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51.Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir? 

A)Yeni faktların araşdırılması 

B)Əldə olunan biliklərin tədqiqat sualı ilə 

əlaqələndirilməsi 

C)Fakt vəhadisələri əlaqələndirmək 

D)Təlim naliyyətini dəyərləndirmək 

E)Biliyin praktik əhəmiyyətini şagirdə göstərmək 

52.Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir? 

A)Öyrəniləcək bilik və bacarığı 

B)Alt standartın reallaşma səviyyəsini 

C)Dərsin sonunda əldə olunacaq nəticəni 

D)Ümumi təlim nəticəsinin müəyyən bir hissəsini 

E)Öyrənilən bilik bacarığa hansı səviyyədə nail 

olunacağını 

 

53. Yeni dərslik komplektlərinin əhəmiyyəti 

nədədir? 3 Xüsusiyyəti seçin. 

1 - Təhsil prosesində müəllim - şagird 

fəaliyyətinin tam təsəvvürünü təmin edir. 

2 - Alt - standartlardan təlim nəticələrini seçməyə 

kömək edir. 

3 - Müəllimin qiymətləndirməyə qədər bütün 

fəaliyyətini istiqamətləndirir. 

4 - Şagirdlərin təlim prosesində müstəqilliyini 

təmin edir. 

5 - Qiymətləndirmə vasitələrini 

müəyyənləşdirməyə xidmət edir. 

A) 1, 3, 4 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 3, 5 

D) 2, 4, 5 

E) 3, 4, 5 

 

 

 

54. Fəal təlimin reallaşdırılması mexanizminə 

aid deyil: 

A) Təlim məqsədinin düzgün 

müəyyənləşdirilməsi 

B) Problem situasiyanın yaradılması 

C) Şagird - tədqiqatçı, müəllim – fasilitator, 

bələdçi 

D) Dialoqun və əməkdaşlığın zəruriliyi 

E) Psixoloji dəstək: hörmət və etibar 

 

 

 

 

 

55)Strategiya nəyə xidmət edir? 

1.Dərsi təşkil etməyə 

2.Standartı şərh etməyə 

3.Mövzunu müəyyən etməyə 

4.illik və cari planı müəyyən etməyə 

5.Dərsin təşkilinə verilən təblərə uyğun dərs 

qurmağa. 

6.qiymətləndirməni müəyyən etməyə 

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

E)1,2,3,4 

 

56. Təhsil taksonomiyaları haqqında düzgün 

fikirləri müəyyən edin: 

1. Taksonomiya qısa müddətdə boyuk həcmli 

materialı öyrənmək imkanı verir 

2.Taksonomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını 

və əlaqəliliyini təmin edir; 

3.Taksonomiya təlimin modelini təmin etmir 

4 .Taksonomiya təlimin keyfiyyətini yuksəldir; 

5. Taksonomiya təlimin konqruentliyinə əminlik 

yaradır; 

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

 

 

57. Uyğunluğu müəyyən edin 

a - 2006 

b - 2009 

c - 2013 

1) Milli kurikulum 

2)Azərbaycan Respublikası Dövlət Strategiyası 

3) Azərbaycan Respulbikasının  

“Qiymətləndirmə konsepsiyası” 

A) 1 a, 2 c, 3. b 

B) 1 b, 2 a, 3 c 

C) 1 b, 2 c, 3a 

D) 1 c, 2 a, 3 b 

E)  1a,  2b  ,3c 

 

58.Tərbiyə prosesinin dialektikası nə ilə 

bağlıdır? 

1-tərbiyə prosesinin mürəkkəbliyi; 

2-daxili ziddiyətlər; 

3-xarici ziddiyətlər; 

4-inkişafetdirici funksiya 

5-təhsilləndirici funksiya 

A)3,4 

B)2,5 

C)1,5 



 

 

D)1,2 

E)2,3 

 

 

 

59.Müəllimin aparıcı pedaqoji qabiliyyətlərinə 

aiddir  

1 - Didaktik  

2 - Kommunikativ  

3 - Təşkilatçılıq 

4 - Perseptiv  

5 - Suqqestiv  

A) 1, 3  

B) 1, 2  

C) 2, 4  

D) 4, 5  

E) 3, 5  

 

 

60. Uyğunluğu müəyyən edin. 

1.Təlim 

2.Təhsil 

3.Tərbiyə 

a)Əldə edilmiş bilik,bacarıq,təcrübənin məcmusu 

b)İkitərəfli,ziddiyyətli,tədris edənlə öyrənən 

arasında  qarşılıqlı fəaliyyət 

c)Məqsədyönlü,planlı ,fasiləsiz aparılan pedaqoji  

iş 

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

B)1-b2-c,3-a 

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

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

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

 

51. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini  

və onların məntiqi ardıcıllığını göstər: 

1 - Beynəlxalq qiymətləndirmə 

2 - milli qiymətləndirmə 

3 - məktəbdaxili qiymətləndirmə 

a – Ümumi təhsil sistemində baş verən də-

yişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır 

b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların 

sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir 

c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə 

müqayisə etmək və perspektiv inkişaf 

istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq 

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

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

E) 1 - b; 2 - a; 3 – c 

 

52. Fənn kurikulumunda kollektivlə, 

qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin 

məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın: 

1 - kollektivlə iş 

2 - qrupla iş 

3 - cütlərlə iş 

4 - fərdlərlə iş 

a - şagirdlər hər hansı problem üzərində 

kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır 

b - hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi 

düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə 

cəlb edilirlər 

c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış 

və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə 

yiyələnirlər 

d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, 

məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır 

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

4 – a  

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

4 – d  

  E) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 – d 

 

53. 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 

 

54. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil? 

A)Cütlərlə             B)Fərdi              

C)Müzakirə           

D)Kollektiv          E)Qruplarla 

 

 

 

 

 

 

55. . Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı 

tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil? 

A) Şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən 

prosesdir. 

B) Biliklərin mənimsənilməsinin başlıca 

meyarıdır. 

C) Biliyi mohkəmləndirir, onun praktiki əhə-



 

 

miyyətini uşağa açıb göstərir.  

D)Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik 

dərslə məhdudlaşmaya da bilər,  

E) Bu mərhələdə şagirdlərə praktik tapşırıqlar 

verilir. 

 

56. 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 mutə-madi 

olaraq. 

C) bölmə və hər mövzunun sonunda. 

   D) Şagird haqqında valideynə məlumat vermək   

məqsədilə ayda bir dəfə 

   E) bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda. 

 

57. "Hamı növbə ilə əşya və ya hadisə 

haqqında fikir söyləyir,sonuncu təklif verən 

şagird qalib sayılır".Qeyd olunan 

xüsusiyyətlər hansı təlim üsuluna aiddir? 

A)Rollu oyun    B)Kublaşdırma   C)İnsert 

D)Auksion        E)Akvarium 

 

58. . 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 imkanla-rını 

müəyyən edir 

 

59. Təhsil taksanomiyaları haqqındakı 

fikirlərdən biri səhvdir 

A)Taksanomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını 

və əlaqəliliyini təmin edir 

B)Taksanomiya qısa müddətdə böyük həcmli 

materialı öyrənmək imkanı verir. 

C)Taksanomiya təlimin keyfiyyətini yüksəldir 

D)Taksanomiya təlimin konqruentliyinə əminlik 

yaradır 

E)Taksanomiya zəncirvari quruluşa malikdir 

 

60. Təhsil sahəsində aparılan islahatların 

məqsədi nədən ibarətdir? 

A) dünya təhsil sisteminin uyğunluğunu təmin 

etmək  

B) şagird müəllim münasibətlərini yüksəltmək 

C) keyfiyyətin yüksəlməsinə nail olmaq 

D) təhsildə elmlik, millilik və bəşəriliyə nail 

olmaq 

E) təhsildə məzmun standartlarını 

təkmilləşdirmək. 

 

 

 

 

A VARIANTI 

 

41. “Nəticəyönümlülük”dedikdə kurikulumda nə  

nəzərdə tutulur? 

A) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac  

və tələbatlarının nəzərə alınması. 

