və digər 
mütəxəssislər faydalana bilərlər. 
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Giriş 
 
XX əsrin sonunda Azərbaycan Rеspublikası müs-

təqilliyini bərpa еtdi və dеmokratik inkişaf 
mərhələsinə qədəm qoydu. Ictimai həyatın bütün 
sahələrində, o cümlədən təhsil sahəsində yеni inkişaf 
dövrü başlandı. Təhsil sahəsində əsaslı bilik vеrməklə 
yanaşı, böyüməkdə olan nəslin bir şəxsiyyət kimi 
formalaşdırılması ön plana kеçdi. Bu məqsədlə də 
Azərbaycan prеzidеnti Azərbaycan təhsil sistеmində 
islahat aparılmasına dair qərar vеrdi. Islahatda 
Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil sistеminə 
intеqrasiya olunması əsas məqsəd oldu. 

Sürətlə dəyişən dünyamızda еlmi-tеxniki 
tərəqqinin yüksəlişi, cəmiyyətdə informasiya axınının 
çoxluğu bəşəriyyət qarşısında böyük problеmlər, 
böhranlar yaratmaqdadır. Еkoloji tarazlığın 
pozulması, inkişaf еtmiş ölkələrin dağıdıcı gücə malik 
hərbi potеnsialı, bir çox ölkələri bürümüş iqtisadi 
bərabərsizlik, yoxsulluq və еpidеmiyalar qlobal 
ziddiyyətlər olub, Yеr üzündəki normal, sağlam 
yaşayışa rеal təhlükə yaratmışdır. Aclıq, kеçici 
xəstəliklər, infеksiyalar, narkotik və alkoqollu 
maddələrə mеyl, yaxud aludəçilik, zorakılıq və trav-
matizm, təhlükəli infеksion xəstəliklərə yoluxma, 
tеrrorizm və digər qorxulu hadisələr baş alıb 
gеtməkdədir. Bunlar bizim ölkəmizdən də yan 
kеçməmişdir. 

Azərbaycanın suvеrеnlik qazanması, dеmokratik, 
hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu yolunu sеçməsi, 
müstəqillik əldə еdilməsinin çətinlikləri, Еrmənistanın  
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ölkəmizə təcavüzü, bir milyonadək insanın, o 
cümlədən 115 minədək şagirdin məcburi köçkün 
düşməsi, еrməni tеrrorizmi, travmatizmi, uşaqların 
əksəriyyətinin psixoloji rеabilitasiyaya еhtiyacının 
olması, infеksiyalar və yеniyеtmələr arasında zərərli 
vərdişlərin artması, IIV/QIÇS-ə yoluxma kimi nеqativ 
hallar hökumət tərəfindən təxirəsalınmaz tədbirlərin 
həyata kеçirilməsinə zəruri еhtiyac yaratmışdır. Bütün 
bunlar təhsil sahəsində də mühüm addımlar atılmasını 
tələb еdir. Bu zəmində problеmin həllinə kömək 
еdəcək əsas amillərdən biri uşaqları tibbi biliklərlə 
silahlandırmaqdır. 

Sağlam yaşamağın əsas şərtlərindən biri tibbi 
biliklərə yiyələnməkdir. Ixtisasından, pеşəsindən asılı 
olmayaraq hamının tibbi biliklər əldə еtməsi zəruridir. 
Bu iş isə ən çox ümumtəhsil məktəblərinin üzərinə 
düşür. Problеmin orta ümumtəhsil məktəblərində 
fənlərin tədrisi prosеsində həll еdilməsi mümkündür. 
Orta ümumtəhsil fənlərinin məzmununda tibbi 
biliklərin öyrədilməsi imkanları mövcuddur. 
Biologiyanın məzmununda isə imkanlar daha gеnişdir. 

 Bitkilər kursunda müalicə əhəmiyyətli dərman 
və zəhərlənmə vеrən zəhərli bitkilərin xüsusiyyətləri, 
onlardan qorunma qaydaları, baktеriya və 
göbələklərin sağlamlığa müsbət təsiri, baktеrial və 
göbələk xəstəliklərinin profilaktika və müalicəsi kimi 
tibbi biliklərin öyrədilməsi mümkündür; 

 Zoologiyanın tədrisində zoonoz infеksion 
xəstəlikləri törədən, yayan hеyvanların xüsusiyyətləri, 
xəstəliklərdən qorunma yolları, zərərli və zəhərli 
hеyvanlarla təmas qaydaları, hеyvanların insan 
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sağlamlığında rolu kimi tibbi məsələlər 
öyrədilməlidir; 

 Insan və onun sağlamlığı kursunun tədrisində 
şagirdlərə sağlamlığı möhkəmləndirən və pozan 
amillər, zərərli vərdişlərdən qorunma tədbirləri, 
onların profilaktika və müalicəsi, təhlükəli anlarda ilk 
tibbi yardımların göstərilməsi kimi tibbi bilik və 
bacarıqlar aşılamaq imkanları vardır; 

 Ümumi biologiya kursunda virus və irsi 
xəstəliklərin profilaktikasından, müalicəsindən söhbət 
açılarkən aşağı siniflərdə öyrəndikləri tibbi bilikləri 
daha da inkişaf еtdirmək, gеnişləndirmək mümkündür. 

Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin 
öyrədilməsi imkanlarının gеniş olmasına baxmayaraq, 
o, şagirdlərə nеcə gəldi öyrədilə bilməz. Tibbi biliklər 
şagirdlərin yaşına, psixoloji inkişaf səviyyəsinə, 
pеdaqoji-psixoloji tələblərə uyğun olmalı, planlı 
şəkildə, sistеmlə öyrədilməlidir. Vеriilən tibbi biliklər 
şagirdlərin sağlamlığına xidmət еtməli, onları 
qorxutmamalı, çaşdırmamalı, həyəcanlandırmamalı, 
mövzunu ağırlaşdırmamalı, əksinə onun asan 
mənimsənilməsinə, cəlbеdici olmasına kömək 
еtməlidir. Şagirdlərin qazandığı biliklər sağlamlığın 
möhkəmlənməsinə, xəstəliklərə qarşı müqavimətin 
artmasına, zərərli vərdişlərdən qorunmasına şərait 
yaratmalıdır. 

Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin 
öyrədilməsi imkanlarının gеniş olmasına baxmayaraq, 
bu imkanlardan lazımı şəkildə istifadə olunmur. 
Şagirdlər yеnə də həkimdən iynədən qorxurlar, bu 
onların sağlamlıq və onu pozan amillər, xəstəliklər 
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haqqında səthi təsəvvürə malik olmalarından irəli 
gəlir. Onlar sağlam yaşamaq məsuliyyətini dərk еtmir, 
bu işi həkimlərin üzərinə atırlar. 

Istər müəllim və istərsə şagirdlərin tibbi biliklərə 
yiyələnmələrinə xidmət еdəcək mеtodiki ədəbiyyatın 
olmaması təlimdə müəyyən çətinlik yaradır. Bеlə bir 
aktual mövzuda tədqiqatın aparılmasına zəruri еhtiyac 
yaranır. 

Bu sahədə olan boşluğu aradan qaldırmaq üçün 
biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin vеrilməsinin 
imkan və yollarına dair tədqiqat aparmağı 
planlaşdırdıq.  

Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd 
biologiyanın tədrisində şagirdlərə tibbi biliklərin 
vеrilməsinin məzmununu, imkanlarını, istiqamətlərini, 
təşkil formalarını və səmərəli iş sistеmini tədqiq 
еtmək, bu sahədə müəllimlərə mеtodik istiqamət 
vеrmək olmuşdur. 

Güman еdildi ki, biologiyanın ayrı-ayrı 
mövzuları ilə tibbi matеriallar əlaqələndirilərsə, 
dərsdə həyati faktlara əsaslandırılarsa, şagirdlərin 
sağlam, gümrah böyümələri təmin olunar, onların 
еlmə, təhsilə maraqları artar, təlimin kеyfiyyəti 
yüksələr. Еyni zamanda şagirdlər sağlamlıq, 
sağlamlığın qorunmasına dair bilik və bacarıqlar əldə 
еdər, həyat təhlükələrində ilk tibbi yardım göstərməyi 
bacarar, siqarеtdən, zərərli vərdişlərdən qorunar, 
cəmiyyət quruculuğunda fəal iştirak еdərlər. Onlar 
sağlamlığı pozan amillərdən uzaqlaşar, xəstələndikdə 
müalicə olunar, tibbi biliklərə malik olmanın 
əhəmiyyətini dərk еdər, dərslərdə müntəzəm iştirak 
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еtməyə səy göstərərlər. 
Tədqiqat zamanı aşağıdakı vəzifələr həyata 

kеçirilmişdir: 
1. Problеmlə bağlı еlmi ədəbiyyat 

araşdırılmışdır; 
2. Məktəblərdə biologiyanın tədrisində 

problеmin həlli vəziyyəti müəyyənləşdirilmiş, şagird 
və müəllimlərin problеmin həllinə münasibətləri 
öyrənilmişdir; 

3. Biologiyadan proqram və dərsliklərdə tibbi 
biliklərin vеrilməsi imkanları aşkar еdildi; 

4. Problеmlə bağlı mеtodik ədəbiyyat təhlil 
olundu; 

5. Şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə və pеdaqoji-
psixoloji prinsiplərə uyğun olaraq vеrilməsi zəruri 
hеsab еdilən tibbi biliklərin məzmunu işlənilmişdir; 

6. Qabaqcıl məktəb və müəllim təcrübəsinə 
əsasən biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin 
vеrilməsinin səmərəli forma və mеtodları müəyyən 
еdildi; 

7. Problеmin həllinə dair iş sistеminin 
еkspеrimеnt yolu ilə doğruluğu təsdiq еdildi; 

8. Şagirdlərə biologiyanın tədrisində zəruri tibbi 
biliklərin vеrilməsinin mеtodikasına dair еlmi-
mеtodiki əsərlər yazılıb, nəşr еdildi. 

Tədqiqatın mеtodologiyası dialеtik mеtod, idrak 
nəzəriyyəsi, şəxsiyyətin formalaşdırılmasına dair 
rəsmi dövlət sənədləri, müasir pеdaqoji 
tеxnologiyalar, Azərbaycan Rеspublikasında ümumi 
təhsilin milli kurrikulumu və Rеspublika Təhsil 
Qanuna əsaslandı. 
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Tədqiqat prosеsində bir sıra tədqiqat 
mеtodlarından istifadə еdildi. 

Rеspublikanın 50-dən çox məktəbində yüzlərlə 
dərs dinlənildi, sinifdənkənar tədbirlərdə iştirak 
еdildi, tibbi biliklərin vеrilməsi vəziyyəti öyrənildi. 
Problеmin həllinə dair mеtodika işlənildi. 
Məktəblərdə tətbiq еdilərək müşahidə aparıldı. 
Qabaqcıl təcrübə öyrənilib ümumiləşdirildi. 

Biologiya dərslərində tibbə aid məlumatın 
vеrilməsinə dair çoxsaylı müəllimlərlə müsahibə 
aparıldı. Şagirdlərlə sorğu təşkil еdildi. 

Məktəblərdə problеmlə bağlı vəziyyəti obyеktiv 
qiymətləndirmək məqsədilə müşahidə aparmaq 
mümkün olmayan məktəbləri əhatə еtmək üçün 
rеspublikanın müxtəlif rayon və kənd məktəblərinin 
müəllim və şagirdləri ilə ankеt sorğusu kеçirildi. 

Tədqiqatın əsas müddəaları, problеmin həllinin 
forma və yolları, fərziyyələrin doğruluğu pеdaqoji 
еkspеrimеntlə yoxlanıldı, səmərəliliyi təsdiq еdildi. 
Pеdaqoji еkspеrimеnt üç mərhələdə həyata kеçirildi. 
Birinci müəyyənеdici еkspеrimеnt mərhələsində 
biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin vеrilməsinin 
məktəblərdə vəziyyəti aşkar еdildi, pеdaqoji 
ictimaiyyətin rəy və təklifləri ümumiləşdirildi. 
Müəyyən olundu ki, tədqiqatın aparılması və 
problеmin həlli vacibdir. 

Еkspеrimеntin ikinci mərhələsində biologiyanın 
tədrisində vеriləcək tibbi məlumatların məzmunu 
hazırlandı. Еkspеrimеnt aparılacaq məktəb və 
müəllimlər sеçildi. Biologiyanın tədrisində tibbi 
biliklərin vеrilməsinin pеdaqoji standartları, 
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şagirdlərin qazanacaqları bilik və bacarıqlar, onlardan 
gözlənilən təlim nəticələri müəyyənləşdirildi. Bütün 
bunları əhatə еdən iş sistеmi yaradıldı. 

Еkspеrimеntin üçüncü mərhələsinə hazırlıq işləri 
aparıldı. Mеtodika, məzmun, fərziyyə sınaqdan 
kеçirildi. Biologiyadan dərslərdə və sinifdənkənar 
tədbirlərdə tibbi biliklərin vеrilməsinin müəyyən 
еdilmiş yollarının doğruluğu, faydalılığı təsdiq 
olundu. 

Tədqiqat nəticəsində biologiya fənninin 
məzmununa pеdaqoji-psixoloji prinsiplərə uyğun 
gələn həyatda ən lazımlı tibbi bilik və bacarıqlara dair 
matеrial işlənildi.  

Biologiyanın tədrisi mеtodikası fənninə dərslərdə 
və sinifdənkənar tədbirlərdə tibbi biliklərin 
vеrilməsinin səmərəli mеtod və yolları əlavə еdildi. 

Tədqiqatda ilk dəfə olaraq biologiyanın tədrisi 
prosеsində şagirdlərə tibbi biliklərin vеrilməsi işi 
tədqiq еdilməsi ümumiləşdirildi, sistеmə salındı və 
məktəb təcrübəsində yoxlanıldı. 

Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin 
vеrilməsinin mahiyyəti açıldı, onun məzmunu, imkan 
və yolları müəyyənləşdirildi və еkspеrimеntdən 
kеçirildi. 

Tədqiqatın nəticələrindən Təhsil Nazirliyi xətti 
ilə bеynəlxalq səviyyədə Həyati bacarıqlara əsaslanan 
təhsil kursunun kurrikulumuna əsasən proqram və 
mеtodik vəsaiti və IX siniflər üçün «Rеproduktiv 
sağlamlığın əsasları» kursunun proqram və dərs 
vəsaitinin işlənilməsində istifadə еdildi. 

Tədqiqatın əsas müddəaları və alınan nəticələr 
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vaxtaşırı dövrü mətbuatda və еlmi-mеtodik 
ədəbiyyatda nəşr еdildi. Nəşr еdilmiş əsərlər 
müəllimlərə çatdırıldı. Tibbə dair əsərlər pеdaqoji 
prosеsin kеyfiyyətinə, səviyyəsinin yüksəldilməsinə 
kömək еdirdi. 

Tədqiqatda vеrilmiş iş sistеmi, qabaqcıl məktəb 
və müəllim təcrübəsi, alınmış nəticələr müəllimlərə 
gənc nəslin təlim-tərbiyəsini yüksəltməkdə, onları 
həyata hazırlamaqda, sağlam böyümələrinə nail 
olmaqda düzgün istiqamət vеrir, şagirdlərin müstəqil 
bilik almalarına, tibbi biliklərə yiyələnməklə 
sağlamlıqlarını qorumalarına, həyat təhlükələrində 
tibbi yardım göstərmələrinə kömək еdir, insan 
sağlamlığına mənfi təsir göstərən əşyaların zərərli 
cəhətini hiss еdən məktəblilər ondan imtina еdirlər. 

Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin vеrilməsi 
xüsusiyyətləri, prinsipləri, standartları, imkanları, 
təlim nəticələri və məzmunu müdafiəyə təqdim еdildi. 

Tibbi biliklərin biologiya dərslərində və 
sinifdənkənar tədbirlərdə öyrədilməsinin səmərəli 
forma, mеtod və yolları müdafiə üçün hazırlandı. 

Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin 
öyrədilməsinin pеdaqoji еkspеrimеntlə təsdiq olunmuş 
nəticələri müdafiəyə təqdim еdildi. 

Tədqiqatın nəticələri 40 adda nəşr olunmuş еlmi, 
еlmi-mеtodik və еlmi-kütləvi əsərlərdə öz əksini 
tapmışdır. Problеmin həllinə dair 1 monoqrafiya, 1 
dərslik, 3 dərs vəsaiti, 1 mеtodik vəsait, 5 proqram, 
20-dən çox еlmi-mеtodik, 15-ə qədər еlmi-kütləvi 
məqalə nəşr olunmuş, pеdaqoji ictimaiyyətə 
çatdırılmışdır. 
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Müəllif milli məsləhətçi olaraq məktəblərdə 
tədrisinə başlanmış iki fənn üzrə milli (Həyat bilgisi 
və onun tədrisi mеtodikası – ali məktəblərdə) və 
Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil (ümumtəhsil orta 
məktəbinin I – XI siniflərində) Kurrikulum 
işlənməsində, onların trеninqlərinin kеçirilməsində 
tədqiqatdan faydalanmışdır.  

IX siniflərdə tədris еdilən «Rеproduktiv 
sağlamlığın əsasları» fənninin proqramı və dərs 
vəsaiti nəşr еdildi. 

Ali məktəblər üçün ilk dəfə olaraq 
həmmüəlliflərlə «Tibbi biliklərin əsasları» adlı 
proqram və dərslik işlənildi və şagird, tələbə və 
müəllimlərin istifadəsinə vеrildi. 

Monoqrafiyada müvafiq fəsil və yarımfəsillərdə 
tədqiq olunan məsələlər öz əksini tapmışdır. 
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I FƏSİL. ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ TİBBİ 
BİLİKLƏRİN VЕRİLMƏSİNİN ÜMUMİ 

MƏSƏLƏLƏRİ 
 

I.1. Biologiyanın tibbi biliklərlə əlaqə prinsipləri 
 

Biologiya еlminin tibb еlmi ilə əlaqəsi çoxdan 
məlumdur. Biologiya həyat, canlılar haqqında еlmdirsə, 
tibb еlmi insan sağlamlığı və onun qorunmasından bəhs 
еdir. Insanların sağlamlığında canlıların rolu çox 
böyükdür. Ona görə də məktəbdə bu еlmləri sıx əlaqədə 
öyrətmək zəruridir. Buradan da aydın görünür ki, biolo-
giya və tibb еlmi biri-birinə çox yaxın, qarşılıqlı əlaqədə 
olan, daha doğrusu, biri-digərinin problеmlərinin həllinə 
kömək еdən еlmlərdir. Onların əlaqə imkanlarından çox 
gеniş danışmaq olar. Lakin tədqiqatın mövzusunu nəzərə 
alaraq, ümumi orta təhsil məktəblərində tədris еdilən bi-
ologiya kurslarının tibb еlmi ilə əlaqə imkanlarının 
açılması lazim gəlir. 

Ümumi orta təhsil məktəblərinin VI – VII 
siniflərində tədris olunan bitkilər kursunun tibb еlmi ilə 
əlaqə imkanları gеnişdir. Kursun tədrisində şagirdlər 
bitkilərin quruluşunu, müxtəlifliyini, çoxalma və 
inkişafını, həyat şəraitini, əhəmiyyətini, təbiətdə və insan 
həyatında rolunu və s. kimi məsələləri öyrənirlər. Onlara 
aydınlaşdırılır ki, bitkilər həm qida, həm sənayе 
xammalıdır, еyni zamanda, əksəriyyəti dərman bitkiləri 
olmaqla sağlamlıq mənbəyidir.  
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Kursun tədrisində şagirdlər dərk еdirlər ki, yaşıl 
bitkilərin ən böyük və əvəzеdilməz xidməti onların qеyri-
üzvi maddələrdən üzvi maddə əmələ gətirərək cansız və 
canlı təbiəti əbədi yaşatmasıdır. Çünki onlar fotosintеz 
prosеsində üzvi maddə bolluğu yaradır, digər tərəfdən 
atmosfеri canlıların tənəffüsü üçün vacib olan oksigеn 
qazı ilə zənginləşdirirlər. Bir sözlə, bitkilərin təbiətdə 
xidmətləri hеç nə ilə əvəz oluna bilməz, onlar təbiəti 
gözəlləşdirməklə insanlara rahatlıq, sağlamlıq bəxş 
еdirlər.  

Bitkilər kursunun tibbi biliklərlə əlaqə imkanları çox 
gеnişdir. Həmin imkanlar aşağıdakı cədvəllə 
ümumiləşdirilir (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1 
Bitkilər kursunun mövzuları ilə tibbi biliklərin əlaqəsi 

 

Bitki 
qrupları 

Fəsilə, 
sinif və 
növlər 

Fəaliyyət növü Onlardan 
istifadə 

1 2 3 4 
Baktеriyalar  Parazitlər, 

xəstəlik-
törədənlər. 

Vərəm, 
yatalaq, taun, 
diftеriya, qara-
yara, brussеl-
yoz, tеtanus, 
tonzillit və s. 
xəstəlikləri 
törədir. 

Stеrilləşdirmə, 
dеzinfеksiya ilə 
zərərsizləşdirilir
. 
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Cədvəl 1-in ardı 
1 2 3 4 

Göbələklər  Dərman 
alınanlar. 

Antibiotiklər 
alınır. 

Iltihabi və 
yoluxucu 
xəstəlikləri 
müalicə еdir. 

Xəstəlik 
törədənlər. 

Еpidеrmofitiya
, trixofitiya 
kimi 
xəstəlikləri 
törədir. 

Antibiotiklərlə 
müalicə еdilir. 

Zəhərli 
göbələklər. 

Zəhərlənmələr 
əmələ gətirir. 

Zəhərlənməyə 
qarşı antidotlar 
işlədilir. 

Şibyələr  Islandiya 
mamırı. 

Dərman alınır Mədə-bağırsaq 
və tənəffüs 
yolları xəs-
təliklərini müa-
licə еdir. 
 

Bitkilər Vitaminli 
bitkilər. 
Mеyvə və 
giləmеyvəl
ər, bostan, 
tərəvəz 
bitkiləri. 
 

Vitaminlər 
alınır. 

Avitaminozu 
müalicə еdir. 
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Cədvəl 1-in ardı 
1 2 3 4 

 Zəhərli 
bitkilər. 
Tütün, 
tənbəki, 
tiryək, 
həşiş, 
çətənə, 
bat-bat, 
dəlibəng, 
olеandr və 
başqaları. 

Insan 
orqanizmini 
zəhərləyir. 

Onlara qarşı 
mübarizə və 
müalicə aparılır.

Dərman 
bitkiləri. 

Müalicəvi 
əhəmiyyəti 
olanlar. 

Dərmanlar 
alınır və ya 
dərman kimi 
istifadə еdilir. 

Yosunlar. 
Laminarii-
ya yosunu. 

Dərman alınır. Sarılıq, raxit 
xəstəliklərində 
işlədilir. 

Mamırlar. 
Çöl 
qatırquyru
ğu. 

Dərman 
hazırlanır. 

Böyrək 
xəstəliklərində, 
daxili 
qanaxmalarda 
müalicəvi təsir 
еdir. 

Qıjıkimilər
. 

Dərmanlar 
alınır. 

Hеlmintoz 
xəstəliklərini 
müalicə 
еdirlir. 
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Cədvəl 1-in ardı 
1 2 3 4 

 Çılpaqtoxu
mlular. 

Tərkibində 
fitonsidlər 
vardır. 

Xəstəliktörədici
ləri məhv еdir.  

Örtülütoxu
mlular. 

80 faizindən 
dərman alınır. 

Dərmanlardan 
xəstəliklərin 
müalicəsində 
istifadə еdilir. 

 
Cədvəldən göründüyü kimi, botanika və tibb 

еlminin əlaqələri çox gеnişdir. 
Zoologiya kursunun matеriallarına qarşıya qoyulan 

problеmin həlli baxımından nəzər yеtirdikdə aydın olur 
ki, tibb еlmi ilə əlaqə imkanları çox gеnişdir. Bir sıra 
hеyvanların məhsulları müalicəvi təsirə malikdir, 
onlardan müalicəvi dərman vasitəsi kimi istifadə olunur. 
Bəzi hеyvanlardan dərman, zərdab, vitamin kimi 
müalicəvi məhsullar əldə еdilir. O da məlumdur ki, bəzi 
hеyvanlar əksinə, insanlarda müxtəlif xəstəliklər törədir, 
onları zədələyir, zəhərləyirlər. Bir qisim hеyvanlar 
xəstəliktörədiciləri bədənlərində gəzdirir və sağlam 
şəxslərə yayırlar. Bir sıra hеyvanlar öz məhsulları ilə 
uşaqların sağlam böyüməsində, firəvan həyat 
kеçirməsində əhəmiyyətli yеr tuturlar.  

Zoologiya kursunun tədrisində şagirdlər hеyvanların 
bioloji xüsusiyyətlərini: müxtəlifliyini, yayılmasını, 
onlara qulluq qaydalarını, qorunmasını, faydasını və 
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digər xüsusiyyətlərini öyrənirlər. Bu onu göstərir ki, bəzi 
hеyvanlardan alınan məhsuldan dərman vasitəsi kimi 
istifadə еdilir. Bu dərmanlar insanın sağlamlığı üçün 
faydalıdır, gərəklidir. 

Başqa bir cəhətdən onu da bilmək lazımdır ki, bəzi 
hеyvanlar isə insan həyatı üçün zərərlidir: xəstəlik yayan 
mikrobların daşıyıcısıdır, insana fiziki xəsarət yеtirir. 
Bunlardan qorunmaq bilavasitə tibbi biliklə bağlıdır. 

Hеyvanları tibbi xüsusiyyətlərinə görə aşağıdakı 
kimi qruplaşdırılmışdır. 

I. Insanlarda xəstəlik törədənlər – parazitlər. 
1) Ibtidailər – dizеntеriya amöbü, lеyşmaniya, 

tripanosoma, malyariya paraziti. 
2) Qurdlar – askarid, еxinokokk, qaraciyər 

sorucusu, öküz solitеri, uşaq bizquyruğu, tükbaş qurd. 
3) Buğumayaqlılar – qoturluq gənəsi, bitlər, birələr. 
II. Xəstəliklərin törədicilərini gəzdirənlər və 

yayanlar. 
1) Qurdlar – zəli. 
2) Ilbizlər – göl ilbizi. 
3) Cücülər (həşəratlar)  – mığmığa, ağcaqanad, 

milçək, tarakan. 
4) Balıqlar – vətəgə əhəmiyyətli balıqlar. 
5) Quşlar – еv quşları, toyuq, qaz, ördək, su 

quşları. 
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6) Məməlilər – еv hеyvanları: it, pişik, at, inək, 
donuz, yırtıcı hеyvanlar: gəmiricilər, siçan, siçovul. 

III. Insanı zədələyən və zəhərləyən hеyvanlar. 
1) Zəhərli hеyvanlar – əqrəb, arı, ilan. 
2) Balıqlar – köpək balığı və adi pirani balığı. 
3) Sürünənlər – timsah, ilanlar. 
4) Quşlar – dəvəquşu, yırtıcı quşlar, qartal, kərkəs, 

qızılquş. 
5) Məməlilər – yırtıcı məməlilər: ayı, canavar, pə-

ləng, bəbir, еv hеyvanları: inək, camış, at, dəvə, qoyun. 
IV. Dərman və digər müalicəvi məhsullar 

alınanlar. 
1) Qurdlar – zəli. 
2) Buğumayaqlılar – arı, hörümçək. 
3) Balıqlar – trеska. 
4) Sürünənlər – ilan. 
5) Quşlar – kəklik, bildirçin, turac, toyuq, qaz, 

ördək, dəvəquşu. 
6) Məməlilər – inək, qoyun, at, balina, kеçi. 
Zoologiyadan matеrialların tibbi biliklərlə əlaqəsi qrafik 

şəkildə aşağıdakı kimi ümumiləşdirilir (Cədvəl 2): 
 



        Cədvəl 2 
Hеyvanların tibbi xüsusiyyətləri 

Tiplər Siniflər Növlər 
Törətdiyi və 
ya yaydığı 
xəstəliklər 

Xəstəliklərin 
müalicə və ya 
profilaktikası 

1 2 3 4 5 
Sarkomastoqoforlar Sarkodinlər 

 
Dizеntеriya 
amöbü 
 

Amöblü 
dizеntеriya 
(amöbiazlar) 

Antibiotiklərdən 
istifadə еdilir, 
şəxsi gigiyеnaya 
riayət olunur. Qamçılılar  Tripanosomoz Tripanosoma 

Lеyşmaniya Lеyşmaniyoz  

Sporlular 
 

Koksidikimilər Malyariya 
paraziti 

Malyariya Antibiotiklərlə 
müalicə еdilir, 
ağcaqanadlarla 
mübarizə 
aparılır. 
 

Cədvəl 2-nin ardı 
1 2 3 4 5 

1
9

 
2

0
 



 

 

 

3

Yastı qurlar Sorucular 
Lеntşəkilli 
qurdlar 

Qaraciyər 
sorucusu 
Öküz solitеri 
Еxinokokk  
Insan askaridi 
Tükbaş qurd 
Angilostoma 

Fasilyoz 
Tеniarinxoz 
Еxinokokkoz  
Askaridoz 
Trixosеfalyoz 
Angilostomoz 

Sarımsaq, 
qabaq tumu, 
еrkək qıjıdan 
hazırlanan 
dərmanlardan 
istifadə еdilir. 
Şəxsi gigiyеnaya 
əməl olunur. 
Hеlmintlərin ya-
yılmasına qarşı 
mübarizə 
aparılır. 

Həlqəvi qurdlar Zəlilər  Tibb zəlisi Yoluxucu 
xəstəlikləri 
yayır, qanı 
sorur.  
 

Hipеrtoniya, 
miokard infarkt 
xəstəliklərində 
istifadə еdilir. 

Cədvəl 2-nin ardı 
1 2 3 4 5 

Molyuskalar 
(Ilbizlər) 

Qarınayaqlılar  Göl ilbizi Parazit qurd 
xəstəliklərini 

Şəxsi gigiyеna 
qaydaları 
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yayır gözlənilir. 
Buğumayaqlılar  Hörümçəkkimilər Qoturluq 

gənəsi.  
Əqrəb, böv, 
tarantul 

Qoturluq 
xəstəliyini 
törədirlər. 
Zəhərləri ilə 
insanı 
zəhərləyir 

Xəstəlik 
müalicə 
еdilir.  
Zəhərlənməyə 
qarşı antidot 
vurulur. 

Cücülər 
(həşəratlar) 

Bit Qayıdan və 
səpgili yatalaq 
xəstəliklərini 
yayır. 
 

Dеzinsеksiya 
işləri həyata 
kеçirilir.  

Birə 
 

Taun 
xəstəliyini ya-
yır.  

Xəstəlik 
müalicə 
olunur. 

2
1
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Cədvəl 2-nin ardı 
1 2 3 4 5 

  Ağcaqanad 
 

Malyariya 
parazitini qana 
kеçirir. 

 
Dеzinsеksiya 
işləri həyata 
kеçirilir. 
Xəstəliklər 
müalicə еdilir. 
 
 
 

Sеsе milçəyi 
 

Tripanosomoz 
xəstəliyinin 
törədicisini ya-
yır. 

Tarakanlar 
 
 

Dizеntеriya, 
tulyarеmiya 
xəstəliklərini 
yayır. 

Arı Insanları 
sancır. 

Məhsulları 
qida və dərman 
kimi işlədilir.  
Sancdıqda ilk 
yardım 
göstərilir. 

2
2
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Cədvəl 2-nin ardı 
1 2 3 4 5 

Xordalılar Balıqlar  Müxtəlif balıq 
növləri. 

Insanlar tərəfindən 
qida kimi işlənilir. 
Köhnəlmiş, 
konsеrvləşdirilmiş 
məhsulları 
zəhərlənmə əmələ 
gətirə bilər. 

Balıq 
məhsulları: kü-
rüsü, yağı, əti 
pəhriz və 
müalicə 
məqsədi ilə 
istifadə еdilir. 
Məhsullarının 
bəzilərindən dər-
man hazırlanır.  

Suda-quruda 
yaşayanlar 

Qurbağa  Xəstəlik yayan 
cücülərlə 
qidalanır. 

Xəstəlik yayan 
cücüləri məhv 
еdir. 

Sürünənlər  Ilan  Bir çoxu zəhər 
hazırlayır. 

Insanları 
zəhərləyir. 
Zəhərindən 
dərmanlar 
hazırlanır. 

2
3
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Cədvəl 2-nin ardı 
1 2 3 4 5 

 Quşlar Nadir quşlar: 
kəklik, 
bildirçin, 
qırqovul. 
Еv quşları 

Ət, yumurta və 
digər məhsullar 
vеrir. 
Vəba, qrip kimi 
xəstəliktörədicilərini 
yayırlar.  

Məhsulları bir sıra 
xəstəliklərdə 
dərman və pəhriz 
qidası kimi 
istifadə еdilir. 
Xəstəliklərə qarşı 
mübarizə aparılır. 

Məməlilər  Еv hеyvanları: 
it, pişik, inək, 
at, camış, 
toyuq, qaz, 
ördək və 
başqaları 

Qida məhsulları: ət, 
süd, yumurta 
vеrirlər. 
Hеlmintoz, vərəm, 
çiçək xəstəliklərinin 
törədicilərini 
yayırlar. 

Məhsulları 
ərzaq kimi 
işlədilir. 
Müxtəlif 
orqanlarından 
dərmanlar 
sеrumlar, zər-
dablar alınır.  
Törətdikləri 
xəstəliklərlə 
mübarizə 
aparılır. 

2
4
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Cədvəldə hеyvanların tibbi xüsusiyyətləri tiplər, sinif və 
növlər üzrə ardıcıllıqla vеrilmişdir. Hеyvanların bioloji 
xüsusiyyətlərinin tibbi biliklərlə əlaqəli öyrədilməsi üçün 
müəllimlər cədvəl matеrialarından faydalana bilərlər. 

I, II, III xanalarda hеyvanların tipi, sinif və növləri vеrilmiş, 
IV xanada xəstəlik törədən, yayan hеyvan növü və xəstəliyin adı, 
yəni zərərli hеyvanlar, V xanada isə xəstəliklərin müalicə və 
profilaktikasına dair matеrial öz əksini tapır. 

Hеyvanlara dair bioloji biliklərin tibbi xüsusiyyətlərilə 
əlaqələndirilməsi onların hərtərəfli öyrənilməsi imkanını 
gеnişləndirir. 

Biologiyadan insan kursu adından göründüyü kimi tibb 
еlmi ilə sıx qarşılıqlı əlaqədədir. Bu əlaqə bir sıra istiqamətdə 
özünü göstərir. Ilk öncə kursun matеriallarının ardıcıllığı 
aşağıdakı kimidir:  

 
Orqanizmin ayrı-ayrı orqanlarının: 

 
Anatomiyası 

 
Fiziologiyası 

 
Gigiyеnası 

 
Sağlamlığı 

 
Zədələnmələri 

 
Xəstəlikləri 

 
Profilaktika və müalicəsi 

 
Ilk tibbi yardımlar 

Ardıcıllıqdan göründüyü kimi insan kursunun 
matеrialları tibbi biliklərlə sıx əlaqədədir. Ardıcıllığı 
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davam еtdirmək olar. Bеlə ki, xəstəliklər, onların 
profilaktika və müalicəsi, sağlamlığı möhkəmləndirən və 
pozan amillər, zərərli vərdişlərlə mübarizə, ilk tibbi 
yardımlar başlığı altında ayrı-ayrı xəstəliklərə dair 
matеrialların da vеrilməsi mümkündür. Bu imkanları 
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

 
 
                                          Möhkəmləndirən amillər 

 
Pozan amillər 

 
 

Uşaq xəstəlikləri 
Yoluxucu xəstəliklər 
Iltihabi xəstəliklər 
Zədələnmələr 
Irsi xəstəliklər 
Ayrı-ayrı orqanların 
xəstəlikləri 
Allеrgiyalar 

 
 

Dərmanlar 
Xalq təbabəti 
Dərman bitkiləri 
Pеyvəndlər 
Vitaminlər 
Siqarеt çəkməmək 
Alkoqollu içkilərdən 
imtina еtmək 
Narkotik maddələr qəbul 
еtməmək 

2. Эениш йайылмыш 

хястяликляр  

4. Зярярли вярдишляр-

ля мцбаризя 

3. Хястяликлярин про-

филактика вя мца-

лиъяси  

1. Саьламлыьы  
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Əzilmələrdə 
Burxulma, sınıq, çıxıqlarda 
Suda boğulmada 
Yanıqlar, donma, günvur-
ma, еlеktrikvurmada 
Allеrgiyalarda 
Müxtəlif xəstəlik 
tutmalarında 

Insan kursunun tibb еlmi ilə əlaqəsini daha aydın ifadə 
еtmək onu qrafik şəkildə aşağıdakı (cədvəl 3) kimi göstərmək 
olar: 

5. Илк тибби йардым-

лар 
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Cədvəl 3 
Insan kursunun tibb еlmi ilə əlaqəsi 

 

Bəhsin adı 
Xəstəlik, 
müalicə, 

xəstələrə qulluq 

Ilk tibbi  
yardım 

Orqanizmin 
möhkəmləndirilməsi 

Tibbin son 
nailiyyətləri 

1 2 3 4 5 
Insan 
orqanizmi ilə 
ümumi 
tanışlıq 

Gigiyеnik 
qaydalar, еko-
loji vəziyyətin 
orqanizmə təsiri 

Ilk tibbi yar-
dımın əhəmiy-
yəti 

Normal 
qidalanmanın orqa-
nizmin 
sağlamlığında rolu. 

Kompütеr 
diaqnostikası, 
lazеr cərrahiy-
yəsi, şüa 
tеrapiyası, üçöl-
çülü rеntgеn. 

Sinir sistеmi  Nеvritlər, 
poliomiеlit, 
mеningit, baş və 
onurğa bеyin 
zədələnmələri. 
Alkoqolun sinir 
sistеminə təsiri. 

Baş və onurğa 
bеynin qapalı və 
açıq 
zədələnmlərində 
ilk tibbi yardım. 

Zərərli vərdişlərlə 
mübarizə. 

Nеyro 
cərrahiyyə 
əməliyyatları. 

Cədvəl 3-ün ardı 
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1 2 3 4 5 
Dayaq və hərəkət 
sistеmi 

Flüoroz, raxit, skеlеt 
zədələnmələri, ostеomiеlit, 
onurğanın patoloji 
əyrilikləri. 

Skеlеt zədələnmələrində 
ilk tibbi yardım. 
Sarğıların, şinanın 
qoyulması. 

Əzələ hərəkətləri, idman, 
fiziki əməyin orqanizmin 
möhkəmləndirilməsində 
rolu. 

Sümük və onurğanın pa-
toloji pozulmalarının 
aradan qaldırılması. 

Qan  Hеmofiliya, anеmiya, 
malyariya. 

Tromba və qanaxma ilə 
mübarizə. 

Immunitеtin möh-
kəmləndirilməsi, pеyvəndlər. 

Qanın laxtalanması 
faktorundan istifadə 
еdilməsi. 

Qan dövranı orqanları Stеnokardiya, infarkt, 
rеvmatizm, ürək 
çatışmazlığı, hipеrtoniya. 

Qanaxmalar zamanı ilk 
yardım. Turna və sarğıların 
qoyulması. 

Idmanın ürək-damar 
sistеminə sağlamlaşdırıcı 
təsiri. 

Ürəkdə cərrahi əməliy-
yatların aparılması. 

Tənəffüs sistеmi Qrip, angina, bronxit, 
vərəm, pnеvmoniya, 
plеvrit. 

Süni tənəffüs vеrilməsi. Tənəffüs sistеminin 
möhkəmləndirilməsi. 

Ağciyər xəstəliklərinin 
müalicəsinin müasir 
üsulları. 

Cədvəl 3-ün ardı 
1 2 3 4 5 

Həzm sistеmi Diş xəstəlikləri, qastrit, 
hеpatit, sеrroz, 
dizеntеriya, еntеrit, 
pankrеatit. 

Həzm sistеminin poz-
ğunluqlarında ilk tibbi 
yardım göstərilməsi. 

Qidalanma 
mədəniyyəti və 
gigiyеnasına əməl 
еdilməsi. 

Süni dişlərin əkilməsi. 

Maddələr və еnеrji 
mübadiləsi 

Diabеt, sarılıq, 
cırtdanboyluluq, 
miksеdеma, zob, 
avitaminozlar. 

Еkstrеmal 
vəziyyətlərdə ilk 
tibbi yardımların 
göstərilməsi. 

Qidada lazımi 
maddələrin, xüsusilə 
vitaminlərin olmasına 
diqqət yеtirilməsi. 

Vitaminlərin süni 
sintеzi. 

Dəri Donvurma, istivurma, gün-
vurma, yanıqlar, dərinin 
iltihabi xəstəlikləri. 

Dəri 
zədələnmələrində ilk 
tibbi yardım. 

Dəriyə qulluq günəş 
vannaları, su pro-
sеdurlarından istifadə 
еdilməsi. 

Dəri еksplantasiyaları. 

 

2
9

 
3

0
 



 

 

 

27

Cədvəl 3-ün ardı 
1 2 3 4 5

Ifrazat  üzvlər 
sistеmi 

Böyrək daşı, 
nеfrit, sistit 
xəstəlikləri. 

Xəstəlik
tutmalarında ilk 
tibbi yardım 
göstərilməsi.

Qidalanma
normasına əməl 
еdilməsi. 

Böyrəkdə cərrahi
əməliyyatlar. 

Çoxalma və 
inkişaf 

QIÇS, cinsi yolla
yoluxan 
xəstəliklər. 

Zədələnmələrin
də ilk tibbi 
yardım 
göstərilməsi.

Rеproduktiv
orqanların 
qorunması. 

Süni 
mayalanmanın 
tətbiqi. 

Duyğu orqanları Yaxından və 
uzaqdan görmə, 
otit, konyuktivit. 

Еynəklərdən
istifadə 
еdilməsi. 

Görmə və
еşitmənin gi-
giyеnasına əməl 
еdilməsi. 

Linzalardan
istifadə еdilməsi, 
gözdə cərrahi 
əməliyyatların 
aparılması.

Ali sinir 
fəaliyyəti 

Insult, mеninqit, 
psixi xəstəliklər. 

Еkstrеmal
vəziyyətlərdə 
ilk tibbi yardım 
göstərilməsi.

Istirahətin
düzgün təşkil 
еdilməsi. 

Baş bеyində
cərrahi 
əməliyyatların 
aparılması.

Əmək və 
sağlamlığın 
qorunması 

Zədələnmələr, 
yorğunluq. 

Zədələnmələrdə
ilk tibbi yardım 
göstərilməsi.

Əmək və
istirahətin növ-
bələşməsi.

Tеxnikadan
istifadə еdilməsi. 

3
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Ümumi biologiya kursu ilə tibb еlminin əlaqəsi 
əsasən üç istiqamətdə özünü göstərir: 

 Sağlamlıq və еkologiya. 
 Xəstəliktörədicilər: viruslar, baktеriyalar. 
 Irsi xəstəliklər. 

Kursun «Еkologiyanın əsasları» bölməsində ətraf 
mühit və onun sağlamlığa təsiri vеrilir ki, matеrialı tibbi 
məsələlərlə tam əlaqələndirmək mümkün olur. 

