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Xarici dil fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) aşağıdakı tərkibdə 

yaradılmış işçi qrupu tərəfindən hazırlanmışdır:  

Sədr: Dilarə İsmayılova - ADU, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, 

professor. Üzvlər: Fəridə Hüseynova – koordinator, Təhsil Problemləri 

İnstitutu, Kurikulum Mərkəzinin böyük elmi işçisi, Sahib Məcidov - Təhsil 

Problemləri İnstitutu, Kurikulum Mərkəzinin Xarici dillərin təlimi bölməsinin 

müdiri, Gülbəniz  Camalova Allahverdiyeva - ADU-nun dosenti, pedagika üzrə 

fəlsəfə doktoru, Təhsil Problemləri İnstitutu, Kurikulum Mərkəzinin aparıcı elmi 

işçisi,  Aidə Qasımova - Təhsil Problemləri İnstitutu, Kurikulum Mərkəzinin elmi 

işçisi, Mikayıl Seyidov - Təhsil Problemləri İnstitutu, Kurikulum Mərkəzinin 

elmi işçisi, Aynurə Mahmudova - Təhsil Problemləri İnstitutu, Kurikulum 

Mərkəzinin elmi işçisi, Cahan Həsənova - Təhsil Problemləri İnstitutu, 

Kurikulum Mərkəzinin böyük elmi işçisi, Raya Həsənova – ADU - nun dosenti, 

Anar Kərimov – BDU, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor,  Aydın Şükürov 

- S. Bəhlulzadə adına xarici dillər təmayüllü gimnaziyanın  müəllimi, Fəxrəddin 

Veysəlli – AMEA - nın Dilçilik İnstitutunun direktoru, filologiya üzrə elmlər 

doktoru, professor, Vasim  Məmmədəliyev – AMEA – nın həqiqi üzvü, BDU - 

nun kafedra müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Çəmən 

Babaxanova – ADU, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor, Nailə Səfərova – 

BSU - nun dosenti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Rəfiqə İsayeva – ADU - nun 

dosenti, Yaşar Alxasov – BSU- nun dosenti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 

Qafar Hüseynov – BMLK - nın direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru, 

Təhminə Rüstəmova – BDU - nun filologiya üzrə elmlər doktoru,  professor, 

Hüzura Ağayeva – ADU – nun Təhsildə İnnovasiyalar kafedrasının baş müəllimi, 

Rəfiqə Əliyeva – BPKİ və Yİ-nin Xarici Dillər kafedrasının baş müəllimi, Şəhla 

Kərimova – Bakı Baş Təhsil İdarəsinin Xarici dil üzrə metodisti, Rəsmiyyə 

Bədirova - Nərimanov rayonu Bağça - məktəb kompleksinin ingilis dili  

müəllimi, Solmaz Süleymanova - Nizami rayonu 238 №-li məktəbin ingilis dili 

müəllimi, Aytən Məmmədova - Pişəvəri adına Humanitar fənlər gimnaziyasının 

ingilis dili müəllimi, Qıztamam Quliyeva – Nəsimi rayonu 111 №-li məktəbin 
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ingilis dili müəllimi, Rəqsanə Məhərrəmova – Xətai rayonu 56 №-li məktəbin 

ingilis dili müəllimi, Mətanət Abbasova – AMİ – nin Təhsildə İnnovasiyalar 

kafedrasının metodisti, Xurşid Həsənova - Binəqədi rayonu 244 №-li məktəbin 

fransız dili müəllimi, Zabitə Quliyeva - Nəsimi rayonu 46 №-li məktəbin fransız 

dili müəllimi, Sevda Əbdülrəhmanova - Nəsimi rayonu 46 №-li məktəbin fransız 

dili müəllimi, Sevda Quliyeva - Elitar gimnaziyanın direktoru, Əməkdar müəllim, 

Sevda İbrahimova - Suraxanı rayonu 140 №-li məktəbin fransız dili müəllimi, 

İbrahim Kərimov - ADU – kafedra müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 

Tamella Abdullayeva - Xətai rayonu 265 №-li məktəbin alman dili müəllimi, 

Tamella  Mürsəlova – Yasamal rayonu 176 №-li məktəbin alman dili müəllimi, 

Ağca Süleymanova – Avrasiya Universitetinin baş müəllimi, Sevda İsmayılzadə - 

Yasamal rayonu 18 №-li məktəbin alman dili müəllimi, Nüşabə Məmmədova – 

Xətai rayonu 116 №-li məktəbin alman dili müəllimi, Xəzəngül Hüseynova – 

Xətai rayonu 116 №-li məktəbin alman dili müəllimi, İradə Cəlalova – 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Səbail rayonu 6 №-li məktəbin rus dili müəllimi, 

Azad Əhmədov - Bakı Şəhər PKİA və YH İnstitutu kafedra müdiri, Nəsirağa 

Məmmədov - BSU - nun dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Nasir 

Məmmədəliyev – S. Bəhlulzadə adına Xarici dillər təmayüllü  gimnaziyanın 

müəllimi,  Malik Qocayev – BDU - nun kafedra müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru, Nailə Həsənova - Xətai rayonu 55 №-li məktəbin fransız dili müəllimi, 

Nailə Cəlilova - Binəqədi rayonu 267 №-li məktəbin ərəb dili müəllimi, 

tərəfindən hazırlanmışdır. 
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Xarici dil üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) və onun xarakterik 

cəhətləri. Xarici dil üzrə təhsil proqramı (kurikulumu)  şagird, müəllim, valideyn 

və cəmiyyətin digər üzvləri üçün maraq doğuran konseptual bir sənəd olub xarici 

dil təliminin məqsədlərini, bu məqsədlərə nail olmaq üçün bütün fəaliyyətləri 

əhatə edir. Bu sənəd hər bir şagirdin maraq və meyilləri nəzərə alınmaqla onların 

nitq, dil bacarıq və vərdişlərini inkişaf etdirməyi nəzərdə tutur. Bu təhsil proqramı 

təlim məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsində, təlim nəticələrinin reallaşması üçün 

xüsusi metodikaların seçilməsində mühüm rol oynayır. Fəndaxili və fənlərarası 

inteqrasiyanı, təlim strategiyalarını, təlimin təşkilinə verilən tələbləri, forma və 

üsulları barədə tövsiyələri özündə əks etdirməklə hər bir məzmun xəttinə görə 

təhsil pillələri üzrə şagird bacarıqlarının inkişafını, məzmun xətlərinin bir-biri ilə 

qarşılıqlı əlaqəsini nəzərdə tutur. Xarici dil üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) dil 

və sosial-mədəni biliklər əsasında kommunikativ nitq bacarıqlarının 

formalaşdırılmasını əhatə etməklə nəticəyönümlü məzmun standartlarına uyğun 

olaraq sadədən mürəkkəbə, asandan çətinə prinsipləri əsasında qurulur, şagird 
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nailiyyətlərini izləməyə və qiymətləndirməyə imkan yaradır. Məzmun standartları 

müəyyən edilərkən idraki, informativ-kommunikativ və yaradıcı fəaliyyətlər, 

düşüncə, emosional və psixomotor bacarıqların formalaşdırılması əsas götürülür. 

Fənnin əhəmiyyəti, məqsəd və vəzifələri. Azərbaycan dünya birliyi 

ölkələri ilə ictimai həyatın bütün sahələrində səmərəli əməkdaşlıq edən bir 

ölkədir. Buna görə də başqa fəaliyyətlərlə yanaşı, bir və ya iki xarici dildə 

ünsiyyət qurmağı, əlaqə saxlamağı bacaran şəxsiyyətin formalaşdırılması müasir 

məktəbin mühüm vəzifələrindən biridir. Hazırkı dövrdə qloballaşma prosesinin 

və inteqrasiya meyllərinin getdikcə sürətləndiyi ictimai-siyasi, sosial-mədəni 

sahələrdə baş verən mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri kommunikasiya 

vasitələrindən (yeni informasiya texnologiyalarından) istifadə etməklə şagirdlərin 

kommunikativ bacarıqlarının yüksək  səviyyədə inkişafını tələb edir. Bu səbəbdən 

də tədris fənni kimi xarici dilin statusu daha da artır və o, Milli Kurikulumda 

ümumtəhsil məktəbləri üçün müəyyən edilmiş fənlər arasında özünəməxsus yer 

tutur.  

Xarici dilə yiyələnən şəxs bilavasitə beynəlxalq arenaya çıxaraq öz xalqının 

milli-mənəvi dəyərlərini, qazandığı nailiyyətləri başqalarına çatdırmaq, onlarla 

həmin dildə fikir və təcrübə mübadiləsi aparmaq imkanı əldə edir. Xarici dil 

vasitəsilə müxtəlif xalqlarla ünsiyyət, yeni mədəniyyətlərlə tanışlıq şagirdin 

yüksək səviyyəli layiqli vətəndaş, yaradıcı və tənqidi düşünən şəxsiyyət kimi 

yetişməsində mühüm rol oynayır. 

Xarici dilin öyrənilməsi şagirddə ünsiyyət və kommunikasiya əlaqələrini 

genişləndirir, dünyaya yeni baxışın formalaşdırılmasına zəmin yaradır. Xarici dil 

müxtəlif xalqların və dövlətlərin ictimai-siyasi, iqtisadi, elmi-mədəni həyatı 

haqqında biliklərin əldə olunmasına, xarici ölkələrin müxtəlif sahələrdə qazandığı 

təcrübəni birbaşa öyrənməyə imkan verir. Xarici dilin öyrənilməsi iş və karyera 

imkanlarının genişlənməsinə şərait yaradır. Xarici dilə yiyələnməklə gənc 

mütəxəssislərimiz ölkəmizdə fəaliyyət göstərən onlarla xarici şirkət, qeyri-

hökumət təşkilatları və eləcə də dünyanın müxtəlif qurumları ilə daha sıx 

əməkdaşlıq etmək imkanı qazanırlar. Xarici dil təlimi vasitəsilə şagirdlərdə başqa 
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xalqların dil və mədəniyyətinə, milli-mənəvi dəyərlərinə hörmət hissi, tolerantlıq 

formalaşdırılır. Xarici dilə yiyələnmə şagirdlərin humanitar təhsil səviyyəsini 

yüksəldir, şəxsiyyətin formalaşmasına, daim dəyişən dünyanın tələblərinə 

uyğunlaşmasına imkan yaradır. 

Xarici dil şagirdlərin linqvistik biliklərini genişləndirir, ünsiyyət 

mədəniyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayır və nitq inkişafına müsbət 

təsir göstərir. Xarici dilin məktəbdə tədrisi sonrakı illərdə digər xarici dillərin 

öyrənilməsi üçün zəmin yaradır. Xarici dilə mükəmməl yiyələnmiş hər bir gənc 

harada olmasından asılı olmayaraq ölkəmizi layiqincə təmsil etməklə yanaşı, 

dünya ölkələri ilə tanışlıq, xarici dil daşıyıcılarına Azərbaycanı təqdim etmək, 

respublikamızda baş verən prosesləri dünya ictimaiyyətinə birbaşa çatdırmaq 

imkanı əldə edir. Xarici dilin tədrisi vasitəsilə: 

ibtidai təhsil səviyyəsində anlama, şifahi nitq, ilkin yazı bacarıqlarının 

formalaşdırılması, düzgün oxu qabiliyyətlərinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi 

təmin olunur; 

ümumi orta təhsil səviyyəsində şifahi nitqin inkişafı əsas tələb kimi 

götürülməklə şagirdlərin ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılması, lüğət 

ehtiyatının zənginləşdirilməsi, ən zəruri qrammatik anlayışların və dil 

konstruksiyalarının mənimsənilməsi, oxu, yazı texnikası və yazılı nitq, dinləyib-

anlama vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi təmin olunur; 

tam orta təhsil səviyyəsində əsas pillə üçün nəzərdə tutulan fəaliyyətlər 

inkişaf etdirilməklə şagirdlərin xarici dil üzrə kommunikativ bacarıqlara və 

ünsiyyət mədəniyyətinə yiyələnmələri, lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi, 

onlarda xarici dili dərindən öyrənməyə maraq oyadılması, dilini öyrəndiyi ölkə 

(ölkələr) ilə tanışlıq əsasında dünyagörüşlərinin genişləndirilməsi təmin olunur. 

Bütün bunları nəzərə alaraq, ümumtəhsil məktəblərində xarici dil təliminin 

əsas məqsədi nitq, dil və kommunikativ bacarıqların mənimsədilməsi üzərində iş 

aparmaqla şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması kimi 

müəyyənləşdirilir. 
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Göstərilən məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin həyata 

keçirilməsi zəruridir: 

 şagirdlərin vacib linqvistik (fonetik, orfoqrafik, leksik və s.) biliklərə 

yiyələnməsi; 

 şagirdlərin dili öyrənilən ölkələrin mədəniyyət və ənənələri ilə tanış 

edilməsi, onlarda xarici dil və mədəniyyətlərarası mühitdə öz ölkəsini və 

onun mədəniyyətini təmsil  etmək bacarıqlarının formalaşdırılması; 

 nitq fəaliyyəti üzrə kommunikativ bacarıqların inkişaf etdirilməsi; 

 dil duyumunun, yaddaşın bütün növlərinin, məntiqi, tənqidi və yaradıcı 

təfəkkürün (təhlil, müqayisə, ümumiləşdirmə, nəticə çıxarma və s.) 

formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi; 

 vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin, digər mədəniyyətlərə hörmət hissinin tərbiyə 

olunması.            

 

                           

I. Xarici dil təliminin məzmunu 

1. 1. Ümumi təlim nəticələri 

İbtidai təhsil səviyyəsi (I-IV siniflər) üzrə şagird: 

 dinlədiyi fikrin məzmununu izah edir; 

 gündəlik həyatda və məişətdə istifadə olunan əşyaları onlara aid əlamət və 

hərəkətləri adlandırır; 

 sadə nitq etiketləri əsasında ünsiyyət yaradır,  süjetli şəkillər üzrə nitq 

nümunələri qurur; 

 Ana dili ilə müqayisədə öyrəndiyi dilin fərqli səslərini ayırır və tələffüz 

edir; 

 kiçikhəcmli mətnləri oxuyur və məzmununu izah edir; 

 öyrəndiyi söz birləşməsi və modellərin əsasında kiçikhəcmli şifahi və yazılı 

mətnlər qurur; 

 qarşılaşdığı yeni sözlərin mənasını lüğət vasitəsilə müəyyən edir. 

Ümumi orta təhsil səviyyəsi (V-IX siniflər) üzrə şagird: 
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 mətnləri sərbəst oxuyur, leksik və qrammatik vahidlərdən dialoji və 

monoloji nitqin formalaşdırılmasında istifadə edir; 

 dilin qrup formasında öyrənilməsi prosesində ünsiyyət etiketi qaydalarına 

əməl edir, yoldaşlarının nitqinə münasibət bildirir; 

 öz fikirlərini sadə formada yazılı ifadə edir; 

 öz nitqini planlaşdırır, eyni fikri müxtəlif formalarda ifadə edir; 

 lüğət nümunələri hazırlayır, dil öyrənmə prosesində lüğətlərdən, yardımçı 

vəsaitlərdən, texnoloji vasitələrdən məqsədyönlü istifadə edir. 

Tam orta təhsil səviyyəsi (X-XI siniflər) üzrə şagird: 

 mətni ifadəli oxuyur, onun üslubi xarakterini və əsas fikri müəyyən edir; 

 ilk dəfə təqdim edilmiş və tərkibində 5-10 faizə qədər naməlum söz olan 

mətni lüğət vasitəsilə oxuyur, məzmununu izah edir; 

 oxunmuş mətnin planını tərtib edir, məzmununu yazılı tezislə ifadə edir, 

müstəqil surətdə sadə süjetli mətnlər qurur; 

 sadə və mürəkkəb cümlə konstruksiyalarından tərcümədə istifadə edir. 

 

1.2. Məzmun xətləri 

 Xarici dil təlimində qarşıya qoyulmuş məqsəd və vəzifələri reallaşdırmaq 

ücün məzmun xətləri aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirilir:  

 Dinləyib-anlama 

 Danışma 

 Oxu 

 Yazı 

Dinləyib-anlama 

Dinləyib-anlama nitq fəaliyyətinin digər növləri ilə sıx bağlı olub, danışma 

üçün zəmin yaradır və xarici dilin öyrənilməsində mühüm yer tutur. Nitqin for-

malaşmasında əsas rol oynayan dinləyib-anlama şagirdlərdə eşitdiyi nitqi diqqətlə 

dinləmək, məzmununu müəyyənləşdirmək və əldə etdiyi yeni informasiyanı 

yadda saxlamaq bacarıqlarının formalaşdırılmasını təmin edir. 
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Ümumi nəticələr 

Şagird: 

 dinlədiyi mətndə əsas fikri müəyyən edir; 

 dinlədiyi mətndə yeni informasiyanı seçir;  

 dinlədiyi müxtəlif nitqdə danışıq dili ilə ədəbi dili fərqləndirir.  

Danışma 

Danışma həm monoloji, həm də dialoji formada təzahür edərək yaddaşda 

qalan sözlərin seçilməsi və onların nitq prosesinə daxil edilməsi, fikrin şifahi 

ifadəsidir. O, şagirdlərdə ünsiyyətə girmək, öz fikirlərini ifadə etmək, gördükləri 

və eşitdikləri haqqında məlumat verə bilmək, danışanın fikrinə münasibət 

bildirmək bacarıqlarının formalaşdırılmasını təmin edir.  

 Ümumi nəticələr 

Şagird:  

 nitqində sadə və mürəkkəb konstruksiyalardan istifadə edir;  

 oxuduğu və ya dinlədiyi mətnin məzmununu izah edir;  

 eyni fikri müxtəlif formalarda ifadə edir;  

 əşya və hadisələrə, gördüyünə və eşitdiyinə, müzakirə olunan məsələlərə 

münasibət bildirir;  

 şəraitə uyğun olaraq ünsiyyət qura bildiyini nümayiş etdirir; 

 müxtəlif mənbələrdən topladığı informasiyalar əsasında təqdimat edir. 

Oxu 

Nitq fəaliyyətinin bu növü şagirdlərdə oxu texnikasına (sürətli, düzgün, 

şüurlu, ifadəli) yiyələnmək, oxu vərdişlərini inkişaf etdirmək, yeni bilik və mə-

lumatlar qazanmaq, ətraf aləmi dərindən dərk etmək imkanlarının yaranmasını 

təmin edir.  

Ümumi nəticələr 

Şagird:       

 oxu prosesində tələffüz qaydalarını mənimsədiyini nümayiş etdirir; 

 oxuduğu mətnlərdə əsas məzmunu müəyyən edir; 

 oxuduğu mətnlərin məzmununu şərh və izah edir;  
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 oxuduğu mətndə əsas fikri müəyyən edir,yeni informasiyanı seçir. 

Yazı 

Cəmiyyətin hazırki inkişaf səviyyəsində insanların iqtisadiyyat, təhsil, 

biznes, mədəniyyət və incəsənət sahələri üzrə ünsiyyət yaratmaq tələbatları xeyli 

artmışdır. Belə bir vəziyyətdə bu və ya digər xarici dildə yazı bacaraqlarına 

yiyələnmədən ötüşmək mümkün deyildir. Bu mənada ümumtəhsil məktəblərində 

xarici dil təliminin mühüm bir istiqamətini yazı vərdişlərinin formalaşdırılması 

təşkil edir. Buna görə də şagirdlərə müasir informasiya və kommunikasiya 

texnologiyaları vasitəsi ilə ünsiyyət qurmaq, həyati tələbatlarla bağlı yazı 

bacarıqlarını mənimsətmək zəruri hesab olunur. 

Ümumi nəticələr 

Şagird:  

 Əməli yazı bacarıqlarını nümayiş etdirir;  

 Müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə ünsiyyət 

qurur;  

 Həyati tələbatlarla bağlı yazı bacarıqlarını nümayiş etdirir. 

 

 

1.3. Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri 

 İbtidai təhsil səviyyəsində  məzmun xətləri  üzrə təlim  nəticələri 

1. Dinləyib-anlama 

Şagird:    

 başa düşdüyü nitqdə səsləri, vurğunu, intonasiyanı müəyyən edir; 

 tərkibində 3-5 naməlum söz olan kiçikhəcmli mətnin məzmununu müəyyən 

edir;  

 əşyanı verilmiş əlamətlərinə görə şəkillər üzrə seçir; 

 dinlədiyi mətnin məzmunu ilə bağlı sualları düzgün cavablandırır;  

 verilmiş tapşırıq və göstərişləri başa düşdüyünü nümayiş etdirir. 

 

2. Danışma 
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Şagird:  

 sözlərin təlləfüzündə müəyyən edilmiş qaydalara riayət edir;  

 öyrəndiyi sadə cümlələri müvafiq intonasiya ilə ifadə edir;  

 sadə nitq etiketləri əsasında ünsiyyət qurur;  

 fikirlərinin ifadəsində ardıcıllığı gözlədiyini nümayiş etdirir ;  

 şəkillər üzrə verilən əşya və sadə situasiyaları təsvir edir;  

 öyrəndiyi sözlər əsasında kiçik təqdimatlar edir.  

3. Oxu 

Şagird: 

 ilkin oxu bacarıqlarını nümayiş etdirir;  

 sadə cümlə və mətnləri düzgün oxuyur;  

 oxuduğu mətndə yeni informasiyanı müəyyən edir;  

 oxuduğu mətndə yeni sözləri seçir və ümumi məzmuna görə onların məna-

sını müəyyən edir.  

4. Yazı 

Şagird:  

 yazı prosesində hərf və hərf birləşmələrindən düzgün istifadə edir;  

 öyrəndiyi sözlərdən istifadə edərək sadə kiçikhəcmli yazılı mətn qurur;  

 sadə əməli yazı nümunələri (afişa, dəvətnamə, elan, məktub və s.) ha-

zırlayır. 

 

Ümumi orta təhsil səviyyəsində məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri 

1. Dinləyib-anlama  

Şagird: 

 dinlədiyi mətnin məzmununa münasibət bildirir; 

 dinlədiyi mətnin məzmununu şərh edir. 

2. Danışma 

Şagird:  

 söz və ifadələrdən məna və qrammatik xüsusiyyətlərinə görə istifadə edir; 
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 dialoji və monoloji nitq bacarıqları nümayiş etdirir; 

 fikirlərini müqayisələr aparmaqla izah edir. 

3. Oxu  

Şagird: 

 mətndəki yeni söz və ifadələri mənimsədiyini nümayiş etdirir; 

 mətni sürətli, düzgün və ifadəli oxuyur; 

 oxuduğu mətnin məzmununu məntiqi ardıcıllıqla danışır; 

 oxuduğu mətnin məzmununa münasibət bildirir. 

4. Yazı 

Şagird: 

 yazısında mətnin tərkib hissələrini (giriş, əsas hissə, nəticə) əlaqələndirir; 

 müxtəlif formalı (ifadə, inşa, esse, hekayə, məktub, ərizə, tərcümeyi-hal) 

rabitəli mətnlər qurur; 

 fakt və hadisələrə yazılı münasibət bildirir; 

 müxtəlif konstruksiyalı cümlələri düzgün yazır. 

Tam orta təhsil səviyyəsində məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri 

1. Dinləyib-anlama  

Şagird: 

 dinlədiyi nitqin məzmununu izah edir; 

 dinlədiyi məlumatın məzmununa aid təqdimatlar edir; 

 dinlədiyi məlumatın məzmununu qiymətləndirir. 

2. Danışma 

Şagird:  

 fakt və hadisələrə münasibət bildirir; 

 danışığında məntiqi ardıcıllığa riayət edir; 

 müxtəlif mövqeli fikirləri ümumiləşdirir, təqdim edir; 

 müxtəlif mövzularda əsaslandırılmış nitq qurur. 

3. Oxu  

Şagird:  
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 mətndəki yeni ifadə və terminlərin mənasını izah edir; 

 mətni məzmununa və üslubuna görə düzgün oxuyur; 

 oxuduğu müxtəlif üslublu mətnlərin məzmununu şərh edir; 

 müxtəlif üslublu mətnləri təhlil edir və dəyərləndirir. 

4. Yazı 

Şagird: 

 yazısında orfoqrafik, qrammatik və durğu işarələri qaydalarına əməl edir; 

 özünün və başqasının yazısını təkmilləşdirir; 

 müxtəlif üslublu yazılar yazır; 

 rəy, çıxış, layihə və təqdimatlar hazırlayır. 

 

1.4.  Fəaliyyət  xətləri 

 

 Problemin həlli 

 Tədqiqetmə və tətbiqetmə 

 Təsviretmə və təqdimetmə 

 Əlaqələndirmə və ünsiyyət 

 Dəyərləndirmə və yaradıcı tətbiqetmə 

 Dinləyib-anlama fəaliyyəti üzrə məzmun xətlərinə əsasən şagirdlər 

reseptiv bacarıqlar, yəni (dinləmək, anlamaq, xatırlamaq, tanımaq, müəyyən 

etmək, təsnif etmək, müqayisə etmək, təsvir etmək) qazanır.  

Dinləyib-anlama fəaliyyəti üzrə məzmun xətlərinə əsasən şagirdlər sosial 

və kommunikativ vərdişlər qazanırlar. Əldə olunan bu bacarıqlar şagirdlərdə 

şəxsiyyətyönümlü dəyərlər formalaşdırır. “Yalnız yaxşı dinləyənlər həyatda yaxşı 

natiq ola bilər” fikrini əsas götürərək dinlədiyi nitqə diqqətlə qulaq asır, 

informasiya əldə edir, tolerantlıq göstərərək başqasının nitqini sona qədər 

dinləyir, təmkinli olur, qarşılıqlı hörmət və səmimiyyət kimi əxlaqi keyfiyyətlərə 

yiyələnir. 

Danışma fəaliyyəti üzrə məzmun xəttinə əsasən şagirdlər produktiv 

bacarıqlar (ünsiyyət qurmaq, izah etmək, şərh etmək, münasibət bildirmək, 
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nümayiş etdirmək, təqdimat vermək, problemi həll etmək, təkliflər 

vermək)qazanır.  

Danışma fəaliyyəti üzrə məzmun xətlərinə əsasən şagirdlər sosial və 

kommunikativ vərdişlər qazanır: düzgün vurğu, ritm və intonasiya daxilində 

axıcı, rəvan, aydın və səlis nitqə malik olur, eyni zamanda, onlarda tənqidi 

təfəkkür, sərəbst düşüncə və özünəinam kimi keyfiyyətlər formalaşır.  

Oxu fəaliyyəti üzrə məzmun xətlərinə əsasən şagirdlər oxu bacarıqları 

nümayiş etdirməklə müəyyən etmək, analiz etmək, müqayisə etmək, araşdırmaq, 

təşkil etmək kimi keyfiyyətlər qazanırlar.  

Oxu fəaliyyəti üzrə məzmun xətlərinə əsasən şagirdlər sosial və 

kommunikativ vərdişlərə yiyələnirlər: oxu vərdişlərinə malik olan  şagirdlər 

mütaliə mədəniyyəti qazanır, bədii zövqü və elmi-intellektual səviyyəni artırır, 

həyatsevərlik və gələcək planları haqqında yeni düşüncələr əldə edirlər. Mətn 

üzrə problemi təyin edərək, yaddaşı, yaradıcılıqlarını, davranış mədəniyyətlərini 

təkmilləşdirir,  hadisələri dəyərləndirmək kimi keyfiyyətlər qazanırlar. Mətndəki 

hadisələrə, xarakterlərə, süjetlərə yazılı və şifahi şəkildə fikir  bildirirlər. Oxunu 

bir əyləncə vasitəsi kimi dərk edən şagirdlər müxtəlif mədəniyyətlər haqqında 

yeni biliklər toplayır, oxuduqları mətni səhnələşdirərək pantomimo və tamaşalar 

hazırlayır, ədəbi-bədii, elmi-intellektual kitab və əsərləri oxumaq həvəsi qazanır, 

şeir, nəsr, elmi-kütləvi əsərlər, milli və xarici folklor nümunələrinə məhəbbət və 

hörmət bəsləyirlər.    

 Yazı fəaliyyəti üzrə məzmun xətlərinə əsasən şagirdlər akademik yazı və 

mediasiya bacarıqları (təşkil etmək, sözləri seçmək, ardıcıl sıraya düzmək, cümlə 

quruluşuna riayət etmək, aydınlaşdırıcı fakt və arqumentlərdən istifadə etmək və 

nəticəyə gəlmək) qazanırlar.  

Yazı fəaliyyəti üzrə məzmun xətlərinə əsasən şagirdlər sosial və 

kommunikativ vərdişlərə (esse, layihə, məktub, dəvətnamə və s.) yiyələnirlər, 

planlaşdırma,  təhliletmə, izahetmə, ümumiləşdirmə bacarıqları qazanırlar. Yazı 

vasitəsilə fikirlərinin dəyərləndirilməsinə nail olurlar, dünyəvi əlaqələrə, onlayn 

layihələrinə qoşularaq demokratiyada fəal iştirak edirlər. 
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1.5. Məzmun standartları 

 

I   sinif 

I sinfin sonunda şagird: 

 təqdim olunan nitq nümunələrini başa düşdüyünü nümayiş etdirir; 

 ilkin tələffüz vərdişlərinə yiyələndiyini nümayiş etdirir; 

 öyrəndiyi nitq nümunələrindən istifadə edərək ünsiyyət qurmaq 

bacarıqlarının nümayiş etdirir. 

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar  

1.  Dinləyib-anlama 

Şagird:  

1.1. Təqdim olunan nitq nümunələrini başa düşduyünü nümayiş etdirir. 

1.1.1. Sadə müraciətlərə əməl edir. 

1.1.2. Adını eşitdiyi əşyaları şəkillərdə seçir və göstərir. 

1.1.3. Əşyaları eşitdiyi əlamətlərinə görə fərqləndirir. 

2. Danışma 

Şagird:  

2.1. İlkin tələffüz bacarıqlarına yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

2.1.1. Dinlədiyi səs, səs birləşmələri və sadə sözləri təkrar edir. 

2.1.2. Dinlədiyi söz birləşmələri və sadə cümlələri təkrar edir. 

2.1.3. Öyrəndiyi səs, səs birləşmələri və sadə sözləri tələffüz edir. 

2.1.4. Öyrəndiyi söz birləşmələri və sadə cümlələri tələffüz edir. 

2.2. Öyrəndiyi nitq nümunələrindən istifadə edərək ünsiyyət qurmaq 

bacarıqlarını nümayiş etdirir. 

2.2.1. Şəkildə əks olunan əşyaları və ətrafdakıları adlandırır. 

2.2.2 Adlandırdığı əşyaların əlamətlərini (həcm, rəngi) sadalayır. 
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2.2.3. Şəkildə əks olunan əşyaları və ətrafdakıları öyrəndiyi sözlər əsasında təsvir 

edir. 

