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Biologiya dərslərində əyanilik 

   Biologiya ( yun. bios-həyat, loqos-elm ) bütün canlılar aləmini öyrənən elmdir. Bəşər 

tarixinin aparıcı qüvvəsinin canlılar olduğunu nəzərə alsaq, biologiya elmin nə qədər geniş 

spektrə malik olduğunu, həmçinin çox maraqlı sahəni əhatə etdiyini dərk etmək çətin deyil. 

Bu termini elmə ilk dəfə olaraq 1802-ci ildə J.B.Lamark və Q.R.Treviranus gətirmişdir. 

Biologiya elmi Yer üzərində mövcud olan və məhv olmuş külli miqdarda növ müxtəlifliyi, 

onların quruluşu və funksiyası, mənşəyi, çoxalması və inkişafı, canlı və cansız təbiətlə 

əlaqəsini öyrənir. Bu elmin əsas öyrənilməsi və kəşfi dövrü mikroskopların kəşfi ilə üst – üstə 

düşür. Çünki mikroskopik həyati prosesləri ( hüceyrədə gedən mürəkkəb proseslər ) görmək 

üçün onların dəfələrlə böyüdülməsi lazım idi. Hal – hazırda yüksək inkişaf səviyyəsində olan 

elm və texnologiyaların sayəsində istənilən canlı prosesi izləmək, öyrənmək və onlara 

müdaxilə etmək mümkündür. Məlumdur ki, biologiya çox şaxəli elmdir. Anatomiya, 

antropologiya, astrobiologiya, bakteriologiya, botanika, biocoğrafiya, biometriya, bionika, 

bioinformatika, biokimya, biofizika, ekologiya, embriologiya, genetika, geobotanika, 

histologiya, hidrobiologiya, fiziologiya, mikologiya, mikrobiologiya, morfologiya, 

molekulyar biologiya, virusologiya, sitologiya, sistematika, immunologiya, inkişaf 

biologiyası, toksikologiya, taksonomiya, təkamül təlimi, neyrobiologiya, paleontologiya, 

kosmik biologiya, okean biologiyası və zoologiya kimi sahələri mövcuddur. Bu elmin 

biliklərinə dərindən yiyələnmək üçün məktəbdə keçirilən ibtidai səviyyədə biologiya 

dərslərindən başlamaq olar. Digər əsas bölmələri isə ali məktəb proqramında geniş şəkildə 

tədris olunur. 

   Biologiya dərslərinin daha səmərəli və aktiv keçməsi üçün bir sıra əyani vəsaitlərdən 

istifadə olunmalıdır. Burada əsas məqsəd dərslərin asan və uzunmüddətli yadda qalan 

olmasını aşılamaqdır. Belə ki, məktəb  dövründə şagirdlərin qavrayış səviyyəsinin ən üstün 

həddə olduğu yaşlarını və göz yaddaşının uzun müddətli olmasını nəzərə alsaq əyanilik 

prinspi ilə aparılan dərslərin üstünlük dərəcəsini anlamış oluruq.  

   Əyanilik dedikdə, şagirdlərə məktəb və cəmiyyət imkanlarını nəzərə alaraq biologiya 

dərslərinin şəkillər, vəsaitlər, heykəllər, canlı və ya herbari  bitki, heyvan və həşəratlar, hazır 

və ya yeni preparatlar və s. şəklində tədrisi nəzərdə tutulur. 
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   Fənnin tədrisi prosesində, tədris edən müəllimin üzərinə çox ciddi iş və məsuliyyət düşür. 

Belə ki, fənnin məqsədi canlılar aləmini öyrətmək olduğu üçün fənnin tədrisini qiyabi şəkildə 

aparmaq heç bir fayda verməz. Məsələn, şagirdə çobanyastığı bitkisini göstərmək imkanı ola 

– ola, qiyabi şəkildə bitki haqqında izah verməyə çalışmaq, bunun sadəcə tarix fənni kimi 

əzbərlədilməsi deməkdir.. Lakin, həmin bitkinin sinfə gətirilməsi və bitki üzərində öz 

fikirlərini ifadə etmə imkanı verilməsi daimi yadda qalan biliyə çevriləcəkdir. Burada göz 

yaddaşının və əyani olaraq dərk etmənin çox mühüm rolu var. Belə ki, şagirdlərin həmin 

əyani vəsaitə toxunması, onun anatomik və fiziolojik quruluşunu incələməsi şəraiti yaranır. 