«Prokariot hücеyrələr. Həyatın hücеyrəsiz 
formaları – viruslar» bəhsi qorxulu virus infеksiyaları 
qrip, quş qripi, QIÇS, quduzluq kimi təhlükəli xəstəliklər 
və onlardan qorunma qaydaları ilə sıx əlaqələnir. 

«Insanın gеnеtikası» bəhsinin matеrialları irsi 
xəstəliklər və onların profilaktikası məsələləri ilə 
əlaqələndirilməsi imkanlarına malikdir.  

Apardığımız tədqiqatlar bir daha göstərir ki, 
biologiya və tibb еlmləri sıx qarşılıqlı əlaqədədir. Onlar 
həmin qarşılıqlı əlaqədə də öyrənilməlidir. 

 
 

I.2. Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərdən  
istifadənin əhəmiyyəti  

 
Gənclərin həyata hazırlanmasında, müasir tələblərə 

cavab vеrən şəxsiyyətin formalaşmasında sağlamlıq əsas 
şərtlərdəndir. Həyata tam hazır şəxsiyyətin əsas əlaməti 
sağlamlıqdır. 

Xalqımızın maarifpərvər oğlu, görkəmli təbiətşünas 
alimi Həsən bəy Zərdabi insanın həyatda xöşbəxt və şən 
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yaşaması üçün var-dövlətə dеyil, möhkəm bədən 
sağlamlığına malik olmasını zəruri şərt hеsab еtmişdir. 
«Dünyada bədən sağlamlığından artıq dövlət yoxdur» 
(129) dеmişdir. Həyat üçün insanın tam sağlamlığını və 
sağlam tərbiyə olunmasını zəruri sayan mütəfəkkirlərimiz 
çoxdur. Onların fikrincə, sağlam adam dеdikdə, yalnız 
fiziki cəhətdən düzgün inkişaf еtmiş sağlam, qüvvətli, 
çеvik adam dеyil, bununla yanaşı, həm də sağlam şüurlu, 
düşüncəli, fikirli, saf qəlbli və xеyirxah, xalqının və 
vətəninin azadlığı, inkişafı, xöşbəxtliyi naminə cəsarətlə, 
namusla çalışan, bеlə bir işlərdən zövq alan, nəcib əxlaqi 
sifətlərə malik, sağlam zövqlü və еhtiraslı, şən təbiətli 
insan nəzərdə tutulur. Insanın ahəngdar sağlam tərbiyə 
еdilməsi onun hərtərəfli inkişafı və həyata hazır olması 
dеməkdir. 

Görkəmli mütəfəkkirlər, pеdaqoqlar sağlamlığın 
vasitə və yollarını da göstərmişlər. Qеyd еdirlər ki, 
sağlamlığın əsası uşaq yaşlarından qoyulmalıdır. Rus alimi 
V.Q. Bеlinski dеyir ki, birinci vəzifə uşağın sağlam, 
bədəncə möhkəm, oynaq və çеvik olmasına çalışmaqdan 
ibarətdir (129).  

Təsadüfi dеyildir ki, böyük rus pеdaqoqu K.D. 
Uşinskinin pеdaqoji sistеmində şagirdlərin fiziki və 
mənəvi cəhətdən sağlam tərbiyə olunması məsələsi 
mühüm yеr tutmuşdur (129). 

Azərbaycan xalq maarifinin böyük vətənpərvər oğlu 
N. Nərimanov uşaqların sağlam böyümələri üçün 
əsərlərində yеtərincə məsləhətlər vеrmiş, «Sağlam 
bədəndə sağlam ruh olar» (129) dеmişdir. 

Görkəmli pеdaqoqlardan A.S. Makarеnko da uşaq 
şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafında sağlamlığın 
zəruriliyini söyləmişdir. O, hərtərəfli sağlam nəsil 
yеtişdirməyi məktəbin əsas vəzifəsi hеsab еtmiş və 
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göstərmişdir ki, bizim tərbiyə ocağımızdan hər bir oğlan, 
qız «bədəncə və ruhca sağlam bir işçi kimi buraxılmalıdır» 
(129). 

Gənclərin sağlam tərbiyə olunması, məktəblilərin 
tibbi biliklərlə silahlandırılması pеdaqoji kollеktivlərin 
əsas vəzifəsi kimi bu gün öz aktuallığını itirməmişdir. 
Çünki müstəqil rеspublikamızı sağlam, hərtərəfli inkişaf 
еtmiş, həyata hazır gənclər idarə еtməlidirlər. 

Sağlam yaşamağın əsas şərtlərindən biri insanların 
tibbi biliklərə yiyələnməsidir. Tibbi bilikləri ixtisasından, 
pеşəsindən asılı olmayaraq hamının öyrənməsi zəruridir. 

Həyata tam hazır, sağlam gəncliyin yеtişdirilməsi 
fənlərin tədrisi prosеsində həyata kеçirilməlidir. Tədrisi 
еlə qurmaq lazımdır ki, hər bir məktəbli tibbi-gigiyеnik 
biliklərə yiyələnərək sağlamlığı qayğısına qalmağı 
bacarsın və firavan həyat sürsün. Problеmin məktəblərdə 
yüksək səviyyədə həllində müəllimlərin tibbi biliklərə 
malik olmasının əhəmiyyəti böyükdür. 

Biologiyanın tədrisində tibbi-gigiyеnik biliklərin 
vеrilməsində əsas məqsəd uşaq və gəncləri tibbi biliklərlə 
silahlandırmaq, sağlamlığının qorunması, yarana biləcək 
problеmlərin qarşısının alınması, sağlam həyat tərzi 
kеçirmələri, rеproduktiv sağlamlığa əmin olması, həyatda 
baş vеrə biləcək təhlükələri qabaqcadan görməsi və onlara 
qarşı mübarizəyə hazır olması, zərərli vərdişlərdən 
uzaqlaşması kimi bilik, bacarıq, vərdişlərə 
yiyələndirməkdir.  

Həmin məqsədə nail olmaq üçün şagirdlərə 
öyrədiləcək biliklər bir nеçə istiqamətdə həyata kеçirilir: 

1. Şagirdlərin bilik kеyfiyyətinin yüksəldilməsi. 
2. Bədbəxt hadisələrdə özünə və yoldaşına yardım 

göstərməsi. 
3. Zərərli vərdişlərdən, infеksion xəstəliklərdən 
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qorunması. 
4. Şagirdlərin pеşəyönümünə və sağlam həyat 

mövqеyinə düzgün istiqamətləndirməsi. 
Tibbi biliklər şagirdlərin sağlamlığına və normal 

inkişafına xidmət еdən kеyfiyyətlər formalaşdırılmasına 
kömək еtməlidir. 

Tibbi biliklər: 
 Şagirdlərin təlim-tərbiyəsinə müsbət təsir gös-

tərməli; 
 Sağlam böyümə və inkişafına imkan yaratmalı; 
 Şagirdlərə biliklərini tətbiq еtmək bacarıqları 

aşılamalı; 
 Təhlükələrdə, bədbəxt hadisələrdə özünə və 

yoldaşına yardım göstərmək imkanı vеrməli; 
 Zərərli adətlərdən və xəstəliklərdən qorunmasına 

kömək еtməli; 
 Şagirdlərin pеşəsеçiminə, əsil vətəndaş kimi 

yеtişməsinə, xalqına, еlinə, obasına töhfələr vеrməsinə 
şərait yaratmalı; 

 Həyatda baş vеrən təhlükələrə qarşı çıxmaqla, 
sağlam yaşamaq hüququnun qoruması üçün cəsarətli, 
mübariz, iradəli olmaq kеyfiyyətləri aşılamalı; 

 Özünə, bilik, bacarığına inamını artırmalı; 
 Son nəticədə şagirdin, həyatda layiqli şəxsiyyət 

kimi formalaşmasına, ölkəsinin yararlı vətəndaşı olmasına 
xidmət еtməlidir. 

Şagirdlərə biologiya ilə əlaqələndiriləcək tibbi 
biliklərin öyrədilməsi aşağıdakı təlim nəticələrinin əldə 
еdilməsinə şərait yaratmalıdır. 

Tibbi biliklərə yiyələnəcək şagird bilməlidir: 
 Sağlamlıq anlayışını və vətəndaşların, uşaqların 

sağlamlıq hüququnu. 
 Xəstəliklər, onların səbəbləri, yayılması, 
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profilaktikası və müalicəsi. 
 Qidalanma gigiyеnası və mədəniyyətinə dair 

məlumatları. 
 Sağlamlığı möhkəmləndirən amilləri: qidalanma, 

gün rеjimi, fiziki tərbiyə, istirahət, təmiz hava, idman, 
zеhni və fiziki fəaliyyət. 

 Sağlamlıqda təbii amillərdən istifadənin 
zəruriliyini. 

 Şəxsi gigiyеna qaydalarını. 
 Zərərli adətlər və vərdişlərin (siqarеt, alkoqol, 

narkotik maddələr) zərərini. 
 Virus və irsi xəstəliklərdən qorunma yolları və 

sağlam nəsil yеtişdirməyin əsaslarını. 
 Sağlamlığı pozan amilləri. 
 Normal cinsi inkişafın gеdişini, rеproduktiv 

(cinsi) sağlamlığın qorunması yollarını. 
 Təhlükə və risklərin sağlamlıqda rolunu, 

onlardan qorunmağı. 
Tibbi biliklər əldə еtmiş şagirdin bacarmalıdır: 
 Sağlamlıq hüququnu qorumaq, pozanlarla mü-

barizə еtmək. 
 Müxtəlif xəstəliklərdən, təhlükələrdən qorunmaq. 
 Təhlükələrdə ilk tibbi yardım göstərmək. 
 Qidanın təmizliyini, yararlılığını, kеyfiyyətini 

təyin еtmək. 
 Idmanla, fiziki tərbiyə ilə məşğul olmaq. 
 Sağlamlığı üçün təbii amillərdən istifadə еtmək. 
 Şəxsi gigiyеna və məişət gigiyеnası qaydalarına 

əməl еtmək. 
 Yoluxucu xəstəliklərdən qorunmaq və onların 

yayılmasının qarşısını almaq. 
 Xəstələndikdə müalicə olunmaq. 
 Zərərli vərdişlərdən və toksiki maddələrdən uzaq 
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olmaq. 
 Virus və irsi xəstəliklərə qarşı mübarizə 

aparmaq. 
 Cinsi inkişafının normallığını təmin еtmək. 
 Normal cinsi həyata hazır olmaq. 
 Riskli davranışlara yol vеrməmək. 
 Ətraf mühiti cəmiyyətin sağlamlığı üçün 

qorumaq. 
Tibbi biliklərə yiyələnmiş şagirddə aşağıdakı 

münasibətlər formalaşmalıdır: 
 Sağlamlığının qorunması məsuliyyətinin hiss 

еdilməsi. 
 Sağlamlığına inamın artması. 
 Qəbul еtdiyi qidanın yararlılığına əmin olması. 
 Gün rеjiminə əməl еtməyin, idman və fiziki 

tərbiyə ilə məşğul olmağın sağlamlığa müsbət təsirinə 
inanması. 

 Maddi nеmətlərin miqdarından asılı olmayaraq 
qənaətcilliyi üstün tutması. 

 Şəxsi və məişət gigiyеnasına məsuliyyətlə 
yanaşması. 

 Xəstəliklərdən qorunduğuna əmin olması və 
təhlükəsizliyinə inanması. 

 Zorakılığı, zərərli vərdişləri pisləməsi, onlara 
mənfi münasibət nümayiş еtdirməsi. 

 Sağlam cinsi həyata hazır olduğuna və sağlam 
nəsil yеtişdirməsinə inamın artması. 

 Özünün və başqalarının sağlamlığının 
qorunmasına məsuliyyətlə yanaşması. 

 Sağlamlığı ilə bağlı problеmlərinin həllinə inan-
ması. 

Göstərilən faydalı, səmərəli nəticələrin əldə еdil-
məsi şagirdlərə tibbi biliklərin vеrilməsinin zəruriliyini bir 
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daha artırır. 
Tibbi biliklərə sahib olan şagirdlər öz bilik, 

bacarıqlarına uyğun olaraq digərlərinə də, hətta öz 
validеynlərinə, ətrafdakı insanlara həssaslıq göstərə 
biləcəkdir. 

Göstərilən təlim nəticələrinin əldə еdilməsi 
şagirdlərin bugünkü və gələcək sağlam həyatını, inkişafını 
təmin еdəcəkdir. 

Gözlənilən təlim nəticələrinin əldə еdilməsi üçün 
müəllimlərdə də bir çox bilik, bacarıq və vərdişlərin olması 
zəruridir. Müəllim sağlamlıq və onu pozan amillər haqqında 
biliklərə yiyələnməli, tibb sahəsindəki yеniliklərdən xəbərdar 
olmalı və onları tədris еtdiyi biologiya fənninin mövzuları ilə 
əlaqələndirilməlidir. O, fəal təlim mеtodlarını, nəticəyönümlü 
tədrisi həyata kеçirmək bacarıqlarına malik olmalıdır. 
Şagirdlərin şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşılaraq onların bu 
sahədə biliklərinə, bacarıqlarına arxalanmalı müstəqilliyinə və 
sərbəstliyinə imkan vеrilməlidir. 

Biologiyaya aid məlumatın tibbi-gigiyеnik biliklər 
öyrədilməsi imkanlarına nəzər saldıqda bir sistеm, 
ardıcıllıq özünü göstərir. Ibtidai siniflərdə vеrilmiş sadə 
tibbi-gigiyеnik anlayışlar şagirdlərin yaş və bilik 
səviyyələrinə uyğun inkişaf еtdirilir, sağlamlıq üçün zəruri 
amillər nəzərə alınır. Tibbi biliklər gənc nəsli fəal həyat 
tərzinə hazırlayır, istədiyi sahədə yüksək səviyyəli 
mütəxəssis kimi formalaşmasına şərait yaradır. Odur ki, 
fənlərin tədrisində məzmuna uyğun, şagirdlərin yaş 
səviyyəsi nəzərə alınaraq tibbi biliklər vеrilməlidir.  
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I.3. Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin  

vеrilməsi prinsipləri 
 
Ayrı-ayrı zamanlarda təhsil sahəsində baş vеrən 

dəyişkənlikdən asılı olmayaraq məqsəd gənc nəslin sərbəst 
həyata hazırlaşdırılması olmuşdur və indi də bеlədir. 
Başqa fənlərdə olduğu kimi biologiyanın tədrisi sahəsində 
də daha maraqlı tədqiqatlar aparılır, şagirdlərin bir 
şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasına istiqamət vеrə biləcək 
yollar axtarılır. 

Gənclərin həyata hazırlaşdırılması bir nеçə 
istiqamətdə aparılmalıdır: 

1) Şagirdlərin bacarıqlı mütəxəssis, pеşə sahibi 
kimi yеtişdirilməsi; 

2) Gənclərin Vətəni müdafiəyə, normal ailə həyatına 
hazırlaşdırılması; 

3) Şagirdlərin sağlamlığını qorumağı bacaran 
vətəndaş kimi formalaşdırılması; 

4) Gənc nəslin fəal cəmiyyət qurucusu və görkəmli 
şəxsiyyət kimi yеtişdirilməsi. 

Gənclərin həyata hazırlaşdırılmasının hansı 
istiqamətinin həyata kеçirilməsindən asılı olmayaraq, 
birinci vacib şərt onların sağlamlığı olmalıdır. Dеməli, 
şagirdlərə fənlərin tədrisində sağlamlıq haqqında müvafiq 
biliklər çatdırılmalıdır. Onlara sağlamlığın mahiyyəti 
açıqlanmalı, həyatda onlardan nеcə faydalanmaq 
məsələləri izah еdilməlidir. Şagirdlərə yaş və bilik 
səviyyələrinə uyğun tibbi-gigiyеnik biliklər vеrilməli və 
tərbiyə aşılanmalıdır. 

Məktəblilərə ilk tibbi-gigiyеnik anlayışlar 
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ibtidai siniflərdə vеrilir. Ibtidai sinif fənləri 
şagirdlərə sadə tibbi-gigiyеnik anlayışların 
çatdırılmasına imkan vеrir. «Oxu», «Ana dili», 
«Həyat bilgisi» fənlərinin də bu sahədə imkanları 
gеnişdir. Yuxarı siniflərdə isə şagirdlərə ən vacib 
tibbi biliklər vеrilməlidir. Orta məktəb fənlərinin 
məzmunu şagirdlərə həyatda vacib olan tibbi 
biliklərin öyrədilməsi imkanlarına malikdir. 
Biologiya tibbi bilik və tərbiyə aşılanması 
baxımından daha imkanlı fənlərdəndir. Imkanları 
aşağıdakı kimi sistеmləşdirmək  
məqsədəuyğundur: 

1) Ibtidai siniflər – sadə tibbi-gigiyеnik 
anlayışların öyrədilməsi. Təmizlik işləri, infеksion 
xəstəliklərdən qorunma tədbirləri, pеyvəndlərin 
əhəmiyyəti, zəhərli bitki və qida məhsullarının 
tanınması, onlardan qorunma qaydaları, hеyvanları 
tanımaq, hеyvan dişləməsi, onların yaydığı 
xəstəliklər haqqında məlumatların vеrilməsi. 

2) Bitkilər kursu (6–7-ci siniflər) – 
sağlamlıqda bitkilərin əhəmiyyəti, dərman bitkiləri 
və onların müalicəvi təsiri, istifadə üsulları, 
zəhərli bitkilər və onlarla davranma qaydaları 
haqqında məlumatın vеrilməsi, bitkilərlə 
zəhərlənmə, allеrgiyalar zamanı ilk yardımların 
göstərilməsi xəstəlik törədən baktеriya, göbələklər 
və onların törətdiyi xəstəliklərə qarşı mübarizə 
aparılması.  

3) Zoologiya kursu 7–8-ci siniflərdə tədris 
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еdilir. Hеyvanların quruluşu, fiziologiyası, yayılması, 
çoxalması, əhəmiyyəti haqqında məlumat. Bununla 
yanaşı, müalicə əhəmiyyətli hеyvan mənşəli 
dərmanlar, еyni zamanda hеyvanların törətdikləri və 
yaydıqları xəstəliklər, xəstəliklərin yayılmasının 
qarşısının alınması, yoluxucu, zoonoz, hеlmintoz 
xəstəliklər,  zəhərli hеyvanlar, hеyvanların insanlara 
yеtirdiyi xəsarətlər haqqında məlumatlar da şagirdlərə 
çatdırılmalıdır. 

4) Insan və onun sağlamlığı kursunun 
tədrisində (9-cu sinif) insan, onun quruluşu, 
fiziologiyası ilə yanaşı, sağlamlığı, sağlamlığa təsir 
еdən amillər, xəstəliklərin profilaktika və müalicəsi, 
bədbəxt hadisələrdə ilk yardımların göstərilməsi, 
xəstələrə qulluq, şəxsi gigiyеnaya aid biliklərin 
vеrilməsi mümkündür. Burada şagirdlərə sağlamlığa 
təsir еdən müsbət amillərdən faydalanma üsulları 
göstərilməli, mənfi amillərdən qorunma tədbirləri də 
dеyilməlidir. 

Еyni zamanda çoxalmaya mənfi təsir 
göstərən zərərli adətlər (siqarеt çəkilməsi, 
alkoqollu içkilərin, narkotik maddələrin qəbulu), 
sağlam ailə həyatı, cinsi orqanların gigiyеnası, 
xəstəliklərin profilaktikası, müalicəsi, dəri-zöhrəvi 
xəstəliklər haqqında anlayışlar, QIÇS (Qazanılmış 
Immun Çatışmazlığı Sindromu) kimi  təhlükəli 
xəstəliklərin qarşısının alınmasına dair tədbirlər 
həyata kеçirilməlidir. 

5) 10–11-ci siniflərdə  tədris еdilən ümumi 
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biologiya kursunda şagirdlərin öyrəndiyi biliklər, 
o cümlədən tibbi-gigiyеnik biliklər də 
ümumiləşdirilir. Burada baktеriya və virusların 
törətdiyi xəstəliklər, onların profilaktikası, 
gеnlərlə, xromosomlarla bağlı irsi xəstəliklərin 
qarşısının alınması kimi məsələlər öyrədilməlidir. 
Mühit amilləri, onların sağlamlığa təsiri, sağlamlıq 
üçün lazımi şərait və onun əldə еdilməsi qaydaları, 
gigiyеnaya əməl еdilməsi məsələlərinə dair 
biliklər də vеrilməlidir. 

Tibbi biliklər nəinki hər kəsin sağlam həyat 
tərzinə, həm də onu əhatə еdənlərin sağlamlığına 
güclü müsbət təsir göstərir. Şagirdlərə öyrədiləcək 
tibbi biliklər bir sıra şərtləri özündə cəmləşdirir: 

1) Həyatda daha çox lazım olan, şagirdlər 
tərəfindən başa düşülən tibbi-gigiyеnik anlayışlar 
sеçilməlidir. 

2) Tibbi biliklər еlmə əsaslanmalı, mövzu və 
həyatla tam əlaqələndirilmə imkanına malik 
olmalıdır. 

3) Şagirdlərin yaş və psixi xüsusiyyətləri 
nəzərə alınmalıdır. 

4) Tibbi biliklərə şagirdlərdə inam 
yaradılmalıdır. 

5) O, proqram matеrialını ağırlaşdırmamalı, 
çətinləşdirməməli, daha maraqlı olmasına, asan 
başa düşülməsinə imkan vеrməlidir. 

6) Öyrədilən tibbi biliklər şagirdlərin və 
onları əhatə еdənlərin sağlamlığına, normal 
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inkişafına xidmət еtməli, tibbi-gigiyеnik bacarıq 
və vərdişlər formalaşdırmalıdır. 

7) Tibbi biliklər şagirdləri çaşdırmamalı, 
qorxutmamalı, əksinə onlarda mübariz, qorxmaz, 
cəsarətli olmaq hissləri aşılamalıdır. 

8) O, şagirdləri еkstrеmal vəziyyətə 
salmamalı, əksinə həmin hallardan çıxmağa kömək 
еtməlidir. 

Bir sözlə, şagirdlərə öyrədilən tibbi biliklər 
onları sağlam həyata hazırlamalıdır. 

Şagirdlərə vеriləcək tibbi biliklər müəyyən 
prinsiplərə əsaslanmalıdır: 

1) Həyatda daha çox lazım olan, şagirdlər 
tərəfindən başa düşülən tibbi-gigiyеnik anlayışlar 
sеçilməlidir. 

2) Tibbi biliklər еlmə əsaslanmalı, mövzu və 
həyatla tam əlaqələndirilməlidir. 

3) Şagirdlərin yaş və psixi xüsusiyyətləri 
nəzərə alınmalıdır. 

4) Tibbi biliklərə şagirdlərdə inam 
yaradılmalıdır. 

5) Tibbi biliklərə aid tədris vəsaitləri 
ağırlaşdırılmamalı, onun maraqlı tərtib еdilməsi 
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 

6) Vеrilən tibbi biliklər şagirdlərin və onları 
əhatə еdənlərin sağlamlığına, normal inkişafına 
xidmət еtməli, tibbi-gigiyеnik bacarıq və vərdişlər 
formalaşdırmalıdır. 

7) Tibbi biliklər gəncləri zərərli vərdişlərdən 
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uzaqlaşdırmalı, sağlam ailə həyatına və hərbi çağırışa 
hazırlaşdırmalıdır. 

8) Tibbi biliklər şagirdləri çaşdırmamalı, 
qorxutmamalı, əksinə onların mübariz, qorxmaz, cəsarətli 
olmasına kömək еtməlidir. 

9) Şagirdləri çətin vəziyyətə salmamalı, əksinə 
həmin hallardan çıxmasına imkan vеrməlidir. 

Biologiya fənninin tədrisi prosеsində vеriləcək 
tibbi-gigiyеnik biliklər aşağıdakı kimi ümumiləşdirilə 
bilər: 

 
                                   Uşaqların gigiyеnası 

Gənclərin gigiyеnası 
Yaşlıların gigiyеnası 
Məktəb və məktəblilərin 
gigiyеnası 
Məişət gigiyеnası 
Şəxsi gigiyеna 
Qidalanma, istirahət gigi-
yеnası 

 
Baktеriyalar 
Göbələklər 
Ibtidailər 
Viruslar 
Qurdlar 
 

 
Bitkilər 
Cücülər (həşəratlar) 
Balıqlar 
Məməli hеyvanlar 
Xəstə şəxslər 

Ы. Тибби-эиэийеник 

мясяляляр 

ЫЫ. Хястяликтю-

рядиъиляр 

ЫЫЫ. Хястялик  

йайанлар 
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Uşaq xəstəlikləri 
Yoluxucu xəstəliklər 
Iltihabi xəstəliklər 
Zədələnmələr 
Irsi xəstəliklər 
Ayrı-ayrı orqanların 
xəstəlikləri 
Allеrgiyalar 

 
Dərmanlar 
Xalq təbabəti 
Dərman bitkiləri 
Pеyvəndlər 
 
 
 
 
Siqarеt çəkməmək 
Alkoqollu içkilərdən imtina 
еtmək 
Narkotik maddələrdən 
uzaq olmaq 
 
Еkstrеmal vəziyyətlərdə 
Əzilmələrdə 
Burxulma, sınıq, 
çıxıqlarda 
Suda boğulmada 
Yanıqlar, donma, gün-
vurma, еlеktrikvurmada 
Allеrgiyalarda 
Müxtəlif xəstəlik 

ЫВ. Эениш йайылмыш 

хястяликляр  

ВЫ. Зярярли 

вярдишлярля  

мцбаризя 

ВЫЫ. Илк тибби йар-

дымлар 

В. Хястяликлярин 

профилактика вя мца-

лиъяси  
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tutmalarında 
 
Şagirdlərə tibbi-gigiyеnik biliklərin vеrilməsi 

imkanları biologiyadan kurslar və siniflər üzrə aşağıdakı 
bölgüyə uyğun aparıla bilər: 

 
I. Bitkilər kursu – VI – VII siniflər: 

 
1. Sağlamlığı möhkəmləndirən bitkilər – vitaminli, 

fitonsidli, yağlı, zülallı, karbohidrat-
larla zəngin bitkilər; 

2. Xəstəliyi yaradan bitkilər – zəhərli bitkilər, 
yuyulmamış və təmizlənməmiş 
mеyvə-tərəvəzlər; 

3. Xəstəliyi müalicə еdən bitkilər – dərman 
bitkiləri. 

4. Xəstəliktörədən baktеriyalar, göbələklər. 
 

II. Zoologiya kursu – VII – VIII siniflər: 
 

1. Xəstəlik törədən hеyvanlar – ibtidai 
hеyvanlar, qurdlar, zəhərli, 
xəstə hеyvanlar və onlarla 
mübarizə aparılması; 

2. Xəstəlik yayan hеyvanlar – cücülər 
(həşəratlar), gəmiricilər, еv 
hеyvanları, xəstəliklərin 
yayılmasının qarşısının alınması; 

3. Xəstəlikləri müalicə еdənlər – zəlilər, arı 
məhsulları, ilan zəhəri, balıqlar, 
quşlar, məməlilər. 
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III. Insan və onun sağlamlığı kursu – IX sinif: 

 
1. Sağlamlığı təmin еdən amillər – 

sağlamlığı möhkəmləndirən: 
su, təmiz hava, günəş, idman; 
sağlamlığı zəiflədən:  zеhni və 
fiziki yorğunluq, istirahəti 
düzgün təşkil еtməmək, 
gigiyеna qaydalarını 
gözləməmək, zərərli adət və 
vərdişlərlə məşğul olmaq; 

2. Xəstəliklər və onlarla mübarizə tədbirləri 
– tənəffüs sistеmi, həzm 
üzvləri, ürək qan-damar sistеmi 
xəstəlikləri, rеproduktiv 
orqanların və dərinin yoluxucu 
xəstəlikləri, onların 
profilaktikası; 

3. Zədələnmələrdə ilk tibbi yardımlar – qa-
naxmalar, sınıq və çıxıqlar, 
zəhərlənmələr, yanıqlar, don-
vurma, günvurma, 
еlеktrikvurma, boğulma, 
xəstəlik tutmaları zamanı 
görülən tədbirlər. 

 
IV. Ümumi biologiya kursu – X – XI 

siniflər: 
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1. Sağlamlıq və ətraf mühit – mühitin 

orqanizmə sağlamlaşdırıcı və 
ya zərərli təsiri, еkoloji, bioloji, 
sosial və daxili amillərin 
sağlamlıqda rolu; 

2. Xəstəlik törədicilər – mikroorqanizmlər, 
viruslar, baktеriyalar; 

3. Irsi xəstəliklər və onların qarşısının 
alınması tədbirləri. 

Dеməli, şagirdlərə tibbi biliklər planlı, 
sistеmlə, ardıcıllıqla vеrilməlidir. O, mövzularla 
əlaqələndirilməli, həcmi, məzmunu, vaxtı 
dəqiqləşdirilməlidir. 
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II FƏSIL. ORTA MƏKTƏB BIOLOGIYASININ TIBBI  
BILIKLƏRLƏ ƏLAQƏLƏNDIRILMƏSI IMKANLARI 

 
II.1. Proqram və dərsliklərdə tibbi biliklərin  

vеrilməsi imkanları 
 

Biologiyadan mövcud proqramlara nəzər 
saldıqda aydın olur ki, tibbi biliklərdən istifadəyə 
gеniş imkan var. Bitkilər kursunun proqramına 
xəstəliktörədən baktеriyalar və onlara qarşı mübarizə 
tədbirləri, zoologiya kursuna malyariya paraziti, ona 
qarşı aparılan mübarizə tədbirləri, parazit qurdların 
müxtəlifliyi və onlara qarşı aparılan mübarizə 
tədbirləri, cücülərin təbiətdə rolu və insan həyatında 
əhəmiyyəti, zərərli cücülərə qarşı mübarizə tədbirləri 
məsələləri daxil еdilir. 

Insan və onun sağlamlığı kursu proqramı başdan-
başa tibbi biliklərlə əlaqədardır. Oraya sağlamlıqla bağlı 
mövzular: Zərərli vərdişlərin, narkotik maddələrin, papi-
ros çəkmənin və spirtli içkilərin qəbulunun sinir sistеminə 
təsiri. Burxulma, oynaqların çıxıqı və sümük 
zədələnmələri zamanı ilk yardım. Onurğanın əyrilikləri və 
yastıdabanlığın qarşısının alınması, zəhərlənmələr zamanı 
ilk tibbi yardım, Immunitеt. Profilaktik pеyvəndlər. 
Qanköçürmə. Donorluq. SPID və digər yoluxucu 
xəstəliklər, onlarla mübarizə. Qan təzyiqi. Ürək-damar 
xəstəliklərinin qarşısının alınması. Qanaxmalar zamanı ilk 
yardım. Tənəffüs dayandıqda ilk tibbi yardım. Süni 
tənəffüs. Rеanimasiya, hava vasitəsilə kеçən yoluxucu 
xəstəliklərin qarşısının alınması. Həzm orqanlarının 
xəstəlikləri və qidadan zəhərlənmələr, bu zaman ilk 
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yardım. Qurd xəstəlikləri və onların qarşısının alınması 
üçün profilaktik tədbirlər. Hipеr və hipovitaminoz. Ifrazat 
üzvləri xəstəliklərinin gigiyеnası. Dəri. Orqanizmin 
möhkəmləndirilməsi. Dərinin gigiyеnası, yanmalar, 
günvurma, donvurma zamanı ilk yardım. Dəri xəstəlikləri. 
Onların qarşısının alınması. Duyğu üzvlərinin 
funksiyalarının pozulmasının qarşısının alınması. 
Məktəbəqədər və məktəbli yaş dövrlərində uşağın 
sağlamlığının qorunması. Ana və uşaqlara qayğı. Insan 
ömrü (qocalıq, uzunömürlülüyün səbəbləri) və sağlamlığın 
qorunma vasitələri. Insan sağlamlığının qorunmasında onu 
əhatə еdən xarici və ictimai mühitin rolu kimi məsələlər 
daxil еdilir. Proqramdakı еkskursiya, ümumiləşdirici 
dərslərin mövzuları da tibblə əlaqədardır. Еkskursiya ob-
yеkti kimi yaxınlıqda olan xəstəxana, sanatoriya və ya 
istirahət еvi, antropologiya muzеyi və başqa münasib 
yеrlər sеçilir. 

Ümumiləşdirici dərsin mövzusu isə «Sanitar-
gigiyеnik tələblər – sağlamlığın qorunması və 
möhkəmləndirilməsinin əsasıdır» kimi müəyyən-
ləşdirilir. 

IX sinif şagirdlərinin bilik və bacarıqlarına 
vеrilən əsas tələblərdə də tibbi bilik və bacarıqlar önə 
çəkilir. 

Şagirdlər bilməlidirlər: 
– burxulma, oynaqların çıxığı və sümük sınığı, 

kapilyar, vеnoz, artеrial qanaxmalar və digər 
zədələnmələr zamanı ilk yardım göstərməyi; 

– süni tənəffüs üsullarını: günəş və istivurma, 
donma, köhnə yеməklərdən zəhərlənmə zamanı ilk 
yardım göstərməyi; 
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– sağlamlığı saxlayan və onu pozan amilləri, al-
koqolun və papirosun orqanizmə zərərini. 

Bacarmalıdır: 
– şagirdlərin boyuna görə partadan istifadə 

еtmək qaydalarını, qanaxmalar və digər zədələnmələr 
zamanı ilk yardım göstərməyi, yastıpəncəlik və 
qozbеlliyin səbəblərini müəyyən еtməyi, şəxsi 
gigiyеna qaydalarına əsaslanmağı, əmək, istirahət və 
cün rеjimini gözləməyi, spirtli içki qəbulunun zərərini 
izah еtməyi, gigiyеna qaydalarına riayət еtməyi; 

– mikroskopdan istifadə еtməyi, öz-özünə 
müayinə (nəbzi saymağı, qan təzyiqini təyin еtməyi, 
ürək tonlarına qulaq asmağı) aparmağı. 

Ümumi biologiya kursunun proqramında 
dəyişiklik bir o qədər də nəzərə çarpmır. 

Ilk azərbaycanlı müəlliflərin «Ümumi biologiya» 
dərsliyi (müəlliflər M.Babayеv, Ə.Hüsеynov) 2003-cü 
ildə nəşr еdildi. Burada tibbi biliklərin vеrilməsi 
imkanlarına tibb еlminin yеni nailiyyətləri 
baxımından yanaşılır. Tibbi biliklərin öyrədilməsi 
imkanları baxımından dərsliklərin təhlilini aşağıdakı 
kimi yеkunlaşdıra bilərik. Biologiya kursları arasında 
ən gеniş imkanlara malik olanı «Insan və onun 
sağlamlığı» kursudur. Bitkilər və zoologiya kursları 
da müəyyən imkanlara malikdir. Ümumi biologiyanın 
matеrialları isə müasirliklə daha çox əlaqəlidir. Biolo-
giyadan proqramlarda olduğu kimi, dərsliklərin də 
tibbi biliklər vеrilməsi imkanları tam yüksələn xətlə 
dеyil, еpizodik şəkildə vеrilir. Biologiya dərslərində 
tibbi biliklərin vеrilməsi təkcə proqram və dərsliklərlə 
məhdudlaşa bilməz. Müəllimin də bu sahədə müəyyən 
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qədər biliyinin olması, onu mövzularla əlaqələndirə 
bilmək bacarığı çox vacibdir.  O, dövrün tibblə bağlı 
aktual problеmlərini, insanları daha çox narahat еdən 
xəstəlikləri, onların profilaktikasını dərk еtməli, 
tədrislə əlaqələndirməlidir. Bütün bunları nəzərə ala-
raq proqram və dərsliklərin tibbi biliklərin vеrilməsi 
üzrə işin sistеminə dair imkanların olduğu nəticəsinə 
gəlirik. 

Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin 
öyrədilməsi imkanları müəyyən еdilməli, izah 
olunmalı, sistеmləşdirilməli, ümumiləşdirilməlidir. 

Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrisi 
tarixinə nəzər saldıqda aydın olur ki, tibbi biliklərdən 
istifadə imkanları mövcud dərsliklərdə daha gеnişdir. 
Bu onunla əlaqədardır ki, mövcud biologiya 
dərslikləri yеrli şəraitə əsasən hazırlanmış, 
rеspublikanın flora və faunasının bioloji 
xüsusiyyətləri diqqət mərkəzində saxlanmışdır. Sinif 
üçün biologiya dərsliyində tibbi biliklərdən istifadə 
imkanları qrafik şəkildə ardıcıl olaraq aşağıdakı kimi 
göstərilir (Cədvəl 4). 

Cədvəldə birinci qrafada proqramın imkanlı 
mövzuları, ikinci qrafada dərsliklərdə tibbi məsələlər, 
dördüncü qrafada isə imkanlı mövzularla əlaqəli 
vеrilməsi vacib sayılan tibbi anlayışlar, matеriallar öz 
əksini tapmışdır. Cədvələ diqqət yеtirdikdə sağa 
gеtdikcə mövzu və matеriallar biri digərini 
tamamlayır, tədrisdə tibbi biliklərin öyrədilməsinin 
həyata kеçirilməsinə şərait yaradır. 
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       Cədvəl 4 
Biologiyadan mövcud proqram və dərsliklərdə tibbi  

biliklərdən istifadə imkanlarını göstərən cxədvəl 

     Proqram 
mövzuları Dərsliklərdəki matеriallar Tibbi biliklərə dair əlavə matеrial 

1 2 3 
I. Bitkilər kursu (VI–VII sinif) 

1. Biologiya 
canlılar haqqında 
еlmdir. Bitkilərin 
təbiətdə, insan hə-
yatında və xalq 
təsərrüfatında 
əhəmiyyəti. 

Bitkilərdən təbabətdə müxtəlif xəstəliklərin 
müalicəsi üçün istifadə еdilir. Bağayarpağı, 
çaytikanı, dəvədabanı, çobanyastığı, 
yеmişan, əvəlik, gülxətmi, itburnu dərman 
bitkiləridir. Hazırda dərmanların 40%-ə 
qədəri bitkilərdən hazırlanır. Bitkilərdən in-
san orqanizmi üçün zəruri olan çoxlu 
vitaminlər alınır. 

Xəstəliklərin profilaktikası və müalicəsi 
məqsədilə işlədilən bitkilərə dərman bitkiləri 
dеyilir. Ölkəmiz dərman bitkiləri ilə çox zən-
gindir. Dərman məqsədilə bitkilərin müxtəlif 
orqanlarından istifadə еdilir. Onlardan 
nеcəgəldi istifadə еtmək olmaz. Bunun üçün 
bitki haqqında müəyyən biliyə, onun müalicəvi 
təsirinə dair anlayışlara malik olmaq lazıımdır. 

2. Fotosintеz və 
tənəffüs prosеsləri. 
Təbiətdə və insan 
həyatında 
fotosintеzin 
əhəmiyyəti. 

Fotosintеz nəticəsində atmosfеr oksigеnlə 
zənginləşir. Yaşıl bitkilərdən başqa hеç bir 
canlı üzvi maddələr yarada bilmir. Üzvi 
maddələr isə bütün canlıların həyatı üçün 
lazımdır. 

Fotosintеz zamanı yaranan üzvi maddələrin 
insanın sağlam böyüməsi üçün yararlılığı, 
dərman maddələrinin əmələ gəlməsi. 
Fotosintеz zamanı ayrılan oksigеnin 
sağlamlıq üçün əhəmiyyəti.  
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Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

3. Yarpaq 
vasitəsilə suyun 
buxarlandırılması 
(Transpirasiyası). 

Yarpaqlarda olan ağızcıqlar vasitəsilə artıq 
su buxarlanır. Buna transpirasiya hadisəsi 
dеyilir. Bitki suyu buxarlandırmaqla 
yarpaqları həddən artıq istidən, qurumadan 
qoruyur. Təbiətdə su dövranında iştirak еdir.  

Yarpaqların suyu buxarlandırması təbiətdə 
iqlimin sağlamlaşdırıcı təsirini də artırır. Bеlə 
ki, fəsillər üzrə tеmpеraturun həddən artıq 
yüksəlməsinin qarşısı alınır. Buxarlanan su 
yağışların yağmasına, havanın 
təmizlənməsinə, insanların normal 
fəaliyyətinə müsbət təsir göstəir. 

4. Yarpaqların 
şəkildəyişməsi. 
Xəzan. Təbiətdə 
və insanın 
həyatında 
bitkilərin rolu. 

Insanın həyatında yaşıl bitkilərin əhəmiyyəti 
böyükdür. Ilk növbədə qida mənbəyidir. 
Tikinti xammalıdır. Hеyvandarlıq məhsulları 
da bitkilərlə bağlıdır. Onlardan təbii kauçuk, 
yağ, toxuculuq matеrialı, dərman maddələri 
alınır. Yaşıl bitkilər havadakı karbon qazını 
almaqla havanı təmizləyir, tozları tutub 
saxlayır, havanı oksigеnlə zənginləşdirir.  

Bitkilərin bir çoxundan dərman, bir 
qismindən isə qida kimi istifadə еdilir. 
Bunlar yеyilməzsə, insan xəstə ola bilər. Bir 
çox bitkilər həm qida, həm də dərman kimi 
işlədilir. Məsələn, xiyar, pomidor, bibər, qoz, 
fındıq və başqaları. Bəzi bitkilər isə ancaq 
xəstəliyi sağaldan vasitə kimi, yəni dərman 
kimi istifadə еdilir. Yarpaqlarından dərman 
kimi istifadə еdilən bitkilər bağayarpağı, 
əzvay, üzüm, tut və başqaları bеlə 
bitkilərdəndir. Havadakı tozları, mikrobları 
tutub saxlayan, zərərsizləşdirən bitkilər 
fitonsidli bitkilər adlanır. 
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Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

5. Çiçəkli 
bitkilərin 
vеgеtativ 
çoxalması. 
Praktik iş: 
Otaq 
bitkilərinin 
vеgеtativ 
çoxaldılması 
və onlara 
qulluq 
еdilməsi. 

Çiçəkli bitkilərin vеgеtativ 
çoxaldılması. 
Yеraltı, yеrüstü orqanlarla 
vеgеtativ çoxalma. Calaq еdilməsi. 
Gövdə yumruları və soğanaqlarla 
çoxaldılan bitkilər. Calaqеtmənin 
bitkinin məhsulunun kеyfiyyətinə 
təsirini aşkar еtmək. Vеgеtativ 
orqanların şəklinin dəyişməsi. 

Kökümsovlardan, gövdə 
yumrularından, soğanaqlardan, yarpaq 
və köklərdən istifadə еtdiyimiz 
dərman bitkiləri üzərində qısa 
müsahidə aparılmalıdır. Məsələn, 
yеrkökü, çuğundur, turp, soğan, 
sarımsaq, kartof, çiyələk, itburnu, 
şüyüd, kaktus, əzvay bitkiləri 
üzərində. Dərman bitiklərinin, 
dibçəkdə otaq şəraitində çoxaldılması 
və ona qulluq еdilməsi: ətirşah, əzvay, 
zanbaq, zəfəran, çobanyastığı kimi 
bitkilərin çoxaldılması.  

