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Dərslik komplekti haqqında

Hörmətli müəllimlər!

Azәrbaycan tarixi fәnnini tәdris edәn müәllimin işindә әsas sәnәd Azәrbaycan 
Respublikasının ümumtәhsil mәktәblәri üçün hazırlanmış Azәrbaycan tarixi fәnn 
proqramı, yәni kurikulumudur. Sizә tәqdim olunmuş 9-cu sinif üçün Azәrbaycan tarixi 
dәrsliyi, elәcә dә metodik vәsait hazırlanarkәn standartlar nәzәrә alınmışdır. Dәrslik-
dәki materiallar şagirdlәrin yaş xüsusiyyәtlәrinә uyğunlaşdırılmış, eyni zamanda 
tarixi keçmişin müasir dövrlә әlaqәlәndirilmәsi, tәdris materiallarının aktuallığı, 
şagirdlәrin marağına cavab vermәsi üçün sәy göstәrilmişdir. Tarixin öyrәnilmәsinin 
hәyatla әlaqәlәndirilmәsi әsaslı surәtdә nәzәrә alınmış, bu mәq sәdlә müxtәlif sual 
vә tapşırıqlar verilmişdir. Hәmçinin fәal-interaktiv tәlim mü hiti yaratmaq üçün 
müxtәlif mәnbәlәr, materiallar, şәkil vә illüstrasiyalar, xәritә vә sxemlәrdәn geniş 
istifadә edilmişdir. Şagirdin müstәqil olaraq müәyyәn bilik vә bacarıqlara yiyәlәn-
mәsi üçün dәrslikdә bütün amillәr nәzәrә alınmışdır. Hazırlanmış dәrslik: 

• Tәlim marağını güclәndirir, şagirdlәri axtarışlara, yeni mәlumatlar әldә et   mә-
yә sövq edir;

• Mәntiqi vә yaradıcı tәfәkkürü inkişaf etdirir; 
• Tәtbiqi xarakter daşımaqla zәruri hәyati bacarıqların formalaşmasına zәmin 

yaradır;
• Fәndaxili vә fәnlәrarası inteqrasiya  imkanlarını genişlәndirir;
• Fәal tәlim şәraitinin yaradılmasını tәlәb edir;
• Şagirdlәrin fәrqli idraki imkanlarının nәzәrә alınmasına şәrait yaradır.

Metodik vәsaitdә müasir metodik tәlәblәr nәzәrә alınmış, dәrsliklә işin sәmәrәli 
qurulması üçün müәyyәn tövsiyәlәr tәqdim olunmuşdur. Bütün mövzuların tәdrisi 
üçün sual vә tapşırıqların hansı mәqsәdlә vә necә reallaşdırılacağı ilә bağlı 
yetәrincә mәlumat verilmişdir. Vәsaitdә tarixi hadisәlәrin әlaqәlәri, qanunauyğun-
luğu, mahiyyәti vә әhәmiyyәti öz әksini tapmışdır. 

Dәrslik komplektindә yaş xüsusiyyәtlәri ilә yanaşı, inklüzivliyi tәmin etmәk üçün 
şagirdlәrin bilik vә bacarıqlarının formalaşdırılması mәqsәdilә verilmiş tapşırıqlar 
müxtәlif sәviyyәlәrә uyğun seçilmәlidir. Öz üzәrindә çalışan, peşәkarlığını inkişaf 
etdirәn hәr bir müәllim tәlimdә bәrabәr imkanlar prinsipini nәzәrә alaraq tapşırıqları 
sәviyyәlәrә uyğun qruplaşdırmaqda çәtinlik çәkmәyәcәkdir. Dәrslikdә xüsusi iste-
dadlı şagirdlәrin potensial imkanları nәzәrә alınmış, onların inkişafının sәmәrәli 
şәkildә istiqamәtlәndirilmәsinә şәrait yaradılmışdır. Müxtәlif tipli tapşırıqlar mәntiqi, 
tәnqidi vә yaradıcı tәfәkkürü inkişaf etdirmәklә yanaşı, fәaliyyәtin bütün növlәrinә 
uyğunlaşdırılmışdır. 

Tarix dәrslәrindә mühakimә nәzәri nәticәlәri açıb göstәrmәyә xidmәt edir vә 
şagirdlәrdә tarixi tәfәkkürü formalaşdırır. Bu işin hәyata keçirilmәsi yollarını metodik 
vәsaitdәn istifadә etmәklә müәyyәnlәşdirә bilәrsiniz. Metodik vәsait sizә öz işinizi 
qurmağa – dәrsi planlaşdırmağa, qiymәtlәndirmә vasitәlәrinin hazırlanmasına kö  mәk-
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lik göstәrәcәkdir. Burada hәr bir mövzunun tәdrisi ilә bağlı tövsiyәlәr öz әksini tapır 
ki, onlar tәrәfimizdәn sizә istiqamәt vermәk üçün tәrtib olunmuşdur. Verilmiş 
standartların tәlәblәrini aşmamaq şәrtilә öz sinfinizin, mәktәbinizin, regionunuzun 
imkan vә şәraitinә müvafiq strategiyanızı müәyyәnlәşdirә bilәrsiniz. Ümidvarıq ki, 
hazırladığımız dәrslik vә metodik vәsait bu işdә sizә düzgün istiqamәt verәcәkdir.

Dәrslikdә Azәrbaycan tarixi fәnn kurikulumunun mәzmununa daxil olan bütün 
mәzmun standartları 54 mövzunun әhatә olunduğu 2 bölmə üzrə reallaşdırılmışdır. 
Kurikulum islahatına uyğun olaraq dәrsliyin xronoloji çәrçivәsi müasir dövrәdәk olan 
proseslәri әhatә etmişdir. Dәrslikdәki hәr bir mövzu aşağıdakı kimi qruplaşdırılmışdır:

I. Motivasiyayönümlü suallar
II. Yeni biliklәr (mәtn)
III. Abzaslar arasında sual vә tapşırıqlar
IV. Mәnbәlәr, mәlumatlar
V. Xәritә, sxem, cәdvәl
VI. Şәkillәr
VII. Mәtn sualları (araşdırma sualları) vә tapşırıqlar

8

Hərbi işğal rejimi. 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsinin bağlanması ilə Və  tə-
ni miz iki yerə bölündü. Müstəqil dövlətçiliyimizin davamı olan xanlıqlar ləğv edi lə-
rək çar Rusiyasının əyalətlərinə çevrildi. 

Siz müstəmləkə əsarətində olan ölkə ilə müstəmləkəçi imperiya arasındakı fərqi 
bilirsiniz. Bəs bu ölkələr arasında münasibətlər necə qurulurdu? Müstəmləkəçi dövlət 
inzibati idarə sistemi yaradarkən hansı prinsipləri əsas götürürdü? Müstəmləkələr necə 
idarə edilirdi?

Komendant, köçürmə siyasəti, “Erməni vilayəti”, alman məskənləriH

I bölmə. Azərbaycan yeni dövrdə
I fəsil. Azərbaycan XIX əsrin 30 – 50-ci illərində

1. Müstəmləkə rejiminin yaranması

Şimali Azərbaycan XIX əsrin ilk onilliklərində

9

Ölkəmiz çar Rusiyası üçün mühüm geosiyasi1 əhəmiyyət daşıyırdı. Ona görə də 
Rusiya zəbt etdiyi Şimali Azərbaycanda çox ağır hərbi-inzibati idarəçilik sistemi ya-
ratdı. Bütün Qafqazı rus çarının təyin etdiyi baş hakim idarə edirdi. Xanlıq və sultan-
lıqların yerində yaradılmış əya lət, dairə və distansiyalara (məntəqələrə) isə komen-
dantlar başçılıq edir dilər. Qafqazın baş hakiminin rus zabitləri içərisindən təyin etdiyi 
komendantlar çox geniş səlahiyyətlərə malik idilər. Onlar bütün gəlir mənbələrinə, 
təsərrüfat sahə lərinə və vergilərin yığılmasına nəzarət edirdilər. Mahal naibi və ya 
kəndxuda təyin etmək də onların vəzifəsi idi.

Məhkəmə səlahiyyətləri də komendantların əlinə keçmişdi. Onlar vəzifələrindən 
istifadə edərək özbaşınalıqlara yol verir, hətta Rusiya imperiyasının qanunlarından 
kənara çıxırdılar. Komendantların rəsmən ölüm hökmü vermək hüququ yox idi, la-
kin onlar azərbaycanlıları 
məhkəməsiz öldürməkdən 
çəkinmirdilər. 

Çar hökuməti xanlıqlar 
döv ründə geniş hüquq və im-
tiyazlara malik olan ali müsəl-
man təbəqəsinin (bəy, ağa və 
ruhanilər) torpaq hü ququna 
və imtiyazlarına ağır zərbə vurdu. Onlar milli və dini ayrı-seçkiliyə məruz qaldılar. 
Feo dalların bəzi nüma yən də ləri, ən yaxşı halda, ko men  dantlara xidmət etmək – 
ver gi ləri vaxtlı-vaxtında toplamaq şərtilə kəndxuda və mahal naibi vəzifələrini daşı-
ya bilərdilər. Komendantlar hökumətə sədaqətlə xidmət edən bu şəxslərə tiyul tor-
paqları bağışlayırdılar. Rusiyaya düşmən olan bəy və ağaların torpaqlarını isə mü-
sadirə edirdilər. 

Rusiyanın müsəlman əyalətlərində həyata keçirdiyi vergi siyasəti xalqımızın soyu-
lub talan edilməsinə yönəlmişdi. Əyalətlərin açıq şəkildə qarət olunmasında əsas rol 
komendanta məxsus olsa da, digər məmurlar özbaşınalıq və qanunsuzluq etməkdə 
ondan geri qalmırdılar. Kəndli, sənətkar və tacirlərin üzərinə qoyulan vergilərin miq-
darı əvvəlki dövrlərdən qat-qat çox idi. Əhali getdikcə müflisləşirdi. 

Toplanılan vergilər komendantlar tərəfindən acgözlüklə mənimsənilir, xəzinəyə 
cüzi miqdarda göndərilirdi. Bu cür hallar mərkəzi hakimiyyətin nəzərindən yayın-
madı. 1829 – 1830-cu illərdə Cənubi Qafqazda yoxlamalar aparmaq üçün göndəril-

1 geosiyasət – dövlət siyasətinin coğrafi amillərə əsasən müəyyənləşdirilməsi

Əyalət, dairə və 
distansiya (məntəqə)

Mahal

Kənd

Komendant

Naib

Kəndxuda

İNZİBATİ VAHİD İDARƏ EDİRDİ

Komendantlara belə geniş 
səlahiyyətlər verilməsinin 
səbəbləri nə idi? Fikrinizi 
əsaslandırın.

Əvvəlki siniflərdən qazandığınız bilik və əlavə məlumatlar əsasında Azərbaycanın çar Rusi-
yası üçün geosiyasi əhəmiyyətini dəyərləndirin.
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9-cu sinfin sonunda şagird:
• tarixi inkişafı zaman baxımından qiymәtlәndirir vә xronoloji cәdvәllәr hazır-

layır;
• yazılı mәnbәlәrdәki fәrqli yanaşmaları müqayisә edir, tәqdimatlar hazırlayır;
• Azәrbaycanda insanların hәyat tәrzindә baş vermiş dәyişikliklәri dövr vә 

sivilizasiyalarla әlaqәlәndirir;
• Azәrbaycanın ictimai-iqtisadi, siyasi inkişafı ilә onun coğrafi mövqeyi vә 

tәbii şәraiti arasındakı әlaqәlәri dәyәrlәndirir;
• müstәmlәkә rejimi vә müstәqillik şәraitindә Azәrbaycanın daxili vә xarici 

siyasәtini dәyәrlәndirir;
• dövlәtçiliyin möhkәmlәndirilmәsi vә inkişafında tarixi şәxsiyyәtlәrin rolunu 

dövr baxımından dәyәrlәndirir;
• Azәrbaycan vә dünya mәdәniyyәtlәrini xarakterik әlamәtlәrinә görә müqa-

yisә edir, tәqdimatlar hazırlayır.

1. TARİXİ ZAMAN

Şagird:
1.1. Xronologiya ilә bağlı tarixi anlayışları mәnimsәdiyini nümayiş etdirir.
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәn-

dirir.
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.

1.2. Mәnbәlәr üzәrindә tәdqiqat bacarıqları nümayiş etdirir.
1.2.1. Eyni hadisәyә aid yazılı mәnbәlәrdәki fәrqli yanaşmaları müqayisә edir. 
1.2.2. Müxtәlif  mәnbәlәr  әsasında tәqdimatlar hazırlayır.  

1.3. İnsanların hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri sivilizasiyalarla әlaqәlәndirir.
1.3.1. Azәrbaycan әrazisindә yaşamış insanların hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri 

dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.

9-cu sinif

9-cu sinif Azərbaycan tarixi fənni üzrə məzmun standartları

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt standartlar
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2. TARİXİ MƏKAN

Şagird:
2.1. Azәrbaycan әrazisinin tәbii-coğrafi şәraitini tarixi hadisә, proses vә 

tәzahürlәrlә әlaqәlәndirir.
2.1.1. Azәrbaycanın  coğrafi mövqeyi vә tәbii amillәri ilә müxtәlif  tәsәrrüfat 

sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin inkişafı arasında  әlaqәlәri dәyәrlәndi-
rir.

2.1.2. Mühüm tarixi hadisә vә proseslәri kontur xәritәlәrdә tәsvir edir.

3. DÖVLƏT

Şagird:
3.1. Azәrbaycan әrazisindә dövlәtlәrin yaranması, inkişafı vә tәnәzzülü ilә bağlı 

bilik vә bacarıqlar nümayiş etdirir.
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri  tәhlil edir.
3.1.2. Xarici dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini  

dәyәrlәndirir.
3.1.3. Azәrbaycan dövlәtlәri ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladığı materialları 

tәqdim edir.

4. ŞƏXSİYYƏT

Şagird:
4.1. Tarixi şәxsiyyәtlәri dövr baxımından qiymәtlәndirir.
4.1.1. Dövlәtçiliyin möhkәmlәndirilmәsindә vә inkişafında tarixi şәxsiyyәtlәrin 

(Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadә, Nәriman Nәrimanov, Heydәr Əliyev, İlham 
Əliyev) rolunu dәyәrlәndirir.

4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar  toplayır, 
tәqdim edir.

5. MƏDƏNİYYƏT

Şagird:
5.1. Mәdәniyyәt vә sivilizasiyaları qiymәtlәndirir.
5.1.1. Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini şәrh 

edir.
5.1.2. Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini dünya 

sivilizasiyası vә mәdәniyyәtlәrinin xarakterik әlamәtlәri ilә müqayisә edir.
5.1.3. Azәrbaycan xalqının mәdәni nailiyyәtlәrinә dair araşdırmalar aparır, 

nәticәlәrini tәqdim edir.
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Azərbaycan tarixi fənninin 
tədrisində inteqrasiya

Müasir dövrdә fәal-interaktiv dәrsdәn danışarkәn inteqrasiya imkanlarından 
istifadә etmәmәk düzgün olmaz. Bu baxımdan tәlimdә inteqrasiya imkanlarını 
mәqsәdәuyğun şәkildә reallaşdırmaq lazımdır. “Ümumi tәhsil pillәsindә dövlәt 
standartları vә proqramları (kurikulumlar)” sәnәdi vә onun әsasında hazırlanmış 
Azәrbaycan tarixi kurikulumu fәndaxili vә fәnlәrarası әlaqәlәrin geniş tәtbiqini 
nәzәrdә tutur. Siz müәllimlәr planlaşdırma apararkәn inteqrasiya imkanlarını nәzәr-
dәn qaçırmayın. Bәzәn inteqrasiya imkanları öz ifadәsini yanlış şәkildә tapır, yaxud 
da planlaşdırmada öz әksini tapsa da, sinifdә reallaşmamış qalır. Mәsәlәn, müәllim 
dәrsә gündәlik plan nümunәsini hazırlamaqla başlayır. Plana görә, reallaşdıracağı 
standarta uyğun mövzu müәyyәn edir. Sonra üsul, forma vә inteqrasiya imkanlarını 
müәyyәnlәşdirir. Bu zaman belә faktlarla qarşılaşırıq ki, müәllim fәnn kurikulu-
munda yerlәşdirilәn inteqrasiya cәdvәlindә verilmiş inteqrasiya olunacaq fәnlәrin 
adını, sadәcә, yazın. Hәtta bu fәnlәrin sayı 6-7 olsa belә, onları olduğu kimi qeyd 
edir. Lakin reallıqda dәrs prosesindә, bir dәfә dә olsun, bu imkanlardan istifadә 
etmir. Bәs yazılan bu inteqrasiyalar nәyi ifadә edir? Fәnlәrin baş hәrflәrinin veril-
mәsi ilә yanaşı, standartların rәqәmi inteqrasiyadan xәbәr verirmi? Dәrs prose-
sindә reallaşdırma necә hәyata keçirilir? Yaxud da bu proses necә baş vermәlidir? 
Tәbii ki, bu istiqamәtdә müxtәlif suallar yarana bilәr. Əslindә, inteqrasiya imkanla-
rından istifadә dәrsin sәmәrәli hәyata keçirilmәsindә bir vasitәdir. Şagird bir dәrsdә 
digәr fәnlәrә inteqrasiya etmiş olur. 

Ənәnәvi tәlim zamanı inteqrasiya çox zaman biliklәrin әlaqәlәndirilmәsi forma-
sında hәyata keçirilirdi. Müәllim dәrsi izah edәrkәn bir fәnnin mövzusunu digәr 
fәndә keçdiklәri mövzu ilә әlaqәlәndirir, ondan sitatlar gәtirir, yaxud da şagirdlәrә 
bu barәdә bildiklәrini demәsini xahiş edirdi. Kurikulum islahatında inteqrasiya 
imkanları bir qәdәr fәrqlidir.   

Azәrbaycan tarixi fәnn kurikulumunda inteqrativlik fәndaxili әlaqәlәr (üfüqi 
inteqrasiya), fәnlәrarası әlaqәlәr (şaquli inteqrasiya) şәklindә hәyata keçirilir. Bu 
inteqrasiya pillәlәr üzrә mәzmun xәtlәri, siniflәr üzrә gözlәnilәn tәlim nәticәlәri vә  
mәzmun standartları ilә (bilik vә bacarıqlar sistemindә) reallaşdırılır. Sizin seçdiyi-
niz standartın reallaşdırılmasında ona uyğun digәr fәnnin standartının reallaşdırıl-
ması nәzәrdә tutulur. Bu zaman müәllim dәrsin gedişindә hansı inteqrasiya 
imkanını reallaşdıra bilәcәksә, gündәlik planlaşdırma zamanı da onu qeyd etmәli-
dir. Siz inteqrasiya imkanında sәrbәstsiniz. Bizim tövsiyә etdiyimiz inteqrasiya 
imkanlarından istifadә edәrәk fәrqli inteqrasiyalar reallaşdıra bilәrsiniz. Bu zaman 
siz digәr fәnlәrin standartları ilә yaxından tanış olmalı vә tәdris etdiyiniz fәnnә 
uyğun olanını seçmәlisiniz. Unutmayın ki, inteqrativ standartlar şagirdin  yaşına 
uyğun olmalıdır. Mәsәlәn, siz standartları araşdırarkәn 9-cu sinifdә oxuyan şagirdә 
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inteqrasiya üçün 11-ci sinfin standartını seçә bilmәzsiniz. Yәni yaş xüsusiyyәtlәri 
burada mütlәq öz әksini tapmalıdır.

Verilmiş inteqrasiya cәdvәlindәn istifadә etmәklә 9-cu sinif Azәrbaycan tarixi 
fәnni üzrә inteqrasiya imkanlarınızı reallaşdıra bilәrsiniz.

Ü.t. – Ümumi tarix
Ə. – Ədәbiyyat
İnf. – İnformatika
Azərb.d. – Azәrbaycan dili
K. – Kimya
C. – Coğrafiya

H.b. – Hәyat bilgisi
F. – Fizika
B. – Biologiya
T.i. – Tәsviri incәsәnәt
Mus. – Musiqi

STANDARTLAR İNTEQRASİYA 
İMKANLARI

1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman 
baxımından qiymәtlәndirir. Ü.t. 1.1.3.

1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji 
cәdvәllәr hazırlayır. Ü.t. 1.1.3.

1.2.1. Eyni hadisәyә aid yazılı mәnbәlәrdәki fәrqli 
yanaşmaları müqayisә edir. Ü.t. 1.1.2.

1.2.2. Müxtәlif  mәnbәlәr  әsasında tәqdimatlar hazırlayır. Ə. 1.1.4., İnf. 3.3.2.,  
Azərb.d. 1.2.4.

1.3.1. Azәrbaycan әrazisindә yaşamış insanların hәyat 
tәrzindәki dәyişikliklәri dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәn-
dirir.

Azərb.d. 2 2.3., Ü.t. 
2.1.1.

2.1.1. Azәrbaycanın  coğrafi mövqeyi vә tәbii amillәri ilә 
müxtәlif  tәsәrrüfat sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin  
inkişafı  arasında  әlaqәlәri dәyәrlәndirir.

K. 4.2.1., Ü.t. 2.1.1.,  
C. 3.2.3., H.b. 1.2.1.

2.1.2. Mühüm  tarixi  hadisә  vә  proseslәri  kontur 
xәritәlәrdә tәsvir edir. Ü.t. 2.1.2.

3.1.1. Müstәmlәkә  rejimi, müstәqillik  şәraitindә inzibati, 
sosial-iqtisadi hәyatda baş verәn dәyişikliklәri  tәhlil  edir.

Ü.t. 3.1.1., C. 3.2.1., H.b. 
2.1.2.
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3.1.2. Xarici dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbay-
canın  mövqeyini  dәyәrlәndirir.

Ü.t. 3.1.1., Azərb.d. 
3.1.1., H.b. 2.1.2.

3.1.3. Azәrbaycan dövlәtlәri  ilә bağlı müxtәlif  mәnbәlәr-
dәn  topladığı materialları tәqdim edir.

Ü.t. 3.1.2., Azərb.d. 
1.2.4.

4.1.1. Dövlәtçiliyin  möhkәmlәndirilmәsindә  vә inkişafında 
tarixi şәxsiyyәtlәrin (Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadә, 
Nәriman Nәrimanov, Heydәr Əliyev, İlham Əliyev) rolunu 
dәyәrlәndirir.

Ü.t. 4.1.1., Azərb.d. 
2.2.3.

4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair 
materiallar  toplayır, tәqdim edir.

Ü.t. 4.1.2., İnf. 3.3.2.,  
Azərb.d. 1.2.4., K. 4.3.1.

5.1.1. Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin 
xarakterik әlamәtlәrini şәrh edir.

Ü.t. 5.1.1., Azərb.d. 
3.1.2.

5.1.2. Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin 
xarakterik әlamәtlәrini dünya sivilizasiyası vә mәdәniyyәt-
lәrinin xarakterik әlamәtlәri ilә müqayisә edir.

Ü.t. 5.1.2., F. 3.2.2., B. 
1.1.1.

5.1.3. Azәrbaycan xalqının mәdәni nailiyyәtlәrinә dair 
araşdırmalar aparır, nәticәlәrini tәqdim edir.

Ü.t. 5.1.3., B. 1.1.1., 
Ə. 3.1.2., K. 4.3.1.,  
Mus. 1.1.1., T.i. 1.3.1.

Azərbaycan tarixi fənn kurikulumunun  
tədrisində iş formalarının tətbiqi

İş formaları dedikdә kollektiv, qruplarla, cütlәrlә vә fәrdi iş forması nәzәrdә 
tutulur. Fәal tәlimdә әn çox cütlәrlә vә qruplarla işә yer ayrılmasına baxmayaraq, 
kollektiv vә fәrdi işin reallaşdırılması da tәlim prosesindә zәruridir.

Kollektiv iş: Bu forma şagirdlәrin kollektivdә işlәmәsinә imkan yaradaraq onların 
düşüncә tәrzinin formalaşmasına, birgә qәrarlar qәbul edilmәsinә, sinfin әmәkdaş-
lığı nәticәsindә yaranmış müxtәlif fәrziyyәlәrdәn düzgün nәticә çıxarılmasına xidmәt 
edir. Azәrbaycan tarixi fәnn kurikulumunun tәdrisindә әn sәmәrәli formalardan biri 
dә kollektivlә işdir ki, şagirdlәr dәrsin motivasiya mәrhәlәsindә problemin hәlli üçün 
birgә fәaliyyәt göstәrirlәr.
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Fərdi iş: Bu iş forması şagirdlәrin fәrdi potensial imkanlarını üzә çıxarmaq üçün 
әn sәmәrәli iş formalarından biridir. Şagird fәrdi olaraq tәdqiqata cәlb olunur. O öz 
imkanlarını göstәrmәkdәn ötrü sәrbәst düşünәrәk müstәqil qәrarlar vermәyә çalışır. 
Bu formanın tәtbiqi mütәmadi olaraq aparıldığı zaman şagirddә fәrdi keyfiyyәtlәr 
aşkarlanır vә formalaşır. 

Qruplar və cütlərlə iş: Tәlim prosesinin sәmәrәliliyi şagirdlәrin fәrdi vә kollektiv 
fәaliyyәtinin üzvi şәkildә uyğunlaşdırılmasından әhәmiyyәtli dәrәcәdә asılıdır. Bu 
mәnada tәlimin qrup forması daha geniş imkanlara malikdir. İlk dәrslәrdә qarşıya 
şagirdlәrin tәhlil, tarixi fakt vә hadisәlәri müqayisә etmәk vә aydınlaşdırmaq bacarıq-
ları sahәsindәki boşluğu doldurmaq vәzifәsi çıxır. Bu mәqsәdlә dә şagirdlәr dәrsliyin 
mәtni vә müvafiq sәnәdlәrlә müstәqil işlәyir, abzaslara sәrlövhәlәr verir, mәtnә dair 
suallar hazırlayır, plan, cәdvәl vә sxem tәrtib edir, bu vә ya digәr tarixi tәzahürü 
müxtәlif mәnbәlәr әsasında müqayisә edirlәr.

Belәliklә, şagirdlәr müxtәlif mәnbәlәrlә işi cütlәrlә daimi tәrkibdә davam etdirәrәk 
birgә fәaliyyәt vәrdişlәri әldә edirlәr. Daimi cütlәrlә iş dәrsin müxtәlif mәrhәlәlәrindә 
(sorğu, ev tapşırıqlarının yoxlanılması, yeni materialın öyrәdilmәsi vә möhkәmlәndi-
rilmәsi) bütün dәrs boyu tәşkil olunur. Mәsәlәn, 9-cu sinifdә müxtәlif mövzuların 
tәdrisi zamanı interaktiv tәlimin bu iş formasını tәtbiq etmәk mümkündür. 

Şagirdlәr cüt-cüt işlәyәrәk verilmiş tapşırığın yerinә yetirilmәsindә bir-birinә 
kömәk edir, öz işlәrinin nәticәlәri barәdә fikir mübadilәsi aparırlar. Sonra isә hәr bir 
cәrgәdәki cütlәr qarşılıqlı yoxlamalar keçirir, öz nöqteyi-nәzәrlәrini müqayisә edir vә 
әlaqәlәndirirlәr. Nәticәdә müәllim kollektiv işin bu formasından istifadә edәrәk sinfin 
bütün şagirdlәrinin dәrsin başlıca mәqsәdinin hәyata keçirilmәsindә fәal iştirakını 
tәmin etmiş olur.

Azәrbaycan tarixi dәrslәrindә cütlәrlә iş birtәrәfli vә ikitәrәfli xarakter daşıya bilәr. 
Birtәrәfli iş onunla sәciyyәvidir ki, bir tәrәf rәhbәrlik edir, kömәklik göstәrir, digәr tәrәf 
icraçı rolunu oynayır vә bu kömәyi qәbul edir. İkitәrәfli iş prosesindә vәzifәlәr 
bәrabәr әsaslarla bölünür. Fәaliyyәtin müxtәlif növlәrindә rәhbәrlik vә tabeçilik 
funksiyaları növbәlәşir. Cütdә birlәşәn uşaqların inkişaf sәviyyәsi tәxminәn bәrabәr 
olmalıdır ki, fәaliyyәtin mәqsәdinin yerinә yetirilmәsindә bir-birini başa düşsün, 
әmәkdaşlığa nail olsun vә qarşılıqlı olaraq öz mәsuliyyәtlәrini dәrk etsinlәr.

Cütlәrlә iş zamanı şagirdlәr dәrs prosesindә iki-iki işlәyib, tәlim tapşırıqlarının 
yerinә yetirilmәsindә birgә fәaliyyәt göstәrirlәr. Bu onlara bir-birlәrini daha yaxşı başa 
düşmәyә, әmәkdaşlıq etmәyә vә öz mәsuliyyәtlәrini dәrk etmәyә imkan yaradır.

Cütlәrlә iş zamanı kollektiv әmәkdaşlıq vәrdişlәrinә yiyәlәnmiş şagirdlәrlә 
interaktiv tәlimin nisbәtәn daha mürәkkәb forması olan qruplarla işә keçmәk olar. 
Qrup işinin müvәffәqiyyәti, hәr şeydәn әvvәl, qrupun tәrkibi ilә bağlıdır. Qrup öz 
tәrkibinә görә güclü vә ya zәif şagirdlәrdәn ibarәt ola bilәr. Bu zaman müәllim tapşı-
rığı onların sәviyyәsinә uyğun verir. Tәcrübә göstәrir ki, qrup hәm güclü, hәm orta 
sәviyyәli, hәm dә zәif şagirdlәrdәn ibarәt olduqda daha yaxşı nәticә verir.

Tәdris olunan mövzunun xarakterindәn asılı olaraq sinif qruplara bölünür. 
Mәqsәddәn asılı olaraq hәr qrupda 3 nәfәr, әn çoxu 6 nәfәr ola bilәr. Tәsadüfi 
qruplaşmalardan da istifadә mümkündür. 1-dәn 5-dәk hәr bir rәqәm 6 karta yazılır, 
kartlar qarışdırılıb üzüaşağı stolun üzәrinә qoyulur. Şagirdlәrin hәrәsi bir kart 
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götürür. Kart nömrәlәri eyni olan şagirdlәr bir qrupda birlәşir, sonra isә dәyirmi stol 
arxasında әylәşib özlәrinә lider seçirlәr. Yarış zamanı şagirdlәrdәn hәr biri – әn 
zәifi vә әn utancağı da fәallıq göstәrmәyә çalışır. Qrupun bütün üzvlәri yarışmada 
öz bacarığını meydana çıxarmağa, qrupun qәlәbәsini tәmin etmәyә çalışır.

Bәzi hallarda isә şagirdlәr kiçik qruplarda da birlәşir vә hәr hansı problemi hәll 
etmәk üçün birgә fәaliyyәtә cәlb olunurlar. Qrup işi şagirdlәrә öz fikirlәrini qiymәtlәn-
dirmәyә imkan yaradır. Bundan әlavә, onlar eyni bir mәsәlә ilә bağlı müxtәlif baxış 
vә yanaşmaların olması barәdә tәsәvvürә yiyәlәnirlәr.

Fәal tәlim zamanı istifadә olunan üsullar tәlim strategiyalarının qurulmasında vә 
tәhsilin hәyata keçirilmәsindә әhәmiyyәtli yer tutur. Pedaqoji әdәbiyyatda onların 
müxtәlif növlәrinin olduğu göstәrilir. Mәsәlәn, beyin hәmlәsi, öz mövqeyindә dayan, 
diskussiya, oyun fәaliyyәtli dәrslәr, layihә hazırlığı, anket sorğusu vәrәqәlәri, müşa-
hidә, mühazirә, müzakirә vә s.

Tarix dәrslәrindә interaktiv metoddan istifadә prosesindә müәllimlәrә kömәk 
üçün bir sıra nümunәlәrin verilmәsini mәqsәdәuyğun hesab edirik.

Azərbaycan tarixi fənn kurikulumunun tətbiqində 
istifadə olunan üsul və vasitələr

Beyin həmləsi
Bu, kollektiv müzakirәnin әhәmiyyәtli üsuludur. Onu pedaqoji әdәbiyyatda bәzәn 

әqli hücum, beyin fırtınası üsulu da adlandırırlar. Problemin hәlli bütün iştirakçıların  
öz rәylәrini bildirmәsi yolu ilә tapılır.

 Beyin hәmlәsi hәr hansı problemә aid ideyaların birgә axtarışıdır. Şәxsiyyәtin 
inkişafı üçün bu üsul әn әhәmiyyәtli üsullardan biridir. Bu üsulun Azәrbaycan tarixi 
dәrslәrindә düzgün istifadәsi şagirdlәrin yaradıcı tәfәkkürünün inkişafına gәtirib çı xa-
rır.

Beyin hәmlәsinin әsas prinsipi çox sadәdir. Müәllim sinif qarşısında mәsәlә 
qoyur vә bütün iştirakçılara bu mәsәlә barәdә öz fikirlәrini bildirmәyi tәklif edir. Bu 
mәrhәlәdә heç kimә başqasının ideya vә ya fikirlәrini tәnqid etmәk, yaxud da onları 
qiymәtlәndirmәk hüququ verilmir.

Tәcrübә göstәrir ki, beyin hәmlәsinin kömәyi ilә bir neçә dәqiqә әrzindә onlarla 
yeni ideya әldә etmәk olar. İdeyaların çoxluğu bu üsul üçün әsas mәqsәd deyil, lakin 
bu problemin әn optimal hәllinin tapılması, yaxud sadәcә olaraq, әn sәmәrәli qәrarın 
çıxarılması üçün şәrait yaradır.

Bu üsulun tәtbiqi zamanı şagirdlәr bәzәn müәllimin ağlına belә gәlmәyәn orijinal 
ideyalar irәli sürә bilәrlәr. Beyin hәmlәsinin keçirilmәsi üçün bәzi qaydalara әmәl 
etmәk lazımdır:

• irәli sürülәn ideyalar qiymәtlәndirilmir vә tәnqid olunmur;
• mәqsәd keyfiyyәt deyil, kәmiyyәtdir: nә qәdәr çox ideya olsa, o qәdәr yaxşıdır;
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• istәnilәn ideyanı inkişaf etdirmәk olar;
• әn orijinal, qeyri-adi ideyalar xüsusilә dәstәklәnir;
• bütün ideyalar lövhәdә vә ya vatman kağızında müәllim tәrәfindәn qeyd olunur.
Beyin hәmlәsi qoyulmuş problemin çıxılmaz hәllini tapmağa imkan verir. Bu üsul 

özlәrindәn әmin olmayan şagirdlәrin stimullaşdırılması üçün әhәmiyyәtli vasitәdir.

BİBÖ – Bilirəm/İstəyirəm bilim/Öyrəndim
BİBÖ aşağıdakı mәrhәlәlәr üzrә aparılır:
• Problem müәllim tәrәfindәn elan edilir.
• Müәllim lövhәdә 3 sütundan ibarәt cәdvәl çәkir vә aşağıdakı bölmәlәri qeyd 

edir: Bilirәm/İstәyirәm bilim/Öyrәndim.
• Şagirdlәr problemlә bağlı bildiklәrini söylәyirlәr vә cavablar birinci sütunda 

qeyd olunur.
• Hәmin mәsәlә ilә bağlı bilmәk istәdiklәri isә ikinci sütuna yazılır.
• Dәrsin sonunda bir daha hәmin cәdvәlә diqqәt yetirilir vә mövzu ilә bağlı 

şagirdlәrin әldә etdiklәri biliklәr üçüncü sütunda qeyd edilir.
Məsələn: “Azәrbaycan SSR İkinci Dünya müharibәsi illәrindә” mövzusunu tәdris 

edәrkәn motivasiya  mәrhәlәsindә BİBÖ üsulundan istifadә edә bilәrsiniz.

BİLİRƏM İSTƏYİRƏM BİLİM ÖYRƏNDİM

Anlayışın çıxarılması
Bu üsul oyun-tapmaca formasında hәyata keçirilir vә şagirdlәrdә yüksәk fәallıq 

yaradır. Müәllim lövhәdә dairәvi kart asır, onun arxasında şagirdlәrdәn tәlәb olunan 
anlayışı qeyd edir. Kartın yazı olmayan tәrәfini şagirdlәrә göstәrir vә gizlәdilmiş 
anlayışların xüsusiyyәtlәrinә aid 2 vә ya 3 yönәldici söz sadalayır, yaxud da lövhәdә 
yazır. Şagirdlәr hәmin xüsusiyyәtlәrә uyğun olaraq gizlәdilmiş anlayışı tapırlar. Əgәr 
şagirdlәr gizlәdilmiş anlayışı tapmaqda çәtinlik çәkәrlәrsә, müәllim әlavә olaraq yeni 
xüsusiyyәtlәr sadalayır. Şagirdlәr öz fәrziyyәlәrini dedikdәn sonra müәllim bu tapma-
canın tapılıb-tapılmamasını  hamıya bildirir vә kartda yazılan sözlәri açıqlayır.

Məsələn: “Xalq hәrәkatı” mövzusunun tәdrisi zamanı dәrsin motivasiya mәrhәlә-
sindә bu üsuldan istifadә oluna bilәr.

Venn diaqramı
Əşya vә ya hadisәlәri müqayisә etmәk, onların oxşar vә fәrqli cәhәtlәrini 

müәyyәnlәşdirmәk üçün bu üsuldan istifadә olunur.
Venn diaqramından istifadə aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır:
• Müqayisә olunacaq әşya vә hadisәlәr müәyyәnlәşdirilir.
• Kәsişәn dairәlәr çәkilir (ortada yazmaq üçün yer saxlanılır).



13

Ziqzaq
Bu üsul mәtnin mәzmununun qısa müddәt әrzindә şagirdlәr tәrәfindәn mәnimsә-

nilmәsinә imkan yaradır. Şagirdlәr dörd nәfәrlik qruplara bölünür (әsas qrup). 
Qruplardakı şagirdlәr yenidәn nömrәlәnir. Hәr qrupdakı eyni rәqәmli şagirdlәrdәn 
yeni qrup (ekspert qrupu) yaradılır. Öyrәnilәcәk mәtn qrupların sayı qәdәr hissәlәrә 
bölünür vә ekspert qruplarına verilir. Ekspert qrupları onlara verilәn hissәni oxumalı, 
mәzmunu qavramalı vә öz әvvәlki qrupuna qayıdaraq öyrәndiyi hissәni onlara 
danışmalıdır. Müәllim informasiyanın dәqiq verildiyinә әmin olmaq üçün suallar verә 
bilәr.

Karusel
Dәrsdәn әvvәl iri ağ kağızlarda (vatman, flipçart) mövzuya aid suallar yazılır. 

Müәllim qruplara müxtәlif suallar yazılmış bir kağız verir. Qrup üzvlәri sualı oxuyur 
vә bir cavab yazırlar. Kağızlar saat әqrәbi istiqamәtindә müәllimin kömәkliyi ilә 
qruplara ötürülür vә bütün digәr qruplardan keçәrәk axırda öz qrupuna qayıdır. 
Müәllim bu kağızları yazı lövhәsinә yapışdırır vә bütün şagirdlәr cavabları müzakirә 
edir. Mәsәlәn: “Sovet hakimiyyәtinә qarşı üsyanlar” mövzusunun tәdrisindә bu 
üsuldan istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur.

Akvarium
Bu üsulun hәyata keçirilmәsinin bir çox yolları vardır. Onlardan birini qeyd edәk. 

Şagirdlәr 2 qrupa bölünür. Qrup bölgüsündәn öncә diskussiyanın aparılması üçün 
müәyyәn qaydalar ağ vәrәqә qeyd olunaraq lövhәdәn asılır. Bura bir-birinin sözünü 

• I vә II dairәdә müqayisә olunacaq obyektlәr qeyd olunur.
• Şagirdlәr tәlimatlandırılır (tәlimatda nәyin müqayisә olunacağı vә dairәlәrdә 

oxşar vә fәrqli cәhәtlәrin necә qeyd olunacağı barәdә mәlumat verilir).
• Müqayisә olunan obyektlәr tәsvir edilir (fәrqli cәhәtlәr sağ vә sol tәrәfdә, 

oxşar cәhәtlәr kәsişmә dairәsindә qeyd olunur).
• Müqayisә nәticәsindә fikirlәr ümumilәşdirilir.
Məsələn: “Müstәmlәkә rejiminin möhkәmlәndirilmәsi” mövzusunun tәdrisi za manı 

Venn  diaqramından istifadә oluna bilәr.

Fərqli  Fərqli  Oxşar
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kәsmәmәk, reqlamentә әmәl etmәk, mәqsәddәn uzaqlaşmamaq vә s. aid ola bilәr. 
2 qrup dairә şәklindә düzülür. Birinci qrup daxildәki dairәni, ikinci qrup isә әtrafdakı 
dairәni tәşkil edir.

Daxili dairәnin iştirakçıları araşdırılacaq problemi müzakirә etmәli vә problemin 
xeyrinә arqumentlәr gәtirmәlidirlәr. Vaxt bitdikdәn sonra müzakirәnin davamını әtraf 
qrup aparır. Onlar isә әks-arqumentlәr gәtirmәyә çalışırlar. Ümumilikdә isә verilәn 
vaxt müddәtindә problemin müzakirәsi aparılmalıdır, hәr qrup öz mövqeyini müdafiә 
etmәk üçün öz nәticәsini elan edә bilәr. Bu üsulun tәtbiqindә vahid fikir әsas deyil. 
Əsas odur ki, şagirdlәrdә müzakirә etmәk qabiliyyәti formalaşdırılsın. Mәsәlәn, 
akvariumda şagirdlәrә “Birinci Dünya müharibәsi illәrindә azәrbaycanlıların orduya 
çağırılmamasının sәbәbi nә idi?” fikri müzakirәyә qoyulur. Bu zaman daxili qrupun 
fikirlәri müsbәt faktlara әsaslanmalıdır. Onlar qoyulmuş fikri müdafiә etmәli, partiya-
ların cәmiyyәtin hәyatında oynadığı rol haqqında lehinә arqumentlәr gәtirmәlidirlәr. 
Xarici qrup isә bunun tam әksini reallaşdırmalıdır.

İnsert
Bu üsul dәrslikdәki mәtnin aktiv fәaliyyәtlә, yәni şagirdin öz münasibәtini 

bildirәrәk oxunmasıdır. Şagird mövzudakı fikirlәrә münasibәtini qәbul edilmiş 
işarәlәrlә (“√” – bu mәlumat mәnә tanış idi, “–” – bu mәlumat mәnim әvvәllәr bildi-
yimi inkar edir, “+” – bu mәlumat mәnim üçün yenidir, “?” – bu mәsәlәyә dair әlavә 
mәlumat almaq istәrdim) bildirir. Dәrslikdәki mәtn oxunduqdan sonra ümumilәşdir-
mәlәr aparılır vә qeyd olunur.

Diskussiya
Diskussiya müsahibәnin spesifik forması olub kollektiv müzakirә demәkdir. Müәllim 

vә şagirdlәr üçün әlverişli olan bu üsul onların tarixi hadisә, tәzahür vә proseslәrә 
münasibәtlәrini öyrәnmәyә imkan verir. Bu zaman şagirdlәrin diskussiya mәdәniyyәti 
(danışanı dinlәmәk, sözünü kәsmәmәk, çıxış etmәk istәdikdә icazә istәmәk vә s.) 
aşkara çıxır. 

Qrup formasında keçirilәn diskussiyalar zamanı aşağıdakı vәzifәlәr hәyata keçirilir:
1. Diskussiya iştirakçıları tәrәfindәn real şәrait tәhlil edilir.
2. Qoyulmuş problem әtrafında bacarıqlar formalaşdırılır.
3. Digәr iştirakçılarla әlaqәli fәaliyyәt vәrdişlәri inkişaf etdirilir.
4. Müxtәlif problemlәrin hәllinә dair çoxvariantlı qәrarların qәbulu nümayiş etdirilir.
Azәrbaycan tarixi fәnninin tәdrisindә diskussiya üsulunu müxtәlif formalarda 

tәtbiq etmәk olar:
• dәyirmi masa (tәrәflәr öz fikirlәrini sәrbәst söylәyirlәr);
• ekspertlәr qrupu (mikroqruplarda müzakirәlәrdәn sonra nәticәlәrin qrupların 

müzakirәsinә verilmәsi);

√ “–” “+” “?”
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• forum (qrup auditoriya ilә fikir mübadilәsi aparır);
• debat;
• mühakimә-dәrs.

Diskussiya zamanı şagirdlәrin riayәt etmәli olduqları qaydalar:
• danışanı dinlәmәk;
• eyni zamanda bir nәfәr danışa bilәr;
• çıxış etmәk istәdikdә әlini qaldırmaq;
• danışanın sözünü kәsmәmәk;
• bir kәslә razılaşmadıqda öz tәnqidi fikrini söylәmәk;
• hamını diskussiyada iştiraka hәvәslәndirmәk.

Layihələrin hazırlanması
Layihә – şagirdlәrin müxtәlif mövzularla bağlı müәyyәn müddәt әrzindә hazırla-

dıqları vә sonra tәqdim etdiklәri müstәqil tәdqiqatdır. Azәrbaycan tarixi fәnninin 
tәdrisindә layihәlәr çox faydalıdır, çünki:

• ayrı-ayrı tarixi faktlar vә hadisәlәrin digәr mәktәb fәnlәri vә әtraf alәmlә 
әlaqәsini göstәrmәkdә şagirdlәrә yardımçı olur;

• hәr hansı bir fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsindә, vaxtlarının vә işlәrinin qrafik 
üzrә müәyyәnlәşdirilmәsi şagirdlәrin daxilәn tәşkilatlanmasına şәrait ya ra-
dır;

• şagirdlәrә müәllimin rәhbәrliyi altında tәlim prosesini idarә etmәyә imkan 
verir;

• şagirdlәrin hәm bir-biri, hәm dә başqaları ilә mәktәbdәnkәnar qarşılıqlı 
fәaliy  yәtinә imkan yaradır;

• tarixi hadisә vә tәzahürlәrin hәr hansı bir mәqamını daha da dәrindәn 
öyrәnmәyә şәrait yaradır, әlavә әdәbiyyatdan istifadә etmәyi öyrәdir, sosial 
vә yaradıcı tәdqiqat vәrdişlәri aşılayır;

• şagirdlәrә geniş mәnada vәrdişlәr qazanmağa, tәdqiqatlarını vә öz fikirlәri-
nin nәticәlәrini müzakirә etmәyә yardımçı olur ki, bu da müstәqil düşüncәli 
şәxs üçün mühüm keyfiyyәtdir.

Mühazirə
Tarix dәrslәrindә geniş istifadә olunan üsullardan biri dә mühazirә dәrslәridir. 

Mühazirә mәlumatın şagirdә ötürülmә üsuludur. Bu üsuldan mövzu ilә bağlı mәzmu-
nun zәnginlәşdirilmәsi, tamamlanması üçün istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur. Belә 
mühazirәlәr 10-15 dәqiqә әrzindә aparılır.

Mühazirә ilә bağlı aşağıdakı mәsәlәlәrә nәzәr yetirmәk mәqsәdәmüvafiqdir:
• mühazirәnin mәqsәd vә vәzifәlәrinin dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsi;
• plan tәrtib edilmәsi vә onun şagirdlәrә paylanması (vә ya lövhәdә yazılması);
• әyani vә texniki vasitәlәrdәn istifadә edilmәsi;
• mühüm mühazirә prosesinin verbal (suallar vermәk) vә vizual (şagirdlәrin 

sifәtlәrinin ifadәsini vә jestlәrini müşahidә etmәk) tәnzimlәnmәsi.
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Sorğu vәrәqlәri vә müsahibә üsulları araşdırılan mәsәlә ilә bağlı fakt vә ha di-
sәlәr haqqında müәyyәn qrupların ictimai rәyini öyrәnmәk mәqsәdilә tәtbiq edilir, 
sorğu vәrәqi araşdırılan mәsәlә ilә bağlı tәrtib olunur vә suallar qoyulur. Sorğuda 
iştirak edәnlәr bu vәrәqi müstәqil doldururlar, müsahibә isә araşdırılan mәsәlә ilә 
bağlı mәlumat almaq üçün aparılır. Bu üsullardan istifadә edәrkәn aşağıdakı 
mәr hәlәlәrin gözlәnilmәsi mәqsәdәmüvafiq hesab edilir:

• problemi müәyyәn etmәk;
• işi tәşkil etmәk (sorğu vә ya müsahibә keçirmәk üçün suallar hazırlamaq);
• mәlumatları toplamaq (sualların cavablarını toplamaq);
• әldә edilmiş mәlumatları tәhlil etmәk vә ümumilәşdirmәk.
Müәllimlәr tәklif olunan metodik üsullara vә dәrs modellәrinә istinad edәrәk 

onları tәdrisdә tәtbiq edә vә ya Azәrbaycan tarixi fәnni üzrә öz dәrs modellәrini 
hazırlaya bilәrlәr. Qeyd etmәk lazımdır ki, müasir didaktikada digәrlәrinin zәrәrinә 
hәr zaman vә hәr yerdә tәtbiq edilә bilәcәk yeganә üsul vә tәdris modeli yoxdur. 
Buna görә dә dәrsin aparılmasında üsul vә model seçimi müәllimin öz öhdәsinә 
düşür, onun istәk vә tәcrübәsindәn asılı olur. Buradan belә bir nәticә çıxır ki, verilәn 
tövsiyәlәrә bir qәdәr yaradıcı yanaşılmalıdır.

Xəritələrlə iş
Tarixi mәlumatın şagirdlәrin yaddaşında möhkәmlәndirilmәsindә mühüm vasitә-

lәrdәn biri dә xәritәlәrlә işdir. Xәritәlәrlә iş mühüm hadisәlәri mәkanla (hadisә yeri 
ilә), hәmçinin müasir dövrlә әlaqәlәndirmәyә imkan verir. 

Şagirdlәrә müxtәlif mürәkkәblik sәviyyәsi olan tapşırıqlar verilir:
1. Xәritәdә dünyanın hansı hissәsi tәsvir olunub?
2. Öyrәnilәn ölkәnin әn şimal, cәnub, şәrq vә qәrb nöqtәlәrini müәyyәnlәşdirin.
3. Xәritә üzrә öyrәnilәn ölkәnin vә ya yerin tәbii şәraitini tәsvir edin.
4. Ərazinin tәbii şәraitinә әsasәn buranın yerli әhalisi üçün hansı fәaliyyәt növü 

daha sәrfәli olardı?
5. Mühüm ticarәt yollarının, hәrbi yürüşlәrin, dәniz ekspedisiyalarının vә s. 

marşrutların hansı ölkәlәrdәn keçdiyini xәritәdә müәyyәn edin.
6. Problemin hәlli üçün xәritәlәrin müqayisәli tәhlilindәn istifadә edin.
7. Müqayisәdә öz mövqeyinizi xәritәnin kömәyi ilә әsaslandırın.
8. Göstәrilәn әrazidә hansı müasir ölkәlәrin yerlәşdiyini müәyyәnlәşdirin.
Bu prosesdә fәallıq növlәri: qruplarda xәritә üzrә fikir mübadilәsi, xәritә haqqında 

rәy, kontur xәritәlәrlә iş, xәritәnin yaradılması (әgәr proqramda xәritә yoxdursa) vә s. 
ibarәtdir.

Mənbələrin öyrənilməsi üzrə dərslər
Mәnbәlәrin öyrәnilmәsi vә onlar әsasında tarixi hadisәnin müәyyәnlәşdirilmәsi 

olduqca vacib әhәmiyyәtә malikdir. Mәnbәlәrin öyrәnilmәsi üzrә dәrs müxtәlif bilik 
mәnbәlәri ilә işi tәşkil etmәyә, şagirdlәrә tarixi faktların tәhlili, tәsnifatı vә sistem-
lәşdirilmәsi üsullarını, onların ümumilәşdirilmәsini vә öz mövqeyinin әsaslandırıl-
masını öyrәnmәyә tәkan verir. Belә dәrslәr şagirdlәrin tәdqiqat fәaliyyәtini stimul-
laşdırır. 



17

Bunun bir modelini – “Biz tarix dərsliyi yazırıq”  formasında göstərək.
Şagirdlәrә müәyyәn mövzu üzrә mәnbәlәr kompleksinin öyrәnilmәsi baxımın-

dan müstәqil şәkildә dәrsliyin bir paraqrafını vә ya kiçik bir hissәsini yazmaq tәklif 
olunur:

1. Müәllim dәrsin mövzusunu, problemi söylәyir vә tapşırığı izah edir.
2. Şagirdlәr kiçik tәlim qruplarına bölünür vә ilkin mәlumatların tәdqiqi әsasında 

tarix dәrsliyi üçün material seçirlәr.
Qrupların iş qaydası aşağıdakı kimi ola bilәr:
• paraqrafın başlığını vә ya planını dürüst ifadә etmәk, mövzunun açılması 

üçün hansı yarımbәndlәr nәzәrdәn keçirilmәlidir?
• qısa müәllif mәtni yazmaq;
• hadisәlәrin xronoloji ardıcıllığını qeyd etmәk;
• mәqsәdәuyğun sayılsa, mәnbәlәrdәn parçalar götürmәk;
• xәritә, illüstrasiyalar tapmaq;
• “Zaman oxu”nu tәrtib etmәk.

3. Hәr  bir qrup işin yekunlarını sinfә tәqdim edir.

Klassik dialoq (Sokrat dialoqu)
Klassik dialoq, demәk olar ki, debatlarla eyni alqoritmlә aparılır. Bu dialoqun aparıl-

ması problemin hәlli üçün sәmәrәli yolların müәyyәn edilmәsidir. Debat kimi burada 
da xüsusi sxemdәn istifadә olunur. Bunu aşağıdakı kimi tәsvir etmәk olar.

Arqument Əks-arqument

Problemin həlli
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Tarix dərslərində yaş xüsusiyyətlərinin 
nəzərə alınması 

İnsan hәyatının mәrhәlәlәrinin xüsusiyyәtlәrini bilmәsi müәllim üçün vacibdir. Yaş 
psixologiyası hәr biri müәyyәn yaş mәrhәlәsini öyrәnәn bir neçә bölmәdәn ibarәt 
elm sahәsidir vә hәyatın müxtәlif yaş dövrlәrindә normal insanın psixi inkişaf 
qanunauyğunluqlarını öyrәnir. 

Yaş psixologiyasının әmәli aktuallığı ondan ibarәtdir ki, o, fәaliyyәt sahәlәrinin vә 
ya şәxslәrin tәsvirini verir, bu da әldә olunan biliyi tәcrübәdә, mәsәlәn, konkret bir 
yaş dövründә olan uşaqlara mәktәbdә konkret fәnlәrin tәdrisinin tәşkilindә tәtbiq 
etmәyә imkan yaradır.

Bәzi psixoloqlar uşağın tәhsili vә inkişafı probleminә o mövqedәn yanaşırlar ki, 
tәhsil uşağı irәli apara vә onda yeniliklәr yaradaraq bu inkişafdan öndә gedә bilәr. 
Uşaq özündәn yaşca böyük bir şәxsin rәhbәrliyi altında vә onunla әmәkdaşlıq 
edәrәk müstәqil surәtdә daha çox iş görә vә daha mürәkkәb mәsәlәlәr hәll edә bilәr 
– bu, mәlum faktdır. Lakin o da mәlumdur ki, uşağın bu imkanı, bacarığı sonsuz 
deyildir, tapşırıqlar mürәkkәblәşdikcә elә vәziyyәt yaranır ki, o hәtta böyüyün 
kömәkliyi sayәsindә dә mәsәlәnin öhdәsindәn gәlmәkdә çәtinlik çәkir. Uşaq üçün 
böyük adamla әmәkdaşlıq edәrәk daha yüksәk intellektual sәviyyәyә qalxmaq, 
geniş mәnada dәrketmә, bәnzәtmә әsasında bacarmadıqlarından bacardıqlarına 
keçid imkanı tәdris psixologiyasında әsas mәqamlardan sayılır.

Tәlimdә әsas mәsәlә odur ki, uşağa yalnız öyrәnә bildiyini öyrәtmәk olar, yәni 
onun artıq tәqlid imkanı var. Pedaqogikada bu, ümumiyyәtlә, çox mühüm amildir. 
Çünki pedaqogika uşağın zehni inkişafının dünәninә deyil, sabahına yönәldilmәlidir. 
Bu әsas şәrtdir. Yalnız bu zaman pedaqogika inkişaf proseslәrini canlandıra bilәr.

Şagirdlәrin bizi maraqlandıran yaş dövrü 11–17 yaş (bu müddәtdә mәktәblilәr 
tarixi öyrәnirlәr) arasındadır. Psixoloqlar uşağın hәyatında bu dövrü aşağıdakı kimi 
bölürlәr: 11–12 yaş – uşaqlığın sonu; 13–17 yaş – yeniyetmәlik dövrü.

11–12 yaş orta mәktәb yaş dövrü –  insan hәyatında әn sabit dövrlәrdәn sayılır. 
Böyüklәr uşaqlarla münasibәtdә, demәk olar ki, heç bir yeni problemlә qarşılaşmırlar. 
Bu dövrdә uşaqlarda “başqalarının istәklәrinә cavab vermәk” meyli üstünlük tәşkil edir 
– onlar asanlıqla vә hәvәslә biliklәri öyrәnir, real şeylәr haqqında tәsәvvürlәrinә uyğun 
gәlәn nәticәni aldıqda çox mәmnunluq duyurlar. Mәhz bu dövrdә uşaqlar çox vacib 
insani keyfiyyәt olan әmәksevәrliyә yiyәlәnirlәr. Bu zaman uşağın bütün әmәk vәrdiş-
lәri onun psixoloji mәkanına tәşkiledici, sabit element kimi daxil olur. Bu dövrdә uşaq 
çox sürәtlә maşınlarla (kompüter, avtomobil vә s.), alәtlәrlә vә s. bağlı “böyüklәrin” bir 
çox iş vәrdişlәrinә yiyәlәnә bilәr.

Bu dövr mәktәblilәr üçün tarixi biliklәrinin әsaslarının öyrәnilmәsi baxımından әn  
әlverişli dövrdür.

Şәxsiyyәt kimi formalaşması üçün yeniyetmә bütün psixoloji şәrtlәrә malik olur: 
daxili hәrәkәt planı, daxili alәmә yönümü, әtraf alәmi anlamaq üsulu – tәfәkkür növü. 
Yeniyetmә hәlә mәktәbdәdir, tәhsil onun vaxtının çox hissәsini alır. Psixoloqlar 
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hesab edirlәr ki, bu yaşda inkişaf uşağın bütün ictimai-faydalı fәaliyyәt formalarında, 
xüsusәn dә tәhsildә ünsiyyәti ilә müәyyәnlәşdirilir. Yeniyetmә şәxsiyyәtinin inkişa-
fında әn әsası bir fәaliyyәt növündәn digәrinә keçmәk bacarığıdır ki, bu da insan 
fәaliyyәti quruluşunun qanunauyğunluğudur. Yeniyetmә istәnilәn formada öz 
fәaliyyәtini qurmaq sahәsindә ümumi bacarıqlara yiyәlәnir – özü qarşıya mәqsәd 
qoyur, fәaliyyәt planı cızır, lazımi vasitәlәr seçә vә onları digәr insanların hәrәkәt-
lәri ilә uyğunlaşdıra bilir. İctimai әhәmiyyәtli nәticәsi olan kollektiv әmәk yeniyet-
mәnin bütün şәxsiyyәt imkanlarını üzә çıxaran prosesә çevrilir. Böyük adam 
yeniyetmә üçün onun fәallığını tәşkil edәn, insan fәaliyyәtinin çox müxtәlif vә 
rәngarәng mәzmunu ilә tanış edәn mәnbә olur.

Yeniyetmәlik dövrünün başlanğıcı intellektual fәallıq göstәricilәrinin aşağı 
düş mәsi ilә әlaqәlәndirilsә dә, cinsi yetkinlik dövrünün başaçatma mәrhәlәsi intellek-
tual fәallığın keyfiyyәtcә yeni sәviyyәdә yüksәlmәsi ilә bağlıdır. Yeniyetmәlik dövrü  
hәyatın elә mәrhәlәsidir ki, insanda başqaları vә özü ilә ünsiyyәt norma vә üsulları 
formalaşır. Yaxşılıq, әdalәt, bәrabәrlik, gözәllik, ağıl kimi ümumbәşәri dәyәrlәr 
konkret başa düşülür vә başqaları ilә münasibәtdә tәtbiq edilir, sonradan isә onlar 
ümumilәşdirilmiş humanist dәyәrlәrә çevrilir. Yeniyetmәyә nә isә öyrәtmәk – insanın 
münasibәt vә hәrәkәtlәrinin birmәnalı olmadığını, öz mövqeyinin olmasını vә onu 
müdafiәetmә zәruriliyini, tәdris  fәnlәrinә öz “münasibәti” olmasını öyrәtmәk demәk-
dir. Qeyd olunan dәyәr vә keyfiyyәtlәrin tәşәkkül tapmasında tarixin interaktiv tәdrisi-
nin rolu olduqca vacib әhәmiyyәt kәsb edir. 

Planlaşdırma ilə bağlı tövsiyə

Bütün sahәlәrdә olduğu kimi, tәdrisdә dә planlaşdırma әsasdır. Kurikulum islaha-
tının hәyata keçirilmәsi ilә әlaqәdar olaraq planlaşdırmaya diqqәt artırılmışdır. Hәr 
bir müәllim nәticәlәr әldә etmәk üçün planını dәqiq tutmalıdır. 

Bildiyiniz kimi, planlaşdırmanın 2 növü vardır: gündәlik vә perspektiv. 
Müәllim dәrsә hazırlaşarkәn, ilk növbәdә, sinif üzrә tәlim nәticәlәrini vә alt 

standartları nәzәrә almalıdır. Standartların reallaşdırılması üçün vasitә mövzulardır. 
Bu mövzular vasitәsilә şagirdlәrdә bilik vә bacarıqlar formalaşdırılır. Siz gündәlik 
planlaşdırma nümunәsini hazırlayarkәn standarta uyğun mәqsәdlәrin çıxarılmasını 
da unutmayın. Mәqsәdlәr şagirdyönümlü olmalı, şagirdә ünvanlanmalıdır. Bunun 
ardınca tәdris zamanı tәtbiq edilәcәk forma vә üsullar müәyyәn edilmәlidir. Sizin 
seçdiyiniz üsullar kor-koranә yazılmamalı, dәrs müddәtindә tәtbiqi reallaşdırılmalıdır. 
Bәzәn müәllimlәr gündәlik plan nümunәsindә forma vә üsulların adını yazsalar da, 
onu dәrsin gedişindә reallaşdırmırlar. Buna görә dә bәzәn onların yazılı şәkildә 
hazırladıqları plandakı nәticә dәrsin sonunda şagirdlәrdәn alınmır. Standartlar 
әsasında dәrsin reallaşdırılması zamanı tәlim-tәrbiyә vә inkişafetdirici mәqsәdlәr 
müәyyәnlәşdirilmәlidir. Bu mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsindә seçilmiş resurslar vә 
inteqrasiya imkanları mütlәq nәzәrdә saxlanılmalıdır. Bundan sonra dәrsin mәrhә-
lәlәri başlanır. Fәal dәrsin aşağıdakı mәrhәlәlәri vardır:
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I mərhələ: motivasiya, problemin qoyulması
Fәnnin tәdrisi prosesindә hәr bir tәdqiqat problemin müәyyәnlәşdirilmәsi ilә 

başlayır. Əsl problem hәmişә çoxsaylı fәrziyyәlәr, ehtimallar doğurur vә bunları 
yox lamaq üçün, ilk növbәdә, tәdqiqat sualının formalaşdırılması lazım gәlir. Çünki 
tәdqiqat sualı yeni biliklәrin kәşf olunmasında bәlәdçi kimi çıxış edir.

Bu mәrhәlәdә şagirdlәr düşünmәyә, idraki fәallığa sövq edildiyindәn o hәm dә 
motivasiya adlandırılır.

Dәrsdә motivasiyanın uğurlu alınması üçün aşağıdakı şәrtlәrә әmәl edilmәsi 
tövsiyә edilir:

1. Motivasiya üçün seçilәn material qeyri-adi, maraqlı olmalıdır.
2. Fәrziyyәlәri yoxlamaq, tәdqiqat aparmaq vә yaradıcılıq üçün imkan vermәlidir.
3. Müәllim şagirdlәrә yönәldici suallar vermәli, fәrziyyәlәri irәli sürәrkәn onları 

hәvәslәndirmәlidir.
4. Tәdqiqat sualı tәlim standartlarına әsasәn müәyyәnlәşdirilmәli vә dәrsin 

mәqsәdinә  yönәldilmәlidir.
5. Müxtәlif audio-vizual vasitәlәrlә şagirdlәrin diqqәtini çәkәrәk maraq oyatmalıdır.
6. Motivasiya mürәkkәb olmamalı, dәrsin çox hissәsini aparmamalıdır.
7. Motivasiya tәdqiqat sualının ortaya qoyulması ilә bitmәlidir.
II mərhələ: tədqiqatın aparılması
Dәrsin mәqsәdinә vә tәdqiqat sualına uyğun iş üsulları seçilir. Tәdqiqat sualına 

cavab vermәyә kömәk edәcәk faktları tapmaq üçün mәqsәdyönlü iş aparılır. Şagird-
lәrә müxtәlif çalışmalar verilir. Əgәr bu zaman qrup işlәri verirsinizsә, qrup tapşırıqları-
nın hәcmi vә sәviyyәsi nәzәrә alınmalıdır. Bәzәn qrup bölgüsü aparılır, tәdqiqat işi 
zamanı müәllim iş vәrәqlәri paylayır. İş vәrәqlәrindәki tapşırıqların biri digәrindәn 
asan vә ya çәtin olmasına görә fәrqlәnir. Bir qrup asan tapşırığı 5 dәqiqәyә hәll edir, 
digәr qrup  isә 15 dәqiqә vaxt ayrılmasına baxmayaraq, eyni tapşırığın öhdәsindәn 
gәlә bilmir. Bütün bunları nә zәrә almaqla işinizi sәmәrәli qurmağa çalışın. Belәliklә, 
tәdqiqat sualına cavab tapmaq üçün zәmin yaranır. Tәdqiqat toplanmış faktlar 
әsasında tәqdimatların hazırlanması ilә yekunlaşır.

Tәdqiqat müxtәlif formalarda: kollektiv, qruplarla, cüt şәklindә vә fәrdi qaydada 
aparıla bilәr.

III mərhələ: məlumatın mübadiləsi
Verilmiş problemә aid tәdqiqat üçün ayrılmış vaxt bitdikdәn sonra müәllim tapşırı-

ğın icrasının başa çatdığını bildirir. Bundan sonra şagirdlәr informasiyanın tәqdima-
tına başlayır, әldә etdiklәri yeni informasiyaları digәr iştirakçılarla bölüşürlәr. Hәmin 
tәqdimatların әks olunduğu iş vәrәqlәri lövhәdәn asılır.

IV mərhələ: məlumatın müzakirəsi 
Mövcud mәrhәlәnin mәqsәdi yeni әldә edilmiş informasiyanı sistemlәşdirmәk vә 

qrupların hazırladıqları tәqdimatlar arasındakı әlaqәni üzә çıxarmaqdır.
Bu mәrhәlәdә müәllim kömәkçi suallardan istifadә etmәklә әldә olunmuş faktların  

mәqsәdyönlü müzakirәsini tәşkil edir. Mәlumat sxem, qrafik, cәdvәl, tәsnifat vә s. 
formalarda dinlәnilir. Nәticәdә tәdqiqat sualına cavab aydınlaşır.

V mərhələ: nəticə və ümumiləşdirmə
Aparılan tәdqiqatdan sonra nәticәyә gәlmәk üçün müәllim şagirdlәrin kömәyi ilә 

yeni biliklәri, әldә edilmiş ideyanı tәdqiqat sualı vә şagirdlәrin ilkin fәrziyyәlәri ilә 
müqayisә edәrәk ümumilәşdirir. Hamı tәdqiqat sualına cavab verildiyinә әmin olur. 
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VI mərhələ:  yaradıcı tətbiqetmə və  ya ev tapşırıqları
Yaradıcı tәtbiqetmә biliyi möhkәmlәndirir, onun praktiki әhәmiyyәtini artırır. Bu 

mәqsәdlә şagirdlәrә hәyatla әlaqәli praktik tapşırıqlar verilir. Əgәr yaradıcı tәtbiqet-
mәni dәrhal icra etmәk mümkün olmursa, o, sonrakı dәrslәrdә hәyata keçirilir.

Dәrsdә alınmış bilik, bacarıq vә vәrdişlәrin möhkәmlәndirilmәsi üçün әn geniş 
yayılmış sәrbәst iş forması ev tapşırıqlarıdır. 

Qiymətləndirmə və refleksiya
Refleksiya tәlim prosesinin bütün mәrhәlәlәrini tәhlil etmәyә vә onu dәrindәn 

başa düşmәyә imkan verir. Qiymәtlәndirmә şagirdlәrin tәlimdәki nailiyyәtlәrinin 
dәyәrlәndirilmәsi prosesidir. Qiymәtlәndirmә konkret meyarlar üzrә aparılmalıdır. 
Müәllim şagirdlәri әvvәlcәdәn bu meyarlarla tanış etmәlidir.

Perspektiv planlaşdırma
Perspektiv planlaşdırma әsas mәqsәdlәri müәyyәnlәşdirmәk vә onlara nail 

olmaq üçün hәr bir müәllimin özünәmәxsus fәaliyyәt istiqamәtidir. Bildiyiniz kimi, 
kurikulum islahatına görә, müәllimlәr illik planlaşdırmada tam sәrbәstdirlәr. Əvvәldә 
dә qeyd etdiyimiz kimi, mәhz hәr bir mәktәbin yerlәşdiyi regiondan, onun infrastruk-
turundan, maddi-texniki bazasından vә s. asılı olaraq Azәrbaycan tarixi fәnn kuriku-
lumunda nәzәrdә tutulmuş mәzmun standartları müxtәlif cür reallaşdırıla bilәr. 
Planlaşdırma aparılarkәn yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı, şagirdlәrin fәrdi xüsusiy-
yәtlәrinin, öyrәnmә tәrzlәrinin dә nәzәrә alınması olduqca vacib şәrtdir. Eyni bir 
regionda, eyni bir mәktәbdә, lakin ayrı-ayrı 9-cu siniflәrdә Azәrbaycan tarixi fәnnin-
dәn dәrs deyәn müәllimlәrin illik planlaşdırmaları müxtәlif ola bilәr. Lakin bu planlaş-
dırmanı kor-koranә aparmaq yolverilmәzdir. Bunun üçün aşağıdakı bacarıqlara malik 
olmanız vacibdir:  

• Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə 
dəqiqləşmələrin aparılması üçün Azәrbaycan tarixi fәnn proqramında (kurikulu-
munda) nәzәrdә tutulan mәzmun standartlarının dәrslikdә verilmiş hansı mövzu-
larda reallaşdırıldığını vә bu mövzuların hansı tәdris vahidlәrindә birlәşdirildiyini 
müәyyәn etmәlisiniz. Bu eyni zamanda dәrsliklә tanışlıq xarakteri daşıyır. Bu, illik 
planlaşdırmanı düzgün apara bilmәniz üçün, demәk olar ki, ilkin addımdır.

• Tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığının müəyyənləşdirilməsi mühüm 
bacarıqlardan biridir. Mövzuların ardıcıllığı dedikdә sadәdәn mürәkkәbә, mәntiqi vә 
xronoloji ardıcıllıq nәzәrdә tutulur. Bu ardıcıllığı müәyyәnlәşdirәrkәn bir neçә prinsip  
nәzәrә alınmalıdır ki, bunun da birincisi mәzmun ardıcıllığı baxımından sadәdәn 
mürәkkәbә, asandan çәtinә doğru getmәkdir. Bunun üçün әvvәlcә dәrslikdә verilәn 
ardıcıllığa diqqәt yetirmәli, bu ardıcıllıq sizi müәyyәn sәbәblәrdәn qane etmirsә, 
(tәdris ilindә baş verәcәk mühüm hadisәlәr, fәnlәrarası inteqrasiya vә s. baxımın-
dan) özünüz mövzuların ardıcıllığını müәyyәn etmәlisiniz. 

