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Ön söz 
 

  Ulu öndər Heydər Əliyevin “Cəmiyyətin gələcək 

tərəqqisi indi gənclərimizə nəyi və necə öyrətməyimiz-
dən asılıdır” fikrinə istinadən deyə bilərik ki, şagirdər-
dя yenи keyfиyyяtlяrиn formalaшmasыnda hяlledиcи амил 
kиmи tяhsиlиn rolu danılmazdır. Kurikulum təhsili şa-

girdlərdə əzbərçilik deyil, sərbəst düşünmə, öyrən-
diklərini tətbiqetmə bacarığını, məntiqi təfəkkürünü 
inkişaf etdirir.       
  Azərbaycan təhsil sistemində "kurikulum" yeni 
bir anlayışdır və o, təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliy-
yətlərin təşkilini və həyata keçirilməsini əks etdirən 
konseptual sənəd kimi başa düşülür. Milli kurikulum 
konseptual sənədi özündə təhsilalanlar üçün zəruri 
kompetensiyaları, məzmun və qiymətləndirmə stan-
dartlarını, hazırkı tədris planı və proqramlarını, 
şagirdə və onun hazırlıq səviyyəsinə verilən tələbləri, 
hər bir dərsin konkret inkişafetdirici məqsədlərini, 
metodik təminatını, dəyərləndirmə modelini, texniki 
təchizatını və s. əks etdirir.   Müəllim və məktəb qar-
şısında duran vəzifələri və onların konkret həlli yolla-
rını göstərir.       

Milli Kurikulum bilavasitə aşağıdakı funksiyaların 
reallaşdırılmasına xidmət edir:    

 -ümumi təhsilin pillələri, bu pillələrdə tədris olu-
nan fənlər arasında əlaqələrin və ardıcıllığın təmin 
edilməsi;   
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-fənlərin məzmununun cəmiyyətin tələbatına uyğun 
daim təkmilləşdirilməsi və yeniləşdirilməsi;  
 -təlim texnologiyalarının çevikliyi və interaktiv-
liyinin təmin olunması;    

 -nəticəyönümlü fənn kurrikulumlarının hazırlanıb 
tətbiq olunması;       
 -təlim mühitinin, təhsil fəaliyyətinin səmərəlili-
yinin, təlimin inkişafetdirici və qabaqlayıcı xarakteri-
nin, bilik, bacarıq və vərdişlərin təhsil pillələri üzrə 
konsentrik prinsip əsasında müəyyənləşdirilməsinin 
təmin olunması;       
  -şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndiril-
məsi və stimullaşdırılmasının təmin edilməsi.  
  Bununla belя, иslahatlar чяrчиvяsиndя gюrцlяn 
ишlяr иlbяиl dяrиnlяшdиkcя nяzяrя alыnasы, yerиnя yetиrиlяsи 
aktual mяsяlяlяrиn mиqyasы da genишlяnиr, qarшыya qo-
yulan vяzиfяlяr getdиkcя mцrяkkяblяшиr. Hяmиn vяzиfя-
lяrи tяlяb olunan sяvиyyяdя hяyata keчиrmяk цчцn иsя 
tяhsиlи иdarя edяn orqanlarыn,   tяhsиl prosesиnиn nяzяr-
dя tutulan bцtцn ишtиrakчыlarыnыn zəruri metodik vəsai-
tlərlə sиstemlи шяkиldя tяmиn olunmasы яn vacиb шяrtdиr. 
Bu gцn tяhsиl sahяsиndя reallaшdыrыlan иslahatlarыn hя-
dяfи elя mцяyyяnlяшdиrиlиb kи, onlarыn яsasыnы tяшkиl 
edяn иdeyalarыn яsl mahиyyяtи proses ишtиrakчыlarыnыn 
hяr bиrиnя aydыn olmazsa, uьurlu nяtиcяlяrdяn, 
mяktяblяrdя иslahat ab-havasыndan, шagиrdlяr цчцn 
иnkишafyюnцmlц tяlиm mцhиtиnиn yaradыlmasыndan 
danышmaьa dяymяz.     

 Hazırda mяktяblяrиn bir çoxu шagиrdlяrиn tяhsиlиnи 
tяlяb olunan sяvиyyяdя qurmalarы, иnkишaflarыnыn 
tяmиn edиlmяləri цчцn lazыmı иnfrastruktura malиk 
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dиrlər.Bununla belə, bиr sыra mяktяblяrdя normal 
tяhsиl mцhиtиnиn yaradыlmasы, maddи-texnиkи tяchиzat 
vя kadr tяmиnatы baxыmыndan mцяyyяn problemlяr 
vardыr.Bunlar,яlbяttя,obyektиv sяbяblяrdиr vя tяdrиcяn 
aradan qaldыrыlacaqdыr.Lakиn mяktяbиn tяhsиlalanыn 
dostuna чevrиlmяsи цчцn daha zяrurи amиllяr 
mюvcuddur kи, bunlarыn tяmиn edиlmяsи maddи 
чяtиnlиklяrdяn asыlы olmayaraq, sыrf mяnяvи psиxolojи, 
pedaqojи mahиyyяt daшыyыr. Həmçinin müəllimlərin 
lazımı nəzəri, metodik, praktik məlumatlara 
yiyələnməsi müvəffəqiyyətin təminatçısıdır.  
 Məhz Azərbaycanda yeni kurikulum ислащатынын 
щяйата кечирилдийи, йени педагоjи  технолоэийаларын 
мяктябляримизя айаг ачдыьы, Авропа тящсил системинə 
интегрasiyanın gücləndiyi индики шяраитдя “İbtidai sinif 
müəllimləri üçün yeni kurikulumun məzmunu və 
həyata keçirilməsi yolları” adlı vəsaiti  уьурлу аддым 
щесаб етмяк олар.       

Bu vəsait müəllimlərin kurikulum üzrə nəzəri, 
metodik, praktik məlumat mənbəyi kimi 
əhəmiyyətlidir. 
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MİLLİ KURİKULUMUN ƏSAS 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
      
 Milli kurikulum təhsilin məzmunu (ümumtəlim 

nəticələri, məzmun xətləri, əsas və alt standartlar), 
təşkili (fəal dərsin təşkili prinsipləri, fəal dərsin 
planlaşdırılması, fəal dərsin forma və üsulları) və 
qiymətləndirilməsi (qiymətləndirilmə mexanizmləri 
və standartları) ilə bağlı bütün sənədləri özündə əks 
etdirən konseptual sənəddir. 

    Azərbaycan təhsil sisteminə 90-cı illərdən 
başlayaraq yeni pedaqoji terminalogiya kimi daxil 
olmuşdur. Bu “Kurikulum” pedaqoji terminalogiyası 
idi. Daha sonralar elm və təhsil sahələrində termin 
kimi işlənməyə başlamışdır. Kurikulum təhsilin 
məzmunu,təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün 
məsələləri özündə əks etdirir.Kurikulumun  əsasını  
tərtib, tətbiq, qiymətləndirmə və təhlil təşkil edir.  

Kurikulum nədir? Kurikulum mənşəcə latın sözü olub 

lüğəti mənası “yol”,“istiqamət” deməkdir. Кuriкulum 

termininin Azərbaycan və rus dillərində eкvivalenti 

yохdur, laкin bu söz beynəlхalq təhsil ədəbiyyatında 

geniş istifadə оlunur. Оna görə də Azərbaycanın təhsil 

işçiləri tərəfindən bu terminin Azərbaycan dilində qəbul 

edilməsi tövsiyə оlunur. 
Kurikulum islahatını zəruri edən bir sıra səbəblər 

vardır: 
 Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması 
 Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya-informasiya 

əsrinin tələbləri 
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 Təhsilin məqsəd və vəzifələrinə  yeni baxış və 
yanaşmaların formalaşması 

 Mövcud ümumi təhsil proqramlarının  müasir 
tələblərə cavab verməməsi 

 Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid 
və s. 

Müasir kurikulumun ənənəvi təhsil proqramından 
bir sıra üstünlükləri vardır. Fənn kurikulumlarının 
səciyyəvi cəhətlərinin müqayisəli təsvirinə nəzər 
salaq: 

Ənənəvi tədris proqramı Milli kurikulum 

Ənənəvi təhsil proqramı 

bilikyönümlüdür 

Müasir kurikulum  

şəxsiyyətyönümlüdür 

Ənənəvi təhsil proqramı 

müəllimyönümlüdür 

Müasir kurikulum isə 

şagirdyönümlüdür 

Ənənəvi təhsil proqramı 

fənyönümlüdür 

Müasir kurikulum isə 

nəticəyönümlüdür 

Ənənəvi təhsil 

proqramında fəndaxili və 

fənlərarası əlaqə 

məqsədyönlü və sistemli 

xarekter daşımır 

Müasir kurikulumunda 

isə inteqrativlik əsas 

prinsip kimi qəbul olunub 

Ənənəvi təhsil proqramı 

təklifyönümlüdür 

 Müasir kurikulum isə 

tələbyönümlüdür 

Bəzi fənlər üzrə qiymət 

normaları müəyyən edilib 

Qiymətləndirmə 

standartları və 

mexanizmləri müəyyən 
edilib 
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Кuriкulumun növləri: 
Rəsmi Кuriкulum 
Bu, rəsmi məкtəb sistemində biliкlərin tədrisi ilə 

əlaqədar оlan хüsusi bir кuriкulum növüdür. О, 
aşağıdaкılardan ibarətdir: 

• Кuriкulum üzrə gələcəк perspeкtivlər 
• Кuriкulum siyasəti üzrə müddəalar 
• Əsas prinsiplər 
• Ümumi təlim nəticələri 
• Məкtəbdə tədris оlunan hər bir fənn üzrə коnкret 

təlim məqsədləri 
• Hər bir fənnə ayrılan vaхt 
• Mövzular və məzmun 
• Hər bir fənn üzrə qiymətləndirmə və dəyərləndir-

mə 
• Dərslər və dərs planları. 

Qeyri-rəsmi кuriкulum 
Bu, rəsmi məкtəb кuriкulumunun tərкib hissəsi 

оlmayan biliкlərin tədrisi, yəni, şaхmat кlubları, 
dram кlubları, astrоnоmiya кlubları və s. ilə bağlı 
оlan кuriкulumdur. 

İnteqrasiya оlunmuş кuriкulum 
    Bu növ кuriкulum fənn sahələri üzrə təlimin 

asanlaşdırılmasına хidmət edir. Bu, əкsər hallarda 
əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı-ayrı 
fənlərlə bağlı biliкləri əhatə edir. Inteqrasiya оlunmuş 
кuriкulumun əsasında belə bir epistemоlоji dəlil 
vardır кi, bütün biliкlər bir-birilə bağlıdır və müхtəlif 
məzmun və vəziyyətlər arasında nə qədər sıх əlaqə 
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оlarsa, şagirdlərin dərкetmə qabiliyyəti bir о qədər 
güçlü оlar. 

Digər kurikulum növləri bunlardır: əhatəli 

кuriкulum, nəticələrə əsaslanan кuriкulum, fənlərə 

əsaslanan кuriкulum. 
Milli kurikulumun strukturu: 

Ümumi təhsil pilləsi üzrə kurikulum 

1.Ümumi təhsil səviyyələri üzrə ümumi təlim 

nəticələri 
1.1.İbtidai təhsil üzrə ümumi təlim nəticələri 
1.2. Ümumi orta təhsil üzrə ümumi təlim nəticələri 
1.3.Tam orta təhsil üzrə ümumi təlim nəticələri 

2.Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə məzmun standart-

ları 
2.1. İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə məzmun standartla-

rı 
2.2. Ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə məzmun stan-

dartları  
2.3. Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə məzmun 

standartları 

3. Ümumi təhsil pilləsində tədris edilən fənlər 
 3.1. İbtidai təhsil səviyyəsində tədris edilən fənlər 
3.2. Ümumi orta təhsil səviyyəsində tədris edilən 

fənlər 
3.3. Tam orta təhsil səviyyəsində tədris edilən fənlər 

4. Ümumi təhsil səviyyələri üzrə həftəlik dərs və 

dərsdənkənar məşğələ saatlarının maksimum miqdarı 

5. Ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili 

prinsipləri 
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6.Təlim nailiyyətlərinin (nəticələrinin) qiymətlən-

dirilməsi və monitorinqi   
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FƏNN KURIKULUMUNUN  

STRUKTURU VƏ MƏZMUNU 
 

 Giriş 
 Fənnin məqsəd və vəzifələri, onun əhəmiyyətinin 

əsaslandırılması 
 Fənnin xarakterik  xüsusiyyətləri 

 Fənnin məzmunu 
 Təhsil pillələri üzrə ümumi təlim nəticələri 
 Fənn üzrə məzmun xətləri və onların 

əsaslandırılması 

 Hər bir sinif üzrə ümumi təlim nəticələri (əsas 
məzmun standartları) 
 Ümumi təlim nəticələri əsasında zəruri 

minimum və daha yüksək səviyyəli alt- standartların 
müəyyənləşdirilməsi və əsaslandırılması 

 Fənlərarası və fəndaxili inteqrasiya  
 Ümumi təlim nəticələrinə əsasən, şagird 

nailiyyətlərinə verilən minimum tələblərin təsviri 

 Təlim strategiyaları 
 Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas 

tələblərin təsviri 
 Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə 

tövsiyələr 
 Müəllimin təlim fəaliyyətinin 

planlaşdırılmasına dair nümunələr 

 Qiymətləndirmə nümunələrinin hazırlanması 
 Kurikulum üzrə qiymətləndirmə vasitələri 
 Təhsil pillələri üzrə yekun qiymətləndirmə 

vasitələri 
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Dəyişməzdir 
 
                                                                           
 
                                                                           

                                                                           Əsasən dəyişməzdir 
 
  

 

                                                                 Tez-tez dəyişir                                        
 

 
 
 

Əsas standartın funksiyaları : 

 Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini 
məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. 

 Sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin 
aparılmasını təmin edir.  

Alt-standartların funksiyaları:  

Fənn kurikulumunun strukturu və məzmunu 

 

Fənnin məqsədi 

Fənn üzrə ümumi təlim 

nəticələri 

 

1.1. Əsas standart                         

 

1.1.1. Alt  standart 

1.1.2. Alt  standart 

1.1.3. Alt  standart 

 

1.1.4.  

1.Məzmun xətti 
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• Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən  olunması 
üçün etibarlı zəmin yaradır. 

• Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində 
mühüm rol oynayır. 

• Təlimdə inteqrativliyi təmin edir. 
• Təlimin  məzmununun davamlı inkişafını təmin 

edir. 
    Azərbaycan dili kurikulumu bu fənn üzrə məqsəd 

və vəzifələri müəyyənləşdirən və ona doğru 
istiqamətlənmiş standartların reallaşması üçün zəruri 
fəaliyyətləri əhatə edən konseptual sənəddir. Bu 
sənəd hazırlanarkən cəmiyyətimizin ehtiyac və 
tələbləri, şagirdlərin imkanları, meyil və maraqları 
nəzərə alınmışdır. Burada fənn üzrə ümumi təlim 
nəticələri, məzmun standartları, müəllim və şagird 
fəaliyyətinə aid texnologiyalar və qiymətləndirmə 
məsələləri əhatə edilmişdir. Azərbaycan dili təliminin 
məqsəd və vəzifələrinə uyğun olaraq, məzmun xətləri 
təhsilin bütün pillələri üzrə aşağıdakı kimi  təyin  
edilmişdir:   

1) dinləyib - anlama və danışma;  2) oxu;  3) yazı; 4) 

dil qaydaları. 
 

MƏZMUN STANDARTLARININ QURULUŞU 
 

Məzmun standartı =bilik + fəaliyyət  
 

 1.2. Şifahi nitq bacarıqlarına malik olduğunu 

nümayiş etdirir. 
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        1.2.1.Müşahidə etdiyi əşya,  hadisələr 
haqqında və şəkillər üzrə  danışır 

       1.2.2.Dialoqlarda sadə nitq etiketlərindən 

istifadə edir.   

       1.2.3. Nitqində sadə bədii ifadələrdən istifadə 
edir. 

       1.2.4. Nitqində  müvafiq  jest və mimikalardan 

istifadə  edir.                                         
 
 
 
 

 
 
 
 

           BİLİK                        FƏALİYYƏT 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biliyin kateqoriyaları: 1)deklarativ, 2) prosedural, 3) 
kontekstual 

 Deklarativ bilik-məlumat xarakterli biliklərdir. 
Bura anlayışlar, məlumatlar, faktlar daxildir. 
 Prosedural bilik-fəaliyyətin icrasına dair 

proseduraları əhatə edən biliklərdir. 

Məzmun standartı 

prosedural 

kontekstual 

 

deklarativ idraki 

emosional 

psixomotor 
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 Kontekstual bilik-problemin həll edilməsi yolu 
ilə əldə edilən yeni biliklərdir. 

Fəaliyyətin növləri: 1) idraki,  2) emosional, 3) 
psixomotor 

 İdraki fəaliyyətə daxildir:tanımaq, izah etmək, 
nümunə göstərmək, istifadə etmək, təhlil etmək, 
müqayisə etmək, dəyərləndirmək. 
 Emosional fəaliyyətə daxildir: izah etmək, təsvir 

etmək,  şərh etmək, reaksiya vermək, təqdim etmək. 
 Psixomotor fəaliyyətə daxildir: rəqs etmək, 

qaçmaq, yazmaq, rəsm çəkmək, yapmaq, 
quraşdırmaq. 

        Bu qeyd olunan fəaliyyət növləri (bacarıqlar) 
inkişaf səviyyəsi üzrə taksanomiyalarda iyerarxik 
qaydada yerləşdirilib. Taksanomiyalar təlim 
fəaliyyətinin, mənimsəmənin səmərəli  təşkilində 
mühüm rol oynayır. 

 
Blum taksanomiyası (idrak fəaliyyəti üzrə) 

 

İdraki 

bacarıqlar 

Təfəkkürün inkişaf mərhələləri 

Bilmə xatırlamaq, tanımaq, göstərmək, 

sadalamaq, adlanndırmaq 

Anlama izah etmək, nümunə göstərmək, öz 

sözləri ilə təsvir etmək, fərqlən 

dirmək 

Tətbiqetmə həll etmək, istifadə etmək, cümlə 
qurmaq 
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Təhliletmə hissələrə ayırmaq, strukturunu 

müəyyənləşdirmək, müqayisə 

etmək 

Sintezetmə yaratmaq, plan tutmaq, tərtib 

etmək 

Dəyərləndirmə münasibət bildirmək, qəraq 

qəbul etmək 

 

Affektiv-emosional (ünsiyyət) taksanomiyası 
 

Səviyyə Şagirdlərin davranış 

xüsusiyyətləri 

Məqbul saymaq Şagird hər hansı təlim 

fəliyyətində iştirak etmək üçün 

stimullaşdırılır 

Reaksiya vermək Şagird hər hansı təlim 

fəliyyətində fəal iştirak 
edir,suallara cavab verir, 

hadisələrə reaksiya verir. 

Dəyərləndirmək Şagird hər hansı  əşya və 

hadisənin dəyərləndirilməsinə 

xidmət edir 

Təşkil etmək Ümumilikdə dəyərlə sisteminin 

yaradılmasına aid edilir  

Dəyər və ya 

dəyərlər sistemini 

xarakterizə etmək 

Bu mərhələdə şagird 

davranışlarını nəzarətdə 

saxlayan və həyat tərzini 

müəyyənləşdirən dəyərlər 

sisteminə malikdir 
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Psixomotor bacarıqlar (fiziki inkişafın mərhələləri) 
 

Mərhələ    Fəaliyyətin xüsusiyyətləri  
 

Hissetmə  
 

Hərəkətlərin icrasından əvvəl öz 

imkanlarını müəyyənləşdirir 
 

Hazırolma  
 

Hərəkətlərin icrasına hazırlıq 

işləri aparır 
 

Təqlidetmə  
 
Mexanizmin 

mənimsınlməsi  
 

Nümayiş etdirilən hərəkətləri 

təkrarlayır 
 

Hərəkətləri qaydalara uyğun 

yerinə yetirir.  
 

Mükəmməl 
icra 

Formalaşmış hərəkətlər  nümayiş 
etdirir 

 

Uyğunlaşma Hərəkətin icrası zamanı  

yaranmış problemi həll etmək üçün 

davranışında dəyişiklik edir  
 

Yaradıcılıq  Yeni fəaliyyət  nümunələri  

yaradır 
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MÜASİR KURİKULUMLAR VƏ TƏLİM 

STRATEGİYALARI 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər bunlardır: 
 pedaqoji prosesin tamlığı; 
 təlimdə bərabər imkanların yaradılması; 
 şagirdyönümlülük; 
 inkişafyönümlülük; 

Təlim strategiyaları 

Təlimin 

təşkilinə verilən 

tələblər 

 

        Planlaşdırma 

 

Təlimin forma və 

üsulları 
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 fəaliyyətin stimullaşdırılması; 
 dəstəkləyici mühitin yaradılması.   

   
ФЯАЛ ТЯЛИМ FORMALARI 
 
 Фяал тялим заманы – фярди иш, ъцтлярля иш, кичик групла 

иш вя бюйцк групла-kollektivlə иш формаларындан 
истифадя олунур.  

         Груп тялими – fяал тялимин тяркибиня дахилдир. 
Груп тялими иш формасыдыр. Груп иши – Бир нечя шаэирдин 
щяр щансы бир проблемин щяллиня йюнялдилмиш бирэя 
фяалиййяти просесидир.  

 Mцхтялиф бюлцнмя техникаларындан истифадя 
етмякля (шякилярля, щяндяси фигурлар, рянэли каьызлар, 
şəhər adları, ilin fəsilləri, ad günləri, güllər  вя с.) 
кичик група бюлцнмя (щяр групда 3–6 няфяр олмагла) 
апарылыр. Груп иши заманы шаэирдляр бирэя фяалиййят 
эюстярир, мцхтялиф проблеми бирэя щялл едирlər. Щяр бир 
шаэирд юз фикрини сярбяст сюйляйир, башгаларыны марагла 
динляйир, йери эялдикдя суаллар верир вя тяклифляр иряли 
сцрцр.  

 
Груп ишинин тяшкилиндя  мцяллимин вязифяляри 
 

 Ишин мягсядини, планыны вя вахтыны мцяййянляшдир-
мялидир.  

 Груп иши цчцн лазым олан дидактик материаллары 
яввялъядян пайламалыдыр.  

 Дярсин мягсядиня уйьун олараг груплара 
бюлмянин цсуллары яввялъядян мцяййянляшдирилмялидир.  
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 Груп иштиракчыларына тялиматы дягиг вермяли вя йазы 
тахтасында гейд етмялидир.  

 Ишин вахтыны вя мцддятини мцяййянляшдирмялидир. 

 Груп ишинин гайдаларыны мцзакиря етмяли вя 
нятиъяйя эялмялиdir.  

 Гиймятляндирмя мейарларыны шаэирдлярин нязяриня 
чатдырмалыдыр. 

 
Груп ишиндя мцяллимин давраныш гайдалары 
 

 qруп иши заманы група нязарят етмяли;  

 lазым эялярся (чятинлик йаранарса, изаща ещтийаъ 
olarsa) шаэирдлярин ишиня мцдахиля етмяли; 

 şаэирдляря йюнялдиъи суаллар вермяли, онларын ишини 
истигамятляндирмяли; 

 şаэирдлярин суалларына ъаваб вермяли; 

 çятинлик йарананда йардым етмяли;  

 zяиф (тялимдя эери галан) шаэирдляря даща чох 
диггят йетирмяли; 

 şаэирдляри гиймятляндирмяли вя дястяклямяли. 
 

Груп ишиндя шаэирдлярин давраныш гайдалары 
 

 qруп иши заманы фяал олмалы; 

 bирэя ишлямяли, ямякдашлыг етмяли; 

 öз фикрини сцбут етмяйи баъармалы; 

 dиэярляринин фикриня щюрмятля йанашмалы; 

 hяр кяся юз шяхси фикрини сюйлямяйя имкан 
йаратмалы, тямкинли олмалы;  

 yахшы мянада рягабят апармалы; 
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 pроблемин щяллиндя компромис йоллар ахтармалы; 

 mювзу ятрафында данышмалы вя вахтдан сямяряли 
истифадя етмяли;  

 iш заманы сакитлийя риайят етмяли. 
Груп иши – шаэирдин инкишафында бюйцк рол ойнайыр. 

Груп иши заманы тялим, тярбийя вя инкишаф сых вящдятдя 
олур.  

 
Групда ишинин ясас истигамятляри 

 

 Шаэирдляри проблемин бирэя (коллектив шякилдя) щялл 
едилмясиня cəlb edir. 

 Щяр бир кяся юз фикрини сярбяст сюйлямяк вя 
динлямяк имканы йарадыр, башгаларыны динлямяйи 
юйрядир. 

 Проблемин щяллиндя мцхтялиф нюгтейи – нязярлярин, 
йанашмаларын вя цсулларын олмасыны эюстярир.  

 Диэяр шаэирдлярин мювгейляриня (шяхси фикирляриня) 
щюрмятля йанашмаьы юйрядир. 

 Щяр бир шаэирдин тялим просесиня ъялб олунмасыны 
тямин едир. 

 Шаэирдлярин шяхси инкишафлары цчцн имкан йарадыр. 

 Бцтцн шаэирдляря юз шяхси вя груп цзвляринин 
имканларыны дярк етмясиня вя щяйата кечирмясиня  
шяраит йарадыр.  

 Мцстягил юйрянмя габилиййятинин инкишаф 
етдирилмясиня имкан йарадыр. 

 Тялимин фярдиляшдирилмясиня имкан йарадыр.  
Груп тялими фяал тялимин тяркибиня дахилдир. Груп 

ишиндя – юйрядиъи, тярбийяедиъи вя инкишафетдириъилик 
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мясяляляри сых ялагядя олур. Груп иши шаэирдлярин 
инкишафында, мялуматын гавранылмасында, цнсиййят вя 
ямякдашлыг вярдишляринин формалашдырылмасында бюйцк 
рол ойнайыр. 

 
Груп иши заманы мцяллимлярин цзляшдийи проблемляр 

nədən yaranır? 
Mцяллим: 

 qруплара бюлмя гайдаларыны билмяйяндя; 

 tяшкилаты просесляр вахт  иткисиня сябяб оланда; 

 sяс–кцйц арадан галдырмаг мцмкцн олмайанда; 

 bязи ушаглар диэярляри иля бирликдя ишлямяк 
истямяйяндя; 

 sинфи тяшкил едя билмяйяндя; 

 qрупларда иш ямякдашлыг ясасында гурулмайанда; 

 şаэирдляр иши дцзэцн истигамятдя апармайанда; 

 şаэирдляр иши яйлянъя кими гаврайанда; 

 kаьыздан  истифадядя исрафчылыьа йол вериляндя; 

 bцтцн синфи идаря етмяк цчцн диггяти пайлашдыра 
билмяйяндя. 