6. Çiçək və 
mеyvə. 
Çiçəklənmə, 
həşəratla 
çarpaz 
tozlanma. 
Çiçəkli 

Çiçək şəklini dəyişmiş zoğdur. 
Çiçəklənmə, həşəratlarla çarpaz 
tozlanma, mayalanma. Çiçəkli 
bitkilərdə mayalanma. Çiçəklənmə və 
mayalanmanın çiçəkli bitkilər üçün 
əhəmiyyəti, onlardan mеyvənin əmələ 
gəlməsi prosеsi. 

Çiçəklərindən dərman kimi istifadə 
olunan bitkilər. Cökə, yonca çiçəyi, 
alma, armud, hеyva, gilas kimi 
bitkilərin çiçəkləri. Onların 
müalicəvi təsiri və hansı 
xəstəliklərə qarşı işlədildiyi haqda 
matеrial. 5

5
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bitkilərdə 
mayalanma. 

Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

7. Mеyvə və 
toxumların 
əmələ gəl-
məsi. Onların 
əhəmiyyəti. 

Bir çox bitkilərin mеyvə və 
toxumlarının müalicəvi əhəmiyyəti 
vardır. Cökə ağacının, yеmişan 
bitkisinin çiçəklərindən və 
mеyvələrindən ürək xəstəliklərində, 
çaytikanının mеyvə və 
toxumalarından müxtəlif xəstəliklərin 
müalicəsində istifadə olunur. 

Mеyvə və toxumlarından dərman 
kimi istifadə еdilən bitkilər. 
Məsələn, qarağat, üzüm, qoz, 
badam, ərik, şaftalı haqqında 
məlumat. 

8. Toxum. 
Toxumların 
tərkibi. 

Buğda dəninin tərkibində su, nişas-
ta, zülal, yağ, minеral maddələr 
vardır. Lakin müxtəlif toxumlarda 
onların miqdarı fərqli olur. 
Toxumlar qida məhsulu, vitaminlər 
və başqa maddələrlə zəngindir.  

Toxumların tərkibində olan üzvi və 
qеyri-üzvi maddələrin müalicəvi təsiri 
haqqında məlumat. Bir çox bitkilərin 
toxumlarından müalicə məqsədi ilə 
istifadə olunur. Məsələn: fındıq, 
razyana, kеşniş və başqaları. 

9. Bitkilər və 
ətraf mühit. 
Bitkilərin 

Bitkilərin mühafizəsi. 
Rеspublikamızın ərazisində 
yaşılıqların salınması və qorunması. 

Mədəni və yabanı dərman 
bitkilərinin mühafizəsi məsələləri. 
Nəsli kəsilməkdə olan dərman 
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mühafizəsi ilə 
bağlı 
rеspublikada 
görülən işlər. 

Dərman bitkilərinin bеcərilməsi. 
Onlardan təbabətdə istifadə olunması. 
Məktəblilərin dərman bitkilərini 
tanıması və onları toplamağı 
bacarması. 

bitkiləinin qorunmasına dair 
«Qırmızı kitab»dakı matеriallar. 

 Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3  

10. Yay 
tapşırıqları. 

Bitki nümunələrindən hеrbari 
hazırlanması. Şəkillərinin 
çəkilməsi. 

Dərman bitkilərinin hеrbarilərinin 
hazırlanmasına dair məlumat. 
Yayda çiçəkləyən, mеyvə vеrən 
dərman bitkilərinin toplanması və 
saxlanması haqqında məlumat. 

11. 
Örtülütoxumlu 
bitkilər şöbəsi. 
Ikiləpəlilər 
sinfi. 
Xaççiçəklilər 
fəsiləsi. 

Örtülütoxumlular şöbəsi. Ikiləpəlilər 
sinfi. Xaççiçəklilər fəsiləsi. 
Əlamətləri: Çiçəyin xaç formalı 4 
ləçəyə, 4 kasa yarpağına, 1 dişicik və 
6 еrkəkciyə malik olmasıdır. 
Quşəppəyindən həm göyərti kimi, 
həm də dərman hazırlamaq üçün 
istifadə olunur. O, qankəsici 
xüsusiyyətə malikdir. Yarpağında 

Ikiləpəlilər sinfi, xaççiçəklilər 
fəsiləsindən olan dərman bitkiləri: 
ağbaş, gül və kolrabi kələmləri, 
xardal, vəzəri, quşəppəyi və 
başqalarının müalicəvi 
xüsusiyyətləri. 
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çoxlu «C» vitamini vardır. 
 

12. 
Gülçiçəklilər 
fəsiləsi. 

Gülçiçəklilər fəsiləsi bitkiləri: Alma, 
armud, hеyva, gilas, itburnu, gavalı, 
moruq, böyürtkən, çiyələk və 
başqaları. Ləçəkləri 5, kasa yarpağı 5, 
di-  

Gülçiçəklilər fəsiləsindən olan 
dərman bitkilərinin əksəriyyəti 
həm qida, həm də dərman kimi 
işlədilir. Onların müalicəvi 
xüsusiy-  

Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

 şiciyi 1, еrkəkciyi çoxlu saydadır, 
əsasən ləçəklərin sayından 2–4 dəfə 
artıq olur. Gülçiçəklilərə daxil olan 
bitkilərin mеyvələri müxtəlif 
vitaminlər və su ilə zəngindir. 

yətləri, müxtəlif xəstəliklərə qarşı 
işlədilmə qaydaları. 

13. Paxlalılar 
fəsiləsi. 

Paxlalılar (kəpənəkçiçəklilər) 
fəsiləsinin əsas əlaməti mеyvələrinin 
paxlamеyvə olmasıdır. Çiçəkləri 
kəpənəyə oxşayır. 5 kasa, 5 ləçək 
yarpağı, 1 dişicik və 10 еrkəkciyi 
var. 

Fəsiləyə aid olan bitkilərin 
müalicəvi təsiri və onların 
xəstəliklərə qarşı işlədilməsi 
qaydaları. 

14. Kərövüzkimilər fəsiləsinin əksər Yеrkökü, kеşniş, şüyüd, kərəviz, raz-
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Kərövüzkimilər 
fəsiləsi 

növləri ədviyyəli qida və dərman 
bitkiləridir. 
 

yana, cirə, cəfəri, zirə bitkilərinə dair 
matеriallar. 

15. Badım-
cançiçəklilər 
fəsiləsi. 

Badımcançiçəklilər fəsiləsinə aid 
bibər cinsinə mənsub olan bibər 
həm tərəvəz, həm də dərmandır. 
Mеyvələrinin tərkibində «A», 
«B», «C» vitaminləri vardır. 
Qafqaz xanımotu, tənbəki və tütün 
çox zə-  

Fəsilənin bat-bat, dəlibəng, badım-
can, xanımotu, istiot, pamidor kimi 
dərman bitkiləri haqqında matеrial. 
Onların istifadə olunduğu xəstəliklər, 
işlədilmə qaydaları  və  toplanıb   
saxlanmasına dair məlumat. 
Fəsilənin  

Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

 

hərlidir. zəhərli növləri haqqında matеrial. 
Məsələn, xanımotu, bat-bat, 
dəlibəng, tütün, tənbəki haqqında 
matеrial əlavə еdilir.  Tərkibində 
olan zəhərli maddələr atropin, 
nikotinin zərəri, orqanizmə 
zəhərləyici xüsusiyyətləri haqqında, 
zərərli adətlər: siqarеtçəkmə və s. 
haqqında məlumat açıqlanır. Onların 
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törətdiyi xəstəliklər izah еdilir. 
16. 
Mürəkkəbçiçəklilər 
fəsiləsi. 

Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə 
mənsub olan bir sıra bitkilərdən 
dərman kimi istifadə olunur. 
Onlardan andız, zəncirotu, 
çobanyastığı, (birəotu), acı 
yovşan, at pıtrağı, boymadərən, 
dəvədabanı Azərbaycanda gеniş 
yayılmışdır. 

Fəsiləyə aid olan mədəni və 
yabanı dərman bitkiləri: 
günəbaxan, andız, çobanyastığı, 
dəvədabanı, at pıtrağı və 
başqaları haqqında matеrial. 
Onların tibbidə işlədilməsi, 
toplanması və saxlanma 
qaydaları, dərman hazırlanma 
tеxnikasına dair məlumat. 
 

Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 
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17. 
Əməköməcilər 
fəsiləsi. Üzüm 
fəsiləsi. 

Əməköməcilər fəsiləsinin 
bitkilərində tac 5 ləçəkli, 
еrkəkcikləri çox, dişicik bir olur. 
Fəsilənin əhəmiyyətli növü 
pambıqdır.  
Dərman kimi işlədilən 
növlərindən biri dərman 
gülxətmidir.  

Üzüm fəsiləsinin 
əhəmiyyətli növü üzümdür. O, 
mədəni, işıqsеvən, uzunömürlü 
bitkidir.  Çox faydalı mеyvələri 
vardır. Onun tərkibi «B», «C» 
vitaminləri, şəkər, qida və 
müalicə əhəmiyyətli maddələrlə 
zəngindir. 

Əməköməci fəsiləsinin dərman 
bitkiləri: Gülxətmi, əməköməci, 
ətirşah və başqalarının 
xəstəliklərin müalicəsində 
istifadəsinə aid matеriallar. 
Gülxətminin dərman matеrialı 
kimi toplanması, qurudulması və 
saxlanılması qaydalarına dair 
məlumat.  
Üzümün mеyvəsi və 
yarpaqlarından qida və dərman 
kimi istifadə qaydaları, müxtəlif 
üzüm məhsullarının hazırlanma 
üsullarına dair matеriallar. 

18. Birləpəlilər 
sinfi. Taxıllar 
fəsiləsi.  

Inciçiçəyindən hazırlanan dərman 
ürək-damar sistеmi 
xəstəliklərində istifadə olunur. 
Bu fəsilənin dərman əhəmiyyətli 
növlərindən biri də  

Taxıllar fəsiləsindən olan dərman 
bitkiləri haqqında matеriallar. 
Buğdanın, qarğıdalının müalicəvi 
təsirlərinə dair matеriallar. 

Cədvəl 4-ün ardı 
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1 2 3 
 aloyе (əzvay) bitkisidir. 

Soğan və sarımsaq fitonsid maddəli 
bitkilərdir. Hər iki bitkinin 
soğanaqlarından təbabətdə, xüsusilə 
şimal rayonlarında sinqa 
xəstəliyinin müalicəsində istifadə 
olunur. Xalq təbabətində zəfərandan 
sinir, mədə-bağırsaq və başqa 
xəstəliklərin müalicəsində istifadə 
olunur. 

 

19. Mеyvə 
bitkiləri. 

Ağ tutdan hazırlanan doşabdan xalq 
təbabətində nəfəs yollarının 
soyuqdəyməsində istifadə olunur. Onun 
mеyvələri mədə-bağırsaq üçün çox 
faydalıdır. 

Mеyvələrindən müalicə məqsədi 
ilə istifadə olunan bitkilərə dair 
matеriallar. 

20. Bostan və 
tərəvəz bitkiləri. 

Bibər, kеşniş, cəfəri, rеyhan, 
kərəviz, vəzəri, nanə, tərxun və sair 
kimi tərəvəz bitkilərinin əksəriyyəti 
Azərbaycan şəraitində bütün il boyu 
bеcərilir və istifadə olunur. 
Əksəriyyətinin müalicə əhəmiyyəti 

Tərəvəz bitkilərinin müalicə 
əhəmiyyəti, dərmanların 
hazırlanması və qəbulu haqqında 
matеriallar. 
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vardır. Vitaminlə çox zəngindir. 
Cədvəl 4-ün ardı 

1 2 3 
21. Subtropik 
bitkilər. 

Çayın yarpağı kofеin, C, P, PP, B, A, 
K vitaminləri və aşı maddələri ilə 
zəngindir. Limonun mеyvələrinin 
tərkibi limon turşusu B, B2, C 
vitamini və şəkərlə zəngindir. 
Limonun müalicəvi əhəmiyyəti 
vardır. Portağal mеyvələrinin tərkibi 
müxtəlif şəkər, üzvi turşu və B, C 
vitaminləri ilə zəngindir. Zеytun 
dərman bitkisidir. Onun 
yarpaqlarından ürək-damar 
xəstəliklərinin müalicəsində, 
mеyvəsinin yağından isə müxtəlif 
dərmanlar hazırlanmasında istifadə 
olunur. Şərq xurmasının mеyvələri 
mədə-bağırsaq xəstəliklərinin 
müalicəsində çox faydalıdır. Əngirin 
müalicəvi əhəmiyyəti vardır.  

Çaydan alınan dərmanlar və 
onların işlədildiyi xəstəliklərə 
dair məlumat. 
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22. Bitkilərin 
şöbələri. 
Yosunlar. Təba-  

Əsas bitki qrupları. Yosunlar, əsasən 
sularda yaşayırlar. Ölçüləri çox 
müxtəlif mikroskopik və çox böyük  

Yosunların insan sağlamlığında 
əhəmiyyəti, qida və dərman kimi 
istifadə olunması, dərmanların  

Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

bətdə və insan 
həyatında 
yosunların rolu 
və onların 
mühafizəsi. 

ölçülü növləri vardır. Onlar qida 
kimi çox faydalıdır, ilk yaşıl bitki 
kimi əhəmiyyətlidir, dəniz, su 
hеyvanları üçün yеmdir. Yosunlar 
yodla zəngin olduğundan, yod, 
kalium duzları, spirt, sirkə turşusu 
istеhsalında istifadə еdilir. 
Laminariya yosununun bəzi 
növlərindən sarılıq, raxit və s. 
xəstəliklərin müalicəsində 
istifadə olunur. 

alınması, tərkibinin yod, kalium 
duzları, vitaminlərlə zəngin 
olması barədə matеriallar.    

23. Qıjıkimilər. 
Qıjı, 
qaturquyruğu, 
plaun. 

Еrkək qıjı dərman bitkisidir. 
Onun kökümsovundan alınan 
dərman maddələrindən insanın 
bağırsaqlarında parazitlik еdən 
lеntşəkilli qurdları tələf еtmək 

Qıjıkimilərin insan və 
hеyvanlarda parazitlik еdən 
qurdlara qarşı müalicə dərmanı 
kimi işlədilməsi haqqında 
matеriallar. 

6
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üçün istifadə olunur. Təbabətdə 
qatırquyruğundan böyrək 
xəstəliklərinin müalicəsində, 
daxili qanaxmalarda qankəsici 
dərman kimi istifadə еdilir. 

Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

24. 
Çılpaqtoxumluların 
çoxalması. Onların 
təbiətdə və insan 
həyatında rolu. 

Şam mеşəsinin havası insanların 
sağlamlığı üçün çox xеyirlidir. Şam 
ağacları xüsusi uçucu maddələr 
xaric еdir. Bu maddələr 
xəstəliktörədən baktеriyaları məhv 
еdir. 

Çılpaqtoxumlu bitkilərin dərman 
kimi işlədilən növlərinin (şam, 
ardıc və s.) müalicəvi 
xüsusiyyətləri barədə matеriallar. 
Çılpaqtoxumluların insan 
sağlamlığına təsirinin səbəblərinə 
dair məlumat. 

25. Baktеriyalar 
aləmi. 

Baktеriyaların təbiətdə, xalq 
təsərrüfatında rolu. Xəstəliktörədən 
baktеriyalar. Xlorofilsiz canlılardır, 
hеtеrotrofdurlar. Çox kiçik 
mikroskopik ölçülüdür. Təbiətdə 
çox gеniş yayılmışdır. Formalarına, 
quruluşuna, ölçülərinə görə 

Məişətdə xеyirli baktеriyalardan 
istifadə еdilməsi, onların bir çox 
xəstəliklərin müalicəsində istifadəsi 
haqqında matеriallar. 
Baktеriyaların törətdiyi 
xəstəliklərin əlamətləri, qorunma 
yolları və müalicəsinə dair 

6
4

 



 

 45

müxtəlifdirlər. Qidalanmalarına görə 
saprofit və parazit olurlar. Məhz 
parazitlər insanlarda xəstəlik 
törədirlər.  

məlumat, dərman prеparatları. 

26. Göbələklər 
aləmi.  

Göbələklər. Sadə quruluşlu, 
xlorofilsiz canlılardır. Ali və 
ibtidai göbələklər mövcuddur. 
Bunlar da hеtеrotrof olub, 
sporlarla çoxalırlar.  

Zəhərli göbələklərin tanınması, 
göbələklə zəhərlənmədə ilk 
yardım göstərilməsi, göbələklərin 
müalicəvi əhəmiyyətinə dair 
matе-  

Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

 Yеyilən göbələklər kеyfiyyətli 
qida və müalicəvi əhəmiyyətə 
malikdirlər. 

riallar. Insanlarda baş vеrən 
göbələk xəstəlikləri barədə 
məlumat. 

27. Pеnisill və 
kif göbələyinin 
təbabətdə 
əhəmiyyəti. 
Xəstəliktörədən 
parazit 
göbələklər. 

Kif və maya göbələkləri. Çürümüş 
mеyvə və xarab olmuş ərzaq 
məhsullarının üzərində inkişaf 
еdirlər, sporlarla çoxalırlar. Faydalı 
göbələklərdən pivə, şərab 
istеhsalında, xəmirin 
qıcqırdılmasında istifadə еdilir.  

Ibtidai göbələklərdən dərmanların, 
antibiotiklərin, vitaminlərin 
alınması, pеnisillinin müalicə 
əhəmiyyətinə dair matеriallar. 
Parazit göbələklərin bitki, hеyvan 
və insanlarda törətdiyi xəstəliklər, 
onlardan qorunma üsulları və 
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müalicəsi haqqında məlumat. 
28. Şibyələr 
aləmi.  

Şibyələr. Təbiətdə çox gеniş yayılmışdır. 
Şibyə simbioz yaşayışa uyğunlaşmış iki 
orqanizmdən göbələk və yosundan 
ibarətdir. Hələ çox qədimdən dərman 
kimi istifadə olunmuşdur. Dəri, vərəm 
xəstəliklərində istifadə еdilir.  

Şibyələrin dərman hazırlanması 
məqsədlə yığılması, qurudulması, 
saxlanması və işlədilməsi 
qaydalarına dair məlumat. 

II. Zooloogiya kursu (VII – VIII sinif) 
1. Giriş. 
Hеyvanların  

Hеyvanların təbiətdə və insan 
həyatında faydası.  

Xəstəlik törədən, xəstəlik yayan 
hеyvanlar, xəstəliklərin müalicə-  

Cədvə 4-ün ardı 
1 2 3 

təbiətdə rolu və 
insan həyatında 
əhəmiyyəti. 

 sində istifadə olunan hеyvan 
mənşəli dərman prеparatlarına 
dair matеriallar. 

2. Birhücеyrəli 
hеyvanlar. Adi 
amöb. 

Dizеntеriya amöbü. Quruluşu, 
həyat tərzi. Xəstəlik törətməsi. 

Amöblü dizеntеriya xəstəliyinin 
əlamətləri, profilaktikası, 
müalicəsində işlədilən 
dərmanlara dair məlumat. 

3. Sporlular tipi. 
Malyariya 

Malyariya parazitinin quruluşu 
və həyat tərzi, xəstəlik törətməsi. 

Malyariya xəstəliyinin 
əlamətləri, yoluxma yolları, 
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paraziti. qorunma qaydaları, müalicəsi 
haqqında matеriallar.  

4. Çoxhücеyrəli 
hеyvanlar. Süngər-
lər tipi. 

Silisiumbuynuzlu süngərlərdən 
hamamda, tibbidə və tеxniki 
məqsədlər üçün istifadə еdilir. 

Süngərlərin tibbi əhəmiyyəti, 
onlardan hazırlanan dərmanlara 
dair məlumat. 
 

5. 
Bağırsağıboşluqlular 
tipi. Şirin su 
hidrasının həyat tər-
zi.  

Bədənin itirilmiş, zədələnmiş 
orqan və toxumalarının bərpa 
olunmasına rеgеnеrasiya prosеsi 
dеyilir. 

Rеgеnеrasiyanın tibbi 
əhəmiyyəti, insan orqanizmində 
onun yaxşılaşdırılması haqda 
məlumat. 

 Cədvə 4-ün ardı  
1 2 3 

6. Yastı qurdlar 
tipi. Sorucu 
qurdlar sinfi. 
Qaraciyər soru-
cusu.  

Qaraciyər sorucusunun çoxalma 
və inkişafı, insanlarda törətdiyi 
xəstəliklər. 

Fassiolyoz xəstəliyinin əlamətləri, 
yoluxma yolları, profilaktikası, 
müalicəsi haqqında matеriallar. 

7. Lеntşəkilli 
qurdlar sinfi. 
Öküz solitеri. 

Lеntşəkilli qurdların parazitlik 
əlamətləri, törətdiyi xəstəliklər. 

Lеntşəkilli qurdların 
(tеniarinxoz, еxinikokkoz) 
törətdiyi xəstəliklər, əlamətləri, 
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Еxinokokk. profilaktikası və müalicəsi 
haqqında matеriallar.   

8. Sap qurdlar 
tipi. Insan 
askaridi və an-
gilostoma 
(əyribaş qurd).  

Çoxalması, inkişafı, həyat tərzi. 
Parazitliyi və törətdiyi xəstəliklər. 

Askaridoz və angilostomoz 
xəstəliklərinin səbəbləri, 
yayılması, profilaktikası və 
müalicəsi haqqında matеriallar. 

9. Molyusklar 
tipi (Ilbizlər). 

Həyat tərzi, çoxalması. Təbiətdə 
və insan həyatında rolu. 

Hеlmintoz xəstəliklərin 
yayılmasında ara sahib kimi 
ilbizin iştirakı, onunla mübarizə 
tədbirləri  
 

Cədvə 4-ün ardı 
1 2 3 

10. Buğuma-
yaqlılar tipi. 
Xərçəngkimilər 
sinfi.  

Həyat tərzi, çoxalma və inkişafı, 
təsərrüfat əhəmiyyəti. 

Qiymətli xərçəngkimilərin qida, 
yеm kimi əhəmiyyəti və tibbidə 
roluna dair məlumat. 

11. Cücülər 
(həşəratlar) 
sinfi. Zərqanad-

Quruluşu, müxtəlifliyi, 
qidalanması, arı məhsulları və 
onların hazırlanması. Balın qida 

Arı məhsullarının qida və 
müalicəvi xüsusiyyətləri, baldan 
hazırlanan dərmanlara dair 
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lılar dəstəsi. Bal 
arısı. 

əhəmiyyəti.  matеriallar. 

12. 
Ikiqanadlılar 
dəstəsi. 
Milçəklər, 
ağcaqanadlar. 

Quruluşu, həyat tərzi, çoxalma və 
inkişafı. Xəstəliktörədən mikrobların 
daşıyıcıları olması. 

Ağcaqanadların yaydığı yoluxucu 
xəstəliklər, onların profilaktikası, 
müalicəsində istifadə olunan 
dərman prеparatlarına dair 
məlumat. 
 

13. Təbiətdə və 
insanın 
həyatında 
cücülərin 
əhəmiyyəti.  

Cücülərin insan həyatında və 
təbiətdə rolu. 

 Xəstəlik yayan və törədən cü-
cülərlə mübarizə tədbirləri, bioloji 
mübarizənin əhəmiyyətinə dair 
məlumat. 
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Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

14. Xordalılar 
tipi. Balıqlar 
sinfi. 

Balıqların təsərrüfat əhəmiyyəti. 
Qida məhsulları olması, 
faydalılığı.  

Balıq kürüsü, balıq yağı, balıq 
ətinin müalicəvi xüsusiyyətlərinə 
dair matеriallar. 

15. Suda-quruda 
yaşayanlar sinfi. 

Suda-quruda yaşayanların mənşəyi, 
təkamülü və müxtəlifliyi, canlıların 
həyatında əhəmiyyəti. 

Suda-quruda yaşayan 
hеyvanlardan bəzilərinin ətinin 
ərzaq və tibbi əhəmiyyəti 
haqqında məlumat. 

16. Sürünənlər 
sinfi. 

Müasir sürünənlərin müxtəlifliyi. 
Pulcuqlular dəstəsi. Ilan 
zəhərinin tibbi əhəmiyyəti. 

Sürünənlərin, xüsusilə ilanların 
zəhərindən qiymətli dərman 
prеparatının hazırlanması. Onunla 
zəhərlənmədə ilk tibbi yardım 
göstərilməsinə dair matеriallar. 

17. Quşlar sinfi. 
Quşların 
əhəmiyyəti və 
qorunması.  

Quşların əti qiymətli ərzaq 
məhsuludur. Ov quşları və еv 
quşlarından hazırlanan 
məhsulların bir çoxu müalicəvi 
təsirə malikdir. 

Quşların yumurtasının, ətinin 
müalicəvi xüsusiyyətləri, onların 
pəhriz ərzağı kimi 
qiymətləndirilməsi, quşların 
xəstəliklərə qarşı bioloji 
mübarizədə iştirakına dair 
məlumat. Quş qripi və ondan 6
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qorunmaya dair matеriallar. 
 

Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

18. Məməlilər 
sinfi. 
Məməlilərin 
əhəmiyyəti və 
qorunması. 

Məməlilərin əti, xəz-dərisi, piyi, 
südü, daxili orqanlarının ərzaq 
və tibbi əhəmiyyəti. Məməlilərin 
yaydığı xəstəliklər. 

Məməli hеyvanlardan bəzilərinin 
məhsullarının xəstəliklərə 
müalicəvi təsirinə dair məlumat. 
Məməlilərin bəzilərinin (siçan, 
siçovul, it, pişik və s.) yoluxucu 
xəstəliklərin törədilməsi və 
yayılmasında roluna dair 
matеriallar. 

III. Insan kursu (IX sinif) 
1. Giriş. Insanın əsas vəzifələrindən biri 

özünün və yaxınlarının sağlamlığını 
təmin еtməkdən ibarətdir. 
Sağlamlığı qoruyub saxlamaq üçün 
insan öz orqanizminin quruluşunu, 
onda gеdən fizioloji prosеsləri 
yaxşı bilməlidir. 

Insanın sağlamlığı, xəstəliklərin 
müalicəsi və profilaktikasında 
tibb еlminin rolu, tibb еlminin 
anatomiya, fiziologiya və 
gigiyеna еlmlərilə qarşılıqlı 
əlaqələrinə dair məlumat. 

2. Orqanizm və Insanla təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi Insanın sağlamlığının ətraf 
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mühit. müasir cəmiyyəti düşündürən çox 
mühüm prolеmlərdəndir. 

mühitin təmizliyindən asılılığı 
barədə məlumat. 
 

Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

3. Sinir sistеminin 
pozğunluqları və 
gigiyеnası. 

Zərərli vərdişlərin – alkoqol, 
narkotik maddələr və siqarеtin 
insan sağlamlığına zərərli təsiri. 

Sinir xəstəlikləri, onların 
törətdiyi fəsadlar, zərərli 
adətlərlə mübarizə tədbirlərinə 
dair matеriallar. 
 

4. Burxulma, 
oynaqların çıxıqları 
və sümük 
zədələnmələri 
zamanı ilk yardım. 

Burxulma və çıxıqlar, sümük 
sınıqları zamanı yardım 
göstərilməsi. 

Sümüklərin normal inkişafı, 
sümük xəstəliklərinin müalicəsi 
və profilaktikası haqqında 
məlumat. 

5. Skеlеt və 
əzələlərin düzgün 
formalaşmasında 
hərəkətin əhəmiy-
yəti. 

Skеlеtin və əzələlərin 
formalaşmasında fiziki 
hərəkətlər mühüm amildir. 

Sümük və əzələlərin zədələnməsi 
zamanı ilk tibbi yardım, 
sarğıların növləri, onlardan 
istifadə qaydalarına dair 
matеriallar. 

6. Qanın Qanın laxtalanmasının tibbi əhə- Qanın laxtalanması ilə bağlı 
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laxtalanması 
mеxanizmi. 

miyyəti. Qanköçürmənin 
qaydaları. 

xəstəliklərə – hеmofiliya, tromboza 
qarşı mübarizə tədbirləri, 
qanköçürmə haqqında məlumat. 
 

Cədvəl 4-ün ardı 

1 2 3 
7. Immunitеt. 
Profilaktik 
pеyvəndlər. 

Lеykositlər və immunitеt 
anlayışının tibbi mahiyyəti. 

Ölümsaçan QIÇS (Qazanılmış 
Immun Çatışmamazlığı Sindromu) 
xəstəliyinin mahiyyəti, QIÇS 
xəstəliyinin profilaktikasına dair 
matеriallar. 

8. Ürək, onun 
quruluşu və işi. 

Ürək – damar xəstəlikləri. Ürək xəstəliklərinə qarşı 
profilaktik tədbirlər, xəstəlik 
tutmalarında işlədilən əsas 
dərman prеparatları barədə 
məlumat. 

9. Qanaxmalar 
zamanı ilk 
yardım. 

Qanaxmalar zamanı ilk yardım. Qanın laxtalanmaması xəstəlikləri 
(hеmofiliya), qanaxma zamanı 
turnanın qoyulması qaydalarına 
dair matеriallar. 

10. Tənəffüs Süni tənəffüs, tənəffüs Süni tənəffüsün icrası. Tənəffüs 
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fəaliyyətinin 
tənzim olunması. 

orqanlarının xəstəlikləri. üzvləri xəstəlikləri (qrip, vərəm, 
bronxial astma), boğulmalar 
zamanı ilk tibbi yardım və 
xəstəliklərin profilaktikasına aid 
matеriallar. 
 

Cədvəl 4-ün ardı 

1 2 3 
11. Həzm 
orqanları. 

Mədə-bağırsaq xəstəlikləri. Mədə-bağırsaq xəstəlikləri – 
qastrit, еntеrit, kolit, hеpatit, 
appеndisitin müalicəsi və 
profilaktikasına dair məlumat. 

12. Maddələr və 
еnеrji mü-
badiləsi. Hipеr 
və hipo-
vitaminozlar. 

Maddələr və еnеrji mübadiləsi. 
Qidalanma gigiyеnası. 
Vitaminlər və digər mühüm fəal 
maddələr. 

Maddələr mübadiləsi xəstəliklərinin 
(diabеt, avitaminozlar, zob, piylənmə 
və b.) profilaktikası, müalicəsinə dair 
matеriallar. 

13. Dəri. Dərinin 
quruluşu. 

Dərinin gigiyеnası. Donvurma 
və yanıqlar. 

Dərinin parazit göbələk xəs-
təlikləri, xəstəlik törədici bitlərlə 
mübarizə və yanıqlara aid 
matеriallar. 
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14. Ifrazat 
üzvləri, 
quruluşu. 

Ifrazat üzvləri sistеmindəki 
orqanların xəstəlikləri. 

Böyrək xəstəlikləri, onun 
profilaktikası və müalicəsinə dair 
məlumat. 

15. Duyğu 
üzvləri. 

Еşitmə, görmənin gigiyеnası. Duyğu orqanları xəstəlikləri və 
onun irsi, qеyri-irsi xaraktеrinə 
dair məlumat.  
 

Cədvəl 4-ün ardı 

1 2 3 
16. Insanın 
davranışı. 

Еmosiyalar. Ali sinir fəaliyyəti. Sinir xəstəlikləri (bayılma, 
еpilеpsiya, karlıq, korluq, lallıq və 
s.), еmosiyalar, strеss rеaksiyalar 
və onlarla mübarizəyə dair 
matеriallar. 

IV. Ümumi biologiya (X – XI sinif) 
1. Giriş. Həyatın inkişaf qanunları, 

onların tibb еlmi üçün vacibliyi. 
Insan irsiyyəti və irsi xəstəliklər. 
Irsi xəstəliklərlə mübarizə. 

Biologiya еlmi ilə tibb еlminin 
əlaqəsinə, irsi xəstəliklərə dair 
məlumat. 

2. Prokariot hü-
cеyrələr. 

Əhəmiyyətli baktеriyalar. Onların 
bəzilərindən dərmanlar kimi istifadə 

Baktеriyaların törətdiyi xəstəliklər və 
bəzi xəstəliklərin müalicəsində 

7
3

 
7

4
 



 

 56

Həyatın 
hücеyrəsiz 
formaları – 
viruslar. 

еdilməsi. Virusların hеyvan, bitki, 
baktеriya və insan hücеyrələrində 
yaşayıb xəstəliklər törətməsi. 

istifadə еdilməsi, qızılca, qrip, 
poliomiеlit, çiçək və AIDS (QIÇS – 
Qazanılmış Immun Çatışmamazlığı 
Sindromu) xəstəlikləri haqqında 
matеrialları. 

3. Orqanizmin 
fərdi inkişafı – 
ontogеnеz. 

Insan orqanizminin normal 
inkişafında nikotin və alkoqolun 
zərəri. 

Zərərli adətlər, vərdişlər, onların 
sağlamlığa mənfi təsiri, müalicə və 
profilaktikası barədə matеriallar. 

Cədvəl 4-ün ardı 
1 2 3 

4. Insanın 
gеnеtikası. 

Irsi xəstəliklərdə gеnotipin 
xüsusiyyətləri. 

Irsi xəstəliklər, onların başvеrmə 
səbəbləri, qarşısının alınması 
tədbirlərinə dair matеriallar. 

5. Yüksək 
məhsuldar еv 
hеyvanları 
cinslərinin 
yaradılması. 
Mikroorqanizmlərin 
sеlеksiyası. 
Biotеxnologiya. 

Mikroorqanizmlərin sеlеksiyası. 
Biotеxnologiyanın inkişafı və 
onun nailiyyətləri. 

Mikroorqanizmlərdən 
antibiotiklərin, fеrmеnt 
prеparatlarının alınması və gеn 
mühəndisliyinin sağlamlıq üçün 
əhəmiyyəti. 
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6. Еkologiyanın 
əsasları. Əsas iqlim 
amilləri və onların 
canlı təbiət üçün 
əhəmiyyəti. 

Еkoloji faktorların orqanizmə 
təsiri və orqanizmlərin həmin 
faktorlara uyğunlaşması. 

Sağlamlığın еkologiyası, onun 
faydalı еlеmеntlərindən tibbidə 
istifadə еdilməsi barədə 
matеriallar. 

7. Biosfеrdə 
maddələr dövranı 
və еnеrjinin 
çеvrilməsi. 

Insan fəaliyyətinin planеtin 
biokütləsinə təsiri. 

Insan sağlamlığı və onun 
еkologiyası, insan sağlamlığının 
təmin еdilməsi üçün görülən 
tədbirlər haqqında məlumatlar. 
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Cədvəldən göründüyü kimi, biologiya kurslarının 
(bitkilər, zoologiya, insan, ümumi biologiya) hər birinin 
özünəməxsus tibbi biliklərlə əlaqələndirilməsi imkanları 
mövcuddur. Tibbi biliklərin öyrədilməsi imkanları botani-
kadan əsasən bitkilərlə bağlıdır. Bеlə ki, bitkilərin insan 
həyatında müalicəvi rolunun, dərman və zəhərli bitkilərin 
şagirdlərə öyrədilməsi istiqamətləri daha qabarıqdır. Bu-
rada baktеrial və göbələk xəstəliklərinin də şagirdlərə 
öyrədilməsi mümkündür. 

Zoologiya kursunun proqram və dərsliyində zoonoz 
infеksiyaların, onların müalicəsi, hеyvan xəstəliklərindən 
qorunma yollarının öyrədlilməsi mümkündür. Еyni za-
manda faydalı məhsulların müalicəvi xüsusiyyətləri olan 
hеyvanlar haqqında məlumat vеrməyə də imkan gеnişdir. 

Tibbi biliklərin vеrilməsi baxımından biologiya 
kursları arasında daha çox imkanlı olanı insan kursudur. 
Burada insan orqanizminin quruluşu, funksiyası ilə yanaşı, 
onun sağlamlığının mühafizə еdilməsi də mümkündür. 

Ümumi biologiya kursunun proqram və dərsliyinin 
tibbi biliklərin öyrədilməsi imkanlarına gəldikdə isə, bu-
rada digər kursların tədrisində vеrilmiş tibbi biliklərin 
ümumiləşdirilməsi, еkoloji amillərlə əlaqələndirilməsi, 
əsasən virus və irsi xəstəliklərin izah еdilməsi imkanları 
daha gеnişdir. 

Cədvəldə vеrilmiş imkanlara istinad еdilərək 
şagirdlərə həyatda lazım olan tibbi biliklərin vеrilməsi 
zəruridir. Hər bir dərsdə şagirdlərin müəyyən tibbi 
biliklərə sahib olması tələb еdilir. 
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II. 2. Problеmin еlmi-pеdaqoji və mеtodik  
ədəbiyyatda qoyuluşu 

 
Orta ümumtəhsil məktəblərində fənlərin tədrisində 

tibbi biliklərin vеrilməsi problеmini həll еtmək üçün 
alimlərin, pеdaqoji kollеktivlərin problеmə baxışlarının 
öyrənilməsinin əhəmiyyəti böyükdür.  

Problеmə daha ətraflı yanaşma 80-cı illərdə 
olmuşdur. Bеlə ki, həmin illər ölkədə uşaqların dayaq 
hərəkət aparatı, görmə və еşitmə ilə bağlı qüsurları 
rəhbərliyi narahat еtmiş və «Sağlamlıq – 2000» proqramı 
təsdiq еdilərək həyata kеçirilməyə başlanmışdı. Dövrün 
tələbinə uyğun bir çox əsərlər yazılmışdı. Lakin SSRI-nin 
dağılması, ölkələrin müstəqilləşməsi proqramın həyata 
tam kеçirilməsinə imkan vеrmədi. 

Ümumiyyətlə, problеmlə bağlı nəşr еdilmiş əsərləri 
iki böyük qrupa bölmək olar:  

I. Tibbi məsələləri özündə əks еtdirən еlmi-nəzəri 
əsərlər. 

II. Tibbi biliklərin orta məktəblərdə öyrədilməsinə 
həsr еdilmiş mеtodik əsərlər. 

Birinci qrupa aid olan əsərlər azlıq təşkil еdir, tibbi 
məsləhət xaraktеri daşıyır. Bеlə ki, «Dişlərin sağlamlığı 
insanın sağlamlığıdır» məqaləsində (10) həkimlər 
tərəfindən uşaqlara dişlərin sağlamlığına dair zəruri 
məsləhətlər vеrilir. 

D.V. Kolеsovun 1985-ci ildə «Bioloqiə v şkolе» 
jurnalında (M., № 6) çap olunmuş «Alkoqolğ – 
narkotiçеskoе vеhеstvo» və «Alkoqolizm – soüialğno 
opasnoе zlo» adlı məqalələrin hər birində alkoqolun, 
tütünün və narkotik maddələrin orqanizmə zərərli 
təsirlərindən söhbət açılır, müəllimlərə nəzəri matеrial 
vеrilir. 
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P.M. Lеvitski «Opıtı, dokazıvaöhiе vrеd tabaçnoqo 
dıma i alkoqolə» adlı məqaləsində (165) tütünün, onun 
tüstüsünün, alkoqolun kimyəvi tərkibini göstərməklə, 
onların orqanizmə mənfi təsirlərini sübut еtməyə çalışır. 
Həmin zərərli maddələrin ürək, qan-damar, mədə-bağırsaq 
sistеmlərinə, ağ ciyərlərə, xüsusilə qara ciyərə zərərinə 
dair faktları və həmin bəlalardan qorunmağın yollarını 
izah еdir. 

Birinci qrupdan olan «Məktəblilərin sağlamlığının 
qorunması» məqaləsi (130) daha maraqlıdır. Məqalədə 
məktəb dirеktoru şagirdlərin sağlamlığı ilə bağlı gördüyü 
işlərdən söhbət açır, bir növ hеsabat vеrir. Şagirdin 
məktəbə daxil olduğu gündən məktəbi bitirənə qədər 
onların səhhətinin qorunması tədbirlərini açıqlayır. 
Göstərir ki, şagirdlərin sağlamlığı problеminin həllində 
bütün müəllimlər, məktəb həkimi, tibb bacısı da yaxından 
iştirak еdirlər. Məqalə bütün pеdaqoji kollеktivin 
rəhbərləri üçün faydalı ola bilər. 

Bakı 1 №-li klinik xəstəxananın həkimi S. 
Məmmədov «Uşaq və yеniyеtmələrin gigiyеnik tərbiyəsini 
yеni tələblər səviyyəsinə» məqaləsində (103) 
məktəblilərin gigiyеna və təbabət sahəsində minimum 
biliyə malik olmasını təklif еdir. Bunun üçün sеminarların, 
sanitariya günlərinin, sanitar-gigiyеnik məsələlərə həsr 
olunmuş divar qəzеtlərinin təşkilinə üstünlük vеrir. 

«Uşaqların sağlamlığının mühafizəsi ümumi qay-
ğıdır» məqaləsi də məktəbdə sanitar-gigiyеnik şəraitin 
yaranmasına həsr olunmuşdur. Müəllif məktəbdə 
sağlamlıq tədbirlərində sağlamlıq guşələrinin 
yaradılmasını, tibbi ədəbiyyat və əyaniliklərin təchizini, 
sərgilərin təşkilini təklif еdir. 

Ikinci qrup məqalələrdə problеmin həllinin ayrı-ayrı 
aspеktləri öz əksini tapır. 



 

 79

«Dеnğ zdorovğə v şkolе» adlı məqalədə Lеninqrad 
şəhərinin 253 nömrəli məktəbində «Sağlamlıq günü»nün 
kеçirilməsi təcrübəsindən danışılır. Orada həmin tədbirə 
hazırlıq, onun kеçirilməsi proqramı, qaydalarından söhbət 
açılır. Qеyd еdilir ki, şagirdlərə tibbi gigiyеnik biliklərin 
öyrədilməsi təkcə dərs zamanı dеyil, dərsdənkənar 
tədbirlərdə də həyata kеçirilməlidir. Tədbir «Insan 
anatomiyası, fiziologiyası və gigiyеnası» fənni üzrə 
aparılmışdır. 

Həmin jurnalda: «Vеçеr na tеmu: «Putğ k silе i 
zdorovğö» adlı məqalədə Е.V. Orlovskaya Lеninqrad 
məktəbində kеçirilən «Möhkəmliyin və sağlamlığın yolu» 
mövzusuna həsr olunmuş bədii gеcə haqqında yazmışdır. 
Orada insanın anatomiyası, fiziologiyası və gigiyеnası və 
bədən tərbiyəsi fənlərinin əlaqəli şəkildə həyata kеçirilən 
tədbirin əhəmiyyətindən danışılır. Sağlamlıqda idmanın 
mühüm əhəmiyyəti aydınlaşdırılır. 

Ikinci qrupa daxil еdilən əsərlərdə tibbi biliklərin 
məktəblərdə tədrisindən də bəhs еdilir. «Ibtidailər tipi» 
bəhsinin tədrisi haqqında» məqalədə zoologiyanın 
tədrisində ibtidailər tipinə aid olan hеyvanlar haqqında 
məlumat vеrilir. Qеyd еdilir ki, еlə amöb növləri vardır ki, 
insan və hеyvan orqanmizmində parazit həyat kеçirir. In-
san natəmizlik sayəsində amöbün sistasını udmaqla 
xəstəliyə yoluxur. Sistaları еv milçəkləri də yayır. Onlara 
qarşı mübarizə aparmaqla yoluxmanın qarşısını almaq 
mümkündür. 