2.2.4. Öyrəndiyi söz, söz birləşmələri və nitq edtiketlərindən istifadə edərək 

ünsiyyət qurur. 

II   sinif 

II sinfin sonunda şagird: 

 təqdim olunan nitq nümunələrini başa düşdüyünü nümayiş etdirir; 

 düzgün tələffüz vərdişlərinə yiyələndiyini nümayiş etdirir; 

 öyrəndiyi nitq nümunələrindən istifadə edərək ünsiyyət qurmaq 

bacarıqlarını nümayiş etdirir; 

 hərf elementləri üzrə dünzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir. 

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar  

1. Dinləyib -anlama 

Şagird:  

1.1. Təqdim olunan nitq nümunələrini başa düşdüyünü nümayiş etdirir. 

1.1.1. Müraciətlərə əməl edir. 

1.1.2. Adını eşitdiyi əşya və hadisələri şəkillərdə seçir və göstərir. 

1.1.3. Əşya və hadisələri eşitdiyi əlamətlərinə görə fərqləndirir. 

2. Danışma 

Şagird:  

2.1.    Düzgün tələffüz bacarıqlarına yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

2.1.1. Dinlədiyi söz və söz birləşmələrini təkrar edir. 

2.1.2. Dinlədiyi sadə cümlələri təkrar edir. 

2.1.3. Öyrəndiyi söz və söz birləşmələrini tələffüz edir. 

2.1.4. Öyrəndiyi sadə cümlələri tələffüz edir. 

2.2.  Öyrəndiyi nitq nümunələrindən istifadə edərək ünsiyyət qurmaq 

bacarıqları nümayiş etdirir.  

2.2.1. Müxtəlif məzmunlu şəkillərdə əks olunan əşya və hadisələri (ailə, məktəb) 

adlandırır. 

2.2.2. Adlandırdığı əşyaların əlamətlərini (forma və kəmiyyət) sadalayır. 
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2.2.3. Şəkildə əks olunan əşya və hadisələri öyrəndiyi sözlər əsasında təsvir edir. 

2.2.4. Öyrəndiyi sözlərdən və sadə nitq etiketlərindən  istifadə edərək ünsiyyət 

qurur. 

4. Yazı 

Şagird: 

4.1. Hərf elementləri üzrə düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir. 

*4.1.1 Hərf elementlərini düzgün yazir.  

III   sinif 

    III sinfin sonunda şagird: 

 təqdim olunan nitq nümunələrini, o cümlədən nitq etiketlərini başa 

düşüdüyünü nümayiş etdirir; 

 düzgün tələffüz vərdişlərinə yiyələndiyini nümayiş etdirir ; 

 sadə nitq nümunələrindən və nitq etiketlərindən istifadə edərək ünsiyyət 

qurmaq bacarıqları nümayiş etdirir ; 

 ünsiyyət qurmaq bacarıqları nümayiş etdirir ; 

 ilkin oxu bacarıqları nümayiş etdirir. 

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar  

1. Dinləyib-anlama 

Şagird:  

1.1. Təqdim olunan nitq nümunələrini və nitq etiketlərini başa düşdüyünü 

nümayiş etdirir. 

1.1.1. Tapşırıq xarakterli müraciətlərə əməl edir. 

1.1.2. Dinlədiyi mətnlərə aid sadə tapşırıqları yerinə yetirir. 

1.1.3. Eşitdiyi  mətndə nitq etiketlərini  fərqləndirir. 

2. Danışma 

Şagird:   

2.1. Düzgün tələffüz bacarıqlarına yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

2.1.1. Kiçikhəcmli nitq nümunələrini düzgün tələffüz edir. 

2.1.2. Öyrəndiyi  cümlələri düzgün intonasiya ilə tələffüz edir. 
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2.2. Sadə nitq nümunələrindən və nitq etiketlərindən istifadə edərək ünsiyyət 

qurmaq bacarıqlarını nümayiş etdirir. 

2.2.1. Müxtəlif məzmunlu şəkillərdə əks olunan əşya, hadisə və situasiyaları 

(mənzil, yaşadığı yer) adlandırır. 

2.2.2. Adlandırdığı əşyaların əlamətlərini (keyfiyyəti, görünüşü) sadalayır və 

məkanını göstərir. 

2.2.3. Şəkildə əks olunan əşya, hadisə və situasiyalları öyrəndiyi sözlər əsasında 

təsvir edir. 

2.2.4. Öyrəndiyi dil materiallarından istifadə edərək ünsiyyət qurur. 

3. Oxu 

Şagird:  

3.1. İlkin oxu bacarıqları nümayiş etdirir. 

3.1.1.  Hərf, hərf birləşmələri və sözləri düzgün oxuyur. 

3.1.2.  Söz birləşmələri və cümlələri düzgün oxuyur. 

3.1.3. Kiçikhəcmli mətnləri düzgün intonasiya ilə oxuyur və məzmununu başa 

düşdüyünü nümayiş etdirir. 

4. Yazı 

Şagird: 

4.1. İlkin yazı bacarıqları nümayiş etdirir. 

4.1.1. Hərf,  hərf  birləşmələri və sözləri düzgün yazır. 

4.1.2. Öyrəndiyi söz birləşmələri və cümlələri düzgün yazır. 

 

 

 

IV sinif 

IV sinfin sonunda şagird: 

 Kiçikhəcmli sadə mətnlərin məzmununu başa düşdüyünü nümayiş etdirir; 

 Düzgün tələffüz vərdişlərinə yiyələndiyini nümayiş etdirir; 

 Nitq nümunələrindən və nitq etiketlərindən istifadə edərək ünsiyyət qurmaq 

bacarıqlarını nümayiş etdirir; 
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 Oxu bacarıqlarını nümayiş etdirir; 

 Sadə yazı bacarıqlarını nümayiş etdirir. 

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar  

1. Dinləyib-anlama 

Şagird: 

1.1.  Kiçikhəcmli  sadə mətnlərin məzmununu başa düşdüyünü nümayiş 

etdirir. 

1.1.1. Sinifdaxili münasibətləri əhatə edən müraciətlərə əməl edir. 

1.1.2. Mətnin məzmununa aid sualları tərtib edir. 

1.1.3. Verilmiş mətndə yeni sözləri müəyyən edir. 

2. Danışma 

Şagird: 

2.1. Düzgün tələffüz bacarıqlarına yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

2.1.1. Cümlələri və nitq etiketlərini düzgün tələffüz edir. 

2.1.2. Nitqində tələffüz qaydalarına yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

2.2. Nitq nümunələrindən və nitq etiketlərindən istifadə edərək ünsiyyət 

qurmaq bacarıqlarını nümayiş etdirir. 

2.2.1. Zaman və məkanla bağlı anlayışları adlandırır. 

2.2.2. Əşya, hadisə və situasiyaları müxtəlif əlamətlərini təsvir edir, onlara 

münasibət bildirir. 

2.2.3. Əşya, hadisə və situasiya ilə bağlı sual vermək bacarıqlarını nümayiş 

etdirir. 

2.2.4. Öyrəndiyi dil materiallarından istifadə edərək ünsiyyət qurur. 

3. Oxu: 

Şagird: 

3.1. Oxu bacarıqlarını nümayiş etdirir. 

3.1.1. Kiçikhəcmli mətnləri düzgün və sürətli oxuyur. 

3.1.2. Oxuduğu mətnin məzmununu başa düşdüyünü nüayiş etdirir. 

4. Yazı 

Şagird: 
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 4.1. Sadə yazı bacarığını nümayiş etdirir. 

 4.1.1.Eşitdiyi sözləri və sadə cümlələri düzgün yazır. 

 4.1.2. Kiçikhəcmli mətnləri yazır. 

V sinif 

V sinfin sonunda şagird:  

 kiçikhəcmli dialoqlarda iştirak edir; 

 kiçikhəcmli mətnlərin məzmununu danışır; 

 dinlədiyi və oxuduğu mətnlərdə yeni söz və ifadələri seçir, qruplaşdırır və 

düzgün oxuyur; 

 sözləri məna və qrammatik cəhətdən əlaqələndirərək cümlələr qurur. 

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar  

1. Dinləyib- anlama 

Şagird:  

1.1. Dinlədiyi mətnin məzmununu anladığını nümayiş etdirir. 

1.1.1. Müraciətlər zamanı sadə sualları cavablandırır. 

1.1.2. Dinlədiyi mətndə yeni söz və ifadələri seçir. 

2. Danışma 

Şagird:  

2.1. Şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir. 

2.1.1. Yeni söz və ifadələrdən düzgün istifadə edir. 

2.1.2. Kiçikhəcmli dialoqlarda iştirak edir. 

2.1.3. Kiçikhəcmli mətnlərin məzmununu danışır. 

3. Oxu 

Şagird:  

3.1. Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir. 

3.1.1. Söz  və ifadələri seçir və qruplaşdırır. 

3.1.2. Mətndəki sözləri düzgün tələffüzlə oxuyur. 

3.1.3. Mətnin bütöv hissələrini fərqləndirir. 

3.1.4. Mətnin məzmununa uyğun suallara cavab verir. 

4. Yazı 
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Şagird:  

4.1. Düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir. 

4.1.1. Verilmiş sözləri məna və qrammatik cəhətdən əlaqələndirərək cümlələr 

qurur. 

4.1.2. Gördüyü  əşya və hadisələrin adını yazır. 

4.1.3. Sözlərdə böyük və kiçik hərflərin yazılış qaydalarına əməl edir. 

 

VI sinif 

 

VI sinfin sonunda şagird:  

 dinlədiyi mətndəki yeni informasiyanı müəyyən edir; 

 söz və ifadələrin leksik-semantik mənalarını fərqləndirir, onlardan 

danışığında istifadə edir; 

 müxtəlif mövzulu dialoqlarda iştirak edir; 

 mətni tərkib hissələrinə ayırır və məzmununa uyğun suallar verir; 

 sözləri düzgün yazır, kiçikhəcmli mətnlər qurur; 

 məktub və elan yazır. 

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar 

1. Dinləyib- anlama 

Şagird:  

1.1. Dinlədiyi mətnin məzmununu anladığını nümayiş etdirir. 

1.1.1. Müraciətlər zamanı sualları cavablandırır. 

1.1.2. Dinlədiyi mətndəki yeni informasiyanı müəyyən edir. 

2. Danışma 

Şagird:  

2.1. Şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir. 

2.1.1. Öyrəndiyi yeni söz və ifadələrdən mövzuya uyğun istifadə edir. 

2.1.2. Müxtəlif mövzulu dialoqlarda iştirak edir. 

2.1.3. Mövzu ilə bağlı fikirlərini ifadə edir. 

3. Oxu 
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Şagird:  

3.1. Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir. 

3.1.1. Söz və ifadələrin leksik-semantik mənasını fərqləndirir. 

3.1.2. Mətndəki sözləri düzgün vurğu ilə oxuyur. 

3.1.3. Mətni tərkib hissələrinə (giriş, əsas hissə, nəticə) ayırır. 

3.1.4. Mətnin məzmununa uyğun suallar verir. 

4. Yazı 

Şagird:  

4.1. Düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir. 

4.1.1. Verilmiş cümlələr əsasında kiçikhəcmli mətnlər qurur. 

4.1.2. Gördüyü əşya və hadisələrin əlamətlərini yazır. 

4.1.3. Sözləri orfoqrafiya qaydalarına uyğun yazır. 

4.1.4. Məktub və elan yazır. 

 

VII sinif 

VII sinfin sonunda şagird:  

 dinlədiyi və oxuduğu mətnlərdə əsas fikri və məntiqi ardıcıllığı müəyyən 

edir; 

 nitq etiketlərindən, nitq modellərindən istifadə edir; 

 verilmiş mövzu ilə bağlı fikirlərini şifahi və yazılı ifadə  edir; 

 orfoqrafiya işarələrindən düzgün istifadə edir; 

 afişa və dəvətnamə yazır. 

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar 

1. Dinləyib- anlama 

Şagird:  

1.1. Dinlədiyi mətnin məzmununu anladığını nümayiş etdirir. 

1.1.1. Müraciətlərə uyğun tapşırıqları icra edir. 

1.1.2. Dinlədiyi mətndəki əsas fikri müəyyən edir. 

2. Danışma 

Şagird:  
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2.1. Şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir. 

2.1.1. Öyrəndiyi nitq modellərindən məqsədyönlü istifadə edir. 

2.1.2. Dialoqlarda nitq etiketlərindən istifadə edir. 

2.1.3. Mövzu ilə bağlı fikirlərini müxtəlif formalarda (şəxsi dəyişmək, zamanı 

dəyişmək) ifadə edir. 

3. Oxu  

Şagird:  

3.1. Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir. 

3.1.1. Söz və söz birləşmələrini morfoloji xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırır. 

3.1.2. Mətni uyğun ton, temp, ritm və fasilə ilə oxuyur. 

3.1.3. Mətnin tərkib hissələri arasındakı məntiqi ardıcıllığı müəyyən edir. 

3.1.4. Mətndəki əsas fikri müəyyən edir. 

4. Yazı 

Şagird:  

4.1. Düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir. 

4.1.1. Verilmiş mövzu üzrə fikirlərini yazılı ifadə edir. 

4.1.2. Müxtəlif əşya və hadisələri təsvir edir. 

4.1.3. Orfoqrafiya işarələrindən düzgün istifadə edir. 

4.1.4. Afişa və dəvətnamə yazır. 

 

VIII sinif 

VIII sinfin sonunda şagird:  

 dinlədiyi və oxuduğu mətnin məzmununu hissələrə ayırır və plan tərtib 

edir; 

 müxtəlif cümlə konstruksiyalarından istifadə etməklə fikirlərini ardıcıl 

ifadə edir; 

 söz və söz birləşmələrini qrammatik xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirir, 

cümlələri düzgün intonasiya ilə oxuyur; 

 mətndəki fakt və hadisələri seçir, qruplaşdırır; 

 durğu işarələrindən düzgün istifadə edir; 
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 anket formaları doldurur, məlumat xarakterli mətnlər tərtib edir. 

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar 

1. Dinləyib anlama 

Şagird:  

1.1. Dinlədiyi mətnin məzmununa münasibət bildirir. 

1.1.1. Müraciətlərə uyğun tapşırıqları ardıcıl icra edir. 

1.1.2. Dinlədiyi mətnin məzmununu hissələrə ayırır. 

2. Danışma 

Şagird:  

2.1. Şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir. 

2.1.1. Fikrini müxtəlif cümlə konstruksiyaları ilə ifadə edir. 

2.1.2. Müzakirələrdə mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirir. 

2.1.3. Mövzu ilə bağlı fikirləri məntiqi ardıcıllıqla ifadə edir. 

3. Oxu 

Şagird:  

3.1. Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir. 

3.1.1. Söz və ifadələri qrammatik-semantik xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirir. 

3.1.2. Cümlələri məqsəd və intonasiyaya görə düzgün oxuyur. 

3.1.3. Mətnin məzmununa uyğun plan tutur. 

3.1.4. Mətndəki əsas fakt və hadisələri seçir, qruplaşdırır. 

4. Yazı  

Şagird:  

4.1. Düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir. 

4.1.1.Dinlədiyi mətnin məzmununu ardıcıl yazır. 

4.1.2. Məlumat xarakterli mətnlər yazır. 

4.1.3. Sadə cümlələrdə durğu işarələrindən istifadə edir. 

4.1.4. Müxtəlif anket formalarını doldurur. 

 

IX sinif 

IX sinfin sonunda şagird:  
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 dinlədiyi və oxuduğu mətnin məzmununu danışır; 

 oxuduğu mətnin məzmununa yazılı və şifahi münasibət bildirir; 

 müzakirələrə qoşulur, fikirlərini izah edir; 

 nitq vahidlərindən istifadə etməklə fikirlərini müxtəlif formalarda ifadə 

edir; 

 müxtəlif konstruksiyalı cümlələri düzgün oxuyur və yazır; 

 tərcümeyi-hal, ərizə yazır. 

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar 

1. Dinləyib-anlama 

Şagird:  

1.1. Dinlədiyi mətnin məzmununa münasibət bildirir. 

1.1.1. Müraciətdə ifadə olunan fikrə münasibət bildirir. 

1.1.2. Dinlədiyi mətnin məzmununu şərh edir. 

2. Danışma 

Şagird:  

2.1. Şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir. 

2.1.1. Fikrini müxtəlif nitq vahidlərindən istifadə etməklə ifadə edir. 

2.1.2. Müxtəlif mövzularda müzakirələr (təbiət, cəmiyyət, ailə, məktəb) aparır. 

2.1.3. Fikirlərini müqayisələr aparmaqla izah edir. 

3. Oxu 

Şagird: 

3.1. Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir. 

3.1.1. Söz və ifadələrin qrammatik-semantik xüsusiyyətlərini izah edir. 

3.1.2. Mətndəki müxtəlif konstruksiyalı cümlələri düzgün oxuyur. 

3.1.3. Oxuduğu mətnin məzmununu məntiqi ardıcıllıqla danışır. 

3.1.4. Oxuduğu mətnin məzmununa münasibət bildirir. 

4. Yazı  

Şagird:  

4.1. Düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir. 

4.1.1. Fikirlərini müxtəlif formalarda (inşa, esse, hekayə) ifadə edir. 



 28 

4.1.2. Fakt və hadisələrə yazılı münasibət bildirir. 

4.1.3. Müxtəlif konstruksiyalı cümlələri düzgün yazır. 

4.1.4. Ərizə, tərcümeyi-hal yazır. 

 

 

 

X sinif 

X sinfin sonunda şagird:  

 fikir və mülahizələrini, fakt və hadisələri yazılı və şifahi şərh edir; 

 mətnin məzmununa, müxtəlif mövqeli fikirlərə münasibət bildirir; 

 mətnləri üslubuna görə fərqləndirir, məzmununa uyğun intonasiya ilə 

oxuyur; 

 ifadə və terminlərin mənasını müəyyənləşdirir; 

 mənbələrdən istifadə etməklə hesabat və çıxışlar hazırlayır, yazısını 

düzəlişlər və əlavələr etməklə təkmilləşdirir.  

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar 

1. Dinləyi- anlama 

Şagird:  

1.1. Dinlədiyi mətnin məzmununa münasibət bildirir. 

1.1.1. Dinlədiyi nitqin məzmununu izah edir. 

1.1.2. Dinlədiyi mətndəki fakt və hadisələri qruplaşdırır, ümumiləşdirmələr 

aparır. 

2. Danışma 

Şagird:  

2.1. Şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir. 

2.1.1. Fakt və hadisələri şərh edir. 

2.1.2. Müxtəlif mövqeli fikirlərə münasibət bildirir. 

2.1.3. Ümumiləşdirmə aparmaqla fikirlərini şərh edir. 

3. Oxu 

Şagird:  
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3.1. Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir. 

3.1.1. Mətndəki yeni ifadə və terminlərin mənasını müəyyənləşdirir. 

3.1.2. Mətni məzmununa uyğun intonasiya ilə oxuyur. 

3.1.3. Oxuduğu mətnləri üsl 

ubuna görə fərqləndirir. 

3.1.4. Mətndəki fakt və hadisələri təhlil edir. 

4. Yazı   

Şagird:  

4.1. Düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir. 

4.1.1. Mənbələrdən istifadə etməklə yazısına düzəlişlər və əlavələr edir. 

4.1.2. Oxuduğu mətnlə bağlı mülahizələrini yazır. 

4.1.3. Cümlələri və abzasları düzgün əlaqələndirmək üçün bağlayıcı vasitələrdən  

istifadə edir. 

4.1.4. Hesabat və çıxışlar hazırlayır. 

 

XI sinif 

XI sinfin sonunda şagird:  

 dinlədiyi məlumatları, müxtəlif mövqeli fikirləri ümumiləşdirir, təqdimatlar 

hazırlayır; 

 fakt və hadisələri real həyatla əlaqələndirərək şərh edir, onlara münasibət 

bildirir; 

 müxtəlif üslublu mətnləri düzgün oxuyur, məzmununu şərh edir; 

 ifadə və terminlərin kontekstə uyğun mənasını izah edir; 

 müxtəlif üslublu mətnlər qurur, özünün və başqasının yazısını 

təkmilləşdirir; 

 yazı qaydalarına əməl edir. 

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar 

1. Dinləyib- anlama 

Şagird:  

1.1. Dinlədiyi mətnin məzmununa münasibət bildirir. 
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1.1.1. Dinlədiyi məlumatın məzmununa aid təqdimatlar edir. 

1.1.2. Dinlədiyi mətnin məzmununu qiymətləndirir. 

2. Danışma 

Şagird:  

2.1. Şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir. 

2.1.1. Fakt və hadisələrə münasibət bildirir. 

2.1.2. Müxtəlif mövqeli fikirləri ümumiləşdirir, təqdimatlar edir. 

2.1.3. Müxtəlif mövzularda əsaslandırılmış nitq qurur. 

3. Oxu 

Şagird:  

3.1. Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir. 

3.1.1.Yeni ifadə və terminlərin kontekstə uyğun mənasını izah edir. 

3.1.2. Müxtəlif üslublu mətnləri düzgün oxuyur. 

3.1.3. Müxtəlif üslublu mətnlərin məzmununu şərh edir. 

3.1.4. Mətndəki fakt və hadisələri real həyatla əlaqələndirərək şərh edir. 

4. Yazı  

Şagird:  

4.1. Düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir. 

4.1.1. Özünün və başqasının yazısını təkmilləşdirir. 

4.1.2. Fikirlərini müxtəlif üslublarda ifadə edir. 

4.1.3. Orfoqrafiya, qrammatika və durğu işarəsi qaydalarına əməl edir. 

4.1.4. Layihələr və təqdimatlar hazırlayır. 

 

 

Qeyd: 2-ci sinif * 4.1.1. standartı şərq dilləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
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1.6. Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya 

 

İnteqrasiya ayrı-ayrı hissələrin məntiqi  surətdə bütöv bir tam halında bir-

birilə qarşılıqlı əlaqədə birləşməsidir. 

İnteqrasiya vaxtdan səmərəli istifadə etməklə şagirdlərin təlim yükünün 

azalmasına, inteqrativ bilik və bacarıqlarının formalaşmasına şərait yaradır. 

Bundan əlavə, inteqrasiya bilik və bacarıqların qazanılmasında öyrənmənin 

intensivliyini, səmərəliliyini artırır və təlimə marağın yüksəlməsinə kömək edir. 

Xarici dil təlimində inteqrasiya dilin sosial-kommunikativ vasitə kimi 

öyrənilməsinə və dilin tətbiqi sahələrinin genişlənməsinə zəmin yaradır. 

Xarici dil təlimi inteqrasiyanın iki növünü nəzərdə tutur: 

 Fəndaxili 

 Fənlərarası 

Fəndaxili inteqrasiya geniş mənada həmin fənnin məzmun xətləri 

arasındakı əlaqəni, fənn üzrə nəticələrin sinifdaxili və siniflərarası əlaqələrini 

nəzərdə tutur. Fənnin məzmun xətləri arasındakı əlaqələr bütün aspektlərdə özünü 

büruzə verir və bir-birini tamamlayır. Dinləyib-anlama, danışma, oxu  və yazı 

məzmun xətləri arasında inteqrasiya buna misal ola bilər. Fəndaxili inteqrasiyanın 
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nəzərə alınması və həyata keçirilməsi konkret vaxt ərzində şagirddə nitq 

fəaliyyətinin növlərinin tam - vəhdət halında inkişafı üçün zəmin yaradır. 

Fənlərarası inteqrasiya müxtəlif fənlər arasında əlaqəni əhatə edir. 

Konkret olaraq xarici dil fənninin digər fənlərlə integrasiyasının təmin edılməsi 

zəruri sayılan ümumi bacarıqların (kompetensiyaların) əldə olunmasına hərtərəfli 

imkanlar yaradır.  
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FƏNDAXİLİ     ÜFÜQİ VƏ  ŞAQULİ    İNTEQRASİYA 

a) 1-1Y siniflər 
1. Dinləyib- anlama 

I sinif II sinif III sinif IV sinif 

1.1. Təqdim olunan nitq 

nümunələrini başa düşduyünü 

nümayiş etdirir. 

1.1. Təqdim olunan nitq 

nümunələrini başa düşdüyünü 

nümayiş etdirir. 

1.1.Təqdim olunan nitq 

nümunələrini və nitq etiketlərini 

başa düşdüyünü nümayiş etdirir. 

1.1.  Kiçikhəcmli  sadə mətnlərin 

məzmununu başa düşdüyünü nümayiş 

etdirir. 

1.1.1. Sadə müraciətlərə əməl edir; 1.1.1. Müraciətlərə əməl edir. 

 

1.1.1. Tapşırıq xarakterli 

müraciətlərə əməl edir. 

1.1.1. Sinifdaxili münasibətləri əhatə 

edən müraciətlərə əməl edir. 

1.1.2. Adını eşitdiyi əşyaları 

şəkillərdə seçir və göstərir; 

1.1.2. Adını eşitdiyi əşya və hadisələri 

şəkillərdə seçir və göstərir. 

1.1.2. Dinlədiyi mətnlərə aid sadə 

tapşırıqları yerinə yetirir. 

1.1.2. Mətnin məzmununa aid sualları 

tərtib edir. 

1.1.3. Əşyaları eşitdiyi əlamətlərinə 

görə fərqləndirir. 

1.1.3. Əşya və hadisələri eşitdiyi 

əlamətlərinə görə fərqləndirir. 

1.1.3. Eşitdiyi  mətndə nitq 

etiketlərini  fərqləndirir. 

1.1.3. Verilmiş mətndə yeni sözləri 

müəyyən edir. 

2. Danışma 

 I sinif II sinif III sinif IV sinif 

2.1. İlkin tələffüz bacarıqlarına 

yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

2.1.    Düzgün tələffüz bacarıqlarına 

yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

2.1. Düzgün tələffüz bacarıqlarına 

yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

2.1. Düzgün tələffüz bacarıqlarına 

yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

2.1.1. Dinlədiyi səs, səs 

birləşmələri və sadə sözləri təkrar 

edir; 

2.1.1. Dinlədiyi söz və söz 

birləşmələrini təkrar edir. 

 

2.1.1. Kiçikhəcmli nitq nümunələrini 

düzgün tələffüz edir. 

 

2.1.1. Cümlələri və nitq etiketlərini 

düzgün tələffüz edir. 

 

2.1.2. Dinlədiyi söz birləşmələri və 

sadə cümlələri təkrar edir. 

2.1.2. Dinlədiyi sadə cümlələri təkrar 

edir. 

2.1.2. Öyrəndiyi  cümlələri düzgün 

intonasiya ilə tələffüz edir. 

2.1.2. Nitqində tələffüz qaydalarına 

yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

2.1.3. Öyrəndiyi səs, səs 

birləşmələri və sadə sözləri tələffüz 

edir. 

2.1.3. Öyrəndiyi söz və söz 

birləşmələrini tələffüz edir. 

 

  

2.1.4. Öyrəndiyi söz birləşmələri və 

sadə cümlələri tələffüz edir. 

2.1.4. Öyrəndiyi sadə cümlələri 

tələffüz edir. 

  

2.2. Öyrəndiyi nitq 

nümunələrindən istifadə edərək 

ünsiyyət qurmaq bacarıqlarını 

nümayiş etdirir. 

2.2. Öyrəndiyi nitq nümunələrindən 

istifadə edərək ünsiyyət qurmaq 

bacarıqları nümayiş etdirir.  

 

2.2. Sadə nitq nümunələrindən və 

nitq etiketlərindən istifadə edərək 

ünsiyyət qurmaq bacarıqları 

nümayiş etdirir. 

2.2. Nitq nümunələrindən və nitq 

etiketlərindən istifadə edərək ünsiyyət 

qurmaq bacarıqları nümayiş etdirir. 

 

2.2.1. Şəkildə əks olunan əşyaları 

və ətrafdakıları adlandırır; 

 

2.2.1.Müxtəlif məzmunlu şəkillərdə 

əks olunan əşya və hadisələri (ailə, 

məktəb) adlandırır. 

 

2.2.1. Müxtəlif məzmunlu şəkillərdə 

əks olunan əşya, hadisə və 

situasiyaları (mənzil, yaşadığı yer) 

adlandırır. 

2.2.1. Zaman və məkanla bağlı anlayışları 

adlandırır. 
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2.2.2 Adlandırdığı əşyaların 

əlamətlərini (həcm, rəngi) 

sadalayır;  

2.2.2. Adlandırdığı əşyaların 

əlamətlərini (forma və kəmiyyət) 

sadalayır. 

2.2.2. Adlandırdığı əşyaların 

əlamətlərini (keyfiyyəti, görünüşü) 

sadalayır və məkanını göstərir. 

2.2.2. Əşya, hadisə və situasiyaları 

müxtəlif əlamətlərini təsvir edir, onlara 

münasibət bildirir. 

2.2.3. Şəkildə əks olunan əşyaları 

və ətrafdakıları öyrəndiyi sözlər 

əsasında təsvir edir. 

2.2.3. Şəkildə əks olunan əşya və 

hadisələri öyrəndiyi sözlər əsasında 

təsvir edir. 

2.2.3. Şəkildə əks olunan əşya, 

hadisə və situasiyalları öyrəndiyi 

sözlər əsasında təsvir edir. 

2.2.3. Əşya, hadisə və situasiya ilə bağlı 

sual vermək bacarıqlarını nümayiş etdirir. 

 

2.2.4. Öyrəndiyi söz, söz 

birləşmələri və nitq edtiketlərindən 

istifadə edərək ünsiyyət qurur. 

2.2.4. Öyrəndiyi sözlərdən və sadə 

nitq etiketlərindən  istifadə edərək 

ünsiyyət qurur. 

2.2.4. Öyrəndiyi dil materiallarından 

istifadə edərək ünsiyyət qurur. 

 

2.2.4. Öyrəndiyi dil materiallarından 

istifadə edərək ünsiyyət qurur. 

 

3. Oxu 

 I sinif II sinif III sinif IV sinif 

  3.1. İlkin oxu bacarıqları nümayiş 

etdirir. 

3.1. Oxu bacarıqları nümayiş etdirir. 

 

3.1.1.  Hərf, hərf birləşmələri və 

sözləri düzgün oxuyur. 

3.1.1. Kiçikhəcmli mətnləri düzgün və 

sürətli oxuyur. 

3.1.2.  Söz birləşmələri və cümlələri 

düzgün oxuyur. 

3.1.2. Oxuduğu mətnin məzmununu başa 

düşdüyünü nümayiş etdirir. 

3.1.3. Kiçikhəcmli mətnləri düzgün 

intonasiya ilə oxuyur və məzmununu 

başa düşdüyünü nümayiş etdirir. 