B) Fəaliyyətin təhsilalanın potensial imkanlarının  

inkişafına yönəldilməsi. 

C) Təhsilalanın həyati bacarıqlarını inkişaf  

etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin  

formalaşdırılması. 

D) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr  

formasında əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi. 

E) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinin  

qiymətləndirilməsi. 

 

42. Aşağıdakılardan biri əsas standartın  

funksiyasıdır: 

A) Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini  

məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. 

B) Sinif və fənlər üzrə summativ  

qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir. 

C) Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması  

üçün etibarlı zəmin yaradır. 

D) Təlim üsullarının seçilməsini təmin edir. 

E) Təlimdə inteqrativliyi təmin edir. 

Testin iki cavabi var (kitab: Abdulla Qəhramanov 

TƏLİMMA TERİALI. B, 2012, səhifə: 24) 

 43. Məzmun xətti nədir? 

A) Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan təlim  

nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir. 

B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin  

reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən 

olunmuş  

məzmunun zəruri hissəsidir. 

C) Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə  

qoyulmuş dövlət tələbidir.  

D) Dərslikdəki mövzuların bölmələr üzrə  

qruplaşdırılmasıdır. 

E) Təlim nəticələrinin reallaşdırılması səviyyəsini  

yoxlamaq üçün müəyyən olunmuş məzmunun  

zəruri hissəsidir. 



 

 

 

44. Biri fənn kurikulumunun strukturuna aid 

deyil: 

A) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri  

B) Təlim strategiyaları  

C) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi  

D) Təhsilin məzmunu 

E) Məzmun standartlarının şərhi 

 

45. Deklarativ bilik nədir? 

A) Fənn üzrə məlumat xarakterli biliklərdir.  

B) Hər hansı fənn və ya bilik sahəsində 

fəaliyyətin  

icrasına kömək edən, prosedur qaydaları əhatə 

edən  

biliklərdir.  

C) İdrak prosesinin gedişatına kömək edən  

biliklərdir.  

D) Problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan  

yeni biliklərdir. 

E) Yalnız İKT-dən istifadə etməklə əldə olunan  

biliklərdir. 

 

 

46. İdrak taksonomiyası üzrə səviyyə və təlim  

nəticələrini uyğunlaşdırın: 

1. Bilik a) dəyişir,nümayiş etdirir 

2. Anlama b) müəyyən edir,sadalayır 

3. Tətbiqetmə c) fərqləndirir,izah edir 

4. Analiz d) ayırır, müəyyən edir 

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

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

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

 

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid deyil: 

A) İnnovativ təlim və informasiya  

texnologiyalarını tətbiq edir.  

B) İnnovativ yanaşmalar əsasında peşə 

fəaliyyətini  

daim təkmilləşdirməyə səy göstərir. 

C) Pedaqoji prosesə yeni yanaşmalar əsasında  

səmərəli təlim üsulları yaradır.  

D) İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ  

yanaşmaları tətbiq edir.  

E) Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.  

 

48. Şagirdlərdə mənəvi tərbiyənin əsas metodu:  

A) Danlamaq B) Tapşırıq vermək 

C) İnandırmaq D) Cəzalandırmaq 

E) Bütün cavablar doğrudur.  

 

49. Dərsin cari planlaşdırılmasında nəzərdə  

tutulmur: 

A) Məzmun standartlarına əsasən tədris vahidi və  

mövzuların müəyyənləşdirməsi. 

B) Dərsdə reallaşdırılacaq alt-stand 

artlara uyğun  

təlim nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi. 

C) Dərsin icmalının hazırlanması. 

D) Tapşırıqların dərsin təlim nəticələri ilə  

uyğunlaşdırılması. 

E) İş vərəqlərinin hazırlanması. 

 

50. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə  

edir? 

A) Aylıq B) İllik C) Gündəlik 

D) Yarımillik E) Həftəlik 

 

51. Təlim strategiyalarına aiddir: 

A) Resurslar, qiymətləndirmə standartları, tədris  

vahidləri 

B) Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, ümumi  

təlim nəticələri, şagird nailiyyətləri 

C) Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər, təlim  

fəaliyyətinin planlaşdırılması,forma və üsullar 

D) Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması,  

qiymətləndirmə standartları 

E) Resurslar, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması,  

ümumi təlim nəticələri 

 

52. Biri fəal təlimin mərhələsi deyil: 

A) Tədqiqatın aparılması 

B) Motivasiya 

C) Məlumat mübadiləsi  

D) Yaradıcı tətbiqetmə 

E) Tədqiqat sualının verilməsi 

 

 

 

 

53. Fəal təlimin reallaşdırılması mexanizminə aid  

deyil: 

A) Şagird- tədqiqatçı, müəllim – fasilitator, 

bələdçi 

B) Problem situasiyanın yaradılması 

C) Təlim məqsədinin düzgün 

müəyyənləşdirilməsi 

D) Dialoqun və əməkdaşlığın zəruriliyi 

E) Psixoloji dəstək: hörmət və etibar 

 

54. Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin  

xüsusiyyətidir: 

A) Problemin həlli prosesində biliklərin müstəqil  

əldə edilməsi və mənimsənilməsi. 

B) Hazır halda əldə edilən biliklərin  

möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsəmə 



 

 

C) Yeni biliklərin müəllimin məlumatları və  

izahları vasitəsilə qavranılması. 

D) Monoloji təlim.  

E) Hafizəyə əsaslanan təlim. 

 

55. Aşağıdakılardan hansı iş formasıdır?  

A) Müzakirə   B) Cütlərlə iş 

C) Söz assosiasiyası  D) Debat 

E) Beyin həmləsi 

 

56. Fəal dərsin mərhələlərinin düzgün 

ardıcıllığını  

müəyyən edin: 

1. Motivasiya  

2. Qiymətləndirmə 

3. Məlumat mübadiləsi  

4. Tədqiqatın aparılması  

5. Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması 

6. Məlumatın müzakirəsi  

7. Yaradıcı tətbiqetmə 

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

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

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

 

57. Diaqnostik qiymətləndirmənin əsas məqsədi  

nədən ibarətdir? 

A) Təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin  

ilkin bilik və bacarıqlarının səviyyəsinin üzə  

çıxarılmasını təmin etmək. 

B) Şagirdlərin özünüqiymətləndirmə bacarığını  

inkşaf etdirmək. 

C) Tədris ilinin sonunda şagirdlərin 

nailiyyətlərini  

qiymətləndirmək. 

D) Şagirdlərin müvəffəqiyyəti barədə valideynləri  

məlumatlandırmaq. 

E) Şagirdlərin tədris vahidinin sonunda əldə  

etdikləri bilik və bacarıqların hansı səviyyədə  

olduğunu yoxlamaq. 

 

58. Müasir qiymətləndirməyə aid edilə bilməz: 

A) Şagirdlərin yarımillik qiymətlərinin  

çıxarılmasında formativ qiymətləndirmə əsas  

rol oynayır. 

B) Qiymətləndirmə tədris prosesinin bütün  

mərhələlərində tətbiq edilir.  

C) Qiymətləndirmə təhsil keyfiyyətinin  

yüksəldilməsinə zəmin yaradır.  

D) Məzmun standartlarının reallaşdırılma  

səviyyəsini ölçmək üçün qiymətləndirmə  

standartları müəyyənləşdirilir.  

E) Şagirdin nailiyyətləri qiymətləndirilir, inkişafı  

sistemli şəkildə izlənilir. 

 

59. Kiçik summativ qiymətləndirmə vasitələri 

kim  

tərəfindən hazırlanır? 

A) Məktəb direktoru B)Direktor müavini  

C) Fənn müəllimi D)Xüsusi komissiya 

E) Fənn üzrə metodist 

 

60. Böyük summativ qiymətləndirmə tədris ilinin  

hansı mərhələsındə aparılır? 

A) Şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini  

qiymətləndirmək məqsədi ilə təlimin istənilən  

mərhələsində  

B) Bəhs və ya bölmənin sonunda fənni tədris 

edən  

müəllim tərəfindən aparılır. 

C) Yarımillərin sonunda təhsil müəssisəsinin  

rəhbərliyi tərəfindən yaradılan müvafiq  

komissiyanın nəzarəti ilə fənni tədris edən 

müəllim  

tərəfindən aparılır. 

D) Dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq gündəlik  

E) Təlim prosesisinin əvvəlində  

 

 

B VARIANTI 

 

41. “Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda  

nə nəzərdə tutulur? 

A) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr  

formasında əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi. 

B) Təhsilalanın idraki, ünsiyyət və psixomotor  

fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf  

etdirməklə milli və bəşəri dəyərlərin  

formalaşdırlması. 

C) Еnsiklopedik biliyə malik insanın 

yetişdirilməsi. 

D) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən  

ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması. 

E) Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə  

sistemli şəkildə əlaqələndirilməsi. 

 

42. Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas 

xüsusiyyətidir: 

A) Fəndaxili və fənlərarası əlaqə məqsədyönlü  

və sistemli xarakter daşımır.  

B) Təklifyönümlüdür.  

C) Qiymətləndirmə standartları və mexanizmləri  

müəyyən edilmişdir.  

D)Müəllimyönümlüdür. 

E) Bilikyönümlüdür. 
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43. Verilənlərdən alt - standartın funksiyalarını  

seçin: 

1.Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması  

üçün etibarlı zəmin yaradır. 

2.Təhsil strategiyalarının düzgün seçilməsində  

mühüm rol oynayır. 

3.Təlimdə inteqrativliyi təmin edir. 

4.Bütün növ qiymətləndirmənin aparılmasını  

təmin edir. 

5.Təlimin məzmununun davamlı inkişafını  

təmin edir. 

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

Testin iki cavabi var (kitab: Abdulla 

Qəhramanov)  

 

44. Fənn kurikulumuna aid deyil: 

A) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri  

B) Ümumi təhsilin məzmunu 

C) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 

D) Məzmun xətləri  

E) Məzmun standartlarına verilən şərhlər 

 

45. Taksonomiyalar təlim prosesində hansı 

imkanları  

yaradır? 

1.Təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək. 

2. Dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı  

paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirmək. 

3. Qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə  

vasitələrini seçmək. 

4. Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq. 

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

 

46. Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin. 

A) Psixomotor  

B) Deklarativ  

C) İdraki  

D) Ünsiyyət  

E) Emosional-affektiv 

 

47. Müəllimin vəzifələrinə aid deyil: 

A) Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata  

keçirilməsində iştirak etmək. 

B) Şagirdlərin təlim nailiyyətlərini 

qiymətləndirmək. 

C) Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət 

etmək. 

D) Təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi  

formalaşdırmaq. 

E) Dərslik və dərs vəsaitləri hazırlamaq. 

(Təhsil Qanunu, Maddə:33) 

 

48. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid 

olmayanları  

göstərin: 

1. İnnovativ təlim və informasiya 

texnologiyalarını  

tətbiq edir. 

2. Yeni təlim üsulları yaradır. 

3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.  

4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ  

yanaşmaları tətbiq edir.  

5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı  

daha çox məlumat verməyə çalışır.  

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

 

49. Pedaqoji texnologiya:  

A) Öyrənilən elm sahəsində ideyalar məcmusu. 

B) Pedaqoji prosesə texnoloji proses kimi  

yanaşılması, son nəticəyə nailolma 

əməliyyatlarının  

ardıcıllığı. 

C) Tərbiyə məsələlərinə nəzəri yanaşmaların  

məcmusu. 

D) Bütün cavablar doğrudur.  

E) Düzgün cavab yoxdur. 

 

50. Perspektiv planlaşdırmaya aiddir: 

A) Hər bir dərsdə reallaşdırılacaq alt-standartlara  

uyğun təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək. 

B)Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını  

müəyyənləşdirmək. 

C) Dərsin icmalını hazırlamaq. 

D) Tapşırıqları dərsin təlim nəticələri ilə  

uyğunlaşdırmaq. 

E) İş vərəqləri hazırlamaq. 

 

51. Problem situasiyanın yaradılması zamanı  

buraxılan səhvi göstərin: 

A) Müəllim şagirdin qarşısına onun səviyyəsi 

üçün  

çox çətin problem qoyur. 

B) Problemin həlli müxtəlif fərziyyələr yaradır. 

C) Qoyulan problemdə ziddiyyəti həll etmək 

tələb  

olunur. 

D) Hər bir şagirdin bilik və təcrübəsindən istifadə  

etməklə problemin həlli yollarını tapmağa xidmət  

edir. 

E) Problem düşündürücüdür, müxtəlif fikirlər 

yaradır. 

 

52. Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin  

xüsusiyyəti deyil: 

A) Problemin həlli prosesində biliklərin müstəqil  



 

 

şəkildə əldə edilməsi və mənimsənilməsi. 

B) Hazır halda əldə edilən biliklərin  

möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsənilməsi. 

C) Yeni biliklərin tədqiqat prosesində dərk 

edilməsi. 

D) Dialoji təlimə üstünlük verilməsi. 

E) Təfəkkürə əsaslanması.  

 

53. Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş 

vərəqlərinə  

verilən tələblərə uyğun deyil: 

A) Şagirdlərin səviyyəsinə uyğun olmalıdır. 

B) Cəlbedici məzmunu və tərtibatı olmalıdır. 

C) Coxlu tapşırıqlar əks olunmalıdır. 

D) Dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır. 

E) Tapşırıqların çətinlik dərəcəsi eyni olmalıdır. 

 

54. Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir? 

A) Şagirdlərin nailiyyətlərinin nəticəsini 

müzakirə  

etməyə 

B) Şagirdlərin tədqiqat fəaliyyətinin əsas  

mərhələlərini dərk etməyə 

C) Yalnız müəllimin söylədiklərini yadda 

saxlamağa 

D) Əldə olunmuş biliklərin müzakirəsinə 

E) Tədqiqatın nəticələrini müzakirə etməyə 

 

55. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və  

məqsədəuyğun olmalıdır?  

1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir. 

2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri  

arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə  

həyata keçirməyə imkan yaradır. 

3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır. 

4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır. 

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

 

56. Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil: 

A) Fəaliyyətin stimullaşdırılması 

B) Psixoloji dəstək  

C) Məlumatla təminetmə  

D) Təşkilati dəstək  

E) Motivasiyanın düzgün qurulması 

 

57. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə  

aparılır? 

A) Bəhs və ya bölmənin, yarımilin və tədris ilinin  

sonunda şagirdin nailiyyət səviyyəsini  

qiymətləndirmək məqsədi ilə. 

B) Fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində  

şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini  

qiymətləndirmək məqsədi ilə. 

C) Buraxılış siniflərində təhsil səviyyələrinin 

sonunda 

yekun attestasiya aparmaq məqsədi ilə. 

D) Dərsin sonunda şagirdlərin bilik və bacarıq  

səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə. 

E) Şagirdlərin olimpiadaya hazırlıq səviyyəsini 

üzə  

çıxarmaq məqsədi ilə. 

 

58. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri: 

A) Yarımillik, illik, diaqnostik 

B) Diaqnostik, formativ, summativ 

C) Formativ, şifahi, praktik 

D) Diaqnostik, formativ, illik 

E) Yarımillik, illik, summativ 

 

59. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə  

aparılır?  

A) Dərs ilinin, bölmənin tədrisinin əvvəlində,  

həmçinin zəruri vəziyyət yarandıqda (şagird yeni  

məktəbə keçdikdə və s.). 

B) Hər ayın əvvəlində. 

C) Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda. 

D) Təhsil səviyyələrini başa vurarkən. 

E) Tədris ilinin sonunda. 

 

60. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ)  

xüsusiyyətlərini seçin: 

1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 

2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi  

tərəfindən hazırlanır. 

3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi  

tərəfindən müəyyən edilir. 

4. Yarımilin sonunda keçirilir. 

5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada  

nəzərdə tutulur. 

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

E) 2,3,4 

 

 

C VARIANTI 

 

41. “Tələbyönümlülük” deyəndə nə nəzərdə 

tutulur?  

A) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların  

mənafeyinə xidmət etməsi. 

B) Təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında  

əvvəlcədən müəyyən edilməsi. 

C) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac 

və  

tələbatlarının nəzərə alınması.  

D) Təhsilalanların səviyyəsinə qoyulan tələblər.  

E) Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə  
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əlaqələndirilməsi. 

 

42. Kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aid deyil: 

A) Fəndaxili və fənlərarası əlaqə əsas prinsip 

kimi  

qəbul olunub.  

B) Təklifyönümlüdür. 

C) Qiymətləndirmə standartları müəyyən edilib.  

D) Şagirdyönümlüdür.  

E) Tələbyönümlüdür. 

 

43. Məzmun xətti nədir? 

A) Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan təlim  

nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir. 

B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin 

reallaşmasını  

təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun  

zəruri hissəsidir. 

C) Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə  

qoyulmuş dövlət tələbidir.  

D) Dərslikdəki mövzuların bölmələr üzrə  

qruplaşdırılmasıdır. 

E)Təlim nəticələrinin reallaşdırılması üçün 

müəyyən olunmuş məzmunun zəruri 

hissəsidir. 

 

44. Təhsil standartı nədir? 

A) Təhsilalanların bilik və bacarıqları 

məcmusudur.  

B) Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin  

səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.  

?C) Təlim nailiyyətlərinin konkret bir 

səviyyəsidir. 

D) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinin 

ölçülməsi  

meyarı.  

E) Təlim prosesində istifadə olunan metod və  

üsulların məcmusudur. 

 

45. Müəllimin hüquqlarına aid deyil: 

A) Tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini  

sərbəst seçmək. 

B) İxtisasını artırmaq və təkmilləşdirmək.  

C) Təhsil prosesinin təşkilində və idarə 

olunmasında  

iştirak etmək. 

D) Pedaqoji şuraya rəhbərlik etmək. 

E) Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını 

tələb  

etmək. (Təhsil Qanunu. Maddə:33) 

 

 

46. Aşağıdakılardan biri təlimin təşkilinə verilən  

tələblərə daxil deyil: 

A) Dəstəkləyici mühitin yaradılması  

B) Fəaliyyətin stimullaşdırılması  

C) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması  

D) Summativ qiymətləndirilmənin aparılması 

E) İnkişafyönümlülük (Təhsil Qanunu) 

 

47. Pedaqoji diaqnostika: 

A) Təlimin mahiyyətinin dərk edilməsi 

vasitəsidir. 

B) Pedaqoji prosesdə inkişaf və ya korreksiya  

yollarını müəyyən etməyə imkan verən fəaliyyət  

növüdür.  

C) Konkret bir şagirdlə bağlı qərar qəbul 

edilməsidir. 

D) Pedaqoji prosesin fasiləsizliyidir. 

E) Pedaqoji prosesin idarə edilməsidir. 

 

48. Müəllimlərin innovativ fəaliyyətinin 

nəticəsinə aid  

olanları göstərin: 

1. Təhsilin keyfiyyəti yüksəlir.  

2. Təhsildən yayınma halları artır. 

3. Təhsil müəssisəsinin nüfuzu artır.  

4. Şagirdlərin kompetensiyası artır. 

5.Təhsil müəssisəsində psixoloji iqlim pisləşir. 

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

2,3,4 

 

49. İdrak taksonomiyasının mərhələləri əks 

olunmuş  

cərgəni müəyyən edin. 

A) Məqbul saymaq, bilmək, anlamaq, hazır 

olmaq,  

tətbiq etmək  

B) Hiss etmək, hazır olmaq, təqlid etmək,  

uyğunlaşmaq 

C) Yadda saxlamaq,anlamaq, tətbiq etmək, təhlil  

etmək, dəyərləndirmək, yaratmaq 

D) Bilmək, məqbul saymaq, dəyərləndirmək, 

təşkil  

etmək  

E) Bilmək, anlamaq, hiss etmək, tətbiq etmək,  

yaratmaq  

 

 

 

 

 

 

50. Cari planlaşdırmada müəllimin buraxdığı 

səhvlər  

hansılardır?  



 

 

1. Keçiləcək mövzunun müəyyənləşdirilməsinə  

üstünlük vermək. 

2. Məzmun standartını müəyyənləşdirmək. 

3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyənləşdirmək. 

4. Dərsin təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək. 

5. Dərslikdə verilmiş materialı mənimsətmək 

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

2,4 

 

51. Təlim strategiyalarına aid deyil: 

A) Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas 

tələblərin təsviri 

B) Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə 

tövsiyələr 

C) Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair 

nümunələr 

D) Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 

E) Təlimin təşkilinə verilən tələblər 

 

52. Aşağıdakılardan biri fasilitasiya qaydalarını 

pozur: 

A) Şagirdlərdə öyrənməyə stimul və motivasiya  

yaradılmasına xidmət edir. 

B) Şagirdlərdə öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və  

təşkil etmək bacarıqları formalaşdırır. 

C) Şagirdlərin əvəzinə fikirləri izah etməyə icazə 

verilmir. 

D) Şagirdlərin sərbəst şəkildə fikir bildirməsinə  

şərait yaradılmır. 

E) Müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığına 

əsaslanır. 

 

53. Fəal (interaktiv) təlimin əsas xüsusiyyətlərini 

göstərin: 

1. Təlimin “subyekt-subyekt” xarakteri daşıması. 

2. Müəllim əsas bilik mənbəyidir. 

3. Dərsin tədqiqat şəklində keçirilməsi. 

4. Tapşırıqların təfəkkürün inkişafına yönəlməsi. 

5. Hazır halda əldə edilən biliklərin  

möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsəmə. 

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

E) 1, 2, 5 

 

54. Biri qrup işi zamanı buraxılan səhvdir: 

A) Qrupların işini müəyyən etmək və ona nəzarət  

etmək. 

B) İşin yerinə yetirilməsi üçün dəqiq vaxt müəyyə 

C) Qiymətləndirmə meyarlarını şagirdlərin 

diqqətinə  çatdırmaq.  

D) Müəllim tərəfindən qruplarda vəzifələri 

bölmək,  

lideri təyin etmək. 

E) Qrup üzvlərinin suallarına cavab vermək. 

 

55. Hansı cərgədə sadalananların hamısı üsul 

deyil? 

A) Kiçık qrupda müzakirə, BİBÖ  

B) Şaxələndirmə, Venn diaqramı 

C) Əqli hücum, cütlərlə iş 

D) Akvarium, səhnələşdirmə 

E) Auksion, BİBÖ 

 

56. Hansı cərgədə müasir qiymətləndirməyə aid  

olmayan xüsusiyyət verilmişdir? 

A) Qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin  

yüksəldilməsinə yönəldilmişdir.  

B) Dərsin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq 

edilir.  

C) Qiymətləndirmə standartlarına əsaslanır.  

D) Şəxsiyyətin inkişafına yönəlmişdir.  

E) Keyfiyyət göstəricisini nəzərə alır. 

 

 

 

 

57. Summativ qiymətləndirmənin məqsədlərini 

seçin: 

1.Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək. 

2. Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək. 

3. Məktəbdə təlimin səviyyəsini  

müəyyənləşdirmək. 

4. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını  

gündəlik olaraq izləmək. 

5. Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahi 

dinin, yarımilin, tədris ilinin sonunda) şagirdlərin  

nailiyyətlərini qiymətləndirmək. 

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

1,4,5 

 

58. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə  

müəyyən olunur? 

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

 

59. Formativ qiymətləndirmənin məqsədi: 

A) Fənn üzrə şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq  

səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

B) Müəyyən olunmuş nəticələr əsasında  

şagirdlərin bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinin  

qiymətləndirilməsi 

C) Yarımilin və tədris ilinin sonunda şagirdlərin  

əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi 

D) Şagirdin təlim prosesində irəliləyişinin  

izlənilməsi 

E) Bölmə üzrə mövzuların tədrisinin sonunda  

şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin  

qiymətləndirilməsi 



 

 

 

60. Qiymətləndirmə üsulu hansıdır? 

A) Müşahidə vərəqi  

B) Özünüqiymətləndirmə vərəqi  

C) Şifahi sual-cavab  

D) Çalışmalar (Qiymətləndirmə vasitəsidir) 

Е) Meyar cədvəli 

 

 

A VARIANTI 

1. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin: 

A) Öz şəxsi izahını ver, problemi müəyyən et, 

fərziyyələr irəli sür. 