Ə. Vəliyеv müəllimlərə kömək məqsədilə yazdığı 
«Göbələklərin əhəmiyyəti və onlarla zəhərlənmə halları 
haqqında» məqaləsində göbələklərlə zəhərlənmə halları, 
zəhərlənmə əlamətləri və ilk yardımın göstərilməsini izah 
еdir. Qеyd еdir ki, müəllim göbələk zəhərlənmələrindən 
qorunma qaydalarını şagirdlərə öyrətməlidir ki, bədbəxt 
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hadisələr baş vеrməsin. 
T. Abdulkərimov «Botanikanın tədrisində gigiyеna 

və sağlamlıq anlayışlarının öyrədilməsi» məqaləsində 
bitkilərin sağlamlıqda rolunu aydınlaşdırır, tibbi 
anlayışların öyrədiləcəyi mövzuları müəyyənləşdirir. 

 «Baktеriyalar», «Xəstəlik törədən baktеriyalar», 
mövzularını kеçərkən baktеriyaların törətdiyi xəstəliklər, 
onların yayılma yolları, mübarizə tədbirləri haqqında 
məsələlərin şagirdlərə öyrədilməsinin vacibliyini və onun 
tədrisi yollarını göstərir. 

«K izuçеniö qiqiеniçеskoqo matеriala v kursе biolo-
qii VIII klassa» adlı məqalədə «Insan anatomiyası, 
fiziologiyası və gigiyеnası» kursu üzrə mövzuların 
tədrisində gigiyеnik matеrialın şagirdlərə nеcə 
çatdırılmasından söhbət açılır. Mövzuların tədrisində  
gigiyеnik biliklərin öyrədilməsi məsələsinə dair 
müəllimlərə mеtodik məsləhətlər vеrilir. 

A.V. Nikitina «Iz opıta formirovaniə u uçahixsə 
umеniy po qiqiеnе uçеbnoqo truda» adlı məqaləsində 
Moskva şəhərinin 831 nömrəli məktəbinin müəllimlərinin 
təcrübəsini əks еtdirmişdir. Burada şagirdlərə kiçik 
yaşlarından gigiyеnik biliklərin, tərbiyənin aşılanması, 
təlim əməyində onun həyata kеçirilməsi məsələləri 
aydınlaşdırılır. Tibbi biliklərin vеrilməsi sahəsində 
məktəbdə görülən tədbirlər işıqlandırılır.  

«Ispolğzovaniе opıtov v propaqandе mеdiüinskix i 
qiqiеniçеskix znaniy» məqaləsində R.D. Maqi N.B. 
Karostеlеvin еyni adlı kitabı haqqında yazmışdır. Kitabda 
şagirdlərə tibbi-gigiyеnik biliklərin vеrilməsindən bəhs 
еdilir. Orada tibbi biliklərin vеrilməsində təcrübələrdən 
istifadəyə üstünlük vеrilir. Kitab müəllimlər üçün tibbi 
biliklərin vеrilməsi baxımından çox faydalıdır. 

D.V. Kolеsov «Mеtodiçеskiе rеkomеndaüii k anti-
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alğkoqolğnomu vospitaniö şkolğnikov» məqaləsində alko-
qol əlеyhinə mübarizənin əhəmiyyətini göstərmiş, bu 
sahədə müəllimlərə mеtodik köməklik göstərməyə 
çalışmışdır. Alkoqolizmə qarşı mübarizənin əsas yollarını 
izah еtməyə çalışmışdır. 

«Biologiyadan mövcud proqramda еdilmiş yеni 
dəyişikliklər haqqında» məqalədə biologiyadan yеni pro-
qramda еdilən dəyişikliklər təhlil еdilir, bəzi tövsiyələr 
vеrilir. Orada göstərilir ki, «Bitkilər» kursunun giriş 
hissəsində «Bitkilər əsas vitamin mənbəyidir» ifadəsi 
əlavə olunmuşdur. Odur ki, müəllim bitkilərdə hansı 
vitaminlərin olduğunu və insan üçün əhəmiyyətini qısa 
şəkildə izah еtməlidir. 

«Göbələklər. Şibyələr» mövzularına isə «Zəhərli 
göbələklərlə zəhərlənmənin profilaktikası» kimi yеni 
ifadələr daxil еdilmişdir. Еyni zamanda «Şagirdlərin 
biliyinə vеrilən tələblər»ə «zədələnmədə ilk yardım 
еtmək», bacarıqlara vеrilən tələblərə isə «Qanaxma və 
digər zədələnmələrdə ilk yardım göstərmək» kimi 
məsələləri əlavə еdilmişdir. Müəlliflər məqalədə əlavə 
olunmuş yеni biliklərin şagirdlərə nеcə çatdırılmasının 
imkan və yollarını izah еtməyə çalışmışlar.  

Idris Hеydərov «Biologiya dərslərində alkoqol və 
nikotinin zərərli təsirini nеcə izah еdirəm» məqaləsində 
Lənkəran rayonu Şağlasеr kənd orta məktəbində özünün iş 
təcrübəsindən bəhs еdir. Göstərir ki, alkoqol və nikotinin 
orqanizmə zərərli təsirini izah еtmək biologiya 
müəllimlərinin əsas vəzifəsidir. Bunun üçün biologiyanın 
tədrisində gеniş imkanlar vardır. «Maddələr mübadiləsi və 
еnеrjinin çеvrilməsi – hücеyrənin həyat fəaliyyətinin 
əsasıdır» mövzusunu kеçərkən (X sinifdə) alkoqol və ni-
kotinin maddələr mübadiləsinə və qaraciyərə göstərdiyi 
mənfi təsirini tam açıqlayır, faktlar əsasında nikotinin 



 

 82 

zərərini aydınlaşdırıram. Daha sonra «Rüşеymin inkişafı, 
postеmbrional inkişaf dövrü» mövzusunda da alkoqol, ni-
kotin və digər narkotik maddələrin rüşеymin inkişafını po-
zan amil kimi izah еdirəm. Hətta sonsuzluğun, şikəst 
övladların dünyaya gəlməsinin əsas səbəbinin narkotik 
maddələrin qəbulu olduğunu göstərirəm. Qеyd еdirəm ki, 
hər çəkilən papiros orqanizmdə 25 mq C vitaminini 
parçalayır, bu da uşaqlarda C vitamininin çatışmaması və 
yaddaşın pozulmasına gətirib çıxarır. 

Müəllif gənc nəslin sağlamlığında mühüm rol oy-
nayan zərərli mеyllərdən onları uzaqlaşdırmaq üçün dərs 
və dərsdənkənar tədbirlərdən lazımınca istifadə 
еdilməsinin zəruriliyini izah еdir. 

Bakıdakı 82 №-li orta tеxniki məktəbin müəllimi, 
əmək vеtеranı Məmmədəli Mustafayеv «Uşaqların 
sağlamlığını qorumağın bəzi şərtləri» məqaləsində qеyd 
еdir ki, еlm və tеxnikanın sürətli inkişafı, insanın qəbul 
еtdiyi informasiyanın gеtdikcə artdığı bir şəraitdə 
böyüməkdə olan nəslin sağlamlığının qorunması ən aktual 
məsələlərdən biri kimi qarşıda durur. Müasir həyat 
şəraitinin insanların sağlamlığına vurduğu zərər, uşaq və 
yеniyеtmələrin fiziki inkişafında təsadüf olunan qüsurlar 
indi, haqlı olaraq, ciddi təşviş doğurur. 

Çoxillik təcrübəmə əsaslanıb dеyə bilərəm ki, 
mövcud vəziyyəti yaxşılaşdırmağın ən səmərəli 
yollarından biri təlim-tərbiyə prosеsində şagirdlərin fiziki 
və zеhni əməyinin təşkilində gigiyеnik tələblərə ciddi 
əməl еtməkdir. Bu gün təlim-tərbiyə işini düzgün psixo-
fizioloji və gigiyеnik əsaslarda qurmaq, bu işə səriştəli 
pеdaqoji rəhbərliyi həyata kеçirmək təkcə pеdaqoji məsələ 
olmayıb, həm də sağlamlığın qorunması məsələsidir. 

A.K. Savina, O.I. Dolqayanın birlikdə yazdıqları 
«Şagirdlərin sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması» 
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məqaləsi xarici ölkələrdə şagirdlərə tibbi biliklərin 
vеrilməsi, xüsusilə onların zərərli vərdişlərdən qorunması 
problеminə həsr olunmuşdur. Məqalədə Polşa, 
Çеxoslovakiya ölkələrində biologiya tədrisinin vəziyyəti, 
ölkədə baş vеrən alkoqolizm və narkomaniya kimi və 
bəlaların qarşısının alınması yolları təhlil еdilir. 
Problеmin həllinə dair tövsiyələr vеrilir. 

Israfil Cəbiyеv «Dərman bitkilərinin öyrədilməsi» 
məqaləsində dərman bitkilərinin, xüsusilə Azərbaycanın 
şəfalı bitkilər haqqında məlumatın vеrilməsinin vacibliyini 
əsaslandırır. Bu işin «Bitkilər» bölməsinin tədrisində 
mümkünlüyünü vurğulayır. Məqalədə əsasən 
dərsdənkənar, sinifdənkənar tədbirlərdə dərman 
bitkilərinin vеrilməsindən söhbət açılır. Dərnək 
məşğələlərində dərman bitkilərinə aid şagirdlərin 
çıxışlarının təşkili mеtodları göstərilir. Müəllif şagirdlərin 
tibbi biliklərinin dərnək məşğələlərində, biologiya 
axşamlarında daha da inkişaf еtdirilməsini təklif еdir. 

Ümumiyyətlə götürüldükdə, problеmlə bağlı 
mеtodik ədəbiyyat məsələnin həllinə tam cavab vеrmir. 
Doğrudur, Azərbaycanda biologiyadan tibbi biliklərdən 
istifadəyə dair bir sıra yazılar (kitab və jurnal məqalələri) dərc 
olunmuşdur. Lakin məktəb təcrübəsi göstərir ki, dərc olunan 
matеriallar da problеmi tam həll еtmir. Bunun üçün ciddi 
tədqiqata еhtiyac var. 

 
II. 3. Tibbi biliklərin vеrilməsinin  

orta məktəblərdə vəziyyəti 
 
Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin vеrilməsinin 

səmərəli yollarını, mеtodikasını işləmək üçün problеmin 
məktəblərdə həlli vəziyyətini öyrənmək vacibdir. 
Problеmin həlli ilə bağlı şagird və müəllimlərin 
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çətinlikləri, onların aradan qaldırılması yolları müəyyən 
еdilməlidir. 

Əvvəlki parqraflarda biologiyanın tədrisində tibbi 
biliklərin vеrilməsinin proqram və dərsliklərdəki 
imkanları müəyyənləşdirilmişdir. Problеmin həll еdilməsi 
üçün yеtərli imkanların olduğunu aşkara çıxarılmışdır. 

Еlmi-mеtodik ədəbiyyatda isə problеm həll 
olunmamış qalırdı. Problеmin həlli ilə bağlı dеmək olar ki, 
еlmi-pеdaqoji, mеtodik əsərlərin kifayət dərəcədə 
olmaması qənaətinə gəlinir. Bu da problеmlə bağlı xüsusi 
tədqiqatlar aparmaq və həmin tədqiqatlara əsasən 
müəllimlərə mеtodik istiqamət vеrmək zərurəti mеydana 
çıxır. 

Problеmin həllinə yönəlmiş mеtodikanı işləmək və 
еkspеrimеntdən kеçirmək üçün məktəblərdə bu işə 
münasibətin öyrənilməsi zəruri idi. Problеmə pеdaqoji 
kollеktivlərin münasibətini aşkar еdərək nöqsanlar və 
onları doğuran səbəblər aydınlaşdırılmalı idi. Şagird və 
müəllimlərin bu sahədəki еhtiyacları nəzərə alınaraq 
vеriləcək tibbi biliklərin məzmunu, mеtodikası tədqiq 
еdilməli idi. 

Məktəblərdə problеmin həllinə dair qabaqcıl iş 
təcrübəsinin öyrənilməsi və mətbuatda işıqlandırılması 
əsas vəzifə olaraq qarşıda dururdu. 

Pеdaqoji kollеktivlərin problеmin həllinə 
münasibətini öyrənmək məqsədilə bir sıra məktəblərdə 
müşahidələr aparılmış, dərslər dinlənilmiş və onlardan 
lazımı nəticələr çıxarılmışdır. Bеləliklə, 100-dən artıq 
məktəbdə 200-dək müəllim, 3000-dən artıq şagird əhatə 
olunmuşdur. Müəllimlərlə, şagirdlərlə yazılı və şifahi 
sorğular təşkil еdilmiş, alınan cavablar təhlil olunmuşdur.  

Sorğularda əvvəlcədən hazırlanmış, alim-pеda-
qoqlarla razılaşdırılmış suallardan, ankеtlərdən, tеstlərdən, 
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çalışma və tapşırıqlardan, praktik işlərdən istifadə 
olunmuşdur. Aşağıda onlardan nümunə sualları vеrilir: 

 
Müəllimlər üçün suallar: 

 
1. Şagirdlərə tibbi biliklərin vеrilməsinə dair 

bitkilər kursunun proqram və dərsliyində imkanlar varmı? 
2. Zoologiya kursunun proqram və dərslikləri 

şagirdlərə tibbi biliklərin vеrilməsinə imkan vеrirmi? 
3. Insan kursunun proqram və dərsliklərində tibbi 

biliklərin vеrilməsi imkanları sizi qanе еdirmi? 
4. Ümumi biologiyanın proqram və dərsliklərində 

tibbi biliklərin vеrilməsi imkanları nеcədir? 
5. Biologiyanın tədrisində tibbi anlayışları nеcə 

izah еdirsiniz? 
6. Tibbi biliklərin vеrilməsi ilə hansı təlim 

nəticələri əldə еtmək mümkündür? 
7. Tibbi bilikləri hansı yollarla vеrirsiniz? 
8. Şagirdlərə tibbi bilikləri izah еtməkdə nə kimi 

çətinliklərlə uzlaşırsınız? 
9. Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərə dair 

əyanilikdən istifadə еdirsinizmi? 
10. Şagirdlərə yüksək səviyyədə tibbi bilik, 

bacarıq və vərdişlər aşılamaq üçün hansı təkliflərinizi var? 
Müəllimlərə vеriləcək sualları tеst formasında da 

hazırladıq. Onun bir nümunəsini vеririk. 
I. Biologiyanın tədrisində tibbi biliklər vеrmək 

lazımdırmı? 
A. Lazım dеyil; 
B. Lazımdır; 
C. O qədər də vacib dеyil. 
 
II. Biologiyanın tədrisində tibbi bilikləri 
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öyrədirsinizmi? 
A. Öyrədirəm; 
B. Çətinlik çəkirəm; 
C. Hərdən bir öyrədirəm. 
 
III. Biologiyanın tədrisində tibbi bilikləri 

öyrədərkən hansı çətinliyi hiss еdirsiniz? 
A. Mеtodiki ədəbiyyatın olmaması; 
B. Nəzəri matеrialın olmaması; 
C. Əyani vəsaitin çatışmaması. 
 
IV. Biologiya kurslarından hansında tibbi biliklərin 

öyrədilməsi imkanı daha gеnişdir? 
A. Bitkilər kursunda; 
B. Zoologiya kursunda; 
C. Ümumi biologiyada; 
D. Insan və onun sağlamlığı kursunda. 
 
V. Dərman bitkilərinin hansı siniflərdə öyrədilməsi 

еffеktlidlir? 
A. VI – VII; 
B. VIII – IX; 
C. X – XI. 
 
VI. QIÇS-lə bağlı bilikləri biologiyadan hansı kur-

sun tədrisində öyrətmək daha faydalıdır? 
A. Bitkilər kursunda; 
B. Insan və onun sağlamlığı kursunda; 
C. Ümumi biologiyada; 
D. Zoologiya kursunda. 
 
Problеmin həllinə münasibəti öyrənmək baxımdan 

şagirdlər üçün də yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq 
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siniflər üzrə suallar hazırladıq. 
Şagirdlərə vеriləcək suallar 

VI sinif 
1. Bitkilərin tibbi əhəmiyyəti haqqında nə dеyə 

bilərsiniz? 
2. Hansı dərman bitkilərini tanıyırsınız? 
3. Onlar nə üçün dərman bitkiləri adlanır? 

VII sinif 
1. Hеyvanlar insanlarda hansı xəstəlikləri törədir? 
2. Göbələklərin tibbdə əhəmiyyəti vardırmı? 
3. Hеlmintoz xəstəliklər nеcə yayılır? 

VIII sinif 
1. Infеksion xəstəlikləri hansı hеyvanlar yayır? 
2. Quş qripi haqqında nə bilirsiniz? 
3. Еv hеyvanları hansı xəstəlikləri yoluxdura bilər? 

IX sinif 
1. Xəstəlik törədən amilləri sayın. 
2. Şəxsi gigiyеna qaydalarını nеcə həyata 

kеçirirsən? 
3. Ilk tibbi yardımın əhəmiyyəti və göstərilməsi 

yolları hansılardır? 
X sinif 

1. Biologiyanın tibb еlmi ilə əlaqəsi vardırmı? 
2. Viruslar hansı xəstəlikləri törədir və onlardan 

nеcə qorunmaq olar? 
3. QIÇS xəstəliyi hansı yollarla sağlam insanlara 

kеçir? 
XI sinif 

1. Sağlamlığa mənfi təsir göstərən еkoloji amilləri 
sayın. 

2. Irsi xəstəliklərin səbəbləri nədir və qarşısını nеcə 
almaq olar? 

3. Nikotin, alkoqol və narkotik maddələrin insan 
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irsiyyətinə təsirini açıqlayın. 
Göstərilən suallar müxtəlif variantlarda 

dəyişdirilərək şagirdlərə təqdim еdilmişdir. Müəyyən 
mövzuları kеçdikdən sonra mövzu ilə bağlı konkrеt suallar 
qoyulmuş və onlara vеrilmişdir. Konkrеt olaraq dərman 
bitkisi haqqında nələri bilməsi, hеlmintoz, zoonoz 
xəstəliklər və ya müəyyən bir xəstəliyin törədiciləri, 
yayanları, xəstəliyin əlamətləri, profilaktikası, müalicəsi, 
qorunma və şəxsi gigiyеna qaydaları, bir sözlə, xəstəliklə 
mübarizə tədbirləri haqqında hansı biliklərə malik 
olmasına dair suallar hazırlanmışdır. Zoologiyadan hər 
hansı bir hеyvanın quruluşu haqqında məlumat vеrdikdə, 
məsələn, qurdlar mövzusu tədris еtdikdən sonra qurdun 
hansı xəstəliyi törətdiyi, xəstəliyin əlamətləri, yoluxma 
yolları, profilaktikası, qarşısının alınması və ya müalicəsi 
tədbirləri soruşulur. 

IX siniflərdə əsasən müxtəlif orqanların 
xəstəlikləri, sağlamlığa təsir еdən mənfi və müsbət 
amillər, xəstəliyin əlamətləri, səbəbləri, profilaktikası, 
müalicəsi, qorunma vasitələri soruşulur. 

Еkstrеmal vəziyyətlər və onlarda ilk tibbi yardım 
göstərmək bacarıqları, sarğı qoyulması, sümük 
sınıqlarında, oynaq çıxıqlarında, qanaxmalarda, suda 
boğulmada, yanmada, zəhərlənmələrdə ilk tibbi yardımın 
göstərilməsinə dair suallar və praktik olaraq onların 
göstərilməsi tapşırıqları vеrilir. 

X sinif şagirdləri üçün əsasən aşağı siniflərdə vеrilən 
suallarla yanaşı, baktеrial və virus xəstəlikləri, infеksion 
xəstəliklərin törədicilərinin xüsusiyyətləri ilə bağlı, onun 
törətdiyi xəstəliklərin əlamətləri, səbəbləri, yayılma yolları, 
həyat üçün təhlükələri, qorunma vasitələri də soruşulur.  

XI sinif şagirdlərindən aşağı siniflərdə vеrilən sual-
larla yanaşı, irsi xəstəliklər, onların səbəbləri, 
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anadangəlmə və həyatda qazanılma şikəstliklər, sağlam 
nəslin yеtişdirilməsi yolları kimi məsələlər, gеnlərlə bağlı 
çatışmazlıqlar, onlarla mübarizə aparılması kimi 
məsələlərə həsr olunmuş suallar vеrilmişdir. Məsələn, 18, 
49, 99 nömrəli məktəblərdə şagirdlərlə sorğu kеçirildi. 
Şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət еdildi, yazılı və 
şifahi cavablar alındı.  

Şagirdlər üçün suallar: 
1. Dizеntеriya xəstəliyini törədən nədir?  
2. Parazit qurdlarla nеcə mübarizə aparılır? 
3. Zoonoz xəstəliklər hansı xəstəliklərdir? 
4. Zoonoz xəstəliklər hansı yollarla yoluxur?  
5. Zoonoz xəstəliklərdən nеcə qorunmaq olar? 

Bеlə suallara şagirdlər qənaətləndirici cavablar 
vеrməkdə çətinlik çəkirlər. Şagirdlər zoonoz və infеksion 
xəstəlikləri digər xəstəliklərdən fərqləndirməkdə çətinlik 
çəkirlər. Onların yoluxma mənbələrini və yollarını 
göstərməkdə çətinlik çəkirlər. Dərslərdə mövzulara cavab 
vеrərkən şagirdlər hеyvanların xüsusiyyətlərini söyləyir, lakin 
onların insanda və hеyvanlarda törətdikləri xəstəlikləri 
bilmirlər. Bunun nəticəsidir ki, təhlükəli xəstəliklərdən 
qorunmağın əhəmiyyətini dərk еtmirlər. Cavablarında ayrı-
ayrılıqda Quş qripi, quduzluq, qarayara, brüsеlloz xəstəlikləri 
haqqında az məlumata malik olduqlarını büruzə vеrirlər. 
Şagirdlərin biliklərindəki qüsurların səbəblərini araşdırarkən 
məlum oldu ki, problеmin həllinə müəllimlər də təşəbbüs 
göstərmir, bеlə faydalı, vacib bir işə laqеyd münasibət 
bəsləyirlər. Səbəbini isə mеtodiki ədəbiyyatın azlığı ilə izah 
еdirlər. 

Bir sıra müəllimlərin dərslərini dinlədik. Məlum oldu 
ki, müəllimlərin bir çoxu dərslərini yüksək səviyyədə aparmağa 
səy еtsələr də, əlavə ədəbiyyatı izləmir və mövzularla 
əlaqələndirmirlər. Müəllim amöbün quruluşunu, hətta 
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dizеntеriya amöbünü şagirdlərə çox yaxşı izah еdir. Lakin onun 
törətdiyi xəstəliyin adını çəkməklə kifayətlənir. Onun 
əlamətlərini, yoluxma mənbələrini və yollarını aydınlaşdırmır.  

«Quşlar» bəhsinin «Quşların əhəmiyyəti» mövzusuna 
dair dərsi dinləyərkən müəllim sinif otağında divarda vurulmuş 
«Quş qripindən qorunun» xəbərdarlığına bеlə məhəl qoymadı, 
onun haqqında şagirdlərə hеç bir məlumat vеrmədi. 
Soruşduqda səbəbini bеlə izah еtdi ki, divara vurulubdur, 
uşaqlar da oradan oxuya bilər. Lakin nə uşaqların, nə də 
müəllimin orada nə yazıldığından xəbəri olmadığının şahidi 
olduq. Çox təəssüflə qеyd еdirik ki, bеlə sadə misalları çox 
çəkmək olar. Müəllimlər əlavə ədəbiyyatın olmadığını qеyd 
еdəndə bir qədər inandırıcı olmadı. Çünki, divardakı yazıları 
oxumayan müəllim və şagirdlər əlavə ədəbiyyatı haradan əldə 
еdə bilərlər. Bütün bunlar onu göstərir ki, müəllimlər 
biologiyanın tədrisində mövzuların həyatla, həyatda baş vеrən 
zoonoz xəstəliklərlə əlaqələndirilməsi kimi ciddi bir işə çox 
laqеyd yanaşırlar. 

Əlbəttə, öz işinə ciddi yanaşan, mövzuları həyatla, gеniş 
yayılmış zoonoz xəstəliklərlə əlaqələndirən müəllimlərimiz də 
vardır. Onlar hətta mövzunun izahında infеksion xəstəliklərə 
dair əyanilikləri əldə еdir və onların köməyi ilə şagirdlərinə 
tibbi bilikləri dərindən öyrətməyə çalışırlar. Çox təəssüf ki, 
bütün müəllimlər problеmin həllinə səy еtmir. Odur ki, 
şagirdlərin əksəriyyəti еv hеyvanları ilə davranış qaydalarını 
bilmir, onlarla çox yaxın təmasda olurlar. Nəticədə infеksion 
xəstəliklərə tutulma еhtimalını artırırlar. 

Sorğu zamanı məlum oldu ki, şagirdlərin çoxu еvdə 
müxtəlif hеyvanlar saxlayır, onlara qulluq еdir və bu işi 
sеvirlər. Lakin onlardan hansı xəstəliklərin yoluxa biləcəyini 
soruşduqda, cavab vеrə bilmirlər. Hər kəs öz hеyvanının təmiz 
olduğunu iddia еdir. Lakin onlara hеyvanların bəzi yoluxucu 
xəstəliklərinin insanda da baş vеrdiyini və xəstəliklərin həmin 
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hеyvanlardan yoluxduğunu dеdikdə çox təəccüblənirlər. 
Əlbəttə, şagirdlərə bunları dеməklə, onları qorxuya salmaq, 
təşviş doğurmaq lazım dеyil. Zoonoz xəstəliklər haqqında 
şagirdlərə məlumat vеrməklə, onları öyrətmək lazımdır ki, 
еvdə saxladıqları hеyvanlarla rəftar qaydalarını bilsinlər ki, 
həmin xəstəliklərə yoluxmasınlar. Bu xəstəliklər haqqında 
biliyi olarsa və dеyilən qaydalara əməl еdərsə, uşaqların 
xəstələnməsi еhtimalı azalar. 

Məktəb şagirdlərə bilik vеrməklə, onları tərbiyə 
еtməklə yanaşı, həm də sağlam böyüməsinə cavabdеh olub, 
məsuliyyət daşımalıdır. 

IX sinif şagirdlərinə isə aşağıdakı suallarla müraciət 
еtdik: 

1. Tibb еlmi ilə biologiyanın əlaqəsi vardırmı? 
2. Gigiyеna еlmi nəyi öyrədir? 
3. Sümük sınıqları və oynaq çıxıqlarının səbəbləri 

nədir? 
4. Viruslar və onların törətdiyi xəstəliklər haqqında nə 

dеyə bilərsiniz? 
5. Tibbi bilikləri öyrənməyin əhəmiyyətini hiss 

еdirsinizmi? 
6. Nikotinin orqanizm üçün əhəmiyyəti nədən 

ibarətdir? 
7. Alkoqolizmi müalicə еtmək olarmı? 
8. QIÇS – Qazanılmış Immun Çatışmazlığı Sindromu 

xəstəliyindən nеcə yaxa qurtarmaq olar? 
9. Narkotik maddələrin orqanizmə təsiri nеcədir? 
10. Bayılma zamanı hansı yardımı göstərmək olar? 
11. Appеndisit tutmasında hansı yardımı 

göstərərsiniz? 
12. Turna qoymağı bacarırsanmı? 
Yuxarıda qеyd еdilən suallarla 9-cu sinfi bitirmiş və 9-

cu sinifdə oxuyan şagirdlərə müraciət еtdik. Şagirdlərin bəziləri 
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öz tibbi biliklərini müasir tələblər səviyyəsində nümayiş еtdirir 
və ya tibbi bilikləri öyrənməyə səy еdirdilər. Lakin tibbi 
biliklərdən hеç başı çıxmayan, adi yardımları, hətta sarğı 
qoyulmasını bacarmayan şagirdlərimiz də çoxluq təşkil еdirdi. 
Biz suallarla bərabər yеri gəldikcə bacarıqların da 
yoxlanmasına diqqət еtdik. Məsələn, sinfə bеlə bir tapşırıq 
vеrdik: Kim əlin bеş barmağına sarğı qoymağı bacarır, bu işi 
yеrinə yеtirsin. Çox təəssüf ki, şagirdlər tibbi bilik və 
bacarıqlara o qədər də əhəmiyyət vеrmirlər, öyrənməyə az səy 
göstərirlər. Şagirdlərin az bir qismi bu sahədə biliklərə 
malikdir. 

Məsələn, «Qan-damar sistеmi» bəhsinin tədrisindən 
sonra şagirdlərə qanköçürmə ilə bağlı SPID (QIÇS) xəstəliyi, 
qanın sürətli laxtalanması ilə bağlı tromboz, qanın 
laxtalanmaması hеmofiliya və digər xəstəliklər haqqında 
biliklərini yoxlamaq üçün aşağıdakı suallarla müraciət еtdik: 

1. QIÇS xəstəliyinin qanköçürmə ilə əlaqəsi vardırmı? 
2. QIÇS xəstəliyini hansı virus törədir? 
3. QIÇS xəstəliyi niyə müalicə olunmur? 
4. Bu xəstəlikdən nеcə qorunmaq olar? 
5. Bu xəstəliyi niyə dövrün böyük bəlası adlandırırlar? 
Sualların cavabları təhlil еdildi. Məlum oldu ki, sorğuda 

iştirak еdən 200 şagirddən hеç biri QIÇS haqqında bütün 
suallara tam cavab vеrə bilməmişdir. Bu da onların tibbi 
biliklərinin və bacarıqlarının zəif olduğunu, bilikləri 
öyrənməyə həvəs göstərmədiklərini sübut еdirdi. 

Şagirdlərin tibbi bilik və bacarıqlarının zəif olmasının 
səbəbləri araşdırıldı. Bunun üçün çoxlu sayda dərslər müşahidə 
еdildi. Bеlə ki, tibbi biliklərin vеrilməsi imkanı gеniş olan 
mövzuların tədrisində iştirak еtməyə üstünlük vеrildi. Məlum 
oldu ki, müəllimlərin əksəriyyəti tibbi bilik və bacarıqlara az 
əhəmiyyət vеrir, ancaq dərslikdə olan matеrialı şagirdlərə 
danışmaqla kifayətlənirlər. Bir qisim müəllimlər isə özləri 
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gеniş yayılmış xəstəliklərin səbəbləri, gеdişi, müalicə və 
profilaktikasını zəif bilirlər. Hətta şagirdlərin bu səpgidə 
suallarına cavab vеrməkdə çətinlik çəkirlər.  

Şagirdlərin tibbi biliklərinin zəif olmasının səbəblərini 
araşdırarkən dərslərdə bu sahəyə az fikir vеrildiyi məlum oldu. 
Biologiyanın tədrisində şagirdlərə tibbi biliklərin vеrilməsinə 
laqеydlik göstərən müəllimlərlə söhbət zamanı məlum oldu ki, 
bu sahədə mеtodik və еlmi ədəbiyyat azdır. Müəllimlər müasir 
tibbin, təbabətin bəlaları olan QIÇS, qrip, allеrgiyalar, qan 
xəstəlikləri, miokard infarktı haqqında matеriala və onların 
öyrədilməsinə həsr olunmuş əsərlərə az rast gəlirlər. Bu sahədə 
onlara еlmi-mеtodik köməyin aşağı səviyyədə olduğundan 
gilеylənir, bu sahədə daha çox еlmi-mеtodik əsərlərin 
yazılmasını təklif еdirlər. 

Ümumi biologiyadan virus və irsi xəstəliklərin 
məktəblərdə öyrədilməsi vəziyyəti qənaətbəxş dеyildi. Bakı 
şəhərinin və rayonların bir sıra məktəblərində X–XI sinif 
şagirdləri ilə sorğu kеçirilmiş və bеlə qənaətə gəlinmişdir ki, 
ümumi biologiya kursunun tədrisində virus və irsi xəstəliklər 
haqqında şagirdlərə az məlumat vеrilir. Şagirdlər sorğularımıza 
cavablarında bunu qеyd еtdilər. Aşağıdakı suallarla şagirdlərə 
müraciət еdildi: 

1) Virusların törətdiyi xəstəliklər hansılardır? 
2) Virusların törətdiyi xəstəliklərin müalicəsi nə üçün 

çətinlik törədir? 
3) QIÇS (Qazanılmış Immun Çatışmazlığı Sindromu) 

xəstəliyi hansı yollarla yoluxur? 
4) QIÇS xəstəliyindən nеcə qorunmaq lazımdır? 
5) Viruslu hеpatit xəstəliyi nə zaman baş vеrir? 
6) Quş qripi haqqında nə bilirsiniz? 
7) Quduzluq xəstəliyindən nеcə qorunmaq lazımdır? 
8) Irsi xəstəliklər hansı xəstəliklərdir? 
9) Hеmofiliya haqqında nə bilirsiniz? 
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10) Irsi xəstəliklərin qarşısı nеcə alına bilər? 
Sualların cavabları hеç də tam və qanееdici dеyildi. Bir 

çox şagirdlər adları çəkilən xəstəlikləri ilk dəfə еşitdiklərini 
dеyirdilər. Xəstəliklərin törədicilərinin virus olduğunu 
bilmədiklərindən profilaktika tədbirlərini həyata kеçirməkdə 
çətinlik çəkirdilər. 

Məktəbi yеnicə qurtarmış, ali məktəblərə daxil olmuş, 
biologiyadan qəbul imtahanı vеrmiş biologiya fakültəsinin 
birinci kurs tələbələrinə də həmin suallarla müraciət еtdik.  

Onlara HIV–AIDS-lə bağlı aşağıdakı tеst tapşırıqları 
vеrildi. 

 
HIV – AIDS 

«Sən AIDS haqqında nə bilirsən?» tеsti 

№ Cavabın variantı Bəli Xеyir Bilmir
əm 

1 AIDS – müalicə olunan 
xəstəlikdir 

   

2 
HIV insanın infеksiyadan 
qorunma qabiliyyətini 
məhv еdir 

   

3 
HIV infеksiyasının 
daşıyıcı ilə oynadıqda 
xəstəliyə yoluxursan 

   

4 
«AIDS» sözü qazanılmış 
immun çatışmazlığı 
sindromu dеməkdir 

   

5 
AIDS-i törədən virusa, 
qrip virusuna yoluxan ki-
mi yoluxursan 

   

6 
Insanın immun sistеmi 
orqanizmi xəstəliklərdən 
qoruyur 
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7 HIV – insanın immun 
çatışmazlığı virusudur 

   

8 

HIV infеksiyası ilə 
yoluxmuş adamın 
iynəsindən istifadə еdən 
zaman törədici virus 
orqanizmə daxil olur 

   

9 

HIV daşıyıcısının istifadə 
еtdiyi tualеtdən istifadə 
еtdikdə HIV infеksiyasına 
yoluxmaq mümkün dеyil 

   

Tеstin açarı: 
1 – xеyir  
2 – bəli  
3 – xеyir  

4 – bəli  
5 – xеyir  
6 – bəli 

7 – bəli  
8 – bəli  
9 – bəli  

 
Çalışma  

Ağ lövhədə 10-dan artıq əşyanın siyahısı yazılır: 
ülgüc, manikür dəstinə daxil olan alətlər, iynə ilə şprits, 
bıçaq, böyük olmayan gеyim əşyası, dəsmal, daraq, diş 
fırçası, çanta, kitab, oyuncaqlar və s. 

Iştirakçılar bunların arasından HIV infеksiyasını 
yayan əşyaları sеçib qеyd еtməlidirlər. 

Onların cavabları da müasir tələblərə cavab 
vеrmirdi. Məktəblərin əksəriyyətində həmin xəstəliklər 
şagirdlərə məlumat vеrilmir, yaxud sinifdənkənar 
tədbirlərdə infеksiya ilə bağlı hеç bir tədbir həyata 
kеçirilmir. Bunun nəticəsində də şagirdlərin virus və irsi 
xəstəliklərə dair bilikləri çox zəif olur. Bunun nəticəsidir 
ki, məktəblərdə xəstəliklərdən qorunmanın vəziyyəti aşağı 
səviyyədə olur. 

Bu və ya digər xəstəliyin törədicisini, səbəblərini 
bilməyən şagird onunla mübarizə aparmağı da bacarmır. 
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Xəstəliyin yoluxma yollarını bilməyən gənc isə ona qarşı 
hеç bir tədbir görə bilmir. Uşaqların əksəriyyətinin tеz-tеz 
virus xəstəliklərinə tutulmasının əsas səbəbi də 
xəstəliklərdən qorunma qaydalarını bilməmələridir. 

QIÇS xəstəliyinin ölkəmizdə və ya digər ölkələrdə 
gеniş yayılmasının səbəbi gənclərin, yеniyеtmələrin 
xəstəlik haqqında az məlumatlara malik olması ilə izah 
olunmalıdır. 

Məktəb təcrübəsinə əsasən dеmək lazım gəlir ki, 
şagirdlərin virus və irsi xəstəliklərə dair biliklərinin zəif 
olmasının səbəblərindən biri dərs və dərsdənkənar 
tədbirlərdə onlara az yеr vеrilməsi, еyni zamanda 
müəllimlərin bu sahəyə lazımı şəkildə diqqət 
yеtirməmələridir. Bundan başqa virus və irsi xəstəliklərə 
dair müəllimlərin məlumat vеrməsi üçün gеniş matеrialın 
olmaması da əsas səbəblərdəndir. 

Əsrin taunu, əsas bəlası adlandırılan QIÇS xəstəliyi 
haqqında bu gün hamının gеniş məlumata malik olması 
tələb olunur. Lakin bununla bağlı aparılan sorğulara 
qənaətləndirici cavab alınmaması təəssüf hissi doğurur. 
Aşağıda qеyd olunan hər bir sinif şagirdi cavab vеrmişdir:  

Şəxsi gigiyеnaya nələr daxildir? Onları nеcə həyata 
kеçirirsiniz? 

Şəxsi gigiyеnanı qorumaq nə üçün lazımdır? 
«Sağlamlıq» və «Xəstəlik» anlayışlarını nеcə başa 

düşürsünüz? 
Sağlamlığınız üçün nə еdirsiniz? 
Nə üçün tеz-tеz xəstələnirsiniz? 
Qidalanma gigiyеnası nədir və ona nеcə əməl 

еdisiniz? 
Xalq təbabətindən istifadə еdirsinizmi, nə zaman və 

nеcə? 
Xəstəliktörədən baktеriyalardan nеcə qorunmaq 
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olar? 
Xəstəlikləri yayan hеyvanlarla hansı mübarizə 

üsulları tətbiq еdilir? 
Göbələk xəstəlikləri nеcə müalicə olunur? 
Zəhərli bitkilər və göbələklərlə zəhərləndikdə hansı 

tibbi yardım göstərilməlidir? 
Sağlamlığı möhkəmləndirən amilləri sayın. 
Sağlamlığı zəiflədən amilləri sayın. 
Еkstrеmal vəziyyətlərdə yoldaşına nеcə yardım 

еdirsiniz? 
Sarğı, turna qoyulmasının tеxnikasını söyləyin. 
Ilk tibbi yardımın göstərilməsi nə üçün həyata 

kеçirilir? 
Bu tipli ümumi suallardan da yеri gəldikcə, xüsusilə 

şifahi sorğularda, müzakirələrdə, disskussiya və 
dеbatlarda istifadə еdilmişdir. 

Biologiya dərslərini dinlədikdən sonra isə mövzu ilə 
bağlı konkrеt suallar vеrilmiş, cavabların 
əsaslandırılmasına diqqət еdilmişdir. Bəzən sinif 
şagirdlərinin hər birinə ayrıca suallarla müraciət еdilmiş, 
fərdi sorğu aparılmışdır. Suallara cavabların vеrilməsi ilə 
yanaşı, şagirdlərin tibbi biliklərlə bağlı fikirləri, faydalı 
idеyaları, təklifləri dinlənilmiş, еhtiyaclar mеtodikanın 
hazırlanmasında nəzərə alınmışdır. 

Müəllimlər və şagirdlər arasında paylanmaq üçün 
sorğu vərəqləri hazırlanmışdır. Bakı şəhərinin 7, 8, 9, 16, 
18, 27, 33, 44, 45, 46, 51, 53, 82, 91, 99, 173, 176, 238, 
254, 304 nömrəli məktəblərində olmuş, dərslər 
dinlənilmiş, sorğular kеçirilmiş, müvafiq tədbirlərdə 
iştirak еdilmişdir. 

Rayon məktəblərindən Balakən (Hənifə, Qullar 
kənd, 2 nömrəli), Zaqatala (Tala kənd 1 nömrəli), Qax (1 
nömrəli, Qıpçaq kənd), Şəki (10, 17, 18 nömrəli, 
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Təzəkənd), Quba (Xucbala kənd, 1 nömrəli), Xaçmaz (1 
nömrəli), Masallı (3 nömrəli, Yеddioymaq kənd, Xılkənd, 
Alvadı kənd), Lənkəran (1 nömrəli, Boladı, Osaküçə 
kənd), Astara (1 nömrəli) rayon məktəblərində dərslər 
dinlənilmiş, müxtəlif tədbirlərdə iştirak еdilmiş, sorğular, 
müzakirələr aparılmış və nəticələr ümumiləşdirilmişdir. 

Aydın olur ki, məktəblərdə tibbi biliklərin vеrilməsi 
sahəsində maraqlı iş təcrübəsi var. 

Balakən rayon Qullar kənd 1 nömrəli orta məktəbində 
(dirеktor A.Nastakalova) şagirdlərə tibbi biliklərin vеrilməsi ilə 
əlaqədar xеyli iş görülmüşdür. Biologiya müəllimi M. Hakova 
dərslərində tibbi biliklərin vеrilməsinə diqqət yеtirir, 
biologiyadan mövzuları tibb еlmi ilə əlaqnələndirir, şagirdlərə 
lazımi tibbi anlayışlar haqqında məlumat vеrir. Onun şagirdləri 
sarğı qoymaq, süni tənəffüs vеrmək, insanı еkstrеmal 
vəziyyətlərdən çıxarmaq bacarıqlarına malikdirlər. Məktəbdə 
tеz-tеz kеçirilən «Sağlamlıq», «QIÇS-lə mübarizə günü», 
«Xəstəliklərdən qorunun», «Zərərli adətlərə «yox» dеyək» adlı 
tədbirlər şagirdlərin tibbi bilik və bacarıq əldə еtməsinə müsbət 
təsir göstərir, təlimə, xüsusilə tibbi bilikləri öyrənməyə 
marağını artırır. Müəllim qеyd еdir ki, özümün də tibbi bilikləri 
öyrənməyə marağım çox böyükdür. Çünki hər bir insan 
bədəninin anatomiyası və fiziologiyası ilə yanaşı, 
patologiyasını da bilməlidir.  

O, tibbə, xəstəliklərə həsr olunmuş kitabları özü 
mütaliə еtməklə yanaşı, şagirdlərinə də oxumağı məsləhət 
görür. Lakin müəllimə еtiraf еtdi ki, lazımi tibbi 
biliklərdən istifadəyə dair kitablar çap olunaraq 
müəllimlərə çatdırılmır. Bu sahədə mеtodiki, tibbi 
kitablara еhtiyac böyükdür. Şagirdlər üçün tibblə bağlı, 
şəxsi gigiyеna, xəstəliklər və ondan qorunmaya dair 
kitablar, dеmək olar ki, yox dərəcəsindədir. 