 
Груп иши заманы шаэирдлярин гаршылашдыьы проблемляр: 
 

 mягсядйюнлц  ишляйя билмирляр, фикирляри даьылыр (вя 
йа даьыныгдыр); 

 iши гыса мцддятдя щяйата кечиря вя вахта гянаят 
едя билмирляр; 

 pассив олмаьа вярдиш едиrляр; 

 hяддиндян артыг фяаллыг эюстяряряк, диэярляриня 
фикир сюйлямяйя имкан вермирляр; 
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 şаэирдляр ямякдашлыг едя билмирляр; 

 bир – бирини тянгид едирляр; 

 bир – бириня гулаг асмырлар; 

 bир – бириня тязйиг эюстярирляр; 

 uшаглар мцхтялиф  груп вя ролларда иштирак етмяйи 
баъармырlar. 

 
Проблемлярдян чыхыш йоллары: 

 uшагларла бирликдя  групда ишин гайдаларыны 
щазырламалы; 

 qруплара бюлцнмяк цчцн мцхтялиф ясаслар 
сечилмяли; 

 qруплары вя ушаглар тяряфиндян йериня йетирилян 
роллары дяйишмяли; 

 tапшырыглар щазырлайаркян ушагларын тяфяккцр 
сявиййялярини нязяря алмалы; 

 şаэирдлярдян бири ъаваб вердикдя диэярляри юз 
дяфтярляриндя онларда йаранан суаллары вя ялавяляри 
гейд етмяли; 

 şаэирд – лидеря ялавя мцряккяб тапшырыг вермяли; 

 şаэирд – лидер мцяллимин кюмякчиси кими чыхыш 
етмяли; 

 qруп ишинин гиймятляндирилмясини синиф васитяси иля 
щяйата кечирмяли. 

 
Групун гиймятляндирилмяси 
 
Групун гиймятляндирилмяси 3 ъцр апарыла биляр: 

график, мейар ъядвяли вя   групдахили гиймятляндирмя 
və ya özünüqiymətləndirmə.  
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1) График – лювщядя график чякилир. Шкалалар, 
гиймятляр вя групларын нюмряляри якс етдирилир. Групун 
наилиййятляриндян асылы олараг графикдяки хятт  галха, 
йа  да еня биляр. 

2) Мейар ъядвяли – ъядвялин сятирляриндя 
групларын нюмряляри вя сцтцнларында гиймятляндирмя 
мейарлары гейд едилир. Гиймятляндирмя заманы 
мцяллим щяр групун гаршысында мейара мцвафиг 
олараг “+” вя йа “-” ишаряляри иля  групун 
наилиййятлярини гейд едир.  

3) Групдахили гиймятляндирмя və ya özünüqiy-

mətləndirmə – Групун щяр бир нцмайяндясиня груп 
иштиракчыларынын адлары вя гиймятляндирмя мейарлары 
гейд едилмиш ъядвял пайланылыр. Щяр нцмайяндя щям 
юзцнц щям дя йолдашларыны мейарлар ясасында (“+” вя 
йа  “-” ишаряляри иля вя йа рягямлярля: - символларла, хош 
сюзля вя йа цсулларла:) гиймятляндирир. Бу  мцяллим вя 
шаэирдлярин юзляри тяряфиндян, йахуд груплар тяряфиндян 
апарылыр. 

 
ФЯАЛ ТЯЛИМ ÜSULLARI (METODLARI) 
 
       Фяал тялим йарадыъы  метод олмагла йанашı,  

эениш анлайышдыр. Бу методун мащиййяти проблемин 
ясасян шаэирдляр тярфиндян тядгиг едилмясидир ки, бу 
заман мцхтялиф ъцр иш формаларындан истифадя етмяк 
олар. Мясялян: bцтцн синифля иш, групларла иш, ъцтлярля иш 
вя йа  фярди иш. 

Фяал тялим  методунун хцсусиййятлярини ашаьыдакы 
кими сяъиййяляндирмяк олар: 

 tялимин субйект – субйект  характер дашымасы; 
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 şаэирдлярин фяал юйрянмя мювгейи, тяфяккурун 
мцстягиллийи вя сярбястлийи; 

 şаэирдлярин бцтцн дярс  просесиндя  фяаллыьы; 

 dярсин яввялиндя проблемли ситуасийанын йарадыл-
масы вя проблемин щялли просеси; 

 dцшцндцрцъц вя истигамятляндириъи суаллар васитяси 
иля шаэирдлярин йени биликляри мцстягил «кяшф» етмясиня 
йюнялдилмяси; 

 dярсин тядгигат цсулу васитяси иля кечирилмяси;  

 dярсин диалог шяклиндя апарылмасы, якс ялагянин 
йарадылмасы;  

 əмякдашлыг вя групда гаршылыглы фяалиййят;  

 hяйаты мягсядляря наил олмаг цчцн биликлярин 
йарадыъы тятбиги.  
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МОТИВАСИЙАНЫН ЙАРАДЫЛМАСЫ ЙОЛЛАРЫ 
 

МОТИВАСИЙА–Щяр щансы бир фяалиййятин 
механизмини ишя салан сювгедиъи гцввядир. Фяал дярсдя 
мотивасийа дярсин ваъиб компонентидир, тяфяккцр 
просесини щярякятя эятирян вя шаэирдлярин идрак 
фяаллыьына тякан верян просесдир. 

Мотивасийа – pроблемин гойулмасы вя фярзийялярин 
иряли сцрцлмясиня вя тялимя мараг йарадылмасына 
хидмят етмялидир 

Мцяллим мотивасийаны мцхтялиф йолларла йаратмаьы 
баъармалыдыр. Мясялян:   

1) Рямзи (символлу) материалларын шярщ едилмяси иля – 
Бу шякил, символ, яшйа, рявайят, тапмаъа, аталар 
сюзляри, шеир парчасы, тябии материаллар, график вя с. ола 
биляр. 

2) Суалларын верилмяси иля – 3 ъцр фяаллашдырыъы суалдан 
истифадя етмяк олар:  

а)  ... щаггында биз няйи билирик вя няйи билмирик? ... 
щаггында даща няляри билмяк истяйирик?  

б) Ачыг суалларын верилмяси иля – (ики вя йа чох ъаваб 
вермяйя имкан йарадан суаллар васитясиля) 

ъ) Юйрянилян мювзуйа аид «Аъар» сюзляр васитясиля 
гурулан суаллар – («аъар» сюзляр: хцсусиййятляр, нювляр, 
рол, ящямиййят, сябяб, нятиъя, ялагя, гцсур вя 
цстцнлцкляр, структур функсийа, гайда, хассяляр  вя с.)  

3) Проблемин мцхтялиф йолларла щялл едилмяси иля 
 
ФАСИЛИТАСИЙА–Фяал тялим заманы мцяллимин 

бялядчи ролуну мцяййян едян ясас функсийа 
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фасилитасийа адланыр. Фасилтасийа ашаьыдакылара 
ясасланыр:  

 mцяллим вя шаэирдлярин бирэя ямякдашлыьына; 

 oнларын гаршылыглы щюрмят вя ещтирамына; 

 şаэирдлярин олдуглары кими гябул едилмяси вя 
мцяллим тяряфиндян даим дястяклянмясиня;  

 şаэирдлярин габилиййятляриня инанма; 

 şаэирдлярдя юйрянмя мотивасийасы вя стимулун 
йарадылмасына. 

 Фасилитасийа – групда дискуссийанын тяшкили; 
фяаллашдырылмасы вя сямяряли йюнялтмя просесидир. Бу 
просесин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, дярсдя 
мялуматы фасилитатор (мцяллим) дейил, груп (шаэирдляр) 
чатдырыр. 

 
Фасилтатора ваъиб олан кейфиййятляр:  
 

 mцяллимин щяр шаэирдя хцсуси етибар вя щюрмятля 
фярди йанашмасы; 

 mцяллим вя шаэирдлярин бирэя ямякдашлыьы, онларын 
гаршылыглы щюрмят вя етибары; 

 şаэирдлярин олдуглары кими гябул едилмяси вя 
онларын мцяллим тяряфиндян даим дястяклянмяси;  

 şаэирдлярин габилиййятляриня инам; 

 xейирхащлыг, ядалятлилик, шяффафлыг ; 

 şаэирдлярдя юйрянмяйя щявяс вя стимулун йарадыл-
масы; 

 şаэирдлярин синиф мцщитиня, мцяллимин хцсуси 
мцнасибятляриня уйьунлашмасы. 
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Фасилитасийа баъарыглары ашаьыдакылардыр:  

 Суалвермя баъарыьы 

 Якс-ялагянин йарадылмасы вя шаэирдляриn дяркетмя 
баъарыглары 

 Фяал динлямя баъарыьы  

 Йарадыъылыг баъарыьы  

 Ямякдашлыг вя цнсиййятин йарадылмасы баъарыьы 
   
Фасилитасийа гайдалары: 
 
1. Мцсбят дил ифадяляриндян истифадя едилмяли, 

мцзакирядя вя груп ишиндя иштирак етмяляриня эюря 
шаэирдляря юз миннятдарлыьынызы билдирмяли (позитив 
мцнасибят вя щюрмят). 

2. Данышыланлара диггятля гулаг асмалы. Щяр бир 
шаэирдя юз фикрини сюйлямяйя имкан йаратмалы. 
Групун йалныз йцксякдян данышан шаэирдлярини йох, 
бцтцн групун шаэирдлярини диггятля динлямяйя щазыр 
олдуьунузу нцмайиш етдирмяли («фяал динлямя» 
вярдиши). 

3. Шаэирдлярlя бирликдя ишляйиб щазырладыьыныз гайдала-
ра риайят етмяли.  

4. Шаэидляря адлары иля мцраъият етмяли вя онларын 
эюзляриня бахмалы (фярди йюнялмя). 

5. Гаршыдурмайа шяраит йаратmaмалы. 
6. Шаэирдлярин фикирляри иля сямими марагланмалы. 
7. Йалныз лидерлярин вя ян фяалларын дейил, бцтцн ша-

эирдлярин фярзиййя вя фикирляриня ейни дяряъядя диггятля 
йанашмалы.  

8. Щяр щансы бир шаэирдин ловьалыанмаьына  имкан 
верməмяли. 
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9. Йерсиз олараг групун  ишини гиймятляндирməмяли.  
10. Гиймятляндирмя мейарлар ясасында щяйата ке-

чирмялидир.  
 
Qrup işi aparmaq üçün müəllim əvvəlcədən iş 

vərəqləri hazırlamalıdır. İş вярягляри ашаьыдакы кими 
щазырлана биляр:  

1. Дярсин мягсяди дягигляшдирилир. 

 Иш вяряги дярсин мювзусуна, мязмунуна аид 
олмалыдыр. 

 Иш вяряги щазырланаркян ашаьыдакы билик, баъарыг вя 
вярдишляр формалашдырылмалыдыр; (тяфяккцр, йарадыъылыг 
габилиййяти, мцстягил иш габилиййяти, естетик гаврайышы вя 
с.). 

2. Мцхтялиф нювлц тапшырыглар сечилир. Tапшырыглар 
ашаьыдакылара уйьун олмалыдыр:  

 дярсин мягсядиня уйьун вя гойулан тядгигат 
проблеминin щяллиня йюнялмиш олмалыдыр(тяфяккцрцн 
нювцня эюря, мялумат мянбяляриня эюря, нятиъяляри 
тягдим етмяк формасына эюря вя с.);  

  шаэирдлярин йашына билик вя интеллектуал 
сявиййясиня, габилиййятляриня вя марагларына уйьун 
олмалы вя дифференсиал характер дашымалыдыр;  

 дювлят програмына вя милли дяйярляря ясаслан-
малыдыр;  

 актуал, реал щяйатла вя шаэирдлярин тяърцбяляри иля 
баьлы олмалыдыр;  

 кяшфетмя щявясини артыран, мараглы, ъялбедиъи ол-
малыдыр;  

3. Мцхтялиф мялумат  мянбяляриндян истифадя еdilmə-
lidir.  
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4. Нятиъялярин тягдиметмя формалары мцхтялиф олмалы-
дыр (sхемляр, шякилляр, тядгигатлар,  лайищяляр, кросс-
вордлар, наьыллар вя с. ). 

5.Тапшырыглар дягиг ифадя едилмялидир. 
6.Иш вярягляринин тяртибаты-сялигяли, мящдуд, йарашыглы, 

естетик, яйани олмалы, орада формал мялуматлар 
(мясялян: тарих, синиф, шаэирдлярин ады вя с.) гейд 
олунмалыдыр вя нятиъяляриn тягдиметмя формасы 
конкрет шякилдя олмалыдыр. 

 
Тялим модели вя онун ясас компонентляри 
 
 Тялим просесинин тяркиб щиссяляри ашаьыдакылардыр: 
 Мязмун – Биз няйи юйрянирик? 
 Методлар – Биз неъя юйрянирик? 
   Юйрядиъи мцщит – Биз щансы шяраитдя юйрянирик? 
   Гиймятляндирмя – Нятиъя неъядир? 
 

