
Fəal Təlim:                           Test – 1 

 

 

1. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərinə aiddir: 
a) Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları 

həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və 

toplanılması) 

b) Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və 

onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin 

çıxarılması) 

c) Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və  dəqiqləşdirilməsi 

d) Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, 

təsnifi, əlaqələndirilməsi) 

2. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin: 

1. Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları 

həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və 

toplanılması) 

2. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu) 

3. Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və 

onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin 

çıxarılması) 

4. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və  dəqiqləşdirilməsi 

5. Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, 

təsnifi, əlaqələndirilməsi) 

6. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar 

7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə 

8. Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə 

a) 1,3,5,8 

b) 2,4,6,7 

c) 3,5,7,4 

d) 8,6,5,2 

3. Fəal təlimin xüsusiyyətlərinə aiddir: 
a) Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları 

həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və 

toplanılması) 

b) Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu) 

c) Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və  dəqiqləşdirilməsi 

d) Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə 

4. Fəal təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin: 

1. Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları 

həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və 

toplanılması) 

2. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu) 

3. Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və 

onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin 

çıxarılması) 

4. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və  dəqiqləşdirilməsi 

5. Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, 

təsnifi, əlaqələndirilməsi) 

6. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar 

7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə 

8. Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə 

9. Motivasiya (problemin qoyulması, fərziyyələrin irəli 

sürülməsi) 

10. Qiymətləndirmə və ya Refleksiya (hər mərhələdə aparıla bilər) 

a) 1,3,5,8,7,2 

b) 1,3,5,8,9,10 

c) 3,5,7,4,9, 2 

d) 8,6,5,2,10,7 

5. Verilənlər hansı təlimə aiddir: 
1. Ev tapşırığının yoxlanılması 

2. Yeni mövzuya dair mühazirə (yeni mövzunun izahı) 

3. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və  dəqiqləşdirilməsi 

4. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar 

5. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu) 

6. Qiymətləndirmə 

7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə 

a) Fəal təlim 

b) Ənənəvi təlim 

c) Müasir təlim 

d) Konstruktiv təlim 

 

 

 
6. Ardıcıllığı müəyyənləşdirin: 
1. Ev tapşırığının yoxlanılması 

2. Yeni mövzuya dair mühazirə (yeni mövzunun izahı) 

3. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və  dəqiqləşdirilməsi 

4. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar 

5. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu) 

6. Qiymətləndirmə 

7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə 

a) 1,5,2,3,4,7,6 

b) 3,6,7,1,2,4,5 

c) 1,2,3,4,5,6,7 

d) 4,7,3,2,5,6,1 

7. Müasir təlimin mərhələlərini ardıcıl yerləşdirilən cavab 

hansıdır? 
1. Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları 

həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və 

toplanılması) 

2. Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və 

onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin 

çıxarılması) 

3. Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, 

təsnifi, əlaqələndirilməsi) 

4. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar 

5. Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə 

6. Motivasiya (problemin qoyulması, fərziyyələrin irəli 

sürülməsi) 

7. Qiymətləndirmə və ya refleksiya (hər mərhələdə aparıla bilər) 

8. Məlumat mübadiləsi (əldə edilmiş məlumatların təqdim 

olunması) 

a) 3,6,7,1,2,4,5 

b) 6,1,8,3,2,5,7 

c) 1,2,3,4,5,6,7 



d) 4,7,3,2,5,6,1 

8. Refleksiya nədir? 
a) Refleksiya – artıq başa çatmış prosesin şüurda inikasıdır. Təlim 

prosesinin refleksiyası biliklərin mənimsənilməsinin bütün 

mərhələlərini təhlil etməyə və dərindən başa düşməyə imkan 

verən başlıca mexanizmlərdən biridir. 

b) Refleksiya – davamedici prosesin şüurda inikasıdır. Təlim 

prosesinin refleksiyası biliklərin mənimsənilməsinin bütün 

mərhələlərini təhlil etməyə və dərindən başa düşməyə imkan 

verən başlıca mexanizmlərdən biridir. 

c) Refleksiya – artıq başa çatmamış prosesin şüurda inikasıdır. 

Təlim prosesinin refleksiyası biliklərin mənimsənilməsinin 

bütün mərhələlərini tətbiq etməyə və dərindən başa düşməyə 

imkan verən başlıca mexanizmlərdən biridir. 

d) Refleksiya – ömür boyu davam edəcək prosesin şüurda 

inikasıdır. Təlim prosesinin refleksiyası biliklərin 

mənimsənilməsinin bütün mərhələlərini təhlil etməyə və 

dərindən başa düşməyə imkan verən başlıca mexanizmlərdən 

biridir. 

9. Motivasiya nədir? 
a) Hər hansı bir mexanizmi işə salan sövqedici qüvvə 

b) Dərsin ümumiləşdirilməsi üçün mərhələ 

c) Fəal dərsin tipidir 

d) Demotivasiya edən psixoloji həmlədir 

10. Demotivasiya nədir? 
a) Dərsin ümumiləşdirilməsi üçün mərhələ 

b) Fəal dərsin tipidir 

c) Motivasiya yaradan psixoloji həmlədir 

d) Hər hansı bir mexanizmin işə salınmasının qarşısını alan qüvvə 

11. BİBÖ, beyin həmləsi, kiçik qrupda müzakirə, fərdi iş, rollu 

oyun,  kiçik qrupda iş, Venn diaqramı,cütlərdə iş, 

şaxələndirmə, böyük qrupda iş.Verilənlər nəyə aid edilə 

bilər? 

a) Qiymətləndirməyə 

b) Produktiv tətbiqetməyə 

c) Metod və iş formalarına 

d) Dərsin mərhələlərinə 

12. Fəal təlim üsulları verilmiş variant hansıdır?  

1. BİBÖ 

2. beyin həmləsi 

3. kiçik qrupda müzakirə 

4. fərdi iş 

5. rollu oyun 

6. kiçik qrupda iş 

7. Venn diaqramı 

8. cütlərdə iş 

9. şaxələndirmə 

10. böyük qrupda iş 

a) 1,2,3,5,7,9 

b) 2,3,4,6,10,1 

c) 5,1,3,7,9,8,2 

d) 6,1,2,3,7,9,10 

13. Fəal təlim üsullarına aid deyil: 
a) Klaster, Sokrat dioloqu, Söz assosiasiyası, Müzakirə 

b) Venn dioqramı, Rollu oyun, Səhnələşdirmə, Əqli hücum 

c) Şaxələndirmə, T-cədvəli, Qərarlar ağacı, Layihə metodu 

d) Karusel, Sorğu vərəqi, Sosioloji tədqiqat, Cütlərlə iş 

14. Fəal təlimin iş formalarına aiddir: 
a) Klaster, Sokrat dioloqu, Söz assosiasiyası, Müzakirə 

b) Venn dioqramı, Rollu oyun, Səhnələşdirmə, Əqli hücum 

c) Şaxələndirmə, T-cədvəli, Qərarlar ağacı, Layihə metodu 

d) Fərdi iş, Cütlərlə iş, Qruplarla iş, Böyük qrupda iş 

15. Fəal təlim üsullarına aiddir: 
a) Klaster, Sokrat dioloqu, Fərdi iş, Müzakirə 

b) Venn dioqramı, Rollu oyun, Səhnələşdirmə, Fərdi iş 

c) Şaxələndirmə, T-cədvəli, Qərarlar ağacı, Layihə metodu 

d) Fərdi iş, Cütlərlə iş, Qruplarla iş, Böyük qrupda iş 

16. Fəal təlim üsullarından biri yalnışdır: 
a) İnsert, Sokrat dioloqu, Akvarium, Müzakirə, Kublaşdırma 

b) Venn dioqramı, Rollu oyun, Fərdi iş, Səhnələşdirmə, Debat 

c) Şaxələndirmə, T-cədvəli, Qərarlar ağacı, Layihə metodu 

d) Ziqzaq, Auksion, Dəyirmi masa, Suallar, Esse 

17. Fəal təlim üsullarından biri dərsin qiymətləndirmə 

mərhələsinə daha uyğundur: 
a) İnsert 

b) Venn dioqramı 

c) Şaxələndirmə 

d) Auksion 

18.  Fəal təlim üsullarından biri dərsin motivasiya mərhələsinə 

daha uyğundur: 
a) Auksion 

b) Əqli hücum 

c) Layihə metodu 

d) Debat 

19.  Fəal təlim üsullarından biri dərsin tədqiqatın aparılması 

mərhələsinə daha uyğundur: 
a) Əqli hücum 

b) Akvarium 

c) Sosialoji tədqiqat 

d) Auksion 

20.  Fəal təlim üsullarından biri dərs prosesində “məlumatın 

müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, 

əlaqələndirilməsi)” mərhələsinə daha uyğundur: 
a) Əqli hücum 

b) Müzakirə 

c) Sosialoji tədqiqat 

d) Auksion 

21.  Fəal təlimin iş formalarından biri əməkdaşlığın inkişafında 

ciddi rol oynamır:   
a) Əqli hücum 

b) Akvarium 

c) Sosialoji tədqiqat 

d) Auksion 

22. Verilmiş texnikalar hansı təlim metoduna uyğundur? 

 «Beyin həmləsi»  və ya «Əqli hücum» (Brainstorming) 

 BİBÖ (KWL) 

 Аuksion (Auction) 

 Klaster (Cluster)  

 Suallar (Questioning) 

 Anlayışın çıxarılması 

 Söz assosiasiyaları 

 Sinektika 

a) Klaster 

b) Debat 

c) Beyin həmləsi 

d) İnsert 

23.  Verilmiş texnikalar hansı təlim metoduna uyğundur? 

 Diskussiya (Discussion) 

 Çarpaz müzakirə  (Debate) 

 Müzakirə xəritələri (Discussion map) 

 Klassik dialoq 

 “Akvarium” 

 Аçıq iclas (Forums) 

 Dairəvi müzakirə 

a) T-cədvəli 

b) Sosioloji tədqiqat 

c) Müzakirə 

d) Venn diaqramı 

24. Verilmiş texnikalar hansı təlim metoduna uyğundur? 

 Rollu oyun (Role play) 

 Modelləşdirmə (Simulation) 

 İşküzar oyunlar (Business play) 

 Səhnələşdirmə (Dramatize) 

a) Prezentasiyalar 

b) Tədqiqatın aparılması 

c) Rollu oyunlar 

d) Sorğu vərəqi 

25. Verilmiş texnikalar hansı təlim metoduna uyğundur? 



 Təqdimatlar (Demonstration) 

 Ekspert qrupu (Panels) 

 Esse (Esse) 

a) Tədqiqatın aparılması 

b) Prezentasiyalar 

c) Beyin həmlələsi 

d) Sokrat dioloqu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fəal Təlim:                               Test – 2 

 

1. Verilmiş texnikalar hansı təlim metoduna uyğundur? 
 Problemin həlli (Problem solving) 

 Kublaşdırma (The cube) 

 Konkret hadisənin tədqiqi (Case study) 

 Venn diaqramı (Venn diagram) 

 Layihələrin hazırlanması (Projects) 

 Sosioloji sorğu (Sorğu vərəqləri ) 

 Müsahibə (Interview) 

 “Qərarlar ağacı”   

 “İdeyalar xalısı”  

 Refleksiya (Reflection) 

 Komitələr (Committees or Task Force) 

a) Prezentasiyalar 

b) Beyin həmlələsi 

c) Tədqiqatın aparılması 

d) Sokrat dioloqu 

2. Verilmiş texnikalar hansı istiqamətə yönəldilmiş metodlara 

uyğundur? 
1. Meyar üzrə qiymətləndirmə   

2. Аmbivalent qiymətləndirmə 

3. Cisim və ya hadisəyə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən baxılması 

(Viewpoint) 

a) Tənqidi təfəkkür proseslərinin inkişafına yönəldilmiş metodlar 

b) Hafizə proseslərinin inkişafına yönəldilmiş metodlar 

c) Tədqiqatın aparılması 

d) Sokrat dioloqu 

3. Verilmiş texnikalar hansı istiqamətə yönəldilmiş metodlara 

uyğundur? 
 Yaradıcı əsərlərin yaradılması  

 Əşyaların qeyri-adi istifadəsi  

 Proqnozlaşdırma (Prognosis) 

 Аtalar sözləri üzrə iş 

 Fantaziyanın binomu   

 Sərbəst prefiks (ön şəkilçi)   

 Fantaziyanın polinomları 

 Fokal obyektlərin metodu 

 Morfoloji analiz (Morfoloji qutu , təkmilləşdirmə ) 

 Sinektika   

a) Hafizə proseslərinin inkişafına yönəldilmiş metodlar 

b) Tədqiqatın aparılması 

c) Yaradıcılığa yönəldilmiş metodikalar 

d) Tənqidi təfəkkür proseslərinin inkişafına yönəldilmiş metodlar 

4. Verilmiş texnikalar hansı istiqamətə yönəldilmiş metodlara 

uyğundur? 
 Ziqzaq və ya Mozaika (Jigsaw Puzzle) 

 Karusel (Carousel) 

a) Hafizə proseslərinin inkişafına yönəldilmiş metodlar 

b) Təşkilati metodlara 

c) Yaradıcılığa yönəldilmiş metodikalar 

d) Tənqidi təfəkkür proseslərinin inkişafına yönəldilmiş metodlar 

5. Verilmiş texnikalar hansı istiqamətə yönəldilmiş metodlara 

uyğundur? 
 «Say». 

 «Аd günləri sırası üzrə say» 

 «Ümumi xüsusiyyət» 

 «Püşkatma» 

 «Mozaika» 

 Sosiometrik üsul 

 «Mahnı  axtarışında» 

a) Qruplara bölünmə  

b) Təşkilati metodlara 

c) Yaradıcılığa yönəldilmiş metodikalar 

d) Tənqidi təfəkkür proseslərinin inkişafına yönəldilmiş metodlar 

6. Verilmiş texnikalar hansı istiqamətə yönəldilmiş metodlara 

uyğundur? 
 Müsbət iş iqliminin yaranmasına imkan yaradan oyunlar 

(Climate setters) 

 Buz əridən oyunlar (Ice breakers) 

 Fəallaşdırma oyunları (Energizers) 

a) Qruplara bölünmə  

b) Təşkilati metodlara 

c) Yaradıcılığa yönəldilmiş metodikalar 

d) Fəallaşdırma 

7. “Qrup təlimi” nədir? 
a) Fərdi metoddur 

b) İş formasıdır 

c) Üsuldur 

d) Təlim növüdür 

8. “Fəal təlim” nədir? 
a) Fərdi metoddur 

b) İş formasıdır 

c) Təlim növüdür 

d) Təlim nəticəsidir 

9. Qrup işində hansı məqsədlərə nail olmaq olar?  
a) Öyrədici, Tərbiyəedici, İnkisaf etdirici 

b) İnkisaf etdirici, Tərbiyəedici, Fərdiləşdirici 

c) Öyrədici, Tərbiyəedici, Fərdiləşdirici 

d) Fərdiləşdirici, Tərbiyəedici, İnteqrasiyaedici 

10. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir? 
1. Tədqiqat aparılması imkanı 

2. Müxtəlif iş formalarından istifadə imkanı 

3. Vaxta qənaət 

4. Təhliletmə və nəticə çıxartma bacarığı 

5. Qısa müddətdə daha çox materialın öyrənilməsi imkanı 

a) Öyrədici 

b) Tərbiyəedici 

c) İnkisaf etdirici 

d) Fərdiləşdirici 

11.  Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir? 
1. Əməkdaşlıq  

2. Bir-birini dinləmək bacarığı  

3. Bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşmaq 

a) Öyrədici 

b) Tərbiyəedici 

c) İnkisaf etdirici 

d) Fərdiləşdirici 

12. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir? 
1. Əməkdaşlıq  

2. Fəallıq 

3. Adaptasiya qabiliyyəti 

4. Yaradıcılıq 

5. Müstəqil tədqiqat aparmaq  

6. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı  

7. Fərdiyyətin və  qabiliyyətlərin inkişafı 

8. Öz fikrini çatdırmaq imkanı 

a) Öyrədici 

b) Tərbiyəedici 

c) İnkisaf etdirici 



d) Fərdiləşdirici 

13.  Öyrədici (Təhsilləndirici) məqsədlərə aid olanı müəyyən 

edin: 
1. Tədqiqat aparılması imkanı 

2. Müxtəlif iş formalarından istifadə imkanı 

3. Vaxta qənaət 

4. Yalnız fərdi inkişaf 

5. Təhliletmə və nəticə çıxartma bacarığı 

6. Qısa müddətdə daha çox materialın öyrənilməsi imkanı 

a) 1,2,3,4,6 

b) 2,4,6,5,1 

c) 6,5,1,2,3 

d) 4,1,2,5,6 

 

14.  İnkişafetdirici məqsədlərə aid olanı müəyyən edin: 
1. Əməkdaşlıq  

2. Fəallıq 

3. Adaptasiya qabiliyyəti 

4. Yaradıcılıq 

5. Passivlik 

6. Müstəqil tədqiqat aparmaq  

7. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı  

8. Fərdiyyətin və  qabiliyyətlərin inkişafı 

9. Öz fikrini çatdırmaq imkanı 

a) 1,2,3,4,6,7,8 

b) 5,2,4,6,8,1,3 

c) 8,4,6,3,1,5,2 

d) 7,2,5,8,1,3,4 

15.  Tərbiyəedici məqsədlərə aid olanı müəyyən edin: 

1. Əməkdaşlıq  

2. Bir-birini dinləmək bacarığı  

3. Bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşmaq 

4. Davamlı fərdi çalışmaq 

a) 1,3,4 

b) 2,4,1 

c) 1,2,3 

d) 2,3,4 

16.  Aşağıda verilənləri tətbiq edən kimdir? 

 Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir, 

 Hər bir uşağa öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək 

imkanı verir, 

 Şagirdlərə problemin həllində müxtəlif baxışların, yanaşma və 

metodların  

mövcudluğunu göstərir, 

 Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk 

etməsi və qiymətləndirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır.  

a) Diktator 

b) Navator 

c) Fasilitator 

d) Psixiator 

17.  Müəllim  “NƏYİ” təşkil edərkən aşağıdakı məsələlərə 

diqqət yetirməlidir:  
 Bütün iştirakçıların prosesə cəlb olunmasını təmin etməli 

 Qruplar arasında yaxşı mənada rəqabət motivasiyası yaratmalı 

 Hər şagirdin öz fikrini bildirməsinə imkan yaratmalı 

 Şagirdin fərdi xüsusiyyətləri və bacarıqlarını nəzərə  almalı 

 Demokratik münasibətlərin aşılanmasına nail olmalı 

 Şagirdlərdə ünsiyyət qabiliyyətlərinin və sosial keyfiyyətlərin  

formalaşdırılmasına (kollektivdə işləmək bacarığı, bir-birinin 

fikrinə və mövqeyinə hörmət, bir-birini fəal dinləmə bacarığı, 

dialoji nitqə yiyələnmə) nail olmalıdır. 

a) Motivasiyanı 

b) Qruplarla işi 

c) İş vərəqələrini 

d) Rubrikləri 

18.  Fəal (interaktiv) təlim zamanı müəllimin bələdçi rolunu 

müəyyən edən əsas funksiyası  nə adlanır ? 
a) İndulgensiya 

b) Provakasiya 

c) Motivasiya 

d) Fasilitasiya 

19.  Fəal (interaktiv) təlim zamanı müəllimdə gərəkli 

keyfiyyətlər və davranış xüsusiyyətlərinə aid olmayan 

cavabı tapın: 
1. Müəllimin hər şagirdə xüsusi etibar və hörmətlə, fərdi 

yanaşması,  

2. Müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığı, onların qarşılıqlı 

hörmət və etibarı,  

3. Şagirdlərin olduqları kimi qəbul edilməsi və onların müəllim 

tərəfindən daim dəstəklənməsi,  

4. Şagirdlərin qabiliyyətlərinə inam,  

5. Müəllim öz idarəçilik sistemini möhkəmləndirib legitimliyi 

qorumalıdır, 

6. Xeyirxahlıq, cavabların pis və ya yaxşı kimi 

qiymətləndirilməsindən imtina etmə,  

7. Şagirdlərdə öyrənmə motivasiyası və stimulun yaradılması,  

8. Onların sinif mühitinə, müəllimin xüsusi həssas münasibətinə 

uyğunlaşması.  

9. Şagirdin qarşısında qoyulmuş problemin həllində onun hər bir 

təşəbbüsünə baxılacağına, yaradıcı fikir kimi 

qiymətləndiriləcəyinə, diqqət və qayğıkeş münasibət 

qazanacağına inam hissini yaratmaq lazımdır.  

10. Şagirdə hörmətlə yanaşma, etibar etmə hissinin yaradılması 

onda müəllimə hörmət, özünə inam hissi yaratmalı, 

“müvəffəqiyyətsizliyin” olmasına dair qorxunu aradan 

qaldırılmalıdır.  

a) 1,2,5,7,8,9,4 

b) 2,5,8,9,10,1,7,3 

c) 2,3,4,7,8,9,10,1,6 

d) 1,2,3,4,5.6,7,8,9,10 

 

20.  Məlumatın effektiv ötürülməsinə 10 məsləhətdən biri 

yalnışdır: 
1. Məlumatı ötürməyə həvəslə və enerji ilə başlayın,  

2. Üzr istəməyin,  

3. Ötürdüyünüz məlumatın əyani vasitələrlə müşayətini təmin 

edin,  

4. Fikrinizi iştirakçıların maraq və tələblərində cəmləyin,  

5. İştirakçılara məşğul olacaqları işin məğzini çatdırın,  

6. Onların diqqətlərini cəmləyin,  

7. Qapalı olun,  

8. Xarici görünüşünüzə daim diqqətli olun,  

9. Auditoriya üçün ən uyğun ötürülmə üslubunu seçin,  

10. Siniflə əlaqə qurun və tədris boyu əlaqəni qoruyun.  

a) 3,5,6,2,1,8,9,10,4 

b) 7,8,9,3,2,4,5,1,10 

c) 10,3,5,7,2,8,6,1,9 

d) 7,1,2,3,5,4,9,8,10 

21.  Müəllim təlim prosesində suallara necə cavab verməlidir? 
a) Kəskin, lakonik, vaxtın məhdud olmasını qeyd etməlidir 

b) Doğru zamanda sual verilmədiyini şikayət etməlidir 

c) Suallara cavab verməkdən boyun qaçırmalıdır 

d) Ətraflı, dolğun, stimullaşdıcı və fasilitasiya qaydalarına uyğun  

22. Müəllim təlim prosesində və ondan kənarda şagirdlər 

tərəfindən verilən sualları cavablandırarkən: 

1. Əmin olun ki, siz təkcə sualı deyil, eyni zamanda sualın 

arxasında nə olduğunu başa düşdünüz. Başqa sözlə sual 

verənin hiss və emosiyalarına diqqət yetirin.  

2. Sual verənə həmişə öz diqqət və hörmətinizi çatdırın, sualı 

təkrərlamaqla onu anladığınızı göstərin və ya dəqiqləşdirin: 

“Əgər mən səni düzgün başa düşdümsə sən məndən     ....     

soruşursan”.  

3. Suallara tam və dəqiq cavab verməyə çalışın. Sual verəni 

cavabınızın qane edib-etməməsinə diqqət yetirin, öz 

cavabınızla bağlı sübut və ya daha ətraflı izah təqdim etməyə 

hazır olun.  

4. Suallara cavab verməkdən boyun qaçırmalıdır ki, tədris 

prosesinə ayrılmış zamanı dəyərləndirsin 



a) 1,2,3 

b) 2,3,4 

c) 3,4,1 

d) 4,1,2 

23. Yolverilməz olan 5 hal:  
a) Sualı cavabsız qoymaq. Hətta kimsə həddindən artıq çox sual 

verirsə bələ onu gözardı etmək olmaz, verilmiş sualın yersiz 

mövzu ilə əlaqəsinin olmadığını baxışlarınızla göstərmək.  

b) Müəllim bütün sualları cavablandırmalıdır. 

c) Gecikmiş cavab: suallara mümkün qədər tez və vaxtında cavab 

verilməlidir.  

d) Suala cavab üçün mövzunu dəyişməyin. Suala cavab verərkən 

“Bu mənə filan vaxtı olmuş bir hadısəni xatırladır...” deyə 

haşiyə çıxmayın. Bu həm sizin vaxtınızı, həm də iştirakçıların 

diqqətini alar. Sualları birləşdirmək. Sizə hətta bir-birinə çox 

yaxın iki müxtəlif sual verilsə belə hər birinə ayrılıqda cavab 

verin.  

24.  Fəal dərs dedikdə nə başa düşülür? 
a) Şagirdlər bütün dərs boyu qeyri-müəyyən fəaliyyətdə olurlar 

b) Müəllimin tam fəallığı ilə qurulan dərs modeli 

c) Təhsilverənin elmi-metodiki və praktik cəhətlərini özündə 

ehtiva etməklə,  fəal təlim mexanizmlərindən səmərəli istifadə 

olunan dərs  

d) Müəllim və şagirdlər yalnız, biliklərin qazanılmasında paralel 

fəaliyyət göstərirlər.  

25. Şagirdləri ilk olaraq dərsin hansı mərhələsində 

fəallaşdırmaq lazımdır? 
a) Qiymətləndirmə 

b) Tədqiqatın aparılması 

c) Motivasiya 

d) Refleksiya 

 

 

Fəal Təlim:                             Test – 2 

 

1. Şagirdlərdə idrak fəallığına necə nail olmaq olar? 
a) Sosialoji araşdırmaya göndərməklə 

b) Problemli vəziyyət yaratmaqla 

c) Dialoqa sövq etməklə 

d) Bədii ədəbiyyat oxutdurmaqla (mütaliə) 

2. Şagirdləri fəallaşdırmağa nə qədər vaxt sərf etməli?  
a) 3-5 dəqiqə 

b) 1-15 dəqiqə 

c) 20-25 dəqiqə 

d) 28-32 dəqiqə 

3. Şagirdləri təlim prosesinə cəlb edərkən nələrdən istifadə 

etməli?  
a) Valideynlərlə əlaqələrdən 

b) Şagirdlərlə fərdi münasibətlərdən 

c) İnzibati tələblərin şərtlərindən 

d) Təlim prosesini onun marağına uyğun təşkil etmək, 

stimullaşdırıcı addımlar atmaqdan və.s 

4. Fəal dərsin ilk mərhələsi hansıdır? 
a) Tədqiqatın aparılması 

b) Dəyərləndirmə 

c) Refleksiya 

d) Motivasiya 

5. Motivasiya nədir? 

a) Motivasiya- insanı hərəkətə gətirən güc və hərəktlərin 

istiqamətini müəyyənləşdirən, onların düşüncələri, ümüdləri, 

inamları, qısası arzu, tələbat və qorxularıdır. 

b) Motivasiya- insanı hərəkətdən salan, passiv  hərəktlərin 

istiqamətini müəyyənləşdirən, ümumi qorxularıdır. 

c) Motivasiya- insanı hərəkətə gətirən güc və hərəktlərin 

istiqamətini müəyyənləşdirən, onların düşüncələri, ümüdləri, 

inamları, qısası arzu, tələbat və ömürlük dayanmayan 

fəaliyyətdir. 

d) Motivasiya- insanı hərəkətə gətirən güc və hərəktlərin 

istiqamətini müəyyənləşdirən, hafizə istiqamətində bilik 

qazanmaq yollarını müəyyən edən 5 dəqiqəlik passiv 

fəaliyyətdir. 