4. Yazı  

 II sinif III sinif IV sinif 

4.1. Hərf elementləri üzrə düzgün  

yazı bacarıqları nümayiş etdirir. 

4.1. İlkin yazı bacarıqları nümayiş 

etdirir. 

4.1. İlkin yazı bacarıqlarını nümayiş 

etdirir. 

4.1.1 Hərf elementlərini düzgün yazir 

4.1.1. Hərf,  hərf birləşmələri və 

sözləri düzgün yazır. 

4.1.1.Eşitdiyi sözləri və sadə cümlələri 

düzgün yazır. 

4.1.2. Öyrəndiyi söz birləşmələri və 

cümlələri düzgün yazır. 

4.1.2. Kiçikhəcmli mətnləri yazır. 
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 b) V-XI siniflər 

1. Dinləyib-anlama 

Vsinif VI sinif VII sinif VIII sinif IX sinif X sinif XI sinif 

1.1. Dinlədiyi mətnin məzmununu anladığını nümayiş etdirir 1.1.Dinlədiyi mətnin məzmununa münasibət bildirir. 

1.1.1. Müraciətlər 

zamanı sadə sualları 

cavablandırır. 

1.1.1. Müraciətlər 

zamanı sualları 

cavablandırır. 

1.1.1. Müraciətlərə 

uyğun tapşırıqları 

icra edir. 

1.1.1.Müraciətlər

ə uyğun 

tapşırıqları ardıcıl 

icra edir. 

1.1.1. Müraciətdə 

ifadə olunan fikrə  

münasibət bildirir. 

1.1.1. Dinlədiyi nitqin 

məzmunu nu izah edir. 

1.1.1.Dinlədiyi 

məlumatın məz 

mununa aid 

təqdimatlar verir. 

1.1.2. Dinlədiyi 

mətndə yeni söz və 

ifadələri seçir. 

1.1.2. Dinlədiyi 

mətndəki yeni 

informasiyanı  

müəyyən edir. 

1.1.2. Dinlədiyi 

mətndəki əsas fikri 

müəyyən edir. 

1.1.2. Dinlədiyi 

mətnin məzmunu 

hissələrə ayırır. 

1.1.2. Dinlədiyi 

mətnin məzmununu 

şərh edir. 

1.1.2. Dinlədiyi 

mətndəki fakt və 

hadisələri qruplaşdırır, 

ümumiləşdirmələr 

aparır. 

1.1.2. Dinlədiyi 

mətnin məzmu-

nunu qiymətlən-

dirir. 

2. Danışma 

V sinif VI sinif VII sinif VIII sinif IX sinif X sinif XI sinif 

2.1.Şifahi nitq bacarıqları nümayiş etdirir 

2.1.1. Yeni söz və 

ifadələrdən düzgün 

istifadə edir. 

2.1.1. Öyrəndiyi 

yeni söz və 

ifadələrdən 

mövzuya uyğun 

istifadə edir. 

2.1.1. Öyrəndiyi nitq 

modellərindən 

məqsədyönlü istifadə 

edir. 

2.1.1. Fikrini 

müxtəlif cümlə 

konstruksiyaları 

ilə ifadə edir. 

2.1.1. Fikrini 

müxtəlif dil 

vahidlərindən 

istifadə etməklə  

ifadə edir. 

2.1.1.Fakt və hadisələri 

şərh edir. 

2.1.1. Fakt və 

hadisələrə müna-

sibət bildirir. 

2.1.2. Kiçikhəcmli 

dialaoqlarda iştirak 

edir. 

2.1.2. Müxtəlif 

mövzulu 

dialoqlarda iştirak 

edir. 

2.1.2. Dialoqlarda 

nitq etiketlərindən 

istifadə edir. 

2.1.2.Müzakirələr

də mövzu ilə 

bağlı fikirlərini 

bildirir. 

2.1.2. Müxtəlif 

mövzularda 

müzakirələr (təbiət, 

cəmiyyət, ailə, 

məktəb) aparır. 

2.1.2. Müxtəlif 

mövqeli fikirlərə 

münasibət bildirir. 

2.1.2. Müxtəlif 

mövqeli fikirləri 

ümumiləşdirir, 

təqdimatlar edir. 

2.1.3. Kiçikhəcmli 

mətnlərin 

məzmununu danışır. 

2.1.3. Mövzu ilə 

bağlı fikirlərini 

ifadə edir. 

 

2.1.3.Mövzu ilə bağlı 

fikirlərini müxtəlif 

formalarda (şəxsi 

dəyişmək, zamanı 

dəyişmək) ifadə edir. 

2.1.3. Mövzu ilə 

bağlı fikirləri 

məntiqi 

ardıcıllıqla ifadə 

edir. 

2.1.3. Fikirlərini 

müqayisələr 

aparmaqla izah edir. 

2.1.3. Ümumiləş-dirmə 

aparmaqla fikirlərini 

şərh edir. 

2.1.3. Mxtəlif 

mövzularda 

əsaslandırılmış nitq 

qurur. 

3. Oxu 

V sinif VI sinif VII sinif VIII sinif IX sinif X sinif XI sinif 

3.1.Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir 

3.1.1. Söz  və 3.1.1.  Söz və 3.1.1.Söz və ifadələri 3.1.1. Söz və ifa- 3.1.1.Söz və 3.1.1. Mətndəki yeni 3.1.1.Yeni ifadə və 
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ifadələri seçir və 

qruplaşdırır. 

ifadələrin leksik 

semantik 

mənasını 

fərqləndirir. 

morfoloji 

xüsusiyyətlərinə görə 

qruplaşdırır. 

dələri qrammatik-

semantik xüsusiy-

yətlərinə görə 

fərqləndirir. 

ifadələrin qrammatik 

-semantik 

xüsusiyyətlərini izah 

edir. 

ifadə və terminlərin 

mənasını 

müəyyənləşdirir. 

terminlərin 

kontekstə uyğun 

mənasını izah edir. 

3.1.2. Mətndəki 

sözləri düzgün 

tələffüzlə oxuyur. 

3.1.2. Mətndəki 

sözləri düzgün 

vurğu ilə oxuyur. 

3.1.2. Mətni uyğun 

ton, temp, ritm və 

fasilə ilə oxuyur. 

3.1.2.Cümlələri 

məqsəd və intona-

siyaya görə 

düzgün oxuyur. 

3.1.2. Mətndəki 

müxtəlif 

konstruksiyalı 

cümlələri düzgün 

oxuyur. 

3.1.2.Mətni 

məzmununa uyğun 

intonasiya ilə oxuyur. 

3.1.2. Müxtəlif 

üslublu mətnləri 

düzgün oxuyur. 

3.1.3. Mətnin bütöv 

hissələrini 

fərqləndirir. 

3.1.3.Mətni tərkib 

hissələrinə (giriş, 

əsas hisəə, nəticə) 

ayırır. 

3.1.3. Mətnin tərkib 

hissələri arasındakı 

məntiqi ardıcıllığı 

müəyyən edir. 

3.1.3. Mətnin 

məzmununa 

uyğun plan tutur. 

3.1.3.Oxuduğu mətnin 

məzmununu məntiqi 

ardıcıllıqla   

danışır. 

3.1.3.Oxuduğu 

mətnləri üslubuna 

görə fərqləndirir. 

3.1.3. Müxtəlif 

üslublu mətnlərin 

məzmununu şərh 

edir. 

3.1.4. Mətnin 

məzmununa uyğun 

suallara cavab verir. 

3.1.4. Mətnin 

məzmununa 

uyğun suallar 

verir. 

3.1.4. Mətndəki əsas 

fikri müəyyən edir. 

3.1.4. Mətndəki 

əsas fakt və 

hadisələri seçir,  

qruplaşdırır. 

3.1.4. Oxuduğu 

mətnin məzmununa 

münasibətini bildirir. 

3.1.4.Mətndəki fakt 

və hadisələri təhlil 

edir. 

3.1.4. Mətndəki fakt 

və hadisələri real 

həyatla 

əlaqələndirərək şərh 

edir. 

4. Yazı  

V sinif VI sinif VII sinif VIII sinif IX sinif X sinif XI sinif 

4.1.Düzgün yazı bacarıqlarını nümayiş etdirir 

4.1.1.Verilmiş sözləri 

məna və qrammatik 

cəhətdən 

əlaqələndirərək 

cümlələr qurur. 

4.1.1. Verilmiş 

cümlələr əsasında 

kiçikhəcmli 

mətnlər qurur. 

4.1.1. Verilmiş 

mövzu üzrə fikirlərini 

yazılı ifadə edir. 

4.1.1. Dinlədiyi 

mətnin 

məzmununu 

ardıcıl yazır. 

4.1.1. Fikirlərini 

müxtəlif formalarda 

(inşa, esse, hekayə) 

ifadə edir. 

4.1.1. Mənbələrdən 

istifadə etməklə 

yazısına düzəlişlər 

və əlavələr edir. 

4.1.1. Özünün və 

başqasının yazısını 

təkmilləşdirir. 

4.1.2. Gördüyü əşya 

və hadisələrin adını 

yazır. 

4.1.2. Gördüyü 

əşya və 

hadisələrin 

əlamətlərini yazır. 

4.1.2. Müxtəlif əşya 

və hadisələri təsvir 

edir. 

4.1.2. Məlumat 

xarakterli mətnlər 

yazır. 

4.1.2. Fakt və 

hadisələrə yazılı 

münasibət bildirir. 

4.1.2. Oxuduğu 

mətnlə bağlı 

mülahizələrini 

yazır. 

4.1.2. Fikirlərini 

müxtəlif üslublarda 

ifadə edir. 

4.1.3. Sözlərdə böyük 

və kiçik hərflərin 

yazılış qaydalarına 

əməl edir. 

4.1.3. Sözləri 

orfoqrafiya 

qaydalarına 

uyğun yazır. 

4.1.3. Orfoqrafiya 

işarələrindən düzgün 

istifadə edir. 

4.1.3. Sadə 

cümlələrdə durğu 

işarələrindən  

istifadə edir. 

4.1.3. Müxtəlif 

konstruksiyalı 

cümlələri düzgün 

yazır. 

4.1.3.Cümlələri və 

abzasları düzgün 

əlaqələndirmək 

üçün bağlayıcı 

vasitələrdən  

4.1.3. Orfoqrafiya, 

qrammatika və durğu 

işarəsi qaydalarına 

əməl edərək yazır. 
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istifadə edir. 

 4.1.4. Məktub və 

elan yazır. 

4.1.4. Afişa və 

dəvətnamə yazır. 

4.1.4. Müxtəlif 

anket formalarını 

doldurur. 

4.1.4. Ərizə, 

tərcümeyi-hal yazır. 

4.1.4. Hesabat  və 

çıxışlar hazırlayır. 

4.1.4. Layihələr və 

təqdimatlar hazırlayır. 
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Fənlərarası inteqrasiya 
a) 
 

Kodlaşma 

 

 

 

 

I sinif 

 

 

 

II sinif 

 

 

 

III sinif 

 

 

 

IV sinif 

M
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n
 

x
ət

ti
n
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n
ö
m
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si

 

S
ta

n
d

a
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ın
 

n
ö
m

rə
si

 

A
lt

 

st
a
n

d
a
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ın
 

n
ö
m

rə
si

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1.1.1. Sadə müraciətlərə əməl 

edir. 

1.1.1. Müraciətlərə əməl 

edir.  

F-t.: 2.1.4, 

1.1.1. Tapşırıq xarakterli 

müraciətlərə əməl edir. 

1.1.1. Sinifdaxili münasibətləri 

əhatə edən müraciətlərə əməl 

edir.  

H-b.: 2.4.1 
 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

1.1.2. Adını eşitdiyi əşyaları 

şəkillərdə seçir və göstərir. 

Tex.: 1.2.4, 1.1.2 

1.1.2. Adını eşitdiyi əşya və 

hadisələri şəkillərdə seçir və 

göstərir.  

H-b.: 2.3.1,  

İnf.: 1.2.1,  

Tex.: 1.2.2, 1.2.4 

1.1.2. Dinlədiyi mətnlərə aid 

sadə tapşırıqları yerinə yetirir. 

1.1.2. Mətnin məzmununa aid 

sualları tərtib edir. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

1.1.3. Əşyaları eşitdiyi 

əlamətlərinə görə fərqləndirir. 

İnf.: 1.2.1,  

Riy.: 3.1.1, 

Tex.: 1.1.2, 2.1.3,  

A-d. 4.1.5,  

T-i.: 1.2.2, 1.2.3 

1.1.3. Əşya və hadisələri 

eşitdiyi əlamətlərinə görə 

fərqləndirir.  

H-b.: 1.3.2, 

 İnf.: 4.1.1,  

Tex.: 2.1.1, 2.1.2 

1.1.3. Eşitdiyi  mətndə nitq 

etiketlərini  fərqləndirir.  

H-b.: 3.1.1,  

Tex.: 2.1.1, 2.1.2,  

Mus.: 1.1.2 

 1.1.3. Verilmiş mətndə yeni 

sözləri müəyyən edir.  

Mus.: 1.1.2, 2.1.2 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

2.1.1. Dinlədiyi səs, səs 

birləşmələri və sadə sözləri 

təkrar edir.  

T-i.: 3.1.1 

2.1.1. Dinlədiyi söz və söz 

birləşmələrini təkrar edir. 

2.1.1. Kiçikhəcmli nitq 

nümunələrini düzgün tələffüz 

edir. 

2.1.1. Cümlələri və nitq 

etiketlərini düzgün tələffüz 

edir. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

2.1.2. Dinlədiyi söz 

birləşmələri və sadə cümlələri 

təkrar edir. 

 T-i.: 3.1.1 

2.1.2. Dinlədiyi sadə 

cümlələri təkrar edir. 

2.1.2. Öyrəndiyi  cümlələri 

düzgün intonasiya ilə tələffüz 

edir. 

2.1.2. Nitqində tələffüz 

qaydalarına yiyələndiyini 

nümayiş etdirir. 
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2 

 

1 

 

 

3 

 

2.1.3. Öyrəndiyi səs, səs 

birləşmələri və sadə sözləri 

tələffüz edir. 

2.1.3. Öyrəndiyi söz və söz 

birləşmələrini tələffüz edir. 

  

 

2 

 

1 

 

 

4 

 

2.1.4. Öyrəndiyi söz 

birləşmələri və sadə cümlələri 

tələffüz edir. 

2.1.4. Öyrəndiyi sadə 

cümlələri tələffüz edir. 

  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

2.2.1. Şəkildə əks olunan 

əşyaları və ətrafdakıları 

adlandırır.  

Tex.: 2.1.1 

2.2.1  Müxtəlif məzmunlu 

şəkillərdə əks olunan əşya 

və hadisələri (ailə, məktəb) 

adlandırır.  

İnf.1.2.3 

2.2.1. Müxtəlif məzmunlu 

şəkillərdə əks olunan əşya, 

hadisə və situasiyaları (mənzil, 

yaşadığı yer)  adlandırır. 

2.2.1. Zaman və məkanla bağlı 

anlayışları adlandırır. 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2.2.2 Adlandırdığı əşyaların 

əlamətlərini (həcm, rəngi) 

sadalayır. 

Tex.: 3.1.4 

2.2.2. Adlandırdığı əşyaların 

əlamətlərini (forma və 

kəmiyyət) sadalayır. 

H-b.: 1.4.1, 4.2.2,  

F-t.: 1.1.4 

2.2.2. Adlandırdığı əşyaların 

əlamətlərini (keyfiyyəti, 

görünüşü) sadalayır və məkanını 

göstərir. 

2.2.2. Əşya, hadisə və 

situasiyaları müxtəlif 

əlamətlərini təsvir edir, onlara 

münasibət bildirir.  

H-b.: 2.3.1 
 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

2.2.3. Şəkildə əks olunan 

əşyaları və ətrafdakıları 

öyrəndiyi sözlər əsasında 

təsvir edir. 

2.2.3. Şəkildə əks olunan 

əşya və hadisələri öyrəndiyi 

sözlər əsasında təsvir edir. 

A-d.: 1.2.1 

2.2.3. Şəkildə əks olunan əşya, 

hadisə və situasiyaları öyrəndiyi 

sözlər əsasında təsvir edir. 

2.2.3. Əşya, hadisə və situasiya 

ilə bağlı sual vermək 

bacarıqları nümayiş etdirir. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

2.2.4. Öyrəndiyi söz, söz 

birləşmələri və nitq 

etiketlərindən istifadə edərək 

ünsiyyət qurur. 

2.2.4. Öyrəndiyi sözlərdən 

və sadə nitq etiketlərindən  

istifadə edərək ünsiyyət 

qurur.  

H-b.: 3.1.1, 3.1.2, 

A-d.: 1.2.3,  F-t.:4.1.2 

2.2.4. Öyrəndiyi dil 

materiallarından istifadə edərək 

ünsiyyət qurur. 

 İnf.: 2.3.1 

2.2.4. Öyrəndiyi dil 

materiallarından istifadə edərək 

ünsiyyət qurur.  

Mus.: 3.1.2 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

  3.1.1.  Hərf, hərf birləşmələri və 

sözləri düzgün oxuyur. 

3.1.1. Kiçikhəcmli mətnləri 

düzgün və sürətli oxuyur.  

A-d.: 2.2.1 
 

3 

 

1 

 

 

2 

 

  3.1.2.  Söz birləşmələri və 

cümlələri düzgün oxuyur. 

3.1.2. Oxuduğu mətnin 

məzmununu başa düşdüyünü 

nümayiş etdirir. 
 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

  3.1.3. Kiçikhəcmli mətnləri 

düzgün intonasiya ilə oxuyur və 

məzmununu başa düşdüyünü 
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nümayiş etdirir. 

 

4 

 

1 

 

1 

 4.1.1. Hərf elementlərini 

düzgün yazır. 

4.1.1. Hərf,  hərf birləşmələri və 

sözləri düzgün yazır. 

4.1.1. Eşitdiyi sözləri və sadə 

cümlələri düzgün yazır. 

 

4 

 

1 

 

2 

 

  4.1.2. Öyrəndiyi söz birləşmələri 

və cümlələri düzgün yazır. 

4.1.2. Kiçikhəcmli mətnləri 

yazır.  

İnf.: 3.4.1,  

A-d.: 3.1.5 

 
b) 
 

Kodlaşma 

 

 

 

V sinif 

 

 

VI sinif 

 

 

VII sinif 

 

 

VIII sinif 

 

 

IX sinif 

 

 

X sinif 

 

 

XI sinif 

M
əz

m
u

n
 

x
ət

ti
n

in
 

n
ö
m

rə
si

 

S
ta

n
d

a
rt

ın
 

n
ö
m

rə
si

 

A
lt

 

st
a
n

d
a
rt

ın
 

n
ö
m

rə
si

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Müraciətlər 

zamanı sadə 

sualları 

cavablandırır. 

Az-d.: 1.2.3 

 

 

 

 

Müraciətlər 

zamanı sualları 

cavablandırır. 

Müraciətlərə 

uyğun tapşırıqları 

icra edir. 

Müraciətlərə 

uyğun 

tapşırıqları 

ardıcıl icra edir. 

Az-t.: 1.1.2. 

Müraciətdə 

ifadə olunan 

fikrə  münasibət 

bildirir. 

Az-d.: 1.1.1; 

1.1.2. 

Az-t.: 1.2.3; 

2.2.2. 

 Dinlədiyi nitqin 

məzmununu 

izah edir. 

Ü-t.: 1.1.4; 

3.1.1, 5.1.1. 

Az-t.: 1.2.1; 

1.3.4; 3.3.2; 

5.2.1. 

C.: 2.1.7 

Ə.: 1.1.1. 

Dinlədiyi 

məlumatın 

məzmununa aid 

təqdimatlar verir. 

Az-d.: 1.2.4. 

Ü-t.: 2.1.2; 4.1.2.  

C.: 3.2.3 

Ə.: 3.1.2. 

 

1 

 

1 

 

2 

Dinlədiyi 

mətndə yeni söz 

və ifadələri seçir. 

 

Az-d.: 1.1.2 

Az-t.: 1.1.3; 

1.2.3;  

 

Dinlədiyi 

mətndəki yeni 

informasiyanı  

müəyyən edir. 

 

Az-d.: 1.1.1, 

1.1.2, 1.2.2. 

Ü-t.: 1.1.3; 4.1.1. 

Dinlədiyi 

mətndəki əsas 

fikri müəyyən 

edir. 

Az-d.: 1.2.2. 

Ü-t.: 1.1.2; 5.1.2. 

Az-t: 1.1.1;  

2.2.2; 3.3.5; 

Dinlədiyi 

mətnin 

məzmunu 

hissələrə ayırır. 

Dinlədiyi 

mətnin 

məzmununu 

şərh edir. 

 

Az-d.: 1.1.2. 

1.2.3; 2.1.1; 

3.2.1. 

 Dinlədiyi 

mətndəki fakt və 

hadisələri 

qruplaşdırır, 

ümumiləşfirməl

ər aparır. 

Az-d.: 1.1.1. 

Az-t.: 1.2.3; 

Dinlədiyi mətnin 

məzmununu 

qiymətləndirir. 

 

Az-d.: 2.1.2. 

Ü-t.:1.1.2; 1.1.4; 

2.1.1; 4.1.1. 

C.: 1.2.2; 2.1.5; 
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Az-t: 1.1.1; 1.2.1; 

1.2.4; 2.1.1;  

Ə.: 1.1.4; 1.1.5. 

4.1.3. 

Tex.: 1.2.2. 

Ə.: 1.1.4; 1.1.5. 

Əd.: 1.2.4; 

2.1.2; 2.1.3. 

2.2.2. 

Ə.: 2.1.3. 

3.2.1. 

Ə.: 1.2.1. 1.2.2; 

1.2.3. 

 

2 

 

1 

 

1 

Yeni söz və 

ifadələrdən 

düzgün istifadə 

edir. 

Az-d.: 1.2.1 

2.1.1. 

Ə.: 2.1.1 

 

Öyrəndiyi yeni 

söz və ifadələrdən 

mövzuya uyğun 

istifadə edir. 

 

Az-d.: 2.1.1. 

Az-t: 1.1.1; 1.2.5. 

Ə.: 2.1.1. 

Öyrəndiyi nitq 

modellərindən 

məqsədyönlü 

istifadə edir. 

 

Az-d.: 1.2.3. 

Az-t.: 1.1.1; 

1.2.5. 

Ə.: 2.1.1. 

Fikrini müxtəlif 

cümlə 

konstruksiyaları 

ilə ifadə edir. 

 

Az-d.: 1.2.3. 

Ə.: 2.1.1. 

Fikrini müxtəlif 

dil 

vahidlərindən 

istifadə etməklə  

ifadə edir. 

Az-d.: 1.2.1. 

Fakt və 

hadisələri şərh 

edir. 

 

 

Az-d: 1.1.1; 

1.2.2. 

Ü-t.: 3.1.2. 

Ə.: 1.2.4. 

Fakt və hadisələrə 

münasibət 

bildirir. 

 

 

 

Az-t.: 1.2.3; 

2.2.2. 

Ə.: 2.1.3; 2.2.1. 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 

Kiçikhəcmli 

dialaoqlarda 

iştirak edir. 

 

 

 

Az-d.: 1.2.1; 

1.2.3. 

Müxtəlif mövzulu 

dialoqlarda iştirak 

edir 

 

 

 

Az-d.: 1.2.2; 

1.2.3. 

 

Dialoqlarda nitq 

etiketlərindən 

istifadə edir. 

 

 

 

Az-d.: 1.2.3. 

Az-t.: 1.1.1; 

1.2.5. 

Ə.: 2.1.1. 

Müzakirələrdə 

mövzu ilə bağlı 

fikirlərini 

bildirir. 

 

 

Az-t.: 2.2.2. 

Müxtəlif 

mövzularda 

müzakirələr 

(təbiət, 

cəmiyyət, ailə, 

məktəb) aparır . 

B.: 4.2.2. 

 

Müxtəlif 

mövqeli fikirlərə 

münasibət 

bildirir. 

 

 

Az-d.: 1.1.1 . 

Az-t.: 1.2.3; 

2.2.2. 

Ə.: 2.1.3. 

Müxtəlif mövqeli 

fikirləri 

ümumiləşdirir, 

təqdimatlar edir. 

Az-d.: 1.2.4; 

3.1.4 

Ü-t.: 2.1.2; 4.1.2. 

C.: 3.2.3. 

Az-t.: 4.1.4. 

Ə.: 3.1.2. 

 

2 

 

 

1 

 

3 

Kiçikhəcmli 

mətnlərin 

məzmununu 

danışır. 

Az-d.: 1.2.2, 

1.2.3. 

 

 

 

 

 

 Mövzu ilə bağlı 

fikirlərini ifadə 

edir. 

 

Az-d.: 1.1.2; 

1.2.3; 1.2.4; 

2.2.3. 

Mövzu ilə bağlı 

fikirlərini 

müxtəlif 

formalarda (şəxsi 

dəyişmək, zamanı 

dəyişmək) ifadə 

edir . 

Az-d.: 1.2.1; 

1.2.2; 3.1.1. 

İnf.: 2.1.3. 

Ə.: 3.1.2. 

Mövzu ilə bağlı 

fikirləri məntiqi 

ardıcılllıqla 

ifadə edir. 

 

Ü-t: 1.1.3. 

İnf.: 2.1.3. 

Ə.: 3.1.2. 

 

 

Fikirlərini 

müqayisələr 

aparmaqla izah 

edir. 

 

Ü-t.: 1.1.1. 

Az-t.: 1.3.3; 

4.1.21;  

C.: 1.3.1: 2.1.5. 

Ə.: 1.1.1. 

Ümumiləşdirmə 

aparmaqla 

fikirlərini şərh 

edir. 

 

 

Az-d.: 1.2.2. 

Ü-t.: 3.1.2. 

Ə.: 2.1.4. 

Müxtəlif 

mövzularda 

əsaslandırılmış 

nitq qurur. 

 

Az-d.: 1.2.2. 

İnf.: 2.1.3. 
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3 

 

1 

 

1 

Söz  və ifadələri 

seçir və 

qruplaşdırır. 

 

 

Az-d.: 2.1.1. 

Söz və ifadələrin 

leksik semantik 

mənasını 

fərqləndirir. 

 

Az-d.:  2.1.2. 

Ü-t.: 1.1.2. 

Az-t.: 1.4.1; 

3.3.4. 

C.: 1.2.1. 

Söz və söz 

birləşmələrini 

morfoloji 

xüsusiyyətlərinə 

görə qru 

plaşdırır. 

Az-d.: 2.1.2. 

C.: 3.2.2. 

 Söz və ifadələri 

qrammatik-

semantik 

xüsusiyyətlərinə 

görə 

fərqləndirir. 

Az-d.: 2.1.2; 

2.2.3. 

Ü-t: 4.1.2. 

İnf.: 4.1.2. 

Söz və 

ifadələrin 

qrammatik -

semantik 

xüsusiyyətlərini 

izah edir . 

Az-d.: 2.1.2.  

Az-t.: 1.3.3; 

4.1.2; 5.2.1. 

C.: 1.3.1; 2.1.5. 

Ə.: 1.1.1. 

 Mətndəki yeni 

ifadə və 

terminlərin 

mənasını 

müəyyənləşdirir 

. 

Az-d.: 1.1.1; 

2.1.2. 

Az-t.: 1.14; 

1.2.2; 1.3.2; 

Ə.: 1.1.4; 1.1.5. 

3.1.1.Yeni ifadə 

və terminlərin 

kontekstə uyğun 

mənasını izah 

edir. 

Az-d.:  2.1.2. 

Ü-t.: 5.1.1. 

Az-t.: 1.3.4; 

5.2.1. 

Ə.: 1.1.1. 

 

3 

 

1 

 

2 

Mətndəki sözləri 

düzgün 

tələffüzlə 

oxuyur. 

Az-d.: 2.2.1. 

Ə.: 1.1.2. 

 

Mətndəki sözləri 

düzgün vurğu ilə 

oxuyur. 

 

 

Az-d.: 2.2.1. 

Ə.: 1.1.2. 

 

Mətni uyğun ton, 

temp, ritm və 

fasilə ilə oxuyur. 

 

 

Az-d.: 2.2.1. 

Ə.:1.1.2. 

 

Cümlələri 

məqsəd və 

intonasiyaya 

görə düzgün 

oxuyur. 

Az-d.: 2.2.1. 

C.: 2.1.2; 2.1.8. 

Ə.:1.1.2. 

Mətndəki 

müxtəlif 

konstruksiyalı 

cümlələri 

düzgün oxuyur. 

Az-d.: 2.2.1. 

C.: 1.3.2; 2.1.2. 

Ə.:1.1.2. 

Mətni 

məzmununa 

uyğun 

intonasiya ilə 

oxuyur. 

Az-d.: 2.2.1. 

C.: 2.1.2. 

3.1.2.Müxtəlif 

üslublu mətnləri 

düzgün oxuyur.  

 

 

Az-d.: 2.2.1. 

 

3 

 

1 

 

3 

Mətnin bütöv 

hissələrini 

fərqləndirir. 

 

Az-d.: 2.2.2. 

Az-t.: 3.2.1; 

5.1.1. 

Ə.: 1.1.4. 

Mətni tərkib 

hissələrinə (giriş, 

əsas hisəə, nəticə) 

ayırır. 

 

Az-d.: 2.2.2, 

3.1.3. 

Mətnin tərkib 

hissələri 

arasındakı 

məntiqi ardıcıllığı 

müəyyən edir. 

Az-d.: 1.1.1; 

2.2.2. 

Ü-t.: 1.1.2; 5.1.2. 

Az-t.: 1.1.1; 

1.2.1; 1.2.4; 

2.1.1;  

Ə.: 1.1.4; 1.1.5. 

Mətnin 

məzmununa 

uyğun plan 

tutur. 

 

Ə.: 1.1.3. 

Oxuduğu 

mətnin 

məzmununu 

məntiqi 

ardıcıllıqla  

danışır. 

 

Oxuduğu 

mətnləri 

üslubuna görə 

fərqləndirir. 

 

Az-d.: 2.1.1. 

 

3.1.3.Müxtəlif 

üslublu mətnlərin 

məzmununu şərh 

edir. 

Ü-t: 3.1.2. 

Ə.: 1.2.4. 

 

3 

 

1 

 

4 

Mətnin 

məzmununa 

uyğun suallara 

cavab verir. 

Az-d.: 1.2.3. 

Mətnin 

məzmununa 

uyğun suallar 

verir. 

Az-d.: 2.2.3. 

Mətndəki əsas 

fikri müəyyən 

edir. 

Az-d.: 1.1.1; 

2.2.2. 

Mətndəki əsas 

fakt və 

hadisələri seçir,  

qruplaşdırır. 

Az-d.: 1.2.1. 

Oxuduğu 

mətnin 

məzmununa 

münasibətini 

bildirir. 

Mətndəki fakt 

və hadisələri 

təhlil edir. 