Тялимин мягсядляри 
 

  Юйрядиъи–Тядгигат апарылмасы имканы. Müxtəlif 
iş  formalarında istifadə imkanı. Təhliletmə və nəticə 
çıxarma bacarığı.Qısa müddətdə daha çox materialın 
öyrədilməsi imkanı.Vaxta qənaət.  
  Тярбийяедиъи – Ямякдашлыг, бир – бирини динлямя 

баъарыьы, bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşmaq.  
  Инкишафеtдиrъи – Фяаллыг, йарадыъылыг. Müstəqil 

tədqiqat aparmaq, öz fikrini çatdırmaq imkanı. 
Təfəkkürün uç növünün inkşafı. 
 

 



 31 

Фяал тялимин щяйата кечирилмяси йоллары (механизми) 
 
Механизм – 1.  Проблемли вязиййятин йарадылмасы – 

Шаэирдин гаршысында проблем гойулур вя онларыn 
проблеми щялл етмяйя йюнялдилмяси нятиъясиндя идрак 
фяаллыьы йараныр. 

Механизм – 2. Диалогун вя ямякдашлыьын зярурирлийи 
– Фяал тялим диаложи шякилдя, ямякдашлыг шяраитиндя 
кечирилир.  

Механизм – 3. Шаэирд – тядгигатчы, мцяллим -  
фасилiтатор. Фяал тялим заманы шаэирд oyekt мювгейини 
тутмаmaлыдыр. Шаэирд тядгигатчы, мцяллим ися бялядчи 
ролуну щяйата кечирмялидир. Шаэирдляр биликляри 
мцстягил шякилдя, тядгигат заманы ялдя етмялидирляр. 

Механизм – 4. Психоложи дястяк, щюрмят вя етибар. 
Шаэирдлярин идрак фяаллыгларыны сахламаьын мцщцм 
васитяси онларын психоложи дястяклянмясидир. Мцяллимин 
хейирхащ мцнасибяти, шаэирдляря щюрмят вя етибары, 
онларын баъарыьына инамыдыр.  

 
ФЯАЛ / ИНТЕРАКТИВ ТЯЛИМИН ЦСУЛ ВЯ 

ТЕХНИКАЛАРЫ 
        Йухарыда гейд етдийимиз кими фяал - интерактив 

тялими щяйата кечирян чохлу сайда мцхтялиф цсуллар 
вардыр. Щяр бир цсулун юз техникасы мювъуддур. 
Дярсин сямярясини артырмаг цчцн бу цсуллардан 
дцзэцн истифадя етмяк чох ваъибдир. Одур ки, биз 
ибтидаи синифлярдя лазым олан цсул вя техникаларын 
бязиляринин изащыны веририк. Цмцдварыг ки, мцяллимляр 
бу цсул вя техникалардан эениш истифадя едиб, тялим – 
тядрис просесини даща да зянэинляшдиряъякляр.  
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 Бейин щямляси цсулuна аид техникалар 
1. Бейин щямляси (ягли щцъум) 
2. Анлайышын чыхарылмасы 
3. БИБЮ (Биз няйи билирик. Биз няйи билмяк истяйирик. 

Биз ня юйряндик вя ня юйрянмялийик.) 
4. Ауксион (cисим вя щадисялярин хцсусиййятлярини 

юйрянмяк) 
5. Кластер – (şахаляндирмя) 
6. Суаллар 
7. Сюз ассосасийалары 
 Мцзакиря цсулuна аид техникалар 
1. Мцзакиря 
2. Дискусийа 
3. Дебатлар (çарпаз мцзакиря) 
 Роллу ойунлар цсулuна аид техникалар 
1. Роллу диалог 
2. Моделляшдирмя 
 Тягдиматын апарылмасы цсулuна аид техникалар 
1. Проблемин щялли 
2. Венн диаграмы (ъисим вя йа щадисяляри мцгайися 

етмяк вя онларын охшар вя фяргли ъящятлярини мцяй-
йянляшдирмяк) 

Тяшкилаты цсуллара аид техникалар  
1. Zигзаг  
2. Kарусел – Щяр бир шаэирд бцтцн мясялялярин 

щяллиндя иштирак едир. 
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TƏLİM FƏALİYYƏTİNİN 

PLANLAŞDIRILMASI 
 

Fəal təlimdə planlaşdırmanın 2 növündən istifadə  
 
olunur: 
 
 
 
 
    
 
 
     Hər bir müəllim məktəbin şəraitini, şagirdlərin 

inkişaf səviyyəsini, bilik səviyyəsini nəzərə almaqla 
növbəti dərs ilində dərs deyəcəyi sinifdə dərs deyəcəyi 
fənn üzrə perspektiv (illik və ya yarımillik) 
planlaşdırma  tərtib etməlidir. 

     Perspektiv planlaşdırma aparmaq məqsədilə 

müəllm üçün zəruri hesab edilən bacarıqlar 

aşağıdakılardır: 

1.Məzmun standartlarına  əsasən dərslikdəki (dərslik 

olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi 

və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.  
2. Tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığını 

müəyyənləşdirmək. 
3.  İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək. 
4.  Əlavə resurslar seçmək.  
5.  Mövzulara görə məqsədyönlü  vaxt bölgüsü 

aparmaq. 

Perspektiv 

(illik) 

planlaşdırma 

 

Cari (gündəlik) 

planlaşdırma 
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6.  Mövzuya görə nailiyyətlərin 

qiymətləndirilməsinin  növlərini  müəyyənləşdirmək. 
 
Cari (gündəlik) planlaşdırma 

 Mövzu:  
 Məqsəd: (reallaşdırılacaq standartlar 

göstərilməklə) 
 Inteqrasiya:   
 İş forması:  
 Üsullar:   
 Resurslar:  
 Fəal dərsin mərhələləri 

 motivasiya,problemin qoyuluşu 

 tədqiqatın aparılması 

 məlumat mübadiləsi 

 məlumatın müzakirəsi 

 nəticələrin çıxarılması 

  tətbiqetmə (ev tapşırığı) 

 qiymətləndirmə. 
 
FƏAL DƏRSİN  PLANLAŞDIRILMASI 
 
1. Dərsin gözlənilən nəticələrini müəyyən etmək. 
2. Dərsin sonunda şagirdlərin hansı nəticələrə 

(ümumiləşdirmələrə) gələcəklərini müəyyənləşdirmək. 
3. Dərsin motivasiyasını hazılamaq (problemli 

situasiyanın yaradılması, motivasiya növünün 
seçilməsi, tədqiqat sualının düzgün qoyulması). 

4. Tədqiqat zamanı yeni biliyin əldə edilməsi  üçün 
mənbələri müəyyənləşdirmək. 
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5. Müəyyən edilmiş gözlənilən nəticələrə gətirə 
biləcək  tədqiqat  tapşırıqlarını  hazırlamaq. 

6. Tədqiqat metodlarını müəyyənləşdirmək. 
7. Lazımı materialları və iş vərəqlərini hazırlamaq, 

tədqiqatın təqdimat formasını müəyyənləşdirmək. 
8. Müzakirə zamanı istifadə olunan yönəldici 

suallar tərtib etmək. 
9. Məlumatın təşkiletmə formasını işləmək (sxem, 

düstur, qrafik, cədvəl, şəkil, siyahı, layihə və s.). 
10. Güman edilən yeni nəticələri nəzərə alaraq, 

əlavə məlumat, tapşırıqlar  hazırlamaq. 
11. Dərsin hər mərhələsi üçün vaxtı müəyyən 

etmək. 
12. Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsi üçün 

tapşırıqlar hazırlamaq. 
13. Qiymətləndirmə formasını (üsulunu) seçmək, 

meyarları müəyyənləşdirmək. 
14. Dərsdə istifadə olunacaq texniki vasitələri 

müəyyənləşdirmək. 
15. Dərsdə istifadə olunacaq dəftərxana 

ləvazimatlarını hazırlamaq. 
 
 FƏAL DƏRS NÜMUNƏLƏRİ 
 I sinif 

    Tarix:  

    Fənn:  Azərbaycan dili 
 Mövzu:  V səsi və V hərfi  

   Standart: 4.1.2. Sait və samit səsləri tanıyır. 
    2.2.2. Sözləri hecalarda birləşdirir və oxuyur. 
4.1.8. Cümləni tanıyır və əsas əlamətlərini bilir. 
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  Təlim məqsədi. Şagird: 
1. V  samit səsini tanıyır. 
2. V  samiti olan sözləri hecalarda birləşdirir və 

oxuyur. 
3. Cümləni tanıyır və əsas əlamətlərini  bilir.  
İnteqrasiya: həyat bilgisi- 1.1.1; musiqi-1.2.1. 
 İş forması: kiçik qrup 
 İş üsulu: beyin həmləsi, diskussiya, suallar 
 Resurslar: əşyalar, şəkillər, kompüter, proyektor, iş 

vərəqləri, rəngli flamasterlər 

  Dərsin gedişi: 
Motivasiya, problemin qoyuluşu 
M.- Uşaqlar, gəlin keçdiyimiz səsləri təkrarlayaq. 
Proyektorun köməyilə slayd şəklində yığılmış 

hərflər bir-bir açılır. 
İndiyə  qədər neçə hərf keçildiyi, bunlardan 

neçəsinin sait səs olduğu soruşulur.  
Sonra “Əskər marşı” səsləndirilir.  Şagirdlərə 

müraciət edilir. 
- Vətən deyəndə nə başa düşürsünüz? 
- Vətən sizin üçün nə deməkdir?  
-Siz vətən üşün nə etməlisiniz? 
Müxtəlif fərziyyələr dinlənilir. 
M.- Uşaqlar, gəlin vətənimizə kiçik bir səyahət 

edək.( Azərbaycana dair qısa videoçarx göstərilir).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
M.- Uşaqlar, vətənimiz  haqqında nə deyə 

bilərsiniz? ( varlıdır, vüqarlıdır ) 
M.- Gəlin vətənimiz haqqında bir cümlə deyək. 

“Vüqarlı vətənimiz varlanır” 



 37 

Cümlə lövhədə yazılır. Şagirdlərdən biri cumlənin 
sxemini çəkir. 

Cümlə üzərində təhlil aparılır. Hər sözə ayrılıqda 
sual verilir. 

M.-  Hansı yeni səsi eşidirsiniz? (V səsini) 
M.- Yeni səsi sözlərin hansı hissəsində eşidirsiniz? 

(sözlərin əvvəlində) 
M.- Gəlin bu səsin hərfi işarəsi ilə tanış olaq. ( V 

hərfi yazı taxtasında yazılır ) 
Tədqiqat sualı:  V  səsi necə səsdir?  V  səsi sözün 

hansı hissəsində işlənə bilər? 

Tədqiqatin aparılması:  
 Dərslikdəki açıq və qapalı hecalar oxunur. 

Şagirdlərdən onların fərqi soruşulur. Sütundakı 
sözlər əvvəl müəllim tərəfindən,sonra şadgirdlər 
tərəfindən oxunur. Hər bir sözün mənası açıqlanır. V  
səsinin yeri müəyyənləşir. 

Söz birləşmələri oxunur. Cümlə ilə söz 
birləşməsinin fərqi izah olunur. 

Ay sözünün hansı mənada işləndiyi şagirdlərdən 
soruşulur. Onun omonim  olduğu aydınlaşır. 

Venn diaqramının köməyilə dərslikdə verilmiş 
yanvar və avqust sozləri müqayisə olunur, onlarin 
oxşar və fərqli cəhətləri açıqlanır. 

Qruplarla iş aparılır. Qruplara adında  V  səsi olan 
əşyalar təqdim olunur. 

1-ci qrupa vaqon əşyası təqdim olunur. 
Bu əşyanın adı nədir? 
   V səsi  sözun hansı hissəsində işlənib? 
Sözdə neçə heca var? 
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Sözü cumlə içərisində işlədin. 
 2-ci qrupa tərəvəzlər təqdim olunur. 
3-cü qrupa vertolyot əşyası təqdim olunur. 
4-cü qrupa meyvələr təqdim olunur.  
5-ci qrupa ev modeli təqdim olunur. 

 Məlumat mübadiləsi 
 Qruplar işlərini təqdim edirlər. 

Məlumatın müzakirəsi 
Qruplar  bir-birinin işinə münasibət bildirirlər. 

Şagirdlərə yönəldici suallar verilir. 
 V  səsi necə səsdir? 
  V səsi sözün hansı hissəsində işlənə bilər?... 

Nəticənin çıxarılması 
M. - V səsi samit səsdir . O, sözün əvvəlində, 

ortasında və sonunda işlənə bilər. 
Ev tapşırığı: Əvvəlində , ortasında, sonunda  V səsi  

işlənən yeni sözlər tapın. 
Qiymətləndirmə  meyarlarla aparılır. 
Sonda şagirdlər “ Vətəndaş olarıq” mahnısını ifa 

edirlər. 
 
Mövzu: Sifət (III sinif) 
Standart: 
4.1.5. Leksik və qrammatik mənalarına görə sözləri 

adlandırır və fərqləndirir. 
2.1.3. Öyrəndiyi yeni söz və terminlərdən 

məqamında istifadə edir. 
2.1.4. Yaxınmənalı, əksmənalı və çoxmənalı 

sözlərdən nitqində istifadə edir. 

Təlim məqsədi: 
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1.  Leksik və qrammatik mənalarına görə sifətləri 
adlandırır və fərqləndirir. 

2. Öyrəndiyi sifətlərdən məqamında istifadə edir.  
3. Yaxınmənalı, əksmənalı və çoxmənalı sifətlərdən 

nitqində istifadə edir. 
4. Cümlə və mətn qurmağı bacarıır. 