6. Daxili Motivasiyanın yüksəlməsinə aşağıdakı faktorlardan 

hansı təsir edir? 

a) Göstərdiyi fəaliyyətin insan üçün daşıdığı önəm 

b) İnsanın yükləndiyi şəxsi problemlər 

c) Fəaliyyətin nəticələri haqqında insana məlumat verilməsi 

d) Hər biri 

7.  “Motivləşdirmək” nədir? 

a) Latın sözü olub “sövqetmə”, “oyatmaq” mənası verir. Zərurət, 

motivlər, məqsədlər, arzu, ehtiras, tələbat, sövqetmə, 

mükafatlandırma, məramlar və.s  

b) Fransız sözü olub "sövqetmədən irəli", “oyatmaq” mənası 

verir. Zəruri hesab edilənlərin nəzərə alınmadan inkişafa 

səslənmə anlamında işlənir 

c) İngilis sözü olub “demotivasiya etmək” deməkdir 

d) Həvəsləndirmək, irəliləyişlərinə dəstək olmaqla onu idarə 

etməkdir 

8. Motivasiya neçə mərhələdən ibarətdir? 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

9. Motivasiya neçə prinsip əsasında qurulur? 
a) 2 

b) 4 

c) 6 

d) 8 

 

 

 

10. Motivasiyanı qurmamışdan əvvəl  nələri müəyyən etmək 

lazımdır? 

a) Məzmun standartının bilik və fəaliyyət komponentlərini 

b) Alt standart və təlim nəticələrini 

c) Metod və iş formalarını 

d) Qiymətləndirmə meyarlarını 

11. Müəllim motivasiyanı düz qurubsa, dərsin neçə %-i yerinə 

yetirilmiş sayıla bilər? 

a) 20 %-i 

b) 50 %-i 

c) 80 %-i 

d) 100%-i 

12. Motivasiyanın mərhələləri hansılardır?  

a) Yönəldici suallar, tapşırıqlar; Tədqiqat sualı; 

b) Problemin qoyulması; Təhlil; 

c) Tədqiqat sualı; Tətbiq; 

d) Araşdırmanın təşkili; Qiymətləndirmə; 

13.  Motivasiyanın birinci mərhələsi hansıdır?  
a) Yönəldici suallar, tapşırıqlar;  

b) Problemin qoyulması;  

c) Tədqiqat sualı;  

d) Araşdırmanın təşkili;  

14.  Motivasiyanın ilk mərhələsində - Yönəldici suallar, 

tapşırıqlar - şagirdləri: 

a) mövzuya, təlim nəticələrinə yönəldirlər; dərsin başlanmasını 

təşkil edirlər 

b) yorğunluqdan xilas edirlər 

c) öyrənmə mühitinə sövq edirlər 

d) öyrənmənin yollarını öyrədirlər 

15.  Motivasiyanın ilk mərhələsində neçə sual tərtib etmək 

məqsədə uyğundur? 
a) 1-3 

b) 2-6 

c) 3-8 

d) 4-10 

16. Motivasiyanın ikinci mərhələsi hansıdır? 



a) Yönəldici suallar, tapşırıqlar;  

b) Problemin qoyulması;  

c) Tədqiqat sualı;  

d) Araşdırmanın təşkili;  

17.  Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi 

müəyyən etməlidir? 
a) Bu sualı tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə dərsin sonunda 

olan ümumiləşdirməni müəyyən etməlidir; 

b) Bu sualı tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə dərsin əvvəlində 

olan motivasiyanın müəyyən etməlidir; 

c) Bu sualı tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə dərsin 

qiymətləndirmə standartlarını müəyyən etməlidir; 

d) Bu sualı tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə dərsin elmi-

metodiki tərəflərini müəyyən etməlidir; 

18. Tədqiqat sualı nədir? 

a) Yeni biliyi əks etdirən təlim nəticəsinə yönəlmiş sual 

b) Köhnə biliyi əks etdirən təlim nəticəsinə yönəlmiş sual 

c) Yeni biliyi əks etdirən təlim strategiyalarına yönəlmiş sual 

d) Köhnə biliyi əks etdirən təlim nəticəsinə yönəlmiş sual 

19. Motivasiya mərhələsi nə ilə bitir, yekunlaşır? 
a) tədqiqat sualına irəli sürülən fərziyyələr ilə bitir 

b) tədqiqat sualının cavablandırılmasından öncə yaranan işgüzar 

səs küy ilə bitir 

c) Bu mərhələ bitmir 

d) Heç biri ilə 

20.  Tədqiqat sualı adətən neçə sualdan ibarət olur? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

21.  Dərsin sonunda müəllimin mütləq qayıtmalı olduğu 

məqam: 

a) Tədqiqat sualına irəli sürülən fərziyyələr  

b) Tədqiqat sualının cavablandırılmasından öncə yaranan işgüzar 

səs küy zamanı yaranan mühitin aradan qaldırılması 

c) Dəsrdə geri qayıdılmamalıdır 

d) Heç bir məqam 

22.  Motivasiya özündə nəyi əks etdirməlidir? 

a) Dərsin qabaqcıl məqsədlərini 

b) Təlim nəticələrini  

c) Qiymətləndirməni 

d) Ümumiləşdirməni 

23. Motivasiya hansı prinsiplər əsasında qurulur?  
1. Problemlilik 

2. Məqsədyönlülük 

3. Əyanilik 

4. Didaktik 

a) 1,3 

b) 2,4 

c) 3,2 

d) 1,2 

24.   Təfəkkür nədir ? 

a) İnsanın fikirləşmək, düşünmək, nəticə çıxarmaq bacarığı; 

şüurun obyektiv varlığı əksetdirmə prosesində xüsusi pillə.  
b) İnsanın yaddaşında olanlardan nəticə çıxarmaq bacarığı; şüurun 

obyektiv varlığı əksetdirmə prosesində xüsusi pillə.  
c) İnsanın fikirləşmək,düşünmək, nəticə çıxarmaq bacarığı; 

şüurun subyektiv varlığı əksetdirmə prosesində xüsusi pillə.  

d) İnsanın yaddaşında olanlardan nəticə çıxarmaq bacarığı; şüurun 

subyektiv varlığı əksetdirmə prosesində xüsusi pillə.  

25.  Hafizə nədir? 

a) Hafizə keçmiş təcrübənin beyində nəqşləndirilməsi, yadda 

saxlanması sayəsində sonralar onun tanınma və yada 

salınmasından ibarət mürəkkəb psixi fəaliyyətdir. 

b) Hafizə yeni təcrübənin beyində nəqşləndirilməsi, yadda 

saxlanması sayəsində sonralar onun tanınma və yada 

salınmasından ibarət mürəkkəb psixi fəaliyyətdir. 

c) Hafizə yeni biliklərin beyində nəqşləndirilməsi, yadda 

saxlanması sayəsində sonralar onun tanınma və yada 

salınmasından ibarət mürəkkəb psixi fəaliyyətdir. 

d) Hafizə yeni və keçmiş biliklərin beyində nəqşləndirilməsi, 

yadda saxlanması sayəsində sonralar onun tanınma və yada 

salınmasından ibarət mürəkkəb psixi fəaliyyətdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test -1 Test -2 Test -3 

c c b 

b a a 

a c d 

b b d 

b a a 

a d d 

b b a 

a c b 

a a a 

d a b 

c b b 

a c a 

d c a 

d a a 

c c a 

b c c 

d b a 

b d a 

c c a 

b a a 

c d a 

c a b 

c b d 

c c a 

b c A 



1. Təlim standartlarına uyğunluq, mübahisəli faktların 

olmaması, faktların dəqiqliyi, orfoqrafik, durğu işarələri  

və qrammatik qaydaların gözlənilməsi dərsliyə verilən 

hansı tələbin xüsusiyyətləridir? 

a) düzgünlük              b) əyanilik               

c) tamlıq                   d) ardıcıllıq 

2. Nəzəri materiallar, praktik materiallar, təsviri materiallar 

və qiymətləndirmə      materialarının olması dərsliyə 

verilən hansı tələbi xarakterizə edən xüsusiyyətlərdir? 

a) düzgünlük        b)    müasirlik        

 c) tamlıq             d) uyğunluq 

3. Havard Qardner nəzəriyyəsinə görə dərketmənin neçə 

üsulu var? 

a) 2                  b)  8                        c)5                              d) 3 

4. Müəllim şagirdlərə “Mənim ailəm” mövzusunda şifahi 

mətn qurmağı tapşırdı. Hansı dərketmə üsuluna aid olan 

şagird bu tapşırığın icrasında daha uğurlu nəticə göstərə 

bilər? 

a) lingvistik dərketmə             b) vizual/məkan         c) naturalistik/təbiət 

5. Təklikdə öyrənmək  vərdişləri nümayiş etdirir, 

qarşısındakl insanın kim    olduğunu, nə edə biləcəyini və  

nə   etmək   istədiyini    bilir. Qeyd olunanlar hansı 

dərketmə üsulunu xarakterizə edir? 

a) lingvistik dərketmə    b) fərddaxili     

c) fərdlərarası    ç) məntiqi riyazi 

6. Üç dost nəyi xoşladıqları haqqında söhbət edir. Anar 

deyir: “Mən bağda gəzməyi, quşların şən nəğmələrini 

dinləməyi, heyvanlara qulluq etməyi çox xoşlayıram”. 

Vüsal deyir: “ Mən idmanı çox sevirəm. Məktəbimizdəki 

idman dərnəyinə yazılmışam”. Elnur isə deyir:”Mən isə 

internetdə işləməyi çox xoşlayıram. Internet vasitəslə 

müxtəlif filmlərə baxmaq, maraqlandığın hər şeyin şəklini 

tapmaq mümkündür”.dostların dərketmə üsullarını 

müəyyən edin. 

a) Anar- naturalistik, Vüsal - bədən/kinestik, Elnur - 

vizual/məkan 

b) Elnur- linqvistik,  Anar –emosional, Vüsal - 

vizual/məkan 

    c)Vüsal – psixomotor,  Elnur –idraki,   Anar – emosional 

 

7. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır? 

1. düzgünlük  2. şüurluluq  3. əyanilik   4. ifadəlilik  

5.mənbələrin göstərilməsi  6.fəal təlim üçün şəraitin 

yaradılması 

a) 1,3,4, 6        b) 2,3,4,5      c)1,3,5,6       d)2,3,4,6 

8. Multimediya nədir? 

a) səs, şəkil, mətn, animasiya, video kimi iki və daha 

artıq mediyanın birləşməsi    

b) video kadrlardan istifadə etmək  

c) filmə xüsusi effektlər əlavə edilməsi: video effektlər 

və ya hərəkət effektləri 

 

9. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı 

məsələləri əhatə edir? 

a) məzmun standartları, təlim üsulları və qiymətləndirmə 

standartları 

b) təlimin təşkilinə verilən tələblər,  təlim fəaliyyətinin 

planlaşdırılması və məktəbdaxili qiymətləndirmə 

c) təlimin forma və üsulları, təlimin təşkilinə verilən 

tələblər və təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 

 

10. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir? 

a)Təlim məqsədləri kompleks (inkişafetdirici, öyrədici, 

tərbiyəedici) şəkildə həyata keçirilir, real nəticələrlə 

yekunlaşan müəllim və  şagird  fəaliyyətini əhatə edir.  

b) Pedaqoji proses münasib maddi-texniki baza əsasında və 

sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə  təşkil edilir. 

c) Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının 

ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial 

imkanlarının inkişafına yönəldilir. 

 

11. Təlim üsullarını seçin: 

1.BİBÖ   2.qrup işi    3.  karusel     4.  kollektivlə iş              5.   

auksion  6. ziqzaq   

7. cütlərlə iş 



       a) 1,2, 4, 7                 b) 2, 4, 7          c)  1,3, 5, 6,         d)1, 

2, 4,6 

 

12. Təlimin neçə forması var? 

      a) 2                             b)4                   c)hər müəllimin öz 

təlim forması var 

 

13. Təhsil taksonomiyaları hansılardır? 

   b) Deklorativ, emosional, idraki 

                  c) Psixomotor, prosedural, koqnitiv  

                  a) İdraki, emosional, psixomotor 

                  d) idraki, kontekstual, emosional 

 

14. İdraki  taksonomiyaları təsnif olunub. 

a) E.J Simpson , 1972 

b) K.D. Mur,  1972   

c) Benjamen Blum , 1956 

d) D.Krassvod, 1964 

 

15.   “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və 

proqramları (kurikulumları)” nə vaxt təsdiq edilmişdir? 

        a)  30 oktyabr 2006-cı il  

        b)  26 aprel 1999-cu il  

        c) 3 iyun 2010-cu il  

 

 

16. Biri kurikuluma aid deyil:  

   a) Kurikulum təlim proseini əks etdirən sənəddir 

       b) Kurikulum – təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətləri 

əks etdirən konseptual sənəddir 

       c) Kurikulum nəyin və hansı müddətdə öyrədiləcəyini əks 

etdirən sənəddir 

       d) Kurikulum mənşəcə latın sözü olub lüğəti mənası 

“yol”, “istiqamət” deməkdir.  

 

17. “Bu növ кurriкulum fənn sahələri üzrə təlimin 

asanlaşdırılmasına хidmət edir. Bu, əкsər hallarda əsas 

təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı-ayrı fənlərlə 

bağlı biliкləri əhatə edir.” Qeyd olunan fikir kurikulumun 

hansı növü haqqındadır? 

a) Inteqrasiya оlunmuş кurriкulum                   

 b) Qeyri-rəsmi кurriкulum 

c) Fənlərə əsaslanan кurriкulum                        

d) Əhatəli кurriкulum 

18. Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi 

xüsusiyyətlərini seçin: 

1. bilikyönümlüdür    2.şəxsiyyətyönümlü   

3.müəllimyönümlü   4. təklifyönümlü 

5.tələbyönümlü   6.şagirdyönümlü 

a) 1, 3, 4, 6                 b) 2, 5, 6                 c) 1, 2, 4, 6               

d)3,5,6 

19. Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin: 

a) giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik 

xüsusiyyətləri, fənnin  məzmunu, təlim strategiyaları 

b)  giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik 

xüsusiyyətləri, fənnin  məzmunu, təlim strategiyaları, 

şagird   nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 

c) ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun 

standarltları 

d) ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, müəllimin 

təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr 

 

20. Biri səhvdir: 

a) məzmun xətti dəyişməzdir 

b) alt-standart dəyişməzdir  

c) əsas standart əsasən dəyişməzdir 

d) alt-standart daim dəyişir 

 

21. Biri alt standartın funksiyası deyil: 



a) Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən  olunması üçün 

etibarlı zəmin yaradır 

b) Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol 

oynayır 

c) Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun 

xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir 

d) Təlimin  məzmununun davamlı inkişafını təmin edir. 

 

22. Bilik və  fəaliyyət hissəsi səhv göstərilmiş standartı 

müəyyən et: 

a) 2.2.5. Mətnin əsas hissələrini seçib nəql edir. 

b) 4.1.4. Cəm şəkilçisinin yazılışı və tələffüzü ilə bağlı qaydaları 

nitqində tətbiq edir 

c) 2.2.1. “Doğru” və “yalan” mülahizələri  fərqləndirir. 

d) 1.1.3.  20 dairəsində ədədləri oxuyur və yazır. 

 

23. Bilik və fəaliyyət hissəsi düzgün göstərilmiş standartı 

müəyyən et: 

a) 3.1.2.  Əşyanın fəzada vəziyyətini müəyyənləşdirir 

b) 3.3.2. Dinlər haqqında ilkin təsəvvürlərini sadə şəkildə izah 

edir. 

c) 2.1.1 ” Fərd”, “ailə” və” kollektiv” anlayışlarını müqayisə 

etməklə fərqləndirir. 

d) 2.1.3. Texnoloji vasitələr haqqında kiçik təqdimatlar edir.  

 

 

24. Biliyin kateqoriyaları hansı bənddə düzgün 

göstərilmişdir? 

a) Deklarativ, prosedural, kontekstual 

b) Emosional, prosedural, kontekstual 

c) Emosional, koqnitiv, psixomotor 

25. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən 

biliklər hansı kateqoriyaya aiddir? 

    a) koqnitiv      b) kontekstual                

  c) prosedural          d) deklarativ 

 

26. Məlumat xarakterli biliklər hansı kateqoriyaya aiddir? 

    a) koqnitiv      b) kontekstual                  

c) prosedural          d) deklarativ 

 

27. 1.1.3. İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə formada 

izah edir alt standartının məzmun komponentinin hansı 

kateqoriyaya aid olduğunu müəyyələşdirin: 

 

    a) koqnitiv      b) kontekstual                  

c) prosedural          d) deklarativ 

 

28. 2.1.1. Mötərizəli və mötərizəsiz ədədi ifadələri oxuyur və  

yazır alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və 

səviyyəsini müəyyənləşdirin: 

a) idraki, bilik                

b) idraki, anlma       

c)emosional, təşkil etmək    

d)psixomotor, mexanizmini bilmək 

 

29. Verilmiş standarta uyğun təlim məqsədini müəyyən edin: 

1.3.1. Canlılar aləminə aid olan varlıqları (bitki, heyvan, 

insan) tanıyır. 

a) Heyvanlara qulluq qaydalarını bilir. 

b) Canlılarla cansızların fərqini sadə şəkildə izah edir. 

c) Heyvanlar aləminə aid varlıqları tanıyır. 

d) Canlıların yaşaması üçün lazım olan amilləri sadalayır. 

 

30. “Ucadan düşün” strategiyasının fəaliyyət ardıcıllığı hansı 

bənddə düzgün verilmişdir? 

a. ilkin biliklərini müəyyənləşdirmək, 

əlaqələndirmək, sual vermək, məqsədi 

müəyyənləşdirmək,dərk etməni yoxlamaq, 

təsəvvür etmək, uşaqalrın münasibətini 

öyrənmək və dəstəkləyici  fikirlər əlavə 

etmək; 

b. ilkin biliklərini müəyyənləşdirmək, 

əlaqələndirmək, sual vermək, sualların 

növlərini müəyyən etmək, sualları təsnif 

etmək, sualları yaratmaq; 



c. idraki və  yüksək  idraki bacarıqları 

əlaqələndirir, təşkilati işarələrdən istifadə 

edir, düşünmənin üç mərhələsinə cəlb edilir, 

yeni məlumatları mövcud bilikləri ilə 

əlaqələndirir. 

 

31. 3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqlarını  

nümayiş etdirir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və 

səviyyəsini müəyyənləşdirin: 

a)idraki, tətbiq             

b) emosional , dəyərlərin daşıyıcısı olmaq     

c) emosional, təşkil etmə 

d) psixomotor, mexanizm 

       

32. 2.1.3.İdman növlərinə  (atletika, gimnastika) aid sadə 

hərəkətləri nümunələrə müvafiq təkrar edir alt standartının 

fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin: 

a)psixomotor, təqlid etmək 

b)idraki, tətbiq etmək 

c)emosional, dəyərlərin daşıyıcısı olmaq     

d) psixomotor, hazır olmaq 

 

33. “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində 

şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. 

Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). 

Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir.Hər qrupdakı eyni 

rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu) 

yaradılır.Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə 

bölünür və ekspert qruplarına verilir”. Haqqında danışılan 

təlim üsulunu müəyyən et: 

a) Ziqzaq                b) Karusel                      c) BİBÖ              

ç) Qərarlar ağacı 

34. Əşya və ya hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və 

fərqli cəhətlərini  müəyyənləşdirmək   üçün bu üsuldan 

istifadə olunur. Haqqında danışılan üsulu müəyyənləşdirin: 

a) Ziqzaq         b) Karusel        c) BİBÖ              ç) Venn 

diaqramı    d)Akvarium 

 

35. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji 

proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla 

tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən 

tələblərindən hansının şərhidir? 

a) Pedaqoji prosesin tamlığı 

b)Təlimdə dəstəkləyici mühitin yaradılması 

c)Təlimdə bərabər imknların yaradılması 

d) Şagirdyönümlülük 

 

36. Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla 

dərketmə”nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri 

səhvdir: 

a) İnsanlar  düşünməyə müxtəlif üsullarla cəlb edilirlər;  

b) Düşünmə üsulunun düzgün müəyyən edilməsi  dərketmə 

səviyyəsinə təsir edir;  

c) İnsanlar ən azı bir formaya görə daha güclü dərketmə 

imkanına malikdirlər;  

d) Hər bir insan dərketmənin yalnız bir üsulunun daşıyıcısıdır. 

 

37. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını 

müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək  məqsədi daşıyır.  Bu 

təlim forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar 

yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması 

aiddir? 

a) Karusel         b)qrup işi        c)fərdi iş          ç)BİBÖ        d) 

cütlərlə iş 

 

38. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə  yerinə yetirirlər. Bu dərs 

forması  şagirdlərə daha yaxından  əməkdaşlıq etməyə və 

ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan 

yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması 

aiddir? 

a) Karusel         b)kollektivlə iş       c)fərdi iş          ç)BİBÖ        

d) cütlərlə iş 

 



39. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının 

ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial 

imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin 

təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir? 

a)Pedaqoji prosesin tamlığı 

b)Təlimdə dəstəkləyici mühitin yaradılması 

c)Təlimdə bərabər imknların yaradılması 

ç)Şagirdyönümlülük 

 

40. Təhsilt  taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir: 

a) Taksonomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və 

əlaqəliliyini  təmin edir; 

b) Taksonomiya qısa müddətdə böyük həcmli materialı 

öyrənmək imkanı verir; 

c) Taksonomiya təlimin keyfiyyətini yüksəldir; 

ç) Taksonomiya təlimin konqruentliyinə əminlik yaradır; 

 

41. Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir? 

1. Kiçik və böyük idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə öyrənir 

2. Müxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur 

3. Öyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir 

4. Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir 

5. Tanıdığı sözlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir 

a)1, 3, 4             b)1, 2, 4,          c)3, 4, 5           ç)2,4,5         

d)1,3,5 

 

42. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri 

müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir? 

a) Ziqzaq         b) Karusel        c) BİBÖ              ç) Venn 

diaqramı    d)Akvarium 

43. Biri mikro idraki bacarıq deyil: 

a)  billmək              b) anlamaq         c) qərar qəbul etmək     

ç)analiz 

44. Biri makro idraki bacarıqdır: 

a)  tətbiq etmək        b) təhlil etmək     c) problemi həll etmək      

ç) dəyərləndirmək 

45.  Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının neçə  

növü var? 

 

a) 1              b) 2                    c)3                        d)4 

46.   Perspektiv planlaşdırma  hansı müddəti əhatə edir? 

 

a) aylıq             b) gündəlik           c) rüblük             d) illik   

 

47. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı 

bacarıqlara malik olmalıdır? 

 

1. Məzmun standartlarına  əsasən dərslikdəki (dərslik 

olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris 

vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.  

2. Tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığını 

müəyyənləşdirmək. 

3.  İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək. 

4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək. 

5. Əlavə resurslar seçmək.  

 

a) 2, 3, 4,5                  b)  1,3, 4,5     c) 1, 2, 3,5    d) 1, 2, 

4,5 

 

48. Aşağıdakılardan hansılar nümunəvi perspektiv planlaşdırma 

sxeminə aiddir. 

 

1. Tədris vahidi  

2. Motivasiya yaratmaq 

3.Mövzular 

4. Standratlar 

5. İnteqrasiya 

6.Tədqiqat sualının qoyuluşu 

7. Tarix 
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a) 1,3,4,5,7    b) 1,2,4,5,6      c)1,3,5, 6, 7    d) 1, 2, 3, 4, 5 

 

49. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı  tədris vahidlərinin  və 

mövzuların ardıcıllığına daxil deyil? 

 

a) xronoloji   

b) sadədən mürəkkəbə 

c) əlaqəlilik 

d) məntiqi   

 

 

 

 50. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir? 

1. Motivasiya, problemin qoyuluşu 

2. Tədqiqatın aparılması 

3. Məlumat mübadiləsi 

4. Ev tapşırığının yoxlanılması 

5. Məlumatların müzakirəsi  

6. Nəticələrin çıxarılması 

7. Yeni mövzunun izahı 

8. Yaradıcı tətbiq etmə 

9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və 

tapşırıqlar 

10. Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən 

mərhələdən sonra aparıla bilər) 

 

a)  1,2,3,5,6,8,10         b) 2,3,4,5,7,8,9,    c) 1,4,6,7,8,9,10       

d) 3,4,6,7,8,9,10 

 

 

51. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı 

aid deyil? 

 

a) Mövzu      b) İnteqrasiya     c) Tədris vahidi       d) 

Təlim üsullar 

 

52. Aşağıdakı fikirlərdən biri motivasiya mərhələsinə aid 

deyil. 

 

a) Fəal dərsin birinci mərhələsidir. 

b) İştirakçılar əldə etdikləri biliklərin informasiya 

mübadiləsini aparırlar. 

c) İnsan təfəkkürünü hərəkətə gətirən və şagirdlərin 

idrak fəallığına təkan verən prosesdir. 

d) Hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir.  

 

 

 

53. Aşağıdakı fikirlərdən biri informasiya mübadiləsi 

mərhələsinə aiddir. 

 

a) Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə 

etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın mübadiləsini 

aparırlar. 

b) Fəal dərsin dördüncü mərhələsidir.  

c) Hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir.  

d) Biliklərin mənimsənilməsinin başlıca meyarı onun 

yaradıcı surətdə tətbiqidir. 

 

 

54. Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması 

mərhələsinə aiddir. 

  

a) İnsan təfəkkürünü hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak 

fəallığına təkan verən prosesdir. 

b) Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə 

etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın mübadiləsini 

aparırlar. 

c) Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin  

möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş 

formasıdır. 

 d) Bu zaman yeni faktların öyrənilməsi və bu suallara  

cavabların tapılması gedişində düşünmək və yeni bilgiləri kəşf 

etmək üçün münasib şərait yaranır.  

 

 

55. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə 

aid deyil. 

 

a)  Şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir. 

b) Biliklərin mənimsənilməsinin başlıca meyarıdır. 

c) Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini 

uşağa açıb göstərir.  

d) Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə 

məhdudlaşmaya da bilər,  

 



 

 

 

56. Aşağıdakı fikirlərdən hansı nəticələrin çıxarılması 

mərhələsinə aid deyil. 

 

 a)  Şagirdlər yeni biliyin kəşfi yolunda son addımı atır, 

ümumiləşdirmə aparır.   

b) Şagird əldə olunan bilikləri irəli sürülmüş 

fərziyyələrlə müstəqil olaraq tutuşdurmalıdır.  

c) Şagirdlər kəşf etdikləri biliklər üçün bənzərsiz sevinc 

və məmnuniyyət hissi yaşayırlar. 

d) Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə 

etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın 

mübadiləsini aparırlar. 

 

 

57. Aşağıdakı fikirlərdən hansı informasiyanın müzakirəsi və 

təşkili mərhələsinə aiddir. 

 

1. Bütün bilik, bacarıq və vərdişlərin, təfəkkürün müxtəlif 

növlərinin (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) səfərbərliyini tələb edir.  

2. Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə 

məhdudlaşmaya da bilər, yəni onun həyata keçirilməsi sonrakı 

dərslərdə də mümkündür. 

3. Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin 

möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır. 

4.  mövcud tədqiqat sualına cavabın cizgiləri Bu mərhələdə

aydın seçilməyə başlayır. Məlumatlar sxem, qrafik, cədvəl, 

təsnifat formasında təşkil oluna bilər. 

5. Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa 

açıb göstərir.  

