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GİRİŞ

Musiqi kurikulumu və onun xarakterik cəhətləri. Musiqi kurikulumu
ümum  təhsil məktəblərində musiqi təlimi və tərbiyəsinin, musiqi mə də niy yə ti -
nin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi məqsədlərinin reallaş dırıl masına
xid mət etməklə musiqi fənni üzrə ümumtəlim nəticələrinə nail olmaq isti qa -
mə tində fəaliyyətləri əhatə edən konseptual xarakterli sənəddir. Bu kuriku lum -
da şagirdlərin cəmiyyətdə incəsənətin rolunu dərk etmələri, onların bədii zöv -
qü nün, musiqi üzrə bacarıq və vərdişlərinin inkişafı, fəal dinləyici kimi yetiş -
mə ləri, mənəvi aləmlərinin zənginləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

Musiqi kurikulumu dərsliklərin, fənnin tədrisi metodikasının hazır lan -
ması, tədris materiallarının planlaşdırılması və müəllim hazırlığının tək   -
 mil ləş dirilməsi üçün hazırlanacaq təlimatların, metodik vasitələrin əsa sı nı
təşkil edir.

Tələbyönümlülük, nəticəyönümlülük, şagirdyönümlülük, sistemlilik və
in   teqrativlik kimi prinsiplərə əsaslanan bu kurikulum şagirdlərin təlim nai -
liy   yət lərini müntəzəm olaraq qiymətləndirməyi, onların inkişafının izlə nil -
mə   sini nəzərdə tutur, şagirdlərə musiqi təlimi üzrə gündəlik həyatda vacib
olan bacarıqların mənimsənilməsinin zəruriliyini şərtləndirir.

Fənnin əhəmiyyəti, məqsəd və vəzifələri. Milli musiqi və mədəniyyət
ta    ri  xi mizin, incəsənət sahəsində qədim köklərə malik ənənələrimizin öyrə -
nil mə si, böyüyən nəsildə estetik, hissi-emosional tərbiyənin gücləndirilməsi,
ümu mi intellektual səviyyənin inkişafı, istedadlı şagirdlərin aşkara çıxarıl -
ması kimi əsas tələblərin yerinə yetirilməsində musiqi təlimi mühüm əhə -
miy yət kəsb edir. 

Mənəvi-estetik təsirinə, didaktik mahiyyətinə, vətənpərvərlik, huma nizm,
dostluq ruhunda tərbiyəedici təsir qüvvəsinə görə müstəsna əhəmiyyət kəsb
edən bu fənn çox böyük inkişafetdirici imkanlara malikdir. Musiqi təli mi
pro se sində istinad edilən müxtəlif janrlara aid nümunələr şagird şəx siy yə -
tinin idraki, psixomotor cəhətdən inkişafına, mənəvi-emosional zən gin ləş -
mə sinə zəmin yaradır. 

Ümumtəhsil məktəblərində musiqi fənninin əsas məqsədi milli və bəşəri
sənət nümunələri əsasında şagirdlərdə musiqi mədəniyyətinin formalaş dı rıl -
ma sı və inkişafını təmin etməkdən ibarətdir.

«Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kuri -
kulumu)» sənədində göstərilmişdir ki, ümumtəhsil məktəblərində musiqi fən    ninin
tədrisi prosesində:
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– İbtidai təhsil pilləsində şagirdlərin musiqi növlərinin forma, janr, üs -
lub və ifadə vasitələri, xalqımızın musiqi tarixi haqqında ümumi məlu mat -
lar la ta nış olmaları, yaradıcı-estetik fəaliyyətlə bağlı (mahnı oxumaq, rəqs etmək
və s.) ən sadə və ilkin bacarıqlara yiyələnmələri təmin edilir, onlarda bədii
zövq, estetik mədəniyyət, milli musiqi, habelə ümumbəşəri musiqi nü mu nə -
lərinə ma raq, yaradıcılığa meyil, mücərrəd və obrazlı təfəkkür, əməksevərlik
və di gər keyfiyyətlər formalaşdırılır.

– Əsas təhsil pilləsində ibtidai təhsil pilləsi üzrə təyin olunmuş fəa liy -
yət lər inkişaf etdirilməklə milli musiqi tariximizin ən zəruri məqamları, gör -
kəm li şəxsiyyətləri haqqında məlumatlara, aşıq musiqisi, muğamlar, dünya
musiqi mədəniyyətinin geniş yayılmış nümunələri ilə tanışlıq, xorla ifa və
vo kal vər dişlərinin mənimsənilməsi, musiqini qavrama mədəniyyətinin for -
malaş dı rılması, şagirdlərin səs imkanları, arzu və istəkləri nəzərə alınmaqla
ifaçılığa cəlb olunmaları təmin edilir.

VIII sinif «Musiqi» fənni üzrə standartlar

VIII sinfin sonunda şagird:

• Azərbaycan və dünya musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri
(Ü.Ha cıbəyli, F.Əmirov, N.Tağızadə-Hacıbəyov, C.Cahangirov, S.Ha -
cı   bə yov, F.Əlizadə, C.Verdi, İ.Ştraus, M.Qlinka) və onların geniş yayıl -
mış əsər ləri haqqında bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir. 

• Azərbaycan musiqi folklor nümunələri (mahnı, rəqs), muğam və aşıq
ha  va larına dair bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir.

• Musiqi əsərlərinin melodiyası, ritmi və onlarda istifadə edilmiş bədii
nü  mu nələr haqqında fikir söyləyir.

• Musiqi əsərlərini hissi-emosional cəhətdən dərk etdiyini nümayiş etdirir.
• Dinlədiyi musiqidən yaranan təəssüratlarını müxtəlif formada ifadə edir.
• Mahnını not və mətni ilə oxuyur.
• Fərdi, qrup və kollektiv ifaçılıq bacarığı nümayiş etdirir.

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt standartlar

1. Musiqi aləmi
Şagird:

1.1. Azərbaycan və dünya musiqi mədəniyyətinin görkəmli nüma yən də -
ləri və onların geniş yayılmış əsərləri haqqında bilik və bacarıqlar
nü  mayiş etdirir.
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1.1.1. Azərbaycan və dünya musiqi mədəniyyətinin görkəmli nüma yən -
dələri və onların əsərlərinin oxşar və fərqli cəhətlərini izah edir.

1.1.2. Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının eyni mövzulu əsərləri haq -
qın da fikirlərini izah edir.

1.2. Azərbaycan musiqi folklor nümunələri (mahnı, rəqs), muğam və aşıq
havalarına dair bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir.

1.2.1. Azərbaycan musiqi folkloru nümunələrinin rus bəstəkarlarının ya -
ra dıcılığına təsiri barədə münasibətini bildirir.

1.2.2. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində muğamlardan və digər
folk  lor musiqisindən istifadəyə dair biliklərini şərh edir.

2. Emosional dəyərləndirmə 

Şagird:
2.1. Musiqi əsərlərinin melodiyası, ritmi və onlardan istifadə edilmiş

bə dii nümunələr haqqında fikrini nümayiş etdirir.
2.1.1. Azərbaycan bəstəkarlarının instrumental əsərlərinin bədii nümu nə -

lərlə əlaqəsini şərh edir.
2.2. Musiqi əsərlərini hissi-emosional cəhətdən dərk etməyini nümayiş

etdirir.
2.2.1. Azərbaycan xalq çalğı alətlərində ifa olunan musiqinin emosional

hislərə təsirini izah edir.
2.2.2. Muğam musiqisinin emosional hislərə təsirini izah edir.

2.3. Dinlədiyi musiqidən yaranan təəssüratlarını müxtəlif formada
ifadə edir.

2.3.1. Dinlədiyi muğamlar haqqında təəssüratlarını ifadə edir.

3. Musiqi fəaliyyəti
Şagird: 

3.1. Mahnını not və mətni ilə oxuyur.
3.1.1. Mahnını birsəsli a kapella (müşayiətsiz) oxuyur.

3.2. Fərdi, qrup və kollektiv ifaçılıq bacarığı nümayiş etdirir.
3.2.1. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.
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RESURSLAR

Musiqi fənninin mövzularını daha yaxşı qavramaq, mənimsəmək, şa gird -
lərin bilik, bacarıq və vərdişlərini formalaşdıraraq inkişaf etdirmək üçün təd -
ris prosesində çox vacib olan resurslardan istifadə etmək lazımdır. Bunlar
aşa ğıdakılardan ibarətdir:

– məktəblilərin mənimsədikləri bilik, bacarıq və vərdişlər;
– dərslik;
– müəllim üçün metodik vəsait;
– notlar;
– portretlər;
– şəkillər;
– sxem və plakatlar;
– kompüter;
– maqnitofon və disk;
– DVD-pleyer.

VIII sinifdə «Musiqi» dərsinin gündəlik planlaşdırılmasına
dair alternativ nümunə

Mövzu: Musiqini xalq yaradır, bəstəkarlar isə onu aranjeman edir
Məzmun standartları: 1.1.1., 1.1.2.
İnteqrasiya: Əd.: 1.1.3.
Məqsəd:
1. Musiqini xalqın yaratdığını başa düşür.
2. Bəstəkarların xalq musiqisindən istifadə edərək yeni əsərlər yaratdığı

haqqında məlumatlara malik olduğunu göstərir.
İş üsulu: Şaxələndirmə, Venn diaqramı, beyin həmləsi.
Dərsin mərhələləri:

1. Motivasiya

Müəllim Azərbaycan klassik muğamı olan «Şur»un «Maye» hissəsini tar
musiqi alətində səsləndirir. Sonra isə F.Əmirovun «Şur» simfonik muğa mın -
dan «Maye» səsləndirilir. Bundan sonra müəllim şagirdlərə klassik mu ğamı -
mız olan «Şur» haqqında məlumat verir və qeyd edir ki, bu muğam xalq mu -
siqisi hesab olunur və böyük Azərbaycan bəstəkarı F.Əmirov bu mu ğa mı
sim fonik orkestr üçün işləməklə musiqi dünyasına yeni bir janr töhfə etdi,
be ləliklə də, «Simfonik muğam» adlanan bir janr yarandı.
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Tədqiqat sualı:
– Dinlədiyiniz bu iki əsərin oxşar və fərqli cəhətləri nədir?

2. Tədqiqatın aparılması

Müəllim üzərində Venn diaqramı çəkilmiş vərəqləri şagirdlərə pay -
layır və din lədikləri iki əsərin oxşar və fərqli cəhətlərini orada qeyd et mə -
yi tapşırır.

Şagirdlərə suallar verilir:
– Bu iki əsərdə oxşar cəhətlər hansılardır?
– Bəs fərqli cəhətlər haqqında nə deyə bilərsiniz?
Şagirdlər musiqi nümunələrinin oxşar və fərqli cəhətləri haqqında öz fi -

kir lərini söyləyirlər.
Tapşırıq: «Maye» şöbəsinin melodiyasını notla oxuyun.

3. İnformasiya mübadiləsi və müzakirəsi

Müəllim əvvəlki illərdə dinlənilmiş «Simfonik muğamlar»ı yada salır və
bu musiqi nümunələri haqqında şagirdlərlə fikir mübadiləsi aparır. 

4. Nəticə və ümumiləşdirmə

Muğamı xalq sənətkarları yaratsa da, simfonik muğamları bəstəkarlar ya -
radırlar.

5. Yaradıcı tətbiqetmə

Müəllim şagirdlərə bəstəkar Emin Sabitoğlunun şair İbrahim Kəbir li nin
söz lərinə yazdığı «Şur» muğamına əsaslanan «Nə gözəldir Azərbaycan!»
mah   nısını öyrədir.

Tapşırıq: Mahnını notla oxuyun.

6. Qiymətləndirmə və ya refleksiya

Dərs ümumiləşdirilir:
– Uşaqlar, biz musiqinin xalq və bəstəkar tərəfindən yaradılması ilə əla -

qə dar bilikləri mənimsədik. Bunun üçün hansı əsərlərdən istifadə etdik?
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1.

Üzeyir
Hacıbəylinin
operettalarında
xalq musiqisi

1. «Bayram günü» –
Ü.Hacıbəyli, M.Seyidzadə

2. «Hüsnü bağında» –
Azərbaycan xalq mahnısı 

1. «Darçını». Azərbaycan xalq
rəqsi 

2. Ü.Hacıbəyli. «O olmasın, bu
olsun» operettasından «Rüstəm
bəylə Məşədi İbadın dueti»

1

2.

Üzeyir
Hacıbəylinin
yaradıcılığında
xalq musiqisi

1. «Bayram günü» –
Ü.Hacıbəyli, M.Seyidzadə.

2. Ü.Hacıbəyli. «Leyli və
Məcnun» operasından
«Müqəddimə»

1. «Cəngi» Azərbaycan xalq
hərbi rəqsi

2. Ü.Hacıbəyli. «Koroğlu»
operasından «Cəngi» 

1

3.

Bəstəkar
Fikrət Əmirov
və simfonik
muğamlar

1. F.Əmirov. «Sevil»
operasından «Laylay»

2. «Şur» simfonik mu ğa mı -
nın «Müqəddimə» şöbə -
sindən bir parça

1. Klassik Azərbaycan «Şur»
muğamından «Maye-Şur»

2. F.Əmirov. «Şur» simfonik
muğamından «Maye-Şur» 

1

4.
Lendlerdən
valsa qədər

1. «Mehriban diyar, Azər bay -
can» – V.P.Sоlov yov-
Sedoy və T.Quliyev,
K.Simonov (tər cümə edəni
Zeynal Cabbarzadə)

2. Q.Qarayev. «Yeddi gözəl»
baletindən «Vals» (bir parça)

1. İ.Ştraus. «Vyana meşəsinin
nağılı» valsı

1

5.
Pyotr İliç
Çaykovski və
xalq musiqisi

1. «Mehriban diyar,
Azərbaycan» – S.Sedoy və
T.Quliyev, K.Simonov
(tərcümə edəni Zeynal
Cabbarzadə)

2. «Çöldə ağcaqayın ağacı
bitmişdi» – rus xalq
mahnısı

1. P.İ.Çaykovski.
«IV simfoniya»nın 
«Final» hissəsindən 
bir parça

1

6.

Maestro Niyazi
və «Rast»
simfonik
muğamı

1. «Vətən haqqında mahnı» –
Niyazi, S.Rüstəm. 

2. «Rast» simfonik
muğamının «Gərayi»
şöbəsindən bir parça

1. Niyazi. «Rast» simfonik
muğamının «Maye»
şöbəsindən bir parça

2. «Rast» klassik Azərbaycan
muğamının «Maye»
şöbəsindən bir parça

1

7.
Tofiq Quliyev
və Azərbaycan
xalq rəqsləri

1. «Vətən haqqında mahnı» –
Niyazi, S.Rüstəm

2. «Qaytağı» Azərbaycan
xalq rəqsindən bir parça

1. T.Quliyev. «Qaytağı»
fortepiano pyesi

2. «Qaytağı» Azərbaycan xalq
rəqsi

1

8. Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 1
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9.

Qara Qarayev
və dünya
xalqlarının
musiqisi

1. «Gənclik mahnısı» –
Q.Qarayev,
Y.Dolmatovski

2. Q.Qarayev. «İldırımlı
yollarla» baletindən
melodiya

1. Q.Qarayev. «Yeddi gözəl»
baletindən «Slavyan gözəli»

2. Q.Qarayev. «Yeddi gözəl»
baletindən «Gözəllər gözəli»

1

10.

Süleyman
Ələsgərov və
«Bayatı-Şiraz»
simfonik
muğamı

1. «Aman, ovçu».
Azərbaycan xalq
mahnısı 

2. «Küçələrə su səp mi -
şəm» – Azərbaycan
xalq mahnısı

S.Ələsgərov. «Bayatı-Şiraz»
simfonik muğamından bir parça 1

11.

Müslüm
Maqomayevin
yaradıcılığında
xalq musiqisi

1. M.Maqomayev. «Nər -
giz» operası. «Nər gi zin
ariyası»ndan bir parça 

2. M.Maqomayev «Nər -
giz» operası. I pərdə -
dən «Qızlar xoru»ndan
bir parça

M.Maqomayev. «Nərgiz»
operası. I pərdədən «Nərgizin
ariyası»ndan bir parça

1

12.

Cahangir
Cahangirov
və xalq
musiqisi

1. «Qarabağ» – C.Cahan -
girov,  R.Zəka

2. «Bu gün ayın üçüdür»
– Azərbaycan  xalq
mahnısı

C.Cahangirov. «Skripka və sim-
fonik orkestr üçün konsert»in 
III hissəsindən bir parça

1

13–
14.

I yarımildə keçilmiş mövzuların təkrarı 2

15–
16.

Sinif konsertinə hazırlıq 2

17. Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 1

II
I.
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u
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m

d
an
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p
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ay

ad
ək

18.
Muğam
haqqında

1. «Ananın oğluna
nəsihəti» –
Ü.Hacıbəyli,
M.Bayramov

2. «Şüştər» muğamından
«Şüştər» təsnifi

1. «Şüştər» muğamından
«Bərdaşt»

2. A.Məlikov. «Məhəbbət
əfsanəsi» baletindən
«Xalq səhnəsi»

1

19.
20 yanvar 
1990-cı il və
muğamlar

1. «Ananın oğluna
nəsihəti» – Ü.Hacı bəy -
li, M.Bayramov

2. «Hümayun»
muğamının səs sırası

1. «Hümayun» Azərbaycan
klassik muğamından bir parça 

2. O.Rəcəbov. «Çingiz»
simfoniya-rekviyem əsərindən
«Rekviyem» adlanan VII hissə

1

20.
Not səsləri və
muğamlar
haqqında

1. «Bizim həyət» –
F.Əmirov, T.Elçin

2. C.Cahangirov. «Arazın
o tayında» simfonik
poemasının girişindən
bir parça

1. «Hümayun» muğamından
«Bərdaşt» şöbəsi

2. Ü.Hacıbəyli. «Aşıqsayağı».
Fortepiano triosunun ifasında

1
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21.

Soltan Hacı bə -
yovun yaradıcı lı -
ğın da muğam və
folklor musiqisi

1. «Laylay» – S.Ha -
cıbəyov, M.Se yid zadə

2. S.Hacıbəyov. «Gül -
şən» baletindən
«Pambıq yığımı»

S.Hacıbəyov. «Karvan» simfonik
lövhəsindən bir parça 1

22.

Amerika cazı və
Azərbaycan
muğamı

1. «Günəşə yollar
çək» – A.Da daşov,
N.Kə  sə mənli.

2. V.Mustafazadə.
«Mart» fortepiano
pyesindən melodiya

V.Mustafazadə. «Mart» fortepiano
pyesi

1

23.
Corc Gerşvin və
caz

1. «Günəşə yollar
çək» – A.Dadaşov, 
N.Kə səmənli.

2. С.Gerşvin «Blyuz
tonlarında rap-
sodiya»

C.Gerşvin. «Blyuz tonlarında 
rapsodiya»

1

24.

Azərbaycan
bəstəkarlarının
yaradıcılığı və
«Rast» muğam
intonasiyaları

1. «Günəşə yollar
çək» – A.Dadaşov, 
N.Kə səmənli.

2. «Çal-oyna»
Azərbaycan xalq
mahnısı

1. Ü.Hacıbəyli. «Əsli və Kərəm»
operasından «Qızlar xoru» 

2. Q.Qarayev. «Yeddi gözəl»
baletindən «Adajio»

1

25. Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 1

IV
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u
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q
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il

ər

26.
Bülbül və xalq
musiqisi

«Evləri var xana
xana». Azərbaycan
xalq mahnısı

1. Ü.Hacıbəyli. «Koroğlu»
operasının III pərdəsindən
«Koroğlunun ariyası» 

2. «Mən aşiq». Azərbaycan xalq
mahnısı

1

27.
Rəşid Behbudov
və xalq musiqisi

1. «Küçələrə su səpmi -
şəm». Azərbaycan
xalq mahnısı 

2. «Evləri var xana
xana». Azərbaycan
xalq mahnısı

1. F.Əmirov. «Sevil» operasından
«Balaşın ariyası»

2. «Gözəlim sənsən». Azərbaycan
xalq mahnısı 

1

28.
Xalq musiqisi və
xalq sənətkarları 

«Şuşanın dağları».
Xan Şuşinski

1. «Qarabağ şikəstəsi» zərbi-
muğamından bir parça

2. F.Əlizadə. «Habilsayağı»
1

29.
Muğamdan
operayadək 

1. «Bu gələn yara
bənzər». Azərbaycan
xalq mahnısı.
2. «Nə gözəldir
Azərbaycan!» –
E.Sabitoğlu, İ.Kəbirli

Ü.Hacıbəyli «Leyli və Məcnun»
operasından «Uvertüra»

1



Qiymətləndirmə cədvəli

11

T
əd

ri
s

va
h

id
i

№
Dərsin 

mövzusu

Xorla ifa olunan
mahnılar və onların

müəllifləri

Dinləniləcək musiqi nümunələri və
onların müəlliflərinin adları S

aa
t

30.

Zeynəb
Xanlarova və
Azərbaycan
muğamı

1. «Nə gözəldir Azər -
baycan!» – E.Sabit -
oğlu,  İ.Kəbirli

2. Ü.Hacıbəyli. 
«Leyli və Məcnun»
operasından «Ley li
və İbn Salamın
dueti»ndən bir parça 

1. «Çahargah» muğamından bir
parça. İfa edir Z.Xanlarova.

2. Ü.Hacıbəyli. «Leyli və Məcnun»
operasından «Leyli və İbn
Salamın dueti»

1

31.

Müslüm
Maqomayev
(nəvə) və
muğam operası

1. «Azərbaycan» –
M.Maqomayev,
N.Xəzri

2. «Şən Azərbaycan»
P.Bülbüloğlu,
M.Əliyev

1. M.Maqomayev. «Şah İsmayıl»
operasından «Aslan şahın
ariyası»

2. Cüzeppe Verdi. «Riqoletto»
operasından «Hersoqun ariyası»

1

32.

Şövkət
Ələkbərova və
Azərbaycan
muğamı

«Şirin dil» –  Emin
Sabitoğlu, Kərkük
bayatıları

1. «Qarabağ şikəstəsi». İfa edir
Ş.Ələkbərova

2. C.Cahangirov. «Füzuli» kanta ta -
sının II hissəsindən bir parça 

1

33.
Bəhram
Mansurov və
muğam operası 

1. «Gəldim» –
Azərbaycan xalq
mahnısı

2.  «Rast» muğamından
«Hüseyni» rəngi

1. «Bayatı-Şiraz» muğamından bir
parça. İfa edir B.Mansurov

2. Ü.Hacıbəyli. «Leyli və Məcnun»
operasından «Elçilik» səhnəsi

1

34. Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 1

№
I

(zəif)
II

(orta)
III

(yaxşı)
IV

(əla)

1. Öz fikrini bildirir

2. Musiqi nümunələrini fərqləndirir

3. Mövzu üzrə nəticə çıxarır

4. Təqdimat edir

5. Mahnının melodiyasını təmiz oxuyur

6. Rəqs edir, musiqinin ritmini tutur

7. Xanə ölçülərini, mahnının tonallığını təyin edir

8. Musiqinin quruluşu və xarakterini təyin edir

Qruplar

Meyarlar



Ìÿçìóí ñòàíäàðòëàðûíûí âÿ èíòåãðàñèéàíûí òÿòáèãè
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Ìÿçìóí ñòàíäàðòëàðû Èíòåãðàñèéà

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2.
Ôÿí -
äàõèëè

Ôÿíëÿðàðàñû

ßä. Ù.Á. Ò.È.1.1.1. 1.1.2 1.2.1. 1.2.2. 2.1.1. 2.2.1. 2.2.2. 2.3.1. 3.1.1. 3.2.1.

1. 1.2.2. 2.1.1. 3.2.1. 2.2.1. 1.1.2 3.2.2.

2. 1.1.1. 1.2.2. 3.2.1. 2.2.1. 1.1.2 3.2.2.

3. 1.1.1. 1.2.2. 3.2.1. 1.1.2

4. 1.1.1. 1.2.1. 2.1.1. 3.2.1. 3.2.1. 1.1.2 3.2.2.

5. 1.1.1. 1.1.2. 3.1.1. 3.2.1. 1.1.2 3.2.2. 2.1.2.

6. 1.1.1. 1.2.2. 3.1.1. 3.2.1. 2.2.1. 1.1.2 3.2.2. 2.1.2.

7. 1.1.1. 1.2.2. 3.1.1. 3.2.1. 1.1.2 3.2.2.

8. Êè÷èê Sóììàòèâ Qèéìÿòëÿíäèðìÿ

9. 1.1.1. 1.2.1. 3.1.1. 3.2.1. 1.1.2 3.2.2.

10. 1.1.1. 1.2.2. 2.2.2. 3.2.1. 2.2.1. 1.1.2 1.2.1. 2.1.2.

11. 1.1.1. 1.2.1. 3.2.1. 1.1.2

12. 1.1.1. 1.2.1. 1.2.2. 3.2.1. 1.1.2 2.1.2.

13–
14. I éàðûìèëäÿ êå÷èëìèø ìþâçóëàðûí òÿêðàðû

15–
16. Ñèíèô êîíñåðòèíÿ ùàçûðëûã

17. Kiçik Sóììàòèâ Qèéìÿòëÿíäèðìÿ

18. 1.2.1. 1.2.2. 2.2.2. 3.2.1. 2.2.2. 1.1.2 3.2.2. 1.3.1.

19. 1.1.1. 1.2.2. 2.2.1. 2.2.2. 3.2.1. 2.2.2. 1.1.2 3.2.2. 2.1.2.

20. 1.1.1. 1.2.2. 2.2.1. 2.3.1. 3.1.1. 3.2.1. 2.2.2. 1.1.2

21. 1.1.1. 1.2.2. 2.1.1. 3.1.1. 2.2.2. 1.1.2 2.1.2.

22. 1.1.2. 1.2.2. 2.2.2. 3.2.1. 1.1.2 2.1.2.

23. 1.1.1. 3.2.1. 1.1.2

24. 1.1.1. 1.2.2. 2.2.1. 3.2.1. 1.1.2
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Ìÿçìóí ñòàíäàðòëàðû Èíòåãðàñèéà

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2.
Ôÿí -
äàõèëè

Ôÿíëÿðàðàñû

ßä. Ù.Á. Ò.È.1.1.1. 1.1.2 1.2.1. 1.2.2. 2.1.1. 2.2.1. 2.2.2. 2.3.1. 3.1.1. 3.2.1.

25. Êè÷èê Sóììàòèâ Qèéìÿòëÿíäèðìÿ

26. 1.1.1. 2.2.1. 2.3.1. 3.2.1. 1.1.2

27. 1.1.1. 2.2.1. 3.2.1. 1.1.2

28. 1.1.1. 1.2.2. 2.3.1 3.2.1. 2.2.1. 1.1.2

29. 1.1.1. 1.2.2. 2.3.1. 3.1.1. 3.2.1. 1.1.2

30. 1.1.1. 2.1.1. 2.2.1. 2.3.1. 3.2.1. 1.1.2

31. 1.1.1. 3.1.1. 3.2.1. 1.1.2

32. 1.1.1. 2.1.1. 2.2.2. 3.2.1. 1.1.2

33. 1.1.1 2.2.2. 3.1.1. 2.2.1. 1.1.2

34. Kiçik Sóììàòèâ Qèéìÿòëÿíäèðìÿ
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində istifadə olunmuş xalq
musiqisinə dair biliklərini şərh edir.

2. Mahnını birsəsli və xor tərkibində ikisəsli oxuyur.
3. Musiqi əsərlərinin bədii nümunələrlə əlaqəsini şərh edir.

Ы BЮЛМЯ. БЯСТЯКАРЛАРЫН ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНДА ХАЛГ МУСИГИСИ

8

ÖÇÅÉÈÐ ÙÀÚÛÁßÉËÈÍÈÍ 
ÎÏÅÐÅÒÒÀËÀÐÛÍÄÀ ÕÀËÃ ÌÓÑÈÃÈÑÈ

Äàùè  áÿñòÿêàð Öçåéèð Ùàúûáÿéëè  ÿñÿðëÿðèíäÿ 
õàëã ìóñèãèñè íöìóíÿëÿðèíäÿí  èñòèôàäÿ åòìèøäèð. 
«Àðøûí ìàë àëàí» (1913) îïåðåòòàñûíäà èôà åäèëÿí 
«Ñöëåéìàíè» ðÿãñè Àçÿðáàéúàí õàëã ðÿãñèäèð. «Î 
îëìàñûí, áó îëñóí» (1910) îïåðåòòàñûíäà ñÿñëÿíÿí 
«Ùàìàìûí è÷èíäÿ» ìóñèãè íö ìóíÿñè èñÿ àøûã 
ìàùíûñûäûð. Áó îïåðåòòàäàêû «Ìÿøÿäè Èáàä»ûí 
ìàù íûñ ûíäà 
«Óçóí äÿðÿ», 
«Ðöñòÿì áÿé-
ëÿ Ìÿøÿäè Èáà-
äûí äóåòè»íäÿ 
èñÿ «Äàð ÷ûíû» 
Àçÿðáàéúàí 

õàëã ðÿãñëÿðèíèí ìåëîäèéàëàðûíäàí èñ-
òèôàäÿ åòìèøäèð. «Ìÿ øÿäè Èáàä, Ýöëíàç 
âÿ Ñÿíÿìèí òðè îñó» èñÿ «Ùöñíö áà üûí-
äà» õàëã ìàùíûñûíûí ìå ëî  äèéàñû ÿñà-
ñûíäà éàçûëìûøäûð. «Ðöñòÿì áÿéëÿ 

Ìÿøÿäè Èáàäûí äóåòè»

Èêè ìóñèãè ÿñÿðèíèí îõøàð âÿ ôÿðãëè úÿùÿòëÿðè

Fÿrqli                                                                            Fÿrqli 
           
«Äàð÷ûíû»
Àçÿðáàéúàí 
õàëã ðÿãñè

«Ðöñòÿì áÿéëÿ 
Ìÿøÿäè Èáàäûí 

äóåòè»

1. Èíñòðóìåíòàë èôàäà ñÿñëÿíèð. 
2. Ìåëîäèéà òàð ìóñèãè 
àëÿòèíäÿ èôà åäèëèð.
3. Ìöøàéèÿò÷è ðèòì ãðóïóäóð.

1. Ñèìôîíèê îðêåñ òðèí 
èôàñûíäà ñÿñëÿíèð.
2. ßñÿðèí ìåëîäèéàñû èêè êèøè ñÿñè 
âàñèòÿñèëÿ èôà îëóíóð.
3. Ìöøàéèÿò÷è ñèìôîíèê îðêåñòð-
äèð.

Ì
åë

îä
èé

àë
àð

 
åé

í
èä

èð
.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê âÿ ìöãàéèñÿ åäÿê
«Äàð÷ûíû». Àçÿðáàéúàí õàëã ðÿãñè 
Öçåéèð Ùàúûáÿéëè. «Î îëìàñûí, áó îëñóí» îïåðåòòàñûíäàí «Ðöñ òÿì 

áÿéëÿ Ìÿøÿäè Èáàäûí äóåòè»

Oxøar

1-úè MÞVZU

1. ÜZEYİR HACIBƏYLİNİN OPERETTALARINDA
XALQ MUSİQİSİ

Bu mövzunun öyrənilməsində
Venn diaqramı, müqayisə, müza ki rə
və beyin həmləsi kimi iş üsul la rın -
dan istifadə olunur.

Şagirdlər Ü.Hacıbəylinin «O ol ma sın,
bu olsun» musiqili kome di ya sından Mə -
şədi İbad və xorun ifa sın da marş tem pin də
yazılmış «Çox sağ olun, iş dü zəlt diniz»
sözləri ilə baş layan musiqi nü mu nəsinin
təranə lə ri altında sinfə daxil olurlar.

«Darçını» Azərbaycan xalq rəq si
din lənildikdən sonra müəl lim Ü.Hacı -
bəy linin «O olmasın, bu olsun» mu si -
qi li komediya sın dan «Rüstəm bəylə
Mə şədi İbadın dueti»ni səsləndirir.

1

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Mövzu ilə əlaqədar Ü.Hacıbəylinin öz əsə -
rin də istifadə etdiyi digər xalq musiqi nümu nə lə -
ri haqqında fikir söyləyir.

2. Dinlənilmiş musiqi əsərlərinin ritmini əl
çalmaqla tutur.

1

2
Tədqiqat sualı kimi «Dinlədiyi -

niz bu iki musiqi nümunəsi arasında
han sı ox şar və fərqli cəhətlər var -
dır?» – verilə bilər.

Tədqiqatı aparmaq üçün müəllim
sinfi 2 qrupa bölür və lövhədə üzə rində
Venn diaqramı olan plakatı asır. I qrup
«Darçını» rəqsinin duetlə fərqli cəhəti -
lə rini, II qrup duetlə «Darçını» rəqsinin
oxşar cəhətlərini müəy yənləş di rirlər və
onları Venn diaqramında qeyd edirlər.

Məlum olur ki, «Darçını» rəqsi ilə
dinlənilən duetin melodiyaları ey nidir.
Yəni bəstəkar Azərbaycan xalq rəqsi
olan «Darçını»dan özü nün «O olma-
sın, bu olsun» musiqili komedi ya sında
istifadə etmişdir.

3
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9

Äàð÷ûí Øÿðã þëêÿëÿðèíäÿ ýåíèø èñòèôàäÿ 
îëóíàí ÿäâèééàò íþâöäöð. «Äàð÷ûíû» 
õàëã ðÿãñèíèí àäû äà ìÿùç áó ÿäâèééàòûí 
àäûíäàí ýþòöðöëìöøäöð.

ÁÀÉÐÀÌ ÝÖÍÖ
Ìóñèãèñè Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíèí,

ñþçëÿðè Ìèðìåùäè Ñåéèäçàäÿíèíäèð.

Û
Àçàä åëëÿðèíèí ýÿíú íÿñëèéèê áèç, 
Ñåâèíúëÿ äîëóäóð êþðïÿ ãÿëáèìèç.
Áèç àçàä áöëáöëöê, þëêÿìèç ýöëøÿí,
Áó áàéðàì ýöíöíäÿ ýÿçèðèê øÿí-øÿí.

ÛÛ
Ñåâèðèê àíàìûç Àçÿðáàéúàíû, 
Îäóð ãÿëáèìèçèí ùèññ-ùÿéÿúàíû.
Ýöíäÿ ÷è÷ÿêëÿíèð Âÿòÿí òîðïàüû,
Ñÿàäÿò ýöíÿøè îëóá áàéðàüû.

1. Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíèí ùàíñû îïåðåòòàëàðûíäà  Àçÿðáàé-
úàí õàëã ìóñèãèñèíäÿí èñòèôàäÿ îëóíóá?

2. Xàëã ìóñèãè íöìóíÿëÿðèíèí îïåðåòòàäàêû îáðàçëàðûí 
õàðàêòåðèíèí à÷ûëìàñûíäà ðîëó íÿäÿí èáàðÿòäèð?

3. «Óçóíäÿðÿ» Àçÿðáàéúàí õàëã ðÿãñè èëÿ «Ìÿøÿäè Èáàä 
ìàùíûñû» àðàñûíäà îõøàð âÿ ôÿðãëè úÿùÿòëÿðè Âåíí äèà-
ãðàìû âàñèòÿñèëÿ ýþñ òÿðèí.

Ùöñíö áàüûíäà 
(Àçÿðáàéúàí õàëã mahnûsû)

Sinifdə mövzuya uyğun olaraq informasiya mübadiləsi aparılır. Dinlənilmiş iki musiqi
nümunəsinin templəri arasında olan uyğunluq müəyyənləşdirilir. Belə bir nəticəyə gəlinir
ki, bəstəkarlar həmişə xalq musiqisindən ilhamlanaraq yeni əsərlər, yeni musiqi obrazları
yaratmışlar.

Yaradıcı tətbiqetmə
Üzeyir Hacıbəylinin şair Mir -

meh di Seyidzadənin sözlərinə yazdığı
«Bay ram günü» mahnısı əvvəlcə not -
la 1–2 səsli, sonra I bəndin sözləri
ilə öy rə dilir.

5

Tapшыrыq 1. «Bayram günü» mah -
nısının xarakterini təyin edin.

Tapшыrыq 2. «Bayram günü» mah -
nı sına uyğun şəkil çəkin.

Mahnыnыn mцяlliflяri ilя tanышlыq mцxtяlif cцr ola bilяr:
1. Müəllimin təqdimatı ilə.
2. Şagirdlər fərdi şəkildə.

3

5

Yuxarıda göstərilənlərə misal olaraq, müəllim «O olmasın, bu olsun» musiqili ko me -
diyasında Ü.Hacıbəylinin istifadə etdiyi «Hüsnü bağında» adlı xalq mahnısı əsasında ya -
ran mış «Gülnaz, Sənəm və Məşədi İbadın triosu»nun melodiyasının notla oxunmasını
təşkil edir.

4

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. «O olmasın, bu olsun» musiqili komediyasının müəllifi kimdir?
a) Q.Qarayev b) M.Maqomayev c) Ü.Hacıbəyli

2. «Darçını» Azərbaycan xalq rəqsinin xanə ölçüsü neçədir? 

a) 3/8 b) 2/4 c) 6/8

4
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində istifadə olunmuş xalq
musiqisinə dair biliklərini şərh edir.

2. Mahnını birsəsli və xor tərkibində ikisəsli oxuyur.
3. Bəstəkar əsərində muğamlardan istifadəyə dair biliklərini izah

edir.

10

ÖÇÅÉÈÐ ÙÀÚÛÁßÉËÈÍÈÍ 
ÉÀÐÀÄÛÚÛËÛÜÛÍÄÀ ÕÀËÃ ÌÓÑÈÃÈÑÈ

 Äöíéà øþùðÿòëè áÿñòÿêàð Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíèí éàðàäûúûëûüûíäà ÿn 
möxtÿlif æàíð ëàðäà ìó ñèãè íöìóíÿëÿðèíÿ ðàñò ýÿëìÿê îëàð.

Ðîìàíñ-
ãÿçÿëëÿð

Ñèìôîíèê 
ÿñÿðëÿð

Êàíòàòà- 
îðàòîðèéà

Õàëã ÷àëüû 
àëÿòëÿðè îðêåñòðè 
ö÷öí ÿñÿðëÿð

Öçåéèð 
Ùàúûáÿéëè 

(1885–1948)

Ìàùíûëàð Èíñòðóìåíòàë 
ÿñÿðëÿð

Îïåðàëàð Îïåðåòòàëàð

Bu æàíðëàðûí ÿêñÿðèééÿòè äöíéà êëàññèê ìóñèãè ìÿäÿíèééÿòèíäÿ ìþâ-
úóä îëñà äà, èëê «Ðîìàíñ-ãÿçÿë» æàíðûíûí éàðàäûúûñû mÿhz Öçåéèð Ùà- 
úûáÿéëèäèð. Àçÿðáàéúàí Õàëã ×àëüû Àëÿòëÿðè Îð êåñòðènin tÿøêèëàò÷ûñû âÿ 
îíëàð ö÷öí éàçûëìûø èëê ÿñÿðëÿðèí ìöÿëëèôè äÿ Öçåéèð Ùàúûáÿéëè îëìóø-
äóð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê
«Úÿíýè». Àçÿðáàéúàí õàëã ùÿð áè ðÿãñè (õàëã ÷àëüû àëÿòëÿðèíèí 

èôàñûíäà)
Öçåéèð Ùàúûáÿéëè. «Êîðîüëó» îïåðàñûíäàí «Úÿíýè»

«Úÿíýè».
Àçÿðáàéúàí 
õàëã ðÿãñè

«Êîðîüëó» 
îïåðàñûíäàí

«Úÿíýè»

Èêè ìóñèãè ÿñÿðèíèí îõøàð âÿ ôÿðãëè úÿùÿòëÿðè

Fÿrqli                                                                            Fÿrqli

1. Õàëã ÷àëüû àëÿòëÿðèíèí èôàñûíäà   
    ñÿñëÿíèð.
2. Íîòñóç èôà îëóíóð.

1. Áþéöê ñèìôîíèê îðêåñòðèí èôà
    ñûíäà ñÿñëÿíèð.
2. Íîòëà èôà îëóíóð.

Ì
åë
îä

èé
à

Oxøar

2-úè MÞVZU

2. ÜZEYİR HACIBƏYLİNİN YARADICILIĞINDA
XALQ MUSİQİSİ

Bu mövzunun öyrənilməsində
Venn diaqramı, müqayisə, müzakirə
və beyin həmləsi kimi iş üsulların -
dan istifadə etmək tövsiyə olunur.

Şagirdlər «Cəngi» Azərbaycan
xalq hərbi rəqsinin müşayiəti ilə
sinfə daxil olurlar.

Musiqi müəllimi Ü.Hacıbəylinin
müraciət etdiyi musiqi janrları ilə
əla qədar klaster üsulu ilə məlumat
verdikdən sonra Azərbaycan xalq
ça l ğı alətləri orkestrinin (yaxud an -
samblının) ifasında «Cəngi» xalq
hər bi rəqsini, sonradan isə simfonik
orkestrin ifasında səslənən Ü.Ha cı -
bəy linin «Koroğlu» operasından «Cən -
gi» əsərini səsləndirir.

1

1

2

Tədqiqat aparmaq üçün müəllim
şagirdlərə belə sualla müraciət edir:
«Uşaqlar, dinlədiyiniz hər ikisi «Cən -
gi» adlanan musiqi nümunələrinin
ox şar və fərqli cəhətləri nədir?» 

Tədqiqatın aparılması üçün sinif
3 qrupa bölünür. I qrup əsərlər ara -
sın da oxşarlığı, II qrup fərqli cə hət -
ləri müəyyənləşdirib Venn diaqra -
mın da yazırlar. III qrup isə cavab la -
rın doğruluğunu yoxlayır. Məlum olur
ki, hər iki əsər «Cəngi» adlanır və
on ların melodiyaları bir-birinə ox -
şayır. Fərqli cəhətləri isə birin ci nin

2

xalq çalğı alətlərinin ifasında və notsuz səs lən mə -
si, ikincinin isə simfonik orkestrin ifasında notla
səslənməsidir.

Mövzu ilə əlaqədar olaraq informasiya mü ba -
 di ləsi aparılır və şagirdlərə aydınlaşdırılır ki, bəs -
təkar orijinal musiqi əsərləri yaratmaqla bərabər,
eyni zamanda öz xalqının və digər xalqların folk -
lor musi qi sinə müraciət etməklə yeni əsərlər ya -
rada bilər. 
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11

Öçåéèð Ùàúûáÿéëè. 
«Ëåéëè âÿ Ìÿúíóí» îïåðàñûíäàí «Ìöãÿääèìÿ»

ÁÀÉÐÀÌ ÝÖÍÖ
Ìóñèãèñè Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíèí,

ñþçëÿðè Ìèðìåùäè Ñåéèäçàäÿíèíäèð.

1. Öçåéèð Ùàúûáÿéëè ùàíñû æàíðëàðäà ìóñèãè ÿñÿðëÿðè éàç-
ìûøäûð?
2. «Úÿíýè» õàëã ìóñèãèñèíèí õàðàêòåðè íåúÿäèð âÿ îíäàí 
«Êîðîüëó» îïåðàñûíäà ùàíñû ìÿãñÿäëÿ èñòèôàäÿ åäèëìèøäèð?
3. Özeyir Hacûbÿylinin yaradûcûlûüûnda ÿhatÿ olunmayan 
janrlar hansûlardûr?
4. «Úÿíýè» õàëã ùÿðáè ðÿãñè èëÿ «Êîðîüëó» îïåðàñûíäàí 
«Úÿ í ýè »íèí îõøàð úÿùÿòëÿðèíè àéäûíëàøäûðûí.

Ìàùíûíû íîòëà âÿ ñþçëÿðè èëÿ èêèñÿñëè îõóéàã

Yaradıcı tətbiqetmə
Üzeyir Hacıbəylinin şair M.Se -

yid za də nin sözlərinə yazdığı «Bay -
ram gü nü» mahnısı əvvəlcə notla
iki səs  li, sonra isə I bəndin sözləri ilə
ifa olunur.

4

Tapшыrыq 1. «Bayram günü» mah -
nısını 3 səsli şəkildə oxumağa cəhd
göstərin.

Tapшыrыq 2. «Bayram günü» mah -
nı sının xarakteri haqqında fikir söy -
ləyin.

Mahnыnыn mцяlliflяri ilя tanышlыq mцxtяlif cцr ola bilяr:
1. Müəllimin təqdimatı ilə.
2. Qabaqcıl şagirdlərin təqdimatı ilə. 

4

5

Şagirdlər Ü.Hacıbəylinin «Leyli və Məcnun» operasından «Müqəddimə»ni notla oxu -
yur lar.

3

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. «Cəngi» rəqsi necə rəqsdir?
a) toy rəqsi b) lirik rəqs c) hərbi rəqs 

2. «Cəngi» rəqsinin xanə ölçüsü neçədir?
a) 2/4 b) 3/4 c) 4/4

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. «Cəngi» əsərinin melodiyasını oxuyur.
2. Əsərin xarakteri haqqında fikir söyləyir. «Cəngi» əsərinin ritmini əl çalmaqla tutur.
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində muğamlardan isti fa -
dəyə dair biliklərini şərh edir.

2. Mahnını birsəsli və xor tərkibində oxuyur.

12

ÁßÑÒßÊÀÐ ÔÈÊÐßÒ ßÌÈÐÎÂ 
Âß ÑÈÌÔÎÍÈÊ ÌÓÜÀÌËÀÐ

Ýþðêÿìëè áÿñòÿêàð Ôèêðÿò ßìèðîâ ìóñèãèíèí, 
äå ìÿê îëàð êè, áöòöí æàíðëàðûíäà ýþçÿë ÿñÿðëÿð 
éàç ìûøäûð. Áÿñòÿêàð äöíéà ìóñèãè èíúÿñÿíÿòèíÿ 
«Øóð» âÿ «Êöðä-îâøàðû» ñèìôîíèê ìóüàìëà-
ðû,«Ñåâèë» îïåðàñû, «Àçÿðáàéúàí êàïðè÷÷èîñó» âÿ 
«Ìèí áèð ýåúÿ» áàëåòè êèìè çÿíýèí ÿñÿðëÿð áÿõø 
åòìèøäèð.

Ôèêðÿò ßìèðîâ 
(1922–1984)

Ñèìôîíèê 
ÿñÿðëÿð

Ðîìàíñëàð

Îïåðà Áàëåò

Âîêàë-ñèìôî-
íèê ÿñÿðëÿð

Ñèìôîíèéà

Èíñòðóìåíòàë 
ÿñÿðëÿð

Êèíî ìóñèãèñè

Ìàùíûëàð

Ñèìôîíèê 
ìóüàìëàð

Ìóñèãè äèíëÿéÿê âÿ ìöãàéèñÿ åäÿê
Êëàññèê Àçÿðáàéúàí «Øóð» ìóüàìûíäàí «Ìàéå-øóð»
Ôèêðÿò ßìèðîâ. «Øóð» ñèìôîíèê ìóüàìûíäàí «Ìàéå-øóð» 

Îõøàð úÿùÿòëÿð

1. «Øóð» êëàññèê ìóüàìûíûí «Ìà-
éå-øóð» âÿ «Øóð» ñèìôîíèê ìóüà-
ìûíûí «Ìàéå-øóð» øþáÿëÿðèíèí àä-
ëàðû åéíèäèð.

2. Ùÿð èêè ÿñÿðèí ìóñèãèñè åéíèäèð.

Ôÿðãëè úÿùÿòëÿð

1. «Øóð» êëàññèê ìóüàìûíûí «Ìà-
éå-øóð» øþáÿñè ìöõ   òÿëèô Àçÿð -
áàéúàí õàëã ÷àëüû àëÿòëÿðèíäÿ ñîëî 
êèìè èôà îëóíóð.
2. «Øóð» ñèìôîíèê ìóüàìûíûí 
«Ìàéå-øóð» øþáÿñèíè ñèìôîíèê îð-
êåñòð èôà åäèð.

Èêè ìóñèãè ÿñÿðèíèí îõøàð âÿ ôÿðãëè úÿùÿòëÿðè

3-úö MÞVZU

3. BƏSTƏKAR FİKRƏT ƏMİROV VƏ
SİMFONİK MUĞAMLAR

Bu mövzunun öyrənilməsində
klaster üsulu, müqayisə, müzakirə,
be yin həmləsi kimi iş üsullarından
istifadə etmək tövsiyə olunur.

Şagirdlər F.Əmirovun «Kürd-
Ov şarı» simfonik muğamının giriş
his səsinin təranələri altında sinfə
da xil olurlar.

Müəllim F.Əmirov haqqında qısa
məlumat verdikdən sonra klaster
üsulu ilə tərtib edilmiş sxemdə bəs -
təkarın yaradıcılığındakı musiqi
janr  ları haq qında danışır.

1

1

2

Müəllim əvvəlcə dinlənilmə mər -
hə ləsində «Şur» klassik muğa mın -
dan «Maye-Şur»u, sonra isə F.Əmi -
rovun «Şur» simfonik muğa mın dan
«Maye-Şur» şöbəsini səs lən dirir.

Tədqiqat sualı kimi «Dinlədi yi niz
bu iki musiqi nümunələri ara sında
oxşar və fərqli cəhətlər vardırmı?» –
verilə bilər.

Sinif 2 qrupa bölünür: I qrup din -
lə nilən musiqi nümunələrinin oxşar,
II qrup isə fərqli cəhətlərini aydın -
laş dırır.

Bundan sonra mövzu ilə əlaqədar
informasiya mübadiləsi aparılır və
dinlənilmiş bu iki musiqi nümunəsi
ətrafında müzakirə təşkil edilir.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Dinlənilmiş «Şur»la əlaqədar musiqi nü -
mu nələrinin xüsusiyyətləri barədə məlumat
verir.

2. Musiqinin ritmini əl çalmaqla tutur.
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13

«Øóð» ñèìôîíèê ìóüàìûíûí 
«Ìöãÿääèìÿ» øþáÿñèíäÿí áèð ïàð÷à

1. Ñèìôîíèê ìóüàì æàíðûíûí ìöÿëëèôè ùàíñû áÿñòÿêàðäûð?

2. «Ëàéëàé» ìàùíûñû ùàíñû îïåðàäàíäûð?

3. «Øur» klañsik âÿ «Øur» siìfonik muüamlarûnûn 

«Ma ye-øur» øþbÿlÿrinin oxøar vÿ fÿrqli cÿhÿtlÿrini øÿðù et.

Áó ìàùíûíûí ìåëîäèéàñû «Øóð» ìóüàìûíà ÿñàñëàíûð.

«Ìöãÿääèìÿ» ìóüàìûí ÿââÿëèíäÿ 
èôà îëóíàí, äÿãèã âÿçíÿ, àéäûí ðèòìÿ ìàëèê 
èíñòðóìåíòàë ìóñèãèäèð.

Ôèêðÿò ßìèðîâ. 
«ÑÅÂÈË» ÎÏÅÐÀÑÛÍÄÀÍ «ËÀÉËÀÉ»

Ìàùíûíû éàäà ñàëàðàã íîòëà âÿ ñþçëÿðè èëÿ îõóéàã

Yaradıcı tətbiqetmə
F.Əmirovun əvvəlki illərdən şa -

gird lərə məlum olan «Sevil» ope ra -
sından «Laylay» mahnısı yada salı -
naraq notla və sözləri ilə ifa olunur.

4

Tapшыrыq 1. «Laylay» mahnısının
xarakterini müəyyənləşdirin.

Tapшыrыq 2. «Laylay» mahnısının
məzmununa uyğun şəkil çəkin.

Mahnыnыn mцяlliflяri ilя tanышlыq mцxtяlif cцr ola bilяr:
1. Müəllimin izahatı ilə.
2. Şagirdlərin şəxsi təqdimatı ilə.

4

5

Bütün bunlardan sonra müəllimin təklifi ilə şagirdlər «Şur» simfonik muğamının
«Müqəddimə» şöbəsindən bir parçanı notla oxuyurlar.

3

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)

1. «Şur» klassik muğamı xalq, yoxsa bəstəkar musiqisidir?
a) xalq b) bəstəkar
2. «Şur» simfonik muğamını kim yazıb?
a) Ü.Hacıbəyli b) C.Cahangirov c) F.Əmirov
3. «Sevil» operasını kim yazıb?
a) M.Maqomayev b) A.Zeynallı c) F.Əmirov

Belə nəticəyə gəlinir ki, Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirov dünya musiqi mə də -
niyyəti tarixində ilk dəfə olaraq «Simfonik muğam» janrını yaratmış və eyni zamanda
bunun üçün «Şur» klassik Azərbaycan muğamının «Maye-Şur» şöbəsindən istifadə
etmişdir.

3
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan və dünya musiqi mədəniyyətinin görkəmli nü-
ma yəndələri və onların əsərlərinin oxşar və fərqli cəhətlərini
izah edir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində oxuyur.

14

ËÅÍÄËÅÐÄßÍ ÂÀËÑÀ ÃßÄßÐ

Ëåíäëåð àëìàí ðÿãñè îëàí äîé÷óí âÿ âàëñûí
 ñÿëÿôè ùåñàá åäèëèð. Àììà áó ðÿãñ âàëñà 
íèñáÿòÿí áèð ãÿäÿð àðàìëà èôà îëóíóð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê
Èîùàíí Øòðàóñ. «Âéàíà ìåøÿñèíèí íàüûëû» âàëñû

Áó ðÿãñ ñèìôîíèê îðêåñòð ö÷öí éàçûëìûøäûð. Ùÿçèí âÿ âàëåùåäèúè ìåëî-
äèéàéà ìàëèê îëàí áó âàëñ èíñàíëàðû ùÿéàòû ñåâìÿéÿ ÷àüûðûð.

ÕÕ ÿñðäÿ äÿ äöíéà áÿñòÿêàðëàðû òÿðÿôèíäÿí áó æàíðäà ýþçÿë íö ìó íÿëÿð 
éàðàäûëìûøäûð. Ñåðýåé Ïðîêîôéåâèí «Ùÿðá  âÿ ñöëù» îïåðàñûíäàí âÿ Ãàðà 
Ãàðàéåâèí «Éåääè ýþçÿë» áàëåòèíäÿí âàëñëàð áó æàí ðûí êëàññèê íöìóíÿëÿ-
ðèäèð. Áÿñòÿêàð Ìóñà Ìèðçÿéåâèí ñèìëè àëÿòëÿð ö÷öí éàçäûüû «Âàëñ» äà 
îëäóãúà äèããÿòÿëàéèã ÿñÿðäèð.

Àâñòðèéà áÿñòÿêàðû Èîùàíí Øòðàuñ (îüóë) áö-
òöí äöíéàäà «Âàëñëàð êðàëû» êèìè òàíûíûð. 
Îíóí «Ìàâè Äóíàé», «Àðòèñòèí ùÿéàòû», «Âéà-
íà måøÿ sinin íàüûëû», «Áàùàð ñÿñëÿðè» âÿ äèýÿð 
ÿñÿð ëÿðè àäè âàëñäàí ðÿãñ ïîåìàñû ñÿâèééÿñèíÿ 
ãàëõ ìûøäûð.

Îíóí «Âéàíà îïåðåòòàëàðû» («Éàðàñà», «Âå-
íåñèéàäà ýåúÿ», «Ãàðà÷û áàðîí») äöí éà íûí ÿí 
òàíûíìûø òåàòð ñÿùíÿëÿðèíäÿ òàìàøàéà ãîéóë-
ìóøäóð.

«Ëåíäëåð» àäëû Àâñòðèéà-àëìàí ðÿãñèíèí òàðè-
õè ÷îõ ìàðàãëûäûð. 3/4 þë÷öëö âÿ èêè íÿôÿð òÿðÿ-
ôèíäÿí èôà îëóíàí áó ðÿãñ  Àâñòðèéàíûí Ëàí-
äë âèëàéÿòèíäÿ éàðàíûá  âÿ «êÿíäëè ðÿãñè» êèìè 

ìÿøùóðëàøûá. Àëìàíèéà, Àâñòðèéà âÿ ×åõèéàäà áàéðàì ýåúÿëÿ ðèíèí ñåâèì-
ëè ðÿãñèíÿ ÷åâðèëèá.  ÕÂÛÛÛ – ÕÛÕ ÿñðëÿðäÿ âàëñ áþéöê ñöðÿòëÿ Âéàíàíû 
ôÿòù åäèð.  Èîùàíí Øòðàóñóí (îüóë) éàçäûüû  âàëñëàð  äöíéàíû  ùåéðàí ãîé-
óð. Ìèõàèë Ãëèíêàíûí  «Âàëñ-ôàíòàçèéà», Ôåðåíñ Ëèñòèí «Ìåôèñòî-âàëñ», 
Ïéîòð ×àéêîâñêèíèí «Ñåíòèìåíòàë âàëñ», Ôåðåäåðèê Øî ïåíèí âàëñëàðû áöò-
öí äöíéà ìó  ñèãè  ñåâÿðëÿðèíèí ãÿëáèíè ôÿòù åäèð.

4-úö MÞVZU

4. LENDLERDƏN VALSA QƏDƏR

Bu mövzunun öyrənilməsində
mü qayisə, müzakirə, beyin həmləsi
kimi iş üsullarından istifadə olunur.

Şagirdlər Q.Qarayevin «Yeddi
gö zəl» baletindən «Vals»ın təranə -
lə ri altında sinfə daxil olurlar. On -
lar öz bədən hərəkətlərini «Vals»ın
mu  si qisinin xarakterinə uyğun laş -
dı rır lar.

Müəllim «Vals» musiqi janrının
yaradıcısı  olan Avstriya bəstəkarı
İ.Ştraus haqqında və bu gün bütün
dünyanın tanı dı ğı «Vals» janrının
Avstriyanın Landl vi layətində geniş
ya yılmış «Lendler» («Kənd li rəq -
si») adlı rəqsin əsasında yaranması
ilə əlaqədar qısa məlumat verir.

1

1

2İ.Ştrausun «Vyana meşəsinin na -
ğı lı» valsı səsləndirilir və müəllim bu
janrın sonradan bütün dünyaya ya yıl -
 ması, məşhur bəstəkarlardan M.Qlin -
kanın, P.Çaykovskinin, F.Lis tin, F.Şo -
pe nin, S.Prokofyevin, Q.Qara ye vin və
digərlərinin yaradıcılığında bu janrda
musiqi nümunələrinin olması haq qın -
da məlumat verir. 

Tədqiqat sualı «Uşaqlar, «Vals» jan -
rın da olan musiqi nümunələri hansı xanə
ölçüsünə malikdirlər?» – kimi verilə bilər.

Bundan sonra «Vyana meşəsinin
na ğılı» valsı bir daha səsləndirilir və
uşaq lara əvvəlcə 2/4, sonradan 3/4 öl -
çü lərinə uyğun dirijorluq etmək tap -
şırılır. Şagirdlərə dirijorluq zamanı mə-
lum olur ki, vals janrına uyğun gələn
xanə ölçüsü yalnız 3/4 ola bilər. 

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. İ.Ştrausun dinlənilən «Vals»ı haqqında fi -
kir söyləyir.

2. Dinlənilmiş valsın melodiyasını oxuyur.
3. Dinlədiyi «Vals»ın ritmini əl ilə tutur.

3
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15

 Û
Áàêû, Áàêû,
Ìÿíèì ÿçèç øÿùÿðèì.
Èíàí, Îäëàð âÿòÿíè,
Ìÿíèìñÿí, ìÿíèì.

 ÛÛ
Õÿçÿð, Õÿçÿð,
Àäûí ýÿçèð äöíéàíû.
Èíàí, ñÿíÿ áèð áÿíçÿð,
Ñÿíÿ òàé ùàíû?

Íÿãÿðàò:
Ãàðäàø, ìÿðä Àçÿðáàéúàí,
Øÿí åëëÿðèí áÿõòÿâÿð
Éàøàð ñÿíèí.
Áÿù-áÿù, ýþð íÿ áöñàò âàð!
Úîøäó éåíÿ öðÿéèìäÿ àðçóëàð.

Ìàùíû 6/8 ìåòðèê þë÷öäÿ, àðàìëû âàëñ òåìïèíäÿ èôà îëóíóð.

1. Âàëñ ìóñèãè æàíðû êèìè ùàðàäà éàðàíìûøäûð?

2. Âàëñ æàíðûíäà éàçàí ùàíñû áÿñòÿêàðëàðû òàíûéûðñûíûç?

3. «Áàë ýåúÿëÿðèíèí ñåâèìëè ðÿãñè: ëåíäëåð äîé÷ âÿ âàëñ» 
ìþâçóñóíäà äàíûøûí.

 Ãàðà Ãàðàéåâ. 
«Éåääè ýþçÿë» áàëåòèíäÿêè «Âàëñ»äàí áèð ïàð÷à

ÌÅÙÐÈÁÀÍ ÄÈÉÀÐ, ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ

Ìóñèãèñè Ñîëîâéîâ-Ñåäîé âÿ Òîôèã Ãóëèéåâèí,
ñþçëÿðè Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâóíäóð 

(òÿðúöìÿ åäÿíè Çåéíàë Úàááàðçàäÿ).

Yaradıcı tətbiqetmə
Rus bəstəkarı V.P.Solovyov-Se -

doy və Azərbaycan bəstəkarı Tofiq
Quliye vin birgə yazdıqları və «Vals»
tem pin də olan «Mehriban diyar,
Azər bay can» mahnısı öy rə dilir.

4

Tapшыrыq 1. «Mehriban diyar,
Azər bay can» mahnısının xarakterini
ay dın laşdırın.

Tapшыrыq 2. Qeyd olunan mah nı -
nın melodiyasına ritmik müşayiət
ya ra dın. 

Mahnыnыn mцяlliflяri ilя tanышlыq mцxtяlif cцr ola bilяr:
1. Müəllim tərəfindən təqdimat şəklində.
2. Şagirdlərin şəxsi təşəbbüsləri ilə.

4

5

Bundan sonra şagirdlər Q.Qarayevin «Yeddi gözəl» baletindəki «Vals»dan bir parçanı
notla oxuyurlar.

3

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)

1. «Vals» janrı harada yaranmışdır?
a) Fransada b) Rusiyada c) Avstriyada

2. «Mehriban diyar, Azərbaycan» mahnısının müəllifləri kimdir?
a) Q.Qarayev b) S.Hacıbəyov c) V.P.Solovyov-Sedoy və T.Quliyev

Mövzu ətrafında aparılan fikir mübadiləsi zamanı  məlum olur ki, şagirdlər televiziya
və radioda, konsertlərdə çoxlu sayda valslar dinləmiş və onların təranələri altında rəqs
etmişlər. Onlar, eyni zamanda qeyd edirlər ki, valsı, adətən, qadın və kişi olmaqla 2 nəfər
bir yerdə rəqs edirlər. 

Nəticə olaraq şagirdlər belə bir fikrə gəlirlər ki, musiqi üçün heç bir sərhəd yoxdur və
bir ölkədə yaranmış musiqi janrı sonradan digər ölkələrdə də istifadə oluna bilər.
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan və dünya musiqi mədəniyyətinin görkəmli nü -
ma  yəndələri və onların əsərlərinin oxşar və fərqli cəhətlərini
izah edir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində oxuyur.

16

ÏÉÎÒÐ ÈËÈ× ×ÀÉÊÎÂÑÊÈ 
Âß ÕÀËÃ ÌÓÑÈÃÈÑÈ

Äàùè ðóñ áÿñòÿêàðû Ïéîòð Èëè÷ ×àéêîâñêè 1840-úû 
èëäÿ Âéàòñêè ãóáåðíèéàñûíûí Âîòêèíñê øÿùÿðèíäÿ  àíà-
äàí îëìóøäóð. Áÿñòÿêàðûí àíàñû ìóñèãè èñòåäàäûíà 
ìàëèê áèð ãà äûí èäè. Î, ôîðòåïèàíîäà ÷àëûð, ðîìàíñëà-
ðû âÿ õàëã ìàùíûëàðûíû ìÿùàðÿòëÿ èôà åäèðäè. Ìÿùç èëê 
äÿôÿ õàëã ìóñèãèñèíè ýÿëÿúÿê áÿñòÿêàðà ñåâäèðÿí äÿ 
îíóí àíàñû îëìóøäóð. Éàðàäûúûëûüûíûí èëê èëëÿðèíäÿ 
áÿñòÿêàð äþðä îïåðà, «Ñîíàëàð ýþëö» áàëåòèíè, «Ðî-
ìåî âÿ Úöëéåòòà» óâåðòöðà-ôàíòàçèéàñûíû, «Òóôàí» 
ñèìôîíèê-ôàíòàçèéàñûíû, «Ôðàí÷åñêà äà Ðèìèíè» êèìè 
ïðîãðàìëû ñèì ôî íèê ÿñÿðëÿðèíè, ôîðòåïèàíî âÿ ñèìôî-
íèê îðêåñòð ö÷öí 1 ñàéëû êîíñåðòèíè éàçûð. Öìóìè-
ëèêäÿ, áÿñòÿêàð îí îïåðà, ö÷ áàëåò, àëòû ñèìôîíèéà, 
ïðîã ðàìëû ñèìôîíèê ÿñÿðëÿð, ôîðòåïèàíî âÿ îðêåñòð, 

ñêðèïêà âÿ îðêåñòð ö÷öí êîíñåðòëÿð, òðèî âÿ êâàðòåòëÿð, ðîìàíñëàð, «Óøàã àëáî-
ìó», «Èëèí ôÿñèëëÿðè» ôîðòåïèàíî àëáîìëàðû éàðàäûð. Áÿñòÿêàðûí éàðàäûúûëûüûíäà 
õàëã ìàùíûëàðû áþéöê ðîë îéíàéûá. ÛÛ ñèìôîíèéàäà «Äóðíàëàð» àäëû Uêðàéíà 
õàëã ìàùíûñûíäàí, ÛÂ ñèìôîíèéàíûí ôèíàëûíäà èñÿ «×þëäÿ àüúàãàéûí àüàúû áèò-
ìèøäè» ðóñ õàëã ìàùíûñûíäàí èñòèôàäÿ åòìèøäèð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê
Ï.È.×àéêîâñêè. «ÛÂ ñèìôîíèéà». «Ôèíàë» ùèññÿñèíäÿí áèð ïàð÷à

«×þëäÿ àüúàãàéûí àüàúû áèòìèøäè» ðóñ õàëã ìàùíûñûíûí òîíàëëûüûíû 
òÿéèí åäèá îõóéàã:

Re minor

Ìîäåðàòî

×þëäÿ àüúàãàéûí àüàúû áèòìèøäè
(Ðóñ õàëã ìàùíûñû)

Ìîäåðàòî

5-úè MÞVZU

5. PYOTR İLİÇ ÇAYKOVSKİ VƏ XALQ MUSİQİSİ

Bu mövzunun öyrənilməsində
müqayisə, müzakirə, beyin həmləsi
kimi iş üsullarından istifadə olunur.

Şagirdlər «Çöldə ağcaqayın ağa -
cı bitmişdi» rus xalq mahnısının tə -
ra nələri altında sinfə daxil olurlar.

Şagirdlər oturduqdan sonra müəl -
lim onların eşitdiyi musiqi nümu nə -
sinin adını söyləyir və onun rus xalq
mahnısı olduğunu çatdırır.

Bundan sonra müəllim dahi rus
bəs  tə karı P.İ.Çaykovskinin həyat və
yara dı cılıq yolu barədə şagirdlərə qısa
mə lumat verir, həm də qeyd edir ki,
bəs  tə kar özünün sim fo ni ya sının so -
nun  cu his səsində rus xalq mahnısı olan
«Çöl də ağcaqayın ağacı bit miş di»dən
istifadə etmişdir.

1

1

4

P.İ.Çaykovskinin IV simfoniya sı nın
«Final» hissəsindən bir parça dinlənilir.

Tədqiqat aparmaq üçün şagirdlərə
belə sual verilir: «Uşaqlar, dinlədi -
yi niz sinfonik musiqidə sizə tanış gə -
lən bir melodiya eşitdinizmi?» Sinif
2 qrupa bölünür.

I qrup simfoniyada hansı tanış
me lodiyanı eşitdiklərini qeyd edir.
II qrup isə bu melodiyanı oxumağa
cəhd göstərir. 

Şagirdlər sonda qeyd edirlər ki,
sinfə daxil olduqda eşitdikləri mah -
nı simfoniyada eşitdikləri melodi ya -
ya oxşayır. Bundan sonra şagirdlər
müəllimlə birlikdə «Çöldə ağca qa -
yın ağacı bitmişdi» mahnısını notla
oxuyurlar.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

Rus xalq mahnısı haqqında fikir söyləyir.
Rus xalq mahnısını oxuyur.

1. Dinlədiyi rus xalq mahnısının ritmini əl
çal  maqla tutur.

2. Mahnının məzmununa uyğun şəkil çəkir.
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17

Âàëñ òåìïèíäÿ

Ýþðäöéönöç êèìè, ìàùíûíûí öçÿðèíäÿ èêè õàëãûí áÿñòÿêàðû áèðýÿ èøëÿ-
ìèøäèð.