Yəni, əyani vəsaitin hansı rəngdə olması, forması, ölçüsü, ləçəklərinin sayı, kasa 

yarpaqlarının və kasa altlığının olub-olmaması, erkəkcik və dişiciyin quruluşu, kök, gövdə və 

yarpağın quruluşu, hansı şəraitdə, neçə dərəcə temperaturda bitməsi, suya olan tələbatı və s. 

haqqında geniş məlumat əldə etmiş olacaq. 

   Bu cür tədris edilən biologiya dərslərinə, əyani vəsaitlərdən, VI sinif botanika fənnindən 

gülçiçəklilər fəsiləsinin itburnu və ya yabanı qızılgül bitkisi haqqında nümunə verə bilərik. 

Müəlim sinfə itburnu bitkisinin bir hissəsini daxil edir. Şagirdlər isə həmin bitkiyə baxmaqla, 

toxunmaqla öz fikirlərini söyləyirlər.  

   Belə nəticəyə gəlirlər ki, itburnu bitkisinin gövdə və zoğları tikanlarla örtülmüşdür. Bu 

bitkidə qorunma funksiyasını yerinə yetirir, heyvanlar tərəfindən tələf edilməsinin qarşısını 

alır. Yarpaqları tək lələkvarı olub, 5-7 yarpaqcıqdan təşkil olunmuşdur. Yarpaq altlıqları var 

və formaları müxtəlifdir. Tək-tək yerləşmiş çiçəkləri qalxan və ya süpürgəyəbənzər çiçək 

qrupuna yığılır. Çiçəkdə çiçək yatağı qədəhəbənzər çuxur əmələ gətirir. Çiçək 5 kasa 

yarpağından, 5 ləçəkdən ibarətdir. Çoxlu erkəkciklər və daxildən birləşən çoxlu sərbəst 

dişicikləri var. Yumurtalıq çiçək yatağında sərbəst yerləşir. Ləçəkləri ağ və ya çəhrayı olur. 

Nümunə üçün öncədən qurudulmuş itburnu meyvəsi və ya fəslə uyğun olarsa, təzə halda 

yetişmiş meyvədən istifadə etmək olar. Meyvələri rəngli və dəricikli, ətli qədəhlə əhatə 

olunmuşdur. Meyvəsi qırmızı, tünd – sarı və ya narıncı rəngdə fındıqca meyvədir. Müəllim 

əlavə olaraq itburnu bitkisinin Şimal yarımkürəsinin mülayim və isti iqlim ərazilərində, tropik 

ölkələrin dağlarında 250 və Azərbaycan florasında 40-a qədər növü olduğunu qeyd edir. 

Həmçinin, itburnu bitkisinin meyvələrinin bir çox vitaminlərlə zəngin olması ilə yanaşı 

müalicəvi əhəmiyyəti var və xalq təbabıtində istifadə olunur.  

   Təbii ki, lazımi qədər bu cür nümunələrlə dərslər təşkil oluna bilər. Məsələn, hüceyrə 

bölməsi keçirilən zaman məktəb mikroskopunda hazır preparatlarla və ya asan hazırlanan 

soğan dəriciyi preparatı ilə şagirdlərə hüceyrənin formasını, qılaf, sitoplazma, nüvə və 

vakuollarını göstərməklə dərsi daha aktiv hala gətirmək olar.  



   Yekunlaşdırsaq, VI sinif botanika fənnindən əksər bitkiləri ( herbari və ya təbii şəkildə ) 

sinfə daxil etməklə, VII sinif zoologiya bölməsində həşərat və heyvanlardan ( herbari və canlı 

), VIII sinif anatomiya fənnindən skelet və maket orqanlardan, IX sinif genetika bölməsini 

mikroskopdan, X-XI siniflərdə plakat, videoçarx və multimedya vasitələrindən istifadə 

etməklə biologiya bölməsinin tədrisini asan və mənimsənilən şəkildə başa vurmaq olar.  