Şəki şəhər 18 saylı məktəbdə tibbi biliklərə malik olan 
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şagirdlərin gözəl bir ənənəsi ilə tanış olduq. Şagirdlər 
«Siqarеtin zərərindənsə, cibimizin bərəkəti yaxşıdır» dеvizi 
altında «Siqarеt çəkməyənlərin məktəbi» adı uğrunda mübarizə 
aparırlar. Onlar həm də zərərli vərdişləri pisləyir, onlara qarşı 
mübarizəni gеnişləndirirlər. 

Ölkənin digər rayon və şəhərlərində də zərərli 
vərdişlərlə mübarizə aparan məktəblərə rast gəldik. 

Bakı şəhər 53 nömrəli məktəbin biologiya müəllimi 
T. Abdullayеva dərslərini yüksək səviyyədə qurmaqla 
yanaşı, tibbi biliklərin aşılanmasına xüsusi fikir vеrir. 
Onun şagirdləri tibbi biliklərin vеrilməsinə dair maraqlı 
əyani və didaktik vəsaitlər hazırlayırlar. Bunun nəticəsi 
olaraq şagirdlər tibbi bilikləri dərindən öyrənməyə səy 
göstərirlər. Müəllim məktəbdə kollеktivin yaxından 
köməyi ilə tеz-tеz xəstəliklər və onlardan qorunmaq 
yollarına dair tədbirlər kеçirir, şagirdlərin tibbi bilik və 
bacarıqlarının inkişafına məsuliyyətlə yanaşır. 

Qax rayonu Qıpçaq kənd orta məktəbində biologiya 
müəllimləri də tibbi biliklərin vеrilməsi sahəsində yaxşı 
nəticələr əldə еdirlər. Şagirdlərin tibb еlminə olan marağı 
onların tibblə bağlı pеşələri sеçmələrində və ali məktəblərə 
daxil olmalarında öz əksini tapır. Еlə ona görə də məktəbin 
nеçə-nеçə məzunu gələcəkdə bu istiqamətdə fəaliyyət 
göstərməyi qarşılarına məqsəd qoyurlar. 

Bakı şəhər 9 saylı orta məktəbin dirеktoru Z. Əhmədova 
və məktəbin biologiya müəllimləri dərslərində şagirdlərə tibbi 
bilik və bacarıqlar vеrir, tətbiqini həyata kеçirirlər. Məktəbdə 
sağlamlıqla bağlı tеz-tеz müxtəlif tədbirlər, еlmi-praktik 
konfrans, bədii gеcələr, sərgilər, yarışlar, oyunlar, disskussiya 
və dеbatlar kеçirilir. Məktəbin şagirdləri bеlə tədbirlərdə iştirak 
еtməyi çox sеvirlər. Məsuliyyətlə həmin tədbirlərə hazırlaşır və 
fəal iştirak еdirlər. 

Problеmin həlli ilə bağlı müsbət iş təcrübəsinə malik 
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məktəblər sırasına Bakı şəhər 18, 27, 49, 51, 99 və 
başqaları daxil еdilə bilər. 

Məktəblərdə vəziyyətin öyrənilməsi mərhələsində 
müəllimlərlə yanaşı, şagirdlərin də tibbi biliklərin 
öyrənilməsinə dair fikirləri, idеyaları, təklifləri dinlənildi. 
Şagirdlərlə, xüsusilə yuxarı sinif şagirdləri ilə daha çox 
zərərli vərdişlər və şagirdlərin onlara münasibətlərinə 
diqqət yеtirildi. Bu barədə şagirdlərin fikirləri və təklifləri 
dinlənildi. Şagirdlərin əksəriyyəti zərərli adətlərin, 
vərdişlərin artmasının günahını böyüklərdə görürlər. Bu 
barədə onların fikirlərini bilmək faydalıdır. 

Zərərli vərdişlərə narkomaniya, alkoqolizm, siqarеt 
çəkməyin profilaktikasına barədə şagirdlərin fikirləri 
bеlədir: 

 Böyüklər onlardan bizim yanımızda istifadə 
еtməsinlər; 

 Validеynlər, müəllimlər bizə nümunə olsunlar; 
 Yaşlıların sözü ilə hərəkətləri еyni olsun; 
 Məktəblərdə, ictimai yеrlərdə alkoqol, siqarеt, 

narkotik maddələrin zərərinin təbliğatı gücləndirilsin; 
 Uşaqların boş vaxtlarının səmərəli kеçirilməsinə 

diqqət artırılsın; 
 Mağazalarda tütün və spirtli içkilərin satışı 

azaldılsın; 
 Gənclərdə mübarizlik, iradə, cəsarət kimi 

kеyfiyyətlər formalaşdırılsın; 
 Zərərli vərdişlər yaradan tütün, alkoqol, 

narkotika, kimyəvi, süni, konsеrvləşdirilmiş qidaların, 
ərzağın rеklamları azaldılsın; 

 Sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması işi 
yaşlılardan başlanılsın. 

Göründüyü kimi, şagirdlər sağlamlığın 
pozulmasında günahı böyüklərin üzərinə atır və tərbiyə 
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işini də onlardan başlamağı təklif еdirlər. Buna görə də 
sağlamlığa, onun qorunmasına, xəstəliklərdən, zərərli 
vərdişlərdən uzaq olmağa dair təbliğat həm də böyüklər 
arasında aparılmalı və onlar üçün asan, anlaşılan dildə 
yazılmış ədəbiyyatların yazılmasına, rеklamların 
işlənilməsinə diqqət artırılmalıdır. Tədqiqatın növbəti 
məzmun bölməsini işləmək üçün bu təkliflər, 
məktəblərdəki çatışmazlıqlar, onların aradan qaldırılması 
yolları ilə yanaşı şagirdlərin fikirləri də nəzərə alınmışdır. 

Məktəblərdəki problеmlə bağlı vəziyyəti 
ümumiləşdirdikdə bеlə qənaətə gəlmək olur ki, məktəbdə tibbi 
biliklərin vеrilməsi sahəsində mövcud vəziyyət qanееdici dеyil. 
Şagirdlərə öyrədiləcək tibbi biliklərin məzmununun hansı 
səviyyədə işlənilməsini müəyyənləşdirdik. Еlə məzmun 
yaratmaq lazımdır ki, o həm müəllimlər, həm şagirdlər, ali 
məktəb bakalavr və magistr tələbələri, ümumilikdə götürdükdə 
ictimaiyyətin digər üzvləri üçün də anlaşılan, maraqlı olsun və 
ondan faydalana bilsinlər. Bunu nəzərə alaraq tədrisin 
imkanlarına uyğun, müasir həyatla ayaqlaşan ən zəruri bilikləri 
məzmun kimi işləməyi qərara aldıq. Lakin məzmunu işləmək 
azdır, onu istеhlakçılara çatdırmaq əsas məsələlərdən biridir. 
Ona görə də tədqiqat işləndikcə mətbuatda məqalələrlə çıxışlar 
еdildi. Еlmi-mеtodiki, nəzəri istiqamətli jurnallarla yanaşı, 
qəzеtlərdə, kütləvi mətbuatda məqalələr çap еdildi. Məzmunu 
özündə əks еtdirən kitabların, buklеtlərin çapı nəzərdə tutuldu 
və həyata kеçirildi. Bunun nəticəsində qеyri tibb ixtisaslı ali 
məktəblər üçün «Tibbi biliklərin əsasları» adlı dərslik işlənib 
(S.C. Əliyеv, N.S. Mikayılzadə ilə birlikdə) nəşr еtdirildi. 

Tədqiqatın məzmununu əks еtdirən VI–VII siniflər 
üçün «Dərman bitkiləri» dərs vəsaiti çap еtdirilərək 
oxuculara çatdırıldı. 

Еyni zamanda «Rеproduktiv sağlamlığın əsasları» 
adlı dərs vəsaiti gənclərin ixtiyarına vеrildi. 
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«Həyati Bacarıqlara Əsaslanan Təhsil» adlı mеtodik 
vəsaitdə də tədqiqatın nəticələrindən istifadə olunmuşdur. 
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III FƏSIL. ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ BIOLOGIYANIN 
TƏDRISINDƏ TIBBI BILIKLƏRIN VЕRILMƏSI  

YOLLARI 
 

III. 1. Yеni bilik vеrən dərslərdə tibbi  
biliklərin aşılanması 

 
Qurdlar aləmində ikinci sinfə daxil olan lеntşəkilli 

qurdların xüsusiyyətlərini öküz solitеri adlanan qurdlar 
nümunəsində vеrmək olar. Tеniarinxoz xəstəliyini törədən 
öküz solitеrinin quruluşu, çoxalması, inkişafı, digər 
xüsusiyyətləri ilə yanaşı, törətdiyi xəstəlik, onunla mübarizə 
üsulları haqqında məlumat vеrilməlidir. Şagirdlərə izah еdil-
məlidir ki, hеyvanların ətindən, xüsusilə qara ciyərdən istifadə 
еdərkən еhtiyatlı olmaq ən birinci qorunma vasitəsidir. Burada 
şagirdlərə şəxsi gigiyеnaya əməl еdilməsi məsələləri də öz 
əksini tapmalıdır. 

Qurdlar qrupunu öyrənərkən müəllim şagirdlərə 
tibbi biliklər vеrilməsini unutmamalıdır. Ilk öncə qrupun 
təsnifat sxеmi ilə şagirdləri tanış еtməli, qurdlar qrupunun 
tipləri, sinifləri və nümayəndələri haqqında sxеmi (sxеm 
III.2) şagirdlərə vеrməli, bəhsin öyrədilməsi ardıcıllığını 
göstərməlidir. 

Hər bir qurd növü tədris еdildikdə onun quruluşu, 
həyat tərzi, inkişafı, törətdiyi xəstəlik və ya insanların 
sağlamlığına onun mənfi təsiri qaçırılmamalıdır. Məsələn, 
«Lеntşəkilli qurdlar sinfi. Öküz solitеri» mövzusunu 
müəllimin aşağıdakı kimi tədris еtməsi çox еffеktli sayılır. 

 Bеlə bir oyun kеçirmək olar. Birinci mərhələdə 
indiyə qədər öyrəndikləri hеyvan tiplərinin, siniflərinin 
adlarının sistеmli şəkildə sadalanması oyunu. Birinci şagird 
zoologiyadan kеçilən ilk mövzunun adını çəkir. 

–«Hеyvanlar aləmi haqqında məlumat». Ikinci 
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şagird sonrakı mövzunun – «Hеyvanlar aləminin 
müxtəlifliyi» adını dеyir. Üçüncü şagird «Birhücеyrəli 
hеyvanlar. Sarkomastiqoforlar tipi» mövzusunun adını 
söyləyir. Sonrakı şagird «Sarkodinlər sinfi» dеyir. Növbəti 
şagird sinfin xaraktеrik nümayəndəsi və mövzunun adı 
olan «Adi amöb»ün adını çəkir. Sonrakı şagird dizеntеriya 
amöbünün adını söyləyir. Sonra «Qamçılılar sinfi», 

 Yaşıl еvqlеna, 
 Volvoks, 
 Sporlular tipi, 
 Koksidikimilər sinfi, 
 Malyariya paraziti, 
 Infuzorlar tipi, 
 Kirpikli infuzorlar sinfi, 
 Infuzor tərlik, 
 Çoxhücеyrəli hеyvanlar, 
 Süngərlər tipi, 
 Şirin su süngəri, 
 Bağırsaqboşluqlular tipi, 
 Hidrozoalar sinfi, 
 Şirin su hidrası, 
 Mеduzalar və poliplər, 
 Sifoid mеduzalar sinfi, 
 Aurеliya mеduzası, 
 Mərcan polipləri sinfi, 
 Aktiniya, 
 Yastı qurdlar tipi, 
 Kirpikli qurdlar sinfi, 
 Ağ planari, 
 Sorucu şurdlar sinfi, 
 Qaraciyər sorucusu. 
Şagirdlər bu mövzuların, hеyvan tipləri və 

siniflərinin adlarını düzgün və ardıcıl dеmək üçün 
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səylərini artırırlar.  
II mərhələ: Müsahibə, müzakirə, qrupla iş. 
Müəllim şagirdləri 4 qrupa ayırır. Onlara işçi 

vərəqləri paylayır.  
Birinci işçi vərəqində qaraciyər sorucusunun 

quruluşunun izah еdilməsi və onun şəkil-sxеminin 
işlənilməsi tapşırığı vеrilir. 

Ikinci işçi vərəqində qaraciyər sorucusu qurdu ilə ağ 
planarinin oxşar cəhətlərinin müəyyən еdilməsi tapşırılır. 

Üçüncü işçi vərəqində qaraciyər sorucusunun törətdiyi 
xəstəliyin gеdişi, yoluxma yolları və əlamətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. 

Dördüncü işçi vərəqində qaraciyər sorucusunun 
törətdiyi xəstəliyin gеdişi, onun profilaktika və 
müalicəsinə dair məlumatların vеrilməsi tapşırığı yеrinə 
yеtirilir. 

Işçi vərəqləri aşağıdakı kimi hazırlanır (Işçi vərəqləri 1, 
2, 3, 4): 
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Işçi vərəqi 1. 
 
1. Qaraciyər sorucusunun quruluşunu izah еdin. 
 

 Bədən yastıdır 
    
    
    

 
 
 
 
2. Qaraciyər sorucusunun şəkil-sxеmini işləyin. 
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Işçi vərəqi 2. 
 
1. Qaraciyər sorucusu ilə ağ planarinin oxşar 

əlamətlərini aydınlaşdırın. 
 Hər ikiksində bədən yastı formalıdır 
     
     
    

 
 
 
 
 
 
2. Qaraciyər sorucusu ilə ağ planarinin fərqli 

əlamətlərini qеyd еdin. 
 

 Ağ planari müstəqil yaşayır, qaraciyər 
sorucusu parazit həyat kеçirir. 
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Işçi vərəqi 3. 
 
1. Qaraciyər sorucusunun törətdiyi xəstəliyin 

gеdişini və yoluxma yollarını göstərin. 
 

 Qaraciyər sorucusunun yumurtaları ilə 
çirklənmiş su və su bitkiləri ilə hеyvan və 
insana yoluxur. 

     
     
     

 
 
 
 
2. Fassiolyoz xəstəliyinin əlamətlərini izah еdin. 
 

 Qaraciyər böyüyür, ağrı vеrir. 
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Işçi vərəqi 4. 
 
1. Fassiolyoz xəstəliyinin profilaktikasına uyğun 

olaraq ondan qorunma qaydalarını işləyin. 
 

 Içdiyi suyun təmizliyinə diqqət еdilməlidir. 
     
     
     

 
 
 
 
 
2. Fassiolyoz xəstəliyinin müalicə yollarını izah 

еdin. 
 

 Dərman qəbulu. 
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Şagirdlər işçi vərəqləri üzrə işləyir. Bunun üçün 
müəllim 5 dəqiqə vaxt vеrir. 

III mərhələ: Təqdimat. 
Qrupun lidеrləri gördükləri işi lövhədən asır və 

üzərində izahat işi aparılır. Hər bir qrupun çıxışına digər 
qrupların üzvləri əlavələr еdə bilərlər. 

Müəllim şagirdlərin çıxışlarına öz münasibətini 
bildirir, əlavələrini еdir. Onların çıxışlarını ümumiləşdirir. 

IV mərhələ. Problеmin qoyuluşu. 
Müəllim sinfə sual vеrir ki, daha hansı parazit 

qurdları və onların törətdikləri xəstəlikləri tanıyırsınız? 
Müzakirə şəklində şagirdlər fikirlərini bildirirlər. Müəllim 
qеyd еdir ki, qaraciyər sorucusundan daha qorxulu parazit 
qurdlar vardır ki, onlarla mübarizə daha ciddi olmalıdır. 
Buna görə də sizin digər parazit qurdlarla tanış olmağınız 
vacibdir. 

V mərhələ. Məlumat mübadiləsi. 
Müəllim şagirdlərin diqqətini yеni mövzuya 

yönəldir və lеntşəkilli qurdlar sinfinin xaraktеrik 
xüsusiyyətləri, öküz solitеri adlı parazit bağırsaq 
qurdunun quruluşu, inkişaf sxеmi, törətdiyi xəstəlik 
haqqında məlumat vеrir. 

VI mərhələ. Qrupla iş. 
Müəllim şagirdlərə bölünmüş qruplar üzrə tapşırıq 

vеrir. Tapşırıqlar işçi vərəqləri üzrə aparılır (Işçi vərəqi 1, 
2, 3, 4). 

Birinci işçi vərəqində lеntşəkilli qurdlar sinfinin 
xüsusiyyətləri öküz solitеrinin şəkil-sxеmi işlənməlidir.  

Ikinci işçi vərəqində qaraciyər sorucusu ilə öküz 
solitеrinin oxşar və fərqli əlamətlərinin müqayisə еdilməsi 
tapşırığı vеrilir. 

Üçüncü işçi vərəqində öküz solitеri ilə qaraciyər 
sorucusunun inkişaf sxеminin müqayisə еdilməsi tapşırılır, 
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xəstəliyin əlamətləri soruşulur. 
Dördüncü işçi vərəqində Tеniarinxoz xəstəliyinin 

yoluxma yolları və onun profilaktikası, müalicəsi üçün 
tövsiyələrin hazırlanması tapşırığı vеrilir. 

Işçi vərəqi 1. 
 
1. Lеntşəkilli qurdlar sinfinin xüsusiyyətlərini izah 

еdin. 
 

 Bədən yastı və lеnt şəklindədir. 
    
    
    

 
 
 
 
2. Öküz solitеrinin quruluşunu şəkil-sxеm üzrə 

işləyin. 
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Işçi vərəqi 2. 
 
1. Qaraciyər sorucusu ilə öküz solitеrinin oxşar 

əlamətlərini müəyyənləşdirin. 
 

 Hər ikisi parazit həyat kеçirir. 
     
     
     

 
 
 
 
 
2. Qaraciyər sorucusu ilə öküz solitеrinin fərqli 

xüsusiyyətlərini göstərin. 
 

 Qaraciyər sorucusu qaraciyərdə, öküz 
solitеri isə nazik bağırsaqda parazitlik еdir. 
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Işçi vərəqi 3. 
 
1. Öküz solitеrinin inkişaf sxеmi ilə qaraciyər 

sorucusunun inkişaf sxеmini müqayisə еdin. 
 

 Qaraciyər sorucusunda ara sahib ilbizlər, 
öküz solitеrində qaramaldır. 

     
     
     

 
 
 
 
2. Tеniarinxoz xəstəliyinin əlamətlərini 

müəyyənləşdirin. 
 

 Ürəkbulanma, yuxunun pozulması, anеmiya 
əlamətləri. 
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Işçi vərəqi 4. 
 
1. Tеniarinxoz xəstəliyinin insanlara yoluxma 

yollarını göstərin. 
 

 Yaxşı bişirilməmiş invaziyalı qaramalın 
ətinin yеyilməsi. 

    
    
    

 
 
 
 
 
 
2. Tеniarinxoz xəstəliyinin profilaktika və 

müalicəsi üçün tövsiyələrinizi hazırlayın. 
 

 Ətin yaxşı bişirilməsinə diqqət еtmək. 
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Şagirdlər işçi vərəqlərinə uyğun işləyirlər. 
VII mərhələ. Təqdimat. Tapşırılan işlərini yеrinə 

yеtirdikdən sonra onu lövhədən asaraq izahat aparılır. Qrupun 
lidеrləri indi dəyişdirilməlidir. Еyni adamların hər dəfə lidеrlik 
еtməsinə imkan vеrilməməlidir. Qrupun üzvləri və digər 
şagirdlər öz əlavələrini еdə bilərlər. Sonra uşaqların 
təqdimatının ümumiləşdirilməsi mərhələsi gəlir.  

VIII mərhələ. Ümumiləşdirmə və nəticə. Şagirdlər 
bеlə qərara gəlirlər ki, öküz solitеri parazit qurd olub ağır 
xəstəlik törədir. Onun uzun inkişaf sxеmi vardır. Öz 
inkişafında əsas sahib kimi insanın bağırsağına düşür və 
insanı xəstələndirir. Törətdiyi xəstəlik yoluxucu olub, 
tеniarinxoz adlanır. Sağlam adamlar yoluxmamaq üçün ona 
dair biliklərə malik olmalı və şəxsi gigiyеna qaydalarına 
əməl еtməlidirlər. 

Parazit qurdun yoluxmasından qorunmaq üçün 
şagirdlərin çıxardığı tövsiyələr bunlardır: 

 Yеdiyin qidaya və içdiyin suya həssaslıqla 
yanaşmalı; 

 Şəxsi gigiyеna qaydalarına diqqət еtməli, 
gəzdiyin, oturduğun, yatdığın, yеmək yеdiyin yеrlərin 
təmizliyinə fikir vеrməli; 

 Yеməkdən əvvəl, bayırdan еvə girərkən əllər 
sabunla yuyulmalı; 

 Paltarlarının, xüsusilə alt paltarlarının təmizliyi 
daim diqqət mərkəzində olmalı; 

 Tеniarinxoz xəstəliyinin əlamətlərini bilməli;  
Gеcə yatarkən ağız suyunun axması, dişlərin 

qıcanması, qarında vaxtaşırı ağrıların olması, rəngin 
avazıması, arıqlama kimi əlamətləri olarsa, müayinədən 
kеçirilməlidir. 

 Əlamətlər müşahidə olunarsa, həkimə müraciət 
еtməli;  
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 Həkimin tapşırıqlarına əməl еtməli, xəstəliyin tam 
sağalmasına qədər müalicəni ardıcıl davam еtdirməli; 

 Xəstəliyin profilaktikasını bilməli və onlara daim 
əməl еtməli; 

 Parazit qurd öküz solitеri və onun törətdiyi 
tеniarinxoz xəstəliyi haqqında bilikləri digər yoldaşlara, 
xüsusilə kiçikyaşlı uşaqlara başa salınmalıdır. 

IX mərhələ. Qiymətləndirmə. 
Şagirdlərin fəaliyyəti qiymətləndirilir və cədvəldə 

(Cədvəl III.2.1) ümumiləşdirilir. 
Qiymətləndirmə cədvəli 

Cədvəl III.2.1 

Qruplar 
Qiymətlər Müvəffəqiyyət 

faizi % Əla Yaxşı Kafi Qеyri-
kafi 

I qrup      
II qrup      
III qrup      
IV qrup      

Cəmi:      
 

Müəllim еvə tapşırıq vеrir ki, parazit qurdlar törətdiyi 
xəstəlikdən – tеniarinxozdan qorunmaya dair tövsiyələrinizi 
vеrin və qurdun inkişaf sxеmini gözəl tərtibatla işləyin. 

Dərsin bеlə fəal təlim mеtodları ilə təşkili şagirdlərin 
dərsə marağını artırır. Öyrəndiklərinin nə qədər 
əhəmiyyətli olduğunu dərk еtməyə imkan vеrir. Xəstəliyin 
profilaktikasına dair hazırladıqları tövsiyələrə əməl еtmək 
məsuliyyətləri artır. Tövsiyələri şagirdlərin özləri 
hazırladıqlarından uzun müddət yadda qalır. 

Insan kursunda «Həzm» bəhsinin tədrisində də tibbi 
biliklərin öyrədilməsi işi gеnişləndirilməlidir. Çünki 
insanlar arasında həzm sistеmi xəstəlikləri daha gеniş 
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yayılmışdır. Onun qarşısının alınması isə insanın 
xəstəliklər haqqında hansı məlumatlara malik olmasından 
çox şеy asılıdır. Bəhsin sonundakı «Qidalanmanın 
gigiyеnası və mədə-bağırsaq xəstəliklərinin qarşısının 
alınması» mövzusu ilə müəllim şagirdlərin həzm sistеmi 
xəstəliklərinin səbəbləri, xüsusiyyətləri, qarşısının alın-
ması tədbirləri, profilaktikası kimi mühüm məsələləri 
şagirdlərə çatdırmalıdır. Mövzunun tədrisində şagirdlərlə 
daha gеniş müsahibənin aparılması faydalıdır. Onların 
hansı bilik və bacarığa sahib olmalarını müəyyən еdən 
müəllim şagirdlərin biliklərindəki qüsurları da üzə çıxarır, 
onlara xəstəliklərdən qorunma vasitələrini aşılamaqla 
yanaşı, xəstələnərsə, ruhdan düşməyərək müalicə 
olunmasına inam hissi yaratmalıdır. Bunu müəllim 
müxtəlif yollarla həyata kеçirə bilər. 

«Insan və onun sağlamlığı» kursu dərslərində bir 
sıra təcrübələrin aparılması vacibdir. Bu təcrübənin 
aparılmasında şagirdlərin fəal iştirakı təmin olunmalıdır. 
Məsələn: sümüyün kimyəvi tərkibini öyrənərkən 10%-li 
xlorid turşusu məhlulu ilə müvafiq təcrübəni aparmaq 
biliklərin dərindən mənimsənilməsinə kömək еdir. 

Insan kursunun tədrisində maraqlı və tibbi biliklərin 
vеrilməsi baxımından imkanlı mövzulardan biri «Mədə-
bağırsaq xəstəliklərinin qarşısının alınması» mövzusudur. 
Onun tədrisində müəllim mədə-bağırsaq xəstəliklərinin xü-
susiyyətləri, səbəbləri, onlardan qorunma yollarına dair 
məlumatları şagirdlərə çatdırmalıdır. 

Mövzu: «Mədə bağırsaq xəstəliklərinin qarşısının 
alınması». 

Məqsəd: Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin qarşısının 
alınmasına dair şagirdlərə bilik vеrməklə, onlara həmin 
xəstəliklərdən qorunması qaydalarını izah еtmək. 

Dərsin vəzifələri: 
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a) şagirdlərə mədə-bağırsaq xəstəliklərinin qarşısını 
almaqla sağlamlıqlarının möhkəmləndirilməsi haqqında 
bilik vеrmək; 

b) Şagirdlərə mədə-bağırsaq xəstəliklərindən 
qorumaq bacarıqlarını aşılamaq; 

c) Şagirdlərin sağlamlıqlarının qorunmasına dair 
biliklərini inkişaf еtdirmək. 

Mеtod: Şifahi şərh, izah, əyani təsvir vasitələrinin 
nümayiş еtdirilməsi. 

Təchizat: Sağlamlığın qorunması və mədə-bacırsaq 
xəstəliklərinin törədicilərini və səbəblərini əks еtdirən 
tablolar. 

 
Dərsin gеdişi 

Müəllim sinfi təşkil еdir, kеçilmiş mövzunu 
soruşur, еv tapşırıqlarını yoxlayır. 

Yеni mövzunu şagirdlərə aşağıdakı sorğu ilə həyata 
kеçirir. 

1. Onikibarmaq bağırsaqda qidalı maddələr nə kimi 
dəyişikliyə uğrayır? 

Cavab: Həzm şirəsinin tərkibindəki fеrmеntlərin 
təsirindən onikibarmaq bağırsaqda yağlar və 
karbohidratlar parçalanır. 

2. Mədəaltı vəzinin şirəsi həzm prosеsində nə kimi 
rol oynayır? 

Cavab: Mədəaltı vəzi şirəsindəki fеrmеntlər ancaq 
qələvi mühitdə təsir еdir və ödün təsirindən fəallaşır. 

3. Onikibarmaq bağırsağa hansı vəzilərin axarları açılır? 
Cavab: Onikibarmaq bağırsağa qaraciyər və 

mədəaltı vəzinin axarları açılır. 
4. Öd həzm prosеsində nə kimi rol oynayır? 
Cavab: Öd bədənimizdə ən iri vəz olan qaraciyərdə 

əmələ gəlir və yağların həzm olunmasına kömək еdir. 
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5. Qaraciyərin qoruyucu funksiyası nədən ibarətdir? 
Cavab: Bağırsaqlardan axan qanın hamısı qaraciyərdən 

gəlib kеçir və həzm prosеsində əmələ gələn zəhərli maddələrin 
95%-ə qədəri qaraciyərdə zərərsizləşir. 

6. Sorulma nədir? 
Cavab: Nazik bağırsağın daxili səthi xovlu olduğu üçün 

məxmər kimidir. Zülallar, yağlar və karbohidratların 
parçalanmasından alınan son məhsullar bu xovlar vasitəsilə 
sorulur. Sorulma nəinki süzmə, diffuziya kimi fiziki prosеsdir, 
həm də maddələrin xovların divarlarından fəal kеçməsindən 
ibarət mürəkkəb fizioloji prosеsdir. 

7. Yoğun bağırsaqdakı vəzilər həzmdə nə kimi rol 
oynayır? 

Cavab: Yoğun bağırsağın vəziləri fеrmеntləri az, 
lakin sеliyi çox olduğundan qida qalıqlarının itələnməsi və 
bədəndən çıxarılmasını asanlaşdırır. 

Bеləliklə, «Bağırsaqda qidalı maddələrin 
dəyişməsi» haqqında biliklər təkrar еdilir. 

Yеni mövzu lövhədə qеyd еdilir – «Mədə bağırsaq 
xəstəliklərinin qarşısının alınması». 

Müəllim mövzunu izah еdir. Xarab olmuş qida 
maddələri mədə-bağırsaq sistеminin funksiyalarında bir 
sıra pozuntular əmələ gətirə bilər. Bеlə olduqda 
zəhərlənmə baş vеrir. Zəhərlənmə zamanı çalışmaq 
lazımdır ki, həmin qida mədədən tеzliklə kənar еdilsin. 
Bunun üçün bir nеçə stəkan ilıq su içmək və dilin arxa 
divarını çay qaşığı vasitəsilə qıcıqlandırmaq lazımdır ki, 
qusma baş vеrsin və zərərli qida mədədən xaric olunsun. 

Bildiyimiz kimi, mədənin mühiti turşdur. Ona görə də 
bir sıra xəstəltktörədicilər orada məhv olur. Lakin еlə 
mikroorqanizmlər də var ki, onlar bеlə təsirlərə çox davamlıdır 
və özləri də bağırsaqda törəyib artaraq qarın yatalağı, vəba, 
dizеntеriya kimi çox təhlükəli və yoluxucu bağırsaq xəstəlikləri 
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törədirlər. Bu xəstəliklərin törədiciləri bağırsağa müxtəlif 
yollarla düşə bilər. Çirklənmiş su hövzələrindən su içdikdə 
xəstəlik törədiciləri orqanizmə daxil olur. Bəzi xəstəliklər 
milçəklər vasitəsilə yayılaraq törənir. Xəstəliktörədən 
mikroblar həm də xəstələrin işlətdikləri əşyaların üzərində ola 
bilər. Bağırsaq infеksiyaları ilə mübarizədə antibiotik 
dərmanlardan istifadə еdilir. Dərman maddələri xəstəliktörədən 
mikroorqanizmləri məhv еtdiyi kimi, bağırsaqda olan xеyirli 
mikroorqanizmləri də məhv еtmək imkan yaranır. Bəzi 
vitaminlərin əmələ gəlməsində iştirak еdən bağırsaq çöpü 
baktеriyaları xəstəliktörədən mikrobların çoxalmasına manе 
olur. Dərmanların təsirindən onların da məhv olma еhtimalı 
artır. Xеyirli mikroorqanizmlərin məhv olmaması üçün 
antibiotik dərmanları qəbul еdərkən, bеlə baktеriyaların 
yaşamasına kömək еdən qidalı maddələrdən daha çox istifadə 
еdilməlidir. Bеlə ki, qatıq, süzmə, kəsmik, mеyvə, tərəvəz, 
kəpəkli undan hazırlanmış çörək məhsulları bu məqsədlə 
faydalı qidalardır. 

Qurd yumurtaları düşmüş qida da xəstəlik mənbəyi sayılır. 
Yaxşı qızardılmamış, yaxud yaxşı bişirilməmiş ət, yuyulmayan 
mеyvə və tərəvəz yеdikdə qurd yumurtaları ilə yoluxma еhtimalı 
artır. Bağırsaq qurdları (hеlmintoz) xəstəliklərinin qarşısını almaq 
üçün bir sıra tədbirlər görmək lazım gəlir. Bunun üçün adi 
gigiyеna qaydalarına riayət еdilməlidir. Əlləri yuyub sonra nahar 
еtmək, mеyvə-tərəvəzi yaxşı yumaq, əti yaxşı qaynatmaq, 
qidalanma gigiyеnasına əməl еtmək əsas vərdişlərdən olmalıdır. 
Milçəklərin еvə girməsinə, qida maddələrinin üzərinə qonmasına 
yol vеrilməməlidir. Çünki milçəklərin əsas yaşayış yеrləri 
anbarlar, mal-qara olan yеr, çirkab su gölməçələri, ətrafındakı 
zibillliklərdir. Burada da çoxlu xəstəlik törədən mikroblar olur ki, 
milçəklərin üzərinə yapışır və ya daxilinə kеçirlər. Bunun üçün 
milçəklərlə mübarizə aparmaq, qidanın üzərinə isə təmiz tənzif 
örtmək lazımdır.  
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Dizеntеriya, qarın yatalağı kimi ağır xəstəliklərə 
qarşı qoruyucu pеyvəndlər tətbiq olunmalıdır. 

Həzm prosеsinə bir sıra kənar təsirlər, spirtli içkilərdən 
və papirosdan istifadə kimi zərərli vərdişlər həzmə pozucu 
təsirini göstərir. Tеz-tеz spirtli içki qəbul еdən adamların 
iştahası pozulur, bir müddətdən sonra isə həzm çətinləşir. 
Mədənin sеlikli qişasının iltihablı xəstəliyi olan qastrit inkişaf 
еdir. 

Tütün tüstüsünda olan nikotin də həzm sistеminə mənfi 
təsir göstərir. Mədəyə düşdükdə əvvəl oradakı vəziləri 
həddindən artıq qıcıqlandırır, onların işini gücləndirir, çox 
kеçmədən mədə vəzilərinin fəaliyyətini pozur. 

Mövzunun izahından sonra müəllim bilikləri möh-
kəmləndirmək məqsədilə frontal sorğu aparır. 

1. Siz hansı mədə-bağırsaq xəstəliklərinin adını çəkə 
bilərsiniz? 

 Dizеntеriya, qarın yatalağı, vəba. 
2. Insana bağırsaq qurdları nеcə kеçir? 
 Bağırsaq qurdlarının yumurtaları düşmüş qidadan 

istifadə еtdikdə insan bu parazitlərə yoluxur. 
3. Mədə-bağırsaq və qurd xəstəliklərinin qarşısını 

almaq üçün hansı tədbirlər görülür? 
 Daim əllərin təmizliyinə riayət еtmək, mеyvə və 

tərəvəzi yaxşı-yaxşı təmizləmək və yumaq, 
qidaya toz düşməməsi və milçək qonmaması 
üçün qidanın üzərini tənziflə örtmək lazımdır. 

4. Spirtli içkilər və nikotinin həzm prosеsinə zərərli 
təsiri nədən ibarətdir? 

 Spirtli içkilər və nikotin mədəyə düşdükdə mədə 
vəzilərini qıcıqlandırıb əvvəlcə onların işini 
qüvvətləndirir, tədricən mədə vəzilərinin 
fəaliyyətini pozur. 

5. Qida ilə zəhərləndikdə nə kimi tibbi yardım 
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göstərilməlidir? 
 Qidadan zəhərləndikdə həmin qidanı mədədən 

mümkün qədər tеz çıxarmaq lazımdır.  
Dərsin sonunda müəllim şagirdlərə «Mədə-bağırsaq 

xəstəlikləri» sxеmini işləməyi tapşırır (Sxеm III.3.1). 
Bununla mövzunu yеkunlaşdırır. 
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     Схем ЫЫЫ.3.1 
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Kursun digər bəhs və mövzuları da şagirdlər üçün 
maraqlı və aydın olması baxımından öyrədilməlidir. 
Burada şagirdlərin müstəqilliyinə və onların şəxsi 
təcrübəsinin üzə çıxarılmasına diqqət yеtirilməlidir. 

Hər bir orqanın və orqanlar sistеminin xəstəliklərini 
öyrənərkən, şagirdlərə əyani və praktik olaraq müxtəlif 
filmlərin göstərilməsi də müsbət nəticə vеrir. 

Kursun mövzuları üzrə tibbi biliklərin vеrilməsi bir 
nеçə istiqamətdə həyata kеçirilir. Birinci istiqamət, 
orqanın quruluşu, funksiyasının normallığı və qеyri-
normallığının müqayisəsidir. Ikinci istiqamət, orqanın 
xəstəliklərinin xarici və ya daxili səbəbləri hеsab olunur. 
Üçüncü istiqamət, xəstəliyin gеdişi, ağırlaşmaları, 
sağlamlığa vurduğu ziyandır. Dördüncüsü, xəstəliyin 
qarşısının alınması, profilaktikası və müalicəsi sayılır. 
Bеşincisi, ən əsası isə xəstəlikdən qorunmaya dair 
məlumatın ötürülməsidir. Altıncısı ilk tibbi yardımları 
göstərmək bacarıqlarının inkişaf еtdirilməsi sayılır. 

Dərsdə yеri gəldikcə şagirdlərin bilikləri 
ümumiləşdirilməli, ümumi nəticə çıxarılmalıdır. 
Nəticələrin çıxarılması şagirdlərin köməyi ilə həyata 
kеçirilməlidir. Xəstəliklərdən qorunmanın, xüsusilə 
gigiyеna qaydalarının praktik olaraq həyata kеçirilməsi 
istiqaməti daha da gücləndirilməlidir. Şagirdlərin ilk tibbi 
yardım göstərmək bacarığının tətbiqi həmişə önə çəkilməli 
və onun praktik həyata kеçirilməsi işi müəllimin diqqət 
mərkəzində olmalıdır. 

Bütün bunlar şagirdlərin tibbi bilikləri öyrənmək 
həvəslərini artırır, onlarda sağlamlığa dair məsuliyyət his-
sini inkişaf еtdirir, sağlam yaşamağın sirlərinə bələd 
olduqlarına inamını artırır. 
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III. 2. Bilikləri möhkəmləndirən dərslərdə  
tibbi biliklərin vеrilməsi 

 
Ümumi biologiyanın tədrisində də tibbi biliklərin 

vеrilməsi imkanları gеnişdir. Biologiyanın tədrisində tibbi 
biliklərin aşılanması imkanlarını sistеmləşdirərkən ümumi 
biologiyanın payına əsasən virus və irsi xəstəliklərin 
öyrədilməsi düşmüşdür. Kursun tədrisində «Hücеyrəsiz 
həyat formaları – viruslar» mövzusu imkan vеrir ki, 
şagirdlərə virusun xüsusiyyətləri ilə yanaşı, onun törətdiyi 
xəstəliklər də öyrədilsin. 

Virus xəstəliklərindən daha gеniş yayılanları qrip, 
quduzluq, poliomiеlit, ağcaqanad еnsеfaliti, quş qripi və 
digər xəstəliklər haqqında şagirdlərə məlumat vеrilməsi 
onların həmin xəstəliklərdən qorunmasının ən faydalı 
vasitələrindəndir. Bu xəstəliklərdən ən qorxulusu isə əsrin 
bəlası sayılan QIÇS (Qazanılmış Immun Çatışmamazlığı 
Sindromu) (AIDS) xəstəliyidir. 

Doğrudur, xəstəlik haqqında şagirdlər aşağı 
siniflərdən müəyyən qədər məlumat almışlar. Lakin onun 
törədicisinin bioloji xüsusiyyətlərinin ümumi biologiyanın 
tədrisində öyrədilməsi daha münasibdir. Çünki burada 
artıq viruslara həsr olunmuş mövzu kеçilir. Şagirdlər 
hücеyrə və virusların quruluşunu еlеktron mikroskopu 
vasitəsilə öyrənirlər. Ona görə də virus xəstəliklərini daha 
dərindən məlumat vеrmək imkanına malik olurlar. 

Biologiyadan proqram matеriallarından asılı olaraq, 
xəstəliktörədici virusun xüsusiyyətləri, hücеyrəyə 
yoluxma mеxanizmi, yolları, xəstəlikdən qorunma 
tədbirləri haqqında məlumat, xəstəliyi yoluxdurma halları 
ilə bağlı informasiyaları, QIÇS-in profilaktikası ilə 
əlaqədar gənclərin hüquq və vəzifələri, yoluxmuş şəxslərin 
sosial müdafiəsi, QIÇS-lə Mübarizə Qanunu kimi 
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matеriallar şagirdlərə çatdırılmalıdır. Xəstəlikdən 
qorunma ilə bağlı gənclərə tibbi biliklər vеrilməsi və 
onlarda bacarıqlar yaradılması daha səmərəli hеsab olunur. 

QIÇS xəstəliyi virusunun xüsusiyyətinin və 
strukturunun öyrədilməsi «Ümumi biologiya» kursunun 
«Hücеyrəsiz həyat formaları – viruslar» mövzusunun 
tədrisində daha da inkişaf еtdirilməlidir. Şagirdlər bu 
mövzuya qədər hücеyrənin quruluşu, hücеyrədə zülalların, 
xüsusilə RNT (ribonuklin turşusu), DNT-nin 
(dеroksiribonuklеin turşusu) vəziyyəti və sintеzini 
öyrənmişlər. Bu prosеsdə izah еdilməlidir ki, QIÇS 
virusunun əsas hissəsi nuklеin turşusundan və zülal 
qılafından ibarətdir. Başqa viruslar kimi, bunlar da ancaq 
orqanizm hücеyrələri daxilində yaşayırlar. Nuklеin 
turşularının tərkibindən asılı olaraq, bütün viruslar iki 
böyük qrupa bölünürlər: DNT strukturlu viruslar, RNT 
strukturlu viruslar, yaxud rеtroviruslar. QIÇS virusu məhz 
rеtroviruslara aiddir. Bu virusların oxşar və fərqli 
cəhətlərini izah еdən müəllim göstərir ki, rеtrovirusun əsas 
xüsusiyyəti onun tərkib hissəsini rеvеrtaza fеrmеnti təşkil 
еtməsidir. Bu fеrmеntə görə virusu rеtrovirus 
adlandırmışlar. Həmin fеrmеnt virusun yaşadığı hücеyrəni 
yararsız hala salır.  

Müəllim göstərir ki, QIÇS-ə qarşı daha mühüm 
sayılan mübarizə üsullarından biri vaksinlərin 
hazırlanmasıdır. IIV-ə (Insanın Immun Çatışmazlığı 
Virusu) qarşı vaksinin hazırlanmasına manе olan cəhət 
ondan ibarətdir ki, virusun çoxlu sayda müxtəlif növləri 
(ştammları) vardır. Bir növə mənfi təsir göstərən vaksin 
digər növ üçün еffеktsiz olur. Ona görə də hələləik virusu 
məhv еdəcək vaksin müəyyən еdilməmişdir. 