1. «×þëäÿ àüúàãàéûí àüàúû áèòìèøäè» ìàùíûñû ùàíñû õàëãà 

    ìÿõñóñäóð?

2. Õàëã ìóñèãèñèíè áÿñòÿêàðà ñåâäèðÿí êèì îëóá?  
3. Ïéîòð Èëè÷ ×àéêîâñêè ùàããûíäà øèôàùè òÿãäèìàò ùàçûð-
ëàéûí.

ÌÅÙÐÈÁÀÍ ÄÈÉÀÐ, ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ

Ìóñèãèñè Â.Ï.Ñîëîâéîâ-Ñåäîé âÿ Òîôèã Ãóëèéåâèí,
ñþçëÿðè Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâóíäóð 

(òÿðúöìÿ åäÿíè Çåéíàë Úàááàðçàäÿ).

Ìàùíûíû íîòëà âÿ ñþçëÿðè èëÿ îõóéàã

Yaradıcı tətbiqetmə
V.P.Solovyov-Sedoy və Tofiq Qu -

 li yevin keçən dərsdə öyrədilmiş
mah  nısı bu dərsdə notla və sözləri
ilə ifa olunur. Müəllimin köməyi ilə
şa gird lər mahnının «Vals» xarak -
terini bədənlərini yellətməklə həyata
ke çi rirlər.

3

Tapшыrыq 1. Mahnının müəllifləri
haqqında fikir söyləyin.

Tapшыrыq 2. «Çöldə ağcaqayın ağacı
bitmişdi» rus xalq mahnısı ilə
P.İ.Çay  kovski yaradıcılığı arasında
əlaqəni aydınlaşdırın.

Mahnыnыn mцяlliflяri ilя tanышlыq mцxtяlif cцr ola bilяr:
1. Müəllimin mahnı müəllifləri haqda şifahi şərhi şəklində.
2. Şagirdlərin internetdən aldıqları məlumatlar əsasında.

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. Hansı bəstəkar öz simfonik əsərində «Çöldə ağcaqayın ağacı bitmişdi» adlı rus

mahnısından istifadə etmişdir?
a) S.Raxmaninov b) P.Çaykovski c) M.Qlinka

2. P.Çaykovski «Durnalar» adlı Ukrayna xalq mahnısından hansı simfoni yasında
istifadə etmişdir?

a) III simfoniya b) II simfoniya c) VI simfoniya

Şagirdlər dinlədikləri mahnının tonallığını təyin edərək oxuyurlar.
Mövzu ilə əlaqədar aparılan fikir mübadiləsi zamanı məlum olur ki, dahi rus bəstəkarı

P.İ.Çaykovski öz mürəkkəb quruluşlu simfoniyasında sadə bir rus mahnısından istifadə
etmişdir.

Nəticə olaraq belə bir fikrə gəlinir ki, böyük bəstəkarın xalq mahnısına müraciət etməsi
onun simfoniyasının xalq tərəfindən daha asan başa düşülməsinə səbəb olur.
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində muğamlardan və aşıq
musiqisindən istifadəyə dair biliklərini izah edir.

2. Mahnını birsəsli və xor tərkibində oxuyur.

18

ÌÀÅÑÒÐÎ ÍÈÉÀÇÈ Âß «ÐÀÑÒ»
ÑÈÌÔÎÍÈÊ ÌÓÜÀÌÛ

Äàùè Àçÿðáàéúàí äèðèæîðó âÿ áÿñòÿêàðû Íèéàçè 
Òàüûçàäÿ-Ùàúûáÿéîâ 1912-úè èëäÿ Òáèëèñè øÿùÿðèíäÿ 
Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíèí ãàðäàøû, òàíûíìûø áÿñòÿêàð 
Çöëôöãàð Ùàúûáÿéîâóí àèëÿñèíäÿ àíàäàí îëóá. 

Êè÷èê éàøëàðûíäàí ÿòðàôûíäà ìÿøùóð ìóñèãè 
õàäèìëÿðèíè ýþðÿí Íèéàçèäÿ ìóñèãèéÿ áþéöê ìà-
ðàã îéàíûð. Èëê ÿñÿðëÿðèíè – «Çàãàòàëà ñöèòàñû» 
ñèìôîíèê ïîåìàñûíû, «Âÿòÿí ùàããûíäà ìàùíû» âÿ 
«Áèðèíúè äåïóòàò» ìàùíûëàðûíû 1935-úè èëäÿ éàçûð. 
1937-úè èëäÿ Ì.Ô.Àõóíäîâ àäûíà Îïåðà âÿ Áàëåò 
Òåàòðûíà äèðèæîð òÿéèí îëóíóð. Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíèí 
«Êîðîüëó», Ãàðà Ãàðàéåâ âÿ Úþâäÿò Ùàúûéåâèí 
«Âÿòÿí» âÿ Ôèê ðÿò ßìèðîâóí «Ñåâèë» îïåðàëàðû-
íà, Àðèô Ìÿëèêîâóí «Ìÿùÿááÿò ÿô ñàíÿñè» áàëåòèíÿ 

äè  ðè  æîðëóã åäèð. Íèéàçè «1920-úè 
èëäÿ» îïåðà-êàíòàòàñû, ñèìôîíèê 
îðêåñòð ö÷öí «Ðÿãñ ñöèòàñû», 
«Ãàéòà üû» âÿ áèð ñûðà êöòëÿâè 
ìàùíûëàð éà çûð. Ñîíðàêû èëëÿðäÿ 
áÿñòÿêàð ëèðèê-ðîìàíòèê «Õîñðîâ 
âÿ Øèðèí» îïåðàñûíû, «Ðàñò» ñèì-
ôîíèê ìóüàìûíû, Ùèíäèñòàí éà-
çû÷ûñû Ðàáèíäðàíàò Òàãîðóí ÿñÿðè 
ÿñàñûíäà «×èòðà» áàëåòèíè éàçûð 
âÿ áó ÿñÿðÿ ýþðÿ Úÿâàùèðëÿë Íåù-
ðó àäûíà Áåéíÿëõàëã ìöêàôàòûí 
ëàóðåàòû îëóð. 

Îõøàð úÿùÿòëÿð

1. Àäëàðû åéíèäèð.
2. Øþáÿëÿðèí àäû åéíèäèð.
3. Ìåëîäèê úÿùÿòäÿí åéíèäèð.

Ôÿðãëè úÿùÿòëÿð

1. Ñèìôîíèê ìóüàì ñèìôîíèê îð-
   êåñòð òÿðÿôèíäÿí èôà îëóíóð.
2. Êëàññèê ìóüàì õàëã ö÷ëöéö 
   òÿðÿôèíäÿí èôà îëóíóð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê  
Íèéàçè. «Ðàñò» ñèìôîíèê ìóüàìûíûí «Ìàéå» øþáÿñèíäÿí áèð ïàð÷à    
«Ðàñò» êëàññèê Àçÿðáàéúàí ìóüàìûíûí «Ìàéå» øþáÿñèíäÿí áèð ïàð÷à

Èêè ìóñèãè ÿñÿðèíèí îõøàð âÿ ôÿðãëè úÿùÿòëÿðè

6-úû MÞVZU

6. MAESTRO NİYAZİ VƏ «RAST» SİMFONİK MUĞAMI

Bu mövzunun öyrənilməsində be -
yin həmləsi, müqayisə, müzakirə ki -
mi iş üsullarından istifadə olunur.

Şagirdlər «Rast» klassik Azər bay -
can muğamının «Gərayi» şö bə sindən
bir parçanın təranələri altında sinfə da -
xil olurlar. Müəllim məlumat verir ki,
marş templi musiqi təranələri altında
addımladığınız melodiya «Rast» klas -
sik Azərbaycan muğamından «Gə ra -
yi» adlı bir şöbədir.

Bundan sonra müəllim böyük di -
rijor və bəstəkar maestro Niya zi nin
hə  yat və yaradıcılıq yolu haq qın da
mə lumat verir. Məlumat veril dikdən
sonra «Rast» simfonik mu ğa mı haq -
qında qısa söhbət aparır və onun «Ma -
ye» şöbəsindən, ardınca isə klassik
«Rast» Azərbaycan mu ğa mının «Ma -
ye» şöbəsindən tar və ka mançanın ifa -
sın da bir parça səs lən dirir.

1

1

2

Tədqiqat sualı kimi «Dinlədi yi niz
bu iki musiqi nümunəsi «Rast» mu -
ğa mının «Maye» şöbəsinə aiddir.
Bun  lar arasında oxşar və fərqli cə -
hət lər haqqında nə deyə bilərsiniz?»
– verilə bilər.

Şagirdlər bu musiqi nümunələ ri -
nin «Rast» muğamının və «Rast»
sim fonik muğamının «Maye» şöbə -
si nə aid olduğunu, səslənməsinə gö -
rə bir-birindən fərqləndiyini söy lə -
yirlər.

2 ДИFЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

Simfonik «Rast» muğamı ilə Azərbaycan klas -
 sik «Rast» muğamı arasındakı fərqi izah edir.

Muğamdan bir parça oxuyur.

1. «Gərayi» musiqi parçasının ritmini tutur.
2. Xanəndələrin adını söyləyir.
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«Ðàñò» ñèìôîíèê ìóüàìûíûí «Ýÿðàéè» 
øþáÿñèíäÿí áèð ïàð÷à 

4
4

1. Íèéàçè èëÿ Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíè ùàíñû ãîùóìëóã ÿëàãÿëÿðè 
áèðëÿøäèðèð? 

2. «Ðàñò» ñèìôîíèê ìóüàìûíûí õàðàêòåðè íåúÿäèð?

3. «Âÿòÿí ùàããûíäà ìàùíû»äà âÿòÿí íåúÿ òÿðÿí íöì îëóíóð?

Áó ùàãäà äàíûøûí.

Ìîäåðàòî

                      Û 
ßúÿá àü ýöíäÿäèð ìÿíèì Âÿòÿíèì,
Ýöíëÿð êå÷èð áàéðàì êèìè, åë ýöëöð.
Ðÿíýäÿí-ðÿíýÿ ýèðèð ÷þëöì, ÷ÿìÿíèì,
Àøûüûí ñàçûíäà ýöëöð, òåë ýöëöð.

Íÿãÿðàò:
Ýöëöð áàüëàð, óúà äàüëàð,
ßúÿá ýþçÿëäèð, áó øÿí ÷àüëàð.                  

    

  ÛÛ
Éàõûí ýÿëÿ áèëìÿç áèçÿ êÿäÿð, éàñ,
Ýöëöð þëêÿìèçèí ãûçû, ýÿëèíè.
Ýåúÿ-ýöíäöç íÿüìÿ ñþéëÿð Êöð, Àðàç,
Êèì èñòÿìÿç àçàä, õîøáÿõò åëèíè?!

Íÿãÿðàò: 
Äèë àçàääûð, åë àçàääûð,
Àçàä ñàçëàðäà ñþç àçàääûð.

 ÂßÒßÍ ÙÀÃÃÛÍÄÀ ÌÀÙÍÛ

Ìóñèãèñè Íèéàçèíèí,
ñþçëÿðè Ñöëåéìàí Ðöñòÿìèíäèð.

5

5

Yaradıcı tətbiqetmə
Musiqisi Maestro Niyazinin,

sözləri Süleyman Rüstəmin olan
«Vətən haq qın da mahnı» şagird lərə
öyrədilir və onun xarakteri, tem pi,
xanə öl çü sü ilə əlaqədar mə lumat
verilir.

4

Tapшыrыq 1. Mahnının xarakteri haq -
qında fikir söyləyin.

Tapшыrыq 2. Mahnının quruluşu
haqq ında fikir söyləyin.

Maestro Niyazi ilə tanışlıq 2 cür ola bilər:
1. Müəllimin əyani vəsaitlərindən istifadə etməklə şifahi şərhi ilə.
2. İnternet materiallarından istifadə etməklə.

4

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. «Rast» simfonik muğamını kim yazmışdır?
a) S.Ələsgərov b) F.Əmirov c) Niyazi

2. «Gərayi» şöbəsi hansı muğama aiddir?
a) «Segah» b) «Şüştər» c) «Rast»

«Rast» muğamının «Gərayi» şöbəsindən bir parça notla oxunur və onun ritmi əl çal -
maq la tutulur.

Mövzuya uyğun fikir mübadiləsi aparılır və şagirdlər belə fikrə gəlirlər ki, hər bir xal -
qın xalq və professional bəstəkar musiqiləri mövcuddur. «Muğam» janrı Azərbaycan xal -
qına məxsus musiqi incisidir.

Nəticə olaraq şagirdlərə aydınlaşdırılır ki, muğamlarımızı simfonikləşdirməklə bəs tə -
kar larımız bu janrı dünya miqyasına çıxara bilmişlər.

3
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan musiqi folkloru nümunələrinin bəstəkarların ya -
ra dıcılığına təsiri barədə münasibətini bildirir.

2. Mahnını birsəsli və xor tərkibində oxuyur.

20

ÒÎÔÈÃ ÃÓËÈÉÅÂ Âß  ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ 
ÕÀËÃ ÐßÃÑËßÐÈ

Ýþðêÿìëè Àçÿðáàéúàí áÿñòÿêàðû Òîôèã Ãóëèéåâ 
1917-úè èëäÿ Áàêû øÿùÿðèíäÿ àíàäàí îëóá. 1934-úö 
èëäÿ Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Êîíñåðâàòîðèéàñûíûí ôîð-
òåïèàíî âÿ äèðèæîðëóã ôà êöë òÿñèíäÿ òÿùñèë àëìûøäûð. 
Áÿñòÿêàðûí èëê ìåëîäèéàëàðûíäàí áèðè îëàí Ì.ß.Ñà-
áèðèí «Óøàã âÿ áóç» øåèðèíÿ éàçäûüû «Äÿðñÿ ýåäÿí 
áèð óøàã» ìàùíûñû äà ìÿùç áó èëëÿðäÿ éàðàíìûøäûð. 
Òîôèã Ãóëèéåâ «Ðàñò» âÿ «Çàáóë ñåýàù» ìóüàìëàðû-
íû íîòà àëìàãëà áÿðàáÿð, îíëàðû ôîðòåïèàíî ö÷öí äÿ 
èøëÿìèøäèð. Òîôèã Ãóëèéåâ êèíî ìóñèãèñè âÿ ìàùíû 
æàíðûí äà ýþçÿë íöìóíÿëÿð éàðàòìûøäûð. Êå÷ÿí ÿñðèí 
50-úè èëëÿðèíäÿ áÿñ òÿêàð «Íóõà», «Ãóëó», «Áðèë-
éàíò», «Éöç áèð», «ßñêÿðàíè», «Ãûçûë ýöë», «Àë òû 
íþìðÿ», «Ëàëÿ», «Øàëàõî», «Õàëàáàúû», «Íàðûíúû», 

«Äàð÷ûíû», «Êå ÷è ìÿìÿñè», «Úûü-
úûüà», «Áÿõòÿâÿðè» âÿ «Òóðàúû» 
õàëã ðÿãñ ëÿ ðè íè ôîð òåïèàíî ö÷öí 
èøëÿìèøäèð. Òîôèã Ãóëèéåâ «Þýåé  
àíà», «Áÿõ  òèéàð», «Îíó áàüûøëà-
ìàã îëàð  ìû», «Ìþ úö çÿëÿð àäàñû», 
«Òåëåôîí÷ó ãûç», «Íÿ ñè ìè» âÿ ñ. 
êèìè ôèëìëÿðÿ ìóñèãè áÿñ òÿëÿ ìèø-
äèð. Bÿñòÿêàð óçóí èëëÿð Àçÿðáàé-
úàí Áÿñòÿ êàðëàð Èòòèôàãûíûí ðÿù-
áÿðè îëìóøäóð. Î, 2000-úè èë äÿ 
âÿôàò åòìèøäèð.

«Ãàéòàüû» 
Àçÿðáàéúàí õàëã ðÿãñèíäÿí áèð ïàð÷à

Allegretto

7-úè MÞVZU

7. TOFİQ QULİYEV VƏ AZƏRBAYCAN XALQ RƏQSLƏRİ

Bu mövzunun öyrənilməsində
be yin həmləsi, müqayisə, müzakirə
kimi iş üsullarından istifadə etmək
tövsiyə edilir.

Şagirdlər «Qaytağı» xalq rəqsi -
nin təranələri altında sinfə daxil
olurlar. Müəllim şagirdlərə bu rəq -
sin adını söyləyir.

Müəllim görkəmli Azərbaycan
bəs təkarı T.Quliyevin həyat və ya ra -
dı cılıq yolu haqqında qısa məlumat
verir, bəstəkarın yaradıcılığında
əsas yer tutan musiqi janrları haq -
qında fikir söyləyir. Müəllim T.Qu -
li yevin, eyni zamanda çoxlu sayda
Azərbaycan xalq rəqslərini for te -
pia no aləti üçün işlədiyini də şa -
gird lə rin diqqətinə çatdırır.

1

1

4

T.Quliyevin «Qaytağı» rəqsi əv -
vəlcə orkestrin, sonra isə məşhur
pia noçu F.Bədəlbəylinin ifasında
səs ləndirilir və belə tədqiqat sualı
ilə şagirdlərə müraciət olunur:
«Uşaq lar, dinlədiyiniz bu iki musiqi
nümunəsi arasında hansı oxşar və
fərqli cəhətlər vardır?»

Bunun üçün oxşar və fərqli cə -
hət ləri ayrıca qeyd etməklə bərabər,
həm də Venn diaqramından da is ti -
fadə etmək olar.

2

ДИFЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

Azərbaycan xalq rəqslərinin adını söyləyir.
Dinlədiyi «Qaytağı» rəqsinin xarakteri haq qın -

 da fikir söyləyir.

1. Dinlədiyi rəqslərin ritmini tutur.
2. Rəqsə uyğun şəkil çəkir.
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Ìóñèãè äèíëÿéÿê  
Òîôèã Ãóëèéåâ. «Ãàéòàüû» ôîðòåïèàíî ïéåñè 
Àçÿðáàéúàí õàëã ðóùóíäà éàçûëìûø áó âèðòóîç ÿñÿð ôîðòåïèàíî àëÿòè  

ö÷öí èøëÿíìèøäèð. Áó ðÿãñ ÿñÿðèíèí èëê èôà÷ûñû Ôÿðùàä Áÿäÿëáÿéëè îëìóø-
äóð. Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, «Ãàéòàüû» åéíèàäëû Àçÿðáàéúàí õàëã ðÿãñè 
ÿñàñûíäà éàçûëìûøäûð.

1. Òîôèã Ãóëèéåâ ùàíñû õàëã ðÿãñëÿðèíè ôîðòåïèàíî àëÿòè 
ö÷öí èøëÿìèøäèð?

2. Ôîðòåïèàíî àëÿòèíäÿ äèíëÿäèéèíèç «Ãàéòàüû» ðÿãñè õàëãà, 
éîõñà áÿñ òÿêàðà ìÿõñóñäóð?

3. Ìÿøùóð ðÿãñ óñòàëàðû ùàããûíäà øèôàùè òÿãäèìàò ùàçûð-
ëàéûí.

ÂßÒßÍ ÙÀÃÃÛÍÄÀ ÌÀÙÍÛ

Ìóñèãèñè Íèéàçèíèí,
ñþçëÿðè Ñöëåéìàí Ðöñòÿìèíäèð.

Ìàùíûíû íîòëà âÿ ñþçëÿðè èëÿ îõóéàã

Yaradıcı tətbiqetmə
Niyazinin şair Süleyman Rüstə -

min söz lə rinə yazdığı «Vətən haq -
qın da mah nı»sı bu dərsdə həm söz -
ləri ilə, həm də notla ifa olunur.

4

Tapшыrыq 1. Mahnının tempi haq -
qın da fikir söyləyin.

Tapшыrыq 2. Bu mahnını hansı
məş  hur müğənnilər ifa etmişdir?

Mahnыnыn mцяlliflяri ilя tanышlыq mцxtяlif cцr ola bilяr:
1. Müəllimin internet materiallarından istifadə etməklə şifahi şərhi ilə.
2. Şagirdlərin sərbəst axtarışı ilə.

2

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. Fortepiano üçün T.Quliyevin yazdığı virtuoz xarakterli rəqsin adı nədir?
a) «Vağzalı» b) «Turacı» c) «Qaytağı»

2. «Vətən haqqında mahnı»nın xanə ölçüsü neçədir?
a) 2/4 b) 3/4 c) 6/8

«Qaytağı» Azərbaycan xalq rəqsinin melodiyasından bir parça notla ifa edilir.
Hər bir xalqın yaradıcılığında rəqslərin olması ətrafında fikir mübadiləsində şagird lə -

rin diqqətinə müxtəlif xalqların rəqsləri haqqında məlumatlar çatdırılır.
Belə bir nəticəyə gəlinir ki, Azərbaycan xalqının zəngin musiqi mədəniyyətində digər

musiqi janrları ilə bərabər, eyni zamanda rəqsləri də olmuşdur.

3

8. КИЧИК СУММАТИВ ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯ
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan və dünya musiqi mədəniyyətinin görkəmli nü ma  yən -
dələri və onların əsərlərinin oxşar və fərqli cəhətlərini izah edir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.

24

ÃÀÐÀ ÃÀÐÀÉÅÂ Âß ÄÖÍÉÀ 
ÕÀËÃËÀÐÛÍÛÍ ÌÓÑÈÃÈÑÈ

Äöíéà øþùðÿòëè áÿñòÿêàð Ãàðà Ãàðàéåâ 1918-úè 
èëäÿ Áàêûäà ùÿêèì àèëÿñèíäÿ àíàäàí îëóá. 1935-úè 
èëäÿ Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Êîíñåðâàòîðèéàñûíûí áÿñòÿ-
êàðëûã ôàêöëòÿñèíäÿ, Öçåéèð Ùàúû áÿé ëèíèí ñèíôèíäÿ 
Àçÿðáàéúàí õàëã ìóñèãèñèíèí ÿñàñëàðûíû þéðÿíèá. 
1938-úè èëäÿ «Öðÿê ìàùíûñû» êàíòàòàñûíû éàçûá. 
Ñîíðàêû èëëÿðäÿ Ãàðà Ãàðàéåâèí Úþâäÿò Ùàúûéåâ-
ëÿ áèðëèêäÿ èøëÿäèéè «Âÿòÿí» îïåðàñû, îíóí àðäûíúà  
«Ëåéëè âÿ Ìÿúíóí» (Íèçàìè Ýÿíúÿâèíèí 800 èëëèéè 
ìöíàñèáÿòèëÿ) ñèìôîíèê ïîåìàñû  Äþâëÿò ìöêàôàòû-
íà ëàéèã ýþðöëöð. Ñîíðàäàí êëàññèê áàëåò ìóñèãè-
ñèíèí ÿíÿíÿëÿðèíè èíêèøàô åòäèðÿí áÿñ òÿêàð «Éåääè 
ýþçÿë» áàëåòèíè éàçûð. Ñîíðàëàð Ãàðà Ãàðàéåâ àëáàí 
ìåëîäèéàëàðû ÿñàñûíäà ñèìôîíèê îðêåñòð ö÷öí «Àë-

áàí ðàïñîäèéàñû», èñïàí õàëã ìóñèãèñè èíòîíàñèéàëàðû ÿñàñûíäà «Äîí Êèõîò 
ãðàâöðëÿðè» (åéíèàäëû ôèëì ÿñàñûíäà), Àôðèêà ãàðàäÿðèëèëÿðèíèí ùÿéàòûíà ùÿñð 
îëóíìóø «Èëäûðûìëû éîëëàðëà» áàëåòèíè èøëÿéèð. «Âéåòíàì» ñöèòàñûíäà áÿñòÿêàð 
Âéåòíàì õàëã ìóñèãèñè èíòîíàñèéàëàðûíû ñèìôîíèê îðêåñòðèí ìöõòÿëèô òåìáð-
ëÿðè âàñèòÿñèëÿ èíêèøàô åòäèðèð. Îíóí áèð ÷îõ ôèëìëÿðÿ, Ìèõàèë Ëåðìîíòîâóí 
«Ìàñêàðàä», Âèëéàì Øåêñïèðèí «Ùàìëåò» ïéåñëÿðèíÿ éàçäûüû ìóñèãè íöìóíÿëÿðè 
äÿ ìÿùç õàëã ìóñèãè èíòîíàñèéàëàðûíà ÿñàñëàíìûøäûð.

Áÿñòÿêàð «Éåääè ýþçÿë» áàëåòèíäÿ ìöõòÿëèô õàëãëàðà ìÿõñóñ îëàí éåääè 
ýþçÿëèí îáðàçûíû îíëàðûí òÿìñèë åòäèêëÿðè õàëã ëàðûí ìóñèãè èíòîíàñèéàëàðûí-
äàí èñòèôàäÿ åäÿðÿê éàðàäûá.

 Ãàðà Ãàðàéåâ. 
«Èëäûðûìëû éîëëàðëà» áàëåòèíäÿí ìåëîäèéà

8-úi MÞVZU

9. QARA QARAYEV VƏ DÜNYA XALQLARININ MUSİQİSİ

Bu mövzunun öyrənilməsində be -
yin həmləsi, müqayisə, müzakirə ki -
mi iş üsullarından istifadə olunur.

Şagirdlər sinfə Q.Qarayevin «Yed di
gözəl» baletindən «Vals» nümu nə -
sinin təranələri altında daxil olur lar.
Müəllim şagirdlərə deyir: «Ya dı nı za
düşürsə, bu musiqi Q.Qa ra ye və
məx  susdur və «Vals» adlanır. Siz bu
əsəri bir neçə dəfə dinləmiş və me -
lo diyasını notla oxumusunuz».

Bundan sonra müəllim Q.Qara -
ye vin yaradıcılığı haqqında sual-
cavab metodundan istifadə etməklə
qısa məlumat verir.

Şagirdlərə təklif olunur ki, bu
vax  tadək musiqi dərslərində din lə -
dik ləri, ifa etdikləri Q.Qarayevin
əsər lərini yadlarına salaraq onların
adını desinlər.

1

1

4

Tədqiqat sualı kimi «Qara Qa ra -
yevin yaradıcılığının dünya musiqi
mə dəniyyətin görkəmli nümayən də -
ləri ilə oxşar və fərqli cəhətləri nə -
dən ibarətdir?» – verilə bilər. Q.Qa -
rayevin «Yeddi gözəl» ba le tin dən
«Slavyan gözəli» və «Gö zəllər gö -
zəli» musiqi nümunələri səslən di rilir.
Müəllimin köməyi ilə şagirdlər özləri
üçün aydınlaşdırırlar ki, bu əsər lərin
hər ikisi «Yeddi gö zəl» baletindəndir
və burada bəs tə kar həm rus xalq mu -
si qi intonasiya larından, həm də Şərq
musiqisi intonasiyaların dan böyük
mə harətlə istifadə etmişdir.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı haqqında qısa
təqdimat edir.

2. Q.Qarayevin əsərlərini sadalayır.
3. Əl hərəkətləri ilə ritmik müşayiət yaradır.

ЫЫ БЮЛМЯ. AZЯRBAYCAN БЯСTЯKARLARININ SИMFONИK
YARADIЪЫЛЫЬЫНДА ХАЛГ МУСИГИСИ
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Ìóñèãè äèíëÿéÿê  
Ãàðà Ãàðàéåâ. «Éåääè ýþçÿë» áàëåòèíäÿí «Ñëàâéàí ýþçÿëè» 
Ãàðà Ãàðàéåâ. «Éåääè ýþçÿë» áàëåòèíäÿí «Ýþçÿëëÿð ýþçÿëè»

                               ÝßÍÚËÈÊ ÌÀÙÍÛÑÛ   
 Ìóñèãèñè Ãàðà Ãàðàéåâèí, 
 ñþçëÿðè Éåâýåíè Äîëìàòîâñêèíèíäèð.

1. Ãàðà Ãàðàéåâèí ùàíñû áàëåòèíäÿ ìöõòÿëèô õàëãëàðà ìÿõñóñ 
éåääè ýþçÿëèí îáðàçû ìóñèãè âàñèòÿñèëÿ òÿñâèð îëóíóá?

2. Ãàðà Ãàðàéåâèí ùàíñû ìóñèãè ÿñÿðëÿðèíè òàíûéûðñûíûç?

3. Ãàðà Ãàðàéåâ ùàããûíäà øèôàùè òÿãäèìàò ùàçûðëàéûí.

Ìàùíûíû éàäà ñàëàðàã íîòëà îõóéàã

Yaradıcı tətbiqetmə
Şagirdlər əvvəlki illərdə oxu duq -

ları musiqisi Q.Qarayevin, sözləri
Yevgeni Dolmatovskinin olan «Gənc -
lik mahnı sı»nı bir daha yada salaraq
2–3 səsli şək lində oxuyurlar.

4

Tapшыrыq 1. «Gənclik mahnısı»
haq qında yazılı məlumat hazırlayın.

Tapшыrыq 2. Mahnının sözlərinə
uy   ğun şəkil çəkin.

Bəstəkar haqqında məlumat iki cür verilə bilər:
1. Müəllimin Q.Qarayev haqqında internetdən topladığı məlumatlarla əlaqədar şərhi ilə.
2. Şagirdlər fərdi şəkildə.

2

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. «İldırımlı yollarla» baletini kim yazıb?
a) A.Məlikov b) S.Rüstəm c) Q.Qarayev

2. «Gənclik mahnısı»nın tempi necədir?
a) marş b) vals c) cəld

Bundan sonra şagirdlər Q.Qarayevin «İldırımlı yollarla» baletindən bir musiqi par -
çasını notla oxuyurlar və onlara aydınlaşdırılır ki, bəstəkar bu baletdə Afrika qaradərililə -
rinin xalq musiqi intonasiyalarından istifadə etmişdir. Mövzu ilə əlaqədar fikir mübadilə -
sində şagirdlərə məlum olur ki, milli bəstəkar olmaqla bərabər, Q.Qarayev bir çox dünya
xalq la rının folklor musiqilərinə müraciət etmişdir.

Nəticə olaraq şagirdlər belə bir fikrə gəlirlər ki, bir xalqın bəstəkarı digər xalqın folklor
musiqilərinə müraciət etməklə gözəl əsərlər yaratmışlar.

3
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində muğamlardan və xalq
musiqisindən istifadəyə dair biliklərini izah edir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində oxuyur.

26

9-úó MÞVZU

ÑÖËÅÉÌÀÍ ßËßÑÝßÐÎÂ Âß 
«ÁÀÉÀÒÛ-ØÈÐÀÇ» ÑÈÌÔÎÍÈÊ ÌÓÜÀÌÛ

Ñöëåéìàí ßëÿñýÿðîâ 1924-úö èëäÿ Øóøà øÿùÿ-
ðèíäÿ àíàäàí îëóá.  1943-úö èë äÿ Àçÿðáàéúàí 
Äþâëÿò Êîíñåðâàòîðèéàñûíà äàõèë îëóá. Êîíñåð-
âàòîðèéàäà îõóäóüó èëëÿðäÿ «Ùÿçè Àñ  ëàíîâóí 
õàòèðÿñèíÿ» ñèìôîíèê ïîåìàñûíû, «Ìÿùÿááÿò 
ýöëö» ìóñèãèëè êîìåäèéàñûíû, ñêðèïêà, âèîëîí÷åë 
âÿ ôîðòåïèàíî òðèîñóíó, «Âÿòÿí» ñèìôîíèéàñûíû, 
«Ýþçëÿ ìÿíè», «Ýþçëÿéèðÿì», «Õàòèðÿ» ìàùíû-
ëàðûíû âÿ äèýÿð ÿñÿðëÿðèíè éàçìûøäûð. 1967-úè èëäÿ 
áÿñòÿêàðûí «Ìèë éîí÷óíóí äèëÿí÷è îüëó» ìóñèãèëè 
êîìåäèéàñû Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò ìöêàôàòûíà ëàéèã 
ýþðöëöð. Áó èëëÿðäÿ áÿñòÿêàðûí «Óëäóç» îïåðåòòà-
ñû  ÿñàñûíäà åéíèàäëû ìóñèãèëè áÿäèè ôèëì ÷ÿêèëèð. 
1962-úè èëäÿ áÿñòÿêàðûí Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâóí 

åéíèàäëû ÿñÿðè ÿñàñûíäà éàçäûüû «Áàùàäûð âÿ Ñîíà» îïåðàñû ñÿùíÿëÿøäè-
ðèëèð. Ñîíðàêû èëëÿðäÿ áÿñ òÿ êàð «Âÿòÿíÿ åøã îëñóí», «Áàùàð òÿðàíÿ ëÿðè», 
«Áèð áàéðàã àëòûíäà» êàíòàòàëàðûíû âÿ «×èíýèç Èëäûðûì» âîêàë-ñèìôîíèê 
ïîåìàñûíû éàçûð. Ñöëåéìàí ßëÿñýÿðîâóí «Áàéàòû-Øèðàç» ñèìôîíèê ìóüà-
ìû, «Ñÿðâè-õóðàìàíûì ìÿ íèì», «Âÿòÿíèìäèð» ðîìàíñ-ãÿçÿëëÿðè áó ýöí 
äÿ óüóðëà ñÿñëÿíèð. Áÿñòÿêàð áþ éöêëÿð âÿ óøàãëàð ö÷öí ÷îõëó ñàéäà ìàù-
íûëàðûí ìöÿëëèôèäèð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê  
Ñöëåéìàí ßëÿñýÿðîâ. «Áàéàòû-Øèðàç» ñèìôîíèê ìóüàìûíäàí áèð ïàð÷à
Áó ñèìôîíèê ìóüàìäà ñÿðáÿñò âÿçíëè èìïðîâèçàñèéà õàðàêòåðëè øþáÿëÿð, 

äÿãèã âÿçíëè òÿñíèô, äèðèíýÿ âÿ ðÿíýëÿð âàð. Áÿñòÿêàð ñèìôîíèê îðêåñòðèí 
àëÿòëÿðèíèí ìöõòÿëèô êîëîðèòëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åäÿðÿê, áèð-áèðè íè ñåâÿí èêè 
ýÿíúèí ñåâýè ùÿéàòûíû õàòûðëàäàí áöòþâ áèð ëþâùÿ éàðàòìûøäûð.

Êö÷ÿëÿðÿ ñó ñÿïìèøÿì 
(Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñû)

«Áàéàòû-Øèðàç» ìóüàìûíà ÿñàñëàíàí áó ìóñèãè Ðÿøèä Áåùáóäîâóí 
èôàñûíäà ñÿñëÿíèð âÿ íîòëà îõóíóëàí âàðèàíòëà ìöãàéèñÿ åäèëèð.