• İnteqrasiya imkanlarının müəyyən edilməsi planlaşdırma aparmaq üçün 
müәllimә lazım olan bacarıqlardan biridir. Azәrbaycan tarixi fәnni özündә beş 
mәzmun xәttini birlәşdirdiyinә görә onun bir çox fәnlәrlә (Ümumi tarix, Ədәbiyyat, 
Hәyat bilgisi, Coğrafiya vә s.) inteqrasiyası mümkündür. Metodik vәsaitdә sizlәrә 
tәqdim olunmuş illik planlaşdırma cәdvәlindә Azәrbaycan tarixi fәnninin mәzmun 
standartlarının digәr fәnlәrlә inteqrasiya imkanları göstәrilmişdir. Bu inteqrasiya 
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imkanları biz müәlliflәrә mәzmun standartlarını reallaşdırma imkanı yaradır. Lakin 
vәsaitdә verilmiş illik planlaşdırma cәdvәlindә hәr bir mövzu üzrә inteqrasiya verilmә-
sinә baxmayaraq, sinfinizdәki şagirdlәrin sәviyyәsini, maraqlarını vә resurslarınızı 
nәzәrә alaraq özünüz inteqrasiya imkanları müәyyәnlәşdirә bilәrsiniz. Bunun üçün:

► Reallaşdıracağınız standartı hәyata keçirmәk üçün hansı fәnnin kömәyinә 
ehtiyac olduğunu özünüz üçün müәyyәnlәşdirin.

► Seçdiyiniz fәnnin mәzmun standartlarını nәzәrdәn keçirin. Siz yalnız 9-cu 
sinif mәzmun standartları ilә inteqrasiya yarada bilәrsiniz.

► İnteqrasiya üçün Azәrbaycan tarixi fәnni üzrә seçdiyiniz standarta müvafiq 
standartı müәyyәnlәşdirәrәk illik dәrs planında qeyd etmәniz vacibdir. Bundan sonra 
müәyyәnlәşdirdiyiniz inteqrasiya imkanına müvafiq olaraq istifadә edәcәyiniz resurs-
larda, şagirdlәrә tәqdim edәcәyiniz  tapşırıqlarda bunu nәzәrә almalısınız.

Əlavә resursların seçilmәsi mövzunu, inteqrasiyanı müәyyәnlәşdirdikdәn sonra 
aparılmalıdır.  

Mövzulara görә mәqsәdyönlü vaxt bölgüsünün aparılması mühüm bacarıqlardan 
biridir. Tәdris planına әsasәn 9-cu sinifdә Azәrbaycan tarixi fәnninin tәdrisinә  
ayrılan saatdan kәnara çıxmamaq şәrtilә daha vacib, eyni zamanda şagirdlәrin çәtin 
qavradıqları mövzulara çox, asan mövzulara isә az vaxt ayıra bilәrsiniz. Perspektiv 
planlaşdırma aşağıdakı cәdvәl әsasında hazırlanmalıdır.
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Şagird nailiyyətlərinin məktəbdaxili  
qiymətləndirilməsi

Bildiyimiz kimi, yeni qiymәtlәndirmә sisteminin nәzәriyyәsi dünyada ilk dәfә XX 
әsrin 60-cı illәrindә ABŞ-da yaradılıb. XX әsrin 70–80-ci illәrindә Avropa, XXI әsrin 
әvvәllәrindәn isә MDB ölkәlәrindә tәtbiq edilib. Hazırda ölkәmizdә aparılan yeni 
qiymәtlәndirmә sistemi şagird nailiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsini nәzәrdә tutur vә 
bu qiymәtlәndirmә reallaşdırılarkәn standartların tәlәblәrinә uyğun üsullar seçilir. Bu 
cür reallaşdırmada әsas mәqsәd cәmiyyәtin ehtiyac vә tәlәblәri nәzәrә alınmaqla 
tәhsilin keyfiyyәtini yüksәltmәkdir.  

Tәhsil islahatlarının sistemli şәkildә hәyata keçirildiyi bir dövrdә  yeni  yanaşmalardan 
biri dә qiymәtlәndirmәyә baxışın dәyişmәsidir. Şagird nailiyyәtlәrinin izlәnilmәsindәn vә 
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onun inkişafına sәmәrәli yollarla nail olmaqdan ötrü qiymәtlәndirmә әsas vasitәyә 
çevrilmişdir.

Qiymәtlәndirmәni kurikulum islahatının әsas tәrkib hissәsi olub, әldә olunan 
nәticәlәrin dәyәrlәndirilmәsi kimi dә başa düşmәk olar. Fәnn proqramları (kurikulum-
ları) strukturuna daxil olan mәzmun standartları, tәlim strategiyaları, qiymәtlәndir-
mәyә dair mәzmun, vasitә vә mexanizmlәr şagirdin inkişafına, onun şәxsiyyәt kimi 
yetişmәsinә, bilik vә bacarıqlarının necә vә hansı sәviyyәdә әldә edilmәsinә xidmәt 
edir. Şagirdin bir düzgün cavabına qiymәt verilsәydi, bu, çox rahat olardı. Bildiyimiz 
kimi, şagirdin dәrsdә fәaliyyәti çoxdur. Onun bu fәaliyyәtini qiymәtlәndirmәk isә 
obyektivlik tәlәb edir. Bu obyektivliyi qorumaq üçün Azәrbaycan tarixi fәnn kurikulu-
munun mәzmun standartlarının reallaşdırılması sәviyyәsi ölçülmüş, şagirdlәrin 
göz lәnilәn nәticәlәrә uyğun qiymәtlәndirilmәsi üçün tәminat yaradılmışdır. 

Qeyd edәk ki, hazırda ölkәmizdә tәtbiq olunan müasir qiymәtlәndirmәdә mәqsәd 
şagird nailiyyәtlәrinin düzgün vә qәrәzsiz ölçülmәsidir. Əldә edilәn bilik vә bacarıqla-
rın qiymәtlәndirilmәsi üçün zәmin yaradılmışdır. Tәkcә qiymәtlәndirmә standartları 
deyil, şagirdin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan üsul vә vasitәlәrin düzgün seçil-
mәsi dә işin sәmәrәliliyini artırır. 

Bәs qiymәtlәndirmә vasitәlәri hazırlayarkәn nәlәrә diqqәt yetirmәk lazımdır? 
Qiymәtlәndirmә vasitәlәri hazırlanarkәn qiymәtlәndirmә standartlarının ölçülәri, 
uşaq ların yaş xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmalı vә qiymәtlәndirmә vasitәlәrinin әn 
sәmәrәli olanı seçilmәlidir. Bununla әlaqәdar olaraq şagird nailiyyәtlәrinin qiymәtlәn-
dirilmәsi prosesinә aid mәsәlәlәrdәn әn başlıcasını şagirdin şәxsi keyfiyyәtlәrinin 
formalaşmasının diaqnostik yolları vә metodlarının işlәnib-hazırlanması tәşkil edir. 
Tәhsilin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini öz üzәrinә götürәn qiymәtlәndirmә ağır vә 
әsaslı bir sahә olduğu üçün mәzmun standartları nәzәrә alınmaqla taksonomiyaya 
uyğun hazırlanmış, sadәdәn mürәkkәbә prinsipi gözlәnilmişdir. Şagird nailiyyәtlәrinә 
fәnn kurikulumlarının sәciyyәvi cәhәtlәri, tәlim resurslarının bölgüsünü әks etdirәn 
mәlumat vә fәaliyyәtlәrin icra mexanizmlәri daxildir ki, bunlar müasir qiymәtlәndir-
mәdә әsasdır. Fәnn kurikulumunun reallaşdırılması ilә әlaqәdar olaraq test yoxlama-
larının keçirilmәsi, tapşırıqların yoxlanılması, müsahibәlәrin aparılması, layihәlәrin 
yerinә yetirilmәsi, müşahidә, qiymәtlәndirmәlәr, elәcә dә şagirdә vә mәktәbә aid 
vacib sәnәdlәrin tәhlil olunması vacibdir. Hәr bir fәaliyyәtin nәticәsi olduğu kimi, 
qiymәtlәndirmәnin nәticәlәri dә mütlәq nәzәrә alınmalıdır. Nәticәlәr planlaşdırma, 
işin düzgün tәşkili, tәlim resurslarının bölgüsü, tәhsilin keyfiyyәtinin dәyәrlәndirilmәsi 
üçün vasitәdir.

Hazırda fәnn kurikulumunun reallaşdırılmasında şagird nailiyyәtlәrinin qiymәtlәn-
dirilmәsi üçün istifadә olunan әsas formalardan biri testlәrdir. Azәrbaycan tarixi 
fәnninin spesifik xüsusiyyәtlәrini nәzәrә alsaq, xәritә vә mәnbә üzәrindә işin aparıl-
ması şifahi cavablandırma vasitәsilә dә qiymәtlәndirmәnin aparılmasına zәrurәt 
yaradır. Fәnnә uyğun olaraq mәktәbdaxili qiymәtlәndirmә müasir qiymәtlәndirmәnin 
tәlәbinә uyğun aparılır. Bu baxımdan Azәrbaycan tarixi fәnninin tәdrisindә dә diaq-
nostik, formativ vә summativ qiymәtlәndirmәlәr vasitәsilә şagirdlәrin bilik vә bacarıq-
ları qiymәtlәndirilir.  
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Şagird nailiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi aparılarkәn, tәbii ki, diaqnostik qiymәtlәn-
dirmәdәn istifadә zәruridir. Bu qiymәtlәndirmә әnәnәvi olaraq şagirdlәrin әldә etdiklәri 
bilik, bacarıq vә dәyәrlәrin kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanır. Lakin şagirdlә-
rin tәlimin nәticәlәrini müәyyәn edәn şәxsi keyfiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi sistemi 
mövcud deyil. Daha tәәccüblüsü budur ki, tәlimin mәqsәdlәrini әks etdirәn sәnәdlәrin  
hamısında tәlim-tәrbiyә prosesindә formalaşmalı olan müxtәlif şәxsi keyfiyyәtlәrdәn 
bәhs olunur. Ola bilsin, bu onunla әlaqәdardır ki, şәxsi keyfiyyәtlәrin kәmiyyәtcә 
qiymәtlәndirilmәsi praktiki olaraq hәyata keçirilmәsi çәtin olan bir mәsәlәdir. Buna 
baxmayaraq, ancaq şәxsi keyfiyyәtlәrin qiymәtlәndirilmәsi tәlim prosesinin yekunları 
haqqında tam tәsәvvür yaratmağa imkan verә bilәr. Bu sahәdә mәktәbdә psixoloji 
xidmәtin üzәrinә mühüm vәzifәlәr düşür. Bütün çatışmazlıqlar cari dәrs fәaliyyәtinә 
görә verilәn cәmlәyici qiymәtdәn fәrqli olaraq, dәyişәn olub tәkrar cavabla düzәlә 
bilәn formalaşdırıcı (formativ) qiymәt vasitәsilә aradan götürülür.

Bütün uşaqların müvәffәqiyyәtlә oxuya bilmәsi vә öz imkanlarını aşkara çıxara 
bilmәlәri üçün müәllim vә tәdris prosesinin başqa iştirakçıları tәrәfindәn onları nailiy-
yәtlәrә hәvәslәndirәn dayağın vә uşağın şәxsәn müvәffәqiyyәt әldә etmәyә maraqlı 
olmasının әhәmiyyәti az deyildir.

Tәlimә müsbәt hәvәslәndirici tәsirin yaradılması zamanı tәbii idrak tәlәbatının 
formalaşması vә yarış hәvәsinin oyadılması kimi üsullara istinad edilir.

Tәәssüf ki, tәlim prosesindә qiymәtin rolu o dәrәcәdә böyükdür ki, o, yeganә 
tәlim motivinә çevrilir. Halbuki qiymәt, ilk növbәdә, şagird üçün özünüqiymәtlәn-
dirmә vә özünәnәzarәt vasitәsi kimi çıxış etmәlidir. Özünüqiymәtlәndirmә vәrdişlә-
rini yaratmaq üçün bütün sinfin vә müәllimin iştirakı ilә qiymәtin şagirdin özü tәrәfin-
dәn qoyulması, elәcә dә şagirdlәrin bir-birlәrinin işinә qiymәt vermәsi üsulunu tәtbiq 
etmәk faydalı olar.

Qeyd olunmalıdır ki, interaktivliyә әsaslanan tәlim prosesindә şagirdlәrin özünün 
vә sinfin, hәtta bütövlükdә dәrsin özünüqiymәtlәndirmә imkanları çox genişdir. Yeni 
tәlim metodları ilә  işlәyәn müәllimlәr bu qiymәtlәndirmә üsulundan müntәzәm istifadә 
edir vә çox yaxşı nәticәlәr әldә edirlәr. Bu üsulun tәtbiqi nәticәsindә şagirdlәrdә:

• müstәqillik vә özünәinam bacarıqları formalaşır;
• obyektivlik, özünә vә yoldaşlarına qarşı tәlәbkarlıq vәrdişlәri inkişaf edir;
• әdalәtli, әmәksevәr vә özünәgüvәn kimi iradi keyfiyyәtlәr yaranır.
Qiymәtlәndirmәnin әsas problemlәrindәn biri obyektiv qiymәtin tәmin edilә bilmә-

sinin çәtinliyidir: şagird qiymәtin obyektivliyinә әmin olmalı vә qiymәtin tәdris prose-
sinin real tәnzimlәyicisi ola bilmәsi üçün onun nәyә görә verildiyini dәqiq tәsәvvür 
etmәlidir.

Obyektiv qiymət verilməsinə mane olan amillər aşağıdakılardır:
1. Kәmiyyәt xarakterli qiymәtlәrin verilmәsi üçün dәqiq olmayan (şәrti) normativ-

lәrin mövcud olması;
2. Şagirdә daha obyektiv әks-әlaqә hәyata keçirmәyә imkan verәn qiymәtlәndir-

mәnin kәmiyyәt meyarlarının diferensiallaşdırılmış vә daha dәqiq sisteminin 
işlәnib-hazırlanmaması.

Diaqnostik, formativ vә summativ qiymәtlәndirmә ilә yanaşı, şagird nailiyyәtlәrinin  
qiymәtlәndirilmәsinin başqa formaları da vardır:
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► Bu üsullardan әn mühümü sözlә qiymәtlәndirmәdir. O, müәllimin psixoloji 
dayağını, tәqdirini vә tәnbehini ifadә edә bilәr. Bu üsuldan, әsasәn, ibtidai siniflәrdә 
istifadә olunur ki, onun orta mәktәbә tәtbiqi real vә mәqsәdәuyğundur. Qiymәtlәn-
dirmә prosesinin әn yaxşı göstәricisi verbal (sözlә) qiymәtlәndirmәnin üstün rolu vә 
qiymәtin әhәmiyyәtinin azalması ola bilәr. 

► “Portfolio” sistemi. Bu formadan ibtidai siniflәrdә geniş istifadә olunur vә yaxşı 
sәmәrә verir. “Portfolio” sistemi hәr şagirdin xüsusi dosyesidir. Burada şagirdә aid olan 
vә aşağıda adları çәkilәnlәrlә birlikdә bütün mәlumat vә sәnәdlәr toplanır:

1. Cari qiymәtlәr;
2. Şagirdin dәrs fәaliyyәti, onun әhvali-ruhiyyәsi, iş qabiliyyәti, yaşıdlarına vә 

yaşlılara münasibәti üzәrindә gündәlik müşahidәlәr;
3. Meydana çıxan problemlәrin tәsviri vә onların tәhlili;
4. Müәllimin şagirdin yanaşmasına düzәlişlәr etmәsi, onun tәliminin fәrdilәş-

mәsi istiqamәtlәri haqqında qeydlәri vә proqnozları;
5. Valideynlәrlә әlaqәlәrin qeydiyyatı, müәllimin onlarla müzakirә etdiyi mövzu-

lar, şagirdin ailә şәraiti haqqında qeydlәr;
6. Psixoloqların psixoloji müayinәnin nәticәlәri әsasında rәyi. 
Şagird nailiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin әsas göstәricilәrini onların bilik, ba ca-

rıq vә dәyәrlәrin mәnimsәnilmәsi sәviyyәsini göstәrәn 5 fәaliyyәt növünә ayırmaq 
olar:

1. Yazılı testlәr;
2. Şifahi cavablar;
3. Ev vә müstәqil sinif yoxlama tapşırıqları; 
4. Yaradıcı tapşırıqlar;
5. Oyun xarakterli fәaliyyәt (viktorina, krossvord hәlli vә s.).
Dünya tәcrübәsinә әsasәn, qiymәtlәndirmәnin aşağıdakı ümumi prinsiplәri vardır:
• qiymәtlәndirmә tәlim prosesinin mühüm tәrkib hissәsidir vә bütün tәlim 

prosesi әrzindә aparılmalıdır;
• qiymәtlәndirmә prosesindә şәraitdәn vә şagirdlәrin inkişaf sәviyyәsindәn 

asılı olaraq müxtәlif metodlardan istifadә edilmәlidir;
• qiymәtlәndirmә tәlimin keyfiyyәtini korrektә edәn proses olmalı, şagirdlәrdә 

öz bacarıqlarını qiymәtlәndirmәk qabiliyyәti formalaşdırmalı vә öz tәlim 
nәticәlәrini daim yaxşılaşdırmaq istәyi, arzusu yaratmalıdır;

• qiymәtlәndirmә tәlimin son nәticәlәrinә vә ictimai hәyata girişә yönәlәn 
qabaqlayıcı (önlәyici) standarta әsaslanmalıdır;

• qiymәtlәndirmәdә әdalәtlilik, şәffaflıq vә obyektivlik tәmin olunmalıdır;
• qiymәtlәndirmә kriteriyaları ölçülәbilәn vә etibarlı olmalıdır.
Fәaliyyәt növlәrinin hәr birinin qiymәtlәndirilmәsinin dә öz xüsusiyyәti var. Bu da 

onlara mәxsus meyarların müxtәlifliyindәn asılıdır:
• Tarix dәrslәrindә yazılı testlәrin qiymәtlәndirilmәsi ümumi test tapşırıqlarının,  

hәmçinin mürәkkәb test suallarının sayından;
• Tarix dәrslәrindә şifahi cavabların qiymәtlәndirilmәsi zamanı cavabların do l -

ğun luğu, әhatәliliyi, konkretliyi, düzgünlüyü, dәqiqliyi, nәticәlәrin, xüsusәn 
nit  qin ardıcıllığı vә mәntiqindәn;
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• Sinif vә müstәqil ev tapşırıqlarının qiymәtlәndirmә meyarları hәr bir tapşırığın 
әsasını tәşkil edәn konkret tәlim mәqsәdindәn;

• Yaradıcı tapşırıqların qiymәtlәndirilmәsi ideyaların mәhsuldarlığından, çevikli-
yindәn, orijinallığından, adekvatlığından vә başqa yaradıcı tapşırıqların yerinә 
yetirilmәsi göstәricilәrindәn asılıdır.

Diaqnostik qiymətləndirmə
Qiymәtlәndirmә tәhsilin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә yönәlәn vә onu idarә edәn 

vacib amildir. Hazırda kurikulumun tәtbiqi ilә әlaqәdar olaraq qiymәtlәndirmә әnәnәvi-
dәn fәrqlәnir. Mәktәbdaxili qiymәtlәndirmә diaqnostik (ilkin sәviyyәnin qiymәtlәndiril-
mәsi), formativ (fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi) vә summativ (kiçik, böyük vә yekun) 
qiymәtlәndirmәlәrdәn ibarәtdir.  

Diaqnostik qiymәtlәndirmәdәn istifadә etmәklә öz tәlim strategiyanızı müәyyәnlәş-
dirә bilәrsiniz. Qiymәtlәndirmәni reallaşdırmaq üçün dәrs ilinin әvvәlindә tәdris vahid-
lәrinin tәtbiq edilmәsi nәzәrdә tutulur. Bu qiymәtlәndirmә şagirdlәrin bilik vә bacarıqla-
rını müәyyәn etmәkdәn ötrü, eyni zamanda şagird bir ümumtәhsil müәssisәsindәn  
digәrinә köçürüldükdә, sinfi dәyişdikdә vә digәr zәruri hallarda onun bilik vә bacarıq-
ları haqqında mәlumat toplamaq, şagirdә fәrdi yanaşmanı tәmin etmәk mәqsәdilә  
aparılır.

Diaqnostik qiymәtlәndirmәnin aparılması üçün aşağıdakı üsul vә vasitәlәrdәn 
istifadә edә bilәrsiniz:

Üsullar Vasitələr

Tapşırıqvermә Çalışmalar 

Müsahibә 
(şifahi yoxlama) 

Müәllimin qeydiyyat vәrәqi (şagirdlә, 
müvafiq hallarda qrup, yaxud siniflә 

aparılan şifahi yoxlama zamanı müәllimin 
öyrәnmәk (diaqnoz qoymaq) istәdiyi 

mәsәlәnin yazıldığı vәrәq) 

Valideynlәrlә vә digәr fәnn müәllimlәri ilә 
әmәkdaşlıq 

Söhbәt vә müәllimin sorğu vәrәqi (şagir-
din evdә vә ya mәktәbdәki fәaliyyәti ilә 

bağlı suallar yazılmış vәrәq) 

Söhbәt Şifahi söhbәt

Müşahidә Gündәlik müşahidә
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Bu qiymәtlәndirmәnin nәticәlәri rәsmi sәnәdlәrdә qeyd olunmur, yazılı qeydlәr  
sinif vә  şagird portfoliosunda saxlanılır, nәticәlәr barәdә valideynlәr, sinif rәhbәri vә 
digәr fәnn müәllimlәri mәlumatlandırılır. 

Formativ qiymәtlәndirmә qәbul edilmiş standartların reallaşmasına istiqamәt-
lәnәn irәlilәyişlәrin monitorinqi zamanı sinifdә hәr bir şagirdin inkişafının hәrәkәtve-
rici amilinә, tәlimin hәlledici komponentinә çevrilir. Müәllim keçirdiyi bu monitorinq 
vasitәsilә tәdris prosesini tәnzimlәyir, bütün şagirdlәrin irәlilәyişlәrini tәmin edir, eyni 
zamanda uğur qazana bilmәyәn şagirdlәrin ehtiyaclarını öyrәnәrәk onlara әlavә 
kömәklik göstәrir. Bu qiymәtlәndirmә fәnni tәdris edәn müәllim tәrәfindәn mәzmun 
standartlarından irәli gәlәn tәlim mәqsәdlәri әsasında hazırlanmış meyarlar üzrә 
dәrs ili әrzindә müntәzәm olaraq aparılır.

Bir mәzmun standartı dәrslikdәki bir neçә mövzuda reallaşdığına görә hәmin 
standartlardan çıxan qiymәtlәndirmә meyarları növbәti müvafiq dәrslәrdә dә istifadә 
edilir. Qiymәtlәndirmә meyarları әsasında şagirdlәrin müşahidә oluna bilәcәk fәaliy-
yәti 4 sәviyyә olmaqla qruplaşdırılır. Bәzi hallarda bu sәviyyә 3 vә ya 5 ola bilәr.  

Məsələn: 
Standart: 1.2.2. Müxtəlif mənbələr əsasında təqdimatlar hazırlayır.  
Qiymətləndirmə meyarı:  təqdimathazırlama

Formativ qiymətləndirmənin aparılması üçün aşağıdakı üsul və vasitələrdən 
istifadə edə bilərsiniz:

I səviyyə II səviyyə III  səviyyə IV  səviyyə

Müxtәlif  mәnbәlәr  
әsasında tәqdimat 

hazırlayarkәn çәtinlik 
çәkir.

Müxtәlif  mәnbәlәr  
әsasında tәqdimat 

hazırlayarkәn 
müәllimin kömәyin-

dәn istifadә edir.

Müxtәlif  mәnbәlәr  
әsasında tәqdimatı 
sistemsiz hazırlayır.

Müxtәlif  mәnbәlәr  
әsasında tәqdimatı 
sәrbәst  hazırlayır.

Üsullar Vasitələr

Müşahidә Müşahidә vәrәqlәri

Şifahi sual-cavab Şifahi nitq bacarıqları  üzrә  qeydiyyat 
vәrәqi

Tapşırıqvermә Çalışmalar
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Özünüqiymətləndirmə
Bu, fәrdi qiymәtlәndirmәdir. Dәrsin sonunda hәr bir şagird öz fәaliyyәtini bu 

cәdvәlә әsasәn qiymәtlәndirә bilәr.
Şagird: Abdullayev Uğur Həsən oğlu

Cütlərlə iş zamanı qiymətləndirmə
Bu qiymәtlәndirmәdәn cütlәrlә iş zamanı istifadә etmәk olar. Dәrsin sonunda 

cüt lәrә aşağıda göstәrilәn cәdvәl paylanılır. Bu cәdvәldәn istifadә etmәklә hәr bir 
şagird hәm özünün, hәm dә yoldaşının fәaliyyәtini qiymәtlәndirә bilәr.

Tapşırığı tam 
və düzgün 

yerinə yetirdim.

Dərsdə 
diqqətli 
idim.

Məntiqli 
yanaşmam 

var idi.

Sual-cavabda 
fəal idim.

Əməkdaşlıq 
etdim.

Etiket 
qaydalarına 
riayət etdim.

Cütlərdə 
işləyən 

şagirdlərin 
adı

Fəallıq 
səviyyəsi 
(zəif, orta, 
yüksək)

Əməkdaş-
lıqetmə

Qaydalara 
əməl 

olunması

Tapşırığın 
icrası zamanı 
müzakirəetmə

Ümumi 
rəyə gəlmə

Banu 

Hüseyn

Valideynlәrlә vә digәr fәnn müәllimlәri ilә 
әmәkdaşlıq

Söhbәt, sorğu vәrәqi (şagirdin evdә vә ya 
mәktәbdәki fәaliyyәti ilә bağlı suallar 

yazılmış vәrәq)

Layihә Şagirdlәrin tәqdimatı vә müәllim tәrәfindәn 
müәyyәn olunmuş meyar cәdvәli

Rubrik Nailiyyәt sәviyyәlәri üzrә qiymәtlәndirmә  
şkalası

Şifahi vә yazılı tәqdimat Meyar cәdvәli

Test Test tapşırıqları

Özünüqiymәtlәndirmә Özünüqiymәtlәndirmә vәrәqlәri
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Qrup işlərinin qiymətləndirilməsi
Qruplarla işin qiymәtlәndirilmәsi üçün meyar cәdvәli hazırlanır. Qrupların fәaliy-

yәtini aşağıdakı meyarlara әsasәn qiymәtlәndirmәk olar.

I qrup II qrup III qrup IV qrup

Tapşırığı düzgün yerinə 
yetirmə

Tərtibat

Təqdimetmə

Əməkdaşlıq

Yekun (summativ) qiymәtlәndirmә standartların mәnimsәnilmәsi istiqamәtindә 
şa girdlәrin әldә etdiyi irәlilәyişlәri dәyәrlәndirir. Bu qiymәtlәndirmә il әrzindә bәhs vә 
ya bölmәlәrin, hәm dә tәdris ilinin sonunda qiymətləndirmə standartlarının әsasında 
hәyata keçirilir. Summativ qiymәtlәndirmәnin nәticәlәri rәsmidir vә keçirildiyi tarixdә 
sinif jurnalında qeyd olunur. Summativ qiymәtlәndirmәnin aparılması üçün yalnız test 
üsuluna üstünlük vermәmәli, aşağıdakı üsul vә vasitәlәrdәn dә istifadә olunmalıdır:

Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin 28 dekabr 2018-ci il tarixli 8/1 
nöm  rәli Kollegiya iclasının Qәrarı ilә summativ qiymәtlәndirmәnin aparılmasındakı 
yeni qaydalar tәsdiq edilmişdir.

Qәrara әsasәn summativ qiymәtlәndirmәdә aşağıdakı dәyişikliklәr hәyata 
keçirilmişdir:

▪ kiçik vә böyük summativ qiymәtlәndirmәlәr 100 ballıq şkala ilә ölçülür.
▪ summativ qiymәtlәndirmәdә istifadә olunan qiymәtlәndirmә vasitәlәri (suallar) 

Üsullar Vasitələr

Yoxlama yazı işlәri Yoxlama yazı işlәri üzrә  qeydiyyat vәrәqi

Layihә Şagirdlәrin tәqdimatı vә müәllim tәrәfindәn 
müәyyәn edilmiş meyar cәdvәli

Şifahi sorğu Şifahi sorğu üzrә  qeydiyyat vәrәqi

Test Test  tapşırıqları

Tapşırıqvermә Tapşırıq, çalışma vә laboratoriya işlәri

Yaradıcılıq vә әl işlәri Fәnlәrә müvafiq olaraq  rәsmlәr, hazırlanan 
mәmulatlar vә digәr әl işlәri

Qruplar 

Meyarlar
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Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2009-cu il 13 yanvar tarixli 9 nömrәli 
qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasının ümumi tәhsil sistemindә 
Qiymәtlәndirmә Konsepsiyası”nın tәlәblәri nәzәrә alınmaqla hazırlanır. 

Suallar hәr bir sinif vә fәnn üzrә 4 sәviyyәdә tәrtib edilir. 1-ci sәviyyә әn aşağı, 
4-cü sәviyyә isә әn yüksәk sәviyyәni әks etdirir. Suallar müxtәlif mürәkkәblik sәviy-
yәsindә hazırlanır. 1-ci vә 2-ci sәviyyәyә tәhsilalanların әksәriyyәtinin, 3-cü vә 4-cü 
sәviyyәyә daha hazırlıqlı şagirdlәrin cavablandıra bilәcәyi suallar aid edilir. Sәviy-
yәlәr üzrә sualların qiymәtlәndirmә ballarının 100 ballıq şkalada bölgüsü aşağıdakı 
kimi nәzәrdә tutulur:

* 1-ci sәviyyә üzrә suallar qiymәtlәndirmәnin 20%-ni (vә ya 20 bal) tәşkil edir;
* 2-ci sәviyyә üzrә suallar qiymәtlәndirmәnin 30%-ni (vә ya 30 bal) tәşkil edir;
* 3-cü sәviyyә üzrә suallar qiymәtlәndirmәnin 30%-ni (vә ya 30 bal) tәşkil edir;
* 4-cü sәviyyә üzrә suallar qiymәtlәndirmәnin 20%-ni (vә ya 20 bal) tәşkil edir.
▪ Üzrlü (xәstәlik (tibbi arayış tәqdim edildikdә), bәdbәxt vә fövqәladә hadisә) 

sәbәbdәn kiçik summativ qiymәtlәndirmәnin hәr hansı birindә iştirak etmәyәn tәhsil-
alanın kiçik summativ qiymәtlәndirmәdә iştirak etmәmәsi yarımillik balların hesab-
lanmasında nәzәrә alınmır. Tәhsilalanın iştirak etmәdiyi kiçik summativ qiymәtlәn-
dirmә növbәti kiçik summativ qiymәtlәndirmәyәdәk tәşkil edilir.

▪ Üzrsüz sәbәbdәn kiçik summativ qiymәtlәndirmәdә iştirak etmәyәn tәhsilalanın 
hәmin qiymәtlәndirmә üzrә balı “0” qәbul edilir vә yarımillik balların hesablanma-
sında nәzәrә alınır.

▪ Üzrsüz sәbәbdәn I vә II yarımillәr üzrә keçirilәn böyük summativ qiymәtlәn-
dirmә lәr dә iştirak etmәyәn tәhsilalanın hәmin qiymәtlәndirmәlәr üzrә balı “0” qәbul 
olunur.

▪ Tәhsilalan I vә II yarımillәr üzrә keçirilәn böyük summativ qiy mәtlәndirmәlәrdә 
üzrlü sәbәbdәn (xәstәlik (tibbi arayış tәqdim edildikdә), bәdbәxt vә fövqәladә 
hadisә) iştirak edә bilmәdikdә, müvafiq summativ qiymәtlәndirmә günündәn sonra 
növbәti 2 (iki) hәftә müddәtindә onun üçün böyük summativ qiymәtlәndirmә tәşkil 
edilir. Qeyd olunan müddәtdә tәhsilalan böyük summativ qiymәtlәndirmәdә hәr 
hansı sәbәbdәn iştirak etmәdikdә böyük summativ qiymәtlәndirmә üzrә balı “0” 
qәbul olunur.

▪ Summativ qiymәtlәndirmәdә iştirak etmәyәn tәhsilalanlar üçün sinifdә istifadә 
olunan eyni sәviyyәli yeni qiymәtlәndirmә vasitәlәri (test, imla, inşa, ifadә, çalışma) 
hazırlanır.

▪ Tәhsilalanın summativ qiymәtlәndirmәdә topladığı balların “2”, “3”, “4”, “5” 
qiymәtlәrinә uyğunluğu aşağıdakı qaydada müәyyәnlәşdirilir:

* 30-dәk (daxil olmaqla) olan ballar “2” qiymәti ilә;
* 30-dan 60-dәk (daxil olmaqla) olan ballar “3” qiymәti ilә;
* 60-dan 80-dәk (daxil olmaqla) olan ballar “4” qiymәti ilә;
* 80-dәn 100-dәk (daxil olmaqla) olan ballar “5” qiymәti ilә.
▪ Tәhsilalanın summativ qiymәtlәndirmәdә topladığı ballar vә onların uyğunlaşdı-

rıldığı qiymәt summativ qiymәtlәndirmәnin aparıldığı tarixdә sinif jurnalında vә 
mәktәbli kitabçasında yazılır.

▪ Summativ qiymәtlәndirmәlәrin nәticәlәri ilә razılaşmayan tәhsilalanların 
valideyn lәrinin vә ya digәr qanuni nümayәndәlәrinin müraciәtlәrinә tәhsil müәssisә-
sinin tabeliyindәn asılı olaraq Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil Nazirliyi vә ya yerli 
tәhsili idarәetmә orqanları tәrәfindәn baxılır. Yerli tәhsili idarәetmә orqanlarının 
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Meyarlar Bəli Xeyr

Əsas faktları sadalayır.

Fikrini әsaslandırır.

Yersiz tәkrara yol vermir.

Faktları söylәyәrkәn mәnbәlәrdәn 
istifadә edir. 

Problemdәn kәnara çıxmır.

Əlaqәlәndirmә aparır.

Özünә inamla danışır.

Şifahi təqdimetmə bacarığının qiymətləndirilməsi cədvəli

Şagirdin adı, soyadı, atasının adı: Abdullayev Ucal Böyükağa oğlu

Müəllimin rəyi:

qәrarları ilә razılaşmayan tәhsilalanların valideynlәrinin vә ya digәr qanuni nü ma-
yәndәlәrinin müraciәtlәrinә Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn 
baxılır.

Yarımillik vә illik qiymәtlәrin hesablanması:
▪ Tәhsilalanların kiçik vә böyük summativ qiymәtlәndirmәlәrdә topladığı ballar 

әsasında yarımillik ballar hesablanır. Yarımillik balların “2“, “3“, “4“ vә ya “5“ qiymәt-
lәrinә uyğunluğu bu Qaydanın 4.19-cu bәndinә müvafiq olaraq müәyyәnlәşdirilir. 
Yarımillik balların miqdarı vә onların uyğunlaşdırıldığı qiymәt sinif jurnalı vә mәktәbli 
kitabçasında yazılır.

▪ Böyük summativ qiymәtlәndirmә aparılmayan fәnlәr üzrә yarımillik bal kiçik 
summativ qiymәtlәndirmәlәrdә toplanmış ballar әsasında aşağıdakı kimi hesablanır:

Y = (ksq1+ ksq2+…+ ksqn)/n
Y – tәhsilalanın yarımillik üzrә balını;
ksq1, ksq2 ... ksqn – hәr kiçik summativ qiymәtlәndirmәdә toplanmış balların 

miqdarı;
n – kiçik summativ qiymәtlәndirmәlәrin sayını bildirir.
Böyük summativ qiymәtlәndirmә aparılan fәnlәr üzrә yarımillik bal kiçik vә böyük 

summativ qiymәtlәndirmәlәrdә toplanılan ballar әsasında aşağıdakı kimi hesablanır:

BSQ – hәr yarımillik üzrә aparılan böyük summativ qiymәtlәndirmәdә toplanmış 
balların miqdarı.

▪ Tәhsilalanın illik balları onun yarımillik ballarının әdәdi ortası kimi hesablanır vә 
illik balın “2”, “3”, “4” vә ya “5” qiymәtlәri sinif jurnalı vә mәktәbli kitabçasında yazılır.
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Düzgün hәyata keçirilmiş qiymәtlәndirmәnin nәticәlәri müәllimin fәaliyyәti, bu 
fәaliyyәtin şagirdlәrin tәlәbatına nә dәrәcәdә cavab vermәsi, habelә kurikulumda, 
planlaşdırmada vә dәrsliklәrdә müvafiq dәyişikliklәrin aparılması zәrurәti haqqında 
qәrar qәbul etmәyә imkan verir.

Azәrbaycan tarixi fәnninin ümumtәhsil mәktәblәrindә tәdrisi dәrin vә әhatәli 
biliyә, bacarıq vә vәrdişlәrә, yüksәk intellektә, geniş dünyagörüşünә malik olan, 
onu daim inkişaf etdirmәyә çalışan şәxsiyyәt formalaşdırmağa, öz soykökünә, 
adәt-әnәnәlәrә, milli-mәnәvi dәyәrlәrә әsaslanan, tarixi keçmişinә dәrindәn 
yi yәlәnәn, vәtәnini, millәtini sevәn vә onun naminә faydalı işlәr görmәyә çalışan 
vәtәndaş tәrbiyә etmәyә xidmәt edir. 

Tarixi proseslәrlә yaxından tanış olmaq, şәxsiyyәtlәri tanıyıb onlara münasibәt 
bildirmәk, dövrün hadisәlәrini tәhlil etmәk bu günümüzü qurmaq vә gәlәcәyә yol 
açmaq üçün çox yaxşı bir vasitәdir. Tarixi biliklәrin xronoloji ardıcıllıqla, mәntiqә vә 
sadәdәn mürәkkәbә prinsipinә uyğun müәyyәn olunması ilә yanaşı, mәzmun 
standartlarında nәzәrә alınması әsas istiqamәtlәrdәn biridir. Tarixә dair mәzmun 
standartları müәyyәnlәşdirilәrkәn şagirdlәrin öyrәnәcәklәri tarixi biliklәrin, elәcә dә 
bu fәnn üzrә konkret tәlim fәaliyyәtlәrinin (idraki, hissi, psixomotor) әhatә olunması 
diqqәt mәrkәzindә saxlanılmışdır. Bu baxımdan şagirdin bu istiqamәtdә fәaliyyәtini 
tәşkil etmәk, onların bilik vә bacarıqlarını mәqsәdәuyğun qiymәtlәndirmәk zәruri 
haldır. Tarixә dair deklarativ biliklәrlә yanaşı, şagirdlәrә prosedural vә kontekstual 
biliklәrin verilmәsi vә onun nә dәrәcәdә reallaşdırılmasını ölçmәk şagird fәaliyyәtinin 
izlәnilmәsi üçün zәruri haldır. Tarix fәnn kurikulumunun mәzmun standartlarına 
uyğun olaraq şagirdlәrin praktik fәaliyyәtә yönәldilmәsi, xәritә üzrә işә, tәdqiqatçı-
lığa, qrafik vә cәdvәllәr hazırlamağa istiqamәtlәndirilmәsi, onların yaradıcı işә cәlb 
olunması üçün imkan yaradılmalıdır. 

Qiymәtlәndirmә vasitәlәri hazırlayarkәn şagird şәxsiyyәtinin inkişaf etdirilmәsi vә 
bacarıqların mәqsәdәuyğun formalaşdırılmasını diqqәt mәrkәzindә saxlamaq lazım-
dır. Beyinlәri tәmiz ağ kağıza bәnzәyәn, daim axtarışda olan vә mәktәbdә formala-
şan şagirdlәrin meyil vә maraqlarını, әqli vә fiziki imkanlarını nәzәrә almaq lazımdır. 

Fәnn kurikulumunun mәqsәdlәrinә uyğun olaraq şagirdlәrimiz Azәrbaycan tarixi 
fәnninin kömәyi ilә ünsiyyәt qurmaq vә әmәkdaşlıq etmәk kimi yüksәk mәnәvi keyfiy-
yәtlәrin, mühakimә yürütmәk, qoyulmuş problemә fәrqli baxış nümayiş etdirmәk, öz 
nöqteyi-nәzәrini әsaslandırmaq bacarığına malik olmalıdırlar. Bu, şagird fәaliyyәtinin 
ardıcıl izlәnilmәsini, onun nailiyyәtlәrindәki irәlilәyişlәrin müntәzәm qiymәtlәndirilmә-
sini tәmin edir, şagirdlәrә gündәlik hәyatda lazım olan zәruri bacarıqların aşılanma-
sını vә onun ardıcıl olaraq inkişaf etdirilmәsini ön plana çәkir. Tәlim prosesi ilә gözlә-
nilәn nәticә arasında qarşılıqlı әlaqә üçün zәmin yaradılmalıdır.

Bu məqsədin reallaşdırılması üçün aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:
• tarixi hadisәlәrin, hәmçinin müasir hәyatda baş verәn ictimai hadisәlәrin dәrk, 

tәhlil vә tәsnif edilmәsi;
• milli-mәnәvi dәyәrlәrdәn, mәdәni irsdәn istifadә etmәklә daxili potensialın 

zәnginlәşdirilmәsi vә onların gәlәcәk nәsillәrә ötürülmәsi;
• dövlәtçilik әnәnәlәrinә istinad olunması, ölkәmizin müstәqil dövlәt quruculu-

ğunda şüurlu vә mәsuliyyәtli vәtәndaş kimi iştirak etmәsi;
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• vәtәnin tarixindә baş vermiş hadisәlәr nәzәrә alınmaqla milli mәnafenin vә 
maraqların qorunması; 

• müxtәlif mәnbәlәri tәhlil etmәklә onlardan nәticәlәrin çıxarılması, sosioloji 
mәlumatlar üzәrindә işin tәşkili, sosial, iqtisadi, mәdәni problemlәrin tarixi 
baxımdan inkişafının digәr fәnlәrlә әlaqәdә izlәnilmәsi; 

• tarixi hadisәlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrini tәhlil etmәklә mәntiqi vә yaradıcı tәfәk-
kürün inkişaf etdirilmәsi.

Şagird nailiyyәtlәrinin izlәnilmәsi vә onun inkişafına sәmәrәli yollarla nail 
olmaqdan ötrü qiymәtlәndirmә әsas vasitәdir. Qiymәtlәndirmә şagirdin mәzmunda 
әldә etdiyi nәticәlәrin dәyәrlәndirilmәsidir. Ümumiyyәtlә, qiymәtlәndirmә bilik vә 
bacarıqların necә vә hansı sәviyyәdә әldә edilmәsinә xidmәt edir. Qiymәtlәndirmә 
vasitәlәri hazırlayarkәn qiymәtlәndirmә standartlarının ölçülәri nәzәrә alınmaqla 
hәyata keçirilmәlidir. Standartlara uyğun vasitәlәrin hazırlanmasında mәqsәd 
şagird nailiyyәtlәrinin düzgün ölçülmәsi, әldә edilmiş bilik vә bacarıqların standarta 
uyğun qiymәtlәndirilmәsidir. Müәllim formativ qiymәtlәndirmә hazırlayarkәn öz 
yaradıcılığına, lakin mәqsәddәn kәnara çıxmadan meyara uyğun vasitәlәr hazırla-
malıdır. 

Dünya təcrübəsinə əsasən qiymətləndirmənin aşağıdakı ümumi prinsipləri 
vardır:

• qiymətləndirmə təlim prosesinin mühüm tərkib hissəsidir və bütün təlim 
prosesi ərzində aparılmalıdır;

• qiymətləndirmə prosesində şəraitdən və şagirdlərin inkişaf səviyyəsindən 
asılı olaraq müxtəlif metodlardan istifadə edilməlidir;

• qiymətləndirmə təlimin keyfiyyətini korrektə edən proses olmalı, şagirdlərdə 
öz  bacarıqlarını qiymətləndirmək qabiliyyəti formalaşdırmalı və öz təlim 
nəticələrini daim yaxşılaşdırmaq istəyi, arzusu yaratmalıdır;

• qiymətləndirmə təlimin son nəticələrinə və ictimai həyata girişə yönələn 
qabaqlayıcı (önləyici) standarta əsaslanmalıdır;

• qiymətləndirmədə ədalətlilik, şəffaflıq və obyektivlik təmin olunmalıdır;
•  qiymətləndirmə kriteriyaları ölçüləbilən və etibarlı olmalıdır.
Tәhsilin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini öz üzәrinә götürәn qiymәtlәndirmә sahәsi 

tәhsilin ağır vә әsaslı bir hissәsi olduğu üçün mәzmun standartları nәzәrә alınmaqla 
taksonomiyaya uyğun hazırlanmış, sadәdәn mürәkkәbә prinsipi gözlәnilmişdir. 

Şagirdlәrin fәnn üzrә bilik vә bacarıqlarının qiymәtlәndirilmәsi üçün aşağıdakı 
keyfiyyәt göstәricilәri әsas götürülmәlidir:

1. Tamlıq – tarixi anlayışlar, nәzәri müddәalar vә s. haqqında tarixi bilik vә 
bacarıqların, fәaliyyәtlәrin hәcmi, genişliyi, zәnginliyi;

2. Davamlılıq – müәyyәn vaxt keçdikdәn sonra tәhsil alanın әvvәl aldığı tarixi 
biliklәri öz yaddaşında bәrpa edә bilmәsi bacarığı;

3. Dәrinlik – şagirdlәrin öyrәndiklәrinin mahiyyәtini, sәbәb vә nәticә әlaqәlәrini 
anlamasına dair bilik, bacarıq vә fәaliyyәti;

4. Dәqiqlik – şagirdlәrin Azәrbaycan tarixinin baza anlayışlarını tәşkil edәn 
faktları, mühüm müddәaları dәrk edәrәk seçә bilmәsi bacarığı;
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5. Dәrk edilmә – istifadә edilәn tarixi faktların, müddәaların sübut edilmәsi, 
ar qumentlәşdirilmәsi, mәntiqi düşünmә, müstәqil mühakimә yürütmә qabiliy-
yәtinin olması;

6. Sistemlilik – şagirdlәrin nәzәri-tarixi biliklәrinin müxtәlif elementlәri, hissәlәri 
arasında әlaqәlәr yaratmaq bacarığı;

7. Ümumilәşdirmә – tarixi biliklәri bloklar, sxemlәr şәklindә ümumilәşdirә 
bilmәk, baş verәn hadisә, proses vә tәzahürlәrdә inkişafı vә dinamikanı görә 
bilmәk bacarığı;

8. Çeviklik – tarixi biliklәri qeyri-standart şәraitdә, situasiyalarda istifadә edә 
bilmәk bacarığı;

9. Praktiklik (bilik vә bacarıqlardan praktik istifadә) – müxtәlif fәaliyyәt növlә-
rindә (tezis, esse, mәnbә üzrә iş vә başqa tapşırıqlar) biliklәrin tәtbiqi, tәtbiq 
üçün üsul vә priyomları seçә bilmәk bacarığı.

Keyfiyyәti qiymәtlәndirmәk üçün aşağıdakı yollardan istifadә etmәk olar:
• verbal (sözlә) qiymәtlәndirmә;
• özünüqiymәtlәndirmә;
• reytinqin müәyyәnlәşdirilmәsi;
• meyar cәdvәli;
• şagirdlәrin müstәqil işlәrindә konstruktiv qeydlәr;
• portfolio (şagirdlәrin xüsusi dosyesi – burada şagirdә aid bütün sәnәdlәr vә 

mәlumatlar qeydә alınır, mәsәlәn, dәrs fәaliyyәti, iş qabiliyyәti vә s. haqqında 
qeydlәr).

Ənәnәvi qiymәtlәndirmәdәn fәrqli olaraq, nailiyyәtlәrin qiymәtlәndirilmәsi hәyata 
keçirilәrkәn şagirdlәrin bilik, bacarıq vә vәrdişlәr sisteminә yiyәlәnmәsi ilә yanaşı, 
onların şәxsi keyfiyyәtlәrinin, o cümlәdәn biliyә yiyәlәnmә hәvәsi, liderlik qabiliyyәti, 
yaradıcılıq keyfiyyәtlәri, mәnәvi keyfiyyәtlәrinin ölçülmәsi dә nәzәrdә tutulur.

• öyrənilən tədris materialının mənimsənilməsindən alınacaq nəticələrin 
müəllim tərəfindən əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi;

• alınacaq nəticələrə dair məlumatlarla şagirdlərin tanış edilməsi;
• bilik və bacarıqları yoxlamağın metodlarına dair məlumatları sinfə elan 

et  məkl ə şagirdlərdə fəaliyyət nəticələrinin şəffaflıq və açıqlıq prinsipi əsa -
sın da qiymətləndirildikləri barədə inamın yaradılması;

• verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsinə ayrılan müddətin bütün sinfə elan 
olunması və nailiyyətləri qiymətləndirmənin əlavə formaları barədə şagirdlərin 
məlumatlandırılması. 

Qiymәtlәndirmә ilә bağlı materiallar vә tәlimatlar tәrtib edilәrkәn mәzmun spesifi-
kasiyası, sualın formatı vә sayı, cavabları necә qiymәtlәndirmәk, müxtәlif tipli digәr 
suallar da nәzәrdә tutula bilәr. Qiymәtlәndirmә üçün seçilmiş sual vә tapşırıqlar 
müxtәlif mәzmunda olduğu kimi, forma etibarilә dә rәngarәng olmalıdır. Müxtәlif sual 
tiplәrinin işlәnilmәsi imtahan prosesini vә nәticәlәri daha uğurlu etmәk üçün vacibdir. 
Tarix fәnninin tәdrisindә әn çox çoxseçimli, açıq-qapalı, uzlaşdırma, müqayisәetmә 
tipli suallardan istifadә edilir. 
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Azərbaycan tarixi üzrə illik tematik planlaşdırma 

Sıra Standart Mövzu Tədris 
vahidi

İnteqrasiya Qiymətlən-
dirmə

Saat

I bölmə. Azərbaycan yeni dövrdə

I fəsil. Azərbaycan XIX əsrin 30–50-ci illərində

1. 1.1.1. 
1.3.1. 
3.1.1. 

Müstәmlәkә 
rejiminin 

yaranması 
Ü.t. 1.1.3.,
Riy. 4.1.1.

Diaqnostik, 
formativ

2

2. 1.2.2.
1.3.1. 
3.1.1. 

Tәsәrrüfat vә 
әhalinin hәyatı

Ə. 1.1.4.,
Azәrb.d. 

1.2.4.

Formativ 1

3. 1.1.1. 
1.1.2. 
2.1.2. 

 Xalq hәrәkatı
Ü.t. 1.1.3.,
Riy. 4.1.1.

Formativ 1

4. 3.1.1. 
1.1.2. 
1.2.1. 
1.1.1. 

Müstәmlәkә 
rejiminin 

möhkәmlәndiril-
mәsi

Ü.t. 1.1.2.,
Riy. 5.1.1.

Formativ 1

II fəsil. Azərbaycan XIX əsrin 60–90-cı illərində

5. 1.1.2.
1.3.1.
3.1.1. 

 Burjua 
islahatları

Azәrb.d. 
2.2.3.,

Ü.t. 2.1.1.

 Formativ 1

6 1.1.2.
1.3.1.
2.1.1. 
3.1.1.

Kәnd 
tәsәrrüfatında 

yeniliklәr
  Ü.t. 3.1.1.,
  C. 3.2.1.,
  H.b.  2.1.2.

Formativ 1

7 1.2.2.
4.1.2. 
3.1.1. 
2.1.1. 

Bakının 
dünyanın neft 

mәrkәzinә 
çevrilmәsi

  Ü.t. 3.1.1.,
  C. 3.2.1.,
  H.b. 2.1.2.

Formativ 1

8 1.2.2. 
2.1.1. 
3.1.1. 

Sәnayenin digәr 
sahәlәri. 

Nәqliyyat, rabitә 
vә ticarәt

Ü.t. 4.1.2.,
Azәrb.d.  
1.2.4.,

K. 4.3.1.

Formativ 1

9 1.2.2. 
4.1.2. 
5.1.3.

Millәtin 
formalaşması

Ü.t. 4.1.2.,
İnf. 3.3.2.,
Azәrb.d. 

1.2.4.

Formativ 1
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Kiçik summativ qiymətləndirmə 1

10 1.1.1. 
1.2.2. 

Xalq hәrәkatı Ü.t.  1.1.3.,
Riy. 4.1.1. Formativ

1

11 1.3.1.
2.1.1. 
3.1.1. 

Cәnubi 
Azәrbaycan 

Qacarlar 
dövlәtinin 
tәrkibindә

Ü.t.   3.1.1.,
C.   3.2.1.,
H.b.  2.1.2.

Formativ 1

12 4.1.2. 
5.1.1. 
5.1.3. 

XIX әsrdә tәhsil 
vә elm

Ü.t. 5.1.1.,
Azәrb.d. 

3.1.2.

Formativ 1

13 4.1.2. 
5.1.1. 
5.1.2. 
5.1.3.  

 Milli mәtbuatın, 
teatrın 

yaranması. 
Ədәbiyyat vә 

incәsәnәt

Ü.t. 5.1.3.,
B. 1.1.1., 
Ə. 3.1.2.

Formativ 1

III fəsil. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində

14 1.2.2. 
2.1.1. 
3.1.1. 
4.1.2. 

Sәnayenin 
vәziyyәti

Ü.t. 4.1.2.,
Azәrb.d. 

1.2.4.

Formativ 1

15 1.1.1. 
3.1.1. 

 Kәnd 
tәsәrrüfatı. Yeni 
aqrar qanunlar

Ü.t. 3.1.1.,
C. 3.2.1.,
H.b. 2.1.2.

Formativ 1

16 1.1.1. 
3.1.1. 
4.1.2. 

Azadlıq 
hәrәkatının yeni 

mәrhәlәsi

Ü.t. 1.1.3.,
Riy. 4.1.1.

Formativ 1

17 1.1.1. 
1.2.2. 
4.1.2. 

Azәrbaycanlı 
әhaliyә qarşı 
ermәnilәrin 
törәtdiklәri 

qırğınlar. Milli 
demokratik 

hәrәkat

Ə. 1.1.4.,
İnf. 3.3.2.,
Azәrb.d. 

1.2.4.

Formativ 1

18 1.1.2. 
1.2.2. 
4.1.2. 

Milli partiya vә 
tәşkilatların 
yaranması

Ü.t. 4.1.2.,
İnf. 3.3.2.,
Azәrb.d. 
1.2.4.,

K. 4.3.1.

Formativ 1
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19 1.1.1. 
1.2.2. 
3.1.2. 
4.1.2. 

Azәrbaycan 
Birinci Dünya 
müharibәsi 

illәrindә

Ü.t. 4.1.2.,
İnf. 3.3.2.

Formativ 1

Kiçik summativ qiymətləndirmə 1

20 1.1.1. 
1.2.2. 
1.1.2. 

Azәrbaycan 
1917-ci il Fevral 

inqilabından 
sonrakı dövrdә

Ə. 1.1.4.,
İnf. 3.3.2.

Formativ 1

21 4.1.2. 
5.1.1. 
5.1.2. 
5.1.3. 

Mәdәniyyәt Ü.t. 5.1.3. Formativ 1

II bölmə. Azərbaycan müasir dövrdə

IV fəsil. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

22 1.1.1. 
1.2.2. 
3.1.2. 

Şimali 
Azәrbaycanda 
türk-müsәlman 
әhaliyә qarşı 
soyqırımıları

Ə. 1.1.4.,
Azәrb.d.  

1.2.4.

Diaqnostik, 
formativ

2

23 1.2.2. 
3.1.3. 
4.1.1. 
4.1.2. 

Azәrbaycan 
Xalq 

Cümhuriyyәtinin 
yaradılması

Ü.t. 3.1.2.,
Azәrb.d. 
1.2.4.,

Riy. 5.1.3.

Formativ 1

24 1.2.2. 
3.1.3. 
4.1.2. 

Dövlәt 
quruculuğu 
sahәsindә 
tәdbirlәr

Ü.t. 3.1.2.,
Azәrb.d. 
1.2.4.,

Riy. 5.1.3.

Formativ 1

25 1.2.2. 
2.1.2. 
3.1.2. 

Ermәni 
işğalçılarına 

qarşı mübarizә 

 Ü.t. 2.1.2.,
Ə. 1.1.4.,
Azәrb.d. 

1.2.4.

Formativ 1

26 1.1.2. 
1.2.2. 
3.1.1. 
5.1.3.  

İqtisadi, sosial 
vә mәdәni 
tәdbirlәr

Ü.t. 5.1.3.,
B. 1.1.1.,
Ə. 3.1.2.

Formativ 1
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27 1.1.2. 
1.2.2. 
3.1.2. 
3.1.3.

 Xarici siyasәt Ü.t. 3.1.1.,
Azәrb.d.    
1.1.1.,

H.b. 2.1.2.

Formativ 1

28 3.1.1. 
3.1.2. 
4.1.2. 

Cәnubi 
Azәrbaycanda 

milli azadlıq 
mübarizәsi

Ü.t. 3.1.1.,
H.b. 2.1.2.

Formativ 1

Kiçik summativ qiymətləndirmə 1

Böyük summativ qiymətləndirmə 1

V fəsil. Azərbaycan 1920–30-cu illərdə

29 1.1.1. 
1.3.1. 
3.1.1. 

 Sovet rejiminin 
qurulması

Ü.t. 1.1.3.,
Riy. 4.1.1.

Formativ 1

30 1.1.2. 
1.2.1. 

Sovet rejiminә 
qarşı xalq 
hәrәkatı

Ü.t. 1.1.2.,
Riy. 5.1.1.

Formativ 1

31 1.1.1. 
3.1.1. 

Formal 
müstәqilliyin 

lәğvi

Ü.t. 1.1.3.,
Riy. 4.1.1.

Formativ 1

32 1.1.2. 
2.1.2. 

Azәrbaycanın 
әrazi bütövlü-

yünә yeni 
qәsdlәr

Ü.t. 2.1.2.; 
1.1.3.,

Riy. 4.1.1.

Formativ 1

33 1.3.1. 
2.1.1. 
3.1.1. 

Azәrbaycanda 
Sovet hökumә-

tinin iqtisadi 
tәdbirlәri

Ü.t. 2.1.1.,
C. 3.2.3.,
H.b. 1.2.1.

Formativ 2

34 1.2.1. 
1.3.1. 

Zorakı 
kollek-

tivlәşdirmә

Azәrb.d. 
2.2.3.,

Ü.t. 2.1.1.

Formativ 1

35 1.2.2. 
4.1.2. 

Totalitar rejimin 
qurulması. 

Kütlәvi 
repressiyalar

Ü.t. 4.1.2.,
Azәrb.d. 

1.2.4.

Formativ 1

36 5.1.1. 
5.1.3.  

 Mәdәni qurucu-
luq tәdbirlәri

Ü.t. 5.1.3.,
B. 1.1.1., 
Ə. 3.1.2.

Formativ 1

Kiçik summativ qiymətləndirmə 1
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VI fəsil. Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi
və sonrakı dövrdə

37 1.1.1. 
1.2.1. 
3.1.2. 

Azәrbaycan 
SSR İkinci 

Dünya 
müharibәsi 

illәrindә

Ü.t. 3.1.1.,
Azәrb.d. 
1.1.1.,

H.b. 2.1.2.

Formativ 1

38 3.1.1. 
4.1.1. 

Cәnubi 
Azәrbaycanda 

milli azadlıq 
mübarizәsi

Ü.t. 4.1.1.,
Azәrb.d. 

1.2.4.

Formativ 1

39 1.1.1. 
1.3.1. 

Azәrbaycan 
SSR müharibә-

dәn sonrakı 
onillikdә

Ü.t. 1.1.3. Formativ 1

40 1.1.2. 
3.1.1. 
3.1.3. 

Milli oyanış 
cәhdlәri

Ü.t. 3.1.2.,
Azәrb.d. 
1.2.4.,

Riy. 5.1.3.

Formativ 1

41 1.3.1. 
5.1.1. 
5.1.3.

1940–60-cı 
illәrdә mәdәniy-
yәt sahәsindә 

uğurlar

Ü.t. 5.1.3.,
B. 1.1.1.,
Ə. 3.1.2.

Formativ 1

42 3.1.1. 
4.1.1. 
4.1.2. 

1970–80-ci 
illәrdә sosial- 

iqtisadi yüksәliş

Ü.t. 4.1.1.,
Azәrb.d. 

1.2.4.

Formativ 1

43 1.1.2. 
 3.1.1. 

 Yenidәnqurma 
siyasәtinin iflası

Ü.t. 1.1.3.,
Riy. 4.1.1.

Formativ 1

44 1.1.1. 
1.2.2. 
 3.1.2. 

Ərazi bütövlü-
yünün vә milli 

hüquqların 
qorunması 
uğrunda 
mübarizә

Ü.t. 3.1.1.,
Azәrb.d. 
1.1.1.,

H.b. 2.1.2.

Formativ 1

45 1.1.2. 
3.1.1. 
3.1.2. 

Cәnubi 
Azәrbaycan 
müharibәdәn 

sonrakı dövrdә

Ü.t. 3.1.1.,
Azәrb.d. 
1.1.1.,

H.b. 2.1.2.

Formativ 1

46 5.1.1. 
5.1.2. 
5.1.3.

1970–80-ci 
illәrdә mәdәniy-

yәtin inkişafı

Ü.t. 5.1.3.,
B. 1.1.1.,
Ə. 3.1.2.

Formativ 2

Kiçik summativ qiymətləndirmə 1
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VII fəsil. Azərbaycan Respublikası müstəqillik dövründə (1991–2000-ci illər)

47 3.1.1. 
4.1.2. 

Dövlәt 
müstәqilliyinin 

bәrpası

Ü.t. 3.1.2.,
Azәrb.d. 
1.2.4.,

Riy. 5.1.3.

Formativ 2

48 1.2.2. 
2.1.2. 
3.1.3. 

Qurtuluş 
hәrәkatı

Ü.t. 3.1.2.,
Azәrb.d. 

1.2.4.

Formativ 1

49 1.2.1. 
2.1.2. 
3.1.2. 

Qarabağ 
müharibәsi

Ü.t. 1.1.2.,
Riy. 5.1.1.

Formativ 1

50 1.1.2. 
3.1.2. 
3.1.3. 

Azәrbaycan 
Respublikasının 
beynәlxalq vә 

regional 
tәşkilatlara üzv 

olması

Ü.t. 3.1.1.,
Azәrb.d. 
1.1.1.,

H.b. 2.1.2.

Formativ 1

51 3.1.1. 
4.1.1. 

Dövlәt 
müstәqilliyini 

möhkәmlәndir-
mәk tәdbirlәri

Ü.t. 4.1.1.,
Azәrb.d. 

1.2.4.

Formativ 1

VIII fəsil. Azərbaycan yeni minilliyin başlanğıcında

52 1.3.1. 
2.1.1. 

Azәrbaycan 
Respublikasının 
inkişafında yeni 

mәrhәlә

Azәrb.d. 
2.2.3.,

Ü.t. 2.1.1.

Formativ 1

53 1.1.2. 
1.2.1. 
3.1.2. 

Xarici siyasәt Ü.t. 3.1.1.,
H.b. 2.1.2.

Formativ 1

54 5.1.2. 
5.1.3.  

Mәdәniyyәtin 
inkişafında 

böyük uğurlar

Ü.t. 5.1.2.,
Azәrb.d. 

2.2.2.

Formativ 2

Kiçik summativ qiymətləndirmə 1

Böyük summativ qiymətləndirmə 1

Cəmi 68

Qeyd: Hörmətli müəllimlər, strategiyanızdan və imkanlarınızdan asılı olaraq resursların 
seçilməsində və istifadəsində sərbəstsiniz.
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Hörmətli müəllimlər, sizə təqdim olunan dərs nümunələri tövsiyə xarakterlidir. 
Verilən nümunələrdə istifadə edilən üsul və formalar şagirdlərin səviyyəsinə və 
məktəbinizin şəraitinə görə dəyişə bilər. Hər bir müəllim 45 dəqiqəlik dərs saatı 
ərzində təqdim olunan icmallardakı üsul və formaların daha səmərəlisini seçərək 
tətbiq edə bilər.

GÜNDƏLİK DƏRS NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR TÖVSİYƏ

I BÖLMƏ. AZƏRBAYCAN YENİ DÖVRDƏ
I FƏSİL. AZƏRBAYCAN XIX ƏSRİN 30–50-ci İLLƏRİNDƏ

Mövzu 1

Müstəmləkə rejiminin yaranması

Alt standartlar:
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәndirir.
1.3.1. Azәrbaycan әrazisindә yaşamış insanların hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri 

döv rün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda baş 

verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim məqsədləri:
1. Şimali Azәrbaycanda işğal rejimini, komendant idarә üsulunu zaman baxımın-

dan qiymәtlәndirir.
2. Şimali Azәrbaycan әhalisinin hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri dövrün xüsusiyyәt-

lәri ilә әlaqәlәndirir.
3. Müstәmlәkә rejimi şәraitindә Şimali Azәrbaycanın sosial-iqtisadi hәyatında baş 

verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim forması:  fәrdi vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi

Motivasiya: İlk mövzunun motivasiyasını qurarkәn әvvәlki tәdris ilinin son 
mövzuları ilә әlaqәli suallara müraciәt etmәk mәqsәdәuyğundur. Motivasiyanın bu 
әlaqәlәndirmә әsasında qurulması yeni dәrsin mövzusuna keçid yaradacaqdır. 
Dәrsin әv vәlindә verilmiş mәtnә әsasәn Türkmәnçay müqavilәsinin müddәalarına 
aid suallar verәrәk Azәrbaycanın iki yerә bölünmәsi vә bu müqavilәdә ermәnilәrin 
Azәr baycana köçürülmәsi mәsәlәsini xatırlatmaqla maraqlı motivasiya qurmaq 
müm kündür. Şa girdlәrin fәrziyyәlәrini dinlәyin. Motivasiya baş tutduqdan sonra 
tәd qiqatın aparılması mәr  hәlәsini reallaşdırın. 
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Tədqiqat sualı: Şimali Azәrbaycanda çar Rusiyasının müstәmlәkәçilik rejiminin 
yaradılması hansı nәticәlәrә gәtirib çıxardı?

Tədqiqatın aparılması: Bu mәrhәlәdә şagirdlәri mövzuya aid verilmiş VI blok 
üzәrindә işә tәşviq edin. Mәnbәlәr üzәrindә iş aparmaq üçün siz tapşırıqları şagird-
lәrinizin mәnimsәmә qabiliyyәtinә uyğun olaraq çәtinlәşdirә vә ya asanlaşdıra bilәr-
siniz. 

Vaxtdan sәmәrәli istifadә etmәk üçün qruplarla iş aparın. Qrup işinin tәşkili üçün 
şagirdlәri dәrslikdәki mәtnlә tanış edә, yaxud da әlavә paylama materialı vermәk 
olar.

I qrup – Şimali Azәrbaycanda işğal rejiminin, komendant idarә üsulunun tәtbiqi-
nin Azәrbaycan üçün fәsadlarını şәrh edin.

II qrup – Şimali Azәrbaycan әhalisinin hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri dövrün 
xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirin.

III qrup – Müstәmlәkә rejimi şәraitindә Şimali Azәrbaycanın sosial-iqtisadi 
hәyatında baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edin.

IV qrup – Çar Rusiyasının müstәmlәkә rejimini hәyata keçirdiyi tәdbirlәri sistem-
lәşdirib tәqdim edin.

Məlumatın mübadiləsi: Qruplara verilәn iş müәyyәn edilmiş vaxt әrzindә hәyata 
keçirilib tәqdim edilir. Şagirdlәr öz qrupundan lider seçir vә hazırladıqları iş onun 
tәrәfindәn tәqdim edilir.

Məlumatın müzakirəsi: Bu mәrhәlәdә qrupların işi müzakirә edilir. Əlavәlәr 
olunmaqla şagirdlәrin etdiklәri sәhvlәr qeyd edilir. Doğru cavablar vurğulanır. Qrup 
işinin nәticәlәri qrup qiymәtlәndirmә vasitәlәri ilә qiymәtlәndirilir. Əgәr siz qrupların 
qiymәtlәndirilmәsi ilә yanaşı, fәrdi qiymәtlәndirmә aparmaq istәyirsinizsә, qiymәtlәn-
dirmә zamanı özünüqiymәtlәndirmә vәrәqindәn istifadә etmәk olar.

Bu qiymәtlәndirmә fәrdi qiymәtlәndirmәdir. Dәrsin sonunda hәr bir şagird öz 
fәaliyyәtini bu cәdvәlә әsasәn qiymәtlәndirә bilәr.

Abdullayev Uğur Böyükağa oğlu

Tapşırığı tam 
vә düzgün 

yerinә 
yetirdim.

Dәrsdә 
diqqәtli 
idim.

Mәntiqli 
yanaşmam 

var idi.

Sual- 
cavabda 

aktiv idim.

Əmәkdaş-
lıq etdim.

Etiket 
qaydalarına 
riayәt etdim.

Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr Şimali Azәrbaycanda komendant 
idarә üsulunun xarakterik xüsusiyyәtlәrini qiymәtlәndirib әhalinin hәyat tәrzindәki, 
hәmçinin müstәmlәkә rejimi şәraitindә Şimali Azәrbaycanın sosial- iqtisadi hәyatında 
baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edәcәk vә ümumi fikirlәrini söylәyәcәklәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Şagirdlәrin әldә etdiyi nәticәlәri ümumilәşdirmәk mәqsәdilә 
hazır cәdvәl tәqdim edib qruplara bu cәdvәli doldurmağı tapşırmaq olar. 
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Köçürülən xalqlar Rusiya imperi-
yasının 

məqsədi

Gəlmə xalqların 
yerləşdirildiyi Şimali 

Azərbaycan torpaqları

Xüsusi qeydlər

ermәnilәr

almanlar

ruslar

Ev tapşırığı: “Şimali Azәrbaycana köçürülmüş xalqların müasir Azәrbaycanda 
bugünkü vәziyyәti haqqında mәlumat toplayın”.

Qiymətləndirmə və refleksiya: Bu mәrhәlәdә siz tәlim prosesini izlәyә vә tәdris 
olunmuş mövzu ilә bağlı suallar verә bilәrsiniz.

Məsələn: 
Komendant idarә üsulu nәdir? 
İşğalçı siyasәt yeridәn çar Rusiyasının ölkәmizdә hәyata keçirdiyi tәdbirlәr nәdәn 

ibarәt oldu? 
İşğal rejimini güclәndirmәk üçün hansı islahatlar hәyata keçirildi? 
İşğal vә tәtbiq olunan yeni idarәçilik xalqımızın hәyatında hansı izi qoydu? vә s. 

Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, әlaqәlәndirmә, tәhliletmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Şimali Azәrbaycanda 
işğal rejimini, 

komendant idarә 
üsulunu zaman 

baxımından qiymәt-
lәndirmәkdә 
çәtinlik çәkir.

Şimali Azәrbaycanda 
işğal rejimini, ko - 

men dant idarә üsu- 
lunu zaman baxımın-
dan qiymәtlәndirәr-
kәn kömәkçi suallar-

dan istifadә edir.

Şimali Azәrbaycanda 
işğal rejimini, 

komendant idarә 
üsulunu zaman 

baxımından 
qiymәtlәndirir.

Şimali Azәrbaycanda 
işğal rejimini, 

komendant idarә 
üsulunu zaman 

baxımından faktlara 
әsasәn 

qiymәtlәn dirir.

Şimali Azәrbaycan 
әhalisinin hәyat 

tәrzindәki dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-

yәtlәri  ilә әlaqәlәndir-
mәkdә çәtinlik çәkir.

Şimali Azәrbaycan 
әhalisinin hәyat tәr - 
zindәki dәyişikliklәri 

dövrün xüsusiyyәtlәri  
ilә әlaqәlәndirәrkәn 
müәllimin kömәyinә 

ehtiyac duyur.

Şimali Azәrbaycan 
әhalisinin hәyat 

tәrzindәki dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-

yәtlәri  ilә 
әlaqәlәndirir.