Az-d.: 1.1.1. 

Ə.: 3.1.1. 

Mətndəki fakt və 

hadisə 

ləri real həyatla 

əlaqələndirərək 

şərh edir. 
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Ü-t.: 1.1.2; 5.1.2. 

Az-t.: 1.1.1; 

1.2.1; 1.2.4;  

Ə.: 1.1.4; 1.1.5. 

Az-t.: 1.2.1. 

C.: 3.2.2. 

A.d.: 1.1.2. 

Ü-t.: 4.1.1. 

Az-t.: 1.2.3; 

2.2.2. 

Ü-t.: 3.1.2. 

Ə.: 1.2.4. 

 

4 

 

1 

 

1 

Verilmiş sözləri 

məna və 

qrammatik 

cəhətdən 

əlaqələndirərək 

cümlələr qurur. 

Az-d.: 2.1.2; 

3.1.2. 

 

Verilmiş cümlələr 

əsasında 

kiçikhəcmli 

mətnlər qurur. 

 

Az-d.:  3.1.2; 

3.1.3 . 

 Verilmiş mövzu 

üzrə fikirlərini 

yazılı ifadə edir. 

 

Az-d.: 1.2.1; 

1.2.2; 3.1.1. 

İnf.: 2.1.3. 

Ə.: 3.1.3. 

Dinlədiyi 

mətnin 

məzmununu 

ardıcıl yazır. 

Az-d.: 3.1.1; 

3.1.4. 

Ü-t.: 3.1.2. 

Az-t.: 1.1.2. 

Ə.: 3.1.1; 3.1.3. 

Fikirlərini 

müxtəlif 

formalarda 

(inşa, esse, 

hekayə) ifadə  

edir. 

Az-d.: 3.1.1; 

3.1.4. 

 

Mənbələrdən 

istifadə etməklə 

yazısına 

düzəlişlər və 

əlavələr edir. 

 

Az-d.: 1.2.3. 

Özünün və 

başqasının 

yazısını 

təkmilləşdirir. 

 

Az-d.: 3.1.3. 
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2 

 Gördüyü əşya 

və hadisələrin 

adını yazır. 

Ə.: 3.1.1; 3.1.3. 

Gördüyü əşya və 

hadisələrin 

əlamətlərini yazır. 

Az-d.: 2.2.1; 

3.1.4. 

Ə.: 3.1.3. 

 

Müxtəlif əşya və 

hadisələri təsvir 

edir. 

Az-t.: 3.1.3; 

3.2.1; 3.1.3;  

Məlumat 

xarakterli 

mətnlər yazır. 

Az-d.: 3.1.4; 

3.1.1. 

Ü-t.: 3.1.2. 

Ə.: 3.1.1; 3.1.3. 

Fakt və 

hadisələrə yazılı 

münasibət 

bildirir. 

Az-d.: 1.1.2; 

3.1.2. 

Ü-t.:  4.1.1. 

Az-t.: 1.2.3; 

2.2.2. 

Oxuduğu mətnlə 

bağlı 

mülahizələrini 

yazır. 

Az-d.: 3.1.2. 

Ü-t.: 4.1.2. 

Ə.: 3.1.3. 

Fikirlərini 

müxtəlif 

üslublarda ifadə 

edir. 

Az-d.: 4.1.1; 

4.1.2. 

Ü-t.: 4.1.2. 
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3 

Sözlərdə böyük 

və kiçik hərflərin 

yazılış 

qaydalarına əməl 

edir. 

 

Az-d.: 4.1.4. 

 

Sözləri 

orfoqrafiya 

qaydalarına 

uyğun yazır. 

 

 

Az-d.: 4.1.4. 

Ə.: 3.1.3. 

 

Orfoqrafiya 

işarələrindən 

düzgün istifadə 

edir. 

 

 

Az-d.: 1.2.3; 

4.1.3; 4.1.4. 

Ə.: 2.1.1. 

Sadə cümlələrdə 

durğu 

işarələrindən  

istifadə edir. 

 

 

Az-d.: 1.2.3; 

4.1.3. 

Ə.: 2.1.1. 

Müxtəlif 

konstruksiyalı 

cümlələri 

düzgün yazır. 

Az-d.: 3.1.1; 

3.1.4. 

Ü-t.: 4.1.2; 

5.1.3. 

Ə.: 3.1.3. 

Cümlələri və 

abzasları düzgün 

əlaqələndirmək 

üçün bağlayıcı 

vasitələrdən  

istifadə edir. 

Az-d.: 4.1.1; 

4.1.3; 4.1.4. 

Ə.: 2.1.1. 

Orfoqrafiya, 

qrammatika və 

durğu işarəsi 

qaydalarına əməl 

edərək yazır. 

Az-d.: 4.1.4; 

4.1.3. 

Ə.: 3.1.1; 3.1.3. 
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 Məktub və elan 

yazır. 

 

Az-d.: 3.1.4. 

Ə.: 3.1.3. 

 

 

Afişa və 

dəvətnamə yazır. 

 

Az-d.: 3.1.4. 

Əd.: 3.1.3. 

Müxtəlif anket 

formalarını 

doldurur. 

Az-d.: 3.1.4. 

Ərizə, 

tərcümeyi-hal 

yazır. 

Az-d.: 3.1.1; 

3.1.4. 

Ü-t.: 4.1.2; 

5.1.3. 

Ə.: 3.1.2. 

Hesabat  və 

çıxışlar 

hazırlayır. 

Az-d.: 3.1.4. 

Ü-t.: 3.1.3; 

4.1.2; 5.1.3. 

İnf.: 4.1.2. 

Ə.: 3.1.2. 

Layihələr və 

təqdimatlar 

hazırlayır. 

Az-d.: 1.2.4. 

Ü-t.: 3.1.3; 5.1.3. 

Ə.: 3.1.2. 

 

A-d. – Ana dili 

Az-d. - Azərbaycan dili 

Az-t. - Azərbaycan tarixi 

Ə. - Ədəbiyyat 

Ü-t. - Ümumi tarix 

İnf. - İnformatika 

Riy. – Riyaziyyat 

Tex.-Texnologiya 

H-b. – Həyat bilgisi 

Mus. – Musiqi 

F-t. – Fiziki tərbiyə 

C. – Coğrafiya 

B. - Biologiya 
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II.Təlim strategiyaları 

                 2.1. Xarici dil təliminin təşkilinə verilən əsas tələblər 

 Təlimin təşkili prinsipləri 

 Fənn üzrə təlimin planlaşdırılması  

 Təlimin yeni forma və üsulları 

Xarici dil təliminin təşkili prinsipləri 

         Təlimin idarə olunması prinsipləri  

      Ümumi prinsiplər: 

 psixoloji müsbət dil mühitinin yaradılması və mənfi çalarların  aradan qaldırılması;  

 nəticəyönümlü təlim atmosferinin yaradılması və şəxsi dəyərlərin formalaşdırılması; 

 məzmun xətləri və standart əsasında təlimin real həyatla bağlılığının yaradılması;  

 təlim prosesinin şagirdlərin meyl və maraqları üzərində qurulması; 

 bərabərhüquqlu təlim və qarşılıqlı təsir nəticəsində dil mühitinin yaradılması;  

 inkişafyönümlü və dəstəkləyici mühitin yaradılması; 

 intensiv kommunikasiya prosesinin təşkil olunması;  

 nizam-intizam, məsuliyyət hissini, qarşılıqlı hörməti artırmaq; 

 vaxtın düzgün bölüşdürülməsi və ondan səmərəli istifadə olunması; 

 şagird nailiyyətlərininn qiymətləndirməsininin aparılması.  

 

    Xarici dil fənni təliminin idarə olunmasının  xüsusi prinsipləri: 

 şagirdlərlə işin, sinfə giriş və çıxışın, sinifdənxaric işin xarici dildə  aparılması,  

 xarici dil üzrə qrammatikanın, fonetikanın, lüğət işinin məzmun xətləri (dinləyib-

anlama, danışma, oxu,yazı) daxilində öyrədilməsi; 

 funksional dil materiallarının tərkibində müvafiq qrammatik materialın nəzərə 

alınması; 

 müəllimin tələffüzünün, danışıq sürətinin şagirdlər üçün nümunə olması; 

 audio-video vasitələrdə səslənən tələffüzün müəllimin tələffüzündən çox fərqli 

olmaması; 
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 leksik vahidlərin nitqdə sərbəst və sürətli işlədilməsinə nail olmaq üçün şagirdlərə 

eyni bir situasiyaya aid müxtəlif materialların təqdim olunması; 

 seçmək, öyrənmək və istifadə etmək üçün geniş söz ehtiyatının nəzərdə tutulması;  

 dərslərin planlaşdırılması zamanı müəyyən tarixi gün, bayram və hadisələrin 

tarixlərinin nəzərə alınması; 

 kommunikativ və interaktiv metodlarla xarici dillərin öyrənilməsi, şagirdlərin 

reseptiv, produktiv, interaktiv və mediasiya bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi; 

 idraki, metakoqnitiv, koqnitiv və sosial-affektiv strategiyaların tətbiqi; 

 kooperativ təlimdə qruplar, cütlər və fərdi işlərin təşkili; 

 müxtəlif vizual əyaniliklərin təmin olunması;  

 tapşırıqlı təlimlə dilin öyrənilməsi; 

 problemlər üzərində təlimlə dilin öyrənilməsi; 

 dilin öyrənilməsində İKT-dən istifadə olunması;  

 autentik materiallardan  təlimin tətbiqində istifadə olunması; 

 şagirdlərdə diqqətlə dinləmək, danışmaq və müşahidə qabiliyyətlərinin 

formalaşdırılması; 

 kontekst  daxilində  fikrini sərbəst ifadə etmək üçün imkanın yaradılması; 

 kommunikativ vərdişlərin əldə olunması üçün real həyatla bağlılığın təmin 

olunması.  

                     

Məzmun xətləri üzrə xarici dilin təliminə verilən tələblər 

 Dinləyib-anlama  

 seçilən audio-vizual materialların səviyyəsinin şagirdlərin dil üzrə hazırlıq 

səviyyəsinə uyğun   olması; 

 seçilən materialın şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğun olması; 

 materialın tərkibində olan naməlum elementlərin şagirdlərin çevik başa düşə bilməsi 

üçün onların qısaldılması və ya asanlaşdırılması;  

 müxtəlif nitq vahidlərinin-nitq etiketləri və ifadələrinin əsasında dialoq və 

monoloqların mənimsənilməsi; 

 audio-video tipli vasitələrin tətbiqi; 

 müxtəlif tipli mətnlərdən (təsviredici və nağılvari hekayələrdən) istifadə; 
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 seçilən materialın şagirdlərin gündəlik tələbat və maraqlarına uyğun olması; 

 seçilən materialda dili öyrənilən ölkə reallıqlarının nəzərə alınması; 

 dinləyib-anlama üçün seçilən materialın, əsasən, dil daşıyıcısının səsi ilə lentə 

alınması; 

 autentik materialların çoxluğuna yer verilməsi. 

Danışma 

 şagirdlərdə qrammatikanın, lüğətin, anlamanın, düzgün tələffüzün və axıcı nitqin  

formalaşması; 

 yaradıcı nitq fəaliyyətinin formalaşdırılması və inkişafı üçün seçilən  mövzuların 

aktual və şagirdlərin maraqlarına uyğun olması;  

 şagirdlərdə yaş səviyyələrinə uyğun ümumiləşdirmə, müqayisə, təhlil, əlaqələndirmə  

bacarıqlarının formalaşdırılması; 

 şifahi nitqin inkişaf etdirilməsi üçün xüsusi tapşırıqların nəzərdə tutulması; 

 şagirdlərdə təqdimat etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi. 

Oxu 

 təlimin ilk mərhələsindən etibarən şagirdlərdə oxu texnikasına düzgün yiyələnmək 

üçün səsli və ya səssiz oxudan istifadə edilməsi;  

 oxu materiallarının sinifdən-sinfə keçdikcə genişləndirilməsi;  

 şagirdlərin müstəqil oxu qabiliyyətlərinə yiyələnə bilmələri üçün müxtəlif növ oxu 

materiallarından istifadə olunması;  

 autentik materialların istifadəsinə geniş yer verilməsi; 

 oxu üçün seçilən materialların şagirdin maraq və tələbatını təmin etməsi; 

 oxu materiallarının müasir dövrlə səsləşməsi. 

 Yazı 

 yazının nitq fəaliyyətinin digər növləri (dinləyib-yazma, danışıb-yazma, oxuyub-

yazma) ilə əlaqələndirilməsi; 

 yazı zamanı kəmiyyət və keyfiyyət münasibətlərinin - fikirlərin ətraflı, səlis və 

səhvsiz yazılmasının  nəzərə alınması; 

 yazının hesabat, təsvir və s. xarakterli növlərinin nəzərə alınması;  

 tədqiqat mövzularının şagirdlərin maraq və  yaş səviyyələrinə uyğun seçilməsi.  
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 hər hansı mövzu ilə bağlı yazılı təqdimat etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi. 

 

 2.2. Xarici dil təlimin təşkilində istifadə olunan forma və 

üsullar  

Müasir dövr xarici dillərin öyrənilməsini zərurətə çevirib. İndi müstəqil 

Respublikamızın müxtəlif dillərdə danışan, dünya arenasına çıxmağı bacaran, müxtəlif 

səviyyələrdə öz sözünü deyə bilən gənclərə böyük ehtiyacı var. Bu  məqsədlə təhsilimizdə  

aparılan dəyişikliklər, yeni təhsil proqramlarının(kurikulumların) işlənib istifadəyə 

verilməsi məsələnin həll olunmasını tənzimləməyə xidmət edən amillərdəndir. Ölkəmizdə 

dünya təhsilinə, Avropa standartlarına müvafiq hazırlanan məzmun standartları  

təhsilimizin yeniləşməsinə, beynəlxalq aləmə inteqrasiya olunmasına  müsbət zəmin 

yaradır. Bu standartların reallaşmasına xidmət edən forma və üsullar şagirdlərin müstəqil, 

yaradıcı işləməsini, təşəbbüskar olmasını, müxalif fikrə hörmətlə yanaşmaq və ünsiyyət 

bacarıqlarının, onlarda liderlik qabiliyyətinin formalaşdırmasını məqsəd kimi qarşıya 

qoyur.  

Siniflər üzrə müəyyən olunmuş məzmun standartlarının  tətbiqində təlimin təşkilinin 

forma və üsullarının  düzgün seçilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Düzgün seçilmiş forma 

və üsullar öyrənənlərin xarici dil təliminə marağını artıracaq, ünsiyyətə girməyə, fikirlərini 

sərbəst ifadə edə bilməyə zəmin yaradacaq, onlarda tərəddüd hissini, hazırcavablıqla, 

cəldliklə, çevikliklə əvəz edəcək və onlar asanlıqla xarici dildə ünsiyyət yaradacaqdır.  

Seçilən forma və üsullar müəllimləri yaradıcı axtarışa  istiqamətləndirdiyi kimi, 

öyrənənləri də yüksək fəallığa, xarici dildə fikrini ifadə etməyə, qorxu, tərəddüd, ehtiyat 

hisslərini aradan qaldırmağa və öyrəndikləri dildə danışmağa sövq edəcəkdir. 

Təlim  prosesində müxtəlif  üsulların seçilməsinin üstünlüyü ondadır ki, bu zaman 

heç kəs passiv qalmır, hamı həvəslənir, nəyi bacarırsa, deməyə səy göstərir. Bu da xarici dil 

təlimində ən vacib şərtlərdən hesab edilir. 

 Xarici dil təlimində standart dərs formaları ilə yanaşı, dərs – müzakirə, dərs – 

konfrans, dərs – tok-şou, dərs – ekskursiya, inteqrativ dərs və s. bu kimi qeyri – standart  

formalarından da istifadə edilə bilər. 

Bu  standart və qeyri-standart dərs formaları dərs-müzakirə, dərs–mətbuat konfransı, 

tok-şou, dərs – ekskursiya, inteqrativ dərslər , “Beyin fırtınası”, BİBÖ , auksion, klaster, 
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rollu oyun, dəyirmi masa, Venn diaqramı, insert, ziqzaq, karusel, akvarium, qərarlar ağacı, 

layihələrin hazırlanması, söz assosiasiyası və s.  ümumi  və tam  təhsil pilləsində də 

konsentrik prinsipə müvafiq  istifadə oluna bilər. 

                                         

Təlimin təşkili formaları 

Kooperativ təlim. Bu forma şagirdyönümlü xarakter daşıyaraq təlimin 

müvəffəqiyyətlə nəticələnməsinə xidmət edir. Təlimin bu forması kiçik və böyük 

komandalardan ibarət olub müxtəlif səviyyələri və qabiliyyətləri aşkar edir. Şagirdlər ikinci 

dilin qazanılmasında bilik və bacarıqlarını istənilən mövzu ətrafında genişləndirib birgə 

fəaliyyət əsasında həyata keçirirlər. Kooperativ təlim interaktiv təlim şəraitində, yəni 

şagirdlərin bir-birilərinə qarşılıqlı təsiri nəticəsində həyata keçirilir. Bu zaman fərdi, 

cütlərlə, qruplarla, böyük və kiçik qruplarala iş formalarından geniş istifadə edilir. Bu 

zaman müəllim hər hansı bir iş formasını seçən zaman mütləq qrup işi qaydalarını 

xatırlatmalı və qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün şagairdlərin yaradıcılığından istifadə 

etməlidir. Kooperativ dərslərdə şagirdlərin istedadları tez aşkar olunur.  

Kooperativ təlim prosesində əldə olunan nəticələr:  

Fərdlərarası inkişafa nail olmaq və öyrənmədə fəal iştirak etmək, əks-əlaqə üçün 

daha çox imkanlar qazanmaq və məzmunu daha dərin anlamaq, tapşırıqların həllində 

yüksək motivasiya yaratmaq, məzmunda aktiv və konstruktiv iştirak etmək, özü üzərində 

işləmək, qrup konfliktlərini həll etmək, qarşılıqlı təsir bacarıqlarını təkmilləşdirmək, 

öyrənmə zamanı təcrübələri ilə şagird maeağını artırmaq, şifahi kommunikasiya 

bacarıqlarını inkişaf etdirmək tələb olunur. 

Böyük və kiçik qruplarda iş.  Şagirdlər qrupda birləşir və hər hansı problemi həll 

etmək üçün birgə fəaliyyətə cəlb olunur. Praktik iş prosesində verilmiş tapşırığın fəal 

müzakirəsi təşkil edilir, onun həlli üçün fikir mübadiləsi aparılır, mühakimə yürüdülür, 

nəzəri materiallar praktik yolla mənimsənilir. Bu iş formasında şagirdlərin aşağıdakı 

bacarıqlara yiyələnməsi üçün real şərait yaranır: ünsiyyət saxlamaq, fikir mübadiləsi 

aparmaq, dostunun fikrinə hörmətlə yanaşmaq, problemləri birlikdə həll etmək, kollektiv 

fəaliyyətə uyğunlaşmaq, sağlam rəqabət aparmaq və verilən vaxtdan səmərəli istifadə 

etmək. Onlar qruplara ayrılmaqla  aralarında aşağıdakı kimi vəzifə bölgüsü aparırlar: 

1.Qrup lideri;  
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2.Məlumat toplayan;  

3.Qeydlər aparan;  

4. Vaxta nəzarət edən;  

5. Qrup işini təqdim edən. 

 Şagirdlər qrup işi aparılarakən bir-birilərinə diqqətlə qulaq asmalı, məlumat 

mübadiləsi aparmalı, məsuliyyətlə bir-birilərinə kömək etməlidirlər. 

Cütlərlə iş.  Dərs prosesində şagirdlər iki-iki işləyir, təlim tapşırıqlarının yerinə 

yetirilməsində birgə fəaliyyət göstərirlər.Bu onlara bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, 

əməkdaşlıq etməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaradır.  

Fərdi iş. Bu iş formasında müəllim şagirdlərin fərdi istedadını üzə çıxarmaq üçün 

müxtəlif vasitələrdən istifadə edir, uyğun tapşırıqlar seçir. Kollektivdə işləmək, kollektiv 

fəaliyyətə alışmaq bacarığının bünövrəsi qoyulur, şagirdlər arasında mütəşəkkil ünsiyyətin 

yaradılması və inkişafı istiqamətində iş aparılır. Müəllim fərdi iş forması seçərkən hər bir 

şagird üçün ayrı sual və ya tapşırıqlar tərtib edir. 

İnteqrativ təlim forması üzrə keçilən dərslər  iki fənn müəllimi tərəfindən idarə 

edilir. Mövzu  hər iki fənn üçün ortaq olur. Dərs növbə ilə gah bir, gah da digər fənn 

müəllimi tərəfindən aparılır. Xarici dil dərslərini biologiya, musiqi, ana dili dərsləri ilə 

inteqrativ aparmaq mümkündür. Xarici dil dərslərində tətbiq edilən təlim üsulları 

şagirdlərin kommunikativ nitq bacarıqlarının, onların tənqidi təfəkkürünün inkişafına 

yönəldilir.                            

Ümumiyyətlə, müasir dünya təcrübəsini özündə əks etdirən yeni fənn 

kurikulumlarında, o cümlədən xarici dil kurikulumlarında müəyyən edilmiş təlim 

nəticələrinin, məzmun standartlarının reallaşması interaktiv metodların, çevik üsulların 

tətbiqi olmadan mümkün deyildir. Yeni  məzmunun tələb etdiyi təlim metodları müəllim və 

şagird fəaliyyətinin mahiyyətini də dəyişir: müəllim, daha çox, istiqamət verən, 

tənzimləyən, şagird isə axtaran, tədqiqat aparan, öyrənmək üçün əməkdaşlıq edən rolunda 

çıxış edir. Məhz belə yanaşma nəticəsində sinifdə demokratik mühit, müəllim – şagird 

münasibətləri, pedaqoji əməkdaşlıq yaranır. Şagird təhsil prosesinin subyektinə çevrilir. 

Təlimin təşkilinin digər formaları 
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Təlimdə dərslərlə yanaşı, digər formalardan da istifadə olunur. Belə formalara 

seminar məşğələləri, praktikumlar, təlim ekskursiyaları, fakültativ məşğələlər, əlavə 

məşğələlər, məsləhətlər, ev tapşırıqları, təlimin sinifdənxaric formaları daxildir. Bütün bu 

formalar təlimin əsas forması olan dərslə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirilir.  

Seminar məşğələlər məktəbin yuxarı siniflərində tətbiq olunur. Şagirdlər verilmiş 

mövzu üzərində müstəqil çalışır, esse yazır, konfranslar üçün məruzə və raport hazırlayıb 

yoldaşları qarşısında çıxış edirlər. Seminar disput (mübahisə) formasında da keçirilə bilər. 

Seminar məşğələsi bir neçə mərhələdə keçirilir: hazırlıq, müəllimin giriş sözü, çıxışlar, 

müzakirələr, yekun, qiymətləndirmə.  Seminar məşğələləri şagirdləri müstəqil işə cəlb 

etmək, onlarda özünütəhsil bacarıqları aşılamaq baxımından əhəmiyyətlidir.  

Praktikumlar şagirdlərin müstəqil işinə əsaslanan formalardır. Belə dərslər 

kompyuterin köməyi ilə keçirilən elektron dərslərdir. Bu dərslər həm fərdi, həm də cütlərlə 

aparıla bilər. Müəllim şagirdlərə burada hər hansı mövzuya aid praktiki iş tapşırır: müxtəlif 

mənbələr tapmaq, sosial şəbəkələrdən istifadə etmək, animasiyalar yaratmaq və simvollar 

seçmək. Praktikumlar bəzən istehsal sahələrində də aparıla bilər; şagirdlər xarici dildə 

müxtəlif müraciətlər edər, sosial və iqtisadi davranışlar sahəsində bacarıqlar nümayiş 

etdirər. 

Təlim ekskursiyaları sinfin bütün şagird heyəti ilə təbii şəraitdə keçirilən 

məşğələlərdir. Belə dərsləri könüllülük şəraitində keçilən tərbiyəvi xarakterli 

ekskursiyalardan fərqləndirmək lazımdır. Təlim ekskursiyaları təhsil proqramlarında öz 

əksini tapır: müəllim hansı mövzularda ekskursiya təşkil edəcəyini proqram əsasında 

müəyyənləşdirir. Yerindən asılı olaraq müxtəlif sahələrdə təlim ekskursiyalarını: təbiət, 

tarix (tarixi yerlərə), incəsənət (muzey və sərgilərə), istehsalat ekskursiyaları təşkil edir.  

Fakültativ məşğələlər könüllülük əsasında aparılan məşğələlərdir. Bu məşğələlər 

məktəbin orta və yuxarı siniflərində xüsusi proqramla keçilir. Fakültativ məşğələlərdə 

müstəqil yaradıcı işlərə, tədqiqatçılıq işinə geniş yer verilməli, şagirdlərin fərdi maraq və 

qabiliyyətlərinin inkişafına şərait yaradılmalıdır. 

Məsləhətlər şagirdlərin çətinlik çəkdikləri mövzular üzrə aparılan təlim formalarıdır. 

Onlar fərdi və qrup şəklində keçirilə bilər. Bəzi məktəblərdə məsləhətlər il boyu xüsusi 

cədvəl üzrə (müəyyən günlərdə və saatlarda) aparılır. 
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Ev tapşırıqları təlimin fərdi təşkili formasıdır. Onlar müxtəlif vəzifələri yerinə 

yetirir: dərsdə keçilən materialları möhkəmlətmək, dərinləşdirmək, nəzəri biliyi tətbiq 

etmək, növbəti mövzunu mənimsəməyə hazırlaşmaq və s. 

 fəndən və mövzudan asılı olaraq ev tapşırıqları şifahi, yazılı, əməli xarakterdə ola 

bilər; 

 ev tapşırıqları bir sıra tələblərə uyğun olmalıdır; 

 tapşırığın məqsədi və icra qaydası şagirdlərə aydın olmalıdır; 

 tapşırıqlar məzmunca rəngarəng olmalıdır;  

 ev tapşırıqları mümkün qədər yaradıcı xarakter daşımalıdır; 

 tapşırıqların icrası müntəzəm yoxlanımalıdır. 

Təlimin sinifdənxaric iş formaları dərslərdə öyrənilən bilikləri genişləndirmək, 

təlimə maraq oyatmaq, fərdi meyl və qabiliyyətləri inkişaf etdirmək məqsədi güdür. 

Sinifdənxaric işlər bir neçə növdə olur:  

1) kollektiv işlər (onlayn layihələri, fənn olimpiadaları, təlim konfransları, şən 

hazırcavabların yarışı, təlimi xidmət layihələri,  müsabiqə və baxışlar, elmi mövzuda söhbət 

və məruzələr, intellektual oyunlar və b.);  

2) fərdi işlər (mütaliə, fərdi tapşırıqların icrası, əyani vəsait hazırlamaq, məruzə etmək, 

referat yazmaq və s.).  

Təlimin sinifdənxaric formalarını dərslərlə əlaqələndirmək, onların emosional təsirini 

artırmaq vacib şərtdir. 

 

Təlimin təşkilinin metod və üsulları 

Müəllim seçdiyi standart və ona uyğun məzmun xəttinə əsasən təyin etdiyi 

məqsədlərə çatmaq üçün mövzuya uyğun metod və üsulları təyin edir. Dərsin ilk 

mərhələsində motivasiya xarakterli ən çox işlənən sinif qızdırıcılarıdır ki, bunlara bəzən 

“buzqıranlar” deyirlər. 

“Buzqıranlar”. Müəllim bu metoddan sinfi tez ələ almaq, fəallaşdırmaq və gərginliyi 

aradan götürmək, yeni dil mühiti yaratmaq üçün istifadə edir. “Buzqıranalar”a fiziki 

hərəkətlərlə oyunlar, iştirakçıların bir-biri ilə tanışlığı, dairədə zarafatlar, komplimentlər 

daxildir. Bu metoddan istifadə yorğunluğu, dərs prosesindəki mənfi enerjini azaldır. 
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Situasiyadan asılı olaraq onu “ Məndən sonra təkrar et”, “Mən elə insanlara heyranam 

ki...”, “mən kiməm”, “Salamlama”, “Tanışlıq”, “Adlar və xarakterlər” və s. adlandırmaq 

olar. Məsələn, “Adlar və xarakterlər” - dən istifadə zamanı   iştirakçılar öz adlarının baş 

hərfi ilə başlayan sifətdən istifadə edərək  özlərini təqdim edirlər: “Ağıllı Ayaz”, “Peşəkar 

Pərviz” və  s.  

Bu strategiya şagirdlərin bir-birinə hörmət və inamını inkişaf etdirir, sağlam ünsiyyət 

və dəstəkverici şərait yaradır. Bu mərhələdə şagirdlər ən çox dinləyib-anlama və danışıq 

vərdişləri qazanırlar.    

“Əqli hücum”. Bəzən “Beyin fırtınası” kimi də adlandırılan  bu üsulun üstünlüyü 

ondadır ki, burada təcili sürətdə ümumi məqsədlə  bağlı müxtəlif ideyalar yaradılır, əsasən, 

dərsin motivasiya mərhələsində tətbiq olunur. Bu zaman cavablar bir-birini təkrar 

etməməlidir. Bu metod  istifadə etməklə şagirdlərdən verilən mövzu ətrafında ideyalar tez 

bir zamanda toplanır, siyahıya alınır və ya “Əqli Xəritə”, “Hörümçək Toru”, “Salxım”, 

“Balıq sümüyü” üzərində göstərilir. Təkliflər toplanarkən müzakirə və tənqidlər istisna 

edilir. Bu fəaliyyət növü 5-10 dəqiqə çəkir. Məsələn, “Ətraf aləm nədir?”, “Sağlamlıq nə 

deməkdir?” “İdman nə üçün lazımdır?”, “Məktəb sənə necə kömək edir?” və s.  

Bu metodun tətbiqi zamanı müəllim şagirdlərin qabiliyyətlərini fərqləndirir, onların 

verilən mövzu ətrafında nə düşündüklərini, nə dərəcədə məlumatlı olduqlarının üzə çıxarır. 

Bu metod  şagirdlərdə dinləyib-anlama və danışıq vərdişləri yaradır. Şagirdlər “bəli”, 

“xeyr” cavablarından uzaqlaşmalı, dili geniş aspektdə işlətməlidirlər. Yadda saxlamaq 

lazımdır ki, bu metoddan istifadə edərkən müəllim razılaşmalıdır ki, səhv fikir yoxdur, 

müxtəlif fikir var. Bu üsulun tətbiqi ilə şagirdlər tədqiqat aparmaq yollarını öyrənir və 

axtarışlar aparır, müstəqil düşünmə qabiliyyətlərini nümayiş etdirirlər. Bu onların tənqidi 

təfəkkürlərinin inkişafına müsbət  təsir göstərir. 