10. SÜLEYMAN ƏLƏSGƏROV  VƏ «BAYATI-ŞİRAZ»
SİMFONİK MUĞAMI

Bu mövzunun öyrənilməsində
be  yin həmləsi, müqayisə və müza -
ki rə kimi iş üsullarından istifadə et -
mək tövsiyə olunur.

Şagirdlər Süleyman Ələsgərovun
«Bayatı-Şiraz» simfonik muğamın -
dan «Aman, ovçu» mahnısı olan his -
sə nin təranələri altında sinfə daxil
olurlar. Müəllim bu musiqinin hansı
əsərə aid olduğunu şagirdlərə söy -
ləyir.

Musiqi müəllimi bəstəkar, Xalq
artisti Süleyman Ələsgərovun həyat
və yaradıcılıq yolunu qısa şəkildə
şagirdlərin diqqətinə çatdırır və
onun hansı janrlarda əsərlər yarat dı -
ğı haqqında məlumat verir. Məlum
olur ki, S.Ələsgərov balet janrından
başqa, demək olar ki, bütün musiqi
janrlarında gözəl və yadda qalan əsər -
lər yaratmışdır.

1

1

4

Tədqiqat sualı kimi «S.Ələs gə -
rovun ya radıcılığında xalq musiqisi
nümu nələrindən necə istifadə olun -
muş   dur?» – verilə bilər. S.Ələsgəro -
vun «Bayatı-Şiraz» simfonik mu ğa -
mın dan bir hissə səs ləndirilir.

Müəllim şagirdlərə aydınlaşdırır
ki, bu simfonik əsərdə sərbəst vəznli
improvizasiya xarakterli şöbələr, də -
qiq vəznli təsnif, diringə və rənglər
vardır.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

Dinlənilmiş musiqi haqqında şəxsi fikrini
söyləyir.

Dinlədiyi musiqini oxuyur.

1. Dinlədiyi musiqinin ritmini əl ilə çalır.
2. Mahnıya uyğun şəkil çəkir.

2
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ÀÌÀÍ, ÎÂ×Ó 
(Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñû) 

Áó ìàùíû «Áàéàòû-Øèðàç» ìóüàìûíà ÿñàñëàíûð.

                      Û 
Àìàí, îâ÷ó, âóðìà ìÿíè,
Ìÿí áó äàüûí, à áàëàì, ìàðàëûéàì.
Ìàðàëûéàì, ìàðàëûéàì,
Ìÿí áó éåðèí, à ýöëöì, ìàðàëûéàì, áàëà,
Îâ÷ó ÿëèíäÿí, à áàëàì, éàðàëûéàì.                 

ÛÛ
Áó äàüëàðäà ìàðàë ýÿçÿð,
Àéàãëàðûí, à áàëàì, äàøëàð ÿçÿð. 
Ìÿí éàðûìà íåéëÿìèøÿì,
Éàðûì ìÿíäÿí, àé áàëàì, êÿíàð ýÿçÿð.

1. «Áàéàòû-Øèðàç» ñèìôîíèê ìóüàìûíäà áÿñòÿêàð ùàíñû ëþâùÿíè 
éàðàòìûøäûð?
2. Ùàíñû õàëã ìàùíûëàðû «Áàéàòû-Øèðàç» ìóüàìû öçÿðèíäÿ ñÿñ-
ëÿíèð?
3. Ñöëåéìàí ßëÿñýÿðîâóí äàùà ùàíñû ÿñÿðëÿðèíè òàíûéûðñûíûç?
4.«Àìàí, îâ÷ó» ìàùíûñûíûí ìÿçìóíóíà óéüóí øÿêèë ÷ÿêèí.

Ìàùíûíû íîòëà âÿ ñþçëÿðè èëÿ îõóéàã

Yaradıcı tətbiqetmə
«Bayatı-Şiraz» muğamına əsas la -

nan və eyniadlı simfonik muğamda
səslənən «Aman, ovçu» Azərbaycan
xalq mahnısı notla və sözləri ilə öy -
rədilir.

4

Tapшыrыq 1. «Aman, ovçu» mahnı -
sı nın məzmununa uyğun şəkil çə kin.

Tapшыrыq 2. «Aman, ovçu» mah nı -
sının melodiyasına ritmik müşayiət
yaradın.

Bəstəkar haqqında məlumat iki cür verilə bilər:
1. Müəllimin internetdən, əlavə vəsaitlərdən topladığı məlumatlar vasitəsilə.
2. Şagirdlərin internetdən topladıqları məlumatlardan.

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. Süleyman Ələsgərov harada anadan olmuşdur?
a) Kəlbəcərdə b) Masallıda c) Şuşada

2. «Küçələrə su səpmişəm» xalq mahnısı hansı muğama əsaslanır?
a) «Şüştər» b) «Segah» c) «Bayatı-Şiraz»

«Bayatı-Şiraz» muğamına əsaslanan «Küçələrə su səpmişəm» Azərbaycan xalq mah -
nısı notla oxunur. Sonradan bu mahnı Rəşid Behbudovun ifasında dinlənilir və şagirdlər
onu notla oxuduqları variantla müqayisə edirlər.

Dinlənilmiş və notla ifa olunmuş xalq mahnıları ilə əlaqədar fikir mübadiləsi aparılır.
Şa girdlərə aydın olur ki, hər bir xalqın bəstəkarları orijinal musiqi yaratmaqla bərabər, ey -
ni zamanda xalq mahnılarından da müxtəlif janrlı əsərlərində istifadə edə bilərlər.

Bu deyilənlərlə əlaqədar belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, xalq mahnılarını da
hansısa bir istedadlı insan yaradır və bəstəkarlar da onlardan bəhrələnirlər.

3



32

MЯQSЯD: 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində xalq musiqisindən
istifadəyə dair biliklərini şərh edir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.

28

10-úu MÞVZU

ÌÖÑËÖÌ ÌÀÃÎÌÀÉÅÂÈÍ 
ÉÀÐÀÄÛÚÛËÛÜÛÍÄÀ ÕÀËÃ ÌÓÑÈÃÈÑÈ

ßáäöë Ìöñëöì  Ìàãîìàéåâ (áþéöê) 1885-úè èëäÿ 
Ãðîçíû øÿùÿðèíäÿ àíàäàí îëóá. Îíóí àòàñû õàëã ÷àëüû 
àëÿòëÿðèíäÿ ýþçÿë èôà åäèð, àíàñû èñÿ ìÿëàùÿòëè ñÿñè 
èëÿ õàëã ìàùíûëàðû îõóéóðäó. Ìöñ ëöì Ìàãîìàéåâ 
Ãîðè ñåìèíàðèéàñûíû Öçåéèð Ùàúûáÿéëè èëÿ áèðëèêäÿ 
áèòèðèð. Áó òÿäðèñ îúàüûíäà î, ãîáîé âÿ ñêðèïêàäà 
èôà åòìÿéè þé  ðÿ íèð, âîêàë âÿ ìóñèãè íÿçÿðèééÿñè 
ôÿíëÿðè èëÿ òàíûø îëóð, îðêåñòðäÿ äèðèæîð ëóã åäèð. Åëÿ 
áó ÿðÿôÿäÿ Ìöñëöì Àçÿðáàéúàí õàëã ìóñèãèñèíèí 
èíúÿ ëèêëÿðèíè þéðÿíèð. 1912-úè èëäÿí Öçåéèð Ùàúû-
áÿéëèíèí éàõûí ñèëàùäàøû êèìè Àçÿðáàéúàíûí ìóñèãè 
ùÿéàòûíäà ôÿàë èøòèðàê åäèð. Áó èëëÿðäÿ áÿñòÿêàð «Øàù 
Èñìàéûë»û éàçûð âÿ áó îïåðà 1919-úó èëäÿ  òàìàøàéà ãî-
éóëóð.  Ñîíðàêû èëëÿðäÿ «Éàç», «Òàðëà», «Áèçèì êÿíä», 

«Íåôò» êèìè ìàùíûëàðû, åéíè çàìàíäà êè÷èê îðêåñòð ö÷öí «Àçÿðáàéúàí ÷þëëÿ-
ðèíäÿ», «Úåéðàí» ðàïñîäèéàëàðûíû, «Ëÿç ýèíêà», «Òóðàúû», «ß ñêÿðàíè», «Øÿëàëÿ» 
êèìè ðÿãñëÿðè, «Ðÿíýè-Øöøòÿð», «Òÿñíèôè-Øóð», «Ïèøäÿðàìÿ äè-×àùàðýàù», «Rà-
äèî ìàðøû» êèìè ÿñÿðëÿðèíè éàçûð.

1935-úè èëäÿ áÿñòÿêàðûí «Íÿðýèç» îïåðàñû éàðàíûð. Áó îïåðàäà äà áÿñòÿêàð 
«Øàù Èñìàéûë» îïåðàñûíäà îëäóüó êèìè îðèæèíàë ìóñèãè èëÿ áÿðàáÿð, ùÿì äÿ 
õàëã ìóñèãè íöìóíÿëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åòìèøäèð. 

Ìóñèãè äèíëÿéÿê  
Ìöñëöì Ìàãîìàéåâ. «Íÿðýèç» îïåðàñû. Û ïÿðäÿäÿí «Íÿð ýèçèí àðèéà-

ñû»íäàí áèð ïàð÷à

Õîðóí ëèðèê âÿ ðÿãñâàðû ìåëîäèéàñû, ùÿì äÿ îíóí áÿíä ãóðóëóøóíà ìà-
ëèê îëìàñû áó ìóñèãè íöìóíÿñèíè õàëã ìàùíû ìåëîäèéàëàðûíà éàõûí åäèð.

   Ìöñëöì Ìàãîìàéåâ. 
«Íÿðýèç» îïåðàñû. Û ïÿðäÿäÿí  
«Ãûçëàð õîðó»íäàí áèð ïàð÷à

11. MÜSLÜM MAQOMAYEVİN YARADICILIĞINDA 
XALQ MUSİQİSİ

Bu mövzunun öyrənilməsində
beyin həmləsi, müzakirə, müqayisə
kimi iş üsullarından istifadə edilir.

Şagirdlər sinfə M.Maqomayevin
«Radio marşı»nın təranələri altında
daxil olurlar. Müəllim şagirdlərə de -
yir ki, bu musiqi M.Maqo maye vin
«Radio mar şı»dır.

Sonra şagirdlərə M.Maqomayev
haqqında qısa məlumat verilir və
bəs  təkarın «Nərgiz» operasının I pər -
dəsindən «Nərgizin ariyası»ndan bir
parça dinlənilir və şagirdlərlə onun
xarakteri haqqında söhbət apa rılır.

1

1

«Nərgiz» operasının I pərdə sin -
dən «Qızlar xoru» not la  ikisəsli ifa
edilir və tədqiqat sualı kimi «Uşaq -
lar, notla oxuduğunuz bu me lodiya
xalq mahnılarına, yoxsa xalq rəqs -
lə rimizə daha yaxındır?» – ve rilə
bilər.

Sinif 3 qrupa bölünür. I qrup not -
la ifa olunan melodiyanın xalq rəq -
si nə, II qrup xalq mahnılarımıza ox -
şar olduğunu araşdırırlar. III qrup
isə musiqinin melodiyasının həm
xalq mahnılarına, həm də xalq rəqs -
lə rinə uyğunluğunu qeyd edir.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Melodiyaya uyğun ritm tuta bilir.
2. Mövzuya uyğun şəkil çəkir.

Dinlədiyi musiqi haqqında fikir söyləyir.
Mahnını notla oxuyur.

2

4
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1.         Ìöñëöì Ìàãîìàéåâèí ùàíñû îïåðàëàðûíû òàíûéûð  ñûíûç?

2. Ìöñëöì Ìàãîìàéåâ ùàíñû Àçÿðáàéúàí õàëã ìóñèãè íö-
ìóíÿëÿðèíäÿí þç ÿñÿðëÿðèíäÿ èñòèôàäÿ åòìèøäèð?

3. «Íÿðýèç» îïåðàñû ùàíñû ìþâçóäà éàçûëìûøäûð? 

4. Ìöñëöì Ìàãîìàéåâ ùàããûíäà øèôàùè òÿãäèìàò ùàçûð-
ëàéûí.

Ìöñëöì Ìàãîìàéåâ. 
«ÍßÐÝÈÇ» îïåðàñû. 

«ÍßÐÝÈÇÈÍ ÀÐÈÉÀÑÛ»íäàí áèð ïàð÷à

Ìàùíûíû íîòëà âÿ ñþçëÿðè èëÿ îõóéàã

Yaradıcı tətbiqetmə
Bəstəkar M.Maqomayevin «Nər -

giz» operasından «Nərgizin ariya -
sı»n dan bir parça sözlərilə və notla
ifa olunur.

3

Tapшыrыq 1. «Qızlar xoru»nun me -
lo diyasına oxşar xalq musiqisi nü -
mu nəsi tapın.

Tapшыrыq 2. «Nərgizin ariyası»nın
xarakteri haqqında fikir söyləyin.

Musiqi nümunələrinin müəllifləri ilə tanışlıq iki cür ola bilər:
1. Müəllimin internet materialları əsasında söhbətindən.
2. Şagirdlər fərdi şəkildə.

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. «Nərgiz» operasının müəllifi kimdir?
a) Ü.Hacıbəyli b) C.Cahangirov c) M.Maqomayev

2. «Radio marşı» əsərini kim yazıb?
a) A.Zeynallı b) Q.Qarayev c) M.Maqomayev

Aparılan fikir mübadiləsindən belə bir nəticəyə gəlinir ki, klassik bəstəkarlarımız,
xüsusilə də Ü.Hacıbəyli, M.Maqomayev xalq musiqilərimizi dərindən bildiklərindən
onlar özlərinin irihəcmli əsərlərində xalq musiqi nümunələrindən geniş şəkildə istifadə
etmişlər. Müəllimin köməyi ilə şagirdlər bəstəkarların belə musiqi nümunələrinin adını
yada salırlar.
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının eyni mövzulu əsərləri
haq qında fikrini izah edir.

2. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində muğamlardan və
digər xalq mu si  qisindən is ti fadəyə dair biliklərini şərh edir.

3. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.

30

11-úè MÞVZU

ÚÀÙÀÍÝÈÐ ÚÀÙÀÍÝÈÐÎÂ Âß ÕÀËÃ ÌÓÑÈÃÈÑÈ

Ýþðêÿìëè áÿñòÿêàð Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâ 1921-úè 
èëäÿ Áàêûíûí Áàëàõàíû êÿíäèíäÿ, ôÿùëÿ àèëÿñèíäÿ àíà-
äàí îëóá. Ìó ñè  ãèéÿ  áþéöê ìàðàã ýþñ òÿðÿí Úàùàíýèð 
Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Êîíñåðâàòîðèéàñûíûí õàëã ìóñèãè-
ñè øþáÿñèíÿ ãÿáóë îëóíóð âÿ ôèëàðìîíèéàíûí ìàùíû âÿ 
ðÿãñ àíñàìáëûíûí õîð ãðóïóíà, ñàç÷û ãûçëàð àíñàìáëû-
íà ðÿùáÿðëèê åäèð. Òÿùñèë èëëÿðè äþâðöíäÿ îíóí Íèçàìè 
Ýÿíúÿâèíèí ñþçëÿðèíÿ éàçäûüû «Ýöë úàìàëûí» ðîìàíñû, 
ñêðèïêà âÿ ôîðòåïèàíî ö÷öí ñîíàòèíàñû, «Àðàçûí î òà- 
éûíäà» âîêàë-ñèìôîíèê ïîåìàñû, «Ñêðèïêà âÿ ñèìôî-
íèê îðêåñòð ö÷öí êîíñåðò» âÿ äèýÿð ÿñÿðëÿðè éàðàíûð. 
Êîíñåðâàòîðèéàíû 1951-úè èëäÿ áèòèðèð. Î, 1954-úö 
èëäÿí þìðöíöí ñîíóíà êèìè êîíñåðâà òîðèéàíûí õîð 
êàôåäðàñûíà ðÿùáÿðëèê åäèð. 1957-úè èëäÿ áÿñòÿêàð éà-
çû÷û Ìèðçÿ Èáðàùèìîâóí «Ýÿëÿúÿê ýöí» ðîìàíû ÿñà-

ñûíäà «Àçàä» îïåðàñûíû, 1959-úó èëäÿ «Ôöçóëè» êàíòàòàñûíû éàçûð âÿ áó ÿñÿð 
Ìÿùÿììÿä Ôöçóëèíèí 400 èëëèéè ìöíàñèáÿòèëÿ êå÷èðèëÿí ìöñàáèãÿäÿ áèðèíúè éåðè 
òóòóð. Áó èëëÿðäÿ áÿñòÿêàð ìàùíûëàð âÿ ìöõòÿëèô æàíðëû ìóñèãè ÿñÿðëÿðè éàçûð.  
1979-úó èëäÿ áÿñòÿêàðûí «Õàíÿíäÿíèí òàëåéè» îïåðàñû Ìèðçÿ Ôÿòÿëè Àõóíäîâ 
àäûíà Îïåðà âÿ Áàëåò Òåàòðûíäà òàìàøàéà ãîéóëóð. Îíóí áöòöí ÿñÿðëÿðè Àçÿð-
áàéúàí ìóüàìëàðûíà, õàëã ìàùíû âÿ ðÿãñëÿðèíÿ ÿñàñëàíûð. Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâ 
1992-úè èëäÿ Áàêûäà âÿôàò åòìèøäèð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê  
Ú.Úàùàíýèðîâ. «Ñêðèïêà âÿ ñèìôîíèê îð-

êåñòð ö÷öí êîíñåðò»èí ÛÛÛ ùèññÿñèíäÿí áèð 
ïàð÷à

Ú.Úàùàí ýèðîâ áó ÿñÿðäÿ «Áó ýöí àéûí 
ö÷ö äöð» àäëû Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñû-
íûí ìåëîäèéàñûíäàí èñòèôàäÿ åòìèøäèð. Áó  
ÿñÿðè èëê äÿôÿ ñêðèïêàäà Àçÿðáàéúàíûí Õàëã  
àðòèñòè Àçàä ßëèéåâ èôà åòìèøäèð.

Àçàä ßëèéåâ

12. CAHANGİR CAHANGİROV VƏ XALQ MUSİQİSİ

Bu mövzunun öyrənilməsində
beyin həmləsi, müqayisə və mü za -
ki rə kimi iş üsullarından istifadə et -
mək tövsiyə olunur.

Şagirdlər C.Cahangirovun «Qa ra -
bağ» mahnısının təranələri altında
sinfə daxil olurlar. Müəllim onlara
belə sualla müraciət edir: «Uşaqlar,
eşitdiyiniz bu mahnının adı nədir?»

Şagirdlər müəllimin köməyi ilə
mahnının adının «Qarabağ» oldu ğu -
nu söyləyirlər.

Müəllim bəstəkar Cahangir Ca -
han girovun həyat və yaradıcılıq yo -
lu haqqında qısa məlumat verir və
onun tanınmış ciddi janrlı əsər lə ri -
nin adını söyləyir.

1 1

2

C.Cahangirovun «Skripka və sim -
fonik orkestr üçün konsert» əsə rin -
dən III hissəsindən bir parça səs  lən -
dirilir. «Bu gün ayın üçü dür» Azər -
baycan xalq mahnısının melodiyası
notla oxunur. Müəllim, eyni za man -
da bu əsərin ilk ifaçısı Xalq ar tisti,
məşhur skripkaçı Azad Əli ye vin
adını qeyd edir və onun şəklini gös -
tərir. Tədqiqat sualı kimi «Uşaq lar,
dinlədiyiniz musiqinin melo di ya sı
xal qa, yoxsa bəstəkara məx sus -
dur?» – verilə bilər.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Mahnının melodiyasının ritmini tutur.
2. Melodiyanın tempi haqqında fikir söyləyir.

Bəstəkarın yaradıcılığı haqqında fikir söy ləyir.
Xalq mahnısını notla oxuyur.



35

31

Áó ýöí àéûí ö÷öäöð 
(Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñû)

                Û 
Ñÿí åëëÿðèí, êþíöëëÿðèí
Öëâè äèéàðûñàí,
Øèðèí úàíûí, Àçÿðáàéúàíûí 
Áèð ÿáÿäè áàùàðûñàí.

Íÿãÿðàò:
Úÿííÿòèì Ãàðàáàü!
Çèíÿòèì Ãàðàáàü!
Íÿüìÿëÿð ýöëöñòàíûñàí,
Ñåâýè äàñòàíûñàí.

              ÛÛ
Ãóøëàð ó÷àð, ýöëëÿð à÷àð
Ìàâè ãóúàüûíäà.
Ùàðà áàõñàí, çþâã àëàúàãñàí
Ñÿíèí Èñà áóëàüûíäà.

Íÿãÿðàò:

ÃÀÐÀÁÀÜ
Ìóñèãèñè Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâóí,

ñþçëÿðè Ðÿôèã Çÿêàíûíäûð.

Ìàùíûíû éàäà ñàëàðàã îõóéàã

1. «Áó ýöí àéûí ö÷öäöð» Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñûíäàí 
ùàíñû áÿñ òÿêàð þç ÿñÿðèíäÿ èñòèôàäÿ åòìèøäèð?

2. Íîòëà èôà åäèëÿí «Áó ýöí àéûí ö÷öäöð» ìàùíûñû ùàíñû 
òîíàëëûãäà ñÿñëÿíèð?

3. «Ãàðàáàü» ìàùíûñûíûí ìÿòíèíÿ óéüóí øÿêèë ÷ÿêèí.

Yaradıcı tətbiqetmə
Musiqisi Cahangir Cahangi ro vun,

sözləri Rəfiq Zəkanın əvvəlki il lərdə
öy rənilmiş «Qarabağ» mahnısı ya da
sal ınaraq xor şəklində ifa olu nur.

3

Tapшыrыq 1. Qarabağ haqqında mə -
lumatlar toplayın.

Tapшыrыq 2. Qarabağ haqqında da -
ha hansı bəstəkarların musiqi əsər  ləri
yazdıqları haqqında məlu mat  lar top -
layın.

Musiqi nümunələrinin müəl lif -
ləri ilə tanışlıq iki cür ola bilər:

1. Müəllimin şifahi şərhi əsasında.
2. Şagirdlərin öz axtarışları nəti -

cə sində əldə etdikləri materiallar
əsa sında.

4

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. Əsərin köməkçi mövzusunda «Bu gün ayın üçüdür» xalq mahnısından istifa də

edən bəstəkar kimdir?
a) T.Quliyev b) O.Rəcəbov c) C.Cahangirov

2. Azərbaycanın Xalq artisti Azad Əliyev hansı alətdə çalmışdır?

a) violonçel b) kamança c) skripka

Aparılan fikir mübadiləsindən şagirdlər belə bir nəticəyə gəlirlər ki, Azərbaycan
bəstəkarları, o cümlədən C.Cahangirov ciddi janrlı əsərlərində xalq musiqi nü mu nələrin -
dən geniş istifadə etmişlər. Bəstəkarlar ciddi janrın xalq tərəfindən daha asan qav ranıl ma -
sı üçün xalq musiqisindən öz əsərlərində istifadə edirlər. Belə ki, xalq musi qi sini eşidən
dinləyicinin bu əsərə həm diqqəti, həm də marağı artır.

13–14. Ы YARЫМИЛДЯ КЕЧИЛМИШ МЮВЗУЛАРЫН ТЯКРАРЫ
15–16. СИНИФ КОНСЕРТИНЯ HАЗЫРЛЫГ

17. КИЧИК СУММАТИВ ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯ
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində muğamlardan və di -
gər xalq musiqisindən istifadəyə dair fikirlərini şərh edir.

2. Muğam musiqisinin emosional hislərə təsirini izah edir.
3. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.
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12-úè MÞVZU

ÌÓÜÀÌ ÙÀÃÃÛÍÄÀ

Àâðîïà ìóñèãèñèíäÿí ôÿðãëè îëàðàã, Àçÿðáàéúàí ìóñèãèñèíäÿ èêè ÿñàñ 
éîõ, éåääè ÿñàñ ëàä, éÿíè éåääè ÿñàñ ìÿãàì âÿ éà éåääè ÿñàñ ìóüàì 
âàðäûð.

Çàìàí êå÷äèêúÿ áó éåääè ìóüàì õàëã ñÿíÿòêàðëàðû òÿðÿôèíäÿí úèëà-
ëàíàðàã ýåíèøëÿíìèø âÿ éåääè ÿñàñ ìóüàì ñèëñèëÿñèíÿ ÿëàâÿ ìóüàìëàð 
äàõèë îëìóø, áó äà ìóüàìûí çÿíýèí õÿçèíÿñèíÿ âÿ ìèëëè ìóñè ãèìèçèí 
óíóäóëìàéàí òàðèõèíÿ ÷åâðèëìèøäèð. Íîòëàðûí ñàéû éåääè, ùÿôòÿ ýöíëÿðè-
íèí ñàéû éåääè, ìóüàìëàðûí ñàéûíûí éåääè îëìàñû îíëàð àðàñûíäà óéüóí-
ëóüóí îëäóüóíó ýþñòÿðèð:  

Ðàñò – áàçàð åðòÿñè;
Øóð – ÷ÿðøÿíáÿ àõøàìû;
Ñåýàù – ÷ÿðøÿíáÿ;
×àùàðýàù – úöìÿ àõøàìû;
Ùöìàéóí – úöìÿ;
Áàéàòû-Øèðàç – øÿíáÿ;
Øöøòÿð – áàçàð ýöíö.

Ìóüàìûí éàðàíìàñû âÿ ôîðìà-
ëàøìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð ãåéä åòìÿê ëà-
çûìäûð êè, ÿââÿëëÿð äèíëÿ áàüëû îëàí 
«àâàç», éàõóä «àâçàò» ñîíðàäàí 
ãÿçÿëëÿ áèðëÿøäèðèëÿðÿê ìóüàìà ÷åâ-

ðèëìèøäèð. Ìóüàìû ãÿçÿëñèç âÿ ãÿçÿëè ìóüàìñûç òÿñÿââöð åòìÿê ìöìêöí 
äåéèë. Óçóí ÿñðëÿð áîéó Àçÿðáàéúàí õàíÿíäÿëÿðè ìóüàì îõóéàðêÿí Íè-
çàìè , Õàãàíè, Ôöçóëè, Íÿñèìè, Õÿòàè, Øèðâàíè âÿ Âàùèäèí ãÿçÿëëÿðèíäÿí 
èñòèôàäÿ åòìèøëÿð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
«Øöøòÿð» ìóüàìûíäàí «Áÿðäàøò». Õàëã àðòèñòè Àëèì Ãàñûìîâóí èôà-

ñûíäà
Áÿñòÿêàðëàðûìûç èëùàì ìÿíáÿéè êèìè ùÿìèøÿ ìóüàìëàðûìûçäàí, ìóüàì 

èíòîíàñèéàëàðûíäàí èñòèôàäÿ åòìèøëÿð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
Àðèô Ìÿëèêîâ, «Ìÿùÿááÿò ÿôñàíÿñè» áàëåòèíäÿí «Õàëã ñÿùíÿñè»
Àðèô Ìÿëèêîâ «Ìÿùÿááÿò ÿôñàíÿñè» áàëåòèíäÿ «Õàëã ñÿùíÿñè» ö÷öí éàç-

äûüû ùèññÿäÿ ìÿùç «Øöøòÿð» ìöüàìûíûí èíòîíàñèéàëàðûíà ìöðàúèÿò åòìèø-
äèð.

Bu mövzunun öyrədilməsində beyin
həmləsi, müqayisə, müzakirə kimi iş üsul -
la rından istifadə etmək tövsiyə olunur.

Şagirdlər «Heyratı» zərbi-mu ğa -
mının tərаnələri altında sinfə daxil
olur lar. Şagirdlərə belə sualla mü -
raciət edilir: «Uşaqlar, eşitdiyiniz bu
musiqi necə adlanır?» Şagirdlər
müəl  limin köməyi ilə musiqi nü mu -
nələrinin «Heyratı» olduğunu söy -
ləyir.

Bundan sonra müəllim klassik Azər -
baycan muğamları haqqında şa girdlərin
əvvəlki illərdəki bilik lə rinə əsaslanaraq
yeni biliklər verir, məşhur musiqişünas -
la rın muğam haqqında dediklərini şa -
gird lərin diq qətinə çatdırır. Yeddi muğa -
mın həf tə nin yeddi gününə uyğunluğu
haqqında fikirlər söyləyir. Müəllim eyni
zaman da muğam ifasında istifadə olu -
nan əruz vəznində qəzəllər yazan şair -
lərin adlarını və şəkillərini şagird lə -
rin diq qətinə çatdırır.

1

1

2

Bundan sonra müəllim əvvəlcə xa -
nəndə Alim Qasımovun ifasında
«Şüş  tər» muğamından «Bərdaşt» şö -
bə sini, daha sonra Arif Məlikovun
«Mə   həbbət əfsanəsi» baletindən «Xalq
səh nəsi» musiqisini səslən di rir. Təd qi -
qat sualı kimi «Uşaqlar, bu iki əsərdə
ox şarlıq varmı?» – verilə bilər.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

18. MUĞAM HAQQINDA

1. Musiqiyə uyğun ritm tuta bilir.
2. Mahnının tempini müəyyənləşdirir.

Muğam haqqında sərbəst fikir söyləyir.
Muğam musiqisini diqqətlə dinləyir.

ЫIЫ БЮЛМЯ. MУЬАМDAN ОПЕРАЙАДЯК
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35

«Øöøòÿð» ìóüàìûíäàí
 «Øöøòÿð» òÿñíèôè 

1. Ìóüàìëàðûìûçëà ùÿôòÿ ýöíëÿðèíèí àðàñûíäà ùàíñû ÿëàãÿ 
âàðäûð?

2. «Àíàíûí îüëóíà íÿñèùÿòè» ìàùíûñû hanñû þë ÷ö äÿ  éàçûë-
ìûøäûð? 
3. Ìóüàìëà ÿëàãÿäàð øèôàùè òÿãäèìàò ùàçûðëàéûí.

ÀÍÀÍÛÍ ÎÜËÓÍÀ ÍßÑÈÙßÒÈ
Ìóñèãèñè Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíèí,
ñþçëÿðè Ìèðçÿ Áàéðàìîâóíäóð.

Ìàùíûíû íîòëà âÿ ñþçëÿðè èëÿ îõóéàã 

Allegretto

Yaradıcı tətbiqetmə
Musiqisi Üzeyir Hacıbəylinin,

sözləri Mirzə Bayramovun olan
«Ana nın oğ luna nəsihəti» mahnısı
notla, sonra not altında yazılmış söz -
ləri ilə bir  lik də öyrənilir. Müəllim
mah   nı nın xa rakteri, muğam mu si qi -
mizə ya  xın lığı, digər musiqi ifadə
va si tə ləri haqqında məlumat verir.

4

Tapшыrыq 1. Təhsil illərində mu ğa m -
larla əlaqədar öyrəndiyiniz bilik lər
əsasında şifahi təqdimat hazır layın.

Tapшыrыq 2. «Ananın oğluna nəsi -
həti» mahnısındakı ana və oğul ob -
ra zına uyğun şəkil çəkin.

Mahnı müəllifləri ilə əlaqədar məlumatlar iki cür verilə bilər:
1. Müəllimin şərhi vasitəsilə.
2. Şagirdin internetdən əldə etdiyi məlumatlar əsasında.

4

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. «Ananın oğluna nəsihəti» mahnısının bəstəkarı kimdir?
a) M.Maqomayev b) Ü.Hacıbəyli c) E.Sabitoğlu

2. «Ananın oğluna nəsihəti» mahnısının sözlərini kim yazmışdır?
a) A.Səhhət b) M.Ə.Sabir c) M.Bayramov

Aparılan fikir mübadiləsi zamanı məlum olur ki, bəstəkar Arif Məlikov dinlənilmiş
əsərində «Şüştər» klassik Azərbaycan muğamının intonasiyalarından istifadə etmişdir.

Bundan sonra şagirdlər notla «Şüştər təsnifi»ni oxuyurlar.

3
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində muğamlardan və di -
gər xalq musiqisindən istifadəyə dair biliklərini şərh edir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.
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13-úö MÞVZU

1990-úû ÈË 20 ÉÀÍÂÀÐ ÔÀÚÈßÑÈÍÈ 
ÑßÑËßÍÄÈÐßÍ ÌÓÜÀÌËÀÐ

20 éàíâàð 1990-úû èëäÿ Àçÿðáàéúàíûí ÿðàçè áöòþâ ëöéöíö ïîçìàã úÿùäëÿðè-
íÿ âÿ êå÷ìèø ÑÑÐÈ ðÿùáÿð ëèéèíèí âÿòÿíèìèçÿ ãàðøû ãÿðÿçëè ñèéàñÿòèíÿ åòèðàç 
ÿëà ìÿòè îëàðàã àéàüà ãàëõìûø äèíú ÿùà ëèéÿ äèâàí òóòìàã ìÿãñÿäèëÿ Áàêûéà 

ñîâåò ùÿðáè ùèññÿëÿðè äà-
õèë îëäó. Ðóñ îðäóñó 
àüûð ùÿð áè òåõíèêàíûí 
êþìÿéè èëÿ äèíú ÿùàëèíèí 
êöòëÿâè åòèðàç àêñèéàñûíû 
âÿùøèúÿñèíÿ éàòûðòäû. Áó 
ãûðüûí íÿòèúÿñèíäÿ ìèë-
ëèé éÿòèíäÿí àñûëû îëìàéà-
ðàã, éöçëÿðëÿ Àçÿðáàéúàí 
âÿòÿíäàøû ìÿùâ åäèëäè. 
Ãàíëû 20 Éàíâàð ýöíö 
äöíéàñûíû äÿéèøÿíëÿð Øÿ-
ùèäëÿð õèéàáàíûíäà òîð-
ïàüà òàïøûðûëäû. Ãûðìûçû 
ãÿðÿíôèëëÿð àõûäûëìûø øÿ-
ùèä ãàíûíûí ñèìâîëóíà 
÷åâðèëäè. Ìèëëè òàðèõèìè-

çèí ÿí ïàðëàã ãÿùðÿìàíëûã ñÿùèôÿëÿðèíäÿí áèðèíÿ ÷åâðèëÿí 20 Éàíâà ðû õàë-
ãûìûç «Öìóìõàëã Ùöçí Ýöíö» êèìè ãåéä åäèð. Ìÿùç 20 Éàíâàð ýöíö 
Øÿùèäëÿð õèéàáàíûíäà êÿäÿðèìèçè èôàäÿ åäÿí ìóüàìëàðûìûç «Ùöìàéóí», 
«Øöøòÿð», ìöáàðèçÿ ÿùâàëè-ðóùèééÿëè «×àùàðýàù» ãîáîé, êà ìàí ÷à, òàð, óä 
êèìè ãÿäèì Àçÿðáàé úàí õàëã ÷àëüû àëÿòëÿðèíèí èôà ñûíäà ñÿñëÿíäèðèëèð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
«Ùöìàéóí». Àçÿðáàéúàí êëàññèê ìóüàìûíäàí áèð ïàð÷à

«Ùöìàéóí» ìóüàìûíûí ñÿñ ñûðàñû

19. 20 YANVAR 1990-cı İL VƏ MUĞAMLAR

Bu mövzunun öyrənilməsində beyin
həmləsi, müqayisə, müzakirə kimi iş üsul -
larından istifadə etmək tövsiyə olunur.