 

a) 4,5         b) 1,3         c) 1,4             d) 1,5 

 

58.  “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir 

mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə 

aiddir.  

 

a) Tədqiqatın aparılması 

b) Qiymətləndirmə 

c) İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili 

d) Yaradıcı tətbiqetmə 

 

 

59.  Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının 

ümumitəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na aid 

deyil. 

  

 a) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin əsas 

xüsusiyyətləri. 

 b) Buraxılış imtahanları. 

 c) Qiymətləndirmə meyarları. 

 d) Kurikulum üzrə qiymətləndirmə. 

 

 

60. Aşağıdakılarda hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil. 

  

 a) Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq 

edilir. 

 b) Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlldilir və 

onu idarə edən vacib amil kimi meydana çıxır. 

 c) Şagirdin inkişafı sistemli şəklidə izlənilir. 

 d) Qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir. 

 

 

61. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən 

olunur? 

 

a) 3               b) 4                 c) 5         d) 6    

                    

62. Məktəbdaxili  qiymətləndirmənin  neçə növü var? 

 

a)  2                b) 4                     c)   5                 d) 3 

 

 

 

 



 

 

63. Aşağıdakılardan hansı diaqnostik qiymətləndirməyə 

aiddir. 

 

 a)  fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində 

şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək. 

  b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  

müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və 

bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək. 

  c) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, 

yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri 

nailiyyətləri qiymətləndirmək. 

d) şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərinin 

izlənilməsini təmin edir.  

 

64. Diaqnostik  qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə  aparılır? 

 

a) Dərs ilinin ilk günü. 

b) Dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq hər dərsin sonunda. 

c)  Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.   

d) Təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər 

hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya 

yarımil başlayanda).   

 

 

65. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır? 

 

  a)  Fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində  

şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək 

məqsədilə. 

  b) Təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  

müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və 

bacarıqlarının səviyyəsini  qiymətləndirmək məqsədilə. 

  c)Təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, 

yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri 

nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə. 

d) Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı 

mühit haqqında məlumat almağa imkan verir.  

 

  

 66. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır? 

 

a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər 

hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya 

yarımil başlayanda).   

b) bölmə və hər mövzunun əvvəlində. 

c) bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.  

d) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq.    

 

67. Neçə formativ qiymətləndirmə sxemi var? 

 

a) 5    b) 6   c) 2 

  d) 3 

 

68. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların 

meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?  

 

a)  mövzuya              b) məqsədə  c) motivasiyaya              

d) standarta 

 

69. Bunlardan  hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə 

bilməz? 

a) bütöv  qiymətləndirmə     

b) meyara əsasən qiymətləndirmə  

c) sürətli qiymətləndirmə 

d) standarta əsasən 

70. Aşağıdakılardan hansı analitik qiymətləndirmə sxeminə 

aid deyil? 

 

a) Şagirdin ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri üzrə qiymətlərini 

müəyyənləşdirir.   

b) Qiymətləndirmədə, əsasən, 4-5 ballıq şkaladan 

istifadə edilir.  

c) Bu zaman şagirdlərin fəaliyyəti ardıcıl 

qiymətləndirilməklə, onların nailiyyətləri haqqında 

daha ətraflı informasiya verilir. 

d) Bu qiymətləndirmə  sürətli aparılır. 

 



 

 

71. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır? 

 

a) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində  

şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini 

qiymətləndirmək məqsədilə. 

b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün  

müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və 

bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini  qiymətləndirmək 

məqsədilə. 

c)  təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, 

yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri 

nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə. 

d) Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı 

mühit haqqında məlumat almaq məqsədilə.  

 

 72. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə  aparılır? 

 

a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər 

hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl 

və ya yarımil başlayanda).   

b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq. 

c) bölmə və hər mövzunun sonunda. 

d) bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.  

  

 

 73. Summativ  qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və 

vasitələr hansılardır? 

     

 a)  müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin 

yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri. 

b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə 

və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq. 

c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi. 

d) tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə 

əməkdaşlıq, müşahidə. 

 

 74. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid 

deyil? 

 

a) Siniflər üzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və 

bacarıqlar əks olunur. 

b) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət 

səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. 

c) Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş 

səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik və 

bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir. 

d) Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, 

şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.  

 

75. Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının 

fəaliyyət komponentinə aid deyil. 

 

a) Vaxt 

b) Kəmiyyət 

c) Keyfiyyət 

d) Məzmun  

 

76. Aşağıdakılardan biri  summativ qiymətləndirilmənin 

nəticələrinin təhlilinə aid deyil. 

 

a) Yeni qərarların qəbul edilməsində şagird 

nailiyyətlərinin nəzərə alınması. 

b) Şagirdlərin əməkdaşlıq bacarığının 

müəyyənləşdirilməsi. 

c) Bir qrupun nəticəsinin oxşar şəraitli digər qrupun 

nəticəsi ilə müqayisəsi. 

d) Zaman baxımından bir qrupun nailiyyət keyfiyyətində 

dəyişikliklərin  baş verməsi. 

 

77. İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var? 

a) 2  b) 3  c) 4   d) 5  

78. Bunlardan hansı inteqrasiyanın “Hər hansı məzmun 

standartlarında digər fənlərlə inteqrasiya imkanlarının nəzərdə 

tutulması” istiqamətinə aid deyil? 

 

a) Ana dili                                 c) Musiqi 



b) Texnologiya                          d) Həyat bilgisi 

   

 

79. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil? 

 

a) İnteqrasiyada ifrata varmaq, fənlə bağlı mühüm bilik və 

bacarıqların tədrisindən yayındıra bilər.  

b) Fənləri hansı model üzrə inteqrasiya etmək haqqında 

dərindən düşünmək və düzgün qərarlar qəbul  etmək lazımdır. 

c) Bütün fənlər üzrə təhsilin müxtəlif pillələrində 

inteqrasiyaya eyni dərəcədə əhəmiyyət verilməlidir. 

d) Fərqli inteqrasiya modelləri müxtəlif nəticəyə gətirib 

çıxarır.   

 

 

80. İnteqrasiyanın növləri hansılardır? 

  1. fəndaxili 

  2. fənlərin əlaqələndirilməsi 

  3. fənlərarsı 

  4. fənlərin birləşdirilməsi 

a) 2,4   b) 1, 3  c) 1,2  d) 3,4 

81. Fənlərin əlaqələndirilməsi növü üzrə inteqrasiyanın neçə 

modeli var? 

a) 3  b) 4  c) 5  d) 6 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1)Qiymətləndirmənin əsas prinsiplərini  

seçin: 

1. Etibarlılıq 

2. Relevantlıq 

3. Praktiklik 

4. İnkişafetdirici 

5. Orijinallıq 

6. Obyektivlik 

7. Məqsədəuyğunluq  

A) 1, 2, 3, 5, 7  B) 1, 2, 3, 4, 6  

C) 1, 3, 4, 6, 7  D) 2, 3, 4, 5, 7          

E) 2, 4, 5, 6, 7 

2) Tərbiyənin növləri və onların məqsədləri arasındakı 

uyğunluğu müəyyən edin. 

I - Estetik tərbiyə 

II. Fiziki tərbiyə 

III. Əmək tərbiyəsi 

a - geniş dünyagörüşünə, hərəkətli intellek-tə malik 

şəxsiyyət formalaşdırmaq 

b - şagirdlərdə müəyyən hərəki vərdişlər formalaşdırmaq 

c - şagirdləri psixoloji və praktik yöndən əməyə alışdırmaq 

d - şagirdlərə gözəlliyi duymaq, qiymətlən-dirmək və 

qorumaq hissini aşılamaq. 

A) I – c; II – b; III – d 

B) I – a; II – b; III – d 

C) I – b; II – d; III – c 

D) I – d; II – c; III – a 

E) I – d; II – b; III – c 

3) Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri və 

onların məzmunları arasın-dakı uyğunluğu seçin: 

1 - demokratiklik 

2 - bərabərlik 

3 - inteqrasiya 

a - təhsilalanların azad düşüncə ruhunda tərbiyə edilməsi, 

təhsilin dövlət - ictimai əsaslarla təşkilində və idarə 



edilməsində səlahiyyət və azadlıqlarını genişləndiril-məsi, 

təhsil müəssisələrinin muxtariyyə-tinin artırılması 

b - təhsil məhsullarının müvafiq şərtlərlə daxili və ya 

beynəlxalq təhsil bazarında 

reallaşdırılması üzrə kompleks xidmətlər sistemi 

c - bütün vətəndaşların bərabər şərtlər əsa-sında təhsil 

almasına imkanlar yaradılma-sı və təhsil hüququnun təmin 

olunması 

d - təhsilin mövcud standartlara, norma-lara uyğunluğu 

e - milli təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə səmərəli 

formada qoşulması, uyğunlaşması və qovuşması əsasında 

inkişafı 

A) 1 - e; 2 - a; 3 – c       B) 1 - c; 2 - a; 3 - d 

C) 1 - d; 2 - e; 3 – a       D) 1 - b; 2 - d; 3 - c 

E) 1 - a; 2 - c; 3 - e 

 

4) “Biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Bu biliyi hər hansı 

prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyən 

informa-siyalara tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər 

kimi dəyərləndirmək olar.” Söh-bət biliyin hansı 

kateqoriyasından gedir? 

A) Emosional              

B) Prosedural 

C) Deklarativ              

D) Tətbiqi  
E) Kontekstual  

5) “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr 

yaradan, müstəqil tədqiqat  üçün maraqlı olan, şagirdin 

imkanlarına müvafiq olan, şagirdə  öz bacarığını  həya-ta 

keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu  fəal  təlimin  hansı 

mexanizminə aiddir? 

A) dialoq və əməkdaşlığın zəruriliyi      

B) problemli vəziyyətin yaradılması     

C) psixoloji  dəstək  ,hörmət  və  etibar         

D) şagird  tədqiqatçı , müəllim  fasilitator       

E) təlim  tərbiyə siteminin  çevikliyi 

 

6) Motivasiyanın yaradılması zamanı nə-zərə alınacaq 

amillər hansılardır? 

1. Material qeyri adiliyi ilə fərqlənməli   

2. Şagirdi düşünməyə məcbur etməli 

3. Müstəqil  təfəkkürü  inkişaf etdirməyə yönəlməlidir.   

  

4. Sual verməyə həvəsləndirmə 

5. Rəmzi materialın şərhi 

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 

D) 1, 4, 5 E) 1, 2, 5 

7) . Qiymətləndirmənin komponentlərindən 

biri  olan məlumatların   toplanmasına nə-lər daxildir? 

1. Test yoxlamalarının keçirilməsi 

2. Şagird  tapşırıqlarının yoxlanılması 

3. Qiymət ballarının hesablanması 

4. Sinifdə müsahibələrin aparılması 

5. Layihələrin yerinə yetirilməsi 

6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətləri- 

    nin müşahidəsi 

7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili  

A) 1, 2, 3, 4, 6, 7            B) 1, 2, 4, 5, 6, 7 

C) 1, 2, 3, 4      D) 2, 3, 4, 5, 6 

E) 2, 4, 5, 6, 7 

 

8)Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri  olan 

qiymətləndirmə  məlumatlarına nələr daxildir? 

1. bunlara şagirdlərin nailiyyətlərini və tə-limə 

münasibətlərini 

2. müəllimin hazırlıq səviyyəsini 

3. proses test yoxlamalarının keçirilməsi 

4. fənn kurrikumlarının səciyyəvi cəhətlə-rini 

5. təlim resurslarının bölgüsünü əks etdi-rən məlumatlar 

və  fəaliyyətlərin icra me-xanizmləri daxildir.  

6. sinifdə müsahibələrin aparılması 

A) 1, 2, 4, 5    B) 1, 2, 5, 6  



C) 2, 3, 4, 5                   D)1, 3, 4, 5  

E) 1, 2, 3, 6 

9)Təhsilalanların hüquqlarına daxildir: 

1. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qay-dada təhsil 

müəssisəsinə qəbul оlunmaq;  

2. təhsil müəssisəsini, təhsilin istiqamətini, iхtisası, 

təhsilalma formasını və təhsil dilini sərbəst seçmək;  

3. dövlət təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil 

almaq;  

4. təhsilin istiqamətini sərbəst seçməmək 

5. müvafiq qaydada təhsilin təmayülünü, təhsil 

proqramlarını və sinifdənkənar məşğuliyyəti seçmək;  

6. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan fəaliyyətlə məşğul 

olmaq 

7. ali təhsil müəssisəsinin tədris planlarına uyğun оlaraq 

tədris fənlərini, semestrlər üzrə kreditlərin miqdarını, 

təhsilverənləri və tyutоrları sərbəst seçmək;  

A) 2, 3, 5, 6, 7              B) 1, 2, 3, 5, 7 

C) 1, 3, 4, 5, 6              D) 2, 3, 4, 5, 6 

E) 2, 4, 5, 6, 7 

10) Sintez səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisini  müəyyən edin. 

A) İzah etmək, öz sözləri ilə təsvir etmək, də-yişmək. 

B) Yadda saxlamaq, xatırlamaq, tanımaq, işa-rə etmək 

C) Problemi həll etmək, nəticələr əldə etmək üçün 

informasiyaları tətbiq etmək. 

D) Həm şifahi, həm də fiziki obyekt ola bilən unikal orginal 

(ilkin) məhsulun yaradılması 

E) Məsələ haqqında mühüm qərarlar çıxar-maq; mübahisələri 

və ya fikir  müxtəliflikləri-ni həll etmək.  

11) . Pedaqogikada tərbiyə anlayışları və on-lar arasındakı 

uyğunluqları tapın. 

1 - Tərbiyə 

2 - Özünütərbiyə 

3 - Yenidən tərbiyə 

a - yaranmış mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq, əvəzində 

müsbət sifətlər aşılamaq; 

b - uşaq mühitin mənfi təsirinə məruz qal-dıqda korlanır, 

xoşagəlməz keyfiyyətlərə yiyələnir; 

c - özünütərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, üsul və vasitələri 

müxtəlif yaş dövrlərində fərqli olur; 

d - adamın özünü saflaşdırmasıdır – xarak-terini müsbət 

mənada dəyişmək, öz üzə-rində məqsədyönlü işləməkdir; 

e - tərbiyənin əsas tərkib hissələrini birləş-dirir və onların 

hər birinin məqsədi, məz-munu və vəzifələri var və onlar bir 

- birilə sıx əlaqədədirlər. 

A) 1 - a; 2 - b; 3 - e 
B) 1 - b; 2 - c; 3 - d 
C) 1 - e; 2 - d; 3 - a 
D) 1 - c; 2 - a; 3 - b 
E) 1 - d; 2 - e; 3 – c 

12) Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi 

keyfiyyəti və vəzifələri. 

1 - dövlət simvollarına hörmət; 

2 - işgüzar və mütəşəkkil; 

3 - ailə vəzifələrini yerinə yetirmək; 

4 - əmək təcrübəsinə malik olmaq; 

5 - təbiəti qorumalıdır; 

6 - işgüzar və sahibkar olmalıdır.  

A) 2; 4; 6                  B) 6; 5; 3 

C) 1; 3; 5                  D) 4; 1; 2 

E) 5; 6; 1 

 

1)“Təlim standartlarına uyğunluq, mubahisəli faktların 

olmaması, faktların dəqiq-liyi, orfoqrafik, durğu işarələri və 

qrammatik qaydaların gözlənilməsi” dərsliyə verilən hansı 

tələbin xüsusiyyətləridir? 

A) duzgunluk     B) əyanilik      C) tamlıq    D) ardıcıllıq           E) 

uyğunluq 

2) Fasilitasiya  üzrə   buraxılmış  səhvlər  hansılardır? 

1. Qapalı  suallardan istifadə      

2. Açıq  suallardan istifadə     

3. Şagirdin qabiliyyətinə  inam  

4. Formal dinləmə      

5. Yeni anlayışın izahatsız verilməsi    

6. Təlimatsız  tapşırığın verilməsi  

A) 1, 3, 5, 6       B) 1, 4, 5, 6       C) 2, 3, 5, 6      D) 1, 2, 5, 6       E) 

2, 4, 5, 6 

 

3)Təhsildə qiymətləndirmə nədir? 



A) təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq 

tələblərə uyğun müvafiq rəqəm-lərlə ölçülməsi 

B) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət 

səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv, etibarlı vasitələrlə 

ölçülməsidir. 

C) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət 

səviyyəsinə uyğunluğunun müəllimin seçdiyi kriteriyalarla 

ölçülməsi. 

D) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş 

keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun yalnız testlərlə 

ölçülməsidir 

E) təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq 

tələblərə uyğun müəllimin arzusu ilə ölçülməsi 

4) . Məntiqi, tənqidi, yaradıcı  təfəkkürə  uy-ğun bəndləri 

müəyyən edin: 

1. Məntiqi  təfəkkür 

2. Tənqidi təfəkkür 

3. Yaradıcı  təfəkkür 

a) Ən səmərəli yolu tap, Mübahisəli məqamları aşkar et. 

b) Təsvir et, müqayisə et, oxşarlıqları və fərqləri tap, təsnif 

et. 

c) Öz şəxsi izahını ver. Problemi müəyyən et, fərziyyələr irəli  

sür, Mübaliğə et. Minimuma endir. 

A) 1-a, 2-b, 3-c 

B) 1-c, 2-a, 3-b 

C) 1-b, 2-a, 3-c 

D) 1-c, 2-b, 3-a 

E) 1-b, 2-c, 3-a 

5) Hansı cavab fəal təlimin motivasiya mərhələsinin 

hissələrinin düzgün ardıcıl-lığını əks etdirir? 

A) problemi qoymaq üçün sual və ya tapşırıq verilir, yönəldici 

suallar təklif olunur, tədqiqat sualı çıxarılır, fərziyyələr irəli 

sürülür. 

B) fərziyyələr irəli sürülür, problemi qoymaq üçün sual və ya 

tapşırıq verilir, tədqiqat sualı çıxarılır, yönəldici suallar təklif 

olunur. 

C) yönəldici suallar təklif olunur, tədqiqat sualı çıxarılır, 

problemi qoymaq üçün sual və ya tapşırıq verilir, fərziyyələr 

irəli sürülür. 

D) tədqiqat sualı müəyyən edilir, fərziyyələr irəli sürülür, 

yönəldici suallar təklif olunur. 

E) problemi qoymaq üçün sual və ya tapşırıq verilir, 

fərziyyələr irəli sürülür, yönəldici suallar təklif olunur, 

tədqiqat sualı çıxarılır. 

 

6) . Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması 

mərhələsinə aiddir? 

A) İnsan təfəkkurunu hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak 

fəallığına təkan verən pro-sesdir. 

B) Bu mərhələdə iştirakcılar tədqiqatın gedi-şində əldə 

etdikləri tapıntıların, yeni informa-siyanın mübadiləsini 

aparırlar. 

C) Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vər-dişlərin 

möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır. 

D) Bu zaman yeni faktların öyrənilməsi və bu suallara 

cavabların tapılması gedişində düşün-mək və yeni bilgiləri 

kəşf etmək üçün müna-sib şərait yaranır.  

E) şagirdlər yuxarı siniflərə keçdikcə müstəqil iş üçün ayrılan 

dərs vaxtının faizi artırılmalı-dır. 

7) Aşağıdakı fikirlərdən hansı informasi-yanın müzakirəsi və 

təşkili mərhələsinə aiddir? 

1. Butun bilik, bacarıq və vərdişlərin, təfəkkürün müxtəlif 

növlərinin (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) səfərbərliyini tələb 

edir.  

2. Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə 

məhdudlaşmaya da bilər, yəni onun həyata keçirilməsi 

sonrakı dərs-lərdə də mümkündür. 

3. Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vər-dişlərin 

möhkəmləndirilməsi məqsədini gü-dən sərbəst iş 

formasıdır. 

4. Bu mərhələdə mövcud tədqiqat sualına cavabın cizgiləri 

aydın seçilməyə başlayır. Məlumatlar sxem, qrafik, cədvəl, 

təsnifat formasında təşkil oluna bilər. 

5. Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa 

açıb göstərir.  

A) 4, 5                B) 1, 3             C) 1, 4              D) 1, 5                E) 

3, 5 

8) Ümumi təhsil  sistemində  dərslik siyasəti neçənci  ildə  

təsdiqlənib? 

A) 19 iyun 2009-cu il 

B) 23 yanvar 2006-cı il 

C) 15 iyun 1999-cu il 

D) 15 mart 2006-cı il 

E) 03 iyun 2010-cu il  

 

9) Yarımillik qiymət hansı düsturla çıxarılır?   
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10) Yeni qiymətləndirməyə aid olanları seçin: 

1 - əsas məqsəd qiymət yazılması və yalnız biliyin 

qiymətləndirilməsidir 

2 - faydalı əks - əlaqənin təmin edilməsi 

3 - özünüqiymətləndirməyə yol verilmə-məsi 

4 - şagirdlərin təlim nəticələrini müxtəlif səviyyələrdə 

nümayiş etdirmək imkanının olması 

5 - bilik, bacarıq, vərdiş və eləcədə prosesin 

qiymətləndirilməsi 

A) 1, 4, 5             

B) 1, 2, 3, 4           

C) 2, 5              

D) 3, 4, 5           

E) 2, 4, 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1.Məzmun standartlarının əsasını nə təşkil edir? 

A)Tədris olunacaq mövzular 

B)Şagirdlərin təlim nəticələri 

C)Müəllimin təlim strategiyaları 

D)Nailyyəti ölçən tapşırıqlar 

 

2. Aşagıdakılardan yalnış olanı müəyyən edin. 

A). Standartin fəaliyyət komponenti mövzunu müəyyən 

etməyə kömək edir. 

B). Deklorativ bilik-məlumat xarakterli biliklərdir. 

C)Kontekstual bilik-Problemin həll edilməsi yolu ilə əldə  

olunan yeni biliklərdir 

D). Standartin fəaliyyət komponenti təlim strategiyalarını 

müəyyənləşdirməyə kömək edir. 

 

3.Motivasiya zamanı burazılan səhvlərə aid olan variantı 

müəyyən edin 

A) Müəllim motivasiya qismində problemin əvəzinə 

həvəsləndirici informasiyadan (maraqlı, cəlbedici) və ya 

onun təqdimatı üsullarından (oyun, rəngbərəng şəkil) 

istifadə edir 

B)Müəllim motivasiya zamanı müxtəlif yönəldici açıq 

suallardan istifadə edir 

C)Motivasiya zamanı dərsin məzmununun şagirdlər 

tərəfindən müəyyən olunmasına çalışır 

D)Motivasiya zamanı yalnız bir həll variantı olan 

suallardan istifadə etmir 

 

4. "Əşyanın bu və ya digər xassələrini,ünsürlərini,daxili 

qarşılıqlı əlaqələrini,münasibətlərini 

tapmaq,öyrənmək,onu müxtəlif komponentlərə(tərkib 

hissələrə)ayırmaq,quruluşunu,strukturunu 

müəyyənləşdirmək,oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən 

etmək  deməkdir".Qeyd olunan fikirlər taksanomiyanın 

hansı mərhələsinə aiddir? 

A)Anlama 

B)Tətbiq 

C)Dəyərləndirmə 

D)Təhlil 

 

5.Verilən fikirlərdən biri yalnışdır 

A) Təlim nəticələrinə əsaslanaraq refleksiyanı düzgün 

keçirməyə imkan verir 

B) Problemləri düzgün müəyyənləşdirmək və uyğun 

tapşırıqları tərtib etməyə kömək edir 

C)Taksanomiyanın birinci mərhələsi şagirdin yaradıcı və 

məntiqi təfəkkürünün inkişafına şərait yaradır 

D)Dəyərləndirmə mərhələsi şagirdin tənqidi 

təfəkkürünün inkişafına imkan yaradır 

 

6. Pedoqoji texnologiya: 

A)Öyrənilən elm sahəsində ideyalar məcmusu 

B)Pedoqoji prosesə texnoloji proses kimi 

yanaşılması,son nəticəyə nail olma əməliyyatlarının 

ardıcıllığı 

C)Tərbiyə məsələlərinə nəzəri yanaşmaların məcmusu 

D)Müəllimin iş fəaliyyətini,strategiyasını düzgün 

müəyyən etməyə kömək edən dövlət sənədi 



 

7.Tədqiqat sualının funksiyası və rolunu seçin. 

A)dəqiq,lakonik,dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır 

B)şagirdlərin mövqeyinin öyrənilməsi təmin etməlidir 

C)mübahisə doğura biləcək olmalıdır 

D) açıq və çətin olmalıdır 

 

8. Qiymətləndirmənin prinsiplərinə daxil deyil. 

A)Ədalətlilik  

B)Bərabərlik 

C)Səxavətlilik 

D)Şəffaflıq  

 

9. Təhsil kurikulumunda təhsilin mənimsənilməsi 

texnologiyası öz əksini tapır,onları məntiqi 

ardıcıllıqla göstər. 

1-təlimin metodları 

2-təlimin formaları 

3-təlimin vasitələri 

4-nəticələrin qiymətləndirilməsi  

A)3,1,2,4 

B)1,2,4,3 

C)2,1,3,4 

D)3,1,4,2 

 

10. .”Ətraf aləmdə baş verən dəyişikliyikliyi nəzərə 

alaraq şagirdləri həyata hazırlayır” Söhbət təlimin 

hansı prinsipindən gedir? 

A)Fəal idrak prinsipi  

B)Dialoji təlim 

C)Əməkdaşlıq prinsipi 

D)İnkişafetdirici təlim  

E)Qabaqlayıcı təlim 

 

11. Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim 

əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir? 

A)Tədqiqat sualının cavabı ilə dərsin sonunda nəzərdə 

tutduğu  təlim nəticəsinin uyğunluğunu nəzərdən 

keçirməlidir. 

B)Bu sualı tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə dərsin 

əvvəlində olan motivasiyanın müəyyən etməlidir 

C)Bu sualı tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə dərsin 

qiymətləndirmə standartlarını müəyyən etməlidir 

D)Bu sualı tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə dərsin 

elmi-metodiki tərəflərini müəyyən etməlidir 

 

12. Fəaliyyət xətti nədir? 

A)Məzmun xətlərində əks olunan biliklərin əldə 

edilməsində şagirdə praktik imkan yaradır. 
B)Fənn üzrə təlim nəticələrinin reallaşması üçün müəyyən 

olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir. 

C)Şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulmuş tələbdir 

D)təlimin  məzmununun dəvamlı inkişafını təmin edir 

 

13. Aşağıda verilən bacarıqlar arasında fəaliyyətin 

ünsiyyət növünə uyğun gələnləri qruplaşdırın. 

1.Tanımaq 

2.Qaydanı izah etmək 

3.Təqdim etmək 

4.Nümunə göstərmək 

5.Seçimini izah etmək 

6.İstifadə etmək 

7.təhlil etmək 

8.Reaksiya vermək 

9.Dəyərləndirmək 

10.Şərh etmək 

A) 1,2,3,7 

B) 2,4,6,8 

C) 3,5,8,10 

D) 2,3,5,9 

 

14. Kurikulumun mahiyyəti nədən ibarət-dir?  

A) Məzmun məqsədinə uyğun meyarlar müəyyən edir  

B) Təhsil pillələri arasında əlaqəni müəyyən edir 

C) Məzmun standartlarına uyğun meyarlar müəyyən edir 

D) Təhsil pillələri üzrə təhsilin məzmununu və 

mənimsənilmə qaydalarını müəyyən edir  

E) Yeni təlim metodlardan istifadə imkanlarını müəyyən 

edir 

 

 

15.Ümumi təhsil pilləsinin dövlət proqramlarına 

(kurikulumlarına) aid deyil. 