Şimali Azәrbaycan 
әhalisinin hәyat 

tәrzindәki dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-

yәtlәri  ilә mәnbәlәrә 
әsasәn әlaqәlәndirir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil 
edәrkәn sәhvlәrә 

yol verir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
sosial-iqtisadi hә ya - 
tında baş verәn dәyi- 
şikliklәri tәhlil edәrkәn 

kömәkçi suallardan 
istifadә edir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri 
tәhlil edir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri faktlara 

әsasәn tәhlil edir.
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Mövzu 2

Təsərrüfat və əhalinin həyatı

Alt standartlar:
1.2.2. Müxtәlif  mәnbәlәr  әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
1.3.1. Azәrbaycan әrazisindә yaşamış insanların hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri 

dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim məqsədləri:
1. Mәnbәlәr әsasında Şimali Azәrbaycanda aparılan ayrı-seçkilik siyasәtinin, 

köçürmә siyasәtinin tәsәrrüfat hәyatına vurduğu ziyanı şәrh edir.
2. Şimali Azәrbaycan әhalisinin hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri dövrün xüsusiyyәt-

lәri ilә әlaqәlәndirir.
3. Müstәmlәkә rejimi şәraitindә Şimali Azәrbaycanın iqtisadi hәyatında baş 

verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: suallar, rollu oyun, müzakirә

Motivasiya: I blokdakı suallarla beyin hәmlәsi edәrәk motivasiya yarada bilәrsi-
niz. Müasir Azәrbaycanın tәbii sәrvәtlәri ilә bağlı vә ya keçmiş mövzu ilә әlaqәli 
suallar vermәklә dә motivasiya qurmaq olar. Şagirdlәrin fәrziyyәlәri dinlәnildikdәn 
sonra tәdqiqatın aparılması mәrhәlәsini reallaşdırın. Bunun üçün tәdqiqat sualının 
verilmәsi zәruridir.

Tədqiqat sualı: Çar Rusiyası tәrәfindәn Şimali Azәrbaycanın sәrvәtlәrinin 
mәnimsәnilmәsinin nәticәlәri nәdәn ibarәt oldu?

Müstәmlәkә iqtisadi siyasәtinin әsas xüsusiyyәtlәrini tәdqiq etmәk üçün rollu 
oyundan istifadә edә bilәrsiniz. Bunun üçün iki şagird seçilir. Onların birinә müstәm-
lәkәçi, digәrinә müstәmlәkә rolu tapşırıb dәrslikdәki sxem әsasında ssenari qurmaq 
olar. Belәliklә, şagirdlәrin iştirakı ilә müstәmlәkәnin hәm ucuz xammal mәnbәyi, 
hәm dә bahalı satış bazarına çevrilmәsi problemi izah olunacaqdır.

İpәk parçanın istehsalı ilә bağlı şәkillәr vә bu şәkillәrә aid tapşırıqlar vermәklә 
şagirdlәri müstәmlәkә iqtisadi sisteminin әsas xüsusiyyәtlәrini araşdırmağa vә onları 
tәhlil etmәyә yönәldin. Siz bu tapşırığı müxtәlif formada qoya – ağırlaşdıra vә ya 
asanlaşdıra bilәrsiniz. Mәsәlәn:

• İpәk parça istehsalının xammal vә hazır mәhsul mәrhәlәsi arasındakı isteh-
sal prosesindә çar Rusiyasının qazancını tәhlil edin.

• İpәk parça istehsalı prosesinin ölkәmizin inkişafına tәsirini әsaslandırın.
• Rusiyanın ipәk parça istehsalı prosesini sxemlәşdirin.
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Yaxud da siz şagirdlәri qruplara bölüb VII blokdakı tapşırıqları icra etmәlәri üçün 
onlara verin.

I qrup – Müstәmlәkәçi iqtisadi siyasәtin xüsusiyyәtlәrini izah edin.

II qrup – Şimali Azәrbaycanda ticarәt münasibәtlәrini 
nizama salan tәdbirlәri tәhlil edin.

III qrup – Şimali Azәrbaycan әhalisinin sosial tәrki-
binә vә onların iqtisadi vәziyyәtinә aid cәdvәl hazırlayın.

IV qrup – Rusiyanın müstәmlәkәçi iqtisadi siyasәti 
kәnd tәsәrrüfatına öz tәsirini necә göstәrirdi.

V qrup – Fikirlәşin: Rusiya hökumәti nә üçün neft 
istehsalında iltizam sistemini tәtbiq edirdi? 

Məlumatın mübadiləsi: Bu mәrhәlәdә verilәn vaxtın 
bitmәsini elan etmәklә şagirdlәrin işinin tәqdimatı realla-
şır. Qrup lideri tәrәfindәn tәqdim olunan iş vәrәqindәki 
cavablar dinlәnildikdәn sonra qrup üzvlәri öz әlavәlәrini 
edә bilәrlәr.

Məlumatın müzakirəsi: Bu mәrhәlә tәqdim olun muş 
tap şırıqların icrasının müzakirәsi ilә reallaşdırılır. Hәr bir 
qrupun işi müzakirә edilir. Müzakirә zamanı sәhvlәr qeyd 
olu nur, doğru cavablar sәslәndirilir. Aydın olmayan 
mә qam lar müzakirә olunur. Bu mәrhәlәyә ayrılan vaxt 
bitdikdәn sonra qrupların işini qiymәtlәndirmәyi unutma-
yın. Qrup qiymәtlәndirmә meyarları әsasında reallaşdırı-
lan qiymәtlәndirmә nәticәsindә qalib qrup elan edilir vә 
alqışlanır. Meyarlar aşağıdakı kimi ola bilәr.

Qruplar Faktların 
dəqiqliyi

Təqdimetmə Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV

V
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Nəticə və ümumiləşdirmə: Bu mәrhәlәdә şagirdlәrin әldә etdiyi nәticәlәr 
müәyyәn edilir. Nәticә mәqsәdәmüvafiq olmalı, şagirdlәr mәnbәlәr әsasında Şimali 
Azәrbaycanda aparılan ayrı-seçkilik siyasәtinin, köçürmә siyasәtinin tәsәrrüfat hәya-
tına vurduğu ziyanı şәrh etmәlidirlәr. Bununla yanaşı, Şimali Azәrbaycan әhalisinin 
hәyat tәrzindәki dәyişikliklәr dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirmәlidir. Müstәmlәkә 
rejimi şәraitindә Şimali Azәrbaycanın iqtisadi hәyatında baş verәn dәyişikliklәr tәhlil 
edilir.

Yaradıcı tətbiqetmə: Bu mәrhәlәdә şagirdlәrә cәdvәl üzrә iş tapşırın. Kәnd hә ya-
tında baş verәn dәyişikliklәrә dair şagirdlәrә cәdvәl qurmağı, yaxud özünüz hazır 
cәdvәl tәqdim edib onu doldurmağı tapşırın. Mәsәlәn: Mәtnә әsasәn Şimali Azәrbay-
canda kәnd hәyatında baş verәn dәyişikliklәri cәdvәlә uyğun olaraq göstәrin.

Əkinçi kəndlilər Yarımköçəri təsərrüfatla 
məşğul olan kəndlilər

Sənətkarlar

Ev tapşırığı:  “Neft vә digәr sәnaye sahәlәri haqqında әlavә mәlumatlar toplayın” 
mövzusunda tapşırıq verin.

Qiymətləndirmə və refleksiya: Bu mәrhәlәdә tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә kömәk 
edәcәk bir neçә sual vermәklә şagirdlәr fәrdi şәkildә qiy mәtlәndirilir.

Qiymətləndirmə meyarları: şәrhetmә, әlaqәlәndirmә, tәhliletmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Şimali Azәrbay-
canda aparılan 
ayrı-seçkilik vә 

köçürmә siyasәtinin 
tәsәrrüfat hәyatına 

vurduğu ziyanı 
mәnbәlәr әsasında  

şәrh etmәkdә 
çәtinlik çәkir.

Şimali Azәrbay-
canda aparılan 
ayrı-seçkilik vә 

köçürmә siyasәtinin 
tәsәrrüfat hәyatına 

vurduğu ziyanı 
mәnbәlәr әsasında 

şәrh edәrkәn 
kömәkdәn istifadә 

edir.

Şimali Azәrbay-
canda aparılan 
ayrı-seçkilik vә 

köçürmә siyasәtinin 
tәsәrrüfat hәyatına 

vurduğu ziyanı 
mәnbәlәr әsasında 

şәrh edir.

Şimali Azәrbay-
canda aparılan 
ayrı-seçkilik vә 

köçürmә siyasәtinin 
tәsәrrüfat hәyatına 

vurduğu ziyanı 
asanlıqla mәnbәlәr 
әsasında şәrh edir.

Şimali Azәrbaycan 
әhalisinin hәyat  

tәrzindәki  dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-
yәtlәri ilә әlaqәlәn-
dirmәkdә çәtinlik 

çәkir.

Şimali Azәrbaycan 
әhalisinin hәyat  

tәrzindәki  dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-
yәtlәri ilә әlaqәlәn-
dirәrkәn müәllimin 
kömәyinә ehtiyac 

duyur.

Şimali Azәrbaycan 
әhalisinin hәyat  

tәrzindәki  dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-

yәtlәri ilә 
әlaqәlәndirir.

Şimali Azәrbaycan 
әhalisinin hәyat  

tәrzindәki  dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-
yәtlәri  ilә asanlıqla 

әlaqәlәndirir.
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Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
iqtisadi hәyatında 

baş verәn dәyişiklik-
lәri tәhlil edәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
iqtisadi hәyatında 

baş verәn dәyişiklik-
lәri tәhlil edәrkәn 

kömәkçi suallardan 
istifadә edir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
iqtisadi hәyatında 

baş verәn dәyişiklik-
lәri cüzi sәhvlәrlә 

tәhlil edir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
iqtisadi hәyatında 

baş verәn dәyişiklik-
lәri әtraflı tәhlil edir.

Mövzu 3

Xalq hərəkatı

Alt standartlar:
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәndirir.
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair  xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
2.1.2. Mühüm  tarixi  hadisә  vә  proseslәri  kontur xәritәlәrdә tәsvir edir.

Təlim məqsədləri:
1. Azәrbaycan xalqının azadlıq hәrәkatının sәbәblәrini zaman baxımından qiymәt-

lәndirir.
2. XIX әsrin 30-cu illәrindә Şimali Azәrbaycanda baş vermiş üsyanlara aid xronoloji 

cәdvәllәr hazırlayır.
3. XIX әsrin 30-cu illәrindә Şimali Azәrbaycanda baş vermiş üsyanları kontur 

xәritәdә tәsvir edir.

Təlim forması: fәrdi vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, müzakirә

Motivasiya: Bunun üçün şәkillәrdәn, әvvәlki dәrslәrdә keçilmiş üsyanlara aid 
suallardan istifadә edә, yaxud da öncәki mövzularda Şimali Azәrbaycan әhalisinin 
ağır sosial-siyasi vәziyyәtinә dair suallar vasitәsilә yeni mövzunun öyrәnilmәsinә 
motivasiya yarada vә şagirdlәrә müxtәlif suallar verә bilәrsiniz. Mәsәlәn: Üsyan 
nәdir? Üsyan nә zaman baş verir? Bu kimi suallar vermәklә motivasiya yaratmaq 
olar. Şagirdlәrin fәrziyyәlәri dinlәnilir vә ümumilәşdirmә aparılaraq araşdırılacaq işә 
zәmin yaradılır. Tәdqiqatın aparılması mәrhәlәsindә tәdqiqat sualının verilmәsi 
zәruridir.

Tədqiqat sualı: Xalq azadlıq hәrәkatı Azәrbaycan tarixindә hansı rolu oynadı?
Mövzu geniş olduğundan dәrsi qruplarla iş apararaq qurmağınız mәqsәdәuy-

ğun olar. Bunun üçün II bloku qruplar arasında bölüb tapşırıq vә sualları izah edin. 
Mәtnin sonundakı III blokun suallarından istifadә etmәyiniz mәslәhәtdir. Tәdqiqat 
üçün müәyyәn vaxt ayırın vә şagirdlәrә vaxta riayәt etmәlәrini tapşırın. 
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I qrup – XIX әsrin 30-cu illәrindә Şimali Azәrbaycanda üsyanların baş vermәsinin 
әsas sәbәblәrini müәyyәn edin.  

II qrup – Müstәmlәkә әleyhinә baş vermiş üsyanlar içәrisindә Quba üsyanının 
fәrqli cәhәtlәri nә idi? 

III qrup – Müstәmlәkә әsarәtinә qarşı baş vermiş üsyanların mәğlubolma sәbәb-
lәrini izah edin. 

IV qrup – Mövzuda verilmiş mühüm hadisәlәrә aid zaman oxu tәrtib edin.
Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Qruplar öz işlәrini tәqdim edәrkәn 

nәticәlәri ümumilәşdirmәk vacibdir. Üsyanların ümumi xüsusiyyәtlәrini lövhәdә 
ümumilәşdirin ki, qruplar bir-birlәrinin әldә etdiklәri nәticәlәri görüb qiymәtlәndirsinlәr. 

Fərdi iş: Fәrdi iş üçün aşağıdakı tapşırıqları icra etmәyi tapşıra bilәrsiniz.
XIX әsrin 30-cu illәrindә Şimali Azәrbaycanda baş vermiş üsyanlara aid xronoloji 

cәdvәl hazırlayın.
Kontur xәritәdә baş vermiş üsyanların yerini işarәlәyin.

Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr Azәrbaycan xalqının azadlıq hәrә-
katının sә bәblәrini zaman baxımından qiy  mәtlәndirir, XIX әsrin 30-cu illә  rindә Şimali 
Azәrbaycanda baş vermiş üsyanlara aid xro noloji cәdvәllәr hazırlayır vә hәmin üsyan-

ları kontur xәritәdә tәsvir edirlәr.
Yaradıcı tətbiqetmə: Dәrsin 

sonunda elektron löv hәdә Şimali 
Azәrbaycanın әrazisini tәsvir edәn 
kontur xәritә nümayiş etdirib üs  - 
yan baş verәn әrazilәrin tәsvir 
olu n  masını tapşıra bilәrsiniz. Bu        - 
nun üçün “alov” işarәsindәn vә 
elektron lövhәnin geniş funksiya-
larından istifadә etmәk olar. Bu 
tap şırığı iş vәrәqlәrindә dә ver    - 
mәk olar.

(Bu xəritədə Balakən, Quba, 
Lənkəran və Şəki ərazisinə alov 
işarəsi qoyun.)

Ev tapşırığı: Azәrbaycan xal  qı-
nın azadlıq hәrәkatına dair esse 
yazın.

Qiymətləndirmə və reflek-
siya: Re fleksiya vә qiymәtlәn-
dirmә mәrhәlәsindә şagirdlәrә 
möv zu ilә bağlı suallar ver - 
mәklә fәrdi qiymәtlәndirmә apa- 
ra bilәrsiniz.
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Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, cәdvәlhazırlama, tәsviretmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Azәrbaycan xalqının 
azadlıq hәrәkatının 
sәbәblәrini zaman 

baxımından 
qiymәtlәndirmәkdә  

çәtinlik çәkir.

Azәrbaycan xalqının 
azadlıq hәrәkatının 
sәbәblәrini zaman 

baxımından qiymәt-
lәndirәrkәn müәlli-
min kömәyindәn 

istifadә edir.

Azәrbaycan xalqının 
azadlıq hәrәkatının 
sәbәblәrini zaman 
baxımından bәzi 

sәhvlәrlә qiymәtlәn-
dirir.

Azәrbaycan xalqının 
azadlıq hәrәkatının 
sәbәblәrini zaman 

baxımından 
qiymәtlәndirir.

XIX әsrin 30-cu 
illәrindә Şimali 

Azәrbaycanda baş 
vermiş üsyanlara aid 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlamaqda 
çәtinlik çәkir.

XIX әsrin 30-cu 
illәrindә Şimali 

Azәrbaycanda baş 
vermiş üsyanlara aid 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

XIX әsrin 30-cu 
illәrindә Şimali 

Azәrbaycanda baş 
vermiş üsyanlara aid 
xronoloji cәdvәllәri 

bәzi sәhvlәrlә 
hazırlayır.

XIX әsrin 30-cu 
illәrindә Şimali 

Azәrbaycanda baş 
vermiş üsyanlara aid 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayır.

XIX әsrin 30-cu 
illәrindә Şimali 

Azәrbaycanda baş 
vermiş üsyanları 
kontur xәritәdә 
tәsvir edәrkәn 

sәhvlәrә yol verir.

XIX әsrin 30-cu 
illәrindә Şimali 

Azәrbaycanda baş 
vermiş üsyanları 
kontur xәritәdә 
tәsvir edәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

XIX әsrin 30-cu 
illәrindә Şimali 

Azәrbaycanda baş 
vermiş üsyanları 

kontur xәritәdә cüzi 
sәhvlәrlә tәsvir edir.

 XIX әsrin 30-cu 
illәrindә Şimali 

Azәrbaycanda baş 
vermiş üsyanları 
kontur xәritәdә 

tәsvir edir.

Mövzu 4

Müstəmləkə rejiminin möhkəmləndirilməsi

Alt standartlar:
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәndirir.
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
1.2.1. Eyni hadisәyә aid yazılı mәnbәlәrdәki fәrqli yanaşmaları müqayisә edir.
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda baş 

verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim məqsədləri:
1. Rusiya imperiyasının XIX әsrin 40-cı illәrindә Şimali Azәrbaycanda hәyata keçir-

diyi islahatları zaman baxımından qiymәtlәndirir.
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2. Rusiya imperiyasının XIX әsrin 40-cı illәrindә Şimali Azәrbaycanda hәyata 
keçirdiyi islahatlara aid xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.

3. Rusiya imperiyasının Şimali Azәrbaycana münasibәtinә aid fәrqli yanaşmaları 
müqayisә edir.

4. XIX әsrin 40-cı illәrindә Şimali Azәrbaycanın inzibati quruluşunda hәyata 
keçiri lәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim forması: fәrdi vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, Venn diaqramı

Motivasiya: XIX әsrin 30-cu illәrindә Şimali Azәrbaycanda baş vermiş üsyanların 
sәbәblәrinә vә komendantların özbaşınalığının nәticәlәrinә aid suallarla beyin 
hәm lәsi edә bilәrsiniz. Bunun üçün dәrslikdәki I blokdan da istifadә etmәk olar. Moti-
vasiya reallaşdırıldıqdan sonra tәdqiqatın aparılmasını hәyata keçirin. 

Tədqiqat sualı: Müstәmlәkә rejiminin möhkәmlәndirilmәsi üçün hansı tәdbirlәr 
hәyata keçirildi?

Tәdqiqat sualına cavab tapmaq üçün qruplara aşağıdakı tapşırıqları vermәk 
olar.

I qrup – Rusiya imperiyasının XIX әsrin 40-cı illәrindә Şimali Azәrbaycanda 
hәyata keçirdiyi islahatları zaman baxımından qiymәtlәndirin.

II qrup – Azәrbaycanda “mülkәdar tabelisi” adlanan sahibkar kәndlilәrin vәziyyә-
tini Rusiyada yaşayan tәhkimli kәndlilәrin vәziyyәti ilә müqayisә edin. 

III qrup – Rusiya imperiyasının Şimali Azәrbaycanın әhalisi ilә öz әhalisinә 
göstәrdiyi fәrqli yanaşmanı müqayisә edib fikirlәrinizi bildirin.

IV qrup – XIX әsrin 40-cı illәrindә Şimali Azәrbaycanın inzibati quruluşunda 
hәyata keçirilәn dәyişikliklәri tәhlil edib münasibәt bildirin.

Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzin dә qrupların hazırladığı 
işlәri qrup liderlәri tәqdim edirlәr. 

Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 
edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

          

Qruplar Faktların 
dəqiqliyi Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV
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Fәrdi iş üçün  “Rusiya imperiyasının XIX әsrin 40-cı illәrindә Şimali Azәrbay-
canda hәyata keçirdiyi islahatlara aid xronoloji cәdvәl hazırlayın” tapşırığını verә 
bilәrsiniz. Bu, aşağıdakı kimi ola bilәr.

İslahatın adı İllər Aid olduğu sahə İslahatın əsas 
müddəaları

Nəticə və ümumiləşdirmə: Bu mәrhәlәdә şagirdlәr standarta vә mәqsәdәuyğun 
bilik vә bacarıqlara malik olaraq Rusiya imperiyasının XIX әsrin 40-cı illәrindә Şimali 
Azәrbaycanda hәyata keçirdiyi islahatları zaman baxımından qiymәtlәndirir, hәmçi-
nin Rusiya imperiyasının XIX әsrin 40-cı illәrindә Şimali Azәrbaycanda hәyata keçir-
diyi islahatlara aid xronoloji cәdvәlhazırlama bacarığına malik olurlar. İcra edilәn 
tapşırıqlar әsasında Rusiya imperiyasının Şimali Azәrbaycana münasibәtinә aid 
fәrqli yanaşmaları müqayisә etmәklә bәrabәr, XIX әsrin 40-cı illәrindә Şimali 
Azәrbaycanın inzibati quruluşunda hәyata keçirilәn dәyişikliklәri tәhlil edirlәr. 

Əgәr yaradıcı tәtbiqetmә mәrhәlәsini reallaşdırmağa zamanınız varsa, o zaman 
siz 1840 vә 1846-cı il islahatlarını şagirdlәrә Venn diaqramında müqayisә etmәyi 
tәklif edә bilәrsiniz.

Ev tapşırığı: XIX әsrin 40-cı illәrindә hәyata keçirilmiş islahatları müqayisә edib 
cәdvәl tәrtib edin. 

Qiymətləndirmə və refleksiya: Bu mәrhәlәni hәyata keçirmәk üçün bir neçә 
sual vermәklә şagirdlәri fәrdi şәkildә qiymәtlәndirә bilәrsiniz.

 Məsələn: I Nikolayın 1840-cı il aprelin 10-da Cәnubi Qafqazda inzibati- 
mәhkәmә islahatı keçirilmәsi haqqında imzaladığı qanun nәdәn bәhs edirdi? 6 
dekabr 1846-cı ildә çar tәrәfindәn imzalanmış reskript (buyruq) nәlәri nәzәrdә 
tuturdu?

Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, cәdvәlhazırlama, müqayisәetmә, 
izahetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Rusiya imperiyası-
nın XIX әsrin 40-cı 

illәrindә Şimali 
Azәrbaycanda 
hәyata keçirdiyi 

islahatları zaman 
baxımından 

qiymәtlәndirmәkdә  
çәtinlik çәkir.

Rusiya imperiyasının 
XIX әsrin 40-cı 
illәrindә Şimali 
Azәrbaycanda 
hәyata keçirdiyi 

islahatları zaman 
baxımından qiymәt-
lәndirәrkәn kömәk-

dәn istifadә edir.

Rusiya imperiyası-
nın XIX әsrin 40-cı 

illәrindә Şimali 
Azәrbaycanda 
hәyata keçirdiyi 

islahatları zaman 
baxımından 

cüzi sәhvlәrlә 
qiymәtlәndirir.

Rusiya imperiyası-
nın XIX әsrin 40-cı 

illәrindә Şimali 
Azәrbaycanda 
hәyata keçirdiyi 

islahatları zaman 
baxımından 

qiymәtlәndirir.
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Rusiya imperiyası-
nın XIX әsrin 40-cı 

illәrindә Şimali 
Azәrbaycanda 
hәyata keçirdiyi 
islahatlara aid 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlamaqda 
çәtinlik çәkir.

Rusiya imperiyası-
nın XIX әsrin 40-cı 

illәrindә Şimali 
Azәrbaycanda 
hәyata keçirdiyi 
islahatlara aid 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyinә 
ehtiyac duyur.

Rusiya imperiyası-
nın XIX әsrin 40-cı 

illәrindә Şimali 
Azәrbaycanda 
hәyata keçirdiyi 
islahatlara aid 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayır, bәzi 
sәhvlәr edir.

Rusiya imperiyası-
nın XIX әsrin 40-cı 

illәrindә Şimali 
Azәrbaycanda 
hәyata keçirdiyi 
islahatlara aid 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayır.

Rusiya imperiyası-
nın Şimali Azәrbay-
cana münasibәtinә 
aid fәrqli yanaşma-

ları müqayisә 
edәrkәn sәhvlәrә 

yol verir.

Rusiya imperiyasının 
Şimali Azәrbaycana 

münasibәtinә aid 
fәrqli yanaşmaları 
müqayisә edәrkәn 
kömәkçi suallardan 

istifadә edir.

 Rusiya imperiyasının 
Şimali Azәrbaycana 

münasibәtinә aid 
fәrqli yanaşmaları 

müqayisә edir, lakin 
fikrini ifadә edәrkәn 

sәrbәst deyil.

 Rusiya imperiyası-
nın Şimali Azәrbay-
cana münasibәtinә 
aid fәrqli yanaşma-
ları müqayisә edir.

XIX әsrin 40-cı 
illәrindә Şimali 
Azәrbaycanın 

inzibati quruluşunda 
hәyata keçirilәn 
dәyişikliklәri izah 
edәrkәn sәhvlәrә 

yol verir.

XIX әsrin 40-cı 
illәrindә Şimali 

Azәrbaycanın inzibati 
quruluşunda hәyata 
keçirilәn dәyişikliklәri 

izah edәrkәn 
kömәkçi suallardan 

istifadә edir.

XIX әsrin 40-cı 
illәrindә Şimali 

Azәrbaycanın inzibati 
quruluşunda hәyata 
keçirilәn dәyişikliklәri 
bәzi sәhvlәrlә izah 

edir.

XIX әsrin 40-cı 
illәrindә Şimali 
Azәrbaycanın 

inzibati quruluşunda 
hәyata keçirilәn 
dәyişikliklәri izah 

edir.

II FƏSİL. AZƏRBAYCAN XIX ƏSRİN 60–90-cı İLLƏRİNDƏ 

Mövzu 5

Burjua islahatları

Alt standartlar:
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
1.3.1. Azәrbaycan әrazisindә yaşamış insanların hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri 

dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda baş 

verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim məqsədləri:
1. Rusiya imperiyasının Şimali Azәrbaycanda hәyata keçirdiyi kәndli islahatlarına 

aid xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
2. Şimali Azәrbaycanda şәhәr әhalisinin hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri dövrün xü su-

siyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.
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3. Müstәmlәkә rejimi şәraitindә Şimali Azәrbaycanın sosial-iqtisadi hәyatında baş 
verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim forması: kollektiv, fәrdi vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, şaxәlәndirmә

Motivasiya: Motivasiyanı “Azәrbaycanda kәndli-mülkәdar münasibәtlәri haq qın-
 da nә bilirsiniz?” sualı әtrafında qura, yaxud lövhәyә “burjuaziya” sözünü yazıb 
şagirdlәrdәn bu sözün mәnasını açıqlamalarını istәyә bilәrsiniz. Daha sonra isә bu 
anlayışın Şimali Azәrbaycanla әlaqәsini soruşmaq üçün suallar vermәk olar. Moti va-
siya reallaşdırıldıqdan sonra tәdqiqatın aparılması üçün tәdqiqat sualı verin.

Tədqiqat sualı: Çar Rusiyasının Azәrbaycanda apardığı burjua islahatlarının 
mahiyyәti nәdәn ibarәt idi?

Tәdqiqatın aparılması zamanı II blokda verilmiş materiallara әsasәn qoyulmuş 
sual vә tapşırıqlardan, elәcә dә VII blokdan istifadә etmәyinizi tövsiyә edirik. 

I qrup – Çar Rusiyasının kәndli islahatları keçirmәkdә mәqsәdi nә idi?
II qrup – Mәhkәmә islahatının müstәmlәkә xarakteri daşımasını tәhlil edin.
III qrup – Şәhәr Dumasının sәlahiyyәtlәrini izah edin. Müasir dövrdә bu sәlahiy-

yәtlәrin hansı dövlәt orqanına aid olduğunu araşdırın.
IV qrup – Şimali Azәrbaycanda şәhәr әhalisinin hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri 

dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar
Məlumatdan 

düzgün 
istifadə

Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV

 
Fərdi iş: Şagirdlәrә kәndli, mәhkәmә vә şәhәr islahatlarına aid xronoloji cәdvәl 

hazırlamağı tapşırın. Yaxud hazır cәdvәl tәqdim edib onu doldurmağı da tapşıra 
bilәrsiniz. Bu, aşağıdakı cәdvәl kimi ola bilәr.
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İslahatın adı İllər Aid olduğu sahə İslahatın əsas 
müddəaları

Tapşırığı yerinә yetirmәk üçün şagirdlәri mövzunun II blokundan istifadәyә 
yönәldin. Xronoloji tapşırığı elektron lövhәdә bütün şagirdlәrlә birgә yerinә yetir-
mәk olar. Bu zaman şagirdlәr öyrәndiklәri yeni biliklәri tәtbiq edәcәk vә ümumilәş-
dirmә aparacaqlar.

Kollektiv iş: IV bloka aid olan vә dövr haqqında әlavә mәlumatları özündә әks 
etdirәn materialları şagirdlәrin müzakirәsinә verib cavablarını şaxәlәndirmә 
quraraq ümumilәşdirin.

Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması:
Nәticәdә şagirdlәr Rusiya imperiyasının Şimali Azәrbaycanda hәyata keçirdiyi 

kәndli islahatlarına aid xronoloji cәdvәllәr hazırlamağı bacarır, Şimali Azәrbaycanda 
şәhәr әhalisinin hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir, 
hәmçinin müstәmlәkә rejimi şәraitindә Şimali Azәrbaycanın sosial-iqtisadi hәyatında 
baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edirlәr.

Yaradıcı tәtbiqetmә zamanı “1870-ci il “Kәndli Əsasnamәsi”nin qaydalarına aid 
cәdvәl qurun” tapşırığını şagirdlәrә icra etmәk üçün verә bilәrsiniz.

Ev tapşırığı: 1847-ci il “Kәndli Əsasnamәlәri”nә dair tәqdimat hazırlayın.
Refleksiya və qiymətləndirmə:
Refleksiya vә qiymәtlәndirmә mәrhәlәsini reallaşdırmaq üçün, elәcә dә tәlim 

fәaliyyәtini  izlәmәyә kömәk edәcәk bir neçә sual vermәklә şagirdlәr fәrdi şәkildә 
qiymәtlәndirilir. 

Məsələn: 
Sizcә, çar Rusiyasının burjua islahatları keçirmәkdә mәqsәdi nә idi? 
Hәyata keçirilmiş islahatlar kәndlilәrin hәyatında hansı dәyişikliklәrә sәbәb 

oldu? vә s. 
Qiymətləndirmə meyarları: cәdvәlhazırlama, әlaqәlәndirmә, tәhliletmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Rusiya imperiyası-
nın Şimali Azәrbay-

canda hәyata 
keçirdiyi kәndli 
islahatlarına aid 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlamaqda 
çәtinlik çәkir.

Rusiya imperiyası-
nın Şimali Azәrbay-

canda hәyata 
keçirdiyi kәndli 
islahatlarına aid 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyinә 
ehtiyac duyur.

Rusiya imperiyası-
nın Şimali Azәrbay-

canda hәyata 
keçirdiyi kәndli 
islahatlarına aid 

xronoloji cәdvәllәri 
bәzi illәrdә sәhvlәr 
etmәklә hazırlayır.

Rusiya imperiyası-
nın Şimali Azәrbay-

canda hәyata 
keçirdiyi kәndli 
islahatlarına aid 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayır.
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Şimali Azәrbay-
canda şәhәr 

әhalisinin hәyat 
tәrzindәki dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-
yәtlәri ilә әlaqәlәn-
dirәrkәn sәhvlәrә 

yol verir.

Şimali Azәrbay-
canda şәhәr 

әhalisinin hәyat 
tәrzindәki dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-
yәtlәri ilә әlaqәlәn-
dirәrkәn kömәkçi 
suallardan istifadә 

edir.

 Şimali Azәrbay-
canda şәhәr 

әhalisinin hәyat 
tәrzindәki dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-
yәtlәri ilә әlaqәlәndi-

rir, faktlarda bәzi 
sәhvlәr edir.

 Şimali Azәrbay-
canda şәhәr 

әhalisinin hәyat 
tәrzindәki dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-

yәtlәri 
ilә әlaqәlәndirir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil 
edәrkәn sәhvlәrә 

yol verir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil 
edәrkәn kömәkçi 
suallardan istifadә 

edir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil 

edir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri 

әsaslandırılmış 
şәkildә tәhlil edir.

Mövzu 6

Kənd təsərrüfatında yeniliklər

Alt standartlar:
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair  xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
1.3.1. Azәrbaycan әrazisindә yaşamış insanların hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri 

dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.
2.1.1. Azәrbaycanın coğrafi mövqeyi vә tәbii amillәri ilә müxtәlif tәsәrrüfat 

sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin inkişafı arasında әlaqәlәri dәyәrlәndirir.
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim məqsədləri:
1. Rusiya imperiyasının Şimali Azәrbaycanda hәyata keçirdiyi iqtisadi islahatlara 

aid xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
2. Şimali Azәrbaycanda kәnd әhalisinin hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri dövrün 

xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.
3. XIX әsrin sonu, XX әsrin әvvәlindә Şimali Azәrbaycanda müxtәlif tәsәrrüfat 

sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin inkişafı arasında әlaqәlәri dәyәrlәndirir.
4. Müstәmlәkә rejimi şәraitindә Şimali Azәrbaycanın sosial-iqtisadi hәyatında baş 

verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, suallar, müzakirә
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Bu mövzunun tәdrisi zamanı motivasiyanı şәkillәrlә qurmaq olar. 

Motivasiya: Şagirdlәrә şәkillәrә әsasәn suallar verә bilәrsiniz. “Bu şәkillәrә 
baxanda nә düşünürsünüz? Hansı tәsәvvür formalaşır?” vә s. suallar vermәklә 
şagirdlәrdәn әkinçiliklә bağlı fәrziyyәlәrini almaq olar.

Yaxud da motivasiya zamanı mövzunun I blokundan istifadә edә bilәrsiniz. 
Beyin hәmlәsinin reallaşdırılıb motivasiyanın baş tutmasından sonra tәdqiqatın 
aparılması üçün tәdqiqat sualını elan edin. 

Tədqiqat sualı: “Kәnd tәsәrrüfatındakı yeniliklәr nәdәn ibarәt oldu?” 
Tәdqiqat sualına cavab tapmaq üçün şagirdlәrә iş vәrәqlәri paylayın. İş vәrәq-

lәri qrup üçün nәzәrdә tutulduğundan şagirdlәri qruplara bölün. Bölgü zamanı 
müxtәlif, lakin çevik olan vasitәlәrdәn, mәsәlәn, rәngli kağızlardan, rәqәmlәrdәn 
vә püşkatmadan istifadә edin. 

Qruplara V blokdakı tapşırıqları vermәk olar.
I qrup – Hansı kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrindә muzdlu әmәk geniş tәtbiq olu nur du?
II qrup – Hansı bitkilәr Rusiyaya vә xaricә daşınırdı? Sәbәblәrini izah edin.
III qrup – Kәnd tәsәrrüfatında baş vermiş yeniliklәrin kapitalist xarakteri daşıdı-

ğını tәhlil edin.
IV qrup – Çar Rusiyası azәrbaycanlı gәnclәri hansı sәbәbdәn orduya xidmәtә 

cәlb etmirdi? 
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, sәhvlәr qeyd edilir, müza-

kirә vә әlavәlәr olunur. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.
Qrup işi bitdikdәn sonra kollektivә birgә müzakirә üçün tapşırıq verin. Müzakirә 

üçün sual “Azәrbaycanlı gәnclәrin Rusiya ordusunda xidmәtә çağırılmamasının 
sәbәbi nә idi?” ola bilәr. Müzakirә zamanı şagirdlәri bu mәsәlәnin mümkün ola 
bilәcәk nәticәlәrini tәhlil etmәyә yönәltmәk üçün әlavә kömәkçi suallardan istifadә 
edә bilәrsiniz. Lakin suallarınız sizin mövqeyinizi hiss etdirmәmәlidir. 

Siz fasilitator rolu nu qoruyaraq şagirdlәrin mühakimә yürütmәsinә müdaxilә 
etmәmәlisiniz. Sa dәcә, yönlәndirici suallardan istifadә edәrәk onlara bәlәdçilik edin. 
Bu tapşırıq vәtәnpәrvәrlik hisslәrinin tәrbiyәsinә xidmәt edir. 
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Fərdi iş: Rusiya imperiyasının Şimali Azәrbaycanda hәyata keçirdiyi iqtisadi 
islahatlara aid xronoloji cәdvәl hazırlayın.

Şagirdlәr cәdvәl hazırlayıb bitirdikdәn sonra siz ümumilәşdirmә vә nәticәlәrin 
çıxarılmasını apara bilәrsiniz.

Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması:
Bu mәrhәlәdә şagirdlәrә verilmiş tapşırıqların nәticәsi olaraq ümumilәşdirmә 

aparılır. Onlar Rusiya imperiyasının Şimali Azәrbaycanda hәyata keçirdiyi iqtisadi 
islahatlara aid xronoloji cәdvәllәr hazırlayır, Şimali Azәrbaycanda kәnd әhalisinin 
hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir, XIX әsrin sonu, 
XX әsrin әvvәlindә Şimali Azәrbaycanda müxtәlif tәsәrrüfat sahәlәri vә istehsal 
münasibәtlәrinin inkişafı arasında әlaqәlәr dәyәrlәndirir vә müstәmlәkә rejimi şәrai-
tindә Şimali Azәrbaycanın sosial-iqtisadi hәyatında baş verәn dәyişikliklәri tәhlil 
edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Əgәr zamanınız olarsa, şagirdlәrә bu mәrhәlәdә “1887-ci 
ildә Tiflisdә açılmış “Qafqaz İpәkçilik Stansiyası” barama yetişdirilmәsinin yeni 
üsullarını ipәkçilәrә öyrәdirdi” mövzusunda esse yazmağı tapşıra bilәrsiniz.

Ev tapşırığı: “Kәnd tәsәrrüfatı texnikası dünәn vә bu gün” adlı tәqdimat hazırla-
yın.

Qiymətləndirmə meyarları: cәdvәlhazırlama, әlaqәlәndirmә, dәyәrlәndirmә, 
tәhliletmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Rusiya imperiyası-
nın Şimali Azәrbay-

canda hәyata 
keçirdiyi iqtisadi 
islahatlara aid 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlamaqda 
çәtinlik çәkir.

Rusiya imperiyası-
nın Şimali Azәrbay-

canda hәyata 
keçirdiyi iqtisadi 
islahatlara aid 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyinә 
ehtiyac duyur.

Rusiya imperiyası-
nın Şimali Azәrbay-

canda hәyata 
keçirdiyi iqtisadi 
islahatlara aid 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayır.

Sistemli şәkildә 
Rusiya imperiyası-
nın Şimali Azәrbay-

canda hәyata 
keçirdiyi iqtisadi 
islahatlara aid 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayır.

Şimali Azәrbay-
canda kәnd әhalisi-
nin hәyat tәrzindәki 
dәyişikliklәri dövrün 

xüsusiyyәtlәri ilә 
әlaqәlәndirәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

Şimali Azәrbay-
canda kәnd әhalisi-
nin hәyat tәrzindәki 
dәyişikliklәri dövrün 

xüsusiyyәtlәri ilә 
әlaqәlәndirәrkәn 

kömәkçi suallardan 
istifadә edir.

 Şimali Azәrbay-
canda kәnd әhalisi-
nin hәyat tәrzindәki 
dәyişikliklәri dövrün 

xüsusiyyәtlәri ilә 
әlaqәlәndirir.

Şimali Azәrbay-
canda kәnd 

әhalisinin hәyat 
tәrzindәki dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-
yәtlәri ilә asanlıqla 

әlaqәlәndirir.
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XIX әsrin sonu, XX 
әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbay-
canda müxtәlif  

tәsәrrüfat sahәlәri 
vә istehsal münasi-
bәtlәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 
dәyәrlәndirәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

XIX әsrin sonu, XX 
әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbay-
canda müxtәlif  

tәsәrrüfat sahәlәri 
vә istehsal münasi-
bәtlәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 
dәyәrlәndirәrkәn 

kömәkçi suallardan 
istifadә edir.

XIX әsrin sonu, XX 
әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbay-
canda müxtәlif  

tәsәrrüfat sahәlәri 
vә istehsal münasi-
bәtlәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 

dәyәrlәndirir.

XIX әsrin sonu, XX 
әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbay-
canda müxtәlif  

tәsәrrüfat sahәlәri 
vә istehsal münasi-
bәtlәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 
asanlıqla dәyәrlәn-

dirir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil 
edәrkәn sәhvlәrә 

yol verir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
sosial-iqtisadi hә ya- 
 tında baş verәn dә - 
yişikliklәri tәhlil edәr- 

kәn kömәkçi sual  - 
lardan istifadә edir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil 

edir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri faktlar 
göstәrmәklә tәhlil 

edir.

Mövzu 7

Bakının dünyanın neft mərkəzinə çevrilməsi

Alt standartlar:
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
2.1.1. Azәrbaycanın coğrafi mövqeyi vә tәbii amillәri ilә müxtәlif tәsәrrüfat sa- 

hәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin  inkişafı arasında  әlaqәlәri dәyәrlәndirir.
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, tәq - 

dim edir.

Təlim məqsədləri:
1. XIX әsrin sonunda Şimali Azәrbaycanda neft sәnayesindә baş vermiş әsas 

yeniliklәrә aid tәqdimat hazırlayır.
2. Şimali Azәrbaycanın tәbii amillәri ilә neft sәnayesi sahәlәri vә istehsal 

münasibәtlәrinin  inkişafı  arasında  әlaqәlәri dәyәrlәndirir.
3. Müstәmlәkә rejimi şәraitindә Şimali Azәrbaycanın neft sәnayesindә baş 

verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.
4. H.Z.Tağıyev haqqında mәlumat toplayıb tәqdim edir.
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Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, müzakirә, Venn diaqramı

Motivasiya: Motivasiyanı müasir Azәrbaycanda sәnayenin әn inkişaf etmiş 
sahәsi, yәni neft sәnayesinin perspektivlәri haqqında suallar verәrәk qura bilәrsi-
niz. Azәrbaycanın böyük tarixi şәxsiyyәti Hacı Zeynalabdin Tağıyevlә bağlı da 
motivasiya qurmaq olar. Mövzunun I blokundan istifadә etmәk dә mәqsәdәuyğun-
dur. Motivasiya hәyata keçirildikdәn sonra tәdqiqat işini tәşkil edin. Bu mövzunun 
tәdrisi üçün bizim sizә gündәlik dәrs nümunәsindә tәklif etdiyimiz standartları 
reallaşdırmağı nәzәrdә tutmusunuzsa, mövzu barәdә araşdırma aparmalarını 
şagirdlәrә öncәdәn tapşırın. Çünki şagirdlәrin tәqdimat hazırlamaları üçün zamana 
ehtiyacları var. Tәdqiqat sualını sinfә verin.

Tədqiqat sualı: XIX әsrin sonunda neft Şimali Azәrbaycanın hәyatında hansı 
rolu oynadı?

I qrup – Azәrbaycanın neft sәnayesinә xarici kapital axını haqqında tәqdimat 
hazırlayın.

II qrup – XIX әsrin ortalarından başlayaraq neft sәnayesindә baş vermiş 
yeniliklәr haqqında tәqdimat hazırlayın.

III qrup – Neft sahәsindә baş vermiş inhisarlaşma haqqında tәqdimat hazırla-
yın.

IV qrup – Neft sәnayesinin inkişafında rol oynamış milyonçularımız haqqında 
tәqdimat hazırlayın.

V qrup – H.Z.Tağıyev haqqında mәlumat toplayıb tәqdimat hazırlayın.
Qrupların hazırladıqları tәqdimatlar üçün vaxt ayırın. Tәqdimatlar üçün ayrılmış 

vaxt bitdikdәn sonra mübadilə vә müzakirə mәrhәlәsini hәyata keçirin. Bu 
mәrhәlәlәrdәn sonra qrup qiymәtlәndirmә meyarına әsasәn qrupları qiymәtlәndir-
mәyiniz tövsiyә olunur.

 Kollektiv iş: Kollektivә aşağıdakı sual vә tapşırıqları vermәk olar.
Neft sәnayesinin müxtәlif sahәlәrinin inkişafı vә neftin daşınması üçün Bakıda 

hansı şәrait vardı? 
Neft sәnayesinin inkişafının Şimali Azәrbaycanda kapitalist münasibәtlәrinә 

tәsirini tәhlil edin.
Şimali Azәrbaycanın tәbii amillәrinin neft sәnayesinә, neft sәnayesinin inkişafının 

isә  istehsal münasibәtlәrinin  inkişafına tәsiri nәdәn ibarәt idi?
Kollektivin birgә müzakirәsinә qoyduğunuz mәsәlәlәrin cavabı sәslәndirildikdәn 

sonra nәticә vә ümumilәşdirmә aparın.
Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması: Nәticәdә şagirdlәr XIX әsrin 

sonunda Şimali Azәrbaycanda neft sәnayesindә baş vermiş әsas yeniliklәrә aid 
tәqdimat hazırlayır, Şimali Azәrbaycanın tәbii amillәri ilә neft  sәnayesi sahәlәri vә 
istehsal münasibәtlәrinin inkişafı arasında әlaqәlәri dәyәrlәndirir, müstәmlәkә 
rejimi şәraitindә Şimali Azәrbaycanın neft sәnayesindә baş verәn dәyişikliklәri 
tәhlil edir, H.Z.Tağıyev haqqında mәlumat toplayıb tәqdimat hazırlayırlar.
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Yaradıcı tətbiqetmə: XIX әsr Bakısı ilә XXI әsr Bakısını Venn diaqramında 
müqayisә edin.

Ev tapşırığı: “Azәrbaycanın xeyriyyәçilәri” adlı fotokollaj hazırlayın.
Qiymətləndirmə meyarları: tәqdimathazırlama, dәyәrlәndirmә, tәhliletmә, tәq - 

di met mә 

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

XIX әsrin sonunda 
Şimali Azәrbay-

canda neft sәnaye-
sindә baş vermiş 

әsas yeniliklәrә aid 
tәqdimat hazırla-

yarkәn sәhvlәrә yol 
verir.

XIX әsrin sonunda 
Şimali Azәrbaycanda 
neft sәnayesindә baş 
vermiş әsas yenilik-

lәrә aid tәqdimat 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

XIX әsrin sonunda 
Şimali Azәrbay-

canda neft sәnaye-
sindә baş vermiş 

әsas yeniliklәrә aid 
tәqdimat hazırlayır.

Sistemli şәkildә XIX 
әsrin sonunda 

Şimali Azәrbay-
canda neft sәnaye-
sindә baş vermiş 

әsas yeniliklәrә aid 
tәqdimat hazırlayır.

Şimali Azәrbaycanın 
tәbii amillәri ilә neft  

sәnayesi sahәlәri vә 
istehsal münasibәt-

lәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 
dәyәrlәndirәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

Şimali Azәrbaycanın 
tәbii amillәri ilә neft  

sәnayesi sahәlәri vә 
istehsal münasibәt-

lәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 
dәyәrlәndirәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Şimali Azәrbaycanın 
tәbii amillәri ilә neft  

sәnayesi sahәlәri vә 
istehsal münasibәt-

lәrinin inkişafı  
arasında әlaqәlәri 

cüzi sәhvlәr etmәklә 
dәyәrlәndirir.

Şimali Azәrbaycanın 
tәbii amillәri ilә neft  

sәnayesi sahәlәri vә 
istehsal münasibәt-

lәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 

dәyәrlәndirir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın neft 
sәnayesindә baş 

verәn dәyişikliklәri 
tәhlil edәrkәn 

sәhvlәrә yol verir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın neft 
sәnayesindә baş 

verәn dәyişikliklәri 
tәhlil edәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın neft 
sәnayesindә baş 

verәn dәyişikliklәri 
tәhlil edir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın neft 
sәnayesindә baş 

verәn dәyişikliklәri 
geniş, әhatәli tәhlil 

edir.

H.Z.Tağıyev 
haqqında mәlumat 

toplayıb tәqdim 
edәrkәn çәtinlik 

çәkir.

H.Z.Tağıyev 
haqqında mәlumat 

toplayıb tәqdim 
edәr kәn müәllimin 

kömәyindәn istifadә 
edir.

H.Z.Tağıyev 
haqqında mәlumat 

toplayıb tәqdim edir.

H.Z.Tağıyev 
haqqında mәlumat 

toplayıb sistemli 
şәkildә tәqdim edir.
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Mövzu 8

Sənayenin digər sahələri. Nəqliyyat, rabitə və ticarət

Alt standartlar:
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
2.1.1. Azәrbaycanın coğrafi mövqeyi vә tәbii amillәri ilә müxtәlif tәsәrrüfat 

sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin  inkişafı arasında  әlaqәlәri dәyәrlәndirir.
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, tәq - 

dim edir.

Təlim məqsədləri:
1. XIX әsrin sonunda Şimali Azәrbaycanın dağ-mәdәn  sәnayesindә baş vermiş 

әsas yeniliklәrә aid tәqdimat hazırlayır.
2. Şimali Azәrbaycanın tәbii amillәri ilә dağ-mәdәn  sәnayesi sahәlәri vә 

istehsal münasibәtlәrinin  inkişafı  arasında  әlaqәlәri dәyәrlәndirir.
3. Müstәmlәkә rejimi şәraitindә Şimali Azәrbaycanın nәqliyyat, rabitә sahәlә-

rindә, yüngül vә yeyinti sәnayelәrindә baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim forması: qruplarla iş
Təlim üsulu: әqli hücum, fasilәli oxu

Motivasiya: Bunun üçün I blokda verilmiş “XIX әsrin 60–70-ci illәrindә hәyata 
keçirilәn islahatlar Şimali Azәrbaycanda kapitalizmin inkişafina geniş imkanlar 
açdı. Rusiya hökumәti Azәrbaycanda formalaşan kapitalist münasibәtlәrini nәzәrә 
almağa mәcbur idi. Çünki sәnaye inkişaf edir, kәnd tәsәrrüfatında yeniliklәr artırdı. 
Bәs nәqliyyat vә rabitә sahәsindә hansı yeniliklәr baş verdi? mәtindәn istifadә edә 
bilәrsiniz.

Motivasiya zamanı şagirdlәrin fәrziyyәlәrini lövhәdә vә ya flipçartda qeyd 
edin. Motivasiyanın reallaşdırılmasından sonra fasilәli oxu üsulundan istifadә 
etmәklә şagirdlәri II blokla, yәni mövzu ilә tanış etmәk olar. Mövzunun oxunuşu 
za ma nı III vә IV bloka aid olan materiallar onların diqqәtinә çatdırılır. VI bloka aid 
şәkillәr üzәrindә dayanın. 

Tәdqiqatın aparılması üçün tәdqiqat sualını verin.
Tədqiqat sualı: Sәnayenin digәr sahәlәri, elәcә dә nәqliyyat vә rabitәnin 

inkişafında hansı yeniliklәr baş verdi? 
Tәdqiqat işini qrup işi vermәklә reallaşdıra bilәrsiniz. 
I qrup – Nәqliyyat vә rabitәnin  inkişafında atılan addımları Azәrbaycanın uğuru 

kimi qiymәtlәndirin.
II qrup – Yüngül vә yeyinti sәnayesi sahәlәrinin hәyatında baş verәn dәyişiklik-

lәri izah edin.
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III qrup – Dağ-mәdәn sәnayesinin inkişafında hansı yeniliklәr oldu? Tәhlil edin.
IV qrup – H.Z.Tağıyev hansı yolla müstәmlәkәçi iqtisadi siyasәtә zәrbә vurdu? 

Bu zәrbәnin Azәrbaycan üçün gәtirdiyi uğurları dәyәrlәndirin.
Şagirdlәrә verilәn qrup işlәrini tәqdimat şәklindә tәqdim etmәlәrini tapşırın. 

Bunun üçün onlara müxtәlif mәnbәlәr vә paylama materialları verin ki, tәqdimat 
hazırlamaq üçün bu materiallardan istifadә edә bilsinlәr. 

Hazırlanmış cavablar tәqdim olunduqdan sonra hәr bir qrupun işi müzakirә 
edilmәli vә qiymәtlәndirmәlәr aparılmalıdır.

Nəticə və ümumiləşdirmə: 
Nәticәdә şagirdlәr XIX әsrin sonunda Şimali Azәrbaycanın dağ-mәdәn  sәnaye-

sindә baş vermiş әsas yeniliklәrә aid tәqdimat hazırlayır, Şimali Azәrbaycanın tәbii 
amillәri ilә dağ-mәdәn sәnayesi sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin inkişafı  
arasında әlaqәlәri dәyәrlәndirir, müstәmlәkә rejimi şәraitindә Şimali Azәrbaycanın 
nәqliyyat, rabitә sahәlәrindә, yüngül vә yeyinti sәnayelәrindә baş verәn dәyişikliklәri 
tәhlil edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Mәtnә әsasәn xronoloji cәdvәl qurun.
Ev tapşırığı: H.Z.Tağıyev haqqında mәlumat toplayıb onun fәaliyyәtini sxem lәş-

dirin.
Qiymətləndirmə və refleksiya: Refleksiya mәrhәlәsindә şagirdlәri qiymәtlәn-

dirmә meyarları әsasında fәrdi qiymәtlәndirә  bilәrsiniz. 
Qiymətləndirmə meyarları: tәqdimathazırlama, dәyәrlәndirmә, tәhliletmә, 

tәqdimetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

XIX әsrin sonunda 
Şimali Azәrbaycanın 
dağ-mәdәn sәnaye-

sindә baş vermiş 
әsas yeniliklәrә aid 
tәqdimat hazırla-

yarkәn sәhvlәrә yol 
verir.

XIX әsrin sonunda 
Şimali Azәrbayca-

nın dağ-mәdәn 
sәnayesindә baş 

vermiş әsas 
yeniliklәrә aid tәqdi-
mat hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

XIX әsrin sonunda 
Şimali Azәrbaycanın 
dağ-mәdәn sәnaye-

sindә baş vermiş 
әsas yeniliklәrә aid 
tәqdimat hazırlayır, 

lakin ardıcıllığı 
gözlәmir.

XIX әsrin sonunda 
Şimali Azәrbaycanın 
dağ-mәdәn sәnaye-

sindә baş vermiş 
әsas yeniliklәrә aid 
tәqdimat hazırlayır.

Şimali Azәrbaycanın 
tәbii amillәri ilә 

dağ-mәdәn 
sәnayesi sahәlәri vә 
istehsal münasibәt-

lәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 
dәyәrlәndirәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

Şimali Azәrbaycanın 
tәbii amillәri ilә 

dağ-mәdәn 
sәnayesi sahәlәri vә 
istehsal münasibәt-

lәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 
dәyәrlәndirәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

 Şimali Azәrbayca-
nın tәbii amillәri ilә 

dağ-mәdәn  
sәnayesi sahәlәri vә 
istehsal münasibәt-

lәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 

dәyәrlәndirir.

 Şimali Azәrbayca-
nın tәbii amillәri ilә 

dağ-mәdәn  
sәnayesi sahәlәri vә 
istehsal münasibәt-

lәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri  
әtraflı dәyәrlәndirir.
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Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
nәqliyyat, rabitә 

sahәlәrindә, yüngül 
vә yeyinti sәnayelә-

rindә  baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil 
edәrkәn sәhvlәrә 

yol verir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
nәqliyyat, rabitә 

sahәlәrindә, yüngül 
vә yeyinti sәnayelә-

rindә  baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil 
edәrkәn müәllimin 
kömәyindә istifadә 

edir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
nәqliyyat, rabitә 

sahәlәrindә, yüngül 
vә yeyinti sәnayelә-

rindә  baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil 

edir.

Müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Şimali 

Azәrbaycanın 
nәqliyyat, rabitә 

sahәlәrindә, yüngül 
vә yeyinti sәnayelә-

rindә  baş verәn 
dәyişikliklәri әtraflı 

tәhlil edir.

H.Z.Tağıyevin 
Rusiyanın inhisarçı 
mövqeyini sarsıt-
ması haqqında 

mәlumat toplayıb 
tәqdim edәrkәn 

çәtinlik çәkir.

H.Z.Tağıyevin 
Rusiyanın inhisarçı 
mövqeyini sarsıt-
ması haqqında 

mәlumat toplayıb 
tәqdim edәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

H.Z.Tağıyevin 
Rusiyanın inhisarçı 
mövqeyini sarsıt-
ması haqqında 

mәlumat toplayıb 
cüzi sәhvlәrlә 
tәqdim edir.

H.Z.Tağıyevin 
Rusiyanın inhisarçı 
mövqeyini sarsıt-
ması haqqında 

mәlumat toplayıb 
tәqdim edir. 

Mövzu 9

Millətin formalaşması

Alt standartlar:
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, 

tәqdim edir.
5.1.3. Azәrbaycan xalqının mәdәni nailiyyәtlәrinә dair araşdırmalar aparır, 

nәticәlәrini tәqdim edir.

Təlim məqsədləri:
1. XIX әsrin II yarısında Şimali Azәrbaycanda milli şüurun oyanmasına vә millә-

timizin formalaşmasına aid tәqdimat hazırlayır.
2. Milli burjua nümayәndәlәri vә görkәmli ziyalılara dair materiallar toplayır, 

tәqdim edir.
3. XIX әsrin sonu, XX әsrin әvvәlindә Azәrbaycan xalqının milli mәdәni nailiy-

yәtlәrinә dair araşdırmalar aparır, nәticәlәrini tәqdim edir.
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Təlim  forması: fәrdi vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, fasilәli oxu, şaxәlәndirmә

Motivasiya: Mövzuya aid maraqlı motivasiyalar qurmaq mümkündür. Belә ki 
siz lövhәdә aşağıda verilmiş sxemi nümayiş etdirib şagirdlәrә onu tamamlamağı 
tapşıra bilәrsiniz:

Şagirdlәrin 7-ci sinifdә әldә etdiklәri biliklәrә әsasәn xalqın formalaşması pro sesini 
yada salıb “Bәs millәt necә formalaşır?” sualı ilә müraciәt edәrәk motivasiya qur maq 
olar. “Milli-mәnәvi dәyәrlәr” ifadәsi әtrafında da maraqlı motivasiya qurmaq mümkün-
dür. Motivasiya baş tutduqdan sonra tәdqiqat sualını şagirdlәrә verin. 

Tədqiqat sualı: Şimali Azәrbaycanda milli şüurun oyanması vә milli mәdәni 
nailiyyәtlәrin әldә olunmasının rolu nәdәn ibarәtdir?

I qrup – Millәtin tәşәkkül tapması üçün hansı amillәr vacibdir? Fikirlәrinizi bildirin. 
II qrup – Çar Rusiyasının Anti-Azәrbaycan siyasәtini tәhlil edin.
III qrup – Milli şüur nәdir? Onun formalaşmasında milli burjuaziyanın vә ziyalı-

ların rolunu izah edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә 

әlavәlәr edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar
Məlumatdan 

düzgün 
istifadə

Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

Qrup işlәri qiymәtlәndirildikdәn sonra şagirdlәrә bu tapşırığı fәrdi iş kimi verә 
bilәrsiniz.

Fərdi iş: Milli burjua nümayәndәlәri vә görkәmli ziyalılara dair materiallar topla-
yıb tәqdim edin.

ULU İCMA QƏBİLƏ TAYFA XALQ ?
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Kollektiv iş: Ərazi bütövlüyünün pozulmasının Azәrbaycan-türk millәtinin 
formalaşması prosesinә tәsirini tәhlil edin: Azәrbaycanın işğal olunmasının bu 
prosesә necә tәsiri oldu?

Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr XIX әsrin II yarısında Şimali 
Azәrbaycanda milli şüurun oyanmasına vә millәtimizin formalaşmasına aid tәqdi-
mat hazırlayır, milli burjua nümayәndәlәri vә görkәmli ziyalılara dair materiallar 
toplayır vә XIX әsrin sonu, XX әsrin әvvәlindә Azәrbaycan xalqının milli mәdәni 
nailiyyәtlәrinә dair araşdırmalar aparır, nәticәlәrini tәqdim edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: “Millәtimiz” mövzusunda referat yazın.
Ev tapşırığı: “Milli-mәnәvi dәyәrlәrimiz” mövzusunda tәqdimat hazırlayın. 
Qiymətləndirmə meyarları: tәqdimathazırlama, tәqdimetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

XIX әsrin II 
yarısında Şimali 

Azәrbaycanda milli 
şüurun oyanmasına 

vә millәtimizin 
formalaşmasına aid 

tәqdimat hazırla-
yarkәn sәhvlәrә yol 

verir.

XIX әsrin II 
yarısında Şimali 

Azәrbaycanda milli 
şüurun oyanmasına 

vә millәtimizin 
formalaşmasına aid 

tәqdimat hazırla-
yarkәn müәllimin 

kömәyindәn istifadә 
edir.

XIX әsrin II 
yarısında Şimali 

Azәrbaycanda milli 
şüurun oyanmasına 

vә millәtimizin 
formalaşmasına aid 
tәqdimat hazırlayır.

XIX әsrin II 
yarısında Şimali 

Azәrbaycanda milli 
şüurun oyanmasına 

vә millәtimizin 
formalaşmasına aid 

әtraflı tәqdimat 
hazırlayır.

Milli burjua 
nümayәndәlәri vә  
görkәmli ziyalılara 
dair  materiallar 
toplayır, tәqdim 
edәrkәn bәzi 

sәhvlәrә yol verir.

Milli burjua 
nümayәndәlәri vә  
görkәmli ziyalılara 
dair  materiallar 
toplayır, tәqdim 

edәrkәn müәllimin 
kömәyindәn istifadә 

edir.

Milli burjua 
nümayәndәlәri vә  
görkәmli ziyalılara 
dair  materiallar 

toplayır, sistemsiz 
şәkildә tәqdim edir.

Milli burjua 
nümayәndәlәri vә  
görkәmli ziyalılara 
dair  materiallar 

toplayır, tәqdim edir.

XIX әsrin sonu, XX 
әsrin әvvәlindә 

Azәrbaycan xalqının 
milli mәdәni 

nailiyyәtlәrinә dair 
araşdırmalar aparır, 
nәticәlәrini tәqdim 

edәrkәn çәtinlik 
çәkir.

XIX әsrin sonu, XX 
әsrin әvvәlindә 

Azәrbaycan xalqının 
milli mәdәni 

nailiyyәtlәrinә dair 
araşdırmalar aparır, 
nәticәlәrini tәqdim 
edәrkәn müәllimin 

kömәyindәn istifadә 
edir.

XIX әsrin sonu, XX 
әsrin әvvәlindә 

Azәrbaycan xalqı-
nın milli mәdәni 

nailiyyәtlәrinә dair 
araşdırmalar aparır, 

nәticәlәrini cüzi 
sәhvlәrlә tәqdim 

edir.

XIX әsrin sonu, XX 
әsrin әvvәlindә 

Azәrbaycan xalqı-
nın milli mәdәni 

nailiyyәtlәrinә dair 
geniş araşdırmalar 
aparır, nәticәlәrini 

tәqdim edir.
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Mövzu 10

Xalq hərəkatı

Alt standartlar:
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәn-

dirir.
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.

Təlim məqsədləri:
1. Rusiyanın Şimali Azәrbaycanda hәyata keçirdiyi xristianlaşdırma siyasәtini vә 

bu siyasәtә qarşı baş vermiş üsyanı zaman baxımından qiymәtlәndirir.
2. Şimali Azәrbaycanda baş vermiş kәndli hәrәkatı haqqında tәqdimat hazırlayır.

Təlim forması: kollektiv vә fәrdi iş
Təlim üsulu: BİBÖ 

Motivasiya: Motivasiya üçün Zaqatala-Balakәn bölgәsinin xәritәsini nümayiş 
etdi rib orada yaşayan xalqlar, etnik qruplar haqqında suallar verә bilәrsiniz. Yaxud da 
bu mәqsәdlә dәrslikdәki I blokdan istifadә edin. Motivasiyanı elә reallaşdırın ki, şagird-
lәrdә fәrziyyәlәr yaransın. 

BİBÖ cәdvәlini әvvәlcәdәn lövhәdәn asın.

Bilirəm İstəyirəm  bilim Öyrəndim

BİBÖ üsulu dәrsin әvvәlindәn sonunadәk olan bir dövrü әhatә edir. Bütün 
mәrhәlәlәri özündә әks etdirir. 

Tədqiqat sualı: İmperiya zülmünә qarşı xalq etirazlarının rolu nәdәn ibarәt oldu?
Tәdqiqat sualına cavab tapmaq üçün kollektiv işi şagirdlәrә vermәk olar. Kollek-

tivin bir yerdә hәll edә bilәcәyi tapşırıqları dәrslikdәki sual vә tapşırıqlardan isti-
fadә etmәklә reallaşdıra bilәrsiniz. 

Kollektiv iş: Şaxәlәndirmә qurmaqla Zaqatala üsyanının sәbәblәrini izah edin. 
Bu tapşırığın icrasından sonra müzakirә aparın. Kollektiv işdәn sonra şagirdlәrә 

fәrdi tapşırıq verә bilәrsiniz.
Fərdi iş: Şimali Azәrbaycanda qaçaq hәrәkatına aid tәqdimat hazırlayın.
Nәticәdә şagirdlәr Rusiyanın Şimali Azәrbaycanda hәyata keçirdiyi xristianlaş-

dırma siyasәtini vә bu siyasәtә qarşı baş vermiş üsyanı zaman baxımından qiymәtlәn-
dirir, Şimali Azәrbaycanda baş vermiş kәndli hәrәkatı haqqında tәqdimat hazırlayırlar.

Yaradıcı tətbiqetmə: “Zaqatala üsyanının mәğlubolma sәbәblәrinә aid sxem 
qurun” tapşırığını verә bilәrsiniz. 
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Ev tapşırığı: XIX әsrin sonunda fәhlәlәrin ağır әmәk şәraiti haqqında mәlumat 
toplayın. 

Dәrsin yekununda nəticə vә ümumiləşdirmə apardıqdan sonra refleksiya vә 
qiymətləndirməni hәyata keçirin. Refleksiya zamanı tәlim fәaliyyәtini izlәmәk vә 
şagirdlәri fәrdi qiymәtlәndirmәk üçün suallar verin.

Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, tәqdimathazırlama

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Rusiyanın Şimali 
Azәrbaycanda 
hәyata keçirdiyi  
xristianlaşdırma 
siyasәtini vә bu 

siyasәtә qarşı baş 
vermiş üsyanı 

zaman baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

Rusiyanın Şimali 
Azәrbaycanda 
hәyata keçirdiyi  
xristianlaşdırma 
siyasәtini vә bu 

siyasәtә qarşı baş 
vermiş üsyanı 

zaman baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Rusiyanın Şimali 
Azәrbaycanda 
hәyata keçirdiyi  
xristianlaşdırma 
siyasәtini vә bu 

siyasәtә qarşı baş 
vermiş üsyanı 

zaman baxımından 
qiymәtlәndirir.

Rusiyanın Şimali 
Azәrbaycanda 
hәyata keçirdiyi  
xristianlaşdırma 
siyasәtini vә bu 

siyasәtә qarşı baş 
vermiş üsyanı 

zaman baxımından 
әtraflı qiymәtlәndirir.

Şimali Azәrbay-
canda baş vermiş 

kәndli hәrәkatı 
haqqında tәqdimat 

hazırlayarkәn 
sәhvlәrә yol verir.

Şimali Azәrbay-
canda baş vermiş 

kәndli hәrәkatı 
haqqında tәqdimat 

hazırlayarkәn 
müәllimin kömәyin-

dәn istifadә edir.

Şimali Azәrbay-
canda baş vermiş 

kәndli hәrәkatı 
haqqında tәqdimat 

hazırlayır.

Şimali Azәrbay-
canda baş vermiş 

kәndli hәrәkatı 
haqqında sistemli vә 

әhatәli şәkildә 
tәqdimat hazırlayır.

Mövzu 11

Cənubi Azərbaycan Qacarlar dövlətinin tərkibində

Alt standartlar:
1.3.1. Azәrbaycan әrazisindә  yaşamış  insanların  hәyat  tәrzindәki dәyişiklik-

lәri dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.
2.1.1. Azәrbaycanın coğrafi mövqeyi vә tәbii amillәri ilә müxtәlif tәsәrrüfat 

sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin inkişafı arasında  әlaqәlәri dәyәrlәndirir.
3.1.1. Müstәmlәkә  rejimi, müstәqillik  şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim məqsədləri:
1. XIX әsrdә Cәnubi Azәrbaycan әrazisindә yaşamış insanların hәyat tәrzindәki 

dәyişikliklәri dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.
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2. Cәnubi Azәrbaycanın coğrafi mövqeyi, tәbii amillәri ilә ticarәt vә sәnәtkarlıq 
sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin  inkişafı  arasında әlaqәlәri dәyәrlәndirir.

3. İranın müstәmlәkә rejimi şәraitindә Cәnubi Azәrbaycanda sosial-iqtisadi 
hәyatda baş verәn dәyişikliklәri, soyqırımı hadisәlәrini tәhlil  edir.

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: әqli hücum, söz assosiasiyası

Motivasiya: Motivasiya üçün “Siz müstәmlәkә әsarәtindә olan ölkә ilә müstәm-
lәkәçi dövlәt arasında fәrqi bilirsiniz. Bәs bu tәrәflәr arasında münasibәtlәr necә 
qurulurdu? Müstәmlәkәçi dövlәt idarәetmә sistemi qurarkәn hansı prinsiplәri әsas 
götürürdü? Yoxsa müstәmlәkәni sistemli şәkildә deyil, kortәbii idarә edirdilәr?” 
suallarından istifadә edә bilәrsiniz. 

Tədqiqat sualı: Türkmәnçay sülhündәn sonra Cәnubi Azәrbaycanda hansı 
dәyişikliklәr baş verdi?

Bu suala cavab axtarmaq üçün tapşırıqlar verilir. Bu zaman III vә VI blokda 
yerlәşәn sual vә tapşırıqlardan da istifadә etmәk imkanına malik ola bilәrsiniz.

I qrup – Cәnubi Azәrbaycanın “vәliәhdneşin” adlanmasının sәbәbi nә idi?
II qrup – Cәnubi Azәrbaycan әhalisinin sosial tәrkibini sxem şәklindә göstәrin.
III qrup – XIX әsrin ikinci yarısında Şimali vә Cәnubi Azәrbaycanın iqtisadi 

vәziyyәtini müqayisә edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavә lәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir. 

Qruplar
Məlumatdan 

düzgün 
istifadə

Təqdim 
etmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III
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Kollektiv iş: Şagirdlәrә Cәnubi Azәrbaycanın coğrafi mövqeyi, tәbii amillәri ilә 
ticarәt vә sәnәtkarlıq sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin inkişafı arasında әlaqәlәri 
dәyәrlәndirmәk üçün müzakirә tapşırığı verin. Mәsәlәn:

• Nәyә görә Cәnubi Azәrbaycanda mәhz sәnәtkarlıq vә ticarәt XIX әsrdә dә 
mühüm rol oynayırdı? Müzakirә edin.

• Türkmәnçay müqavilәsindәn öncә vә sonra Cәnubi Azәrbaycandakı tәsәr-
rüfat sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrini müqayisә edin.

Şagirdlәrin İranın müstәmlәkә rejimi şәraitindә Cәnubi Azәrbaycanın sosial- 
iqtisadi hәyatında baş verәn dәyişikliklәri, soyqırımı hadisәlәrini tәhlil etmәsi üçün 
söz assosiasiyasından istifadә etmәk olar. Bunun üçün “kәsbkarlıq” vә “feodal 
istismarı” sözlәrindәn istifadә edin.

Nәticәdә şagirdlәr XIX әsrdә Cәnubi Azәrbaycan әrazisindә yaşamış insanların  
hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir, Cәnubi Azәrbay-
canın coğrafi mövqeyi, tәbii amillәri ilә ticarәt vә sәnәtkarlıq sahәlәri vә istehsal 
münasibәtlәrinin inkişafı arasında әlaqәlәri dәyәrlәndirir, İranın müstәmlәkә rejimi 
şәraitindә Cәnubi Azәrbaycanın sosial-iqtisadi hәyatında baş verәn dәyişikliklәri vә 
dövrün hadisәlәrini tәhlil edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Cәnubi Azәrbaycanda mülkiyyәt formalarına aid cәdvәl 
qurun. 

Ev tapşırığı: Cәnubi Azәrbaycanda baş vermiş xalq hәrәkatına dair esse yazın.
Dәrsin sonunda refleksiya edin. Tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә kömәk edәcәk bir 

neçә sual vermәklә şagirdlәri fәrdi şәkildә qiymәtlәndirә vә tәdris olunmuş mövzuya 
aid ümumi suallar verә bilәrsiniz.  