 İnteqrasiya: T.i: 2.2.1; H.b:1.3.1.  
İş forması: qruplarla iş 
İş üsulu: əqli hücum, anlayışın çıxarılması, söz 

assosiasiyası  
Resurslar: vatman, iş vərəqləri, rəngli flamasterlər 

Dərsin gedişi 
Motivasiya, problemin qoyuluşu 
Yazı lövhəsindən anlayışın çıxarılmasına xidmət 

edən vatman asılır. 

 
Müəllim: 
- Söhbət hansı nitq hissəsindən gedir? (sifətdən). 
- Sifət nəyi bildirir? (əşyanın əlamətini). 
- Əlamət neçə cür olur? (daxili əlamət, xarici 

? 

böyük 

sarı 

kiçik 

qırmızı 

mehriban 

ağıllı 

bilikli 

gözəl 
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əlamət). 
- Hansı əlamət daha tez nəzərə çarpır? (xarici 

əlamət). 
- Daxili əlaməti necə müəyyənləşdirmək olar? 

(toxunmaqla, dadmaqla, danışmaqla, müşahidə 
etməklə və s.). 

- Sifətlərin köməyi ilə nəyi öyrənirik? (əşyaları 
fərqləndirməyi, dadı, keyfiyyəti, əşyaların formasını, 
nitqin gözəlliyini və s.). 

- Sifət hansı nitq hissəsi ilə işlənir? (isimlə). 
Fərziyyələr dinlənilir, düzgün cavablar lövhədə 

yazılır. 
Tədqiqat sualı: Sifətin nitqimizdəki əhəmiyyətini 

necə başa düşürsünüz? 
Tədqiqatın aparılması  
Müəllim: -İndi qruplarla işləyəcəksiniz. Bunun üçün 

siz qrupa ad verməli, qrupun liderini və rəssamını 
müəyyənləşdirməlisiniz. Qruplara bölgü birdən dördə 
qədər sadə sayma yolu ilə aparılır. 

Qruplara bayrağın rənginə və rəmzlərə uyğun ad 
seçmək təklif olunur və iş vərəqləri paylanır. 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

İş vərəqi  1 

1. "Qara" sifətinə dair söz assosiasiyası qurun. 

2. Söz assosiasiyasında yaranmış sifətləri mətndə işlədin. 

 

İş vərəqi  2 

1. "Torpaq" isminə dair шахяляндирмя aparın. 

2. Шахяляндирмядя alınan ifadələri cümlələrdə işlədin, 

sifətlərin altından xətt çəkin. 

3.  

İş vərəqi  3 

 1. Verilmiş sifətlərə əks mənalı sifətlər tapıb yazın. 

isti, işıq, yalan, ağ, əyri, gözəl  

2.Sifətlərlə işlənən tapmacalar yazın, sifətlərin altından 

xətt çəkin. 
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Qrupun üzvləri əlbir işləyərək söz və ifadələri tapır, 
cümlə, mətn qurur, qrupun rəssamı isə qrup işinə bər-
bəzək verir. 

Qrup işi materialın çətinlik səviyyəsinə görə 10 – 15 
dəqiqə aparıla bilər.  

Verilmiş vaxt bitdikdən sonra liderlər qrup işini 
təqdim edir, iş vərəqləri lövhədən asılır. Hər bir lider 
qrupun iş vərəqini oxuyur, lazım olan izahı verir, 
sualları cavablandırır. 

İnformasiya mübadiləsi 
 Qrup işlərinin təqdimatı keçirilir. Qrup liderləri 

işin yerinə yetirilməsi haqqında məlumat verirlər.  
Hər bir qrupun işi ilə tanış olmaq imkanı yaranır. 
"Göy rəng" qrupu (qrup işi göy rənglə işləmişdir). 1. 

Söz assosiasiyası 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       qara 

bəniz 

göz 

qaş 

dinməz 

qanı 

bəxti 

günü 
saç 

İş vərəqi  4 

1. Şəkиl цзря  "Qızıl payız"  adlı mətn qurun. 

2. Мятндя щansı sifətlərdən istifadə etdiniz?  
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2.Mətn 

 Əhəd çox qaradinməz uşaq idi. Əhədin qarasaç, 
qaraqaş, qaragöz, qarabəniz, dəcəl, balaca bacısı var 
idi. O, bir gün qardaşının dəftərini gizlətdi. Qanıqara 
Əhəd dəftəri axtarmağa başladı.  

 "Yaşıl rəng"qrupu  (qrup işi yaşıl rənglə 
işlənmişdir). 

1. Şaxələndirmə (klaster) 

 
 
 
2. Cümlələr 

1. Müqəddəs vətən torpağının hər bir qarışını 
qorumalıyıq. 2. Bərəkətli torpaqlarımız var. 3. 
Münbit torpaq bol məhsul verir. 4. Əziz vətən 
keşiyində durmaq hamının borcudur. 5. Şoran 
torpaqda bitki bitmir. 

"Bayraq" qrupu (qrup işi üç: göy, yaşıl, qırmızı 

torpaq 

bərəkətli 

münbit 

şoran sevimli 

əziz 

qara 

müqəddəs 

məhsullu 
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rənglə işlənmişdir). 
1. Əks mənalı sifətlər: isti – soyuq; işıq-qaranlıq; 

yalan – doğru;  ağ – qara; 
əyri – düz; gözəl – çirkin.  
2. Tapmacalar 

 Bir qazanda iki toyuq, biri isti, biri soyuq. 
                                                  (günəş, ay) 
     3. Ağ çala, qara toxum,  
         Əlim ilə əkərəm,  
         Dilim ilə biçərəm.  
                            (yazı)  
"Qırmızı rəng" qrupu (qrup işində müxtəlif 

rənglərdən istifadə olunmuşdur). 
1. Payız fəslinə aid şəkil 
İş vərəqində payız fəslinə aid şəkil çəkilir. 
2. Mətn. "Qızıl payız"  
Payızda havalar soyuyur. Ağaclar öz yaşıl donunu 

dəyişir, yarpaqlar qırmızı, qəhvəyi, narıncı, sarı, qızılı 
– sarı rəngə boyanır. Otlar saralır. Hər tərəf qızıl 
rəngində olur. Bu fəslə  "Qızıl payız" deyirlər. 

Sifətlər: sarı, qızılı, qırmızı, qəhvəyi, narıncı, qızılı-
sarı.  

İnformasiya müzakirəsi və ümumiləşdirmə 

 Qrupların təqdimatından sonra müəllim hər bir 
qrupu ayrı-ayrılıqda təbrik edir, qruplar bir-birini 
alqışlayırlar. 

M.: - Mən sizin işinizdən və cavablarınızdan çox 
razı qaldım. Siz əsas nitq hissələrindən biri olan sifət 
haqqında öz biliklərinizi üzə çıxara bildiniz və onları 
öz nitqinizdə, cümlələrinizdə, mətnlərdə işlətdiniz. 
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Hər bir iş vərəqi tələb olunan səviyyədə və rəngli 
flamasterlərlə, zövqlə işlənmişdir. Bu məni çox 
sevindirir, hər birinizə: çox sağ olun, – deyirəm. 

 İndi isə mövzu üzrə suallara cavab verməklə siz 
biliklərinizi bir daha nümayiş etdirəcəksiniz.  

 Suallar yazılmış vatman lövhədən asılır. 
Müzakirə sualları: 
1. Sifət nəyə deyilir? 
2. Sifətin sualları hansılardır? 
3. Nitqimizdə sifətlərin nə kimi əhəmiyyəti var? 
4. Nitqin obrazlılığı ifadəsini necə başa düşürsünüz? 
5. Nitq və ya rabitəli nitq nə deməkdir? 
Şagirdlər suallarla tanış olur və cavablandırırlar. 

Tətbiqetmə 
Sifətlərin iştirakı ilə mətn qurun, sonra həmin 

mətni sifətlərsiz yazın. Fərqi izah edin. Dərslikdən üç 
çalışma icra edin. 

Qiymətləndirmə 
Qiymətləndirmə əvvəlcədən hazırlanmış test 

tapşırıqları əsasında aparılır. Test yazılmış iş 
vərəqləri qruplara paylanır. 

1. Sifətlər olan cərgəni göstərin. 
A) gözəl, keçəl, əfəl 
B) bacı, acı, arı 

C) mehriban, meyxoş, turş 
2. Rəng bildirən sifətlər olan cərgə hansıdır? 
A) mavi, kiçik, sarı 
B) qırmızı, boz, yaşıl 
C) qoca, bilikli, göy 
3. Sifət hansı nitq hissəsi ilə bağlı olur? 
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A) fellə 
B) əvəzliklə 
C) isimlə 
4. Sifət işlənmiş cümləni göstərin. 
A) Soyuq havada adam tez xəstələnir.  
B) Çəməndə otlar saralmışdı. 
C) Şıxəli dərslərini yaxşı oxuyur. 
5. Verilmiş sözlərin neçəsi sifətdir? 
Bol, qoca, şam, sərin, uca, kasıb, mehriban, kəskin. 
A) 7     B) 6   C) 5 
6. Sifətlərdən neçəsi dad bildirir? 
Duzlu, turş, qırmızı, qara, boz, meyxoş, xırda, acı. 
A) 2    B) 3   C) 4  
     Qiymətləndirmə qruplara və qrup üzvlərinə görə 

aparılır. Testlərlə qruplar qiymətləndirildikdən sonra 
qrup üzvlərinin qiymətləndirilməsi üçün hər qrupa 
cədvəl təqdim olunur, "+" və "-" işarələri ilə hər bir 
qrup üzvünün fəaliyyəti qiymətləndirilir. 

 

Qrup üzvləri 
Meyarlar 

1 2 3 4 

Sifətləri adlandırır 
və fərqləndirir 

+ + + + 

Sifətlərdən 
məqamında istifadə 
edir    

+ - + + 

Sifətlərdən  
nitqində  istifadə edir   

+ + + + 

Cümlə və mətn 
qurmağı bacarır 

- - + + 
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ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ 
MЯKTЯBDAXИLИ QИYMЯTLЯNDИRMЯ 

QAYDALARI 

  Kurikulum konseptual sənədinin qəbul olunması 
ilə Azərbaycan təhsil sisteminədə müasir 
qiymətləndirmədən istifadə olunmağa başlandı. 
Müasir qiymətləndirmnin ənənəvi qiymətləndirmə ilə 
müqayisədə bir sira üstünlükləri nəzərə çarpır: 

 Ənənəvi qiymətləndirmə şagirdə qiymət yazmaq 
kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız qiymət almaq xa-
tirinə oxuyurdu. Müasir qiymətləndirmədə isə qiy-
mətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə 
yönəldilir və onu idarə edeən vacib amil kimi meyda-
na çıxır 

 Ənənəvi qiymətləndirmə zamanı cari qiymətlən-
dirmə formalizmə gətirib çıxarırdı. Bunun əksinə 
olaraq müasir qiymətləndirmədə cari qiymətləndiril-
mənin aradan qaldırılması  qiymətləndirmənin 
obyektivliyini təmin edir. 

 Ənənəvi qiymətləndirmədə əsasən bilik səviyyəsi 
qiymətləndirilirdi. Müasir qiymətləndirilmədə isə 
şagirdin nailiyyəti qiymətləndirilir,inkişafı sistemli 
şəkildə izlənilir.  

 Ənənəvi qiymətləndirmədə qiymətləndirmə stan-
dartları mövcud deyildi. Müasir qiymətləndirmədə isə 
məzmun standartlarının mənimsənilməsi səviyyəsini 
ölçmək üçün qiymətləndirmə standarları müəy-
yənləşdirilmişdir. 

        Qиymяtlяndиrmя vя tяlиm proseslяrиnя tяhsиlиn 
qarшыlыqlы яlaqяdя olan иkи tяrяfи kиmи baxыlыr. 
Qиymяtlяndиrmя tяlиm nяtиcяlяrи иlя maraqlы tяrяflяr 
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arasыnda sяmяrяlи яks-яlaqя vasиtяsи kиmи çıxış edir. 
Hяmчиnиn tяhsиldя mцяyyяn dяyишиklиklяr etmяk 
zяrurяtи qиymяtlяndиrmя vasиtяsиlя яldя edиlяn 
mяlumatlara яsaslanыr.  

13yanvar 2009-cu иl tarиxdя Azяrbaycan 
Respublиkasы Nazиrlяr Kabиnetи tяrяfиndяn tяsdиq 
olunmuш «Azяrbaycan Respublиkasыnыn цmumи tяhsиl 
sиstemиndя Qиymяtlяndиrmя Konsepsиyasы»na əsasən 
qиymяtlяndиrmяlяrиn aparыlmasыnda aшaьыdakы 
prиnsиplяrя rиayяt olunur. 

- Мяqsяdяuyьunluq.   
-Нaиlиyyяtlяrиn vя tяhsиl иmkanlarыnыn qarшыlыqlы 

dяyяrlяndиrиlmяsи.   
-Тоplanыlmыш mяlumatlarыn keyfиyyяtcя mцvafиqlи-

yиnиn vя etиbarlыlыьыnыn tяmиn edиlmяsи (valиdlиk vя 
relevantlыq).   

-Гиymяtlяndиrmяdя шяffaflыq, яdalяtlиlиk, qarшыlыqlы 
razыlaшma vя яmяkdaшlыq.   