A) Ümumi təhsil sistemində təhsilalanların bilik, bacarıq 

və vərdişlərinin səviyyəsi 

B) Ümumi təhsilin hər bir səviyyəsində tədris olunan 

fənlər 

C) Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə həftəlik dərs və 

dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarı 

D) Ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili 

prinsipləri 

 

16.Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan 

metod və vasitələr hansılardır? 

A) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı 

işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri. 

B) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə 

və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq. 

C) şifahi sorğu, testlər, şifahi sorğu üzrə qeydiyyat vərəqi 

D) tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə 

əməkdaşlıq, muşahidə. 

17.Təhsil prosesinin ardıcıllığını göstərin 

1)biliklərin əldə edilməsi,bacarıq və vərdişlərin 

formalaşdırılması 

2)təhsil müəssisələrində həyata keçirilməsi 

3)təhsil sənədinin verilməsi 

4)bilik,bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi 

A)2,1,4,3 



B)1,2,3,4 

C)1,3,4,2 

D)2,4,1,3 

 

18.Dərsin mərhələlərindən biri düzgün 

verilməmişdir. 

A)Motivasiya fəal dərsin ilk mərhələsidir.Şagirdlərdə 

idrak fəallığı oyadır. 

B)ıı mərhələdə tədqiqat sualına və dərsin məqsədinə 

uyğun iş üsulu və iş forması seçilir.Tədqiqat sualına 

cavab tapmaq üçün şərait yaradılır. 

C) ıv mərhələdə tədqiqat üçün ayrılmış vaxt bitdikdən 

sonra müəllim işin icrasının başa çatdığını 

bildirir,şagirdlər informasiyanın təqdimatına başlayır 

D)ümumiləşdirmə və nəticə- nəticəyə gəlmək üçün 

müəllim əldə olan bilgiləri ümumiləşdirir,əldə edilmiş 

ideyanı tədqiqat sualı ilə və şagirdlərin ilkin fərziyyələri 

ilə müqayisəsini təşkil edir 

 

19. .”Qrup işinin mənfi və müsbət tərəflərini şərh 

edir.”-Tapşırıq hansı təfəkkür növünə aiddir? 

A)hafizə 

B)tənqidi 

C)məntiqi 

D)yaradıcı 

 

20. Sinif rəhbərinin iş forması hansıdır?  

A) Şagirdin xarici görünüşünə nəzarət etmək  

B) Şagirdlərin dərsə davamiyyətinə nəzarət 

etmək,şagirdlər haqqında müntəzəm olaraq valideynlərə 

məlumat vermək 

C) Həftəlik sinif saatları keçirmək 

D) Fərdi  iş, qruplarla iş, tərbiyə prosesinin təşkili 

prinsiplərinin nəzərə alınması 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TEST 10 

1. Fənnin məzmununa nələr daxildir?                                                                                

A) Məzmun xətti və alt standartlar                                                                  

B) Məzmun xətti, əsas və alt standartlar                                                                   

C) Əsas və alt standartlar                                     

D) Məzmun xətti, əsas standart                           

 

2. Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi 

xüsusiyyətlərini seçin.                                           
 1. Bilikyönümlüdür         

2. Şəxsiyyətyönümlü         

3. Muəllimyönümlü                                       

4. Təklifyönümlü            

5. Tələbyönümlü                  

6. Şagirdyönümlü 

A) 1,3,4,6      B) 2,5,6                   C) 1,2, 4,6      D) 3,5,6 

 

3. Fənn kurikulumlarının strukturunu 

müəyyənləşdirin.                                           
A) Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik 

xüsusiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları 

B) Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik 

xüsusiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları, 

şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 

C) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun 

standartları 

D) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, müəllimin 

təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr 

 

4. Bilik və fəaliyyət hissəsi səhv gostərilmiş standartı 

müəyyən edin                                                      
 A) 2.2.5. Mətnin əsas hissələrini secib nəql edir. 

B) 4.1.4. Cəm şəkilcisinin yazılışı və tələffüzü ilə bağlı 

qaydaları nitqində tətbiq edir 

C) 2.2.1. “Doğru” və “yalan” mülahizələri fərqləndirir. 

D) 1.1.3. 20 dairəsində ədədləri oxuyur və yazır. 
 

5. Aşağıdakı prisniplərdən hansı tədris vahidlərinin 

ardıcıllığına daxil deyil?                                                               
A) Xronoloji ardıcıllıq                                               

B) Sadədən mürəkkəbə                                                  

 C) Tapşırıqların ardıcıllığı                                              

D) Məntiqi ardıcıllıq 
 

6. Qiymətləndirmə hansı istiqamətlərdə aparılır?                                                      
A) Beynəlxalq, sinifdaxili və fəndaxili                                                                

B) Milli, məktəbdaxili və sinifdaxili                                                               

C) Beynəlxalq, milli və məktəbdaxili                                                                

D) Diaqnostik, formativ, summativ 
 

7. Müəllim hansı qiymətləndirmə formasını tətbiq 

etməlidir ki, qrup halında çalışan şagirdləri fərdi 

şəkildə qiymətləndirə bilsin?                                                               

A) Qruplararası      

B) Fərdi                

C) Qrupdaxili                                              D) Ambivalent 
 

8. “Tələbyönümlük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?                                                               
A) Məktəbin tələbatının nəzərə alınması.                                                                      



B) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və 

tələbatlarının nəzərə alınması                                                        

C) Şagirdin tələbatının nəzərə alıması                                                                     

D) Məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması 

 

9. Fəal təlimdə idraki fəalığı yaradan neçə əsas 

mexanizm mövcuddur?                                                               

A) 5   B) 2    C) 1   D) 4 

      

10. “Başa çatmış prosesin şüurda əks olunmasıdır” 

fikri fəal təlimin hansı mərhələsinə aiddir?                                                           
A) Ümumiləşdirmə və nəticə              B) Məlumatın 

təşkili                                                    C) Refleksiya                                                     

D) Məlumat mübadiləsi                                                          

 

11. Fəal təlim ilə qrup təlimini müqayisə edin.                                                               
A) Hər ikisi metoddur                                                    

B) Fəal təlim metoddur, qrup təlimi isə iş forması                                                                            

C) Fəal təlim iş forması, qrup təlimi isə metoddur                                                                          

D) Hər ikisi iş formasıdır. 

 

12. Bilik və fəaliyyət hissəsi düzgün göstərilmiş 

standartı müəyyən edin.                                                                       
A) 3.1.2. Əşyanın fəzada vəziyyətini müəyyənləşdirir 

B) 3.3.2. Dinlər haqqında ilkin təsəvvürlərini sadə 

şəkildə izah edir. 

C) 2.1.1 ” Fərd”, “ailə” və” kollektiv” anlayışlarını 

müqayisə etməklə fərqləndirir. 

D) 2.1.3. Texnoloji vasitələr haqqında kiçik təqdimatlar 

edir.  

 

13. Motivasiya nə üçüdür?                                                        

A) Fənnin və ya mövzunun öyrənilməsinin əhəmiyyətini 

əsaslandırmaq üçün                                                           

B) Şagirdlərin əhvali- ruhiyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün                                                                 

C) Təlimə başlamaq və  şagirdləri  dərsin  mövzusunun  

müəyyənləşdirilməsinə  cəlb  etmək üçün.                                                               

D) qiymətləndirmə aparmaq üçün 

 

14. Qiymətləndirmə ilə bağlı termin və ifadələri onlar 

arasındakı uyğunluğu tapın.                                                                                                      

1. Məzmun standartı                                                                     

2. Təlim nəticəsi                                                        

3. Nəticəyönümlülük                                                          

 4. Portfolio                                                                                                                           

5. Rubrik                                                                 

a) Yeni kurikulumların hazırlanmasında nəzərə alınan 

prinsiplər                                                                

 b) Şagirdlərin nailiyyət və fəaliyyətlərin meyarlar 

əsasında ölçən qiymətləndirmə şkalası                      

c) Şagirdin fəaliyyəti ilə bağlı olan sənədlər                                                             

d) Təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir.                                                                  

e) Təhsil alanların əldə etməli olduğu bilik və bacarıqlara 

qoyulmuş dövlət tələbidir. 

A) 1e, 2d, 3a, 4c, 5b                          B) 1a, 2e, 3d, 4b, 5c                           

C) 2a, 3d, 4e, 5b, 1c                       D) 3b, 2a, 1e, 4c, 5d                                          

 

15. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?                                                                  

A) Suallar, müzakirə                                                       

B) Qruplarla, müsahibə                                                              

C) BİBÖ, cütlərlə                                                                             

D) Cütlərlə, fərdi 

 

16. Təfəkkür növlərinin ierarxiyası necədir?                                                                                       

A)  Tənqidi təfəkkür – məntiqi təfəkkür – yaradıcı 

təfəkkür                                                  B) Məntiqi 

təfəkkür – tənqidi təfəkkür – yaradıcı təfəkkür                                                      

C) Yaradıcı təfəkkür-tənqidi təfəkkür-məntiqi təfəkkür                              

D) Yaradıcı təfəkkür - məntiqi təfəkkür - tənqidi təfəkkür 

 

17. Biliyin kateqoriyaları hansı bənddə düzgün 

göstərilmişdir? 
A) Deklarativ, prosedural, kontekstual 

B) Emosional, prosedural, kontekstual 

C) Emosional, koqnitiv, psixomotor                                                          

D) İdraki, procedural, psixomotor 

 

18. Hansı məktəbdaxili qiymətlən dirmənin növlərinə 

aid deyil?                                                           

A) Diaqnostik qiymətləndirmə             

B) Formativ qiymətləndirmə                                          

 C) Summativ qiymətləndirmə                                                       

D) Milli qiymətləndirmə 

19. Qiymətləndirmə standartları nədir?                                                                            

A) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və 

nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb. 

B) Tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə 

və məktəbin fəaliyyətinə qoyulan dövlət tələbidir.                                         

C) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdərin nailiyyət 

səviyyəsinə və məktəbin fəaliyyətinə qoyulan dövlət 

tələbidir.                                                                    

D) Şagird və müəllimlərin bilik və bacarıqlarına qoyulan 

tələb 
 

20. Milli kurikuluma nə daxil deyil?                                                                 

A) Təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticələri                                                                    

B) Qiymətləndirmə                                                         

C) Fənn kurikulumunun qiymətləndirmə standartlarının 

səviyyələri                                                                  

D) Məzmun xətti 
 

21. “Beyin həmləsi” nədir?                                     

A) İş üsulu      

B) Dərs forması          

C) Təlim üsulu                                       

 D) Dərs nümunəsi 
 

22.  Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən 

tələblərə daxil deyil?                                                                       

A) Dəstəkləyici mühitin yaradılması                                                                  

B) Fəaliyyətin stimullaşdırılması                       

 C) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması                                                                

D) Bilikyönümlüdür 

23.  İş formalarının düzgün sırasını seçin.                                                                           

A) Kollektiv, müzakirə, dialoq, qruplar                                                                  

B) Qruplar, cütlər, müzakirə və fərdi                                                                       



C) Kollektiv, qruplar,cütlər və fərdi                                                        

D) Dialoq, cütlər, qruplar və müsahibə 

 

24. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?                                                           

A) Cütlərlə                 

B) Fərdi                               

C) Əqli hücum           

D) Kollektiv 

 

25. Uyğunluğu müəyyən edin.                                                                  

1. Diaqnostik qiymətləndirmə                                     

2. Formativ qiymətləndirmə                                 

3. Summativ qiymətləndirmə                               

 a) Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunur                                                 

b) Bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli əks əlaqə 

mexanizmidir.                                        

 c) Kiçik və böyük qiymətləndirmə                                            

 A) 1a, 2b, 3c                                             B) 1b, 2a, 3c                                              

C) 1b, 2c, 3a                                           D) 1c, 2a, 3b                                                   

  

TEST 11 

1. Alt-standartın funksiyasına aiddir:                                                                               

A) Sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin 

aparılmasını təmin edir.                                                                                  

B) Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini 

məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir.                                                       

C) Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün 

zəmin yaradır.                                                       

D) Şagirdlər haqqında  ilkin  təsəvvür  yaradır. 

 

2. İnteqrasiya nə üçün vacibdir?                                                                                             
A) Ətraf aləmi fənn ətrafında öyrənmək və 

sistemləşdirmək üçün           

B) Məzmunla standartı sistemli əlaqələndirmək üçün                                                   

C) Təlimdə sistemli olaraq ətraf aləmin vahid obrazını 

formalaşdırmaq üçün                                         

D) Digər fənləri öyrənmək üçün 

 

3. Digər fənlərlə sistemli əlaqə yaratmaq 

inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?                                                                 

A) Fəndaxili    B) Fənlərarası            C) Siniflərarası                                          

D) Məktəblərarası 

 

4. Təlim strategiyalarına nələr daxildir?                                                                        

A) Təlimin təşkili prinsipləri, standartlar, planlaşma                                                     

B) Təlimin təşkili prinsipləri, forma və üsullar, 

planlaşma                                                  

C) Qiymətləndirmə, metod və üsullar, pedaqoji prosesin 

tamlığı                                                   

D) Məzmun xətti, standart, forma və üsullar 

 

5. Aşağıdakılardan hansı dəyərləndirmə və 

qiymətləndirmə metodu deyil?                                                                              

A) Müşahidə     

B) Müsahibə               

C) Şifahi sorğu                                                      

D) Eksperiment 

 

6. Summativ qiymətləndirmə hansı üsullarla aparılır?                                                                 
A) Müşahidə, müsahibə, sual-cavab, yoxlama yazı işləri                                                

B) Şəkillər, təqdimatlar, sorğu anketi və müsahibə                                                                     

C) Yoxlama yazı işləri, layihə, test, təqdimatlar və 

yaradıcı işlər                                       

 D) Test, layihə, sorğu, valideynlərlə əlaqə və hesabat 

 

7. Qiymətləndirmə vasitələri hazırlanarkən sualların 

səviyyələr üzrə paylanması hansı bənddə düzgün 

göstərilmişdir?                                                

 

A) I -20%, II-30%, III-30%, IV-20%                                                                        

B) I-30%, II-20%, III-20%, IV-30%                                                                         

C) I-20%, II-30%, III-20%, IV-30%                                                      

D) I-30%, II-30%,III-20%, IV-20% 

 

8. Yeni dərslikləri səciyyələndirməli olan əsas cəhətlər 

hansılardır?                                 

A) Məntiqi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir, tətbiqi 

xarakter daşımaqla zəruri həyati bacarıqların 

formalaşmasına zəmin yaradır, fəndaxili və fənlərarası 

inteqrasiya imkanlarını genişləndirir.                                         

 B) Mümkün qədər çox informasiya vermək, bilikləri 

konkret şəkildə şagirdlərə çatdırır.                                                   

C) Fəal təlim şəraitinin yaradılmasını tələb edir, bilik və 

bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstərir, sinif və 

fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılması 

təmin edir.                                       

D) Məzmunun  genişliyi  tamlığı, düzgünlüyü 

 

9. Kurikulum hansı sahələri əhatə edir?                                                                                    
A) Təlimin müasir metodla planlaşdırmasından bəhs 

edən sənəddir.                                                                       

B) Təlimin məzmunu təşkili və qiymətləndirməsindən 

bəhs edən konseptual bir sənəddir.                                           

C) Yeni standartlara əsasən təlim nəticələrini əldə 

etməkdən bəhs edir.                                                                                

D) Şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsini 

əks etdirən sənəddir. 

 

10. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər 

hansılardır?                               
  1. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması                                       

2. Siyasi və sosial kompetensiyalar                            

3. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid                                                               

4. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya                                                             

A) 2,3,4            B) 1,4,2                                                             

C) 1,2,3            D) 1,3,4 
 

11. Verilən anlayışlardan hansı fənn kurikulumunun 

strukturuna  aid deyil?                                                                                 
A) Təhsilin məzmunu                                                               

B) Fənnin məqsəd və vəzifələri                                   

 C) Təlim strategiyaları                                                   

D) Şagird fəaliyyətinin izlənilməsi  
 

12. ʺ 1.1.3.İnformasiyadan  istifadə  üsullarını sadə 

formada izah edirʺ alt standartının məzmun  



komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu 

müəyyənləşdirin:                                                       

 A) Koqnitiv      B) Kontekstual                C) Prosedural   

D) Deklarativ 
 

13. Summativ qiymətləndirmə  nə vaxt aparılmır?                                                       

A) Yarımilin sonunda                                                     

B) Dərs ilinin əvvəlində                                    

C) Ayın sonunda                                                             

D) Bölmə başa çatdıqda 
 

14. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?                                                                          

1. Düzgünlük   2. Şüurluluq          3.Əyanilik       4. 

İfadəlilik        5.Mənbələrin göstərilməsi                                 

6. Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması                                                                 

A) 1,3,4,6             B) 2,3,4,5              C) 1,3,5,6             

D) 2,3,4,6 
 

15.  Bilik və fəaliyyət hissəsi düzgün göstərilmiş 

standartı müəyyən edin.                                                         

A) 3.1.2. Əşyanın fəzada vəziyyətini  müəyyənləşdirir                                                                                                                                          

B) 3.3.2. Dinlər haqqında ilkin təsəvvürlərini sadə 

şəkildə izah edir                                                              

C) 2.1.1.ʺFərd ʺ, ʺailəʺ və ʺkollektivʺ anlayışlarını 

müqayisə etməklə fərqləndirir                                                                                                          

D) 2.1.3. Texnoloji vasitələr haqqında  kiçik təqdimatlar 

edir. 
 

16. Hansı bənddə fənn                    kurikulumunun 

strukturu düzgün göstərilmişdir?                                                              

A) Fənnin məzmunu, təlimin təşkilinə verilən tələblər, 

qiymətləndirmə                                                  

 B) Giriş, fənnin məqsədi və vəzifələri, fənnin xarakterik 

xüsusiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları, 

şagird nailiyyətlərini qiymətləndirmə                                                                                    

C) Məzmun xətləri, forma və üsullar, təlim 

strategiyası,qiymətləndirmə vasitələri                                                                 

D) Məzmun standartları, təlim strategiyası, 

qiymətləndirmə vasitələri 
 

17. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin 

və mövzuların ardıcıllıgına daxil deyil?                                           

A) Xronoloji      

B) Sadədən mürəkkəbə        

C) Əlaqəlilik         

D) Məntiqi 
 

18. Aşagıdakılardan biri summativ  

qiymətləndirilmənin  nəticələrinin  təhlilinə aid deyil.                                                     

A) Yeni qərarların qəbul edilməsində şagird 

nailiyyətlərinin  nəzərə alınması                                                            

B) Şagirdlərin əməkdaşlıq bacarıgının 

müəyyənləşdirilməsi                                                                              

C) Bir qrupun nəticəsinin oxşar şəraitli digər qrupun 

nəticəsi ilə müqayisəsi                                                        

D) Zaman baxımından  bir qrupun nailiyyət  

keyfiyyətində  dəyişikliklərin baş verməsi  
 

19. Fəal təlim nəyə əsaslanır?                                 

A) Təfəkkürün inkişafına, təfəkkürün müstəqillik və 

sərbəstliyinə, əməkdaşlığa                                                                          

B) Biliklərin yaradıcı tətbiqinə,şagirdin fəal dərketmə 

mövqeyinə, problemli şəraitin yaranmasına                                                                                                                             

C) Biliklərin müstəqil əldə edilməsi üçün şəraitin 

yaradılmasına                                                      

D) Hamısına 
 

20. BİBÖ abveturası nə bildirir?                                                      
A) Bilmək istəyirəm,bildim, öyrəndim                                                                                                                   

B) Bilirəm, istəyirəm bilim, öyrəndim                                           

C) Bilmədiklərim, istəyirəm bilim, öyrənərdim                                                                                                         

D) Bilik, istiqamət, bilmədiklərim, öyrəndiklərim                                                                                                
 

21. Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə 

aid deyil?                                                                     

A) Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində 

tətbiq edilir                                                                                                                       

B) Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə  yönəldilir, və 

onu idarə edən vacib amil kimi meydana çıxır                                                                                                                                                  

C) Şagirdin inkişafı sistemli şəkildə izlənilir                                                                                                                                                                             

D) Qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir 

 

22. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və 

bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?                                                                       

A) Mövzuya     

B) Məqsədə                 

C) Motivasiyaya                                          

D) Standarta 

 

23. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə 

aparılır?                                      

 A) Fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində 

şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini 

qiymətləndirmək məqsədilə                                                                       

B) Təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün 

müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və 

bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmə  

məqsədilə                                         

C) Təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, 

yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri 

nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə                                                    

D) Şagirdin bilik və bacarıqlarının  gündəlik izlənilməsi  

məqsədilə 

 

24. Azərbaycan Respublikasında hansı təhsil 

formaları tətbiq olunur?                                                               

A) Formal, fərdi, informal                                

B) Qeyri formal, informal, özəl                                                         

C) Formal və qeyri formal                                  

D) Formal, qeyri formal, informal 

 

25. Uyğunluğu müəyyən edin.                                                      
1. Milli Kurikulum                                                                                  

2. Təhsil qanunu                                                      

3. Təhsil sahəsində islahat proqramı                                                            

a) 2006    b) 2009    c) 1999                      A) 1a, 2b, 3c                                            



B) 1b, 2a, 3c                                         C) 1b, 2c, 3a                                          

D) 1c, 2a, 3b                                                                        

 

TEST 12 

1. Şagirdlərin idraki prosesinin inkişafını seçin.                                                               

1. Təfəkkür         2. Hafizə                                    

3. Şagirdin sosial-psixolojisi                                

4. Diqqət       5. Emosional-iradi inkişafı          

6.Təxəyyül prosesi                                                                     

7. Bilik, bacarıq vərdişləri                                  

A) 1,2,4,6,7       B) 1,2,3,4,5                     C) 2,3,5,6,7       

D) 3,4,5,6,7 

 

2.  Aşağıdakı fikirlərdən hansı tədqiqatın aparılması 

mərhələsinə aiddir?                                                                

A) İnsan təfəkkürünü hərəkətə gətirən və şagirdlərin 

idrak fəallığına təkan verən prosesdir                                                        

B) Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə 

etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın mübadiləsini 

aparırlar                                                                                                                                             

C) Dərsdə əldə  edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin 

möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş 

formasıdır                                                                  

D) Bu zaman yeni faktların öyrənilməsi və bu suallara 

cavabların tapılması gedişində düşünmək və yeni 

bilgiləri kəşf etmək üçün münasib şərait yaranır. 

 

3. Milli kurikulum hazırlanarkən  aşağıda  göstərilən  

prinsiplərin   hansı   nəzərə alınmamışdır?                                                              

A) Tələbyönümlük                                                   

B) Nəticəyönümlük                                                           

C) Subyektivlik                                                                 

D) Şəxsiyyətyönümlük 
 

4. Kurikulumlarda fənnin məzmunu necə 

verilmişdir?                                                           
A) Bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- 

standartlar  formasında                                                                                               

B) Qiymətləndirmə standartları şəklində ifadə edilən 

təlim nəticələri- standartlar formasında                                

C) Biliklər şəklində ifadı edilən  təlim nəticələri-

standartlar formasında                                                          

D) Oyun və fəaliyyət şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- 

standartlar formasında 
 

5. Kurikulumda məzmun standartı nədir?                                                                    
A) Şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini 

qiymətləndirmək üçün konkret ölçülərdir                                       

B) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və 

müəllimlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət 

tələbidir                                                                                                                                      

C) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin bilik və 

bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir                                                                                                                                                                       

D) Yalnız şagird fəaliyyətinin mərhələlərini  əhatə edir 
 

6. Aşagıdakı ifadələrdən hansılar alt-standartlara aid 

deyil?                                                  

A) Əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir                                                                                         

B) Təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə şagirdlərin 

inkişafını izləməyə imkan verir                                                                        

C) Təlim prosesinin planlaşdırılması və qurulmasını 

istiqamətləndirir                                                                   

D) Təhsil pillələri üzrə dəyişməz qalır 

 

7. Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı 

nəzərə alınmır?                                                           
A) Qiymətləndirmə standartları                            

B) Fənnin məqsədləri                                                                       

C) Valideynin arzusu                                            

D) Fənnin məqsəd və vəzifələri 

 

8. Fənn kurikulumlarında təlim strategiyalarına nə 

daxil deyil?                               

A) Fənnin təliminə verilən əsas tələblər                                                              

B) Fənn üzrə təlimin planlaşdırılması                             

C) Təlimin şəklində istifadə olunan forma və üsullar                                                             

D) Kurikulum islahatının mərhələləri 

 

9. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə 

edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?                                           
A) Koqnitiv                                              

 B) Kontekstual                                        

C) Prosedural                                    

D) Deklarativ 

 

10. Biri mikro idraki bacarıq deyil.                                                                       

A) Bilmək        

B) Anlamaq               

C) Qərar qəbul etmək                            

D) Analiz   

 

11. Biri makro idraki bacarıqdır.                         

A) Tətbiq etmək        

B) Təhlil etmək         

C) Problemi həll etmək                                                          

D) Dəyərləndirmək 

 

12. Aşagıdakılardan biri summativ 

qiymətləndirmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.                                                   

A) Yeni qərarların qəbul edilməsində şagird 

nailiyyətlərinin nəzərə alınması                                                   

B) Şagirdlərin əməkdaşlıq bacarığının 

müəyyənləşdirilməsi                                                                           

C) Bir qrupun nəticəsinin oxşar şəraitli digər qrupun 

nəticəsi ilə müqayisəsi                                                       

D) Zaman baxımından bir qrupun nailiyyət  

keyfiyyətində dəyişikliklərin baş verməsi 

 

13. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı 

qiymətləndirməyə deyilir?                     

 A) İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi                                           

B) İrəliləyişlərin monitorinqi                            

C) Müəllim - şagird əməkdaşlığını qiymətləndirir.                                                                  

D) Yekun qiymətləndirmədir.                          