B)  Ən  mühüm  predmetləri  və  hadisələri 

müəyyən et, əhəmiyyətini sübut et. 

C) Mahiyyət və mənasını ifadə et. 

D) Ümumləşdir, əsas ideyanı seçib ayır. 

E) Dəyişiklik etməklə yarat, quraşdır. 

 

2.Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?  

A) Təlim prosesinin gedişinə və nəticələrinə təsir 

edən səbəblər  

B) Təlimin təşkilinin başlıca formaları  

C) Təlimin müasir növləri  

D) Təlim texnologiyalarının xarakteristikası  

E) Didaktik prinsiplərin sistemli təsnifatı 

 

3.Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına 

cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu 

dərsin hansı mərhələsinə aiddir? 

A)  informasiya müzakirəsi  

B) tədqiqatın aparılması  

C) nəticə  və ümumiləşdirmə  

D) informasiya mübadiləsi  

E) yaradıcı  tətbiqetmə 

 

4)Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını 

araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə 

bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf 

etdirməkdir.Bu hansı üsuldur? 

A)Auksion       B)Ziqzaq            C)Beyin həmləsi 

D)Klaster         E)Anlayışın çıxarılması 

 

5)Uyğunluğu müəyyən edin. 

1.Fəndaxili inteqrasiya 

2.Fənlərarası inteqrasiya 

3.Fənnüstü inteqrasiya 

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla 

təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun 

komponentlərinin sintezini ehtiva edir. 

b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə 

etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir 

c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın 

ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də 

hesab etmək olar 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

6. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət 

edir? 

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin 

səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,  

2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə 

3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına 

4.bilik və bacarıqların  təlim nəticələrinə 

istiqamətlənməsinə 

5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə   

6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, 

yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa. 

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

         D)2,3,4,6             E)2,3,4,5 

 

7)Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri 

müəyyən edin. 

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön 

plana keçir 

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini 

əhatə edir. 

3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım 

olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir 

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır. 

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər 

əsas götürülür. 

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır. 

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

 

8.Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.  

A) Standartın fəaliyyət komponenti mövzunu 

müəyyən etməyə imkan verir  

B) Deklarativ bilik məlumat xarakterli biliklərdir  

C) Kontekstual bilik hər hansı prosesdə əldə 

edilən yeni informasiyanın tətbiq edilməsi ilə əldə 

olunan biliklərdir  

D) Standartın fəaliyyət komponenti təlim 

strategiyalarını müəyyən etməyə imkan verir 



 

 

E)Təlim strategiyası məqsədə çatmaq üçün 

müəyyən olunmuş istiqamətdir 

 

9) Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  

müəyyən edin. 

A) səhvləri tapmaq, faktlari uydurmadan seçib 

ayırmaq  

B)proqnozlaşdırmaq, müqayisə et ,analoqunu tap 

C) nəticə çıxartmaq, əlaqə yaratmaq 

D)məsləhət vermək,doğru və yanlışı müqayisə 

etmək  

E) proqnoz vermək,simvol şəklində təsvir etmək 

 

10. Pedaqoji texnologiya:  

A) Öyrənilən elm sahəsində  ideyalar 

məcmusudur. 

B) Pedaqoji fəaliyyətin nəticəsidir. 

C)  Tərbiyə  məsələlərinə  nəzəri  yanaşmaların 

məcmusudur. 

D) Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə  daha səmərəli 

yolla nail olunmasını təmin edən metodlar və 

vasitələr sistemidir. 

E) Müəllimin qarşısına qoyulan tələblərdir. 

 

 

11.Summativ qiymətləndirmənin məqsədlərini 

seçin. 

1.Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək 

2.Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək 

3.Məktəbdə təlimin səviyyəsini 

müəyyənləşdirmək. 

4.Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını 

gündəlik olaraq izləmək 

5.Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris 

vahidinin,yarımilin,tədris ilinin sonunda)  

şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək 

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

12.Fənn kurikulumunda nə əks olunub? 

1.Qiymətləndirmə növləri və üsulları 

2.Mövzülar  

3.Məzmun (fənnin məqsədi ,məzmun xətti 

standartlar,alt-standartlar) 

4.Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 

5.Təlim strategiyaları 

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

 

13.”Dərsdən əvvəl iri ağ kağızlardan (vatman) 

mövzuya aid suallar yazılır.Müəllim qruplara 

müxtəlif sual yazılmış bir kağız verir.Qrup 

üzvləri sualı oxuyur və bir cavab 

yazır.Kağızlar saat əqrəbi istiqamətində 

müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür.” 

Söhbət hansı iş üsulundan gedir? 

A)Karusel      B)Ziqzaq     C)Klaster 

D)Akvarium   E)Auksion 

 

14.Aşağıdakılardan biri fasilitasiya 

qaydalarını pozur. 

A)Yeni  anlayışlar izahsız verilir 

B)Şagirdlərin cavabı şərh edilir,qiymətləndirilir 

C)Şagirdlərin əvəzinə fikirləri izah etməyə icazə 

verilmir 

D)Şagirdlərdə öyrənməyə motivasiya 

yaradılmasına xidmət edir 

E)Əsas olmadan qrupun işi rəğbətləndirilmir 

 

15.Bu üsul hadisələrin iştirakçısı olmaq və 

mövcud vəziyyətə başqalarının  gözü ilə 

baxmaq imkanı verir. 

A)ziqzaq         B)qərarlar ağacı  C)karusel 

D)rollu oyun    E)əqli hücum 

 

 

16. 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 mutə-madi 

olaraq. 

C) bölmə və hər mövzunun sonunda. 

   D) Şagird haqqında valideynə məlumat vermək   

məqsədilə ayda bir dəfə 

   E) bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda. 

 

 

 

 

17. "Hamı növbə ilə əşya və ya hadisə 

haqqında fikir söyləyir,sonuncu təklif verən 

şagird qalib sayılır".Qeyd olunan 

xüsusiyyətlər hansı təlim üsuluna aiddir? 

A)Rollu oyun    B)Kublaşdırma   C)İnsert 

D)Auksion        E)Akvarium 

8. . 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 imkanla-rını 

müəyyən edir 



 

 

19. Təhsil taksanomiyaları haqqındakı 

fikirlərdən biri səhvdir 

A)Taksanomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını 

və əlaqəliliyini təmin edir 

B)Taksanomiya qısa müddətdə böyük həcmli 

materialı öyrənmək imkanı verir. 

C)Taksanomiya təlimin keyfiyyətini yüksəldir 

D)Taksanomiya təlimin konqruentliyinə əminlik 

yaradır 

E)Taksanomiya zəncirvari quruluşa malikdir 

20. Təhsil sahəsində aparılan islahatların 

məqsədi nədən ibarətdir? 

A) dünya təhsil sisteminin uyğunluğunu təmin 

etmək  

B) şagird müəllim münasibətlərini yüksəltmək 

C) keyfiyyətin yüksəlməsinə nail olmaq 

D) təhsildə elmlik, millilik və bəşəriliyə nail 

olmaq 

E) təhsildə məzmun standartlarını 

təkmilləşdirmək. 

 

 

 

 

 

 

B VARIANTI 

1.   Fəal təlim zamanı müəllimə lazım olan 

bilik, bacarıq və keyfiyyətləri müəyyən edin:  

1. Müəllimin hər şagirdə xüsusi etibar və 

hörmətlə, fərdi yanaşması, 

2. Müəllim şagirdə obyekt kimi yanaşması 

3. Müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığı, 

onların qarşılıqlı hörmət və etibarı,  

4. Şagirdi passiv dinləyici vəziyyətinə gətirmə 

5. Şagirdlərin olduqları kimi qəbul edilməsi və 

onların müəllim tərəfindən daim dəstəklənməsi, 

6. Şagirdlərin qabiliyyətlərinə inam, 

7. Xeyirxahlıq, cavabların pis və ya yaxşı kimi 

qiymətləndirilməsindən imtina etmə, 

8. Şagirdlərdə öyrənmə motivasiyası və stimulun 

yaradılması, 

A) 2, 3, 5, 6, 7, 8    ++B) 1, 3, 5, 6, 7, 8      

C) 3, 4, 5, 6, 7, 8     D) 1, 3, 4, 5, 6, 7 

E) 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2.   Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın 

aparılması mərhələsinə aiddir? 