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi şagirdin 

biliklərə yiyələnmək, onlardan istifadə etmək, nəticə 

çıxarmaq bacarıqları haqqında məlumatların 

toplanması prosesi kimi qəbul edilir. 
Yenи qиymяtlяndиrmя sиstemи aшaьыdakыlarы tяmиn 

edиr: 

 tяhsиldя mцsbяt dяyишиklиklяrиn aparыlmasы цчцn 
mцhцm vasиtя rolunun yerиnя yetиrиlmяsиnи; 

 tяhsиlиn keyfиyyяtи цчцn яsas gюstяrиcи olan 
"шagиrdиn tяlиm nяtиcяlяrи" haqqыnda etиbarlы mяlumat 
verиlmяsиnи; 

 qиymяtlяndиrmя vasиtяsиlя шagиrdиn bиlиk vя 
bacarыqlarы haqqыnda kиfayяt qяdяr mяlumat яldя 
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edиldиkdяn sonra fяnn kurиkulumlarыnda vя 
dяrslиklяrdя mцvafиq dяyишиklиklяrиn aparыlmasыnы; 

 tяhsиldя olan bяzи neqatиv hallara qarшы mцbarиzя 
vasиtяsи funksиyasыnы; 

 qиymяtlяndиrmяdя yenи yanaшmalarыn yaddaшa 
яsaslanan qиymяtlяndиrmяnиn яksиnя olaraq, mяntиqи 
tяfяkkцr vяrdишlяrиnиn иnkишafыna xиdmяt etmяsиnи.  

 

Anlayış 

(acar söz) 

Ənənəvi 

qiymətləndirmə 

Müasir 

qiymətləndirmə 

1.Obyektlər 

məqsədlər 

Bilik, bacarıq, 
vərdiş. Biliklərin 
inkişafına 
yönəlmiş. Əsasən  
bilik səviyyəsi 
qiymətləndirilirdi. 

Bilik, bacarıq, 
vərdiş, 
dəyərlər.Şəxsiyyətin 
inkişafına 
yönəlmiş. Şagirdin 
nailiyyəti 
(qazanılan 
dəyərlər) 
qiymətləndirilir, 
inkişafı sistemli 
şəklidə izlənilir. 

2. 
Funksiyalar 

Qiymətləndirmə 
şagirdə qiymət 
yazmaq kimi 
qəbul olunurdu,  
şagird yalnız  
qiymət almaq 
xatirinə 
oxuyurdu.  

Tədris 

Qiymətləndirmə 
təhsilin 
keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə 
yönəldilir və onu 
idarə edən vacib 
amil kimi meydana 
çıxır.  

Tədris prosesinin 



 49 

prosesinin yalnız 
müəyyən bir 
hissəsində tətbiq 
edilirdi. 

bütün 
mərhələlərində 
tətbiq edilir. 

3. Növlər Gündəlik və 
yekun 
qiymətləndirmə. 

Diaqnostik, 
formativ (holistik, 
analitik), summativ 
qiymətləndirmə. 

4.Xüsusiyət 

lər 

Daha formal, 
qeyri-
dəqiq,müəllimin 
subyektiv rəyinə 
əsaslanırdı, 
sistemsiz. 

Standart əsasında 
qurulur. Daha 
obyektiv, dəqiq, 
adekvat, sistemli. 

5.Meyarlar, 

göstəricilər 
Mövzulara 

əsaslanan 
Qiymətləndirmə 

standartlarına 
əsaslanan 

6.Metodlar, 

vasitələr 
Məhdud və 

qeyri-çevik (şifahi 
cavab, yoxlama 
işləri, testlər) 

Rənarəng və 
çevik (müsahibə, 
söhbət, müşahidə, 
rubriklər, 
tapşırıqlar, 
valideynlərlə və 
digər fənn 
müəllimləri ilə 
əməkdaşlıq, 
şagirdlərin şifahi 
cavabları, 
şagirdlərin yazı 
işlərinin təhlili, test  
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MƏKTƏBDAXİLİ QİYMƏTLƏNDİRMƏ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Məktəbdaxili qиymяtlяndиrmя dиaqnostиk, formatиv 

vя summatиv olaraq formal vя qeyrи-formal şяkиldə hя-
yata  keчиrиlиr.  

      Dиaqnostиk qиymяtlяndиrmя mцvafиq tяlиm 
иstиqamяtlяrиnи mцяyyяnlяшdиrmяkля шagиrdиn иlkиn 
bиlиk vя bacarыqlarыnы юlчцr vя bu sяbяbdяn kursun vя 
ya bюlmяnиn яvvяlиndя keчиrиlиr. 

 Formatиv qиymяtlяndиrmя tяlиm prosesиndя шagиrdиn 
fяalиyyяtиnи иzlяmяk mяqsяdи иlя mцяllиmиn mцntяzяm 
olaraq apardыьы monиtorиnqlяrdиr. Bu monиtorиnqlяr 
vasиtяsиlя шagиrdиn zяиf vя gцclц tяrяflяrи aшkar edиlиr, 
ehtиyaclarы юyrяnиlиr, uьur qazana bиlmяmяsиnиn sя-
bяblяrи mцяyyяn olunur vя bunun цчцn zяrurи tяdbиr-
lяr hяyata keчиrиlиr.  

 Summatиv qиymяtlяndиrmя (yekun) mяktяblяr (mцяl-
lиmlяr vя mяktяb rяhbяrlиyи) vя ya yuxarы orqanlar 
tяrяfиndяn (rayon vя шяhяr tяhsиl шюbяlяrи, nazиrlиk) шa-

Əsas qiymətləndirmə 

növləri 

diaqnostik 

formativ 

summativ 
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gиrdlяrиn son nяtиcяlərini юyrяnmяk mяqsяdи иlя apa-
rыlыr. Summatиv qиymяtlяndиrmя tяlиm proqramыnыn 
sяmяrяlиlиyиnи vя mцяllиmиn xиdmяtlяrиnи dя 
dяyяrlяndиrmяyя иmkan verиr. 

Summatиv qиymяtlяndиrmяnиn nяtиcяlяrи rяsmи 
xarakter daшыdыьы цчцn onu formal qиymяtlяndиrmя 
adlandыrыrlar. Summatиv qиymяtlяndиrmя aparmaq 
цчцn яn чox иstиfadя olunan vasиtя testlяrdиr. 

Formatиv qиymяtlяndиrmя иsя yalnыz mяlumatlarыn 
toplanmasы prosesи olub nяtиcяlяrиn rяsmи qeydиyyatы 
aparыlmadыьы цчцn qeyrи-formal qиymяtlяndиrmя 
adlandыrыlыr.  

Mяktяbdaxиlи qиymяtlяndиrmя aшaьыdakы яsas kom-
ponentlяrи яhatя edиr: 

 шagиrd naиlиyyяtlяrиnиn vя иrяlиlяyишlяrиnиn mo-
nиtorиnqи; 

 шagиrd fяalиyyяtиnиn tяlиm standartlarыna uyьun-
luьunun mцяyyяnlяшdиrиlmяsи (kurиkulum цzrя qиy-
mяtlяndиrmя); 

 цmumtяhsиl pиllяlяrи цzrя yekun qиymяtlяn-
dиrmяnиn (buraxыlыш иmtahanlarыnыn) aparыlmasы. 

Buraxыlыш иmtahanlarы (цmumtяhsиl pиllяlяrи цzrя 
yekun qиymяtlяndиrmя) 

Buraxыlыш иmtahanlarы tяhsиl pиllяlяrи цzrя (ЫХ vя ХЫ 
sиnиflяr) testlяr vasиtяsиlя mяrkяzlяшdиrиlmиш qaydada 
aparыlыr, nяtиcяlяrи xцsusи prosedurlar vя texnиkи va-
sиtяlяr tяtbиq edиlmяklя, Azяrbaycan Respublиkasыnыn 
Tяhsиl Nazиrlиyиndя qиymяtlяndиrиlиr, mяzunlara шяha-
dяtnamя vя attestatlarыn verиlmяsи tяmиn edиlиr. 

Kurиkulum цzrя daxиlи qиymяtlяndиrmя dяrs иlиnиn 
sonunda hяr bиr sиnиfdя шagиrdиn fяalиyyяtиnиn mиllи 



 52 

standartlara uyьunluьunu mцяyyяnlяшdиrmяk 
mяqsяdи иlя mцяllиmlяr tяrяfиndяn aparыlыr. 

Kurиkulum цzrя xarиcи qиymяtlяndиrmя шagиrdиn 
fяalиyyяtиnиn mиllи standartlara uyьunluьunu mцяy-
yяnlяшdиrmяk mяqsяdи иlя tam standartlaшdыrыlmыш for-
mada, иbtиdaи (4-cц sиnfиn sonunda), ümumi orta (9-cu 
sиnfиn sonunda) vя  tam orta (11-cи sиnfиn sonunda) 
tяhsиl pиllяlяrиnиn sonunda mцяllиm vя mяktяb 
rяhbяrlяrи tяrяfиndяn aparыlыr (ЫЫ yarыmиl цzrя yekun 
qиymяtlяndиrmя иlя bиrlяшdиrmяk olar). Dr.Stиggиns 
yenи qиymяtlяndиrmя termиnlяrиnи ишlяyиb hazыrlamыш-
dыr. O, formatиv qиymяtlяndиrmяnи «юyrяdиcи qиy-
mяtlяndиrmя», summatиv qиymяtlяndиrmяnи иsя «юy-
rяnmяnи baшa чatdыran qиymяtlяndиrmя» adlandыrыr.  

  Amerиkalы alиm H.Йaкobs gюstяrиr kи, юyrядилmяси 
arzu eдилян шeylяrиn arasыndan юyрядилmя иmkanы olan-
larын seчилмяси kurиkulum yaradanlarыn яsas vяzи-
fяsиdиr. Qиymяtlяndиrmя цzrя amerиkalы alиm Д.Sparks 
qeyd edиr kи, яsas mяsяlя qиymяtlяndиrmяnи шagиrdиn 
hяvяslяndиrиlmяsи цzяrиndя qurmaqdыr.   

           Qиymяtlяndиrmя mцяllиmиn юyrяtmя, шagиrdиn 
юyrяnmя vя tяhsиlиn иdarя olunmasы prosesиndя яhяmиy-
yяtlи rola malиkdиr.  

Fəal (interaktiv)təlimdə şagirdlərin nailiyyətlərinin 
qiymətləndirmə obyektləri (məqsədləri) sırasına daha 
biri də əlavə olunur –şagirdin şəxsi keyfiyyətləri və 

dəyərləri (məsələn, biliyə yiyələnmək həvəsi, təlim 

motivasiyası, sosial keyfiyyətlər, yaradıcılıq 

keyfiyyətləri, mənəvi keyfiyyətlər, işin icrası keyfiyyəti 

və işə olan münasibət, iradi-emosional keyfiyyətlər, 
iddia səviyyəsi, özünüqiymətləndirmə və s.). 
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      Ənənəvi olaraq şagirdlərin təlim nəticələrini 
müəyyən edən şəxsi keyfiyyətlərin və dəyərlərin 
qiymətləndirilməsi sistemi mövcud deyildir. Ola bilsin 
bu onunla əlaqədardır ki, şəxsi keyfiyyətlərin 
kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi praktik olaraq həyata 
keçirilməsi çətin olan bir məsələdir. Buna 
baxmayaraq bilik, bacarıq və vərdişlərlə yanaşı, şəxsi 
keyfiyyətlərin və dəyərlərin qiymətləndirilməsi 
nəticələrinin də nəzərə alınması təlim prosesinin 
yekunları haqqında tam təsəvvür yaratmağa imkan 
verə bilər.Fəal (interaktiv)təlimin tətbiqi bu 

istiqamətdə yeni imkanlar yaradır və qiymətləndirmə 

prosesində şəxsiyyətə yönəlişin həyata keçirilməsində 

mühüm rol oynayır. 
        Qiymətləndirmə standartları. Bu standartlar 

təhsilin keyfiyyətini  qiymətləndirmək üçün əsas 
meyarları təyin edir, şagird nailiyyətlərinin və təhsil 
imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi üçün istifadə 
olunan qiymətləndirmə üsulları və vasitələrinin 
keyfiyyətini təsvir edir, qiymətvermə prosesinin 
qanuniliyinə zəmanət verir.  

                         
QИYMЯTLЯNDИRMЯ ЦSULLARЫ 

 
 Qиymяtlяndиrmя цsullarы sagиrdlяrиn юyrяnmяsи 

haqqыnda mяlumatlarы toplamaq цчцn иstиfadя olunan 
prosedurlardыr.Qиymяtlяndиrmя vasиtяlяrи иsя 
sagиrdlяrиn юyrяnmяsи haqqыnda mяlumatlarы 
toplamaq цчцn иstиfadя olunan alяtlяrdиr. Daha dяqиq 
desяk, яgяr mцшahиdя aparmaq qиymяtlяndиrmя 
цsuludursa, onu hяyata keчиrmяk цчцn mцяllиmиn 
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иstиfadя etdиyи mцшahиdя vяrяqи qиymяtlяndиrmя 
vasиtяsиdиr.Bu цsullardan иstиfadя etmяk шagиrdlяrя 
verиlяn eynи adlы tapшыrыqlarыn qиymяtlяndиrиlmяsи 
demяkdиr. Bu tapшыrыqlarы qиymяtlяndиrmяk цчцn 
rubrиklяr, qиymяtlяndиrmя meyarlarы cяdvяlи, mцшahиdя 
vяrяqlяrи, юzцnц qиymяtlяndиrmя vя cцtlцklяrиn 
qиymяtlяndиrиlmяsи vяrяqlяrи vя с. vasиtяlяrdяn иstиfadя 
etmяk olar. Rubrik anlayışı üzrə təqdimat və kiçik 
müzakirə aparılır (Rubriklər – meyar əsasında 

qiymətləndirmə şkalasıdır).  
 