 



14.  1.1.3. İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə 

formada izah edir alt standartının məzmun 

komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu 

müəyyələşdirin: 

 

A) Koqnitiv     

B) Kontekstual                                   

C) Prosedural    

D) Deklarativ 

 

15. “2.1.1.Motərizəli və motərizəsiz ədədi ifadələri 

oxuyur və yazır”. Alt standartının fəaliyyət hissəsinin 

növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin. 
A) İdraki, bilik  

B) İdraki, anlama  

C) Emosional, təşkil etmək  

D) Psixomotor, mexanizmini bilmək 

 

16. Təhsildə qiymətləndirmə  nədir?                                                                 

A) Təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin  beynəlxalq 

tələblərə uyğun müvafiq  rəqəmlərlə ölçülməsi                                                                                                                                                               

B) Təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş 

keyfiyyət səviyyəsinə  uyğunluğunun obyektiv, etibarlı 

vasitələrlə ölçülməsi                                                                                                                                 

C) Təhsil prosesində  nailiyyətlərin  müəyyən olunmuş 

keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun  müəllimin seçdiyi 

kriteriyalarla ölçülməsi                                                                                                                

D) Təhsil prosesində nailiyyətlərin  müəyyən olunmuş  

keyfiyyət səviyyəsinə  uyğunluğunun yalnız testlərlə 

ölçülməsi 

 

17. Təlim üsullarını seçin.                                 

 1. Müzakirə        

2. Qeyri-standart dərs         

3.Beyin həmləsi                

4. Kiçik qruplarla iş                         

5. Venn diaqramı   

6. Debatlar               

7. Dərs-oyun                                                                  

A) 1,3,5,6           

B) 1,2,4,6                 

C) 1,4,5,7           

D) 3,4,5,6 

 

18. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə  

aşağıdakılardan hansı aid deyil?                                                                       

A) Mövzu       

B) İnteqrasiya                     

C) Tədris vahidi                                         

D) Təlim üsulları 

 

19. Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə 

səviyyədə hazırlanlr?                                                        
A) 3      

B) 5      

C) 4       

D) 2 

 

20. Qeyd olunan bəndlərdən hansı qiymətləndirmə 

standartıdır?                                    A) 3.4.1. Q1borc 

anlayışını izah etməyi bacarır                                                                                               

B) 3.4.1. mənəvi borc ( böyüklərə hörmət, kiçiklərə və 

xəstələrə qayğı) haqqında təsəvvürlərini sadə şəkildə 

izah edir                                                                                                                                           

C) 3.3.2. dinlər haqqında ilkin təsəvvürlərini  sadə 

şəkildə izah edir                                                                   

D) 3.2.2. mənəviyyata zidd  xüsusiyyətlərə  ( yalançılıq, 

paxıllıq, xəbərçilik) münasibət bildirir 

 

21. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yaradıcı tətbiqetmə  

mərhələsinə  aid  deyil?                                                                              
A) Şagirdlərin idrak fəalliğına  təkan verən prosesdir                                                                                    

B) Biliklərin  mənimsənilməsinin  başlıca meyarıdır                                                                                           

C) Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini 

uşağa açıb göstərir                                                             

D) Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə 

məhdudlaşmaya bilər 

 

22. Pedoqoji prosesin tamlığı nədir?                                                                      

A) Təlim məqsədləri kompleks                                ( 

inkişafetdirici, öyrədici, tərbiyəedici) şəkildə həyata 

keçirilir, real nəticələrlə yekunlaşan müəllim və şagird 

fəaliyyətini əhatə edir                                                                  

B) Pedoqoji proses münasib maddi-texniki  baza 

əsasında və sağlam mənəvi- psixoloji mühitdə təşkil 

edilir                                                                                                                                                                

C) Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının  

ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, 

potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir                                                     

D) Şagirdlərin potensial imkanlarının inkişafına 

yönəldilir 

 

23. Aşağıdakılardan  hansılar  nümunəvi perspektiv 

planlaşdırma sxeminə aiddir?                                                                
1. Tədris vahidi                                                              

2. Motivasiya yaratmaq                                              

3. Mövzular                                                             

 4. Standartlar                                                             

 5. İnteqrasiya                                                                            

6. Tədqiqat sualının qoyulması              

7. Tarix                                                        

A)1.3.4.5.7.      

B) 1.2.4.5.6.                       

C) 1.3.5.6.7.     

D) 1.2.3.4.5. 

 

24. Müasir təlimin prinsipləri hansılardır?                                           
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim       

2. Fəal idrak    

3.Təlim prosesi     

4. İnkişaf etdirirci təlim    

5. Qabaqlayıcı təlim     

6. Cəlbedici təlim   

7. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi    

8. Əməkdaşlıq    



9. Dioloji təlim.                                                                     

A) 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9                                                    

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7                                       

C) 3, 4, 5, 6, 7, 8                                             

D) 3, 4, 6, 8, 9 

 

25. Uyğunluğu müəyyən edin.                                                                
1. Təhsil alanlar                                               2. Təhsil 

verənlər                                                    3. Təhsili idarə 

edən orqanlar                          a) Magistrlar     

b) Müəllimlər                                 c) Bələdiyyələr                                                   

A) 1a, 2b, 3c                                           B) 1b, 2a, 3c                                         

C) 1b, 2c, 3a                                          D) 1c, 2a, 3b                                                  

 

TEST 13 

1. Tədris vahidlərinin ardıcıllığını müəyyən edin.                                              
A) Məzmun ardıcıllığı məntiqi ardıcıllıq                                                                    

B) Zaman ardıcıllığı, fikir ardıcıllığı, xronoloji ardıcıllıq                                                 

C) Sadədən mürəkkəbə ardıcıllığı, fikir ardıcıllığı, cari 

ardıcıllıq                                        D) Anlayışların 

ardıcıllığı, resursların ardıcıllığı, məntiqi ardıcıllıq  

 

2. Biri kurikuluma aid deyil:                                    A) 

Kurikulum- təlim  prosesini əks etdirən sənəddir                                                                                           

B) Kurikulum-təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətləri 

əks etdirən konseptual sənəddir                                   C) 

Kurikulum- nəyin və hansı müddətdə öyrəniləcəyini əks 

etdirən sənəddir                                                                        

D) Kurikulum- mənşəcə latın sözü olub  lüğəti mənası 

ʺyolʺ,ʺistiqamətʺ deməkdir  

 

3. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə 

edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?                                              
A) Koqnitiv                                           B) Kontekstual                      

C) Prosedural                                            D) Deklarativ 

 

4.ʺBu növ kurikulum fənn sahələri üzrə təlimin 

asanlaşdırılmasına  xidmət edir. Bu əksər hallarda 

əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı-ayrı 

fənlərlə bağlı bilikləri əhatə edir.ʺ Qeyd olunan fikir  

kurikulumun hansı növü haqqındadır?                                                                           

A) İnteqrasiya  olunmuş kurikulum                                           

B) Qeyri-rəsmi kurikulum                                                        

C) Fənlərə əsaslanan kurikulum                           D) 

Əhatəli  kurikulum 

 

5. Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə  

standartlarının  fəaliyyət  komponentinə aid deyil?                                                                
A) Vaxt            

B) Kəmiyyət                              

C) Keyfiyyət      

D) Məzmun 

 

6. Verilmiş standarta uyğun təlim məqsədini müəyyən 

edin.                                                                              

1.3.1. Canlılar aləminə aid olan varlıqları (bitki, heyvan, 

insan) tanıyır. 

A) Heyvanlara qulluq qaydalarını bilir. 

B) Canlılarla cansızların fərqini sadə şəkildə izah edir. 

C) Heyvanlar aləminə aid varlıqları tanıyır. 

D) Canlıların yaşaması üçün lazım olan amilləri 

sadalayır. 

 

7. Holistik qiymətləndirmə necə qiymətləndirmədir?      
A) Sürətli    

B) Gözəyarı                    

C) Uzunmüddətli    

D) Şifahi 

  

 

8.  Blumun nəzəriyyəsinə görə dərketmənin 

səviyyələri hansıdır?                                                      
A) Bilik, qavrama, tətbiq, təhlil, sintez, qiymətləndirmə                                                                                    

B) Bilik, tətbiq, təhlil, qiymətləndirmə sintez                                                                                                    

C) Bilik, təhlil, sintez, tətbiq, qiymətləndirmə                                                                                                                                                                                                  

D) Bilik, qavrama, qiymətləndirmə 

 

9. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri 

hansılardır?                                   A) Humanistlik, 

demokratiklik. Millilik və dünyəvilik humanistlik, 

inteqrasiya                                                                                                           

B) Humanistlik, demokratiklik, bərabərlik, millilik və 

dünyəvilik keyfiyyətlilik, səmərəlilik, daimilik, varislik, 

liberallaşma, inteqrasiya                                                                                                                   

C) Demokratiklik, bərabərlik, millilik və dünyəvilik 

məsuliyyəti                                                                        

D) Demokratiklik, daimilik, varislik və  səmərəlilik 

 

10. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə 

aparılır?                                                        A) Fənn üzrə 

təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və 

bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə                                                                                                                                 

B) Təlim prosesinin hər hansı  bir mərhələsi üçün müəyyən 

olunmuş nəticələr əsasında  şagirdlərin bilik və bacarıqlarının 

formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə                                                           

C) Təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, 

yarımilin və ilin sonunda ) şagirdlərin əldə etdikləri 

nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə                                                                                                         

D) Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit 

haqqında məlumat almaq məqsədilə 
 

11. Summativ qiymətləndirmə  hansı mərhələdə 

aparılır?                                                 A) Təlim 

prosesinin əvvəlində, təlim prosesinin hər hansı aralıq 

mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil 

başlayanda).                                                                                                   

B) Dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq                                                                               

C) Bölmə və hər mövzunun sonunda                                                                                                                        

D) Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda 
 

12.  Biri alt standartın funksiyası deyil.                                                                                                                   

A) Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün 

etibarlı zəmin yaradır                                                           B) 

Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində  mühüm rol 

oynayır                                                                         C) 

Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun 



xətləri üzrə ümumi şəkildə istifadə edir                                                     

D) Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir 
 

13. Əgər şagid I yarımillikdə “5”,  II yarımillikdə  “4” 

qiymət alarsa  ona illik  qiymət neçə yazılmalıdır?                                                        
A) 3  B) 2   C) 5   D) 4 
 

14. Təlim prosesində taksonomiyalar nəyə xidmət 
edir?                                                              A) Gündəlik 
keçirilən dərslərin mövzularını müəyyənləşdirməyə                      
B) Dərsin bütün mərhələlərini tam şəkildə həyata 
keçirməyə                                   C) Təfəkkürün müxtəlif 
növlərini inkişaf etdirmək üçün tapşırıqlar tərtib etməyə                                                      
D) Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmağa                                                      
 

15. ʺUcadan düşünʺ strategiyasının fəaliyyət ardıcıllıgı 
hansı bənddə düzgün verilmişdir?                                                                           
A) İlkin biliklərini müəyyənləşdir mək,  əlaqələndirmək, 
sual vermək, məqsədi müəyyənləşdirmək, dərk etməni 
yoxlamaq, təsəvvür etmək, uşaqların münasibətini 
öyrənmək və dəstəkləyici fikirlər əlavə etmək                                                                                                                                                          
B) İlkin biliklərini müəyyənləşdir mək, əlaqələndirmək, 
sual vermək, sualların növlərini müəyyən etmək, sualları 
təsnif etmək, suallar yaratmaq                                                                                                        
C) İdraki və yüksək idraki bacarıqları əlaqələndirir. Təşkilati 
işarələrdən istifadə edir, düşünmənin üç mərhələsinə cəlb 
edilir, yeni məlumatları mövcud bilikləri ilə əlaqələndirir                                   
D) Təşkilati işarələrdən istifadə etmək, sualların növlərini 
müəyyən etmək, sualları təsnif etmək, suallar yaratmaq               
                                                                                           

16. “3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış 
bacarıqlarını nümayiş etdirir”. Alt standartının 
fəaliyyət hissəsinin növünü  və səviyyəsini 
müəyyənləşdirin.   
A) İdraki, tətbiq                                                     B) 
Emosional, dəyərlərin daşıyıcısı olmaq                                                                               
C) Emosional, təşkil etmə                                      D) 
Psixomotor, mexanizm 
 
17. “2.1.3. idman növlərinə  aid (atletika, gimnastika) 

sadə hərəkətləri nümunələrə müvafiq təkrar edir”. 

Alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və 

səviyyəsini müəyyənləşdirin.                                                                            
A) Psixomotor, təqlid etmək                           B ) İdraki, 

tətbiq etmək                                                                                                                                                                                                                                                                                        

C) Emosional, dəyərlərin daşıyıcısı olmaq                                                                                                         

D) Psixomotor, hazır olmaq 

 

18. “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət 

ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan 

yaradır. Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bölünür (əsas 

qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir. Hər 

qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup  ekspert 

qrupu) yaradılır. Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər 

hissələrə bölünür və ekspert qruplarına verilir”. 

Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et.                                                                                                   

A) Ziqzaq           B) Karusel                          C) BİBÖ            

D) Qərarlar ağacı 

 

19.  “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət 

ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan 

yaradır. Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bölunur 

(əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən 

nomrələnir. Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən 

yeni qrup (ekspert qrupu) yaradılır. Öyrəniləcək 

mətn qrupların sayı qədər hissələrə bölunur və 

ekspert qruplarına verilir”. Haqqında danışılan təlim 

üsulunu müəyyən et:                                                                        

A) Ziqzaq         B) Karusel                          C) BİBÖ           

D) Qərarlar ağacı 
 
20. “Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və 
pedoqoji proses onların potensial imkanları nəzərə 
alınmaqla tənzimlənir”. Qeyd olunan  fikir təlimin 
təşkilinə verilən tələblərdən hansının şərhidir?                          
A) Pedoqoji prosesin tamlıgı                                                                                                                               
B) Təlimdə dəstəkləyici mühitin yaradılması                                                                                                   
C) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması                                                                                                                   
D) Şagirdyönümlülük   
 
21. Hovard Qardnerin ʺmüxtəlif üsullarla dərketmə ʺ 
nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir.                                                                     
A) İnsanlar düşünməyə müxtəlif üsullarla cəlb edilirlər                                                                                       
B) Düşünmə üsulunun düzgün müəyyən edilməsi 
dərketmə səviyyəsinə təsir edir                                              
C) İnsanlar ən azı bir formaya görə daha güclü dərketmə 
imkanına malikdirlər                                               D) Hər 
bir insan dərketmənin yalnız bir üsulunun daşıyıcısıdır 
 
22. Butun şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və 
pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə 
alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin 
təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir? 
A) Pedaqoji prosesin tamlığı 
B)Təlimdə dəstəkləyici muhitin yaradılması 
C)Təlimdə bərabər imkanların yaradılması 
D) Şagirdyönümlülük 

 
23. İş  formaları hansılardır?                                               
A) Cütlərlə, fərdi                                  B) Klaster, 
müzakirə                            C) Kollektiv, BİBÖ                                
D) Qruplarla, müzakirə 
 
 24. Aşağıdakılardan hansı diaqnostik 
qiymətləndirməyə aiddir. 
A) Fənn uzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində 
şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini 
qiymətləndirmək. 
B) Təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün 
müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və 
bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək. 
C) Təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, 
yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri 
nailiyyətləri qiymətləndirmək. 
D) Şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərinin 
izlənilməsini təmin edir.   
                                                            
25. Uyğunluğu müəyyən edin.                                                  
1. Kurikulum  2. Konstruksiya                        
3. Təhsil qanunu                                                  
a) Məzmun standartları                                     
b) Təhsil hüququ                                                



 c) Təhsil pillələri                                                    
A) 1a; 2c; 3b                                           B) 1b; 2a;  3c                                           
C) 1b; 2c; 3a                                           D) 1c; 2b; 3a   
                                          

TEST 14 

1. Biri alt-standart funksıyasına aid edilmir:                                               

A) Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün 

etibarlı zəmin yaradır.                                                   

B) Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini 

məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir.                                

C) Təlim strategiyalannın düzgün seçilməsində mühüm 

rol oynayır.                                                                                     

D) Təlimdə inteqrativliyi təmin edir. 

 

2. Bu bilik problemin həll edilməsi yolu ilə əldə edilən 

yeni biliklərdir.                                                  
A) Deklarativ   B) Prosedual                                                                      

C) İdraki                                           

D) Konteksual/konseptual  

 

3. Təlim nəticəsi nədir?                          
A) Müəyyən bir mərhələdə mənimsənilməsi nəzərdə 

tutulan və əvvəlcədən müəyyanləşdirilmiş təlim 

nailiyyətlərinin konkret səviyyəsidir.                                     

B) Təlimin məzmununu davamlı  inkişafını təmin edir.                                                      

C) Sinif və fənnlər üzrə summativ qiymətləndirmənin 

aparılmasını təmin edir.                                                                                                                                       

D) Təlimdə inteqrativliyi təmin edir. 

 

4.  Hansı fənn kurikulumunun  stukturuna aiddir?                            

A) Əsas qiymətləndirmə növləri                                                             

B) Ümumi təlim nəticələri                                       

 C) Təlim strategiyalari                                         

D) Alt standart 

 

5. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və 

tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və 

qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafina 

yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən 

tələblərindən hansının şərhidir?                                                                       

A) Pedoqoji prosesin tamlıgı                                                                                                                        

B) Təlimdə dəstəkləyici mühitin yaradılması                                                                                                       

C) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması                                                                                                           

D) Şagirdyönümlülük 

 

6. Biri təlimin təşkilinə verilən tələblət sırasında 

verilə bilməz.                                                           

 A) Pedaqoji prosesin tamlığı                                       

  B) Fəaliyyətin stimullaşması              C) Dəstəkləyici 

mühitin yaradılması                                                            

D) Biliklərin reproduksiyası 

 

7. Taksonomiyalarda bacarıqları hansı qayda üzrə 

yerləşdirilir?                             A) İyerarxiya qaydası 

üzrə                     B) Bərabərliklə                                      

C) Azalan ardıcıllıqla                         D) Qaydasız 

 

8. Fəal  dərsin  mərhələlərini  ardıcıllıqla  düzün.                                                          
1.Tədqiqatın aparılması                                                  

2. Motivasiya                                                             

3. Məlumatın müzakirəsi və təşkili                                                             

4. Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması                                                                

5. Qiymətləndirmə və refleksiya                                  

6. Produktiv (yaradıcı tətbiqetmə)                               

7. Məlumat mübadiləsi                                     

A) 1,2,3,5,6,4,7                                B) 2,1,7,3,4,6,5,                                     

C) 2,1,3,5,6,7                                      D) 2,3,1,5,4,7,6 
 

9. Fəaliyyət  kateqoriyasına  aid  olanları  seçin.                                           

1. Metakoqnitiv                                    2. İdrak (koqnitiv)                                                           

3. Kontekstual                                              4. Emosional 

– affektiv (ünsiyyət)                               5. Psixomotor  

6.Faktoloji                                                                 

 A) 1,2,3    B) 2,4,5                            C) 2,3,6    D) 1,4,6 

 

10. Aşağıdakı fikirlərdən biri dərsin informasiya 

mübadiləsi mərhələsinə aiddir.                                                                             

A) Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə 

etdikləri tapıntıların , yeni informasiyanın mübadiləsini 

aparırlar                                                                                                                                     

B) Fəal dərsin dördüncü mərhələsidir                                                       

C) Hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir                                                                                                                                                                                                                                                       

D) Biliklərin mənimsənilməsinin başlıca meyarı onun 

yaradıcı surətdə tətbiqidir 

 

11. Verilmiş tapşırıqda təfəkkürün növünü müəyyən 

edin. 

Cümlələrdə mübtəda və qeyri-müəyyən vasitəsiz 

tamamlığı xüsusiyyətlərin uyğun olaraq tapın.                                                          

A) Hafizə                                                                            

B) Məntiqi təfəkkür                           

C) Yaradıcı təfəkkür                                                   

D) Tənqidi təfəkkür 

 

12. İş vərəqlərinin hazırlanmasına verilən tələblərdən 

biri düzgün deyil.                                                       

A) Cəlbedici məzmunu və tərtibatı                                                       

B) Məqsəd və sualın çətin olması                                                           

C) Uşaqların səviyyəsinə uyğun olması                                                            

D) Dərsin məqsədinə uyğun olması 

 

13. Dərsin  son  mərhələlərini  düzgün  planlaşdırmaq  

üçün  müəllimdən  tələb  olunan  bacarıqlar  

sırasında  biri yanlışdır.                                                  
A) Fasilitasiya                                                           

B) Ümumiləşdirmək                                            

C) Yaradıcı olmaq                                           

D) Yeni dərsi izah etmək. 

 

14. Məzmun standartı neçə komponentdın ibarətdir?                               

A) 3    B) 2    C) 5   D) 4 

 

15. Biri motivasiyanın dəyərləndirilməsi üçün meyar 

kimi götürülə bilməz.                                        



A) Uşaqlar tərəfindən çətinliklə dərk edilməsi                                                

B) Motivasiyanın  məqsədəuyğunluğu                                                                                            

C) Motivasiyanın yığcamlı-qısa    vaxt ərzində həyata 

keçirilməsi                                  D) Onun hazırlanmasına 

müəllimin az vaxt və qüvvə sərf etməsi 

 

16. Texnologiya fənn kurikulumuna nə daxildir?                                                   

A) Fənn məzmunu, təlimin təşkili, qiymətləndirmə                                         

B) Məzmun xətləri ,forma və üsulların 

təkmilləşdirilməsi, qiymətləndirmə                                                        

C) Giriş, fənn məzmunu, təlim strategiyası, 

qiymətləndirmə                             D) Məzmun 

standartları, təlim strategiyası, qiymətləndirmə vasitələri 

 

17. Məzmun standartlarının əsasını nə təşkil edir?                                   

A) Təlim mövzuları                                       B) Təlim 

nəticələri                                    C) Təlim məqsədləri                                   

D) Təlim üsulları 

 

18. Diaqnostik qiymətləndirmənin üsullarına aid 

olanları seçin:                                    1. Müşahidə         

2. Verbal (sözlə) qiymətləndirmə               3. Tapşırıq 

vermə     

4. Özünü qiymətləndirmə                                                        

5. Valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq                              

A) 1,3,5        B) 2,4,5                                   C) 1,2,3,5     

D) 2,4,1                                 

 

19. Təhsil pillələri və fənnlər üzrə ümumi təlim 

nəticələri hansı  sənəddə əks olunub?                                                                        

A) Fənn kurikulumda                                                       

B) Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və 

proqramların                               

C) Ənənəvi tədris proqramında                                        

D) Qiymətləndirmə Konsepsiyasında 

20. Ümumi  təhsil pilləsi neçə səviyyədən ibarətdir? 

A) 2     B) 3     C) 4    D) 5 

 

21. Kompetensiya nədir?                                          
A) Təhsil, bacarıqlar, dəyərlər, keyfiyyətlər, məzmun.                             

B) Biliklər, bacarıqlar, dəyərlər, prinsiplər, vərdişlər.                                     

C) Vasitələr, bacarıqlar, vərdişlər                                                                     

D) Biliklər, bacarıqlar, dəyərlər, keyfiyyətlər, vərdişlər. 
 

22.  Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn 

kurikulumuna  aid deyil?                                                 

A) Məzmun standartı                         B) Ümumi təlim 

nəticələri              C) Həftəlik dərs saatlarının  miqdarı                                               

D) Məzmun xətti 
 

23. Milli kurikulum xüsusiyyətləri aşağıdakılardan 

hansılardır?                                                            
A) Şagirdyönümlüdür, şəxsiyyətyönümlüdü , 

nəticəyönümlüdür, qiymətləndirmə standartları müəyyən 

edilib.                                                          

  B) Bilikyönümlüdür, nəticəyönümlüdür.                                                                     

C) Fənnyönümlüdür, şagirdyönümlüdür                                      

D) Təklifyönümlüdür, müəllimyönümlüdür 

 

24. Nəticəyönümlü deyəndə nə nəzərdə tutulur?                                            

A) əvvəlcədən müəyyən edilmiş şagird nailliyyətlərinin 

nəticələri formasında əks etdirilməsi                                    

B) nəticəni şagirdin özünün müəyyən etməsi                                                                     

C) nəticənin müəllim tərəfindən əldə edilməsi                                                                       

D) nəticənin valideyn tərəfindən əldə edilməsi 

 

25. Uyğunluğu  müəyyən  edin.                                      
1. Problem – situasiyanın  yaradılması                                                              

2. Şagird -  tədqiqatçı, müəllim – fasilitator.                                                                        

3. Dialoq və əməkdaşlığı zəruruliyi                                                           

4.  Psixoloji  dəstək: hörmət və etibar                                                             

a) Şagird subyekt rolunda çıxış edir                                                 

b) şagird  qarşısında  problem  qoyulur                                                       

c) təlim dioloji  şəkildə  həyata keçirilir.                                                          

d) şagirdin dəstəklənməsi onların idrak fəallığını 

saxlamaq vasitəsidir.                                                  

A) 1b; 2a; 3c; 4d.                                        

B) 1c; 2d; 3a; 4b.                                            

C) 1a; 2c; 3d; 4b.                                                

D) 1d; 2a; 3b; 4c.     

 

 
  



TEST 10-11-12-13-14 –un CAVABLARI 
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1. Bir qoyunu  şir 2 saata , canavar 3 saata və it 6 saata yeyir.  

Bir qoyun şir , canavar və it birlikdə neçə saata yeyərlər? 

 

2.         U S F 

            6 H   H + F + P = ? 

+   F N P T  

 2  4  1  8 

P  T  K  S 7 

 

 

3. Hamının bir- birinə salam verərək əlini sıxdığı bir görüşdə 

cəmi 66 dəfə əl sıxılmışdır. Görüşdə neçə adam var idi? 

 

 

 

4. I. a • b = (a  b) + 4 

II. a  b = 2·(a * b) 

III. a * b = a+b 

IV. (11•9)= ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rəqəmləri fərqli üçrəqəmli 4 natural ədədin cəmi 3635 – 

dir. Bu ədədlərdən ən kiçiyi minumum neçə ola bilər? 

A) )674   B) 678    C) 673    D) 679    E) 675 

 

 

 

 

6. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14-

dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 

mislinə bərabər idi? 

A) 2     B) 3     C) 4     D) 5     E) 6 

 

 

 

7.  

 

a = ? 

 

A) 8   B) 2  C) 6  D) 4  E) 10 

 

8. Verilənlərə görə M + E + S + T=? ifadəsini hesablayın. 

 

A) 10  B) 9  C) 13  D) 11  E) 12 

 

9. “Rəvan hərəkət” ifadəsinin əks mənası: 

A) Astagəllik 

B) Düzgün hərəkət 

C) Sürətli hərəkət 

D) Səhv hərəkət 

E) Səlis hərəkət 

 

10. Anaqramı həll edin və artıq sözü göstərin. 

A) ağşdir 

B) anaçt 

C) btmkəə 

D) dnərö 

E) əfdtrə 

 

 

 

 

 

 

                         Zəfər Kursaları 



11. Verilən fiqura uyğun açılışı seçin. 

 

 

12. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin.  

 14 ♦ 2 = 13 

 8 ♦ 19 = 24 

 6 ♦ 7 = 1 

12 ♦ 11 = ?         

A) 19  B) 23  C) 22  D) 21  E) 20 

 

13. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin. 

 

 

 

 

14. "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin. 

 ● 723 = 20  

 ● 831 = 27 

 ■ 392 = 932  

 ■ 516 = 615  

 ■ (■658) = 586 

 ● ( ■ (■ 432 ) ) = ? 

A) 24  B) 18  C) 14  D) 32  E) 20 

 

15. Asəf, Babək və Vahid 1; 8 və 30 nömrəli məktəblərdə 

oxuyurlar. Onlar A, B və C küçələrində yaşayırlar. 

Şagirdlərdən biri fizika , digəri biologiya, o biri isə kimya 

fənnini yaxşı oxuyur. Məlumdur ki: 

 ♦ Asəf A küçəsində, Babək isə B küçəsində yaşamır; 

 ♦ A küçəsində yaşayan oğlan fizikanı yaxşı oxuyur və 30 

nömrəli məktəbin şagirdidir; 

 ♦ B küçəsində yaşayan oğlan 1 nömrəli məktəbdə oxuyur və 

fizikanı yaxşı oxumur; 

 ♦ Vahid 30 nömrəli məktəbdə oxuyur; 

 ♦ 8 nömrəli məktəbin şagirdi kimyanı yaxşı oxumur.  

 

 Kimin hansı küçədə yaşadığını, hansı məktəbdə və hansı 

fənni yaxşı oxuduğunu tapın. 

 A) Asəf – B, 8, kimya 

 Babək – C, 1, biologiya 

 Vahid – A, 30, fizika  

 B) Asəf – C, 1, kimya  

 Babək – B, 8, biologiya  

 Vahid – A, 30, fizika  

 C) Asəf – A, 1, fizika  

 Babək – C, 8, kimya  

 Vahid – B, 30, biologiya  

 D) Asəf – B, 1, kimya 

 Babək – C, 8, biologiya 

 Vahid – A, 30, fizika 

 E) Asəf – B, 1, biologiya 

 Babək – C, 8, kimya 

 Vahid – A, 30, fizika 

16. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin. 