A) İnsan təfəkkurunu hərəkətə gətirən və 

şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir. 

B) Bu mərhələdə iştirakcılar 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.  

E) şagirdlər yuxarı siniflərə keçdikcə müstəqil iş 

üçün ayrılan dərs vaxtının faizi artırılmalıdır. 

 

3. “Məlumatları  istifadə etmək  və yeni  

şəraitdə metod və  konsepsiyaları istifadə  

etmək.” Söhbət  Blum taksonomiyasının hansı 

mrhələsindən gedir? 

A) Bilik          B) Sintez        C) Qiymətləndirmə       

++D) Tətbiq        E) Təhlil 

4.   “Müxtəlif həyat  şəraitində  baş verən 

hadisələrlə  tanış  olmaq, özünün və  digər 

insanların davranışına obyektiv  qiymət  

vermək, yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirmək.” 

Söhbət hansı  iş üsulundan gedir? 

++A) səhnələşdirmə     B) esse      C) söz 

assosiasiyası      D) rollu  oyun             E) 

akvarium 

 

5.   Hansılar metakompetensiyalara aiddir? 

1. Problemlərin həlli 

2. Ana dilində ünsiyyət 

3. Riskin qiymətləndirilməsi 

4. Qərarların qəbul edilməsi 



 

 

5. Yenilik və sahibkarlıq hissi 

6. Hisslərin konstruktiv idarə edilməsi 

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

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

E) 2, 3, 4, 5 

6.   Təhsil sahəsinin və təhsil fəaliyyətinin 

açıqlığının genişləndirilməsi-təhsil siyasətinin 

hansı prinsipinə aiddir?  

A) səmərəlilik  

B) keyfiyyətlilik  

++C) liberallaşma  

 D) elmilik  

 E) varislik 

 

7.    Hansı müəllimin hüquqlarına aid deyil? 

A) Tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini 

sərbəst seçmək 

B) İxtisasını artırmaq və təkmilləşdirmək 

C) Təhsil prosesinin təşkilində və idarə 

olunmasında iştirak etmək 

++D) Pedoqoji şuraya rəhbərlik etmək 

E) Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını 

tələb etmək 

8.  “Fənn  üzrə  məzmun xətlərini əlaqələn-

dirməklə, müvafiq  məzmun  standartları-nın  

müəyyən tədris  vahidlərində  ifadə  

olunmasını  təmin edir.” Bu  inteqrasiya   

səviyyəsinin  hansı  formasıdır 

A) Fənlərarsı  inteqrasiya      

++B) Üfiqi  inteqrasiya      

C) Şaquli  inteqrasiya    

D) Fənlərüstü    

E) Bacarıqların inteqrasiyası 

9.   Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan 

cəhətləri seçin: 

1 – şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən 

edir 

2 - şagirdi sosial həyata hazırlayır 

3 - şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-

radır. 

4 - təlimin düzgün qurulmasında müəllimə 

kömək edir 

5 - müəllim - şagird arasında mədəni dav-

ranışın əsasını qoyur. 

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

2 

10.    1 - Ənənəvi  və 2 - müasir qiymətləndir-

mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-

mişdir? 

A) 1 - təhsilin keyfiyyətinə yönəlmişdir,  

2 - şagirdin subyektiv qiymətləndirilməsinə 

yönəlmişdir 

B) 1 - tədris prosesinin bütün mərhələlərində 

tətbiq edilir, 2 - cari qiymətləndirmə formal 

xarakter daşıyır. 

C) 1 - Məzmun standartlarının mənimsənil-məsi 

səviyyəsini ölçmək üçün qiymətləndir-mə 

standartları müəyyənləşdirilmişdir,  

2- əsasən  bilik səviyyəsi qiymətləndirilir. 

D) 1- şagirdin bilik səviyyəsi qiymətləndirilir, 

2- şagird müəllimin təyin etdiyi meyarlarla 

qiymətləndirilir. 

++E) 1- tədris prosesinin yalnız müəyyən bir 

hissəsində tətbiq edilir, 2- şagirdin nailiyyəti-

nin inkişafı sistemli şəkildə izlənilir. 

11. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini  

və onların məntiqi ardıcıllığını göstər: 

1 - Beynəlxalq qiymətləndirmə 

2 - milli qiymətləndirmə 

3 - məktəbdaxili qiymətləndirmə 

a – Ümumi təhsil sistemində baş verən də-

yişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır 

b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların 

sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir 



 

 

c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə 

müqayisə etmək və perspektiv inkişaf 

istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq 

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

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

E) 1 - b; 2 - a; 3 – c 

 

12. Fənn kurikulumunda kollektivlə, 

qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin 

məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın: 

1 - kollektivlə iş 

2 - qrupla iş 

3 - cütlərlə iş 

4 - fərdlərlə iş 

a - şagirdlər hər hansı problem üzərində 

kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır 

b - hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi 

düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə 

cəlb edilirlər 

c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış 

və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə 

yiyələnirlər 

d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, 

məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır 

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

– a  

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

4 – d  

  E) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 – d 

 

13. 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 

 

 

 

14. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil? 

A)Cütlərlə             B)Fərdi              

C)Müzakirə           

D)Kollektiv          E)Qruplarla 

 

 

15. . Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı 

tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil? 

A) Şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən 

prosesdir. 

B) Biliklərin mənimsənilməsinin başlıca 

meyarıdır. 

C) Biliyi mohkəmləndirir, onun praktiki əhə-

miyyətini uşağa açıb göstərir.  

D)Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik 

dərslə məhdudlaşmaya da bilər,  

E) Bu mərhələdə şagirdlərə praktik tapşırıqlar 

verilir. 

 

16.“Hər hansı prosesin təkmilləşdirilməsini 

təmin edən mexanizmdir” fikri fəal dərsin hansı 

mərhələsinə aiddir? 

 

A) İnformasiya mübadiləsi 

B) Motivasiya 

C) Qiymətləndirmə 

D) İnformasiya müzakirəsi və           təşkili 

E) Yaradıcı tətbiqetmə 

 

17. Uyğunluğu müəyyən edin; 

1. Şəraitə görə təlim məqsədləri və 

strategiyalarında çevik dəyişikliklərin 

aparılması zamanı istifadə olunur. 

2. Qrupda diskusiyanın təşkili,fəallaşma və 

səmərəli yönəltmədir. 

3. Təlimdə inteqrativliyi təmin edir. 

a. Diiaqnostik qiymətləndirmə 

b. Fasilitasiya prosesi 

c. alt standart 

d. əsas standart 

      e. fasilitasiya məqsədi 

                        

A)           1-d,2-b.e,3-c 

B)           1-a,2-b,e,3-d 

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

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

E) 1-d,2-b,e,3-a 

 

 

 

 

 

18. Qiymətləndirmə üçün üsul,forma və 

vasitələr ,meyarlar seçərkən müəllim nəzərə 

almalıdır.... 

          (Hansı cavablar uyğun gəlir?) 

1. Standartı      



 

 

2.  Məzmunu    

3.  Mövzunu 

4. Dərsin məqsədini   

5. Şagirdin bilik,bacarıq və vərdişlərinin 

səviyyəsini 

6. Özünün keyfiyyət göstəricilərini 

 

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

       D)   2,3,5       E) 2,4,5 

 

19. Hansı iş formasında verilmiş problem  və 

onun həllinin nəticələri əks olunur? 