Şagirdlər musiqinin müşayiəti ol -
madan sinfə daxil olurlar. Müəl lim mu -
siqinin səslən mə mə si nin səbəbini möv -
zunun 20 yanvar 1990-cı il şə hid lərinə
həsr olunduğu ilə əla qədar olduğunu
aydınlaşdırır. Şagirdlər şəhidlərin xa -
tirəsini 1 dəqiqə sükutla yad edirlər.

Müəllim 20 yanvar 1990-cı ildə So -
vet ordu sunun Bakı şəhərində törət diyi
qır ğın hadisəsi, bu hadisədən sonra ya -
ranmış Şəhidlər Xiyabanı ilə əla qə dar
məlumat verir. 20 Yanvar gü nü ora da
səs lənən kədərli, qəmli mu si qi miz, mu -
ğam ları mız haq qın da danışır.

1

1

2

Klas sik Azərbaycan muğamı olan
«Hü mayun»dan bir parça səslən di ri lir
və şagirdlər tərəfindən bu mu ğa mın
səs sırası notla oxunur. Bundan sonra
şəhid qəhrəmanımız Çingiz Mu s ta fa -
yevə həsr olunmuş O.Rəcə bo vun
«Çin giz» simfoniya-rekvi yem əsəri -
nin «Hümayun» muğamı na əsaslanan
və «Rekviyem» adlanan VII hissə -
sindən bir parça dinlənilir.  Tədqiqat
sualı kimi «Dinlə diyi miz musiqi nü -
munə ləri 20 Yanvar faciə sinin təs vi -
rini verə bilirmi?» – ve rilə bilər.
Müəllim bu iki musiqi nü mu nəsi ara -
 sın dakı oxşar cəhətləri müəy yən ləş -
dirməyi şagirdlərə təklif edir. Fi kir
mü badiləsi zamanı məlum olur ki,
bəs təkar kədərli «Hü ma yun» mu ğa mı
into nasiya ların dan öz vokal-sim fo nik
əsə rin də istifadə etmişdir.

2

ДИFЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Musiqiyə uyğun ritm tuta bilir.
2. Mahnının tempini müəyyənləşdirir.

Muğam haqqında sərbəst fikir söyləyir.
Muğam musiqisini diqqətlə dinləyir.

4
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Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
Îãòàé Ðÿúÿáîâ. «×èíýèç» ñèìôîíèéà- 

ðåêâèéåì ÿñÿðèíäÿí «Ðåâêèéåì» àäëà-
íàí ÂÛÛ ùèññÿ

Øÿùèä ×èíýèç Ìóñòàôàéåâÿ ùÿñð 
îëóíìóø ÿñÿðäÿí äèíëÿäèéèìèç ùèñ-
ñÿ õîð êîëëåêòèâè òÿðÿôèíäÿí ñþçñöç, 
ñèìôîíèê îð êåñ òðèí ìöøàéèÿòè èëÿ ñÿñ-
ëÿíèð. Áó ùèññÿ «Ùöìàéóí» Àçÿð-
áàéúàí êëàññèê ìóüàìû íà ÿñàñëàíûð.

×èíýèç Ìóñòàôàéåâ.
Àçÿðáàéúàíûí Ìèëëè 

Ãÿùðÿìàíû

ÀÍÀÍÛÍ ÎÜËÓÍÀ ÍßÑÈÙßÒÈ
Ìóñèãèñè Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíèí,
ñþçëÿðè Ìèðçÿ Áàéðàìîâóíäóð.

                                 Û 
Áó ýöí äþéöø ìåéäàíûíäà ãî÷ êèìè ñÿí äàéàí, îüóë,
Áèð èýèäñÿí àäûí ÷ûõûá, éàéûëûá ùÿð éàíà, îüóë,
Ñÿí èýèäëÿð úÿðýÿñèíäÿ ùÿìèøÿ ýÿë ñàíà, îüóë,
Äîüóáäóð ìÿðä àíà ñÿíè, ñÿí äÿ îë ìÿðäàíÿ îüóë,
Ãÿùðÿìàíëûã àäû ñÿíäÿ îëñóí íèøàíÿ, àé îüóë!

                                ÛÛ
Àçÿðáàéúàí, èýèäëÿðèí éàéûëûá äöíéàéà ñÿñè,
Ùÿð áèð äàüûí ñèíÿñèíäÿ âàð áèð Êîðîüëó ãàëàñû.
Áó ãàíè÷ÿí äöøìÿíëÿðèí òåçúÿ àëûíàð ùàâàñû,
×þëëÿð îíà ìÿçàð îëàð, êÿñèëÿð ìóðäàð íÿôÿñè.
Àë ñöíýöíö, ñàíú ýþçöíÿ, ãîé áîéàíñûí ãàíà, îüóë!

1.     «Ùöìàéóí» Àçÿðáàéúàí ìóüàìûíûí õàðàêòåðè íåúÿäèð?

2. Îãòàé Ðÿúÿáîâóí «×èíýèç» ñèìôîíèéà-ðåêâèéåì ÿñÿðèí-
äÿí äèíëÿäèéèí ìóñèãè íöìóíÿñè ùàíñû ìóüàìà ÿñàñëàíûð?

3. «20 Éàíâàð ýöíö Øÿùèäëÿð õèéàáàíûíäà» ìþâ çó ñóíäà 
øÿêèë ÷ÿêèí.

Yaradıcı tətbiqetmə
Keçən dərsdə öyrədilmiş mu si qi -

si Üzeyir Hacıbəyliyə, sözləri Mirzə
Bayramova aid olan «Ananın oğ lu na
nəsihəti» mahnısı bütövlükdə not la və
sözləri ilə birlikdə ifa olu nur.

4

Tapшыrыq 1. Musiqi dərslərində
əldə edilmiş biliklərə istinad edərək
daha hansı muğamın qəmli, kədərli
olduğunu yadınıza salın.

Tapшыrыq 2. Yeddi muğamın xa -
rak teri haqqında bilgiləri yada sa la -
raq onlar haqqında öz fik rinizi söy -
ləyin.

Dinlənilmiş simfonik əsərin müəllifləri haqqında məlumatı iki cür vermək olar:
1. Müəllimin dediklərinə əsasən.
2. Şagirdlərin internetdən aldıqları məlumatlar əsasında.

3

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoy)
1. XX əsrdə Bakı qırğını hansı ilin, hansı ayında olmuşdur?

a) 20 yanvar 1990 b) 11 fevral 1991 c) 25 mart 1992

2. «Çingiz» simfoniya-rekviyem əsərinin bəstəkarı kimdir?

a) Q.Qarayev b) F.Əmirov c) O.Rəcəbov

Aparılan fikir mübadiləsi göstərir ki, bəstəkarlar xalqın hüznlü günlərini öz yaradı cı -
lıqlarında əbədiləşdirir və bu məqsədlə yazılmış əsərlərində klassik Azərbaycan muğam -
la rının intonasiyalarından istifadə edirlər. Şagirdlər Oqtay Rəcəbovun «Çingiz» sim fo ni -
ya-rekviyem əsərindən «Rekviyem» adlanan VII hissəni dinləyirlər.

3
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində muğamlardan və aşıq
musiqisindən istifadəyə dair biliklərini şərh edir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.
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14-úö MÞVZU

ÍÎÒ ÑßÑËßÐÈ Âß 
ÌÓÜÀÌËÀÐ ÙÀÃÃÛÍÄÀ

Ãÿäèì éóíàí ôèëîñîôó Ïèôàãîð (òÿõìèíÿí á.å. 
ÿââÿë 570–490-úû èëëÿð) ìóñèãèíèí éåääè òîíó-
íó èúàä åòäè. Ïèôàãîð áó òîíëàðû éöêñÿêëèéèíÿ 
ýþðÿ âÿ ðÿíý ìöõòÿëèôëèéèíÿ ýþðÿ áåëÿ éåðëÿø-
äèðäè:

Ñõåìäÿ ýþñòÿðèëÿí àäëàð èñÿ åðàìûçûí 995–1050-úè èëëÿðèíäÿ éàøàìûø 
íÿçÿðèééÿ÷è âÿ áÿñòÿêàð, íîò ñèñòåìèíèí éàðàäûúûñû Ãâèäî äå Àðåòñîíóí 
ìöãÿääÿñ Èîùàííûí õàòèðÿñèíÿ ùÿñð åòäèéè îðòà ÿñðëÿðäÿ ýåíèø éàéûëìûø 
êèëñÿ ùèìíèíèí ñþçëÿðèíèí èëê ùåúàëàðûíäàí ýþòöðöëìöøäöð:

Ãûðìûçû

äî
ðå ìè

ôà
ñîë

ëéà
ñè

Íàðûíúû Ñàðû Éàøûë Ìàâè Áÿíþâøÿéè Ãÿùâÿéè

Óò – Ut ãóåàíò ëàõiñ

Ðå – Reñîíàðå ôèáðèñ

Ìè – Miðà ýåñòîðóì

Ôà – Faìuëè òóîðóì

Ñîë – Solâå ïîëëóòè

Ëà – Laáèè ðåàòóì

Ñà – Saíúòå Ioùàííåñ

Ñîíðàäàí îõóìàã àñàí îëñóí 
äåéÿ èòàëéàí ìóñèãè÷èëÿðè Äîíè «óò» 
ùåúàñûíû þç àäûíûí èëê ùåúàñû îëàí 
«äî» èëÿ, Àíñåë èñÿ «ñà» ùåúàñûíû 
«ñè» èëÿ ÿâÿç åòäè.
Áó ñÿñ ñûðàñû áó ýöíÿ êèìè äÿéèøèë-
ìÿìèøäèð.

Äî – Éóïèòåð – Çÿðèôêÿíä
Ðå – Ñàòóðí – Ðÿùàâè
Ìè – Àé – Íÿâà
Ôà – Ìåðêóðè – Áóñÿëèê
Ñîë – Âåíåðà – Ðàñò
Ëéà – Ýöíÿø – ßðàã
Ñè – Ìàðñ – Öøøàã

Íèëäÿí Ãàíãà, Ãàôãàçäàí Îð òà 
Àñèéàéà, öçö Øÿðãÿ éàéûëàí ìó-
üàìëàð  ìóüàì, ìàêîì, ìó êàì, 
äÿñýàù, òÿãñèì, ðàãà àäëàíñà äà, 
îíëàðûí êþêëÿðè åéíè áóëàãäàí ñó 
è÷ìèøäèð.

Ãÿäèì éóíàíëàð éåääè ñÿìà úèñìèíäÿí ùÿð áèðèíèí Ïèôàãîðóí êÿøô åò-
äèéè éåääè òîíäàí áèðèíÿ óéüóí îëäóüóíó çÿíí åäèðäèëÿð. Øÿðã àëèì ëÿðè 
èñÿ éåääè ñÿìà úèñìèíè ìóüàìëàðëà áåëÿ ÿëàãÿëÿíäèðèðäèëÿð:

20. NOT SƏSLƏRİ VƏ MUĞAMLAR HAQQINDA

Bu dərsin öyrənilməsində beyin
həmləsi, müqayisə və müzakirə ki -
mi iş üsullarından istifadə edilir.

Şagirdlər sinfə Ü.Hacıbəylinin
«Aşıqsayağı» əsərinin təranələri al -
tın da daxil olurlar.

Müəllim uşaqları musiqi nümu -
nəsi ilə tanış edir.

Şagirdlərə Pifaqorun musiqi səs lə -
rinin yeddi tonu, səslərin əlaqəsi, not -
 ların adlarının yaranması, not la rın ad -
la rının səma cisimləri və mu ğam larla
əlaqəsi haqqında bilgi lər verir. Müəl -
lim, eyni zamanda qeyd edir ki, mu -
ğam lar Misirdən Hin dis tana qə dər
bö yük bir ərazidə ya yıl mış bir mu siqi
janrıdır və müxtəlif xalq lar da muğam
müxtəlif adlar daşıyır.

1

1

Tədqiqat sualı kimi «Azərbaycan
bəstəkarlarının yaradıcılığında hansı
klassik və xalq musiqi nümunələrin dən
istifadə olunmuşdur?» – verilə bilər.

Bundan sonra müəllim əvvəlcə
«Hü mayun» muğamının «Bərdaşt»
şöbəsini kamançanın ifasında, sonra
Ü.Hacıbəylinin «Aşıqsayağı» əsə ri -
ni fortepiano triosunun ifasında səs -
ləndirir və şagirdlərə bu əsərlər ara -
sında fərqli cəhətləri təyin etməyi
tapşırır. Müəllim, eyni zamanda for -
tepiano triosunun skripka, violonçel
və for te piano kimi Avropa musiqi
alət lə rindən təşkil olunduğunu bil -
dirir. Müqayisə nəticəsində «Aşıq -
sayağı» əsərinin «Şur» muğamına
əsas  lan dı ğı aydınlaşır.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

Muğamlarla və not səslərilə əlaqədar fikir
söy ləyir. Musiqi nümunələri və muğam arasında
əla qəni müəyyənləşdirir. Səma cisimləri və mu -
ğam adları arasında əlaqə haq qın da fikir söy lə -
yir. Oxuduğu mahnının ritmini tutur.

1. Musiqiyə uyğun ritm tuta bilir.
2. Mahnının tempini müəyyənləşdirir.

Muğam haqqında sərbəst fikir söyləyir.
Muğam musiqisini diqqətlə dinləyir.
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Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâ.  
«Àðàçûí î òàéûíäà» ñèìôîíèê ïîåìàñûíûí ýèðèøèíäÿí áèð ïàð÷à
Áó ìóñèãè «Ùöìàéóí» ìóüàì èíòîíàñèéàëàðûíà ÿñàñëàíûð:

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
«Ùöìàéóí» ìóüàìûíäàí «Áÿðäàøò» øþáÿ-

ñè. Êàìàí÷àäà èôà åäèð Àçÿðáàéúàíûí Õàëã 
àðòèñòè Øÿôèãÿ Åéâàçîâà

Öçåéèð Ùàúûáÿéëè. «Àøûãñàéàüû». Ôîðòåïèà-
íî òðèîñóíóí èôàñûíäà

Áó ÿñÿð ôîðòåïèàíî òðèîñó ö÷öí éàçûëìûøäûð. 
Ñêðèïêà, âèîëîí÷åë âÿ ôîðòåïèàíî òðèîñó ö÷öí 
éàçûëìûø «Àøûãñàéàüû» ÿñÿðè «Øóð» Àçÿðáàéúàí 
ìóüàìû èíòîíàñèéàëàðû öçÿðèíäÿ ñÿñëÿíèð.

Øÿôèãÿ Åéâàçîâà

ÁÈÇÈÌ ÙßÉßÒ
Ìóñèãèñè Ôèêðÿò ßìèðîâóí, ñþçëÿðè Òåéìóð Åë÷èíèíäèð.

                      Û 
Áèçèì ùÿéÿòäÿ ÷îõ óøàã âàð,
Áèð-áèðèíè ÷îõ ñåâèð îíëàð.
Áþéöê ìåéäàíäûð áèçèì ùÿéÿò,
Ãàéíàð ãàçàíäûð áèçèì ùÿéÿò.

Íÿãÿðàò:
Áàõ, áàõ, íÿ ýþçÿëäèð áèçèì ùÿéÿò,
Ýÿë, áàõ, íÿ ýþçÿëäèð áèçèì ùÿéÿò.

ÛÛ
Óúà åâëÿðè  íÿ ýþé÷ÿêäèð,
Îíóí äþðä éàíû ýöë-÷è÷ÿêäèð.
Ýþìýþé äÿíèçäèð áèçèì ùÿéÿò,
Ùÿð âàõò òÿìèçäèð áèçèì ùÿéÿò.

1. Íîòëàðûí àäëàðû íåúÿ éàðàíûá?
2. Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíèí «Àøûãñàéàüû» ÿñÿðè ùàíñû àëÿòëÿðäÿí   
    èáàðÿò òðèî ö÷öí éàçûëìûøäûð?
3. «Áèçèì ùÿéÿò» ìàùíûñûíûí õàðàêòåðè íåúÿäèð?
4. «Íîò ñÿñëÿðè âÿ ìóüàìëàð» ìþâçóñóíäà øèôàùè òÿãäèìàò 
     ùàçûðëàéûí.

Áó ìàùíû «Øóð» Àçÿðáàéúàí ìóüàìûíà ÿñàñëàíûð.

Yaradıcı tətbiqetmə
«Şur» muğamı intonasi ya la rına

əsaslanan və əvvəlki illərdə öy rə nil -
miş musiqisi Fikrət Əmirova, sözləri
Tey mur Elçinə aid olan «Bizim hə yət»
mah nısı yada salınaraq oxu nu lur.

4

Tapшыrыq 1. «Bizim həyət» mahnı -
sı nın məzmununa uyğun şəkil çəkin.

Tapшыrыq 2. «Bizim həyət» mah nı -
sının xarakteri və digər xüsusiy yət -
ləri ilə əlaqədar şifahi təqdimat ha -
zırlayın.

Mahnının müəllifləri ilə əlaqədar iki cür məlumat verilə bilər:
1. Müəllimin şifahi şərhi əsasında. 
2. Şagirdlərin internetdən aldıqları məlumatlar əsasında.

4

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. C.Cahangirovun «Arazın o tayında» adlı əsərində hansı muğamdan istifadə olunub?

a) «Segah» b) «Hümayun» c) «Şur»

2. «Bizim həyət» mahnısının bəstəkarı kimdir?

a) Ü.Hacıbəyli b) S.Ələsgərov c) F.Əmirov

Aparılan fikir mübadiləsi göstərir ki, XX əsrin ortalarında Ü.Hacıbəylinin Avropa üçlüyü
üçün yaratdığı «Aşıqsayağı» və digər əsərləri məhz klassik muğamlarımıza əsaslanmışdır.
Eyni zamanda belə bir nəticəyə gəlinir ki, Azərbaycan musiqisi, klassik muğamlarımız Av -
ropa musiqi alətlərində də gözəl səslənir. Bunun sübutu kimi «Hümayun» muğamına əsas -
lanan və simfonik orkestr üçün bəstələnmiş Cahangir Cahangirovun «Arazın o tayında»
sim fonik poemasından bir parça şagirdlər tərəfindən notla ifa olunur.

3

3
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində muğamlardan və di -
gər xalq musiqisindən istifadəyə dair biliklərini şərh edir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.
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15-úè MÞVZU

 ÑÎËÒÀÍ ÙÀÚÛÁßÉÎÂÓÍ ÉÀÐÀÄÛÚÛËÛÜÛÍÄÀ
 ÌÓÜÀÌ Âß ÔÎËÊËÎÐ ÌÓÑÈÃÈÑÈ

Ñîëòàí Èñìàéûë îüëó Ùàúûáÿéîâ 1919-úó èëäÿ Øóøà 
øÿùÿðèíäÿ àíàäàí îëóá. Áÿñòÿêàð îðòà èõòèñàñ ìóñè-
ãè ìÿêòÿáèíè òðóáà ñèíôè öçðÿ áèòèðèð. 1939-úó èëäÿí 
Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Êîíñåðâàòîðèéàñûíäà ïðîôåññîð, 
áÿñòÿêàð Áîðèñ Çåéäìàíûí ñèíôèíäÿ òÿùñèë àëìàüà 
áàøëàéûð. Êîíñåðâàòîðèéàäà òÿùñèë àëäûüû ìöääÿò-
äÿ Ñîëòàí Ùàúûáÿéîâóí «Ãûçûë ýöë» (1940) ìóñèãèëè 
êîìåäèéàñû òàìàøàéà ãîéóëóð. Áó èëëÿðäÿ áÿñòÿêàð 
ñêðèïêà âÿ ñèìôîíèê îðêåñòð ö÷öí êîíñåðò, ñèìëè 
êâàðòåò, ñèìôîíèê âàðèàñèéàëàð, êàíòàòà âÿ äèýÿð 
æàíðëû ÿñÿð ëÿð éàçûð. 1946-úû èëäÿ êîíñåðâàòîðèéàíû 
áèòèðèð. ÛÛ ñèìôîíèéàñûíû òàìàìëàéûð. Áÿñòÿêàð áó 
äþâðäÿ Òöðêìÿíèñòàí Äþâëÿò Îïåðà âÿ Áàëåò Òå-
àòðûíûí ñèôàðèøè èëÿ «Êÿìèíÿ âÿ Ãàçû» àäëû îïåðà 

öçÿðèíäÿ èøëÿìÿéÿ áàøëàéûð, ëàêèí áó èøè òàìàìëàéà áèëìèð. Ãåéä îëóíàí 
ÿñÿðèí ìóñèãèñè ÿñàñûíäà Ñ.Ùàúûáÿéîâ «Êàðâàí» ñèìôîíèê ëþâùÿñèíè éà çûð. 
1950-úè èëäÿ áÿñòÿêàðûí «Ýöëøÿí» áàëåòè éàðàíûð. 50-úè èëëÿðäÿ Áîëãàðûñòàí 
âÿ ×åõîñëîâàêèéàéà ñÿôÿð åäÿí áÿñòÿêàð Àçÿðáàéúàí õàëã ÷àëüû àëÿòëÿðè ö÷öí 
«Áîëãàð ñöèòàñû» âÿ «×åõ ðÿãñè» ÿñÿðëÿðèíè áÿñòÿëÿéèð. 1964-úö èëäÿ èñÿ Ùèí-
äèñòàí ñÿôÿðèíèí íÿòèúÿñè êèìè «Ùèíä ìþâçóñóíäà ñöèòà»ñû èøûã öçö ýþðöð.

Áÿñòÿêàð «Êàðâàí» ñèìôîíèê ëþâùÿñèíäÿ «Øóð» ìóüàìûíûí «Ùè úàç» øþ-
áÿñè èíòîíàñèéàëàðûíà ÿñàñëàíìûøäûð. Áó ìåëîäèéà îðêåñòðäÿ ôëåéòà ìóñèãè 
àëÿòèíèí èôàñûíäà ñÿñëÿíèð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
Ñîëòàí Ùàúûáÿéîâ. «Êàðâàí» ñèìôîíèê ëþâùÿñèíäÿí áèð ïàð÷à

Ôëåéòà Êàðâàí Ñèìôîíèê îðêåñòð

Áÿñòÿêàð «Ýöëøÿí» áàëåòèíäÿ ïàìáûã éûüûìûíû òÿñâèð åäÿí ìóñèãè ëþâ-
ùÿñèíäÿ «×îáàí áàéàòûñû» õàëã ìåëîäèéàñûíûí èíòîíàñèéàëàðûíäàí èñòèôàäÿ 
åòìèøäèð.

21. SOLTAN HACIBƏYOVUN YARADICILIĞINDA
MUĞAM VƏ FOLKLOR MUSİQİSİ

Bu dərsin öyrənilməsində beyin
həmləsi, müzakirə, müqayisə kimi
iş üsullarından istifadə edilir.

Şagirdlər S.Hacıbəyovun «Kar -
van» simfonik lövhəsinin müqəd di -
mə sinin musiqi təranələri al tın da
sin  fə daxil olurlar.

Müəllim S.Hacıbəyovun həyat və
yaradıcılığı haqqında məlumat ve rir.
Eyni zamanda «Karvan» sim fo nik
löv həsinin yaranma tarixi və hansı
məqsədlə yazılması haqqında da da -
nışır. Müəllim «Karvan» əsə rin də
əsas solo aləti olan və «Şur» muğamı -
nın «Hicaz» şöbəsinin intonasiyaları -
na uyğun me lo diyanı ifa edən fleyta
Avropa mu siqi aləti və simfonik
orkestrləri ilə əla qə dar məlumatları
şagirdlərin diq qətinə çatdırır. Tədqi -
qat sualı ki mi «Karvan» simfonik
löv    həsi və «Şur» muğamı nın «Hi caz»
şöbəsini bir ləş dirən əla mət lər hansı -
dır?» verilə bilər.

1

1

Fleytadan bəstəkarın «Gülşən»
ba  letində «Pambıq yığımı» nömrə -
sin  də əsas alət kimi istifadə olun du -
ğu bildirilir.

Hər iki əsərlə tanış olan şagirdlər
on ların xaraktercə müxtəlif oldu ğu -
nu, lakin hər ikisinin xalq musiqi si -
nə əsaslandığını və simfonik orkestr
tərəfindən ifa olun duğunu müəl li min
köməyi ilə aydınlaşdırırlar.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Dinlədiyi musiqinin ritmini tutur.
2. «Laylay» mahnısının məzmununa uyğun

şəkil çəkir.

Bəstəkar haqqında fikir söyləyir.
«Karvan» əsərində muğamdan istifadə olun -

duğunu göstərir.
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Ñîëòàí Ùàúûáÿéîâ. 
«Ýöëøÿí» áàëåòèíäÿí «Ïàìáûã éûüûìû»

ËÀÉËÀÉ
Ìóñèãèñè Ñîëòàí Ùàúûáÿéîâóí,

ñþçëÿðè Ìèðìåùäè Ñåéèäçàäÿíèíäèð.

                      Û 
Éàò, àé ìÿíèì êþðïÿ ãóçóì, à ëàéëàé,
Éàò, ñà÷ëàðû èïÿê ãûçûì, à ëàéëàé.
Ëàéëàé, áàëàì, à ëàéëàé,
Ëàéëàé, ýöëöì, à ëàéëàé.Ýþçäèð áèçèì ùÿéÿò.

                       ÛÛ
Ïÿíúÿðÿäÿí áîéëàíûá Àé, à ëàéëàé,
Éàò, ìÿí ñÿíÿ äåéèì ëàéëàé, à ëàéëàé.
Éàò, òÿðïÿäèì áåøèéèíè, à ëàéëàé,
×ÿêèì ñÿíèí êåøèéèíè, à ëàéëàé.

1. Ñîëòàí Ùàúûáÿéîâ ùàíñû ÿñÿðèíäÿ «Øóð» ìóüàìûíûí 
«Ùèúàç» øþáÿñèíèí èíòîíàñèéàëàðûíäàí èñòèôàäÿ åäèá?

2. Ñîëòàí Ùàúûáÿéîâóí «Êàðâàí» ñèìôîíèê ëþâùÿñè ùàíñû 
ÿñÿðèí ìóñèãèñè ÿñàñûíäà éàçûëìûøäûð?

3.     Ñîëòàí Ùàúûáÿéîâóí «Ýöëøÿí» áàëåòèíäÿ ùàíñû Àçÿðáàé-
úàí ôîëêëîð ìóñèãè íöìóíÿñèíäÿí èñòèôàäÿ åäèëìèøäèð?

4. «Ëàéëàé» ìàùíûñûíûí ìÿçìóíóíà óéüóí øÿêèë ÷ÿêèí.

Yaradıcı tətbiqetmə
Bəstəkar Soltan Hacıbəyovun

Mir meh di Seyidzadənin sözlərinə
bəs   tələdiyi «Lay lay» mahnısı öy rə -
di lir. Mahnının melodiyası bənd lə-
rinə uy ğun olaraq öyrədildikdən
son  ra həm də notla ifa edilir.

3

Tapшыrыq 1. «Laylay» mahnısının
məzmununa uyğun şəkil çəkin.

Tapшыrыq 2. «Karvan» simfonik
löv həsi əsasında «Səhrada» mövzu -
sun da hekayə hazırlayın.

Musiqi nümunələrinin müəllifi haqqında məlumat iki cür verilə bilər:
1. Müəllimin verdiyi məlumatlar əsasında.
2. Şagirdlərin özlərinin əldə etdikləri biliklərə uyğun olaraq.

4

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. «Karvan» simfonik lövhəsində hansı obraz musiqi dili vasitəsilə təsvir olunur?

a) dağlar b) səhra və dəvələr c) dəniz

2. «Karvan» simfonik lövhəsində solo aləti kimi hansı musiqi alətindən istifadə
olunub?

a) tar b) kamança c) fleyta

Aparılan fikir mübadiləsi nəticəsində şagirdlər aydınlaşdırırlar ki, bəstəkar S.Ha cı bə -
yov müxtəlif musiqi ifadə vasitələrindən, simfonik orkestrdən istifadə etməklə milli ruh -
da, muğam intonasiyalarına uyğun gözəl musiqi inciləri yaratmışdır.
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində muğamlardan və di -
gər xalq musiqisindən istifadəyə dair biliklərini şərh edir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.
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16-úû MÞVZU

ÀÌÅÐÈÊÀ ÚÀÇÛ Âß ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÌÓÜÀÌÛ

Ýþðêÿìëè ïèàíî÷ó, Àçÿðáàéúàí ìó   üàìëàðûíû 
úàç òåõíèêàñû èëÿ áèðëÿøäèðÿðÿê ìó üàì-úàç ìó-
ñèãè æàíðûíûí òÿìÿëèíè ãîéàí Âàãèô  Ìóñòàôàçàäÿ  
1940-úû èëäÿ Áàêûäà àíàäàí îëóá. È÷ÿðèøÿùÿðäÿêè 
êè÷èê áèð ìÿùÿëëÿäÿ áþ éö éÿí Âàãèô èëê ìó ñèãè 
òÿùñèëèíè àíàñû Çèâÿð õàíûìäàí àëûð. Ìà ùèð ïèà-
íî÷ó îëàí Çèâÿð õàíûì Âàãèôÿ õàëã ôîëêëîð íöìó-
íÿëÿðè èëÿ éàíàøû, êëàññèê áÿñòÿêàðëàðûí – Èîùàíí 
Ñåáàñòéàí Áàõûí, Ëéóäâèã Âàí Áåòùîâåíèí,Âîëô-
ãàíã Àìàäåé Ìîòñàðòûí, Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíèí âÿ 
äèýÿðëÿðèíèí ÿñÿðëÿðèíè ÷àëìàüû þéðÿäèð. 

Ýÿíú Âàãèôè Àìåðèêàäà, Ãÿðáè Àâðîïàäà òÿøÿê-
êöë òàïìûø úàç ìóñèãè æàíðû àëóäÿ åòìèøäè. Î, ýå-
úÿëÿðè ñöáùÿäÿê ðàäèî äàëüàëàðûíäà úàç ìóñèãèñè 

äèí ëÿéèð, îíóí ñèðëÿðèíè þéðÿíèð âÿ áó æàíðû ìóüàìëà ÿëàãÿëÿíäèðèð, îíëàðû 
ìöàñèð àêêîðäëàðëà, úàç öñëóáóíà óéüóí èìïðîâèçàñèéà åäèð. Î äþâðäÿ 
áó ìóñèãèéÿ ãîéóëìóø ãàäàüà ãàð øûñûí äà òàá  ýÿòèðìÿéÿí Âàãèô Ìóñ-
òàôàçàäÿ Òèôëèñ øÿùÿðèíÿ ýåäèð, Ýöð úöñòàí Äþâëÿò Ôèëàðìîíèéàñûíäà «Ãàô-
ãàç» úàç-òðèîñó éàðàäûð. 1970-úè èëäÿ Áàêûéà ãà éû äàí Âàãèô Ìóñòàôàçàäÿ 
Àçÿðáàéúàí Áÿñòÿêàðëàð Èòòèôàãûíäà «Ëåé ëè» àäëû èëê ãàäûí âîêàë êâàð-
òåòèíèí ÿñàñûíû ãîéóð. Áó êîëëåêòèâ 1971-úè èëäÿ Àçÿðáàéúàí Òåëåâèçèéà 
âÿ Ðàäèî Êîìèòÿñèíèí íÿçäèíÿ êå ÷èð âÿ «Ñåâèë» êâàðòåòè êèìè ôÿàëèééÿò 
ýþñòÿðèð. 

Âàãèô Ìóñòàôàçàäÿ 1978-úè èëäÿ Ìîíàêîäà ÂÛÛÛ Áåéíÿëõàëã ìö ñàáèãÿäÿ 
áèðèíúè ìöêàôàòà ëàéèã ýþðöëöð âÿ Àçÿðáàéúàíûí ßìÿêäàð àðòèñ òè, Äþâëÿò 
ìöêàôàòû ëàóðåàòû àäûíû àëûð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
Âàãèô Ìóñòàôàçàäÿ. «Ìàðò» ôîðòåïèàíî ïéåñè 
«Ìàðò» ôîðòåïèàíî ïéåñè «Áàéàòû-êöðä» êè÷èêùÿúìëè ìóüàìûíûí èíòî-

íàñèéàëàðûíà ÿñàñëàíàí úàç ìóñèãèñè íöìóíÿñèäèð. Áÿñòÿêàð áó ÿñÿðäÿ 
ñîë ÿëäÿí ìöàñèð úàç àêêîðäëàðûíûí ìåëîäèê ñÿñëÿíìÿñèíäÿ ìåëîäèéàéà 
ìöøàéèÿò êèìè èñòèôàäÿ åòìèøäèð.

 Áÿñòÿêàð áó ìåëîäèéàäà ëèãà àäëàíàí 
èøàðÿäÿí èñòèôàäÿ åòìèøäèð. Ëèãà ðàáèòÿ, 
ÿëàãÿ èøàðÿñèäèð. Ëèãà åéíè éöêñÿê ëèêäÿ 
îëàí èêè âÿ éà áèð íå÷ÿ íîòó áèðëÿøäèðÿðñÿ, 
ñÿñèí óçàíìà ìöääÿòè àðòàð.

22. AMERİKA CAZI VƏ AZƏRBAYCAN MUĞAMI

Bu dərsin öyrənilməsində beyin
həmləsi, müqayisə, müzakirə kimi
iş üsullarından istifadə etmək töv -
siyə olunur.

Şagirdlər V.Mustafazadənin «Mart»
fortepiano pyesinin təranələri al tın -
da sinfə daxil olurlar. Müəllim bu
musiqinin müəllifi haqqında danışır,
əsərin adını şagirdlərə söyləyir və
onun portretini göstərir.