Qiymətləndirmə meyarları: әlaqәlәndirmә, dәyәrlәndirmә, tәhliletmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

XIX әsrdә  Cәnubi 
Azәrbaycan 

әrazisindә yaşamış  
insanların hәyat  

tәrzindәki dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-
yәtlәri ilә әlaqәlәn-
dirәrkәn sәhvlәrә 

yol verir.

XIX әsrdә Cәnubi 
Azәrbaycan 

әrazisindә yaşamış  
insanların hәyat  

tәrzindәki dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-
yәtlәri ilә әlaqәlәn-
dirәrkәn müәllimin 

kömәyindәn 
istifadә edir.

XIX әsrdә Cәnubi 
Azәrbaycan 

әrazisindә yaşamış  
insanların hәyat  

tәrzindәki dәyişiklik-
lәri cüzi sәhvlәrlә 

dövrün xüsusiyyәt-
lәri ilә

әlaqәlәndirir.

XIX әsrdә Cәnubi 
Azәrbaycan 

әrazisindә yaşamış  
insanların hәyat  

tәrzindәki dәyişiklik-
lәri dövrün xüsusiy-

yәtlәri ilә 
әlaqәlәndirir.

soyqırımı kəsbkarlıq
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Cәnubi Azәrbayca-
nın  coğrafi mövqeyi, 

tәbii amillәri ilә 
ticarәt vә sәnәtkar-

lıq sahәlәri vә 
istehsal münasibәt-

lәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 
dәyәrlәndirәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

Cәnubi Azәrbayca-
nın  coğrafi mövqeyi, 

tәbii amillәri ilә 
ticarәt vә sәnәtkar-

lıq sahәlәri vә 
istehsal münasibәt-

lәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 
dәyәrlәndirәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Cәnubi Azәrbayca-
nın  coğrafi mövqeyi, 

tәbii amillәri ilә 
ticarәt vә sәnәtkar-

lıq sahәlәri vә 
istehsal münasibәt-

lәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 

cüzi sәhvlәrlә 
dәyәrlәndirir.

Cәnubi Azәrbayca-
nın  coğrafi mövqeyi, 

tәbii amillәri ilә 
ticarәt vә sәnәtkar-

lıq sahәlәri vә 
istehsal münasibәt-

lәrinin  inkişafı  
arasında әlaqәlәri 
mәnbәlәrә әsasәn 

dәyәrlәndirir.

İranın müstәmlәkә  
rejimi şәraitindә 
Cәnubi Azәrbay-

canda sosial-iqtisadi 
hәyatda baş verәn 

dәyişikliklәri, 
soyqırımı hadisәlә-
rini  tәhlil  edәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

İranın müstәmlәkә  
rejimi şәraitindә 
Cәnubi Azәrbay-

canda sosial-iqtisadi 
hәyatda baş verәn 

dәyişikliklәri, 
soyqırımı hadisәlә-
rini tәhlil edәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

İranın müstәmlәkә  
rejimi şәraitindә 
Cәnubi Azәrbay-

canda sosial-iqtisadi 
hәyatda baş verәn 

dәyişikliklәri, 
soyqırımı hadisәlә-

rini  tәhlil  edir.

İranın müstәmlәkә  
rejimi şәraitindә 
Cәnubi Azәrbay-

canda sosial-iqtisadi 
hәyatda baş verәn 

dәyişikliklәri, 
soyqırımı hadisәlә-
rini әtraflı tәhlil  edir.

Mövzu 12

XIX əsrdə təhsil və elm

Alt standartlar:
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, 

tәq  dim edir.
5.1.1.  Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini şәrh edir.
5.1.3. Azәrbaycan xalqının mәdәni nailiyyәtlәrinә dair araşdırmalar aparır, 

nәticәlәrini tәqdim edir.

Təlim məqsədləri:
1. XIX әsrdә Azәrbaycanın maarif vә elminin inkişafında mühüm rolu olan tarixi 

şәxsiyyәtlәrә dair materiallar toplayır, tәqdim edir.
2. XIX әsrdә  Azәrbaycanda  maarifin xarakterik әlamәtlәrini şәrh edir.
3. XIX әsrdә Azәrbaycan xalqının maarif vә elm sahәlәrindә nailiyyәtlәrinә dair 

araşdırmalar aparır, nәticәlәrini tәqdim edir.

Təlim forması: fәrdi vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, ideyalar ağacı
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Motivasiyanı şәkillәrlә qura bilәrsiniz.

 Şagirdlәrә şәkillәrlә bağlı müvafiq suallar vermәklә fәrziyyәlәr söylәmәlәrinә 
şәrait yaradın. Yaxud da dәrslikdәki I blokdan istifadә etmәklә motivasiyanı real laş-
dırın.  

II blokun mәtnini qruplar arasında bölüb III blokun müvafiq sual vә tapşırıqlarını 
yerinә yetirmәyi tapşırın. Sual vә tapşırıqları şagirdlәrә izah edin. Dәrsi şagirdlәri-
nizin mәnimsәmә qabiliyyәtinә uyğunlaşdırmaq vә dәrsin zamanını sәmәrәli 
istifadә etmәk üçün mәtnin III blokundakı maariflә bağlı verilmiş әsasnamәlәrә dair 
cәdvәl qurmaq tapşırığını bir qәdәr dәyişә bilәrsiniz. 

Tədqiqat sualı: XIX әsrdә Azәrbaycanda tәhsil vә elmin inkişafı nәdәn ibarәt idi?
Fərdi iş: Fәrdi iş olaraq şagirdlәrә hazır cәdvәl verib boşluqları doldurmağı 

tap şır maq olar.
Cәdvәli tamamlayın. 

Əsasnamənin ili Əsasnamənin  müddəaları Mənfi cəhətləri

1829-cu il Əsasnamәsi

1872-ci il Əsasnamәsi

1874-cü il Əsasnamәsi

Belә bir cәdvәl üzәrindә iş XIX әsrdә Azәrbaycanda maarifin xarakterik әlamәt-
lәrini şәrh etmәkdә şagirdlәrә istiqamәt verәcәkdir.

Fәrdi işlәri yoxlamaq mәqsәdilә lövhәdә nümunә üçün götürülmüş bir işin 
әsa sında yoxlamalar aparılır. Digәr şagirdlәr isә bu işin әsasında öz qeydlәrini edirlәr. 
Əlavәlәri olan şagirdlәr dindirilir vә onların fikirlәri qeyd edilir. Daha sonra şagirdlәrә 
özünüqiymәtlәndirmә vәrәqlәri paylayın. 

Dәrsin növbәti mәrhәlәsindә XIX әsrdә  Azәrbaycanın maarif vә elminin inkişa-
fında mühüm rolu olan tarixi şәxsiyyәtlәr haqqında tәqdimat hazırlamağı tapşıra 
bilәrsiniz. Tәqdimatlar slayd-şou şәklindә vә ya vatman kağızı üzәrindә ola bilәr. 
Mövzunu yekunlaşdırarkәn şagirdlәri öz tәqdimatlarına istinad etmәyә yönәldin.

“Şuşada tatar (azərbaycanlı) məktəbi”. Klerjenin rəsmi Qori Müəllimlər Seminariyası
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Qrup işi: 
I qrup – Çar Rusiyasının Şimali Azәrbaycanda maariflә bağlı siyasәtinin әsas 

mәqsәdlәri nәdәn ibarәt idi?
II qrup – Maariflә bağlı verilmiş Əsasnamәlәrә dair cәdvәl qurun.
III qrup – XIX әsrin 80-ci illәrindә açılan mәktәblәrin rus-azәrbaycanlı mәktәb-

lәri adlandırılmasının sәbәblәrini izah edin.
IV qrup – Qori Müәllimlәr Seminariyasının fәaliyyәtini dәyәrlәndirir.
V qrup – XIX әsrin azәrbaycanlı elm xadimlәrinә aid slayd  hazırlayın.
Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: Qrup qiymәtlәndirmә meyarlarından 

istifadә etmәklә qiymәtlәndirmә aparın.
Yaradıcı tətbiqetmə: XIX әsrdә Azәrbaycan xalqının maarif vә elm sahәlәrindә 

nailiyyәtlәrinә dair araşdırmalar aparmaq üçün şagirdlәrә mәtndәn bu nailiyyәtlәri 
seçib kiçik yapışqanlı kağızlara yazıb vatman kağızındakı “ağaca” bәrkitmәyi tap şı rın.

Bu tapşırığın icrasını qruplararası yarışmaya çevirmәk olar. Nәticәlәrin tәqdi-
matı zamanı ümumilәşdirmә aparmaq vacibdir.

Nәticәdә şagirdlәr XIX әsrdә Azәrbaycanın maarif vә elminin inkişafında 
mühüm rolu olan tarixi şәxsiyyәtlәrә dair materiallar toplayır vә tәqdimat hazırlayır,  
XIX әsrdә Azәrbaycanda maarifin xarakterik әlamәtlәrini şәrh edir, XIX әsrdә 
Azәrbaycan xalqının maarif vә elm sahәlәrindә nailiyyәtlәrinә dair araşdırmalar 
aparır, nәticәlәrini tәqdim edirlәr.

Ev tapşırığı: Qori Müәllimlәr Seminariyası vә onun azәrbaycanlı mәzunları 
haqqında mәlumat toplayın.

Refleksiya zamanı şagirdlәrә suallar vermәklә onları fәrdi qiymәtlәndirin. 
Qiymətləndirmə meyarları: tәqdimetmә, şәrhetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

XIX әsrdә  Azәrbay-
canın maarif vә 

elminin inkişafında 
mühüm rolu olan 

tarixi şәxsiyyәtlәrә 
dair materiallar 
toplayır, tәqdim 
edәrkәn çәtinlik 

çәkir.

XIX әsrdә  Azәrbay-
canın maarif vә 

elminin inkişafında 
mühüm rolu olan 

tarixi şәxsiyyәtlәrә 
dair materiallar 
toplayır, tәqdim 

edәrkәn  müәllimin 
kömәyindәn istifadә 

edir.

XIX әsrdә  Azәrbay-
canın maarif vә 

elminin inkişafında 
mühüm rolu olan 

tarixi şәxsiyyәtlәrә 
dair materiallar 

toplayır, tәqdim edir.

XIX әsrdә  Azәrbay-
canın maarif vә 

elminin inkişafında 
mühüm rolu olan 

tarixi şәxsiyyәtlәrә 
dair materiallar 

toplayır, sistemlәşdi-
rilmiş şәkildә tәqdim 

edir.

XIX әsrdә  Azәrbay-
canda maarifin 

xarakterik әlamәtlә-
rini şәrh edәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

XIX әsrdә  Azәrbay-
canda maarifin 

xarakterik әlamәtlә-
rini şәrh edәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

XIX әsrdә  Azәrbay-
canda maarifin 

xarakterik әlamәtlә-
rini şәrh edir.

XIX әsrdә  Azәrbay-
canda maarifin 

xarakterik әlamәtlә-
rini faktlarla şәrh 

edir.
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XIX әsrdә Azәrbay-
can xalqının maarif 
vә elm sahәlәrindә 
әldә etdiyi nailiyyәt-
lәrә dair araşdırma-
lar aparır, nәticәlә-
rini tәqdim edәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

XIX әsrdә Azәrbay-
can xalqının maarif 
vә elm sahәlәrindә 
әldә etdiyi nailiyyәt-
lәrә dair araşdırma-
lar aparır, nәticәlә-
rini tәqdim edәrkәn 
müәllimin kömәyin-

dәn istifadә edir.

XIX әsrdә Azәrbay-
can xalqının maarif 
vә elm sahәlәrindә 
әldә etdiyi nailiyyәt-
lәrә dair araşdırma-
lar aparır, nәticәlә-
rini tәqdim edәrkәn 
bәzi sәhvlәrә yol 

verir.

XIX әsrdә Azәrbay-
can xalqının maarif 
vә elm sahәlәrindә 
әldә etdiyi nailiyyәt-
lәrә dair araşdırma-
lar aparır, nәticәlә-

rini tәqdim edir.

Mövzu 13

Milli mətbuatın, teatrın yaranması. Ədəbiyyat və incəsənət

Alt standartlar:
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, 

tәqdim edir.
5.1.1.  Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini şәrh edir.
5.1.2. Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini dünya 

sivilizasiyası vә mәdәniyyәtlәrinin xarakterik әlamәtlәri ilә müqayisә edir.
5.1.3. Azәrbaycan xalqının mәdәni nailiyyәtlәrinә dair araşdırmalar aparır, 

nәticәlәrini tәqdim edir.

Təlim məqsədləri:
1. XIX әsrin II yarısında  Şimali  Azәrbaycanda  milli mәtbuatın yaranmasında vә  

inkişafında mühüm rolu olan tarixi şәxsiyyәtlәrә dair materiallar toplayır, tәqdim edir.
2. XIX әsrin II yarısında Şimali Azәrbaycanın milli mәtbuatının, әdәbiyyatının  

xarakterik әlamәtlәrini şәrh edir.
3. XIX әsrin II yarısında  Şimali Azәrbaycan mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlә-

rini dünya sivilizasiyası vә mәdәniyyәtlәrinin xarakterik әlamәtlәri ilә müqayisә edir.
4. XIX әsrin II yarısında Azәrbaycanda incәsәnәt vә memarlığın nailiyyәtlәrinә 

dair araşdırmalar aparır, nәticәlәrini tәqdim edir.

Təlim forması: qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, mühazirә
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Motivasiya: “Tatar xәbәrlәri”, “Əkinçi”, “Kәşkül” – bu adlardan istifadә etmәklә 
motivasiya qura, şagirdlәrә “Bu adlar sizә nә deyir? Qәzetlәrin çapının әhәmiyyәti 
nә idi?” suallarını verә bilәrsiniz. Yaxud da I blokda yerlәşәn hissәdәn motivasiya 
üçün istifadә edin.

Motivasiya reallaşdırılqdan sonra mövzu ilә bağlı mühazirә tәqdim edә bilәrsiniz. 
Mühazirә bitdikdәn sonra tәdqiqatın aparılması üçün tәdqiqat sualı qoyun.

Tədqiqat sualı: “XIX әsrin II yarısında  Şimali  Azәrbaycan mәdәniyyәt tarixindә 
hansı izi qoydu?” sualı ola bilәr.

Tәdqiqatı aparmaq üçün aşağıdakı tapşırıqları verә bilәrsiniz.
1. XIX әsrin II yarısında Şimali  Azәrbaycanda  milli mәtbuatın yaranmasında vә  

inkişafında mühüm rolu olan tarixi şәxsiyyәtlәrә dair materiallar toplayıb tәqdim edin.
2. XIX әsrin II yarısında Şimali Azәrbaycanın milli mәtbuatının, әdәbiyyatının  

xarakterik әlamәtlәrini şәrh edin.
3. XIX әsrin II yarısında Şimali Azәrbaycan mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini 

dünya sivilizasiyası vә mәdәniyyәtlәrinin xarakterik әlamәtlәri ilә müqayisә edin.
4. XIX әsrin II yarısında Azәrbaycanda incәsәnәt vә memarlığın nailiyyәtlәrinә 

dair araşdırmalar aparıb nәticәlәrini tәqdim edin.
Qruplara verilәn tapşırıqların icrası üçün vaxt qoyun. Verilәn vaxt bitdikdәn sonra 

qrup işlәrinin mübadilәsini vә müzakirәsini tәşkil edin. Müzakirә zamanı edilәn 
sәhvlәr müәyyәn edilir, әlavәlәr olunmaqla qrup qiymәtlәndirmә meyarına әsasәn 
qruplar qiymәtlәndirilir.

Kollektiv iş: Kollektivә aşağıdakı tapşırıqların icrasını tapşıra bilәrsiniz.
XIX әsrdә milli mәtbuatın yaranmasının әhәmiyyәti nәdәn ibarәt idi?
Çar Rusiyasının müstәmlәkә siyasәtinin mәdәniyyәtin yeni sahәlәrinә tәsirini 

müәyyәn edin.
XIX әsrin ikinci yarısında Bakıda inşa edilmiş memarlıq abidәlәrinә aid referat 

hazırlayın. 
Azәrbaycan әdәbiyyatının görkәmli nümayәndәlәrinin Avropa әdәbi cәrәyanla-

rına müraciәt etmәlәrinin sәbәbi nә ola bilәrdi? 
Nәticәdә şagirdlәr XIX әsrin II yarısında Şimali Azәrbaycanda milli mәtbuatın 

yaranmasında vә inkişafında mühüm rolu olan tarixi şәxsiyyәtlәrә dair materiallar 
toplayır vә tәqdim edirlәr. O dövrün milli mәtbuatının, әdәbiyyatının xarakterik 
әlamәtlәrini şәrh vә Şimali Azәrbaycan mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini dünya 
sivilizasiyasının, mәdәniyyәtlәrinin xarakterik әlamәtlәri ilә müqayisә edirlәr.

XIX әsrin II yarısında Azәrbaycanda incәsәnәt vә memarlığın nailiyyәtlәrinә dair 
araşdırmalar aparır, nәticәlәrini tәqdim etmәk bacarığına malik olurlar.

Yaradıcı tətbiqetmə: Bu mәrhәlәdә IV bloka aid “H.Zәrdabi vә M.F.Axund - 
za dәnin әqidә vә düşüncәlәrindәki ümumi cәhәtlәri izah edin” tapşırığını verә bilәr-
siniz. 

Ev tapşırığı:  XIX әsrin görkәmli ziyalıları haqqında tәqdimat hazırlayın.
Refleksiya zamanı dәrs boyu araşdırılmış mәsәlәlәrә aid suallar verә bilәrsiniz. 

Bu suallara әsasәn şagirdlәr fәrdi qiymәtlәndirilir.
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Qiymətləndirmə meyarları: tәqdimetmә, şәrhetmә, müqayisәetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

XIX әsrin II 
yarısında  Şimali  

Azәrbaycanda  milli 
mәtbuatın yaranma-
sında vә  inkişafında 

mühüm rolu olan 
tarixi şәxsiyyәtlәrә 

dair materiallar 
toplayır, tәqdim 
edәrkәn çәtinlik 

çәkir.

XIX әsrin II 
yarısında  Şimali  

Azәrbaycanda  milli 
mәtbuatın yaranma-
sında vә  inkişafında 

mühüm rolu olan 
tarixi şәxsiyyәtlәrә 

dair materiallar 
toplayır, tәqdim 

edәrkәn müәllimin 
kömәyindәn istifadә 

edir.

XIX әsrin II 
yarısında  Şimali  

Azәrbaycanda  milli 
mәtbuatın yaranma-
sında vә  inkişafında 

mühüm rolu olan 
tarixi şәxsiyyәtlәrә 

dair materiallar 
toplayır, lakin 

sistemsiz tәqdim 
edir.

XIX әsrin II 
yarısında  Şimali  

Azәrbaycanda  milli 
mәtbuatın yaranma-
sında vә  inkişafında 

mühüm rolu olan 
tarixi şәxsiyyәtlәrә 

dair materiallar 
toplayır, tәqdim edir.

XIX әsrin II 
yarısında  Şimali 

Azәrbaycanın milli 
mәtbuatının, 
әdәbiyyatının 

xarakterik әlamәtlә-
rini şәrh edәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

XIX әsrin II 
yarısında  Şimali 

Azәrbaycanın milli 
mәtbuatının, 
әdәbiyyatının 

xarakterik әlamәtlә-
rini şәrh edәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

XIX әsrin II 
yarısında  Şimali 

Azәrbaycanın milli 
mәtbuatının, 
әdәbiyyatının  

xarakterik әlamәtlә-
rini şәrh edir.

XIX әsrin II 
yarısında  Şimali 

Azәrbaycanın milli 
mәtbuatının, 
әdәbiyyatının  

xarakterik әlamәtlә-
rini faktlarla şәrh 

edir.

XIX әsrin II 
yarısında  Şimali 

Azәrbaycan 
mәdәniyyәtinin 

xarakterik әlamәtlә-
rini dünya sivilizasi-
yası vә mәdәniyyәt-

lәrinin xarakterik 
әlamәtlәri ilә 

müqayisә edәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

XIX әsrin II 
yarısında  Şimali 

Azәrbaycan 
mәdәniyyәtinin 

xarakterik әlamәtlә-
rini dünya sivilizasi-
yası vә mәdәniyyәt-

lәrinin xarakterik 
әlamәtlәri ilә 

müqayisә edәrkәn 
müәllimin kömәyin-

dәn istifadә edir.

XIX әsrin II 
yarısında  Şimali 

Azәrbaycan 
mәdәniyyәtinin 

xarakterik әlamәtlә-
rini dünya sivilizasi-
yası vә mәdәniyyәt-

lәrinin xarakterik 
әlamәtlәri ilә 

müqayisә edәrkәn-
bәzi sәhvlәrә yol 

verir.

XIX әsrin II 
yarısında  Şimali 

Azәrbaycan 
mәdәniyyәtinin 

xarakterik әlamәtlә-
rini dünya sivilizasi-
yası vә mәdәniyyәt-

lәrinin xarakterik 
әlamәtlәri ilә 

müqayisә edir.

XIX әsrin II 
yarısında  Azәrbay-
canda incәsәnәt vә 
memarlığın nailiy-

yәtlәrinә dair 
araşdırmalar aparır, 
nәticәlәrini tәqdim 
edәrkәn sәhvlәrә 

yol verir.

XIX әsrin II 
yarısında  Azәrbay-
canda incәsәnәt vә 
memarlığın nailiy-

yәtlәrinә dair 
araşdırmalar aparır, 
nәticәlәrini tәqdim 
edәrkәn müәllimin 

kömәyindәn istifadә 
edir.

XIX әsrin II 
yarısında  Azәrbay-
canda incәsәnәt vә 
memarlığın nailiy-

yәtlәrinә dair 
araşdırmalar aparır, 
nәticәlәrini tәqdim 

edәrkәn cüzi 
sәhvlәrә yol verir.

XIX әsrin II 
yarısında  Azәrbay-
canda incәsәnәt vә 
memarlığın nailiy-

yәtlәrinә dair 
araşdırmalar aparır, 
nәticәlәrini tәqdim 

edir.
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III FƏSİL. AZƏRBAYCAN XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ 

Mövzu 14

Sənayenin vəziyyəti

Alt standartlar:
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır. 
2.1.1. Azәrbaycanın coğrafi mövqeyi vә tәbii amillәri ilә müxtәlif tәsәrrüfat 

sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin  inkişafı  arasında  әlaqәlәri dәyәrlәndirir.
3.1.1. Müstәmlәkә  rejimi, müstәqillik  şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil  edir.
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, 

tәqdim edir.

Təlim məqsədləri:
1. XX әsrin әvvәlindә neft şirkәtlәrinin fәaliyyәtinә aid müxtәlif mәnbәlәr 

әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
2. XX әsrin әvvәlindә Şimali Azәrbaycanın coğrafi mövqeyi vә tәbii amillәri ilә 

qeyri-neft sәnaye sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin  inkişafı  arasında  әlaqәlәri 
dәyәrlәndirir.

3. XX әsrin әvvәlindә müstәmlәkә rejimi şәraitindә Bakı şәhәrinin әhalisinin 
sosial-iqtisadi hәyatında baş verәn dәyişikliklәri  tәhlil  edir.

4. Şimali Azәrbaycanın milli burjua nümayәndәlәrinә dair materiallar toplayır, 
tәqdim edir.

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, müzakirә

Motivasiya: Mövzunun tәdrisi üçün yuxarıda verilmiş standartları reallaşdırmağı 
nәzәrdә tutmusunuzsa, o zaman şagirdlәrә bu mövzu ilә bağlı öncәdәn araşdırma 
aparmağı tapşırın. 

Bu mövzunun tәdrisi üçün I blokda verilmiş hissәdәn istifadә etmәklә motivasiya 
qura bilәrsiniz. Yaxud da dәrslikdә II blokda verilmiş “Böhrana baxmayaraq, Şimali 
Azәrbaycan Rusiya vә Avropa ölkәlәrinә әsas neft ixrac edәn ölkә olaraq qalırdı. 
“Nobel qardaşları” şirkәti vә 1912-ci ildә yaradılmış “Oyl” şirkәti neft ixracından böyük 
qazanc götürürdü” hissәsini şagirdlәrә oxuyun. Sonra onlara sual verin: “Xarici kapita-
lın ölkәmizә nüfuz etmәsinin sәbәbini nәdә görürsünüz?” Bu sualla şagirdlәrdә müxtә-
lif fәrziyyәlәr formalaşacaqdır ki, siz motivasiyanı bu istiqamәtdә apara bilәrsiniz. Əsas 
odur ki, mexanizmi işә salaraq mәqsәddәn uzaqlaşmayın. Mәqsәdәmüvafiq motivasi-
yanı reallaşdırdıqdan sonra növbәti mәrhәlәni hәyata keçirin. Tәdqiqatın aparılması 
üçün tәdqiqat sualını vermәyi unutmayın. 

Tədqiqat sualı: “XX әsrin әvvәlindә Şimali Azәrbaycanda sәnayenin vәziyyәti 
necә idi?” sualı tәdqiqat sualı ola bilәr. Tәdqiqat sualına cavab tapmaq üçün qruplara 
aşağıdakı tapşırığı verә bilәrsiniz. 
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Qeyd edәk ki, şagirdlәrә verilmiş tapşırıqların cavabları tәqdimat hazırlamaqla 
tәhvil verilmәlidir. Çünki “XX әsrin әvvәlindә neft şirkәtlәrinin fәaliyyәtinә aid 
müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır” mәqsәdini reallaşdırmaq üçün 
müvafiq tapşırığın icrası zәruridir.

I qrup – Mәtnә әsasәn iqtisadi böhranın tәsir etmәdiyi sahәlәri müәyyәn edin.
II qrup – Əlavә mәlumatlar әsasında ölkәmizin müasir dövrdә neft sәnayesindә 

әldә etdiyi uğurları tәhlil edin.
III qrup – XX әsrin әvvәllәrindә inhisarlaşmanın sәbәblәri nә idi? İzah edin.
IV qrup – Yüngül vә yeyinti sәnayesi sahәlәrinin böhrandan az zәrәr görmәsi-

nin sәbәbi nә idi? Şәrh edin. 
V qrup – H.Z.Tağıyevin Bakıya içmәli su çәkdirmәsini dәyәrlәndirin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavә-

lәr edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar Faktların 
dəqiqliyi Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV

V

Kollektiv iş: Bu mәqsәdlә dәrslikdә verilmiş IV bloka aid tapşırıqlardan istifadә 
edә, hәmçinin III blokdakı әlavә materiallardan hәr hansı birini şagirdlәrin mü za-
kirәsinә verә bilәrsiniz. 

Nәticәdә şagirdlәr XX әsrin әvvәlindә neft şirkәtlәrinin fәaliyyәtinә aid müxtәlif 
mәnbәlәr әsasında tәqdimat hazırlayırlar. XX әsrin әvvәlindә Şimali Azәrbaycanın  
coğrafi mövqeyi vә tәbii amillәri ilә qeyri-neft sәnaye sahәlәri vә istehsal münasi-
bәtlәrinin inkişafı arasında әlaqәlәri dәyәrlәndirirlәr. XX әsrin әvvәlindә müstәm-
lәkә rejimi şәraitindә Bakı şәhәrinin әhalisinin sosial-iqtisadi hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil edirlәr. Bütün bunlarla yanaşı, Şimali Azәrbaycanın milli burjua 
nümayәndәlәrinә dair materiallar toplayır vә tәqdim edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Sәnaye sahәlәrinin vәziyyәtinә aid cәdvәl tәrtib edin.
Ev tapşırığı: XX әsrin әvvәlindә neft çıxarılması haqqında әlavә mәlumat topla-

yıb (müxtәlif mәnbәlәrdәn istifadә etmәklә) tәqdimat hazırlayın. 
Qiymətləndirmə və refleksiya: Refleksiyanın hәyata keçirilmәsi üçün aşağıdakı 

sualları şagirdlәrә verә bilәrsiniz.
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Məsələn:
Nә üçün neftin qiymәti bahalaşdı?
XIX әsrin sonuna nisbәtdә XX әsrin әvvәllәrindә sәnayedә hansı dәyişikliklәr baş 

verdi?
Xarici kapital axınının ölkәmiz üçün faydası nә idi?
Yerli kapitalistlәrin sәnayemizin inkişafında gördüyü işlәr hansılardır?
Qiymətləndirmə meyarları: tәqdimathazırlama, dәyәrlәndirmә, tәhliletmә, tәq- 

dimetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

XX әsrin әvvәlindә 
neft şirkәtlәrinin 
fәaliyyәtinә aid 

müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında tәqdimat-

lar hazırlayarkәn 
çәtinlik çәkir.

XX әsrin әvvәlindә neft 
şirkәtlәrinin fәaliyyә-

tinә aid müxtәlif 
mәnbәlәr әsasında 
tәqdimatlar hazırla-

yarkәn  müәllimin kö - 
mәyindәn istifadә edir.

XX әsrin әvvәlindә 
neft şirkәtlәrinin 
fәaliyyәtinә aid 

müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında tәqdi-
matlar hazırlayır.

XX әsrin әvvәlindә 
neft şirkәtlәrinin 
fәaliyyәtinә aid 

müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında maraqlı 

tәqdimatlar 
hazırlayır.

XX әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbaycanın  
coğrafi mövqeyi vә 

tәbii amillәri ilә 
qeyri-neft sәnaye 

sahәlәri vә istehsal 
münasibәtlәrinin  
inkişafı  arasında  

әlaqәlәri dәyәrlәn-
dirәrkәn 

çәtinlik çәkir.

XX әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbaycanın  
coğrafi mövqeyi vә 

tәbii amillәri ilә 
qeyri-neft sәnaye 

sahәlәri vә istehsal 
münasibәtlәrinin  
inkişafı  arasında  

әlaqәlәri dәyәrlәn-
dirәrkәn müәllimin 

kömәyindәn 
istifadә edir.

XX әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbayca-

nın  coğrafi 
mövqeyi vә tәbii 

amillәri ilә 
qeyri-neft sәnaye 

sahәlәri vә 
istehsal münasi-
bәtlәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 

dәyәrlәndirir.

XX әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbayca-

nın  coğrafi 
mövqeyi vә tәbii 
amillәri ilә qeyri-

neft sәnaye 
sahәlәri vә istehsal 

münasibәtlәrinin  
inkişafı  arasında  
әlaqәlәri asanlıqla 

dәyәrlәndirir.

XX әsrin әvvәlindә 
müstәmlәkә  rejimi 

şәraitindә Bakı 
şәhәrinin әhalisinin 

sosial-iqtisadi 
hәyatında baş verәn 

dәyişikliklәri  tәhlil 
edәrkәn sәhvlәrә 

yol verir.

XX әsrin әvvәlindә 
müstәmlәkә  rejimi 

şәraitindә Bakı 
şәhәrinin әhalisinin 

sosial-iqtisadi 
hәyatında baş verәn 

dәyişikliklәri  tәhlil 
edәrkәn müәllimin 

kömәyindәn 
istifadә edir.

XX әsrin әvvәlindә 
müstәmlәkә  rejimi 

şәraitindә Bakı 
şәhәrinin әhalisi-
nin sosial-iqtisadi 

hәyatında baş 
verәn dәyişikliklәri  

tәhlil  edir.

XX әsrin әvvәlindә 
müstәmlәkә  rejimi 

şәraitindә Bakı 
şәhәrinin әhalisinin 

sosial-iqtisadi 
hәyatında baş 

verәn dәyişikliklәri 
faktlarla  tәhlil edir.

Şimali Azәrbaycanın  
milli burjua 

nümayәndәlәrinә 
dair materiallar  
toplayır,  tәqdim 

edәrkәn sәhvlәrә 
yol verir.

Şimali Azәrbaycanın  
milli burjua nümayәn-
dәlәrinә dair material-

lar  toplayır, tәqdim 
edәrkәn müәllimin 

kömәyindәn istifadә 
edir.

Şimali Azәrbayca-
nın  milli burjua 

nümayәndәlәrinә 
dair materiallar  
toplayır, tәqdim 

edir.

Şimali Azәrbayca-
nın  milli burjua 

nümayәndәlәrinә 
dair materiallar  
toplayır, sistemli 

şәkildә tәqdim edir.
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Mövzu 15

 Kənd təsərrüfatı. Yeni aqrar qanunlar

Alt standartlar:
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәt-

lәndirir.
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim məqsədləri:
1. Şimali Azәrbaycanda kәnd tәsәrrüfatında baş vermiş inkişafı  zaman 

baxımından qiymәtlәndirir.
2. Rusiyanın Şimali Azәrbaycanda verdiyi yeni aqrar qanunları vә bu qanunlar-

dan irәli gәlәn yeni istehsal münasibәtlәrini tәhlil edir.

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, İNSERT

Motivasiya: Bunun üçün dәrslikdәki I blokdan istifadә edin. Şagirdlәrin fәrziyyәlәri 
alındıqdan sonra tәdqiqatın aparılması mәrhәlәsini hәyata keçirin. Bu mәrhәlәyә 
keçmәk üçün tәdqiqat sualını şagirdlәrә ünvanlayın. 

Tədqiqat sualı: “Şimali Azәrbaycanda kәnd tәsәrrüfatının vәziyyәti necә idi?” 
sualını tәdqiqat üçün verә bilәrsiniz. İNSERT üsulundan istifadә etmәklә II blokdakı 
materialları qruplar arasında bölüb III vә VII blokların müvafiq sual vә tapşırıqlarını 
yerinә yetirmәyi tapşırın. Sual vә tapşırıqları şagirdlәrә izah edin.

Dәrsin növbәti mәrhәlәsindә Rusiyanın Şimali Azәrbaycanda verdiyi yeni aqrar 
qanunları vә bu qanunlardan irәli gәlәn yeni istehsal münasibәtlәrini tәhlil etmәk üçün  
III blokun müvafiq tapşırıqlarını yerinә yetirmәyi tapşırın: Sxemә әsasәn, “Cәnubi 
Qaf qaz quberniyalarında torpaqların mәcburi satın alınması haqqında” Qanunun 
müstәmlәkәçi xarakterini müәyyәn edin.

Qrup işi üçün isә aşağıdakı tapşırıqları vermәk olar:
I qrup – XIX әsrin әvvәlindә çar hökumәti köçürmә siyasәtini davam etdirmәklә 

hansı mәqsәdlәri güdürdü? Şәrh edin.
II qrup – Şimali Azәrbaycanda pay torpaqlarının qiymәti niyә baha idi? Fikrinizi 

әsaslandırın.
III qrup – Şimali Azәrbaycanda kәnd tәsәrrüfatında baş vermiş inkişafı zaman 

baxımından qiymәtlәndirin.
IV qrup – Rusiyanın Şimali Azәrbaycanda verdiyi yeni aqrar qanunları vә bu 

qanunlardan irәli gәlәn yeni istehsal münasibәtlәrini tәhlil edin. 
Qrup işinә ayrılmış vaxt bitdikdәn sonra mübadilә vә müzakirә mәrhәlәsini hәyata 

keçirin. Bu mәrhәlәlәr reallaşdırıldıqdan sonra qrupların qiymәtlәndirilmәsini qrup 
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qiymәtlәndirmә meyarına әsasәn müәyyәn edin. Qrupların qiymәtlәndirilmәsi prose-
sindә şagirdlәrin iştirakı zәruridir. Meyar cәdvәli 5 ballıq sistemlә, müxtәlif işarәlәr      
vә s. qiymәtlәndirilә bilәr. Alınmış ballara, nәticәlәrә әsasәn qalib qrup elan edilir. 

Nəticə və ümumiləşdirmə: Dәrsin yekununda әldә olunan nәticәlәri müәyyәn 
edin. Nәticәdә şagirdlәr Şimali Azәrbaycanda kәnd tәsәrrüfatında baş vermiş 
inkişafı  zaman baxımından qiymәtlәndirir, Rusiyanın Şimali Azәrbaycanda verdiyi 
yeni aqrar qanunları vә bu qanunlardan irәli gәlәn yeni istehsal münasibәtlәrini tәhlil 
edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Bu mәrhәlәdә şagirdlәr öyrәndiklәrini yaradıcı şәkildә 
reallaşdırırlar. Şagirdlәrә VII blokda әksini tapmış “Mәtnә әsasәn xronoloji cәdvәl 
qurun” tapşırığını icra etmәk üçün verә bilәrsiniz. 

Ev tapşırığı: “XIX әsrdә Şimali Azәrbaycanda kәnd tәsәrrüfatı adlı buklet hazır-
layın” tapşırığını şagirdlәrә verә bilәrsiniz.

Bәzәn müәllimlәr ev tapşırığının icrasını yarım qalmış problemin hәllinin davamı 
kimi nәzәrdә tutub şagirdlәrә verirlәr. Kurikulum islahatına görә, tәdris olunmuş 
mövzuya aid problemlәr sinifdә hәll olunmalı, hәll olunmuş problemi daha da 
möhkәmlәndirmәk üçün ev tapşırıqları verilmәlidir. Ev tapşırığı problem hәll etmәk 
üçün nәzәrdә tutulmur. Öyrәnilmiş bilik vә bacarıqların inkişafını tәmin etmәk üçün 
hәyata keçirilir. 

Qiymətləndirmə və refleksiya: Bu mәrhәlә zamanı müxtәlif suallar vermәklә 
tәlim prosesini izlәmәk olar. Bu prosesin şagirdlәr tәrәfindәn necә qavranılması isә 
onların suallara cavabı zamanı meydana çıxır vә şagirdlәr fәrdi qiymәtlәndirilir.  
Şagirdlәrin formativ qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdәmüvafiq meyara әsasәn aparılır. 

Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, tәhliletmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Şimali Azәrbaycanda 
kәnd tәsәrrüfatında 
baş vermiş inkişafı  
zaman baxımından 
qiymәtlәndirmәkdә 

çәtinlik çәkir.

Şimali Azәrbaycanda 
kәnd tәsәrrüfatında 
baş vermiş inkişafı  
zaman baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 

kömәkçi suallardan 
istifadә edir.

Şimali Azәrbaycanda 
kәnd tәsәrrüfatında 
baş vermiş inkişafı  
zaman baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 
bәzi sәhvlәr edir.

Şimali Azәrbaycanda 
kәnd tәsәrrüfatında 
baş vermiş inkişafı  
zaman baxımından 

qiymәtlәndirir.

Rusiyanın Şimali 
Azәrbaycanda verdiyi 
yeni aqrar qanunları 
vә bu qanunlardan 

irәli gәlәn yeni 
istehsal münasibәtlә-

rini tәhlil edәrkәn  
sәhvlәrә yol verir.

Rusiyanın Şimali 
Azәrbaycanda verdiyi 
yeni aqrar qanunları 
vә bu qanunlardan 

irәli gәlәn yeni 
istehsal münasibәtlә-

rini tәhlil edәrkәn 
kömәkçi suallardan 

istifadә edir.

Rusiyanın Şimali 
Azәrbaycanda verdiyi 
yeni aqrar qanunları 
vә bu qanunlardan 

irәli gәlәn yeni 
istehsal münasibәtlә-

rini tәhlil edir.

Rusiyanın Şimali 
Azәrbaycanda verdiyi 
yeni aqrar qanunları 
vә bu qanunlardan 

irәli gәlәn yeni 
istehsal münasibәtlә-
rini әtraflı tәhlil edir.
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Mövzu 16

Azadlıq hərəkatının yeni mərhələsi

Alt standartlar:
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәndirir.
3.1.1. Müstәmlәkә  rejimi, müstәqillik  şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, 

tәqdim edir.

Təlim məqsədləri:
1. XX әsrin әvvәlindә Şimali Azәrbaycanda Rusiyaya qarşı fәhlә hәrәkatını, 

kәndli çıxışlarını zaman baxımından qiymәtlәndirir.
2. Cәnubi Azәrbaycanın sosial-iqtisadi hәyatında baş verәn dәyişikliklәri vә 

onun nәticәlәrini tәhlil edir.
3. Cәnubi Azәrbaycanda azadlıq hәrәkatının başçısı Sәttarxana dair materiallar 

toplayır, tәqdim edir.

Təlim forması: qruplarla iş
Təlim üsulu: әqli hücum, fasilәli oxu

Motivasiya: Bunun üçün “Tәtil vә nümayiş nәdir?” sualı ilә yeni mövzuya keçid 
edә, Sәttarxanın şәklini nümayiş etdirmәklә bu mövzuya maraq yarada bilәrsiniz. 
Yaxud dәrslikdәki I blokdan istifadә edin.

Mövzu ilә tanışlığı fasilәli oxu üsulundan istifadә etmәklә reallaşdırın. Fasilәli oxu 
zamanı II, III vә IV bloka aid materiallardan istifadә etmәklә müzakirәlәr aparın. 
Mövzunun arasında verilmiş sual vә tapşırıqları fasilәlәr vermәklә şagirdlәrin icra 
etmәsinә şәrait yarada bilәrsiniz. 

Tәdqiqatın aparılmasından öncә tәdqiqat sualını şifahi sәslәndirmәklә yanaşı, 
lövhәdә yazmağınız da tövsiyә olunur. 

Tədqiqat sualı: Azadlıq hәrәkatının yeni mәrhәlәsinin Azәrbaycanın tarixindәki izi 
nәdәn ibarәt oldu?

Tәdqiqat sualına cavab tapmaq üçün qruplara aşağıdakı tapşırıqları vermәk olar.
I qrup – XX әsrin әvvәlindә Şimali Azәrbaycanda Rusiyaya qarşı fәhlә hәrәkatının, 

kәndli çıxışlarının sәbәblәrini zaman baxımından qiymәtlәndirin. 
II qrup – Cәnubi Azәrbaycanın sosial-iqtisadi hәyatında baş verәn dәyişikliklәri vә 

onun nәticәlәrini tәhlil edin.
III qrup – Cәnubi Azәrbaycanda azadlıq hәrәkatının başçısı Sәttarxanın fәaliyyә-

tinә aid materialları sistemlәşdirib tәqdim edin.
IV qrup – Şimali Azәrbaycanda milli azadlıq mübarizәsi haqqında mәlumat topla-

yıb tәqdim edin. 
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Yaxud da III vә VII bloka aid sual vә tapşırıqlardan istifadә etmәklә dә qrup işlә-
rini aşağıdakı kimi vermәk olar.

I qrup – Şimali Azәrbaycanda fәhlә hәrәkatını azadlıq mübarizәsinin tәrkib 
hissәsi hesab etmәk olarmı? Fikrinizi әsaslandırın. 

II qrup – “Mazut konstitusiyası”nın bu cür adlandırılmasının sәbәbini izah edin. 
III qrup – Fәhlәlәr arasında ayrı-seçkilik özünü nәdә göstәrirdi? Bunun sәbәblәri 

nә idi? Şәrh edin.
IV qrup – Cәnubi Azәrbaycanın İran inqilabının mәrkәzinә çevrilmәsinin sәbәblә-

rini araşdırın. 
V qrup – Cәnubi Azәrbaycanda azadlıq hәrәkatının yatırılmasında ermәnilәr 

nәyә görә maraqlı idilәr? Əvvәlki mövzulardan aldığınız biliklәrә görә fikrinizi әsas-
landırın.

Qrup işlәri hazır olduqdan sonra mübadilә vә müzakirә mәrhәlәsini hәyata keçirin. 
Qrup qiymәtlәndirmә meyarlarına әsasәn qrupları qiymәtlәndirin. 

Ümumilәşdirmә aparıb şagirdlәrlә birgә nәticәlәr çıxarın. 
Nәticәdә şagirdlәr XX әsrin әvvәlindә Şimali Azәrbaycanda Rusiyaya qarşı fәhlә 

hәrәkatını, kәndli çıxışlarını zaman baxımından qiymәtlәndirir, Cәnubi Azәrbaycanın 
sosial-iqtisadi hәyatında baş verәn dәyişikliklәri vә bunun nәticәlәrini tәhlil edir, 
Cәnubi Azәrbaycanda azadlıq hәrәkatının başçısı Sәttarxana dair materiallar toplayır 
vә tәqdim edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Şimali Azәrbaycanda baş vermiş hәrәkatla Cәnubi Azәrbay-
canda baş vermiş hәrәkatı müqayisәli tәhlil edib cәdvәl tәrtib edin. 

Ev tapşırığı: Sәttarxana aid әlavә materiallar toplayın.  
Qiymətləndirmə və refleksiya: Sualları vermәklә şagirdlәri fәrdi qiymәtlәndirә 

bilәrsiniz. 
Məsələn: 
Cәnubi Azәrbaycanda baş vermiş hәrәkata nә sәbәb oldu?
Sәttәrxan hәrәkatı nә üçün mәğlub oldu? 
Şimali Azәrbaycanda çar Rusiyası tәrәfindәn aparılan siyasәtin mahiyyәti nә idi?
Xalqın istismar olunmasının sәbәblәri nә idi? 
Sәttәrxan hәrәkatı hansı dövrü әhatә etmişdi?
Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, tәhliletmә, tәqdimetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

XX әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbay-
canda Rusiyaya 

qarşı fәhlә hәrәka-
tını, kәndli çıxışlarını 
zaman baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

XX әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbay-
canda Rusiyaya 

qarşı fәhlә hәrәka-
tını, kәndli çıxışlarını 
zaman baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

XX әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbay-
canda Rusiyaya 

qarşı fәhlә hәrәka-
tını, kәndli çıxışlarını 
zaman baxımından 

bәzi sәhvlәrlә 
qiymәtlәndirir.

XX әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbay-
canda Rusiyaya 

qarşı fәhlә hәrәka-
tını, kәndli çıxışlarını 
zaman baxımından 

qiymәtlәndirir.
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Cәnubi Azәrbayca-
nın sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri vә 

bunun nәticәlәrini 
tәhlil  edәrkәn 

sәhvlәrә yol verir.

Cәnubi Azәrbayca-
nın sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri vә 

bunun nәticәlәrini 
tәhlil  edәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Cәnubi Azәrbayca-
nın sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri vә 

bunun nәticәlәrini 
tәhlil  edir.

Cәnubi Azәrbayca-
nın sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri vә 

bunun nәticәlәrini 
faktlarla tәhlil  edir.

Cәnubi Azәrbay-
canda azadlıq 

hәrәkatının başçısı 
Sәttarxana dair 

materiallar topla-
maqda çәtinlik çәkir.

Cәnubi Azәrbay-
canda azadlıq 

hәrәkatının başçısı 
Sәttarxana dair 

materiallar toplayır, 
tәqdim edәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Cәnubi Azәrbay-
canda azadlıq 

hәrәkatının başçısı 
Sәttarxana dair 

materiallar toplayır, 
sistemsiz tәqdim 

edir.

Cәnubi Azәrbay-
canda azadlıq 

hәrәkatının başçısı 
Sәttarxana dair 

materiallar 
 toplayır, sistemli 

şәkildә tәqdim edir.

Mövzu 17

Azərbaycanlı əhaliyə qarşı ermənilərin törətdikləri 
kütləvi qırğınlar. Milli demokratik hərəkat

Alt standartlar:
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәndirir.
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, 

tәqdim edir.

Təlim məqsədləri:
1. 1905–1906-cı illәrdә azәrbaycanlılara qarşı ermәnilәrin törәtdiyi soyqırımıları  

zaman baxımından qiymәtlәndirir.
2. 1905–1906-cı illәrdә azәrbaycanlılara qarşı ermәnilәrin törәtdiyi soyqırımı-

lara dair tәqdimatlar hazırlayır.
3. Milli demokratik hәrәkatın nümayәndәlәrinә dair materiallar toplayır, tәqdim edir.

Təlim forması: qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, müzakirә

Motivasiya: Motivasiya üçün “ermәni–müsәlman qırğını”na aid karikatur nümayiş 
etdirib C.Mәmmәdquluzadәnin ifşaedici fikirlәrindәn istifadә edә bilәrsiniz. Yaxud 
dәrslikdәki I blokdan istifadә edin. 
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Bu mövzunun tәdrisi üçün şagirdlәrә qabaqlayıcı tapşırığın verilmәsi mәqsәdәmü-
vafiqdir. Seçilmiş standart tәqdimetmә bacarığı formalaşdırmağa xidmәt etdiyi üçün 
әvvәlcәdәn mәlumatların toplanması işin sәmәrәli tәşkilinә imkan yaratmış olar. 

Motivasiya mәrhәlәsi bitdikdәn sonra tәdqiqat sualını elan edin.
Tədqiqat sualı: XX әsrin әvvәlindә xalqımızın milli oyanışı nә ilә nәticәlәndi? 

Tәdqiqat sualına cavab tapmaq üçün şagirdlәri qruplara bölün. Qrup bölgüsünü 
apararkәn şagirdlәri 1, 2, 3, 4 saymaqla nömrәlәyin. Sonra isә söylәyin ki, 1 rәqәmi 
ilә nömrәlәnmiş şagirdlәr bir yerә, 2-lәr bir yerә, 3-lәr vә 4-lәr dә bir yerә toplaşsın-
lar. Hәr bir rәqәmin altında toplaşmış uşaqlar yeni bir qrupu tәşkil edir. Qrupları bu 
cür nömrәlәyәrәk seçmәkdә mәqsәd sinif şagirdlәrinin qarışdırılması, elәcә dә 
dostların eyni bir qrupda olmasının qarşısını almaqdır.

İnklüzivliyi nәzәrә almaqla bәzәn güclü şagirdlәri bir qrupda oturdub onlara daha 
çәtin, yaxud da zәif şagirdlәri bir qrupda oturdub onlara müvafiq tapşırıq vermәk 
olar. Amma unutmayın ki, zәif şagird deyib hәddindәn artıq asan tapşırığın verilmәsi 
dә onların inkişafına mane olacaq. Yaxud da güclü şagird deyib ağır tapşırıqla da 
yük  lәmәk sәhv addımın atılması demәkdir. Tapşırıqları verәrkәn elә etmәk lazımdır 
ki, şagirdin bu vә ya digәr formada inkişafına mane olmasın.

Qrup işlәrini blokda verilmiş tapşırıqlardan istifadә etmәklә dә reallaşdırmaq olar.
I qrup – Rusiya hökumәtinin ermәni-azәrbaycanlı qırğınlarını törәtmәkdә 

mәqsәdi nә idi? Şәrh edin.
II qrup – Nәyә görә Azәrbaycanın milli burjuaziyası islahatlar keçirilmәsi 

haq qında hökumәtә müraciәt göndәrdi? Fikrinizi izah edin.
III qrup – Milli hәrәkatın liderlәri haqqında tәqdimat hazırlayın.
IV qrup – Azәrbaycan ziyalılarının ümum-Rusiya müsәlmanları qurultayının 

çağırılmasında, Rusiya Müsәlman İttifaqının proqramının hazırlanmasında rolu 
haqqında әlavә mә lu mat toplayın.

Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 
hazırlayaraq tәqdim edirlәr.

Məlumatın müzakirəsi:  Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 
edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar
Məlumatdan 

düzgün 
istifadə

Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV
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Fərdi iş: Vaxt qalarsa, şagirdlәrә Ə.Topçubaşov haqqında internetdәn mәlumat 
toplamağı tapşırın. Hәmin mәlumatları elektron lövhәdә nümayiş etdirәrәk şagirdlәr 
dәrslikdәki materiallar әsasında hәm Ə.Topçubaşovun, hәm dә Azәrbaycan ziyalıları-
nın Vәtәnin müqәddәratı haqqında ümumi fikirlәrini öyrәnәcәklәr.

Nәticәdә şagirdlәr 1905–1906-cı illәrdә azәrbaycanlılara qarşı ermәnilәrin törәtdiyi 
soyqırımıları zaman baxımından qiymәtlәndirir, bununla bağlı tәqdimatlar hazırlayırlar. 
Bununla yanaşı, milli demokratik hәrәkatın nümayәndәlәrinә dair materiallar toplayır 
vә tәqdim edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Mәtnә әsasәn ermәni terrorunun qurbanlarına aid cәdvәl 
qurun.

Ev tapşırığı: Sultan bәy Sultanov haqqında әlavә mәlumat toplayıb esse yazın.
Qiymətləndirmə və refleksiya: Bu mәrhәlәni reallaşdırmaq üçün, elәcә dә tәlim 

fәaliyyәtini izlәmәyә kömәk edәcәk bir neçә sual vermәklә şagirdlәr fәrdi şәkildә 
qiy mәt lәndirilir.

Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, tәqdimathazırlama, tәqdimetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

1905–1906-cı illәrdә 
azәrbaycanlılara 
qarşı ermәnilәrin 

törәtdiyi soyqırımını  
zaman baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

1905–1906-cı illәrdә 
azәrbaycanlılara 
qarşı ermәnilәrin 

törәtdiyi soyqırımını  
zaman baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

1905–1906-cı illәrdә 
azәrbaycanlılara 
qarşı ermәnilәrin 

törәtdiyi soyqırımını  
zaman baxımından 

qiymәtlәndirir.

1905–1906-cı illәrdә 
azәrbaycanlılara 
qarşı ermәnilәrin 

törәtdiyi soyqırımını  
zaman baxımından 

faktlara әsasәn 
qiymәtlәndirir.

1905–1906-cı illәrdә 
azәrbaycanlılara 
qarşı ermәnilәrin 

törәtdiyi soyqırımına 
dair tәqdimatlar 
hazırlamaqda 
çәtinlik çәkir.

1905–1906-cı illәrdә 
azәrbaycanlılara 
qarşı ermәnilәrin 

törәtdiyi soyqırımına 
dair tәqdimatlar 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

1905–1906-cı illәrdә 
azәrbaycanlılara 
qarşı ermәnilәrin 

törәtdiyi soyqırımına 
dair bәzi faktlarda 
sәhvlәr etmәklә 

tәqdimatlar hazırla-
yır.

1905–1906-cı illәrdә 
azәrbaycanlılara 
qarşı ermәnilәrin 

törәtdiyi soyqırımına 
dair mәnbәlәrә 

әsasәn tәqdimatlar 
hazırlayır.

Milli demokratik 
hәrәkatın nümayәn-

dәlәrinә dair 
materiallar topla-

maqda çәtinlik çәkir.

Milli demokratik 
hәrәkatın nümayәn-

dәlәrinә dair 
materiallar toplayır, 

tәqdim edәrkәn 
müәllimin kömәyin-

dәn istifadә edir.

Milli demokratik 
hәrәkatın nümayәn-

dәlәrinә dair 
materiallar toplayır, 
sistemsiz şәkildә 

tәqdim edir.

Milli demokratik 
hәrәkatın nümayәn-

dәlәrinә dair 
materiallar 

toplayır vә tәqdim 
edir.
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Mövzu 18

Milli partiya və təşkilatların yaranması

Alt standartlar:
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, 

tәqdim edir.

Təlim məqsədləri:
1. XX әsrin әvvәlindә Şimali Azәrbaycanda yaranmış partiyalara dair xrono-

loji cәdvәllәr hazırlayır.
2. Şimali Azәrbaycanda yaranmış partiyalara dair tәqdimatlar hazırlayır.
3. Rusiya Dövlәt Dumasında iştirak etmiş deputatlara dair materiallar toplayır, 

tәqdim edir.

Təlim forması: fәrdi vә cütlәrlә iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, müzakirә

Motivasiya: Motivasiya yaratmaq üçün Əli bәy Hüseynzadәnin “Türk qanlı, İslam 
inamlı vә Avropa qiyafәli” tezisini tәhlil etmәk olar. Eyni formada M.Ə.Rәsulzadәnin 
“Biz türk vә müsәlman qalaraq müstәqil yaşamaq istәyiriksә, hökmәn müasirlәşib 
zәmanә adamı olmalıyıq” cümlәsindәn, yaxud dәrslikdәki I blokdan istifadә etmәk 
olar. Şagirdlәrin fәrziyyәlәrini alın. Onların fikirlәrini lövhәdә vә ya flipçartda qeyd 
edin. Söylәnmiş fәrziyyәlәri ümumilәşdirin. Motivasiya baş tutduqdan sonra tәdqiqa-
tın aparılması üçün tәdqiqat sualı qoyun.

Tədqiqat sualı: “Milli vә siyasi partiyaların yaranmasının Azәrbaycan tarixindә 
rolu nәdәn ibarәt oldu?” sualını tәdqiqat sualı kimi istifadә edә bilәrsiniz. Tәdqiqat 
işini aparmaq üçün II bloka aid materialı cütlәr arasında bölüb III vә VII blokun 
müvafiq sual vә tapşırıqlarını yerinә yetirmәyi tapşırın. Sual vә tapşırıqları şagirdlәrә 
izah edin. 

I cüt – Azәrbaycanlı fәhlәlәr içәrisindә siyasi iş aparmağın mәqsәdi nә ola 
bilәrdi? Fikirlәrinizi әsaslandırın.

II cüt – M.Ə.Rәsulzadә vә mәslәkdaşlarının bolşeviklәrlә ziddiyyәt yaradan fikir-
lәrini müәyyәn edin.

III cüt – Siz müasirlәşmәk dedikdә nә başa düşürsünüz? Müasirlәşmәk fikrini 
daha necә izah etmәk olar? Müzakirә edib fikirlәrinizi yazın.

IV cüt – Şimali Azәrbaycanda siyasi fәallığın artması sәbәblәrini müәyyәn edin.
V cüt – Yaradılmış partiya vә tәşkilatların fәaliyyәtindәki ümumi cәhәtlәri 

müәyyәn edin.
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VI cüt – Mütlәq, parlamentli, konstitusiyalı monarxiya tipli dövlәtlәrin quruluşun-
dakı fәrqlәri izah edin.

VII cüt – Rusiya Dumalarında milli hüquqlar uğrunda mübarizә aparan azәrbay-
canlı deputat ların fәaliyyәtini tәhlil edin.

Cütlәrlә iş bitdikdәn sonra cütlәri aşağıdakı meyarlar әsasında qiymәtlәndirә bi lәr-
siniz.

Cütlərdə 
işləyən 

şagirdlərin 
adı

Fəallıq 
səviyyəsi 
(zəif, orta, 
yüksək)

Əməkdaş-
lıqetmə

Qaydalara 
əməl 

olunması

Tapşırığın 
icrası zamanı 

müzakirə etmə

Ümumi rəyə 
gəlmə

Dadaşov 
Emil

Ağayeva  
Çiçәk

Hәr bir cütlüyü dinlәmәyә vaxt ayırın. Bu mәrhәlәdә şagirdlәr Şimali Azәrbay-
canda yaranmış partiyalara dair biliklәr alacaqlar. Cütlәri qiymәtlәndirmәyi hәyata 
keçirsәniz, şagirdlәrin stimullaşmasına sәbәb olarsınız.

Cüt işlәri bitdikdәn sonra fәrdi olaraq şagirdlәrә aşağıdakı tapşırıqları verib 
standartları reallaşdırmaq olar.

Fərdi iş: XX әsrin әvvәlindә Şimali Azәrbaycanda yaranmış partiyalara dair 
xronoloji cәdvәllәr hazırlayın.

Şimali Azәrbaycanda yaranmış partiyalara dair tәqdimatlar hazırlayın.
Mәtnә әsasәn xronoloji cәdvәl qurun.
Mәtndә adıçәkilәn siyasi xadimlәr haqqında tәqdimat hazırlayın.
Bu tapşırıqları kollektiv şәkildә dә icra etmәk mümkündür. Əgәr sizin mәktәbin 

İKT imkanları varsa, bu, kollektiv şәkildә daha tez reallaşdırılar.
Nәticәdә şagirdlәr nәzәrdә tutulmuş bilik vә bacarıqlara yiyәlәnirlәr. Onlar XX 

әsrin әvvәlindә Şimali Azәrbaycanda yaranmış partiyalara dair xronoloji cәdvәllәr vә 
tәqdimatlar hazırlayır, Rusiya Dövlәt Dumasında iştirak etmiş deputatlara dair materiallar 
toplayır vә tәqdim edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Bu mәrhәlә üçün siz mövzu ilә bağlı şagirdlәrә esse vә ya 
hekayә yazmağı, yaxud da dumaları Venn diaqramı әsasında müqayisә etmәyi 
tapşıra bilәrsiniz. Tәbii ki, bu, dәrsin gedişindәn vә bu mәrhәlә üçün ayrılmış vaxtdan 
asılı ola bilәr. Vaxtınız mәhdud olar sa, ev tapşırığını yaradıcı verә bilәrsiniz.

Ev tapşırığı: Yaradılmış partiya vә tәşkilatların fәaliyyәtindәki ümumi cәhәtlәri 
müәyyәn edib sxem qurun.

Refleksiya etmәklә şagirdlәri fәrdi qiymәtlәndirin. Formativ qiymәtlәndirmә sözlә 
ifadә olunduğuna görә aşağıdakı meyarlara әsasәn formativlәr yazılmalıdır.
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Qiymətləndirmə meyarları: cәdvәlhazırlama, tәqdimathazırlama, tәqdimetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

XX әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbay-
canda yaranmış 
partiyalara dair 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayarkәn 

sәhvlәrә yol verir.

XX әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbay-
canda yaranmış 
partiyalara dair 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

XX әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbay-
canda yaranmış 
partiyalara dair 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayır, faktlarda 
bәzi sәhvlәr edir.

XX әsrin әvvәlindә 
Şimali Azәrbay-
canda yaranmış 
partiyalara dair 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayır.

Şimali Azәrbay-
canda yaranmış 
partiyalara dair 

tәqdimatlar hazırla-
maqda çәtinlik çәkir.

Şimali Azәrbaycanda 
yaranmış partiyalara 

dair tәqdimatlar 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Şimali Azәrbay-
canda yaranmış 
partiyalara dair 

tәqdimatları 
bәzi sәhvlәr etmәklә 

hazırlayır.

Şimali Azәrbay-
canda yaranmış 
partiyalara dair 

tәqdimatlar 
hazırlayır.

Rusiya Dövlәt 
Dumasında iştirak 
etmiş deputatlara 

dair material-
lar  toplamaqda 

çәtinlik çәkir.

Rusiya Dövlәt 
Dumasında iştirak 

etmiş deputatlara dair 
materiallar toplayır, 

tәqdim edәrkәn 
müәllimin kömәyin-

dәn istifadә edir.

Rusiya Dövlәt 
Dumasında iştirak 
etmiş deputatlara 
dair materialları 
toplayır vә bәzi 
faktlarda sәhv 

etmәklә tәqdim edir.

Rusiya Dövlәt 
Dumasında iştirak 
etmiş deputatlara 
dair materiallar 

toplayır, tәqdim edir.

Mövzu 19

Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi illərində

Alt standartlar: 
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәndirir.
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
3.1.2. Xarici  dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini dәyәr-

lәndirir.
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, 

tәqdim edir.

Təlim məqsədləri:
1. Şimali Azәrbaycanın Rusiya imperiyası tәrkibindә Birinci Dünya müharibәsindә 

iştirakını zaman baxımından qiymәtlәndirir.
2. Birinci Dünya müharibәsindә Cәnubi Azәrbaycanın vәziyyәtinә dair tәqdimat-

lar hazırlayır.
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3. Birinci Dünya müharibәsindә xarici ölkәlәrin Azәrbaycana olan strateji maraqla-
rını vә bununla  bağlı Azәrbaycanın mövqeyini dәyәrlәndirir.

4. Birinci Dünya müharibәsindә iştirak etmiş azәrbaycanlı hәrbçilәrә dair material-
lar toplayır, tәqdim edir.

Təlim forması: qruplarla iş
Təlim üsulu: әqli hücum, ziqzaq

Motivasiya: Motivasiya yaratmaq üçün dünya müharibәlәrini özündә әks etdirәn 
filmlәrdәn bir epizod nümayiş etdirmәk olar. Əgәr sizin belә imkanınız yoxdursa, ilk 
azәrbaycanlı tәyyarәçi Fәrrux ağa Qayıbovun şәklini nümayiş etdirib şagirdlәrdәn bu 
şәxsi tanıyıb-tanımamalarını soruşun. Daha sonra dünyanın bölüşdürülmәsi siyasә-
tinә aid suallar verәrkәn onlara dünya tarixinә inteqrasiya mәqsәdilә “dünyanın bölüş-
dürülmәsinә aid karikatur”u göstәrә, yaxud da “Dünya ölkәlәri Birinci Dünya mühari-
bәsi әrәfәsindә” xәritәsini tәqdim edib mexanizmi işә sala bilәrsiniz. Əgәr sizin bu 
imkanınız da yoxdursa, o zaman dәrslikdәki I blokdan istifadә etmәk olar. Motivasiya 
baş tutduqdan sonra tәdqiqat sualını verin.

Tədqiqat sualı: “Birinci Dünya müharibәsindә Azәrbaycanın rolu nәdәn ibarәt 
oldu?”, yaxud da “Birinci Dünya müharibәsinin Azәrbaycan tarixindә rolu vә yeri nәdәn 
ibarәt oldu?” sualını vermәk olar. 

Ziqzaq üsulundan istifadә etmәklә II bloka aid olan mәtni hissәlәrә bölüb şagirdlәrә 
tәqdim edin. Qrup bölgüsünü reallaşdırarkәn ziqzaq üsulunun qaydalarını xatırladın.  
Qrup üzvlәrinә öz qruplarını unutmasınlar deyә qaydaları elan edin. Mövzu ilә tanış 
olan vә materialı mәnimsәyәn şagirdlәrә qrup işlәrini aşağıdakı kimi vermәk olar.

I qrup – Azәrbaycanlıların müharibәyә kütlәvi cәlb olunmamasının nәticәlәrini 
tәhlil edin.

II qrup – Müharibә dövründә azәrbaycanlı nümayәndәlәrin Osmanlı dövlәt xadim-
lәri ilә әlaqәlәrini tәhlil edin. 

III qrup – Nәyә görә Azәrbaycan böyük dövlәtlәrin planlarına daxil edilmişdir? Bakı 
neftinin müharibәdә rolu nәdәn ibarәt idi? 

IV qrup – Azәrbaycan hәrbçilәrinin Birinci Dünya müharibәsindә iştirakını dәyәr-
lәndirin.

V qrup – Cәnubi Azәrbaycanın Birinci Dünya müharibәsi illәrindәki vәziyyәtini dövr 
baxımından qiymәtlәndirin.

Qrup işlәri bitdikdәn sonra mübadilә vә müzakirә mәrhәlәsini hәyata keçirib 
qrupları qiymәtlәndirin. 

Növbәti iş yenә qruplarla reallaşdırılacaqdır. 
I qrup – Birinci Dünya müharibәsindә Cәnubi  Azәrbaycanın vәziyyәtinә dair tәqdi-

matlar hazırlayın.
II qrup – Birinci Dünya müharibәsindә iştirak etmiş azәrbaycanlı hәrbçilәrә dair 

materiallar toplayıb tәqdim edin.
III qrup – “Cәnubi Azәrbaycan Birinci Dünya müharibәsi illәrindә” adlı tәqdimat 

hazırlayın.
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IV qrup – Müharibә dövründә azәrbaycanlı nümayәndәlәrin Osmanlı dövlәt 
xadimlәri ilә әlaqәlәrini tәhlil edib tәqdimat hazırlayın.

Qrup işlәri mübadilə vә müzakirə olunduqdan sonra qiymәtlәndirilmә aparın. 
Nәticәdә şagirdlәr Şimali Azәrbaycanın Rusiya imperiyasının tәrkibindә Birinci 

Dünya müharibәsindә iştirakını zaman baxımından qiymәtlәndirir, Cәnubi Azәrbay-
canın vәziyyәtinә dair tәqdimatlar hazırlayır, hәmçinin bu müharibәdә xarici ölkәlәrin 
Azәrbaycana olan strateji maraqlarını vә bununla bağlı Azәrbaycanın mövqeyini 
dәyәrlәndirir, Birinci Dünya müharibәsindә iştirak etmiş azәrbaycanlı hәrbçilәrә dair 
materiallar toplayır vә tәqdim edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Artıq zamanınız qalmış olarsa, şagirdlәrin aşağıdakı 
cәdvәli doldurmasına şәrait yaradın.

Birinci Dünya müharibəsi

Cənubi Azərbaycanın iştirakı Şimali Azərbaycanın iştirakı

Ev tapşırığı: Birinci Dünya müharibәsindә Cәnubi Azәrbaycanın vәziyyәtinә dair 
әlavә mәlumat toplayın.

Qiymətləndirmə və refleksiya: Bu mәrhәlәdә şagirdlәrә mövzu ilә bağlı müxtә-
lif suallar vermәklә onları fәrdi qiymәtlәndirmә imkanına malik olacaqsınız.

Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, tәqdimathazırlama, dәyәrlәndirmә, 
tәqdimetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Şimali Azәrbaycanın 
Rusiya imperiyası-

nın tәrkibindә Birinci 
Dünya müharibә-

sindә iştirakını 
zaman baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

Şimali Azәrbaycanın 
Rusiya imperiyası-

nın tәrkibindә Birinci 
Dünya müharibә-

sindә iştirakını 
zaman baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Şimali Azәrbaycanın 
Rusiya imperiyası-

nın tәrkibindә Birinci 
Dünya müharibә-

sindә iştirakını 
zaman baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 

faktlarda cüzi 
sәhvlәrә yol verir.

Şimali Azәrbaycanın 
Rusiya imperiyası-

nın tәrkibindә Birinci 
Dünya müharibә-

sindә iştirakını 
zaman baxımından 

qiymәtlәndirir.

Birinci Dünya 
müharibәsindә 

Cәnubi  Azәrbayca-
nın vәziyyәtinә dair 
tәqdimatlar hazırla-
maqda çәtinlik çәkir.

Birinci Dünya 
müharibәsindә 

Cәnubi  Azәrbay-
canın vәziyyәtinә 
dair tәqdimatlar 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Birinci Dünya 
müharibәsindә 

Cәnubi  Azәrbay-
canın vәziyyәtinә 
dair tәqdimatlar 

hazırlayarkәn bәzi 
sәhvlәrә yol verir.

Birinci Dünya 
müharibәsindә 

Cәnubi  Azәrbay-
canın vәziyyәtinә 
dair tәqdimatlar 

hazırlayır.
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Birinci Dünya 
müharibәsindә xarici 

ölkәlәrin Azәrbaycana 
olan strateji maraqla-
rını vә bununla  bağlı 

Azәrbaycanın 
mövqeyini 

dәyәrlәndirmәkdә 
çәtinlik çәkir.

Birinci Dünya 
müharibәsindә xarici 

ölkәlәrin Azәrbaycana 
olan strateji maraqla-
rını vә bununla  bağlı 

Azәrbaycanın 
mövqeyini 

dәyәrlәndirәrkәn 
müәllimin kömәyin-

dәn istifadә edir.

Birinci Dünya 
müharibәsindә xarici 

ölkәlәrin Azәrbaycana 
olan strateji maraqla-
rını vә bununla  bağlı 

Azәrbaycanın 
mövqeyini 

dәyәrlәndirir.

Birinci Dünya 
müharibәsindә xarici 

ölkәlәrin Azәrbaycana 
olan strateji maraqla-
rını vә bununla  bağlı 

Azәrbaycanın 
mövqeyini 

faktlarla dәyәrlәndirir.

Birinci Dünya 
müharibәsindә iştirak 
etmiş azәrbaycanlı 

hәrbçilәrә dair 
materiallar  

toplamaqda çәtinlik 
çәkir.

Birinci Dünya 
müharibәsindә iştirak 
etmiş azәrbaycanlı 

hәrbçilәrә dair 
materiallar toplayır, 

tәqdim edәrkәn 
müәllimin kömәyin-

dәn istifadә edir.

Birinci Dünya 
müharibәsindә iştirak 
etmiş azәrbaycanlı 

hәrbçilәrә dair 
materiallar toplayır, 

tәqdim edәrkәn bәzi 
sәhvlәrә yol verir.

Birinci Dünya 
müharibәsindә iştirak 
etmiş azәrbaycanlı 

hәrbçilәrә dair 
materiallar 

toplayır, tәqdim edir.

Mövzu 20

Azərbaycan 1917-ci il Fevral inqilabından sonrakı dövrdə

Alt standartlar:
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәndirir.
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.

Təlim məqsədləri:
1. 1917-ci il Fevral inqilabının Şimali Azәrbaycanda tәzahürlәrini zaman baxımın-

dan qiymәtlәndirir.
2. Milli azadlıq hәrәkatının yüksәlişinә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
3. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında milli hәrbi qüvvәlәrә, Cәnubi Qafqaz Seymindә 

azәrbaycanlı nümayәndәlәrin fәaliyyәtinә dair tәqdimatlar hazırlayır.