 

A) Cütlərlə iş 

B) Fərdi iş 

C) Kiçik qruplarla iş 

D) Böyük qruplarla iş 

E) Hamısında 

 

20. Uyğunsuzluğu müəyyən edin: 

A) Dərsdə alınmış bilik,bacarıq və vərdişlərin 

möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən 

sərbəst iş formasıdır.-   ev tapşırıqları 

B) Fəal təlim zamanı keçirilən və şagirdlərin 

tədqiqat işini təşkil edən vasitədir.-

fasilitasiya 

C) Fənn üzrə məzmun xətlərini 

əlaqələndirməklə müvafiq məzmun 

standartlarının müəyyən tədris vahidlərində 

ifadə olunmaını təmin  edir.- üfüqi 

inteqrasiya 

D) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin 

reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən 

olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir.-

ümumi təlim nəticələri 

E) Təhsil sahəsinin və təhsil fəaliyyətinin 

açıqlığının genişləndirilməsi prinsipidir.-

liberallaşma 

 

    1. Fəal dərsin mərhələlərinin düzgün 

ardıcıllığını müəyyən edin: 

1. Motivasiya  

2. Qiymətləndirmə 

3. Məlumat mübadiləsi  

4. Tədqiqatın aparılması  

5. Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması 

6. Məlumatın müzakirəsi  

7. Yaradıcı tətbiqetmə 

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

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

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

2. Düzgün motivasiya necə olmalidir?  

1. düşündürücü (2 və daha çox fərziyyələri  

yaradan) 

2. asanlıqla cavabı tapılan 

3. qısa (3-5 dəqiqə) 

4. məqsədyönlü 

5. həyatla əlaqəli 

6. konkret 

7. ziddiyati həll etmək tələbatı 

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

D) 2, 4, 7        E) 1, 4, 7 

3. Motivasiya üçün üsulları seçin: 

1. Maraqlı bir hadisənin nağıl edilməsi  

2. Mübahisə doğura biləcək fikir söyləmək  

3. Dəqiq, lakonik olmalıdır  

4. Hər hansı məsələ ilə əlaqədar söz vermək 

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

D) 1, 4  E) 2, 3, 4 

 

 

 

4. Motivasiyanın quruluş prinsipləri olan  

bəndi müəyyən edin . 

A) Əyanilik, şifahilik 

B) İnteqrativlik, problemlilik 

C) İnkişafyönümlülük, interaktivlilik 

++D) Problemlilik, məqsədyönlülük 

E) Ənənəvilik, müasirlilik 

5. Motivasiya neçə prinsip əsasında  qurulur? 

A)1    B) 6 ++C) 2  D) 4     E) 5 

6. Motivasiyanın 

prinsiplərini(xüsusiyyətlərini) seçin: 

1. Zorla insanları motivə etmək olmaz! 

2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma, 

3. Hər bir insan motivasiyaya malikdir. 

4. İnsanlar hər şeyə öz motivlərindən və 

maraqları çərçivəsindən yanaşırlar. 

5. Qeyri-adi məlumatlardan istifadə 

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

D) 2, 3, 4      E) 3, 4, 5 

7. Problem situasiyanın yaradılması zamanı 

buraxılan səhvi göstərin: 

A) Müəllim şagirdin qarşısına onun səviyyəsi 

üçün çox çətin problem qoyur. 

B) Problemin həlli müxtəlif fərziyyələr yaradır. 

C) Qoyulan problemdə ziddiyyəti həll etmək  

tələb olunur. 

D) Hər bir şagirdin bilik və təcrübəsindən istifadə 

etməklə problemin həlli yollarını tapma-ğa 



 

 

xidmət edir. 

E) Problem düşündürücüdür, müxtəlif fikirlər 

yaradır. 

8.Motivasiyanın məqsədəuyğun  

qurmağın 3 yolunu müəyyən edin: 

1. Problemin müxtəlif yollarla həll edilməsi  

2. Sual verməyə həvəsləndirmə  

3. Qısaca ifadə edilən ideyaları  gostərməklə  

4. Rəmzi (simvolik) materialların şərhi 

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

3, 4 

9. Hər hansı bir fəaliyyətin mexanizmini  

işə  salan sövqedici qüvvədir. Dərsin vacib 

komponentidir. Söhbət nədən gedir? 

A) Tədqiqat sualı 

B) Müzakirə 

C) Metod 

D) Fəaliyyət xətti 

E) Motivasiya 

 10. Biri motivasiyanın dəyərləndirilməsi  

üçün meyar kimi götürülə bilməz.  

A) uşaqlar tərəfindən çətinliklə dərk edilməsi  

B) motivasiyanın məqsədəuyğunluğu  

C) motivasiyanın yığcamlığı - qısa vaxt  

ərzində həyata keçirilməsi  

D) onun hazırlanmasına müəllimin  nə qədər  

vaxt və  qüvvə sərf etməməsi  

E ) motivasiyanın maraqlı və düşündürücü  

olması  

11. Hansı tədqiqatın aparılması  mərhələsinə 

aiddir? 

A) Dərsin əvvəlində şagirdlərin qarşısına  

problem (ziddiyəti həll etməyə tələb edən  

fikir, sual) qoyulmalıdır. 

B) Bunun üçün müəllim birinci növbədə dərsin 

məqsədləri araşdırılmalıdır.  

C) Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedi-şində 

əldə etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın 

mübadiləsini aparırlar. 

++D) Bu zaman yeni faktların öyrənilməsi və bu 

suallara cavabların tapılması gedişində düşünmək 

və yeni bilikləri kəşf etmək üçün münasib şərait 

yaranır. 

E) Şagirdləri passiv dinləyici vəziyyətinə gə-

tirmək və elədə saxlamaq.  

12. Tədqiqatın aparılması zamanı müəllim  

hansı bilik, bacarıq, vərdişlərə malik olmasa 

da olar? 

A) Tədqiqatın aparılması üçün metod seçiminə 

B) İşin qrup şəklində və digər formada 

aparılmasına 

C) Tədqiqatın aparılması üçün tapşırıqlar 

seçiminə 

++D) Seçilmiş tapşırıqların çoxhəlli olmasına 

E) İş vərəqləri hazırlanmasına 

13.  Nə  üçün  motivasiya  düşündürücü  və 

məqsədəuyğun olmalıdır?  

A) Tədqiqat prosesini çətinləşdirir. 

B)  Dərsin  bütün  mərhələlərini  tam  şəkildə 

həyata keçirməyə imkan yaradır. 

C)  Dərsin  vaxtında  başa  çatmasına  kömək 

edir. 

++D) Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır. 

E)  Tapşırıqları  düzgün  yerinə  yetirməyə  

kömək edir. 

14. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin  

mərhələləridir? 

1. Motivasiya, problemin qoyuluşu 

2. Tədqiqatın aparılması 

3. Məlumat mubadiləsi 

4. Ev tapşırığının yoxlanılması 

5. Məlumatların müzakirəsi  

6. Nəticələrin cıxarılması 

7. Yeni movzunun 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 

E) 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

 

. 

15. Problemi necə yaratmaq olar və 

yarandıqdan sonra hansı proses baş verir? 

++A) Problemi yaratmaq üçün ziddiyyət və 

ziddiyyəti həll etmək üçün məlumat qıtlığı 

olmalıdır. Bu zaman şagirddə təfəkkür oyanır, 

idrak fəallığı yaranır. 

B)  Müəllim  diskussiyanı  lazımi  məcraya 

yönəltməyə  çalışmır.  Nəticədə  vaxt  itkisinə yol 

verilir. 

C)  Uşaqların  irəli  sürdükləri  ideyalar  müzakirə  

zamanı  müəllim  tərəfindən  fərqləndirilmir və 

heç bir şəkildə qeyd edilmir. 

D)  Problemi yaratmaq üçün  müəllimin  

məlumatı lazımdır. Bu zaman şagirddə  həvəs  

oyanır. 

E) Müəllim problem əsasında əldə edilmiş 

faktların müzakirəsin təşkil edir. Şagird öyrə-nir. 

16. Yeni biliklərin kəşfinə aparan, bələdçi  

rolunu oynayan amil hansıdır?  

A) Motivasiya  ++B) Tədqiqt sualı  



 

 

C) Fərziyyələr  D) Ev tapşırığı  

E) Meyarlar  

17. Tədqiqat sualının rolu hansıdır? 

1. Tədqiqat sualı dəqiq, lakonik, dərsin  

məqsədinə uyğun olmalıdır. 

2. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratmaq 

3. Tədqiqat sualı şağırdləri tədqiqata sövq  

etməli, onlarda idrak fəallığı yaratmalıdır. 

4. Əyanı təlim vasitələrdən istifadə 

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

D) 3, 4  E) 1,4 

18. Motivasiya yaratmaq üçün səmərəli yollar 

hansılardır? 

1. Maraqlı bir hadisənin nağıl edilməsi, 

2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma, 

3. Bu və ya digər məsələyə münasibətdə 

şagirdlərin mövqeyinin öyrənilməsi, 

4. Sizin təklifinizin şagirdlərə mütləq lazımlı 

olduğunu ehtimal etmək, 

5. Şagirdləri passiv dinləyici vəziyyətinə 

gətirmək və ele də saxlamaq, 

6. Şagirdlərin verdikləri sualın dəyərsizlik  

səviyyəsində anlaşılmasına şərait yaratmaq  

7. Sualların verilməsi, 

8. Hər hansı məsələ ilə əlaqədar söz vermək, 

9. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratmaq. 

A) 1, 2, 3, 4, 6, 7 B) 3, 4, 6, 8, 9  

++C) 1, 3, 7, 8, 9 D) 2, 4, 5, 6, 8,  

E) 1, 3, 5, 7, 9 

19. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və 

məqsədəuyğun olmalıdır?  

1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir. 

2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələ-ləri 

arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam  

şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır. 

3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır. 

4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır. 

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

D) 3, 4 E) 2, 4 

20.  Naməlum  olan  məsələləri  müəyyənləş-

dirən  suallar,  Açıq  suallar,  Açar  sözlərin 

köməkliyi ilə  mövzuya aid verilən suallar. 

Bunlar  motivasiyanın  məqsədəuyğun 

qurmağın hansı yoludur? 

A) Rəmzi  

++B) Sual verməyə həvəsləndirmə  

C) Məqsədyönlü  

D) Problemin müxtəlif yollarla həlli  

E) İdraki  

21. Problem situasiyasının əsas xüsusiyyətləri 

hansılardır? 

1. problemə müxtəlif istiqamətdə yanaşma-ğa 

imkan vermir 

2. problemi həll etmə variantlarının olmasi 

3. sirf hafizəyə xidmət edir 

4. alternativ duşunmə imkanı yaradır 

5. biliklərin səmərəli mənimsənilməsinə şə-rait 

yaratmır 

6. problemlərin həlli prosesində idrak fəallığını 

formalaşdırır 

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

 D) 3, 4, 5  E) 1, 4, 6 

22. Aşağıdakılardan hansı biri motivasiya 

mərhələsinə aid deyil? 

A) Fəal dərsin birinci mərhələsidir. 

++B) İştirakçılar əldə etdikləri biliklərin 

informasiya mubadiləsini aparırlar. 

C) İnsan təfəkkurunu hərəkətə gətirən və 

şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən  

prosesdir. 

D) Hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən  

vasitədir.  

E) Psixoloji amil kimi hər hansı fəaliyyətin 

mexanizmini işə salan qüvvədir. 

 

 

 

23. 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, 4D) 1, 4, 5  

 E) 1, 2, 5.  

24.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) qapalı və konkret olmalıdır 

E) açıq və çətin olmalıdır 

25 .Motivasiya zamanı buraxılan səhvlərə 

aiddir: 

1.Müəllim motivasiyanı elə təşkil edir 

ki,şagirdlərdə idrak fəallığı oyanır,yeni dərsin 

məzmunu şagirdlər tərəfindən müəyyən olunur. 

2. Müəllim motivasiya qismində bir həll variantı 

olan çalışmadan istifadə edir. 

3.Açıq suallardan istifadə edir 

4. Müəllim motivasiya qismində real problem 

əvəzinə həvəsləndirici informasiyadan (maraqlı, 



 

 

cəlbedici) və ya onun təqdimatı üsullarından 

(oyun, rəngbərəng şəkil) istifadə edir. 

A)1,2,4 B)2,3,4 ++C)2,4 D)1,4 E)3,4 

26. Hansı  cavab  fəal  təlimin  motivasiya 

mərhələsinin  hissələrinin  düzgün  

ardıcıllığını 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.  

27.“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 

28. Motivasiya neçə mərhələdən ibarətdir? 

A) 1  B) 2  C) 3 ++D) 4  E)5 

 

29.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 

E) Əsas standartı 

30.Müəllim motivasiyanı düz qurubsa, 

dərsin neçə %-i yerinə yetirilmiş sayıla bilər? 

A) 20 % ++B) 50 %C) 80 %D)70%-iE) 100% 

1. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin: 

A) Öz şəxsi izahını ver, problemi müəyyən et, 

fərziyyələr irəli sür. 

B)  Ən  mühüm  predmetləri  və  hadisələri 

müəyyən et, əhəmiyyətini sübut et. 

C) Mahiyyət və mənasını ifadə et. 

D) Ümumləşdir, əsas ideyanı seçib ayır. 

E) Dəyişiklik etməklə yarat, quraşdır. 

2.Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?  

A) Təlim prosesinin gedişinə və nəticələrinə təsir 

edən səbəblər  

B) Təlimin təşkilinin başlıca formaları  

C) Təlimin müasir növləri  

D) Təlim texnologiyalarının xarakteristikası  

E) Didaktik prinsiplərin sistemli təsnifatı 

3.Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına 

cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu 

dərsin hansı mərhələsinə aiddir? 

A)  informasiya müzakirəsi  

B) tədqiqatın aparılması  

C) nəticə  və ümumiləşdirmə  

D) informasiya mübadiləsi  

E) yaradıcı  tətbiqetmə 

4)Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını 

araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə 

bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf 

etdirməkdir.Bu hansı üsuldur? 

A)Auksion B)Ziqzaq C)Beyin həmləsi D)Klaster 

E)Anlayışın çıxarılması 

5)Uyğunluğu müəyyən edin. 

1.Fəndaxili inteqrasiya 

2.Fənlərarası inteqrasiya 

3.Fənnüstü inteqrasiya 

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla 

təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun 

komponentlərinin sintezini ehtiva edir. 

b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə 

etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir 

c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın 

ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də 

hesab etmək olar 

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

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

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

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

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

6. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət 

edir? 

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin 

səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,  

2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə 

3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına 

4.bilik və bacarıqların  təlim nəticələrinə 

istiqamətlənməsinə 

5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə   



 

 

6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, 

yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa. 

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

         D)2,3,4,6             E)2,3,4,5 

7)Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri 

müəyyən edin. 

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön 

plana keçir 

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini 

əhatə edir. 

3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım 

olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir 

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır. 

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər 

əsas götürülür. 

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır. 

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

8.Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.  

A) Standartın fəaliyyət komponenti mövzunu 

müəyyən etməyə imkan verir  

B) Deklarativ bilik məlumat xarakterli biliklərdir  

C) Kontekstual bilik hər hansı prosesdə əldə 

edilən yeni informasiyanın tətbiq edilməsi ilə əldə 

olunan biliklərdir  

D) Standartın fəaliyyət komponenti təlim 

strategiyalarını müəyyən etməyə imkan verir 

E)Təlim strategiyası məqsədə çatmaq üçün 

müəyyən olunmuş istiqamətdir 

9) Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  

müəyyən edin. 

A) səhvləri tapmaq, faktlari uydurmadan seçib 

ayırmaq  

B)proqnozlaşdırmaq, müqayisə et ,analoqunu tap 

C) nəticə çıxartmaq, əlaqə yaratmaq 

D)məsləhət vermək,doğru və yanlışı müqayisə 

etmək  

E) proqnoz vermək,simvol şəklində təsvir etmək 

10. Pedaqoji texnologiya:  

A) Öyrənilən elm sahəsində  ideyalar 

məcmusudur. 

B) Pedaqoji fəaliyyətin nəticəsidir. 

C)  Tərbiyə  məsələlərinə  nəzəri  yanaşmaların 

məcmusudur. 

D) Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə  daha səmərəli 

yolla nail olunmasını təmin edən metodlar və 

vasitələr sistemidir. 

E) Müəllimin qarşısına qoyulan tələblərdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