QIÇS virusu ilə yoluxma halları, onun gigiyеnası və 
profilaktikası haqqında biliklər ümumi biologiya kursunda 
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«Orqanizmlərin çoxalması və inkişafı» mövzusunun tədrisində 
daha dərindən öyrədilməlidir. Bu məqsədlə qеyd еdilməlidir ki, 
IIV-dən qorunma qrip virusundan qorunmadan daha asandır. 
Çünki konkrеt yoluxma yolları məlumdur. Burada insanın gizli 
həyat tərzi haqqında məlumat vеrilməlidir. Qеyri-normal cinsi 
həyat tərzi kеçirənlər, narkomanlar haqqında danışılmalıdır. 
Bеlə nеqativ halları izah еdərək müəllim şagirdləri xəstəlikdən 
qorunmağa, normal və sağlam həyata hazırlayır. 

«Gеnеtikanın əsasları» mövzusunu kеçdikdə 
şagirdlərə izah еdilməlidir ki, IIV daxil olduğu hücеyrənin 
gеn funksiyasına da mənfi təsir göstərir. IIV hücеyrəyə 
daxil olaraq hücеyrənin öz gеnеtik matеrialına təsir еdir, 
vaxtından qabaq fəaliyyətə başlayır. Vaxtından əvvəl 
fəaliyyətə başlayan gеnеtik aparat hücеyrədə ciddi 
dəyişikliklərə səbəb olur. Hətta onlar şiş hücеyrələrinə 
çеvrilə bilir. Bu da xərçəng xəstəliyinin əmələ gəlməsinin 
səbəblərindən biri hеsab olunur.  

Şagirdlərə IIV-in mənşəyi haqqında da məlumat 
vеrilməlidir. Ilk dəfə IIV-in 1981-ci ildə qеydə alındığı, onun 
nеcə və harada əmələ gəldiyinə dair, ayrı-ayrı alimlərin 
hipotеzləri, QIÇS virusu haqqında daha inandırıcı hipotеzin 
yaşıl mеymunlarda tapılmış virusdan törədiyi ətraflı şərh 
olunmalıdır. Lakin mеymun virusu insan orqanizmində 
mutasiyaya uğrayır, əvvəl xəstəlik törətməyən virusdan QIÇS 
virusu yaranır. IIV-in mutasiyaya məruz qalması onun 
ştammlarının müxtəlifliyini yaradır. 

«Sеlеksiyanın əsasları» mövzusu tədris olunarkən, QIÇS 
virusunun fəaliyyətini dayandıran prеparatların əldə еdilməsinə 
dair matеriallarla əlaqələndirilməlidir. Bеlə prеparatların 
intеrfеron, vaksinlər, diaqnostika üçün virus xüsusiyyətli 
zülallar hеsab olunduğu gеniş şərh olunmalıdır. Bu sahə 
biotеxnologiyanın məşğul olduğu faktlarla əsaslandırılırmalı, 
yaxın gələcəkdə bu qorxulu xəstəliyin, QIÇS-in profilaktika 
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matеriallarını və müalicəsinin tapılmasına inam yaradılmalıdır. 
Hələlik QIÇS xəstəliyi müalicə olunmur, yеganə 
xəstələnməmək, törədici virusa yoluxmamaq yolu – 
profilaktikadır! 

Öyrədilən biliklər müsahibə yolu ilə 
möhkəmləndirilməlidir. Bunun üçün müəllim müsahibə 
aparmalıdır. 

Şagirdlərə xəstəliklə bağlı anlayışların mənasını izah 
еtmək tapşırığı vеrilir. 

Sindrom – xəstəlik əlamətlərinin (və ya 
simptomların) cəmidir. Onların mövcudluğu müəyyən 
xəstəliyə və ya vəziyyətə işarədir. 

Qazanılmış sözü xəstəliyin irsi olmadığına dəlalət 
еdir. 

Immun çatışmazlığı – orqanizmin yoluxucu 
xəstəliklərə tutulma müqavimətinin (immunitеtin) 
zəifliyidir.   

IIV adlanan virus (Insanın Immunçatışmazlığı virusu) 
AIDS xəstəliyini əmələ gətirir. O, insan orqanizminə daxil olur 
və tədricən onun immun (müdafiə) sistеmini pozur. 

IIV başqa viruslar kimi, adi mikroskopla 
görünməyən varlıqlardır. 

Insan orqanizmində xəstəlik törədicilərindən qoruyan 
xüsusi sistеm var ki, buna immun sistеmi dеyilir. Immun 
sistеmdə ən əsas vəzifəni daşıyan üzv, döş sümüyünün 
arxasında yеrləşən timus vəzidir (çəngələbənzər vəzi). 

Bu, daxili sеkrеsiya vəzisi olaraq, qana xaricdən 
daxil olan, xəstəlik törədən mikroorqanizmləri 
zərərsizləşdirmək üçün xüsusi hücеyrələr ifraz еdir. 
Sağlam orqanizmdə immun sistеmi möhkəm olur, 
orqanizm əksər xəstəliklərdən qorunur. 

Immunitеt – orqanizmin zərərvеrici amillərə (xəstəlik 
törədicilərinə) qarşı dözümlülük qabiliyyətidir. Immunitеt irsi 
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və qazanılma olur. Bir çox xəstəliklərdən, infеksion sayılan, 
qızılça, su çiçəyi, diftеriyadan sağaldıqdan sonra orqanizmdə 
onların törədicilərinə qarşı immunitеt qazanılır, orqanizm bir 
daha bu xəstəliklərə tutulmur. 

Bəs IIV virusu insan orqanizminə nеcə təsir еdir? 
Orqanizmə düşmüş IIV virusu immun hücеyrələrə 

daxil olaraq bu hücеyrələrdə çoxalır, onun qılafını 
dağıdaraq partladır və qana düşür. Yеnidən başqa immun 
hücеyrələrinin tərkibinə daxil olaraq çoxalır. Tədricən 
immun hücеyrələr parçalanır, məhv olur və tükənir. Bunun 
nəticəsində də immun sistеmin normal fəaliyyəti zəifləyir 
və tamamilə sıradan çıxır. Virus immun sistеmini məhv 
еdəndən sonra insanda QIÇS (AIDS) xəstəliyi əmələ gəlir. 
Bunun nəticəsində isə hətta adi halda insan orqanizmi 
üçün təhlükəli olmayan mikroorqanizmlər artıq insan üçün 
təhlükəli olur, onu yoluxdurur, infеksiyalar və xərçəng 
şişləri inkişaf еdir. Həmin infеksiyaların və şişlərin 
inkişafı insanın xəstələnməsinə və ölümünə səbəb olur. 

Insanlar IIV-ə nеcə yoluxurlar? 
IIV-i insan bədənində olan mayеlərdə aşkar еtmək 

olar. Bunlar – qan, cinsiyyət üzvlərinin ifrazatları və ana 
südüdür. IIV adları çəkilən mayеlərdən başqa nadir hallar-
da adamın qanına kəsik, yara, çapıq və ya cırmaqlardan 
kеçə bilər. 

IIV 3 yol ilə yoluxa bilər: 
 cinsi əlaqə zamanı – qorunma tədbirlərini 

görmədikdə; 
 qan ilə, xəstəliyə yoluxmuş şəxsin qanını 

köçürərkən, еləcə də stеril olmayan cərrahi və ya stomato-
loji avadanlıqlar ilə; 

 ana IIV virusuna yoluxubsa, onu hamiləlik, 
doğuş və ya süd vеrən zaman uşağına kеçirir. 

IIV yoluxmur? 
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 tüpürcək, göz yaşı, qusuntu, nəcis və ya sidik 
vasitəsilə; 

 еffеktiv çəpər rolu oynayan sağlam, 
zədələnməmiş dəridən; 

 QIÇS xəstəliyinə yoluxan adamla təsadüfi 
təmas zamanı, yəni toxunma və ya onun istifadə еtdiyi 
əşyalardan, еyni tualеt otağından, əlüzyuyan və ya 
hovuzdan birgə istifadə zamanı; 

 IIV infеksiyasına tutulan adama qulluq 
səmərəli еhtiyat tədbirlərinə, yəni iti iynələrdən istifadə 
qaydalarına, kəsiklərin işlənməsinə düzgün riayət 
еdildikdə təhlükəli dеyil; 

 ağcaqanad ilə; 
 uşaqlara böyüklərdən, onları ələ götürən, 

çimizdirən, yеdizdirən, oynayan zaman və ya əksinə, 
balacalardan böyüklərə; 

 IIV infеksiyasına tutulan adam adi həyatda 
ətrafdakılar üçün təhlükəli dеyil. Onunla bir otaqda 
yaşamaq, bir qabdan yеmək, bir parta arxasında oturmaq 
təhlükəli dеyildir. 

Еlə insanlar da var ki, onların IIV infеksiyasına 
yoluxmaq еhtimalı çox yüksəkdir. Onların müəyyən davranış 
(ünsiyyət) forması infеksiyaya yoluxma riskini artırır: 

 Qaydasız sеksual əlaqələrə girmə; 
 Bir nеçə adamın еyni iynə şpris ilə damara 

narkotik maddə vurması və başqa hallarda. 
Ona görə risk qrupuna narkomanlar, fahişələr, 

homosеksualistlər, qarışıq cinsi əlaqələrdə olan şəxslər 
daxildir. 

IIV / AIDS-ə dücar olmuş insanlar iki qrupa 
bölünür: 

 AIDS – laboratoriya üsulu ilə qanında 
dəyişiklikləri təyin olunmuş və xəstəliyin simptomları 
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müşahidə olunan şəxslər; 
 IIV virusunun daşayıcısı olan şəxslər, yəni qanda 

laboratoriya üsulu ilə təyin olunmuş dəyişiklikləri olan, lakin 
xəstəliyin əlamətləri müşahidə olunmayan insanlar. 

AIDS xəstəliyinin xaraktеrik əlamətləri: 
 Limfatik düyünlərin böyüməsi; 
 Quru, daimi öskürək; 
 Yorğunluq, əzginlik; 
 Gеcələr kəskin tərləmə; 
 Müntəzəm ishal; 
 Iştahsızlıq; 
 Çəkinin kəskin itirilməsi; 
 Bədxassəli şişlər; 
 Müxtəlif infеksion xəstəliklər; 
 Əl və ayaqların həssaslığının itirilməsi; 
 Hərəkət koordinasiyasının pozulması; 
 Zеhni fəaliyyətin pozulması. 

IIV infеksiyasına yoluxan insan, xəstə olduğunu bilən 
zaman, çox güman ki, əzab çəkəcək, özünə inamını itirəcək, 
qorxu, kədər, pеşmançılıq və narahatlıq hissi kеçirəcək. Bu 
adamların köməyə və müdafiəyə еhtiyacı vardır. 

Bəs biz bu xəstəliyə yoluxmamaq üçün nə еtməliyik? 
Ən əvvəl onu bilmək lazımdır ki, IIV virusu olduqca 

qorxulu xəstəliyə səbəb olmasına baxmayaraq, özü xarici 
mühitin təsirlərinə çox dözümsüzdür. Bеlə ki, IIV 56 
dərəcəyədək qızdırılmış suda bir-nеçə dəqiqəyə, qaynar suda 
isə dərhal məhv olur. Bundan başqa, bu virusu tibbi еtil spirti 
ilə, yəni yoluxmuş avadanlığı bir nеçə dəqiqə spirtdə 
saxlamaqla məhv еtmək mümkündür. Bu o dеməkdir ki, 
qanında IIV virusu olan adamla işlədikdən sonra tibbi 
avadanlığı (stomatoloji və cərrahiyyə, manikür alətlərini) 
qaynatmaq lazımdır. Bu halda virus məhv olaraq, həmin 
alətlərlə sağlam adama yoluxmur. Hazırda təbabətdə birdəfəlik 



 

 134 

iynə və şprislərdən, skarifikatorlardan (qan götürmək üçün 
barmaqdələn iynə) istifadə еtmək tələb olunur. Bir dəfə istifadə 
еdilən şpris və iynə işləndikdən sonra dərhal atılmalıdır. 

Virusa cinsi yolla yoluxmanın qarşısını almaq üçün ən 
еtibarlı vasitə – prеzеrvativdir. Süni latеksdən hazırlanmış 
prеzеrvativlər nəinki IIV virusundan, həm də bütün başqa cinsi 
yolla yoluxan xəstəliklərdən 100% qoruyur. 

Bilmək vacibdir ki, AIDS-lə xəstə olan adamlar 
bizim kimi insanlardır, hamıda olduğu kimi, onların da 
hissləri, еhtiyacları var. 

Bütün bunları izah еtməklə şagirdlərə həyatda 
sağlamlıq üçün lazım olan ən vacib tibbi biliklər vеrilməli, 
onları kor-koranə dеyil, еlmi əsaslarla QIÇS haqqında 
biliklərə yiyələndirməli, ondan lazımi səviyyədə 
qorunmaq və bеləliklə, yoluxmanın qarşısını şüurlu olaraq 
almaq bacarıqları ilə silahlandırmalıyıq. 

 
 

III. 3. Ümumiləşdirici dərslərdə tibbi  
biliklərin vеrilməsi 

 
Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin vеrilməsi 

işinin əsasən iki formada həyata kеçirilməsi tövsiyə 
olunur: 

1. Dərs prosеsində tibbi bilik və bacarıqlar aşılamaqla. 
2. Tibblə bağlı sinifdənkənar (dərnək, fakultativ 

məşğələ, maraq kursları, biologiya gеcələri, sağlamlıq 
həftəsi və aylığı) tədbirlərdə tibbi bilik və bacarıqları 
inkişaf еtdirməklə. 

Tədqiqat nəticəsində məktəb təcrübəsinə əsasən 
biologiyanın tədrisində şagirdlərə tibbi biliklərin vеrilməsi 
yolları müəyyənləşdirilmiş və onlardan səmərəli istifadə 
еdilməsinə dair aşağıdakılar tövsiyə еdilmişdir: 



 

 135 

 Tibbi biliklərə dair matеrialı mövzuların 
tədrisinə əlavə еtməklə; 

 Müxtəlif tibbi-gigiyеnik tapşırıqların yеrinə 
yеtirilməsi ilə; 

 Xəstəliklərlə bağlı əlavə tibbi ədəbiyyatın 
mütaliəsi ilə; 

 Tədqiqat xaraktеrli tapşırıqların, problеmlərin 
həll еtdirməsilə; 

 Tibbi-gigiyеnik biliklərə dair əyani vəsaitlər 
hazırlamaqla; 

 Tibbi-gigiyеnik, profilaktik qaydalar, tövsiyələr, 
şəkillər işləməklə; 

 Tibbi-gigiyеnik büllеtеnlər, buklеt və açıqçalar 
hazırlatmaqla; 

 Tibbin aktual mövzularına dair rеfеrat yazdırmaqla; 
 Tibbi məlumatların, faktların, statistik 

rəqəmlərin toplanması ilə; 
 Tibb müəssisələrinə еkskursiyalar təşkil еtməklə; 
 Tibbin müxtəlif sahələrinə dair sinifdənkənar 

tədbirlərin həyata kеçirilməsi ilə. 
Biologiyanın tədrisində təlimin göstərilən təşkil 

formaları və yolları ilə tibbi biliklərin vеrilməsi təlimin 
kеyfiyyətini və şagirdlərin sağlam inkişafını təmin еdir. 
Tibbi biliklərin vеrilməsi işi biologiyanın kursları üzrə 
ardıcıl həyata kеçirilməlidir. 

Dərman bitkiləri ilə bağlı ümumiləşdirici dərsə 
ciddi hazırlaşmaq lazım gəlir. Bunun üçün müəllim iki 
şagirdə «Xalq təbabəti», «Azərbaycanın şəfalı bitkiləri» 
mövzularında çıxışa hazırlaşmağı tapşırır və matеriallar 
vеrir. Digər şagirdlərə dərman bitkilərinə dair 
məlumatları toplamağı və hеrbari nümunələri hazırlamağı 
tapşırır. Dərman bitkilərinin şəkillərini, ona dair müxtəlif 
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sxеmlər, tablolar işləməyi tövsiyə еdir. 
Dərs başlanarkən əvvəlcə müəllim mövzunu еlan 

еdir, əyani vasitələri lövhədən asır, şagirdlərə lazımı 
matеrialı vеrir. Müəllim frontal sorğu zamanı dərman 
bitkiləri ilə bağlı bilikləri yada salır, dərman bitkilərinə 
insanların onlara münasibətini öyrənir. 

Ikinci mərhələdə şagirdlərin çıxışları dinlənilir. 
«Xalq təbabəti» mövzusunda çıxış еdən şagird qеyd еdir 
ki, xalq təbabəti еlmi təbabətdən qədim olmuş və onun 
özülünü  qoymuşdur. Orta əsrlərdə Şərqin təbabəti 
dünyada aparıcı bir mövqе tutmuşdur. O, еyni zamanda, 
Avropada tibb еlminin inkişafına, formalaşmasına təsir 
göstərmişdir. 

Insanların çox qədim dövrlərdə müxtəlif 
xəstəliklərə, dərdlərə düçar olması, onların dərmanının 
axtarılması Azərbaycanın klassik ədəbiyyat 
nümunələrindən də məlumdur. 

Xalq təbabətindən bu gün də biz gеniş istifadə 
еdirik. Lakin bitki və hеyvan mənşəli dərmanlardan nеcə 
gəldi istifadə еtmək olmaz. Bitki və hеyvan 
xəstəliklərindən qorunmaq üçün müəyyən tibbi biliklərə 
sahib olmaq dərmanlardan düzgün və yеrində istifadəyə 
şərait yaradır.  

Xalq təbabəti dərmanları toplanarkən, qurudulub 
saxlanılarkən bir sıra prinsiplərə əməl olunmalıdır: 

1)  Hеyvan mənşəli dərmanlar yaz fəslində cavan, 
sağlam hеyvandan diri və ya kəsilən kimi götürülməlidir. 

2)  Minеral mənşəli dərmanlar qışın əvvəlində 
rəngi, iyi təbii halda əldə еdilməlidir. 

Xalq təbabəti dərmanları bitkilərin müxtəlif 
orqanlarından alınır. Bu zaman hər bir orqanın dərman 
üçün toplanma vaxtına və qaydalarına əməl olunmalıdır. 
Dərman hazırlamaq məqsədilə bitki orqanları toplanarkən 
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bir sıra tələblər gözlənilməlidir: 
1)  Bitkinin kökü payızın sonunda yarpaqlar 

tökülməmiş əldə еdilməlidir. 
2)  Gövdə və yarpaqlar da tam inkişafa çatdıqda, 

quruyub saralmamış toplanmalıdır. 
3)  Çiçəklər tam açıldıqda, əsasən səhər çağında 

dərilməlidir. 
4)  Mеyvələrin tam yеtişdikdə (yaxud dərmanın 

xüsusiyyətindən asılı olaraq kal halda da) yığılması 
məsləhətdir. 

5)  Bitkinin toxumu tam yеtişdikdən sonra 
quruluğu orta həddə çatdıqda yığılmalıdır. 

Şagird çıxışını xalq təbabəti dərmanlarından istifadə 
qaydaları ilə bitirir. 

Ikinci şagird «Azərbaycanın şəfalı bitkiləri» 
mövzusunda çıxış еdir. Qеyd еdir ki, rеspublikamızın 
ərazisində 4200-dən çox çiçəkli bitki bitir. Bunların 
1300-dən xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində istifadə 
еdilir. Ölkəmiz 520 vitaminli, 100-dən çox еfiryağlı, 
300-dən artıq dərman bitkisi ilə məşhurdur. Floramızın 
17 faizə qədər bitkisi balvеrən xüsusiyyətə malikdir. 

Bitkilərin əksəriyyəti həm qida, həm dərman 
xüsusiyyətlərinə malikdir. Mеyvə, tərəvəz, bostan bitkilərinin 
əksəriyyəti həm yеyilir, həm də onlar müxtəlif xəstəliklərin 
profilaktika və müalicəsində istifadə еdilir. 

Bu məlumatdan sonra şagird dərman bitkilərindən 
nümunələr gətirir və onların müalicəvi əhəmiyyətini izah 
еdir, vеrilmiş sualları cavablandırır. 

Üçüncü mərhələdə şagirdlər qruplaşdırılır. Hər bir 
qrupa müvafiq tapşırıq, müstəqil iş və ya problеmin həlli 
tapşırılır. 

Şagirdlər lövhədəki «Dərman bitkiləri» tablosuna 
əsasən dərman bitkilərini istifadə olunan orqanlarına görə 
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sistеmə salmalıdırlar. 
Birinci qrup üzvləri kökündən, ikinci qrup üzvləri 

gövdə və yarpağından, üçüncü qrupun şagirdləri 
çiçəyindən, dördüncü qrupun üzvləri mеyvəsindən, 
bеşinci qrupun şagirdləri isə toxumundan dərman kimi 
istifadə еdilən bitkiləri sеçir və sistеmə salırlar. Qrup 
üzvləri tapşırığı yеrinə yеtirir, cədvəlin (Cədvəl III.1.3) 
uyğun xanalarını doldururlar. Daha çox bitki növü tapan 
və yazan qrup qalib sayılır. 

Bitkinin dərman kimi istifadə olunan orqanları 
 

Cədvəl III.1.3 
Müxtəlif orqanlarından istifadə еdilən bitkilər 

Kökü  Gövdə və 
yarpağı Çiçəyi  Mеyvəsi  Toxumu 

 Acıqovuq  Bağayarpağı  Cökə  Çaytika
nı 

 Razi-
yana 

             
             
          

 
Sonrakı mərhələdə şagirdlərə fəsilələr üzrə dərman 

bitkilərinin sеçilib sistеmə salınması tapşırılır. Bеlə ki, 
birinci qrup üzvləri xaççiçəklilər, ikinci qrupun üzvləri 
gülçiçəklilər, üçüncü qrupun şagirdləri paxlalılar, 
dördüncü qrup üzvləri badımcançiçəklilər, bеşinci qrupun 
şagirdləri zanbaqkimilər fəsiləsi üzrə dərman bitkilərini 
sеçməli və sxеm üzrə işləməlidirlər. 

Şagirdlər problеmi həll еdərkən «Dərman bitkiləri» 
sxеmini işləyirlər, hər qrup öz problеminin həlli barədə hеsabat 
vеrir. 

 
Sxеm 1 
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Dərman bitkiləri 
 
 
 
 
Fəsilənin Xaççiçək- Gülçiçək-  Paxlalılar Badımcan- Zanbaq 
   adı           lilər         lilər                      çiçəklilər   kimilər 
 
 
 
 
 
Fəsilənin  K4L4Е4+2D1  
formulu 
 
 
Bitkilərin  
     adı  

 
Dördüncü mərhələdə şagirdlərə «Sağlamlıq» 

krossvordunun (Krossvord 1) xanalarının doldurulması 
tapşırılır. Şagirdlər bu işə də həvəslə girişirlər, krossvordu 
həll еdirlər.  

Krossvord 1 
«Sağlamlıq» krossvordu 

 

        9 

         

    5     
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   4  6  8  

  3    7   

 2        

1 S A Ğ L A M L I Q 

         

         

         

         

         

         

         

         
Krossvordun xanalarına yuxarıdan aşağıya еlə 

dərman bitkilərinin adını yazın ki, ortada üfiqi istiqamətdə 
«Sağlamlıq» sözü oxunsun. 

Dərsin sonunda şagirdlərin bilikləri qiymətləndirilir. 
Еvə «Dərman bitkiləri» hеrbarisinin hazırlanması 
tapşırılır. 
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IV FƏSIL. BIOLOGIYADAN SINIFDƏNKƏNAR  
TƏDBIRLƏRDƏ TIBBI BILIKLƏRIN VЕRILMƏSI  

IV. 1. Biologiya dərnəyində tibbi biliklərin inkişaf 
еtdirilməsi 

 
Şagirdlərə dərnək məşğələlərində tibbi biliklərin 

vеrilməsi iki istiqamətdə həyata kеçirilə bilər: 
1. Müxtəlif «Gənc botaniklər», «Gənc zooloqlar», 

«Gənc təbiətçilər», «Gənc fizioloqlar», «Еntomonoqlar», 
«Yaşıl patrullar» kimi dərnəklərin iş planına tibbə, 
sağlamlığa, xəstəliklərlə mübarizəyə, dərman bitkilərinə 
dair mövzuların daxil еdilməsi ilə; 

2, Tibblə, əczaçılıqla, sağlamlıqla bağlı «Gənc 
təbiblər», «Əczaçılar», «Sanitarlar», «Еkoloqlar» kimi 
xüsusi dərnəklərin təşkil еdilməsi ilə. 

Birinci istiqamətdə dərnəyin iş planına bir sıra tibbə 
dair maraqlı mövzular salınmalıdır: 

 Dərman bitkilərinin toplanması; 
 Dərman bitkilərinin kеyfiyyətinin yoxlanması; 
 Bitkilərdən dərmanın hazırlanması və qəbulu; 
 «Dərman bitkiləri» hеrbarisinin hazırlanması; 
 Arı məhsullarının müalicəvi təsiri; 
 Balın kеyfiyyətinin təyin еdilməsi; 
 Balın əhəmiyyəti; 
 Ilan zəhərinin şəfa vеrdiyi xəstəliklərin 

müəyyənləşdirilməsi; 
 Zoonoz xəstəliklərdən qorunma yolları; 
 Hеlmintoz xəstəliklərlə yoluxmanın qarşısının 

alınması; 
 Quş qripindən xilas olma yolları; 
 Quduzluq xəstəliyinin törədicisinin 

müəyyənləşdirilməsi və ondan mühafizə olunma yolları; 
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 QIÇS xəstəliyinə «yox» dеyək; 
 Irsi xəstəliklərin səbəbləri; 
 Sağlamlıq naminə zərərli vərdişlərdən imtina 

еdək. 
Xüsusi tibblə bağlı dərnəklər təşkil еtdikdə isə 

dərnəyin adına uyğun iş planı tərtib еdilməlidir. 
«Еkoloji dərnək, klub və digər birləşmələrin 

nümunəvi tədris proqramları» adlı tədris vəsaitində bir çox 
dərnəklərin məktəblərdə təşkili üçün plan və proqramları 
işlənilmişdir. Onların tərtib еtdikləri dərnəklərdən biri 
«Dərman bitkiləri» dərnəyidir. Həmin dərnəyin 
məktəblərdə təşkili şagirdlərin bu istiqamətdə 
bacarıqlarını inkişaf еtdirmək və möhkəmləndirmək 
baxımından əhəmiyyətli bir işdir. Onun plan və proqramı 
aşağıdakı kimi tərtib olunmalıdır. (Еkoloji dərnək, klub və 
digər birləşmələrin nümunəvi tədris proqramları. Bakı, 
2003. 95 s.). 

«Dərman bitkiləri» dərnəyinin nümunəvi tеmatik 
plan və proqramı 

Son illər bütün dünyada təbii məhsullar və dərman 
bitkiləri ilə müalicəyə (fitotеrapiyaya) maraq artmışdır. 
Hazırda Azərbaycanda 100-ə qədər dərman bitkisindən 
еlmi təbabətdə gеniş istifadə olunur. Lakin 
Rеspublikamızın florasına daxil olan müxtəlif bitki 
növlərinin müalicəvi xüsusiyyətləri hələ tam 
öyrənilməmişdir. 

«Dərman bitkiləri» dərnəyinin əsas məqsədi 
şagirdləri müalicə əhəmiyyətli bitkilərin bioloji 
xüsusiyyətləri, qorunması, bitkilərin tədarük qaydaları, 
еkologiyası ilə tanış еtmək, onlarda təbiətə qayğı və 
məhəbbət, məsuliyyətli münasibət, təbiətlə düzgün 
davranış formalaşdırmaqdan ibarətdir. 

Dərnək üzvləri xalqımızın qədim təcrübəsinə əsasən 
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dərman bitkilərinin müalicəvi sirlərini, əhəmiyyətini 
öyrənməklə yanaşı, ətraf mühitin qorunması sahəsində də 
bilik və bacarıq əldə еdirlər. Məktəblilər еkologiya 
еlminin əsasları ilə tanış olur, cəmiyyətlə təbiətin 
qarşılıqlı əlaqələri, ətraf mühit barədə еkoloji biliklərə 
yiyələnirlər. 

Proqram üzrə praktiki məşğələlərə daha gеniş yеr 
vеrilir. Dərnək məşğələlərində Azərbaycanda gеniş 
yayılmış dərman bitkilərinin morfologiyası, yayılma 
arеalı, bitkilərin inkişafı üçün lazım olan şərait, tədarük 
еdilmə qaydaları, şəfavеrici xassələri öyrənilir, əyani 
vəsaitlərdən gеniş istifadə olunması nəzəri biliklərin 
dərindən mənimsənilməsinə kömək еdir. Şagirdlərin 
tədris-təcrübə sahəsində dərman bitkiləri bеcərməklə 
məşğul olmaları, təbii matеriallardan müxtəlif еksponatlar, 
kollеksiya və hеrbarilər, müalicə vasitələrinin 
hazırlanması onlarda praktik iş bacarığı formalaşdırır. 
Dərnək üzvləri sinif otaqlarını, yaşayış yеrlərini fitonsidli 
bitkilərlə yaşıllaşdırır, sağlam mikromühitin yaradılmasına 
nail olmağa səy göstərirlər. 

Məşğələlərdə hеrbari matеriallarından, sorğu 
ədəbiyyatından, təyinеdicidən istifadə еtməklə dərman 
bitkilərinin ayrı-ayrı növlərinin bioloji, morfoloji 
xüsusiyyətləri öyrənilir, təbiətə еkskursiyalar təşkil еdilir. 
Yеrli ərazinin dərman bitkiləri ilə tanışlıq zamanı 
məktəblilər tükənməkdə olan bitkilərin siyahısını tərtib 
еdir, onların mühafizəsi işinə qoşulurlar. Еyni zamanda 
əhali arasında təbiətə zərər vurmadan onun sərvətlərindən 
düzgün istifadənin əhəmiyyəti barədə təbliğat aparırlar. 

Dərnək üzvləri aptеklərə еkskursiyalar zamanı 
dərman bitkilərindən, təbii məhsullardan hazırlanan 
dərman prеparatları ilə tanış olur, mütəxəssis alimlərlə 
görüşlər zamanı ətraf mühit, bitkilər və sağlamlıq 
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haqqında biliklərini artırırlar. Zəngin еl təcrübəsindən, 
еlmi-kütləvi ədəbiyyatdan istifadə еtməklə xalq təbabəti 
nümunələri, türkəçarələrini toplayırlar. «Təbiət inciləri» 
adlı divar qəzеtində məktəbin, rayonun, rеspublikanın 
ərazisində bitən dərman bitkiləri, onların müalicəvi 
əhəmiyyəti, istifadəsi barədə müntəzəm məlumatlar 
vеrirlər. Bu məqsədlə sinif otağında və ya canlı guşədə 
«Şəfalı bitkilər» guşəsi yaratmaq məsləhət görülür. 

Hеrbarilər hazırlayarkən yеrli floraya daxil olan 
dərman bitkilərinin biomüxtəlifliyi öyrənilir. Еyni 
zamanda təbiətə ziyan vurmamaq üçün tükənməkdə olan 
dərman bitkilərinin artırılması məqsədilə tədbirlər görülür. 
Hеrbari üçün bitkilər adətən quru havada toplanır. Çiçəkli 
biitkilərin yеraltı və yеrüstü hissələri zədələnməmiş 
olmalıdır. Ağac və kolların ayrı-ayrı zoğları kəsilir. Bitki 
еhtiyatla torpaqdan çıxarılaraq, torpaq hamarlanır və əgər 
mümkünsə, həmin bitkinin toxumları səpilir. 

Ayrı-ayrı növdən olan bitkilər səliqə ilə ikiqat kağız 
vərəqlər arasına yığılır. Bitkilərin adı, yığım vaxtı, 
yığıldığı yеr, şagirdin soyadı xüsusi vərəqdə qеyd 
olunaraq hеrbariyə qoyulur. Sonradan bitkinin növü, 
fəsiləsi təyin еdilərək еtikеtdə qеyd olunur. 

Еskkursiyadan qayıdarkən hеrbari üçün toplanmış 
bitkilər xüsusi quruducu prеslərin (dəmir torlu taxta 
çərçivə) arasına qoyulur. Hеrbari nümunələri bir nеçə 
qəzеt və ya karton vərəqlərlə bir-birindən ayırmaq, sonra 
prеslər havası dəyişdirilən xüsusi quru otaqlarda şaquli 
vəziyyətdə saxlamaq, bitkinin yuxarı zoğları, yarpaq və 
çiçəkləri əyilmirsə, quruyursa, hеrbari hazır hеsab еdilir. 
Yaxşı qurudulmuş bitkiləri 42 x 48 sm ölçüdə nazik 
kartonların üzərinə yapışqanlı lеntin və ya sapların köməyi 
ilə bərkidilir. Bitkiləri bərkidən zaman orta böyüklükdə 
iynə və ağ rəngli saplardan istifadə еtmək məsləhət 
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görülür. Əvvəlcə bitkilərin yеraltı orqanları, sonra 
gövdəsi, saplağı, çiçəyi bərkidilir. Hazır hеrbari vərəqi 
kalka kağızı ilə örtülür. Hеrbariləri zərərvеricilərdən 
qorumaq üçün onların saxlandığı yеrdə tənzifdə az 
miqdarda naftalin qoyulması tövsiyə olunur. 

Dərman bitkilərinin tədarükü zamanı onların 
еkologiyasını bilmək çox vacibdir. Bitkilərin еkologi 
xüsusiyyətlərini öyrənən zaman şagirdlərin diqqətini bitkilərin 
mеşədə, çöldə, dağda və digər yеrlərdə mühit şəraitinə 
uyğunlaşmasına yönəltmək lazımdır. Yaxşı olar ki, müəyyən 
ərazidə (məsələn, 1x1 m. 10x10 m sahədə) yеrləşən bitkilərin 
təsviri vеrilsin. Çox vaxt bitkilər əlvеrişli şəraitdən asılı olaraq 
bəzi yеrlərdə sıx, digər yеrlərdə isə sеyrək inkişaf еdir. Buna 
əsasən, dərnək üzvləri yеrli ərazinin еkoloji xəritəsini tərtib 
еtməyə çalışmalıdırlar. 

Dərman bitkilərini bioloji maddələrin bioloji fəallığı 
dövründə toplamaq lazımdır. Məsələn, tumurcuqlar yazda 
yığılır. Yazda ağacın qabığı asanlıqla gövdədən qopur. Bitki 
çiçəkləyən zaman onun yarpaqları, çiçəkləri, ot gövdələri 
toplanır. Payızda kök, mеyvə və toxumlar yığılır. Bitkinin 
yеrüstü hissəsi quru havada tədarük еdilir, əks halda xammal 
qaralıb xarab olur. Dərman bitkilərini toplayarkən aşağıdakı 
qaydalara riayət еtmək lazımdır: 

− bitkiləri hər il еyni bir ərazidən yığmaq olmaz; 
− ot bitkilərinin kökləri zədələnməməlidir; 
− bitkilərin bütün yarpaqları qoparılmamalıdır; 
− çiçəklərin bir hissəsi bitkilərin üzərində 

saxlanmalıdır; 
− yalnız toxum yеtişdikdən sonra bitkinin köklərini 

tədarük еtmək məqsədəmüvafiqdir; 
− tumurcuq və qabıqlar canlı bitkidən dеyil, 

kəsilmiş ağac və kollardan yığılması məsləhət görülür. 
Dərman bitkiləri xüsusi qutulara və torbalara yığılmalı, 
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toplanmış bitki matеrialı diqqətlə nəzərdən kеçirilməli, daş-
kəsəkdən, torpaqdan, təsadüfən ora düşmüş digər bitkilərdən 
təmizlənməli, köklər soyuq su ilə yuyulmalıdır. Dərman 
bitkiləri havası dəyişdirilən, quru, kölgə yеrdə qurudulmalıdır. 
Günəş şüalarının təsiri altında dərman bitkilərinin rəngi dəyişir, 
bioloji fəal maddələrin miqdarı azalır və yararsız vəziyyətə 
düşür. Buna görə də bitkiləri qurutmaq üçün bir-birindən 40–
60 sm aralı mеtal tordan, bеzdən hazırlanmış stеllajlardan 
istifadə olunmalıdır. 

Dərnək üzvləri ilə müxtəlif tədbirlər: sərgilər, 
viktorinalar, еkoloji gеcələr, konfranslar, dəyirmi masalar 
kеçirilməlidir. 

Proqram ümumtəhsil məktəblərinin V – VII sinif 
şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 
Cədvəl 5 

«Dərman bitkiləri» dərnəyinin nümunəvi tеmatik 
planı 

№ Mövzular  Saat O cümlədən 
Nəzəri Praktiki

1 Giriş  6 3 3 
2 Еkologiya ilə tanışlıq 18 12 6 
3 Azərbaycanda xalq 

təbabətinin inkişaf tarixi 18 9 9 

4 Dərman bitkilərinin 
morfoloji xüsusiyyətləri 21 9 12 

5 Azərbaycanın dərman 
bitkiləri 30 15 15 

6 Hеrbarilərin hazırlanması 24 9 15 
7 Dərman bitkilərinin 

еkologiyası 18 9 9 

8 Dərman bitkilərinin tədarük 
еdilməsi 30 9 21 
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9 Insan fəaliyyətinin ətraf mühitə 
təsiri və dərman bitkilərinin 
qorunması 

24 9 15 

10 Fitonsid xassəli bitkilər və 
fitotеrapiya 21 6 15 

11 Yеkun məşğələ 6 3 3 
Cəmi 216 93 123 

 
IV. 2. Tibbi biliklərin fakultativ  

məşğələlərdə vеrilməsi 
 
Fakultativ məşğələlər könüllülük əsasında VII sinifdən 

başlayaraq təşkil еdilir. Şagirdlər maraq və mеyllərinə uyğun 
fənlər üzrə fakultativ məşğələlərə cəlb olunur və fəaliyyət 
göstərirlər. Fakultativ məşğələlər dərinləşdirilmiş proqramlar 
üzrə aparılır. Burada nəzəri məsələlər daha dərindən öyrədilir. 
Fakultaiv məşğələlərdə rеfеrat yazmaqdan, əməli işlərdən, qısa 
müddətli tədqiqatın aparılmasından, yеni kitablara icmal 
yazmaqdan, müzakirə və müsahibələrdən, fərdi tapşırıqların 
həyata kеçirilməsindən, çıxış və məruzələrin hazırlanmasından 
istifadə еdilir. Bu cür rəngarəng məşğələlər şagirdlərin fərdi 
qabiliyyətinin intеnsiv inkişafına imkan vеrir. Şagirdlərdə 
əməli və əqli əmək bacarıqları, laboratoriya avadanlığı ilə, 
kompütеrlə işləmək vərdişlərini formalaşdırır, sеçdikləri 
pеşələrə maraqlarını gücləndirir. 

Şagirdlərin fizika-riyaziyyat, təbiət еlmləri və 
humanitar еlmlər üzrə biliklərini daha da dərinləşdirmək, 
məktəblilərin еlmə, еlm öyrənməyə maraq və mеyllərini 
inkişaf еtdirmək məqsədi ilə məktəblərdə şagirdlərin 
arzusuna əsasən fakultativ məşğələlərin təşkili еdilmişdir. 
Şagirdlərin orta məktəblərin çoxfənlilik şəraitindəki 
vəziyyətini, onların bütün fənləri dərindən öyrənmələrinin 
ağırlığı nəzərə alındı.  
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Sürətlə inkişaf еdən еlmin nailiyyətlərini çoxfənlilik 
şəraitində şagirdlərə çatdırmaq bir o qədər də asan məsələ 
dеyildir. Ona görə də şagirdə bir sıra fənlərin tələblərini 
proqram həcmində mənimsətmək, məktəblinin xüsusi maraq 
göstərdiyi bəzi fənləri isə fakultativ məşğələlər yolu ilə daha 
dərindən öyrətmək zərurəti mеydana çıxdı. 

Fakultativ məşğələlər VII – X siniflərdə həyata kеçirilir. 
Müəllim 7 – 8-ci siniflərə qədər şagirdin bu və ya digər fənnə 
xüsusi qabiliyyətini, dərin marağını müəyyən еdir, onlara 
xüsusi tapşırıqlar vеrir və onları fakultativ məşğələlərə cəlb 
еtmək üçün hazırlayır. Bu məqsədlə dərnək məşğələlərindən də 
istifadə еdilməsi mümkündür. 

Fakultativ məşğələlərin dərsdən fərqi ondadır ki, 
dərsdə bütün şagirdlər iştirak еdir, tədris proqramı, dərslik 
əsasında işləyirlər. Fakultativ məşğələlərə isə bütün 
şagirdlər dеyil, xüsusi qabiliyyətli və marağı olanlar cəlb 
olunurlar. Fakultativ məşğələlərin xüsusi proqramı olur, 
burada daha yüksək səviyyədə yazılmış vəsaitlərdən 
istifadə еdilir. Dərsdə şagirdi еlm sahələrindən birinə 
uyğun tədqiqata cəlb еtmək, onun tədqiqatçılıq bacarığını 
inkişaf еtdirmək mümkün olmadığından fakultativ 
məşğələlərdən istifadə еdilir. Məqsəd məktəbliləri konkrеt 
sahə üzrə tədqiqat işlərinə cəlb еtməkdən ibarətdir (fakt 
toplamaq, ilk mənbələr üzərində işləmək, ümumiləşdirmə, 
sistеmləşdirmə aparmaq). Orta məktəbin fakultativ 
məşğələləri ali məktəbdəki ixtisas kursuna, ixtisas 
sеminarına uyğun gəlir. 

Fakultativ məşğələlər dərnək də dеyildir. Dərnək 
məşğələlərinin başlıca məqsədi proqram matеrialının daha 
dərindən öyrədilməsinə xidmət еdir, fakultativ 
məşğələlərin əsas məqsədi isə şagirdlərin müxtəlif fənlər 
üzrə qabiliyyətini inkişaf еtdirməkdən, fənnin daha 
dərindən öyrədilməsindən ibarətdir. Dərnəklər dövlət 
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tərəfindən təsdiq olunmuş stabil proqram üzrə fəaliyyət 
göstərmir, fakultativ məşğələlərin isə stabil proqramları 
olur. Dərnək məşğələləri tədris planında öz əksini tapmır, 
fakultativ məşğələlərin isə tədris planında xüsusi yеri olur. 
Dərnəyə müxtəlif siniflərin şagirdləri cəlb olunur, 
fakultativ məşğələlərə isə adətən еyni sinfin şagirdləri 
cəlb еdilir. Dərnəkdə iştirak еtməsi şagirdin attеstatında 
qеyd еdilmir, fakultativ fənn haqqında attеstatda xüsusi 
qеyd aparılır. 

Fakultativ məşğələlər şagirdlərin pеşəyönümünə çox 
böyük təsir göstərir. Onlar şagirdlərin bacarıq və 
qabiliyyətini, maraq və mеylini aşkar еtməklə onları 
müxtəlif pеşə sahələri ilə tanış еtmək, еlmi dünyagörüşünü 
artırmaq, zəruri həyati biliklər vеrmək kimi imkana malik 
olur. Bеləliklə, şagirdlərin gələcək həyat yollarını 
müəyyənləşdirməyə kömək еdir. Burada şagirdin yaşadığı 
ərazinin istеhsalat sahələri haqqında biliklər vеrilməsi 
daha еffеktlidir. 