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, qәrarlar ağacı, suallar

Motivasiya: Motivasiya yaratmaq üçün “İnqilab nәdir?” sualı ilә yeni mövzuya 
keçid verә bilәrsiniz. İnqilabla bağlı “Molla Nәsrәddin” jurnalında dәrc olunmuş karika-
turlardan birini nümayiş etdirәrәk yeni mövzuya maraq yaratmaq, yaxud da dәrslikdәki 
I blokdan istifadә etmәk olar.
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Fәrziyyәlәr alındıqdan sonra şagirdlәrә tәdqiqat aparmaq üçün tәdqiqat sualını verin.
Tədqiqat sualı: Fevral inqilabı әrәfәsindә Azәrbaycanın hәyatında hansı hadisәlәr 

baş verdi?
Bu mövzunun tәdrisi zamanı müxtәlif üsullardan istifadә edә bilәrsiniz. Suallar vә 

yaxud da qәrarlar ağacı üsulundan istifadә etmәniz işin sәmәrәliliyini artıra bilәr. Əgәr 
mövzu ilә bağlı qabaqlayıcı tapşırıq vermәmisinizsә, o zaman fasilәli oxu üsulundan 
istifadә etmәk olar. Mövzunu tәdqiq etmәk üçün şagirdlәri qruplara bölün. 

Bu mövzu ilә bağlı qabaqlayıcı tapşırıq vermәniz mәqsәdәmüvafiq olar. Qabaqla-
yıcı tapşırıq sinifdә dәrsin tәşkilini bir qәdәr rahatlaşdıracaq. Bu dövr haqqında 
mәlumatlanan şagirdlәr dәrsin gedişindә daha çox aktivlik göstәrәcәklәr. Bununla da 
siz qrup tapşırığının icrasında vaxta qәnaәt etmiş olacaqsınız.

I qrup – Cәnubi Qafqaz Komissarlığı vә Cәnubi Qafqaz Seyminin fәaliyyәtini 
cәdvәl әsasında izah edәrәk tәqdimat hazırlayın.

II qrup – 1917-ci il Fevral inqilabının Şimali Azәrbaycan üçün nәticәlәrini müәyyәn 
edәrәk tәqdimat hazırlayın.

III qrup – Müxtәlif mәnbәlәr әsasında milli hәrbi qüvvәlәrә aid tәqdimat hazırlayın.
IV qrup – Azәrbaycanlı nümayәndәlәrin Cәnubi Qafqaz Seymindә fәaliyyәtinә dair 

tәqdimat hazırlayın.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazır layaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi:  Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.
Kollektiv iş: Kollektivә mövzu ilә әlaqәli suallar verilir vә cavablarının verilmәsi üçün 

vaxt ayrılır. Kollektiv cavabları hazırlayıb tәqdim edir. Tәbii ki, kollektivin adından bir vә 
ya bir neçә nәfәr çıxış edir ki, sәs-küy çox yaranmasın. Əgәr sualların cavabını tәqdim 
edәn nümayәndә nәdәsә sәhvә yol verәrsә, kollektiv bu zaman yardım edә bilәr.

Nәticәdә şagirdlәr mәqsәdәmüvafiq olaraq 1917-ci il Fevral inqilabının Şimali 
Azәrbaycan üçün nәticәlәrini müәyyәn edәrәk zaman baxımından qiymәtlәndirirlәr. 
Milli azadlıq hәrәkatının yüksәlişinә dair xronoloji cәdvәllәr, müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında milli hәrbi qüvvәlәrә, Cәnubi Qafqaz Seymindә azәrbaycanlı nümayәndәlә-
rin fәaliyyәtinә dair tәqdimatlar hazırlayırlar.

 Yaradıcı tətbiqetmə: Şagirdlәrә aşağıdakı tapşırıqları vermәk olar.
Osmanlı dövlәti Seym qarşısında iki әsas tәlәb qoydu: 
1. Seym Cәnubi Qafqazın müstәqilliyini elan etsin; 
2. Qars, Ərdәhan vә Batum vilayәtlәrini dәrhal boşaltsın.
“Əgәr siz Osmanlı dövlәtinin tәmsilçisi olsaydınız, bu tәlәblәrә daha nәlәri әlavә 

edәrdiniz?” tapşırığını verә, yaxud da bu tәlәblәri özündә әks etdirәn esse hazırlama-
larını şagirdlәrә tapşıra bilәrsiniz. 

Ev tapşırığı: Bunun üçün siz şagirdlәrә bu dövrün mәdәniyyәti ilә bağlı mәlumat 
toplamalarını tapşıra bilәrsiniz. Tapşırıq tәdris olunmuş materialı möhkәmlәndirmәk, 
növbәti mövzuya isә hazırlıq kimi nәzәrdә tutulur.
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Qiymətləndirmə və refleksiya: Qiymәtlәndirmә zamanı özünüqiymәtlәndirmә 
vәrәqindәn istifadә etmәk olar. Bu qiymәtlәndirmә fәrdi qiymәtlәndirmәdir. Dәrsin 
sonunda hәr bir şagird öz fәaliyyәtini bu cәdvәlә әsasәn qiymәtlәndirә bilәr.

Şagird: Əliyev Murad Həsən oğlu

Tapşırığı 
tam və 
düzgün 
yerinə 

yetirdim.

Dərsdə 
diqqətli 

idim.

Məntiqli 
yanaşmam 

var idi.

Sual- 
cavabda 

aktiv idim.

Əməkdaşlıq 
etdim.

Etiket 
qaydalarına 
riayət etdim.

Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, cәdvәlhazırlama, tәqdimathazırlama

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

1917-ci il Fevral 
inqilabının Şimali 

Azәrbaycanda 
tәzahürlәrini zaman 

baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

1917-ci il Fevral 
inqilabının Şimali 

Azәrbaycanda 
tәzahürlәrini zaman 

baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

1917-ci il Fevral 
inqilabının Şimali 

Azәrbaycanda 
tәzahürlәrini zaman 

baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 

fikrini ifadә edәrkәn 
sәhvlәr edir.

1917-ci il Fevral 
inqilabının Şimali 

Azәrbaycanda 
tәzahürlәrini zaman 
baxımından  sәrbәst 

qiymәtlәndirir.

Milli azadlıq 
hәrәkatının yüksәli-

şinә dair xrono-
loji cәdvәllәr 
hazırlamaqda 
çәtinlik çәkir.

Milli azadlıq 
hәrәkatının yüksәli-

şinә dair xrono-
loji cәdvәllәr 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Milli azadlıq 
hәrәkatının yüksәli-

şinә dair xrono-
loji cәdvәllәr 

hazırlayır, cüzi 
sәhvlәr edir.

Milli azadlıq 
hәrәkatının yüksәli-

şinә dair xrono-
loji cәdvәllәr 

hazırlayır.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında milli hәrbi 
qüvvәlәrә, Cәnubi 
Qafqaz Seymindә 

azәrbaycanlı 
nümayәndәlәrin 
fәaliyyәtinә dair 

tәqdimatlar 
hazırlamaqda 
çәtinlik çәkir.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında milli hәrbi 
qüvvәlәrә, Cәnubi 
Qafqaz Seymindә 

azәrbaycanlı 
nümayәndәlәrin 
fәaliyyәtinә dair 

tәqdimatlar 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Müxtәlif 
mәnbәlәr әsasında 

milli hәrbi qüvvәlәrә, 
Cәnubi Qafqaz 

Seymindә azәrbay-
canlı nümayәndәlәrin 

fәaliyyәtinә dair 
tәqdimatlar hazırla-

yarkәn bәzi faktlarda 
sәhvlәrә yol verir.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında milli hәrbi 
qüvvәlәrә, Cәnubi 
Qafqaz Seymindә 

azәrbaycanlı 
nümayәndәlәrin 
fәaliyyәtinә dair 

tәqdimatlar hazırlayır.
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Mövzu 21

Mədəniyyət

Alt standartlar:
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, 

tәqdim edir.
5.1.1. Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini şәrh edir.
5.1.2. Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini dünya 

sivilizasiyası vә mәdәniyyәtlәrinin xarakterik әlamәtlәri ilә müqayisә edir.
5.1.3. Azәrbaycan xalqının mәdәni nailiyyәtlәrinә dair araşdırmalar aparır, nәticәlә-

rini tәqdim edir.

Təlim məqsədləri:
1. XX әsrin әvvәlindә Azәrbaycan mәdәniyyәtinin inkişafında rolu olmuş tarixi 

şәxsiyyәtlәrә dair materiallar toplayır, tәqdim edir.
2. XX әsrin әvvәlindә Azәrbaycan mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini şәrh edir.
3. XX әsrin әvvәlindә Azәrbaycan mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini Avropa 

mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәri ilә müqayisә edir.
4. XX әsrin әvvәlindә Azәrbaycan xalqının әldә etdiyi mәdәni nailiyyәtlәrә dair 

araşdırmalar aparır, nәticәlәrini tәqdim edir.

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş 
Təlim üsulu: fasilәli oxu, Venn diaqramı

Motivasiya: Motivasiya yaratmaq üçün “Molla Nәsrәddin” jurnalından müasir-
lәşmәyә, mәdәni inkişafa aid hәr hansı bir karikaturu nümayiş etdirib bu sualları 
verә bilәrsiniz: “Mәdәniyyәtin inkişafı dedikdә nә başa düşürsünüz?” Yeni 
mövzuya maraq yaratmaq üçün “Şәrqin ilk operası haqqında nә bilirsiniz?” sualın-
dan da istifadә etmәk olar. Yaxud dәrslikdәki I blokdan istifadә edin. Şagirdlәrin 
fәrziyyәlәri alındıqdan sonra tәdqiqatın aparılması mәrhәlәsinә başlaya bilәrsiniz. 
Bunun üçün şagirdlәrә tәdqiqat sualını verin.

Tədqiqat sualı: XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan mәdәniyyәtinin inkişafı hansı 
tarixi izi qoydu?

Fasilәli oxu üsulundan istifadә edәrәk II bloku şagirdlәrә oxudun. Oxu prosesi za-
manı şagirdlәri XX әsrin әvvәlindә Azәrbaycan mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini 
müәyyәn etmәyә vә onu şәrh etmәyә yönәldin. Dәrs prosesi zamanı şagirdlәrin 
diqqәtini IV blokdakı mәnbә vә mәlumatlara da cәlb edin. Bu zaman XX әsrin әvvәlin-
dә Azәrbaycan mәdәniyyәtinin inkişafında rolu olmuş tarixi şәxsiyyәtlәr haqqında şa-
girdlәrә aldıqları mәlumata münasibәt bildirmәyi tapşırın.

Qrup işini tәşkil etmәk üçün aşağıdakı tapşırıqları onlara verin.
I qrup – XX әsrin әvvәllәrindә mәtbuat ictimai hәyatda hansı rolu oynayırdı?
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II qrup – XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan xalqının әldә etdiyi mәdәni nailiyyәtlәrә 
dair araşdırmalar aparıb, nәticәlәrini tәqdim edin.

III qrup – Maarif vә elmin inkişafına aid materialları toplayıb sistemli şәkildә tәqdim edin.
IV qrup – İncәsәnәtin inkişafını özündә әks etdirәn mәnbәlәri tәqdim edin.
V qrup – XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini 

şәrh edin.
VI qrup – XX әsrin әvvәlindә Azәrbaycan mәdәniyyәtinin inkişafında rolu olmuş 

tarixi şәxsiyyәtlәrә dair materiallar toplayıb tәqdim edin.
Qrup işindә istifadә üçün şagirdlәrә müxtәlif paylama vә әlavә materiallar, kitablar 

tәqdim edә bilәrsiniz. Yaxud da әgәr mәktәbinizdә İKT imkanları varsa, o zaman inter-
netdәn әlavә maraqlı mәlumatlar toplamalarına şәrait yaradın. İnternet saytlarına daxil 
olmaq üçün sizin istiqamәt vermәyiniz zәruridir. Hәtta әvvәlcәdәn özünüz vәrәqlәrdә 
hansı ünvana girә bilmәk lazımdırsa, o adları yazıb şagirdlәrә tәqdim edin. Bununla 
şagirdlәrin internetdәn istifadә edәrkәn lazımsız ünvanlara daxil olmamalarına yardım 
etmiş olarsınız. Hәmçinin sizin istiqamәtiniz vaxta qәnaәt etmәnizә şәrait yaradar.

Qruplara verilmiş vaxt bitdikdәn sonra mübadilә vә müzakirә mәrhәlәsini reallaşdı-
rın. Bu mәrhәlәlәri yekunlaşdırdıqdan sonra qrupları әvvәlcәdәn müәyyәn edin vә 
lövhәdә asılmış qrup qiymәtlәndirmә meyarları ilә qiymәtlәndirin. Qalib qrupu 
müәyyәn etdikdәn sonra onları hәvәslәndirmәk üçün alqışlamaq vә ya kiçik hәdiy-
yәlәr vermәk olar. Bu hәdiyyәlәr kitab, qәlәm vә ya özünüzün hazırladığınız tәşәkkür-
namәlәr ola bilәr.

Kollektiv iş: Dәrsin növbәti mәrhәlәsindә XX әsrin әvvәlindә Azәrbaycan vә 
Avropa mәdәniyyәtlәrini müqayisә etmәk üçün Ümumi tarix dәrsliyindәn istifadә edin. 
Sinxron mövzulara әsasәn şagirdlәrә Venn diaqramında müqayisә aparmağı tapşırın. 
Bu tapşırığı kollektiv şәkildә elektron lövhәdә dә etmәk olar. 

XX әsrin әvvәlindә İngiltәrә vә Azәrbaycan mәdәniyyәtini bir neçә cәhәtdәn 
müqayisә edin.

Müqayisә apardıqdan sonra ümumiləşdirmə və nəticə mәrhәlәsini hәyata keçirin.
Nәticәdә şagirdlәr XX әsrin әvvәlindә Azәrbaycan mәdәniyyәtinin inkişafında rolu 

olmuş tarixi şәxsiyyәtlәrә, elәcә dә әldә olunmuş nailiyyәtlәrә dair materiallar toplaya-
raq tәqdim edir vә mәdәniyyәtimizin xarakterik әlamәtlәrini şәrh edirlәr. Bununla 
yanaşı, XX әsrin әvvәlindә Azәrbaycan mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәri Avropa 
mәdә niyyәtinin xarakterik әlamәtlәri ilә müqayisә olunur.

Yaradıcı tətbiqetmə: XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda teatr vә operanın 
inkişafına aid tәqdimat hazırlayın.

Ev tapşırığı: “İsmailiyyә”, Tağıyevin teatr binası vә Qız mәktәbinin binasının 
memarları haqqında әlavә mәlumat toplayın. 

İngiltәrә Azәrbaycan
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Qiymətləndirmə və refleksiya: mәrhәlәsindә şagirdlәrә III vә VI blokda әksini 
tapan suallar vermәk olar. Bu suallarla yanaşı, mövzuya dair suallar verib şagirdlәri 
fәrdi qiymәtlәndirә bilәrsiniz.

Qiymətləndirmə meyarları: tәqdimetmә, şәrhetmә, müqayisәetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

XX әsrin әvvәlindә 
Azәrbaycan mәdәniy-

yәtinin inkişafında 
rolu olmuş tarixi 

şәxsiyyәtlәrә dair 
materiallar toplayır, 

tәqdim etmәkdә 
çәtinlik çәkir.

XX әsrin әvvәlindә 
Azәrbaycan mәdәniy-

yәtinin inkişafında 
rolu olmuş tarixi 

şәxsiyyәtlәrә dair 
materiallar toplayır, 

tәqdim edәrkәn 
müәllimin kömәyin-

dәn istifadә edir.

XX әsrin әvvәlindә 
Azәrbaycan mәdәniy-

yәtinin inkişafında 
rolu olmuş tarixi 

şәxsiyyәtlәrә dair 
materiallar toplayır, 
tәqdim edәrkәn cüzi  

sәhvlәr edir.

XX әsrin әvvәlindә 
Azәrbaycan mәdәniy-

yәtinin inkişafında 
rolu olmuş tarixi 

şәxsiyyәtlәrә dair 
materiallar toplayır vә 

tәqdim edir.

XX әsrin әvvәlindә 
Azәrbaycan mәdәniy-

yәtinin xarakterik 
әlamәtlәrini şәrh 

etmәkdә çәtinlik çәkir.

XX әsrin әvvәlindә 
Azәrbaycan mәdәniy-

yәtinin xarakterik 
әlamәtlәrini şәrh 

edәrkәn müәllimin 
kömәyindәn istifadә 

edir.

XX әsrin әvvәlindә 
Azәrbaycan mәdәniy-

yәtinin xarakterik 
әlamәtlәrini şәrh edir.

XX әsrin әvvәlindә 
Azәrbaycan mәdәniy-

yәtinin xarakterik 
әlamәtlәrini әtraflı 

şәrh edir.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında milli hәrbi 
qüvvәlәrә, Cәnubi 
Qafqaz Seymindә 

azәrbaycanlı 
nümayәndәlәrin 
fәaliyyәtinә dair 

tәqdimatlar hazırla-
maqda çәtinlik çәkir.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında milli hәrbi 
qüvvәlәrә, Cәnubi 
Qafqaz Seymindә 

azәrbaycanlı 
nümayәndәlәrin 
fәaliyyәtinә dair 

tәqdimatlar hazırla-
yarkәn müәllimin 

kömәyindәn istifadә 
edir.

XX әsrin әvvәlindә 
Azәrbaycan mәdәniy-

yәtinin xarakterik 
әlamәtlәrini Avropa 

mәdәniyyәtinin 
xarakterik әlamәtlәri 

ilә müqayisә edir, 
lakin bәzi faktlarda 

sәhvlәr edir.

XX әsrin әvvәlindә 
Azәrbaycan mәdәniy-

yәtinin xarakterik 
әlamәtlәrini Avropa 

mәdәniyyәtinin 
xarakterik әlamәtlәri 

ilә müqayisә edir.

XX әsrin әvvәlindә 
Azәrbaycan xalqının 
әldә etdiyi mәdәni 
nailiyyәtlәrә dair 

araşdırmalar 
aparmaqda çәtinlik 

çәkir.

XX әsrin әvvәlindә 
Azәrbaycan xalqının 
әldә etdiyi mәdәni 
nailiyyәtlәrә dair 

araşdırmalar aparır, 
nәticәlәrini tәqdim 
edәrkәn müәllimin 

kömәyindәn istifadә 
edir.

XX әsrin әvvәlindә 
Azәrbaycan xalqının 
әldә etdiyi mәdәni 
nailiyyәtlәrә dair 

araşdırmalar aparır, 
nәticәlәrini sistemsiz 

tәqdim edir.

XX әsrin әvvәlindә 
Azәrbaycan xalqının 
әldә etdiyi mәdәni 
nailiyyәtlәrә dair 

araşdırmalar aparır, 
nәticәlәrini tәqdim 

edir.
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II BÖLMƏ. AZƏRBAYCAN MÜASİR DÖVRDƏ

IV FƏSİL. AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ 

Mövzu 22

Şimali Azərbaycanda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımıları

Alt  standartlar:
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәndirir.
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
3.1.2. Xarici  dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın  mövqeyini  dәyәr-

lәndirir.

Təlim məqsədləri:
1. 1918-ci il Mart soyqırımı hadisәlәrinin tәzahürlәrini zaman baxımından qiymәt-

lәndirir.
2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında azәrbaycanlılara qarşı Mart soyqırımına dair tәqdi-

matlar hazırlayır.
3. 1918-ci il hadisәlәrinә Rusiyanın strateji maraqlarını vә  bununla  bağlı Azәrbay-

canın  mövqeyini  dәyәrlәndirir.

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, fasilәli oxu 

Motivasiya: Motivasiya yaratmaq üçün Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinә aid 
şәkil nümayiş etdirib o kompleksә dair suallar verin. Sonra “Mart soyqırımı haqqında nә 
bilirsiniz?” sualını verә bilәrsiniz. Motivasiya zamanı Mart soyqırımına aid slaydlardan 
da istifadә etmәk olar. Yaxud dәrslikdәki I blokdan istifadә edin. Şagirdlәrin fәrziyyәlәr 
söylәmәlәrinә şәrait yaradın. Uğurlu motivasiya dәrsin gedişinә müsbәt tәsir göstәrir vә 
şagirdlәri tәdqiqata sövq edir. Fәrziyyәlәr söylәnildikdәn sonra tәdqiqat sualını verә 
bilәrsiniz.

Tədqiqat sualı: Şimali Azәrbaycanda baş vermiş soyqırımı tariximizdә hansı izi 
qoydu?

Şagirdlәri II bloku oxumağa cәlb edin. Fasilәli oxu prosesindә şagirdlәrә Mart 
soyqırımının sәbәblәrini, ermәnilәrin mәqsәdlәrini, Rusiyanın maraqlarını izah edәcәk 
suallar verin.

Qrup işinin tәşkili üçün aşağıdakı tapşırıqları vermәk olar.
I qrup – 1918-ci il Mart soyqırımı hadisәlәrinin tәzahürlәrini zaman baxımından 

qiymәtlәndirib fikirlәrinizi bildirin.
II qrup – Müxtәlif mәnbәlәr әsasında azәrbaycanlılara qarşı törәdilmiş Mart soyqı-

rımına dair tәqdimatlar hazırlayın.
III qrup – 1918-ci il hadisәlәrinә Rusiyanın strateji maraqlarını vә  bununla  bağlı 

Azәrbaycanın mövqeyini  dәyәrlәndirin.
IV qrup – Mәtnә әsasәn bölgәlәrdә mәhv edilmiş insanların vә dağıdılmış yaşayış 

mәskәnlәri nin sayını göstәrәn cәdvәl hazırlayın. 
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Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları hazırlayaraq mәlumatın 
mübadilәsini hәyata keçirmәlidirlәr. Bu mәrhәlәnin davamı olaraq mәlumatın 
müzakirәsi reallaşdırılır. Bu zaman qrupların hazırladığı cavablar diqqәtlә dinlәnilir, 
müzakirә olunur vә әlavәlәr edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Kollektiv iş: Dәrslikdәki V blok üzәrindә debat qurun: “Bakı Sovetinin mәqsәdlәri 
әn çox kimlәrin mәnafeyinә xidmәt edirdi? Sovet Rusiyasının, yoxsa ermәnilәrin?”  
Debatın tәşkili üçün vaxt elan etmәyi unutmayın. 

Nәticәdә şagirdlәr 1918-ci il Mart soyqırımı hadisәlәrinin tәzahürlәrini zaman 
baxımından qiymәtlәndirir, müxtәlif mәnbәlәr әsasında azәrbaycanlılara qarşı Mart 
soyqırımına dair tәqdimatlar hazırlayır, 1918-ci il hadisәlәrinә Rusiyanın strateji 
maraqlarını vә  bununla  bağlı Azәrbaycanın  mövqeyini  dәyәrlәndirirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə üçün “Mart soyqırımına aid esse yazın” tapşırığını verә bilәrsiniz.
Ev tapşırığı: “Araşdırdığınız mövzunu sxemlәşdirin” vә ya “Quba mәzarlığı 

haqqında araşdırma aparıb mәlumatları dәftәrinizә qeyd edin” tapşırığını verә 
bilәrsiniz.

Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, tәqdimathazırlama, dәyәrlәndirmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

1918-ci il Mart 
soyqırımı hadisәlәri-

nin tәzahürlәrini 
zaman baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

1918-ci il Mart 
soyqırımı hadisәlәri-

nin tәzahürlәrini 
zaman baxımından 
qiymәtlәndirәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

1918-ci il Mart 
soyqırımı hadisәlәri-

nin tәzahürlәrini 
zaman baxımından 

cüzi sәhvlәrlә 
qiymәtlәndirir.

1918-ci il Mart 
soyqırımı hadisәlәri-

nin tәzahürlәrini 
zaman baxımından 

qiymәtlәndirir.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında azәrbay-
canlılara qarşı Mart 

soyqırımına dair 
tәqdimatlar hazırla-
maqda çәtinlik çәkir.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında azәrbay-
canlılara qarşı Mart 

soyqırımına dair 
tәqdimatlar hazırla-
yarkәn müәllimin 

kömәyindәn istifadә 
edir.

Müxtәlif 
mәnbәlәr әsasında 

azәrbaycanlılara 
qarşı Mart soyqırı-

mına dair tәqdimatlar 
hazırlayır.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında azәrbay-
canlılara qarşı Mart 

soyqırımına dair 
sistemli şәkildә 

tәqdimatlar hazırlayır.

1918-ci il hadisәlә-
rinә Rusiyanın 

strateji maraqlarını 
vә  bununla  bağlı 

Azәrbaycanın  
mövqeyini  dәyәr-
lәndirәrkәn çәtinlik 

çәkir.

1918-ci il hadisәlә-
rinә Rusiyanın 

strateji maraqlarını 
vә  bununla  bağlı 

Azәrbaycanın  
mövqeyini  dәyәr-
lәndirәrkәn müәlli-
min kömәyindәn 

istifadә edir.

1918-ci il hadisәlә-
rinә Rusiyanın 

strateji maraqlarını 
vә  bununla  bağlı 

Azәrbaycanın  
mövqeyini  dәyәr-

lәndirir.

1918-ci il hadisәlә-
rinә Rusiyanın 

strateji maraqlarını 
vә  bununla  bağlı 

Azәrbaycanın  
mövqeyini  

faktlara әsasәn 
 dәyәrlәndirir.
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Mövzu 23 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması

Alt standartlar:
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
3.1.3. Azәrbaycan dövlәtlәri ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladığı materialları 

tәqdim edir.
4.1.1. Dövlәtçiliyin möhkәmlәndirilmәsindә vә inkişafında tarixi şәxsiyyәtlәrin 

(Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadә, Nәriman Nәrimanov, Heydәr Əliyev, İlham Əliyev   
vә b.) rolunu dәyәrlәndirir.

4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, 
tәq dim edir.

Təlim məqsədləri:
1. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinә dair tәqdimatlar 

hazırlayır.
2. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti  ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladığı materi-

alları tәqdim edir.
3. Fәtәli xan Xoyskinin, Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadәnin dövlәtçiliyin möhkәmlәndi-

rilmәsindә  vә inkişafında rolunu dәyәrlәndirir.
4. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin görkәmli nümayәndәlәrinә dair materiallar 

toplayır, tәqdim edir.

Təlim forması: qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, suallar

Motivasiya: Motivasiya üçün I blokda öz әksini tapmış hissәdәn istifadә edә bilәrsi-
niz. Yaxud da “Bir kәrә yüksәlәn bayraq bir daha enmәz!” şüarı kimә aiddir? Bu şüarı 
necә izah edәrdiniz?” suallarını vermәklә mexanizmi işә salın. Aldığınız cavab әsasında 
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinә aid slayd nümayiş etdirib yeni mövzuya keçid edin. 

Tədqiqat sualı: Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin yaranmasının tarixdәki rolu vә yeri 
nәdәn ibarәtdir?

Tәdqiqat üçün şagirdlәri qruplara bölün. Qruplara aşağıdakı tapşırıqları vermәk olar:
I qrup – “İstiqlaliyyәt Bәyannamәsi”nә әsasәn AXC-nin demokratik dövlәt ol du-

ğu nu әsaslandırın.
II qrup – AXC-nin yarandığı tarixi şәraiti tәsvir edәn şaxәlәnmә qurun.
III qrup – “AXC 1918-ci ilin may-iyun aylarında” mövzusunda tәqdimat hazırlayın.
IV qrup – Fәtәli xan Xoyskinin, Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadәnin AXC-nin möhkәm-

lәndirilmәsindә rolunu әks etdirәn tәqdimat hazırlayın.
V qrup – Bakının düşmәnlәrdәn azad edilmәsini izah edin.
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Qrupların hәr birinin öz işini tәqdim etmәsi vә onların dinlәnilmәsi vacibdir. Bu 
zaman siz dәrsin bütün mәqsәdlәrini reallaşdırmaq imkanı әldә edirsiniz. Bu sәbәb-
dәn dә vaxt bölgüsünü diqqәtlә qurun.

Qrupların işi bitdikdәn sonra qrup qiymәtlәndirmә meyarı ilә qiymәtlәndirmәni 
hәyata keçirin.

Şagirdlәrin fәrdi xüsusiyyәtlәrini, potensial imkanlarını üzә çıxarmaqdan ötrü onlara  
fәrdi iş verin. Mövzuya aid sxem qurmağı onlara tapşıra bilәrsiniz. 

Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr müxtәlif mәnbәlәr әsasında 
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinә dair tәqdimatlar hazırlayırlar. Bununla bağlı müxtәlif  
mәnbәlәrdәn topladıqları materialları tәqdim edir, Fәtәli xan Xoyskinin, Mәhәmmәd 
Əmin Rәsulzadәnin dövlәtçiliyin möhkәmlәndirilmәsindә vә inkişafında rolunu dәyәr-
lәndirir, elәcә dә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin görkәmli nümayәndәlәrinә dair 
materiallar toplayır vә tәqdim edirlәr.

Yekunda şagirdlәrә sorğu vәrәqi paylayıb onu doldurmağı tapşırın. Bu sizin üçün 
hәr dәfә növbәti dәrsi qurmağa istiqamәt verә bilәr.

Suallar Bəli Xeyr

1. Mövzunu bәyәndinmi?

2. Dәrsdә aldığın mәlumatlar 
çox idimi?

3. Yeni informasiya almaq 
istәrdinmi?

4. Qrup işindә rolun oldumu?

5. Tapşırıqları fәrdi işlәmәk 
xoşuna gәlirmi?

6.
Mövzunu oxuyarkәn tarixi 

dövrü tәsәvvür edә 
bildinmi?

Yaradıcı tətbiqetmə: Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti hökumәtinin Tiflis vә Gәncә 
dövründәki fәaliyyәtinә dair cәdvәl qurun.

Ev tapşırığı: Şagirdlәrә “Azәrbaycan  Xalq Cümhuriyyәtinә aid buklet hazırlayın” 
tapşırığını verin.

Refleksiya mәrhәlәsindә müәyyәn edilmiş suallar әsasında şagirdlәri fәrdi qiymәt-
lәndirmә edә bilәrsiniz. Bu zaman aşağıdakı suallardan istifadә etmәk olar.

Məsələn:
Milli Şura yeni yaradılmış ikinci hökumәtin qarşısına hansı vәzifәlәr qoymuşdu?
S.Şaumyanın bolşevik-daşnak hökumәti nә üçün istefa verdi?
“İstiqlaliyyәt Bәyannamәsi” özündә nәlәri әks etdirirdi?
AXC-nin yaranmasına hansı tarixi şәrait sәbәb oldu?
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Qiymətləndirmə meyarları: tәqdimathazırlama, tәqdimetmә, dәyәrlәndirmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında Azәrbay-
can Xalq Cümhu-

riyyәtinә dair 
tәqdimatlar 

hazırlayarkәn 
sәhvlәrә yol verir.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında Azәrbay-
can Xalq Cümhu-

riyyәtinә dair 
tәqdimatlar 

hazırlayarkәn 
müәllimin 

kömәyindәn 
istifadә edir.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında Azәrbay-
can Xalq Cümhu-

riyyәtinә dair 
tәqdimatlar 
hazırlayır.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında Azәrbay-
can Xalq Cümhu-

riyyәtinә dair 
sistemli şәkildә 

tәqdimatlar 
hazırlayır.

Azәrbaycan  Xalq 
Cümhuriyyәti  ilә  

bağlı  müxtәlif  
mәnbәlәrdәn  

topladığı material-
ları tәqdim 

etmәkdә  çәtinlik 
çәkir.

Azәrbaycan  Xalq 
Cümhuriyyәti  ilә  

bağlı  müxtәlif  
mәnbәlәrdәn  

topladığı material-
ları tәqdim 

edәrkәn müәllimin 
kömәyindәn 
istifadә edir.

Azәrbaycan  Xalq 
Cümhuriyyәti  ilә  

bağlı  müxtәlif  
mәnbәlәrdәn  

topladığı material-
ları tәqdim edir, 
lakin bәzi qüsur-

lara yol verir.

Azәrbaycan  Xalq 
Cümhuriyyәti  ilә  

bağlı  müxtәlif  
mәnbәlәrdәn  

topladığı material-
ları tәqdim edir.

Fәtәli xan Xoyski-
nin, Mәhәmmәd 
Əmin Rәsulzadә-
nin dövlәtçiliyin  

möhkәmlәndirilmә-
sindә  vә inkişa-

fında rolunu 
dәyәrlәndirәrkәn 

çәtinlik çәkir.

Fәtәli xan Xoyski-
nin, Mәhәmmәd 
Əmin Rәsulzadә-
nin dövlәtçiliyin  

möhkәmlәndirilmә-
sindә  vә inkişa-

fında rolunu 
dәyәrlәndirәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Fәtәli xan Xoyski-
nin, Mәhәmmәd 
Əmin Rәsulzadә-
nin dövlәtçiliyin  

möhkәmlәndirilmә-
sindә  vә inkişa-

fında rolunu 
dәyәrlәndirir.

Fәtәli xan Xoyski-
nin, Mәhәmmәd 
Əmin Rәsulzadә-
nin dövlәtçiliyin  

möhkәmlәndirilmә-
sindә  vә inkişa-

fında rolunu 
asanlıqla dәyәrlәn-

dirir.

Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәtinin 

görkәmli  
nümayәndәlәrinә 
dair materiallar 
toplayır, tәqdim 
edәrkәn çәtinlik 

çәkir.

Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәtinin 

görkәmli  
nümayәndәlәrinә 
dair materiallar 
toplayır, tәqdim 

edәrkәn müәllimin 
kömәyindәn 
istifadә edir.

Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәtinin 

görkәmli  
nümayәndәlәrinә 
dair materiallar 
toplayır, tәqdim 
edәrkәn bәzi 
sәhvlәr edir.

Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәtinin 

görkәmli  
nümayәndәlәrinә 
dair materiallar 

toplayır vә tәqdim 
edir.
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Mövzu 24

Dövlət quruculuğu sahəsində tədbirlər

Alt standartlar:
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
3.1.3. Azәrbaycan dövlәtlәri ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladığı materialları 

tәqdim edir.
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, 

tәq dim edir.

Təlim məqsədləri:
1. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtindә  gedәn dövlәt 

quruculuğuna dair tәqdimatlar hazırlayır.
2. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladığı material-

ları tәqdim edir.
3. Azәrbaycan Ordusunu quran  görkәmli  şәxsiyyәtlәrә dair materiallar toplayır vә 

tәqdim edir.

Təlim forması: cütlәrlә iş
Təlim üsulu: şaxәlәndirmә, müzakirә 

Motivasiya: Motivasiya üçün “Dövlәtin hansı әlamәtlәri var?”  sualını verә bilәrsi-
niz. Aldığınız cavabları elektron lövhәdә qeyd edin. Bu şaxәlәndirmәnin ardınca 
dövlәt quruculuğuna keçid vermәk olar. Mövzunun motivasiyasını AXC-nin dövlәt 
atributlarının şәklini nümayiş etdirәrәk dә qura bilәrsiniz. Yaxud dәrslikdәki I blokdan 
istifadә edin.

Motivasiyadan sonra tәdqiqatın aparılması mәrhәlәsini reallaşdırın.
Tədqiqat sualı: AXC dövlәt quruculuğu sahәsindә hansı tәdbirlәri hәyata keçirdi?
Mövzunu tәdqiq etmәk üçün cütlәrlә iş qurun. Dәrsliyin III vә VII blokundakı sual vә 

tapşırıqları müvafiq cütlәrә verin. Əgәr cütlәrin sayı sual vә tapşırıqların sayından 
çoxdursa, әlavә tapşırıqlar da verә bilәrsiniz:

• AXC parlamentindә kimlәr tәmsil olunmuşdu? Araşdırın.
• Müasir Azәrbaycan Respublikasını AXC-nin varisi hesab etmәk olarmı? 

Əsaslandırın.
• 1919-cu il Lәnkәran hadisәlәrindә AXC hökumәtinin mövqeyini tәhlil edin.

DÖVLƏT
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• Ordu quruculuğundakı nailiyyәtlәri sadalayın.
• Ordu quruculuğunda Ə.Şıxlinskinin vә S.Mehmandarovun rolu nәdәn ibarәt 

idi? İzah edin. 
• Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn mәlumat topla-

yıb tәqdim edin.
Cütlәrin işi bitdikdәn sonra onları meyara әsasәn qiymәtlәndirin. Bu zaman 

aşağıda verilmiş cütlәrin qiymәtlәndirilmәsi meyarından istifadә edә bilәrsiniz.

Cütlərdə 
işləyən 

şagirdlərin 
adı

Fəallıq 
səviyyəsi 
(zəif, orta, 
yüksək)

Əməkdaş-
lıqetmə

Qaydalara 
əməl 

olunması

Tapşırığın 
icrası 

zamanı 
müzakirə 

etmə

Ümumi rəyə 
gəlmə

Aytel

Anar

Cütlәrlә işin qiymәtlәndirilmәsindәn sonra şagirdlәrә müzakirә aparmaq üçün 
suallar verә bilәrsiniz. Müzakirә obyekti AXC-nin dövlәt idarәçiliyi ilә bağlı mәsәlәlәr 
olmalıdır. Bunun üçün әlavә verilmiş mәlumatı da müzakirә etmәk olar. Müzakirә 
bitdikdәn sonra şagirdlәrin gәldiyi nәticәni suallar vasitәsilә müәyyәn edin.

Nәticәdә şagirdlәr müxtәlif mәnbәlәr әsasında Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin  
dövlәt quruculuğuna, elәcә dә ordu quruculuğunda rol oynamış şәxsiyyәtlәrә dair 
mәlumatlar toplamaqla tәqdimatlar hazırlayırlar.

Yaradıcı tətbiqetmə:  AXC-nin idarәçilikdә atdığı addımları cәdvәl әsasında tәqdim 
edin. 

Ev tapşırığı: M.Ə.Rәsulzadә, F.Xoyski vә Ə.Topçubaşov haqqında әlavә material 
toplayın vә referat hazırlayın.

Qiymətləndirmə və refleksiya: Refleksiya zamanı tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә  
kömәk edәcәk bir neçә sual vermәklә şagirdlәr fәrdi şәkildә qiymәtlәndirilir.  

Qiymətləndirmə meyarları: tәqdimathazırlama, tәqdimetmә, dәyәrlәndirmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında Azәrbay-
can Xalq Cümhuriy-

yәtindә  gedәn 
dövlәt quruculuğuna 

dair tәqdimatlar 
hazırlayarkәn 

sәhvlәrә yol verir.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında Azәrbay-
can Xalq Cümhuriy-

yәtindә  gedәn 
dövlәt quruculuğuna 

dair tәqdimatlar 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Müxtәlif  mәnbәlәr  
әsasında Azәrbay-
can Xalq Cümhuriy-

yәtindә  gedәn 
dövlәt quruculuğuna 

dair tәqdimatlar 
hazırlayır.

Müxtәlif  mәnbәlәr  
әsasında Azәrbay-
can Xalq Cümhuriy-

yәtindә  gedәn 
dövlәt quruculuğuna 

dair asanlıqla 
tәqdimatlar 
hazırlayır.
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Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәti  ilә  

bağlı müxtәlif  
mәnbәlәrdәn  

topladığı materialları 
tәqdim edәrkәn 

çәtinlik çәkir.

Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәti  ilә  

bağlı müxtәlif  
mәnbәlәrdәn  

topladığı materialları 
tәqdim edәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәti  ilә  

bağlı müxtәlif  
mәnbәlәrdәn  

topladığı materialları 
sistemsiz tәqdim 

edir.

Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәti ilә  

bağlı müxtәlif  
mәnbәlәrdәn  

topladığı materialları 
sistemli şәkildә 

tәqdim edir.

Azәrbaycan  
Ordusunu quran  

görkәmli şәxsiyyәt-
lәrә dair materiallar 

toplayır, tәqdim 
edәrkәn çәtinlik 

çәkir.

Azәrbaycan  
Ordusunu quran  

görkәmli şәxsiyyәt-
lәrә dair materiallar 

toplayır, tәqdim 
edәrkәn müәllimin 

kömәyindәn istifadә 
edir.

Azәrbaycan  
Ordusunu quran  
görkәmli şәxsiy-

yәtlәrә dair material-
lar toplayır, sistem-

siz tәqdim edir.

Azәrbaycan  
Ordusunu quran  

görkәmli  şәxsiyyәt-
lәrә dair materiallar  
toplayır vә sistemli 

şәkildә  tәqdim edir.

Mövzu 25 

Erməni işğalçılarına qarşı mübarizə

Alt standartlar:
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
2.1.2. Mühüm tarixi hadisә vә proseslәri kontur xәritәlәrdә tәsvir edir.
3.1.2. Xarici dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini dәyәr-

lәndirir.

Təlim məqsədləri:
1. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında 1918-ci ildә itirilmiş tarixi Azәrbaycan torpaqlarına 

dair tәqdimatlar hazırlayır.
2. 1918-ci ildә ermәnilәrә güzәştә gedilmiş tarixi Azәrbaycan torpaqlarını kontur 

xәritәdә tәsvir edir.
3. 1918-ci ildә xarici dövlәtlәrin strateji maraqlarını vә bununla bağlı Azәrbayca-

nın  mövqeyini dәyәrlәndirir.

Təlim forması: qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, mühazirә

Motivasiya: Motivasiya üçün Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin vә müasir 
Azәrbaycan Respublikasının hәr iki dövr üçün xәritәlәrini nümayiş etdirib “Eyni dövlә-
tin müxtәlif dövrdә әrazisindәki fәrq nәdәn ibarәtdir?” sualını verә bilәrsiniz. Bu zaman 
şagirdlәrin diqqәtini Ermәnistan dövlәtinin yaradıldığı torpaqlara cәlb edin. Bu barәdә 
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suallar vermәklә mexanizmi işә salın. Fәrziyyәlәrin söylәnilmәsinә imkan yaradın. 
Şagirdlәrin fәrziyyәlәrini qeyd edәrәk onu ümumilәşdirib araşdırılacaq problemә 
istiqamәtlәndirin.

Siz şagirdlәrin әlavә mәlumatlar әldә etmәlәrini istәyirsinizsә, mühazirә üsulundan 
istifadә edә bilәrsiniz. Mühazirә 5-6 dәqiqә davam etmәsi kifayәtdir. Mühazirә 
söylәyәrkәn slaydlar da tәqdim etmәk olar. Mühazirәni interaktiv hәyata keçirә bilәrsi-
niz. Mühazirә bitdikdәn sonra tәdqiqat sualı verin.

Tədqiqat sualı: “1918-ci il hadisәlәri Azәrbaycanın xәritәsindә hansı dәyişikliklәrә 
sәbәb oldu?” 

Tәdqiqat sualına cavab tapmaq üçün şagirdlәri qruplara bölün. Qruplara aşağıdakı 
tapşırıqları verә bilәrsiniz.

I qrup – Müxtәlif mәnbәlәr әsasında 1918-ci ildә itirilmiş tarixi Azәrbaycan torpaq-
larına dair tәqdimat hazırlayın.

II qrup – 1918-ci ildә xarici  dövlәtlәrin strateji maraqlarını vә bununla bağlı 
Azәrbaycanın  mövqeyini  dәyәrlәndirin.

III qrup – Araz-Türk Respublikasının yaradılmasının hansı әhәmiyyәti var idi.
IV qrup – Qarabağ general-qubernatorluğunun yaradılması hansı nәticәlәr verdi? 

Bu barәdә tәqdimat hazırlayın.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.
Dәrsin növbәti mәrhәlәsindә 

şagirdlәrә kollektiv şәkildә 1918-ci 
ildә ermәnilәrә güzәşt edilmiş tarixi 
Azәrbaycan torpaqlarını kontur 
xәritәdә tәsvir etmәyi tapşırın. 
Bu nun üçün siz onlara qabaqcadan 
hazırladığınız xüsusi kontur xәritә 
tәsvir edilmiş vәrәq tәqdim edin.

Dәrsin yekununda kontur xә ri tә-
lәrә vә lövhәdәki qeydlәrә әsasәn 
şagirdlәrә ümumilәşdirmә apar ma ğa 
kömәk edin.

Nəticə və ümumiləşdirmə:  
Nәticәdә şagirdlәr müxtәlif mәn  bәlәr әsasında 1918-ci ildә iti ril miş tarixi Azәrbaycan 
torpaqlarına dair tәqdimatlar hazırlayır, bununla yanaşı, ermәnilәrә güzәşt edilmiş 
tarixi Azәrbaycan torpaqlarını kontur xәritәdә tәsvir edirlәr. Hәmçinin bu dövrdә xarici 
dövlәtlәrin strateji maraqlarını vә bununla bağlı Azәrbaycanın mövqeyini  dәyәrlәndirir-
lәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: 1918-ci ildә itirilmiş Azәrbaycan torpaqlarını Azәrbaycanın 
hazırda işğal edilmiş torpaqları ilә müqayisә edin.

Ev tapşırığı: Xosrov bәy Sultanov vә Sultan bәy Sultanov qardaşları haqqında 
әlavә mәlumat toplayın.
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Qiymətləndirmə və refleksiya: Şagirdlәri fәrdi şәkildә qiymәtlәndirmәk üçün 
tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә kömәk edәcәk bir neçә sual verә bilәrsiniz. 

Məsələn:
Biz nәticәyә necә gәlib çıxdıq? 
Bütün bu hadisәlәrin baş vermәsinә sәbәb nә idi? vә s. 
Qiymətləndirmə meyarları: tәqdimathazırlama, tәsviretmә, dәyәrlәndirmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Müxtәlif mәnbәlәr  
әsasında 1918-ci 
ildә itirilmiş tarixi 

Azәrbaycan 
torpaqlarına dair 

tәqdimatlar 
hazırlayarkәn 

sәhvlәrә yol verir.

Müxtәlif  mәnbәlәr  
әsasında 1918-ci 
ildә itirilmiş tarixi 

Azәrbaycan 
torpaqlarına dair 

tәqdimatlar 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Müxtәlif  mәnbәlәr  
әsasında 1918-ci 
ildә itirilmiş tarixi 

Azәrbaycan 
torpaqlarına dair 

tәqdimatlar 
hazırlayır.

Müxtәlif  mәnbәlәr  
әsasında 1918-ci 
ildә itirilmiş tarixi 

Azәrbaycan 
torpaqlarına dair 

asanlıqla tәqdimat-
lar hazırlayır.

1918-ci ildә 
ermәnilәrә güzәşt 

edilmiş tarixi 
Azәrbaycan 

torpaqlarını kontur 
xәritәdә tәsvir 

etmәkdә  çәtinlik 
çәkir.

1918-ci ildә 
ermәnilәrә güzәşt 

edilmiş tarixi 
Azәrbaycan 

torpaqlarını kontur 
xәritәdә tәsvir 

edәrkәn müәllimin 
kömәyindәn istifadә 

edir.

1918-ci ildә 
ermәnilәrә güzәşt 

edilmiş tarixi 
Azәrbaycan 

torpaqlarını kontur 
xәritәdә tәsvir edir, 
lakin bәzi sәhvlәr 

edir.

1918-ci ildә 
ermәnilәrә güzәşt 

edilmiş tarixi 
Azәrbaycan 

torpaqlarını kontur 
xәritәdә tәsvir edir.

1918-ci ildә xarici  
dövlәtlәrin strateji 

maraqlarını vә 
bununla bağlı 
Azәrbaycanın  

mövqeyini dәyәr-
lәndirәrkәn çәtinlik 

çәkir.

1918-ci ildә xarici  
dövlәtlәrin strateji 

maraqlarını vә 
bununla bağlı 
Azәrbaycanın  

mövqeyini dәyәr-
lәndirәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

1918-ci ildә xarici  
dövlәtlәrin strateji 

maraqlarını vә 
bununla bağlı 
Azәrbaycanın  

mövqeyini dәyәr-
lәndirir.

1918-ci ildә xarici  
dövlәtlәrin strateji 

maraqlarını vә 
bununla bağlı 
Azәrbaycanın  

mövqeyini faktlarla 
dәyәrlәndirir.
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Mövzu 26

İqtisadi, sosial və mədəni tədbirlər

Alt standartlar:
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda baş 

verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.
5.1.3. Azәrbaycan xalqının mәdәni nailiyyәtlәrinә dair araşdırmalar aparır, nәticәlә-

rini tәqdim edir.

Təlim məqsədləri:
1. AXC-nin iqtisadi, sosial vә mәdәni  tәdbirlәrinә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında AXC-nin milli mәdәni quruculuq tәdbirlәrinә 

dair tәqdimatlar hazırlayır.
3. AXC dövründә sosial-iqtisadi hәyatda baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.
4. 1918–20-ci illәrdә Azәrbaycan xalqının mәdәni nailiyyәtlәrinә dair araşdırmalar 

aparır, nәticәlәrini tәqdim edir.

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, şaxәlәndirmә

Motivasiya: Bunun üçün sosial-iqtisadi problemlәrlә bağlı sual verә bilәrsiniz: 
“Sosial-iqtisadi problemlәr dedikdә nә başa düşürsünüz?” Vә ya sosial-iqtisadi problem-
lәrә aid şaxәlәnmә nümayiş etdirib onu doldurmağı tәklif edin. Alınan nәticәdәn yeni 
mövzu üçün maraqlı keçid yarada bilәrsiniz. Yaxud dәrslikdәki I blokdan istifadә edin.

     

Tədqiqat sualı: AXC-nin iqtisadi, sosial vә mәdәni tәdbirlәrinin әhәmiyyәti nәdәn 
ibarәt idi?

Qruplara aşağıdakı kimi tapşırıqlar verә bilәrsiniz.
I qrup – Cümhuriyyәt hökumәtinin sahibkarlara olan münasibәtini tәhlil edin.
II qrup – Azәrbaycan Teleqraf Agentliyinin tәşkilinin әhәmiyyәtini izah edin.
III qrup – Cümhuriyyәt hökumәtinin kәndli vә fәhlәlәrin sosial problemlәrini hәll 

etmәk üçün gördüyü tәdbirlәrә aid tәqdimat hazırlayın.

SOSİAL-İQTİSADİ
PROBLEMLƏR
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IV qrup – AXC hökumәtinin mәdәni quruculuq sahәsindә hәyata keçirdiyi tәdbir-
lәrә aid tәqdimat hazırlayın.

Məlumatın mübadiləsi: Mәlumatın mübadilәsi mәrhәlәsindә şagirdlәr müәyyәn 
edilmiş zaman әrzindә, yәni sizin tapşırığa ayırdığınız vaxt әrzindә onlara verilmiş iş 
vәrәqlәrindә cavabları hazırlayaraq tәqdim edirlәr.

Məlumatın müzakirəsi: Bu zaman cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә 
әlavәlәr edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar
Məlumatdan 

düzgün 
istifadə

Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV

 Kollektiv iş: Lövhәdәn aşağıdakı cәdvәli asın. Qruplara әldә etdiklәri nәticәlәri bu 
cәdvәlә qeyd etmәyi tapşırın.

AXC-nin hәyata keçirdiyi tәdbirlәr:

Sosial İqtisadi Mədəni

Belә bir cәdvәl AXC-nin hәyata keçirdiyi tәdbirlәr haqqında ümumi mәnzәrә 
yaradacaq vә şagirdlәrә tәhlil üçün zәmin olacaqdır. 

Müzakirә üçün “Müasir Azәrbaycan Respublikasında mәdәniyyәt hadisәlәrini 
AXC-nin hәyata keçirdiyi mәdәni tәdbirlәrin davamı hesab etmәk olarmı?” sualını 
verin. Bu zaman şagirdlәrә bir-birlәrinin fikirlәrinә tolerant yanaşmaq üçün mühit 
yaradın.

Nәticәdә şagirdlәr AXC-nin iqtisadi, sosial vә mәdәni tәdbirlәrinә dair xrono-
loji cәdvәl hazırlayırlar. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında AXC-nin milli mәdәni quruculuq 
tәdbirlәrinә dair tәqdimatlar hazırlayır, sosial-iqtisadi hәyatda baş verәn dәyişikliklәri 
tәhlil vә 1918–20-ci illәrdә Azәrbaycan xalqının mәdәni nailiyyәtlәrinә dair araşdır-
malar aparır, nәticәlәrini tәqdim edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Bakı XKS-nin vә AXC hökumәtinin neft sәnayesi ilә bağlı 
gördüyü işlәri, onların mәqsәdlәrini Venn diaqramında müqayisә edin.

Ev tapşırığı: 1918–20-ci illәrdә Azәrbaycan xalqının mәdәni nailiyyәtlәrinә dair 
araşdırmalar aparmağı tapşıra bilәrsiniz.  
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Qiymətləndirmə və refleksiya: Aşağıdakı suallar әsasında refleksiyanı reallaşdır-
maq olar. Bu zaman şagirdlәri fәrdi qiymәtlәndirmә imkanınız yarana bilәr.

Məsələn:
AXC-nin iqtisadiyyat sahәsindә gördüyü tәdbirlәr hansılardır?
Mәdәni sahәdә atılmış addımların sәmәrәsi nәdәn ibarәt oldu?
Dövlәtin özünәmәxsus pul vahidinin olmasının әhәmiyyәti nәdir? 
Qiymətləndirmə meyarları: cәdvәlhazırlama, tәqdimathazırlama, tәhliletmә, 

tәqdimetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

AXC-nin iqtisadi, 
sosial vә mәdәni 
tәdbirlәrinә dair 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayarkәn 

sәhvlәrә yol verir.

AXC-nin  iqtisadi, 
sosial vә mәdәni 
tәdbirlәrinә dair  

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

AXC-nin  iqtisadi, 
sosial vә mәdәni 
tәdbirlәrinә dair  

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayarkәn bәzi 
illәrdә sәhvә yol 

verir.

AXC-nin  iqtisadi, 
sosial vә mәdәni 
tәdbirlәrinә dair  

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayır.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında AXC-nin  
mәdәni quruculuq  

tәdbirlәrinә 
dair tәqdimatlar 
hazırlamaqda  
çәtinlik çәkir.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında AXC-nin  
mәdәni quruculuq  

tәdbirlәrinә 
dair tәqdimatlar 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında AXC-nin  
mәdәni quruculuq  

tәdbirlәrinә 
dair tәqdimatlar 

hazırlayır.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında AXC-nin  
mәdәni quruculuq  

tәdbirlәrinә 
dair maraqlı 
tәqdimatlar 
hazırlayır.

AXC dövründә  
sosial-iqtisadi 

hәyatda baş verәn 
dәyişikliklәri  tәhlil  
etmәkdә çәtinlik 

çәkir.

AXC dövründә  
sosial-iqtisadi 

hәyatda baş verәn 
dәyişikliklәri  tәhlil  
edәrkәn müәllimin 

kömәyindәn 
istifadә edir.

AXC dövründә  
sosial-iqtisadi 

hәyatda baş verәn 
dәyişikliklәri  tәhlil  

edәrkәn bәzi 
faktlarda yanlışlıq 

edir.

AXC dövründә  
sosial-iqtisadi 

hәyatda baş verәn 
dәyişikliklәri 
tәhlil edir.

1918–20-ci illәrdә 
Azәrbaycan xalqının 
mәdәni nailiyyәtlә-
rinә dair araşdırma-
lar aparır, nәticәlә-
rini tәqdim etmәkdә 

çәtinlik çәkir.

1918–20-ci illәrdә 
Azәrbaycan xalqının 
mәdәni nailiyyәtlә-
rinә dair araşdırma-
lar aparır, nәticәlә-
rini tәqdim edәrkәn 
müәllimin kömәyin-

dәn istifadә edir.

1918–20-ci illәrdә 
Azәrbaycan xalqının 
mәdәni nailiyyәtlә-
rinә dair araşdırma-
lar aparır, nәticәlә-
rini tәqdim edәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

1918–20-ci illәrdә 
Azәrbaycan xalqının 
mәdәni nailiyyәtlә-
rinә dair araşdırma-
lar aparır, nәticәlә-

rini tәqdim edir.
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Mövzu 27 

Xarici siyasət

Alt standartlar:
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
3.1.2. Xarici  dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın  mövqeyini  dәyәr-

lәndirir.
3.1.3. Azәrbaycan dövlәtlәri ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladığı materialları 

tәqdim edir.

Təlim məqsədləri:
1. AXC-nin  xarici siyasәtinә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında AXC-nin qonşu dövlәtlәrlә münasibәtlәrinә  

dair tәqdimatlar hazırlayır.
3. Böyük dövlәtlәrin strateji maraqlarını vә bu dövlәtlәr tәrәfindәn Azәrbaycanın  

tanınması ilә bağlı AXC-nin mövqeyini  dәyәrlәndirir.
4. AXC-nin de-fakto tanınması ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladığı materialları 

tәqdim edir.

Təlim forması: cütlәrlә  vә kollektivlә iş
Təlim üsulu: şaxәlәndirmә

Motivasiya: Motivasiya üçün Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinә qonşu dövlәtlәri 
özündә әks etdirәn şaxәlәndirmә nümayiş etdirib sual verә bilәrsiniz: “AXC üçün bu 
dövlәtlәrdәn hansını tәhlükә hesab etmәk olar?” Alınan cavablara istinad edib yeni 
mövzuya keçid verә bilәrsiniz. Yaxud dәrslikdәki I blokdan istifadә edin.

Motivasiya reallaşdırıldıqdan sonra tәdqiqat sualını verin.
Tədqiqat sualı: “AXC-nin xarici siyasәtinin rolu nәdәn ibarәt oldu?
Mövzunu tәdqiq etmәk üçün cütlәrlә iş qurun. 
I cüt – AXC-nin  xarici siyasәtinә dair xronoloji cәdvәl hazırlayıb tәqdim edin.

AZƏRBAYCAN
XALQ  

CÜMHURİYYƏTİ

OSMANLI 
İMPERİYASI RUSİYA

ERMƏNİSTAN GÜRCÜSTAN
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II cüt – Müxtәlif mәnbәlәr әsasında AXC-nin qonşu dövlәtlәrlә münasibәtlәrinә 
dair tәqdimatlar hazırlayın.

III cüt – Böyük  dövlәtlәrin strateji maraqlarını vә bu dövlәtlәr tәrәfindәn Azәrbay-
canın tanınması ilә bağlı AXC-nin mövqeyini  dәyәrlәndirib tәqdimat hazırlayın.

IV cüt – AXC-nin de-fakto tanınması ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladığı 
materialları tәqdim edin.

V cüt – AXC–Osmanlı münasibәtlәrini tәhlil edib tәqdimat hazırlayın.
VI cüt – AXC-nin böyük dövlәtlәr tәrәfindәn tanınması üçün atdığı addımlar 

haqqında tәqdimat hazırlayın.
VII cüt – Paris sülh konfransında Azәrbaycanın iştirakına dair tәqdimat hazırlayın.
VIII cüt – AXC–Rusiya münasibәtlәrinә dair materiallar toplayıb tәqdim edin.
IX cüt – AXC-nin Qacarlar dövlәti ilә münasibәtini tәhlil edin.
X cüt – Gürcüstanla AXC-nin münasibәtlәrini tәhlil edib nәticәlәrini cәdvәl şәklindә 

tәqdim edin. 
Cütlәrlә iş zamanı inklüzivliyi nәzәrә almaq işin daha sәmәrәli tәşkilinә şәrait 

yaradacaqdır. 
Cütlәrin işi bitdikdәn sonra onun tәqdim edilmәsi reallaşdırılmalıdır. Vaxt bölgüsünü 

әvvәlcәdәn elan etmәniz zәruridir ki, şagirdlәr әlavә vaxt itkisinә yol vermәsinlәr. 
Cütlәrin qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı meyar әsasında aparılır. 

Cütlərdə 
işləyən 

şagirdlərin 
adı

Fəallıq 
səviyyəsi 
(zəif, orta, 
yüksək)

Əməkdaş-
lıqetmə

Qaydalara 
əməl 

olunması

Tapşırığın 
icrası 

zamanı 
müzakirə 

etmə

Ümumi rəyə 
gəlmə

Əhәdov 
Rәvan

Nuriyeva 
Nailә

Kollektiv iş: Kollektiv işin tәşkili üçün şagirdlәrә aşağıdakı sualları verin.
Gürcüstanla hәrbi әmәkdaşlıq hansı zәrurәtdәn yaranmışdı?
Sovet Rusiyasının AXC-yә münasibәtinin kәskin olması özünü nәdә göstәrirdi?
Nәyә görә böyük dövlәtlәrin AXC-ni tanıması vacib idi?
1918-ci ilin sonunda cümhuriyyәtin xarici siyasәtindәki әsas istiqamәtin dәyişmә-

sini necә qiymәtlәn dirirsiniz?
Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr AXC-nin xarici siyasәtinә dair 

xronoloji cәdvәllәr vә müxtәlif mәnbәlәr әsasında AXC-nin qonşu dövlәtlәrlә 
münasibәtlәrinә dair tәqdimatlar hazırlayırlar. Böyük dövlәtlәrin strateji maraqlarını 
vә bu dövlәtlәr tәrәfindәn Azәrbaycanın tanınması ilә bağlı AXC-nin mövqeyini  
dәyәrlәndirir, AXC-nin de-fakto tanınması ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladıqları 
materialları tәqdim edirlәr.
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Yaradıcı tətbiqetmə: Əgәr zamanınız olarsa, bu mәrhәlәdә şagirdlәrә AXC-nin 
xarici siyasәtinә dair esse yazdırın.

Ev tapşırığı: AXC-nin xarici siyasәtindәki uğurları buklet şәklindә hazırlayın. 
Qiymətləndirmə və refleksiya: Refleksiya zamanı tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә 

kö mәk edәcәk bir neçә sual vermәklә şagirdlәr fәrdi şәkildә qiymәtlәndirilir. 
Qiymətləndirmə meyarları: cәdvәlhazırlama, tәqdimathazırlama, dәyәrlәndirmә, 

tәqdimetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

AXC-nin xarici 
siyasәtinә dair 

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayarkәn 

sәhvlәrә yol verir.

AXC-nin xarici 
siyasәtinә dair  

xronoloji cәdvәllәr 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

AXC-nin xarici 
siyasәtinә dair 

xronoloji 
cәdvәllәri bәzi 

sәhvlәr etmәklә 
hazırlayır.

AXC-nin xarici 
siyasәtinә dair 

xronoloji 
cәdvәllәr hazırlayır.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında AXC-nin  
qonşu dövlәtlәrlә 
münasibәtlәrinә  
dair tәqdimatlar 
hazırlamaqda  
çәtinlik çәkir.

Müxtәlif mәnbәlәr  
әsasında AXC-nin  
qonşu dövlәtlәrlә 
münasibәtlәrinә  
dair tәqdimatlar 
hazırlayarkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında AXC-nin  
qonşu dövlәtlәrlә 
münasibәtlәrinә  
dair tәqdimatlar 

hazırlayır.

Müxtәlif mәnbәlәr 
әsasında AXC-nin  
qonşu dövlәtlәrlә 
münasibәtlәrinә  
dair asanlıqla 
tәqdimatlar 
hazırlayır.

Böyük dövlәtlәrin 
strateji maraqlarını 

vә bu dövlәtlәr 
tәrәfindәn Azәrbay-
canın tanınması ilә 

bağlı AXC-nin 
mövqeyini dәyәrlәn-

dirmәkdә çәtinlik 
çәkir.

Böyük dövlәtlәrin 
strateji maraqlarını 

vә bu dövlәtlәr 
tәrәfindәn Azәrbay-
canın  tanınması ilә 

bağlı AXC-nin 
mövqeyini dәyәrlәn-
dirәrkәn müәllimin 

kömәyindәn istifadә 
edir.

Böyük dövlәtlәrin 
strateji maraqlarını 

vә bu dövlәtlәr 
tәrәfindәn Azәrbay-
canın  tanınması ilә 

bağlı AXC-nin 
mövqeyini dәyәrlәn-

dirәrkәn bәzi 
faktlarda sәhvә 

yol verir.

Böyük dövlәtlәrin 
strateji maraqlarını 

vә bu dövlәtlәr 
tәrәfindәn Azәrbay-
canın  tanınması ilә 

bağlı AXC-nin 
mövqeyini 

dәyәrlәndirir.

AXC-nin de-fakto 
tanınması ilә bağlı  
müxtәlif mәnbәlәr-

dәn topladığı 
materialları tәqdim 
etmәkdә çәtinlik 

çәkir.

AXC-nin de-fakto 
tanınması ilә bağlı  
müxtәlif mәnbәlәr-

dәn topladığı 
materialları tәqdim 
edәrkәn müәllimin 

kömәyindәn istifadә 
edir.

AXC-nin de-fakto 
tanınması ilә bağlı  
müxtәlif mәnbәlәr-

dәn topladığı 
materialları sistemsiz 
şәkildә tәqdim edir.

AXC-nin de-fakto 
tanınması ilә bağlı  
müxtәlif mәnbәlәr-

dәn topladığı 
materialları tәqdim 

edir.
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Mövzu 28

Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq mübarizəsi

Alt standartlar:
3.1.1. Müstәmlәkә  rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda baş 

verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.
3.1.2. Xarici  dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini dәyәr-

lәndirir.
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, tәqdim 

edir.

Təlim məqsədləri:
1. Cәnubi Azәrbaycanda Milli hökumәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn sosial-iqtisadi 

islahatları  tәhlil  edir.
2. Sovet Rusiyasının strateji maraqları ilә bağlı Cәnubi Azәrbaycanın Milli hökumә-

tinin  mövqeyini  dәyәrlәndirir.
3. Ş.M.Xiyabaniyә dair materiallar toplayır, tәqdim edir.

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, fasilәli oxu, Venn diaqramı

Motivasiya: Motivasiya üçün görkәmli Azәrbaycan şairi Şәhriyarın “Azәrbaycan” 
şeirindәn bir hissәni lövhәdә nümayiş etdirib şagirdlәrә oxudaraq yeni mövzuya 
keçid  edә bilәrsiniz. 

İgidlərin İran üçün şəhid olub, əvəzində 
Dərd almısan, qəm almısan sən İrandan, Azərbaycan. 
Övladların nə vaxtadək tərki-vətən olacaqdır? 
Əl-ələ ver, üsyan elə, oyan, oyan, Azərbaycan! 
Bəsdir fəraq odlarından kül ələndi başımıza, 
Dur ayağa! Ya azad ol, ya tamam yan, Azərbaycan! 
Şəhriyarın ürəyi də səninkitək yaralıdır, 
Azadlıqdır mənə məlhəm, sənə dərman, Azərbaycan!

“Şeirә әsasәn Cәnubi Azәrbaycanın vәziyyәti haqqında nә deyә bilәrsiniz?” Bu 
sualın cavabı sizә yeni mövzuya maraq oyatmağa imkan yaradacaqdır. Motivasiya 
üçün nәzәrdә tutulmuş vaxt әrzindә şagirdlәrin fәrziyyәlәrini alın vә onların tәdqiqat 
işinә yönәlmәlәrinә imkan yaradın. Tәdqiqat işi üçün aşağıdakı sualı vermәk olar.

Tədqiqat sualı: Milli azadlıq mübarizәsinin Cәnubi Azәrbaycan tarixindәki rolu 
nәdәn ibarәt oldu?
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Şagirdlәri II blokla tanış etmәk üçün fasilәli oxu üsulundan istifadә edin. Fasilәli 
oxunun tәtbiqi zamanı fasilәlәr edib, aydın olmayan mәqamlara toxunub müzakirәlәr 
aparın. Bu zaman III bloka aid sual vә tapşırıqlar kömәyinizә çata bilәr. Fasilәli oxu 
bitdikdәn sonra şagirdlәri qruplara bölmәklә iş vәrәqlәrini paylayın. Onlara aşağıdakı 
tapşırıqları verә bilәrsiniz.

I qrup – Milli hökumәtin hәyata keçirdiyi sosial vә mәdәni islahatların sәbәbini  
izah edin.

II qrup – Ş.M.Xiyabani ilә Sәttәrxanın inqilabi fәaliyyәtini müqayisә edin.
III qrup – Sovet Rusiyasının Ş.M.Xiyabaniyә kömәk tәklifinin sәbәbi nә idi?
IV qrup – Hәrәkatda әhalinin bütün tәbәqәlәrinin iştirak etmәsi sәbәblәrini tәhlili edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq mәlumatın mübadilәsini hәyata keçirmәlidirlәr. Mәrhәlәnin davamı 
ola raq mәlumatın müzakirәsi reallaşdırılır. Bu zaman qrupların hazırladıqları cavab-
lar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr edilir. Meyar әsasında qruplar 
qiymәtlәndirilir.

Kollektiv iş: Ş.M.Xiyabani vә Sәttarxanı Venn diaqramında müqayisә edin.

Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr Cәnubi Azәrbaycanda Milli höku -
mәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn sosial-iqtisadi islahatları  tәhlil  edir, Sovet Rusiyasının 
strateji maraqları ilә bağlı Cәnubi Azәrbaycanın Milli hökumәtinin mövqeyini  dәyәrlәn-
dirirlәr. Bununla yanaşı, Ş.M.Xiyabaniyә dair materiallar toplayıb tәqdim edir lәr.  

Yaradıcı tətbiqetmə: Bu mәrhәlәdә yenә dә Venn diaqramından istifadә etmәklә 
AXC vә Cәnubi Azәrbaycanın Milli hökumәtlәrinin sosial-iqtisadi islahatlarını müqayisә 
edib mövzunu daha da möhkәmlәndirmәk vә ümumilәşdirmә aparmaq olar.

AXCCәnubi Azәrbaycan 
Milli hökumәti

Ev tapşırığı: Ş.M.Xiyabaniyә dair esse yazın.  
Qiymətləndirmə və refleksiya: Refleksiya zamanı tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә 

kömәk edәcәk bir neçә sual vermәklә şagirdlәr fәrdi qiymәtlәndirilir.
Qiymətləndirmə meyarları: tәhliletmә, dәyәrlәndirmә, tәqdimetmә

Ş.M.Xiyabani                                           Sәttarxan
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I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Cәnubi Azәrbay-
canda Milli hökumәt 
tәrәfindәn hәyata 
keçirilәn sosial- 

iqtisadi islahatları 
tәhlil edәrkәn 

sәhvlәrә yol verir.

Cәnubi Azәrbay-
canda Milli hökumәt 
tәrәfindәn hәyata 
keçirilәn sosial- 

iqtisadi islahatları  
tәhlil edәrkәn 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә edir.

Cәnubi Azәrbay-
canda Milli hökumәt 
tәrәfindәn hәyata 
keçirilәn sosial- 

iqtisadi islahatları  
tәhlil edir.

Cәnubi Azәrbay-
canda Milli hökumәt 
tәrәfindәn hәyata 
keçirilәn sosial- 

iqtisadi islahatları 
faktlarla tәhlil edir.

Sovet Rusiyasının 
strateji maraqları ilә 

bağlı Cәnubi 
Azәrbaycanın Milli 

hökumәtinin  mövqe-
yini  dәyәrlәndir-

mәkdә çәtinlik çәkir.

Sovet Rusiyasının 
strateji maraqları ilә 

bağlı Cәnubi 
Azәrbaycanın Milli 

hökumәtinin  mövqe-
yini  dәyәrlәndirәrkәn 
müәllimin kömәyin-

dәn istifadә edir.

Sovet Rusiyasının 
strateji maraqları ilә 

bağlı Cәnubi 
Azәrbaycanın Milli 

hökumәtinin  mövqe-
yini  dәyәrlәndirir.

Sovet Rusiyasının 
strateji maraqları ilә 

bağlı Cәnubi 
Azәrbaycanın Milli 

hökumәtinin mövqe-
yini faktlarla dәyәr-

lәndirir.

Ş.M.Xiyabaniyә dair 
materiallar  toplayır, 

lakin tәqdim etmәkdә 
çәtinlik çәkir.

Ş.M.Xiyabaniyә dair 
materiallar  toplayır, 
lakin tәqdim edәrkәn 
müәllimin kömәyin-

dәn istifadә edir.

Ş.M.Xiyabaniyә dair 
materiallar  toplayır 
vә cüzi sәhvlәrlә 

tәqdim edir.

Ş.M.Xiyabaniyә dair 
materiallar toplayır 

vә tәqdim edir.

V FƏSİL. AZƏRBAYCAN 1920–30-cu İLLƏRDƏ 

Mövzu 29

Sovet rejiminin qurulması

Alt standartlar:
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәn-

dirir.
1.3.1. Azәrbaycan әrazisindә yaşamış insanların hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri 

dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim məqsədləri: 
1. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin süqutunun sәbәblәrini zaman baxımından 

qiymәtlәndirir.
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2. Xalq Cümhuriyyәti devrildikdәn sonra Azәrbaycan әrazisindә yaşamış insanla-
rın hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.