Məsələn, şagirdlər konkret mövzu və ya problem haqqında ilk ideyalarını səsləndirir 

və onları qeyd edirlər. Burada əsas məqsəd şagirdlərin mümkün qədər çox fikir 

söyləməsinə nail olmaqdır. Fikirlər qeyd olunduqdan sonra onlar qruplarda təhlil və təsnif 

edilir, seçilmiş ideyaların müzakirəsi aparılır. 

Dinləyib-anlama üzrə  

Dinləyib-anlama bacarıqları avtomatik inkişaf etdirilməlidir. Necə olur olsun, 

dinləyb-anlama komunikativ prosesin ən mühüm aspekti olaraq praktikada tətbiq olunmağa 
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ehtiyacı vardır. Dinləyib-anlama fəaliyyəti zamanı müxtəlif  produktiv vərdişlər qazanılır. 

Dinləyib-anlamanın müxtəlif tiplərindən asılı olaraq metod və üsullar da müxtəlif olur. 

Spesifik dinləmə  zamanı şagirdlər cavabını bilmək istədikləri məlumat haqqında 

spesifik suallar verirlər.  “Sual-cavab”, “Səhvi tap”, “Məndən sonra de”, “İnformasiya 

boşluqları”, “Fərqi tap”və s. 

İntensiv dinləmə odur ki, şagirdlər müəyyən məlumat əldə etmək üçün hansısa bir 

mühazirəyə qulaq asırlar və ya müəllim tərəfindən səsləndirilmiş hekayəni dinləyirlər.  

Ekstensiv dinləmə zamanı isə şagirdlər disk, CD üzərində olan çalışmalara, musiqi 

parçalarına və ya radioda hər hansı bir hekayəyə qulaq asırlar.   

Şagirdlərin verilən qaydaları, elanları, filmləri, sualların cavablarını başa düşməyə 

ehtiyacları vardır. Effektli dinləyib-anlama tədris prosesində  düzgün canlı tələffüz və 

intonasiyaya əsaslanır. Bunun üçün disk, CD çalışmaları bu vərdişin qazanılmasında 

mühüm rol oynayır, onlar bu üsulla yazılı, şifahi tapşırıqları cəld yerinə yetirməyi 

öyrənirlər. Dinləmənin mahiyyəti odur ki, müəllim hər hansı bir situasiyanın əsas ideyasını 

öyrənmək istəyir. Bu zaman aşağıdakı texnologiyalardan istifadə olunması faydalı hesab 

edilir: 

 İnformasiya boşluqları 

 Fiziki hərəkətə çağırış 

 Məndən sonra de 

 Səhvimi düzəlt  

 Şəkilli imla 

 Musiqili imla 

 Yarımçıq hekayə 

 Təsvir et və şəklini çək  

 Zəncirli hekayə   

 Səhvlərlə hekayə 

 Auksion 

  İnformasiya boşluqları  eyni mətnin və ya məlumatın  iki ayrı- ayrı vərəqdə 

müəyyən boşluqlarla verilməsidir. Bu üsulun tətbiqi zamanı iki şagird iştirak edir və bir 

şagirdin vərəqində verilməyən məlimat digər şagirdin vərəqində verilir. Bunun üçün mətni 
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hər iki şagird diqqətlə dinləyəməli, fikirləri izləməli və ardıcıl oxumalıdırlar. Bu metodun 

tətbiqi nəticəsində əməkdaşlıq və bir-birini gözləmək tələb olunur. 

 Məndən sonra de  metodu ilə müəllim istənilən bir mətni qısa şəkildə söyləyir və 

bitdikdən sonra şagirdlər mətni yadda saxladıqları kimi şərh edirlər. Bunun üçün şagirdlər 

mətni diqqətlə dinləməli və məlumatı anlamalıdırlar. 

 Səhvimi düzəlt  ən uğurlu dinləyib-anlama metodlarından biridir. Müəllim və ya hər 

hansı bir şagird mətni bir-iki dəfə oxuyur, şagirdlərin diqqətini sual-cavab və mətnə uyğun 

şəkillərlə yoxlayır. Sonra qəsdən mətni səhvlərlə deyir, diqqətlə qulaq asan şagirdlər 

səhvləri düzəldir. 

 Şəkilli imla  bu metod xarici dilin vizual vasitələrlə mənimsənilməsində çox böyük 

rol oynayır və şagirdlərin düşüncə, məntiqi təfəkkürünü möhkəmləndirir. Müəllim mətni 

oxuduqdan sonra ona aid şəkilləri qarışıq formada lövhəyə düzür, diqqətlə dinləyən 

şagirdlər şəkilləri hadisələri baş verməsi ardıcıllığı ilə sıraya düzür. 

Musiqili imla  istənilən bir musiqi parçasını səsləndirir və şagirdlər dinləyərək yadda 

qalan şəkildə onu təkrar edir və ya verilmiş vərəqlərdə yazırlar. Şagirdlərin musiqi 

parçasının sözlərini tam mənimsəyənə qədər bu fəaliyyət  bir neçə dəfə təkrar edilir. 

Yarımçıq hekayə  müəllim mətni oxuduqdan sonra yarımçıq hekayəni şagirdlərə iş 

vərəqlərində paylayır və ikinci mərhələdə şagirdlər mətni yadda saxladıqları kimi 

tamamlayırlar. Qrupların təqdimatında düzgün cavablar uzlaşdırılır və ən yaxşı 

tamamlanmış mətni təqdim edən qrup oyunun qalibi olur. Bu metodla şagirdlər çoxlu yeni 

söz öyrənirlər. 

Təsvir et və şəklini çək   bu üsul ilə müəllim mətni asta şəkildə oxuyur və şagirdlər 

diqqətlə dinləyərək mətni verilmiş ağ vərəqlərdə təsvir edirlər, ən yaxşı cavablar təqdim 

edilir və düzgün şəkilli mətn çəkən qrup oyunun  qalibi olur. 

Kim çox səhv tapar?  üsulu ilə müəllim hansısa məşhur bir hekayəni götürüb 

şagirdlərlə birgə oxuyur. Hər hansı bir şagird  hekayəni bildiyi kimi söyləyir və digər kiçik 

qruplar onun etdiyi səhvləri sayır. Hansı qrup çox səhv tapsa, o qrup oyunun qalibi hesab 

edilir. Bu üsul nəticəsində şagirdlər izah, şərh, təsvir və illüstrasiya etməyi, fikir söyləməyi 

öyrənirlər. 

Zəncirli hekayə   bu üsul vasitəsilə şagirdlər bir sıraya düzülərək hər hansı bir mövzu 

ətrafında ardıcıl hekayə qururlar: 1-ci şagird iki söz, 2-ci şagird 3 söz, 4-cü şagird 4 söz və 
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belə davam edərək cümlələr qurur və hekayəni tamamlayırlar. Bunun uğurla başa çatması 

üçün şagirdlər bir-birlərini diqqətlə dinləməlidirlər ki, mətni mənaca ardıcıl və düzgün 

tamamlasınlar. 

Auksion üsulundan əşya və hadisələrin xüsusiyyətlərini öyrənməklə dinləyib- 

anlama bacarıqlarının inkişafı üçün istifadə olunur. Bu üsul, əsasən, təlimin ilk 

mərhələsində tətbiq edilir. Məsələn, müəllim əşya və ya hadisəni təqdim edir, hamı növbə 

ilə onun xüsusiyyətləri barədə fikir söyləyir.  Fikir söyləmək üçün 2-yə qədər sayılır. Əgər 

2-dən sonra şagirdlər tərəfindən heç bir xüsusiyyət deyilmirsə, əşya “satılmış” hesab 

olunur. Bu üsuldan dərsin motivasiya və nəticələrin çıxarılması mərhələsində daha səmərəli 

istifadə oluna bilər. 

Fiziki hərəkətlə çağırış. Bu, dinləyib-anlama və danışıq fəaliyyətinin ən uğurlu 

üsullarından biridir. Əvvəlcə, müəllim mətni oxuyaraq məzmunu hərəkətlərlə nümayiş 

etdirir. Sonra şagirdlərə komanda verilir ki, bu hərəkətləri mətni oxuyarkən yerinə 

yetirsinlər. İkinci mərhələdə şagirdlər iki qrupa bölünür və birinci qrup mətni oxuyaraq 

ikinci qrupa məzmunu hərəkətlərlə göstərmək barədə komanda verir və ya əksinə, ikinci 

qrup hərəkətləri nümayiş etdirir, birinci qrup hərəkətləri adlandırır və ifadə edir. Bu üsul 

yaddaşın möhkəmlənməsinə kömək edir və fiziki tərbiyə fənninə inteqrasiya olunaraq 

şagirdlərin mövzunu bütöv şəkildə mənimsəməsinə xidmət göstərir.                        

 Danışma  fəaliyyəti 

Danışma fəaliyyəti vərdişləri  xarici dildə kommunikasiya yaradaraq axıcı, bəsit və 

uyğunluğu ilə şagirdlərə sərbəst düşüncə və güc verir. Düzgün, səliqəli danışıq dilində 

şagirdlər lüğət və qrammatikanı düzgün işlətməli, qarşılıqlı düzgün əlaqə yaratmalı, dəqiq 

vaxt müəyyənləşdirməlidirlər. Axıcı danışıq isə əksinə, heç bir vaxt qoymadan, qrammatik 

və lüğət düzgünlüyünə əsaslanmayan, sürətli danışıq dilidir. Bu gün hər bir müəllim 

şagirdlərdə əvvəlcə səliqəli, düzgün, sonra axıcı danışıq vərdişlərini aşılamalıdır. Burada 

fəaliyyət növü və şagirdin səviyyəsi də nəzərə alınmalıdır.  

Danışma fəaliyyəti ilə bağlı texnologiyalar aşağıdakılardır: 

“Cütlükdə düşün və paylaş”, “Daxildə və xaricdə” , “Ziqzaq”, “Rollu oyun”, 

“Söhbət kartları”, “Müsahibə”, “Müzakirə”, “Mətbuat“, “Debat“, “Dialoq“, “Şəkillərin 

təsviri“, “İnformasiya boşluqları“, “Dəyirmi masa“, “Dairəvi söhbət “ və s. Xarici dil 

təlimində standart dərs formaları ilə yanaşı, dərs – müzakirə, dərs – konfrans, dərs – tok-
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şou, dərs – ekskursiya, inteqrativ dərs və s. kimi aşağıdakı qeyri-standart  formalardan 

səmərəli istifadə edilə bilər: 

 Şəkillərlə suallar və komanda  

 Şəkilli hekayə  

 Səhvimi tap  

 Müzakirədə olan obyektlərin rəsmini çəkmək  

 Söz assossasiyaları 

 Cümlələri şəkillərlə uzlaşdırmaq 

 Obyektləri şəkillərdə seçmək  

 Rollu oyun    

 Fərqi tap 

 Şifahi təsvirdən obyektlərin adlarını tapmaq  

 Tap görüm kim …   

 Bitməmiş hekayə  

 Problem vərəqlər   

 Müsahibə  

 Debat  

 Şifahi təqdimatlar  

 Mətnlərdə problemin həlli          

Müzakirə  öyrənilən dil materiallarının düzgün tətbiq edilməsinə real şərait yaradır. 

Müzakirənin səmərəli olmasında əsas şərt iştirakçıların hamısının müzakirədə fəal iştirakı, 

məsələyə maraq göstərməsidir. Burada  mövzu seçimi mühüm məsələdir. O, aktual olmalı 

və müzakirə doğurmalıdır. Müzakirə formasının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu prosesdə 

şagirdlərdə dialoq aparma, ünsiyyət qurma bacarıqları inkişaf edir, müəllim-şagird 

münasibətləri əməkdaşlıq xarakteri alır, sinifdə demokratik mühit formalaşır. Şagirdlərə öz 

fikir və mülahizələrini xarici dildə ifadə etmək üçün əlverişli şərait yaranır.  

Müzakirə, əsasən, hər hansı bir bölmə yekunlaşdırıldıqdan sonra aparılır. Müzakirə 

zamanı şagirdlərin bilik səviyyəsi və lüğət ehtiyatı nəzərə alınmalıdır.  

Dərs–mətbuat konfransı tipli dərslərin keçirilməsində məqsəd şagirdlərin nitqini, 

sual vermək, mülahizə yürütmək, fikir mübadiləsi aparmaq bacarıqlarını inkişaf etdirmək, 
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onların dünyagörüşlərini genişləndirməkdir. Bu  dərslərdə şagirdlərin bir qismi jurnalist, 

digərləri isə qonaq kimi iştirak edirlər. Müəllim proses ərzində şagirdlərin fəaliyyətini 

müşahidə edir və dərsin sonunda onları qiymətləndirir.  

Tok-şou formalı dərslər şagirdlərin nitq, müstəqil və yaradıcı işləmək bacarıqlarının 

inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Əvvəlcədən sinifdə hazırlıq işləri aparılır, 

mövzu elan edilir. Şagirdlərdən bir neçəsi mövzu ilə bağlı müəyyən araşdırmalar aparmış 

“alimlər” kimi çıxış edərək problemlərə aid fikirlərini əsaslandırırlar. Sonra “alimlərin” 

nitqlərində işlətdikləri sözlərin mənaları üzərində iş aparılır, şagirdlərlə birlikdə problemin 

həlli yolları araşdırılır və ümumi nəticələr çıxarılır. Bu prosesdə müəllim, əsasən, 

istiqamətverici rolda çıxış edir. 

Dərs–ekskursiya belə dərslərdə şagirdlər öyrəndiklərini təkrar edir, sadə 

ümumiləşdirmələr aparırlar. Diqqət mərkəzində, onların nitq bacarıqlarının inkişafı 

dayanır. Proses  isə belə aparılır: müəllim mövzunu elan edir, ayrı-ayrı şagirdlər gələn 

“qonaqlara”  öz məktəblərini, şəhərlərini təqdim edir, digər şagirdlər isə yeri gəldikcə 

əlavələr edirlər. Müəllim şagirdləri müşahidə edir və qiymətləndirir. 

 Klaster üsulundan hər dərsin əvvəlində şagirdlərin mövzu ilə bağlı hansı sözləri 

bildiklərini, həm də dərsin sonunda onların hansı yeni sözləri öyrəndiklərini aşkara 

çıxarmaq məqsədilə istifadə edilir. Bu üsulun tətbiqi şagirdləri mövzu haqqında açıq və 

sərbəst düşünməyə, verilmiş əsas anlayışa aid söz assosiasiyalarını tapmağa, onların lüğət 

ehtiyatının  zənginləşməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. 

 Rollu oyun yeni problemə müxtəlif yanaşmaları əks etdirir. İştirakçılar  cəmiyyətin 

müxtəlif üzvlərinin timsalında konkret bir problemi öz mövqelərindən qiymətləndirirlər. Bu 

üsulun tətbiqində əsas məqsəd şagirdlərin rəy söyləmək və fikirlərini əsaslandırmaq, 

tənqidi təfəkkürlərini inkişaf etdirmək, əməkdaşlıq etmək, digərlərinin fikrinə münasibət 

bəsləmək bacarıqlarının formalaşdırılmasıdır. Şagirdlərin bu oyunlardan əldə etdiyi başlıca 

keyfiyyət – emosional təəssüratdır. Emosional təəssürat dərsin gedişində informasiyanın, 

problemin səmərəli qavranılması üçün əsas rol oynayır. 

Dəyirmi masa  üsulundan şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün 

istifadə olunur. Sinif daxilində bölünən hər qrupa 1 cümlə paylanır və həmin cümlələr 

qrupun digər üzvləri tərəfindən inkişaf etdirilir  və nəticədə qrupların sayı qədər kiçik 

mətnlər alınır. Sonra bu mətnlər dinlənilir, müzakirə edilir və qiymətləndirilir. 
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Dairəvi söhbət zamanı şagirdlər öz təcrübələrindən, hadisələrə münasibətlərindən və 

real həyatda gördükləri gerçəkliklər haqqında danışırlar.  

Tok-şou formalı dərslər şagirdlərin nitq, müstəqil və yaradıcı işləmək bacarıqlarının 

inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Əvvəlcədən sinifdə hazırlıq işləri aparılır, 

mövzu elan edilir. Şagirdlərdən bir neçəsi mövzu ilə bağlı müəyyən araşdırmalar aparmış 

“alimlər” kimi çıxış edərək problemlərə aid fikirlərini əsaslandırırlar. Sonra “alimlərin” 

nitqlərində işlətdikləri sözlərin mənaları üzərində iş aparılır, şagirdlərlə birlikdə problemin 

həlli yolları araşdırılır və ümumi nəticələr çıxarılır. Bu prosesdə müəllim, əsasən, 

istiqamətverici rolda çıxış edir.   

Debat iki əks möqedə duran və çapraz suallar ətrafında hər bir tərəfin öz mühakiməsi 

və özünü müdafiə etməsindən ibarətdir. Məsələn, Mən o vaxt şənlənirəm ki,  Mən o vaxt 

yoruluram ki, ...,  Mən o insanları sevirəm ki , və s. 

Tap gör kim. oyunu diskusiya xarakterli üsuldur. Bu oyun vasitəsilə şagirdlər sinifdə 

üzərində Tap gör kim  şəhərdə anadan olub, rəqs etməyi xoşlayır, yaxşı piano çalır, və s. 

yazılmış vərəqi götürüb bir-birilərindən soruşub çoxlu ad yazırlar və sonda 

ümumiləşdirərək ayrı-ayrı fərdlərin müxtəlif fəaliyyətlərini səsləndirirlər.  

Kateqoriyalar oyununda şagirdlər axıcı nitqə və geniş lüğətə yiyələnirlər. Şagirdlərə 

müxtəlif mövzular (uçan əşyalar, yaşıl əşyalar və s.) təqdim olunur bu mövzulara aid 

fikirlər söyləmək tələb edilir. Şagirdlər müxtəlif kateqoriyaları ifadə edən bu mövzular 

ətrafında fikirlərini söyləyir, münasibətlərini bildirirlər. 

Fərqi tap şəkil üzrə söhbətdir. Bu üsulla iki şagird ayrı-ayrı vərəqlərdə olan 

şəkillərdəki fərqi söyləyir və çoxlu söz öyrənir. 

Qeybət üsulunda şagirdlər bir-birinin qulaqlarına hansısa bir qeybəti söyləyirlər. 

Sonda söyləyən əvvəl söyləyənin dediyini düz söyləyirsə, oyunun qalibi olur. Bu oyun 

zəncirvari şəkildə davam edir və s.  

 Oxu üzrə  

Oxu nitq fəaliyyətinin növlərindən biridir. Oxu zamanı şagirdlər bilik qazanmaq 

həyatı öyrənmək, asudə vaxtını səmərəli keçirmək üçün onun imkanlarından istifadə 

edirlər. Sinifdə oxu məlumatverici xarakterdə olmalı, açar sözlər tapılmalı,  şagird əsas 

ideyanı başa düşərək oxumalı və mənanı anlamalıdır. Oxu prosesində qarışıq hekayə, 

səhv-düz cavablar, bəli-xeyr cavablar, başlıq seçmək, cümləni tamamlamaq, xüsusi 
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suallar vermək, sinonim və ya antonimi tapmaq, səhv fikirləri tapmaq və s. kimi 

texnologiyalardan istifadə olunur. 

Venn diaqramı üsulu əşya və hadisələrin müqayisəsində, onların fərqli və oxşar 

cəhətlərinin  diaqramlaşdırılmasinda istifadə olunur. 

İnsert  (interaktiv qeydetmə sistemi) üsulu şagirdlərin tənqidi təfəkkürünün, oxu 

bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş bir texnologiyadır. 

Xarici dil dərslərində informasiya xarakterli mətnlərin oxunması və oradakı zəruri 

informasiyanın seçilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Oxu prosesində şagirdlər hər abzası 

aşağıdakı kimi işarələyir: 

 məlumat başa düşülmür – (?) 

 bildiyim məlumat – (√) 

 yeni məlumat – (+) 

 əvvəlkiləri inkar edən məlumat – (-) 

Bu yolla bütün siniflə ümumiləşdirmələr aparılır, hansı məlumatın şagirdlərə nə 

dərəcədə aydın olmadığı, onların hansı məlumatı bilmədikləri müəyyənləşdirilir və izahat 

işləri aparılır. 

 Kəsiklərlə oxu prosesində müəllim verilmiş mətni kağız üzərində  kiçik hissələrə 

bölür və şagirdlər arasında paylaşdırır, hər kəs öz kəsiyində olan məlumatı bir neçə şagird 

arasında bölür və eyni zamanda dostlarının kəsiyində olan məlumatları da öyrənir. Bu 

üsulla şagirdlər mətni qısa müddət ərzində əməkdaşlıq şəraitində mənimsəyirlər.     

Qarışıq cümlələr üsulundan istifadə zamanı mətndəki cümlələr qarışıq formada 

verilir və şagirdlər qruplarda birgə fəaliyyət nəticəsində mətndən götürülmüş qarışdırılmış 

abzas və ya cümlələri baş verən hadisələrin məntiqi ardıcıllığına uyğun sıraya düzürlər. 

Əks mənada oxu üsulu ilə iş şagirdlərin tənqidi və məntiqi təfəkkürlərini gücləndirir, 

mətndə verilmiş bütün cümlə üzvlərini əksinə qoyub oxuyurlar. Məsələn: “Qoca qadın 

balaca itini parka gəzməyə apardı”.  Əks məna: “Gənc oğlan böyük pişiyi ilə birlikdə evdə 

qaldı”.  Bu metodla şagirdlər həmçinin zəngin lüğət ehtiyatına malik olur və məntiqi 

tamamlama qabiliyyəti qazanırlar.  

Cümləni tap üsulunda müəllim mətni oxuyarkən şagirdlər aşağıdakı tələblərə uyğun 

fəaliyyət göstərir və müvafiq tapşırığı yerinə yetirirlər 
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 a) ən gözəl cümləni seç; b) ən maraqlı fikri müəyyənləşdir; c) təəccüblü fikir ifadə 

edən cümləni seç; d) mətndəki əsas ideyanı ifadə edən cümləni tap; e) anlamadığın  

cümləni göstər; f) rast gəldiyin fakt və hadisələri xatırladan cümləni göstər; g) razılaşdığın 

və ya razılaşmadığın fikirləri ifadə edən cümləni göstər. 

BİBÖ (KWL ) bu üsuldan yeni bilik öyrədən, ümumiləşdirici və yekunlaşdırıcı dərs 

tiplərində şagirdlərin oxu, dinləyib-anlama və sual qurma bacarıqlarının formalaşdırılması 

üçün daha çox istifadə edilir. Əsas məqsəd qazanılmış bilik və təcrübə ilə yeni biliklər 

arasında əlaqə yaratmaqdır. Bu zaman həm qrup, həm də cütlərlə işləmək mümkün olur. 

 Yazı üzrə  

Yazı  daha ciddi və dilin qanunlarına tabe olan bir fəaliyyət növü kimi başa düşülür. 

Şagirdlər yazı vasitəsilə öz fikirlərini daha geniş ifadə edirlər, qrammatik modellərdən və 

birləşmələrdən istifadə edərək eşitdiklərini düzgün yazırlar. Sərbəstliyi, plan tərtib etməyi, 

yeni proyektlər qurmağı, müxtəlif yazı nümunələrini tərtib etmək bacarığını əldə edirlər. 

Orta məktəbdə yazı fəaliyyəti texnologiyaları bunlardır:  

 Təsviri  yazılar 

 Hekayə, nağıl və şəkil üzrə yazılar    

 Analitik yazılar 

 Arqumentli yazı 

 Layihə yazıları 

 Məktublar  

 Məruzələr 

 Əməli yazılar 

Təsviri yazılarda şagirdlər təbiət, bu və ya digər həyat hadisələrini özünəməxsus  

tərzdə təsvir edir, bu zaman öyrəndiyi yeni söz və ifadələrdən, cümlə modellərindən 

istifadə edir. Fikirlərini obrazlı ifadələrdən istifadə etməklə yazır. 

 Hekayə, nağıl və şəkil üzrə yazılar   buraya macəra, nağıllar, fantaziya, tarixi 

hadisələr, sirli hekayələr, elmi xəbərlər aiddir. Şagirdlər filmə tamaşa edib, yaxud başlarına 

gələn macəra haqqında öz fikirlərini yazırlar. 

Analitik yazılar bunlar ilkin və orta səviyyəli yazı bacarıqları əsasında mətndə səbəb 

və onun nəticələri, müqayisə və ziddiyyəti, əsas ideya və kiçik detallar haqqında olan 

yazılardır. Belə yazılarda şagirdlər özünün təhlil xarakterli fikirlərini müxtəlif formalarda 
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(beyin xəritəsi-“Mind Map”, qrafik cədvəllər-“Graphic organiser”, diaqramlar- “Diagrams” 

) ümumiləşdirməklə ifadə edirlər.  

Arqumentli yazı hər hansı bir müəllifin fikrindən, statistik məlumatdan, sitatlardan 

istifadə olunmaqla hazırlanmış yazıdır. Belə yazılarda görkəmli şəxslərin kəlamlarından, 

sitatlardan istifadə edilir. 

  Yaradıcı yazı  strategiyalarını həyata keçirmək üçün müxtəlif texnologiyalar işlədilir:  

 Üç əlaqəsiz əşya  

 Səhvlərlə yazı 

 Şagirdən-şagirdə ötürülən yazı 

 Qrupdan-qrupa ötürülən yazı  

 Banan imlası 

 Sənin dediyin barədə mən nə düşünürəm 

 Şəkli yada sal  

 Arqument yazı 

Üç əlaqəsiz əşya - üsulu ilə şagirdlər əlaqəsi olmayan üç əşyanın adını lövhədə yazır 

və onları bir hekayədə əlaqələndirirlər. Qruplar bir-birlərinə öz yazdıqlarını oxuyur və 

səhvlərini düzəldirlər. Bu strategiyalar şagirdlərdə düşüncə, qavrama, yaradıcılıq, 

əlaqələndirmə, müqayisə etmə kimi bacarıqların formalaşmasına imkan yaradır.  

Səhvlərlə yazı qrammatik bazanı möhkəmləndirən yazı texnologiyalarındandır. Bu 

üsulda şagirdlər hər hansı bir mətndə verilmiş səhvləri düzəldərək qrammatik biliklərini 

yada salır və yazı bacarıqlarını inkişaf etdirirlər.  

Cümlə tamamlama  texnologiyası ilə şagirdlərin həm mətn haqqında sərbəst tənqidi 

təfəkkürü, həm də ətrafdakılar haqqında düşüncələri əks olunur. 

 Mən indi hiss edirəm ki, ...  

 Mənim ən qəmli günlərim ...  

 Mən dərsdən sonra ....xoşlayıram.  

 Mən arzu edirəm ki, ... 

 Mənim ... ehtiyacım var. 

 Ən vacib şey odur ki, ... 

 Mən o vaxt şənlənirəım ki, ... 
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Şəkli yada sal yazı texnologiyası istifadə zamanı müəllim mövzu üzrə hər hansı bir 

şəkli 1-2 dəfə ani nümayiş etdirir və şagirdlər şəkildə gördüklərini yazırlar. Bəzən müəllim 

mövuya aid müxtəlif obyektləri bir yerə toplayır, şagirdlər gördüklərindən yadda qalan 

obyektləri xatırlayaraq onun haqqında yazırlar. 

Xarakterlər xəritəsi (Characterising map) texnologiyasından istifadə zamanı 

şagirdlər mətn haqqında bildiklərini diaqramlar üzərində yazırlar. 

 

 

   2. 3. Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr 

 

Xarici dil təlimində planlaşdırmanın iki növündən (illik, gündəlik) istifadə edilir. 

İllik planlaşdırma perspektiv xarakter daşıyır, planlaşdırma müəllim tərəfindən tədris ilinin 

əvvəlində hazırlanır. Gündəlik planlaşdırma  cari xarakter daşıyır və müəllimin gündəlik 

dərslərinin mahiyyətini və məzmunun əks etdirir.     

Tematik planlaşdırma aparılarkən ilk növbədə reallaşdırılacaq məzmun standartları 

seçilir və ona uyğun təlim məqsədləri, tematika müəyyənləşdirilir. Bu zaman müəllimin 

gözlənilən nəticələrə çatmaq üçün müəyyənləşdirdiyi məqsəd və mövzular onun potensial 

imkanına və sinfinin səviyyəsinə uyğun hazırlanır.  

Xarici dil dərs planlarının xüsusiyyyətləri  

Dərsin səmərəli təşkili və uğurlu təlim nəticələri əldə olunması üçün dərs planının 

sistemli və ardıcıl elementlər əsasında tərtib edilməsi  məsləhət görülür. 

Bunun üçün aşağıdakı tələblərin nəzərə alınması məqsədəuyğun hesab edilir: 

 Standartların seçilməsi; 

 Təlim məqsədimizlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

 İş forması və üsullarının seçilməsi, ondan istifadə edilməsi; 

 İnteqrasiya imkanlarının nəzərə alınması; 

 Resursların müəyyən edilməsi; 

 Dərsin mərhələlər üzrə təşkili;  

 Vaxtı düzgün bölünmsəi və ondan istifadə. 

 

 Perspektiv planlaşdırma sxemi 
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Standart Tədris 

vahidi 

Mövzu İnteqrasiya Resurs Qiymətləndir

mə 

Saat Tarix 

        

       

       

       

  

        V sinif üçün Xarici dillər üzrə  təxmini planlaşdırma nümunələri   

 

İngilis dili üzrə təxmini perspektiv planlaşdırma nümunəsi 

 

 

Standart Tədris 

vahidi 

Mövzu İnteqrasiya Resurs Qiymətləndir

mə 

Saat Tarix 

1.1.1. 

1.1.2. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.3. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

U
n

it
 1

 

W
e 

le
ar

n
 E

n
g
li

sh
 

  

Lesson 1.  

Welcome 

back 

    

 

Az-d.: 1.2.3 Dərslik,  

rəngli 

kartlar 

qrammatik                                     

audio-video 

–“What is 

your 

name?” 

Diaqnostik  

Şəkillər və 

şifahi sorğu 

Formativ – 

test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2  

Lesson 2. 

We love 

group 

work 

 

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli 

kartlar 

qrammatik                                     

audio-video 

–“It is my 

book 

 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu 

Formativ – 

test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2  

 Lesson 3.  

English is 

fun 

 

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli 

kartlar 

qrammatik                                     

audio-video 

–“I love 

English” 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu 

Formativ – 

test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2  
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Lesson 4.  

My books, 

my 

friends 

 

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli 

kartlar 

qrammatik                                     

audio-video 

–“It is my 

book 

 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu 

Formativ – 

test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2  

                        S   U     B      S  U  M  M  A  T  I  V  E          1 

 

Fransız dili fənni üzrə perspektiv planlaşdırma nümunəsi 

 

Standart Tədris 

vahidi 

Mövzu İnteqrasiya Resurs Qiymətləndir

mə 

Saat Tarix 

1.1.1. 