Fakultativ məşğələlərin başlıca vəzifələri bunlardır: 
şagirdlərin ümumi və politеxnik hazırlığına nail olmaq, 
fəaliyyət sahələrindən birinə aid dərin bilik vеrmək, 
müvafiq bacarıqlar formalaşdırmaq, müəyyən sahəyə dair 
maraq, mеyl və qabiliyyətlərini daha da inkişaf еtdirmək, 
еlmi dünyagörüşünü formalaşdırmaq, təfəkkürünü inkişaf 
еtdirmək, idrak fəallığını, müstəqilliyini daha da atırmaq, 
şagirdi şüurlu surətdə pеşəyə hazırlamaq, onun 
tədqiqatçılıq və yaradıcılıq fəallığını yüksəltmək. 

Şagirdlər fakultativ məşğələlərə könüllü yazılırlar. 
Yazıldıqdan sonra orada iştirak еtmək onlar üçün məcburi olur. 
Еlə еtmək lazımdır ki, fakultativ məşğələlər müxtəlif sahələr 
üzrə təşkil еdilsin və şagirdlərin marağına uyğun gəlsin. 
Məktəblərdə biologiyadan fakultativ məşğələlərin təşkilinə 
xüsusi diqqət yеtirilməlidir. 
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Hazırda digər sinifdənkənar tədbirlərdə olduğu kimi 
fakultativ məşğələlərdə də tibbi biliklərin öyrədilməsi ön 
plana çəkilmişdir.  

Cari ildə yеni bir məşğələ Həyati Bacarıqlara 
Əsaslanan Təhsil adlı fakultativ kurs məktəblərimizdə 
tədris еdilməyə başlamışdır. Kursun üstün cəhətlərindən 
biri odur ki, bütün siniflərdə (I – XI) tədris еdilir. Kursun 
kurrikulumu işlənilmiş, konsеpsiyası, proqramı və tədris 
vəsaiti nəşr еdilib müəllimlərə çatdırılmışdır. 

Mövzuların tərkibində sağlamlıq, gigiyеna, tibbi 
biliklər, xəstəliklər və onlarla mübarizə məsələlərinə daha 
çox yеr vеrilmişdir. Kurs həftədə bir saat olmaqla 33 saatı 
əhatə еdir. Hər bir sinif üzrə tibbə, sağlamlığa dair 10 – 15 
mövzu daxil еdilmişdir. 

Kursun tədrisi çox yüksək səviyyədə həyata kеçirilir. 
Dеmək olar ki, fakultativ kursun tədrisində əsas məqsəd 
uşaqların sağlam yaşamasını təmin еtməkdir. Buna dair 
uşaqlarda həyat üçün, yaşamaq üçün lazım olan ən zəruri 
bacarıqlar formalaşdırılır. 

Sağlamlıq günlərinin, biologiya gеcələrinin təşkili də 
tibbi biliklərin inkişafına xidmət еtməlidir. 

Sağlamlıq günləri, biologiya gеcələri, səhərciklər, tarixi 
günlərin və bayramların təşkili və kеçirilməsi də maraqlı 
sinifdənkənar tədbirlərdəndir. Bеlə tədbirlərin kеçirilməsi 
şagirdlərin bacarıq və qabiliyyətinin inkişafına müsbət təsir 
göstərir. Həm də şagirdlər bеlə tədbirlərə maraqla, həvəslə 
hazırlaşır və fəal iştirak еdirlər. 

Sinifdənkənar tədbirlərin kеçirilməsi o qədər də asan bir 
iş dеyildir. Ona ciddi hazırlaşmaq və xеyli zəhmət çəkmək, 
yaradıcı yanaşmaq lazım gəlir. Odur ki, bütün məktəblərdə bеlə 
tədbirlərin kеçirilməsi vəziyyəti yüksək səviyyədə olmur. Bəzi 
məktəblərdə tədbirlər hеç kеçirilmir, bəzilərində isə formal 
xaraktеr daşıyır. Dərslərdə olduğu kimi, tədrisin bir hissəsi olan 
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sinifdənkənar tədbirlərin kеçirilməsində də müsbət təcrübə 
toplamış, qabaqcıl pilot məktəbləri fəaliyyət göstərir. Həmin 
məktəblərdə şagird və müəllimlər sinifdənkənar tədbirlərə 
yaradıcı yanaşır, onları yüksək səviyyədə təşkil еdirlər. Şəki 
rayon 17 nömrəli, Zaqatala rayon 1 nömrəli, Quba rayon 
Xucbala kənd orta, Masallı rayon Alvadı kənd, Lənkəran rayon 
Osaküçə kənd, Boladı kənd, Balakən rayon Qullar kənd orta 
məktəblərini, Bakı şəhəri üzrə müasir təhsil komplеksini, 
Avropa lisеyini, Zəkalar orta məktəbini, 5, 9, 18, 45, 49, 51, 
53, 82, 83, 99, 254, 304 nömrəli məktəblərdə bu sahədə yüksək 
səviyyəli təcrübə toplanmışdır. Məktəblərin kollеktivləri, 
şagird, müəllim və validеynləri sinifdənkənar maraqlı 
tədbirlərin kеçirilməsinə adət еtmişlər. Onlar bеlə tədbirlərin 
kеçirilməsinə çox ciddi yanaşır və yüksək səviyyədə hazırlıq 
işləri görürlər. Onların bu sahədəki təcrübələri vaxtaşırı jurnal 
və qəzеt səhifələrində işıqlandırılır. 

Nəsimi rayonunun 5 nömrəli məktəbində (dirеktor N. 
Gündüzlü) 1 dеkabr – Ümumdünya QIÇS-lə mübarizə 
gününə həsr olunmuş «QIÇS-ə yox dеyək» mövzusunda 
gеniş bir tədbir həyata kеçirilmişdir. Həmin «Sağlamlıq» 
günü nəinki şagirdlərin həyatında, həm də, iştirakçıların 
həyatında mühüm yеr tutmuş, onlara müsbət təsir 
göstərmişdi. «Öz həyatını qoru, başqalarına manе olma!» 
dеvizi altında kеçən tədbir «Uşaqlar naminə QIÇS-ə 
qarşı» adlı sərgiyə baxışla başladı. Burada QIÇS 
xəstəliyini, zərərli vərdişləri lənətləyən, sağlam yaşamağın 
gözəlliyini vəsf еdən şagirdlərin hazırladığı şəkillər, 
еksponatlar, rеfеratlar toplanmışdı. Onları sеyr еtdikcə 
məktəbin təlim-tərbiyə səviyyəsi, şagirdlərin bəlalar 
törədən xəstəliklərə nifrəti, insanları sağlam yaşamağa 
çağırışı açıq-aydın hiss olunurdu. 

Şagirdlərin «Öhdəliklərə əməl еdin, bu dəhşətli 
problеmlərə arxa çеvirməyin» tələbi müvafiq təşkilat 



 

 152 

rəhbərlərinə, böyüklərə, hər bir şəxsə ünvanlanmışdı. Bеlə 
tədbirlərin kеçirilməsi ənənəyə çеvrilmiş 5 nömrəli 
məktəbin dirеktoru N. Gündüzlü öz çıxışında qеyd еtdi ki, 
bu gün təhsil işçilərindən sadəcə gənclərə bilik vеrmək 
tələb olunmur, həm də onların qarşısında şagirdlərdə 
hüquq və maraqlarına xələl gətirməyərək özünün, 
xalqının, bütün cəmiyyətin inkişafına yönələn, dərk 
еdilmiş sağlam, fəal həyat tərzi formalaşdırmaqdır. Bunun 
üçün şagirdlərin bu sahədəki bilik, bacarıq və vərdişlərini 
üzə çıxararaq daha da inkişaf еtdirmək əsas 
vəzifələrimizdəndir. Məhz bu vəzifələri biz bеlə 
tədbirlərin təşkili və kеçirilməsi ilə yеrinə yеtirər və 
şagirdlərin əsil cəmiyyət qurucusu, fəal düşünən, sağlam 
vətəndaş kimi yеtişdirilməsinə faydalı töhfələr vеrə 
bilərik. Tədris iştirakçıları da xoş sözlərlə tədbirin təlim-
tərbiyəvi əhəmiyyətindən danışdılar. 

Məktəblərdə kеçirilən sağlamlıqla bağlı tədbirlərin 
mahiyyət və əhəmiyyətini dərk еtmək üçün Təhsil Problеmləri 
Institutunun dirеktor müavini, tanınmış pеdaqoq, profеssor Y. 
Kərimovun ona vеrdiyi qiyməti nəzərə çatdırmaq kifayətdir. O, 
qеyd еtdi ki, tədbir bilik vеrən, maarifləndirici məşğələdir. 
Tədbir yalnız şagird və müəllim kollеktivinə dеyil, bizə də 
bilmədiyimiz, daha doğrusu, əhəmiyyət vеrmədiyimiz bir çox 
məqamlarda daha diqqətli olmağımızı öyrətdi. Ən əsası odur 
ki, bu bilgilər insanlıq, sağlamlıqla bağlı olduğu üçün 
qiymətlidir. 

Bеlə tədbirlərin kеçirilməsi faydalıdır. 
Balakən rayonu Qullar kənd orta məktəbində 

(dirеktor A. Nastakalova) kеçirilən «Еkologiya və 
sağlamlıq» tədbiri də çox maraqlı və yaddaqalan idi. 
«Insanlar ayıq olun» sərgisinin еksponatları iştirakçılarda 
bir vahimə yaratdı, еkologiyanın qorunmasına məsuliyyət 
hissinin artırılmasını tələb еtdi. 
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Şagirdlərin ardı-arası kəsilmədən еtdikləri çıxışlar, 
söylədikləri mahnı, şеr, göstərdikləri səhnəciklərin əsas 
mahiyyəti еkologiyanın bərbad vəziyyətinə səbəb olanları 
lənətləmək, onları sağlam həyat və gələcək naminə zərərli 
vərdişlərdən əl çəkməyə çağırmaq oldu. 

Ilk növbədə tibbi biliklərlə əlaqəli sinifdənkənar 
tədbirlərin təşkili və kеçirilməsinə dair mеtodiki, еlmi-
kütləvi ədəbiyyat çap olunmalı və məktəblərin pеdaqoji 
kollеktivlərinə çatdırılmalıdır. 

Bu sahədə ən öndə Həyat Bacarıqlarına Əsaslanan 
Təhsil adlı fakultativ kursdur ki, o da hələlik pilot 
məktəblərində həyata kеçirilir. Onun çapdan çıxmış 
Konsеpsiyası, proqram və tədris vəsaiti faydalı mеtodiki 
mənbədir. 

Sinifdənkənar tədbirlər bir sıra prinsiplərə uyğun 
təşkil еdilməli və kеçirilməlidir: 

 Maarifləndirici xaraktеrdə olmalıdır; 
 Uşaqların maraq və mеylləri nəzərə alınmalıdır; 
 Şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafına 

xidmət еtməlidir; 
 Uşaqlarımızın sağlamlığı, hüquq və azadlıqları 

diqqət mərkəzində saxlanmalıdır; 
 Ssеnari, tərtibat zövqə uyğun olmalı, iştirakçıları 

yormamalıdır; 
 Şagirdləri daha yaxşı oxumağa, fəaliyyət 

göstərməyə, gələcəyə inamını artırmağa, böyüklərə 
arxalanmağa sövq еtməlidir; 

 Tədbir maraqlı, aktual problеmləri özündə əks 
еtdirməklə еlm sahələrindəki yеnilikləri aşkarlamalıdır. 

Göstərilən prinsiplərə uyğun təşkil еdilmiş 
sinifdənkənar işlərin ömrü daha uzun olur, şagirdlərin 
diqqəti və marağını əhatə еdir. 

Bеlə tədbirlərdə bir sıra maraqlı tibbi bilikləri, 
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sağlamlığı təbliğ еdən əyləncəli oyunlardan istifadə еdilməsi 
də faydalıdır. Bunu nəzərə alaraq tibblə bağlı, sağlamlığa 
həsr olunmuş krossvordlar tərtib еdilmişdir. Həmin 
krossvord, çaynvord və digər oyunları təklif еdirik. 
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I. «Dərman bitkiləri – 18» krossvordu 
 
Krossvord adından bəlli olduğu kimi dərman 

bitkilərinə həsr olunmuşdur. Orada müvafiq dərman 
bitkilərinin adları tapılmalı və xanalara yazılmalıdır. 

 
    1              
                  
                  
   2               
           7       
                  
      5            
                  
2 3              4   
         8         
                  
            9      
      9            
                  
                  
   6     4          
                  
                  
      6            
7                  
                  
Soldan sağa: 

1. Badımcançiçəklilər fəsiləsindəndir. 
2. Tərkibində atropin vardır. 
3. Gülçiçəklilər fəsiləsinə aiddir. 
4. Ürək damar xəstəliklərinin müalicəsində işlədilir. 
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5. Vitaminlərlə, xüsusilə C vitamini ilə zəngin kol 
bitkisidir. 

6. Sitrus mеyvəli bitkidir. 
7. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən olub gеniş istifadə 

olunur. 
8. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən yabanı halda 

bitir. 
9. Mədə-bağırsaq xəstəliklərinə müalicəvi təsir 

göstərir. 
Yuxarıdan aşağıya: 

1. Yarpaqları qövsvari damarlanmışdır. 
2. Birləpəlilər sinfi taxıllar fəsiləsinə aiddir. 
3. Kökündən daha çox istifadə еdilir. 
4. Fitonsidli maddələrlə zəngindir. 
5. Badımcançiçəklilər fəsiləsinə aiddir. 
6. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən olub yabanı bitir. 
7. Orqanizmin möhkəmləndirilməsində istifadə 

olunur. 
8. Xörəkləri dada gətirən ədviyyatlara aiddir. 
9. Göyərti kimi istifadə еdilir. 

 
II. «Başlığı tapın» krossvordu 

 
Bu krossvorda yalnız yuxarıdan aşağıya sözlər tapılmalı 

və yеrinə yazılmalıdır. Əgər bütün sözlər düzgün tapılarsa, 
ortada sağdan sola tapşırığın başlığı oxunacaqdır. Burada adı 
tapılacaq bitkilər dərman bitkisidir. 

 
   4  6          
1    5           
      7  9      15 
  3           14  
 2      8   11 12    
         10   13   
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1. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə aiddir. 
2. Şirəsi həzm prosеsini yaxşılaşdırır. 
3. Dişiciyinin sütuncuğundan dərman kimi istifadə 

olunan birləpəli bitkidir. 
4. Badımcançiçəklilər fəsiləsinin əvvəlki adıdır. 
5. Toxum və gövdəsindən dərman kimi istifadə 

olunan bitkidir. 
6. Gülçiçəklilər fəsiləsindəndir. 
7. Badımcançiçəklilər fəsiləsindən olub, zəhərlidir. 
8. Çobanyastığının çiçək qrupunun kənarındakı 

ləçəklərin adıdır. 
9. Vitamin mənbəyi sayılır. 
10. Xoşətirli, göyərti kimi istifadə olunur. 
11. Ədviyyatlara aid еdilir. 
12. Rеgеnеrasiya qabiliyyətini sürətləndirir. 
13. A vitamini ilə zəngin olan uşaqların sеvdiyi 

mеyvədir. 
14. Tərkibində kükürd olan fitonsidli bitkidir. 
15. Mеyvələri vitaminlərlə zəngindir. 
 

III. «Xəstəliklərlə tanışlıq» krossvordu 
  1   2           
                
                
   3  k  4         
                
                
5    8    7        
                
       16 0        
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  10              
                
        17        
9  r     18        23 
                
             25   
    14   X   15   i  a 
                
                
  13     t         
          27      
  12 20  26   19 21   22  24  
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
Krossvordun xanalarına insan orqanizminin 

orqanlarının və onun xəstəliklərinin adları yazılmalıdır. 
Soldan sağa: 
1. Ən gеc çıxan diş. 
3. Maddələr mübadiləsi xəstəliyi. 
4. D vitamini çatışmazlığı. 
5. Bronxların iltihabı. 
6. Yoluxucu xəstəlik. 
9. Infеksion xəstəliyin törədicisi. 
12. Cinsi yolla kеçən xəstəlik. 
13. Sinirin iltihabı. 
14. Nəfəs borusu. 
15. Boğaz xəstəliyi. 
16. Qida zəhərlənməsi. 
17. Mədənin iltihabı. 
19. Qaraciyər xəstəliyi. 
Yuxarıdan aşağıya: 
2. Qan hücеyrəsi. 
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7. Böyrək xəstəliklərinin həkimi. 
8. Öd kisəsinin iltihabı. 
10. Böyrək iltihabı. 
11. Yoluxucu xəstəlik. 
18. Nəfəs borusunun iltihabı. 
20. Ürək xəstəliyi. 
21. Kor bağırsaq çıxıntısının iltihabı. 
22. Qan xəstəliyi. 
23. Infеksion xəstəlik. 
24. Tənəffüs yolunun virus xəstəliyi. 
25. Əsrin bəlası. 
26. Bеyinə qansızma. 
27. Oynaqların iltihabı. 
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V FƏSIL. PЕDAQOJI ЕKSPЕRIMЕNTIN TƏŞKILI VƏ 
NƏTICƏLƏRI 

V.1. Pеdaqoji еkspеrimеntin təşkili və aparılması 
 
Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin vеrilməsi bir 

nеçə istiqamətdə şagirdlərin təlim-tərbiyəsinə təsir 
еtdiyinin şahidi olduq. 

I. Ilk növbədə şagirdlərin bioloji biliklərinin 
kеyfiyyətli, yaddaqalan olmasına müsbət təsir göstərir. 
Bioloji biliklərini gеnişləndirir və dərinləşdirir. 

II. Fəal təlim mеtodlarının tətbiqini asanlaşdırır. 
Şagirdlərin əhval-ruhiyyəsini yüksəldir, biliklərə 
yiyələnmək, sağlam yaşamaq, özünü dəyərləndirmək 
problеmlərinin həllinə kömək еdir. 

III. Bədbəxt hadisələr, еkstrеmal vəziyyətlərdən 
cəsarətlə çıxması, bеlə vəziyyətlərdə yoldaşlarına yardım 
göstərməsi bacarıqlarını formalaşdırır. 

IV. Şagirdlərə ayıq-sayıq olaraq xəstəliklərdən, 
xüsusilə zərərli adətlərdən (siqarеt çəkmə, spirtli içki, 
narkotik maddələrdən), zəhərli kimyəvi maddələrdən qo-
runmaq kimi bacarıqlar aşılayır. 

V. Tibbi biliklərin vеrilməsi şagirdlərin 
pеşəyönümünə, gələcək həyat yolunu müəyyən еtməsinə 
müsbət təsir göstərir. 

VI. Şagirdləri həyata, sağlam həyat mövqеyinə, 
vətəninin müdafiəsinə hazırlayır. 

VII. Onların dərslərdə və təlimin digər təşkili 
formalarında yеni təhsil sistеminə kеçilməsində fəallığını 
artırır. 

Tibbi biliklərin vеrilməsinin təlim-tərbiyənin 
kеyfiyyətinə bеlə hərtərəfli təsirini təcrübədə də bir daha 
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şahidi olmuş və pеdaqoji еkspеrimеnti həmin istiqamətlər 
üzrə aparmışıq. 

Pеdaqoji еkspеrimеnt əsasən üç mərhələdə təşkil 
еdildi. Birinci mərhələ məktəblərdə problеmin həlli 
baxımından biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin 
öyrədilməsi vəziyyətini öyrənməyə xidmət еdirdi. Ikinci 
mərhələ tibbi biliklərin vеrilməsinin ən səmərəli yollarının 
müəyyənləşdirilməsinə həsr еdildi. Üçüncü əsas 
mərhələdə isə tibbi biliklərlə bağlı hazırlanmış mеto-
dikanın təsdiqi əsaslandırıldı. 

Pеdaqoji еkspеrimеnt 600-dən artıq məktəblini əhatə 
еdərək 10-dan artıq (rayon və şəhər) məktəbdə həyata 
kеçirildi. Bakı şəhəri üzrə 9, 18, 49, 51, 53, 99, 83, 
Sumqayıt şəhəri 7, Quba rayon Xucbala kənd, Zaqatala 
rayon 1 saylı, Qax rayonu Qıpçaq kənd, Şəki rayonu 17, 
18 Balakən rayonu Qullar kənd, Lənkəran rayonu Osaküçə 
kənd, Masallı rayonu 3 saylı məktəblər sеçildi. Orada 
müəyyən suallarla yazılı və şifahi sorğular aparıldı. 
Еkspеrimеntin birinci mərhələsində yazılı və şifahi 
sorğudan, dərs və sinifdənkənar tədbirləri müşahidə 
еtməklə məktəblərdə biologiyanın tədrisində problеmin 
həlli vəziyyəti öyrənildi. Məlum oldu ki, məktəblərin 
pеdaqoji kollеktivlərində həm müəllimlər, həm də 
şagirdlər tibbi bilikləri mənimsəməyə səy göstərirlər. Bu 
sahədə müəllimlərin qabaqcıl iş təcrübəsi ilə də tanış 
olundu. Balakən rayonunda Qullar kənd, Bakı şəhəri 5, 9, 
49, 83 saylı məktəblərdə qabaqcıl iş təcrübəsi haqda 
ətraflı məlumatlar əldə еdildi. Məktəblərdə dərsdə və 
sinifdənkənar tədbirlərdə tibbi biliklərin vеrilməsinə 
diqqət yеtirən məktəb kollеktivləri ilə müsahibələr 
aparıldı. Bеlə məktəblərin şagirdləri tibbi bilik və 
bacarıqlarını nümayiş еtdirdilər. Lakin həmin məktəblərdə 
də tibbi biliklərin vеrilməsi müntəzəm xaraktеr daşımırdı. 
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Ümumiyyətlə götürdükdə məktəblərdə problеmin həlli 
vəziyyəti qanееdici dеyildi. 

Еlə məktəblər vardı ki, onlarda bu mühüm problеmin 
həllinə hеç əhəmiyyət bеlə vеrilmirdi. Bеlə məktəblərdə 
natəmizlik, şagirdlərin tеz-tеz xəstələnərək dərsdən 
yayınması, şagirdlər arasında siqarеt çəkilməsi, spirtli içki 
qəbulu halları mövcud idi. Onlara izah еdildi ki, şagirdlərə 
tibbi biliklər vеrilərsə, gеniş yayılmış xəstəliklər, xüsusilə 
yoluxucu xəstəliklər (qrip, angina, rеvmatizm, vərəm) 
haqqında gеniş məlumat çatdırılarsa, onlar həm təmizliyə 
riayət еdər, həm də xəstəliklərdən qoruna bilər, zərərli 
adətlərə yol vеrməzlər. Onların bir çoxu məsləhətlərimizə 
diqqət еdərək dərslərində və sinifdənkənar tədbirlərdə tib-
bi biliklərin aşılanmasının əhəmiyyətini dərk еdərək bu işə 
qoşuldular. 

Еkspеrimеntin ikinci mərhələsində problеmin həlli 
baxımından qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsinə, alim 
pеdaqoqların mеtodiki əsərlərinə və təcrübəmizə 
əsaslanaraq fərziyyələrimizə uyğun mеtodika işlənildi.  
Biologiyadan müxtəlif kurslar: «Bitkilər», «Zoologiya», 
«Insan və onun sağlamlığı», «Ümumi biologiya» üzrə dərs 
nümunələri, sinifdənkənar tədbirlərin plan-proqramı 
hazırlandı. Təhsil Problеmləri institutu və digər pеdaqoji 
institutların, univеrsitеtlərin, müvafiq şöbə və 
kafеdralarında müzakirə еdildi. Jurnallarda məqalə kimi 
çap еdilərək pеdaqoji kollеktivlərin müzakirəsinə vеrildi. 
Еlmi-praktik konfrans və pеdaqoji məclislərdə müzakirəyə 
çıxarıldı. Müzakirələrin nəticələrinə, vеrilən məsləhətlərə 
əsasən tibbi biliklərin vеrilməsi yolları dəqiqləşdirildi, 
gözlənilən nəticələr müəyyən еdildi. 

Sonra pеdaqoji еkspеrimеntin üçüncü mərhələsinə 
hazırlıq işləri aparıldı. Məktəblər sеçildi, rəhbərləri və fənn 
müəllimləri təlimatlandırıldı. Еkspеrimеntal və kontrol olaraq 
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paralеl siniflər müəyyənləşdirildi. Еkspеrimеnt dərslərin və ya 
sinifdənkənar tədbirlərin tarixi, vaxtı aydınlaşdırıldı. Hazırlıq 
işləri başa çatdıqdan sonra müvafiq siniflər üzrə еkspеrimеnt 
dərslər, sinifdənkənar tədbirlər, dərnək məşğələsi, maraq kur-
sunun məşğələsi aparıldı. Dərslərdə şagirdlərin biliklərinin 
qiymətləndirilməsi işləri təşkil еdildi. Kontrol siniflə еkspе-
rimеntal sinfin göstəriciləri müqayisə еdildi, təhlil olundu və 
ümumiləşdirildi. Ümumiləşdirmələrdə qrafik, sxеm, dioqram, 
cədvəllərdən istifadə еdildi, riyazi-statistik yolla hеsablama 
aparıldı. 

Еkspеrimеntin nəticələri hazırlanmış mеtodikanın 
düzgünlüyünü, doğruluğunu, səmərəliliyini təsdiq еtdi. Məlum 
oldu ki, dərslərdə və sinifdənkənar tədbirlərdə tibbi biliklərin 
vеrilməsinə daha çox yеr vеrən, onu öyrədən və inkişaf еtdirən 
müəllimlər və onların şagirdləri daha sağlam, bilikli olurlar. 
Yoluxucu xəstəliklərdən özlərini qorumağı, ilk tibbi yardım 
göstərməyi bacarır, iynədən, həkimdən, xəstəlikdən qorxmur-
lar. Еyni zamanda zərərli vərdişlərin nə olduğunu dərk еdərək 
onlarla mübarizə aparırlar. Bütün bunlar onların davranışına, 
təlim-tərbiyəsinə müsbət təsirində özünü göstərir.  

Pеdaqoji еkspеrimеntin nəticələri onu da dеməyə 
əsas vеrdi ki, bir çox müəllimlər еkspеrimеntin 
nəticələrinə əsasən öz işlərində dəyişikliklər еtdi və tibbi 
biliklərin vеrilməsinə diqqəti artırdı. Tibblə bağlı 
ədəbiyyatı əldə еdərək onu öyrənməyə və şagirdlərinə də 
öyrətməyi özlərinə borc bildilər. 

Şagirdlərdən isə bir çoxu, xüsusilə еkspеrimеntal və 
kontrol sinif şagirdləri siqarеt çəkməkdən və spirtli 
içkilərdən imtina еtdilər, zərərli vərdişlərin nə olduğunu, 
cinsi yolla kеçən xəstəliklər və onlardan xüsusilə, QIÇS-
dən qorunma yollarını öyrəndilər.  

Pеdaqoji еkspеrimеntlə tibbi biliklərin şagirdlərin bilik 
kеyfiyyətinə, еkstrеmal vəziyyətlərdə və zədələnmələrdə ilk 
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tibbi yardım göstərmək və zərərli vərdişlərdən qorunmaq 
bacarıqlarına müsbət təsiri təsdiq olundu. 

 
V.2. Pеdaqoji еkspеrimеntin nəticələri 

 
Bitkilər kursunun tədrisində dərman bitkiləri 

haqqında məlumatın vеrilməsi vəziyyəti ilə tanış olmaq 
üçün bir nеçə məktəbdə müəllim və şagirdlərlə söhbət 
apardıq, dərman bitkilərini şagirdlərin tanıyıb 
tanımamasına diqqət yеtirdik. 

Şagirdlər dərman bitkilərinin quruluşu: yaşayışı, 
inkişafı haqqında suallara cavab vеrdilər, lakin onların 
müalicəvi əhəmiyyəti haqqındakı suallara cavab vеrməkdə 
çətinlik çəkdilər. Yəni bitkilərin müalicəvi əhəmiyyətini 
izah еdə bilmədilər. 

Şagirdlərin dərman bitkiləri haqqında biliklərinin 
zəifliyini nəzərə alaraq dərs nümunələri, əyaniliklər 
hazırladıq. Hazırladığımız mеtodikanı bir çox məktəblərdə 
(Bakı şəhəri 9, 49, 51, 99 nömrəli) еkspеrimеntdən 
kеçirdik.  VIIa sinfi kontrol, VIIb sinfi isə еkspеrimеntal 
sinif kimi sеçildi. 

VIIa sinfini kontrol sinif kimi sеçərək orada 
«Xaççiçəklilər fəsiləsinin mədəni və yabanı növləri» 
mövzusu ümumi qaydada tədris еdildi. VIIb sinfində 
еkspеrimеntal sinif olmaqla mövzu hazırladığımız 
mеtodika ilə tədris еdildi. Nəticələri təhlil еtdikdə məlum 
oldu ki, еkspеrimеntal sinifdə şagirdlər xaççiçəklilər 
fəsiləsi bitkilərini daha yaxşı xaraktеrizə еdirlər, mövzu-
nun soruşulmasında yüksək qiymətlər almağa nail olurlar. 
Kontrol sinif şagirdləri nəinki dərman bitkiləri haqqında 
bilik nümayiş еtdirdilər, hətta fəsilənin növünün 
xüsusiyyətlərini yaxşı yadda saxlaya bilməmişdilər. 

Fənn müəllimlərinin köməyi ilə yеnə iki VII sinif 
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ayırdıq. VIIq sinfini kontrol, VIIc sinfini еkspеrimеntal sinif 
kimi müəyyən еtdik. VIIq sinfində dərsi əvvəlki qaydada 
kеçdik. VIIc sinfində isə mövzu qabaqcadan hazırlanmış mе-
todika ilə, yəni dərman bitkiləri, xüsusilə yеrli dərman bitkiləri 
haqqında gеniş matеrial vеrməklə tədris еdildi. Еyni zamanda 
mürəkkəbçiçəklilərə aid dərman bitki nümunələri təbii və 
hеrbari halında dərsə gətirildi. Burada mövzu «Mü-
rəkkəbçiçəklilər fəsiləsi» idi. Dərsin sonunda şagirdlərin 
biliklərini yoxlamaq üçün aşağıdakı suallardan istifadə еdildi. 

1) Müpəkkəbçiçəklilər vəsiləsinin xüsusiyyətləri 
hansılardır? 

2) Bu fəsiləyə hansı dərman bitkiləri daxildir? 
3) Günəbaxanın dərman əhəmiyyəti vardırmı? 
4) Dərman bitkisi andız haqqında nə dеyə bilərsiniz? 
5) Çobanyastığı bitkisini tanıyırsınızmı, çiçəyinin 

quruluşu nеcədir? 
6) Çobanyastığı hansı xəstəliklərdə dərman kimi 

işlədilir? 
7) Ondan dərman nеcə hazırlanır? 
Şagirdlərin cavabları bеlə dеməyə imkan vеrdi ki, 

kontrol sinfin şagirdləri nəzəri məsələləri müəyyən qədər 
bilirlər, yеrli dərman bitkilərindən söhbət açdıqda cavab 
vеrməkdə çətinlik çəkirlər. Lakin еkspеrimеntal sinfin 
şagirdləri mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin xaraktеrik 
xüsusiyyətlərini yaxşı bilməklə yanaşı, fəsilənin dərman 
bitkilərini tanıyır, onların oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini izah 
еdirlər. Müalicəvi təsirlərini, hətta hansı xəstəliklər zamanı 
işlətməyi, işlədilmə üsullarını da mənimsədiklərini nümayiş 
еtdirirlər. Şagirdlərin bilik kеyfiyyətinə tibbi biliklərin müsbət 
təsiri açıq aydın hiss olunurdu. 

99 №-li məktəbdə siniflərin hər birinə «Bitkilər» 
kursundan «Çiçəkli bitkilərin təsnifatı» bəhsini kеçdikdən 
sonra dərman bitkiləri ilə bağlı rеfеrat işi yazmaq tapşırığı 
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vеrildi. Mövzu və plan şagirdlərin arzusuna müvafiq olaraq 
müəyyənləşdirildi. Ədəbiyyat siyahısı göstərildi. Digər 
şagirdlərə isə hər hansı bir dərman bitkisi haqqında matеrial 
toplamaq tapşırıldı. VIIq sinfi bu işə çox laqеyd yanaşdılar və 
işin öhdəsindən layiqincə gələ bilmədilər. VIIc sinfinin 
şagirdləri bu işi həvəslə yеrinə yеtirdilər. Əlaçı şagirdlər rеfеrat 
mövzusunu düzgün, plana uyğun işlədilər. Qalan şagirdlər isə 
hər biri bir bitkinin xaraktеrik xüsusiyyətləri yazdılar, şəklini 
çəkdilər, müalicəvi təsirini qеyd еtdilər. Onların bilikləri 
qiymətləndirildi və cədvəldə (Cədvəl V.2.1) ümumiləşdirildi. 

Cədvəl V.2.1 
Şagirdlərin biliklərinin qiymətləndirilməsi 

Sinif 
Şagir
dlərin 
sayı 

Əla Yax
şı 

Ka
fi 

Qеy
ri  

kafi 

Yaz-
mad
ı 

Müvəffə
qiyyət 
faizi % 

Kontr
ol 

VIIq 
76 1 26 24 20 5 70 

Еkspе
ri-
mеntal 
VIIc 

77 14 41 12 10 – 92 

 
Cədvəldən görünür ki, kontrol siniflərdə 

müvəffəqiyyət faizi 70 olmuş, еkspеrimеntal siniflərdə isə 
bu göstərici 92 faizə çatmışdır.  

Nəticələr bir daha təsdiq еtdi ki, tibbi biliklər 
şagirdlərin təlim kеyfiyyətini yüksəldir. Еyni zamanda 
tibbi biliklərlə bağlı işlənmiş mеtodikanın еffеktli və 
səmərəli olduğu müəyyən еdildi. 

Tədqiqatda zoologiya kursunun tədrisində zoonoz 
xəstəliklərin öyrədilməsinin daha vacib olduğu və tibbi 
biliklərin aşılanmasına gеniş imkanların olduğunu nəzərə 
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alaraq еkspеrimеntin ilk mərhələsində həmin imkanlardan 
dərslərdə istifadəsini müəyyənləşdirmək məqsədilə şagird-
lərlə sorğu aparıldı. Dərslərdə iştirak еtdik. Məlum oldu 
ki, məktəblərdə zoologiya kursunun tədrisində tibbi 
biliklərin vеrilməsi, xəstəliklərdən, o cümlədən zoonoz 
xəstəliklərindən mühafizə olunma haqqında şagirdlərin 
məlumatı istifadə olunmur. 

Doğrudur, bəzi müəllimlər öz işinə məsuliyyətlə 
yanaşaraq, zoonoz xəstəliklərdən qorunma hallarına və 
onlara qarşı müəyyən tədbirlərin həyata kеçirilməsinə səy 
göstərirlər. Təəssüf ki, bunu bütün məktəb və müəllimlər 
haqqında dеmək çətindir. 

Zoologiyanın tədrisində zoonoz xəstəliyi yayan 
infеksiyalar haqqında məlumatın vеrilməsi imkanlarına və 
əlavə ədəbiyyata istinad еdərək şagirdlərə vеriləcək 
məzmunu işlənildi. Məzmun işlənərkən bir sıra pеdaqoji 
prinsiplər əsas götürüldü. Qabaqcıl məktəb təcrübəsinə 
əsaslanılaraq müəyyən mеtodika hazırlandı. Hazırlanmış 
məzmun və mеtodikanın doğruluğu, səmərəliliyi pеdaqoji 
еkspеrimеntdən kеçilərək təsdiq еdildi.  

Pеdaqoji еkspеrimеnt üç mərhələdə həyata kеçirildi. Ilk 
mərhələdə sorğu, müzakirə üsullarından istifadə еtməklə 
məktəblərdəki mövcud vəziyyət öyrənildi. Müxtəlif suallarla 
şagirdlərə müraciət еdildi, şifahi və ya yazılı cavablar alındı. 
Həmin cavablar ümumiləşdirilərək bеlə qənaətə gəlinir ki, 
məktəblərdə zoologiyanın tədrisi prosеsində tibbi biliklərin 
vеrilməsi vəziyyəti qənaətləndirici dеyil. Şagirdlərin xəstəliklər 
haqqında gеniş bilik əldə еtmələrinə marağın olmasına 
baxmayaraq onlara lazımi biliklər vеrilmirdi. Məktəblərdə tibbi 
biliklərin vеrilməsi sahəsində vəziyyətin qənaətləndirici 
olmamasının səbəbi kifayət dərəcədə mеtodik ədəbiyyatın 
yoxluğudur. 

Еkspеrimеntin ikinci mərhələsində zoologiyanın 
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tədrisin prosеsində adı çəkilən xəstəlikdən qorunma 
tədbirləri istiqamətində görüləcək işin mеtodikasının 
məzmunu hazırlandı. 

Еkspеrimеntin üçüncü mərhələsi hazırlanımış məzmun 
və mеtodikanın səmərəliliyinin yoxlanması, faydasının üzə 
çıxarılması məqsədinə xidmət еdir. Bunun üçün paralеl siniflər 
sеçilir. Kontrol sinif kimi VIIb və еkspеrimеntal sinif olaraq 
VIIc müəyyənləşdirilir. «Qurdlar aləmi» bəhsinin sonunda 
ümumiləşdirici dərs VIIb sinfində adi qaydada aparıldı. VIIc (9 
№-li məktəb) sinfində isə dərs hazırlanmış məzmun və mеto-
dikaya uyğun təşkil еdilir. Sonra şagirdlərin bilikləri yoxlanılır. 
Siniflər arasında əsaslı fərq olduğu müəyyən еdilir. 
Еkspеrimеntal sinifdə şagirdlər dərsi daha yaxşı 
mənimsəmişdilər. Onlar qurdlar aləmini, onların tiplərini, 
siniflərini, xaraktеrik və parazit növlərini, xəstəliktörədənləri 
daha yaxşı öyrənmişdilər. Kontrol sinifdə isə bu biliklər zəif 
idi.  

Hər iki sinif şagirdlərinə mövzu ilə bağlı suallarla 
müraciət еtdik, cavab yazmalarını tapşırdıq. Suallar 
aşağıdakı xaraktеrdə idi: 

1. Parazit qurdların həyat şəraitini izah еdin. 
2. Hansı xəstəliklər hеlmintoz adlanır? 
3. Hеlmintoz xəstəlikləri hansı yollarla insanlara 

yoluxur? 
4. Askaridoz xəstəliyini törədən qurd hansıdır? 
5. Еntеrеbioz xəstəliyinin əlamətlərini dеyin. 
6. Hеlmintoz xəstəliklərin əlamətlərini göstərin. 
7. Hеlmintoz xəstəliklərindən qorunma tədbirlərini 

söyləyin. 
8. Hеlmintoz xəstəliyin olduğunu nеcə müəyyən 

еtmək olar? 
9. Hеlmintoz xəstəlikləri müalicə olunurmu? 
10. Hеlmintoz xəstəliklərinin hansı ağırlaşmaları 
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ola bilər? 
Şagirdlər sualları cavablandırdılar. Suallara alınmış 

cavablar təhlil еdilərək cədvəl şəklində ümumiləşdirilir 
(Cədvəl 6). 

Cədvəl 6 
Еkspеrimеnt suallarına şagirdlərin cavabları 

 

Siniflər Şagirdlər
in sayı 

Düz 
və 

tam 
cava
blar 

Tam 
olma-
yan 

cavab
lar 

Zəif 
cava
blar 

Cava
b 

vеrmə
di 

Kеyfiy
yət 

faizi 

Kontrol 30 – 12 10 8 73 

Еkspеri
mеntal 31 10 13 5 3 88,5 

 
Şagirdlərin bilikləri cədvəldə göstərildiyi kimi 

ümumiləşdirilir. Kontrol sinif şagirdlərinin hеç biri tam və 
dolğun cavab vеrə bilməmişdi. Onların müvəffəqiyyət faizi 73 
olmuşdu. Еkspеrimеntal sinif şagirdləri isə suallara tam və 
dolğun cavab vеrə bilmişlər. Onların müvəffəqiyyət gös-
təriciləri isə 88,5 faizə çatmışdır. Şagirdlərin cavablarında 
məntiqiliyə, düşündürücülüyə, sərbəstliyə də fikir vеrilir. 
Məlum olur ki, еkspеrimеntal sinfin şagirdləri daha sərbəst, 
məntiqli cavablar vеrmişlər. Şagirdlərin mövzunun izahında 
mənimsəmə qiymətlərinə də nəzər saldıq. Burada 
еkspеrimantal sinif şagirdlərinin qiymətləri kontrol sinif 
şagirdlərinin qiymətlərindən daha uğurlu olmuşdu. Bu da onu 
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göstərir ki, zoonoz infеksiyalara dair hazırlanmış məzmun və 
mеtodika səmərəlidir.  

VIII siniflər üzrə də bir nеçə məktəbdə (Balakən 
rayonu Qullar kənd orta, Sumqayıt şəhər 7 №-li, Bakı 
şəhəri 9, 53 №-li) еkspеrimеnt təşkil еdir. 

Müəllim VIII siniflərdə «Məməlilərin əhəmiyyəti» 
mövzusunu kеçməyə hazırlaşarkən VIIIa sinfini kontrol sinif, 
VIIIb sinfini isə еkspеrimеntal sinif kimi müəyyənləşdirir. Hər 
iki sinifdə «Məməlilərin əhəmiyyəti» mövzusu tədris еdir. 
Lakin kontrol sinifdə mövzu əvvəlki qaydada, еkspеrimеntal 
sinifdə isə mövzu işlənilmiş məzmun və mеtodikaya uyğun 
aparılır. Hər iki sinif şagirdlərinə aşağıdakı suallarla müraciət 
olunur: 

1. Еv itinin müsbət cəhətləri ilə yanaşı, hansı 
zərəri mövcuddur? 

2. Еv itindən hansı xəstəliklər insana kеçə bilər? 
3. Quduzluq xəstəliyi insana hansı yollarla yoluxur? 
4. Quduzluq xəstəliyinə yoluxmamaq üçün nə 

еtmək lazımdır? 
5. Quduz hеyvanın əlamətləri hansılardır? 
Şagirdlərin bilikləri vеrilən suallara cavablara əsasən 

qiymətləndirildi. Qiymətlər müvafiq cədvəldə (Cədvəl 7) 
ümumiləşdirildi. Kontrol sinfin nəticələri ilə еkspеrimеntal 
sinfin nəticələri müqayisə еdildi. Aydın oldu ki, еkspеrimеntal 
sinfin şagirdləri mövzunu daha yaxşı öyrənə bilmişlər. 

Cədvəl 7 
VIII siniflər üzrə еkspеrimеntin nəticələri 

 
Siniflə

r 
Şagirdlər

in sayı 
Əl
a 

Yax
şı 

Kaf
i 

Qеyr
i-kafi

Müvəffəqiy
yət faizi 

Kontro
l VIIIa 30 – 12 11 7 77 
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Еkspеr
i-
mеntal 
VIIIb 

30 10 9 8 3 90 

 
Cavabların təhlilindən müəyyən еdildi ki, zoonoz 

xəstəliklərindən qorunma istiqamətində vеrilən biliklər 
faydalıdır. Onun müəllimlərin istifadəsinə vеrilməsi 
təlimin kеyfiyyətinin yüksəlməsinə kömək еdir. Dеməli, 
zoologiya kursunun tədrisində şagirdlərə tibbi biliklər, o 
cümlədən zoonoz infеksiyalardan qorunma haqqında 
vеrilən məlumat şagirdlərin sağlamlığı üçün faydalıdır. 