3. Sovet hakimiyyәtinin Azәrbaycanda qurulması ilә әlaqәdar ölkәmizdә inzibati, 
sosial-iqtisadi hәyatda baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim forması: qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, İnsert, müzakirә

Motivasiya: Mövzunun tәdrisi zamanı müxtәlif sualların kömәyi ilә şagirdlәrin 
diqqәtini Azәrbaycanda baş vermiş proseslәrә, Rusiyanın maraqlarına vә onu 
narahat edәn mәqamlara, Azәrbaycanın siyasi hәyatına, elәcә dә ölkәdә baş vermiş 
gәrginliyә yönlәndirin. Motivasiya zamanı I blokdan istifadә etmәklә dövr haqqında 
müxtәlif suallar vermәklә şagirdlәrin diqqәtini problemin araşdırılmasına yönәltmәk 
olar. Hәmçinin açar sözlәrdәn istifadә etmәklә dә şagirdlәrә suallar verin. Cavab 
üçün şagirdlәrә bir neçә dәqiqә vaxt vermәyiniz daha düzgün olar. Şagirdlәrin 
cavablarının lövhәdә vә yaxud da flipçartda qeyd olunması daha mәqsәdәuyğundur. 
Cavablar alındıqdan sonra İNSERT üsulundan istifadә edәrәk II blokdakı mәtnlә 
şagirdlәri tanış edә bilәrsiniz. 

VI bloka aid şәkillәrin kömәyi ilә şagirdlәr dövrün şәxsiyyәtlәrini yaxından tanıya-
caq, V blokdan istifadә etmәklә xәritә vasitәsilә torpaqlarımızda baş vermiş 
hadisәlәrin yerini müәyyәn edәcәk, Sovet Rusiyası tәrәfindәn işğal olunmuş 
Azәrbaycan Cümhuriyyәtinin әrazisini tam şәkildә tәsәvvür edәcәklәr. IV blokda 
verilәn fotolarla yanaşı, şәxsiyyәtlәr haqqında mәlumatlar şagirdlәrdә bu barәdә tam 
tәsәvvürlәrin formalaşmasına yardım edәcәkdir.

Tədqiqat sualı: “Azәrbaycanda sovet hakimiyyәti necә quruldu?” sualı әtrafında 
şagirdlәri tәdqiqata cәlb etmәklә müәyyәn tapşırıqlar vermәk olar. VII blokdakı sual 
vә tapşırıqlardan da bu mәqsәdlә istifadә edә bilәrsiniz. Tәdqiqat sualı qoyulduqdan 
sonra şagirdlәri qruplara bölmәk lazımdır. Bölgü apararkәn daha çevik vә maraqlı 
vasitәlәrә әl atmaqla şagirdlәrdә tәdqiqata maraq oyada vә eyni zamanda vaxta 
qәnaәt etmiş olarsınız. Bu işdә rәngli stikerlәr kömәyinizә çata bilәr. Bunun üçün 
şagirdlәrә rәngli kartlardan birini seçmәk tәklif olunur. Bu mövzunun reallaşdırılması 
üçün daha yaxşı olardı ki, müxtәlif rәnglәrdәn, mәsәlәn, qırmızı, sarı, yaşıl, mavi, 
çәhrayı vә s. rәnglәrdәn istifadә edәsiniz. Qrupu 4 yerә bölmәklә onları mәtndә olan 
ifadәlәrlә adlandırmaq olar. Tәdqiqatın aparılması üçün C blokundakı tapşırıqlardan 
istifadә edin. Bu zaman aşağıdakı tapşırıqlar sizin üçün va sitә ola bilәr.

I qrup – Sovet Rusiyasının Cәnubi Qafqazla bağlı planlarını izah edin.
II qrup – Xalq Komissarları Sovetindәn üstün sәlahiyyәtә malik Azәrbaycan Neft 

Komitәsinin yaradılma sәbәbi nә idi? Fikirlәrinizi bildirin.
III qrup – Azәrbaycanda sovet hakimiyyәti qurulduğu zaman Nәriman Nәrimano-

vun fәaliyyәtini qiymәtlәndirin.
IV qrup – Azәrbaycan SSR-in millilәşdirmә siyasәtinin soyğunçu xarakter daşıdı-

ğını әsaslandırın. 
Hazırlanmış cavablar tәqdim olunduqdan sonra hәr bir qrupun işi müzakirә 

edilmәli vә qiymәtlәndirmәlәr aparılmalıdır. Nәticәlәrin çıxarılmasında şagirdlәrin 
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iştirakı vacibdir. VII blokdakı “Hazırda Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiya-
sında vicdan azad lığı necә ifadә edilmişdir? Araşdırın” ev tapşırığı kimi verilә bilәr. 
Yaxud da sinifdә real laşdırılmayan tapşırıqlardan birini şagirdlәrә ev tapşırığı kimi 
verin. Lakin bu tapşırıq yarım qalmış problemi hәll etmәk üçün deyil, şagirdlәrin bilik 
vә bacarıqlarının inkişafı üçün şәrait yaratmalıdır.

Formativ qiymәtlәndirmәnin reallaşdırılması, әslindә, bütün dәrs boyu aparılmalı-
dır. Qiymәtlәndirmә mәqsәdәuyğun meyar әsasında reallaşdırılmalıdır.

Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, tәhliletmә, әlaqәlәndirmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәtinin 

süqutunun 
sәbәblәrini zaman 

baxımından 
qiymәtlәndir-

mәkdә çәtinlik 
çәkir.

Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәtinin 

süqutunun 
sәbәblәrini zaman 

baxımından 
müәllimin kömәyi 
ilә qiymәtlәndirir.

Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәtinin 

süqutunun 
sәbәblәrini cüzi 
xronoloji sәhvlәr 
edәrәk zaman 
baxımından 

qiymәtlәndirir.

Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәtinin 

süqutunun 
sәbәblәrini zaman 
baxımından әtraflı 

qiymәtlәndirir.

Azәrbaycanda 
sovet hakimiyyәti-
nin qurulması ilә 

әlaqәdar 
ölkәmizdә inzibati, 

sosial-iqtisadi 
hәyatda baş 

verәn dәyişikliklәri 
tәhlil edir.

Azәrbaycanda 
sovet hakimiyyәti-
nin qurulması ilә 

әlaqәdar 
ölkәmizdә inzibati, 

sosial-iqtisadi 
hәyatda baş verәn 

dәyişikliklәri 
müәllimin kömәyi 

ilә tәhlil edir.

Azәrbaycanda 
sovet hakimiyyәti-
nin qurulması ilә 

әlaqәdar 
ölkәmizdә inzibati, 

sosial-iqtisadi 
hәyatda baş 

verәn dәyişikliklәri  
xronologiyada 
bәzi sәhvlәr 

etmәklә tәhlil edir.

Azәrbaycanda 
sovet hakimiyyәti-
nin qurulması ilә 

әlaqәdar 
ölkәmizdә inzibati, 

sosial-iqtisadi 
hәyatda baş 

verәn dәyişikliklәri 
faktlarla tәhlil edir.

Xalq Cümhuriyyәti 
devrildikdәn sonra 

Azәrbaycan 
әrazisindә 

yaşamış insanla-
rın hәyat tәrzin-
dәki dәyişikliklәri 
dövrün xüsusiy-

yәtlәri ilә 
әlaqәlәndirir.

Xalq Cümhuriy-
yәti devrildikdәn 
sonra Azәrbay-
can әrazisindә 

yaşamış insanla-
rın hәyat tәrzin-

dәki dәyişikliklәri 
müәllimin 

kömәyindәn 
istifadә edәrәk 
dövrün xüsusiy-

yәtlәri ilә 
әlaqәlәndirir.

Xalq Cümhuriy-
yәti devrildikdәn 

sonra Azәrbaycan 
әrazisindә 

yaşamış insanla-
rın hәyat tәrzin-
dәki dәyişikliklәri 

cüzi sәhvlәrlә 
dövrün xüsusiy-

yәtlәri ilә 
әlaqәlәndirir.

Xalq Cümhuriyyәti 
devrildikdәn sonra 

Azәrbaycan 
әrazisindә 

yaşamış insanla-
rın hәyat tәrzin-
dәki dәyişikliklәri 
dövrün xüsusiy-
yәtlәri ilә sәrbәst 

әlaqәlәndirir.
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Mövzu 30

Sovet rejiminə qarşı xalq hərəkatı

Alt standartlar: 
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji cәdvәl hazırlayır.
1.2.1. Eyni hadisәyә aid yazılı mәnbәlәrdәki fәrqli yanaşmaları müqayisә edir. 

Təlim məqsədləri: 
1. Sovet rejiminә qarşı olan xalq hәrәkatına dair xronoloji cәdvәl hazırlayır.
2. Sovet rejiminә qarşı xalq hәrәkatına aid yazılı mәnbәlәrdәki fәrqli yanaşmaları 

müqayisә edir. 

Təlim forması: fәrdi vә qruplarla iş
Təlim üsulu: fasilәli oxu, Venn diaqramı, suallar

Motivasiya: Motivasiya zamanı siz müxtәlif açar sözlәrdәn, yaxud da suallardan 
istifadә edә bilәrsiniz. Hәmçinin şagirdlәri I blokdakı materialla tanış edin. Onların 
diqqәtini “Azәrbaycan SSR-in yaradılması ilә әhalinin bütün tәbәqәlәrinin hәyatı 
dәyişdi. Yeni qu ruluş fәhlә vә kәndlilәrә “sәadәt” vәd edirdi” hissәsinә verilәn “Bәs 
digәr tәbәqәlәri nә gözlәyirdi? Cümhu riyyәtin liderlәrinin, ziyalılarının, milli kadrların 
aqibәti necә oldu? Xalqımız әdalәtsizliklәrә, qırmızı terrora qarşı necә mübarizә 
aparırdı?” suallarına cәlb edin. Şagirdlәrin bu haqda mәlumata malik olmadıqlarına 
baxmayaraq, onların fәrziyyәlәrini eşitmәyә çalışın. Fasilәli oxu üsulunu tәtbiq 
etmәklә II bloka aid olan hissә ilә, yәni mәtnlә tanış olan şagirdlәri müzakirәlәrә cәlb 
etmәk dәrsi daha da fәal edәr. Onlara әvvәllәr öyrәndiklәri faktlardan suallar verәrәk 
müqayisәlәr aparın. 1863-cü vә 1920-ci illәrdә baş vermiş Zaqatala üsyanlarını, 
onlar arasındakı oxşar vә fәrqli cәhәtlәri Venn diaqramının kömәyindәn istifadә 
etmәklә müqayisә edin. 

Üsyan haqqında olan mәlumatları şagirdlәrin müzakirәsinә verin. Onların fikir 
söylәmәlәrinә imkan yaradın. Sinfin sәviyyәsinә görә müxtәlif suallar vermәklә 
şagirdlәrin dәrsdә fәal iştirakını tәmin edin. Yaxud da siz Gәncә üsyanını Zaqatala 
üsyanı ilә müqayisә edә bilәrsiniz. Onların diqqәtini V blokdakı şәklә, elәcә dә 
mövzu ilә bağlı verilmiş Gәncә üsyanının planına cәlb edә bilәrsiniz. 

Bu, dövr haqqındakı tәsәvvürlәri daha da formalaşdırmağa yardımçı olacaqdır.

1863-cü il
üsyanı

1920-ci il
üsyanı
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Tədqiqat sualı: Sovet hakimiyyәtinә qarşı Azәrbaycanda baş vermiş çıxışlar 
tarixdә hansı izi qoydu?  

Bu tәdqiqatın aparılmasında mövzunun sonunda yerlәşdirilәn VII blokda verilmiş 
tapşırıqları qruplara vermәk olar. 

Bunun üçün sinfi 3 qrupa bölün:
I qrup – Sovet rejiminә qarşı üsyanların başvermә sәbәblәrini müәyyәn edin.
II qrup – Bolşeviklәrlә daşnakların әlbir olmasının sәbәbi nә idi? Fikirlәrinizi bildirin.
III qrup – Sovet rejiminә qarşı baş vermiş üsyanların mәğlubolma sәbәblәrini 

müәy yәn edin.
Tapşırığın icrası vә qrup liderlәrinin tәqdimatı bitdikdәn sonra müzakirә aparmaq 

daha mәqsәdәuyğundur.
Şagirdlәrә III blokdakı suallardan istifadә etmәklә fәrdi suallar verin. Onların fәrdi 

bacarıqlarının üzә çıxması üçün “Azәrbaycanda antisovet üsyanlara aid Venn 
diaqramı tәrtib edin” tapşırığını verә bilәrsiniz. 

IV blokda olan  әlavә mәlumatları şagirdlәrә oxutdurub onları müzakirәyә cәlb edin. 
Nәticәdә şagirdlәr mәqsәdәmüvafiq olaraq sovet rejiminә qarşı xalq hәrәkatına 

aid yazılı mәnbәlәrdәki fәrqli yanaşmaları müqayisә edir vә bununla bağlı xronoloji 
cәdvәllәr hazırlayırlar.

Araşdırma vә müzakirәlәrin nәticәsi olaraq şagirdlәrә onlara maraqlı gәlәn 
isti qamәtlәr barәdә ev tapşırığı vermәk olar. 

Mәsәlәn, “M.Ə. Rәsulzadә, Ə.Topçubaşov vә cümhuriyyәtin digәr liderlәrinin 
sonrakı taleyi haqqında mәlumat toplayın” tapşırığı vermәk olar. Tәbii ki, bu tapşırıq-
ları verәrkәn siz sinfinizin bilik vә bacarıq sәviyyәsini dә nәzәrә almalısınız.

Qiymətləndirmə mәqsәdәuyğun müәyyәnlәşdirilmiş meyar әsasında aparılır. 
Şagirdlәrә özünüqiymәtlәndirmә vәrәqi dә paylamaq olar.

Tapşırığı 
tam və 
düzgün 
yerinə 

yetirdim.

Dərsdə 
diqqətli 

idim.

Məntiqli 
yanaşmam 

var idi.

Sual- 
cavabda 

aktiv idim.

Əməkdaşlıq 
etdim.

Etiket 
qaydalarına 
riayət etdim.
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Qiymətləndirmə meyarları: cәdvәlhazırlama, müqayisәetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Sovet rejiminә qarşı 
baş vermiş xalq 
hәrәkatına dair 
xronoloji cәdvәl 
hazırlamaqda 
çәtinlik çәkir.

Sovet rejiminә qarşı 
xalq hәrәkatına dair 

xronoloji cәdvәli 
müәllimin kömәyi ilә 

hazırlayır.

Sovet rejiminә qarşı 
xalq hәrәkatına dair 

xronoloji cәdvәl 
hazırlayır, lakin bәzi 

sәhvlәr edir.  

Sovet rejiminә qarşı 
xalq hәrәkatına dair 

xronoloji cәdvәl 
hazırlayır.

Sovet rejiminә qarşı 
xalq hәrәkatına aid  
yazılı mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmaları 
müqayisә edәrkәn 
ciddi sәhvlәr edir.

Sovet rejiminә qarşı 
xalq hәrәkatına aid  
yazılı mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmaları 

müәllimin kömәyi ilә 
müqayisә edir.

Sovet rejiminә qarşı 
xalq hәrәkatına aid  
yazılı  mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmaları 

müqayisә edir, bәzi 
sәhvlәr edir. 

Sovet rejiminә qarşı 
xalq hәrәkatına aid  
yazılı mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmaları 

müqayisә edir.

Mövzu 31

Formal müstəqilliyin ləğvi

Alt standartlar:
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәndirir.
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda baş 
verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim məqsədləri:
1. Azәrbaycan SSR-in formal müstәqilliyinin lәğvini zaman baxımından qiymәtlәndirir.
2. Azәrbaycan SSR-in hәyatında baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim forması: cütlәrlә iş
Təlim üsulu: mühazirә, beyin hәmlәsi, Sokrat debatı

Motivasiya: I blokda verilmiş hissәni şagirdlәrә oxudun. “Sovet mәnbәlәrindә 
Azәrbaycan SSR-in yaradılması sosialist inqilabının nәticәsi kimi qiymәtlәndirilmişdir. 
Kәnar qüvvәlәrin zorakılğı ilә yaradılmış bir dövlәt müstәqil ola bilәrdimi? Bu müstәqil-
lik nә qәdәr davam etdi? Bu hissә şagirdlәr üçün motivasiya ola bilәr. Mәtni şagirdlәrә 
oxutdurduqdan sonra onlara yönlәndirici suallar vermәklә diqqәtlәrini problemin 
araşdırılması istiqamәtinә cәlb edin. Tarixdәn öyrәndiklәri bir çox hadisәlәri, Avropanın 
mәkrli siyasәtini, qonşu dövlәtlәrin torpaqlarımıza hücumu vә s. faktları şagirdlәrә 
özünüz mühazirә edә, yaxud da lazımi mәlumatı onların özlәrindәn sualların kömәyi 
ilә ala, I blokun sonunda yerlәşdirilәn sualları müzakirә üçün verә bilәrsiniz.
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Şagirdlәrin suallara cavab tapması üçün mәtnlә tanışlıqları zәruridir. Mәtnin 
mü әyyәn hissәsini oxuduqdan sonra onlara hәmin hissәlәri müzakirә etmәlәrini  
tapşırmaq olar. III bloka aid olan  sual vә tapşırıqları şagirdlәrә verәrәk onlardan cavab 
almağa çalışın. Şagirdlәrin söylәdiyi fikirlәri, tәkliflәri, yaxud da adları lövhәdә vә ya 
flipçartda qeyd edәrәk onun әhәmiyyәtliliyinin bütün sinif tәrәfindәn dәrk olunduğunu  
dәqiqlәşdirin. 

Mәtnin müzakirәsi zamanı şagirdlәrin diqqәtini “sovetlәşmә” siyasәtinә yönlәndirin. 
Onlarla bu anlayışın hansı mәqsәdlә istifadә olunmasını müzakirә edin. Bu siyasәtin 
nәticәlәrinin tәhlili vacibdir. 1922-ci il martın 12-dә Moskva nın göstәrişi ilә Azәrbaycan, 
Gürcüstan vә Ermәnistan arasında bağlanmış “Hәrbi-iqtisadi ittifaq” müqavilәsinin 
mәqsәdini şagirdlәrdәn soruşun. Lazım gәlәrsә, dәrslikdәn hәmin hissәni oxudub 
müzakirәsini tәşkil edin. Şagirdlәrin cavab vermәlәrinә şәrait yaradın. Mәtnin oxunuşu 
vә müzakirәsi zamanı VI bloka aid şәkil vә illüstrasiyaları diqqәtdәn kәnarda saxlama-
yın. Şagirdlәrdә dövr haqqında tam tәsәvvürlәrin formalaşması üçün bu vasitә 
öyrәnmә bacarığı әyani vәsaitlәrlә daha sәmәrәli alınan uşaqlar üçün daha yaxşı 
nәticә verә bilәr. 

Tədqiqat sualı: Azәrbaycan SSR-in formal azadlığının sonu necә baş verdi? 
Tәdqiqat sualına cavab tapmaq üçün şagirdlәri cütlәrdә işlәtmәk olar. III bloka aid 
sualları vә ya VII blokda öz әksini tapmış sual vә tapşırıqları cütlәrә verә, onların 
yazdıqları cavabları müzakirә edә, yaxud da siz Azәrbaycan SSR-in formal müstәqilli-
yinin lәğvinin nәticәlәrinә aid debat tәşkil edә bilәrsiniz.

I cüt – Azәrbaycan rәhbәrliyinin bolşevik-daşnak qrupundan ibarәt olması 
respublika әhalisinin çoxmillәtli olması ilә әlaqәdar idimi? Fikrinizi bildirin.

II cüt – Moskva müqavilәsinә aid sxem vә ya şaxәlәnmә qurun.
III cüt – ZSFSR-in yaradılması daha çox hansı respublikaların xeyrinә oldu? 

Fikrinizi bildirin.
IV cüt – Azәrbaycanın formal müstәqilliyinin lәğvindә neftin rolunu izah edin.
V cüt – SSRİ-ni imperiya adlandırmaq olarmı? Fikrinizi әsaslandırın.
VI cüt – Azәrbaycan neftinin dövlәtlәr arasındakı münasibәtlәrә tәsirini müәyyәn edin.
VII cüt – Sovet Rusiyasının Azәrbaycandakı siyasәti ilә çar Rusiyasının siyasәti 

arasındakı oxşarlığı müәyyәn edin.
VIII cüt – Cәnubi Qafqazda sovet respublikaları federasiyasının yaradılmasını şәrh 

edin.
Cütlәrә tapşırıq verәrkәn qiymәtlәndirmә aparmağı unutmayın. Aşağıdakı meyar-

ları nәzәrә alın.

Cütlərdə 
işləyən 

şagirdlərin 
adı

Fəallıq 
səviyyəsi 
(zəif, orta, 
yüksək)

Əməkdaş-
lıqetmə

Qaydalara 
əməl 

olunması

Tapşırığın 
icrası 

zamanı 
müzakirə 

etmə

Ümumi rəyə 
gəlmə

Araz

Aynur
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Şagirdlәrin sxem vә cәdvәl tәrtibetmә bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün onlara 
tapşırıqlar verin. Dövrә aid әlavә mәnbәlәr vә ya mәlumatları paylayıcı material kimi 
şagirdlәrә versәniz, işin sәmәrәli olması üçün imkanlar açmış olacaqsınız. Nәticәdә 
şagirdlәr mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәn-
dirmәklә yanaşı, müstәmlәkә rejiminin bir forması olan RSFSR-in yaradılmasını, 
Azәrbaycan SSR-in hәyatında baş verәn dәyişikliklәri  tәhlil edirlәr.

Ev tapşırığı: “Müasir Rusiya, Ukrayna, Belarusiya vә ZSFSR-ә daxil olan dövlәt-
lәr arasında münasibәtlәri müәyyәn edib tәqdimat hazırlayın” tapşırığını vermәk 
olar. 

 Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, tәhliletmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Azәrbaycan SSR-in 
formal müstәqilliyi-
nin lәğvini zaman 

baxımından 
qiymәtlәndirmәkdә 

çәtinlik çәkir.

Azәrbaycan SSR-in 
formal müstәqilliyi-
nin lәğvini zaman 

baxımından 
müәllimin kömәyi ilә 

qiymәtlәndirir.

Azәrbaycan SSR-in 
formal müstәqilliyi-

nin lәğvini bәzi 
sәhvlәrlә  zaman 

baxımından 
qiymәtlәndirir.

Azәrbaycan SSR-in 
formal müstәqilliyi-
nin lәğvini zaman 
baxımından geniş 

qiymәtlәndirir.

Azәrbaycan SSR-in 
hәyatında baş verәn 

dәyişikliklәri tәhlil 
etmәkdә çәtinlik 

çәkir.

Azәrbaycan SSR-in 
hәyatında baş verәn 

dәyişikliklәri 
müәllimin kömәyi ilә 

tәhlil edir.

Azәrbaycan SSR-in 
hәyatında baş verәn 

dәyişikliklәri tәhlil 
edir, bәzi faktlarda 

sәhv edir.

Azәrbaycan SSR-in 
hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri sәrbәst 

tәhlil edir.

Mövzu 32

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yeni qəsdlər

Alt standartlar:
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
2.1.2. Mühüm tarixi hadisә vә proseslәri kontur xәritәlәrdә tәsvir edir.

Təlim məqsədləri: 
1. Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә qarşı qәsdә aid xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
2. Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә qarşı qәsdi kontur xәritәdә tәsvir edir.

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: BİBÖ, qәrarlar ağacı



123

Motivasiya: Motivasiya zamanı I bloka aid olan hissәni şagirdlәrin diqqәtinә 
çatdıra bilәrsiniz. Yaxud da IV blokda verilmiş “Moskvanın rәhbәrliyi ilә hәyata 
keçirilәn әrazi-sәrhәd dәyişiklik lәrinin nәticәsi Azәrbaycan üçün fәlakәtli oldu. Şimali 
Azәrbayca nın әrazisi 97,3 min kv. km-dәn 86,6 min kv. km-ә endi. Azәrbaycan 
torpaqları hesabına Ermәnistanın әrazisi 10 min kv. km-dәn 29,8 min kv. km-ә, 
Gürcüstanın әrazisi isә 69,7 min kv. km-ә çatdırıldı” faktları şagirdlәrә söylәyib 
onlara suallar verә bilәrsiniz. 

Necә oldu ki, Şimali Azәrbaycanın әrazisi bu qәdәr azaldı?
Sizcә, әrazinin bu qәdәr azaldılmasında mәqsәd nә idi? 
Siz bu barәdә daha hansı malumatlara maliksiniz?
Bu kimi sualları şagirdlәrә ünvanlamaqla onlardan araşdırılacaq mövzu ilә bağlı 

fәrziyyәlәr ala bilәrsiniz. BİBÖ üsulu tәtbiq etdiyimiz üçün BİBÖ cәdvәlini lövhәdә vә 
ya flipçartda çәkә bilәrsiniz. 

Bilirəm İstəyirəm bilim Öyrəndim

Şagirdlәr öz fәrziyyәlәrini irәli sürdükdәn sonra tәdqiqatın aparılması üçün aşağı-
dakı tәdqiqat sualını vermәk olar. 

Tədqiqat sualı: Müstәqilliyimizә qәsdin nәticәsi nә oldu?
Tapşırıqdan öncә şagirdlәrlә xәritә üzrә iş aparılır. Onlara dәrslikdә verilmiş bu 

tapşırığı – “Azәrbaycanın әrazi vә sәrhәdlәrindәki dәyişikliyi çar Rusiyası dövründәki 
әrazi-inzibati islahatla müqayisә edin” verә bilәrsiniz.

Tәdqiqat sualına cavab axtarmaq üçün qruplara aşağıdakı tapşırıqlar verilir.
I qrup – SSRİ-nin Qafqaza olan maraqlarını çar Rusiyasının maraqları kimi dәyәr-

lәndirin.
II qrup – Sovet Rusiyasının Cәnubi Qafqaz siyasәtindә Azәrbaycan SSR-ә 

münasibәtini müәyyәn edin.
III qrup – Ermәnistanın sovetlәşmәsi ilә bağlı Azәrbaycan İnqilab Komitәsinin 

verdiyi bәyanatın Anti-Azәrbaycan xarakter daşıdığını әsaslandırın.
IV qrup – Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtinin yaradılması hansı fәlakәtlәrә yol 

açdı? Ehtimalla rınızı bildirin.
V qrup – Azәrbaycan Respublikası ilә Naxçıvanın birbaşa quru әlaqәsinin 

olmamasının sәbәblәrini tәhlil edin.
 Şagirdlәrә tapşırıqlar verәrkәn IV blokdakı materiallardan da istifadә edә bilәrsiniz. 
Qrup işlәrinin hazırlanıb yekunlaşmasından sonra mәlumatın mübadilәsi hәyata 

keçirilir. Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları hazırlayaraq tәqdim 
edirlәr. Müzakirә mәrhәlәsindә cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 
edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.
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Qruplar Məlumatdan 
düzgün istifadə

Vaxta 
qənaət

Tapşırıq vaxtında 
yerinə yetirilib. Əməkdaşlıq Ümumi 

nəticə

I
II

III

IV

V

Qrup işi bitdikdәn sonra kollektivә tapşırıq verilir. Bu zaman qәrarlar ağacı 
üsulundan istifadә edә bilәrsiniz. 

Kollektiv iş: Fikirlәrinizi әsaslandıraraq cәdvәli doldurun. Müsbәt vә mәnfi tәrәf-
lәrini qeyd etmәklә ümumi nәticәyә gәlin. Azәrbaycanın tәrkibindә Dağlıq Qarabağın 
muxtar vilayәt kimi qalmasının müsbәt vә mәnfi tәrәflәri hansılardır? Naxçıvan 
MSSR-in yaradılmasında müsbәt vә mәnfi tәrәflәr hansılardır?

Naxçıvan MSSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti

+  - +   -

Aşağıda göstәrilәn tapşırıqlardan istifadә etmәklә dә kollektiv işi reallaşdıra bilәr-
siniz:

Azәrbaycanın müstәqilliyinә zәrbә vuran proseslәrә aid xronoloji cәdvәl hazırla-
yın.

Naxçıvan MSSR vә Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtinin yerini kontur xәritәdә 
tәsvir edin. (Bu tapşırığın icrası üçün şagirdlәrә kontur xәritә tәqdim olunur.)

Nәticәdә şagirdlәr Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә qarşı qәsdә aid xronoloji 
cәdvәl hazırlayır, müasir dövrdә Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtinin, elәcә dә Naxçı-
van Muxtar Respublikasının yerini  kontur xәritәdә tәsvir edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə mәrhәlәsini reallaşdırdığınız zaman “Naxçıvan bölgәsinin 
Azәrbaycanın tәrkibindә qalmasında Türkiyәnin tarixi rolunu dәyәrlәndirin” tapşırı-
ğını verә bilәrsiniz.

Ev tapşırığı: “XX әsrin birinci rübündә itirilmiş Azәrbaycan torpaqlarına aid 
tәqdimat hazırlayın”.

Qiymətləndirmə və refleksiya: Tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә kömәk edәcәk bir 
neçә sual vermәklә refleksiya yerinә yetirilir. 

Məsələn: 
Biz nәticәyә necә gәlib çıxdıq? 
Qafqazda baş vermiş siyasi proseslәrin nәticәsindә hansı dәyişikliklәr baş verdi? 
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Azәrbaycan torpaqlarına qәsd nә ilә nәticәlәndi? 
Necә oldu ki, DQMV vә NMSSR yarandı? 
Şagirdlәri aşağıdakı sullara cavab almaqla qiymәtlәndirә bilәrsiniz.

Qiymətləndirmə meyarları: cәdvәlhazırlama, kontur xәritәdә tәsviretmә  

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Azәrbaycanın әrazi 
bütövlüyünә qarşı 
qәsdә aid xronoloji 
cәdvәllәr hazırla-

maqda çәtinlik çәkir.

Azәrbaycanın әrazi 
bütövlüyünә qarşı 
qәsdә aid xronoloji 
cәdvәllәri müәllimin 
kömәyi ilә hazırlayır.

Azәrbaycanın әrazi 
bütövlüyünә qarşı 
qәsdә aid xronoloji 

cәdvәllәri bәzi 
sәhvlәrlә hazırlayır.

Azәrbaycanın әrazi 
bütövlüyünә qarşı 
qәsdә aid xronoloji 
cәdvәllәr hazırlayır.

Azәrbaycanın әrazi 
bütövlüyünә qarşı 

qәsdi kontur 
xәritәdә tәsvir 

etmәkdә çәtinlik 
çәkir.

Azәrbaycanın әrazi 
bütövlüyünә qarşı 

qәsdi kontur 
xәritәdә müәllimin 
kömәyi ilә tәsvir 

edir.

Azәrbaycanın әrazi 
bütövlüyünә qarşı 

qәsdi kontur 
xәritәdә tәsvir 
edәrkәn bәzi 
sәhvlәr edir.

Azәrbaycanın әrazi 
bütövlüyünә qarşı 

qәsdi kontur 
xәritәdә tәsvir edir.

Mövzu 33

Azərbaycanda Sovet hökumətinin iqtisadi tədbirləri

Alt standartlar:
1.3.1. Azәrbaycan әrazisindә yaşamış insanların hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri 

dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.
2.1.1. Azәrbaycanın coğrafi mövqeyi vә tәbii amillәri ilә müxtәlif tәsәrrüfat 

sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin inkişafı arasında әlaqәlәri dәyәrlәndirir.
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim məqsədləri: 
1. İqtisadi tәdbirlәrin insanların hәyatında dәyişikliklәrә sәbәb olmasını dövrün 

xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.
2. İqtisadi tәdbirlәrin Azәrbaycanın coğrafi mövqeyi vә tәbii amillәri ilә müxtәlif 

tәsәrrüfat sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin inkişafı arasında әlaqәlәri dәyәrlәndi-
rir.

3. İqtisadi tәdbirlәr nәticәsindә Azәrbaycanın hәyatında baş verәn dәyişikliklәri  
tәhlil edir.
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Təlim forması: cütlәrlә vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, mühazirә

Motivasiya: Motivasiya zamanı siz I blokdakı suallardan istifadә etmәklә 
şagirdlәrdәn fәrziyyәlәr ala bilәrsiniz. Yaxud da IV bloka aid olan bu materialı – 
“V.İ.Lenin kәndlilәrdәn müәyyәn edil diyi qәdәr taxıl toplanmadığını gördükdә 
qәzәblәndi. 1920-ci ildә zorakılıqlara müqavimәt göstәrәn bölgәlәrdәki kәndlilәrә 
qorxunc cәza verildi: kәndlilәrin yalnız artıq taxılı deyil, eyni zamanda әl lәrindәki 
toxumluq taxıl da zorla alınacaqdı. Toxumların yığılması kәndlilәrin yeni mәhsul 
әldә edә bilmәyәcәklәri vә qıtlıq nәticәsindә ölәcәklәri mәnasına gәlirdi. Elә belә 
dә oldu. 1921–1922-ci illәrdә Rusi ya sәrhәdlәri daxilindә 29 milyon insan aclıq 
çәkdi. Onlardan 5 milyonu aclıq nәticәsindә hәyatını itirdi” slayd şәklindә şagird-
lәrә tәqdim edin. Sonra şagirdlәrә bu materialla bağlı suallar vermәklә fәrziyyәlә-
rin yaranmasına imkan yaradın. Şagirdlәr öz fәrziyyәlәrini irәli sürdükdәn sonra 
onlara tәdqiqat sualını verin. Tәd qiqat sualına keçmәzdәn öncә bu dövr haqqında 
mühazirә söylәyә bilәrsiniz. 

Tədqiqat sualı: Sovet hökumәtinin iqtisadi tәdbirlәrinin Azәrbaycan üçün 
әhәmiyyәti nәdәn ibarәt oldu?

Bu suala cavab axtarmaq üçün qruplarla iş aparılır. Onlara tapşırıqlar verilir.
I qrup – “Hәrbi kommunizm” siyasәtinin vә әrzaq sapalağının mahiyyәtini şәrh 

edin.
II qrup – Yeni İqtisadi Siyasәtin hәyata keçirilmәsini dәyәrlәndirin.
III qrup – Hökumәtin sәnayelәşdirmә tәdbirlәrini tәhlil edin.
IV qrup – Sovet hökumәtinin iqtisadi tәdbirlәrini dövrlә әlaqәlәndirin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar Faktların 
dəqiqliyi Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I
II

III

IV
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Qrup işlәri qiymәtlәndirildikdәn sonra şagirdlәr cütlәrә bölünür vә onlara işlәr 
tәqdim olunur. Bu zaman dәrslikdәki VII blokda olan sual vә tapşırıqlardan istifadә 
etmәklә yanaşı, özünüzün hazırladığınız sual vә tapşırıqlardan da istifadә edә 
bilәrsiniz. 

I cüt – Yeni İqtisadi Siyasәtin açdığı yeni imkanlara aid şaxәlәnmә qurun.
II cüt – Ölkә әhalisinin iqtisadi cәhәtdәn güclәnmәsi hökumәti niyә narahat 

edirdi? 
III cüt – Azәrbaycan SSR-dә sәnayenin daha çox inkişaf etdirilәn sahәlәrini 

müәyyәn edin.
IV cüt – Mәtnә әsasәn xronoloji cәdvәl qurun.
V cüt – Zor tәtbiq etmәklә yeni qaydalar qoymağı islahat hesab etmәk olarmı? 

Fikirlәrinizi bildirin.
VI cüt – Kollektivlәşdirmә siyasәtinin Azәrbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyanı 

tәhlil edin.
VII cüt – Qolçomaqlara qarşı mübarizәnin qәddarcasına hәyata keçirilmәsinin 

sәbәblәrini izah edin.
VIII cüt – İqtisadi islahatların Azәrbaycanın coğrafi mövqeyi, tәbii amillәri ilә 

müxtәlif tәsәrrüfat sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin inkişafı arasında әlaqәlәrini 
dәyәrlәndirin.

Cütlәrlә işlәr tәqdim edildikdәn sonra onlar müәyyәn edilmiş meyarlara әsasәn 
qiymәtlәndirilәrsә, daha düzgün olar. 

Nәticәdә şagirdlәr Sovet hökumәtinin yarandığı dövrdә Azәrbaycan әrazisindә  
yaşamış insanların hәyat tәrzindәki  dәyişikliklәri dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәn-
dirir, Sovet hökumәtinin idarәçiliyi dövründә Azәrbaycanın coğrafi mövqeyi vә tәbii 
amillәri ilә müxtәlif tәsәrrüfat sahәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin inkişafı arasında  
әlaqәlәri dәyәrlәndirir vә Azәrbaycan Sovet hökumәtinin iqtisadi hәyatında baş 
verәn dәyişikliklәri tәhlil edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: “Sovet hökumәtinin hәyata keçirdiyi iqtisadi islahatların 
mәq sәdi nә idi?” sualı ilә bağlı öz fikirlәrini söylәyirlәr.

Ev tapşırığı: Sovet hökumәtinin Azәrbaycanda keçirdiyi iqtisadi tәdbirlәrin 
insanların hәyat tәrzindә hansı dәyişikliklәrә sәbәb olmasını xarakterizә edәn 
tәqdimat hazırlayın.

Qiymətləndirmə və refleksiya: Dәrsin sonunda refleksiyanı hәyata keçirә bilәr-
siniz. Onun hәyata keçirilmәsindә mәqsәd tәlim fәaliyyәtini izlәmәkdir. Bu zaman  
şagirdlәrә tәdris olunmuş mövzu ilә bağlı bir neçә sual vermәk olar. 

Məsələn:
Biz nәticәyә necә gәlib çıxdıq? 
Baş vermiş üsyanların әsas iştirakçıları kimlәr idi? 
Kollektivlәşdirmәdә mәqsәd nә idi?
Nә üçün repressiyalar hәyata keçirilirdi? 
İnsanların öz yurdlarından sürgün olunmalarının sәbәblәri nә idi?

Sualların kömәyi ilә şagirdlәri fәrdi qiymәtlәndirә bilәrsiniz.
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I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

İqtisadi tәdbirlәrin 
insanların hәyatında 
dәyişiklilklәrә sәbәb 

olmasını dövrün 
xüsusiyyәtlәri  ilә 
әlaqәlәndirmәdә 
ciddi sәhvlәr edir. 

İqtisadi tәdbirlәrin 
insanların hәyatında 
dәyişikliklәrә sәbәb 

olmasını dövrün 
xüsusiyyәtlәrini 

müәllimin kömәyi ilә 
әlaqәlәndirir.

İqtisadi tәdbirlәrin 
insanların hәyatında 
dәyişikliklәrә sәbәb 

olmasını dövrün 
xüsusiyyәtlәri  ilә 

әlaqәlәndirir.

İqtisadi tәdbirlәrin 
insanların hәyatında 
dәyişikliklәrә sәbәb 

olmasını dövrün 
xüsusiyyәtlәri  ilә 

sәrbәst 
әlaqәlәndirir.

Tәsәrrüfat sahәlәri 
vә istehsal münasi-
bәtlәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 
dәyәrlәndirmәkdә 

çәtinlik çәkir.

Tәsәrrüfat sahәlәri 
vә istehsal münasi-
bәtlәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 
dәyәrlәndirәrkәn 
sullardan istifadә 

edir.

Tәsәrrüfat sahәlәri 
vә istehsal münasi-
bәtlәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 
dәyәrlәndirәrkәn 

fikrini düzgün ifadә 
etmir.

Tәsәrrüfat sahәlәri 
vә istehsal münasi-
bәtlәrinin  inkişafı  
arasında  әlaqәlәri 

dәyәrlәndirir.

İqtisadi tәdbirlәr 
nәticәsindә 

Azәrbaycanın 
hәyatında baş verәn 

dәyişikliklәri  tәhlil  
edәrkәn ciddi 
sәhvlәr edir.

İqtisadi tәdbirlәr 
nәticәsindә 

Azәrbaycanın 
hәyatında baş verәn 

dәyişikliklәri  tәhlil  
edәrkәn kömәkdәn 

istifadә edir.

İqtisadi tәdbirlәr 
nәticәsindә 

Azәrbaycanın 
hәyatında baş verәn 

dәyişikliklәri bәzi 
sәhvlәrlә tәhlil  edir.

İqtisadi tәdbirlәr 
nәticәsindә 

Azәrbaycanın 
hәyatında baş verәn 

dәyişikliklәri 
asanlıqla  tәhlil  edir.

Mövzu 34

Zorakı kollektivləşdirmə 

Alt standartlar:
1.2.1. Eyni  hadisәyә aid  yazılı  mәnbәlәrdәki fәrqli yanaşmaları müqayisә edir. 
1.3.1. Azәrbaycan әrazisindә  yaşamış  insanların  hәyat  tәrzindәki  dәyişikliklәri 

dövrün xüsusiyyәtlәri  ilә әlaqәlәndirir.

Təlim məqsədləri: 
1. Azәrbaycan SSR-dә zorakı kollektivlәşdirmәnin tәtbiqi ilә әlaqәdar mәnbәlәr-

dәki fәrqli yanaşmanı müqayisә edir.
2. Azәrbaycan SSR-in әhalisinin kolxoz vә sovxozlarda birlәşmәsini dövrün 

xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.

İş forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, fasilәli oxu

Qiymətləndirmə meyarları: әlaqәlәndirmә, dәyәrlәndirmә, tәhliletmә
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Motivasiya: Motivasiya zamanı dәrslikdәki gedәn I bloka aid hissәni şagirdlәr-
dәn birinә oxutdurun. Oradakı sualları vermәklә şagirdlәri motivasiya edә bilәrsiniz: 
Əsrlәr boyu torpaq problemi yaşayan kәndlilәrin hәyatı necә dәyişdi? Onların kollek-
tivlәşdirmә dövründәki hәyatı әvvәlkindәn üstün idimi? Varlı kәndlilәrin – qolçomaq-
ların aqibәti necә oldu? Yeni qayda-qanunlar әhalini razı saldımı? 

Motivasiya üçün “qolçomaq”, “kolxoz” sözlәrini lövhәdә yazıb şagirdlәrә müraciәt 
edin. “Bu sözlәrin mәnası nәdir? Bu haqda nә bilirsiniz?” vә s. suallar verә bilәrsiniz.

Şagirdlәr öz fәrziyyәlәrini irәli sürürlәr. 
Mövzunun tәdrisi üçün “1.2.1. Eyni hadisәyә aid yazılı mәnbәlәrdәki fәrqli yanaş-

maları müqayisә edir” standartını seçmiş olsanız, şagirdlәrin bu mövzu ilә öncәdәn 
tanışlığı daha çox sәmәrә verә bilәr. Yaxud da mütlәq sinfә müxtәlif mәnbәlәrdәn 
nümunәlәr gәtirin. Dәrsin gedişi 45 dәqiqә olduğu üçün şagirdlәrә mәnbәlәrlә 
işlәmәk şәraiti yaratmaq lazımdır. 

Tәdqiqat aparmaq üçün tәdqiqat sualı mütlәqdir. 
Tədqiqat sualı: Zorakı kollektivlәşmәnin nәticәlәri nә oldu?
Bu suala cavab axtarmaq üçün qruplarla iş aparılır. Onlara tapşırıqlar verilir. Qrup 

işi zamanı III vә VI blokda olan sual vә tapşırıqlardan da istifadә edә bilәrsiniz.
I qrup – Kollektivlәşdirmә xәttinin hәyata keçirilmәsini mәnbәlәrә әsasәn 

müqayisәli izah edin.
II qrup – 1937-ci ildә Azәrbaycan kәndindә kolxoz quruluşunun tam qәlәbә 

qazanmasının rәsmәn elan olunması sәbәblәrini tәhlil edin.
III qrup – Azәrbaycan SSR-dә baş vermiş üsyanlara aid mәnbәlәrdәki fәrqli 

mәlumatları müqayisә edin.
IV qrup – 1838-ci vә 1930-cu illәrdә baş vermiş Şәki üsyanlarını müqayisә edin.
Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları hazırlayaraq mәlumatın 

mübadilәsini hәyata keçirmәlidirlәr. 
Bu mәrhәlәnin davamı olaraq mәlumatın müzakirәsi reallaşdırılır. Bu zaman 

qrupların hazırladığı cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr edilir. 
Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Kollektiv iş: 1930-cu ildә Azәrbaycan SSR-dә baş vermiş üsyanları XIX әsrin 
30-cu illәrindә Şimali Azәrbaycandakı üsyanlarla müqayisә edin.

1930-cu il XIX əsrin 30-cu illəri

Oxşar Fərqli Oxşar Fərqli
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Nәticәdә şagirdlәr Azәrbaycan SSR-dә zorakı kollektivlәşdirmәnin tәtbiqi ilә 
әlaqәdar mәnbәlәrdәki fәrqli yanaşmanı müqayisә edir, Azәrbaycan SSR-in әhalisi-
nin kolxoz vә sovxozlarda birlәşmәsini dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə:  Çayoba faciәsini Xocalı faciәsi ilә müqayisә edin. 
Ev tapşırığı: 1930-cu ildә baş vermiş üsyanlar haqqında әtraflı mәlumatlar topla-

yıb cәdvәl hazırlayın.
Qiymətləndirmə və refleksiya: 
Refleksiya mәrhәlәsindә müәyyәn edilmiş suallar әsasında şagirdlәrin fәrdi 

qiy mәt lәn dirmәsini hәyata keçirә bilәrsiniz: 
• Kollektivlәşdirmәdә mәqsәd nә idi?
• Kolxozların yaradılmasının Sovet hökumәti üçün әhәmiyyәti nә idi? 
• Kәndlilәrә pasportların verilmәmәsinin Sovet hökumәtinә xeyri nәdәn ibarәt 

idi?
• Kollektivlәşdirmәnin nәticәlәri nә oldu? 
• Xalqın etiraz dalğasının qalxmasının tez bir zamanda susdurulmasına sәbәb 

nә idi?
• Sovet hökumәtinә qarşı mübarizә aparan qolçomaqların mәnbәlәrdә Sovet  

hökumәtinin düşmәni kimi verilmәsinin sәbәbi nә idi?

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Azәrbaycan SSR-dә 
zorakı kollektivlәş-
dirmәnin tәtbiqi ilә 

әlaqәdar mәnbәlәr-
dәki fәrqli yanaş-
manı müqayisә 

edәrkәn ciddi sәhvә 
yol verir.

Azәrbaycan SSR-dә 
zorakı kollektivlәş-
dirmәnin tәtbiqi ilә 

әlaqәdar mәnbәlәr-
dәki fәrqli yanaş-

manı suallar 
vasitәsilә müqayisә 

edir.

Azәrbaycan SSR-dә 
zorakı kollektivlәş-
dirmәnin tәtbiqi ilә 

әlaqәdar mәnbәlәr-
dәki fәrqli yanaş-

manı müqayisә edir.

Azәrbaycan SSR-dә 
zorakı kollektivlәş-
dirmәnin tәtbiqi ilә 

әlaqәdar mәnbәlәr-
dәki fәrqli yanaş-

manı әhatәli 
müqayisә edir.

Azәrbaycan SSR-in 
әhalisinin kolxoz vә 

sovxozlarda 
birlәşmәsini dövrün 
xüsusiyyәtlәri  ilә 
әlaqәlәndirmәkdә 

çәtinlik çәkir.

Azәrbaycan SSR-in 
әhalisinin kolxoz vә 

sovxozlarda 
birlәşmәsini suallar 
vasitәsilә dövrün 
xüsusiyyәtlәri  ilә 

әlaqәlәndirir.

Azәrbaycan SSR-in 
әhalisinin kolxoz vә 

sovxozlarda 
birlәşmәsini dövrün 
xüsusiyyәtlәri  ilә 

әlaqәlәndirir.

Azәrbaycan 
SSR-in әhalisinin 
kolxoz vә sovxoz-
larda birlәşmәsini 

dövrün xüsusiyyәt-
lәri ilә faktlarla  
әlaqәlәndirir.
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Mövzu 35

Totalitar rejimin qurulması. Kütləvi repressiyalar

Alt standartlar:
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.  
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, 

tәq dim edir.

Təlim məqsədləri: 
1. Totalitar rejim vә repressiyalara aid mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
2. Repressiya qurbanları olmuş mütәfәkkirlәrә aid materiallar toplayıb tәqdim edir.

İş forması: qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, fasilәli oxu

Əgәr bu mövzunun reallaşdırılması zamanı sizә tәqdim olunan standartları (1.2.2.; 
4.1.2.) seçsәniz, mövzu barәdә qabaqlayıcı tapşırığı şagirdlәrә vermәyiniz tövsiyә 
olunur. Çünki 45 dәqiqә әrzindә tәqdimatların reallaşdırılması vә ya materialların 
toplanıb tәqdim edilmәsi bacarığının formalaşdırılması bir qәdәr real olmaya bilәr. O 
baxımdan ki, şagirdlәr araşdırılacaq material barәdә öncәdәn mәlumatlanarsa, daha 
yaxşı olar. Seçdiyiniz strategiyadan asılı olaraq sizin motivasiyanız da müxtәlif ola 
bilәr.

Motivasiya: Motivasiyanı I blokdakı suallarla yanaşı, şәkillәrlә dә qurmaq 
mümkündür. Şәkillәri tәqdim etdikdәn sonra aşağıdakı sualları verә bilәrsiniz:

Şәkildәki şәxslәr kimlәrdir? 
Onları birlәşdirәn cәhәt  lәri söy-
lәyә bilәrsinizmi? Siz cә, onla-
rın talelәri nәdәn bu qәdәr ox-
şar idi? vә s. 

Əgәr sizin İKT imkanlarınız 
varsa, mövzuya aid videogörün-
tü vә ya slayd tәqdim etmәklә 

dә şagirdlәri fәallaşdıra bilәrsiniz. Mәsәlәn, Mikayıl Müşfiqә hәsr olunmuş sәnәdli film 
vә d. materiallar sizin kömәyinizә çata bilәr. Siz  Hüseyn Cavid parkında yerlәşәn 
Cavid abidәsini, Mikayıl Müşfiqin heykәlinin görüntülәrini tәqdim etmәklә dә motiva-
siyanı hәyata keçirә bilәrsiniz. 

Hüseyn Cavid vә Mikayıl Müşfiq yaradıcılığı ilә aşağı siniflәrdәn tanış olan şagird-
lәr bu şәxslәrin hәyatları barәdә dә mәlumatlı olduqlarından bu motivasiya onlar üçün 
çәtin olmayacaqdır. Lakin motivasiyanı elә qurmaq lazımdır ki, o, bir an içindә reallaş-
masın vә şagirdlәrin öz fәrziyyәlәrini irәli sürmәlәrinә imkanlar yaransın.
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Fasilәli oxu üsulundan istifadә etmәklә şagirdlәri yeni materialla, yәni II blokdakı 
mәtnlә tanış edin. Verilmiş mövzunun daxilindә tәqdim edilmiş sual vә tapşırıqları, 
yәni III bloka aid olan hissәni dә şagirdlәrә icra etdirmәyi unutmayın. Dәrslikdә hәr 
bir mövzunun daxilindә müәyyәn hisssәlәrdәn sonra verilmiş sual vә tapşırıqlar 
hәmin hissәlәrә aydınlıq gәtirmәk vә şagirdlәri bir növ yenidәn motivasiya etmәk 
üçündür. Hәmçinin IV blokda olan әlavә materiallar vә VI bloka aid olan şәkillәr 
şagirdlәrdә dövr haqqında tam tәsәvvür yaratmağa yardımçı olacaqdır.

Bu mövzunun tәdrisi zamanı tәdqiqat sualı aşağıdakı kimi ola bilәr.
Tədqiqat sualı: Azәrbaycanda totalitar rejimin qurulması vә kütlәvi repressiyala-

rın hәyata keçirilmәsinin tarixdәki izi nәdәn ibarәt oldu?
Bu suala cavab axtarmaq üçün qruplarla iş aparmaq mәqsәdilә onlara tapşırıqlar 

verilir.
I qrup – Mәnbәlәrә әsasәn repressiya qurbanlarına aid (müәllim sinfә müxtәlif 

mәnbәlәr gәtirә, yaxud da internetdәn istifadә edә bilәr) mәlumat toplayıb tәqdim 
edin.

II qrup – M.C.Bağırovun Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyini müzakirә edәn tәqdi-
mat hazırlayın.

III qrup – Bolşevik diktaturasının yaradılmasına dair tәqdimat hazırlayın.
IV qrup – Mәnbәlәrә әsasәn Cәnubi Azәrbaycanda soydaşlarımızın milli hüquq-

larının tapdalanmasına aid tәqdimat hazırlayın.
Yaxud da aşağıdakı digәr tapşırıqları qrup işi kimi verә bilәrsiniz.
I qrup – Hakimiyyәtin qeyri-azәrbaycanlılar tәrәfindәn idarә olunmasının 

nәticәlәrini izah edin.
II qrup – Sovet hökumәtinin xalq arasında qorxu yaratmasının mәqsәdlәrini 

müәyyәnlәşdirin.
III qrup – Əslindә, “xalq düşmәni” kimlәrә demәk olar? Bu barәdә fikirlәrinizi 

bildirin.
IV qrup – İranda Rza şah rejiminin xüsusiyyәtlәrini tәhlil edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr hazırladıqları 

iş vәrәqlәrini tәqdim edirlәr. 
Məlumatın müzakirəsi: Bu mәrhәlәdә isә cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә 

olunur vә әlavәlәr edilir. 
Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr totalitar rejim vә repressiyalar 

barәdә mәlumatlanmaqla yanaşı, mәnbәlәr әsasında bununla bağlı tәqdimatlar 
hazırlayır, elәcә dә repressiya qurbanları olmuş mütәfәkkirlәrә aid materiallar topla-
yıb tәqdim edirlәr.

Əgәr vaxtınız qalmış olarsa, yaradıcı tәtbiqetmә mәrhәlәsini reallaşdıra vә aşağı-
dakı tapşırıqları şagirdlәrә verә bilәrsiniz.

1. Cәdvәli doldurun.
H.Cavid M.Müşfiq Ə.Cavad
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2. Azәrbaycanda baş vermiş tarixi hadisәlәri sәciyyәlәndirәrәk  fikirlәrinizi cәdvәldә 
qeyd edin.

Cənubi Azərbaycan Şimali Azərbaycan

Ev tapşırığı: “Repressiya qurbanları” adlı hekayә yazın.
Qiymətləndirmə və refleksiya: Refleksiyanın hәyata keçirilmәsi ilә şagirdlәr fәrdi 

şәkildә qiymәtlәndirilir. Tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә kömәk edәcәk bir neçә sual 
vermәklә refleksiyanı reallaşdırmaq olar. 

Məsələn: 
Biz nәticәyә necә gәlib çıxdıq? 
Buna necә nail olduq? vә s. 
Qiymətləndirmə meyarları: tәqdimathazırlama, materialtoplama

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Mәnbәlәr әsasında 
totalitar rejim vә 

repressiyalara aid 
tәqdimatlar hazırla-
maqda çәtinlik çәkir.

Müәllimin kömәyi ilә 
mәnbәlәr әsasında  

totalitar rejim vә 
repressiyalara aid 

tәq  dimatlar hazırlayır.

Mәnbәlәr әsasında 
totalitar rejim vә 

repressiyalara aid 
sistemsiz tәqdimatlar 

hazırlayır.

Mәnbәlәr әsasında 
totalitar rejim vә 

repressiyalara aid 
tәqdimatlar 
hazırlayır.

Repressiya qurban-
ları olmuş mütәfәk-
kirlәrә aid material-
lar toplayıb tәqdim 
etmәkdә çәtinlik 

çәkir.

Repressiya qurban-
ları olmuş mütәfәk-

kirlәrә aid materiallar 
toplayıb tәqdim 

edәrkәn ciddi sәhvlәr 
edir.

Repressiya qurban-
ları olmuş mütәfәk-

kirlәrә aid materiallar 
toplayıb tәqdim edir, 

lakin kömәkdәn 
istifadә edir.

Repressiya 
qurbanları olmuş 
mütәfәkkirlәrә aid 

materiallar toplayıb 
tәqdim edir.

Mövzu 36

Mədəni quruculuq tədbirləri

Alt standartlar:
5.1.1. Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini şәrh edir.
5.1.3. Azәrbaycan xalqının mәdәni nailiyyәtlәrinә dair araşdırmalar aparır, nәticәlә-

rini tәqdim edir.

Təlim məqsədləri: 
1. Azәrbaycan SSR-dә mәdәni quruculuğun xarakterik әlamәtlәrini şәrh edir.
2. Azәrbaycan SSR-dә mәdәni quruculuğa aid araşdırmalar apararaq nәticә lә ri 

tәqdim edir.

İş forması: kollektiv vә cütlәrlә iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, Venn diaqramı
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Motivasiya zamanı lövhәdә “sivilizasiya” sözünü yazmağınız tövsiyә olunur. Bu 
sözün mәnasını şagirdlәrdәn soruşun. Sonra “sivilizasiya” sözünün “dövlәt” sözü ilә 
әlaqәsinin olub-olmamasını sual verin. Şagirdlәr suala cavab verdikdәn sonra 
mövzuya dair materiallar tәqdim edin.

Yaxud da Üzeyir Hacıbәylinin әsәrlәrindәn bir parça tәqdim edә bilәrsiniz. Əsas 
mәqsәd odur ki, şagirdlәrdә fәrziyyәlәr yaransın. Fәrziyyәlәr söylәnildikdәn sonra 
tәdqiqatın aparılması mәrhәlәsini reallaşdırmaq gәrәkdir. Bu zaman siz II bloka aid 
olan hissә ilә şagirdlәri tanış edә bilәrsiniz. III blokda әksini tapmış sual vә tapşırıq-
lara cavab tapmaq üçün şagirdlәri işә cәlb edin. IV bloka aid olan mәlumatlar dәrsin 
gedişini daha da maraqlı edә bilәr. Yuxarı sinif şagirdlәri daha çox faktlara vә 
mәnbәlәrә maraqlı olduqları üçün bu hissәlәri müzakirә etmәyi tövsiyә edirik. VI 
blokdan istifadә etmәklә әyaniliyi reallaşdırmaq zәruridir. VII blokdan istifadә 
etmәklә isә kollektivә vә ya cütlәrә tapşırıqlar verә bilәrsiniz.

Tədqiqat sualı: Azәrbaycan SSR-dә mәdәni quruculuğun әhәmiyyәti nәdәn 
ibarәt oldu?

Bu suala cavab axtarmaq üçün qruplarla iş aparılır. Onlara tapşırıqlar verilir. Bu 
zaman şagirdlәrә paylama materialı verilәrsә, işi daha da asanlaşdırmış olarsınız.

I cüt – Azәrbaycan SSR-dә tәhsil sisteminin xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edin.
II cüt –  “Başdan-başa savadsızlar ölkәsi” adlandırılan Azәrbaycanda elmin hansı 

sahәlәri inkişaf edirdi? İzah edin.
III cüt – Milli-mәnәvi dәyәrlәrimizin mәhv edilmәsinin sәbәblәrini tәhlil edin.
IV cüt – Azәrbaycan SSR-dә islahatların әdәbiyyatın inkişafına tәsirini nәdә 

görürsünüz? Şәrh edin.
V cüt – Azәrbaycan qadınlarının çadralarını atmasının müsbәt vә mәnfi tәrәflә-

rini izah edin.
VI cüt – Azәrbaycan qadınlarının maariflәnmәsinin әhәmiyyәtini şәrh edin.
VII cüt – İncәsәnәt vә memarlıqda baş vermiş dәyişikliklәri tәqdim edin.
VIII cüt – Azәrbaycan SSR-dә mәdәni islahatların hәyata keçirilmәsinin elmin 

inkişafına tәsirini әsaslandırın.
IX cüt – Yeni sovet tәhsilinin yaradılmasının әhәmiyyәtini faktlarla şәrh edin.
X cüt – Azәrbaycan mәdәniyyәtinin özünәmәxsus xüsusiyyәtlәrinin qorunub 

saxlanılmasını sübut edin.
XI cüt – Azәrbaycan SSR-dә mәdәni quruculuğun xarakterik xüsusiyyәtini 

nümunәlәrlә izah edin.
Cütlәrә verilәn vaxt bitdikdәn sonra mәlumatın mübadilәsi reallaşdırılır. Bunun 

ardınca mәlumatın müzakirәsi hәyata keçirilir. Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә 
olunur vә әlavәlәr edilir. Meyar әsasında cütlәr qiymәtlәndirilir.

Kollektiv iş: Çar Rusiyası ilә SSRİ-nin tәhsil siyasәtini Venn diaqramına әsasәn 
müqayisә edin. 

Nəticə və ümumiləşdirmə: Bu mәrhәlәdә şagirdlәr standartdan çıxarılmış 
mәqsәdә müvafiq olaraq Azәrbaycan SSR-dә mәdәni quruculuğun xarakterik 
әlamәtlәrini şәrh vә Azәrbaycan SSR-dә mәdәni quruculuğa aid araşdırmalar apara-
raq nәticәlәri tәqdim edirlәr. Nәticәdә onlar totalitar rejimin tәtbiqinә baxmayaraq, 
ölkәmizdә elm vә incәsәnәtin inkişafı, dünyaya sәs salacaq dahilәrin yetişmәsi, 
mәşhur әsәrlәrin yazılması vә s. barәdә mәlumatlanırlar.
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Yaradıcı tətbiqetmə:  “Çadrasız Azәrbaycan qadınları” haqqında esse yazın.
Ev tapşırığı: Üzeyir Hacıbәylinin hәyat vә yaradıcılığı haqqında mәlumat toplayın.
Qiymətləndirmə və refleksiya: Müxtәlif sualların kömәyi ilә bu mәrhәlәni reallaş-

dırmaq olar.
Qiymətləndirmə meyarları: şәrhetmә, izahetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Azәrbaycan SSR-dә 
mәdәni quruculuğun 
xarakterik әlamәtlә-
rini sualların kömәyi 

ilә şәrh edir.

Azәrbaycan SSR-dә 
mәdәni quruculuğun 

xarakterik әlamәtlәrini 
şәrh edir, lakin fakt - 
larda sәhvә yol verir.

Azәrbaycan 
SSR-dә mәdәni 

quruculuğun 
xarakterik әlamәt-

lәrini şәrh edir.

Azәrbaycan SSR-dә 
mәdәni quruculuğun 
xarakterik әlamәtlә-
rini әtraflı şәrh edir.

Kömәkdәn istifadә 
etmәklә Azәrbaycan 

SSR-dә mәdәni 
quruculuğa aid araş- 

dırmalar apa- 
 ra raq nәticәlәri 

tәqdim edir.

Azәrbaycan SSR-dә 
mәdәni quruculuğa 

aid araşdırmalar 
apararaq nәticәlәri 

sistemsiz  tәqdim edir.

Azәrbaycan 
SSR-dә mәdәni 
quruculuğa aid 
araşdırmalar 

apararaq nәticәlәri 
tәqdim edir.

Azәrbaycan SSR-dә 
mәdәni quruculuğa 

aid araşdırmalar 
apararaq nәticәlәri 
әtraflı vә sistemli 

tәqdim edir.

VI FƏSİL. AZƏRBAYCAN İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ 
VƏ SONRAKI DÖVRDƏ

Mövzu 37

Azərbaycan SSR İkinci Dünya müharibəsi illərində

Alt standartlar:
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәn-

dirir.
1.2.1. Eyni hadisәyә aid yazılı mәnbәlәrdәki fәrqli yanaşmaları müqayisә edir. 
3.1.2. Xarici dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini 

dәyәrlәndirir.

Təlim məqsədləri: 
1. İkinci Dünya müharibәsi illәrindә Azәrbaycan SSR-in iştirakını zaman 

baxımından qiymәtlәndirir.
2. Azәrbaycanın İkinci Dünya müharibәsindәki iştirakına aid olan mәnbәlәrdәki 

fәrqli yanaşmanı müqayisә edir.
3. Almaniya vә digәr ölkәlәrin maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini dәyәr-

lәndirir.
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Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, İnsert

Motivasiya: Motivasiya zamanı I blokda verilmiş motivasiyayönümlü hissәdәn 
istifadә edә bilәrsiniz: “Dünyanın yenidәn bölüşdürülmәsi uğrunda 1939–1945-ci 
illәrdә İkinci Dünya mühari bәsi baş verdi. Bu müharibәdә Azәrbaycanın yenә dә 
böyük dövlәtlәrin planlarında olduğunu bilirsinizmi? Cәbhәyә nә qәdәr azәrbaycanlı 
göndәrildi? Onlar hansı şücaәt lәr göstәrdilәr? Armed Mişeli, Mixaylonu tanıyırsı-
nızmı? “Edelveys” planı ilә almanlar hansı әrazilәri hәdәf almışdılar? Müharibә 
Azәrbaycan iqtisadiyyatına necә tәsir göstәrdi?”

Yaxud da şәkillәrdәn istifadә edәrәk motivasiya yaradın.
Gördüyünüz bu şәkil vә xәritәlәr sizә nә deyir? Siz bunlara baxanda nә düşündünüz?
Şagirdlәr öz fәrziyyәlәrini irәli sürdükdәn sonra İnsert üsulundan istifadә etmәk olar. 
Mövzunun tәdrisi üçün İnsert üsulunun tәtbiqi әn sәmәrәli üsullardan hesab 

olunur. Bu üsulun tәtbiqindә mәqsәd şagirdlәrin inkişafına yol açmaq, onlarda 
müәyyәn bilik vә bacarıqlar formalaşdırmaqdır.

Tədqiqat sualı: İkinci Dünya müharibәsindә Azәrbaycan SSR-in fәaliyyәti nәdәn 
ibarәt oldu?

Bu suala cavab axtarmaq üçün qruplarla iş aparılır. Onlara tapşırıqlar verilir. 
Dәrslikdә verilmiş vә ya özünüzün hazırladığınız tapşırıqlardan ibarәt qrup işlәri verә 
bilәrsiniz. Aşağıda verilәn qrup işlәri buna misal ola bilәr.

I qrup – Azәrbaycanlıların döyüşlәrdә iştirakını dәyәrlәndirin.
II qrup – Neft vә neft mәhsullarının müharibәdә әhәmiyyәti nәdәn ibarәt idi? 

Fikrinizi bildirin.
III qrup – Almaniyanın Azәrbaycanla bağlı planlarını şәrh edin.
IV qrup – Azәrbaycanlı hәrbçilәrin İkinci Dünya müharibәsindә faşizm üzәrindә 

qәlәbәdәki rolunu müzakirә edin.
V qrup – Partizan hәrәkatında iştirak edәn azәrbaycanlıların fәaliyyәtini tәhlil edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.
Kollektiv iş: Bu zamanı aşağıdakı tapşırıqların icrasını reallaşdıra bilәrsiniz:
Müxtәlif mәnbәlәrin mәlumatlarını müqayisә edәrәk İkinci Dünya müharibәsindә 

Azәrbaycana dәyәn ziyanı müәyyәn edin.
İkinci Dünya müharibәsindә Azәrbaycan xalqının qәhrәmanlığını dövr ba xımından 

qiymәtlәndirin.
Yaxud da “IV bloka aid mәlumatı başqa mәnbәyә әsasәn müqayisә edin” tapşı-

rığı ola bilәr. 
Nəticə və ümumiləşdirmə: 
Nәticәdә şagirdlәr İkinci Dünya müharibәsi illәrindә Azәrbaycan SSR-in iştirakını 

zaman baxımından qiymәtlәndirir, Azәrbaycanın bu müharibәdә iştirakına aid mәn - 
bәlәrdәki fәrqli yanaşmanı müqayisә edir, Almaniyanın maraqlarını, elәcә dә digәr 
ölkәlәrin maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini dәyәrlәndirirlәr.
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Yaradıcı tətbiqetmə:  Azәrbaycan diviziyalarına aid esse yazın.
Ev tapşırığı: Azәrbaycan xalqının faşizm üzәrindә qәlәbәyә verdiyi töhfәlәr 

haq qında mәlumat toplayın.
Qiymətləndirmə və refleksiya: Şagirdlәri fәrdi şәkildә qiymәtlәndirmәk üçün 

tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә kömәk edәcәk bir neçә sual verә bilәrsiniz.
Məsələn: 
Biz nәticәyә necә gәlib çıxdıq? 
Bütün bu hadisәlәrin baş vermәsinә sәbәb nә idi? vә s.   
Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, müqayisәetmә, dәyәrlәndirmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

İkinci Dünya 
müharibәsi illәrindә 
Azәrbaycan SSR-in 

iştirakını zaman 
baxımından 

qiymәtlәndirmәkdә 
çәtinlik çәkir.

İkinci Dünya 
müharibәsi illәrindә 
Azәrbaycan SSR-in 
iştirakını müәllimin 
kömәyi ilә zaman 

baxımından 
qiymәtlәndirir.

İkinci Dünya 
müharibәsi illәrindә 
Azәrbaycan SSR-in 

iştirakını zaman 
baxımından bәzi 

sәhvlәrlә qiymәtlәn-
dirir.

İkinci Dünya 
müharibәsi illәrindә 
Azәrbaycan SSR-in 

iştirakını zaman 
baxımından 

asanlıqla qiymәtlәn-
dirir.

Azәrbaycanın İkinci 
Dünya müharibәsin-

dәki iştirakına aid 
olan mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmanı 

müqayisә etmәkdә 
çәtinlik çәkir.

Azәrbaycanın İkinci 
Dünya müharibәsin-

dәki iştirakına aid 
olan mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmanı 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә etmәklә 

müqayisә edir.

Azәrbaycanın İkinci 
Dünya müharibәsin-

dәki iştirakına aid 
olan mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmanı 

cüzi sәhvlәrlә 
müqayisә edir.

Azәrbaycanın İkinci 
Dünya müharibәsin-

dәki iştirakına aid 
olan mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmanı 

asanlıqla müqayisә 
edir.

Almaniya vә digәr 
ölkәlәrin maraqları 
ilә bağlı Azәrbayca-

nın mövqeyini 
dәyәrlәndirmәkdә 

çәtinlik çәkir.

Almaniya vә digәr 
ölkәlәrin maraqları 
ilә bağlı Azәrbayca-

nın mövqeyini 
müәllimin kömәyi ilә 

dәyәrlәndirir.

Almaniya vә digәr 
ölkәlәrin maraqları 
ilә bağlı Azәrbayca-
nın mövqeyini dә   - 
yәrlәndirir, lakin ta- 
rixlәrdә sәhvlәr edir.

Almaniya vә digәr 
ölkәlәrin maraqları 
ilә bağlı Azәrbayca-

nın mövqeyini 
dәyәrlәndirir.

Mövzu 38 

Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq mübarizəsi

Alt standartlar:
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri  tәhlil  edir.
4.1.1. Dövlәtçiliyin möhkәmlәndirilmәsindә vә inkişafında tarixi şәxsiyyәtlәrin 

(Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadә, Nәriman Nәrimanov, Heydәr Əliyev, İlham Əliyev  
vә b.) rolunu dәyәrlәndirir.
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Təlim məqsədləri:
1. Cәnubi Azәrbaycanda baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.
2. Cәnubi Azәrbaycanın tarixindә S.C.Pişәvәrinin rolunu dәyәrlәndirir.

Təlim forması:  kollektiv  vә cütlәrlә iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, müzakirә

Motivasiya: Motivasiyanın reallaşdırılması üçün müxtәlif vasitәlәrdәn istifadә 
edә bilәrsiniz. Bu vasitәlәrdәn biri dünyanın siyasi xәritәsi ola bilәr. Şagirdlәrin 
diqqәtini Avrasiya materikinә cәlb edin. Onlardan xәritәdә gördüklәri dövlәtlәrdәn 
hansılarının bizә әrazi baxımından daha yaxın olduğunu soruşun. Tәbii ki, şagirdlәr 
bizim ölkә ilә hәmsәrhәd olan dövlәtlәrin adlarını sadalayacaqlar. Növbәti istiqamәt-
verici sual isә “Dövlәtimizlә hәmsәrhәd ölkәlәrdәn hansı din baxımından bizә yaxın-
dır?” ola bilәr. Şagirdlәrin cavablarında mütlәq İran vә Türkiyә olacaqdır. Siz onlara 
Araz çayı sәrhәd olmaqla ikiyә bölünmüş Cәnubi Azәrbaycanın İkinci Dünya mühari-
bәsi әrәfәsindәki vәziyyәtini diqqәtә çәkmәk üçün dövrün siyasi mәnzәrәsinin  
açılmasına istiqamәt verәn suallardan istifadә edә bilәrsiniz. Bu zaman I blokda olan 
suallar sizin üçün vasitә ola bilәr. Motivasiyanın yaradılmasına digәr bir isti qamәt 
şәkillәrdәn istifadә ola bilәr. Mәsәlәn, İran şahı Rza şahın, Seyid Cәfәr Pişәvәrinin 
vә b. şәkillәrini şagirdlәrә tәqdim edә bilәrsiniz.