Bundan sonra müəllim görkəmli
pianoçu və caz ifaçısı Vaqif Mus ta -
fazadə, onun həyat və yaradıcılıq
yo lu haqqında qısa məlumat verir.
Eyni zamanda V.Musta faza də nin
Mo nakoda ke çi rilən Bey nəl xalq
müsabiqədə I yerin qalibi ol ması və
ağ royalla mü ka fat lan dı rıl ması faktı
da şagird lə rə çat dırılır.

1 1

Tədqiqat sualı kimi «V.Mustafa -
za də nin cazı ilə dünya cazı ara sın da
nə fərq var?» – verilə bilər.

V.Mustafazadənin «Mart» kom -
po zi siyası dinlənilir, sonra əsərin
me lodiyası notla ifa olunur və bu iki
nü munə arasındakı ox şar və fərqli
cəhətlər müəy yən ləşdirilir.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. V.Mustafazadənin musiqisinə ritm tutur.

V.Mustafazadə haqqında fikir söyləyir.
«Mart» fortepiano pyesinin melodiyasını not -

la ifa edir.

2

3
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Âàãèô Ìóñòàôàçàäÿ. 
«Ìàðò» ôîðòåïèàíî ïéåñèíäÿí ìåëîäèéà

 ÝÖÍßØß ÉÎËËÀÐ ×ßÊ
Ìóñèãèñè Àçÿð Äàäàøîâóí, 

ñþçëÿðè Íöñðÿò Êÿñÿìÿíëèíèíäèð.

                      Û 
Ñÿí ÿáÿäè áàùàðñàí îä öðÿêëè,
Áèð ÿçÿìÿò, âöãàðñàí, åé ýÿíúëèéèì.
Ñÿí ùÿìèøÿ éàøàðñàí áó àäûíëà,
Ñÿí ñàáàùà áàõàðñàí, åé ýÿíúëèéèì.

Íÿãÿðàò:
Èðÿëè, äîñòóì, ùöúóì ñàáàùëàðà,
×ÿòèíäÿ, äàðäà èðÿëè, ýÿíúëèéèì.
Äå ýÿíúëèê ùàðà, äå áó äèíúëèê ùàðà,
Øÿðÿôëÿ þòöð èëëÿðè, ýÿíúëèéèì.

1. Âàãèô Ìóñòàôàçàäÿ ìóñèãè ìÿäÿíèééÿòèíÿ ùàíñû éåíèëèéè 
ýÿòèðèá?

2. «Ìàðò» ôîðòåïèàíî ïéåñèíèí õàðàêòåðè íåúÿäèð?

3. «Ìàðò» ôîðòåïèàíî ïéåñèíèí õàðàêòåðèíÿ óéüóí øÿêèë ÷ÿ-
êèí.

Yaradıcı tətbiqetmə
Musiqisi Azər Dadaşovun, söz -

ləri Nüsrət Kə səmənlinin olan «Gü -
nəşə yol lar çək» mah nısı öyrədilir.

3

Tapшыrыq: «Caz» haqqında inte rnet
materiallarından istifadə etməklə şi -
fa hi şərh hazırlayın.

Dinlənilmiş musiqi nümunə lə ri nin müəllifləri haqqında məlumat iki cür verilə bilər:
1. Müəllimin internetdən əldə et diyi məlumatlar əsasında.
2. Şagirdlərin axtarışları nəticə sin də əldə olunan materiallar əsa sında.

4

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. «Muğam-caz» janrını kim yaratmışdır?

a) T.Quliyev b) F.Əmirov c) V.Mustafazadə

2. V.Mustafazadə hansı musiqi alətinin virtuoz ifaçısı olub?

a) skripka b) piano c) saksofon

Aparılan fikir mübadiləsindən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Vaqif Mustafazadə caz
janrını muğamlarla, muğam intonasiyaları ilə birləşdirərək dünya miqyasında yeni bir
muğam-caz janrını yaratmışdır.



46

MЯQSЯD: 1. Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının eyni mövzulu əsərləri
haqqında fikirlərini izah edir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.

44

17-úè MÞVZU

ÚÎÐÚ ÝÅÐØÂÈÍ Âß ÚÀÇ
Úîðú Ýåðøâèí úàç õàðàêòåðëè ìóñèãèíè Àâðîïà 

ñèìôîíèê ìóñèãèñèíèí æàíð âÿ ôîðìàëàðû  èëÿ áèð-
ëÿøäèðèá. 

Úîðú Ýåðøâèí Àâðîïà ìóñèãèñè èëÿ áàüëûëûüû àé-
äûí äóéóëàí ëèðèê úàç ìàùíûëàðû èëÿ ìÿøùóðëàøäû. 
Ñîí ðà î, «Ãàðàëàð àüëàðäàí ùå÷ äÿ àç äèããÿòÿ ëà-
éèã äåéèë» èäåéàñûíû àøûëàéàí «Ïîðãè âÿ Áåññ» îïå-
ðàñûíû éàçäû. Áó ñèìôî-úàç öñëóáóíäà éàçûëàí èëê 
îïåðà èäè. Áó öñëóáäà Úîðú Ýåðøâèí áèð íå÷ÿ áþéöê 
êîíñåðò ÿñÿðè äÿ éàçäû.

Úîðú Ýåðøâèíèí ôîðòåïèàíî âÿ îðêåñòð ö÷öí êîí-
ñåðòèíèí èôàñûíäàí ñîíðà î 
äþâðöí ìóñèãè÷èëÿðèíäÿí 
áèðè éàçûðäû: «Ïèøèêëÿð èñòè 

øîðáà äîëó ãàá ÿòðàôûíäà ôûðëàíäûüû êèìè, áèð ÷îõ 
áÿñòÿêàðëàð äà úàç ÿòðàôûíäà ôûðëàíàðàã ýþçëÿéèðëÿð 
êè, î, áèð àç ñîéóñóí âÿ îíëàð äèëëÿðèíè éàíäûðìà-
äàí éåñèíëÿð. Úîðú Ýåðøâèí áó ïðîáëåìè ùÿëë åäÿ 
áèëäè. Ìÿøùóð íàüûëäàêû øàùçàäÿ êèìè, î, Çîëóø-
êàíûí ÿëèíäÿí òóòàðàã îíó ïàõûë áàúûñûíûí àúûüûíà 
øàùçàäÿ ãûç àäëàíäûðà áèëäè...»

Úàç ìàùíûñûíà Àâðîïà ìóñèãèñè, ÿíÿíÿâè Àâðî-
ïà îïåðà âÿ èíñòðóìåíòàë êîíñåðò æàíðû íà èñÿ çÿíúè 
úàç ìóñèãèñè ýÿòèðÿí Úîðú Ýåðø âèí éåíèëèê÷è áÿñòÿ-
êàð èäè.

Úîðú Ýåðøâèí. 
«Áëéóç òîíëàðûíäà ðàïñîäèéà»

Ìåëîäèéàíûí éàçûëäûüû ìàæîð ãàììàñûíû îõóéàã:

23. CORC GERŞVİN VƏ CAZ

Bu dərsin öyrənilməsində beyin
həmləsi, müzakirə, müqayisə kimi
iş üsullarından istifadə edilir.

Şagirdlər bəstəkar A.Dadaşovun
«Günəşə yol lar çək» mahnısının tə -
ra nələri al tında sinfə daxil olurlar.
Müəl lim musiqi nümunəsinin və
bəs təkarın adını şagirdlərə bir daha
söyləyir.

Müəllim Amerika bəstəkarı Corc
Gerşvinin yaradıcılığı haqqında şa -
girdlərə məlumat verir. Şagirdlərə
mə lum olur ki, Amerikada yaranmış
zənci caz musiqisi, onun ecazkar
melodiyaları, müasir ritmi Amerika
bəstəkarını məftun etmiş və o da
özü nün professional yaradıcılığında
onlardan geniş istifadə etmişdir.

1

1

4

Tədqiqat sualı kimi «Azərbaycan
və dünya bəstəkarları öz yaradıcı lıq  la -
 rın da xalq musiqi nümunələrin dən necə
bəhrələnmişlər?» – verilə bilər. Bun -
dan sonra şagirdlər C.Gerş vi nin
«Blyuz tonlarında rapsodi ya» sın dan
bir parça dinləyirlər. Müəl lim şa -
gird lərə aydınlaşdırır ki, «Bl yuz»
aram lı tempə malik zənci rəqs-mu -
si qisidir. Sonra şagirdlər «Bl yuz
tonlarında rap  sodiya»sının tonal lı -
ğını tə yin edib onun melodiyasından
bir par ça nı notla oxuyurlar və onları
mü  qa yisə edirlər.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Melodiyanın ritmini tutur.

Caz musiqisi ilə əlaqədar fikir söyləyir.
Corc Gerşvin haqqında fikir söyləyir.
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Ëéà áåìîë ìàæîð ãàììàñû 4 áåìîë èøàðÿñè 
îëàí ìàæîð ãàììàñûäûð: ñè áåìîë, ìè áå-
ìîë, ëéà áåìîë, ðå áåìîë. 

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
Úîðú Ýåðøâèí. «Áëéóç òîíëàðûíäà ðàïñîäèéà»

 ÝÖÍßØß ÉÎËËÀÐ ×ßÊ
Ìóñèãèñè Àçÿð Äàäàøîâóí, 

ñþçëÿðè Íöñðÿò Êÿñÿìÿíëèíèíäèð.

1. Úîðú Ýåðøâèíèí éàðàäûúûëûüû ùàíñû ìóñèãè öñëóáóíà àèä åäè-
ëÿ áèëÿð?
2. Úîðú Ýåðøâèíèí éàçäûüû îïåðà íåúÿ àäëàíûð?
3. «Ýöíÿøÿ éîëëàð ÷ÿê»  ìàùíûñûíûí õàðàêòåðè íåúÿäèð?
4. Úîðú Ýåðøâèí ùàããûíäà èíòåðíåò ìàòåðèàëëàðûíäàí èñòèôàäÿ 
åòìÿêëÿ øèôàùè òÿãäèìàò ùàçûðëàéûí.

Yaradıcı tətbiqetmə
Bəstəkar Azər Dadaşovun Nüsrət

Kə səmənlinin sözlərinə müasir Av -
ro pa ritmlərindən istifadə edərək
bəs  tə lə diyi «Günəşə yol lar çək»
mah  nısı notla oxunur.

3

Tapшыrыq 1. «Günəşə yol lar çək»
mah nısı nın məzmununa uyğun şəkil
çəkin.

Tapшыrыq 2. «Günəşə yol lar çək»
mah nı sı nın melodiyasına əl çalmaq -
la ritm tu tun.

Musiqi müəllifləri ilə tanışlıq iki cür ola bilər:
1. Müəllimin şifahi şərhi vasitəsilə. 
2. Şagirdlər fərdi şəkildə.

3

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. «Porqi və Bess» operasının müəllifi kimdir?

a) C.Verdi b) V.A.Motsart c) C.Gerşvin

2. «Günəşə yol lar çək» mahnısının bəstəkarı kimdir?

a) O.Zülfüqarov b) E.Sabitoğlu c) A.Dadaşov

Aparılan müqayisəli təhlildən məlum olur ki, başqa ölkələrdə də bəstəkarlar öz
yara dı cılıqlarında xalq musiqisi nümunələrindən istifadə edərək professional əsərlər
ya radırlar.

2
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində muğamlardan və di -
gər aşıq musiqisindən istifadəyə dair biliklərini şərh edir.

2. Dinlədiyi muğamlar haqqında təəssüratlarını bildirir.
3. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.
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18-úè MÞVZU

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÁßÑÒßÊÀÐËÀÐÛÍÛÍ ÉÀÐÀÄÛÚÛËÛÜÛ Âß
«ÐÀÑÒ» ÌÓÜÀÌ ÈÍÒÎÍÀÑÈÉÀËÀÐÛ

Àçÿðáàéúàí  õàëã ìàùíû âÿ ðÿãñëÿðè, àøûã ìóñèãèñè âÿ ìóüàìëàð 
áÿñòÿêàðëàðûìûç ö÷öí èëùàì ìÿíáÿéè îëìóøäóð. Áÿñòÿêàðëàðûìûç 
ìóüàì èíòîíàñèéàëàðûíäàí âÿ î úöìëÿäÿí «Ðàñò» ìóüàìûíûí èíòî-
íàñèéàëàðûíäàí þç ÿñÿðëÿðèíäÿ èñòèôàäÿ åòìèøëÿð. Ìÿñÿëÿí, äàùè Öçå-
éèð Ùàúûáÿéëè þçöíöí «ßñëè âÿ Êÿðÿì» îïåðàñûíäà «Ðàñò» ìóüàìû-
íà ÿñàñëàíàí «×àë-îéíà» àäëû Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñûíäàí «Ãûçëàð 
õîðó»íäà èñòèôàäÿ åòìèøäèð. Ñîëòàí Ùàúûáÿéîâ «Ýöëøÿí» áàëåòèíäÿ 
«Êèøèëÿð ðÿãñè»íäÿ «Ðàñò» ìóüàìûíûí èíòîíàñèéàëàðûíäàí èñòèôàäÿ 
åäÿðÿê ÿñë «Éàëëû» æàíðûíäà ýþçÿë ìóñèãè íöìóíÿñè éàðàòìûøäûð. 
Ãàðà Ãàðàéåâ «Éåääè ýþçÿë» áàëåòèíäÿ «Àäàæèî» ìóñèãè íöìóíÿñè 
ö÷öí ìÿùç «Ðàñò» ìóüàì èíòîíàñèéàëàðûíà ìöðàúèÿò åòìèøäèð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
Öçåéèð Ùàúûáÿéëè. «ßñëè âÿ Êÿðÿì» îïåðàñûíäàí «Ãûçëàð õîðó»

«Ðàñò» ìóüàìûíà ÿñàñëàíàí 
«×àë-îéíà» Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñû

Fÿrqli                                                                            Fÿrqli 
           

  Oxøar    
«×àë-îéíà»
Àçÿðáàéúàí õàëã 
ìàùíûñû

Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíèí 
«ßñëè âÿ Êÿðÿì» 

îïåðàñûíäàí «Õîð»

1. Õàëã ÷àëüû 
àëÿòëÿðè àíñàìáëûíûí ìöøàéèÿòèëÿ 
õîð òÿðÿôèíäÿí èôà îëóíóð.

1. Õîð âÿ ñèìôîíèê îðêåñòð òÿðÿ-
ôèíäÿí ñÿñëÿíèð. 

Ì
åë

îä
èé

àë
àð

Èêè ìóñèãè ÿñÿðèíèí îõøàð âÿ ôÿðãëè úÿùÿòëÿðè

24. AZƏRBAYCAN  BƏSTƏKARLARININ  YARADICILIĞI  VƏ 
«RAST»  MUĞAM  İNTONASİYALARI

Bu mövzunun öyrənilməsində
Venn diaqramı, müqayisə, beyin
həm ləsi, müzakirə kimi iş üsul la rın -
dan istifadə edilir.

Şagirdlər sinfə A.Dadaşovun «Gü -
nəşə yol lar çək» mahnısının təra nə -
lə ri al tında daxil olurlar. Mahnının
də  qiq, marş xarakterli ritmi şagird -
lə rin hə rəkətlərinin nizamlı olması -
na kö mək göstərir.

Müəllim Ü.Hacıbəylinin «Əsli və
Kərəm» operasından «Qızlar xo -
ru»nu səsləndirir. 

Tədqiqat sualı ki mi «Azər bay -
can bəstəkarlarının ya radıcılığında
«Rast» muğam in to na si yalarından
ne cə istifadə olu nur?» – verilə bilər.
Bundan sonra «Rast» muğamına
əsas lanan «Çal-oyna» Azərbaycan
xalq mahnısı notla şa girdlər tərə fin -
dən ifa olunur. Təd qi qa tın aparıl ma -
sı üçün Venn diaq ra mı vasitəsilə bu
iki əsərin oxşar və fərq li cəhətləri
ay dınlaşdırılır. Mə lum olur ki, hər
iki musiqi nümunəsi intonasiyala rı -
na görə «Rast» mu ğa mına əsaslansa
da, ifa tərzinə görə bir-birindən
fərq lənir. Bundan sonra «Adajio»
səs ləndirilir və onun da «Rast» mu -
ğa mına əsaslandığı ay dın  laşdırılır.

1

2

1

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Musiqisinin ritmini əl çalmaqla tutur.
2. Melodiyalar  arasında oxşarlığı hiss edir.

Melodiyanı notla oxuyur.
«Rast» muğamından bəstəkar yaradı cılı ğın  da

istifadə haqqında fikir söyləyir.

4

3
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ÃÀÐÀ ÃÀÐÀÉÅÂ. 
«Éåääè ýþçÿë» áàëåòèíäÿí «Àäàæèî»

  ÝÖÍßØß ÉÎËËÀÐ ×ßÊ
Ìóñèãèñè Àçÿð Äàäàøîâóí, 

ñþçëÿðè Íöñðÿò Êÿñÿìÿíëèíèíäèð.

Àäàæèî áàëåòäÿ èêè íÿôÿðèí îéíàäûüû àüûð 
òåìïëè ðÿãñÿ äåéèëèð.

Áó ìàùíûíûí íÿãÿðàòû «Ðàñò» ìóüàìûíûí èíòîíàñèéàëàðûíà ÿñàñëàíûð. 

1. «Ðàñò» ìóüàìûíà ÿñàñëàíàí ùàíñû áÿñòÿêàð ÿñÿðëÿðè 
âàð?

2. Ùàíñû áÿñòÿêàð þç îïåðàñûíäà «×àë-îéíà» Àçÿðáàéúàí 
õàëã ìàùíûñûíäàí èñòèôàäÿ åòìèøäèð?

3. Õàëã ìóñèãèìèçëÿ ÿëàãÿäàð øèôàùè òÿãäèìàò ùàçûðëàéûí.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê âÿ íîòëà îõóéàã

Yaradıcı tətbiqetmə
Bəstəkar Azər Dadaşovun Nüsrət

Kə sə mənlinin sözlərinə yazdığı «Gü -
nəşə yol lar çək» mahnısı söz lərilə və
not larla ifa olunur, onun ritmi əl çal-
maqla tutulur.

3

Tapшыrыq 1. «Rast» muğamına əsas -
lanan digər bəstəkar musiqi nü mu -
nələrini təyin et.

Tapшыrыq 2. «Rast» simfonik mu -
ğa  mının müəllifinin adını söylə.

Musiqi müəllifləri haqqında mə -
lumatlar iki cür verilə bilər:

1. Müəllimin verdiyi məlumatlar
əsasında.

2. Şagirdlərin fərdi araşdırmaları
nəticəsində.

5

4

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. «Yeddi gözəl» baletindən «Adajio» hansı muğama əsaslanır?
a) «Segah» b) «Şur» c) «Rast»

2. «Çal-oyna» xalq, yoxsa bəstəkar mahnısıdır?
a) xalq b) bəstəkar

Aparılmış təhlildən aydınlaşır ki, Azərbaycan bəstəkarları öz əsərlərində «Rast» mu -
ğam intonasiyalarına əsaslanan xalq mahnıları ilə bərabər, bilavasitə «Rast» muğam in to -
nasiyalarından da istifadə etmişlər.

25. КИЧИК СУММАТИВ ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯ

3

5
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayən də lə ri
haqqında biliklərini nümayiş etdirir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.

50

19-úó MÞVZU

ÁÖËÁÖË Âß ÕÀËÃ ÌÓÑÈÃÈÑÈ
Ãàðàáàü àäëàíàí öçöéöí çöìðöä ãàøû ùåñàá 

åäèëÿí Øóøà øÿùÿðèíäÿ 1897-úè èëäÿ ýÿëÿúÿêäÿ âî-
êàë ñÿíÿòèìèçèí òàúû îëàúàã áèð óøàã äöíéàéà ýþç 
à÷ûð. Àòàñû Ìÿøÿäè Ðçà äöíéàéà ýÿëÿí êþðïÿñèíÿ 
Ìóðòóçà àäûíû ãîéóð. Êè÷èê éàøëàðûíäàí ãÿäèì 
Øóøàíûí òÿêðàðîëóíìàç òÿáèÿòè, ìå øÿëÿðè, ñîéóã 
áóëàãëàðû èëÿ áÿðàáÿð, î äþâðöí ýþðêÿìëè õàíÿí-
äÿëÿðèíèí ìÿëàùÿòëè èôàëàðû Ìóðòóçàíû âàëåù åäèð.  
Áÿçÿí òÿáèÿòèí ãîéíóíäà åøèòäèéè ìàùíûëàðû ýèç-
ëèúÿ çöìçöìÿ åäÿí êè÷èê Ìóðòóçà, ñîíðàäàí åë 
ìÿúëèñëÿðèíäÿ îõóìàüà áàøëàéûð. Îíó åøèäÿíëÿð 
Ìóðòóçà Ìÿììÿäîâó «Áöëáöë» äåéÿ ÷àüûðìàüà 
áàøëàéûðëàð. 18 éàøûíäà Áöëáöë êîíñåðòäÿ èøòèðàê 
åòìÿê ö÷öí Òèôëèñ øÿùÿðèíÿ äÿâÿò àëûð âÿ áóíóíëà 

äà Çàãàôãàçèéàäà ìÿøùóð áèð ìöüÿííè êèìè òàíûíûð.
1920-úè èëäÿ Áàêû øÿùÿðèíäÿ êîíñåðâàòîðèéà éàðàäûëûð âÿ áóðàäà Áöëáöë 

1921–1927-úè èëëÿð ÿðçèíäÿ âîêàë ñÿíÿòèíèí ñèðëÿðèíÿ éèéÿëÿíèð.
1927-úè èëäÿ Áöëáöë èõòèñàñûíû àðòûðìàã ö÷öí Ìèëàí øÿùÿðèíÿ ýåäèð. 

Ëà-Ñêàëà Òåàòðû îíóí ñÿíÿòèíèí èíêèøàôûíà áþéöê òÿñèð ýþñ òÿðèð. 1931-úè 
èëäÿ Áàêûéà ãàéûäàí Áöëáöë Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Îïåðà âÿ Áàëåò Òåàòðû-
íûí ñîëèñòè âÿ Àçÿðáàéúàí êîíñåðâàòîðèéàñûíäà ïåäàãîã êèìè ôÿàëèééÿòÿ 
áàøëàéûð. 1934-úö èëäÿ Ðåéíãîëä Ãëèéåðèí «Øàùñÿíÿì» îïåðàñûíäà Àøûã 
Ãÿðèá, 1935-úè èëäÿ Ìöñëöì Ìàãîìàéåâèí «Íÿðýèç» îïåðàñûíäà ßëéàð, 
Úàêîìî Ïó÷÷èíèíèí «Òîñêà» îïåðàñûíäà Êàâàðàäîññè, íÿùàéÿò, 1937-úè 
èëäÿ Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíèí «Êîðîüëó» îïåðàñûíäà Êîðîüëóíóí ïàðòèéàñûíû 
áþéöê ìöâÿôôÿãèééÿòëÿ îõóéóð.

1938-úè èëäÿ Ìîñêâàäà Àçÿðáàéúàí Èíúÿñÿíÿòè îíýöíëöéöíäÿ «Êî-
ðîüëó» îïåðàñûíäà âÿ «Àðøûí ìàë àëàí» îïåðåòòàñûíäàêû ìöâÿôôÿãèééÿòëè 
÷ûõûøûíà ýþðÿ î, êå÷ìèø Ñîâåò Èòòèôàãûíäà ÑÑÐÈ Õàëã àð òèñòè àäûíà ëàéèã 
ýþðöëÿí èëê ñÿíÿòêàð îëóð.

1950-úè èëäÿ Áöëáöë Äþâëÿò ìöêàôàòûíà ëàéèã ýþðöëöð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
«Ìÿí àøèã» Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñû. Èôà åäèð Áöëáöë

26. BÜLBÜL VƏ XALQ MUSİQİSİ

Bu mövzunun öyrənilməsində
be yin həmləsi, müqayisə, müzakirə
kimi iş üsullarından istifadə olunur.

Şagirdlər sinfə «Evləri var xana-
xana» Azərbaycan xalq mahnısının
təranələri altında daxil olurlar.
Müəl  lim mahnının və onu ifa edən
müğən ni nin, ansamblın adını söy lə -
yir. Eyni zamanda müğənnini mü şa -
yiət edən musiqi ansamblının tər kibi
haq qın da məlumat verir.

Mövzuya uyğun olaraq müəllim
şagirdlərə dahi Azərbaycan müğən -
ni si, SSRİ Xalq artisti Bülbülün hə -
yat və yaradıcılığı haqqında məlu -
mat verir.

1

1

Şagirdlər Bülbülün ifasında «Mən
aşiq» Azərbaycan xalq mah nı sını din -
ləyirlər. Tədqiqat sualı ki mi «Uşaqlar,
dinlədiyiniz bu Azər bay can xalq mah -
nısında dahi müğənni hansı janrlı xalq
musiqisindən və kol lektivdən istifadə
et di?» – verilə bilər.

Sinif üç qrupa bölünür. I qrup
qeyd edir ki, müğənni «Mən aşiq»
xalq mahnısının melodiyasını söz lə -
ri ilə oxudu. II qrup qeyd edir ki,
müğənni həm də muğam parçası ifa
etdi. III qrup uşaqlar qeyd edir ki, bu
mahnının ifasında, eyni zamanda
Azərbaycan xalq çalğı alətləri an -
samb lı da iştirak edir.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Dinlənilmiş melodiyaya ritmik müşayiət yaradır.
2. Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin adlarını

söyləyir.

Müğənni haqqında fikir söyləyir.
Dinlənilmiş mahnının melodiyasını ifa edir.

ЫV BЮЛМЯ. ХАЛГ МУСИГИСИ ВЯ ПРОФЕССИОНАЛ МУСИГИЧИЛЯР

2
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Öçåéèð Ùàúûáÿéëè. 
«Êîðîüëó» îïåðàñûíûí ÛÛÛ ïÿðäÿñèíäÿí 

«Êîð îü  ëóíóí àðèéàñû». 
Èôà åäèð Áöëáöë

ÅÂËßÐÈ ÂÀÐ ÕÀÍÀ-ÕÀÍÀ
(Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñû)

Û
Åâëÿðè âàð, à ýöëöì, õàíà-õàíà,
Ìÿí êöë îëäóì, àìàí, àìàí,
Éàíà-éàíà.
Éàéëûüûíûí éàíû áóòà,
Ìÿíè ñàëäûí, àìàí, àìàí,
Éàíàð îäà.

ÛÛ
Îáàëàðû, à ýöëöì, îéìàã-îéìàã,
Ùå÷ îëìàçìûø, àìàí, 
àìàí, éàðäàí äîéìàã.
Öçöí ýöëÿð, ëÿáèí ãàéìàã,
Éàëàí ñþçäöð, àìàí, àìàí,
Éàðäàí äîéìàã.

1. «Åâëÿðè âàð õàíà-õàíà» ìàùíûñûíûí õàðàêòåðè íåúÿäèð?

2. Áöëáöëö õàíÿíäÿ, éîõñà ìöüÿííè àäëàíäûðìàã îëàð?

3. Áöëáöë ùàíñû õàðèúè þëêÿäÿ âîêàë ñÿíÿòè öçðÿ òÿùñèë àë-
ìûøäûð?

4. Áöëáöë ùàããûíäà øèôàùè òÿãäèìàò ùàçûðëàéûí.

Ìàùíû îõóéàã

Ìîäåðàòî

Yaradıcı tətbiqetmə
Bülbülün vaxtı ilə oxuduğu «Ev -

lə ri var xana-xana» adlı Azərbaycan
xalq mahnısı şagirdlərə öyrədilir.

4

Tapшыrыq 1. Bülbül haqqında şifahi
təqdimat hazırlayın.

Tapшыrыq 2. Bülbülün ifa etdiyi
xalq mahnılarının və operaların ad -
la rını sadalayın.

Bülbül haqqında məlumat iki cür verilə bilər:
1. Müəllimin internetdən aldığı məlumatlar vasitəsilə. 
2. Şagirdlər fərdi şəkildə.

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. Bülbül Azərbaycanın hansı şəhərində anadan olub?

a) Gəncə b) Şuşa c) Bakı

2. Bülbülün əsl adı nədir?

a) Muxtar b) Murtuza c) Məlik

Bu cür müzakirələrdən belə nəticəyə gəlinir ki, müğənnilər xalq mahnısı oxuyarkən
xalq çalğı alətləri ansamblından, xalq üçlüyündən istifadə edirlər.

«Koroğlu» operasından «Koroğ -
lu nun ariyası»ndan bir parça əvvəlcə
dinlənilir, sonradan notla ifa edilir.
Şagirdlərə aydınlaşdırılır ki, dahi
mü ğənni Bülbül xalq mahnıları ifa
etməklə yanaşı, eyni zamanda
«Kor   oğlu» operasında baş rolu da
oynamışdır.

3

4

5
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayən də lə ri
haqqında biliklərini nümayiş etdirir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.
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ÐßØÈÄ ÁÅÙÁÓÄÎÂ Âß 
ÕÀËÃ ÌÓÑÈÃÈÑÈ

Ðÿøèä Áåùáóäîâ 1915-úè èëäÿ Òèôëèñ øÿùÿðèí äÿ 
àíàäàí îëóá. Áåùáóäîâëàð àèëÿñè áèð ìöääÿò Òèô-
ëèñäÿ éàøàäûãäàí ñîíðà 1943-úö èëäÿ Àçÿðáàéúàíà 
êþ÷ìöøäöð. 1944-úö èëäÿ Áàêûäàêû «Çàáèòëÿð åâèí-
äÿ» äàùè Öçåéèð Ùàúûáÿéëè ýÿíú Ðÿøèäèí èôàñûíäà 
«Àðøûí ìàë àëàí» îïåðåòòàñûíäàí ßñýÿðèí àðèéàñû-
íû äèíëÿìèø âÿ åéíèàäëû ôèëìäÿ ßñýÿð ðîëóíó Ðÿøèä 
Áåùáóäîâà òàïøûðìûøäûð.

55 èëëèê éàðàäûúûëûüû äþâðöíäÿ î, äöíéàíûí ÿí 
ìöõòÿëèô íþãòÿëÿðèíäÿ êîíñåðò ïðîãðàìëàðû èëÿ ÷ûõûø 
åòìèøäèð. Îíóí ñîíóíúó êîíñåðòëÿðè 1988-úè èëäÿ 
Òöðêèéÿäÿ âÿ Ùèíäèñòàíäà îëìóøäóð.

Ðÿøèä Áåùáóäîâ 1946-úû èëäÿ Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíèí 
«Àðøûí ìàë àëàí» ôèëìèíäÿ èôà åòäèéè ßñýÿð ðîëóíà 

ýþðÿ Äþâëÿò ìöêàôàòû ëàóðåàòû àäûíà, 
åëÿ ùÿìèí èëäÿ Àçÿðáàéúàíûí ßìÿê-
äàð àðòèñòè, 1951-úè èëäÿ Àçÿðáàé- 
úàíûí Õàëã àðòèñòè, 1959-úó èëäÿ èñÿ  
ÑÑÐÈ-íèí Õàëã àðòèñòè, 1980-úè 
èëäÿ Ñîñèàëèñò ßìÿéè Ãÿùðÿìàíû,  
«Ãûçûë óëäóç» âÿ «Ëåíèí» îðäåíèíÿ,  
1986-úû èëäÿ èñÿ Ýöðúöñòàí Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ßìÿêäàð èíúÿñÿíÿò õàäèìè 
ôÿõðè àäëàðûíà ëàéèã ýþðöëìöøäöð.

Ðÿøèä Áåùáóäîâ îïåðà ñîëèñòè êèìè 
äÿ òàíûíìûø, Ôè ê ðÿò ßìèðîâóí «Ñå-
âèë» îïåðàñûíäà Áà ëàø ðîëóíó ñÿñëÿí-
äèðìèøäèð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê  
Ôèêðÿò ßìèðîâ. «Ñåâèë» îïåðàñûíäàí «Áàëàøûí àðèéàñû». 

Èôà åäèð Ðÿøèä Áåùáóäîâ

20-úè MÞVZU

27. RƏŞİD BEHBUDOV VƏ XALQ MUSİQİSİ

Bu mövzunun öyrənilməsində
be yin həmləsi, müqayisə, müzakirə
kimi iş üsullarından istifadə edilir.

Şagirdlər sinfə əvvəlki dərsdə ol du ğu
kimi «Evləri var xana-xana» Azər bay -
can xalq mahnısının təra nə ləri altın da
daxil olurlar. Müəllim şa gird lə rə başa
salır ki, bu xalq mahnısını Bül büldən
sonra Rəşid Behbudov tama mi lə başqa
tərzdə ifa etmişdir. Yəni bir mahnını bir
neçə müğənni müxtəlif dövrlərdə oxu -
ya  raq bu günə kimi gə tirib çıxartmışlar.

Müəllim şagirdlərə R.Behbudo -
vun həyat və yaradıcılığı haqqında
məlumat verir və onun şəklini löv -
hə dən asır. Şagirdlərə R.Behbu do -
vun həm xalq və bəstəkar mahnıları -
nın mahir ifaçısı olmaqla yanaşı,
həm də böyük opera müğənnisi ol -
du ğu haqda məlumatlar verilir.

1

1

F.Əmirovun «Sevil» operasından
«Balaşın ariya»sı və «Gözəlim sən -
sən» Azərbaycan xalq mahnısı R.Beh -
budovun ifasında dinlənilir. Müəl -
lim şagirdlərə tədqiqat sualı ilə mü -
ra ciət edir. Tədqiqat sualı kimi
«Uşaq lar, dinlədiyiniz bu iki musiqi
nümunəsini oxuyan R.Behbudov dur.
Siz bilən bunların hansı bəs tə kar,
han  sı xalq musiqisidir?» – ve ri lə bi -
lər. Sinif iki qrupa bölünür.

I qrup qeyd edir ki, dinlədikləri
mu siqi simfonik orkestrinin müşa -
yi ə  ti ilə olduğu üçün bəstəkar, II qrup
isə qeyd edir ki, ifa xalq çalğı alət -
lərinin müşayiəti ilə olduğu üçün
xalq musiqisidir.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Mahnının melodiyasına ritm tutur.
2. Müşayiət edən musiqi kollektivinin adını

söyləyir.

R.Behbudov haqqında fikir söyləyir.
Dinlənilmiş mahnının melodiyasını oxuyur.