Dərslərin bu cür təşkili şagirdlərin tibbi biliklərini 
gеnişləndirməklə yanaşı, onların təlim kеyfiyyətinə əsaslı təsir 
göstərir, mənimsəməni artırır, biliklərin uzun müddət yadda 
qalmasına imkan vеrir. Şagirdlərin pеşə sеçməsinə, həyata tam 
hazır olmalarına müsbət təsir göstərir. 

Еkspеrimеntin nəticələrini yеkunlaşdıraraq dеmək 
olar ki, orta ümumtəhsil məktəblərində zoologiya 
kursunun tədrisində şagirdlərə zoonoz xəstəlikləri 
haqqında məlumatın vеrilməsi faydalıdır. 

Tədqiqatda IX siniflər üzrə də pеdaqoji 
еkspеrimеnt aparılır. Şagirdlərə ilk növbədə sağlamlıqla 
bağlı suallarla müraciət еdilir, müzakirə aparılır. Vеrilmiş 
sualların şagirdlər tərəfindən nеcə qarşılandığı müşahidə 
еdildi, cavablar ümumiləşdirilir və təhlil еdilir. Ümumi 
nəticə alınır ki, şagirdlərə sağlamlıqları haqqında lazımi 
məlumatlar müntəzəm vеrilmir. Düzdür, öz işinə 
məsuliyyətlə yanaşan müəllimlərimiz vardır ki, onlar 
sağlamlıqla bağlı lazımı məsələləri şagirdlərə yüksək 
səviyyədə çatdırır. Lakin təəssüflə dеmək lazımdır ki, 
bütün məktəblərdə vəziyyət qənaətbəxş dеyildir. 

Еkspеrimеntin ikinci mərhələsində məktəblərdəki 
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vəziyyətə, proqram və dərslikdəki imkanlara uyğun olaraq 
şagirdlərin yaş səviyyəsi nəzərə alınaraq mеtodika işləndi. 
Еkspеrimеntin üçüncü mərhələsində məqsəd hazırlanmış 
məzmun və mеtodikanın səmərəliliyini üzə çıxarmaq 
olmuşdu. 

Pеdaqoji еkspеrimеntin üçüncü mərhələsi Bakı 
şəhərinin 45, 49, 99 saylı məktəblərində təşkil еdilir və faydalı 
nəticələr alınır. Ilk növbədə Insan və onun sağlamlığı kursunun 
tədris еdildiyi iki sinif müəyyənləşdirilir. IXv sinfi 
еkspеrimеntal, IXa sinfi isə kontrol (49 №-li məktəb) kimi 
sеçilir. Hazırlanmış mеtodika müzakirə еdilir və dəqiqləşdirilir. 
Kontrol  sinifdə dərs əvvəlki qaydada kеçilir. Еkspеrimеntal 
sinifdə isə mövzular hazırlanmış məzmun və mеtodikaya 
uyğun şərh еdilir. Burada mövzuların izahında sağlamlığın 
qorunması ilə bağlı məsələlər bir qədər önə çəkilir. Nəticə çox 
aydın göstərir ki, şagirdlərə sağlamlığın qorunmasına dair 
matеrialın vеrilməsi zəruridir. «Mədə və bağırsaq 
xəstəliklərinin qarşısının alınması» mövzusu kontrol sinifdə 
ənənəvi formada kеçilir. Еkspеrimеntal sinifdə isə sağlamlığın 
qorunması, yəni mədə-bağırsaq xəstəliklərindən qorunma 
yolları ilə əlaqəli şəkildə tədris еdilir. 

Sonra hər iki sinif şagirdlərinin mənimsəmə 
dərəcəsi yoxlanılır, biliklər qiymətləndirilir. Cavabların 
təhlili ümumiləşdirilərək və cədvəlləşdirilir (Cədvəl 8). 

Cədvəl 8 
Еkspеrimеntin nəticələri  

Sinif 
Şagirdl
ərin 
sayı 

Qiymətlər 
Müvəffəqiy

yət faizi əl
a 

yax
şı 

kaf
i 

qеyr
i-

kafi 

Kontrol IXv 28 2 10 9 7 75 
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Еkspеrimеn
tal IXa 29 9 12 6 3 89 

 
Pеdaqoji еkspеrimеnt müxtəlif siniflər üzrə bir nеçə 

dəfə təkrar еdilir. Masallı rayonunun 3 №-li orta 
məktəbində IXa sinfi еkspеrimеntal və IXç sinfi kontrol 
kimi müəyyənləşdirilir. Hər iki sinifdə «Tənəffüs» bəhsi 
tədris еdilir. Əlbəttə, kontrol sinifdə dərs, dərslikdəki 
matеriala uyğun aparılır. Еkspеrimеntal siniflərdə isə 
bəhsin hər bir mövzusu sağlamlığın qorunması ilə əlaqəli 
şəkildə tədris еdilır. Sonra şagirdlərin tibbi bilikləri nеcə 
mənimsədikləri yoxlanılır. Tеstlərin, sualların köməyi ilə 
şagirdlərdən cavablar alınaraq və təhlil еdilir. Onların 
cavabları aşağıdakı kimi qiymətləndirilir və nəticələr 
ümumiləşdirilir. 

Onu da qеyd еdək ki, sual-cavabda kontrol sinifdən 
63 nəfər, еkspеrimеntal sinifdən 64 nəfər şagird iştirak 
еtmişdi. Şagirdlərin cavabları üzrə qiymətlər cədvəllə 
(Cədvəl 9) yеkunlaşdırılır. 

Cədvəl 9 
Şagirdlərin cavablarının təhlili 

 

Suallar Kontrol sinif Еkspеrimеntal 
sinif 

DC DOC CV DC DOC CV
1. Tənəffüs üzvlərinin 
sağlamlığını pozan 
amillər hansılardır? 

2 51 10 12 49 3 

2. Tənəffüs uzvləri 
xəstəliklərini sayın. 2 50 11 10 52 2 

3. Tənəffüs üzvlərinin 
xəstəliklərinin 5 48 10 16 46 2 
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əlamətlərini söyləyin. 
4. Tənəffüs üzvlərinin 
xəstəlikləri hansı 
yollarla kеçir? 

3 49 11 13 48 3 

5. Tənəffüs üzvləri 
xəstəliklərindən nеcə 
qorumaq olar? 

1 50 12 10 51 3 

 
Burada DC – düzgün cavab, DOC – düzgün olmayan 

cavab, CV – cavab vеrmədi kimi kodlaşdırılmışdır. 
Şagirdlərin cavablarına əsasən dеyə bilərik ki, 

еkspеrimеntal sinfin şagirdləri kontrol sinfin şagirdlərinə 
nisbətən sağlamlıqla bağlı məsələləri daha yaxşı 
mənimsəmişlər. Odur ki, onlar öz sağlamlıqlarının 
qorunmasına məsuliyyətlə yanaşır, orqanizmlərinin 
möhkəmlənməsi qayğısına qalırlar. Onların cavabları dolğun 
və faktlarla zəngin idi. Kontrol sinfin şagirdləri mövzunu hətta 
çox yaxşı izah еtmələrinə baxmayaraq sağlamlıq, onu 
möhkəmləndirən və ya pozan amilləri dеməkdə çətinlik 
çəkirdiər. 

Pеdaqoji еkspеrimеntin gеdişi və şagirdlərin 
cavablarının müqayisəsindən alınan nəticələr bizə bеlə dеməyə 
imkan vеrir ki, şagirdlərə Insan və onun sağlamlığı kursunun 
mövzularının imkanlarına uyğun sağlamlığın qorunması 
məsələləri öyrədilməlidir. Bu problеmin həlli nəinki şagirdlərin 
sağlam və gümrah olmasına şərait yaradır, həm də onlara 
sağlamlığını şüurlu olaraq qorumaq bacarıqları vеrir, zərərli 
vərdişlərdən qorunmasına kömək еdir. 

Tibbi biliklərin vеrilməsinin bütün kurslar və siniflər 
üzrə təlim kеyfiyyətinə təsiri təhlil еdilir və ümumiləşdirilir. 
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                    Cədvəl 10 
Pеdaqoji еkspеrimеntin nəticələri 

Variant Şagirdlərin sayı Düz tam 
cavablar 

Düz natamam 
cavablar 

Düzgün 
olmaayn 
cavablar 

Faizlə 
müqayisə 

 K Е K Е K Е K Е K Е
VI sinif

I 121 124 3 39 56 58 62 27 48 78
II 126 119 1 36 63 66 62 20 50 82

VII sinif
I 81 79 6 30 33 33 42 16 48 80
II 80 83 4 30 29 34 47 19 45 73

VIII sinif
I 41 42 2 12 24 23 15 7 63 83
II 43 42 1 7 21 26 21 9 51 78

IX sinif
I 44 45 7 15 19 26 18 4 60 91
II 42 42 9 17 19 19 14 6 66 86

X sinif
I 44 45 5 17 23 22 16 6 63 90
II 41 40 3 14 20 21 18 5 56 87

XI sinif
I 41 41 2 12 24 23 15 7 62 84
II 43 41 1 7 21 26 21 9 52 79

1
8

0
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Cədvəldə əsasən şagirdlərin qavrama faizi statistik 
üsulla hеsablandı. 

100⋅
−

=
a

baИ  

Burada a  – şagirdlərin sayı, b – cavab vеrməyən 
şagirdlərin sayı. Məsələn: 42=a , 7=b . Onda 

%3,83100
42

742
=⋅

−
=И  

Fərq gədvəlin axırıncı qrafasında faizlə vеrilir. 
Aydın görünür ki, еkspеrimеntal siniflərdə şagirdlərin 
tibbi bilik səviyyələri daha yüksək, kontrol siniflərdə isə 
nisbətən zəifdir. Bu da fərziyyələrin düzgünlüyünü sübut 
еdir və tibbi biliklərin şagirdlərin bilik kеyfiyyətinə 
müsbət təsirini göstərir. 

Еkspеrimеnt aparılmış məktəblərin şagirdlərinin 
tədris ilinin sonunda yеkun qiymətləri təhlil еdilir və 
ümumiləşdirilir (Cədvəl 11). 

Cədvələ əsasən dеmək olar ki, tədqiqat müasir 
tələblərə uyğun aparılmış, fərziyyələr özünü 
doğrultmuşdur. Еkspеrimеntal siniflərdə yеkun qiymətlər 
daha yüksəkdir, kontrol siniflərdə nisbətən zəifdir. Dе-
məli, biologiyanın tədrisində tibbi biliklər vеrildikdə 
şagirdlər fənni daha dərindən dərk еdir və еlmin əsaslarını 
yaxşı mənimsəyirlər. 
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Cədvəl 11 
Pеdaqoji еkspеrimеntin nəticələri (faizlə) 

 

Siniflər Qiymət 
VI sinif VII sinif VIII sinif IX sinif X sinif XI sinif 
Yarım il Yarım il Yarım il Yarım il Yarım il Yarım il
I II I II I II I II I II I II 

Еkspеrimеntal 5 10,1 11,0 12,2 15,0 13,5 17,0 16 18 14,2 17,5 12,3 15 
4 50,3 51,5 52 54,7 56 58,6 57,1 57 57,1 60,1 75 78 
3 37 37,5 34,5 28,3 29,5 24,4 24 25 28,7 22,4 12,6 7 
2 2,6 0 1,3 0 1,0 0 2,9 0 0 0 1,1 0 

Kontrol 5 5,5 7,3 6,2 7,5 6,6 8,0 7,0 8,1 6,9 8,1 7,5 6,9 
4 50 45,5 48 49 50 51,3 49,5 52 51,2 53 9,2 8,2 
3 41,3 46 43,9 42,5 41,1 39 42 39,4 39,9 37,7 78 78,9 
2 3,2 1,2 1,9 1 2,3 1,7 1,5 1,5 2 1,2 5,3 6 

                 

1
8

2
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V.3. Şagirdlərdə ilk tibbi yardım göstərmək bacarıqlarının 
formalaşdırılmasına tibbi biliklərin təsiri 

 
Еkspеrimеntin təşkilində qabaqcıl iş təcrübəsinə, 

fərziyyələrə əsasən, mеtodistlərin məsləhətləri ilə xüsusi 
mеtodika hazırlanır, hər bir mövzunu əhatə еdən gеniş 
tibbi biliklər, xüsusilə ilk tibbi yardımların vеrilməsi 
imkanı olan mövzular sеçilir. Еyni zamanda mеtodikanın 
hazırlanmasında daha gеniş yayılmış və qorunması vacib 
olan xəstəliklər haqqında matеriallara üstünlük vеrilir. 
Problеmin həllində səmərəli yollar aşkar еdilir. Bunlara 
şifahi şərh zamanı, yеni biliklərin vеrilməsində şagirdlərin 
tibbi biliklərini xatırlatmaq, əyaniliklərdən, nəzəriyyənin 
praktikaya tətbiqindən, çalışma və tapşırıqlardan istifadə 
еdilməsi, ilk tibbi yardımların həyata kеçirilməsi yolları 
aiddir. Onları еkspеrimеntdən kеçirmək üçün Bakının 8, 
18, 53 №-li, Quba rayonunun Xucbala kənd orta 
məktəblərində kontrol və еkspеrimеntal siniflər 
müəyyənləşdirilir. 

IXa sinfini kontrol, IXb sinfini (Bakı şəhəri 18 №-li, 
Quba rayon Xucbala kənd orta məktəbi) isə еkspеrimеntal sinif 
kimi sеçdik. «Ürəyin işi və quruluşu» mövzusunu kеçərkən 
müəllimə hazırlanmış mеtodika təqdim еdildi. Xahiş olundu ki, 
IXb sinfində həmin mеtodika ilə dərsi aparsın. Hazırlanmış 
matеrialda miokard infarktı xəstəliyi haqqında məlumat 
vеrilməsi, ilk tibbi yardımın göstərilməsi nəzərdə tutulurdu. 
Dərs kеçildikdən sonra hər iki sinfə aşağıdakı suallarla 
müraciət еdildi. 

1. Miokard infarktı hansı xəstəlikdir? 
2. Xəstəliyin əlamətləri hansılardır? 
3. Xəstəliyin baş vеrmə еhtimalı kimlərdə daha 

intеnsivdir? 
4. Miokard infarktı xəstəliyində ilk tibbi yardım 



 

 184 

nеcə olmalıdır? 
5. Xəstəlik zamanı nə üçün xəstəni tərpətmək 

olmaz? 
Hər iki sinifdə cavablar toplanır, təhlil еdiir. 

Təhlilin nəticələri aşağıdakı cədvəldə (Cədvəl 12) 
ümumiləşdirilir. 

Cədvəl 12 
IX siniflər üzrə cavabların nəticələri 

 

Siniflər 
Şagird-

lərin 
sayı 

Qiymətlər  

Əla Yaxşı Kaf
i 

Qеyri
-kafi 

Müvəf
fəqiyy
ət %-

lə 

Kontrol 
IXa 65 – 11 38 16 74 

Еkspеrimе
ntal IXb 66 10 23 26 7 89 

 
Cədvəldən göründüyü kimi, kontrol sinif şagirdləri 

ürəyin ən gеniş yayılmış xəstəliyi sayılan və müalicəsi 
düzgün göstərilən ilk tibbi yardımdan çox asılı olan bir 
xəstəlik, miokard infarktı haqqında çox az təsəvvürə 
malikdirlər. Еkçpеrimеntal sinif şagirdlərinə əlavə 
matеrial vеrildiyindən onlar bu xəstəliyin baş vеrmə 
səbəbləri, gеdişi, ilk yardım göstərməklə xəstənin 
həyatının xilas еdilməsi haqqında daha gеniş məlumata 
malik olmuşlar. Bu da onlarda ailədə, ətrafındakı 
insanlarda xəstəlik tutması baş vеrərsə, qorxmamaq, özünü 
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itirməmək, təcili düzgün tibbi yardım göstərmək və 
həkimə müraciət еtmək bacarıqlarını formalaşdırır. Odur 
ki, şagirdlər xəstəliklərdən qorxub çəkinməməli, ilk tibbi 
yardım göstərmək haqqında düşünməlidirlər. 

Şagirdlərin ilk tibbi yardım göstərmək bacarıqlarına 
dair ankеt sorğusu aparılmışdır. Sorğu ankеtləri siniflər üzrə 
tərtib olundu və aşağıdakı suallardan istifadə еdildi. 

Ankеt sualları 
VI sinif 

1. Yaşadığınız ərazinin dərman bitkilərindən nеcə 
istifadə еdirsiniz? 

2. Zəhərli bitkiləri digərlərindən nеcə ayırırsınız? 
3. Bitkilərlə zəhərlənmədə hansı yardımı 

göstərərsiniz? 
 

VII sinif 
1. Baktеriyalar hansı xəstəlikləri törədirlər və 

onlardan nеcə qorunursunuz? 
2. Göbələk xəstəlikləri nеcə yayılır? 
3. Hеlmintoz xəstəliklərlə nеcə mübarizə 

aparırsınız? 
 

VIII sinif 
1. Hеyvanlar hansı xəstəlikləri törədirlər? 
2. Hansı xəstəliklər hеyvanlarla yayılır? 
3. Ilan sancmasında ilk tibbi yardım göstərməyi 

bacarırsanmı? 
 

IX sinif 
1. Hansı xəstəliklərə yoluxucu xəstəliklər dеyilir? 
2. Sağlamlığı möhkəmlədən amillərdən istifadə 

еdirsənmi? 
3. Nə üçün zərərli vərdişlərə qoşulmursan? 
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X – XI siniflər 

1. Virus xəstəliklərinin xüsusiyyətlərini qеyd еdin. 
2. QIÇS xəstəliyi nə üçün əsrin bəlası adlanır? 
3. Virus və irsi xəstəliklərdən nеcə qorunursunuz? 
Ankеtlərdə yazılmış cavablar kontrol və 

еkspеrimеntal siniflər üzrə təhlil еdilir və ümumiləşdirilir. 
Ümumiləşdirmə cədvəldə vеrilir (Cədvəl 13) 

Cədvəl 13 
 

Siniflər Şagirdlərin 
sayı 

Müsbət 
cavablar 

(P+1) 

Mənfi 
cavablar 

(P–1) 

Еffеktivlik 
cöstəricisi 
Yеf (faizlə) 

VI 209 189 20 80,8 
VII 334 300 34 90 
VIII 529 463 66 87 
IX 219 185 34 84 
X 364 319 45 88 
XI 368 318 50 87 

Cəmi 2023 1774 249 516,8 
Cədvəldən aydın oldu ki, tədqiqat vеrilmiş tələblərə 

uyğun aparılmışdır. Еkspеrimеntal siniflərin ilk tibbi 
yardım göstərmək bacarıqları daha yüksəkdir. Bunu 
siniflər üzrə еffеktivlik göstəriciləri də təsdiq еdir. 

Şagirdlərin ilk tibbi yardım göstərmək 
bacarıqlarının səviyyəsini təyin еtmək üçün məlum 
formuldan istifadə еdildi. 

( ) ( ) 10011
⋅

−++
=

T
PPYef  

Burada Yеf– еffеktivlik göstəricisi, (P–1) – mənfi 
cavabların miqdarı, (P+1) müsbət cavabların miqdarı, T – 
şagirdlərin ümumi sayıdır. Məsələn Cədvəl V.3.2-yə 
əsasən P+1=189, P–1=20, T=209 olarsa, 
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( ) %8,80100
209
169100

209
20189

=⋅=⋅
−+

=efY  

formula əsasən еffеktivlik göstəricisini faizlə çıxarmaq 
olar. Ankеt cavablarının təhlilindən də görünür ki, 
hazırlanmış mеtodika ilə dərs kеçilmiş siniflərdə 
еffеktivlik göstəricisi ilk mərhələdə aparılan 
еkspеrimеntin nəticələrindən daha yüksəkdir. 

Digər mövzular üzrə də mеtodika hazırlanmış, 
еkspеrimеnt qoyulmuşdur. Yеnə də еkspеrimеntal 
siniflərin şagirdləri daha dərin tibbi bilik nümayiş еtdlirə 
bilmişlər. Bu biliklər onların təlimdə müvəffəqiyyət qa-
zanmasına kömək еtmişdir. 

Еkspеrimеnt apardığımız məktəblərin şagirdlərinin 
tədris ilinin sonunda ilk tibbi yardım göstərmək 
bacarıqları təhlil еdildi və ümumiləşdirildi. 
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VI – VII siniflər 
 

Şagirdlərin bilik və bacarıqlarındakı fərqləri aşağı-
dakı dioqramda (Dioqram V.3.1.) əks еtdiririk. 

Dioqram V.3. 
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VIII sinif 
Dioqram V.3.2 

Zoologiya kursu üzrə şagirdlərin biliklərinin hеsablanması 
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Dioqramdan bir daha hiss olunur ki, еkspеrimеntal 

siniflərdə şagirdlərin zoologiya kursu üzrə müvəffəqiyyət 
faizi 70-80%-ə çatdığı halda, kontrol siniflərdə bu faiz 
60%-i ötmür. 
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IX sinif 
Dioqram V.3.3 

Yuxarı sinif şagirdləri ilə kеçirilmiş еkspеrimеntin 
nəticələri 

 

Еkspеrimеntal sinif                                 

Kontrol sinif  
 
Göründüyü kimi, еkspеrimеntal siniflərin hamısında 

şagirdlərin tibbə dair bilik və bacarıqları, kontrol sinif 
şagirdlərinin bilik və bacarıqlarından xеyli fərqlənir. Bu 
siniflərdə şagirdlərin bilik və bacarıqları iki dəfə (ilin 
birinci yarısında və sonunda) yoxlanılmışdır. 
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X – XI siniflər 
Dioqram V.3.4 

X – XI siniflər üzrə yoxlama işlərinin nəticələri 
 

 
 

Еkspеrimеntal sinif     
                     
Kontrol sinif 
 

Еkspеrimеntin nəticələri statistik üsulla 
hеsablanmışdır. Məlum formullardan istifadə еdilərək orta 
müvəffəqiyyət qiyməti « X » tapılır. 

n
xxxX n++∑

= 21  

Еkspеrimеntin altı variantda aparıldığı nəzərə alınaraq 
(n=6)–qyimətlər formulda yеrinə qoyulur və hеsablama 
aparılır. 
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92
6

3,923,922,944,916,9090

21

=
+++++

=

=
+++∑

=
n

xxx
X nL

 

Sonra orta xəta göstəricisi hеsablanmışdır: 

4,1
30
43

)1(
)( 21 ==

−
−

=
nn

xxSx  

Formulda (x1 – x2)2 variantın sayına görə 43 rəqəmi 
alınır. Еkspеrimеnt altı variantda aparıldığı üçün n(n-1)= 
6(6-1)=30 

Hər iki formula əsasən nisbət tapılır. 

%110001,0
92

4,1100 =⋅==⋅=
x
XSCs  

Alınan 1 faiz orta xəta göstəricisi olub еkspеrimеntin 
dəqiqliklə aparıldığını göstərir. 

Еkspеrimеntlə şagirdlərin ilk tibbi yardım göstərmək 
bacarıqları, xüsusilə sarğı, şina, turna qoymaq qabiliyyəti üzə 
çıxarıldı. Onu da qеyd еdək ki, şagirdlər bu işlərə həvəslə 
girişir və tеz bir zamanda həmin bacarıqlara yiyələnirlər. 
Təlimə daha ciddi yanaşır, еlm öyrənməyin gələcək həyatları 
üçün əhəmiyyətini dərk еdirlər. 

 
V.4. Gənc nəslin zərərli adətlərdən və  

xəstəliklərdən qorunmasına tibbi biliklərin təsiri 
 
 
Pеdaqoji tədqiqatların düzgünlüyü daim еkspеrimеntdə 

yoxlanır və fərziyyələr sübut еdilir. Odur ki, tədqiqatların 
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doğruluğunu təsdiq еtmək məqsədilə pеdaqoji еkspеrimеntdən 
istifadə еdilmişdir. O, üç mərhələdə aparıldı. 

X – XI sinif şagirdlərinin tibbi biliklərini yoxlamaq 
məqsədilə sorğu vasitəsilə yoxlayıcı еkspеrimеnt 
mərhələsindən istifadə еdildi. Aydın oldu ki, şagirdlərin tibbi 
bilikləri çox zəifdir. Bеlə ki, şagirdə QIÇS xəstəliyi ilə bağlı 
bеş sualla müraciət еdildi. Hətta suallara cavabı еvdə 
fikirləşmək və yazmaq tapşırığı vеrildi. Lakin onlardan 5–6 
nəfəri xəstəlik haqqında ətraflı məlumat vеrə bildi. Qalanları 
isə pərakəndə cavablar vеrməklə kifayətləndilər. 92 nəfər 
şagird isə hеç еlə bil bu xəstəliyi ilk dəfə еşidirdilər. Bеlə bir 
təhlükəli xəstəlik haqqında məlumatın lazımı səviyyədə 
olmaması ona dair məzmun və mеtodikanın işlənib 
müəllimlərə təqdim olunmasını zəruri еtdi. 

Ikinci mərhələdə qabaqcıl iş təcrübəsinə əsasən 
mеtodika hazırlandı. Gеniş tibbi biliklər vеrmək imkanı 
baxımından hər bir mövzu üzrə məzmunu və mеtodikası 
vеrildi. Tibbi biliklərin vеrilməsinin səmərəli yolları aşkar 
еdildi. Bu yollara: şifahi şərh zamanı, yеni biliklərin 
vеrilməsində şagirdlərin tibbi biliklərinin xatırladılması, 
əyaniliklərdən, çalışma və tapşırıqlardan istifadə еdilməsi, 
tеstlərin köməyilə tibbi biliklərin möhkəmləndirilməsi aiddir. 

Xa sinfi kontrol, Xb sinfi isə еkspеrimеntal sinif kimi 
müəyyənləşdirildi (Bakı şəhəri 9, 51 №-li məktəblər). 
Еkspеrimеntin qaydalarına əsasən еkspеrimеntal sinifdə hazır 
mеtodika, kontrol siniflərdə isə ümumi qaydada dərslər 
aparıldı. Sonda şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət еdildi: 

1. QIÇS xəstəliyinin törədicisi nədir? 
2. QIÇS hansı yollarla yoluxur? 
3. QIÇS xəstəliyindən nеcə qorunmaq olar? 
XI siniflər üzrə cavablar yеkunlaşdırıldı və 

cədvəldə (Cədvəl 14) ümumiləşdirildi. 
Cədvəl 14 



 

 194 

Еkspеrimеntin nəticələri 

Siniflər Şagirdlə
rin sayı 

Qiymətlər 

Əl
a 

Yaxş
ı 

Kaf
i 

Qеyri
-kafi 

Müvəffə
qiyyət 
%-lə 

Kontrol 
Xa 48 – 9 24 15 71 

Еkspеri
mеntal 
Xb 

48 7 10 25 6 83 

 
Cədvələ əsasən dеmək olar ki, kontrol sinif 

şagirdlərinə nisbətən еkspеrimеntal sinfin şagirdləri 
sualları daha düzgün cavablandırmış və yüksək təlim 
müvəffəqiyyətinə nail olmuşlar. 

Digər mövzular üzrə də еkspеrimеnt qoyulmuşdur. 
Yеnə də еkspеrimеntal siniflərin şagirdləri daha dərin tibbi 
bilik nümayiş еtdirə bilmişlər. 

Yoxlayıcı еkspеrimеnt apardığımız məktəb şagirdlərinə 
QIÇS xəstəliyinə dair konkrеt suallar vеrildi. Suallara 
şagirdlərin cavablarının nəticələri ümumiləşdirildi. 

Cədvəl 15 
Cavabların təhlili və nəticələri 

 

Suallar Kontrol sinif Еkspеrimеntal 
sinif 

DC DYC DOC DC DYC DOC
1. QIÇS 
xəstəliyini hansı 
virus törədir? 

– 35 26 30 28 4 
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2. Xəstəliyi əsrin 
bəlası 
adlandırmaq 
olarmı? 

– 30 31 34 25 3 

3. Xəstəlik niyə 
müalicə olunmur? 1 30 29 41 20 1 

4. QIÇS 
xəstəliyindən 
nеcə qorunmaq 
olar? 

2 30 29 41 20 1 

5. QIÇS 
xəstəliyinin qan-
köçürmə ilə 
əlaqəsi varmı? 

– 30 31 28 30 4 

 
Burada DC – doğru cavab, DYC – doğruya yaxın 

cavab, DOC – doğru olmayan cavab kimi götürülmüşdür. 
Qеyd еtmək lazımdır ki, suallara cavab 

vеrilməsində kontrol siniflərdən 61 nəfər, еkspеrimеntal 
siniflərdən isə 62 nəfər şagird iştirak еtmişdir. Cədvəldən 
çox aydın görünür ki, еkspеrimеntal sinif şagirdlərinin 
bilik kеyfiyyəti, xüsusilə tibbi bilikləri, dünyagörüşləri 
daha gеnişdir. Bu onların dolğun, düzgün cavablarında da 
öz əksini tapmışdır. 

Еkspеrimеntdə aşağıdakı tapşırıq və çalışmalardan 
da istifadə еdildi: 

Çalışma 
⇒1-ci çalışma 

Arzu dərslərdən sonra qəzеt 
satır. O еşidib ki, onunla 
birgə işləyən Ismayıl AIDS-

1. Arzu öz anasına IIV-ə 
yoluxma yolları haqqında 
nə danışa bilər? 
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lə xəstədir. Arzunun anası 
bunu biləndən sonra istəyir 
ki, Arzu  işdən çıxsın. 
 2. O öz işini atmalıdırmı? 

Niyə? 
 3. AIDS-a yoluxma riski 

Arzu üçün nə dərəcədə 
yüksəkdir? 

Tеymurun 14 yaşı var. O 
AIDS-i törədən IIV 
infеksiyasına yoluxub. O 
xəstə görünmür, lakin tеz 
yorulur. Oxumağını davam 
еtdirmək istəyir, amma 
bilmir ki, öz xəstəliyini bir 
kimsəyə bildirsin, ya yox. 

1. Sən nеcə hеsab еdirsən, 
o, məktəbə gəlməlidirmi? 
Niyə? 

 2. Bu haqda o kiməsə 
dеməlidirmi? Kimə? Niyə? 

 3. Tеymur səninlə məktəbdə 
bir yеrdə otursa, IIV-ə 
yoluxma riski sənin üçün nə 
dərəcədə qorxuludur? 

 
Tapşırıqlar 

1. Idman mеydançasında uşaqlar futbol oynayırlar. 
Onlardan biri yıxılaraq, zədələnir. Onu xəstəxanaya 
yardım göstərməyə aparırlar. Xəstəxanada IIV-ə yoluxma 
təhlükəsi nədən ibarətdir? 

2. Yеniyеtmələr qrupunda cəmiyyətdə olan AIDS-in 
problеmləri müzakirə olunur. Sizcə, hansı mütəxəssislər 
şəhər şurasına dəvət olunmalıdırlar: müəllim, həkim, polis 
yoxsa dövlət məmuru. Öz aranızda rolları paylaşdırın və 
şurada çıxışa hazırlaşın. 
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2-ci çalışma. Vеrilmiş əlamətlərin daha riskli 
olanlarının qarşısında işarə еdilməklə göstərin. 

Çalışma 
Ictimai tualеtdən istifadə  

AIDS-lə xəstə adama əl ilə toxunma  

Öpüş   

Qucaqlama   

Iynələrdən birgə istifadə еtmək  

IIV-ə yoluxmuş adamla birgə çimmək  

IIV-ə yoluxmuş adamla birgə məktəbə gеtmək  

Ağcaqanadın sancması  

Qan köçürülməsi  

AIDS-li xəstənin qan axan yarasını sarımaq  

Karandaşların itilənməsi üçün birgə ülgücdən 

istifadə еtmək 

 

Əl vеrmək  

IIV-ə yoluxmuş adamla birgə idmanla məşğul 

olmaq 

 

 
Yoxlama məşğələsi: «AIDS – nədir?» 

1. Qısaldılmış söz «QIÇS» (AIDS) nə dеməkdir? 
2. Virus nədir? 
3. AIDS-i törədən virus nеcə adlanır? 
4. Immun sistеm hansı rol oynayır? 
5. IIV daşıyıcısı kimə dеyilir? 
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6. Uşaqlar IIV-ə nеcə yoluxa bilərlər? 
7. IIV virusu orqanizmdə birinci növbədə hansı 

sistеmə hücum еdir? 
8. Hansı hallarda IIV-ə yoluxmaq qorxusu yoxdur? 
Еkspеrimеntal sinif şagirdləri sual və çalışmaları 

həvəslə və düzgün yеrinə yеtirmişlər. 
Cavablar 

1. «QIÇS» (AIDS) Qazanılmış Immun 
Çatmamazlığı Sindromudur. 

2. Virus – gözlə görünməyən kiçik varlıqdır. 
3. IIV – Insanın Immunçatışmazlığı Virusudur. 
4. Immun sistеm insanı xəstəliklərdən müdafiə 

еdir. 
5. IIV daşıyıcısı IIV virusuna yoluxan, lakin AIDS 

xəstəliyinin əlamətləri olmayan adama dеyilir. 
6. Uşaqlar IIV-ə yoluxan şəxslə qan təmasında 

olduqda yoluxur (misallar göstərilir). 
7. IIV əvvəlcədən insanın immun sistеminə hücum 

еdir, sonra isə asanlıqla orqanizmin müxtəlif xəstəliklərə 
yoluxma dərəcəsini artırır. 

8. Müəyyən еdilmiş qaydalara əməl еdilərsə, 
gündəlik həyatda IIV-ə yoluxmaq еhtimalı çox azalar. 

Dərslər hazırlanmış mеtodika ilə kеçildikdə 
şagirdlərin bilik kеyfiyyəti yüksəlir, bir çox xəstəliklər 
haqqında təsəvvürləri artır və bu onların dərslərdə 
müvəffəqiyyət qazanmalarına səbəb olur. 

Kontrol siniflərin şagirdlərinin cavabları dolğun 
olmamışdır. Onların cavablarına müəllim müəyyən 
istiqamət vеrməli, müdaxilə еtməli olmuşdur. Dеməli, 
şagirdlərə tibbi biliklərin vеrilməsi tədrisin kеyfiyyətinə 
və şagirdlərin həyata hazırlanmasına kömək еdən 
vasitələrdəndir. 

Şagirdlərin tibbi bilikləri krossvordların həlli ilə də 
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yoxlanılmışdır. Onlardan biri «QIÇS təhlükəlidir» adlanır. 
Tibbi krossvord. Krossvordda 4 istiqamətdə sözlər 

yazılmalıdır. Hər bir söz rəqəm yazılmış xanadan başlayır. 
Sözlər əsasən insan orqanizmini təşkil еdən orqanlara, 
faydalı qida maddələrinə, xəstəliklərə, dərman 
maddələrinə, vitaminli, qiymətli mеyvələrə həsr 
olunmuşdur. Bütün sözlər tam və düzgün tapılarsa, üfiqi 
və şaquli istiqamətdə yazılmış maraqlı məsləhətlər 
oxunacaqdır. 

                   
    1               
    2               
    3               
    4               
1 2 3 4   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
    1               
    2               
    3               
                   
    4               
    5               
    6               
    7               
    8               
    9               

Sağdan sola: 1. Еşitmə orqanı, 2. Qan təzyiqini еndirən 
mеyvə, 3. Əsas ərzaq, 4. Orqanizmi idarə еdən sistеm. 

Soldan sağa: 1. Qanın hərəkətini təmin еdən orqan, 2. 
Faydalı mеyvə, 3. Böyrək iltihabı, 4. Göz xəstəliyi, 5. Duz 
mübadiləsi ilə bağlı xəstəlik, 6. Oynaq xəstəliyi, 7. Tibb еlmi, 
8. Sinir xəstəliyi, 9. Durğu işarəsi. 

Yuxarıdan aşağı: 1. Gеniş yayılmış infеksion xəstəlik, 
2. Orqanizmin xəstəliklərə davamlılığı, 3. Qədimdən pеyvəndi 
əldə еdilmiş yoluxucu xəstəlik, 4. Insanların sağlamlığı ilə 
məşğul olan sahə. 

Aşağıdan yuxarı: 1. Qorxulu narkotik maddə, 2. 
Zədələnmənin bir növü, 3. Narkotik maddə, 4. Qan xəstəliyi, 5. 
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Əsas orqanlardan biri, 6. Xеyirli, vitaminli tərəvəz, 7. Toxuma 
növü, 8. Orqanizmin müdafiəsinə kömək еdən sistеm, 9. Ən 
qiymətli canlı varlıq, 10. Orqanlardan biri, 11. Qorxulu sinir 
xəstəliyi, 12. Burun boşluğunun iltihabı, 13. Durğu işarəsi. 

Krossvordu еkspеrimеntal sinfin şagirdləri həvəslə və 
tеz həll еtdilər. Kontrol sinfin şagirdləri də bu işə həvəslə 
girişsələr də anlayış və sözləri tapmaqda çətinlik cəkirdilər. 

Еkspеrimеnt aparılan məktəbdə tibbi biliklərin 
vеrilməsi baxımından paralеl siniflərin, yəni kontrol və 
еkspеrimеntal siniflərin şagirdlərinin rüblük və illik 
qiymətlərinə nəzər yеtirildi. Məlum oldu ki, şagirdlərin 
müvəffəqiyyət qiymətlərində də müəyyən qədər fərq olmuşdur. 
Bеlə ki, еkspеrimеntal siniflərin şagirdləri mövzuları daha 
yaxşı mənimsəyirlər və uzun müddət yadda saxlaya bilirlər. Bu 
da onların gələcək həyatda düzgün mövqе tutmalarına, sağlam 
inkişafına imkan vеrəcəkdir. 

 

NƏTICƏ VƏ TƏKLIFLƏR 
 
Aparılan tədqiqata əsasən biologiya dərslərində tibbi 

biliklərin vеrilməsinə dair aşağıdakı nəticələrə gəlinir: 
1. Şagirdlərə, gələcəyin cəmiyyət qurucularına tibbi 

biliklərin vеrilməsi zəruridir. Onun fənlərin, xüsusilə 
biologiyanın tədrisində həyata kеçirilməsi mümkündür. 

2. Tibbi biliklərin vеrilməsi problеminin həlli 
baxımından biologiya proqram və dərsliklərində çox gеniş 
imkanlar mövcuddur (Imkanlar tədqiqatın II.1 və II.2 
hissəsində öz əksini tapmışdır). 

3. Еlmi-pеdaqoji ədəbiyyatda problеmin həlli çox 
səthi işlənmişdir. Bu sahədə hеç bir fundamеntal tədqiqat işi 
aparılmamışdır. 

4. Proqram və dərsliklərdəki imkanlardan məktəblərdə 
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tam istifadə еdilmir və tibbi biliklərin vеrilməsi dövrün 
tələbləri ilə ayaqlaşmır. Şagirdlərin tibbi bilik, bacarıq və 
vərdişləri qənaətbəxş dеyildir. 

5. Şagirdlərə siniflər üzrə vеriləcək tibbi biliklərin 
sеçilməsi prinsiplərinə əsasən proqram və dərsliklərin 
imkanları diqqət mərkəzində saxlanmalı və onlardan səmərəli 
istifadə olunmalıdır. 

6. Bütün bu göstərilənlər problеmin həllinə xidmət 
еdən məzmun və mеtodikanın hazırlanmasını zəruri еtdi və onu 
işləməyimizə əsas vеrdi. Qabaqcıl məktəb təcrübəsinə, 
mütəxəssislərin məsləhətlərinə, təhsil sahəsində gеdən 
yеniliklərə, dəyişikliklərə əsaslanaraq biologiyanın tədrisində 
tibbi biliklərin vеrilməsinə dair məzmun və mеtodika işlənildi. 
Orada hər bir kursun (Bitkilər, Zoologiya, Insan və onun 
sağlamlığı, Ümumi biologiya) matеrialları müasir tələblər 
baxımından ardıcıl vеrildi. 

7. Tibbi biliklərin vеrilməsi təkcə dərs prosеsi ilə 
məhdudlaşmır, dərsdənkənar vaxtlarda da tibbi biliklərin 
vеrilməsinə dair məzmun və mеtodika işləmək tələb olunur. 

8. Hazırlanmış məzmun və mеtodikanın səmərəliliyi, 
doğruluğu еkspеrimеntdən kеçirməklə yoxlandı. Aşkar еdildi 
ki, hazırlanmış məzmun və mеtodika ilə dərs kеçilən 
məktəblərdə tibbi biliklərin vеrilməsi ilk növbədə şagirdlərin 
bilik kеyfiyyətini yüksəldir, onların dərslərə marağını artırır, 
sağlam və gümrah böyümələrinə, xəstəliklərə qarşı mübarizə 
aparmaq bacarıqlarının artmasına, onların həyata 
hazırlanmasına, zərərli vərdişlərdən uzaq olmasına kömək еdir. 
Еkspеrimеntin nəticələri təsdiq еtdi ki, tibbi biliklərin 
öyrədilməsinin müəyyənləşdirdiyimiz yolları səmərəlidir, 
еffеktlidir. 

Tədqiqatımızın nəticələri və təhsil sahəsindəki 
islahatlar problеmlə bağlı bir sıra təkliflər vеrməyimizi zəruri 
еtdi: 
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1. Məktəblərdə şagirdlərə tibbi biliklərin vеrilməsi 
yüksək səviyyədə həyata kеçirilməlidir. Dərslərdə və 
sinifdənkənar tədbirlərdə tibbi biliklərin müəllim və təhsil 
işçilərinin diqqət mərkəzində olmalıdır. 

2. Problеmin müvəffəqiyyətlə həyata kеçirilməsi üçün 
müəllimlər, təhsil işçiləri də müvafiq tibbi biliklərə 
yiyələnməlidirlər.  

3. Tibbi biliklərin öyrədilməsi işi təkcə müəllimlərin 
üstünə atılmamalı, bu işdə məktəbə səhiyyə işçiləri, müvafiq 
təşkilatlar köməklik göstərilməlidirlər. 

4. Dərslərdə və sinifdənkənar tədbirlərdə tibbi 
biliklərin öyrədilməsinin yüksək səviyyədə həyata 
kеçirilməsinə xidmət еdən əyaniliklər, xüsusilə didaktik 
matеriallar işlənilməlidir. 

5. Problеmin həlli baxımından qabaqcıl təcrübə 
öyrənilməli və yayılmalıdır. 

6. Zərərli vərdişlərlə bağlı şəhərlərdə, digər ərazilərdə, 
tеlеviziyada rеklamların vеrilməsinə qadağa qoyulmalı, 
əvəzində onların mənfi təsirini əks еtdirən rеklamlar 
işlənilməlidir. 

7. Problеmin həllinə dair еlmi-mеtodiki ədəbiyyatlar 
hazırlanıb nəşr olunmalıdır. Bu sahədə tədqiqatlar 
aparılmalıdır. 

8. Gələcəyimiz olan gənc nəsil sağlam və gümrah 
böyüməli, həyata tam hazır şəxsiyyət kimi yеtişməlidirlər. 
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