 

 

17. Qanunauyğunluğu pozan ədədi tapın.  

 8   13   65   70   350   356  

A) 8  B) 70  C) 13  D) 356  E) 8 

 

18. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin. 

 

A) 6; 18; 13 

B) 7; 18; 24  

C) 7; 13; 24  

D) 6; 13; 18 

E) 7; 18; 39 

19. Aşağıdakılardan hansı mütləq səhvdir? 

A, B, C, D, E və F – in hərəsinin bir maşını var. Bu 

maşınlardan üçü qara, ikisi qırmızı, biri də yaşıl rəngdədir. 

Maşınların rəngləri haqqında aşağıdakılar məlumdur: 

 ♦ B və C – nin maşınları eyni rəngdədir; 

 ♦ F və E – nin maşınları fərqli rəngdədir; 

 ♦ A – nın maşını qaradır. 

A) B – nin maşını qaradır. 

B) D – nin maşını yaşıldır. 

 C) C – nin maşını qırmızıdır. 

 D) F – in maşını qaradır. 

 E) E – nin maşını yaşıldır. 

 

20. Sözləri ümumidən xüsusiyə doğru düzün. 

A) Elm, biologiya elmi, zoologiya, onurğalılar sinfi 

B) Biologiya elmi, elm, zoologiya, onurğalılar sinfi 

C) onurğalılar sinfi, zoologiya, elm, biologiya elmi 

D) Biologiya elmi, zoologiya, elm, onurğalılar sinfi 

E) Onurğalılar sinfi, zoologiya, bilogiya elmi, elm 

 

 21. “?” işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı tapın. 

 

  
 

 

A) 6:2:1:3        B) 6:2:1:4           C) 8:1:2:3 

D) 8:1:2:5        E) 6:1:2:3 

 

 

22. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin. 

 

23. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?>" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin.  

 

A) 15 B) 10 C) 13 D) 17 E) 11 

 

 

 

 

        X : Y : Z : T = ? 

Z 

50% 

30
o
 

T 
Y 

X 



24. Verilən açılışa uyğun fiquru seçin. 

 

25. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin. 

 

A) 5    B)     9       C) 7    D) 8   E) 6 

 

26. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin.  

 

 

27. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olan 

variantı seçin.  

 Texnika – traktor 

 A) məktəb – müəllim  

 B) ağac – mebel  

 C) not – musiqi  

 D) şirniyyat – paxlava  

 E) təkər – rezin 

28. Səhrada dəvələr getdi.Biri qabaqda , ikisi isə dalda, ikisi 

qabaqda, biri dalda, biri qalan ikisinin arasında, üçü bir sırada. 

Səhrada neçə dəvə gedirdi? 

A) 9 

B) 6 

C) 3 

D) 7 

E) 5 

 

29. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin. 

 

30. Bu məlumatları istifadə edərək, yarışın sonunda hansı 2 

ölkənin idmançılarının tutduqları yerləri tapmaq mümkündür? 

Yüngül atletika yarışında Kanada, Rusiya, İngiltərə, Almaniya 

və Yaponiyadan 9 idmançı iştirak etmişdir. Məlumdur ki: 

 ♦ Yarışa ən çox idmançı ilə qatılan ölkə Rusiyadır; 

 ♦ Kanada və Yaponiya yarışa bir idmançı ilə qatılmışdır; 

 ♦ Yarışı ardıcıl bitirən yarışçılardan heç biri eyni ölkədən 

deyil; 

 ♦ Yarışın sonunda birinci, beşinci və səkkizinci yeri eyni 

ölkənin idmançıları olmuşdur; 

 ♦ Hər alman idmançının ardından bir rus idmançı yarışı 

bitirmişdir. 

A) Rusiya və İngiltərə 

 B) Almaniya və Kanada 

 C) Kanada və İngiltərə 

 D) Rusiya və Kanada 

 E) Rusiya və Almaniya 

31. Anlayışlar arasında məntiqi əlaqəni  müəyyən edin 

Bulud – yağış 

A) Çay – daş 

B) Sel – arx 

C) Şaxta – qar 

D) Su – buz 

E) Çay – balıq 



 

32. Digərlərindən fərqlənən sözü seçin. 

A) ağıl  B) qərar  C) nəticə  D) icra   E) müqavilə 

 

 

 

33. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin. 

 

 

 

 

 

34. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji 

olan variantı seçin.  

 Müəllim – diplom  

 A) zabit – qandal 

 B) mexanik – alət 

 C) sürücü – sürücülük vəsiqəsi  

 D) memar – bina  

 E) hərbi bilet – əsgər 

 

 

 

 

 

37. Beynəlxalq konfransda iştirak edən dörd alim: fizik, 

tarixçi, bioloq və riyaziyyatçının milliyətləri fərqlidir və 

alimlərin hər birinin dörd dildən (rus, ingilis, fransız, 

italyan) ikisini bilmələrinə baxmayaraq, onların 

dördlükdə danışa bilmələri üçün hamısının bildikləri eyni 

bir dil yoxdur. Üç nəfərin eyni vaxtda danışa bildikləri 

italyan dili var. Alimlərin heç biri eyni vaxtda fransız və 

rus dillərində danışa bilmir. Fizik ingiliscə danışa bilmir, 

amma bioloq və tarixçi bir – biri ilə danışmaq istəsələr o, 

tərcüməçilik edə bilir. Tarixçi riyaziyyatçı ilə fransızca 

danışa bilir. Fizik, bioloq və riyaziyyatçı üçlükdə eyni 

dildə söhbət edə bilmirlər. Alimlərin hər biri hansı iki dili 

bilirlər? 

 A) Fizik – Rus və İtalyan 

 Tarixçi – Fransız və İtalyan  

 Bioloq – Rus və İtalyan 

 Riyaziyyat – Fransız və İngilis 

 

 B) Fizik – Rus və İtalyan 

 Tarixçi – Fransız və İtalyan 

 Bioloq – Rus və İngilis 

 Riyaziyyat – Fransız və İtalyan 

 C) Fizik – Rus və İngilis 

 Tarixçi – Fransız və İtalyan 

 Bioloq – Rus və İtalyan 

 Riyaziyyat – Fransız və İtalyan 

 D) Fizik – Rus və İtalyan 

 Tarixçi – Fransız və İngilis 

 Bioloq – Rus və İtalyan 

 Riyaziyyat – Fransız və İtalyan 

 E) Fizik – Rus və İtalyan 

 Tarixçi – Fransız və İtalyan 

 Bioloq – Rus və İtalyan 

 Riyaziyyat – Fransız və Rus 

 

 

38. Qatlanmış rəngli kağızda kəsiklər edilib. Fikrən kağızı 

açın və uyğun olan variantı seçin.  



 

 

39. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin.  

 

A) 27    B) 31    C) 28    D) 29    E) 30 

40.  qızıl             15357 

      qumru          82921          sınıqlı = ? 

       sınıq            15657 

      quzum         12324 

  A) 6292142        B) 7292142       C) 8292142 

   D) 4292142        E) 3292142 

41. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin. 

 

 

 

42. Hərflərinin sırası pozulmuş beş sözdən dördü arasında 

məntiqi əlaqə vardır. Fərqli sözü seçin.  

 A) yatəyrə B) tobusav C) nisərşin D) motre E) kisat 

 

43. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. Dörd yerə qatlanmış vərəqdə kəsiklər edilib. Fikrən 

vərəqi açın və uyğun olan cavab variantını seçin.  

 

 

45. On altı mərtəbəli yaşayış evinin 8-ci mərtəbəsində 93, 

94, 95, 96 №-li mənzillər yerləşir.211  №-li mənzil hansı 

blokda və hansı mərtəbədə yerləşir? 

A) V  blok, II mərtəbə 

B) IV  blok, II mərtəbə 

C) IV  blok V mərtəbə 

D) III  blok, V mərtəbə 

E) X  blok VII mərtəbə 

 

46. 2 , 9 , 28 , 65 , ? , 217 , 344 

A) 97      B) 126     C) 127     D) 96     E) 128 

47. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin.  

  

 

 

48. Verilmiş hissələrin fikrən birləşməsindən alınan fiquru 

seçin.  

  

 

49. İncəsənət adamlarında bir bütövlük axtarmaq 

lazımdır. Düşüncələri, inancları, sənətdəki görüşləri bir – 

birinə zidd olan sənətçinin yaxşı bir sənətçi olmasını 

düşünmək mümkün deyil. Yaxşı bir sənətçinin 

düşüncələri, inancları və sənətdəki görüşləri bir – birinə 

sıx bağlıdır. Bunlardan birinin dəyişməsi o birilərinin də 

dəyişməsi deməkdir. Yəni birinin o biri üçün qurban 

edilməsini düşünmək mümkün deyil. Belə bir hal yalnız 

yaxşı olmayan sənətçilərdə ola bilər. Mətnə əsasən yaxşı 

sənətçinin ən önəmli keyfiyyəti aşağıdakılardan hansıdır? 

 A) Düşüncə, inanc və sənətdəki görüşlərinin bir bütöv olması. 

 B) Düşüncələrini ən təsiredici şəkildə anlatma yollarını yaxşı 

bilməsi. 

 C) Yaxşı sənət görüşünə və düşüncəyə sahib olmaları. 

 D) Bir – birinə zidd olan görüşlərini uyğun bir şəkildə 

əsərlərində ehtiva edə bilməsi. 

 E) Xarici təsirlərdən dəyişməyəcək sağlam sənət 

düşüncələrinin olması. 

 

50. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun 

olan variantı seçin.  

  

 



 

1. Aşağıda bir ay ərzində düyü məhsulunun müxtəlif 

sortlarının satışını əks etdirən diaqram verilmişdir. 

Satılan düyünün neçə faizini III sort düyü təşkil edib?  

 

  

 

 

2. “?” əvəzinə uyğun variantı seçin. 

(KLKL – 4-rəqəmli, KKK – 3-rəqəmli, LL və KL – 2-

rəqəmli ədədlərdir.) 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

5.  

. 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

7. Duz, un və şəkərdən ibarət qarışıqda şəkərin miqdarı 

duzun miqdarının yarısına, unun miqdarının 3 mislinə 

bərabərdir. Bu qarışığın neçə faizini duz təşkil edir? 

 

 

8.  

8   3   5  

4 6  7 8  2 ? 

 

 

 

 

9. 72 hədiyyəni yarışma iştirakçıları arasında elə 

bölüşdürüblər ki, hər laureat adi iştirakçıya nisbətən 4 

hədiyyə çox alıb. Nəticədə, bütün laureatlarda 

hədiyyələrin ümumi sayı bütün adi iştirakçılardakı 

hədiyyələrin ümumi sayından 2 dəfə çox olub. 

Laureatların adi iştirakçılardan az olduğunu nəzərə 

alaraq, hər adi iştirakçıya çatan hədiyyələrin sayını 

müəyyən edin. 

 

10.  

3             10                   

4             17  

5             26      

6              ? 

 

 

 

11. Vəfa,Teymur,Aybəniz,Lalə qohumdurlar. Məlumdur 

ki: 

1.Vəfa Teymurun qızıdır 

2.Teymur Aybənizin qardaşıdır 

3.Aybəniz Lalənin bacısıdır 

Lalə Vəfa ilə necə qohumdurlar? 

A) xalasıdır     

B) bibisidir       

C) nənəsidir     

D) anasıdır     

E) qızıdır 

 

144° 

I  

II  

III 

144° 

?
KLKL KKK LL

KL K L
  

8 7 6 5 4 

7 6 ? 4 3 

15 13 11 9 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

7 12 5 

14 6 4 

20 8 ? 

14 
9 

12 

16 

7 
? 

24 

32 

3 

19 

4 

1 8 

3 

5 1
2

0 

2

8 
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                           Zəfər Kursları  



 

12. Fərqli olanı seçin. 

A) El ağzı faldır 

B) El igidləri ilə tanınar 

C) El yandıran şamı söndürmək olmaz 

D) El gücü, sel gücü 

E) Elə ye ki, həmişə yeyəsən 

 

 

13. 35          31          27        23      19       ? 

A)14         B)15          C)16          D)17           E)18 

 

 

14. Fərqli olanı seçin. 

A) Roma            B) Qahirə                 C)Paris     

D) Bern               E) London 

 

 

15.           98  (54)  64                  

                 651 (331) 342                              

                 449  (?)  523                 

 

A) 324     B) 331        C) 494   D) 516        E) 523 

 

16. Fərqli olanı seçin. 

A) daxili-xarici C)tapmaq-itirmək 

B) dəqiqə-saat                 D) soyuq-isti                       E)şərq-

qərb 

 

17. Mötərizədə hansı söz olmalıdır? 

8 28 (FUAD) 1 5 

26 1 (.......... ) 14 17 

 

 

A) BACI         B)ŞAMO          C)ŞAİQ         

D) AQİL          E)ALİM 

 

18. Hərflərin sırasını düzəldərək fərqli sözü tapin. 

A) kulvan           B) lazələz                C) imansu 

D) qaşdın             E) lətafək 

 

 

 

19.  

 

 

 

 

 

A) nx            B) nm         C) x         D) m        E)-- 

 

 

 

20.  

 

 

 

 

 

 

 A)14          B)9            C)12      D) 8           E) 10 

 

 

21. Fərqli söz hansıdır? 

A)Ağakişi                   B)Abuzər                          C)Ağamir                   

D)Ağaqulu                 E)Ağarza 

 

 

 

22. Elnur Fuaddan hündürdür. Murad Kamilədən 

hündürdür. Kamilə isə Arzudan hündürdür. Ən 

hündür olanı müəyyən etmək üçün   aşağıdakı 

məlumatlardan hansına ehtiyac var? 

A) Elnur Arzu və Kamilədən hündürdür 

B) Arzu Elnurdan hündürdür 

C) Elnur Kamilədən hündürdür 

D) Arzu Fuaddan hündürdür 

E) Murad Fuadddan hündürdür 

 

 

 

23.  

           8        7 = 71                       

 9         6 = 87                      

                 12      7 = 151                              

                 11      3 = ?                       

A) 129 

B) 124 

C) 282 

D) 161 

E) 88 

 

24.  

11 * 31 = 30     

12 * 45 = 16           

38 * 98 = 42         

 57 * 78 = ? 

A) 120          B) 117           C)110         D)115        e)0            

 

 xyz mxy nym 

xm x xm m 

yn y y ny 

zx xz x ? 

5 8 4 11 

 12 7 2  

9 5 

 6 10 5 

 8 6  

7 4 8 ? 

 9 6 6 

10 4 

7 



 

 

25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 7 

B) 8 

C) 9 

D) 10 

E) 11 

 

 

26. Fərqli söz hansıdır? 

A) Dəniz         B) Bəlkə         C)Bəniz     

D) Bənna        E)Bədən 

 

 

27.  

 

A)             B)  

C)            D)  

E)  

 

28. Dörd bacı qonaqlığa getməyə hazırlaşırdılar. Evdən 

çıxarkən onlardan hər biri çaşaraq öz çanta və 

papağını deyil, bir bacısının çantasını, digərinin isə 

papağını götürdü. Məryəm çantası Fatiməyə düşən 

bacısının papağını götürdü. Eyni zamanda Fatimənin 

papağını götürən bacı Məryəmin çantasını götürdü. 

Samirə isə Nərgizin çantasını götürdü.  

Kimin papağını və çantasını Fatimə götürdü?   

A) Məryəmin papağını, Samirənin çantasını 

B) Nərgizin papağını, Samirənin çantasını 

C) Samirənin papağını, Məryəmin çantasını 

D) Nərgizin papağını, Məryəmin çantasını 

E) Məryəmin papağını, Nərgizin çantasını 

 

29. Verilən kubu yığın və “?” əvəzinə düzgün variantı 

seçin. 

    

A) 1, 5, 2                   B) 5, 9, 3                  C) 3, 1, 5 

D) 2, 3, 7                  E) 7, 5, 2 

 

30. Dörd yerə qatlanmış vərəqdə kəsiklər edilib. Fikrən 

vərəqi açın və uyğun olan cavab variantını seçin. 

 

 

 

A)          B)          C)  

 

D)           E)  

 

 

 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

5 3 7 2 
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8 

6 

? 

13 

10 

2 9 

5 
4 

9 

9 14 



 

 

 

31. 68 * 34 = 7                       

55 * 21 = 7                       

49 * 72 = 4                       

37 * 43 = ?   

A) 4                     

B) 5 

C) 6 

D) 9 

E) 3 

 

32. Verilən fiqurdan kub yığılır. Həmin kuba yığılan digər 

fiquru tapın. 

                                                                        

 

 

 

A) 

 

`             B)  

 

C) 

 

             D)  

 

E) 

 

 

 

 

 

 

 

33.   12 * 18 = 7                       

  25 * 23 = 6                       

  67 * 31 = 9                

  42 * 48 = ?        

A) 13 

B) 16 

C) 31 

D) 58 

E) 67 

 

 

 

34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 
 
   

 
   

 

B) P    L 

C) L    T 

D) T    R 

E) L    M 

 

 

35.  

 

 

 

 

 

 

36. Sahildən sal yola düşdü.7 saat sonra həmin sahildən 

motorlu qayıq yola düşdü  və 32 km getdikdən sonra 

sala çatdı.Qayığın sürəti salın sürətindən  28km/saat 

çoxdursa, o yola düşdükdən neçə saat sonra sala 

çatmışdır? 

A) 0,8       B) 1         C) 1,1          D) 1,2      E) 1,3 

 

 

37. Dairənin diametrinin uzunluğu 1% artırsaq, ovalın 

sahəsi neçə faiz artar? 

A) 2,01%     B) 1%   C) 0,01%     

D)   10%        E) 0,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

L 

P 

M 

T 

R 

Y 

 

X 

 

 

 

A B

)
C

)
D E

)

+ = + ? 



 

 

 

38. Yarışamnın nəticəsinə görə, 1-5-ci yerləri A,B,C,D,E 

tutdular. 

1.A,D qalib deyillər 

2.B,C tək nömrəli yerləri tutmayıblar 

3.B,E qonşu yerləri tutublar 

4.C isə D-dən, yaxşı nəticə göstərib 

A və C-in tutduğu yerləri müəyyən edin 

A) 4;2    B) 3;4    C) 4;5 

D) 3;2     E) 2;4 

 

 

39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A)17           B)18           C)19         D)20       E)21 

 

 

40. Nöqtələrin yerində hansı işarələrin ardıcıl qoymaq 

lazımdır? 

                   8∙2 ∙5 = 60 ∙3 

A) -,x,:           B) x,x,:      C) +,x,:        D) -,+,-     E):,x,: 

 

 

41. 7 nəfərlik bir ailədəki  ailə üzvlərinin yaşlarının ədədi 

ortası 12, uşaqların yaşları cəmi isə 20-dir. Ana ilə 

atanın yaşları cəmini tapın. 

A) 54 

B) 60 

C) 64 

D) 72 

E) 46 

 

 

 

42. Digərlərindən fərqlənən fiquru tapın. 

A)

  
         

B)

 

 

C)

     

D)

      

E)  

 

43.  
 

 I. II. III. IV. V.  

I. 18 14 32 13 19  

II. 7 4 11 6 5  

III. 21 15 36 17 19 
 X+Y=? 

IV. 11 13 24 18 6 

V. 19 23 42 34 8  

VI. 38 14 52 X Y  
 

A) 48    B) 50     C) 52     D) 54     E) 56 

 

 

 

 

44. Bir nəfər yolun 
4

1
-ni qət edir. O daha 50 m gedərsə, 

yolun 
3

1
-ni getmiş olar. Yolun ümumi uzunluğu neçə 

metrdir? 
 

A) 600     B) 650     C) 700    D) 750    E) 800 

 

 

 

45. Nərmin, Rəna, Nilufər və Aysel müxtəlif çalğı 

alətlərində (pianoda, kamançada, skripkada, arfada) 

ifa edə bilirlər. Lakin hər biri ancaq bir alətdə çala 

bilir. Eyni zamanda onların hər biri bir xarici dil bilir 

(ingilis, alman, fransız və ispan).  

Məlumdur ki: 

1) Skripkada çala bilən qız ispan dilini bilir. 

2) Rəna arfada və pianoda çalmır və ingilis dilini bilmir. 

3) Nərmin də arfada və pianoda çalmır və ingilis dilini 

bilmir. 

4) Nilufər fransız dilini bilir, lakin arfada çala bilmir. 

Aysel hansı alətdə ifa edir və hansı xarici dili bilir?  

A) Arfa, ingilis dili           B) Arfa, ispan dili 

C) Skripka, ispan dili       D) Kamança, ispan dili 

E) Kamança, alman dili 

 

 

 
 

46. 6431           1                     

64623         2 

      634626        3 

      765646        ? 

 

 

A) 1           B) 2         C) 3         D) 4           E) 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

15 14 

13 
10 

17 

20 

15 14 

? 
17 

13 

 



47. Masanın üstündə qırmızı, yaşıl və sarı rəngdə üç zərf 

var. Bu zərflərdən  

 birinə şəkil, o birinə məktub, digərinə isə ərizə qoyulacaq.  

 şəkil yaşıl zərfə qoyulsa, sarı zərfə mütləq məktub 

qoyulacaq; 

 qırmızıya məktub qoyulsa, yaşıla ərizə qoyulacaq; 

 şəkil qırmızıya qoyulsa, yaşıla ərizə qoyulacaq. 

 Bu şərtləri nəzərə almaqla, əgər sarı zərfə ərizə qoymaq 

istəsək, aşağıdakılardan  

hansı mütləq doğrudur? 

    

      A) şəkil yaşıl zərfə qoyular A) şəkil yaşıl zərfə qoyular 

      B) məktub qırmızıya qoyular 

      C) qırmızıya şəkil qoyular 

      D) məktub yaşıla qoyular 

      E) bu hal şərtlərlə ziddiyət təşkil edir  

 

 

 

 

 

48. Memar bir evi aşağıdakı şərtlər daxilində dekorasiya 

edəcək : 

 Divarlar mavi rəngdə boyansa, xalılar yaşıl, ya da 

sarı olacak ; 

 Divarlar boz rəngdə boyansa, xalılar qəhvəyi və ya 

boz olacaq ; 

 Divarlar yaşıl boyansa, xalılar mütləq boz olacaq ; 

 Divarlar narıncı rəngdə boyansa, xalılar sarı ya da 

boz olacaq ; 

 Divarlar sarı rəngdə boyansa, xalılar boz ya da 

yaşıl olacaq ;  

Divarların və xalıların eyni rəngdə olması hansı 

rəngdən istifadə etdikdə mümkündür? 

A) mavi                 B) yaşıl                 C) narıncı            D) 

sarı                    E) boz  

 

 

 

 

49.  

 

 

 

A) AA      B) AAA      C) SAA     D) SSA     E) SSS 

 

 

 

50.  
239  (25)   441 

546      (100)   212 

660      (36)     114 

581       (?)     413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
= P SSSS 

= PP AAASSS 

= ? PS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII hissə.Pedoqogika testləri 

 
1.Təlimin prinsiplərini seçin  

1 - müvafiqlik prinsipi  

2 - hörmət və tələbkarlıq prinsipi  

3 - elmilik prinsipi  

4 - nikbinlik prinsipi  

5 - əyanilik prinsipi  
A) 1; 3; 5  

B) 1; 2; 3;  

C) 1; 2; 4  

D) 2; 3; 4  

E) 3; 4; 5 

 

2.Təhsil - tərbiyənin məqsədi hansı amillərdən 

asılıdır?  

1 - cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və sürətindən  

2 - şagirdlərin yaş imkanlarından  

3 - cəmiyyətin tələbat və imkanlarından  

4 - maddi - texniki təminatdan  

5 - pedaqoji elmin və praktikanın inkişaf 

səviyyəsindən  

A) 2; 3; 5 

B) 1; 2; 3  

C) 2; 3; 4  

D) 3; 4; 5  

E) 1; 3; 5 

 

3.Təlim prosesinin ümumi qanunauyğunluqlarının 

ardıcıl sırasını göstərin  

1 - təhsilin keyfiyəti qanunauyğunluğu  

2 - təlimin metodları qanunauyğunluğu  

3 - təhsilin məqsədi qanunauyğunluğu  

4 - təhsilin məzmunu qanunauyğunluğu  
A) 4; 2; 1; 3 

B) 1; 3; 4; 2  

C) 1; 2; 3; 4  

Fənn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

İng                                                   

İnfor                                                   

Mənt 20 37 233 18 5 * 6 60 11 2 B E B B A B C E E B D B B D A 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

                                                  

                                                  

A A C B A C E E A * A B A B C E C A C A A C E E B 



D) 3; 4; 1; 2 

E) 2; 4; 3; 1  

 

4.Rəmzi (simvolik) əyani vasitələrin növlərini 

müəyyən edin:  

1 - xəritələr  

2 - çertyojlar  

3 - bitkilər  

4 - sxemlər  

5 - herbari  

6 - cədvəllər 

7 - kinofilmlər  

A) 1; 2; 4; 5  

B) 1; 2; 3; 4  

C) 2; 3; 4; 7  

D) 3; 4; 5; 6  

E) 4; 5; 6; 7 

 

5. Təlim prinsipləri və onların mahiyyəti arasında 

uyğunluğu tapın  

1 - əyanilik prinsipi  

2 – müvafiqlik prinsipi  

3 – elmilik prinsipi  

a- təlim şagirdlər tərəfindən bilavasitə qavranılan 

fakt və hadisələr üzərində qurmağı tələb edir  

b- elmin əsas anlayışlarını qaydalar, 

qanunauyğunluqlar formasında təhsilin məzmununa 

gətirməyi tələb edir  

c- tədris materialını şagirdlərin yaş və inkişaf 

imkanlarını uyğunlaşdırmağı tələb edir  

d- pedaqoji prosesin bütün subyektlərinin 

fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini tələb edir.  

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b  

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c  

C) 1 - d; 2 - b; 3 - a  

D) 1 - b; 2 - c; 3 - d  

E) 1 - a; 2 - d; 3 - c  

 

6. Uyğunluğu tapın:  

1 - Təlimin həyatla əlaqəsi prinsipi  

2 - Təlimin prinsipləri  

3 - Hadisələr arasında daimi və qarşılıqlı əlaqə  

a - öyrənilən fənnin əhəmiyyətini şagirdlərə başa 

salmağı tələb edir  

b - qanunauyğunluğu müəyyənləşdirir  

c - təlimin qanunauyğunluqlarından irəli gələn, onun 

məzmununa, təşkili formalarına, metodlarına təsir 

göstərən başlıca müddəalardır  

A) 1 - c; 2 - b; 3 - a 

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c  

C) 1 - a; 2 - c; 3 - b 

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a  

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c  

 

7.Uyğunluğu tapın:  

1 - Bunlardan hansı təlim prinsipi deyil  

2 - Təhsil - tərbiyənin məqsədinə  

3 - Təlimin idarə olunması təsir göstərən amil  

a - nikbinlik  

b - Təlim sistemində əks əlaqələrin intensivliyi, 

korreksiyanın əhəmiyyətli şəkildə aparılması  

c - Cəmiyyətin inkişaf fəaliyyəti və tempi, cəmiyyətin 

tələbat və imkanları, pedaqoyi elm və praktikanın 

inkişaf səviyyəsinin imkanları  

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c 

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b 

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a  

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a  

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c 

 

8. Təhsil - tərbiyə fəaliyyəti üçün müəyyənləşdirilən 

prinsipləri seçin.  