2
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Ìóñèãè äèíëÿéÿê  
«Ýþçÿëèì ñÿíñÿí». Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñû. Èôà åäèð Ðÿøèä Áåùáó-

äîâ

Ùÿçèí ìåëîäèéàéà ìàëèê áó ìàùíû àðàìëû òåìïäÿ ñÿñëÿíèð. Ýþçÿë òåíîð 
ñÿñÿ ìàëèê ìöüÿííè áó ìàùíûíû áþéöê çþâãëÿ êè÷èê åñòðàäà àíñàìáëûíûí 
ìöøàéèÿòè èëÿ îõóéóð.

Ðÿøèä Áåùáóäîâóí ðåïåðòóàðûíäà ÷îõëó ñàéäà Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíû-
ëàðû îëìóøäóð: «Êö÷ÿëÿðÿ ñó ñÿïìèøÿì», «Ýöë îüëàí», «Äå, ýöëöì ýÿë-
ñèí, àé íÿíÿ», «Ýþçÿëèì ñÿíñÿí», «Àðàç öñòÿ, áóç öñòÿ» âÿ ñ. 

ÊÖ×ßËßÐß ÑÓ ÑßÏÌÈØßÌ
 (Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñû)

Ìàùíûíû äèíëÿéÿê âÿ íîòëà îõóéàã

Áÿñòÿêàð Ôèêðÿò ßìèðîâ «Êö÷ÿëÿðÿ ñó ñÿï-
ìèøÿì» Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñûíû ñÿñ âÿ 
ôîðòåïèàíî ö÷öí èøëÿìèøäèð.

Rəşid Behbudov haqqında məlumat
iki cür verilə bilər:

1. Müəllim tərəfindən təqdimat şəklində.
2. Şagirdlər fərdi şəkildə.

2

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. Rəşid Behbudov harada anadan olmuşdur?

a) Bakı b) Moskva c) Tbilisi

2. Üzeyir Hacıbəylinin hansı komediyasına çəkilmiş filmdə Rəşid Behbudov baş
rolda oynamışdır?

a) «Ər və arvad» b) «Arşın mal alan» c) «O olmasın, bu olsun»
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ÅÂËßÐÈ ÂÀÐ ÕÀÍÀ-ÕÀÍÀ 
(Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñû)

Ìàùíûíû íîòëà âÿ ñþçëÿðè èëÿ îõóéàã

1. «Åâëÿðè âàð õàíà-õàíà» Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñûíûí 
õàðàêòåðè íåúÿäèð?

2. Ðÿøèä Áåùáóäîâóí îõóäóüó «Ýþçÿëèì ñÿíñÿí» Àçÿðáàé-
úàí õàëã ìàùíûñûíû ùàíñû àíñàìáë ìöøàéèÿò åäèð?

3. «Êö÷ÿëÿðÿ ñó ñÿïìèøÿì» Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñûíû 
ôîðòåïèàíî âÿ ñÿñ ö÷öí ùàíñû áÿñòÿêàð èøëÿìèøäèð?

4. Äèíëÿäèéèíèç õàëã ìàùíûëàðû ùàããûíäà éàçûëû òÿãäèìàò 
ùàçûðëàéûí.

5

3

Aparılan müzakirələrdən sonra şagirdlər belə qənaətə gəlir ki, xalq musiqisini ifa edən
müğənnilər, eyni zamanda professional bəstə kar musiqilərinin də ifaçısı ola bilərlər.

Bundan sonra şagirdlər əvvəlcə R.Behbudovun ifasında «Küçələrə su səpmişəm»
mahnısını dinləyir, sonra isə onu notla oxuyurlar.

3

Yaradıcı tətbiqetmə
«Evləri var xana-xana» Azər bay can xalq mahnısı notla və sözləri ilə ifa olunur.

4

Tapшыrыq 1. R.Behbudov haqqında şifahi təq -
dimat hazırlayın.

Tapшыrыq 2. R.Behbudovun ifa et di yi xalq mah -
nı larının adlarını sadalayın.
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində muğamlardan və di -
gər xalq musiqisindən istifadəyə dair biliklərini şərh edir.

2. Muğam musiqisinin emosional hislərə təsirini izah edir.
3. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.
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21-úè MÞVZU

ÕÀËÃ ÌÓÑÈÃÈÑÈ Âß ÕÀËÃ ÑßÍßÒÊÀÐËÀÐÛ

ÕÛÕ ÿñðèí ñîíó âÿ ÕÕ ÿñðèí 
ÿââÿëëÿðèíäÿ Ãàðàáàüûí ìàùèð 
ìóüàì óñòàëàðûíäàí îëàí òàðçÿí 
Ìèðçÿ Ñàäûüûí (Ñàäûãúàí) èëê äÿôÿ 
òàðûí èôà÷ûëûã òåõíîëîýèéàñûíû äÿ- 
éèøÿðÿê îíóí ñèìëÿðèíèí ñàéûíû 
áåøäÿí îí áèðÿ ÷àòäûðìàñû òÿáèè 
êè, òàðà ùÿðòÿðÿôëè èìêàíëàð à÷äû. 
Ñàäûãúàíäàí ñîíðà Áàêû òàðçÿíëÿ-
ðèíäÿí Ìèðçÿ Ìÿíñóð âÿ Ìÿøÿäè 
Ñö ë åé ìàí ãàðäàøëàðûíûí ìó üàì 
ñÿíÿòèìèçèí èíêèøàôûíäà ìöñ  òÿñ íà 
ðîëó îëäó. Ýþðêÿìëè òàðçÿíëÿðèìèç-
äÿí Ìÿøÿäè Çåéíàë, Ìèð çÿ Ôÿððóõ, 
Øèðèí Ñÿëéàíëû, Ìÿì ìÿäõàí âÿ áàø-
ãàëàðû, ìà ùèð õàíÿíäÿëÿðèìèç Úàá-
áàð Ãàð éàü ä ûîüëó, Øÿêèëè ßëÿñýÿð, 
Ìèð çàüà Ùàúûàüàá àáà îüëó, Ìÿøÿ-
äè Ìÿììÿä, Ùöñå éíãóëó Ñàðàá-
ñêè, Ñåýàù Èñëàì âÿ áèð ãÿäÿð 
ñîíðà Ñåéèä Øóøèíñêè, Õàí Øóøèí-
ñêè, Çöëôè Àäûýþçÿëîâ Àçÿðáàéúàí 
ìóüàì ñÿíÿòèíèí êîðèôåéëÿðèäèð. 

Îíëàðäàí ñîíðàêû äþâðëÿðäÿ èñÿ 
èñòÿð êëàññèê õàíÿíäÿëÿðèí ñîí íÿñ-
ëè èëÿ ÿìÿêäàøëûã åòìèø òàðçÿíëÿð 
– Áÿùðàì Ìàíñóðîâ, ßùìÿäõàí 
Áàêûõàíîâ, Ùàúû Ìÿììÿäîâ, ßù-
ñÿí Äàäàøîâ, Áàáà Ñàëàùîâ, Ùÿáèá 
Áàéðàìîâ, Ñÿðâÿð Èáðàùèìîâ, ßëè-
àüà Ãóëèéåâ, èñòÿðñÿ äÿ íèñáÿòÿí 
úàâàíëàð – Ðàìèç Ãóëèéåâ, Àüà- 
ñ ÿëèì Àáäóëëàéåâ âÿ áàøãàëàðû, 
êàìàí÷à èôà÷ûëàðû – Ùàáèë ßëè- 
éåâ, Òÿëÿò Áàêûõàíîâ, Åëìàí Áÿ-
äÿëîâ, Øÿôèãÿ Åéâàçîâà âÿ áàøãà-
ëàðû ñÿëÿôëÿðèíèí ëàéèãëè äàâàì÷ûëà-

ðûäûð. Õàíÿíäÿëÿð – Ùàúûáàáà Ùöñå éíîâ, Ðöáà áÿ Ìóðàäîâà, ßáöëô ÿò 
ßëèéåâ, Éàãóá Ìÿììÿäîâ, Øþâêÿò ßëÿêáÿðîâà, ßëèáàáà Ìÿììÿäîâ, Ñàðà 
Ãÿäèìîâà, Òöêÿ çáàí Èñìàéûëîâà, Ôàòìà Ìåùðÿëèéåâà, Àðèô Áàáàéåâ, Ãÿ-
äèð Ðöñò ÿìîâ, Çåéíÿá Õàíëàðîâà, Ñÿõàâÿò Ìÿììÿäîâ, Ñÿêèíÿ Èñìàéû-

28. XALQ MUSİQİSİ VƏ XALQ SƏNƏTKARLARI

Bu mövzunun mənimsənil mə -
sində beyin həmləsi, mü qayisə, mü -
za kirə kimi iş üsulla rından istifadə
olunur.

Şagirdlər sinfə «Qarabağ şikəs tə si»
zərbi-muğamının təranələri al tın  da da -
xil olurlar. Müəllim bu mu siqinin adı -
nı, onun ifaçısını və mü şa yiət edən mu -
siqi kollektivinin adı nı söyləyir. Mə -
lum olur ki, şa gird lərə bu musiqi nü -
mu nəsi əv vəl ki il lər dən də tanışdır.

Bundan sonra müəllim şagirdlərə
XIX–XX əsrlərdə yaşayıb-yaratmış
məş hur xanəndələr haqqında məlu mat
ve rir və onların şəkillərini gös tərir.

Sonrakı dövrlərin və XXI əsrdə
də tanınmış xalq musiqiçiləri: xa -
nən dələr, xalq çalğı alətlərində ça -
lan ifaçılar haqqında da məlumat
ve   rilir və ən  tanınmışların şəkilləri
şa girdlərə təqdim olunur. 

1

1

Sonra müəllim Xalq artisti, məş -
hur xanəndə Xan Şuşinskinin ifa sın -
da «Qarabağ şikəstəsi» zərbi-mu ğa -
mından bir parça səsləndirir. Təd qi -
qat sualı kimi «Xalq musiqisi və xalq
sənətkarları deyəndə nə başa dü şü -
lür?» – verilə bilər. Şagirdlərə mə  lu -
mat verilir ki, Xan Şuşinski, ey ni za -
manda «Şuşanın dağları», «Qu ba nın
ağ alması» və s. kimi mah nı ların da
müəl lifidir. Bundan sonra Xalq ar -
tis ti F.Əlizadənin «Ha bil sayağı» əsə -
ri dinlənilir və «Qarabağ şikəs tə si»
ilə müqayisə olunur.

2 ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Xalq sənətkarlarını şəkildən tanıyır. 
2. Xalq musiqisinə ritm tutur.

Xalq musiqisi haqqında fikir söyləyir.
Xalq sənətkarları haqqında fikir söyləyir.
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Mövzu ilə əlaqədar əlavə məlumatlar iki cür verilə bilər:
1. Müəllimin internetdən əldə etdiyi məlumatlar əsasında.
2. Şagirdlərin şəxsi təşəbbüsü ilə tapdıqları materiallar əsasında.

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)

1. «Şuşanın dağları» mahnısı kimə məxsusdur?
a) Seyid Şuşinski b) Xan  Şuşinski c) Üzeyir Hacıbəyli

2. «Habilsayağı» əsərini kim yazmışdır?
a) A.Məlikov b) F.Əlizadə c) F.Əmirov
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Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
«Ãàðàáàü øèêÿñòÿñè» çÿðáè-ìóüàìûíäàí áèð 
ïàð÷àíû Õàí Øóøèíñêèíèí èôàñûíäà äèíëÿéÿê

×îõ çàìàí åë ñÿíÿòêàðëàðû ìàùíû, ðÿãñ, 
òÿñíèô âÿ ñ. áÿñòÿëÿéèðëÿð. Ìÿñÿëÿí, «Ãóáà-
íûí àü àëìàñû», «Øóøàíûí äàüëàðû» âÿ ñ. êèìè 
ìàùíûëàð Õàí Øóøèíñêèéÿ ìÿõñóñäóð.

Áèð ÷îõ ùàëëàðäà áÿñòÿêàðëàð ùàíñûñà ìÿø-
ùóð èôà÷ûíûí õöñóñèé éÿòëÿðèíÿ óéüóí ÿñÿðëÿð 
äÿ éàçûðëàð. Ìÿñÿëÿí, äöíéà øþùðÿòëè áÿñòÿ-
êàð, Õàëã àðòèñòè Ôèðÿíýèç ßëèçàäÿ ìÿøùóð 
êàìàí èôà ÷ûñû Ùàáèë ßëèéåâ ùàããûíäà âèîëîí-
÷åë âÿ ôîðòåïèàíî ö÷öí «Ùàáèëñàéàüû» ÿñÿðèíè 
éàçìûøäûð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
Ôèðÿíýèç ßëèçàäÿ. «Ùàáèë-
ñàéàüû»

Áÿñòÿêàð áó ÿñÿðèíäÿ 
Ùàáèë ßëèéåâèí êàìàí÷àäà 
èôà÷ûëûã õöñóñèééÿòëÿðèíè 
âèîëîí÷åë àëÿòèíäÿ ìÿùà-
ðÿòëÿ òÿñâèð åòìèøäèð.

ëîâà, Àüàõ àí Àáäóëëàéåâ, Àëèì Ãàñûìîâ âÿ áàøãàëàðû èñÿ þçöíÿ ìÿõñóñ 
éàðàäûúûëûã õöñó ñèééÿòëÿðè èëÿ ñå÷èëÿí ìóüàì óñòàëàðûìûçäûð. 

 ÕÕ ÿñðèí èêèíúè éàðûñûíäà Àçÿðáàéúàí ãàðìîí óñòàëàðûíäàí – êîð 
ßùÿä, Òåééóá Äÿìèðîâ, Ìÿììÿäàüà Àüàé åâ, ÷àüäàø ñÿíÿò óñòàëàðûìûç-
äàí Àâòàíäèë Èñðàôèëîâ, Çàêèð Ìèðçÿéåâ, áàëàáàí âÿ êëàðíåò èôà÷ûëàðûíäàí 
ßëÿêáÿð ßñýÿðîâ, Øÿìñè Èìàíîâ, Âÿëè Ãÿäèìîâ, ßøðÿô ßøðÿôçàäÿ, Áÿùðóç 
Çåéíàëîâ, óä èôà÷ûëàðû – ßùñÿí Äàäàøîâ, Éàñÿô Åéâàçîâ, ßñýÿð ßëÿêáÿ-
ðîâ âÿ áàøãàëàðûíûí  ìöñò ÿñíà éàðàäûúûëûã âÿ èôà÷ûëûã õèäìÿòëÿðèíè ãåéä 
åòìÿê îëàð. 

Ùàáèë ßëèéåâ 

Ôèðÿíýèç ßëèçàäÿ

1

2
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ØÓØÀÍÛÍ ÄÀÜËÀÐÛ
Ìóñèãèñè âÿ ñþçëÿðè 

Õàí Øóøèíñêèíèíäèð.

Ìàùíûíû éàäà ñàëàã âÿ îõóéàã

Û
Øóøàíûí äàüëàðû áàøû äóìàíëû,
Ãûðìûçû êîôòàëû, éàøûë òóìàíëû,
Äÿðäèíäÿí þëìÿéÿ ÷îõäóð ýöìàíëû.

Íÿãÿðàò:
Àé ãûç, áó íÿ ãàø-ýþç, áó íÿ òåë?
Þëÿðÿì äÿðäèíäÿí îíó áèë,
Äàíûøìàñàí äà, áàðû ýöë.

    ÛÛ
Øóøàäà àõøàìëàð äîüàð óëäóçëàð,
Îíëàðäàí ýþçÿëäèð ýÿëèíëÿð-ãûçëàð,
Îòóðóá éîë öñòÿ éàðûíû ýþçëÿð.

Íÿãÿðàò:

    ÛÛÛ
Øóøàíûí ùÿð éàíäàí ýÿëèð ñîðàüû,
Òÿðèôÿ ëàéèãäèð Èñà áóëàüû,
Äàüëàðû, áàüëàðû ãûçëàð îéëàüû.

Íÿãÿðàò:

Øóøà ãàëàñû

Øóøà äàüëàðû

1. Èëê äÿôÿ òàðûí ãóðóëóøóíó êèì äÿéèøèá?

2. Ìÿøùóð õàíÿíäÿëÿðèìèçäÿí êèìëÿðè òàíûéûðñûíûç?

3. Ìÿøùóð òàðçÿí âÿ êàìàí÷à èôà÷ûëàðûíûí àäëàðûíû ñþéëÿéèí.

4. Àçÿðáàéúàí õàëã ÷àëüû àëÿòëÿðè ùàããûíäà øèôàùè òÿãäèìàò 
ùàçûðëàéûí.

5

Aparılan müqayisə və fikir mübadiləsindən məlum olur ki, xalq musiqisini elə xalq
sənətkarları yaradır və bir çox hallarda professional bəstəkarlar el musiqisinin ifa xüsu -
siy yətlərini digər Avropa musiqi alətlərində göstərən əsərlər də yazırlar.

Yaradıcı tətbiqetmə
«Şuşanın dağları» Azərbaycan xalq mahnısı yada salınaraq söz lə ri ilə şagirdlər tərə fin -

dən ifa olunur.

3

Tapшыrыq 1. Xan Şuşinski haqqında şifahi təqdimat hazırlayın.
Tapшыrыq 2. Şuşanın təbiəti ilə əla qədar şəkil çəkin.
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində muğamlardan və di -
gər xalq musiqisindən istifadəyə dair biliklərini şərh edir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.
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22-úè MÞVZU

ÌÓÜÀÌÄÀÍ ÎÏÅÐÀÉÀÄßÊ

Àçÿðáàéúàíûí ïðîôåññèîíàë ìóñèãè òàðèõè 
Áàêû øÿùÿðèíäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí Òàüûéåâ òå-
àòðûíûí ñÿùíÿñèíäÿ òàìàøàéà ãîéóëìóø Öçå-
éèð Ùàúûáÿéëèíèí «Ëåéëè âÿ Ìÿúíóí» îïåðàñû 
èëÿ áàøëàéûð (1908-úè èë 25 éàíâàð). Òàìàøàíûí 
äèðèæîðó ßáäöððÿùèì áÿé Ùàãâåðäèéåâ, ðåæèñ-
ñîðó Ùöñåéí ßðÿáëèíñêè èäè. Ìÿúíóí ðîëóí-
äà Ùöñåéíãóëó Ñàðàáñêè, Ëåéëè ðîëóíäà èñÿ î 
äþâðäÿ Øÿðã äöíéàñûíäà ãàäûí õàíÿíäÿëÿðèí 
ñÿùíÿ àëà áèëìÿìÿñè ñÿáÿáèíäÿí ÿââÿëúÿ ÷àé÷û 
øàýèðäè ßáäöððÿùèì Ôÿðÿúîâ, ñîí ðàëàð èñÿ àê-
òéîð ßùìÿä Àüäàìñêè îé íà ìûøäûëàð. Ì.Ôö-
çóëèíèí åéíèàäëû ïîåìàñû ÿñàñûíäà éàçûëìûø áó 
ÿñÿð ìóüàì-èìïðîâèçàñèéà îïåðàñû êèìè òàíû-
íûð. Áóðàäà ìóüàìëàðäàí ÿëàâÿ, õàëã ìóñèãè-
ìèçèí ìàùíû âÿ ðÿãñ êèìè ôîëêëîð æàíðëàðûíäàí 
äà èñòèôàäÿ îëóíìóøäóð. Ëàêèí áöòöí áóíëàð-
ëà áÿðàáÿð, îïåðà áèëàâàñèòÿ áÿñòÿêàðûí þçöíÿ- 
ìÿõñóñ îëàí ìóñèãè íöìóíÿëÿðè èëÿ çÿíýèíäèð. 
5 ïÿðäÿ âÿ 6 øÿêèëäÿí èáàðÿò îëàí îïåðà óâåð-

òöðà èëÿ áàøëàéûð. Óâåðòöðàäà îïåðàäà èñòèôàäÿ îëóíìóø ìóñèãè íöìó-
íÿëÿðè ñÿñëÿíèð. Áåëÿ ìóñèãè íöìóíÿëÿðèíäÿí áèðè ÿðÿá ãÿáèëÿ áàø÷ûñû 
Íîôÿëèí ìþâçóñó «Ùåéðàòû» çÿðáè-ìóüàìûíà ÿñàñ ëàíûð. Áó ìàðøâàðû 
áèð ìóñèãè íöìóíÿñèäèð âÿ ñîíðà îíó «Øÿáó-ùèúðàí» àäëàíàí õîð ìó-
ñèãèñèíèí ëèðèê òÿðàíÿëÿðè ÿâÿç åäèð.

Áó ýÿëÿí éàðà áÿíçÿð
(Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñû)

29. MUĞAMDAN OPERAYADƏK

Bu mövzunun öyrənilməsində
be yin həmləsi, müqayisə, müzakirə
kimi iş üsullarından istifadə edilir.

Şagirdlər «Heyratı» muğamının
təranələri altında sinfə daxil olurlar.
Müəllimin sorğusuna cavab olaraq
şa girdlər ad dım ladıqları musiqi tə -
ra nəsinin adı nın «Heyratı» oldu ğu -
nu söyləyirlər.

Müəllim Azərbaycanda yaranmış
ilk opera olan «Leyli və Məcnun»
ope rası, onun müəllifi Ü.Hacıbəyli
haqqında və müəllifin bu operada
istifadə etdiyi xalq musiqisi nümu -
nələri haqqında məlumat verir. Eyni
zamanda müəllim qeyd edir ki,
Ü.Ha   cıbəyli ona görə operasında
xalq musiqi nümunələrindən istifa -
də edib ki, ciddi janr olan opera din -
ləyicilər tərəfindən daha asan başa
düşülsün və qavranılsın.

Müəllim «Leyli və Məcnun»
ope  rasının III pərdəsindən «Qızlar
xoru»nu səsləndirir, sonra isə «Bu
gələn yara bənzər» Azərbaycan xalq
mahnısının melodiyasını notla şa -
gird lərə oxutdurur. Tədqiqat sualı
ki mi «Uşaqlar, bu iki musiqi nümu -
nəsi arasında oxşarlıq vardırmı?» –
verilə bilər. Şagirdlər arasında mü -
za kirələr başlayır.

1

2

1

ДИFЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Melodiyaya ritmik müşayiət yaradır.
2. İfa edilən mahnının müəlliflərinin adlarını

söy ləyir.

«Leyli və Məcnun» operası haqqında fikir
söy   ləyir. 

Xalq mahnısını notla oxuyur.

4
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Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
Öçåéèð Ùàúûáÿéëè. «Ëåéëè âÿ Ìÿúíóí» îïåðàñûíäàí «Óâåðòöðà»
Îïåðàäà Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûëàðûíäàí äà èñòèôàäÿ îëóíóá. ÛÛÛ ïÿðäÿ-

äÿ ñÿñëÿíÿí «Ãûçëàð õîðó»íóí ìåëîäèéàñû «Áó ýÿëÿí éàðà áÿíçÿð» Àçÿð-
áàéúàí õàëã ìàùíûñûíäàí ýþòöðöëöá.

Íß ÝÞÇßËÄÈÐ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ!
Ìóñèãèñè Åìèí Ñàáèòîüëóíóí,
ñþçëÿðè Èáðàùèì Êÿáèðëèíèíäèð.

Û
Ùàðà ýåòñÿí, ýþç ñåâèíäèð,
Êþíöëëÿð à÷, öðÿê äèíäèð.
Åëÿ òÿðïÿí, åëÿ äàâðàí,
Ýþðÿí äåñèí: «Íÿ ýþçÿëäèð 
   Àçÿðáàéúàí!»

ÛÛ
Äàü áàøûíäàí ÷ÿí åíìÿñèí,
Åòèáàðûí òöêÿíìÿñèí.
Äîñò éàðàíñûí äîñòëóüóíäàí,
Ýþðÿí äåñèí: «Íÿ ýþçÿëäèð 
   Àçÿðáàéúàí!»

Íÿãÿðàò: 
Àéàüûíû éåðÿ áÿðê áàñ,
Èçëÿðèíè äöíéàéà éàç,
Àääûìûíäàí ãîïñóí òóôàí,
Ýþðÿí äåñèí: «Íÿ ýþçÿëäèð 
         Àçÿðáàéúàí!»

«Íÿ ýþçÿëäèð Àçÿðáàéúàí!» ìàùíûñû «Øöøòÿð» ìóüàìûíûí «Òÿðêèá» 
øþáÿñèíÿ  ÿñàñëàíûð.

1. Àçÿðáàéúàí ïðîôåññèîíàë ìóñèãè òàðèõè ùàíñû ÿñÿðèí òà-
ìàøàéà ãîéóëìàñû èëÿ áàøëàéûð?

2. «Ëåéëè âÿ Ìÿúíóí» îïåðàñûíäà Ìÿúíóíóí âÿ Ëåéëèíèí èëê 
èôà÷ûñû êèì îëìóøäóð?

3. «Ëåéëè âÿ Ìÿúíóí» îïåðàñûíäàêû «Ãûçëàð õîðó» ùàíñû 
Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñûíäàí áÿùðÿëÿíèá?

4. «Ìóüàì âÿ «Ëåéëè âÿ Ìÿúíóí» îïåðàñû» ìþâçóñóí äà 
éàçûëû òÿãäèìàò ùàçûðëàéûí.

Yaradıcı tətbiqetmə
Bəstəkar Emin Sabitoğlunun İb -

ra him Kə bir li nin sözlərinə yazdığı
«Nə gö zəldir Azərbaycan!» mahnısı
öy rə dilir.

3

Tapшыrыq 1. «Leyli və Məcnun»
ope rası ilə əlaqədar şifahi təqdimat
hazırlayın.

Tapшыrыq 2. «Qızlar xoru»na ritmik
müşayiət yaradın.

Mahnının müəllifləri haqqında məlumat iki cür verilə bilər:
1. Müəllimin internetdən əldə etdiyi materiallar əsasında.
2. Şagirdlərin fərdi axtarışları əsasında.

2

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. «Leyli və Məcnun» operasının müəllifi kimdir?

a) M.Maqomayev b) Ü.Hacıbəyli c) Q.Qarayev

2. Məcnun rolunun ilk ifaçısı kim olub?

a) A.Abdullayev b) H.Sarabski c) C.Qaryağdıoğlu

Müzakirələr nəticəsində məlum olur ki, dinlədikləri «Qızlar xoru»nun və ifa etdikləri
xalq mahnısının melodiyaları eynidir. Müəllim şagirdlərə «Leyli və Məcnun» operasında
muğamlardan başqa, eyni zamanda «Heyratı» zərbi-muğamından, xalq mahnılarından da
is ti fadə olunduğunu qeyd edir.
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayəndə lə ri
haqqında biliklərini nümayiş etdirir.

2. Mahnını birsəsli və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.

60

23-úö MÞVZU

ÇÅÉÍßÁ ÕÀÍËÀÐÎÂÀ Âß 
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÌÓÜÀÌÛ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Õàëã àðòèñòè Çåé-
íÿá Õàíëàðîâà 1936-úû èëäÿ Áà êû øÿùÿðèíäÿ àíà-
äàí îëóá. 1956-úû èëäÿ Ì.ß.Ñàáèð àäûíà Áàêû Ïå-
äàãîæè Ìÿêòÿáè, 1961-úè èëäÿ èñÿ À.Çåéíàëëû àäûíà 
Áàêû Ìóñèãè Òåõíèêó ìóíó Õàëã àðòèñòè, õàíÿíäÿ 
Ñåéèä Øóøèíñêèíèí ñèíôèíäÿ áè òèð ìèøäèð. Åëÿ ùÿ-
ìèí èëäÿí (1961) Ì.Ô.Àõóíäîâ àäûíà Îïåðà âÿ 
Áàëåò Òåàòðûíäà ñîëèñò êèìè èøÿ áàøëàéàí ìöüÿííè 
Öçåéèð Ùà úûáÿé ëè íèí «Ëåéëè âÿ Ìÿúíóí», «ßñëè âÿ 
Êÿðÿì» îïåðàëàðûíäà Ëåéëè âÿ ßñ  ëè ñóðÿòëÿðèíèí 
ýþçÿë èôà÷ûñû îëìóøäóð. Çåéíÿá Õàíëàðîâà äèýÿð 
ìóñèãè íöìóíÿëÿðè èëÿ éàíàøû, ìóüàìëàðû äà ìÿ-
ùàðÿòëÿ èôà åòìèøäèð. «×àùàðýàù» ìóüàìûíûí èëê 

ãàäûí èôà÷ûñû äà ìÿùç Çåéíÿá Õàíëàðîâà îëìóøäóð. Éàðàäûúûëûüû äþâ ðöí-
äÿ ìöüÿííè «Øàùíàç», «Ìàùóð», «Ãàòàð», «Áàéàòû-Øèðàç» âÿ äèýÿð êëàñ-
ñèê ìóüàìëàðûìûçû èôà åòìèøäèð. Î åéíè çàìàíäà Àçÿðáàéúàí âÿ äöíéà 
õàëã ëà ðûíûí ìàùíûëàðûíûí, áÿñòÿêàð ìàùíûëàðûíûí, Àçÿðáàéúàí òÿñíèôëÿðè-
íèí ìàùèð èôà÷ûñû îëìóøäóð. Çåéíÿá Õàíëàðîâà «Øÿðÿô íèøàíû», «Õàëãëàð 
äîñò ëóüó», «Øþùðÿò», «Èñòèãëàë» îðäåíëÿðèíÿ ëàéèã ýþðöëìöøäöð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
«×àùàðýàù» ìóüàìûíäàí áèð 

ïàð ÷à. Èôà åäèð Çåéíÿá Õàíëà-
ðîâà

Çåéíÿá Õàíëàðîâà ìóüàì, 
õàëã ìàùíûëàðû, áÿñòÿêàð ìàù-
íûëàðûíûí ìàùèð èôà÷ûñû îëäóüó 
ö÷öí îíó ìö üÿííè-õàíÿíäÿ àä-
ëàíäûðìàã îëàð.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
Öçåéèð Ùàúûáÿéëè. «Ëåéëè âÿ 

Ìÿúíóí» îïåðàñûíäàí «Ëåéëè âÿ 
Èáí Ñàëàìûí äóåòè» Çåéíÿá Õàíëàðîâà 

âÿ Àðèô Áàáàéåâ.
«Ëåéëè âÿ Ìÿúíóí» 

îïåðàñûíäàí

30. ZEYNƏB XANLAROVA VƏ AZƏRBAYCAN MUĞAMI

Bu mövzunun öyrənilməsində
beyin həmləsi, müqayisə, müzakirə
kimi iş üsullarından istifadə edilir.

Şagirdlər «Nə gözəldir Azər bay -
can!» mahnısının təranələri altında
sinfə daxil olurlar. Artıq bu mahnı
şagirdlərə tanış olduğu üçün müəl -
lim onun haqqında heç bir əlavə
məlumat vermir.

Müəllim şagirdlərə Z.Xanlarova -
nın həyat və yaradıcılıq yolu haq -
qında  danışır, o həm xalq mah nı la -
rı nın, həm də muğamla rı mı zın ma -
hir ifaçısı olduğu üçün onu mü ğən -
ni-xanəndə adlandırmaq mü m  kün
olduğunu qeyd edir. Z.Xanlarova,
həmçinin Azər baycan bəs təkar mah -
nılarının da mahir ifa çı sıdır. Bun-
lar dan əlavə Z.Xanla ro vanın uzun
müddət Ü.Ha cı bə ylinin «Leyli və
Məc nun» ope ra sın da Leyli rolunun
ifaçısı da ol du ğu şagirdlərin diq qə -
tinə çatdırılır.

1

1

2

Müəllim şagirdlərə Z.Xanlaro va -
nın vaxtilə oxuduğu «Çahargah» mu -
ğamından bir parça səsləndirir. Bunun
arxasınca isə şagirdlər Z.Xanlaro va -
nın ifasında «Leyli və Məcnun» ope ra -
sından «Leyli və İbn Salamın due ti»ni
dinləyirlər və onu notla oxuyurlar. 

Tədqiqat sualı kimi «Zeynəb
Xan    larovanın yaradıcılığında Azər -
bay can muğamının nə kimi rolu
var?» – verilə bilər.

Tədqiqat sualı ətrafında fikir mü -
ba diləsi aparılır.

2
ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Dinlədiyi musiqilərə ritm tutur.
2. «Leyli və Məcnun» operasının müəllifinin

adını söyləyir.

Z.Xanlarova haqqında fikir söyləyir.
Notla melodiyanı oxuyur.
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Öçåéèð Ùàúûáÿéëè. 
«Ëåéëè âÿ Ìÿúíóí» îïåðàñûíäàí 

«Ëåéëè âÿ Èáí Ñàëàìûí äóåòè»íäÿí áèð ïàð÷à

Íß ÝÞÇßËÄÈÐ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ!
Ìóñèãèñè Åìèí Ñàáèòîüëóíóí, ñþçëÿðè Èáðàùèì Êÿáèðëèíèíäèð.

Ìàùíûíûí íîòëà âÿ ñþçëÿðè èëÿ îõóéàã

1. Çåéíÿá Õàíëàðîâàíû ìöüÿííè, éîõñà õàíÿíäÿ àäëàíäûðìàã 
îëàð?
2. «Ëåéëè âÿ Èáí Ñàëàìûí äóåòè»íè ìóñèãèíèí ùàíñû æàíðûíà àèä 
åòìÿê îëàð?
3. Çåéíÿá Õàíëàðîâà ùàíñû ìöêàôàòëàðà ëàéèã ýþðöë ìöø äöð?
4. Çåéíÿá Õàíëàðîâà ùàããûíäà éàçûëû òÿãäèìàò ùàçûðëàéûí.

Moderato

Áó ìàùíûíû äà èëê äÿôÿ Çåéíÿá Õàíëàðîâà èôà åòìèøäèð.

Yaradıcı tətbiqetmə
Şagirdlər keçən dərsdə öyrən dik -

ləri Emin Sabitoğlunun İbrahim
Kəbirlinin sözlərinə bəstələdiyi «Nə
gözəldir Azərbaycan!» mah nısını
not  la və sözləri ilə oxuyurlar.

3

Tapшыrыq 1. Z.Xanlarova haqqında
şifahi təqdimat hazırlayın.

Tapшыrыq 2. «Leyli və İbn Salamın
dueti»nə ritmik müşayiət hazırlayın.

Dinlənilmiş musiqi nümunələrilə əlaqədar məlumat iki cür verilə bilər:
1. Müəllimin internetdən topladığı məlumatlar əsasında.
2. Şagirdlərin fərdi axtarışları nəticəsində. 

4

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)
1. Zeynəb Xanlarova kimdir?

a) müğənni b) xanəndə c) müğənni-xanəndə

2. Zeynəb Xanlarova Üzeyir Hacıbəylinin hansı operasında oynamışdır?

a) «Əsli və Kərəm» b) «Koroğlu» c) «Leyli və Məcnun»

Aparılan fikir mübadiləsindən şagirdlər belə bir nəticəyə gəlirlər ki, Zeynəb Xanlarova
həm muğam, həm xalq və bəstəkar mahnılarının ifaçısı olduğu, həm də opera müğənnisi
olduğu üçün onu müğənni-xanəndə adlandırmaq olar.
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayən də lə ri
haqqında biliklərini nümayiş etdirir.