1.1.2. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.3. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

U
n
it

é 
1

 

N
o

u
s 

ap
p
re

n
o
n
s 

le
 F

ra
n
ça

is
 

 

Leçon 1. 

Bienvenue 

Az-d.: 1.2.3 Dərslik,  

rəngli 

kartlar 

qrammatik                                     

audio-video 

–

“Comment 

tu 

t’appelle?” 

 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu 

Formativ – 

test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2  

Leçon 2.  

Nous 

aimons 

travailler 

ensemble 

Az-d.: 1.2.3 Dərslik,  

rəngli 

kartlar 

qrammatik                                     

audio-video 

–“C’est 

mon livre” 

 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu 

Formativ – 

test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2  

Leçon 3. 

J’aime le 

français 

Az-d.: 1.2.3 Dərslik,  

rəngli 

kartlar 

qrammatik                                     

audio-video 

–“J’aime le 

français” 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu 

Formativ – 

test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2  
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Leçon 4. 

Mes 

livres, mes 

amis... 

Az-d.: 1.2.3 Dərslik,  

rəngli 

kartlar 

qrammatik                                     

audio-video 

“C’est mon 

livre” 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu 

Formativ – 

test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2  

Sommative mineur 1  

 

 

Alman dili fənni üzrə perspektiv planlaşma nümunəsi 

 

Standar

t 

Tədris 

vahidi 

Mövzu İnteqrasiya Resurs Qiymətləndir

mə 

Saat Tarix 

1.1.1. 

1.1.2. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.3. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

 

L
ek

ti
o

n
 1

. 

W
ir

 l
er

n
en

 D
eu

ts
ch

 

 

Stunde 1.  

Willkom

men ! 

 

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli 

kartlar 

qrammatik                                     

audio-video 

–“Wie 

heiβt du?” 

 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu 

Formativ – 

test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2  

Stunde  2.  

Wir lieben 

zusammen 

arbeiten. 

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli 

kartlar 

qrammatik                                     

audio-video 

–“Das ist 

mein 

Buch” 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu 

Formativ – 

test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2  

Stunde  3.  

Deutsch 

macht 

Spaβ.   

 

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli 

kartlar 

qrammatik                                     

audio-video 

–“Ich liebe 

Deutsch” 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu 

Formativ – 

test, 

tapşırıqlar 

2  
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Rollu oyunlar 

Stunde  4.  

Mein  

Buch ist  

mein 

Freund. 

 

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli 

kartlar 

qrammatik                                     

audio-video 

–“Das ist 

mein 

Lieblingsbu

ch” 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu 

Formativ – 

test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2  

Die  Kleine summative Bewertung   1 

 

Rus dili fənni üzrə perspektiv plaşlaşma nümunəsi  

Standart Tədris 

vahidi 

Mövzu İnteqrasiya Resurs Qiymətləndir

mə 

Saat Tarix 

1.1.1. 

1.1.2. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.3. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

С
  

н
о

в
ы

м
 у

ч
еб

н
ы

м
 г

о
д

о
м

. 

Урок1.  

Здравству

й, школа!  

 

Az-d.: 1.2.3. Dərslik, 

şəkillər, iş 

vərəqləri. 

 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu, 

Formativ – 

test, tapşırıqla 

Rollu oyunlar. 

2  

Урок 2.  

День 

знаний. 

 

Az-d.: 1.2.3. Dərslik, 

şəkillər, iş 

vərəqləri. 

 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu, 

Formativ – 

test, tapşırıqla 

Rollu oyunlar. 

2  

Урок 3.  

Вежливы

е слова. 

Az-d.: 1.2.3. Dərslik, 

şəkillər, iş 

vərəqləri. 

 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu, 

Formativ – 

test, tapşırıqla 

Rollu oyunlar. 

2  

Урок 4.  

Алфавит. 

 

Az-d.: 1.2.3. Dərslik, 

şəkillər, iş 

vərəqləri. 

 

Diaqnostok  

Şəkillər və 

şifahi sorğu, 

Formativ – 

test, tapşırıqla 

Rollu oyunlar. 

2  

Малое суммативное оценивание                                        1  
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Ərəb dili fənni üzrə perspektiv planlaşdırma nümunəsi 

 

Standart Tədris 

vahidi 

Mövzu İnteqrasiya Resurs Qiymətləndir

mə 

Saat Tarix 

1.1.1. 

1.1.2. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.3. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

ول
 اال

سم
 الق

ربية
 الع

رس
 ند

 
 الدرس االول
 أهال وسهال 
 

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli kartlar 

qrammatik                                     

audio-video –

 ” ?ما اسمك“

 

Diaqnostok  

Şəkillər və şifahi 

sorğu 

Formativ – test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2 

 
 

 الدرس الثاني
نحّب العمل في 
 الفرق
 

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli kartlar 

qrammatik                                     

audio-video 

“  ” هذا بلدنا

 

Diaqnostok  

Şəkillər və şifahi 

sorğu 

Formativ – test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2 

 
 

الدرس الثالث  

اللغة             

العربية    

 شيقة جّدا 

 

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli kartlar 

qrammatik                                     

audio-video 

أحّب اللغة 
 ”العربية

 

Diaqnostok  

Şəkillər və şifahi 

sorğu 

Formativ – test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2 

 
 

الدرس الرابع  

                  

كتابي هو       

صديقي     

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli kartlar 

qrammatik                                     

audio-video – 

“ هذا كتابي"  

Diaqnostok  

Şəkillər və şifahi 

sorğu 

Formativ – test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2 

 
 

Kiçik summativ         1  

 

 

Fars dili fənni üzrə perspektiv planlaşdırma nümunəsi 

 

Standart Tədris 

vahidi 

Mövzu İnteqrasiya Resurs Qiymətləndir

mə 

Saat Tarix 

1.1.1. 

1.1.2. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.3. 

ل
او

ت 
سم

 ق

ی 
س

ر
فا
ن 

با
ز
ا 
م

يم
ر
گي

ی 
 م

اد
 ي
را

.
.درس اول   

مديدآخوش   

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli kartlar 

qrammatik                                     

audio-video – 

اسم شما 

 چيست؟

Diaqnostok  

Şəkillər və şifahi 

sorğu 

Formativ – test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2  
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4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

 

.درس دوم  

ما کار 

گروهی را 

دوست 

.داريم  

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli kartlar 

qrammatik                                     

audio-video – 

اسم شما 

 چيست؟

Diaqnostok  

Şəkillər və şifahi 

sorğu 

Formativ – test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2  

.درس سوم  

فارسی 

 شکر است

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli kartlar 

qrammatik                                     

audio-video – 

اسم شما 

 چيست؟

Diaqnostok  

Şəkillər və şifahi 

sorğu 

Formativ – test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

2  

درس 

.رمچها  

کتاب های 

دوست  ٬من

 های من

Az-d.: 1.2.3. Dərslik,  

rəngli kartlar 

qrammatik                                     

audio-video – 

اسم شما 

 چيست؟

Diaqnostok  

Şəkillər və şifahi 

sorğu 

Formativ – test, 

tapşırıqlar 

Rollu oyunlar 

  

Kiçik summativ         1  

 

 

                           

    

Cari dərs planı nümunəsi  
 

    Standartlar 

 

  Mövzu 

 

   Məqsəd və vəzifələr 

 

   İnteqrasiya 

   İş forması  

   İş üsulu  

   Resurslar 

                                                      

                                                      Dərsin mərhələləri  
 

   1. Motivasiya. Problemin qoyuluşu.  

       Tədqiqat sualları 

   2. Tədqiqatın aparılması. Praktik iş.  

     1) Qrup işlərinin təşkili  

     2) Müəllimin bələdçiliklə iştirakı (qruplarda iş, fikir mübadiləsi) 
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   3. İnformasiya mübadiləsi. 

      1) Qruplarda informasiya mübadiləsi. 

 

   4. İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili. 
      1) Şagird təqdimatları. 

      2) Əldə olinmuş informasiyalara əsasən müzakirələrin təşkili. 

 

   5. Nəticə və ümumiləşdirmə. 

       1) İnformasiya əsasında ümumiləşdirmələr aparılır. 

   6. Qiymətləndirmə 

       Müəllim qiymətləndirməni hər mərhələdə aparır.   

 

   7. Ev tapşırığı. 

 

   8.Yaradıcı tətbiqetmə. 

 

   9. Refleksiya.  
 

 

Müəllim cari dərs planı hazırlayarkən aşağıdakı mərhələlərə diqqət etməlidir: 

Müəllim əvvəlcə təlim nəticələri üzrə standartları nəzərdən keçirir və mövzunu 

seçərək dərsini planlaşdırır. 

Məzmun xətti. Müəllim əvvəlcə məzmun xətlərini nəzərdən keçirərək mövzunu 

dinləyib-anlama, danışma, oxu, yazı fəaliyyətləri əsasında müəyyənləşdirir. Bu məzmun 

xətlərini bir-birinə inteqrasiya edərək şagirdlərdə müxtəlif bacarıqlar formalaşdırır. Bunu 

nəzərə alaraq, müəllim dinləyib-anlama, danışma, oxu, yazı bacarıqlarının 

formalşdırılımasına nail olmaq üçün uyğun standartlar müəyyən edir.  

Standartları (alt standartları) seçərkən müəllim şagirdlərin yaş və psixoloji 

xüsusiyyətlərini, eləcə də sinfinin səviyyəsini nəzərə alır. Bu standartlara əsasən,  

şagirdlərin müəyyən normada hansı bilik və bacarıqlara yiyələnəcəyini müəyyənləşdirmiş 

olur. Sonra mövzunu müəyyən edir və bu standartların reallaşdırılmasını təmin edən 

inkişafyönümlü təlim məqsədlərini təyin edir.  

Məqsəd və vəzifələr. Dərsdə bir və ya iki məqsəd təyin etmək olar. Məzmun 

standartlarının reallaşmasına nail olmaq üçün müəllim bu məqsədlə bir neçə vəzifə 

müəyyən edir. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün müəllim dərsi mərhələlərlə təşkil edir və 

şagird fəaliyyətinə əsaslanan təlim forması qurur. Məqsəd və vəzifələr şagirdlərin lazımı 

bacarıqlara yiyələnməsini nəzərdə tutur: anlama, tətbiqetmə, ünsiyyət və s.  
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İş forması. Şagird fəaliyyətində uğurlu nəticələr dərs planında iş formasının düzgün 

müəyyən olunmasından asılıdır. Bunlara kollektivlə iş, böyük və kiçik qruplarda iş, cütlər 

və fərdlərlə iş forması aiddir. 

İş üsulu. Uğurlu təlim prosesi yaradılmasında təlim strategiyaları əsas rol oynayır. 

Təlim məqsədlərinə nail olmaq üçün hər mərhələdə şagirdlərin dörd fəaliyyət üzrə 

bacarıqlarını formalaşdıran müxtəlif üsul və vasitələr seçilir. Bunlara söz assosasiyaları, 

BİBÖ, klaster, anlayışın çıxarılması, Venn diaqramı, ziqzaq, karusel, müzakirələr, rollu 

oyunlar və s. aiddir. Məqsədlərin bilik və fəaliyyət hissəsi bu üsul və vasitələr üzrə 

hazırlanmış tapşırıqların şərtində öz əksini tapmalıdır.       

İnteqrasiya. Təlim prosesində şagirdlərin təfəkküründə ətraf aləmi tam və obrazlı 

formalaşdırmaq üçün müəllim müxtəlif fənnlərə inteqrasiya edir. Xarici dilin tədrisində iki 

inteqrasiya növü nəzərdə tutulur: fəndaxili və fənnlərarası inteqrasiya. Fəndaxili 

inteqrasiya zamanı dörd məzmun xətti üzrə şagirdlərin bilik və bacarıqlarının 

əlaqələndirilməsi nəzərdə tutulur. Xarici dil dərslərində dinləyib-anlama məzmun xətti 

əsasən danışmaya, oxu məzmun xətti isə daha çox yazı məzmun xəttinə inteqrasiya edir. 

Eyni zamanda dinləyib-anlama və danışma məzmun xətlərinin oxu və yazı məzmun 

xətlərinə inteqrasiyası da həyata keçirilir. Dinlədiyi və oxudğu məlumatı şifahi və ya yazılı 

təqdim etmək fəndaxili inteqrasiyanın müsbət nəticəsidir.  Fənnlərarası inteqrasiya 

zamanı isə bir neçə fənnin əhatə etdiyi ortaq anlayış, bilik və bacarıqların sintezi olmaqla, 

bir fənnə aid anlayışların digər fənnlər daxilində öyrənilməsini nəzərdə tutur. Xarici dil 

dərsləri sırf inteqratif dərslərdir. Müəllim dərsini müxtəlif fənnlərə inteqrasiya edərək 

şagirdlərdə müxtəlif bilik və bacarıqlar formalaşdıra bilər. Bunun üçün müəllim  tarixi 

hadisələrin, görkəmli şəxsiyyətlərin öyrənilməsini tarix və ədəbiyyat fənnlərinə,  riyazi 

bilik və bacarıqların öyrənilməsini riyaziyyat fənninə, ətraf mühitin və Yer kürəsinin 

öyrənilməsini coğrafiya fənninə, flora və faunanın  öyrənilməsini həyat bilgisi və biologiya 

fənninə, rənglərin, rəsmlərin, illustrasiya yaratmaq və fiqurların hazırlanmasını təsviri 

incəsənət və texnologiya fənnlərinə, sözlərin, cümlələrin musiqili şəkildə qavranılmasını 

musiqi fənninə, mövzuların bədən hərəkətləri ilə nümayişini fiziki tərbiyə fənninə 

inteqrasiya edərək tətbiq edə bilər.  

Resurslar. Müəllim hər hansı bir mövzunu keçmək üçün sinfi lazımı materiallarla,  

vizual əyaniliklə: musiqi diskləri, CD-lər, müxtəlif internet resursları, filmlərdən 
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fraqmentləri əks etdirən disklər, görkəmli şəxsiyyətlərin, görməli yerlərin şəkilləri, 

mövzuya aid iş vərəqləri, peyzajlar, müxtəlif rəngli heyvan fiqurları, balonlar, süni 

meyvələr, saat, rəngli markerlər, karandaşlar, plastilin, ağ vərəqlər, səbət, qutu, yeni sözlər 

olan rəngli kartoçkalar, albomlar və s. ilə təchiz etməlidir. 

Dərsin mərhələləri: 

Motivasiya-problemin qoyuluşu  

Burada müəllim şagirdlərdə mövzunu öyrənməyə maraq oyatmaq üçün «fəallaşma» 

oyunlarından istifadə edərək yorğunluğu götürür. Müəllim mövzu ətrafında yönəldici 

suallardan istifadə edərək müxtəlif fərziyyələr toplayır, ziddiyyətli fikirlər ətrafında  analiz 

edərək, tədqiqat sualını təqdim edir. Tədqiqat sualı məzmun standartlarına əsasən 

müəyyənləşdirilməli və dərsin məqsədinə yönəldilməlidir. Bu zaman şagirdlər aşağıdakı 

bacarıqlara yiyələnir: anlama, sual vermə, fərziyyələri irəli sürmə,  nümunələr təqdim 

etmə, təyin etmə,  informasiya toplama və s. 

Tədqiqatın aparılması 

Dərsin məqsədinə və tədqiqat sualına uyğun iş forma və üsulları seçilir.  Burada 

şagirdlərin praktiki işi və müəllimin bələdçilik fəaliyyəti nəzərdə tutulur. İkinci dilin 

tədqiqatı vasitəsilə, dil bacarıqlarına yiyələnməklə yanaşı, şagirdlər həmçinin qulaq asmaq 

imkanı qazanır,  dinləmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirir, bir-birilə məlumatı  mübadilə, 

müzakirə edir, oxuduğu materialı təhlil aparır və fikrini yazılı ifadə etmə bacarığı əldə edir. 

Bu zaman şagirdlər aşağıdakı bacarıqlara yiyələnir: mübadilə etmə, analiz etmə,  

fərqləndirmə,  xarakterizə etmə, təsnif etmə, redaktə etmə,  yoxlama və s. 

İnformasiya mübadiləsi  

Bu mərhələlərdə qruplar öz işlərini mübadilə edərək genişləndirir və çoxlu 

informasiya qazanır, müxtəlif fikirlər və məlumatlar əldə edir, birlikdə hazırladıqları işi 

təqdim edirlər. Əməkdaşlıq və qarşılıqlı təsir nəticəsində əlaqədə olmaqla qarşılıqlı təsir 

etməyi öyrənir. Bu bacarıqları inkişaf etdirmək üçün aparıcı üsullardan: oyunlardan, 

müxtəlif təqdimatlardan, faydalı fikirlər söyləməkdən, yeni sözlərdən, nitq etiketlərindən 

istifadə edərək tələb olunan məsələləri yerinə yetirirlər. Bu zaman şagirdlər aşağıdakı 

bacarıqlara yiyələnir: şifahi qarşılıqlı təsir, sintez etmə, fikirləri birləşdirmə, 

uyğunlaşdırma,  qarşılaşdırma, yeni fikir yaratma, təqdimat etmə  və s.        

İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili  
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Müəllim şagirdləri əldə olunan yeni məlumatların müzakirəsinə cəlb edir.  Şagirdlər 

qazandıqları yeni məlumatları real həyat təcrübələri ilə əlaqələndirərək müzakirə edirlər. 

Bu zaman şagirdlər aşağıdakı bacarıqlara yiyələnir: dəyərləndirmə, münasibət bildirmə, 

sərbəst fikir söyləmə, reaksiya vermə, tənqidi yanaşma,  öz mövqeyini müdafiə etmə, 

faktlar və arqumentlər gətirmə və s. 

Ümumiləşdirmə və nəticə 

Bu mərhələdə müəllim məqsədinə tam nail olduğunu yoxlamaq üçün yenidən 

tədqiqat sualını yada salır, ümumiləşdirici suallar əsasında şagirdlərin qazandığı bacarıqları 

qeyd edir, birgə müzakirə edir, müəyyən olunmuş yoxlayıcı test və tapşırıqlarla 

yekunlaşdırır. Bu zaman şagirdlər aşağıdakı bacarıqlara yiyələnir: inanadırma, razı salma, 

qiymət vermə, ümumiləşdirmə, qısa şərh etmə və yekunlaşdırma.  

Yaradıcı tətbiqetmə 

 Yaradıcı tətbiqetmə biliyi möhkəmləndirir. Şagird yeni fikir əsasında yaranmış 

özünün yaratdığı modeli təqdim edir, mətn qurur, esse, şeir yazır, mahnı bəstələyir, 

obyektləri modelləşdirir, kitabça, bukletlər tərtib edir, elanlar, afişalar, açıqcalar, 

hesabatlar, çıxışlar, təqdimatlar və layihələr hazırlayır. Bu zaman şagirdlər aşağıdakı 

bacarıqlara yiyələnir: qurma, bəstələmə, yaratma, tərtib etmə, hazırlama, modelləşdirmə 

və s. 

Ev tapşırığı 

 Dərsdə alınmış bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi və şagirdlərin 

sərbəst yaradıcılıq fəaliyyətini inkişaf etdirmək üçün ən yaxşı vasitə ev tapşırıqlarıdır. Ev 

tapşırığının daha çox tədqiqat və yaradıcılıq elementləri ( yaradıcı işlər, referatlar, layihələr, 

tədqiqatlar və.s) ilə zəngin olmasına diqqət yetirilməlidir. Yaradıcı tətbiqetməyə aid olan 

tapşırıqlar ev tapşırığı kimi də verilə bilər. Bu zaman şagirdlər aşağıdakı bacarıqlara 

yiyələnir: fotoçəkmə, kompüterdə rəsm və qrafika işləri yaratma, video çarxlar 

hazırlama,  kiçik bukletlər hazırlama, qurma, bəstələmə, yaratma, tərtib etmə, hazırlama, 

modelləşdirmə və s. 

 Qiymətləndirmə 

 Təlimin prosesinin keyfiyyətini  üzə çıxaran ən etibarlı mənbə isə şagird təlim 

nəticələrinin obyektiv qiymətləndirilməsidir. Qiymətləndirmə təlim nəticələri ilə  

balanslaşan bir prosesdir. Qiymətləndirmə prosesi şagirdləri fənnin öyrənilməsinə 



 74 

həvəsləndirmək və dilin qavranılması zamanı kommunikativ bacarıqların əldə olunmasına 

yardım edir. Müəllim qiymətləndirmə vasitəsilə şagirdlərin irəliləyişləri və əldə olunan 

nəticələrinə əsasən təlimin nə dərəcədə səmərəli olması haqqında  hesabat və ya rəy verir. 

Bu mərhələdə müəllim təlim məqsədlərinə uyğun meyarlar müəyyən edir və meyar cədvəli, 

rubriklər, müşahidə və özünüqiymətləndirmə vərəqləri hazırlayır.  Şagirdlərin təqdimatı 

zamanı bu meyarlar üzrə  şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi aparılır və son nailyyət 

elan olunur.  

 Refleksiya 

Refleksiya - təlim prosesinin bütün mərhələlərini təhlil etməyə və onu dərindən başa 

düşməyə imkan yaradır. Bu prosesdə müəllim təlim prosesini və aparılan şagird 

fəaliyyətinin nə dərəcədə onların şüurda inikas edildiyini və mənimsənildiyini yoxlayır və 

sonrakı mərhələyə keçid yaradır.  

 

 

Fənnlər üzrə cari dərs planı nümunələri 

 

İngilis dili fənni üzrə cari dərs planı nümunəsi 

 

VI  sinif 

Standart    

1.1.2. Dinlədiyi mətndəki yeni informasiyanı müəyyən edir.  

 2.1.2. Müxtəlif mövzulu dialoqlarda iştirak edir.         

3.1.4. Mətnin məzmununa uyğun suallar verir. 

 

Mövzu.  Do you like sports and games? 

Məqsəd: şagirdlər idman haqqında geniş məlumat qazanrlar 

Vəzifələr: a) mətni dinləyərək yeni sözləri müəyyən edir                                                                      

                  b) yeni sözlərdən dialoq qurur 

                  c) mətnə aid suallar verir 

Nəticə: şagirdlər idmanın insan həyatında əhəmiyyətini şərh edirlər 

Lüğət: walking, jogging, swimming, cycling, running 

Səs praktikası: cycling- c[k]; c-[s];     walking; all; a+ll [ɔ:];   alone-al [ə] 
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İş üsulu: müzakirə, söz assossasiyaları 

İş forması: kiçik qruplarda iş 

İntegrasiya: musiqi,  

Resurslar: dərslik, iş dəftəri, şəkillər, CD və rəngli vərəqlər 

                                   Dərsin mərhələləri 

Motivasiya. Müəllim idman mövzusunda rhyme səsləndirir və idmana aid bir neçə şəkil 

nümayiş etdirir 

Rhyme. 

I like walking and running; 

She likes running and jogging;  

He likes jogging and swimming;  

We all like swimming and cycling!  

 

 

Şagirdlərdən idman haqqında məlumat toplanır 

 

 

 

 

 

 

 

Problemin qoyuluşu. İdmanla məğul olmaq nə üçün faydalıdır? 

Müəllim dialoqu təqdim edir 

Dialogue: 

- Hi Tom! You look healthy! 

-  Hi, Jane! I do my morning exercises on a fresh air!  

- When do you do your morning exercises? 

- Every morning: at 7.00. It is very good to get up early. 

- It is very nice! I want to do morning exercises, too. 

Müəllim şagirdləri qruplara bölür və iş vərəqləri ilə təmin edir 

sport 

Long life strong 

healthy To keep fit 
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Grup I. İş vərəqi I  Yeni sözləri müəyyən edin. 

Choose. 

1. What does she like?   -  She likes  

2. Does he like running? -  No, he doesn’t.  

      He likes cycling. 

3. Does your sister like jogging – Yes, she does.  

She likes jogging 

4. Does your father like cycling?- No, he does not.  

He likes walking.  

 

 

 

 

Qrup II. İş vərəqi II İdman oyunlarına aid suallar verir 

 

What games are ball 

games?  

Where do usually you play games?  

When do you usually play games?  

Why do children like sports and 

games? 

Müzakirə. Şagirdlər müxtəlif idman oyunları ilə tanış olur və onların sağlamlığa yaxşı 

təsirini şəkillərdə təsvir edir 

Ümumiləşdirmə. Müəllim  məlumatları bu şəkillər əsasında ümumiləşdirir 

                  Do you know…  

     

 

 

It is useful….                                                                It is bad…. 

a) It is fun and health! 

b) After school 

c) Football, volleyball, 

basketball, handball, 

table-tennis; 

d) In the playground 
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Walking        swimming                                             not walking 

Running        jumping                           sleeping much 

Jogging         morning exercises                                eating much 

Fresh air,      regular eating 

           Meyarlar 

Şagirdlər 

Yeni sözləri 

seçir 

Dialoqda 

iştirak edir 

Mətnə aid 

suallar verir 

Idmanın  

əhəmiyyətini 

şərh edir 

    I qrup     

    II qrup     

    IIIqrup     

Müvəffəqiyyət     

 Zəif- 2;        orta – 3;   yaxşı – 4;      əla - 5 

  

  

 

Fransız dili fənni üzrə cari dərs nümunəsi 

 
Standart: 

2.1.3. Fikirlərini müqayisələr aparmaqla izah edir. 

3.1.4. Oxuduğu mətnin məzmununa münasibət bildirir. 

4.1.3. Müxtəlif konstruksiyalı cümlələri düzgün yazır. 

 Mövzu: Presse  écrite 

Məqsəd: 

1. “Yazılı mətbuat” mətninin məzmununa öz münasibətini bildirir. 

2. Mətnlə bağlı fakt və hadisələr üzərində təhlillər aparır və fikirlərini müqayisələr 

aparmaqla bildirir. 

3. Fransa mətbuatı ilə bağlı aldığı informasiyanı ümumiləşdirərək fikirlərini yazılı  

ifadə edir. 

İnteqrasiya: 

A.d.: 1.1.1 

Az.tarix.: 1.2.3 
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Ədəb.: 2.1.3 

İş forması: kollektiv iş,  qrup işi 

İş üsulu: beyin həmləsi, klaster, müzakirə 

Resurs: dərslik, Fransa mətbuatı ( qəzet, jurnal), mövzu ilə bağlı şəkillər  

Lüğət: 

Presse écrtie, le média, genre, périodicité, le magazine, la revue, le quotidien,  

le hebdomadaire, un mensuel, le journal contidien, les rubriques d’un journal, l’éditorial, le 

reportage, les faits divers, la critique, le quatrième pouvoir, le journaliste, le rédacteur, le 

chroniqueur, le reporter, l’envoyé spécial, le correspondant, kiosque. 

Dərsin gedişi: Problemin qoyuluşu-Motivasiya :Müəllim müxtəlif qəzet və jurnallar 

gətirir və uşaqlara göstərir. Şagirdlərdən soruşur: “Sizcə bunlar nədir? Onların bizə nə kimi 

faydası var?”   

 

   
 

Tədqiqat sualı: 

Yazılı mətbuat bizə nə verir? Müəyyən cavablar alındıqdan sonra müəllim yeni sözlərin 

izahını verir və bütün siniflə “ Presse écrite” mövzusunda oyun tapşırıq edir. 
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Tədqiqatın aparılması:  

Kollektiv işdən sonra müəllim şagirdləri iki qrupa ayırır. Müxtəlif jurnal və qəzetlər 

qruplara paylanılır. 

 

İş vərəqi 1/1 

Verilmiş şəbəkəyə əsasən mətbuatla bağlı sözləri tapın. 

K M F G G M C N U 

C A L E K E H D İ 

R G  K N E N Y M V 

İ A P R E S S E T 

T Z Z E O U X D F 

Q İ B V P E S İ A 

U N R U A L R A İ 

E E T E X P E R T 

 

 

İş vərəqi 2/1 

Verilmiş şəbəkəyə əsasən mətbuatla bağlı sözləri tapın. 

M M A G A Z İ N M 

R E V U E F K B E 

Y D P R E S S E N 

K İ O S Q U E Y S 

F A İ T E S P N U 

T R U B R İ Q U E 

E D İ  T O R İ A L 

 

 

Presse 

écrite 
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İş vərəqi 1/2 

Təsvir olunmuş qəzet və jurnallar haqqında qısa məlumat yazın. 

 

     

 

 

    

 

İş vərəqi 2/2 

Təsvir olunmuş olunmuş qəzet və jurnallar haqqında qısa məlumat yazın. 

 

     
     

 

İnformasiya  mübadiləsi:  

Qruplar öz işlərini təqdim edərkən onların diskusiyada iştirakını təmin etməklə informasiya 

mübadiləsi təşkil olunur. 

İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili:  

Şagirdlərin təqdimatından sonra müəllim cavabları ümumiləşdirir və aşağıdakı ifadələr 

əsasında müzakirə təşkil edir. 

1. Sizcə yazılı mətbuatın gündəlik həyatımızda hansı rolu var? 

2. Yazılı mətbuatdan hansına üstünlük verirsiniz? 

Nəticə və ümumiləşdirmə: 

Müəllim cavablara əsasən ümumiləşdirmə aparır və dərs zamanı öyrənilən yeni söz və 

ifadələri bir daha təkrar etdirir. 

Qiymətləndirmə 

 

             Meyarlar                  

                                                                                                      

 Qruplar 

 

I qrup 

 

II qrup 

Yaxşı  fikir təqdim etmə   

Yeni söz və ifadələrdən istifadə   
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etmə 

Təqdim etmə   

Əməkdaşlıq   

 

Ev tapşırığı : 

 “Yazılı mətbuatdan biz nələri əldə edirik?” mövzusunda kiçikhəcmli esse yazmaq. 

 

 

Alman dili fənni üzrə cari dərs planı nümunəsi 

V  sinif   

Standart:  

1. 1. 2. Dinlədiyi mətndə yeni söz və ifadələri seçir. 

 2. 1. 1. Yeni söz və ifadələrdən düzgün istifadə edir. 

 2. 1. 3. Kiçikhəcmli mətnlərin məzmununu danışır. 

Mövzu: “ Früchte”  meyvələr 

Məqsəd : 

1 Sağlam olmaq üçün meyvələrin rolunu müəyyən edir. 

2. Meyvələrin adlarını  sadalaylr. 

3. Meyvələrə aid söz və ifadələri seçir. 

4. Meyvələrin  hansi  vitaminlər  qrupuna  aid olduğunu müəyyən edir . 

İnteqrasiya :  Botanika,  Deutsch 

İş  forması :    Kiçik qruplarda iş. 

İş  üsulu :  Klaster,  Söz assosasiyaları, müzakirä 

Resurslar : Dərslik,  Şəkillər,  Cədvəllər,  Elektron slaydlar, Marker 

Motivasiya:   Elektron slaydda müxtəlif meyvə şəkilləri nümayiş etdirilir,  şagirdlərə 

suallar verilir:  

1. Şəkildə nə təsvir olunmuşdur? 