1 - tərbiyənin əməklə, həyatla əlaqəsi  

2 - şəxsiyyətə yanaşma  

3 - elmilik  

4 - şüurluq və fəallıq  

5 - təsirlərdə vahidlik  

6 - əyanilik.  
A) 2; 3; 4 

B) 3; 4; 6  

C) 1; 2; 3  

D) 1; 2; 5 

E) 4; 5; 6 

 

9. Tərbiyənin humanistləşdirilməsi prinsipinin 

məntiqi ardıcıllığını göstər.  

1 - tələb olunan keyfiyyətləri zor gücünə 

formalaşdırmamaq;  

2 - şagirdin hüquq və azadlıqlarına hörmət etmək;  

3 - fiziki cəzadan imtina etmək;  

4 - humanist münasibət bəsləmək.  

A) 3; 1; 2; 4 

B) 1; 3; 4; 4  

C) 1; 2; 3; 4  

D) 2; 3; 4; 1  

E) 4; 2; 1; 3 

 

10.Tərbiyədə şəxsiyyətə yanaşma prinsipinin 

şəxsiyyət keyfiyyətlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər. 

 1 - onun dəyərləndirmə meylini;  

2 - formalaşmış durumunu;  

3 - həyati planlarını;  

4 - şəxsiyyətin istiqamətlərini;  

5 - fəaliyyətdə və davranışında üstünlük təşkil edən 

motivlər.  

A) 4; 1; 3; 2; 5  

B) 1; 3; 4; 5; 2  

C) 3; 2; 4; 5; 1  

D) 4; 5; 3; 2; 1  

E) 5; 2; 4; 3; 1 

 

11.Tərbiyə prinsiplərini və onların arasındakı 

uyğunluğu tapın.  

1 - tərbiyədə vahidlik  

2 - tərbiyədə şəxsiyyətəyanaşma  

3 - tərbiyənin həyatla, əməklə əlaqəsi  



a- insanı ictimai və fəal həyata hazırlamaq.  

b- şagirdləri real həyati münasibətlərə, ictimai faydalı 

fəaliyyətin müxtəlif növlərinə cəlb etmək.  

c- müəllim şagirddə müsbət cəhəti üzə çıxarmalı, 

müsbət keyfiyyətə istinad etməlidir.  

d- müəllim şagirdlərinin fərdi xüsusiyyətlərini, 

xarakter əlamətlərini, baxışlarını, zövqlərini 

öyrənsin.  

e- məktəbin, ailənin və ictimaiyyətin səyərini 

kordinasiya edən prinsip də deyilir.  

A) 1 - a; 2 - c; 3 - d 

B) 1 - e; 2 - d; 3 - b 

C) 1 - b; 2 - e; 3 - a  

D) 1 - c; 2 - b; 3 - e  

E) 1 - d; 2 - a; 3 - c  

 

12.Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin.  

1 - humanistlik;  

2 - əyanilik;  

3 - möhkəmləndirmə;  

4 - şəxsiyyətəyanaşma;  

5 - biliklərin möhkəmləndirilməsi;  

6 - təsirlərdə vahidlik.  

A) 1; 2; 3 

B) 2; 3; 4 

C) 4; 5; 6  

D) 1; 3; 5  

E) 6; 5; 1  

 

13.Tərbiyə prinsiplərin tətbiqinə verilən tələblər və 

onların arasındakı uyğunluğu tapın.  

1 - məcburilik  

2 - komplekslik  

3 - eyni əhəmiyyətə maliklik.  

a - tərbiyə prinsipləri məsləhət, tövsiyə deyil, onlar 

mütləq və tam şəkildə həyata keçirilməlidir.  

b - tərbiyə prinsipləri bir - bir deyil, tərbiyə 

prosesinin kompleks, yəni bütün mərhələlərdə tətbiq 

olunur. c - təlim - tərbiyə prosesi iki tərəfli prosesdir.  

d - tərbiyə prosesi məqsədyönlü prosesdir.  

e - onların arasında birinci və ikinci dərəcəli 

müddəalar yoxdur.  
A) 1 - c; 2 - d; 3 - c 

B) 1 - b; 2 - e; 3 - d  

C) 1 - a; 2 - b; 3 - e 

D) 1 - d; 2 - c; 3 - a  

E) 1 - e; 2 - a; 3 - b 

 

14. İnsan hüquqlarının bəyannaməsində 

humanistləşdirmə ilə bağlı deyilənləri seçin.  

1 - bütün insanlar bərabər və azad doğulublar;  

2 - şəxsiyyətin təfəkkür tərzinin, motivlərinin 

formalaşma səviyyəsini bilsin;  

3 - ağıl və vicdana malikdirlər;  

4 - məqsədə çatmağa mane olan səbəbləri aşkar etsin;  

5 - bir - birinə qardaşlıq münasibəti bəsləməlidirlər;  

6 - şəxsiyyətin şəxsi fəallığına maksimum istinad 

etsin.  

A) 2; 5; 6 

B) 2; 4; 6  

C) 1; 3; 6  

D) 1; 3; 5 

E) 1; 4; 5 

 

15. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, 

onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək üçün 

sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu  

A) təlim metodları  

B) təlimin prinsipləri  

C) təlimin növləri  

D) təlimin təşkili formaları  

E) dərsin tipləri  

 

16.Bilik mənbələri və metodları arasında uyğunluğu 

müəyyən edin  

1 - Müəllimin sözü  

2 - Dərslik və dərs vəsaiti  

3 - Şagirdlərin fakt və hadisələri müşahidəsi  

4 - Şagirdlərin fəalliğı  

a - kitab üzərində iş  

b - laboratoriya işi, praktik işlər və çalışmalar  

c - illüstrasiya və demonstrasiya  

d - müəllimin şərhi, müsahibə  

A) 1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - b  

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d  

C) 1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 - b  

D) 1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a  

E) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b  

 

17.Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən 

edin  

1 - praktik  

2 - izahlı - illüstrativ  

3 - əyani  

4 - qismən axtarış  

5 - söz  

A) 1; 3; 5  

B) 1; 2; 3  

C) 2; 3; 4  

D) 3; 4; 5  

E) 1; 4; 5  

 

18.Təlim metodlarının qrupları və onlar arasındakı 

uyğunluğu tapın  

1 - Yeni təlim metodlarının əsasən qavranılmasına 

xidmət edən metodlar  

2 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən 

formalaşdırılmasına xidmət edən metodlar  

3 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən tətbiqinə 

xidmət edən metodlar  

a - idraki oyunlar, tədris müsahibəsi, müstəqil işlər  

b - praktik işlər, müstəqil işlər  

c - müəllimin şərhi, müsahibə, kitab üzərində iş  

d - problem situasiya, təkrarlar, çalışmalar  

e - illüstrasiya, çalışmalar, yoxlama yazı işləri  
A) 1 - c; 2 - d; 3 - b  



B) 1 - d; 2 - b; 3 - a  

C) 1 - b 2 - c; 3 - a  

D) 1 - a; 2 - c; 3 - d  

E) 1 - b; 2 - e; 3 - c 

 

19. Proqramlaşdırılmış təlim metodlarının sistemləri 

və onların əlamətlərinin uyğunluğunu tapın  

1 - xətti  

2 - şaxəli  

3 - qarışıq  

a - material kiçik paylara bölünür;  

b - xətti və şaxəli proqramların birləşməsindən 

ibarətdir;  

c - şagirdlər qoyulan suallara cavab verərkən çətinlik 

çəkərlərsə, onlara əlavə izahat verilir.  

A) 1 - b; 2 - c; 3 - a 

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c  

C) 1 - c 2 - b; 3 - a  

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b 

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c  

 

20.Söz üsulları hansılardır  

1 - müəllimin şərhi  

2 - illüstrasiya və demonstrasiya  

3 - kitab üzərində iş  

4 - laborator məşğələlər  

5 - praktiki işlər  

6 - müsahibə  

7 - müşahidə  

8 - təlim ekskursiyası  

9 - çalişmalar  
A) 3, 4, 6 

B) 1, 3, 6 

C) 1, 3, 5  

D) 2, 4, 9  

E) 4, 6, 7  

 

21.Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı 

uyğunluğu müəyyən edin.  

1 - İş formaları  

2 - təlim üsulları  

a - cütlərlə iş  

b - insert  

c - qrupla iş  

d - klaster  

e - bütün siniflə iş;  

ə - beyin həmləsi  
A) 1 - b, d, e; 2 - a, c, ə 

B) 1 - c, b, ə; 2 - a, e, d  

C) 1 - a, c, e; 2 - b, d, ə 

D) 1 - e, ə, d; 2 - a, b, e  

E) 1 - ə, b, d; 2 - d, e, c  

 

22.Fəal təlimin iş formalarının ardıcıllığını müəyyən 

edin  

1 - Fərdi iş  

2 - qrupla iş  

3 - bütün siniflə iş  

4 - cütlərlə iş  

A) 1; 4; 2; 3  

B) 1; 2, 3, 4  

C) 2; 3; 4; 1  

D) 1; 3; 4; 2  

E) 3; 4; 2; 1 

 

23. Məktəblilərin estetik tərbiyəsinin mahiyyəti nədən 

ibarətdir?  

A) bədii əsərlərin mahiyyətini anlamaq 

B) təbiətdə mövcud ekoloji durumu müəyyən etmək  

C) birgəyaşayış qaydalarına əməl etmək  

D) insanın özündən və davranışından zövq almaq  

E) şagirdlərin estetik hiss, zövq, qavrayış və s. 

qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək  

 

24. Düzgün təşkil olunmuş tərbiyə istiqamətləri və 

onlar arasındakı uyğunluğu tapın.  

1 - vətəndaşlıq funksiyası yerinə yetirmək  

2 - işçi kimi  

3 - ailə başçısı kimi  

a - intizamlı, məsuliyyətli, ümumi, iqtisadi, peşə 

biliklərinə, şüurlu, səmimi, işgüzar, sahibkar olmaq;  

b - şəxsiyyətin inkişafı insanın psixoloji fəaliyyətinin 

keyfiyyətcə dəyişməsində özünü göstərir;  

c - milli qürur və vətənpərvərlik hisslərinə, ölkənin 

milli sərvətlərini, dilini, mədəniyyətini və s. qorumaq; 

d - uşaqları tərbiyə etməyi, valideynlərə hörmət 

etməyi bacarmaq, əməksevər, məsuliyyətli olmalıdır;  

e - şagird özünü təkmilləşdirməyə çalışırsa, tərbiyə də 

bir o qədər uğurlu olar.  

A) 1 - d; 2 - c; 3 - a; 

B) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 

C) 1 - a; 2 - b; 3 - c;  

D) 1 - b; 2 - a; 3 - c;  

E) 1 - c; 2 - d; 3 - a.  

 

25.Tərbiyə işinin əsasında dayanan ideyalar.  

1 - davranış vərdişləri;  

2 - könüllülük;  

3 - şəxsiyyətin keyfiyyətləri;  

4 - özünütəyinetmə;  

5 - uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti;  

6 - tərbiyə məqsədlərində realizm  

A) 2; 3; 4; 5 

B) 1; 3; 5; 6  

C) 6; 5; 4; 2 

D) 4; 5; 1; 2  

E) 5; 1; 3; 4 

 

26. Uyğunluğu müəyyən edin:  

I - Texnologiyaya görə təlimin məqsədi.  

II - Texnologiyanın vəzifəsi.  

III - Təlim texnologiyasının spesifik əlaməti.  

1 - Bütün tədris əməliyyatlarının təlim məqsədinə nail 

olmağı təmin etməsi.  

2 - Təlimin nəticələrinin cari və yekun 

qiymətləndirilməsi.  



3 - Təlimedici sistemin bütün elementlərini öyrənmək 

və təlim prosesini layihələşdirmək.  

4 - Şagirdin vəziyyətini, onun fikirlərini, hiss və 

davranışını dəyişməkdir.  

A) 4, 3, 1  

B) 1, 2, 3  

C) 3, 2, 4  

D) 2, 4, 3  

E) 1, 4, 2  

 

27.Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:  

A) Təlimin tərbiyəedici və inkişafetdirici prinsiplərinin 

reallaşdırılmasına nail olmaq 

B) Təlimin nəticələrinin cari və yekun 

qiymətləndirilməsi  

C) Müəyyən fənn üzrə təlimin məqsədi və məzmununu 

müəyyənləşdirmək  

D) Təlimin bütün növ məqsəd və səviyyələri üçün cari və 

yekun standart tapşırıqlar hazırlamaq  

E) Öyrədici dövrənin təkrar olunmaq imkanına malik 

olunması  

 

28.Təlim texnologiyalarının sənədlər paketinə daxil 

olan əməliyyatları seçin:  

1 - Öyrənmə səviyyəsinin ilkin qiymətləndirilməsi  

2 - Nəticələrin yekun qiymətləndirilməsi  

3 - Müəyyən fənn üzrə təlimin məqsədi və məzmunu  

4 - Təlim prosesini layihələşdirmək  

5 - Öyrədici əməliyyatlar  

6 - Müntəzəm əks əlaqənin yaradılması  

7 - Təlimin bütün mərhələlərində keçirilən test 

tapşırıqları  

A) 3, 5, 7  

B) 2, 4, 6  

C) 1, 3, 5  

D) 4, 5, 6  

E) 7, 2, 1  

 

29.Təlim texnologiyaları prosesində müəllimin 

apardığı əməliyyatların ardıcıllığını tapın:  

1 - Bilikləri şagirdlərə ötürmək üçün əməliyyatlar  

2 - Təlim, tərbiyə və təhsilin məqsədlərini 

müəyyənləşdirmək üçün əməliyyatlar  

3 - Təlim və təhsil prosesinin təşkil etmək üçün 

əməliyyatlar  

4 - Bilikləri toplamaq üçün əməliyyatlar  

5 - Təlim və təhsil prosesinin quruluşunu müəyyən 

etmək üçün əməliyyatlar  

A) 2, 4, 3, 5, 1 

B) 1, 2, 3, 4, 5  

C) 3, 4, 1, 2, 5  

D) 4, 2, 5, 3, 1 

E) 5, 3, 4, 1, 2  

 

30. Yeni təlim texnologiyalarının yaradılması və 

tətbiqi prinsiplərini seçin:  

1 - Sistematiklik və ardıcıllıq prinsipləri  

2 - Müvəffəqiyyət qazanmaq prinsipi  

3 - Şagirdlərlə əks - əlaqə prinsipi  

4 - Elmilik prinsipi  

5 - Optimal psixi gərginlik prinsipi  

6 - Yaxın inkişaf zonasına oriyentasiya prinsipi  

7 - Əyanilik prinsipi  

A) 4, 7, 3, 5 

B) 1, 2, 4, 7  

C) 2, 4, 5, 6  

D) 4, 7, 2, 1  

E) 2, 3, 5, 6 

 

31. Dərs nəyə əsasən müxtəlif tiplərə ayrılır?  

A) Müəllimin pedaqoji ustalığına görə 

B) Tədris planına görə  

C) Tədris proqramına görə  

D) Materialların həcminə görə  

E) Didaktik məqsəd və vəzifəsinə görə 

 

32. Təlimin təhsilləndirici funksiyasının 

reallaşdırılması üçün şagirdlərə aşılanacaq 

keyfiyyətlər:  

1 - davranış motivləri  

2 - bilik  

3 - özünütərbiyə  

4 - bacarıq  

5 - vərdişlər  

6 - tələbat  

7 - meyllər  

A)1, 2, 6 

B) 5, 3, 7  

C) 2, 4, 5 

D) 6, 5, 3  

E) 1, 4, 6  

 

33.Təlimin vəzifələri və onların məzmununun 

uyğunluğunu tapın  

1 - Təhsilverici  

2 - Tərbiyəedici  

3 - İnkişafetdirici  

a - dərsdə ən yeni texnologiyaları tətbiq etmək, 

təlimin müxtəlif növlərini, forma və metodlarını 

əlaqələndirmək  

b - ayrı - ayrı fənlər üzrə mənimsəməni yüksəltmək  

c - kommunikativ vərdişlərə yiyələnmək  

d - şagirdləridə milli - mənəvi dəyərlər aşılamaq  

e - təlimi şagirdlərin yaxın inkişaf zonasına uyğun 

olaraq qurmaq  

A) 1 - a; 2 - d; 3 - e  

B) 1 - a; 2 - c; 3 - d  

C) 1 - b; 2 - d; 3 - a  

D) 1 - e; 2 - a; 3 - c  

E) 1 - c; 2 - b; 3 - d  

 

34.Tərbiyəyə kompleks yanaşma deyəndə nə başa 

düşülür?  

A) Tərbiyəvi işlər prosesində tərbiyənin tərkib 

hissələrinin eyni zamanda üzvi əlaqədə  tətbiqi  



B) Keçmişdə mənimsənilənlərin yeni öyrədilənlərlə 

əlaqəsinin təmin edilməsi  

C) Tərbiyə prosesinə yaradıcı yanaşmaqla yeni 

metodlardan istifadə  

D) Şəxsiyyətin ayrı - ayrı strukturlarının 

formalaşdırılması  

E) Tərbiyə işlərinin sistemliliyi ilə fəallığın 

əlaqələndirilməsi  

 

35.Tərbiyənin tərkib hissələrini müəyyən edin:  

1 - dünyagörüşü;  

2 - idman;  

3 - əmək tərbiyəsi;  

4 –dərs;  

5 - fiziki tərbiyə;  

6 - ekskursiya;  

7 - disput.  

A) 1, 3, 5  

B) 1, 4, 6  

C) 3, 5, 7  

D) 2, 3, 5  

E) 3, 6, 7  

 

36.Tərbiyənin tərkib hissələrinə aid olmayanı seçin.  

1 - tərbiyə;  

2 - estetik tərbiyə;  

3 - əxlaq tərbiyəsi;  

4 - özünü tərbiyə;  

5 - əmək tərbiyəsi;  

6 - yenidən tərbiyə;  

7 ekaloji tərbiyə  

A) 1; 4; 6  

B) 2; 5; 7  

C) 1; 3; 5  

D) 2; 4; 7  

E) 2; 4; 6  

 

37.Tərbiyədə kompleks yanaşmanın elementləri  

1 - məqsəd və vəzifə;  

2 - texnologiya;  

3 - məzmun;  

4 - planlı modellər;  

5 - forma və metodları.  

A) 4; 5; 3 

B) 2; 4; 3  

C) 3; 2; 1  

D) 1; 3; 5 

E) 5; 3; 1  

 

38.Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin.  

1 - fasiləsizliyi;  

2 - məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;  

3 - işin təşkili;  

4 - fəaliyyət növləri;  

5 - nəticələrin təhlili;  

6 - formalarını qruplaşdırmaq.  

A) 2; 3; 4 

B) 1; 4; 6  

C) 2; 3; 5 

D) 5 ; 2; 1  

E) 4; 3; 2  

 

39.Tərbiyə işninin məqsədinin formalaşdırılması 

ardıcıllığını göstər.  

1 - fəal yanaşma;  

2 - konkret işlərin vəzifələri müəyyən olunur;  

3 - işdə mərkəzi ideyalar ayrılır; 

 4 - anlayışlardan istifadə;  

5 - ümumi istiqamətlərdən birinə uyğun gəlir; 

 6 - dəyərləndirmə.  

A) 6; 4; 1 

B) 2; 3; 5 

C) 2; 4; 5  

D) 1 ; 3; 6  

E) 5; 2; 1 

 

40. Dünyagörüşünün komponentləri və onlar 

arasındakı uyğunluğu tapın.  

1 - idrak komponenti;  

2 - dəyər - normativ komponent;  

3 - əxlaqi - iradi komponent;  

4 - praktik komponent;  

a - dəyər və normaların praktik olaraq reallaşmasını 

əks etdirir;  

b - gündəlik, peşə, elmi və s. ümumiləşmiş biliklərə 

söykənir;  

c - o, davranışın müəyyən tipini stimullaşdırır;  

d - tərbiyəvi işlərin planlaşdırılması; 

 e - bura dəyərli ideyalar, etiqadlar, normalar, 

göstərişlə görülən işlər daxildir.  

A) 1 - c; 2 - b; 3 - e; 4 - a 

B) 1 - a; 2 - d; 3 - b; 4 - e  

C) 1 - b; 2 - e; 3 - a; 4 - c 

D) 1 - e ; 2 - c; 3 - d; 4 - b  

E) 1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - d  

 

41.Təfəkkür fəaliyyətinin məhsuldarlığının xassələri.  

1 - çevikliyi;  

2 - görmə;  

3 - müstəqilliyi;  

4 - qeyri - formal;  

5 - ümumiləşdiriciliyi;  

6 - dəyərlər.  

A) 1; 3; 5  

B) 2; 4; 6  

C) 1; 2; 3  

D) 2 ; 3; 4 

 E) 3; 4; 5  

 

42.Əxlaq tərbiyəsinin vəzifələri.  

1 - şagirdlərin əməyə münasibəti;  

2 - yüksək əxlaqi şüur;  

3 - nəcib insani hisslər;  

4 - idrak qabiliyyətini inkişaf etdirir;  

5 - mənəvi təcrübəni və bəşəri davranış normalarını 

formalaşdırmaq;  



6 - inkişafetdirici təlim.  

A) 2; 3; 5  

B) 5; 4; 3  

C) 6; 5; 4  

D) 1 ; 2; 3  

E) 2; 3; 4  

 

43.Əxlaq tərbiyəsinin məzmununun istiqamətləri və 

onlar arasındakı uyğunluğu tapın.  

1 - adamın özünə olan münasibəti;  

2 - vətənə olan münasibəti;  

3 - başqalarına olan münasibəti;  

4 - əməyə olan münasibəti.  

a - gün rejimi, təbii amillər, oyunlar, idman;  

b - nəzakətlilik, təvazökarlıq, sadəlik, ədəblilik, 

mərifətlilik;  

c - dostluq , humanistlik, xeyirxahlıq, yoldaşlıq;  

d - əməksevərlik, tənbəllik, işgüzarlıq;  

e - vətənpərvərlik, vətən xainlərinə qarşı barışmazlıq.  
A) 1 - a ; 2 - b; 3 - e; 4 - a 

B) 1 - e; 2 - c; 3 - d; 4 - b  

C) 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c  

D) 1 - b; 2 - e; 3 - c; 4 - d 

E) 1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - e  

 

44.Əmək fəaliyyətinin metodikasına verilən tələblər 

və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.  

1 - məktəblilərin əməyinin reallaşdırılması;  

2 - əmək fəaliyyətinin təşkili və ona rəhbərlik;  

3 - əmək fəaliyyətinin nəzərə alınmasi və 

qiymətləndirilməsi.  

a - məktəbin təşkilatçısı, müəllimlər, sinif rəhbərləri 

tərbiyə işlərinin illik, rüblük və aylıq plan;  

b - şagirdlərin əməyi onların təlimi ilə əlaqədar 

olmalıdır; 

 c - əmək şagirdlərin gücünə və yaşına uyğun 

olmalıdır;  

d - əmək fəaliyyəti zamanı yaranan çətinliklərin 

aradan qaldırılması ilə bağlı onlara məsləhət 

verilməli və köməklik göstərilməlidir; 

 e - şagirdlərin gördükləriiş keyfiyyətinə görə hökmən 

yoxlanılmalıdır.  

A) 1 - e; 2 - d; 3 - b 

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c  

C) 1 - c; 2 - e; 3 - d  

D) 1 - d ; 2 - c; 3 - a  

E) 1 - a; 2 - d; 3 - e 

 

45. Dərsə verilən müasir tələblərə aid uyğunluğu 

müəyyən edin:  

I - Ənənəvi dərsin spesifik xüsusiyyəti  

II - Müasir dərsin spesifik xüsusiyyəti  

III - Dərsdə əks əlaqənin yaranmasının spesifik 

xüsusiyyəti  

1 - Təfəkkürün fəallaşdırılması, məntiqi, tənqidi və 

yaradıcı təfəkkürün inkişaf etdirilməsi  

2 - Məlumat şagirddən müəllimə istiqamətlənir, 

şagirdlərin mənimsəmə fəaliyyətinə müəllim reaksiya 

göstərir  

3 - Anlayışların formalaşmasına əyani və texniki 

vasitələr xidmət göstərir  

4 - Mənimsəmə prosesi hafizə və yaddaşa 

əsaslanmaqla həyata keçirilir  

A) I-1, II-3, III-2 

B) I-3, II-1, III-4  

C) I-2, II-4, III-3  

D) I-4, II-1, III-2 

E) I-4, II-3, III-1 

 

46. Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən 

deyildir?  

A) Dərsdə daha çox yaddaşa istinad edilməsi  

B) Dərsdə əks əlaqənin ardıcıl təmin edilməsi  

C) Dərs vaxtından səmərəli istifadə edilməsi  

D) Şagird fəallığının və şüurluluğunun təmin edilməsi  

E) Dərsdə əsas didaktik vəzifənin müəyyən edilməsi  

 

47.Dərsdə əsas didaktik vəzifənin müəyyənliyinin 

başlıca xüsusiyyətləri.  

A) Dərs zamanı həll edilməsi zəruri olan başlıca 

vəzifənin müəllimə də, şagirdə də aydın olamsı  

B) Dərsdə şagirdlərin fəallığının təmin olunması  

C) Dərsdə insanpərvərliyin və şagird şəxsiyyətinə 

hörmətin önə çəkilməsi  

D) Dərsdə düzünə əlaqənin və əks əlaqənin bir – birini 

tamamlanmasına nail olunması  

E) Dərsdə fərdi işlər kollektiv işin uzlaşdırılması 

 

48. Şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsində 

subyektivizmin səbəbləri nə ilə xarakterizə olunur?  

A) Nə üçün və nəyə görə məhz bu qiymət verildiyini 

şagirdə izah etməklə 

B) Yazılı yoxlamaya üstünlük verilməsi ilə  

C) Qiymətləndirmə meyarlarının kifayət qədər 

işlənilməsi ilə 

D) Verilən qiymətin şagirdin bilik və bacarığındakı 

vəziyyəti olduğu kimi əks etdirməsi ilə  

E) Qiymətləndirmədə şagirdləri bütün dərs boyu 

fəaliyyətinin nəzərə alınması ilə  

 

49.Şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsində 

obyektivliyin təmin olunması nə ilə xarakterizə 

edilir?  

A) Şagirdin davranışına verilən qiymtələ bilik və 

bacarığa verilən qiymət üst – üstə düşməlidir 

B) Verilən qiymət şagirdin bilik, bacarığındakı vəziyyəti 

olduğu kimi əks etdirməlidir 

C) Subyektiv meyllərə üstünlük verilməlidir  

D) Daha çox şifahi sorğunun nəticələrinə əsaslanmalıdır  

E) Kompyuter və test nəzarət formalarına az yer 

verilməlidir  

 

50.Şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin 

qiymətləndirilməsinə verilən tələb:  



A) Şagirdin biliyi qiymətləndirilərkən digər 

qiymətləndirilən şagirdlərlə müqayisə aparılmalıdır 

B) Şagirdin davranışı onun biliyinə, bacarıq və vərdişinə 

verilən qiymətə təsir göstərməlidir  

C) Müvəffəqiyyət qiymətləndirilərkən şagirdin dərs boyu 

fəaliyyəti nəzərə alınmalıdır 

D) Şagirdin bilik və bacarığı qiymətləndirilərkən onun 

fənnə olan marağı nəzərə alınmalıdır  

E) Şagirdin bilik, bacarıq və vərdişləri 

qiymətləndirilərkən onun məktəbdəki ictimai fəallığı 

nəzərə alınmalıdır  

 

51. Şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin 

qiymətləndirilməsinə verilən tələblərdən biri 

yanlışdır.  