Yaxud da II bloka aid bu hissәni – “Hәmin ilin iyununda Tәbriz Universiteti fәaliy-
yәtә başladı. 1946-cı ildә Cәnubi Azәrbaycanda Milli Mәclisin qәbul etdiyi qanunlar:  
Aqrar qanun – dövlәt mülkiyyәtindә olan torpaqlar vә Azәrbaycandan qaçmış mülkә-
darların torpaqları kәndlilәr arasında bölüşdürüldü;  “Əmәk haqqında” Qanun – 
fabrik vә zavodlar üzәrindә fәhlә nәzarәti tәtbiq edildi;  “Dil haqqında” Qanun – 
Azәrbaycan-türk dili bütün Cәnubi Azәrbaycanda rәsmi dövlәt dili elan olundu”. “Bu 
islahatlar nә zaman hәyata keçirildi? Bu addımların atılmasının tәşәbbüskarı kim 
idi?” suallarını vermәklә dә motivasiya qura bilәrsiniz. 

Motivasiyanın hansı yollarla reallaşdırılmasından asılı olmayaraq әsas odur ki, 
şagirdlәrdә fәrziyyәlәr yaransın, elәcә dә motivasiya uzun vaxt aparmasın. Düşün-
dürücü vә 4-5 dәqiqәyә baş tutacaq olarsa, daha sәmәrәli olar.  Motivasiya reallaş-
dırıldıqdan sonra tәdqiqat sualının qoyulması zәruridir.

Tədqiqat sualı: Cәnubi Azәrbaycanda milli azadlıq mübarizәsinin nәticәsi nәdәn 
ibarәt oldu?

Tәdqiqat sualına cavab tapmaq mәqsәdilә cütlәrlә iş forması seçdiyimiz üçün 
tapşırıqlar cütlәrә verilir. Onlara tapşırıqlar verilәrkәn dәrslikdәn vә ya paylama 
materiallarından istifadә etmәyiniz zәruridir. Çünki dәrs sinifdә reallaşır, şagirdlәr 
qoyulan problemlә yaxından tanış olmaq mәcburiyyәtindәdirlәr. Əgәr mәktәbinizin 
İKT imkanları varsa, şagirdlәr internet axtarış sistemindәn dә istifadә edә bilәrlәr. Bu 
zaman siz onlara istiqamәt vermәk üçün konkret internet ünvanları söylәsәniz, daha 
yaxşı olar. 
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I cüt – Milli azadlıq mübarizәsinin mәğlubiyyәtinin sәbәblәrini izah edin.
II cüt – Xiyabani hәrәkatı ilә Pişәvәri hәrәkatının oxşar vә fәrqli cәhәtlәrini 

müәyyәnlәşdirib nәticәlәri şәrh edin.
III cüt – Cәnubi Azәrbaycanda baş vermiş proseslәrin xronoloji cәdvәlini tәrtib 

edin.
IV cüt – Cәnubi Azәrbaycanda müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi 

hәyatda baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edin.
V cüt – Milli demokratik hәrәkatın İran üçün nәticәlәrini müәyyәn edin.
VI cüt – Milli Mәclisin Cәnubi Azәrbaycan xalqı üçün verdiyi qәrarları dәyәrlәndirin.
VII cüt – S.C.Pişәvәrinin azadlıq hәrәkatında oynadığı rolu dәyәrlәndirin.
VIII cüt – İkinci Dünya müharibәsi illәrindә Cәnubi Azәrbaycanın hәyatında baş 

vermiş proseslәrin oxşar vә fәrqli cәhәtlәrini özündә әks etdirәn sxem-cәdvәl tәrtib 
edin.

IX cüt – SSRİ-nin ikiüzlü siyasәtini tәhlil edin.
X cüt – Milli demokratik hәrәkatın birinci vә ikinci mәrhәlәsini müqayisә edin.
XI cüt – Milli azadlıq hәrәkatını dәyәrlәndirib nәticәlәr çıxarın.
XII cüt – Cәnubi Azәrbaycanın hegemon dövlәtlәr üçün strateji region olduğunu 

әsaslandırın.
Cütlәrin işlәri verilәrkәn inklüzivliyi nәzәrә almaq işin daha sәmәrәli tәşkilinә 

şәrait yaradacaqdır. 
Cütlәrin işi bitdikdәn sonra onun tәqdim edilmәsi reallaşdırılmalıdır. Vaxt bölgü-

sünü әvvәlcәdәn elan etmәyiniz zәruridir ki, şagirdlәr әlavә vaxt itkisinә yol vermә-
sinlәr. Cütlәrin qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı meyar әsasında aparılır. 

Cütlərdə 
işləyən 

şagirdlərin 
adı

Fəallıq 
səviyyəsi 
(zəif, orta, 
yüksək)

Əməkdaş-
lıqetmə

Qaydalara 
əməl 

olunması

Tapşırığın 
icrası 

zamanı 
müzakirə 

etmə

Ümumi rəyə 
gəlmə

Banu 

Hüseyn

Kollektiv iş: “Cәnubi Azәrbaycanda S.C.Pişәvәrinin başçılığı ilә milli azadlıq 
hәrәkatı xalqın öz tәmәl hüquqlarını, milli varlığını, dilini, mәdәniyyәtini qorumaq vә 
inkişaf etdirmәk uğrunda mübarizәsinin parlaq sәhifәsidir” fikrini müzakirәyә qoyun. 
Bunun üçün müzakirә suallarından istifadә mütlәqdir. 

Tәqdimetmә vә müzakirәdәn sonra nәticә vә ümumilәşdirmә aparılmalıdır.
Nәticәdә şagirdlәr Cәnubi Azәrbaycanda baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir, 

Cәnubi Azәrbaycanın tarixindә S.C.Pişәvәrinin rolunu dәyәrlәndirir, azadlıq hәrәka-
tının lideri kimi onun әsaslı rolu olduğunu qiymәtlәndirirlәr. 
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Yaradıcı tətbiqetmə: “İkinci Dünya müharibәsi illәrindә Cәnubi Azәrbaycan” adlı 
sxem tәrtib edin.

Ev tapşırığı: S.C.Pişәvәriyә aid tәqdimat hazırlayın.
Qiymətləndirmə və refleksiya: Refleksiya zamanı tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә 

kömәk edәcәk bir neçә sual vermәklә şagirdlәr fәrdi şәkildә qiymәtlәndirilirlәr.  
Qiymətləndirmə meyarları: tәhliletmә, dәyәrlәndirmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Cәnubi Azәrbay-
canda baş verәn 
dәyişikliklәri  tәhlil  
etmәkdә çәtinlik 

çәkir. 

Cәnubi Azәrbay-
canda baş verәn 

dәyişikliklәri  
müәllimin kömәyi ilә 

tәhlil  edir.

Cәnubi Azәrbay-
canda baş verәn 
dәyişikliklәri  tәhlil  
edir, lakin nitqindә 
qüsurlara yol verir.

Cәnubi Azәrbay-
canda baş verәn 

dәyişikliklәri sәrbәst 
tәhlil  edir.

Cәnubi Azәrbayca-
nın tarixindә 

S.C.Pişәvәrinin 
rolunu dәyәrlәndir-

mәkdә çәtinlik çәkir.

Cәnubi Azәrbayca-
nın tarixindә 

S.C.Pişәvәrinin 
rolunu dәyәrlәn-

dirәrkәn bәzi 
sәhvlәrә yol verir.

Cәnubi Azәrbayca-
nın tarixindә 

S.C.Pişәvәrinin 
rolunu dәyәrlәndirir.

Cәnubi Azәrbayca-
nın tarixindә 

S.C.Pişәvәrinin 
rolunu әsaslı şәkildә  

dәyәrlәndirir.

Mövzu 39
 

Azərbaycan SSR müharibədən sonrakı onillikdə

Alt standartlar:
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәndirir.
1.3.1. Azәrbaycan әrazisindә yaşamış insanların hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri 

dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.

Təlim məqsədləri: 
1. Azәrbaycan SSR-dә müharibәdәn sonrakı onillikdә baş vermiş hadisә, proses 

vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәndirir.
2. Azәrbaycan SSR-dә müharibәdәn sonrakı onillikdә insanların hәyat tәrzindәki  

dәyişikliklәri dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: mühazirә, Venn diaqramı
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Motivasiya: Dәrslikdә verilmiş I bloka aid bu hissәni – “SSRİ İkinci Dünya 
müharibәsindәn qәlәbә ilә çıxdı. Azәrbaycan xalqı da bu mühari bәnin әsas qәhrә-
manı kimi tarixә düşdü. Müharibәnin bütün ağırlığını çәkәn Azәrbay can SSR-i 
müharibәdәn sonra hansı hadisәlәr gözlәyirdi? Sovet totalitar rejimi xalqımı za qarşı 
daha hansı zorakılıq tәdbirlәri hәyata keçirdi?” – şagirdlәrә söylәyәrәk onların 
fәrziyyәlәrini almaqla motivasiyanı yaratmaq mümkün variantlardan biridir. Başqa 
bir variant isә slayd hazırlamaqla hәmin әrazilәrin xәritәlәrini, әhalisinin hәyat 
tәrzini göstәrmәklә müxtәlif yönlәndirici suallardan istifadә edәrәk motivasiya yarat-
maqdır.  Əsas odur ki, qoyacağınız motivasiya sizin sinfin xüsusiyyәtlәrinә uyğun 
gәlsin. Onların bilik vә bacarıqlarına siz daha yaxından bәlәd olduğunuz üçün daha 
sәmәrәli motivasiya qurmaq imkanına malik ola bilәrsiniz. 

 Şagirdlәr öz fәrziyyәlәrini irәli sürdükdәn sonra mühazirә üsulundan istifadә 
edin. Bu üsulun seçilmәsi tövsiyә olunduğu üçün siz 6-7 dәqiqәlik mühazirә edә 
bilәrsiniz. Mühazirәniz araşdırılacaq problemlә bağlı mәsәlәlәrә toxunmaqla, 
dövrün siyasi proseslәrini diqqәtә çatdırmaqla nәticәlәnә bilәr. Mühazirә bitdikdәn 
sonra şagirdlәri tәdqiqat sualına cavab tapmaları üçün qruplarda işә cәlb edin. 

Tədqiqat sualı:  Azәrbaycan SSR-dә müharibәdәn sonrakı onillikdә vәziyyәt 
necә oldu?

Bәzәn tәdqiqat sualı ilә qrupa verilәcәk sualı qarışdırırlar. Tәdqiqat sualı ümumi 
bir sual olur, bu suala cavab tapmaq üçün isә müxtәlif tapşırıqların hәllinә ehtiyac 
yaranır. Qrupa qoyulan sualların tapşırığa çevrilmәsi zәruridir. Yәni şagird verilmiş 
suala әsasәn tapşırığı icra etmәlidir. Əslindә, mәqsәdimiz şagirdlәrdә müәyyәn 
bilik vә bacarıqların formalaşdırılmasına şәrait yaratmaqdır. 

Tәdqiqatı aparmaq üçün qrup işinin reallaşdırılması tövsiyә olunur. Qrupların 
bölgüsünü müxtәlif vasitәlәrdәn istifadә etmәklә apara vә bunun üçün rәngli kağız, 
müxtәlif şәxsiyyәtlәrin şәkillәri vә ya rәqәmlәrdәn istifadә edә bilәrsiniz. 

I  qrup – Tariximizin tәhrif edilmәsindә mәqsәd nә idi? Fikrinizi әsaslandırın.
II qrup – Ermәnistanın Dağlıq Qarabağla bağlı iddia qaldırmasını müasir dövr 

Qarabağ problemi ilә әlaqәlәndirib şәrh edin.
III qrup – Azәrbaycanın iqtisadi inkişafı üçün görülәn tәdbirlәri qiymәtlәndirin.
IV  qrup – Azәrbaycan SSR-dә müharibәdәn sonrakı onillikdә baş vermiş 

hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımdan qiymәtlәndirin. 
V qrup – Azәrbaycan SSR-dә müharibәdәn sonrakı onillikdә insanların hәyat  

tәrzindәki dәyişikliklәri dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirin.
Məlumatın mübadiləsi: Bu mәrhәlәdә şagirdlәr müәyyәn edilmiş zaman 

әrzindә, yәni sizin tapşırığa ayırdığınız vaxt әrzindә onlara verilmiş iş vәrәqlәrindә 
cavabları hazırlayaraq tәqdim edirlәr.

Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 
edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.
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Qruplar
Məlumatdan 

düzgün 
istifadə

Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I
II
III
IV
V

Kollektiv iş: III bloka aid olan “SSRİ hökumәtinin Azәrbaycandakı iqtisadi siyasә-
tini çar Rusiyasının müstәmlәkәçi iqtisadi siyasәti ilә müqayisә edin” tapşırığının 
Venn diaqramında icrasını kollektivә hәvalә edin.

Nәticәdә şagirdlәr Azәrbaycan SSR-dә müharibәdәn sonrakı onillikdә baş 
vermiş hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәndirir, Azәrbaycan 
SSR-dә müharibәdәn sonrakı onillikdә insanların hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri 
dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə zamanı VII blokda verilmiş “SSRİ-nin müharibәdәn sonra 
azәrbaycanlılara qarşı siyasәtinin xüsusiyyәlәrinә aid şaxәlәnmә qurun” tapşırığını 
verә bilәrsiniz.

Ev tapşırığı:  “Neft daşları” haqqında sәnәdli filmә baxıb onun әsasında hekayә yazın.
Qiymətləndirmə və refleksiya: Aşağıdakı suallar әsasında refleksiyanı reallaş-

dırmaq olar:
• Xaricdәn hәr hansı vәtәndaşın SSRİ-yә gәlişindә casusluq mәqsәdi axtaran 

hökumәt nәyә görә xaricdәki ermәnilәrә etibar edib onları Azәrbaycana 
kö çü rürdü?

• Tariximizin tәhrif edilmәsindә mәqsәd nә idi?
• Müharibәnin neft hasilatına mәnfi tәsiri nә ilә bağlı idi?
• İqtisadiyyatda hansı yeniliklәr oldu? 
• Müharibәdәn sonrakı onillikdә hansı hadisәlәr baş verdi?
Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, әlaqәlәndirmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Azәrbaycan SSR-dә 
müharibәdәn 

sonrakı onillikdә baş 
vermiş hadisә, 

proses vә tәzahür-
lәri zaman baxımın-
dan qiymәtlәndir-

mәkdә çәtinlik çәkir.

Azәrbaycan SSR-dә 
müharibәdәn 

sonrakı onillikdә baş 
vermiş hadisә, 

proses vә tәzahür-
lәri müәllimin 

kömәyi ilә zaman 
baxımından 

qiymәtlәndirir.

Azәrbaycan SSR-dә 
müharibәdәn 

sonrakı onillikdә baş 
vermiş hadisә, 

proses vә tәzahürlәri 
cüzi sәhvlәrlә zaman 

baxımından 
qiymәtlәndirir.

Azәrbaycan SSR-dә 
müharibәdәn 

sonrakı onillikdә baş 
vermiş hadisә, 

proses vә tәzahür-
lәri zaman baxımın-

dan sәrbәst 
qiymәtlәndirir.



143

Azәrbaycan SSR-dә 
müharibәdәn 

sonrakı onillikdә  
insanların  hәyat  

tәrzindәki  dәyişik-
liklәri dövrün 

xüsusiyyәtlәri  ilә 
әlaqәlәndirmәkdә 

çәtinlik çәkir.

Azәrbaycan SSR-dә 
müharibәdәn 

sonrakı onillikdә  
insanların  hәyat  

tәrzindәki  dәyişik-
liklәri müәllimin 

kömәyindәn istifadә 
etmәklә dövrün 
xüsusiyyәtlәri ilә 

әlaqәlәndirir.

Azәrbaycan SSR-dә 
müharibәdәn 

sonrakı onillikdә  
insanların hәyat  

tәrzindәki  dәyişik-
liklәri bәzi sәhvlәrlә 
dövrün xüsusiyyәt-
lәri ilә әlaqәlәndirir.

Azәrbaycan SSR-dә 
müharibәdәn 

sonrakı onillikdә  
insanların  hәyat  

tәrzindәki  dәyişik-
liklәri dövrün 

xüsusiyyәtlәri ilә 
әlaqәlәndirir.

Mövzu 40

Milli oyanış cəhdləri

Alt standartlar:
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır. 
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir. 
3.1.3. Azәrbaycan dövlәtlәri ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladığı materialları 

tәqdim edir.

Təlim məqsədləri: 
1. XX әsrin 50–60-cı illәrindә baş vermiş mühüm hadisәlәrin xronoloji cәdvәlini 

hazırlayır.
2. Müstәmlәkә rejimindә Azәrbaycanın sosial-iqtisadi vәziyyәtini tәhlil edir. 
3. Azәrbaycanlıların tarixi torpaqlarından deportasiya olunması haqqında topla-

dığı mәlumatı tәqdim edir.
Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, müzakirә

Motivasiya: Motivasiya zamanı I bloka aid olan suallardan istifadә edә, yaxud da 
siz dövrün mәşhur әsәrlәri olan Bәxtiyar Vahabzadәnin “Gülüstan”, Rәsul Rzanın 
“Qızılgül olmayaydı” poemalarından bir parça oxuyub vә ya sәslәndirib o dövrün 
siyasi mәnzәrәsini açmağa kömәk edәn sualları şagirdlәrә verә bilәrsiniz. Digәr bir 
motivasiya isә Neft daşları haqqında sәnәdli filmә baxmaqla hәyata keçirilә bilәr. 
Filmdәn müәyyәn hissә şagirdlәrә tәqdim olunur, baxılmış hissә müzakirә edilir, 
şagirdlәr öz fәrziyyәlәrini irәli sürürlәr. 

Siz motivasiyaları müxtәlif formada reallaşdıra bilәrsiniz. Əsas odur ki, sizin 
qoyduğunuz motivasiya uğurlu alınsın. 

Motivasiya baş tutduqdan sonra tәdqiqatın aparılması mәrhәlәsi üçün tәdqiqat 
sualını lövhәdә yazıb elan edin. 
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Bu mövzu üçün “3.1.3. Azәrbaycan dövlәtlәri ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn  
topladığı materialları tәqdim edir” standartı seçilmişdir. Bu standartı öz mәqsәdinizi 
reallaşdırmaq üçün seçmәk istәsәniz, şagirdlәrә qabaqlayıcı tapşırıq verib dövr 
haqqında material toplamalarını tapşıra bilәrsiniz. Yaxud da qabaqlayıcı tapşırıq 
vermәmisinizsә, o zaman standartı reallaşdırmaq üçün şagirdlәrә şәrait yaratmaq 
lazımdır. Sizin İKT-dәn istifadә imkanınız varsa, dәrsin tәdqiqat mәrhәlәsindә 
şagirdlәr bu imkandan istifadә etmәklә mәlumat toplayıb tәqdim edә bilәrlәr. Yox, 
mәktәbinizdә belә bir şәrait yoxdursa, o zaman siz şagirdlәr üçün müxtәlif kitablar, 
materiallar, ensiklopediya vә s. gәtirmәklә buna şәrait yaratmalısınız. Əsas odur ki, 
dәrsin gedişindә seçdiyiniz standarta uyğun mәqsәdinizә çatıb şagirdlәrdә bu 
bacarıqları formalaşdıra bilәsiniz.

Tədqiqat sualı: XX әsrin 50–60-cı illәrindә baş vermiş dәyişikliklәr nәdәn ibarәt 
oldu?

Bu suala cavab tapmaq üçün tapşırıqlar verilir. III vә VI blokda yerlәşәn sual vә 
tapşırıqlardan da istifadә edә bilәrsiniz.

I qrup – Şәxsiyyәtә pәrәstiş nәdir? Fikirlәrinizi bildirin. 
II qrup – SSRİ-nin müharibәdәn sonra azәrbaycanlılara qarşı milli siyasәtindә 

mülayimlәşmәnin әlamәtlәrini müәyyәn edin.
III qrup – Ermәnilәrin Dağlıq Qarabağa olan iddialarının boşa çıxmasının sәbәb-

lәrini izah edin.
IV qrup – İmam Mustafayev vә Vәli Axundovun hakimiyyәti dövrünü tәhlil edin.  
V qrup – Azәrbaycanlıların tarixi torpaqlarından deportasiya olmaları haqqında 

mәlumatı tәqdim edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazır l ayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar
Məlumatdan 

düzgün 
istifadə

Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV

V

Kollektiv iş: Bunun üçün aşağıdakı tapşırığı reallaşdırın. Bu işin tәşkilini 
müzakirә üsulu ilә reallaşdırmağınız tövsiyә olunur. Şagirdlәrә “XX әsrin 50 vә 60-cı 
illәrini müqayisә edәrәk tәhlil edin” tapşırığını verin.
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Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr müstәmlәkә rejimindә Azәrbay-
canın sosial-iqtisadi vәziyyәtini tәhlil edir, SSRİ-nin müharibәdәn sonra azәrbaycan-
lılara qarşı siyasәtinin xüsusiyyәtlәrinә aid şaxәlәnmә qururlar. Ermәnilәrin Dağlıq 
Qarabağa olan iddialarının boşa çıxması sәbәblәrini izah edәrәk XX әsrin 50–60-cı 
illәrindә baş vermiş mühüm hadisәlәrin xronoloji cәdvәlini hazırlayırlar. Azәrbaycan-
lıların tarixi torpaqlarından deportasiya olunması haqqında topladıqları mәlumatı 
tәqdim edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: XX әsrin 50–60-cı illәrindә baş vermiş hadisәlәrin xronoloji 
cәdvәlini hazırlayın.

Ev tapşırığı: Azәrbaycanlıların tarixi torpaqlarından deportasiya olunması 
haqqında mәlumata әsasәn buklet hazırlayın.

Qiymətləndirmə və refleksiya: Tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә kömәk edәcәk bir 
neçә sual vermәklә şagirdlәr fәrdi şәkildә qiymәtlәndirilirlәr. 

Məsələn: Sizcә, nәyә görә mәrkәzi hökumәt mәhz Bakı şәhәrini birbaşa 
Moskvaya tabe etmәyә can atırdı? Yadınıza salın: “Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanı 
nәyә görә qadağan edilmişdi? Əgәr siz Milli Azәrbaycan Qәrargahının üzvü olsaydı-
nız, daha hansı mәqsәdlәri qarşıya qoyardınız? Müharibәnin neft hasilatına mәnfi 
tәsiri nә ilә bağlı idi?

Qiymətləndirmə meyarları: tәhliletmә, cәdvәlhazırlama, mәlumattoplama

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

XX әsrin 50–60-cı 
illәrindә baş vermiş 
mühüm hadisәlәrin 
xronoloji cәdvәlini 

hazırlamağa 
cәhd edir.

XX әsrin 50–60-cı 
illәrindә baş vermiş 
mühüm hadisәlәrin 
xronoloji cәdvәlini 

müәllimin kömәyi ilә 
hazırlayır. 

XX әsrin 50–60-cı 
illәrindә baş vermiş 
mühüm hadisәlәrin 
xronoloji cәdvәlini 

bәzi sәhvlәrlә 
hazırlayır. 

XX әsrin 50–60-cı 
illәrindә baş vermiş 
mühüm hadisәlәrin 
xronoloji cәdvәlini 

hazırlayır. 

Müstәmlәkә 
rejimindә Azәrbay-
canın sosial-iqtisadi 

vәziyyәtini tәhlil 
etmәyә çalışır.

Müstәmlәkә 
rejimindә Azәrbay-
canın sosial-iqtisadi 
vәziyyәtini sualların 
kömәyi ilә tәhlil edir.

Müstәmlәkә 
rejimindә Azәrbay-
canın sosial-iqtisadi 
vәziyyәtini tәhlil edir.

Müstәmlәkә 
rejimindә Azәrbay-
canın sosial-iqtisadi 

vәziyyәtini әtraflı 
tәhlil edir.

Azәrbaycanlıların 
tarixi torpaqlarından 

deportasiya 
olunması haqqında 
topladığı mәlumatı 

tәqdim etmәyә 
cәhd edir.

Azәrbaycanlıların 
tarixi torpaqlarından 

deportasiya 
olunması haqqında 
topladığı mәlumatı 
tәqdim edir, lakin 
sәhvlәrә yol verir. 

Azәrbaycanlıların 
tarixi torpaqlarından 

deportasiya 
olunması haqqında 
topladığı mәlumatı 

tәqdim edir.

Azәrbaycanlıların 
tarixi torpaqlarından 

deportasiya 
olunması haqqında 
topladığı mәlumatı 

sistemli şәkildә 
tәqdim edir.
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Mövzu 41

1940–60-cı illərdə mədəniyyət sahəsində uğurlar

Alt standartlar:
1.3.1. Azәrbaycan әrazisindә yaşamış insanların hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri 

dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.
5.1.1. Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini şәrh edir.
5.1.3. Azәrbaycan xalqının mәdәni nailiyyәtlәrinә dair araşdırmalar aparır, nә ti-

cәlәrini tәqdim edir.

Təlim məqsədləri: 
1. Azәrbaycanda İkinci Dünya müharibәsi dövründә mәdәniyyәt sahәsindә 

yeniliklәri dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir.
2. Müharibәdәn sonrakı dövrdә maarif vә elmin inkişafını araşdıraraq nәticәlәri 

tәqdim edir. 
3. 40–60-cı illәrdә Azәrbaycan mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini şәrh edir.

Təlim forması:  kollektiv, fәrdi  vә qruplarla iş
Təlim üsulu:  BİBÖ

Motivasiya: Motivasiya zamanı “Ögey 
ana” filmindәn bir fraqmenti nümayiş 
etdirib o dövrdә xalqımızın hәyat tәrzini 
müzakirә edә bilәrsiniz. Yaxud da  I blok-
da verilmiş suallara müraciәt edә vә ya 
şәkillәrә aid müxtәlif suallar verәrәk 
motivasiya yaratmaq olar. 

Mәsәlәn, şәkildә gördüyünüz şәxs lәr 
kimdir? Onlar haqqında nә bilirsiniz? 
Bu şәxsiyyәtlәr hansı dövrdә yaşayıb 
yaratmışlar? Onların hansı nailiy yәtlәri 
vardır? vә s.

Şagirdlәr öz fәrziyyәlәrini irәli sürürlәr. 
BİBÖ üsulunu seçdikdә BİBÖ cәd vәli ön cәdәn lövhәdәn asılır. Şa  girdlәr dәr sin 

әvvәlindәn sonunadәk bu üsulun reallaşdırılmasında iştirak edәrәk cәdvәli doldururlar. 

Bilirəm İstəyirəm bilim Öyrəndim

Yusif Məmmədəliyev Şıxəli Qurbanov
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Tədqiqat sualı: Müharibә vә müharibәdәn sonrakı illәrdә xalqımızın hansı 
elmi-mәdәni uğurları oldu? 

Bu suala cavab axtarmaq üçün tapşırıqlar verilir.
I qrup – Müharibәdәn sonrakı dövrdә maarif vә elmin inkişafını şәrh edin.
II qrup – İkinci Dünya müharibәsi dövründә mәdәniyyәt sahәsindә baş verәn 

yeniliklәri nәdә görürsünüz? Araşdırma apararaq nәticәlәri tәqdim edin.
III qrup – Müharibә illәrindә elm vә mәdәniyyәt sahәsindә uğurları müәyyәnlәş-

dirib qeyd edin. 
IV qrup – İncәsәnәtdә әldә edilmiş uğurlara aid tәqdimat hazırlayın. 
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar
Məlumatdan 

düzgün 
istifadə

Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I
II
III
IV

Bu mövzunun tәdrisi zamanı kollektiv vә ya fәrdi iş dә hәyata keçirmәk olar. Bu 
zaman aşağıdakı tapşırıqların icrasını şagirdlәrә verә bilәrsiniz.

Kollektiv iş: Müharibәdәn sonrakı ilk illәrdә xalqımızın qabaqcıl elm vә mәdәniy-
yәt xadimlәrinin tәqib vә tәzyiqlәrә mәruz qalmasının sәbәbini araşdıraraq müzakirә 
edin. Azәrbaycan musiqisinin xarakterik әlamәtlәrini şәrh edin.

Fərdi iş: Müharibәdәn sonrakı dövrdә maarif vә elmin inkişafını araşdıraraq 
nәticәlәrini cәdvәl tәrtib etmәklә tәqdim edin. 

Tәdqiqat yerinә yetirilib şagirdlәr tәrәfindәn tәqdim olunduqdan sonra ümumilәş-
dirmә aparılaraq nәticәlәr әldә edilmәlidir.

Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr Azәrbaycanda İkinci Dünya 
müharibәsi dövründә mәdәniyyәt sahәsindә yeniliklәri dövrün xüsusiyyәtlәri ilә 
әlaqәlәndirir, müharibә illәrindә elm vә mәdәniyyәt sahәsindә uğurları müәyyәnlәş-
dirib qeyd edirlәr. Müharibәdәn sonrakı dövrdә maarif vә elmin inkişafı araşdırılaraq 
nәticәlәr tәqdim olunur. İncәsәnәtdә әldә olunmuş uğurlara aid tәqdimat hazırlayır, 
Azәrbaycan musiqisinin xarakterik әlamәtlәrini şәrh edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Müharibәdәn sonrakı illәrdә orta tәhsillә bağlı islahatları 
sxemlәşdirin. 

Ev tapşırığı: Qobustan qaya rәsmlәri vә Azıx mağarasının tәdqiqi haqqında 
mәlumat toplayın.
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Qiymətləndirmə və refleksiya: Bu mәrhәlәni reallaşdırmaq üçün, elәcә dә tәlim 
fәaliyyәtini izlәmәyә kömәk edәcәk bir neçә sual vermәklә şagirdlәr fәrdi şәkildә 
qiymәtlәndirilir. 

Məsələn: Sizcә, bütün dinlәri tәqib edәn bir hökumәti dini idarә yaratmağa vadar 
edәn nә idi? Hazırda “Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanına münasibәt necәdir? Azәrbay-
can tarixinin saxtalaşdırılmasında mәqsәd nә idi? Ədәbiyyat vә incәsәnәt sahәsindә 
uğurları nәdә görürsünüz?

Qiymətləndirmə meyarları: әlaqәlәndirmә, tәqdimetmә, şәrhetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Azәrbaycanda İkinci 
Dünya müharibәsi 
dövründә mәdәniy-

yәt sahәsindәki 
yeniliklәri dövrün 
xüsusiyyәtlәri ilә 

әlaqәlәndirmәkdә 
çәtinlik çәkir.

Azәrbaycanda İkinci 
Dünya müharibәsi 
dövründә mәdәniy-

yәt sahәsindәki 
yeniliklәri müәllimin 
kömәyi ilә dövrün 
xüsusiyyәtlәri ilә 

әlaqәlәndirir.

Azәrbaycanda İkinci 
Dünya müharibәsi 
dövründә mәdәniy-

yәt sahәsindәki 
yeniliklәri bәzi 

sәhvlәrlә dövrün 
xüsusiyyәtlәri ilә 

әlaqәlәndirir.

Azәrbaycanda İkinci 
Dünya müharibәsi 
dövründә mәdәniy-

yәt sahәsindәki 
yeniliklәri dövrün 
xüsusiyyәtlәri ilә 

әlaqәlәndirir.

Müharibәdәn sonrakı 
dövrdә maarif vә 
elmin inkişafını 

araşdıraraq nәticәlәri 
tәqdim etmәkdә 

çәtinlik çәkir.

Müharibәdәn sonrakı 
dövrdә maarif vә 
elmin inkişafını 

araşdıraraq nәticәlәri 
müәllimin kömәyi ilә 

tәqdim edir.

Müharibәdәn 
sonrakı dövrdә 
maarif vә elmin 

inkişafını araşdıra-
raq nәticәlәri 
tәqdim edir.

Müharibәdәn 
sonrakı dövrdә 
maarif vә elmin 

inkişafını araşdıra-
raq nәticәlәri 

sistemli tәqdim edir.

40–60-cı illәrdә 
Azәrbaycan 

mәdәniyyәtinin 
xarakterik әlamәtlә-
rini şәrh etmәkdә 

çәtinlik çәkir.

40–60-cı illәrdә 
Azәrbaycan 

mәdәniyyәtinin 
xarakterik әlamәtlә-
rini suallar vasitәsilә 

şәrh edir.

40–60-cı illәrdә 
Azәrbaycan 

mәdәniyyәtinin 
xarakterik әlamәtlә-

rini şәrh edir.

40–60-cı illәrdә 
Azәrbaycan 

mәdәniyyәtinin 
xarakterik әlamәtlә-
rini faktlara istinadla 

şәrh edir.

Mövzu 42

1970–80-ci illərdə sosial-iqtisadi yüksəliş

Alt standartlar:
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.
4.1.1. Dövlәtçiliyin möhkәmlәndirilmәsindә vә inkişafında tarixi şәxsiyyәtlәrin 

(Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadә, Nәriman Nәrimanov, Heydәr Əliyev, İlham Əliyev) 
rolunu dәyәrlәndirir.

4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, 
tәqdim edir.
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Təlim məqsədləri: 
1. 1970–80-ci illәrdә Azәrbaycanın sosial-iqtisadi hәyatında baş verәn dәyişiklik-
lәri tәhlil edir.
2. Dövlәtin möhkәmlәnmәsindә Heydәr Əliyevin rolunu dәyәrlәndirir. 
3. Heydәr Əliyevә dair material toplayaraq tәqdim edir.

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: karusel, tәqdimat

Motivasiya: Bu mövzunun motivasiyası üçün yetәrincә material vardır. I bloka 
aid hissә sizi qane etmir vә siz başqa motivasiyaya üstünlük verirsinizsә, bu sizin 
yaradıcı müәllim olmanızdan xәbәr verir. Bir neçә nümunәni sizә tövsiyә edirik. Bu 
mövzu üçün Ulu öndәr Heydәr Əliyevin 70-ci illәrә aid gördüyü işlәrin videolentini 
nümayiş etdirib suallarla şagirdlәrin fәrziyyәlәrini ala, yaxud da bu dövrü özündә 
әks etdirәn slayd hazırlaya bilәrsiniz. İKT imkanınız yoxdursa, şifahi olaraq şagird-
lәrdәn müasir Azәrbaycanın çiçәklәnmәsinin, inkişafının, siyasi arenada tanınması-
nın vә qurucusunun kim olduğunu soruşub 70-ci illәrlә әlaqәlәndirә bilәrsiniz. Daha 
bir sadә vasitә isә açar sözlәrdir.

“Kürdәn Bakıya su kәmәrinin vә Ağdam-Xankәndi dәmir yolunun çәkilişlәrinin 
başa çatdırılması, Bakı Mәişәt Kondisionerlәri Zavodunun tikilmәsi, Bakı-Yalama 
dәmir yolu xәtlәrinin elektriklәşdirilmәsi vә s. hansı dövrә tәsadüf edir?” vә s. 
suallardan istifadә etmәklә motivasiya yaradıb şagirdlәrdәn fәrziyyәlәr alın. Açar 
sözlәr üçün II bloka aid materialdan istifadә etmәk olar.

Bundan sonra siz bu dövrә aid hazırladığınız tәqdimatı şagirdlәrin nәzәrinә 
çatdırın ki, onlar tәqdimat vasitәsilә dövr haqqında mәlumat әldә etmәk imkanına 
malik ola bilsinlәr. Tәdqiqatın aparılması üçün III vә VI blokdakı sual vә tapşırıqlar-
dan da istifadә edә bilәrsiniz.

Tədqiqat sualı: Sovet imperiyasının tәrkibindә olan Azәrbaycan SSR-dә 
1970–1980-ci illәrin başlanğıcında hansı dәyişikliklәr baş verdi?

Bu suala cavab axtarmaq üçün qruplara tapşırıqlar verin:
I qrup – 1960-cı illәrdә Azәrbaycan SSR-in üzlәşdiyi problemlәri şәrh edin. 
II qrup – Bu dövrdә әhalinin hәyat tәrzindәki yeniliklәri müәyyәn edәrәk sistem-

lәşdirib tәhlil edin. 
III qrup – Ermәnilәrin Azәrbaycan torpaqlarına yeni iddialarını vә Heydәr Əliye-

vin gördüyü tәdbirlәri tәhlil edin. 
IV qrup – 1970–1980-ci illәrdә Azәrbaycanın sosial-iqtisadi hәyatında baş verәn 

dәyişikliklәri tәhlil edin.
V qrup – Dövlәtin möhkәmlәnmәsindә Heydәr Əliyevin rolunu dәyәrlәndirin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
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Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 
edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar
Məlumatdan 

düzgün 
istifadə

Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV

V

Kollektiv iş: Azәrbaycan dilinin dövlәt dili elan olunmasının әhәmiyyәti nә idi? 
Fikirlәrinizi bildirin. Bu tapşırığı reallaşdırarkәn karusel üsulunu hәyata keçirsәniz, 
hәm vaxta qәnaәt etmiş olarsınız, hәm dә dәrsdә fәallıq yaradarsınız.

Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr 1970–1980-ci illәrdә Azәrbayca-
nın sosial-iqtisadi hәyatında baş verәn dәyişikliklәri vә 1960-cı illәrdә Azәrbaycan 
SSR-in üzlәşdiyi problemlәri, ermәnilәrin Azәrbaycan torpaqlarına yeni iddialarını, 
Heydәr Əliyevin gördüyü tәdbirlәri, o dövrdә әhalinin hәyat tәrzindәki yeniliklәri 
müәyyәn edәrәk tәhlil edirlәr. XX әsrin әvvәllәrindә vә 70-ci illәrdә yaşayan 
azәrbaycanlı ailәsinin hәyat tәrzini müqayisә vә Azәrbaycan dilinin dövlәt dili elan 
olunmasının әhәmiyyәtini müzakirә edirlәr. Dövlәtin möhkәmlәndirilmәsindә 
Heydәr Əliyevin rolu dәyәrlәndirilir, Heydәr Əliyevә dair material toplanır vә tәqdim 
olunur.

Yaradıcı tətbiqetmə: “Azәrbaycanın iqtisadi yüksәlişi” adlı esse yazın.
Ev tapşırığı: Heydәr Əliyevin 1982-ci ildәn başlayan Moskva dövrünә aid 

mә lumat toplayın.
Qiymətləndirmə və refleksiya:
Refleksiya zamanı tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә kömәk edәcәk bir neçә sual 

ver mәk lә şagirdlәr fәrdi şәkildә qiymәtlәndirilir. 
Məsələn: 
Xalqımızın Ümummilli lideri Heydәr Əliyevin hәyatı haqqında nә bilirsiniz? 
Müasir dövrdә Azәrbaycan neftinin inkişafı haqqında nә bilirsiniz? 
1970-ci illәrdә sәnayenin inkişafında hansı yeniliklәr baş verdi? 
1969–1982-ci illәrdә hansı hadisәlәr baş vermişdir?
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Qiymətləndirmə meyarları: tәhliletmә, dәyәrlәndirmә, tәqdimetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

1970–80-ci illәrdә 
Azәrbaycanın 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil 

edәrkәn ciddi 
sәhvlәr edir.

Bәzi sәhvlәr edәrәk 
1970–80-ci illәrdә 

Azәrbaycanın  
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri 
tәhlil  edir.

1970–80-ci illәrdә  
Azәrbaycanın  
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri 
tәhlil  edir.

1970–80-ci illәrdә  
Azәrbaycanın  
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri faktlar 

göstәrmәklә 
tәhlil  edir.

Dövlәtin möhkәm-
lәnmәsindә Heydәr 

Əliyevin rolunu 
dәyәrlәndirәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

Dövlәtin möhkәm-
lәnmәsindә Heydәr 

Əliyevin rolunu 
dәyәrlәndirәrkәn 

illәrdә sәhvlәr edir. 

Dövlәtin möhkәm-
lәnmәsindә Heydәr 

Əliyevin rolunu 
dәyәrlәndirir. 

Dövlәtin möhkәm-
lәnmәsindә Heydәr 

Əliyevin rolunu 
mәnbә göstәrmәklә 

dәyәrlәndirir. 

Heydәr Əliyevә dair 
material toplayır, 
lakin sistemsiz 

tәqdim edir.

Heydәr Əliyevә dair 
material toplayaraq 
tәqdim edir, lakin 
xronoloji ardıcıllığı 

pozur.

Heydәr Əliyevә dair 
material toplayaraq 

tәqdim edir.

Heydәr Əliyevә dair 
material toplayaraq 

sistemli vә geniş 
şәkildә tәqdim edir.

Mövzu 43

Yenidənqurma siyasətinin iflası 

Alt standartlar:
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır.
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir. 

Təlim məqsədi: 
1. XX әsrin 1980-ci illәrindә Azәrbaycanın inzibati, sosial-iqtisadi hәyatında baş 

verәn dәyişikliklәri tәhlil  edir. 80-ci illәrә  dair xronoloji cәdvәl hazırlayır.

Təlim forması:  kollektiv  vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, suallar, şaxәlәndirmә

 Motivasiya: Bu mövzunun motivasiyası zamanı xәritәdәn istifadә edә bilәrsiniz. 
Azәrbaycan xәritәsini şagirdlәrә tәqdim edin. Şagirdlәr bu xәritәdә itirilmiş torpaqla-
rımızı göstәrmәklә әrazilәrimizin adlarını söylәyә bilәrlәr. Bundan sonra siz onlara 
Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin başlanğıc nöqtәsinin nә zaman baş vermәsini, 
ermәnilәrin Dağlıq Qarabağa olan iddialarına Sovet Rusiyasının nә üçün dәstәk 
olması vә s. fәrziyyәlәr yaradacaq suallar verә bilәrsiniz.
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Şagirdlәr öz fәrziyyәlәrini irәli sürdükdәn sonra onlara tәdqiqat sualını elan edin. 
Bu dәrsdәn öncәki dәrsin ev tapşırığı “Heydәr Əliyevin fәaliyyәtinin 1982-ci ildәn 
başlayan Moskva dövrünә aid mәlumat toplayın” olduğu üçün, demәk olar ki, şagird-
lәr bu mövzu haqqında mәlumatlıdırlar. Onlardan ev tapşırığının icrası ilә bağlı 
suallar vermәklә mәlumatlar әldә edilir. Suallara cavab alındıqdan sonra tәdqiqat işi 
üçün tәdqiqat sualı elan edilir.

Tədqiqat sualı: XX әsrin 80-ci illәri Azәrbaycan tarixindә hansı izi qoydu?
Bu suala cavab axtarmaq üçün tapşırıqlar verilir.
I qrup – Mәrkәzi hökumәtin tәdbirlәrinin milli münaqişәni daha da alovlandırdı-

ğını әsaslandırın.
II qrup – Sizcә, bu dövrdә ermәnilәrin tәlәblәrinin qarşısını almaq üçün nә etmәk 

olardı? Fikrinizi әsaslandırın.
III qrup – XX әsrin 80-ci illәrindә Azәrbaycanda daxili siyasi vәziyyәti tәhlil edin.
IV qrup – Mәrkәzi hökumәtin DQMV-dә ikili siyasәtini izah edin.
V qrup – Mәrkәzi hökumәtin vә ermәnilәrin mәkrli siyasәtinin nәticәlәrini tәhlil 

edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar Faktların 
dəqiqliyi Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV

V

Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr XX әsrin 80-ci illәrindә Azәrbay-
canda daxili siyasi vәziyyәti tәhlil edir, mәrkәzi hökumәtin DQMV-lә bağlı ikili siyasә-
tini izah edәrәk onun tәdbirlәrinin milli münaqişәni daha da alovlandırdığını әsaslan-
dırırlar. Mәrkәzi hökumәtin vә ermәnilәrin mәkrli siyasәtinin nәticәlәrini tәhlil edir, 
80-ci illәrә dair xronoloji cәdvәl hazırlayırlar.

Kollektiv iş: Kükürdlü neftin yaratdığı ekoloji problemlәri müzakirә edin. Dağlıq 
Qarabağ mәsәlәsindә mәrkәzi hökumәtin mövqeyini müzakirә edin.

Fərdi iş: 1980-ci illәrә dair xronoloji cәdvәl hazırlayın.
Yaradıcı tətbiqetmə: 1980-ci illәrә aid hadisәlәri şaxәlәnmә qurmaqla tәsvir edin.
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Ev tapşırığı: Ermәnistan SSR-dә azәrbaycanlılara mәxsus mәhv edilmiş tarixi 
abidәlәr haqqında mәlumat toplayın.

Qiymətləndirmə və refleksiya:
Bu mәrhәlәdә tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә kömәk edәcәk bir neçә sual vermәklә 

şagirdlәr fәrdi şәkildә qiymәtlәndirilir. 
Məsələn: 
Azәrbaycanda milli münaqişә ocağı yaratmaq kimlәrin mәnafeyinә xidmәt edirdi? 
Sumqayıt hadisәlәrini törәtmәkdә ermәnilәrin mәqsәdi nә idi?
Əbdürrәhman Vәzirovun sәriştәsizliyi hansı ağır nәticәlәrә yol açdı? 
Azәrbaycanlı әhalinin Ermәnistandan kütlәvi qovulmasının sәbәblәri nә idi?
Qiymətləndirmə meyarları: tәhliletmә, cәdvәlhazırlama

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

XX әsrin 80-ci 
illәrindә Azәrbayca-
nın inzibati, sosial- 
iqtisadi hәyatında 

baş verәn dәyişiklik-
lәri tәhlil etmәkdә 

çәtinlik çәkir.

XX әsrin 80-ci 
illәrindә Azәrbayca-
nın inzibati, sosial- 
iqtisadi hәyatında 

baş verәn dәyişiklik-
lәri müәllimin 

kömәyi ilә tәhlil edir. 

XX әsrin 80-ci 
illәrindә Azәrbayca-
nın inzibati, sosial- 
iqtisadi hәyatında 

baş verәn dәyişiklik-
lәri cüzi sәhvlәrlә 

tәhlil edir. 

XX әsrin 80-ci 
illәrindә Azәrbayca-
nın inzibati, sosial- 
iqtisadi hәyatında 

baş verәn dәyişiklik-
lәri sәrbәst tәhlil 

edir. 

1980-ci illәrә dair 
xronoloji cәdvәl 
hazırlamaqda 
çәtinlik çәkir.

1980-ci illәrә dair 
xronoloji cәdvәli 

müәllimin kömәyi ilә 
hazırlayır.

1980-ci illәrә dair 
xronoloji cәdvәl 
hazırlayır, lakin 
sistemsizlik edir.

1980-ci illәrә dair 
xronoloji cәdvәli 

sәrbәst hazırlayır.

Mövzu 44

Ərazi bütövlüyünün və milli hüquqların 
qorunması uğrunda mübarizə

Alt standartlar:
1.1.1. Mühüm tarixi hadisә, proses vә tәzahürlәri zaman baxımından qiymәtlәndirir.
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır. 
3.1.2. Xarici dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini dә yәr-

lәndirir.

Təlim məqsədləri: 
1. Baş vermiş hadisәlәri zaman baxımından qiymәtlәndirir.
2. Əldә edilmiş mәlumatlar әsasında tәqdimat hazırlayır.
3. Azәrbaycanın işğalçı Ermәnistana qarşı mövqeyini dәyәrlәndirir.
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Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, İnsert

Bu mövzunun tәdrisi vә verilmiş standartların tәtbiqi zamanı motivasiyanı reallaş-
dırmaq üçün I blokdan istifadә edә bilәrsiniz. Yaxud da “suverenlik”, “demokratiya” 
sözlәrinin mәnasını şagirdlәrdәn soruşun. Onlar bu sözlәrin mahiyyәtinә aid olan 
hüquqlar pozularsa, nәlәrin baş verә bilәcәyini fәrz etsinlәr. Daha sonra şagirdlәr öz 
fәrziyyәlәrini irәli sürürlәr. 

Başqa bir tövsiyә isә IV bloka aid bu hissәnin şagirdlәrә oxunması ola bilәr.
“Vәtәn yolunda şәhidlik әsl qeyrәt, hünәr, şәrәf vә lәyaqәt zirvәsidir. Ulu öndәr 

Heydәr Əliyev 1990-cı ilin 20 Yanvar gecәsi mәhz belә bir zirvәni fәth edәn Vәtәn 
oğullarının fәdakarlığını yüksәk qiymәtlәndirәrәk demişdir: “20 Yanvar şәhidlәrinin 
qәhrәmanlığı Azәrbaycan xalqı üçün, Azәrbaycan gәnclәri üçün örnәkdir. Azәrbay-
canın bugünkü nәsli dә, gәlәcәk nәsillәri dә bu şәhidlәrin qәhrәmanlığından 
nümunә götürәcәklәr. ...Ona görә dә bu şәhidlәrin hәlak olması bizim üçün nә qәdәr 
qәm-qüssә doğurursa, nә qәdәr ağır itkidirsә, o qәdәr dә xalqımız üçün qәhrәman-
lıq nümunәsi kimi, örnәk kimi bizim milli sәrvәtimizdir, milli iftixarımızdır”.

Nә üçün Heydәr Əliyev bu fikri söylәmişdir? Nә üçün 20 Yanvar faciәsi baş 
verdi? Bu hadisәnin sәbәblәri nә idi? 

Əgәr sizin İKT imkanlarınız varsa, o zaman 20 Yanvar faciәsi, meydan hәrәkatı 
vә s. bu kimi hadisәlәrә aid slayd tәqdim etmәklә dә motivasiya üçün zәmin yarada 
bilәrsiniz.

Materialla tanışlıq İnsert üsulu ilә hәyata keçirilәrsә, daha sәmәrәli olar. Əslindә, 
şagirdlәrimiz bu mövzu ilә bağlı yetәrincә mәlumatlıdırlar. Hal-hazırda hәlә dә 
davam edәn Qarabağ problemi tariximizin qan yaddaşı olduğu üçün bu mövzunun 
tәdrisi bir o qәdәr dә çәtinlik yaratmayacaqdır.

Tədqiqat sualı: Mәrkәzi hökumәtә qarşı baş vermiş xalq hәrәkatının qarşısının 
alınması üçün hansı tәdbirlәr hәyata keçirildi?

Bu suala cavab tapmaq üçün tapşırıqlar verilir.
I qrup – 20 Yanvar şәhidlәri haqqında tәqdimat hazırlayın.
II qrup – Xalqı Azadlıq meydanında etirazlara toplayan sәbәblәri müәyyәn edin.
III qrup – 20 Yanvar hadisәsindәn öncә görülәn tәdbirlәrin qәrәzli olduğunu 

sübut edin.
IV qrup – 1988–1990-cı illәrdә baş vermiş hadisәlәrin qarşısını almağın mümkün 

yollarını müәyyәn edin.
V qrup – Ermәnilәrin Dağlıq Qarabağı Azәrbaycandan qoparmaq siyasәtinә 

qarşı azәrbaycanlıların mövqeyini dәyәrlәndirin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.
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Qruplar
Məlumatdan 

düzgün 
istifadə

Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV

V

Kollektiv iş: “Azәrbaycan SSR-in suverenliyi haqqında” Konstitusiya Qanununun 
әhәmiyyәtini müzakirә edin.

Nәticәdә şagirdlәr baş vermiş hadisәlәri zaman baxımından dәyәrlәndirir,   
20 Yanvar hadisәsindәn öncә görülәn tәdbirlәrin qәrәzli xarakter daşıdığını sübut edir 
vә qiymәtlәndirirlәr. Xalqı Azadlıq meydanında etirazlara toplayan sәbәblәri müәy yәn 
edәrәk 1988–1990-cı illәrdә baş vermiş hadisәlәrin qarşısını almağın mümkün yolla-
rını müәyyәn edir, әldә edilmiş mәlumatlar әsasında tәqdimat hazırlayır, Azәrbaycanın 
işğalçı Ermәnistana qarşı mövqeyini dәyәrlәndirirlәr. 

Yaradıcı tətbiqetmə: Dәrslikdә verilmiş mәlumatlar әsasında tәqdimat hazırlayın.
Ev tapşırığı: Ermәnilәrin Naxçıvan әrazisinә olan hücumları haqqında әlavә 

mәlumat toplayın.
Refleksiya üçün tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә kömәk edәcәk bir neçә sual vermәklә 

şagirdlәr fәrdi şәkildә qiymәtlәndirilir. 
Məsələn: 
Sovet rәhbәrliyi xalq hәrәkatını boğmaq üçün hansı tәdbirlәrә әl atdı? 
Sizcә, Azәrbaycan rәhbәrli yini, xüsusilә Moskvanı qorxuya salan nә idi? 
Meydan hәrәkatı deyәndә nә başa düşürsünüz?
Qiymətləndirmə meyarları: qiymәtlәndirmә, tәqdimathazırlama, dәyәrlәndirmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Baş vermiş 
hadisәlәri zaman 

baxımından 
qiymәtlәndirmәkdә 

çәtinlik çәkir.

Baş vermiş 
hadisәlәri zaman 

baxımından 
müәllimin kömәyi ilә 

qiymәtlәndirir.

Baş vermiş 
hadisәlәri zaman 
baxımından bәzi 

sәhvlәrlә qiymәtlәn-
dirir.

Baş vermiş 
hadisәlәri zaman 

baxımından 
asanlıqla 

qiymәtlәndirir.

Əldә edilmiş 
mәlumatlar 

әsasında tәqdimat 
hazırlamaqda 
çәtinlik çәkir.

Əldә edilmiş 
mәlumatlar 

әsasında müәllimin 
kömәyi ilә tәqdimat 

hazırlayır.

Əldә edilmiş 
mәlumatlar 

әsasında bәzi 
sәhvlәrlә tәqdimat 

hazırlayır.

Əldә edilmiş 
mәlumatlar 

әsasında sәrbәst 
tәqdimat hazırlayır.
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Azәrbaycanın 
işğalçı Ermәnistana 

qarşı mövqeyini 
dәyәrlәndirmәkdә 

çәtinlik çәkir.

Azәrbaycanın 
işğalçı Ermәnistana 

qarşı mövqeyini 
müәllimin kömәyi ilә 

dәyәrlәndirir.

Azәrbaycanın 
işğalçı Ermәnistana 
qarşı mövqeyini bәzi 
sәhvlәrlә dәyәrlәn-

dirir.

Azәrbaycanın 
işğalçı Ermәnistana 

qarşı mövqeyini 
asanlıqla 

dәyәrlәndirir.

Mövzu 45

Cənubi Azərbaycan müharibədən sonrakı dövrdə

Alt standartlar:
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır. 
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir. 
3.1.2. Xarici dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini dә yәr-

lәndirir. 

Təlim məqsədləri:
1. İkinci Dünya müharibәsindәn sonrakı dövrdә Cәnubi Azәrbaycanda sosial- 

iqtisadi hәyatda baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir. 
2. İran inqilabı zamanı Cәnubi Azәrbaycanın mövqeyini dәyәrlәndirir.
3. Cәnubi Azәrbaycanda baş vermiş hadisәlәrin xronoloji cәdvәlini hazırlayır.

Təlim forması: kollektiv, fәrdi vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, fasilәli oxu

Motivasiya: Bu mövzunun tәdrisi zamanı motivasiya üçün I blokdan istifadә edә, 
yaxud da “Ağ inqilab” ifadәsini lövhәdә yazıb bu ifadәnin nә olduğunu soruşa bilәrsi-
niz. Əsas odur ki, verdiyiniz suallar fәrziyyәlәr yarada bilsin. Şagirdlәr öz fәrziyyәlә-
rini irәli sürsünlәr. Motivasiya mәrhәlәsi bitdikdәn sonra II bloka aid hissәni fasilәli 
oxu üsulundan istifadә etmәklә şagirdlәrә oxudun. Bu zaman III bloka aid olan sual 
vә tapşırıqları diqqәtdәn qaçırmayın. 

Tәdqiqat işini aparmaq üçün tәdqiqat sualı vermәk zәruridir.
Tədqiqat sualı: İranda baş verәn inqilabi dәyişikliklәr Cә nubi Azәrbaycana necә 

tәsir etdi?
Bu suala cavab axtarmaq üçün tapşırıqlar verilir.
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I qrup – İran inqilabında Cәnubi Azәrbaycan әhalisinin fәal iştirakı özünü nәdә 
göstәrirdi? 

II qrup – “Ağ inqilab” ifadәsini izah edin. Cәnubi Azәrbaycanda sәnayenin zәif 
inkişafetmә sәbәblәrini müәyyәn edin. 

III qrup – İranda hәyata keçirilәn inqilabi dәyişikliklәrin Cәnubi Azәrbaycana 
tәsirini tәhlil edin.

IV qrup – İran inqilabı zamanı Cәnubi Azәrbaycanın mövqeyini dәyәrlәndirin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar Faktların 
dəqiqliyi Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV

Kollektiv iş: İranda 1960–70-ci illәrin islahatları nәticәsindә baş verәn dәyişiklik-
lәri tәhlil edin. İran İslam inqilabı zamanı Tәbriz üsyanını dәyәrlәndirin.

Fərdi iş: Cәnubi Azәrbaycanda baş vermiş hadisәlәrin xronoloji cәdvәlini hazırlayın.
Nəticə və ümumiləşdirmə mәrhәlәsindә şagirdlәr İkinci Dünya müharibәsindәn 

sonrakı dövrdә Cәnubi Azәrbaycanın sosial-iqtisadi hәyatında baş verәn dәyişiklik-
lәri tәhlil edir, İran inqilabı zamanı Cәnubi Azәrbaycanın mövqeyini dәyәrlәndirir, 
Cәnubi Azәrbaycanda baş vermiş hadisәlәrin xronoloji cәdvәlini hazırlayırlar.

Yaradıcı tətbiqetmə: “Cәnubi Azәrbaycanın İran üçün әhәmiyyәti” adlı esse yazın.
Ev tapşırığı: Müasir dövrdә Cәnubi Azәrbaycanda ana dilinin, milli dәyәrlәrimizin 

vәziyyәti haqqında mәlumat toplayın.
Qiymətləndirmə və refleksiya: Refleksiya mәrhәlәsindә tәlim fәaliyyәtini izlә mәyә  

kömәk edәcәk bir neçә sual vermәklә şagirdlәr fәrdi şәkildә qiymәtlәndirilir. 
Məsələn: 
Bu dövrdә Şimali Azәrbaycanda kәndlilәr dövlәtdәn torpaq satın ala bilirdimi? 
Hәmin dövrdә Şimali Azәrbaycanda Azәrbaycan dilinin statusu, vәziyyәti haq qında 

nә bilirsiniz? 
Müasir dövrdә Cәnubi Azәrbaycanda ana dilinin, milli dәyәrlәrimizin vәziyyәti 

haqqında mәlumat toplayın.
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Qiymətləndirmə meyarları: tәhliletmә, dәyәrlәndirmә, cәdvәlhazırlama

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

İkinci Dünya 
müharibәsindәn 
sonrakı dövrdә 

Cәnubi Azәrbayca-
nın sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil  
etmәkdә çәtinlik 

çәkir.

İkinci Dünya 
müharibәsindәn 
sonrakı dövrdә 

Cәnubi Azәrbayca-
nın sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri bәzi 

sәhvlәrә yol 
vermәklә tәhlil edir. 

İkinci Dünya 
müharibәsindәn 
sonrakı dövrdә 

Cәnubi Azәrbayca-
nın sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil 

edir. 

İkinci Dünya 
müharibәsindәn 
sonrakı dövrdә 

Cәnubi Azәrbayca-
nın sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri geniş 

tәhlil edir. 

İran inqilabı zamanı 
Cәnubi Azәrbayca-

nın mövqeyini 
dәyәrlәndirmәkdә 

çәtinlik çәkir.

İran inqilabı zamanı 
Cәnubi Azәrbayca-
nın mövqeyini bәzi 

sәhvlәrә yol 
vermәklә dәyәrlәn-

dirir.

İran inqilabı zamanı 
Cәnubi Azәrbayca-

nın mövqeyini 
dәyәrlәndirir.

İran inqilabı zamanı 
Cәnubi Azәrbayca-
nın mövqeyini geniş 

şәkildә 
dәyәrlәndirir.

Cәnubi Azәrbay-
canda baş vermiş 

hadisәlәrin xronoloji 
cәdvәlini hazırla-

maqda çәtinlik çәkir.

Cәnubi Azәrbay-
canda baş vermiş 

hadisәlәrin xronoloji 
cәdvәlini bәzi 
sәhvlәrә yol 

vermәklә hazırlayır.

Cәnubi Azәrbay-
canda baş vermiş 

hadisәlәrin xronoloji 
cәdvәlini hazırlayır.

Cәnubi Azәrbay-
canda baş vermiş 

hadisәlәrin xronoloji 
cәdvәlini sistemli 
şәkildә hazırlayır.

Mövzu 46

1970–80-ci illərdə mədəniyyətin inkişafı

Alt standartlar:
5.1.1. Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini şәrh edir.
5.1.2. Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini dünya 

sivilizasiyası vә mәdәniyyәtlәrinin xarakterik әlamәtlәri ilә müqayisә edir.
5.1.3. Azәrbaycan xalqının mәdәni nailiyyәtlәrinә dair araşdırmalar aparır, nәticәlә-

rini tәqdim edir. 

Təlim məqsədləri: 
1. 1970–1980-ci illәrdә Azәrbaycan mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini şәrh edir.
2. 1970–1980-ci illәrdә Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin xarakterik 

әla  mәtlәrini dünya sivilizasiyası vә mәdәniyyәtlәrinin xarakterik әlamәtlәri ilә müqayisә 
edir.

3. Elmin inkişafına dair araşdırmalar aparır, nәticәlәrini tәqdim edir.
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Təlim forması: kollektiv vә cütlәrlә iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, mühazirә

Motivasiya: Motivasiya zamanı I blokdakı suallardan istifadә edә, yaxud da “sivili-
zasiya” sözünün mәnasının nә olduğunu şagirdlәrdәn soruşa bilәrsiniz. “Sivilizasiya” 
vә “mәdәniyyәt” anlayışını onlara tәqdim edib bu sözlәr arasındakı әlaqәni aydınlaş-
dıran suallar verin. Bunun davamı olaraq 1970–80-ci illәrdә Azәrbaycan mәdәniyyә-
tini özündә әks etdirәn şәkillәri şagirdlәrә tәqdim edib on ların hansı dövrә aid 
olmasını soruşun.

Aşağıdakı şәkillәri şagirdlәrә tәqdim etmәk olar.

Şagirdlәr öz fәrziyyәlәrini irәli sürdükdәn sonra siz bu mövzu ilә әlaqәdar 
mühazirә edin. 5-6 dәqiqәlik mühazirәdәn sonra tәdqiqat sualını elan etmәk olar.

Tədqiqat sualı: 1970–80-ci illәrdә Azәrbaycan mәdәniyyәti hansı nailiyyәtlәr 
qazandı?

Bu suala cavab tapmaq üçün tapşırıqlar verilir.
I cüt – 1970–80-ci illәrdә çәkilmiş bu filmlәrdәn hәr hansı birinin milli xarakter 

daşıdığını әsaslandırın.
II cüt – Şamaxı rәsәdxanasının SSRİ-nin әn böyük astronomiya mәrkәzlәrindәn 

birinә çevrilmәsi Azәrbaycana nә verdi? Şәrh edin.
III cüt – Elmin inkişafına dair araşdırmalar aparıb nәticәlәrini tәqdim edin.
IV cüt – Bu dövrdә tәhsildә baş verәn uğurları vә mәnfi cәhәtlәri müәyyәn edin.
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V cüt – Bakının “Neft akademiyası” kimi tanınmasının sәbәblәrini izah edin.
VI cüt – Dağlıq Qarabağda mәdәniyyәt sahәsindә görülәn tәdbirlәri tәhlil edin.
VII cüt – Nәyә görә Ermәnistanda Azәrbaycan mәdәniyyәtinin tәbliğinә mane ola 

bilmirdilәr? Fikrinizi әsaslandırın.
VIII cüt – Bu dövrdә görülәn işlәrin milli dәyәrlәrin tәbliğinә, milli oyanışa xidmәt 

etdiyini әsaslandırın.
IX cüt – Azәrbaycan Sovet Ensiklopediyası vә Bakıda “Sovet Türkologiyası” 

jurnalının nәşrә başlamasının әhәmiyyәtini izah edin.
X cüt – Azәrbaycan mәdәniyyәti vә elmindә baş vermiş nailiyyәtlәri dünya elm 

vә mәdәniyyәtindә baş vermiş yeniliklәrlә müqayisә edib fikirlәrinizi yazın.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

ha zırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında cütlәr qiymәtlәndirilir.

Cütlərdə 
işləyən 

şagirdlərin 
adı

Fəallıq 
səviyyəsi 
(zəif, orta, 
yüksək)

Əməkdaş-
lıqetmə

Qaydalara 
əməl 

olunması

Tapşırığın 
icrası zamanı 

müzakirə 
etmə

Ümumi 
rəyə gəlmə

Əli

Əsmәr

Kollektiv iş: Heydәr Əliyevin Azәrbaycanın milli-mәdәni irsinә qarşı baş vermiş 
tәqib vә haqsızlıqları aradan qaldırmaq yolunda hәyata keçirdiyi tәdbirlәri müzakirә 
edin.

Nәticәdә şagirdlәr 1970–80-ci illәrdә Azәrbaycan mәdәniyyәtinin xarakterik 
әlamәtlәrini şәrh edәrәk, elmin inkişafına dair araşdırmalar apararaq nәticәlәrini 
tәqdim edirlәr. Bundan sonra Heydәr Əliyevin Azәrbaycanın milli mәdәni irsinә qarşı 
baş vermiş tәqib vә haqsızlıqları aradan qaldırmaq üçün hәyata keçirdiyi tәdbirlәr 
müzakirә olunur. Onlar bu dövrdә tәhsildә baş verәn uğurları vә mәnfi cәhәtlәri 
müәyyәn edәrәk Bakının “Neft akademiyası” kimi tanınmasının sәbәblәrini izah edir, 
Dağlıq Qarabağda mәdәniyyәt sahәsindә görülәn işlәri tәhlil edәrәk tәqdim edirlәr. 
Bununla yanaşı, 1970–80-ci illәr Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin xarak-
terik әlamәtlәri dünya sivilizasiyası vә mәdәniyyәtlәrinin xarakterik әlamәtlәri ilә 
müqayisә olunur.

Yaradıcı tətbiqetmə: 1970–80-ci illәrdә çәkilmiş “Nәsimi”, “Babәk”, “Axırıncı 
aşırım”, “Dәdә Qorqud” vә Azәrbaycan kinosunun “Qızıl fond”una daxil edilmiş digәr 
filmlәr haqqında esse yazın.

Ev tapşırığı: Azәrbaycan alimlәrinin daha hansı kәşflәri, ixtiraları ümumittifaq 
miqyasda böyük әhәmiyyәtә malik idi? Mәlumat toplayın.

Qiymətləndirmə və refleksiya: Tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә kömәk edәcәk bir 
neçә sual vermәklә şagirdlәr fәrdi şәkildә qiymәtlәndirilir. Refleksiya zamanı aşağı-
dakı suallardan istifadә etmәk olar. 
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Məsələn: 
Sizcә, Ermәnistanda (Qәrbi Azәrbaycanda) azәrbaycanlıların milli mәdәniyyәti-

nin tәbliği hansı mәqsәdlәri daşıyırdı? Sizcә, 1970–80-ci illәrdә mәdәniyyәtin inkişa-
fını intibah adlandırmaq olarmı?

Qiymətləndirmə meyarları: şәrhetmә, müqayisәetmә, tәqdimetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

1970–80-ci illәrdә 
Azәrbaycan 

mәdәniyyәtinin 
xarakterik әlamәtlә-
rini şәrh etmәkdә 

çәtinlik çәkir.

1970–80-ci illәrdә 
Azәrbaycan 

mәdәniyyәtinin 
xarakterik әlamәtlә-
rini sәhvlәr etmәklә 

şәrh edir.

1970–80-ci illәrdә 
Azәrbaycan 

mәdәniyyәtinin 
xarakterik әlamәtlә-

rini şәrh edir.

1970–80-ci illәrdә 
Azәrbaycan 

mәdәniyyәtinin 
xarakterik әlamәtlә-
rini әtraflı şәrh edir.

1970–80-ci illәr 
Azәrbaycan 

sivilizasiyası vә 
mәdәniyyәtinin 

xarakterik әlamәtlә-
rini dünya sivilizasi-
yası vә mәdәniyyәt-

lәrinin xarakterik 
әlamәtlәri ilә 

müqayisә etmәkdә 
çәtinlik çәkir.

1970–80-ci illәr 
Azәrbaycan 

sivilizasiyası vә 
mәdәniyyәtinin 

xarakterik әlamәtlә-
rini dünya sivilizasi-
yası vә mәdәniyyәt-

lәrinin xarakterik 
әlamәtlәri ilә 

müqayisә edәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

1970–80-ci illәr 
Azәrbaycan 

sivilizasiyası vә 
mәdәniyyәtinin 

xarakterik әlamәtlә-
rini dünya sivilizasi-
yası vә mәdәniyyәt-

lәrinin xarakterik 
әlamәtlәri ilә 

müqayisә edir.

1970–80-ci illәr 
Azәrbaycan 

sivilizasiyası vә 
mәdәniyyәtinin 

xarakterik әlamәtlә-
rini dünya sivilizasi-
yası vә mәdәniyyәt-

lәrinin xarakterik 
әlamәtlәri ilә әtraflı 

müqayisә edir.

Elmin inkişafına 
dair araşdırmalar 
aparır, nәticәlәrini 
tәqdim etmәkdә 

çәtinlik çәkir.

Elmin inkişafına 
dair araşdırmalar 
aparır, nәticәlәrini 
sәhvlәr etmәklә 

tәqdim edir.

Elmin inkişafına 
dair araşdırmalar 
aparır, nәticәlәrini 

tәqdim edir.

Elmin inkişafına 
dair araşdırmalar 
aparır, nәticәlәrini 

geniş şәkildә 
tәqdim edir.

VII FƏSİL. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ (1991–2000-ci İLLƏR)

Mövzu 47

Dövlət müstəqilliyinin bərpası

Alt standartlar:
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.
4.1.2. Azәrbaycanın görkәmli tarixi şәxsiyyәtlәrinә dair materiallar toplayır, 

tәq dim edir. 
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Təlim məqsədləri: 
1. Heydәr Əliyevin Naxçıvan MR-dә gördüyü işlәrә dair materiallar toplayır, 

tәqdim edir.
2. Dövlәt müstәqilliyinin bәrpası müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.

Təlim forması: kollektiv iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, müzakirә 

Motivasiya: Müxtәlif şәkillәrdәn istifadә etmәklә motivasiyanı qurmaq olar. 
Aşağıdakı şәkillәr buna nümunәdir.