DİAQNOSTIK qiymətləndirmədə fəal istifadə 

olunan  üsul və vasitələr 
 

Üsullar Vasitələr 

Tapşırıqvermə Çalışmalar 

Müsahibə 
(şifahi yoxlama)  

 

Müəllimin qeydiyyat vərəqi 
(şagirdlə, müvafiq hallarda qrup, 
yaxud siniflə aparılan sifahi 
yoxlama zamanı müəllimin 
öyrənmək (diaqnoz qoymaq) 
istədiyi məsələnin  yazıldığı vərəq)  

Valideynlərlə 
və digər fənn 
müəllimləri ilə 
əməkdaşlıq  

Söhbət və müəllimin sorğu 
vərəqi (şagirdin evdə və ya 
məktəbdəki fəaliyyəti ilə bağlı 
suallar yazılmış vərəq)  
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FORMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏDƏ 

İSTİFADƏ OLUNAN  ÜSUL VƏ 

VASİTƏLƏR 
 

Üsullar Vasitələr 

Müşahidə Müşahidə vərəqləri 

Şifahi sual-cavab Şifahi nitq bacarıqları üzrə 
qeydiyyat vərəqi 

Tapşırıqvermə Çalışmalar 

 Valideynlərlə və 
digər fənn müəllimləri 
ilə əməkdaşlıq 

Söhbət, sorğu vərəqi 
(şagirdin evdə və ya 
məktəbdəki fəaliyyəti ilə 
bağlı suallar yazılmış vərəq)  

Oxu Oxu üzrə qeydiyyat vərəqi 

Yazı  Yazı bacarıqlarının  
inkişafı üzrə  qeydiyyat 
vərəqi  

Layihə Şagirdlərin təqdimatı və 
müəllim tərəfindən müəyyən 
olunmuş meyar cədvəli  

Rubrik Nailiyyət səviyyələri üzrə 
qiymətləndirmə  şkalası  

Şifahi və yazılı 

təqdimat 

Meyar cədvəli  

Test Test tapşırıqları 

Özünüqiymətləndir
mə 

Özünüqiymətləndirmə 
vərəqləri  
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FORMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ 
      
    Yeni məktəbdaxili qiymətləndirmənin  əsas 

mahiyyətini  formativ qiymətləndirmə təşkil edir. 
Yeni  və ənənəvi   qiymətləndirmə arasında əsas fərq 
gündəlik rəqəmli qiymətlərin yazılmaması və 
şagirdin təlim fəaliyyətinin  daim  izlənməsidir. Bu 
izləmələr  şagirdin təlim nəticələrinə nail olması və 
nəticədə  summmativ qiymətləndirmədə nailiyyət 
qazanmasına kömək məqsədilə aparılır. Formativ 
qiymətləndirmə sayəsində  şagird gündəlik təlim 
fəaliyyəti ərzində rəqəmli  qiymət  almaq üçün deyil,  
yaxşı nəticə göstərmək üçün  çalışır. Formativ 
qiymətləndirmə şagirdin məzmun standartlarından 
irəli gələn bilik və bacarıqlara  yiyələnməsi  
vəziyyətinin qiymətləndirilməsidir. Formativ 
qiymətləndirmə dərsi müşayiət edən prosesdir. Fənn 
üzrə aparılan formativ qiymətləndirmə  şagirdin 
ehtiyaclarını öyrənmək, uğur qazana bilməməsinin 
səbəblərini araşdırmaq  və onun inkişafını təmin 
etmək məqsədilə müntəzəm olaraq  həyata keçirilir. 
Fənni  tədris edən müəllim  formativ qiymətləndirmə 
aparmaq üçün  məzmun standartları əsasında 
qiymətləndirmə meyarlarını müəyyənləşdirməlidir. 
Qiymətləndirmə meyarları birbaşa məzmun stan-
dartlarından çıxarılarkən məzmun  kənarda qalma-
malıdır, çünki məzmun standartlarındakı fəaliyyət 
konkret dərs mövzusu üzərində icra olunur.  

        Eyni bir  standart dərslikdəki bir neçə mövzu 
ilə reallaşdığına görə həmin standartlardan çıxan 
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qiymətləndirmə  meyarları növbəti müvafiq dərslər-
də də istifadə edilir.  

        Formativ qiymətləndirmə rəsmi qiymətlən-
dirmə deyil, nəticələr formativ qiymətləndirmə 
jurnalı və məktəbli kitabçasında şagirdin idraki və 
hərəki fəaliyyətinin səviyyələrinə uyğun  sözlərlə 
ifadə olunur. Heç bir rəqəm və simvollardan, 
“mənimsəyir”, “mənimsəmir”, “bilir”, “bilmir”və 
digər bu kimi ifadələrdən  istifadə olunmur. 

         Müəllim formativ qiymətləndirmədə şagirdin 
fəaliyyətini  bütün dərs boyu izləyir, nəticələri 
yazmaq üçün  dərsin sonunda  6 dəqiqəyədək vaxt 

ayırır.  
    Eyni bir standart  bir neçə dərsdə reallaşdığına 

görə formativ qiymətləndirmə  zamanı  jurnalda şa-
girdin  adının qarşısında  hər  dərsdə qeydlərin ol-
ması mütləq deyil. 

      Sinif iki yarımqrupa bölündükdə həmin fənn 
müəllimləri  hər bir şagirdin fəaliyyəti barədə 
qeydləri onun hansı  yarımqrupda olmasından asılı 
olmayaraq, adının qarşısında yazır. Formativ qiy-
mətləndirmə jurnalındakı qeydlər məktəbli kitabça-
sında da yazılır.  

 Hər dərsdə müəllim təlim prosesini şagirdlərin 

məzmun standartlarının tələblərinə uyğun bilik və 
bacarıqlara yiyələnməsinə yönəltməlidir.  

Şagirdlər fəaliyyətlərində potensial imkanları 
daxilində həmin bacarıqlara yiyələnmənin müxtəlif 
səviyyələrini nümayiş etdirə bilərlər.  
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Azərbaycan dili  
IV sinif 
Standart  
1.2.2. Fikirlərini konkret fakt və nümunələrlə 

əsaslandırır. 
2.1.2. Sözün həqiqi və ya məcazi mənada 

işləndiyini müəyyənləşdirir.  

Qiymətləndirmə meyarları:  
1. Mühakimə yürüdür;  
2. Fikri əsaslandırır;  
3. Sözlərin semantik xüsusiyyətlərini müəyyənləş-

dirir. 
Standartlardan irəli gələn tələblərə yiyələnmə prose-

sində müəllim şagirdlərin aşağıdakı  fəaliyyətlərini mü-

şahidə edə bilər. 

                              ZZəəiiff                           OOrrttaa                       YYüükkssəəkk   

MMüühhaakkiimməə  yyüürrüütt--

mməəkkddəə  ççəəttiinnlliikk  

ççəəkkiirr..   

MMüühhaakkiimməəlləə

rrii    mməəttnnddəəkkii  

əəssaass  ffiikkrrii  

qqiissmməənn  əəhhaattəə  

eeddiirr..   

ƏƏssaass  ffiikkiirrlləə  

bbaağğllıı  ssəərrbbəəsstt  

mmüühhaakkiimməə  

yyüürrüüddəə  bbiilliirr..   

FFiikkiirrlləərriinnii  mmüüəəll--

lliimmiinn  vvəə  

yyoollddaaşşllaarrıınnıınn  vveerr--

ddiiyyii  ssuuaallllaarrıınn  kköö--

mməəyyii  iilləə  iiffaaddəə  eeddiirr..   

FFaakkttllaarrıı  

ddəəqqiiqq  oollmmaassaa  

ddaa,,  ssəərrbbəəsstt  ffiikkiirr  

ssööyylləəyyiirr..   

FFiikkiirrlləərriinnii  ddəə--

qqiiqq  ffaakktt  vvəə  nnüü--

mmuunnəəlləərrlləə  əəssaass--

llaannddıırrıırr..   
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MMəəttnnddəəkkii  ssöözzlləərriinn        

sseemmaannttiikk  xxüüssuussiiyy--

yyəəttlləərriinnii  ssuuaallllaarrıınn  

kköömməəyyii  iilləə  

mmüüəəyyyyəənnlləəşşddiirriirr..       

SSöözzlləərriinn        ssee--

mmaannttiikk  

xxüüssuussiiyyyyəəttlləərriinnii  

yyaallnnıızz  ttaannıışş    

mməəttnn  ddaaxxiilliinnddəə    

mmüüəəyyyyəənnlləəşş--

ddiirriirr..   

TTaannıışş  

oollmmaayyaann  mməəttnn--

ddəə    ssöözzlləərriinn    ssee--

mmaannttiikk  xxüüssuussiiyy--

yyəəttlləərriinnii  mmüüəəyy--

yyəənnlləəşşddiirriirr    vvəə    

nnüümmuunnəəlləərrlləə  

iizzaahh  eeddiirr..   

 

Nümunə: 

1. Mühakimə yürütməkdə çətinlik çəkir. 

2. Mühakimələri  mətndəki əsas fikri qismən əhatə 
edir. 

3.Əsas fikirlə bağlı sərbəst mühakimə yürüdə bilir.  

4. Fikirlərini müəllimin və yoldaşlarının verdiyi 

sualların köməyi ilə ifadə edir. 

5. Faktları dəqiq olmasa da, sərbəst fikir söyləyir. 

6. Fikirlərini dəqiq fakt və nümunələrlə 

əsaslandırır.  

7. Mətndəki sözlərin  semantik xüsusiyyətlərini 

sualların köməyi ilə müəyyənləşdirir.    

8. Sözlərin  semantik xüsusiyyətlərini yalnız tanış  

mətn daxilində  müəyyənləşdirir. 

9. Tanış olmayan mətndə  sözlərin  semantik 

xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir  və  nümunələrlə 
izah edir. 
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SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏDƏ 

İSTİFADƏ OLUNAN ÜSUL VƏ VASİTƏLƏR 
 

Üsullar Vasitələr 

Yoxlama yazı işləri Yoxlama yazı işləri üzrə  

qeydiyyət vərəqi 

Layihə Şagirdlərin təqdimatı və müəl-

lim tərəfindən müəyyən edilmiş 

meyar cədvəli  

Şifahi sorğu Şifahi sorğu üzrə  qeydiyyət və-

rəqi  

Test Test tapşırıqları 

Tapşırıqvermə Tapşırıq, çalışma və laborato-

riya işləri  

Yaradıcılıq və əl 

işləri 

Fənlərə müvafiq olaraq  rəsm-

lər, hazırlanan məmulatlar və 

digər əl işləri  
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Kiçik summativ qiymətləndirmə 

 Kiçik summativ qiymətləndirmə bəhs və ya 
bölmələrin sonunda  müəllim tərəfindən, böyük 
summativ qiymətləndirmə isə yarımillərin sonunda 
ümumi təhsil müəssisəsinin  rəhbərliyinin və ya orada 
yaradılan müvafiq komissiyanın nəzarəti  ilə fənni 
tədris edən müəllim tərəfindən aparılır. Yekun 
qiymətləndirmə təhsil səviyyələrinin sonunda bura-
xılış imtahanları şəklində aparılır. 
 Summativ qiymətləndirmələrin nəticələri keçiril-

diyi tarixdə sinif jurnalında qeyd olunur. 
  Kiçik summativ qiymətləndirmə fənn kuri-

kulumları tətbiq olunan siniflərdə bəhs və ya böl-
mələrin sonunda altı həftədən gec olmayaraq müəllim 
tərəfindən keçirilir. Onun nəticələri yarımillik 
qiymətlərin  hesablanmasında nəzərə alınır. 

                 Böyük summativ qiymətləndirmə 

 Böyük summativ qiymətləndirmə vasitələri (test 
və tapşırıqlar) məktəb rəhbərliyinin təşkil etdiyi   xü-
susi komissiya  tərəfindən hazırlanır.  
 Şagird I yarımildə böyük summativ qiymətlən-

dirmədə iştirak etmədikdə, bir ay müddətində onun 
böyük summativ qiymətləndirmədə iştirakı təmin 
edilir.  
 Summativ qiymətləndirmədə iştirak etməyən 

şagirdlər üçün yeni, lakin sinif üçün istifadə olunan   
tapşırıqlarla  eyni səviyyəli qiymətləndirmə vasitələri 
hazırlanır.  
 Şagird I yarımildə böyük summativ qiymətlən-

dirmədə iştirak etmədikdə, qış tətili dövründə onun 
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böyük summativ qiymətləndirmədə iştirakı təmin 
edilir. 
 Şagird II yarımildə üzrlü səbəbdən böyük 

summativ qiymətləndirmədə iştirak etmədikdə, II 
yarımillik qiyməti çıxarılarkən I böyük summaiv 
qiymətləndirmədə aldığı qiymət həm də II böyük 
summaiv qiymət  hesab olunur. 
  Summativ qiymətləndirmə tapşırıqları dörd 

nailiyyət səviyyəsinə uyğun ( I səviyyə asan, II-III 
səviyyələr orta, IV səviyyə çətin) hazırlanır və qiymət-
lər düzgün cavabların sayına uyğun müəyyənləşdirilir.  
 Summativ qiymətləndirmənin nəticələri 5 ballıq 

qiymət şkalası üzrə (1,2,3,4,5) rəqəmlə ifadə olunur 
və qiymətlər jurnala yazılır.  
 Şagirdin  üzrsüz səbəbdən iştirak etmədiyi II 

yarımildəki böyük summativ qiymətləndirmənin 
nəticəsi yarımillik  qiyməti çıxarılarkən "0" qəbul 
edilir.  
 Summativ qiymətləndirmədə iştirak etməyən 

şagirdlər üçün yeni, lakin sinif üçün istifadə olunan   
tapşırıqlarla  eyni səviyyəli qiymətləndirmə vasitələri 
hazırlanır. 