2. Mahnını bir səsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.
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24-úö MÞVZU

ÌÖÑËÖÌ ÌÀÃÎÌÀÉÅÂ (ÍßÂß) 
Âß ÌÓÜÀÌ ÎÏÅÐÀÑÛ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Õàëã àðòèñòè Ìöñ-
ëöì Ìàãîìàéåâ (íÿâÿ) 1942-úè èëäÿ Áàêû øÿùÿ-
ðèíäÿ àíàäàí îëìóøäóð. Êè÷èê éàøëàðûíäàí ïèà-
íîäà ÷àëìàüû âÿ ýþçÿë âîêàë èôà÷ûëûüû ýÿëÿúÿêäÿ 
îíóí áþéöê ìöüÿííè îëàúàüûíäàí õÿáÿð âåðèðäè. 
Ùÿëÿ 19 éàøûíäà Ùåëñèíêèäÿ ýÿíúëÿð ôåñ òèâàëûíäà, 
1963-úö èëäÿ Ìîñêâà øÿùÿðèíäÿ êå÷èðèëÿí Àçÿð-
áàéúàí ìÿäÿíèééÿòè ýöíëÿðèíäÿêè óüóðëó ÷ûõûøëà-
ðû îíà áþéöê øþùðÿò ýÿòèðèð. Ìöñëöì Ìàãîìàéåâ 
60-úû èëëÿðäÿ Ì.Ô.Àõóíäîâ àäûíà Äþâëÿò Îïåðà 
âÿ Áàëåò Òåàòðûíûí ñîëèñòè îëóá, ñîíðàëàð èñÿ Èòà-
ëèéàíûí Ìèëàí øÿùÿðèíäÿêè Ëà Ñêàëà Òåàòðûíäà 
éàðàäûúûëûã òÿúðöáÿñè êå÷èá. Ìÿøùóð âîêàë èôà÷ûñû 
Åíðèêî Ïéàòñà èëÿ «Ñåâèëéà áÿðáÿðè» îïåðàñûíäà 

Ôèãàðîíóí, «Òîñêà» îïåðàñûíäà Ñêàðïèàíûí ðîëëàðûíû áþéöê ìÿùàðÿò âÿ 
óñòàëûãëà  èôà åòìèøäèð. Èëê äÿôÿ Ïàðèñäÿêè «Îëèìïèéà» êîíñåðò ñàëîíóíäà 
áþéöê êîíñåðò âåðèá. 

1968-úè èëäÿ Öçåéèð Ùàúûáÿéëè àäûíà Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Êîíñåðâà-
òîðèéàñûíû âîêàë ñèíôè öçðÿ áèòèðèá. Èëê áåéíÿëõàëã ìöêàôàòûíû Ïîëøàíûí 
Ñîïîò øÿùÿðèíäÿ êå÷èðèëÿí ôåñòèâàëäà àëàí ýÿíú ìöüÿííè Àçÿðáàéúàí 
åñòðàäà-ñèìôîíèê îðêåñòðèíèí áÿäèè ðÿùáÿðè âÿçèôÿñèíäÿ ÷àëûøûá âÿ îíóí 
òÿðêèáèíäÿ óçóí ìöääÿò Ôðàíñà, Áîëãàðûñòàí, Ïîëøà, Ôèíëàíäèéà, Êàíà-
äà, Èðàí âÿ äèýÿð þëêÿëÿðäÿ êîíñåðòëÿð âåðèá. Ìöüÿííè, åéíè çàìàíäà 
ýþçÿë ìàùíûëàðûí ìöÿëëèôè îëóá.  Îíóí  øàèð  Íÿáè Õÿçðèíèí ñþçëÿðèíÿ áÿñ-
òÿëÿäèéè «Àçÿðáàéúàí» ìàùíûñû õàëã òÿðÿôèíäÿí ñåâèëèá.

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
Ìöñëöì Ìàãîìàéåâ. «Øàù 

Èñìàéûë» îïåðàñûíäàí «Àñëàí 
øàùûí àðèéàñû»

Ìöñëöì Ìàãîìàéåâ 
Àñëàí øàù ðîëóíäà

31. MÜSLÜM MAQOMAYEV (NƏVƏ) VƏ MUĞAM OPERASI

Bu mövzunun öyrənilməsində
be yin həmləsi, müqayisə, müzakirə
kimi iş üsullarından istifadə olunur.

Şagirdlər Polad Bülbüloğlunun
bəstələdiyi və Müslüm Maqoma ye -
vin ifa etdiyi «Şən Azərbaycan»
mah  nı sı nın təranələri altında sinfə
daxil olurlar. Müəllim şagirdlərə bu
mah nı nın bəstəkarının Polad Bül -
bül oğlu, ifaçısının isə Xalq ar tisti
M.Ma qo ma yev olduğunu bil di rir və
onun şəklini lövhədən asır.

Müəllim məşhur müğənni M.Ma -
qomayevin həyat və yaradıcılıq yolu
haqqında məlumat verir. O, qeyd
edir ki, M.Maqomayev böyük bəs -
təkar Müslüm Maqomayevin nə və -
sidir. Nəvə M.Maqomayev estrada
mah nıları ilə bərabər, eyni zamanda
Av ropa bəstəkarlarının operaların -
dan da ariyalar oxumuşdur. Müəllim
bir faktı da diqqətə çatdırır ki, Müs -
lüm Maqomayev (nəvə) öz baba sı -
nın muğam operası «Şah İsma yıl»da
baş rolda da iştirak etmişdir.

1

1

2

M.Maqomayevin «Şah İsmayıl»
operasından «Aslan şahın ariyası»
din  lənilir. Tədqiqat sualı kimi «Müs     -
lüm Maqomayev (nəvə) hansı ope-
ralarda surətlər yaratmışdır?» – ve -
rilə bilər. Müəllim M.Ma qo ma ye vin
(nəvə) vokal səsinin bariton ad lan -
dırıl dı ğı nı şagirdlərin diqqə ti nə
çatdırır.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Mahnının melodiyasına ritm yaradır.
2. M.Maqomayevin oxuduğu mahnıların ad -

la rı nı söyləyir.

Müğənni M.Maqomayev haqqında fikir söy -
ləyir. 

Mahnını notla oxuyur.
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Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
Úöçåïïå Âåðäè. «Ðèãîëåòòî» îïåðàñûíäàí «Ùåðñîãóí àðèéàñû». 
Èôà åäèð Ìöñëöì Ìàãîìàéåâ

Ìöñëöì Ìàãîìàéåâèí ÿí ñåâäèéè îïåðà àðèéàëàðûíäàí áèðè èòàë éàí áÿñòÿ-
êàðû Úöçåïïå Âåðäèíèí «Ðèãîëåòòî» îïåðàñûíäàí «Ùåðñîãóí àðèéàñû»äûð.

Ïîëàä Áöëáöëîüëó. 
«Øÿí Àçÿðáàéúàí»

Áó ìàùíûíûí èëê èôà÷ûñû Ìöñëöì Ìàãîìàéåâäèð. 

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ
Ìóñèãèñè Ìöñëöì Ìàãîìàéåâèí, 

ñþçëÿðè Íÿáè Õÿçðèíèíäèð.

Û
Åé ÿçèç àíàì, Àçÿðáàéúàí,
Ñÿíÿ áàüëûéàì, Àçÿðáàéúàí.
Þìðöìöí ìÿíàñûñàí, Àçÿðáàéúàí,
Ãàðäàøëûã äöíéàñûñàí, Àçÿðáàéúàí,
Àíàìûí àíàñûñàí, Àçÿðáàéúàí.

ÛÛ
Åé àíà éóðäóì, Àçÿðáàéúàí,
×èíàðëû éóðäóì, Àçÿðáàéúàí.
Ñÿíñÿí àðçóì, çÿôÿðèì, Àçÿðáàéúàí,
×àüëàéàí ýóð Õÿçÿðèì, Àçÿðáàéúàí.
Ýöíÿøëè àë ñÿùÿðèì, Àçÿðáàéúàí,
Ýþçÿëëèêëÿð ìÿñêÿíèì, Àçÿðáàéúàí.

1.«Øàù Èñìàéûë» îïåðàñûíäà Ìöñëöì Ìàãîìàéåâ ùàíñû àðèéàíû 
èôà åäèá?
2. «Àçÿðáàéúàí» ìàùíûñûíû èëê äÿôÿ êèì èôà åòìèøäèð?
3. Ìöñëöì Ìàãîìàéåâèí «Àçÿðáàéúàí» ìàùíûñûíûí õàðàêòåðè 
íåúÿäèð?
4. Ìöñëöì Ìàãîìàéåâ (íÿâÿ) ùàããûíäà øèôàùè òÿãäèìàò ùàçûð-
ëàéûí.

Allegretto Yaradıcı tətbiqetmə
Müslüm Maqomayevin (nəvə) Nə -

bi Xəz ri nin sözlərinə yazdığı «Azər -
 bay can» mahnısı öyrədilir.

4

Tapшыrыq 1. Müslüm Maqomayev
(nə və) haqqında təqdimat hazır layın.

Tapшыrыq 2. «Azərbaycan» mahnı -
sı nın məzmununa uyğun şəkil çəkin.

Müslüm Maqomayev (nəvə) haqqında məlumat iki cür verilə bilər:
1. Müəllimin internetdən əldə etdiyi materiallar əsasında.
2. Şagirdlərin fərdi axtarışları nəticəsində əldə etdikləri materiallar əsasında.

4

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)

1. Nəbi Xəzrinin «Azərbaycan» şeirinə kim mahnı bəstələmişdir?
a) P.Bülbüloğlu b) M.Maqomayev c) E.Sabitoğlu

2. Müğənni M.Maqomayevin bəstəkar babasının adı nədir? 

a) Ü.Hacıbəyli b) A.Zeynallı c) M.Maqomayev

M.Maqomayevin repertuarından P.Bülbüloğlunun «Şən Azərbaycan» mahnısı əv vəl cə
dinlənilir və sonra notla ifa olunur. Bundan sonra şagirdlər M.Maqomayevin ifa sın da
C.Verdinin «Riqoletto» operasından «Hersoqun ariyası»nı dinləyirlər. Aparılan fikir
mübadiləsindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, M.Maqomayev təkcə Avropa operalarından
deyil, həm də milli Azərbaycan operalarından ariyaları yüksək səviyyədə ifa edirdi.

3

3
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayəndə lə ri
haqqında biliklərini nümayiş etdirir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.

64

25-úè MÞVZU

ØÞÂÊßÒ ßËßÊÁßÐÎÂÀ Âß 
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÌÓÜÀÌÛ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Õàëã àðòèñòè 
Øþâêÿò  ßëÿêáÿðîâà 1922-úè èëäÿ Áàêû øÿùÿðèíäÿ 
àíàäàí îëóá. Îíóí àíàñû ãàäûíëàðäàí èáàðÿò îð-
êåñòðäÿ òàð ÷àëûðäû âÿ ãûçûíû òåç-òåç ìÿøãëÿðèíÿ 
àïàðûðäû. Àòàñû õàëã ìóñèãèìèçè, ìó üàì âÿ àøûã 
ìóñèãèñèíè ñåâÿí áèð àäàì èäè. Øþâêÿò ßëÿêáÿ-
ðîâàäà êè÷èê éàøëàðûíäàí ìóñèãèéÿ áþéöê ìàðàã 
éàðàíìûøäû. Áó ìàðàã 12 éàøûíäà îíó ìóñèãè 
ìÿêòÿáèíèí êàìàí÷à ñèíôèíÿ ýÿòèðìèøäè. Òåçëèêëÿ 
îíëàðûí åâèíäÿ òàð, êàìàí÷à âÿ ãàðäàøûíûí èôà-
ñûíäà çÿðá àëÿòèíäÿí èáàðÿò õàëã ö÷ëöéö éàðàíûð. 
Ýÿëÿúÿéèí áþéöê ìöüÿííèñè, åéíè çàìàíäà éåðè 
ýÿëäèêúÿ ìàùíûëàð âÿ ìóüàìëàðäàí ïàð÷àëàð äà 
îõóéóðäó.  1937-úè èëäÿ Ðåñïóáëèêà Ùÿìêàðëàð 

Èòòèôàãûíûí êå÷èðòäèéè ìöñàáèãÿäÿ Øþâêÿò ßëÿêáÿðîâà ãàëèá ýÿëèð. Éåêóí 
êîíñåðò  Îïåðà âÿ Áàëåò Òåàòðûíûí ñÿù íÿ ñèí äÿ êå÷èðèëèð âÿ ýÿíú ìöüÿí-
íè  «Ãàðàáàü øèêÿñòÿñè» çÿðáè-ìó üà ìû íû èôà åäèð. Êîíñåðòäÿ èøòèðàê åäÿí 
Öçåéèð Ùàúûáÿéëè îíó Ì.Ìàãîìàéåâ àäûíà Ôèëàðìîíèéàíûí ñîëèñòè òÿéèí 
åäèð. Ñîíðàäàí î ùÿì äÿ Àçÿðáàéúàí Êîíñåðò Áèðëèéèíèí ñîëèñòè îëóð. 
1959-úó èëäÿ èñÿ Õàëã àðòèñòè êèìè ôÿõðè àäà ëàéèã ýþðöëöð.

Øþâêÿò ßëÿêáÿðîâà õàëã ìàùíûëàðû, ìóüàìëàð èëÿ áÿðàáÿð, Ñÿèä Ðöñòÿ-
ìîâóí, Àüàáàúû Ðçàéåâàíûí, Øÿôèãÿ Àõóíäîâàíûí, Çàêèð Áàüûðîâóí, Ïî-
ëàä Áöëáöëîüëóíóí, Åìèí Ñàáèòîüëóíóí, Òîôèã Ãóëèéåâèí, Úàùàíýèð Úà-
ùàíýèðîâóí, Îãòàé Ðÿúÿáîâóí ìàùíûëàðûíû äà áþéöê  ìÿùàðÿòëÿ èôà åäèð. 

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
«Ãàðàáàü øèêÿñòÿñè». Èôà åäèð Øþâêÿò ßëÿêáÿðîâà

«Ýþðöø», «Áÿõòèéàð», «Îíó áàüûøëàìàã îëàðìû» ôèëìëÿðèíÿ Òîôèã Ãó-
ëèéåâèí éàçäûüû ìàùíûëàð Øþâêÿò õàíûìûí èôàñûíäà õàëãûìûçûí äèëèíèí ÿç-
áÿðè îëìóøäóð. Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíèí «Î îëìàñûí, áó îëñóí» ôèëìèíäÿ Ñÿ-
íÿì ðîëóíóí ìóñèãè ïàðòèéàëàðûíû ìÿùç Øþâêÿò ßëÿêáÿðîâà èôà åòìèøäèð.

Ìöüÿííèíèí áÿñòÿêàð Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâóí «Ôöçóëè» êàíòàòàñûíûí 
ÛÛ ùèññÿñèíäÿ îõóäóüó «Ìÿíè úàíäàí óñàíäûðäû» ðîìàíñ õàðàêòåðëè ìó-
ñèãè ïàð÷àñû õàëãûí öðÿéèíÿ éîë òàïìûøäûð. 

32. ŞÖVKƏT ƏLƏKBƏROVA VƏ AZƏRBAYCAN MUĞAMI

Bu mövzunun öyrənilməsində
be yin həmləsi, müqayisə, müzakirə
kimi iş üsullarından istifadə olunur.

Şagirdlər E.Sabitoğlunun «Şirin
dil» mahnısının təranələri al tın da
sin fə daxil olurlar. Müəllim bu mah -
nı nın müəllifinin adını söyləyir və
onu ifa edən Ş.Ələkbərovanın şək -
lini lövhədən asır.

Müəllim Xalq artisti, məşhur mü -
ğənni və xanəndə Ş.Ələkbərovanın
həyat və yaradıcılıq yolu haqqında
mə lumat verir. Bəstəkar, xalq mah -
nı larının, muğamların mahir ifaçısı
olan Ş.Ələkbərovanın, eyni zaman -
da bəs təkarlarımızın ciddi musiqi
janr  la rında yazdığı əsərlərinin də
ifaçısı olduğu qeyd olunur və bunu
misal ola raq C.Cahangirovun «Fü -
zu li» kan tatasının II hissəsində solo
oxu du ğu şagirdlərin yadına salınır.

Tədqiqat sualı kimi «Uşaqlar,
Şöv kət Ələkbərova muğam, xalq və
bəs təkar mahnıları oxuyubsa, onun
sə nətini necə adlandırmaq olar?» –
ve rilə bilər.

Şagirdlər 3 qrupa bölünür. Müz a -
ki rələrdən sonra bir qrup onu – xa -
nən də, digəri – müğənni, daha baş -
qaları isə xanəndə – müğənni adlan -
dırırlar. 

1

2

1

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Dinlənilmiş mahnılara ritm tutur.
2. Şövkət Ələkbərovanın ifa etdiyi mahnılara

şəkil çəkir.

Şövkət Ələkbərova haqqında fikir söyləyir. 
Şövkət Ələkbərovanın repertuarından mahnı -

lar oxuyur.

1
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ØÈÐÈÍ ÄÈË
Ìóñèãèñè Åìèí Ñàáèòîüëóíóí, 
ñþçëÿðè Êÿðêöê áàéàòûëàðû.

     Û
Øèðèí äèë, øèðèí äèë,
Àë áàüðûìû, øèðèí äèë.
Íÿ äåéèðñÿ, éàä äåñèí, 
Þç äèëèìäè øèðèí äèë.
Øèðèí äèë, øèðèí äèë,
Àíà äèëè, øèðèí äèë.
Ùÿì òÿáèáäè, ùÿì ìÿëùÿì
Øèðèí ñþùáÿò, øèðèí äèë.

Íÿãÿðàò:

Øèðèí äöøÿð,
Çöëô öçÿ øèðèí äöøÿð.
Ôÿðùàä ãàéà ÷àïàíäà,
Éàäûíà Øèðèí äöøÿð.

Åìèí Ñàáèòîüëóíóí «Øèðèí äèë» ìàùíûñû Øþâêÿò ßëÿêáÿðîâàíûí ðåïåð-
òóàðûíäà õöñóñè éåð òóòóðäó. Ìàùíûíûí ñþçëÿðè Êÿðêöê áàéàòûëàðûíäàí 
ýþòöðöëöá.

1. Øþâêÿò ßëÿêáÿðîâà ùàíñû ìóüàìëàðû îõóìóøäóð?

2. Øþâêÿò ßëÿêáÿðîâà ùàíñû ôèëìëÿðäÿ ìàùíû èôà åòìèøäèð?

3. Øþâêÿò ßëÿêáÿðîâà ùàããûíäà øèôàùè òÿãäèìàò ùàçûðëàéûí.

Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâ. 
«Ôöçóëè» êàíòàòàñûíûí ÛÛ ùèññÿñèíäÿí áèð ïàð÷à

Ìóñèãè äèíëÿéÿê âÿ ìåëîäèéàíûí 
áèð ïàð÷àñûíû íîòëà èôà åäÿê

Yaradıcı tətbiqetmə
Bəstəkar Emin Sabitoğlunun Kər-

 kük bayatılarına yazdığı «Şirin dil»
mahnısı öyrədilir.

3

Tapшыrыq 1. Ş.Ələkbərova haqqın -
da şifahi təqdimat hazırlayın.

Tapшыrыq 2. «Şirin dil» mahnısının
məzmununa uyğun şəkil çəkin.

Emin Sabitoğlu haqqında məlumat iki cür verilə bilər:
1. Müəllimin internetdən topladığı materiallar əsasında.
2. Şagirdlərin fərdi olaraq tapdıqları materiallar əsasında.

4

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)

1. «Füzuli» kantatasının II hissəsində solo oxuyan ifaçı kimdir?
a) S.Qədimova b) R.Muradova c) Ş.Ələkbərova

2. E.Sabitoğlunun «Şirin dil» mahnısının sözləri hansı xalqa məxsusdur?
a) Azərbaycan bayatıları b) Kərkük bayatıları c) İran bayatıları

«Qarabağ şikəstəsi» zərbi-muğamından sonra isə «Füzuli» kantatasının II hissəsindən
bir parça dinlənilir və notla oxunulur. Aparılan fikir mübadiləsindən sonra şagirdlər belə
bir nəticəyə gəlir ki, Şövkət Ələkbərova həm xanəndə, həm də müğənni olmuşdur.
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MЯQSЯD: 1. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayəndə lə ri
haqqında biliklərini nümayiş etdirir.

2. Mahnını birsəsli (solo) və xor tərkibində (ikisəsli) oxuyur.
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26-úû MÞVZU
ÁßÙÐÀÌ ÌÀÍÑÓÐÎÂ 
Âß ÌÓÜÀÌ ÎÏÅÐÀÑÛ

Ìÿøùóð òàðçÿí Áÿùðàì Ìàíñóðîâ Áàêû øÿùÿ-
ðèíäÿ 1911-úè èëäÿ àíàäàí îëìóøäóð. Ãÿäèì È÷ÿ-
ðèøÿùÿðäÿ éàøàéàí Ìàíñóðîâëàðûí åâè ñàíêè áèð 
ìóüàì îúàüû èäè. Áó åâäÿ Áÿùðàì Ìàíñóðîâóí 
ìóñèãèøöíàñ áàáàñû Ìÿøÿäè Ìÿëèê áÿéèí òÿøêèëàò-
÷ûëûüû èëÿ ìóñèãè ýåúÿëÿðè òÿøêèë îëóíóð âÿ äîüìà 
Àçÿðáàé úàíûìûçûí ùÿð éåðèíäÿí ìóüàì áèëèúèëÿ-
ðè, õàíÿíäÿëÿð, ìóñèãè÷èëÿð áó ìÿúëèñÿ òîïëàøûð-
äûëàð. Ñåéèä ßçèì Øèðâàíè, Õóðøèäáàíó Íàòÿâàí, 
ßáäöððÿùèì áÿé Ùàãâåðäèéåâ êèìè øÿõñèééÿòëÿð äÿ 
áó ìÿúëèñëÿðèí ãîíàüû îëìóøäóëàð. Áàëàúà Áÿùðà-
ìûí éàøàäûüû áó åâäÿ úöðáÿúöð õàëã ÷àëüû àëÿòëÿðè 
âàð èäè. Áþéöêëÿð åâäÿ îëìàéàíäà î, òàðëàðäàí 
áèðèíè ýþòöðöá êþêäÿí ñàëàíà êèìè ÷àëûðäû. 

Áåëÿëèêëÿ, Áÿùðàìû àðòûã 19 éàøûíäà Ìöñëöì Ìàãîìàéåâ èëê íîòëó õàëã 
÷àëüû àëÿòëÿðè îðêåñòðèíÿ, ñîíðàäàí Îïåðà âÿ Áàëåò Òåàòðûíà ñîëèñò-òàðçÿí 
êèìè äÿâÿò åäèð. Áÿùðàì îïåðàäà Ùöñåéíãóëó Ñàðàáñêè, Éàâÿð Êÿëÿíòÿð-
ëè, Ùöñåéíàüà Ùàúûáàáàáÿéîâ, ßëþâñÿò Ñàäûãîâ, Ùÿãèãÿò Ðçàéåâà êèìè 
ìöüÿííè-õàíÿíäÿëÿðëÿ áèðýÿ èøëÿéèð. Áÿùðàì Ìàíñóðîâ Ðöáàáÿ Ìóðàäî-
âà, Ñàðà Ãÿäèìîâà, ßáöëôÿò ßëèéåâ, Çåéíÿá Õàíëàðîâà âÿ äèýÿð ñÿíÿòêàð-
ëàðëà äà ÷èéèí-÷èéèíÿ ÷àëûøìûøäûð. 1978–1983-úö èëëÿðäÿ îíóí èôàñûíäà 
áöòöí Àçÿðáàéúàí ìóüàìëàðû ÓÍÅÑÚÎ õÿòòè èëÿ âàëëàðà âÿ ÚÄ-ëÿðÿ éàçû-
ëàðàã áöòöí äöíéàéà éàéûëìûøäûð. Äöíéà Áåéíÿëõàëã Ìóüàì Ñèìïîçèóì-
ëàðûíäà Àçÿðáàéúàíû ìÿùç Áÿùðàì Ìàíñóðîâ òÿìñèë åòìèøäèð. Î, 1978-úè 
èëäÿ Õàëã àðòèñòè êèìè ôÿõðè àäà ëàéèã ýþðöëìöøäöð. 

«Ðàñò» ìóüàìûíäàí «Ùöñåéíè» ðÿíýè. 
Èôà åäèð Áÿùðàì Ìàíñóðîâ

Áó ìóñèãè ïàð÷àñûíû Áÿùðàì Ìàíñóðîâóí îüëó áÿñòÿêàð Åëäàð Ìàíñó-
ðîâ íîòà êþ÷öðìöøäöð.

Ìàùíûíû äèíëÿéÿðÿê âÿ íîòëà îõóéàã

33. BƏHRAM MANSUROV VƏ MUĞAM OPERASI

Mövzunun öyrənilməsində beyin
həmləsi, müqayisə, müzakirə kimi
üsul lardan istifadə olunur.

Şagirdlər «Heyratı» zərbi-mu ğa -
mı nın təranələri altında sinfə daxil
olurlar. Müəllim bu zərbi-muğamın
adını şagirdlərin yadına salır və
qeyd edir ki, Ü.Hacıbəyli «Leyli və
Məcnun» operasında sərkərdə «No -
fə lin ariyası» üçün bu musiqi nü mu -
nəsindən istifadə etmişdir.

Müəllim Xalq artisti, məşhur tar -
zən Bəhram Mansurovun həyat və
ya radıcılıq yolu ilə əlaqədar mə lu -
mat verir. Şagirdlərə məlum olur ki,
B.Mansurovun ailəsinin kökü də
mu siqiçilərlə bağlı olmuş və onun ba -
basının İçərişəhərdəki evlərində mün -
 təzəm olaraq muğam gecələri ke -
çirilmişdir. Eyni zamanda müəl lim
muğamlarımızın qorunmasında B.Man -
surovun rolundan, onun bu sahədə
gör düyü işlərdən şa gird lə rə məlu -
mat verir.

1

1

B.Mansurovun ifasında «Bayatı-
Şiraz» muğamından bir parça səs lənilir.

Tədqiqat sualı kimi «Bəhram Man-
su rovun ifasında «Bayatı-Şi raz» mu -
ğa  mı hansı keyfiyyətlərinə görə fərq -
lənir?» – verilə bilər.

Bundan sonra «Rast» muğamın -
dan «Hüseyni» rəngi əvvəlcə din lə -
ni lir, sonra isə şagirdlər rəqs xarak -
ter li bu rəngi notla oxuyurlar.

2

ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯЛИМ

1. Tar musiqi alətini tanıyır. 
2. Melodiyaya ritm tutur.

B.Mansurov haqqında fikir söyləyir.
Melodiyanı notla ifa edir.

4
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Áó ìàùíûíû áÿñòÿêàð Ñÿèä Ðöñòÿìîâ Áÿùðàì Ìàíñóðîâóí èôàñûíäà 
íîòà êþ÷öðìöøäöð. 

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
«Áàéàòû-Øèðàç» ìóüàìûíäàí áèð ïàð÷à. Èôà åäèð Áÿùðàì Ìàíñóðîâ

Ìóñèãè äèíëÿéÿê   
Öçåéèð Ùàúûáÿéëè. «Ëåéëè âÿ Ìÿúíóí» îïåðàñûíäàí «Åë÷èëèê» ñÿùíÿñè. 
Áÿùðàì Ìàíñóðîâóí ìöøàéèÿòè èëÿ 

ÝßËÄÈÌ 
(Àçÿðáàéúàí õàëã ìàùíûñû)

Ìàùíûíû íîòëà âÿ ñþçëÿðè èëÿ îõóéàã

1. Áÿùðàì Ìàíñóðîâ êèìèí íÿâÿñè èäè?

2. Ìÿøÿäè Ìÿëèê áÿéèí åâèíäÿ êå÷èðèëÿí Áàêû ìóüàì ìÿúëèñëÿ-
ðèíäÿ ùàíñû ìÿøùóð øÿõñèééÿòëÿð èøòèðàê åäèðäè?

3.   Áÿùðàì Ìàíñóðîâó Îïåðà âÿ Áàëåò Òåàòðûíà êèì äÿâÿò 
åòìèøäè?

4. Òàð ìóñèãè àëÿòè ùàããûíäà øèôàùè òÿãäèìàò ùàçûðëàéûí.

Yaradıcı tətbiqetmə
«Gəldim» Azərbaycan xalq mah -

nı sı şagirdlərə öyrədilir. Mahnının
və tənpərvərlik mövzusunda olduğu
aydınlaşdırılır.

3

Tapшыrыq 1. Tarzən B.Mansurov
haq qında şifahi təqdimat hazırlayın.

Tapшыrыq 2. «Gəldim» Azərbaycan
xalq mahnısının məzmununa uyğun
şəkil çəkin.

Mövzu ilə bağlı məlumat iki cür verilə bilər:
1. Müəllimin internetdən əldə etdiyi məlumatlar əsasında.
2. Şagirdlər fərdi şəkildə.

2

5

MÖVZU ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

(Düzgün cavabın qarşısında (+) işarəsi qoyun)

1. B.Mansurov hansı musiqi alətində ifa etmişdir?
a) kamança b) tar c) balaban 

2. Bəstəkar Eldar Mansurov kimin oğludur?

a) T.Quliyevin b) B.Mansurovun c) F.Əmirovun

İkinci dinlənilən musiqi «Leyli və Məcnun» operasından «Elçilik səhnəsi» Bəhram
Man surovun müşayiətində səsləndirilir. 

Aparılan fikir mübadiləsindən məlum olur ki, muğam operalarında tar musiqi aləti so -
lo-muğam oxuyanlara müşayiətçi kimi iştirak edir.



34. КИЧИК SUMMATИV QИYMЯTLЯNDИRMЯ



МUSИQИ РЕПЕРТУАРЫ
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ДАРЧЫНЫ
(Azярбайъан халг рягси)

Ìîäåðàòî
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Ц.ЩАЪЫБЯЙЛИ. «О ОЛМАСЫН, БУ ОЛСУН» ОПЕРЕТТАСЫНДАН
«МЯШЯДИ ИБАД ВЯ РЦСТЯМ БЯЙИН ДУЕТИ»
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ЪЯНЭИ
(Azярбайъан щярби халг рягси)
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Ц.ЩАЪЫБЯЙЛИ. «КОРОЬЛУ» ОПЕРАСЫНДАН
КОРОЬЛУНУН АРИЙАСЫ

Ìîäåðàòî
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Ц.ЩАЪЫБЯЙЛИ. «ЛЕЙЛИ ВЯ МЯЪНУН» ОПЕРАСЫНДАН
НОФЯЛИН АРИЙАСЫ

Ìîäåðàòî
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И.ШТРАУС. «ВЙАНА MЕШЯСИНИН НАЬЫЛЫ» ВАЛСЫ



74

«ГАЙТАЬЫ» АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГ РЯГСИ
(Фортепиано цчцн ишляйян Тофиг Гулийевдир)
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Г.ГАРАЙЕВ. «ЙЕДДИ ЭЮЗЯЛ»
БАЛЕТИНДЯН «СЛАВЙАН ЭЮЗЯЛИ»
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Г.ГАРАЙЕВ. «ЙЕДДИ ЭЮЗЯЛ» БАЛЕТИНДЯН «ЭЮЗЯЛЛЯР ЭЮЗЯЛИ»

Àíäàíòå
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Ъ.ЪАЩАНЭИРОВ. СКРИПКА ВЯ СИМФОНИК ОРКЕСТР ЦЧЦН
КОНСЕРТИН ЫЫЫ ЩИССЯСИ
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БУ ЭЦН АЙЫН ЦЧЦДЦР 
(Azярбайъан халг мащнысы)

Allegretto
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А.МЯЛИКОВ. «МЯЩЯББЯТ ЯФСАНЯСИ» БАЛЕТИНДЯН
ХАЛГ СЯЩНЯСИ
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С.ЩАЪЫБЯЙОВ. «КАРВАН» СИМФОНИК
ЛЮВЩЯСИНДЯН БИР ПАРЧА
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С.ЩАЪЫБЯЙОВ. 
«ЭЦЛШЯН» БАЛЕТИНДЯН «ЙАЛЛЫ»



84

С.ЩАЪЫБЯЙОВ. 
«ЭЦЛШЯН» БАЛЕТИНДЯН «ПАМБЫГ ЙЫЬЫМЫ»

Allegretto
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В.МУСТАФАЗАДЯ. 
«МАРТ» ФОРТЕПИАНО ПЙЕСИ

Ìîäåðàòî
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Ъ.ЭЕРШВИН. 
БЛЙУЗ ТОНЛАРЫНДА РАПСОДИЙА



87

Ц.ЩАЪЫБЯЙЛИ. «ЛЕЙЛИ ВЯ МЯЪНУН» ОПЕРАСЫНДАН
«ЛЕЙЛИ ВЯ ИБН САЛАМЫН ДУЕТИ»

ÈÁÍ-ÑÀËÀÌ
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МЯН АШИГ
(Azярбайъан халг мащнысы)
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Ц.ЩАЪЫБЯЙЛИ. «КОРОЬЛУ» ОПЕРАСЫНДАН
«КОРОЬЛУНУН АРИЙАСЫ»
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Ц.ЩАЪЫБЯЙЛИ. «КОРОЬЛУ» ОПЕРАСЫНДАН «АШЫГ» МАЩНЫСЫ
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ЕВЛЯРИ ВАР ХАНА-ХАНА
(Azярбайъан халг мащнысы)

Ц.ЩАЪЫБЯЙЛИ. «ЛЕЙЛИ ВЯ МЯЪНУН»
ОПЕРАСЫНДАН  УВЕРТЦРА
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Ц.ЩАЪЫБЯЙЛИ. «ЛЕЙЛИ ВЯ МЯЪНУН» ОПЕРАСЫНДАН
«ГЫЗЛАР ХОРУ»



93

НИЙАЗИ. «РАСТ» СИМФОНИК МУЬАМЫНЫН ЭИРИШИ
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«ГАРАБАЬ  ШИКЯСТЯСИ»
(Azярбайъан зярби-муьамы)
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П.И.ЧАЙКОВСКИ.
4№-ЛИ СИМФОНИЙАНЫН ФИНАЛЫ
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