Şәkillәrә әsasәn şagirdlәr öz fәrziyyәlәrini irәli sürürlәr. 
Tədqiqat sualı: Azәrbaycan Respublikasının dövlәtçilik naminә atdığı addımlar 

nәdәn ibarәt oldu?
Bu suala cavab axtarmaq üçün tapşırıqlar verilir.
• 1991-ci ildә Naxçıvan MR-dә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin demokratik xarakter 

daşıdığını sübut edin.
• Sizcә, Qarakәnddәki terror tәsadüfәn, yoxsa planlı baş vermişdi? Ehtimalları-

nızı әsaslandırın.
• 1991-ci ildә xalqın tәkidi ilә qәbul olunmuş qәrarları tәhlil edin.
Bu tapşırıqlara cavab tapmaq üçün müzakirә xәritәlәri metodundan istifadә 

etmәk olar. 
Bu metoddan dәrsdә istifadә etmәk yerinә düşәr. Bu üsulu bir növ debat üçün 

hazırlıq da hesab etmәk olar. Burada aparılan müzakirә şagirdlәrin tarixi proseslәrә 
münasibәtini aşkar etmәk üçün yararlıdır. Bu üsulun tәtbiqi zamanı aşağıdakılara 
әmәl etmәk gәrәkdir:

• Müzakirә edilәcәk mövzunun adı;
• Mövzuya dair problemlәri üzә çıxarmaq vә ziddiyyәtli suallar qoymaq;
• Şagirdlәrin hәr birinin  mövqelәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
• Uyğun mövqedә olan şagirdlәrin cütlәrdә birlәşdirilmәsi vә onların “lehinә” vә 

“әleyhinә” siyahı tәrtib etmәsi;

Xocalıda rusiyalı jurnalist V.İvleyeva
 tərəfindən çəkilmiş fotoşəkil

Azərbaycan əsgərləri Qarabağ döyüşündə
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• Hәr bir cütün başqa cütlә birlәşәrәk siyahıdakı bәndlәrә әlavәlәrin edilmәsi;
• Sinif bu arqumentlәr әtrafında düşünür, lehinә vә ya әleyhinә qәrarlar qәbul edir;
• Qәrarların qәbul edilmәsi vә ümumilәşdirilmәnin aparılması;
• Bu üsulu cütlәrlә vә bütün siniflә aparmaq daha düzgün olar.
Qiymәtlәndirmә zamanı özünüqiymәtlәndirmә vәrәqindәn istifadә etmәk olar.
Bu qiymәtlәndirmә fәrdi qiymәtlәndirmәdir. Dәrsin sonunda hәr bir şagird öz 

fәaliyyәtini bu cәdvәlә әsasәn qiymәtlәndirә bilәr.

Şagird: Ağazadə Rauf Əli oğlu

Tapşırığı tam 
və düzgün 

yerinə 
yetirdim.

Dərsdə 
diqqətli 

idim.

Məntiqli 
yanaşmam 

var idi.

Sual- 
cavabda 

aktiv idim.

Əməkdaşlıq 
etdim.

Etiket 
qaydalarına 
riayət etdim.

Kollektiv işi: Bu işi reallaşdırarkәn III vә VI bloka aid materiallardan istifadә edә 
bilәrsiniz.

Azәrbaycan ordusunun mәğlubolma sәbәblәrini müzakirә edin. Xocalıda şәhid 
olmuş digәr Milli Qәhrәman Tofiq Hüseynov haqqında mәlumat toplayıb müzakirә 
aparın. Siz Vaqif Qurbanovun yerindә olsaydınız, onun kimi davrana bilәrdinizmi?  
“Daşaltı әmәliyyatı”nı müzakirә edin.

Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr Heydәr Əliyevin Naxçıvan MR-dә 
gördüyü işlәrә dair materiallar toplayaraq tәqdimat hazırlayırlar. Dövlәt müstәqilliyinin 
bәrpası vә müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda baş verәn dәyişiklik-
lәri tәhlil edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Mövzuya aid xronoloji cәdvәl qurun.
Ev tapşırığı: Milli qәhrәmanlarımız haqqında mәlumat toplayın.
Qiymətləndirmə və refleksiya: Bir neçә sual vermәklә şagirdlәr fәrdi şәkildә 

qiymәtlәndirilir. 
Məsələn: 
Azәrbaycanda hәr il 18 oktyabr nә üçün әlamәtdar gün kimi qeyd edilir? 
Asiyanın Türk dövlәtlәri ilә dostluq münasibәtlәri yaratmaq niyә mümkün olmadı?
Xocalı soyqırımı necә qiymәtlәndirilir? 
Hansı hadisә respublikada ictimai-siyasi vәziyyәti gәrginlәşdirdi?
Qiymətləndirmə meyarları: tәqdimetmә, tәhliletmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Heydәr Əliyevin 
Naxçıvan MR-dә 

gördüyü işlәrә dair 
materiallar  toplayır, 

tәqdim etmәkdә 
çәtinlik çәkir.

Heydәr Əliyevin 
Naxçıvan MR-dә 

gördüyü işlәrә dair 
materiallar  toplayır, 
müәllimin kömәkliyi 

ilә tәqdim edir.

Heydәr Əliyevin Naxçı-
van MR-dә gördüyü 
işlәrә dair materiallar  

toplayır, tәqdim 
edәrkәn fikrini ifadәdә 

bәzi sәhvlәr edir.

Heydәr Əliyevin 
Naxçıvan MR-dә 

gördüyü işlәrә dair 
materiallar  toplayır, 

tәqdim edir.
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Dövlәt müstәqilliyinin 
bәrpası vә müstәqillik  

şәraitindә inzibati, 
sosial-iqtisadi 

hәyatda baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil  

etmәkdә çәtinlik çәkir.

Dövlәt müstәqilliyinin 
bәrpası vә müstәqillik  

şәraitindә inzibati, 
sosial-iqtisadi hәyatda 
baş verәn dәyişikliklәri  
müәllimin kömәkliyi ilә 

tәhlil edir.

Dövlәt müstәqilliyinin 
bәrpası vә müstәqillik  

şәraitindә inzibati, 
sosial-iqtisadi hәyatda 
baş verәn dәyişikliklәri  

cüzi sәhvlәrlә tәhlil 
edir.

Dövlәt müstәqilliyinin 
bәrpası vә müstәqillik  

şәraitindә inzibati, 
sosial-iqtisadi 

hәyatda baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil  

edir.

Mövzu 48

Qurtuluş hərəkatı

Alt standartlar:
1.2.2. Müxtәlif mәnbәlәr әsasında tәqdimatlar hazırlayır.
2.1.2. Mühüm tarixi hadisә vә  proseslәri  kontur xәritәlәrdә tәsvir edir. 
3.1.3. Azәrbaycan dövlәtlәri ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladığı materialları 

tәqdim edir.

Təlim məqsədləri: 
1. Qurtuluş hәrәkatı  ilә bağlı tәqdimatlar hazırlayır.
2. Hadisәlәrin baş verdiyi mәkan vә proseslәri kontur xәritәdә tәsvir edir. 
3. Azәrbaycanı parçalamaq cәhdlәrinin qarşısının alınması ilә bağlı müxtәlif mәn - 

bәlәrdәn topladığı materialları tәqdim edir.

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, müzakirә, Sokrat dialoqu

Motivasiya: Motivasiya üçün I bloka aid suallardan istifadә etmәklә şagirdlәrin 
fәrziyyәlәrini almaq olar. Ulu öndәr Heydәr Əliyevin qayıdışı, yenidәn Azәrbaycan 
xalqının xilaskarı kimi dönmәsi, bu xalqın qurtuluşu olmasını әks etdirәn slayd vә ya 
videoçarx göstәrmәklә dә motivasiyanı reallaşdıra bilәrsiniz. Əgәr İKT imkanlarınız 
yoxdursa, onda şәkillәrdәn istifadә etmәk dә olar. Digәr bir vasitә: “1993-cü il 15 
iyun tarixi sizә nә deyir?” sualı ilә şagirdlәrә müraciәt edә bilәrsiniz. Motivasiya 
zamanı şagirdlәrin öz fәrziyyәlәrini irәli sürmәlәri üçün şәrait yaradın. 

Motivasiya reallaşdırıldıqdan sonra tәdqiqatın aparılması mәrhәlәsini hәyata 
keçirin. Bu mövzunun tәdrisi üçün qabaqlayıcı tapşırığın verilmәsi dәrsin gedişini daha 
maraqlı edә bilәr. Şagirdlәr әldә etdiklәri materialları sinfә gәtirirlәr. Toplanılan materi-
allar әsasında müzakirә vә ya Sokrat dialoqu üsulunu reallaşdıra bilәrsiniz.

Tədqiqat sualı: Qurtuluş hәrәkatı Azәrbaycan tarixindә hansı izi qoydu?
Bu suala cavab axtarmaq üçün tapşırıqlar verilir.
I qrup – Gәncә hadisәlәrini vәtәndaş müharibәsi adlandırmaq olarmı? Fikrinizi 

әsaslandırın.
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II qrup – Sizcә, Azәrbaycanı parçalamağa çalışan separatçı qüvvәlәr hansı 
dövlәtlәr tәrәfindәn dәstәklәnirdi? Ehtimallarınızı әsaslandırın.

III qrup – Respublikada daha hansı hadisәlәr böhranı dәrinlәşdirdi? İzah edin.
IV qrup – Ulu öndәr Heydәr Əliyevin respublikanı böhrandan vә vәtәndaş mühari-

bәsindәn xilas etmәsini topladığınız material әsasında tәhlil edәrәk tәqdim edin. 
V qrup – Gәncә qiyamının yaratdığı böhranı tәhlil edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar
Məlumatdan 

düzgün 
istifadə

Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I
II

III

IV

V

Kollektiv iş: Bakı, Gәncә vә Lәnkәranı kontur xәritәdә göstәrmәklә baş verәn 
proseslәri tәsvir edin.

Nәticәdә şagirdlәr Qurtuluş hәrәkatı ilә bağlı tәqdimat hazırlayır, hadisәlәrin baş 
verdiyi mәkan vә proseslәri kontur xәritәdә tәsvir edirlәr. Onların Azәrbaycanı parça-
lamaq cәhdlәrinin qarşısının alınması ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladıqları 
materiallar tәqdim olunur.

Yaradıcı tətbiqetmə: “Qurtuluş günü” 
adlı hekayә yazın.

Ev tapşırığı: Milli Ordumuz haqqında 
tәqdimat hazırlayın.

Refleksiya və qiymətləndirmə: Bu 
mәr hә lәdә tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә kö mәk 
edәcәk bir neçә sual vermәklә şagir  dlәr fәrdi 
şәkildә qiymәtlәndirilir. 

Mə sələn: 
Sizcә, Heydәr Əliyev o zaman Bakıya 

gәl  mәsәydi, respublikanın aqibәti necә olar dı? 
Azәrbaycan Respublikasının parçalanması 

hansı döv lәtlәrin mәnafeyinә xidmәt edirdi? 
Ha ki miy yәt çevrilişlәri respublikada vәziy-

yәtә necә tәsir etdi?
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Qiymətləndirmə meyarları: tәqdimathazırlama, tәsviretmә, tәqdimetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Qurtuluş hәrәkatı  
ilә bağlı tәqdimat 

hazırlamaqda 
çәtinlik çәkir.

Qurtuluş hәrәkatı  ilә 
bağlı tәqdimatı 

müәllimin kömәyin-
dәn istifadә etmәklә 

hazırlayır.

Qurtuluş hәrәkatı  
ilә bağlı tәqdimatı 

bәzi faktlarda 
sәhvlәr etmәklә 

hazırlayır.

Qurtuluş hәrәkatı  
ilә bağlı sәrbәst 

tәqdimat hazırlayır.

Hadisәlәrin baş 
verdiyi mәkan vә 
proseslәri kontur 

xәritәdә tәsvir 
edәrkәn sәhvlәr 

edir.

Hadisәlәrin baş 
verdiyi mәkan vә 
proseslәri kontur 

xәritәdә tәsvir 
edәrkәn bәzi sәhvlәr 

edir.

Hadisәlәrin baş 
verdiyi mәkan vә 
proseslәri kontur 

xәritәdә tәsvir edir. 

Hadisәlәrin baş 
verdiyi mәkan vә 
proseslәri kontur 

xәritәdә geniş tәsvir 
edir. 

Azәrbaycanı 
parçalamaq 

cәhdlәrinin qarşısı-
nın alınması ilә 
bağlı  müxtәlif  
mәnbәlәrdәn  

topladığı material-
ları tәqdim etmәkdә 

çәtinlik çәkir.

Azәrbaycanı parçala-
maq cәhdlәrinin 

qarşısının alınması 
ilә bağlı  müxtәlif  

mәnbәlәrdәn  
topladığı materialları 
müәllimin kömәyin-
dәn istifadә etmәklә 

tәqdim edir.

Azәrbaycanı parça-
lamaq cәhdlәrinin 

qarşısının alınması 
ilә bağlı  müxtәlif  

mәnbәlәrdәn  
topladığı material-

ları 
tәqdim edir.

Azәrbaycanı 
parçalamaq 

cәhdlәrinin qarşısı-
nın alınması ilә bağlı  
müxtәlif  mәnbәlәr-

dәn  topladığı 
materialları sәrbәst  

tәqdim edir.

Mövzu 49

Qarabağ müharibəsi

Alt standartlar:
1.2.1. Eyni hadisәyә aid  yazılı mәnbәlәrdәki fәrqli yanaşmaları müqayisә edir. 
 2.1.2. Mühüm tarixi hadisә vә proseslәri kontur xәritәlәrdә tәsvir edir.
3.1.2. Xarici dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini  

dәyәrlәndirir. 

Təlim məqsədləri:
1. Qarabağ müharibәsinә aid yazılı mәnbәlәrdәki fәrqli yanaşmaları müqayisә edir.
2. Qarabağ müharibәsinin vә digәr faciәlәrin baş verdiyi yerlәri kontur xәritәdә 

tәsvir edir.
3. Rusiyanın vә Ermәnistanın maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini dәyәrlәndirir.
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Təlim forması: kollektiv  vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, müzakirә

Motivasiya: Bu zaman I blokdakı suallardan vә mövzunun tәdrisindә müxtәlif va-
sitәlәrdәn istifadә edәrәk motivasiya yarada bilәrsiniz. Mәsәlәn, “Xoca” filmindәn bir 
epizod vә yaxud “Fәryad” flimindәn fraqmentlәr göstәrmәklә baş vermiş hadisәlәrlә 
bağlı suallar verib şagirdlәrin fәrziyyәlәrini almaq olar. Azәrbaycanın Milli Qәhrәmanı 
Çingiz Mustafayevin Qarabağda çәkdiyi kadrları da nümayiş etdirmәklә motivasiya 
qura bilәrsiniz. Yox әgәr sizin bütün bunları etmәyiniz üçün şәrait yoxdursa, şәkillәr-
dәn istifadә edә, yaxud da Qarabağa, şәhidlәrә hәsr olunmuş şeirlәrdәn birini söy-
lәmәklә şagirdlәrin fәrziyyәlәr irәli sürmәlәrinә imkan yaradın. Mexanizm işә düş-
dükdәn sonra tәdqiqatın aparılması üçün tәdqiqat sualını verin.

Tədqiqat sualı: Qarabağ müharibәsindә mәğlubiyyәtlәrin hansı daxili vә xarici 
sәbәblәri vardı?

Bu suala cavab axtarmaq üçün tapşırıqlar verilir.
I qrup – 1993-cü ilin dekabrından etibarәn cәbhәdә Azәrbaycan ordusunun әldә 

etdiyi uğurları sxemlәşdirin.
II qrup – Ermәnistan vә Azәrbaycan arasında atәşkәs haqqında protokol 

imzalanmasının sәbәbi nә idi?
III qrup – İşğal olunmuş әrazilәrdә hadisәlәri şәrh edәrәk bu әrazilәri kontur 

xәritәdә tәsvir edin.
IV qrup – Rusiyanın Ermәnistanın maraqlarını müdafiә etmәsindә Azәrbaycanın 

mövqeyini dәyәrlәndirin.
V qrup – Azәrbaycan Respublikasının vә AXC-nin ordu quruculuğu sahәsindә 

hәyata keçirdiyi tәdbirlәri müqayisә edin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә qrupların hazırladığı 

işlәri qrup liderlәri tәqdim edirlәr. 
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar Faktların 
dəqiqliyi Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I
II

III

IV

V
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Kollektiv iş üçün aşağıdakı tapşırıqları verә bilәrsiniz:
1993-cü ildә yay-payız hәrbi әmәliyyatlarında Azәrbaycanın mәğlub olmasının 

daxili vә xarici sәbәblәrini müәyyәnlәşdirib müzakirә edin. 
Azәrbaycan ordusunun güclәndirilmәsi üçün görülәn tәdbirlәri müzakirә edin. 
Qarabağ müharibәsinә aid müxtәlif ölkәlәrin mәtbuatında verilmiş fәrqli yanaş-

maları müqayisә edin.
Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr Qarabağ müharibәsinә aid yazılı 

mәnbәlәrdәki fәrqli yanaşmaları müqayisә edirlәr. Müharibәdә baş verәn proseslәri 
kontur xәritәdә tәsvir edәrәk, Rusiyanın vә Ermәnistanın maraqları ilә bağlı 
Azәrbaycanın mövqeyini dәyәrlәndirirlәr.

Əgәr yaradıcı tәtbiqetmә mәrhәlәsini reallaşdırmağa zamanınız varsa, siz  
V blokda verilmiş şәkillәri müqayisә edib şagirdlәrә onlar haqqında fikirlәrini qeyd 
etmәlәrini tapşırın.

Ev tapşırığı: İşğal olunmuş әrazilәr haqqında mәlumat toplayaraq esse yazın. 
Bişkek protokolu haqqında mәlumat toplayın.
Qiymətləndirmə və refleksiya: Bu mәrhәlәni hәyata keçirmәk üçün bir neçә 

sual vermәklә şagirdlәri fәrdi şәkildә qiymәtlәndirә bilәrsiniz.
Məsələn: 
Qarabağ müharibәsindә hansı uğurlarımız oldu? 
Mәğlubiyyәtlәrin daxili sәbәblәrini nәdә görürsünüz? 
Ermәnistan BMT-nin qәtnamәlәrini niyә yerinә yetirmirdi?
Qiymətləndirmə meyarları: müqayisәetmә, tәsviretmә, dәyәrlәndirmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Qarabağ mühari-
bәsinә aid yazılı 

mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmaları 
sualların kömәyi 
ilә müqayisә edir.

Qarabağ mühari-
bәsinә aid yazılı 

mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmaları 

bәzi sәhvlәrlә 
müqayisә edir.

Qarabağ mühari-
bәsinә aid yazılı 

mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmaları 

müqayisә edir.

Qarabağ mühari-
bәsinә aid yazılı 

mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmaları 

nümunәlәr 
gәtirmәklә 

müqayisә edir.

Müharibәdә baş 
verәn  proseslәri 
kontur xәritәdә 
tәsvir edәrkәn 

sәhvlәrә yol verir.

Müharibәdә baş 
verәn proseslәri 
müәllimin kömәyi 
ilә kontur xәritәdә 

tәsvir edir.

Müharibәdә baş 
verәn proseslәri 
kontur xәritәdә 
cüzi sәhvlәrlә 

tәsvir edir.

Müharibәdә baş 
verәn proseslәri 
kontur xәritәdә 
sistemli  tәsvir 

edir.

Rusiyanın vә 
Ermәnistanın 

maraqları ilә bağlı 
Azәrbaycanın 

mövqeyini 
dәyәrlәndirmәkdә 
sәhvlәrә yol verir.

Rusiyanın vә 
Ermәnistanın 

maraqları ilә bağlı 
Azәrbaycanın 

mövqeyini 
dәyәrlәndirәrkәn 
cüzi sәhvlәrә yol 

verir.

Rusiyanın vә 
Ermәnistanın 

maraqları ilә bağlı 
Azәrbaycanın 

mövqeyini 
dәyәrlәndirir.

Rusiyanın vә 
Ermәnistanın 

maraqları ilә bağlı 
Azәrbaycanın 

mövqeyini әtraflı 
dәyәrlәndirir.
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Mövzu 50

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq və regional  
təşkilatlara üzv olması

Alt standartlar: 
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır. 
3.1.2. Xarici dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini dәyәr-

lәndirir. 
3.1.3. Azәrbaycan dövlәtlәri ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladığı materialları 

tәqdim edir.

Təlim məqsədləri: 
1. Mühüm hadisәlәrә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır. 
2. Beynәlxalq vә regional tәşkilatların maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini  

dәyәrlәndirir. 
3. Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq vә regional tәşkilatlara üzv olması ilә 

bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladığı materialları tәqdim edir.

Təlim forması:  kollektiv, fәrdi vә qruplarla  iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, qәrarlar ağacı

Motivasiya: I blokdan istifadә etmәklә, yaxud da Azәrbaycan Respublikasının 
xarici siyasәtinә dair slayd göstәrmәklә motivasiyanı qurmaq olar. Şagirdlәr öz 
fәrziyyәlәrini irәli sürürlәr. 

Tədqiqat sualı: Azәrbaycan Respublikasının xarici siyasәtdә atdığı addımların 
tariximizdәki rolu nәdәn ibarәt oldu?

Tәdqiqat sualına cavab axtarmaq üçün şagirdlәr qruplara bölünür. Qruplara III vә 
VII bloka aid olan tapşırıqlardan istifadә etmәklә dә iş vәrәqlәri vermәk olar. Yaxud 
da özünüz iş vәrәqlәrindә işlәmәk üçün tapşırıqlar hazırlaya bilәrsiniz. Aşağıda veril-
miş qrup işlәrini reallaşdırmağı tövsiyә edirik.

I qrup – Azәrbaycan Respublikası üçün beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlıq 
etmәyin vacibli yini tәhlil edin.

II qrup – MDB-nin SSRİ-nin varisi kimi fәaliyyәt göstәrdiyini sübut edin. 
III qrup – MDB çәrçivәsindә dövlәtlәrarası әmәkdaşlıqla ayrı-ayrı ölkәlәrlә fәrdi 

әmәkdaşlıq etmәyin fәrqini izah edin.
IV qrup – Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq vә regional tәşkilatlara üzv 

olması  ilә bağlı materialları tәqdim edin.
Məlumatın mübadiləsi: Qruplara verilәn vaxt bitdikdәn sonra şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr. Şagirdlәrә qrup qiymәtlәndirmә meyarlarını xatırlatmağı-
nız gәrәkdir ki, onlar nәyin әsasında qiymәtlәndirilәcәklәrini bilsinlәr. Qrup qiymәt-
lәndirmә meyarını ya flipçartda, ya da lövhәdә yazıb elan etmәyi unutmayın.
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Məlumatın müzakirəsi:  Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 
edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar
Məlumatdan 

düzgün 
istifadə

Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I
II

III

IV

Fərdi iş: Azәrbaycan Respublikasının tarixindә baş vermiş proseslәrә aid xrono-
loji cәdvәl hazırlayın.

Kollektiv iş: Azәrbaycan Respublikasının dünya dövlәtlәri tәrәfindәn tanınması-
nın әhәmiyyәtini müzakirә edin.

Bu tapşırığı hәyata keçirmәk üçün qәrarlar ağacı üsulundan istifadә edin. Şagird-
lәrin qәrarlarına әsasәn nәticәyә gәlmәlәrinә bәlәdçilik edin.

Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr mühüm hadisәlәrә dair xronoloji 
cәdvәllәr hazırlayır, beynәlxalq vә regional tәşkilatların maraqları ilә bağlı Azәrbay-
canın  mövqeyini  dәyәrlәndirirlәr. Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq vә regio-
nal tәşkilatlara üzv olması ilә bağlı müxtәlif mәnbәlәrdәn topladıqları materialları 
tәqdim edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: “Heydәr Əliyev Azәrbaycan Respublikasını dünyaya tanıtdı” 
adlı  tәqdimat hazırlayın.

Ev tapşırığı: Azәrbaycan dövlәtçiliyi üçün görülmüş işlәr barәdә әlavә mәlumat 
toplayın. 

Refleksiya zamanı siz bir neçә sual vermәklә şagirdlәri fәrdi şәkildә qiymәtlәn-
dirә bilәrsiniz. 

Məsələn: 
Müstәqil xarici siyasәt Azәrbaycan Respublikası üçün hansı iqtisadi imkanlara yol 

açdı?
Azәrbaycanın dünyada tanınmasının әhәmiyyәti nә oldu? 
Xarici siyasәtdә Dağlıq Qarabağ probleminin hәlli yolları üçün hansı addımlar atılır?
Qiymətləndirmə meyarları: cәdvәlhazırlama, dәyәrlәndirmә, tәqdimetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Mühüm hadisәlәrә 
dair xronoloji 

cәdvәllәr hazırla-
maqda çәtinlik çәkir. 

Mühüm hadisәlәrә 
dair xronoloji 

cәdvәllәri müәllimin 
kömәyi ilә hazırlayır. 

Mühüm hadisәlәrә 
dair xronoloji 

cәdvәllәri cüzi 
sәhvlәrlә hazırlayır. 

Mühüm hadisәlәrә 
dair xronoloji 

cәdvәllәri sәrbәst  
hazırlayır. 
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Beynәlxalq vә 
regional tәşkilatların 
maraqları ilә bağlı 

Azәrbaycanın  
mövqeyini dәyәrlәn-

dirmәkdә 
çәtinlik çәkir.

Beynәlxalq vә 
regional tәşkilatların 
maraqları ilә bağlı 

Azәrbaycanın  
mövqeyini 

müәllimin kömәyi ilә 
dәyәrlәndirir.

Beynәlxalq vә 
regional tәşkilatların 
maraqları ilә bağlı 

Azәrbaycanın  
mövqeyini 

bәzi sәhvlәrlә 
dәyәrlәndirir.

Beynәlxalq vә 
regional tәşkilatların 
maraqları ilә bağlı 

Azәrbaycanın  
mövqeyini sәrbәst 

dәyәrlәndirir.

Azәrbaycan Respub-
likasının beynәlxalq 
vә regional tәşkilat-
lara üzv olması ilә 

bağlı müxtәlif  
mәnbәlәrdәn  

topladığı materialları 
tәqdim etmәkdә 

çәtinlik çәkir.

Azәrbaycan Respub-
likasının beynәlxalq 
vә regional tәşkilat-
lara üzv olması  ilә 

bağlı müxtәlif  
mәnbәlәrdәn  

topladığı materialları 
müәllimin kömәyi ilә 

tәqdim edir.

Azәrbaycan Respub-
likasının beynәlxalq 
vә regional tәşkilat-
lara üzv olması ilә 

bağlı müxtәlif  
mәnbәlәrdәn  

topladığı materialları 
bәzi sәhvlәrlә tәqdim 

edir.

Azәrbaycan 
Respublikasının 
beynәlxalq vә 

regional tәşkilatlara 
üzv olması ilә bağlı 
müxtәlif mәnbәlәr-

dәn topladığı 
materialları 
tәqdim edir.

Mövzu 51

Dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək tədbirləri

Alt standartlar:
3.1.1. Müstәmlәkә rejimi, müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatda 

baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.
4.1.1. Dövlәtçiliyin möhkәmlәndirilmәsindә vә inkişafında tarixi şәxsiyyәtlәrin 

(Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadә, Nәriman Nәrimanov, Heydәr Əliyev, İlham Əliyev vә b.) 
rolunu dәyәrlәndirir.

Təlim məqsədləri: 
1. Azәrbaycan Respublikasının müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hә-

yatında baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edir.
2. Azәrbaycan Respublikasının möhkәmlәndirilmәsi vә inkişafında Heydәr Əliye-

vin rolunu dәyәrlәndirir.

Təlim forması:  kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, fasilәli oxu, akvarium

Motivasiya: Bu zaman I bloka aid olan suallardan istifadә edә bilәrsiniz. Yaxud 
da Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına istinad etmәklә motivasiya yaradın. 
Şagirdlәrә konstitusiyamızda әksini tapmış mәsәlәlәrә aid suallar verin. İdarәçilik 



172

haqqında soruşun. Onlar Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası barәdә Hәyat 
bilgisi fәnnindәn әtraflı mәlumat әldә etmişlәr. Ona görә dә sizin verdiyiniz suallara 
fәrziyyәlәr söylәmәyә geniş imkanları olacaqdır. Mәqsәd idarәçiliklә bağlı şagirdlәrin 
fәrziyyәlәrini almaq vә mexanizmi işә salmaqdır. Bu mәrhәlәni hәyata keçirdikdәn 
sonra tәdqiqat sualını elan edin. Şagirdlәrin mövzu ilә tanışlığı üçün fasilәli oxu 
üsulundan istifadә edә bilәrsiniz. II bloka aid materiallar şagirdlәr tәrәfindәn 
oxunduqda fasilәlәr edib III bloka aid sual vә tapşırıqların üzәrindә dayanın. Yaxud 
da oxunmuş hissәdә qaranlıq qalan mәqamları müzakirә edib aydınlaşdırın.

Tədqiqat sualı: Azәrbaycan Respublikasının müstәqilliyini möhkәmlәndirmәk 
üçün hansı tәdbirlәr hәyata keçirildi?

Bu suala cavab axtarmaq üçün tapşırıqlar verilir.
I qrup – Azәrbaycan Respublikasında hakimiyyәt bölgüsünü tәhlil edin.
II qrup – Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasına 2016-cı ildә edilmiş әsas 

dәyişikliklәri araşdırın.
III qrup – Qarabağ münaqişәsi amili neft strategiyasına necә tәsir göstәrdi?  
IV qrup – Azәrbaycan Respublikasının torpaq islahatı ilә Sovet hökumәtinin 

torpaq islahatı arasındakı fәrqi müәyyәn edin.
V qrup – Azәrbaycan Respublikasının müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial- 

iqtisadi hәyatında baş verәn dәyişikliklәri tәhlil edin.
VI qrup – Azәrbaycan Respublikasının möhkәmlәndirilmәsi vә inkişafında 

Heydәr Əliyevin rolunu dәyәrlәndirin.
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi:  Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar
Məlumatdan 

düzgün 
istifadə

Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV

V

VI

Kollektiv iş: Reallaşdırmanı hәyata keçirәrkәn akvarium üsulundan istifadә edә,  
Azәrbaycanın neft strategiyası ilә bağlı tapşırığı şagirdlәrә verә bilәrsiniz. Daxili vә 
xarici qrup olmaqla bütün kollektivin iştirakını tәmin edin. 
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Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr Azәrbaycan Respublikasının  
müstәqillik şәraitindә inzibati, sosial-iqtisadi hәyatında baş verәn dәyişikliklәri  tәhlil  
edir, Azәrbaycan Respublikasının möhkәmlәndirilmәsi vә inkişafında Heydәr Əliye-
vin rolunu dәyәrlәndirirlәr. 

Yaradıcı tətbiqetmə: ABŞ-ın dövlәt idarәetmә forması ilә Azәrbaycan Respubli-
kasının idarәetmә formasını Venn diaqramında müqayisә edin.

Ev tapşırığı: Ombudsman tәsisatı haqqında mәlumat toplayın.
Qiymətləndirmə və refleksiya: Refleksiyanın hәyata keçirilmәsi üçün aşağıdakı 

sualları şagirdlәrә verә bilәrsiniz.
Azәrbaycan xalqının prezident seçkilәrindә yenidәn Heydәr Əliyevә sәs vermәsi-

nin sәbәbi nәdir?
Ombudsman tәsisatının fәaliyyәti nә zaman hәyata keçirildi? 
Bağlanan sazişlәrin Azәrbaycan üçün strateji әhәmiyyәti nәdir?
Azәrbaycan Respublikasının inkişafı naminә görülmüş hansı tәdbirlәri söylәyә 

bilәrsiniz?
Qiymətləndirmə meyarları: tәhliletmә, dәyәrlәndirmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Azәrbaycan 
Respublikasının  
müstәqillik şәrai-

tindә inzibati, 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri tәhlil  

edәrkәn ciddi 
sәhvlәr edir.

Azәrbaycan 
Respublikasının  
müstәqillik şәrai-

tindә inzibati, 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri 

sualların kömәyi ilә 
tәhlil edir.

Azәrbaycan 
Respublikasının  
müstәqillik şәrai-

tindә inzibati, 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri bәzi 

sәhvlәrlә tәhlil edir.

Azәrbaycan 
Respublikasının  
müstәqillik şәrai-

tindә inzibati, 
sosial-iqtisadi 

hәyatında baş verәn 
dәyişikliklәri 

asanlıqla tәhlil edir.

Azәrbaycan 
Respublikasının 

möhkәmlәndirilmәsi 
vә inkişafında 

Heydәr Əliyevin 
rolunu dәyәrlәndir-

mәkdә çәtinlik çәkir.

Azәrbaycan 
Respublikasının 

möhkәmlәndirilmәsi 
vә inkişafında 

Heydәr Əliyevin 
rolunu müәllimin 

kömәyi ilә dәyәrlәn-
dirir.

Azәrbaycan 
Respublikasının 

möhkәmlәndirilmәsi 
vә inkişafında 

Heydәr Əliyevin 
rolunu bәzi sәhvlәrlә 

dәyәrlәndirir.

Azәrbaycan 
Respublikasının 

möhkәmlәndirilmәsi 
vә inkişafında 

Heydәr Əliyevin 
rolunu sәrbәst 
dәyәrlәndirir.
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VIII FƏSİL. AZƏRBAYCAN YENİ MİNİLLİYİN BAŞLANĞICINDA

Mövzu 52

Azərbaycan Respublikasının inkişafında yeni mərhələ

Alt standartlar:
1.3.1. Azәrbaycan әrazisindә yaşamış insanların hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri 

dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir. 
2.1.1. Azәrbaycanın coğrafi mövqeyi vә tәbii amillәri ilә müxtәlif tәsәrrüfat 

sa hәlәri vә istehsal münasibәtlәrinin inkişafı arasında әlaqәlәri dәyәrlәndirir. 

Təlim məqsədləri: 
1. Azәrbaycanın yeni minilliyin başlanğıcında insanların hәyat tәrzindәki  dәyişik-

liklәri dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirir. 
2. Azәrbaycan Respublikasının inkişafını tәbii amillәrin vә müxtәlif tәsәrrüfat 

sahәlәrinin inkişafı ilә әlaqәlәndirәrәk dәyәrlәndirir. 

Təlim forması: kollektiv  vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi

Motivasiya: I blokda verilmiş hissә yardımçınız ola bilәr. Şagirdlәr I blokda veril-
miş suallara fәrziyyәlәr irәli sürdükdә siz onları lazımi istiqamәtә yönlәndirin. Motiva-
siya üçün Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çıxışlarından 
fraqmentlәr dә tәqdim edә bilәrsiniz. Ulu öndәr Heydәr Əliyevin layiqli davamçısı 
kimi prezident İlham Əliyevin siyasi addımları vә ölkә üçün gördüyü işlәr haqqında 
fәrziyyәlәr irәli sürmәklә öz düşüncәlәrini ifadә edәn şagirdlәrә fәallıq göstәrmәlәri 
üçün imkan yaradın. İnsert üsulunun tәtbiqi zamanı III blokda verilmiş sual vә tapşı-
rıqlardan istifadә edin. IV blokda verilmiş әlavә mәlu matlar, VII blokdakı şәkillәr 
mövzunun mәnimsәnilmәsinә, elәcә dә standartların tәlәbinә uyğun mәqsәdәmüva-
fiq bacarıqların formalaşdırılmasına imkan yara dacaqdır. 

Tədqiqat sualı: XXI әsrin әvvәllәrindә respublikanın hәyatında hansı yeniliklәr 
baş verdi? 

Bu suala cavab axtarmaq üçün tapşırıqlar verilir. 
I qrup – Azәrbaycanın inkişafını tәbii amillәrin vә müxtәlif tәsәrrüfat sahәlәrinin 

inkişafı ilә әlaqәlәndirәrәk fikirlәrinizi qeyd edin.
II qrup – Dünya azәrbaycanlılarının hәmrәy olduğunu nümunәlәr әsasında izah edin. 
III qrup – Yaşadığınız әrazidә (şәhәr, rayon, kәnd, qәsәbә) son dövrlәrdә hәyata 

keçirilәn bәrpa işlәri vә ya yeniliklәr haqqında müzakirә apararaq dәyişikliklәri 
dövrün xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәlәndirib öz fikirlәrinizi qeyd edin.  

IV qrup – Neft strategiyasının Azәrbaycanın dünya dövlәtlәri ilә siyasi vә mәdәni 
әlaqәlәrinin inkişafına tәsirini izah edin.
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Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 
hazırlayaraq tәqdim edirlәr.

Məlumatın müzakirəsi:  Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 
edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar Faktların 
dəqiqliyi Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV

Kollektiv iş:  Müasir Azәrbaycan ordusu haqqında sәnәdli filmә baxıb müzakirә 
aparın. Dünya azәrbaycanlılarının bir mәrkәzdә tәşkilatlanmasının әhәmiyyәtini 
müzakirә edin. 

Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr Azәrbaycanda yeni minilliyin 
başlanğıcında insanların hәyat tәrzindәki dәyişikliklәri dövrün xüsusiyyәtlәri ilә, yeni 
mәrhәlәnin inkişafını isә tәbii amillәrin vә müxtәlif tәsәrrüfat sahәlәrinin inkişafı ilә 
әlaqәlәndirәrәk dәyәrlәndirirlәr. 

Yaradıcı tətbiqetmə: Müdafiә Sәnayesi Nazirliyinin müәssisәlәrindә hazırlanan 
silah-sursat vә hәrbi texnika haqqında tәqdimat hazırlayın.

Ev tapşırığı: “ASAN xidmәt” mәrkәzlәrindә hansı xidmәtlәrin verildiyi haqqında 
mәlumat toplayın. 

Qiymətləndirmə və refleksiya: Refleksiya zamanı tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә  
kömәk edәcәk bir neçә sual vermәklә şagirdlәr fәrdi şәkildә qiymәtlәndirilir. 

Məsələn: 
Cәnubi Qafqazda hansı dövlәt hәyata keçirilәn layihәlәrdәn kәnarda qalmışdır?
Qeyri-neft sektoru dedikdә hansı sәnaye sahәlәri nәzәrdә tutulur? 
Qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmәkdә dövlәtin mәqsәdi nәdir?
Qiymətləndirmə meyarları: әlaqәlәndirmә, dәyәrlәndirmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Azәrbaycanda yeni 
minilliyin başlanğı-
cında insanların  
hәyat tәrzindәki  

dәyişikliklәri dövrün 
xüsusiyyәtlәri ilә 

әlaqәlәndirdikdә ciddi 
sәhvlәrә yol verir. 

Azәrbaycanda yeni 
minilliyin başlanğı-

cında insanların hәyat  
tәrzindәki dәyişikliklәri 

suallardan istifadә 
etmәklә dövrün 
xüsusiyyәtlәri ilә 

әlaqәlәndirir. 

Azәrbaycanda yeni 
minilliyin başlanğı-

cında insanların  hәyat  
tәrzindәki dәyişikliklәri 
dövrün xüsusiyyәtlәri  
ilә әlaqәlәndirir, lakin 

faktlarda bәzi 
sәhvlәrә yol verir.

Azәrbaycanda yeni 
minilliyin başlanğı-
cında insanların  
hәyat tәrzindәki  

dәyişikliklәri sәrbәst 
şәkildә dövrün 

xüsusiyyәtlәri ilә 
әlaqәlәndirir. 
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Azәrbaycan 
Respublikasının 
inkişafını tәbii 

amillәrin vә müxtәlif  
tәsәrrüfat sahәlәri-

nin inkişafı ilә  
әlaqәlәndirәrәk  

dәyәrlәndirәrkәn 
sәhvlәrә yol verir.

Azәrbaycan 
Respublikasının 

inkişafını suallardan 
istifadә etmәklә tәbii 
amillәrin vә müxtәlif  
tәsәrrüfat sahәlәri-

nin inkişafı ilә  
әlaqәlәndirәrәk  
dәyәrlәndirir.

Azәrbaycan 
Respublikasının 
inkişafını tәbii 

amillәrin vә müxtәlif  
tәsәrrüfat sahәlәri-

nin inkişafı ilә  
әlaqәlәndirәrәk  
bәzi sәhvlәrlә 
dәyәrlәndirir.

Asanlıqla Azәrbay-
can Respublikasının 

inkişafını tәbii 
amillәrin vә müxtәlif  
tәsәrrüfat sahәlәri-

nin inkişafı ilә  
әlaqәlәndirәrәk  
dәyәrlәndirir.

Mövzu 53

Xarici siyasət

Alt standartlar:
1.1.2. Mühüm hadisә, proses vә tәzahürlәrә dair xronoloji cәdvәllәr hazırlayır. 
1.2.1. Eyni  hadisәyә aid yazılı mәnbәlәrdәki fәrqli yanaşmaları müqayisә edir.
3.1.2. Xarici dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini dәyәr-

lәndirir. 

Təlim məqsədləri:  
1. Xarici siyasәtlә bağlı mühüm hadisәlәrә dair  xronoloji cәdvәl hazırlayır. 
2. Azәrbaycan Respublikasının xarici siyasәtinә dair yazılı mәnbәlәrdәki fәrqli 

yanaşmaları müqayisә edir. 
3. ABŞ, Avropa dövlәtlәri vә qonşu dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbay-

canın  mövqeyini  dәyәrlәndirir. 

Təlim forması: kollektiv vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, debat

Motivasiya: Dәrslikdә öz әksini tapmış vә I blokda verilmiş hissәdәn istifadә 
edәrәk motivasiya yarada bilәrsiniz. Yaxud da lövhәdә “strategiya” sözünü yazıb 
şagirdlәrdәn bu sözün mәnasının nә olduğunu soruşun. Sonra Azәrbaycan Respub-
likasının strateji mövqeyi haqqında suallar verin. Cavab alındıqdan sonra ölkәnin 
әsas strategiyasının nә olduğunu soruşun. Şagirdlәr müxtәlif fәrziyyәlәr söylәyәcәk-
lәr. Siz onlardan xarici siyasәtlә bağlı fәrziyyәlәr aldıqdan sonra debatı tәşkil edin. 
Bildiyiniz kimi, debat üçün müzakirә edilәcәk problem öncәdәn elan edilir. 

Tədqiqat sualı:  Azәrbaycan Respublikasının xarici siyasәti istiqamәtindә hansı 
işlәr aparılır?

I qrup – Türkiyә vә Azәrbaycanla bağlı “Bir millәt, iki dövlәt” ifadәsini әsaslandırın.
II qrup – Gürcüstanla strateji münasibәtlәrin qurulmasının әhәmiyyәtini müәyyәn edin.
III qrup – Araşdırın: hazırda dünyanın hansı ölkәlәri terrordan daha çox әziyyәt 

çәkir? 
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IV qrup – “Hücum diplomatiyası” ifadәsini mәnbәyә istinad edәrәk tәhlil edin.  
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi:  Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.

Qruplar Faktların 
dəqiqliyi Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV

Kollektiv iş: Kollektiv iş üçün debat tәşkil edilir. Bu mәqsәdlә “Azәrbaycan 
Respublikasının xarici siyasәti bu dövlәtin böyük uğurlara imza atmasına imkanlar 
açdı” fikrini müzakirәyә qoymaq olar.

Bildiyiniz kimi, bu üsul, demәk olar ki, müzakirәlәr әsasında qurulur. Onun tәtbiqi 
zamanı hamının iştirakı vacibdir. Debat digәr müzakirәlәrdәn fәrqli olaraq, müzakirә 
apardığı şәxsi yox, üçüncü tәrәfi inandırmaq üzәrindә qurulur. Bu zaman tutarlı 
faktlar, arqumentlәr göstәrmәk lazımdır. Üçüncü tәrәfin “bәli, bu tәrәf mәni inandırdı” 
fikri tәsdiq kimi götürülür. 

Şagirdlәr mövzunu araşdırmağa çalışır, әsas anlayışları izah edir, dәlillәr yığmaq 
üçün müxtәlif mәnbәlәrә müraciәt etmiş olurlar. Bu zaman mәnbәlәr üzәrindә 
işlәmәk bacarığı da formalaşır. Debatlarda natiqlik istedadını üzә çıxarmağa çalışan 
şagirdlәr qәrar vermәk imkanına da sahib olurlar. 

Debat zamanı rollaşdırma hәyata keçirilir:
I qrup tәsdiqlәyici mövqedәdir. Mövzunu olduğu kimi qәbul edir. Deyilmiş fikirlә-

rin düzgün olduğunu tәsdiqlәyir.
II qrup tәkzibedicidir. O, birinci qrupun fikirlәrini tәkzib edir vә öz arqumentlәrini 

gәtirir. 
III qrup isә hakim mövqedә dayanır. Bu qrup iki qrupun hansı biri daha dәqiq, 

dolğun vә inandırıcı fakt gәtirәrsә, onun fikrini tәsdiqlәyir. Tәbii ki, hakimin üzәrinә 
bunu müәyyәn etmәk üçün böyük mәsuliyyәt düşür. Bir qәdәr münaqişәli mövzu 
seçmәk bu üsulun tәtbiqi üçün sәmәrәlidir. Əgәr sizin vaxtınız üçün debat üsulu 
münasib deyilsә, o zaman kollektivә tapşırıq verib onlardan icrasını tәlәb edә, aşağı-
dakı tapşırıqlardan istifadә etmәklә bunu reallaşdıra bilәrsiniz.

Azәrbaycanın xarici siyasәtinin әsas әlamәtlәrini müәyyәn edin. 
“Yeni qonşuluq” siyasәtinin әsas mәqsәdlәrini müәyyәn edin. 
Azәrbaycanın ABŞ, Avropa dövlәtlәri, Türkiyә, Rusiya vә Gürcüstanın strateji 

maraqları ilә bağlı mövqeyini dәyәrlәndirib cәdvәl qurun.
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Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr xarici siyasәtlә bağlı mühüm 
hadisәlәrә dair xronoloji cәdvәl hazırlayırlar. Azәrbaycan Respublikasının xarici 
siyasәtinә dair yazılı mәnbәlәrdәki fәrqli yanaşmaları müqayisә edir, ABŞ, Avropa 
dövlәtlәri vә qonşu dövlәtlәrin strateji maraqları ilә bağlı Azәrbaycanın mövqeyini  
dәyәrlәndirir, Azәrbaycanın xarici siyasәtinin әsas istiqamәtlәrini müәyyәn edәrәk 
“Yeni qonşuluq” siyasәtinin әsas mәqsәdlәrini müәyyәn edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Bu mәrhәlә üçün aşağıdakı tapşırığı verә bilәrsiniz.
Venn diaqramına әsasәn, Azәrbaycan Cümhuriyyәtinin xarici siyasәti ilә Azәr-

baycan Respublikasının xarici siyasәtinin oxşar vә fәrqli cәhәtlәrini müәyyәn edin.
Ev tapşırığı: Azәrbaycan Respublikasının Cәnubi Qafqazın aparıcı vә lider 

dövlәtinә çevrilmәsi haqqında tәqdimat hazırlayın.
Qiymətləndirmə və refleksiya: Refleksiya üçün aşağıdakı suallardan istifadә 

etmәk olar.
• Türkiyә dövlәti Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı hansı mövqe tutmuşdur? 
• Azәrbaycan dövlәti dünya ölkәlәri ilә hansı diplomatik müqavilәlәr imzalamışdır?
• Azәrbaycanın beynәlxalq tәşkilatlara üzv olmasının xarici siyasәtә nә kimi tәsiri 

oldu?
• Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xarici siyasәtdәki uğur-

ları hansılardır?
Qiymətləndirmə meyarları: cәdvәlhazırlama, müqayisәetmә, dәyәrlәndirmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Xarici siyasәtlә bağlı 
mühüm hadisәlәrә 

dair  xronoloji cәdvәl 
hazırlamaqda 
çәtinlik çәkir.

Xarici siyasәtlә bağlı 
mühüm hadisәlәrә 

dair  xronoloji cәdvәl 
müәllimin kömәyi ilә 

hazırlayır.

Xarici siyasәtlә bağlı 
mühüm hadisәlәrә 

dair  xronoloji 
cәdvәli cüzi 

sәhvlәrlә hazırlayır.

Xarici siyasәtlә bağlı 
mühüm hadisәlәrә 

dair sәrbәst  
xronoloji cәdvәl 

hazırlayır.

Azәrbaycan 
Respublikasının 

xarici siyasәtinә dair 
yazılı mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmaları 
müqayisә edәrkәn 

sәhvlәr edir.

 Azәrbaycan 
Respublikasının 

xarici siyasәtinә dair 
yazılı mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmaları 
suallar vasitәsilә 
müqayisә edir.

Azәrbaycan Respub-
likasının xarici 

siyasәtinә dair yazılı 
mәnbәlәrdәki fәrqli 
yanaşmaları bәzi 

sәhvlәrlә  müqayisә 
edir.

 Azәrbaycan 
Respublikasının 

xarici siyasәtinә dair 
yazılı mәnbәlәrdәki 
fәrqli yanaşmaları 
sәrbәst müqayisә 

edir.

ABŞ, Avropa 
dövlәtlәri vә qonşu 
dövlәtlәrin strateji 
maraqları ilә bağlı 

Azәrbaycanın  
mövqeyini dәyәrlәn-

dirәrkәn 
sәhvlәr edir.

ABŞ, Avropa 
dövlәtlәri vә qonşu 
dövlәtlәrin strateji 
maraqları ilә bağlı 

Azәrbaycanın  
mövqeyini 

suallar vasitәsilә 
dәyәrlәndirir.

ABŞ, Avropa 
dövlәtlәri vә qonşu 
dövlәtlәrin strateji 
maraqları ilә bağlı 

Azәrbaycanın  
mövqeyini 

cüzi sәhvlәrlә 
dәyәrlәndirir.

ABŞ, Avropa 
dövlәtlәri vә qonşu 
dövlәtlәrin strateji 
maraqları ilә bağlı 

Azәrbaycanın  
mövqeyini asanlıqla 

dәyәrlәndirir.
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Mövzu 54

Mədəniyyətin inkişafında böyük uğurlar

Alt standartlar:
5.1.2. Azәrbaycan sivilizasiyası vә mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәrini dünya 

sivilizasiyası vә mәdәniyyәtlәrinin xarakterik әlamәtlәri ilә müqayisә edir.
5.1.3. Azәrbaycan xalqının mәdәni nailiyyәtlәrinә dair araşdırmalar aparır, nәticә-

lәrini tәqdim edir.

Təlim məqsədləri: 
1. Azәrbaycan mәdәniyyәtini dünya mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәri ilә müqayisә edir.
2. Mәdәniyyәtin inkişafında uğurlara dair araşdırmalar aparır, nәticәlәrini tәqdim edir.

Təlim forması:  kollektiv  vә qruplarla iş
Təlim üsulu: beyin hәmlәsi, müzakirә

Motivasiya: Bu zaman I bloka aid “Azәrbaycan xalqı tarixin hәr bir mәrhәlәsindә 
dünya mәdәniyyәtinә öz töhfәlәrini vermişdir. Hazırda ölkәmiz sürәtli iqtisadi inkişafı 
ilә seçilәn Qafqazın lider dövlәtinә çevrilmişdir” hissәsini oxuyub “Bәs mәdәniyyәti-
miz bu inkişafa uyğunlaşa bilirmi? Mәdәniyyәt sahәsindә hansı uğurlar qazanılmış-
dır?” suallarından motivasiya üçün istifadә edә bilәrsiniz.

Yaxud da Heydәr Əliyev Fondunun fәaliyyәti haqqında sәnәdli film vә ya video-
çarxı şagirdlәrә nümayiş etdirin. Daha sonra bu barәdә şagirdlәrә suallar verib 
fәrziyyәlәrini söylәmәyә şәrait yarada bilәrsiniz. Başqa bir motivasiya üçün vasitә 
şәkillәr ola bilәr. Müasir dövrә aid mәdәniyyәtimizlә bağlı şәkillәr nümayiş etdirә 
bilәrsiniz.

Tədqiqat sualı: Azәrbaycan Respublikasında mәdәniyyәtin inkişafında hansı 
uğurlar qazanılmışdır?

Bu suala cavab axtarmaq üçün tapşırıqlar verilir. 
I qrup – Azәrbaycanda tәhsilin inkişaf istiqamәtlәrini müәyyәn edin.
II qrup – İdmanın inkişafında prezident İlham Əliyevin rolunu dәyәrlәndirin.
III qrup – Elm sahәlәri ilә iqtisadiyyatın әlaqәlәrini izah edin.
IV qrup – Azәrbaycan tarixinin tәdqiqi vә tәbliğinin әhәmiyyәtini izah edin.
V qrup – Azәrbaycanın incәsәnәt sahәsindәki uğurlarını dünya incәsәnәtinin 

uğurları ilә müqayisә edin.  
Məlumatın mübadiləsi: Müәyyәn edilmiş zaman әrzindә şagirdlәr cavabları 

hazırlayaraq tәqdim edirlәr.
Məlumatın müzakirəsi: Cavablar diqqәtlә dinlәnilir, müzakirә olunur vә әlavәlәr 

edilir. Meyar әsasında qruplar qiymәtlәndirilir.
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Qruplar Faktların 
dəqiqliyi Təqdimetmə

Tapşırıq 
vaxtında 
yerinə 

yetirilib.

Əməkdaşlıq Ümumi 
nəticə

I

II

III

IV

V

Kollektiv iş: İdman sahәsindә uğurlarımız nәyin göstәricisidir? Əsaslandırın. 
Azәrbaycan tarixi elminin inkişafının әhәmiyyәtini müәyyәn edin. 

Nəticə və ümumiləşdirmə: Nәticәdә şagirdlәr mәdәniyyәtimizin inkişafında 
prezident İlham Əliyevin rolunu qeyd edәrәk Azәrbaycan mәdәniyyәtini dünya 
mәdәniyyәtinin xarakterik әlamәtlәri ilә müqayisә edir, araşdırma apararaq Azәrbay-
canın incәsәnәt sahәsindәki uğurlarını dünya incәsәnәtinin (xarakterik әlamәtlәri ilә) 
uğurları ilә müqayisә edirlәr. Azәrbaycanda tәhsilin inkişaf istiqamәtlәrini müәyyәn 
edәrәk Azәrbaycan tarixi elminin inkişafının әhәmiyyәtini müәyyәnlәşdirir, mәdәniy-
yәtin inkişafına aid  araşdırmalar aparır vә nәticәlәri tәqdim edirlәr.

Yaradıcı tətbiqetmə: Müasir dövrdә Azәrbaycan memarlığının çalarlarını özündә 
ifadә edәn esse yazın.

Ev tapşırığı: Mәdәniyyәtimizin inkişafı ilә bağlı görülmüş işlәr barәdә mәlumat 
toplayıb dәftәrinizdә qeyd edin.

Refleksiya və qiymətləndirmə: Tәlim fәaliyyәtini izlәmәyә kömәk edәcәk bir 
neçә sual vermәklә şagirdlәri fәrdi şәkildә qiymәtlәndirә bilәrsiniz. 

Məsələn: 
Dünyanın әn nüfuzlu universitetlәrindәn hansıları tanıyırsınız? 
Azәrbaycan elminin inkişafında hansı yeniliklәr oldu? 
İncәsәnәtin inkişafını nә ilә sübut edәrdiniz? 
Memarlığın inkişafına sәbәb nә idi? 
Mәdәniyyәtin inkişafı üçün prezident İlham Əliyev hansı tәdbirlәri hәyata keçirdi?
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Qiymətləndirmə meyarları: müqayisәetmә, tәqdimetmә

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə

Azәrbaycan 
mәdәniyyәtini dünya 

mәdәniyyәtinin  
xarakterik әlamәtlәri 

ilә müqayisә 
edәrkәn çoxlu 
sәhvlәr edir.

Azәrbaycan 
mәdәniyyәtini 

suallardan istifadә 
etmәklә dünya 
mәdәniyyәtinin  

xarakterik әlamәtlәri 
ilә müqayisә edir.

Azәrbaycan 
mәdәniyyәtini dünya 

mәdәniyyәtinin  
xarakterik әlamәtlәri 

ilә müqayisә edir.

Azәrbaycan 
mәdәniyyәtini dünya 

mәdәniyyәtinin  
xarakterik әlamәtlәri 
ilә әsaslandırılmış 
şәkildә müqayisә 

edir.

Mәdәniyyәtin 
inkişafındakı 
uğurlara dair 

araşdırmalar aparır, 
nәticәlәrini tәqdim 
etmәkdә çәtinlik 

çәkir.

Mәdәniyyәtin 
inkişafındakı 
uğurlara dair 

araşdırmalar aparır, 
nәticәlәrini tәqdim 
edәrkәn sәhvlәrә 

yol verir.

Mәdәniyyәtin 
inkişafındakı 
uğurlara dair 

araşdırmalar aparır, 
nәticәlәrini sistem-

siz tәqdim edir.

Mәdәniyyәtin 
inkişafındakı 
uğurlara dair 

araşdırmalar aparır, 
nәticәlәrini tәqdim 

edir.
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1. XIX əsrin I yarısında Azərbaycana köçürülmüşdür:

A) Rus zadәganları, ermәnilәr, almanlar
B) Tәriqәtçi vә bidәtçi ruslar, polyaklar, ermәnilәr
C) Almanlar, ermәnilәr, gürcülәr
D) Tәriqәtçi vә bidәtçi ruslar, ermәnilәr, almanlar
E) Tәriqәtçi vә bidәtçi ruslar, ermәnilәr, gürcülәr

2. Şəhər məhkəmələrinə aid islahat əhalinin həyatına necə təsir edə bilərdi? 
Fikrinizi əsaslandırın.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3. Ermənilər Şimali Azərbaycanda daha çox hansı bölgələrdə yerləşdirilmişdi?
                                   

A) I, II, VII
B) III, IV, V
C) II, IV, VI
D) III, V, VI
E) II, V, VII

4. Lənkəran üsyanına aid deyil:

 Ї Hәrbi Şura yaradıldı.
 Ї Mirhәsәn xan üsyana başçılıq üçün çağırılmışdı.
 Ї Üsyançıların sayı 12 minә çatırdı.

5.  Quba üsyanının xüsusiyyətlərini qeyd edin.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
 

I bölmə üzrə summativ qiymətləndirmə nümunələri
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6.  1840-cı il 10 aprel qanununun nəticəsi: 

A) Rus dili ilә yanaşı, Azәrbaycan dilinin işlәnmәsinә xüsusi diqqәt verildi. 
B) Azәrbaycan mәmurlarının hüquq vә vәzifәlәri genişlәndirildi. 
 C)  Azәrbaycanlı mәmurlar idarәetmә orqanlarından uzaqlaşdırıldı vә ruslarla әvәz edildi. 
D) Azәrbaycanda ağa vә bәylәrin mülkiyyәt hüquqları özlәrinә qaytarıldı. 
E) Çarizmә qarşı müqavimәt göstәrmәyәnlәrin әmlak vә torpaqları әllәrindә qaldı.

7. Üsyanları xronoloji ardıcıllıqla düzün. 
1. Lәnkәran         2. Şәki                 3. Car-Balakәn      4. Quba 
A) 3, 4,1, 2           B) 4, 3,1, 2           C) 3,1,4, 2           D) 3,1, 2, 4           E) 1, 2, 3, 4    

8. Vətənimizin qədim zamanlardan 1813-cü ilə qədərki tarixini ardıcıl şəkildə 
özündə əks etdirən əsər:

 Ї “Qarabağ tarixi” 
 Ї “Qarabağnamә”
 Ї “Gülüstani-İrәm”
 Ї “Şәki xanlarının tarixi”

9. Xronoloji ardıcıllıqla düzün.

 Ї İlk dəfə buruq üsulu ilə neftin çıxarılması
 Ї Bakıda vağzal binasının tikilməsi
 Ї Bakı Şəhər Duması yaradıldı.

10.  XIX əsrin 70-ci illərinə qədər Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafına mənfi 
təsir edən amillər:

1. Neftdən sənaye miqyasında istifadə olunması
2. İltizam sisteminin mövcudluğu
3. Kəndlilərin məcburi əməyindən istifadə
4. Neft məhsullarına tələbatın az olması
5. Neft sənayesində xarici kapitalın ağalığı
A) 1, 2, 3           B) 2, 3, 5            C) 1, 3, 5         D) 2, 3, 4         E) 1, 3, 4

11.   Azərbaycanda 1870-ci il 14 may “Kəndli Əsasnaməsi”nin 1847-ci il “Kəndli 
Əsas namələri”ndən əsas fərqi:

A) Kәndlilәrә 5 desyatin torpağın ayrılması
B) Sahibkar kәndlilәrinin bәylәrdәn asılılığının rәsmilәşmәsi
C) Bәy vә ağaların torpaq üzәrindә hüquqlarının toxunulmazlığının lәğv edilmәsi
D) Dövlәt kәndlilәrinә pay torpaqlarından nәsli istifadә hüququnun verilmәsi
E)  Kәndlilәrin şәxsi asılılığının lәğv edilmәsi vә öz pay torpaqlarını satın almaq 

hüququnun verilmәsi
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12. Uyğun variantı tapın.

 Ї  Neft sәnayesindә iltizam sistemi lәğv edildi → 1872
 Ї  Nobel qardaşları şirkәtinin әsası qoyuldu → 1880
 Ї  Qaraşәhәr neft kәmәri çәkildi → 1863

13. Zaqatala üsyanının başlaması üçün siqnal oldu:

A) Temirxan-Şuradan 3 minlik rus ordusunun gәtirilmәsi
B) Zaqatalaya hökumәt komissiyasının göndәrilmәsi
C) Hökumәt komissiyasının ingiloy vә muğalları asılılıqdan azad etmәk tәşәbbüsü
D) Gürcüstanda kәndli islahatının keçirilmәsi
E) A.Qalacovun Balakәn kәndindә kilsә tikdirmәsi

14.  XIX əsrin son rübündə Azərbaycanda kəndli hərəkatının ən geniş yayılmış 
forması idi:

A) nümayişlәr  B) qaçaqçılıq  C) kәndli üsyanları  D) tәtillәr  E) vergilәrdәn imtina

15. Təbrizdə baş verən “Tənbəki üsyanı”nın səbəb və nəticələrini qeyd edin.
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................

16. 1872-ci il Əsasnaməsinə görə qəza məktəblərini əvəz etdi:

A) şәhәr mәktәblәri                           B) gimnaziyalar            C) xalq mәktәblәri
D) rus-Azәrbaycan mәktәblәri           E) üsuli-cәdid mәktәblәri

17. XIX əsrin II yarısında tanınmış Azərbaycan rəssamları:

1. X.Natəvan              2. M.Nəvvab            3. M.Q.İrəvani            
4. Q.Hacıbababəyov  5. Məşədi Mirzə    
A) 1, 2            B) 2, 3            C) 3, 4            D) 4, 5            E) 2, 5

18. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.

1. Milli teatrın yaranması 
2. İlk qadın gimnaziyasının açılması
3. Milli mətbuatın əsasının qoyulması 
4. Bakıda ilk rus-azərbaycanlı məktəbinin açılması
5. İlk kişi gimnaziyasının açılması
A) 1, 3, 2, 5, 4      B) 3, 1, 2, 4, 5      C) 2, 1, 3, 4, 5      D) 1, 2, 3, 4, 5      E) 4, 2, 3, 1, 5
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19. Fəhlələr “Mazut konstitusiyası” adlandırırdılar:

A) Bakıda neft sәnayeçilәri ilә fәhlәlәr arasında imzalanmış müştәrәk müqavilә
B) “Nobmazut”un hazırladığı mazut istehsalını qaydaya salmaq tәlәblәri
C) Rus inqilabının gedişindә qәbul edilmiş konstitusiya
D) Mazut istehsalını artırmaq üçün sahibkarlar arasında imzalanmış müqavilә
E) Mazut istehsal edәn fәhlәlәrә verilmiş hüquqlar 

20.  XX əsrin əvvəllərində baş vermiş iqtisadi böhrandan sonra Azərbaycan neft 
sənayesini əlində cəmləşdirən inhisar birliklərindən deyil:

A) “Nobel qardaşları”     B) “Oyl”     C) “Şell”     D) “Nobmazut”   
E) “Qafqaz vә Merkuri”

21.  1905-ci ilin avqustunda çar hökuməti hansı bölgələrdə milli qırğın təşkil 
etmişdi?

A) Şamaxı, Quba        B) Bakı, Gәncә        C) Şәki, Qazax        D) Bakı, Şuşa                     
E) Naxçıvan, Ordubad

22. 1905–1911-ci illər İran inqilabı adlanır:

A) Milli azadlıq hәrәkatı      B) Burjua-demokratik inqilabı      C) Mәşrutә hәrәkatı
D) İrticaçı fәaliyyәt              E) Xalq üsyanı

23. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.

1. “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlaması
2. İlk Azərbaycan operasının tamaşaya qoyulması
3. İlk Azərbaycan filminin çəkilməsi
4. Gəncədə Müəllimlər Seminariyasının açılması 
A) 3, 4, 2, 1         B) 1, 3, 2, 4         C) 2, 1, 4, 3         D) 1, 3, 4, 2         E) 1, 2, 4, 3

24.  Azərbaycanın II, III və IV Dövlət Dumalarında iştirak edən nümayəndələrin 
adlarını sxem tərtib etməklə qeyd edin.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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II bölmə üzrə summativ qiymətləndirmə nümunələri 

1. Xronoloji ardıcıllığı tapın.

1. Bakıda mart hadisələri            2. Brest-Litovsk sülhü            3. Ərzincan barışığı
4. Zaqafqaziya Komissarlığının yaranması
A) 1, 2, 3, 4          B) 4, 3, 2, 1          C) 3, 2, 1, 4          D) 4, 3, 1, 2           E) 2, 1, 4, 3

2.  1918-ci ilin martında Bakıdakı qırğın zamanı müsəlmanlara qarşı birləşmiş 
qüvvələr:

1. Almanlar      2. Bakı Soveti      3. Erməni Milli Şurası      4. Eserlər      5. Daşnaklar
6. İngilislər
A) 2, 4, 6            B) 2, 3, 5            C) 1, 3, 5            D) 1, 4, 5            E) 4, 5, 6

3. Ərzincan barışığının nəticəsində:

A) Qars vә Ərdәhan Rusiyaya verildi.
B) Batum ermәnilәrә verildi.
C) Osmanlı dövlәti Rusiyanın müttәfiqinә çevrildi.
D) Rus qoşunları Qafqaz cәbhәsindәn geri çәkildi.
E) Şәrqi Anadolu ruslar tәrәfindәn işğal olundu.

4. XIX əsrin əvvəllərində itirilmiş milli dövlətçilik bərpa edildi:

A) Ş.M.Xiyabaninin rәhbәrlik etdiyi milli hökumәtin yaranması ilә
B) Bakı Xalq Komissarları Sovetinin yaradılması ilә
C) Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin yaranması ilә
D) Xüsusi Zaqafqaziya Komitәsinin yaranması ilә
E) Sentrokaspi diktaturasının yaranması ilә

5.  1919-cu il fevralın 28-də ilk dəfə Naxçıvanın general-qubernatoru vəzifəsinə 
kim təyin edildi? Bu general-qubernatorluğu yaratmaqda məqsəd nə idi? 
Cavabınızı qeyd edin.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

6. Xronoloji ardıcıllığı tapın.

1.  Azərbaycan dilinin dövlət dili elan olunması    
2. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması
3. Üçrəngli dövlət bayrağının qəbul edilməsi 
4. Milli Ordunun yaranması
A) 2, 1, 4, 3          B) 3, 4, 2,1          C) 1, 2, 3, 4          D) 2, 4, 1, 3          E) 4, 1, 3, 2
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7.   De-yure və de-fakto nə deməkdir?  Azərbaycan Cümhuriyyətinin müstəqilliyini 
de-yure və de-fakto tanıyan dövlətlərin adlarını yazın. 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

8. Azərbaycanda bolşevik rejiminə qarşı baş vermiş üsyanların ardıcıllığı:

1. Gəncə              2. Zaqatala           3. Lənkəran          4. Qarabağ
A) 1, 3, 4, 2          B) 3, 4, 2, 1          C) 2, 1, 3, 4          D) 1, 4, 2, 3          E) 4, 1, 3, 2

9. Xronoloji ardıcıllığı tapın.

1. DQMV-nin təşkili             2. ZSFSR-in yaradılması            3. SSRİ-nin təşkili
4. Naxçıvan MSSR-in təşkili
A) 1, 2, 3, 4  B) 2, 3, 1, 4 C) 3, 4, 2, 1 D) 1, 4, 3, 2 E) 1, 2, 4, 3

10. 1930-cu illərin repressiya qurbanlarından deyil:

A) Hüseyn Cavid             B) Mikayıl Müşfiq           C) Əli Nәzmi                
D) Süleyman Rüstәm      E) Əhmәd Cavad

11. Ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçildikdən 10 il sonra:

 Ї Pedaqoji Tibb vә Kәnd Tәsәrrüfatı İnstitutları açıldı.
 Ї “Savadsızlıqla mübarizә” kampaniyası başladı.
 Ї Kiril-rus әlifbasına keçilmәsi haqqında qәrar verildi.

12.  Hansı Azərbaycan diviziyası 1945-ci il mayın 2-də Berlinin Brandenburq 
darvazası üzərinə qələbə bayrağı sancmışdır? 

A) 77-ci diviziya      B) 223-cü diviziya      C) 416-cı diviziya      D) 271-ci diviziya
E) 402-ci diviziya

13.  1945–1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda Milli hökumətin milli mədəniyyətin 
əsaslarını yaratmaq sahəsində gördüyü tədbirlər:

1. Azərbaycan dili Azərbaycan ərazisində rəsmi dövlət dili elan olundu.
2. Məktəblərdə xarici dil kimi rus dili tədris edilməyə başladı.
3. Təbriz Universiteti təsis edildi.  
4. Fars dilində yazmış azərbaycanlı şairlərin əsərləri tərcümə edildi.
5. Türkiyədən təhsil sahəsi üzrə mütəxəssislər dəvət olundu.
A) 1, 3            B) 2, 4            C) 3, 4            D) 3, 5            E) 2, 5 
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14.  Şeyx Şamilin mübarizəsini azadlıq hərəkatı kimi dəyərləndirdiyinə görə 
tənqid edilən və “Stalin mükafatı”ndan məhrum edilən filosof alim:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

15. XX əsrin 40-cı illərinə aid hadisələri seçin.

 Ї Mingәçevir SES-in istifadәyә verilmәsi;
 Ї Neft daşları”nda ilk neft quyusunun fontan vurması;
 Ї S.C.Pişәvәrinin başçılığı ilә Milli hökumәt yaradılması;
 Ї İmam Mustafayevin Azәrbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilmәsi.

16. Qanunauyğunluq pozulmuşdur:

A) Tokay Mәmmәdov – memar
B) Sәttar Bәhlulzadә – rәssam
C) Qara Qarayev – bәstәkar
D) Xan Şuşinski – xanәndә
E) İsmayıl Şıxlı – yazıçı, şair

17. Heydər Əliyevin fəaliyyətinə aiddir:

1. 1978-ci ildә Azәrbaycan SSR-in Konstitusiyasına Azәrbaycan dilinin dövlәt dili 
olması haqqında maddәnin daxil edilmәsi;
2. AŞPA-nın vitse-prezidenti vә büro üzvü seçilmәsi;
3. “Əsrin müqavilәsi”nin imzalanması;
4. “ASAN xidmәt”in yaradılması.

A) 1, 2                  B) 1, 3           C) 2, 3          D) 2, 4        E) 1, 4

18.  Ermənistan SSR Ali Soveti nə vaxt “Ermənistan SSR və Dağlıq Qarabağı 
birləşdirmək haqqında qərar” qəbul etmişdir? 

A) 1990-cı il 4 yanvar            B) 1988-ci il 30 may            C) 1989-cu il 1 dekabr 
      D) 1991-ci il 18 noyabr          E) 1989-cu il 19 yanvar

19. Hansı hadisə Azərbaycanda xalq hərəkatının başlanmasına səbəb oldu?

A) Naxçıvanda baş verәn hadisәlәr                                B) Sumqayıt hadisәlәri
C) Dağlıq Qarabağdakı ermәnilәrin separatizmi            D) 20 Yanvar faciәsi
E) Qarakәnd faciәsi
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20.  Xronoloji ardıcıllığa əsasən işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin adlarını 
və işğal tarixlərini yazın. 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

21.  Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi təyin edildikdən neçə il 
sonra birinci dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi?

A) 15 il        B) 31 il         C) 29 il             D) 24 il           E) 21 il

22. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.

1. Azərbaycanın MDB-yə daxil olması                  
2. Əsrin müqaviləsi
3. Gəncə qiyamı
4. Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəsin elan edilməsi
A) 3, 1, 2, 4          B) 2, 3, 4, 1          C) 3, 1, 4, 2          D) 1, 2, 4, 3          E) 2, 4, 3, 1

23. 2008, 2013 və 2018-ci illərdə baş vermiş oxşar hadisə:

 Ї Azәrbaycan Respublikasında prezident seçkilәri keçirilmişdir.
 Ї Dünya Azәrbaycanlılarının qurultayları keçirilmişdir.
 Ї Avropa oyunları keçirilmişdir.

24. 2001-ci ildə Azərbaycan üzv olmuşdur:

 Ї GUAM təşkilatına
 Ї BMT-yə
 Ї Avropa Şurasına

25.   Azərbaycan tarixində ilk dəfə hansı abidə UNESKO-nun “Dünya mədəniyyəti 
irsi” siyahısına daxil edildi? 

A) Şәhidlәr xiyabanı           
B) Şirvanşahlar sarayı            
C) Şәki Xan sarayı 
D) Şah Abbas mәscidi         
E) Gәlәrsәn-Görәrsәn qalası
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