Yarımillik qiymət 

      Yarımillik qiymət kiçik summativ qiymətlərin 
və yarımillik böyük summativ qiymətin əsasında 
müəyyən edilir. Kiçik summativlərin nəticələri 40%, 
böyük summativin nəticəsi 60 % olmaqla aşağıdakı 
düstura əsasən   yarımillik  qiymət çıxarılır. 
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Burada, Y - şagirdin  yarımillik qiymətini; 
ksq 1, ksq 2,..., ksq n - şagirdin müvafiq yarımil 

ərzində kiçik summativ qiymətləndirmələrinin 
nəticələrini; 

n - müvafiq yarımildə keçirilən kiçik summativ 
qiymətləndirmələrin sayını; 

BSQ -  yarımilliyin  sonunda keçirilən böyük 
summativ qiymətləndirmənin nəticəsini bildirir. 

Şagirdin yarımillik və illik qiymətləri çıxarılarkən 
yuvarlaqlaşdırma qaydası tətbiq edilir 

Məsələn 
 Şagird 1-ci yarımildə kiçik summativlərdən 3, 3, 4 

və  böyük summativdən 3 almışsa, qiymət aşağıdakı 
kimi hesablanmalıdır: 

31,3
100

60
3

100

40

3

433
1 


Y

 
İllik qiymət

  İllik qiymət isə aşağıdakı düsturla müəyyən 
edilməlidir: 

2

21 YY
I


  

 Burada –İ- illik qiymət, Y1 və Y2- yarımillik 
qiymətlərdir.  

Məsələn, şagird I yarımildə  3, ikincidə isə  4 qiymət 
alıbsa, 

45,3
2

43



I olur.  

 
Summativ qiymətləndirmə nəticələrinin hesablan-

ması: 
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 Summativ qiymətləndirmə tapşırıqları asan, 
orta, çətin səviyyəli olmaqla hazirlanir və qiymətlər 
düzgün cavabların sayına uyğun muəyyənləşdirilir. 
 Summativ qiymətləndirmədə sualların ümumi 

sayının  
10%-nə qədər düzgün cavab verən “1”, 
10% daxil olmaqla 20%-nə qədər düzgün cavab 

verən “2”, 
20% daxil olmaqla 50%-nə qədər düzgün cavab 

verən “3”, 
50% daxil olmaqla 80%-nə qədər düzgün cavab 

verən “4”, 
 80% daxil olmaqla 100%-ə qədər düzgün cavab 

verən “5” qiymətlə qiymətlə qiymətləndirilir. 
 
Qиymяtlяndиrmя tapшыrыqlarы aшaьыdakы ardыcыllыqla 

tяrtиb edиlиr: 

 Qиymяtlяndиrmяnиn mяqsяdlяrи mцяyyяnlяшdиrиlиr. 

 Шagиrdlяrиn qиymяtlяndиrиlяcяk иdrakи bacarыqlarы 
(mяlumatlandыrmaq, tяhlиl etmяk, tяdqиqat aparmaq, 
tяtbиq etmяk, reallaшdыrlaшdыrmaq, hesabat vermяk vя 
s.) mцяyyяn edиlиr. 

 Hяmиn mяqsяdlяr vя иdrakи bacarыqlarla uzlaшan 
tapшыrыгlar tяrtиb edиlиr. 

 Tapшыrыгlara daxиl olan hяr bиr sualыn aьыrlыq 
sяvиyyяsи nяzяrя alыnmaqla hиssяlяrя bюlцnцr, onlara 
uyьun meyarlar yazыlыr, mцmkцn yekun bal gюstяrиlиr. 

 Suallarыn aьыrlыq dяrяcяsи, tяtbиq olunacaq 
meyarlar vя mцmkцn bal haqqыnda шagиrdlяrя 
mяlumat verиlиr. 
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 Hяr bиr suala verиlяn cavablar yoxlandыqdan 
sonra nяtиcяlяr tяhlиl edиlиr vя qиymяtlяndиrиlиr. 

Yazыlы qиymяtlяndиrmя aшaьыdakы ardыcыlлыqla 
aparыlыr: 

 Шagиrdlяrя fяnnиn tяdrиs olunmuш bюlmяsиnи яhatя 
edяn ev tapшыrыьы verиlиr, tapшыrыq yerиnя yetиrиldиkdяn 
sonra mцяllиm tяrяfиndяn nяzяrdяn keчиrиlиr, nюvbяtи 
dяrsdя genиш tяhlиl olunur, buraxыlan xarakterиk 
sяhvlяr шagиrdlяrиn nяzяrиnя чatdыrыlыr. 

 Yerиnя yetиrиlmиш hяr 2-3 ev tapшыrыьыndan sonra 
mцяllиmиn nяzarяtи altыnda yoxlama yazы ишlяrи 
aparыlыr, mцяyyяn olunmuш meyarlarla 
qиymяtlяndиrиlиr. 

 Tяlиm mяrhяlяsиnиn sonunda mяktяb rяhbяrlиyиnиn 
nяzarяtи altыnda yoxlama yazы ишlяrи aparыlыr, onlar da 
mцяyyяn olunmuш meyarlarla qиymяtlяndиrиlиr. 

 Qиymяtlяndиrmя prosesиndя цsul vя vasиtяlяrиn 
dцzgцn seчиlmяsи bюyцk яhяmиyyяtя malиkdиr. 
Qiymətləndirmənin ən mühüm üsullarından biri 
sözdür: o, müəllimin psixoloji dayağını, təqdirini və 
tənbehini ifadə edə bilər.  

 

QİYMƏTLƏNDİRMƏNIN “KEYFİYYƏT” 

ÜSULLARI 
 

Təlim prosesində daha çox kəmiyyətcə 
qiymətləndirmədən istifadə olunur. Kəmiyyətcə 
qiymətləndirmə dedikdə rəqəmlər vasitəsi ilə şagirdin 
əldə etdiyi nəticələrinin ümumiləşdirilməsidir.  

Yalnız “kəmiyyətcə qiymətləndirmə” üsullarından 
istifadə etmək kifayət deyil. Onunla yanaşı, aşağıdakı 
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“keyfiyyətcə qiymətləndirmə” üsullarından istifadə 
etmək məqsədəuyğundur. 

 Yazı və yoxlama işlərində konstruktiv qeydlər; 
 “portfolio” sistemi; 

 Verbal(sözlə); 

 Qarşılıqlı qiymətləndirmə; 

 Özünüqiymətləndirmə; 

 Reytinqin çıxarılması; 

 Rənglərlə qiymətləndirmə; 

 Şəkillərlə qiymətləndirmə; 

 Emosional münasibət yolu ilə qiymətləndirmə; 

 Meyar cədvəli; 
 Refleksiya. 
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DƏRSLİK KOMPLEKTİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DƏRSLİK KOMPLEKTİNIN ƏHƏMİYYƏTİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DƏRSLİK-Məzmun standartlarının reallaşdırılması 

üçün mühüm vasitə olub müəllim-şagird (tədris-təlim) 

fəaliyyətinin tənzimlənməsinə xidmət edir. 

İŞ DƏFTƏRİ-Şagirdlərin təlim prosesində əldə 

etdikləri biliklərin müstəqil şəkildə tətbiqinə imkan 

yaradan vasitədir. 

MÜƏLLİM ÜÇÜN VƏSAİT-Təlimin səmərəli təşkilində 

müəllim üçün istiqamətverici rol oynayır. 

 Təhsil prosesində müəllim-şagird 

fəaliyyətinin tam təsəvvür olunmasını 
və üzvi şəkildə əlaqələndirilməsini 

təmin edir. 
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TEZAURUS 

Kurikulum - təhsilin məzmunu, təşkili və 

qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri  özündə 

əks etdirən konseptual sənəddir. 

 Milli kurikulum - ölkə miqyasında təhsilin hər bir 

pilləsindəki fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə imkan 

yaradan və onları istiqamətləndirən konseptual 

sənəddir.  

 Fənn kurikulumu - fənn üzrə fəaliyyətləri 

istiqamətləndirən konseptual sənəddir. 

 Müəllimin planlaşdırmadan 
qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini 

istiqamətləndirir. 

 Təlim prosesində şagirdlərin müstəqilliyinin 
və tətbiq bacarıqlarının genişlənməsinə 

imkan yaradır. 
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Azərbaycan dili fənninin kurikulumu - ümumtəhsil 

məktəblərində Azərbaycan dili  təliminin  məqsəd və 

vəzifələrini, ayrı-ayrı təlim pillələri üzrə məzmun 

xətlərini və standartlarını, onların reallaşdırılması 

üçün fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirən 

konseptual sənəddir. 

Təlimin məzmunu - şəxsiyyətin formalaşmasına 

yönəlmiş bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim 

nəticələrinin (təlim standartlarının) məcmusudur.  

Təlim nəticəsi - müəyyən bir mərhələdə 

mənimsənilməsi nəzərdə tutulan və əvvəlcədən 

müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətlərinin konkret bir 

səviyyəsidir. 

Məzmun xətti - fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin 

reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunan 

məzmunun zəruri hissəsidir.  

Məzmun standartı - dövlətin təhsil alanların bilik və 

bacarıq səviyyəsinə qoyduğu dövlət tələbdir.  

Alt  standart - əsas standartda ifadə olunmus  fikrin 

məyyən hissəsidir. 
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Qiymətləndirmə standartı - təhsil alanların nailiyyət 

səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.  

Təlim strategiyası - təhsil prosesində istifadə olunan 

forma, metod, üsul və vasitələrin məcmusudur.  

İnteqrasiya - müəyyən təhsil sistemi çərcivəsində 

şagirdlərin təfəkküründə dünyanın bütöv və bölünməz 

obrazını formalaşdırmaq, onları inkişaf və 

özünüinkişafa istiqamətləndirmək məqsədilə təlimin 

bütün məzmun komponentləri arasında struktur 

əlaqələri qurmağı və onları sistemləşdirməyi tələb 

edən didaktik prinsipdir. Dünyanın təhsil 

təcrübəsində şaquli və üfüqi olmaqla onun iki 

növündən istifadə edilir.  

Nəticəyönümlülük - yeni kurikulumların 

hazırlanmasında nəzərə alınmış əsas prinsiplərindən 

biridir. Bu pirinsipin tələbinə görə müəyyən olunmuş 

bacarıqlardan ibarət zəruri məzmun nəticələr 

formasında verilir. 

Şəxsiyyətyönümlülük - Milli Kurikulumun 

hazırlanması zamanı nəzərə alınmış didaktik 
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prinsiplərdən biridir. Onun tələbinə görə, 

kurikulumların tərkibində  olan təlim standartları, 

strategiyaları və qiymətləndirmə mexanizmləri şagird 

şəxsiyyətində idraki, hissi və psixomotor bacarıqlar 

əsasında yaranan keyfiyyətlərin formalaşmasına 

yönəlir. Çox vaxt bu keyfiyyətlər kompetensiyalar 

(səriştələr, qabiliyyətlər), dəyərlər və ya mədəniyyət 

terminləri ilə ifadə edilir.  

Təhsildə qiymətləndirmə sistemi - beynəlxalq milli və 

məktəb səviyyələrində aparılan qiymətləndirməni 

əhatə edir. Orada zəruri məzmunun (qiymətləndirmə 

standartlarının), vasitələrin (test, sual və s.), 

formaların, üsulların müəyyənləşdirlməsini və onların 

reallaşdırılmasına aid prosedurları özündə birləşdirir. 

Tədris vahidi - dərslikdəki mözuların tematik 

qrupudur. 

Resurslar - məzmun standartlarının reallaşmasında 

istifadə olunan təlim vasitələridir. 

Şagird naliyyətləri - bilik və bacarıqlar əsasında 

qazanılan dəyərlər. 
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Dəyərlər - şəxsiyyəti şətləndirən kefiyyətdir. 

Pedaqoji innovasiya - təhsil müəssisələrində, pedaqoji 

nəzəriyyələrdə, müəllim və şagirdlərin 

fəaliyyətlərində, təlim-tərbiyənin məzmununda, 

forma, üsul və vasitələrində, idarəetmədə, məqsəd və 

nəticələrdə, ümumiyyərtlə, pedaqoji sistemdə baş 

verən yeniliklərdir.                

Fəal (interaktiv) təlim - şagirdlərin idrak fəallığına 

əsaslanır, təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə 

əməkdaşlıq şəraitinin yaradılmasını tələb edir.  

İdrak fəaliyyəti - idrak prosesində həyata keçirilən 

fəaliyyətdir. Psixoloqların fikrincə, idrak 

fəaliyyətində bilmək, anlamaq, tətbiq etmək, təhlil 

etmək, sintez etmək və dəyərləndirmək əsas 

mərhələlər hesab olunur. Müasir təhsil 

konsepsiyasına görə, şagirdin təlim fəaliyyətinin 

psixopedaqoji əsasını məhz həmin parametrlər təşkil 

edir. Ona görə də “hafizə məktəbi”ndən fərqli olaraq 

“təfəkkür məktəbi”ndə təlim stanadartları 

hazırlanarkən onlar əsas götürülür.  
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