2. Süfrələrimizi  bəzəyən nədir? 

Tədqiqat sualı: Bizə zəruri olan meyvələr hansılardır? 

Tədqiqatin  aparılması : 

Şagirdlərə meyvələrin şəkilləri əvvəlcədən paylanır. Müəllim meyvələrin adını çəkdikcə 

şagirdlər müvafig təsvirləri nümayiş etdirirlər  və onların əlamətlərini deyirlər. 
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Şəkillər üzrə qruplarla iş: 

Sinif meyvə adları ilə üç qrupa bölünür. Adlı mövzularla şagirdlər taşırıqlarını  yerinə 

yetirirlər. 

QRUP  1.  Tanıdığınız meyvələrin adlarını sadalayın. 

QRUP  2 . Sözlərlə şəkilləri uzlaşdırın. 

QRUP  3 . Vitaminlər qrupuna aid meyvələrin adlarini yazın. 

Müzakirə və mübadilə mərhələsi: 

    Bu mərhələdə  şagirdlər mətndə yeni söz və ifadələri seçir  müxtəlif şəkillər üzərində 

kiçikhəcmli  dialoqlar qurur   məntiqi çalışmalarda müxtəlif meyvələri təsvir edirlər. 

Nəticə və ümumiləşdirmə: 

Meyvələr və yeməklər haqqinda bildikləri atalar sözləri və ifadələr söyləyirlər. 

Qiymətləndirmə: 

Qruplarin  işi   məqsədlərə uyğun  müvafiq meyarlarla qiymətləndirilir və şagirdlərin 

təqdimatları dəyərləndirilir. 

         2 -  məlumatlı       3 - qismən      4 -   orta      5 – hərtərəfli 

 

Meyarlar                 

Qruplar                     

1 2 3 4 

Sadalama     

Yeni sözləri seçmə     

Fikrini şərh etmə     

Meyvələrin 

sağlamlıq 

üçün rolunu 

müəyyən etmə 

    

  

Ev tapşiriği :   Meyvələr haqqında inşa ( esse)   yazın. 

 

Rus dili fənni üzrə cari dərs nümunəsi 

II sinif    

Standartlar:  
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2.2.3. Şəkildə əks olunana əşya və hadisələri öyrəndiyi sözlər əsasında təsvir edir. 

2.2.4. Öyrəndiyi sözlərdən və sadə nitq etiketlərindən istifadə edərək ünsiyyət qurur. 

Mövzu: “Səhər”   («Утро»  М. Горький) 

Məqsəd : 

1. Hekayədəki təbiət hadisələrini təsvir edir. 

2. Səhər əhval –ruhiyyəsini, hisslərini çatdırır.  

İnteqrasiya:  A.d. 2.1.1, 1.3.1 

İş forması: Kiçik qruplarla iş.  

İş üsulu: Müzakirə. 

Resurs: Dərslik, iş vərəqi, şəkillər.           

Dərsin gedişi  

      Motivasiya.  Problemin qoyulması. 

      Lövhədən asılır  (səhər rəsmi)  

               

                

        Что видите на картине?      

 

Gün ərzində səhər nə vaxt açılır?   (Səhər) 

 

 

утро  полдень  Вечер  Ночь 

      

 

Tədqiqat sualı:  

Səhərin açılması nəyə təsir edir? Nə üçün?  Cavablar lövhəyə yazılır?   

Tədqiqatın aparılması:   
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Mətn oxunur.  

Müəllif hansı təbiət hadisəsini müşahidə edir?  

Müəllif səhəri necə təsvir edir?  

Qorki səhəri harada qarşıladı?  

Qruplarla iş. Hər qrupa iş vərəqi paylanır.  

I  Qrup- Mətndən səhərə yaxın dağların başı necə təsvir olunmuşdur?  

IIQrup- Səhərlər havanın rəngi, qoxusu, səsi necə olur?   

III Qrup- Dəniz dalğaları səhəri necə qarşılayır?  

Cavablar müzakirə olunur. Rus dilində yeni sözlər təkrarlanır.  

İnformasiya  mübadiləsi:  

Şagirdlər verilən sualları cavablandırırlar. 

Rus dilində öyrəndikləri yeni sözləri təkrarlayırlar : Утро, вечер, ночь, волны и т.д. 

 

 

İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili:  

 Müəllim cavabları ümumiləşdirir və aşağıdakı şəkillər əsasında şagirdlərlə müzakirə 

keçirir. 

                                    1                                      

2                            3                                              4                     

 

Hər bir şagird lövhədə asılmış şəkillərə baxıb səhərlə bağlı sözləri rus dilində söyləyirlər. 

Qiymətləndirmə:   

 Meyarlar     

                                            Qruplar 

I  Qrup  II Qrup  III Qrup  

Təbiət hadisələrini təsvir edir. 

 

   

 Səhər əhval –ruhiyyəsini, hisslərini çatdırır.  

 

   

Əməkdaşlıq    
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Ev tapşırığı:  

Mətni oxuyun. Rus dilində yeni öyrəndiyiniz sözləri təkrarlayın.                

Fars dili fənni üzrə cari dərs planı nümunəsi 

VI sinif 

Standartlar:  

2.1.3. Mövzu ilə bağlı fikirlərini ifadə edir. 

3.1.2. Mətndəki sözləri düzgün vurğu ilə oxuyur. 

4.1.3. Sözləri orfoqrafiya qaydalarına uyğun yazır. 

Mövzu: Bahar ilin neçənci fəslidir? 

 بهار چندمين فصل سال است؟            

Məqsəd: 

1. Fikirlərini ifadə sərbəst ifadə edir. 

2. Verilən sözləri düzgün oxuyur və orfoqrafiya qaydalarına uyğun yazır. 

3. Yeni söz və söz birləşmələrini cümlədə işlədir. 

4. Yeni söz və söz birləşmələrini ünsiyyətdə işlədir. 

İş forması: cütlərlə iş, qrup işi 

İş üsulu: müzakirələr, dialoqlar 

İnteqrasiya: təbiətşünaslıq, riyaziyyat, həyat bilgisi  

Resurslar: dərslik, CD – Romlar, şəkillər 

Söz və ifadələr: 

ayın neçəsidir?   چندم ماه است؟   

payız پاييز             yay  تابستان 

yaz  بهار                qış  زمستان 

dördüncü fəsil     چهارمين فصل 

ikinci ay                ماه دوم  

novruz bayramı   عيد نوروز 

Motivasiya – problemin qoyuluşu: 

     Müəllim şagirdlərə fəsillər, onların səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında suallar verir və 

qısa müddətli müzakirə yaradır. 

– hansı fəsli xoşlayırsan? 
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– yay fəslində hansı meyvələr yetişir? 

– fəsillərin hansı səciyyəvi xüsusiyyətlərini bilirsən? 

Tədqiqatın aparılması : 

     Yaz və qış fəsillərində hansı bayramlar qeyd edilir? 

Şagirdlər fars dilində mətni dinləyirlər. 

روز اول فروردين عيد . ارديبهشت و خرداد ماه های فصل بهار هستند ٬فرودين. اولين فصل سال بهار است    

مرداد و  ٬تيز. فصل دوم سال تابستان است. در اين فصل گل ها باز می شوند و هوا معتدل است. نوروز است

در اين فصل درخت ها ميوه می دهند        . تابستان گرم ترين فصل سال است. ور ماه های فصل تابستان هستندشهري

                                                                                                             

مدرسه ها از ماه مهر باز . فصل پاييز هستند ذر ماه هایآبان و آ ٬مهر. سومين فصل سال پاييز است  

.                                                                                           هوای پاييز خنک است. می شوند  

ران در فصل زمستان برف و با. بهمن و اسفند ماه های فصل زمستان هستند ٬دی. چهارمين فصل سال زمستان است

.                                                            زمستان سردترين فصل سال است. می بارد  

Məlumatın müzakirəsi mərhələsi: 

   Müəllim mətn üzrə suallar verir. Şagirdlər sualları cavablandırır. 

   Novruz bayramı hansı fəsildə qeyd edilir? 

   Məktəb hansı fəsildə açılır? 

Məlumat  mübadiləsi. 10 dəqiqə 

   Müəllim şagirdləri qruplara ayırır və hər bir qrup bir fəsil haqqında daha geniş məlumat 

verir. 

   Yay fəslində dəniz kənarına gedirik, gilas, çiyələk və b. meyvələr yetişir, tətildə oluruq, 

gəzintiyə gedirik və s. 

Ümumiləşdirmə və nəticə 

   Müəllim ümumi suallar və ya testlə şagirdlərin qazandığı bilikləri müəyyən edir. 

.فصل سال است... بهار   

.ماه بهار است... فروردين   

.فصل سال است... تابستان   

Yaradıcı tətbiqetmə 

   Müəllim şagirdlərə hər bir fəsil haqqında bir neçə söz yazmağı tapşırıq. 

ميوه ٬شنا ٬گرم ٬دريا -تابستان   

Ev tapşırığı: 
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   Fəsilləri necə keçirirsiniz mövzusunda bir neçə cümlədən (10 – 15) ibarət mətn qurun. 

Qiymətləndirmə. 

   Müəllim hər qrup üçün meyar cədvəli tərtib edir. Dərsin bütün mərhələlərində 

qiymətləndirmə aparılır. 

 

№ 

Qruplar/meyarlar Dinlədiyi mətndə 

olan söz və söz 

birləşmələrini 

seçir və təkrar 

edir 

Verilən 

sualları 

cavablandırır 

Mətnə aid 

suallar 

tərtib edir 

Mətnin 

ümumi 

məzmununu 

danışır 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

 

Ərəb dili fənni üzrə cari dərs planı nümunəsi 

VII sinif 

 
Standartlar:                                                         

1.1.1. Müraciətlərə uyğun tapşırıqları icra edir. 

1.1.2. Dinlədiyi mətndəki əsas fikri müəyyən edir.  

4.1.1. Verilmiş mövzu üzrə fikirlərini yazılı ifadə edir. 

Mövzu:  Ərəb ölkələri 

Məqsəd:  

1. Ərəb ölkələri haqqında məlumatları öyrənir. 

2. Dinlədiyi mətndəki əsas fikri müəyyən edərək, ərəb ölkələrinin tarixi haqda qısa    

məlumat verir. 
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3. Ərəb tarixi haqda məlumatlar  toplayaraq kiçik esse yazır. 

İnteqrasiya: tarix 

İş forması: qruplarda iş, kollektiv iş 

İş üsulu: müzakirə 

Resurslar: dərslik,  şəkillər, kompüter 

Dərsin gedişi:  Motivasiya, problemin qoyuluşu 

 

 وضع المشكلة

:ى االطفال االسئلة المختلفة تطرح عل. . يعرض على السبورة الفيلم القصير عن تأريخ البالد العربية( 1  

ماذا تعلمون عن تأريخ البالد العربية؟ -  
ماذا تعرفون عن حركة التحرر الوطني عند العرب؟ -  

       
 

Tədqiqat sualı: 

 سؤال الدراسة

ماذا تعلمون عن تأريخ العرب ؟ -  
.يجيب التالميذ على هذه االسئلة  

 

 إجراء الدراسة
Tədqiqatın aparılması: 

ثم يعّرف المدرس االوالَد بالمعلومات عن حرب االنصار . يحدث المدرس عن تأريخ البلدان العربية( 2

.في البالد العربية ضد الغزاة االجانب  

.يجيب كل فرد من افراد الفرق على االسئلة عن الموضوع. يتقّسم الصف الى ثالث فرق( 3  

 

 مرحلة المناقشة والمبادلة
Müzakirə və mübadilə mərhələsi 

:ويقول المدرس لالطفال . ثم توّزع على التالميذ الورقات بالجمل عن الموضوع( 4  

.ضعوا كلمات مناسبة إلى االمكنة الخالية   

:الفرقة  االولى  
.للجزائر... من أمجد شخصيات حركة ...  .1  

.عاما... االنصار ... إستمرت  .2  
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:الفرقة  الثانية  
.تحرير فلسطين... ب يناضل العر... منذ حوالي . 1  

.   فقط... منذ حوالي ... من الغزاة ... تحررت . 2  

:الفرقة الثالثة  
.وقاتلوهم... العرب الغزاة من ... لقد . 1  
.مستقلة... من أجل فلسطين ... يناضل . 2  

 

 

 
 ألتقدمات

 
Nəticə və ümumiləşdirmə: 

.يراقب المدرس التمارين. مارين عن هذا الموضوعبعد هذا يكتب االطفال الت. يُنجز التالميذ الواجبات   

.يتحدث كل التالميذ عن تأريخ وحضارة البلدان العربية و حركة التحرر الوطني فيها( 5  

 التقييم
Qiymətləndrmə 

.تعلن التقييمات لكل التالميذ  

Şagirdin adı _________________________________ 

 

№ 

 

meyarlar 

 

  (cox az) 

  

    (az) 

  

 (bir az) 

 

 (hərtərəfli) 

1. Yen  Mətndəki əsas fikri 

mü  müəyyən edir edir 

    

2. Nitq etiketlərindən 

istifadə edir 

    

3. Verilmiş mövzu üzrə 

fikirlərini yazılı 

ifadə edir 

    

 

 

 الواجيبات المنزلية
Ev tapşırıgı 

.د للبالد العربيةحصول على المعلومات عن التأ ريخ الجدي  
Ərəb ölkələrinin yeni tarixi haqqında məlumatlar əldə etmək. 
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2. 4. Xarici dil fənninin məzmun standartlarının şərhi
1
 

 

                                                
1
 Məzmun standartalrının şərhinə aid verilmiş izahlar və aşar sözlər ancaq tövsiyə xarakteri daşıyır. Siniflər üzrə 

şagirdlərin inkişaf səviyyəsinə və marağına uyğun olaraq müvafiq dəyişikliklər və əlavələr etməklə onlara yaradıcı 

yanaşmaq məqsədəuyğun hesab edilir. 

I sinif 

Standart Məzmun Açar sözlər 

Dinləyib – anlama 

1.1.1. Sadə müraciətlərə əməl edir. 

 

 

Sinifdaxili müraciətlərin edilməsi 

(əyləşin, durun, təkrar et, bax, qulaq as, 

lövhəyə gəl, kitabı, dəftəri aç,   bağla) 

Dinləmə, müraciət, əyləş, 

dur, təkrar et, bax, qulaq as, 

lövhəyə gəl, kitab, dəftər 

1.1.2. Adını eşitdiyi əşyaları 

şəkillərdə seçir və göstərir. 

Öyrəndiyi yeni sözlərin şəkillər üzrə 

seçilməsi və göstərilməsi 

Dinləmə, əşya, şəkil, seç, 

göstər 

1.1.3. Əşyaları eşitdiyi əlamətlərinə 

görə fərqləndirir. 

Öyrəndiyi yeni sözlərin əşyalar üzrə  

əlamətinin fərqləndirilməsi (həcm, rəng, 

say) 

Dinləmə, söz, əşya, 

fərqləndirmə, həcm, rəng, 

say 

Danışma 

2.1.1. Dinlədiyi səs, səs 

birləşmələri və sadə sözləri təkrar 

edir. 

Müəllimin diktə etdiyi və ya səsləndirilən 

səs, səs birləşmələri və sadə sözlərin 

təkrar edilməsi 

Tələffüz, səs, səs birləşməsi, 

sadə söz, təkrar 

2.1.2. Dinlədiyi söz birləşmələri və 

sadə cümlələri təkrar edir. 

Müəllimin diktə etdiyi və ya səsləndirilən 

söz birləşmələri və sadə cümlələrin təkrar 

edilməsi 

Söz birləşməsi, sadə cümlə, 

təkrar, diktə 

 

2.1.3. Öyrəndiyi səs, səs 

birləşmələri və sadə sözləri tələffüz 

edir. 

Öyrənilən yeni səs, səs birləşmələri və 

sadə sözlərin düzgün tələffüz edilməsi 

Səs, səs birləşməsi, sadə söz, 

tələffüz 

 

2.1.4. Öyrəndiyi söz birləşmələri 

və sadə cümlələri tələffüz edir. 

Öyrənilən yeni  söz birləşmələri və sadə 

cümlələrin düzgün tələffüz edilməsi 

Söz birləşməsi, sadə cümlə, 

düzgün, tələffüz 

 

2.2.1. Şəkildə əks olunan əşyaları 

və ətrafdakıları adlandırır. 

Şəkildə əks olunan müxtəlif məzmunlu  

əşyaların və ətrafdakıların adlandırılması 

Şəkil, əşya, ətraf, adlandırma 

 

2.2.2 Adlandırdığı əşyaların 

əlamətlərini (həcm, rəngi) 

sadalayır. 

Əşyaları adlandırarkən onların 

əlamətlərinin (həcm, rəngi) sadalanması 

Əşya, əlamət, həcm, rəng, 

sadalama, adlandırma 

2.2.3. Şəkildə əks olunan əşyaları 

və ətrafdakıları öyrəndiyi sözlər 

əsasında təsvir edir. 

Şəkil üzrə əşya və ətrafdakıların 

öyrəndiyi sözlər yeni sölzlər əsasında 

təsvir edilməsi 

Şəkil, əşya, ətraf, söz, təsvir 

 

2.2.4. Öyrəndiyi söz, söz Yeni söz, söz birləşmələri və nitq Söz, söz birləşmə,  nitq 
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birləşmələri və nitq etiketlərindən 

istifadə edərək ünsiyyət qurur. 

etiketlərindən istifadə edərək ünsiyyətin 

qurulması, dialoqda iştirak və.s 

etiketi, ünsiyyət, dialoq 

 

II sinif 

Dinləyib- anlama 

1.1.1. Müraciətlərə əməl edir. Məktəb və məişətlə bağlı müraciətlərin 

edilməsi 

(Sənin adın nədir? Bu nədir? De, əyləş, 

dur, təkrar et, bax, qulaq as, lövhəyə gəl, 

kitab, dəftər aç, bağla) 

Məktəb, məişət, müraciət, 

de, əyləş, dur, təkrar et, bax, 

qulaq as, lövhəyə gəl, kitab, 

dəftər, soyad, bu 

1.1.2. Adını eşitdiyi əşya və 

hadisələri şəkillərdə seçir və 

göstərir. 

Müəllimin diktə etdiyi və ya adları 

səsləndiriən  əşya və hadisələrin 

şəkillərdə seçilməsi və göstərilməsi 

Dinləmə, əşya, şəkil, seçmə, 

göstərmə, hadisə, diktə 

1.1.3. Əşya və hadisələri eşitdiyi 

əlamətlərinə görə fərqləndirir. 

Tapşırıq xarakterli müraciətlər zamanı 

əşya və hadisələrin əlamətlərinə görə 

fərqləndirilməsi (həcm, rəng, say) 

Dinləmə, müraciət, əşya, 

hadisə, əlamət, fərqləndirmə 

həcm, rəng, say, əşya, hadisə 

Danışma 

2.1.1. Dinlədiyi söz və söz 

birləşmələrini təkrar edir. 

Müəllimin diktə etdiyi və ya səsləndirilən 

söz və söz birləşmələrinin təkrar edilməsi 

Təkrar, diktə, söz, söz 

birləşməsi 

 

2.1.2. Dinlədiyi sadə cümlələri 

təkrar edir. 

Müəllimin diktə etdiyi və ya səsləndirilən 

sadə cümlələrin təkrar edilməsi 

Təkrar, diktə, sadə cümlə, 

təkrar 

 

2.1.3. Öyrəndiyi söz və söz 

birləşmələrini tələffüz edir. 

Öyrənilən yeni söz və söz birləşmələrinin 

tələffüz edilməsi 

Yeni söz, söz birləşməsi,  

tələffüz 

2.1.4. Öyrəndiyi sadə cümlələri tə-

ləffüz edir. 

Öyrənilən sadə cümlələrin tələffüz 

edilməsi 

Yeni sadə cümlə, tələffüz 

 

2.2.1  Müxtəlif məzmunlu 

şəkillərdə əks olunan əşya və 

hadisələri (ailə, məktəb) adlandırır. 

Müxtəlif məzmunlu şəkillərdə əks olunan 

əşya və hadisələri (ailə, məktəb) 

adlandırılması 

Məzmun, şəkil,  əşya, hadisə 

(ailə, məktəb) adlandırma. 

2.2.2. Adlandırdığı əşyaların 

əlamətlərini (forma və kəmiyyət) 

sadalayır. 

Adlandırdığı əşyaların əlamətlərinin 

sadalanması 

(rəng, say, forma, həcm) 

Adlandırma, əşya, əlamət, 

sadalama, forma, kəmiyyət, 

say, forma, rəng 

2.2.3. Şəkildə əks olunan əşya və 

hadisələri öyrəndiyi sözlər əsasında 

təsvir edir. 

 

Şəkildə əks olunan əşya və hadisələrin 

yeni sözlər əsasında təsvir edilməsi 

Şəkil, söz, əşya, hadisə, 

öyrənmə, söz, təsvir 

 

2.2.4. Öyrəndiyi sözlərdən və sadə 

nitq etiketlərindən  istifadə edərək 

ünsiyyət qurur. 

Yeni sözlərdən və sadə nitq etiketlərindən  

istifadə edərək ünsiyyət qurulması, 

dialoqda iştirak və.s 

Söz, nitq etiketi, ünsiyyət, 

dialoq 

 

 Yazı  

*3.1.1. Hərf elementlərini düzgün 

yazır. 

Bu standart Şərq dilləri üçün nəzərdə 

tutulmuşdur, Hərf elementlərinin, 

müxtəlif xətlərin yazılması  

Xətlər, elementlər 

III sinif 

Dinləyib- anlama 

1.1.1. Tapşırıq xarakterli 

müraciətlərə əməl edir. 

Müəllimin tapşırıq xarakterli 

müraciətllərinə əməl edilməsi (seç, 

fərqləndir, adlandır, tələffüz et, təkrar et 

və.s) 

Müaciət, tapşırıq, seç, 

fərqləndir, adlandır, tələffüz 

et, təkrar et 

1.1.2. Dinlədiyi mətnlərə aid sadə 

tapşırıqları yerinə yetirir. 

Müəllimin diktə etdiyi və ya səsləndirilən 

mətnlərə aid sadə tapşırıqların yerinə 

yetirilməsi 

Dinləmə, diktə, sadə tapşırıq,  

tətbiq, mətn 

1.1.3. Eşitdiyi  mətndə nitq Müəllimin diktə etdiyi və ya səsləndirilən Dinləmə, diktə, mətn, nitq 
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etiketlərini  fərqləndirir. mətndə nitq etiketlərinin  fərqləndirilməsi etiketi, fərqləndirmə 

Danışma 

2.1.1. Kiçikhəcmli nitq 

nümunələrini düzgün tələffüz edir. 

Kiçikhəcmli nitq nümunələrinin düzgün 

tələffüz  edilməsi 

Nitq nümunəsi, düzgün 

tələffüz 

2.1.2. Öyrəndiyi  cümlələri düzgün 

intonasiya ilə tələffüz edir. 

Öyrənilən yeni  cümlələrin düzgün 

intonasiya ilə tələffüz edilməsi 

Yeni cümlə, düzgün 

intonasiya, tələffüz 

2.2.1. Müxtəlif məzmunlu 

şəkillərdə əks olunan əşya, hadisə 

və situasiyaları (mənzil, yaşadığı 

yer)  adlandırır. 

Öyrənilən yeni söz və cümlələr əsasında 

müxtəlif məzmunlu şəkillərin, əşya, 

hadisə və situasiyaların (mənzil, yaşadığı 

yer) adlandırılması 

Şəkil, məzmun, hadisə, əşya, 

situasiya,  adlandırma 

2.2.2. Adlandırdığı əşyaların 

əlamətlərini (keyfiyyəti, görünüşü) 

sadalayır və məkanını göstərir. 

Öyrənilən yeni sözlər əsasında əşyaların 

əlamətlərinin (keyfiyyəti, görünüşü) 

sadalanması, məkanın göstərilməsi 

Əşya, əlamət, keyfiyyət, 

görünüş, sadalama, məkan 

2.2.3. Şəkildə əks olunan əşya, 

hadisə və situasiyaları öyrəndiyi 

sözlər əsasında təsvir edir. 

Öyrənilən yeni sözlər əsasında şəkildə 

əks olunan əşya,  hadisə və situasiyalların 

( fəsillər, hər hansı əşya, tarixi gün və.s) 

təsvir edilməsi 

Yeni söz, şəkil, əşya, 

situasiya, sözlər, təsvir 

2.2.4. Öyrəndiyi dil 

materiallarından istifadə edərək 

ünsiyyət qurur. 

Öyrənilən yeni  dil materiallarından 

istifadə edilməsi,   ünsiyyət qurulması, 

dialoqda iştirak və.s 

Yeni dil materialı, ünsiyyət, 

dialoq 

Oxu 

3.1.1.  Hərf, hərf birləşmələri və 

sözləri düzgün oxuyur. 

Hərf, hərf birləşmələri və sözlərin düzgün 

oxunması 

Oxu, hərf, hərf birləşməsi, 

söz 

3.1.2.  Söz birləşmələri və 

cümlələri düzgün oxuyur. 

Vuğuya, intonasiyaya diqqət etməklə söz 

birləşmələri və cümlələrin düzgün 

oxunması 

Oxu, söz birləşməsi, cümlə, 

vurğu, intonasiya 

3.1.3. Kiçikhəcmli mətnləri düzgün 

intonasiya ilə oxuyur və 

məzmununu başa düşdüyünü 

nümayiş etdirir. 

Kiçikhəcmli mətnlərin düzgün intonasiya 

ilə oxunması, məzmununun başa 

düşüldüyünü nümayiş etdirmək üçün 

mətnə müxtəlif sualların verilməsi, 

mətnin məzmunu haqqında fikrin 

bildirilməsi və.s 

Mətn, oxu, sual, intonasiya, 

məzmun 

Yazı 

4.1.1. Hərf,  hərf birləşmələri və 

sözləri düzgün yazır. 

Hərf,  hərf birləşmələri və sözləri düzgün 

yazılması 

Yazı, hərf, hərf birləşməsi, 

söz 

4.1.2. Öyrəndiyi söz birləşmələri 

və cümlələri düzgün yazır. 

Öyrənilən söz birləşmələri və cümlələrin 

düzgün yazılması 

Yazı, söz birləşməsi, cümlə 

IV sinif 

Dinləyib-anlama 

1.1.1. Sinifdaxili münasibətləri 

əhatə edən müraciətlərə əməl edir. 

Sinifdə yoldaşlarının, müəllimin etdiyi 

müraciətlərə  əməl edilməsi 

Sinif, müəllim, sinif yoldaşı, 

müraciət 

1.1.2. Mətnin məzmununa aid 

sualları tərtib edir. 

Müəllimin diktə etdiyi və ya səsləndirilən 

mətnin  məzmununa sualların tərtib 

olunması 

Mətn, məzmun, sual, tərtib 

1.1.3. Verilmiş mətndə yeni sözləri 

müəyyən edir. 

Müəllimin diktə etdiyi və ya səsləndirilən 

mətndə yeni sözlərin tapılması, müəyyən 

edilməsi 

Mətn, yeni sözlər, müəyyən 

etmə 

Danışma 

2.1.1. Cümlələri və nitq etiketlərini 

düzgün tələffüz edir. 

Danışarkən cümlələrin, nitq etiketlərinin 

düzgün tələffüz edilməsi 

Cümlə, nitq etiketi, tələffüs 

2.1.2. Nitqində tələffüz qaydalarına 

yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

Danışarkən sözlərin düzgün tələffüs 

edilməsi, tələffüz qaydalarına riayət 

olunması 

Söz, nitq, tələffüz qaydaları 
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V sinif 

Standart Məzmun Açar sözlər 

Dinləyib-anlama 

1.1.1.Müraciətlər zamanı sadə sualları 

cavablandırır. 

Müraciətlər zamanı sadə  sualları 

“bəli”, “xeyir”, “bəli budur”, “xeyir, 

bu deyil” 

“bəli”, “xeyir”, “bəli 

budur”, “xeyir, bu deyil” 

1.1.2. Dinlədiyi mətndə yeni söz və 

ifadələri seçir. 

Mətni dinləyərək yeni söz və ifadələri 

qeyd edir, şəkillər üzrə uzlaşdırır 

Bakı  - şəhər    Lalə - qız              

Yaşıl - ağac 

Danışma 

2.1.1.Yeni söz və ifadələrdən düzgün 

istifadə edir. 

Yeni söz və ifadələri situasiyaya 

uyğun istifadə edir. Təbiət- canlılar, 

heyvanlar aləmi, hava 

Uyğun söz və ifadələr: 

Təbiət aid - canlılar, 

heyvanlar aləmi, hava 

2.1.2. Kiçikhəcmli dialoqlarda iştirak 

edir. 

Sadə dialoqların  qurulması:  Adın 

nədir? Neçə yaşın var?  Necesen? 

Söz  həcmi 

Ad, yaş, ünvan 

2.1.3. Kiçikhəcmli mətnlərin 

məzmununu danışır. 

Kiçikhəcmli mətnlərin məzmununu 

öyrəndiyi söz və ifadələr əsasında və 

ya  şəkillər üzrə  

söz və ifadələr əsasında və 

ya  şəkillər 

Oxu 

3.1.1.  Söz  və ifadələri seçir və 

qruplaşdırır. 

Söz və ifadələri əşya, yer, insan 

adları, heyvanlar, kateqoruyasına və 

ya nitq hissələrinə görə qruplaşdırır 

əşya, yer, insan adları, 

heyvanlar, kateqoruyasına 

və ya nitq hissələri 

3.1.2.    Mətndəki sözləri düzgün 

tələffüzlə oxuyur. 

Mətndəki sözlərin düzgün vurğu və 

tonla oxuyur 

Vurğu, qalxan və düşən ton 

2.2.1. Zaman və məkanla bağlı 

anlayışları adlandırır. 

 

Şəkillərdə gördüyü əşya və hadisələrin 

zamanla və məkanla əlaqələndirilərək 

adlandırılması 

Şəkil, zaman, məkan, 

anlayış, adlandırma, əlaqə 

2.2.2. Əşya, hadisə və situasiyaları 

müxtəlif əlamətlərini təsvir edir, 

onlara münasibət bildirir. 

Şəkillər üzrə və ya həyatda gördüyü əşya, 

hadisə və situasiyaların müxtəlif 

əlamətlərinin təsvir edilməsi, onlara 

münasibət bildirilməsi 

Şəkil, həyat, əya, hadisə, 

situasiya, əlamət, təsvir, 

münasibət 

2.2.3. Əşya, hadisə və situasiya ilə 

bağlı sual vermək bacarıqları 

nümayiş etdirir. 