A) Müvəffəqiyyət qiymətləndirilərkən şagirdin dərs boyu 

fəaliyyəti nəzərə alınmalıdır 

B) Qiymətləndirmə şagirdin biliyindəki uğurlu və 

uğursuz cəhətlərin səciyyələndirilməsi ilə müşayiət 

olunmalıdır  

C) Verilən qiymət, ədalətli və obyektiv olmalıdır  

D) Şagirdin davranışı onun biliyinə, bacarıq və vərdişinə 

verilən qiymətə təsir etməməlidir  

E) Şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişləri 

qiymətləndirilərkən onun davranışı nəzərə alınmalıdır 

 

52. Özünütərbiyə hansı məqsədlə başlayır?  

A) obyektin öz hərəkətlərini arzu olunan motiv kimi dərk 

etməsi məqsədilə  

B) başqalarının hərəkət və davranışına müsbət təsir 

etmək məqsədilə  

C) kollektiv fəaliyyətdə yaxından iştirak etmək 

məqsədilə  

D) başqalarından fərqlənmək məqsədilə  

E) özünüdərk məqsədilə  

 

53.Tərbiyə prosesində mərhələləri qeyd edin  

1 - şəxsi təcrübə  

2 - şagirdlərin ümumi norma və tələblərlə tanış 

edilməsi  

3 - inkişaf istiqamətləri  

4 - münasibətlərin formalaşdırılması  

5 - şəxsiyyətin ümumi istiqamətinin formalaşdırılması  

6 - baxış və inamın yaradılması  

A) 3; 5; 6; 2 

B) 1; 3; 4; 5  

C) 2; 3; 1; 6  

D) 2; 4; 5; 6 

E) 6; 4; 3; 1  

 

54.Yenidəntərbiyədə yaxşı nəticələrə nail olmaq 

şərtləri  

1 - uşaqla əməkdaşlıq şəraiti yaratmaq  

2 - uşağın öz gücünə inam doğurmaq  

3 - uşaqları sərbəst buraxmaq  

4 - tərbiyə işinə nəzarət  

5 - yeri gəldikdə cəza tətbiq etmək  

6 - zərərli keyfiyyətləri doğuran səbəbləri öyrənmək  

A) 1; 2; 4; 6  

B) 3; 4; 5; 6  

C) 1; 3; 5; 6  

D) 2; 3; 4; 1  

E) 5; 6; 2; 4 

 

55. Tərbiyənin hansı zəmində baş verməsinin 

ardıcıllığını göstərin  

1 - ictimai mühit  

2 - ictimai münasibətlər  

3 - prosesin səmərəliliyi  

4 - ümumi normalar   

5 - tərbiyə olunanların şəxsi təcrübəsi  

6 - şəxsiyətin formalaşması  

A) 1; 2; 5  

B) 2; 3; 4  

C) 3; 4; 5  

D) 5; 6; 1  

E) 2; 4; 6  

 

56.Təhsil və tərbiyə prosesinə təsir edən amillərin 

ardıcıllığını göstərin  

1 - didaktik oyunlar  

2 - şəxsiyyətə edilən xarici təsir  

3 - özünütəhsil  

4 - emosional fəaliyyət  

5 - özünütərbiyə  
A) 2; 3; 5  

B) 1; 3; 5  

C) 3; 2; 4  

D) 2; 4; 5  

E) 1; 4; 3 

 

57. Tərbiyə prosesinin strukturunun mərhələlərinin 

ardıcıllığını göstər  

1 - tərbiyə prosesinin məzmunu  

2 - tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma və 

qaydalarını başa düşməsi  

3 - tərbiyə prosesinə sistemli yanaşma 

4 - şəxsiyyətin hüquq və vəzifələrinə müvafiq  

5 - biliklərin əqidəyə çevrilməsi  

6 - hisslərin formalaşması  

A) 2; 5; 6  

B) 1; 2; 3  

C) 2; 3; 4  

D) 2; 4; 6  

E) 4; 5; 6 

 

58. İnandırma üsulu olan bəndi seç;  

A) Tapşırıqlar 

B) Çalışmalar  

C) Terminlər  

D) Disput 

E) Rejim  

 

59.Şüurun və əqidənin formalaşmasına xidmət 

göstərən metodları seçin.  

1 - müsahibə, söhbət;  



2 - oyun, idman;  

3 - disput, mühazirə;  

4 - müşahidə;  

5 - nümunə;  

6 - ictimai rəy.  

A) 3; 4; 5 

B) 2; 3; 4  

C) 6; 2; 1 146  

D) 1; 3; 5 

E) 2; 4; 6 

 

60. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və 

qiymətləndirilməsi metodları göstər.  

1 - idman;  

2 - rəğbətləndirmə;  

3 - cəzalandırma;  

4 - nümunə;  

5 - ictimai rəy;  

6 - yarışlar.  

A) 4; 2; 5 

B) 1; 2; 3  

C) 3; 5; 6  

D) 6; 1; 4  

E) 2; 3; 6 

 

61.Tərbiyə fəaliyyətinin bütövlüyünü təmin edən 

komponentlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər.  

1 - tərbiyə işinin təşkil;  

2 - tərbiyənin mahiyyəti və məzmunu, məqsəd və 

vəzifələrinin dərk olunması;  

3 - tərbiyə prosesinə nəzarət edilib və onun 

nəticələrinin qiymətləndirilməsi;  

4 - fəaliyyətin stimullaşdırılması; 

 A) 3; 4; 1; 2 

B) 1; 2; 3; 4  

C) 4; 1; 2; 3  

D) 2; 1; 4; 3 

E) 2; 1; 4; 3 

 

62. Cəzalandırmanın formaları.  

1 - danlamaq;  

2 - ayaq üstə saxlamaq;  

3 - şifahi töhmət;  

4 - məktəbə buraxmamaq;  

5 - təkrar sinifdə saxlamaq;  

6 - sinfini, məktəbini dəyişdirmək.  

A) 1; 2; 3; 6 

B) 2; 3; 6; 5  

C) 4; 5; 3; 2  

D) 6; 3; 1; 2  

E) 1; 4; 5; 3 

 

63.Tərbiyədə nümunə şagirdlərdə hansı keyfiyyətləri 

formalaşdırır.  

1 - ibrət götürür;  

2 - mənfi əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırır;  

3 - xeyirli əməllərə meyl edir;  

4 - şagirddə iradəni inkişaf etdirir;  

5 - müsbət əməllərə doğru irəliləyir.  

A) 5; 3; 2 

B) 2; 4; 5  

C) 1; 3; 5 

D) 4; 2; 1  

E) 3; 4; 2 

 

64. Sinif rəhbərinin işinin planlaşdırılmasının 

tələblərini seçin.  

1 - yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaq;  

2 - pedaqoqun və məktəblilərin imkanları;  

3 - planlaşdırma kollektiv xarakterdə olmalıdır;  

4 - şəbəkə planlaşdırılması və qrafik planların tərtibi 

metodikası ilə tanış olun.  

A) 4; 1; 2 

B) 3; 2; 4  

C) 4; 3; 2  

D) 1; 2; 3  

E) 1; 3; 4 

 

65. Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları nəyi ifadə 

edir?  

A) Tərbiyə üsullarının səmərəliliyini 

B) Tərbiyə prinsiplərinin əlamətlərini  

C) Tərbiyə prosesininin dialektikasını 

D) Tərbiyə prosesinin səmərəlilik səviyyəsini  

E) Tərbiyə, təhsil, təlimin qarşılıqlı əlaqəsin 

 

66. Tərbiyə prosesinin asılılıqları və onların 

arasındakı uyğunluğu tapın  

1 - Sosial əlaqə və asılılıqlar  

2 - Psixoloji əlaqə və asılılıqlar  

3 - Pedaqoji əlaqə və asılılıqlar  

a - tərbiyə prosesinin gedişində şagirdlərin ictimai 

sərvətləri mənimsəməsi  

b - tərbiyənin təsir imkanları çoxdur  

c - tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazdır  

d - şəxsiyyət tərbiyə prosesində psixi xüsusiyyət və 

xassələri ilə birlikdə daha yaxşı formalaşır  

e - uşağı əhatə edən mühit və tərbiyə qüvvələri 

(məktəb, ailə, ictimaiyyət) tərəfindən göstərilən 

təsirlər  
A) 1 - a; 2 - d; 3 - e  

B) 1 - c; 2 - b; 3 - e  

C) 1 - d; 2 - a; 3 - c  

D) 1 - e; 2 - c; 3 - b  

E) 1 - b; 2 - a; 3 - d 

 

67. Qrup halında aparılan sinifdənxaric işlərə 

daxildir:  

1 - dərnəklər  

2 - iməciliklər  

3 - məsləhətlər  

4 - olimpiadalar  

5 - disputlar  

6 - konfranslar  

7 - çalışmalar  
A) 1, 3, 7  



B) 2, 4, 6  

C) 4, 5, 6  

D) 1, 2, 3  

E) 3, 5, 7 

 

68. Sinifdənkənar tərbiyə işinin kütləvi formalarına 

aiddir:  

1 - kolleksiya;  

2 - olimpiadalar;  

3 - lektoiyalar;  

4 - konfranslar;  

5 - fota - albom;  

6 - mədəni yürüşlər;  

7 - dərnəklər.  

A) 2, 4, 6;  

B) 1, 2, 3;  

C) 3, 4, 5;  

D) 3, 5, 6;  

E) 2, 3, 4. 

 

69. İqtisadi tərbiyənin mahiyyətinin əlamətlərini 

seçin.  

1 - istehsalın idarə olunması;  

2 - iqtisadi biliklərin mənimsənilməsi;  

3 - valyuta fondu yaradılar;  

4 - onların əqidəyə çevrilməsi;  

5 - iqtisadi təfəkkürün formalaşması prosesi;  

A) 1; 2; 3 

B) 2; 4; 5 

C) 3; 2; 1  

D) 4; 1; 2  

E) 5; 4; 3 

 

70. Hüquq tərbiyənin vəzifələrini seçin.  

1 - qanunvereciliyə aid biliklər sistemini 

formalaşdırır, bacarıq və vərdişləri aşılayır;  

2 - şagirdlərdə hüquq və vəzifələrini aydın dərk 

etməyə şərait yaradır, ədalətli olmağı öyrədir;  

3 - vətəndaş hüquqlarını bilməsi;  

4 - ailə, hüquq, nigah haqqında qanunçuluğa dair 

biliklərlə tanış edir, onları həyata hazırlayır.  

A) 4; 2; 3 

B) 2; 1; 3  

C) 3; 1; 2  

D) 1; 2; 4 

E) 2; 4; 1 

 

71. Sinif rəhbərinin şagirdləri öyrənməsi yollarını 

göstər.  

1 - müşahidə;  

2 - müsahibə;  

3 - gündəlik ünsiyyət;  

4 - yaradıcılıq məhsullarının öyrənilməsi, anket 

sorğusu;  

5 - milli iftixar hissi;  

6 - ekspementdir.  

A) 4; 3; 2; 1 

B) 6; 5; 4; 3  

C) 1; 2; 4; 6 

D) 3; 2; 5; 6  

E) 5; 4; 3; 2 

 

72.Sinif rəhbərinin işinin məzmununda aparılan 

işlərin məntiqi ardıcıllığını göstər.  

1 - dərsdənkənar işlərin təşkili;  

2 - müəllimlərlə görüşüb məlumatlar toplamaq;  

3 - təlim keyfiyyətlərini yüksəltmək;  

4 - şagirdlərin dünyagörüşünü formalaşdırır;  

5 - valideynlərlə iş aparır.  

A) 3; 1; 5  

B) 1; 2; 3  

C) 2; 3; 4  

D) 4; 5; 3  

E) 2; 1; 4 

 

73. Tərbiyə prinsiplərinin tətibinə verilən tələblər  

1 - sistemlilik  

2 - məcburilik  

3 - ardıcıllıq  

4 - komplekslik  

5 - eyni əhəmiyyətə maliklik  

A) 2; 3; 4 

B) 1; 3; 5  

C) 1; 4; 5  

D) 2; 4; 5 

E) 1; 2; 3 

 

74. Tərbiyə fəaliyyəti üçün müəyyənləşdirilən 

prinsipləri seçin  

1 - əməklə, həyatla əlaqə  

2 - şəxsiyyətə yanaşma  

3 - elmilik  

4 - şüurluq və fəallıq  

5 - təsirlərdə vahidlik  

6 - əyanilik  

A) 1; 2; 3 

B) 3; 4; 6  

C) 1; 2; 5 

D) 2; 3; 4  

E) 4; 5; 6 

 

75. Tərbiyədə şəxsiyyətə yanaşma prinsipinin 

mahiyyəti  

A) şagirdin şəxsiyyət keyfiyyətlərinə istinad etmək  

B) tərbiyən həyat və əməklə əlaqələndirmək  

C) müsbət keyfiyyətlərə istinad etməklə mənfi 

xüsusiyyətləri aradan qaldırmaq  

D) tərbiyəvi təsirlərdə vahidliyi təmin etmək  

E) elmilik prinsipini gözləmək 

 

76.Tərbiyə prinsiplərini və onların arasındakı 

uyğunluğu tapın  

1 - tərbiyədə vahidlik  

2 - tərbiyədə şəxsiyyətə yanaşma  

3 - tərbiyənin həyatla, əməklə əlaqəsi  

a – insanın ictimai və fəal həyata hazırlanması  



b - şagirdləri real həyati münasibətlərə, ictimai 

faydalı fəaliyyətin müxtəlif növlərinə cəlb edilməsi  

c –şagirddə müsbət cəhətin üzə çıxarılması, müsbət 

keyfiyyətə istinad etməlməsi  

d - müəllim şagirdlərinin fərdi xüsusiyyətlərinin, 

xarakter əlamətlərinin, baxışlarının, zövqlərinin 

öyrənilməsi  

e –məktəbin, ailənin və ictimaiyyətin səyərini 

kordinasiya edilməsi  

A) 1 - d; 2 - a; 3 - c 

B) 1 - a; 2 - c; 3 - d  

C) 1 - b; 2 - e; 3 - a  

D) 1 - c; 2 - b; 3 - e  

E) 1 - e; 2 - d; 3 - b 

 

77. Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin  

1 - humanistlik  

2 - əyanilik  

3 - şüurluluq və fəallıq  

4 - şəxsiyyətəyanaşma  

5 - biliklərin möhkəmləndirilməsi  

6 - təsirlərdə vahidlik  

A) 6; 5; 1 

B) 1; 2; 3  

C) 4; 5; 6  

D) 1; 3; 5  

E) 2; 3; 5 

 

78. Tərbiyəyə kompleks yanaşma deyəndə nə başa 

düşülür?  

A) Tərbiyəvi işlər prosesində tərbiyənin tərkib 

hissələrinin eyni zamanda üzvi əlaqədə tətbiqi  

B) Keçmişdə mənimsənilənlərin yeni öyrədilənlərlə 

əlaqəsinin təmin edilməsi  

C) Tərbiyə prosesinə yaradıcı yanaşmaqla yeni 

metodlardan istifadə  

D) Şəxsiyyətin ayrı - ayrı strukturlarının 

formalaşdırılması  

E) Tərbiyə işlərinin sistemliliyi ilə fəallığın 

əlaqələndirilməsi  

 

79.Tərbiyənin tərkib hissələrini müəyyən edin  

1 - təlim  

2 - estetik tərbiyə  

3 - əxlaq tərbiyəsi  

4 - özünü tərbiyə  

5 - milli tərbiyəsi  

6 - yenidən tərbiyə  

7 - ekoloji tərbiyə  
A) 2, 3, 7  

B) 1, 3, 5  

C) 3, 4, 6  

D) 2, 4, 5  

E) 4, 5, 7  

 

80.Tərbiyə işninin məqsədinin formalaşdırılması 

ardıcıllığını göstər  

1 - fəal yanaşılır  

2 - konkret işlərin vəzifələri müəyyən olunur  

3 - işdə mərkəzi ideyalar ayrılır  

4 - anlayışlardan istifadə olunur  

5 - ümumi istiqamətlərdən birinə uyğun gəlir  

6 - dəyərləndirmə önə keçirilir  
A) 2; 3; 5  

B) 6; 4; 1  

C) 2; 4; 5  

D) 1 ; 3; 6  

E) 5; 2; 1 

 

81. Əxlaq tərbiyəsinin məzmununun istiqamətləri və 

onlar arasındakı uyğunluğu tapın  

1 - adamın özünə olan münasibəti  

2 - vətənə olan münasibəti  

3 - başqalarına olan münasibəti  

4 - əməyə olan münasibəti  

a - gün rejimi, təbii amillər, oyunlar, idman  

b - nəzakətlilik, təvazökarlıq, sadəlik, ədəblilik, 

mərifətlilik  

c - dostluq, humanistlik, xeyirxahlıq, yoldaşlıq  

d - əməksevərlik, tənbəllik, işgüzarlıq  

e - vətənpərvərlik, vətən xainlərinə qarşı barışmazlıq  

A) 1 - b; 2 - e; 3 - c; 4 - d  

B) 1 - e; 2 - c; 3 - d; 4 - b  

C) 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c  

D) 1 - a ; 2 - b; 3 - e; 4 - a  

E) 1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - e 

 

82. Əmək fəaliyyətinin metodikasına verilən tələblər 

və onlar arasındakı uyğunluğu tapın  

1 - məktəblilərin əməyinin planlaşdırılması  

2 - əmək fəaliyyətinin təşkili və ona rəhbərlik  

3 - əmək fəaliyyətinin nəzərə alınmasi və 

qiymətləndirilməsi  

a - aylıq, yarımillik, illik nəzərdə tutulan işlər  

b - şagirdlərin əməyi onların təlimi ilə əlaqədar 

olmalıdır  

c - əmək şagirdlərin gücünə və yaşına uyğun 

olmalıdır  

d - əmək fəaliyyəti zamanı yaranan çətinliklərin 

aradan qaldırılması ilə bağlı onlara məsləhət 

verilməli və köməklik göstərilməlidir 

e - şagirdlərin gördükləri iş keyfiyyətinə görə hökmən 

yoxlanılmalıdır  

A) 1 - d ; 2 - c; 3 - a 

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c  

C) 1 - c; 2 - e; 3 - d  

D) 1 - a; 2 - d; 3 - e 

E) 1 - e; 2 - d; 3 - b 

 

83. Fiziki tərbiyə nəzəriyəsinin əsas anlayışları  

1 - bədən tərbiyəsi  

2 - fiziki kamillik  

3 - fiziki tərbiyə  

4 - fiziki sağlamlıq  

5 - fiziki inkişaf  

6 - fiziki mədəniyyət  



7 - fiziki güc  

A) 3; 4; 5; 7 

B) 1; 2; 3; 4  

C) 2; 3; 5; 6 

D) 3; 5; 6; 7  

E) 2; 4; 5; 6 

 

84. İdarəetmənin təşkili formalarını seçin.  

1 - instruktiv - metodiki və nəzəri seminarlar;  

2 - pedaqoji təhlil;  

3 - təşkiletmə;  

4 - şagird kollektivinin iclası;  

5 - ictimai təsiretmə;  

6 - məktəb konfransları;  

7 - metodik birliklər.  

A) 1; 4; 6; 7  

B) 1; 2; 3; 4  

C) 4; 5; 6; 7  

D) 7; 5; 3; 2  

E) 6; 4; 7; 2 

 

85. Cəzalandırmanın formaları  

1 - danlamaq  

2 - ayaq üstə saxlamaq  

3 - şifahi töhmət  

4 - məktəbə buraxmamaq  

5 - təkrar sinifdə saxlamaq  

6 - sinfini, məktəbini dəyişdirmək  

A) 5; 3; 1; 2 

B) 2; 3; 6; 5  

C) 4; 5; 3; 2  

D) 1; 2; 3; 6 

E) 1; 4; 5; 3 

 

86. Təhsil müəssisələrinin rəhbər şəxslərinin 

funksional vəzifələrini müəyyənləşdirən sənəd  

A) təhsil müəssisəsinin Əsasnaməsi 

B) təhsil müəssisəsinin Nizamnaməsi 

C) təhsil müəssisəsinin Qanunu  

D) təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydaları  

E) təhsil müəssisəsinin perspektiv iş planı 

 

87.Attestasiya nədir? 

A) Bakalavriatı bitirmiş şəхslərə verilən ali peşə-iхtisas 

dərəcəsi; 

B) təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dövlət təhsil 

standartlarına uyğunluğunun təsdiq edilməsi prоseduru; 

C) hər bir təhsil pilləsində və səviyyəsində təhsilalanların 

təhsildə nailiyyətlərinin və təhsilverənlərin fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi prоseduru; 

D) müvafiq elmi dərəcə almaq üçün təqdim edilən elmi 

tədqiqat işi; 

E)Heç biri 

 

88.Tədris planı nədir? 
A) təhsil sahəsində innоvasiyalar, bilik, bacarıq və 

vərdişlərin mənimsənilməsi prоsesi və оnun nəticəsi; 

B)  sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin 

mənimsənilməsi prоsesi və оnun nəticəsi; 

C) müvafiq təhsil pilləsində tədris оlunan fənlərə və 

dərsdənkənar məşğələlərə ayrılan saatların miqdarını 

müəyyən edən əsas tənzimləyici sənəd; 

D)Dərsliklər əsasında hazırlanmış sənəd  

E)Tədris proqramı əsasında hazırlanmış sənəd  

 

89.Uşaq Birliklərinin perspektiv məqsədi  

A) Uşaqlara kömək etmək, uşaq maraqlarının təmin 

olunmasındakı boşluğu doldurmaq  

B) Uşaqların sağlam böyüməsini təmin etmək  

C) Valideynlərlə əməkdaşlıq  

D) Məktəbin tədris prosesinə yardım etmək  

E) Müəllimlərə kömək etmək 

 

90. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?  

A) Şagird şəxsiyyətinə hörmət etmək, onlarla ünsiyyətdə 

müəyyən hədlərə riayət etmək  

B) Şagirdi düzgün başa düşmək  

C) Şagirdə tələblər vermək  

D) Kollektivdə vəzifələri düzgün bölüşdürmək  

E) Sənətinə məhəbbət   

 

91. Pedaqogika elminin predmeti:  

A) Təlimin quruluşu 

B) Təhsil 

C) Təhsilin məzmunu  

D) Tədris formaları  

E) inkişaf 

 

92. Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr  

A) Neotomizm, plüralizm 

B) Neohumanizm, asketizm  

C) Bioloji, psixoloji 

D) Praqmatizm, ekzisensializm  

E) Preforizm, praqmatizm 

 

93. Pedaqogikanın obyektini təşkil edir  

A) Tərbiyənin qanunauyğunluqları 

B) İnsan və onun təlimi  

C) Sosial problemlər  

D) Tərbiyənin metodları  

E) İnsan və onun tərbiyəsi 

 

94. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu 

müəyyən edin:  

1 - bilik  

2 - bacarıq  

3 - vərdiş  

a - təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, 

təriflər, müddəalar  

b - biliyi tətbiq edə bilməkdir  

c - bacarıqların dönə - dönə təkrarı nəticəsində 

avtomatlaşmış formasıdır  

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c 

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c 

C) 1 - a; 2 - c; 3 - b 5  



D) 1 - c; 2 - b; 3 - a  

E) 1 - b; 2 - c; 3 - a 

 

95. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas 

prinsiplərindən liberallaşma nədir? 

A) təhsil sahəsinin və təhsil fəaliyyətinin açıqlığının 

genişləndirilməsi; 

B) təhsil sahəsində əldə оlunmuş bilik və təcrübənin 

ardıcıl оlaraq növbəti nəslə (dövrə) ötürülməsi; 

C) milli təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə səmərəli 

fоrmada qоşulması 

D) təhsilin və elmi yaradıcılığın daim inkişaf edən, 

faydalı və sоn nəticəyə istiqamətlənən müasir metоdlarla 

təşkili; 

E) təhsilin mövcud standartlara, nоrmalara, sоsial-

iqtisadi tələblərə, şəхsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin 

maraqlarına uyğunluğu 

 

96. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas 

prinsiplərindən biri yalnış göstərilmişdir. 

A)humanistlik-milli və ümumbəşəri dəyərlərin, 

şəхsiyyətin azad inkişafının, insan hüquqları və 

azadlıqlarının priоritet kimi qəbul оlunması 

B) demоkratiklik – təhsilalanların azad düşüncə ruhunda 

tərbiyə edilməsi 

C)səmərəlilik-təhsilin mövcud standartlara, 

nоrmalara,şəхsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin 

maraqlarına uyğunluğu 

D) liberallaşma – təhsil sahəsinin və təhsil fəaliyyətinin 

açıqlığının genişləndirilməsi 

E) fasiləsizlik, vəhdətlik, daimilik –təhsilin ayrı-ayrı 

pillələri arasında sıх dialektik qarşılıqlı əlaqənin təmin 

оlunması. 

 

97. Diferensial təlim nədir? 

A) təhsil-tərbiyə prosesinin elə təşkilini nəzərdə tutur ki, 

hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və 

öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəmək imkanı əldə 

etsin   

B)ən sadə əməliyyatların ardıcıllığına dair ən dürüst 

göstəriş verir 

C)Tədrisin məzmununu əvvəlcədən proqramlaşdırılmış 

kiçik parçalara bölüb düzürlər.hər addım üzrə şagird 

tapşırıq alır,tapşırığı düzgün yerinə yetirən şagird yeni 

tapşırıq alır 

D)Şagirdlərlə kollektiv şəkildə hər hansı bir mövzunun 

araşdırılması,tənqidi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi 

E)hamısı diferensial təlimə uyğundur 

 

98. Bu qabiliyyət insana hərəkət,jest və mimikalar 

vasitəsilə özünü ifadə etmək imkanı verir.Belə 

insanlar obyektlərə toxunmağa,daim hərəkətdə 

olmağa,rəqs etməyə meyillidirlər. Qeyd olunanlar 

intelektin hansı tipinə aiddir? 

A)lingvistik 

B)musiqi-ritmik 

C)kinestetik 

D)vizual məkan 

E)fərdlərarası 

 

99. Uyğunlaşdırın 

A-Təhsil sahəsində dövlət standartı 

B-Ümumi təhsil proqramı 

C-Fənn kurikulumları 

1-təlim formaları 

2-təhsil səviyyələri üzrə dərs saatlarının miqdarı 

3-ümumi təhsilin məzmunu 

4-ümumi təhsilin infrastrukturu 

5-ümumi təhsil sistemində pedoqoji prosesin təşkili 

prinsipləri 

6-müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması 

7-təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri 

8-təhsil səviyyələri üzə keçirilən fənlər 

A)  A-1,2,3, B-4,6,8, C-5,7 

B) A-3,4,7,B-2,5,8,C-1,6 

C)A-3,4,7,B-1,2,C-5,6,8 

D)A-7,8,B-1,2,3,C-4,5,6 

E)A-1,4,6,B-2,3,5,C-7,8 

 

100.Yalnız  psixomotor  taksanomiyaya aid olanları 

seçin 

1-tətbiq 

2-məqbul saymaq 

3-hazırolma 

4-anlama 

5-uyğunlaşma 

6-reaksiya vermə 

7-yaradıcılıq 

8-mexanizmi müəyyənləşdirmə 

9-təşkil etmə 

10-təhlil etmə 

A)1,2,3,5,8,9 B)2,3,6,7,9                     C)3,5,7,8      

D)3,5,7,8,9         E)2,6,9 
 
VII Hissə testlərin düzgün cavabları 
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