Şəkillər üzrə və ya həyatda gördüyü əşya, 

hadisə və situasiya ilə bağlı sual vermək 

bacarıqlarının nümayiş etdirilməsi 

Şəkil, həyat, əya, hadisə, 

situasiya, sual, danışıq 

2.2.4. Öyrəndiyi dil 

materiallarından istifadə edərək 

ünsiyyət qurur. 

Öyrəndiyi yeni dil materiallarından (söz, 

söz birləşməsi, nitq etiketləri, cümlə və.s)  

istifadə edərək ünsiyyətin qurulması, 

dialoqda iştirak və s. 

Dialoq, ünsiyyət, söz, söz 

birləşməsi, nitq etiketləri, 

cümlə 

Oxu 

3.1.1. Kiçikhəcmli mətnləri düzgün 

və sürətli oxuyur. 

Kiçikhəcmli mətnlərin düzgün tələffüslə, 

sürətli oxunması 

Mətn, oxu, tələffüz, sürət 

3.1.2. Oxuduğu mətnin 

məzmununu başa düşdüyünü 

nümayiş etdirir. 

Oxunulan mətnin məzmununu başa 

düşdüyünü nümayiş etdirmək üçün 

müxtəlif sualların verilməsi, məzmunun 

danışılması 

Mətn, oxu, məzmun, sual 

Yazı 

4.1.1. Eşitdiyi sözləri və sadə 

cümlələri düzgün yazır. 

Müəllimin diktə etdiyi və ya dinlədiyi 

sözlərin və sadə cümlələrin düzgün 

yazılması 

Diktə, dinləmə, cümlə, 

düzgün yazı 

4.1.2. Kiçikhəcmli mətnləri yazır. Müxtəlif məzmunda həyatla bağlı  və ya 

şəkillər əsasında kiçikhəcmli mətnlərin 

yazılması 

Məzmun, yazı, şəkillər,  

kiçikhəcmli mətn 
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3.1.3.     Mətnin bütöv hissələrini 

fərqləndirir. 

Mətni əsas, nəticə və giriş hissələrinə 

görə ayırması 

Mətn, tərkib, hissə 

3.1.4.   Mətnin məzmununa uyğun 

suallara cavab verir. 

 

Mətnin məzmununu - kim, nə, hara, 

necə, hansı, nə üçün, sualları  ilə 

cavablandırmaq  

kim, nə, hara, necə, hansı, 

nə üçün, 

Yazı 

4.1.1.   Verilmiş sözləri məna və 

qrammatik cəhətdən əlaqələndirərək 

cümlələr qurur. 

Verilmiş sözləri qrammatik cəhətdən 

düzgün söz sırası ilə əlaqələndirərək 

yazmaq 

sözləri qrammatik cəhətdən 

düzgün söz sırası ilə 

əlaqələndirmək 

4.1.2.  Gördüyü  əşya və hadisələrin 

adını yazır. 

 

Müşahidə etdiyi və ya dinlədiyi 

əşyaların adlarını yazmaq 

 

Yazdır – hava gözəldir  

Quşlar nəğmə oxuyur 

Yaydır – hava istidir 

4.1.3.  Sözlərdə böyük və kiçik 

hərflərin yazılış qaydalarına əməl 

edir. 

böyük və kiçik hərflərin sözləri 

düzgün yazır – insan, yer, ölkə, şəhər 

adları böyük, ümumi isimlər kiçik 

hərflə yazılması  

Aydın, Bakı, kənd, vətən, 

Xəzər dənizi 

VI sinif 

Standart Məzmun Açar sözlər 

Dinləyib- anlama 

1.1.1.  Müraciətlər zamanı sualları 

cavablandırır. 

Müraciətlər zamanı yaş, ünvan, 

hobbi, ailə mövzusunda sualları 

cavablandırır 

1.Mənim 12 yaşım var, 

2.Mən Nizami küçəsində 

yaşayıram  3. Mənim anam 

müəllimədir 

1.1.2.  Dinlədiyi mətndəki yeni 

informasiyanı müəyyən edir. 

Mətndəki yeni informasiyanı  seçir və 

xətlə qeyd edir. 

Mətn, informasiya, seçmə 

Danışma 

2.1.1.Öyrəndiyi yeni söz və 

ifadələrdən mövzuya uyğun istifadə 

edir. 

Öyrəndiyi yeni söz və ifadələrdən 

situasiyaya və istənilən mövzuya  

uyğun istifadə edir.  

Gəzinti – park, dostlar, boş 

vaxt, kitabxana, kino, görüş 

2.1.2. Müxtəlif mövzulu dialoqlarda 

iştirak edir 

Müxtəlif mövzulu dialoqlarda: ailə, 

məktəb, ölkəmiz, fəsillər, bayramlar 

və s. dialoqlarda iştirak etmək 

Ailə: anan sənə kömək edir?                              

Məktəb: hansı fənləri 

sevirsən?                     

Fəsillər: yazda nə üçün 

quşlar çoxalır? 

2.1.3.  Mövzu ilə bağlı fikirlərini ifadə 

edir. 

Mövzu ilə bağlı fikirləri  sərbəst 

fikirlərini öz sözləri ilə söyləyir 

Ailə: Mən bazarlıq etməyi 

xoşlayıram            

Oxu 

3.1.1. Söz və ifadələrin leksik-

semantik mənasını fərqləndirir. 

 

Söz və ifadələrin leksik mənasını – nə 

ifadə etməsini, semantik mənasını – 

cümlədə sintaktik rolunu izah etmək 

Kitab – mütaliə vasitəsi 

Cümlədə yeri: mübtəda, 

ismi xəbər, tamamlıq 

3.1.2. Mətndəki sözləri düzgün vurğu 

ilə oxuyur. 

 

Mətndəki sözlərin intonasiyaya görə 

qalxan və düşən tonla oxumaq 

- Doğurdanmı?  

Qalxan ton 

- Zəng vuruldu- düşən 

ton. 

3.1.3. Mətni tərkib hissələrinə (giriş, 

əsas hissə, nəticə) ayırır. 

Mətni giriş, əsas və nəticə  hissələrinə 

bölərək fərqləndirmək 

Giriş, əsas və nəticə  

 

3.1.4. Mətnin məzmununa uyğun 

suallar verir. 

 

Mətnin məzmununa uyğun sualları 

seçməsi,  qurması, ayırması, tələffüz 

etməsi. 

Mətn, məzmun, sual, 

tələffüz 

 Yazı  

4.1.1.Verilmiş cümlələr əsasında Verilmiş cümlələrdən kiçikhəcmli Məs.  Yaz fəslidir. Ağaclar 
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kiçikhəcmli mətnlər qurur. mətnlər qurmaq  çiçək açır. Quşlar mahnı 

oxuyur. Günəş ətrafa nur 

saçır. 

4.1.2. Gördüyü əşya və hadisələrin 

əlamətlərini yazır 

Gördüyü əşya və hadisələrin 

əlamətlərini: rəngini, həcmini, 

ölçüsünü yazmaq. 

Ağ pişik  İsti yay  hündür  

bina 

4.1.3. Sözləri orfoqrafiya qaydalarına 

uyğun yazır. 

 

Sözləri düzgün yazmaq: böyük və 

kiçik hərfli sözləri yazmaq, durğu 

işarələrinə əməl etmək 

Böyük və kiçik hərflər, 

durğu işarələri.         

Bakı qədim şəhərdirmi? 

4.1.4. Məktub və elan yazır. 

 

Dosta, anaya məktub                   elan 

və afişa yazmaq 

Məktub, elan, yazı – “Sülh 

və müharibə” elanı 

VII  sinif 

Standart Məzmun Açar sözlər 

1. Dinləyib anlama 

1.1.1. Müraciətlərə uyğun 

tapşırıqları icra edir. 

 

Şifahi şəkildə, şəkil üzrə və bədən 

nümayişi ilə, rollu oyunlarla yerinə 

yetirilməsi 

Şəkillər, fiziki hərəkətlə 

çağırış və rollu oyun 

1.1.2. Dinlədiyi mətndəki əsas fikri 

müəyyən edir. 

Mətndə yeni sözlərin və əsas mənanın 

vurğulanması 

Yeni sözlər və yeni 

ifadələr 

2. Danışma 

2.1.1. Öyrəndiyi nitq modellərindən 

məqsədyönlü istifadə edir. 

Nitq modellərinin kontekstə uyğun 

işlədilməsi 

Nitq modeli, kontekst, 

işlətmə 

2.1.2. Dialoqlarda nitq etiketlərindən 

istifadə edir. 

 

Nitq etiketləri və mövzuya uyğun 

dialoqun qurulması və situasiya 

daxilində işlədilməsi 

Uyğun mövzu, situasiya, 

nitq etiketləri; 

2.1.3. Mövzu ilə bağlı fikirlərini 

müxtəlif formalarda (şəxsi 

dəyişmək, zamanı dəyişmək) ifadə 

edir . 

Mövzunun rollu oyunlarda təqdimatı, 

şəkillər üzrə dəyişilməsi (şəxsi 

dəyişmək, zamanı dəyişməklə) 

Rollu oyun, şəkillər 

3. Oxu 

3.1.1. Söz və söz birləşmələrini 

morfoloji xüsusiyyətlərinə görə 

qruplaşdırır 

 

Söz və söz birləşmələrini nitq hissələri 

və cümlə üzvlərinə görə 

qruplaşdırılması, uzlaşdırılması və 

düzgün təyin edilməsi 

Qruplaşdırmaq, 

uzlaşdırmaq və təyin 

etmək 

3.1.2. Mətni uyğun ton, temp, ritm 

və fasilə ilə oxuyur. 

Mətni  düzgün vurğu, ritm və tonla 

oxumaq   

Qalxan və düşən ton,  

intonasiya 

3.1.3. Mətnin tərkib hissələri 

arasındakı məntiqi ardıcıllığı 

müəyyən edir. 

Mətnin analiz edilməsi, əsas ideya, 

dəstəkverici detalların və ümumi 

fikirlərin müəyyən edilməsi 

Analiz, əsas ideya və 

dəstəkverici detallar 

3.1.4. Mətndəki əsas fikri müəyyən 

edir. 

Əsas fikrin hansı mövzuya aid olması və 

real həyatla bağlı olması 

Əsas mövzu, real həyatla 

bağlılıq 

4. Yazı 

4.1.1. Verilmiş mövzu üzrə 

fikirlərini yazılı ifadə edir. 

Kiçik hekayə, esse yazılması mətnin 

müxtəlif üsullarla yazılı təsvir edilməsi 

Kişik hekayə, esse, təsvir, 

şərh 

4.1.2. Müxtəlif əşya və hadisələri 

təsvir edir. 

Mətndəki hadisələri şəkillər üzrə təsvirlə 

uzlaşdırır, öz münasibətini bildirir 

Şəkillər, təsvirlər və 

uzlaşdırmaq 

4.1.3. Orfoqrafiya işarələrindən 

düzgün istifadə edir. 

Yazdığı mətndə ton, vurğu və 

intonasiyaya uyğun durğu işarələrini 

düzgün yerinə qoyulması 

Durğu işarələri, intonasiya, 

ton, vurğu 

4.1.4. Afişa və dəvətnamə yazır. Mövzuya uyğun afişa, dəvətnamənin 

yazılması 

Afişa, dəvətnamə 

VIII sinif 

Standart Məzmun Açar sözlər 



 96 

1. Dinləyib anlama 

1.1.1. Müraciətlərə uyğun tapşırıqları 

ardıcıl icra edir 

 

Fikrini bölüşdür, müzakirədə iştirak et, 

düzgün şərh et, təqdim et – kimi 

müraciətlərin işlədilməsi 

Fikrini bölüşdürmə, şərh, 

iştirak, təqdimat 

1.1.2. Dinlədiyi mətnin məzmununu 

hissələrə ayırır. 

 

Mətni əsas və ikinci dərəcəli 

məlumatlara bölünməsi, problemin 

müəyyən edilməsi 

Əsas və ikinci dərəcəli 

məlumatlar, problem 

2. Danışma 

2.1.1. Fikrini müxtəlif cümlə 

konstruksiyaları ilə ifadə edir. 

Danışarkən emfatik sözlərdən, 

nidalardan və suallardan istifadə etməsi 

Nitq, nida, emfatik sözlər, 

qısa suallar 

2.1.2. Müzakirələrdə mövzu ilə bağlı 

fikirlərini bildirir. 

Fikirlərini fakt və hadisələr əsasında 

müqayisə, təsvir təhlil və şərh etməsi 

Fakt, hadisə, müqayisə, 

təsvir, təhlil, və şərh 

2.1.3. Mövzu ilə bağlı fikirləri 

məntiqi ardıcılllıqla ifadə edir. 

Xronoloji və tarixi ardıcıllığının 

müəyyən edilməsi 

Xronoloji, tarixi 

3. Oxu 

3.1.1. Söz və ifadələri qrammatik-

semantik xüsusiyyətlərinə görə 

fərqləndirir. 

Sözləri və ifadələri məna və qrammatik 

xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırılması. 

Məna, qrammatik, 

qruplaşdırma 

3.1.2. Cümlələri məqsəd və 

intonasiyaya görə düzgün oxuyur 

Cümlələrin vurğu, ton və ritmlə 

oxunması 

Vurğu, ton və ritm 

3.1.3. Mətnin məzmununa uyğun 

plan tutur. 

Mətnin hissələrə bölünməsi, əsas  və 

ikinci dərəcəli hissələrin planının 

tutulması 

Əsas və ikinci dərəcəli 

hissələr, plan 

3.1.4. Mətndəki əsas fakt və 

hadisələri seçir, qruplaşdırır. 

 

Mətndəki əsas fakt və hadisələri 

xronoliji ardıcıllıqla və şəxslər üzrə  

qruplaşdırılması 

Fakt, hadisə, xronoloji 

ardıcıllıq 

4. Yazı 

4.1.1. Dinlədiyi mətnin məzmununu 

ardıcıl yazır. 

 

Mətnin məzmununu dinləyərək qeydlər 

aparır, planını tutur və ardıcıl yazır 

Qeyd, plan tutma, 

ardıcıllıq 

4.1.2. Məlumat xarakterli mətnlər 

yazır. 

Gördüyü işlər haqqında, ətrafdakı 

hadisələr haqqında məlumat yazması. 

Iş, hadisə, məlumat 

4.1.3. Sadə cümlələrdə durğu 

işarələrindən istifadə edir. 

Yazdığı mətndə vergül, tire, mötərizə, 

dırnaq, qoşa nöqtə, nöqtəli vergülün 

düzgün işlətməsi 

vergül, tire, mötərizə, 

dırnaq, qoşa nöqtə, nöqtəli 

vergül 

4.1.4. Müxtəlif anket formalarını 

doldurur. 

Anketlərdə müvafiq məlumatların 

düzgün doldurulması 

Anket forması 

IX sinif 

Standart Məzmun Açar sözlər 

1. Dinləyib anlama 

1.1.1. Müraciətdə ifadə olunan fikrə 

münasibət bildirir. 

Müxtəlif məzmunlu müraciətlərə əməl 

edilməsi, fikrə münasibət bildirilməsi 

Müxtəlif məzmunlu 

müraciətlər, əməl olunma, 

münasibət 

1.1.2. Dinlədiyi mətnin məzmununu 

şərh edir. 

 

Dinlənilən mətnin məznuna aydınlıq 

gətirmə, müxtəlif fikirlər bildirmə, 

əsaslandırma 

Şərh etmə, müxtəlif 

fikirlər, əsaslandırma 

2. Danışma 

2.1.1. Fikrini müxtəlif nitq 

vahidlərindən istifadə etməklə ifadə 

edir. 

Danışarkən nitqində sinonim, antonim, 

omonim, həqiqi, məcazi mənalı 

sözlərdən istifadə 

Sinonim, antonim, 

omonim, həqiqi, məcazi 

mənalı sözlər 

2.1.2. Müxtəlif mövzularda 

müzakirələr (təbiət, cəmiyyət, ailə, 

məktəb) aparır. 

Həyatla əlaqəli müxtəlif mövzulu 

(təbiət, cəmiyyət, ailə, məktəb) 

müzakirələrdə iştirak, müxtəlif fikirlər 

Müxtəlif mövzu (təbiət, 

cəmiyyət, ailə, məktəb), 

fikirlər 
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 söyləmə 

2.1.3. Fikirlərini müqayisələr 

aparmaqla izah edir. 

Müxtəlif mövzularda müqayisələr 

aparma, fikrini izah etmə, əsaslandırma 

Nitq, müqayisə, izah 

3. Oxu 

3.1.1. Söz və ifadələrin qrammatik-

semantik xüsusiyyətlərini izah edir 

Oxunulan mətndə söz və ifadələrin 

qrammatik-semantik xüsusiyyətlərinin 

göstərilməsi, izah olunması 

Söz və ifadələr, 

qrammatik-semantik 

xüsusiyyətlər, izah 

3.1.2. Mətndəki müxtəlif 

konstruksiyalı cümlələri düzgün 

oxuyur. 

Mətndə müxtəlif cümlə tiplərinin 

düzgün oxunması 

Mətn, müxtəlif cümlə 

tipləri 

3.1.3. Oxuduğu mətnin məzmununu 

məntiqi ardıcıllıqla danışır. 

Oxunulan mətndə məntiqi ardıcıllığı 

gözləmə, fikirlərini xronoloji ardıcıllıqla 

söyləmə 

Mətn, məntiqi ardıcıllıq, 

xronoloji ardıcıllıq 

3.1.4. Oxuduğu mətnin məzmununa 

münasibət bildirir. 

 

Oxunulan mətnin məzmununa müxtəlif 

suallar veməklə və ya mətnlə əlaqəli 

verilən sualları cavablandırmaqla 

münasibətin bildirilməsi 

Müxtəlif məzmunlu 

suallar, mətn 

4. Yazı 

4.1.1. Fikirlərini müxtəlif formalarda 

(inşa, esse, hekayə) ifadə edir. 

Mövzu ilə əlaqəli fikirlərin müxtəlif 

formalarda ifadəsi 

inşa, esse, hekayə 

4.1.2. Fakt və hadisələrə yazılı 

münasibət bildirir. 

 

Gündəlik həyatla əlaqəli fakt və 

hadisələrə münasibətin bildirilməsi, 

müxtəlif yazı formalarından istifadə 

(inşa, esse, hekayə) 

Fakt, hadisə, münasibət, 

yazı formaları (inşa, esse, 

hekayə) 

4.1.3. Müxtəlif konstruksiyalı 

cümlələri düzgün yazır. 

Mətndə müxtəlif cümlə tiplərinin 

düzgün yazılması 

Müxtəlif cümlə tipləri, 

konstruksiya 

4.1.4. Ərizə, tərcümeyi-hal yazır. 

 

Özü haqqında qısahəcmli tərcümeyi 

halın yazılması, müxtəlif məqsədlərlə 

ərizənin yazılması 

Ərizə, tərcümeyi-hal 

 

X sinif 

Standart Məzmun Açar sözlər 

1. Dinləyib anlama 

1.1.1. Dinlədiyi nitqin məzmununu 

izah edir. 

 

Mövzu ilə əlaqəli dinlənilən nitqin 

izahı, məzmunlu bağlı bağlı müxtəlif 

fikirlərin söylənməsi 

Nitq, izah, müxtəlif fikirlər 

1.1.2. Dinlədiyi mətndəki fakt və 

hadisələri qruplaşdırır, 

ümumiləşdirmələr aparır. 

Dinlənilən mətnin məzmununa əsasən 

fakt və hadisələrin qruplaşması, 

ümumiləşmə, nəticə çıxarma 

Məzmun, fakt, hadisə, 

qruplaşma, ümumiləşmə, 

nəticə çıxarma 

2. Danışma 

2.1.1. Fakt və hadisələri şərh edir. 

 

Danışarkən öyrəndiyi yeni sözlər 

əsasında fakt və hadisələri təhlil 

edilməsi, fikirlərin əsaslandırılması 

Nitq, fakt, hadisə, fikir, 

tarix, təhlil, əsaslandırma 

2.1.2. Müxtəlif mövqeli fikirlərə 

münasibət bildirir 

Müxtəli fikirlərə münasibət bildirmək: 

real həyatdan nümunə gətirmək, öz 

mövqeyini müdafiə etmək 

Nümunə, mövqe 

2.1.3. Ümumiləşdirmə aparmaqla 

fikirlərini şərh edir 

Qısa müddət ərzində fikrini izah etmək Fikir, şərh, əsaslandırma 

3. Oxu 

3.1.1. Mətndəki yeni ifadə və 

terminlərin mənasını 

müəyyənləşdirir. 

Oxunulan mətndə yeni ifadə və 

terminlərin müəyyənləşməsi, izah 

edilməsi 

Mətn, ifadə, termin, izah, 

müəyyən etmə 

3.1.2. Mətni məzmununa uyğun Məzmuna uyğun olaraq mətnin Mətn, intonasiya, tonun 
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intonasiya ilə oxuyur. intonasiya oxunması, müəyyən ton 

çalarlarından istifadə 

qalxması, tonun enməsi 

3.1.3. Oxuduğu mətnləri üslubuna 

görə fərqləndirir. 

Oxunulan mətnin üslubunun müəyyən 

edilməsi, fərləndirilməsi, müqayisə 

edilməsi 

Mətn, üslub, fərqləndirmə, 

müqayisə 

3.1.4. Mətndəki fakt və hadisələri 

təhlil edir. 

 

Oxunulan mətndə yeni fakt və 

hadisələrin müəyyən edilməsi, təhlili, 

nəticənin çıxarılması 

Mətn, fakt, hadisə, təhlil, 

müəyyənləşmə, nəticə 

4. Yazı 

4.1.1. Mənbələrdən istifadə etməklə 

yazısına düzəlişlər və əlavələr edir. 

Müxtəlif mənbələrdən istifadə,  öz 

yazısına əlavə və düzəlişlərin edilmsəsi 

Müxtəlif mənbə, yazıya 

düzəliş, yazıya əlavə, 

4.1.2. Oxuduğu mətnlə bağlı 

mülahizələrini yazır. 

 

Mətnin məzmununa əsasən 

mülahizələrin yazılması, yeni fikirlərin 

verilməsi 

Mətn, yeni fikirlər, 

mülahizələr 

4.1.3. Cümlələri və abzasları düzgün 

əlaqələndirmək üçün bağlayıcı 

vasitələrdən  istifadə edir. 

Müxtəlif yazı növləri yazarkən 

bağlayıcılardan düzgün istifadə, cümlə 

və absazları əlaqələndirmə 

Yazı növləri, bağlayıcı, 

absaz, əlaqələndirmə, 

cümlə 

4.1.4. Hesabat və çıxışlar hazırlayır. Müxtəlif məzmunlu hesabat və 

çıxışların hazırlanması 

Hesabat, çıxış 

XI sinif 

Standart Məzmun Açar sözlər 

1. Dinləyib anlama 

1.1.1. Dinlədiyi məlumatın 

məzmununa aid təqdimatlar edir. 

Aldığı məlumatla bağlı təqdimat 

hazırlama 

Məlumat, təqdimat 

1.1.2. Dinlədiyi mətnin məzmununu 

qiymətləndirir. 

Dinlədiyi mətnin məzmunu ilə bağlı 

münasibət bildirmə, dəyərləndirmə 

Münasibət bildirmə, 

dəyərləndirmə 

2. Danışma 

2.1.1. Fakt və hadisələrə münasibət 

bildirir. 

Danışarkən məzmuna uyğun fakt və 

hadisələrə öz münasibətinin 

bildirilməsi, öz əlavələrinin edilməsi 

Nitq, fakt, hadisə, 

münasibət, məzmun, 

əlavələrin edilməsi 

2.1.2. Müxtəlif mövqeli fikirləri 

ümumiləşdirir, təqdimatlar edir. 

Oxşar, fərqli və müxtəlif mövqeli 

fikirləri ümumiləşdirmə, ayrı-ayrı 

təqdimatlar hazırlama 

Müxtəlif 

fikir,ümumiləşdirmə, 

təqdimat, mövqe 

2.1.3. Müxtəlif mövzularda 

əsaslandırılmış nitq qurur. 

Müxtəlif mövzularda  fikrini ifadə etmə, 

nitq qurma, əsaslandırma 

Müxtəlıif mövzu, 

əsaslandırma, 

fikir, nitq 

3. Oxu 

3.1.1.Yeni ifadə və terminlərin 

kontekstə uyğun mənasını izah edir. 

Yeni ifadə və terminlərin kontekstə 

uyğun mənasını izah etmə (çoxmənalı 

sözlərin işlənmə yerinə görə açılması) 

İfadə, termin, kontekst, 

məna 

3.1.2. Müxtəlif üslublu mətnləri 

düzgün oxuyur. 

Müxtəlif üslublu mətnləri düzgün 

oxuma 

Müxtəlif üslub, oxu, 

düzgün 

3.1.3. Müxtəlif üslublu mətnlərin 

məzmununu şərh edir. 

Müxtəlif üslublu mətnlərin məzmununu 

şərh etmə, təhlil etmə, fikirlərini 

əsaslandırılma 

Fərqləndirmə, müqayisə 

etmə, izahetmə, şərh, 

təhlil, əsaslandırma 

3.1.4. Mətndəki fakt və hadisələri 

real həyatla əlaqələndirərək şərh edir. 

Mətndəki fakt və hadisələri real həyatla 

əlaqələndirmə, təhlil və əsaslandırma 

Fakt, hadisə, real həyat, 

şərh 

4. Yazı 

4.1.1. Özünün və başqasının yazısını 

təkmilləşdirir. 

Özünün və başqasının yazısını 

təkmilləşdirmə 

(düzəliş,əlavə,ümumiləşdirmə) 

Yazı, 

təkmilləşdirmə,düzəliş, 

4.1.2. Fikirlərini müxtəlif üslublarda 

ifadə edir. 

Fikrini müxtəlif forma və üslublarda 

ifadə etmə 

Forma, üslub, müxtəlif, 

ifadəetmə 
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4.1.3. Orfoqrafiya, qrammatika və 

durğu işarəsi qaydalarına əməl edir. 

Orfoqrafiya, qrammatika və durğu 

işarəsi qaydalarına əməl etmə 

Qayda, durğu işarəsi, 

qrammatika 

4.1.4. Layihələr və təqdimatlar 

hazırlayır. 

Layihələr və təqdimatlar hazırlama Layihə, təqdimat, müxtəlif 

mövzu, müxtəlif üslub 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurslar 

 
 

1. Kartlar 

2. Mulyaj 

3. Fiqur 

4. Plakat 

5. İşçi vərəqləri 

6. İKT materialları 

7. Kompyuter 

8. Proyektor 

9. Müxtəlif məzmunlu şəkillər 

10.  Marker 

11.  Flipçat 

12.  Ensiklopediyalar 

13.  5-11 ci siniflər üzrə Xarici dil dərslikləri  

14.  MIMIO lövhə 
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Tezaurus 

Təlimin məzmunu - şəxsiyyətin formalaşmasına yönəlmiş bacarıqlar şəklində ifadə edilən 

təlim nəticələrinin (təlim standartlarının) məcmuudur.  

Təlim nəticəsi - müəyyən bir mərhələdə mənimsənilməsi nəzərdə tutlan və əvvəlcədən 

müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir. 

Məzmun xətti - fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün 

müəyyən olunan məzmununun zəruri hissəsidir.  

Məzmun standartı - dövlətin təhsil alanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət 

tələbdir.  

 Qiymətləndirmə standartı - təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.  

Təlim strategiyası - təhsil prosesində istifadə olunan forma, metod, üsul və vasitələrin 

məcmusudur.  

 Kurikulum - təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri  

özündə əks etdirən konseptual sənəddir. 

Dərslik - dövlət təhsil standartları əsasında hazırlanmış kurikulumlara uyğun olan, 

şagirdlərdə müstəqil tədqiqatçılıq və yaradıcılıq vərdişlərinin aşılanmasına, demokratik 

dünyagörüşünün formalaşmasına imkan yaradan, onları düşünməyə sövq edən, məntiqi 

təfəkkürü inkişaf etdirən, tətbiqi xarakter daşıyan, inteqrativ xüsusiyyətə malik əsas dərs 

vəsaitidir.  



 101 

Inteqrasiya - 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.  

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. 

Pedaqoji innovasiya - təhsil müəssisələrində, pedaqoji nəzəriyyələrdə, müəllim və 

şagirdlərin fəaliyyətlərində, təlim-tərbiyənin məzmununda, forma, üsul və vasitələrində, 

idarəetmədə, məqsəd və nəticələrdə, ümumən, pedaqoji sistemdə baş verən yeniliklərdir. 

Onlar müəyyən dövr ərzində sabit qalaraq ənənəvi qaydada davam etdirilir, həmin dövrün 

səciyyəvi pedaqoji hadisəsinə cevrilir.  

Nəticəyönümlülük - yeni kurikulumların hazırlanmasında nəzərə alınmış əsas 

prinsiplərindən biridir. Bu pirinsipin tələbinə görə müəyyən olunmuş bacarıqlardan ibarət 

zəruri məzmun nəticələr formasında verilir. 

Taksonomiya - yanan sözdür (taxus-qayda ilə yerləşmə+qanun deməkdir), təlim 

məqsədlərinin şəbəkəli və ya sistemli təsnifatıdır. Elmi termin kimi ilk dəfə botanika və 

zoologiyada əmələ gəlmiş, heyvanların və bitgi orqanizmlərinin qruplara görə bölgüsü 

anlamında işlənmişdir. 30-cu illərdə psixologiyada istifadə olunmağa başlanmışdır.  

Şəxsiyyətyönümlülük – Milli Kurikulumun hazırlanması zamanı nəzərə alınmış didaktik 

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 mədəniyyətlər 

terminləri ilə ifadə edilir. Şəxsiyyətyönümlü təhsilin keyfiyyət göstəricisi sadəcə bilik və ya 

bacarıqlar deyil, milli səviyyədə müəyyən olunmuş ümumi nəticələrə uyğun səviyyənin 

(kompetensiya, keyfiyyət və ya mədəniyyət göstəricilərinə uyğun səviyyənin) əldə 

edilməsidir.  

Təhsildə qiymətləndirmə sistemi - beynəlxalq milli və məktəb səviyyələrində aparılan 

qiymətləndirməni əhatə edir. Orada zəruri məzmunun (qiymətləndirmə standartlarının), 
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vasitələrin (test, sual və s.), formaların, üsulların müəyyənləşdirlməsini və onların 

reallaşdırılmasına aid prosedurları özündə birləşdirir.  

Fəal (interaktiv) təlim - şagirdlərin idrak fəallığına əsaslanır, təhsil prosesinin digər 

iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitinin yaradılmasını tələb edir.  

Mulyaj - mumdan, gipsdən və s. -dən modeltökmə. 

İdrak fəaliyyəti- idrak prosesində həyata keçirilən fəaliyyətdir. Psixoloqların fikrincə, idrak 

fəaliyyətində bilmək, anlamaq, tətbiq 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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