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Seminar x 

Mətn təhlili x 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aktivlik, dаvamiyyət   5+5=10 

Tədqiqat işləri   3x10=30 

   

   

   

Aralıq imtahanı                  25 

Final imtahanı  35 

Yekun  100% 

Kursun Təsviri "Ədəbiyyatın tədrisi metodikası” fənninin tədrisinin əsas məqsədi ali məktəblərin 

ədəbiyyat müəllimi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrə ədəbiyyat fəninin  tədrisinin elmi-

metodik baxımdan düşünülmüş təşkli yollarını mənimsətməyə nail olmaqdan ibarətdir.   

Kursun Məqsədləri  1. Ədəbiyyat fənn proqramında şagirdlərdən gözlənilən təlim nəticələrini təhlil 

edir, tədrisi zəruri olan bacarıq və vərdişləri  müəyyən edir; 

2. Oxu strategiyalarından istifadə etməklə oxunun təşkili yollarını bilir və tədrisin 

təşkilində onlardan istifadə yollarını bilir, oxu strategilalarını təcrübəsində 

tətbiq edir;  

3. Bədii nümunələrdə  məna və funksiyalarına görə mətnlərin növlərini təyin edir, 

təsviri, nəqli, mühakimə və tədqiqat  xarakterli mətnləri səciyyəvi 

xüsusiyyətlərinə görə  fərqləndirir, quruluşunu müəyyən edir, Fənnin tədrisi 

zamanı qeyd edilən bacarıqların formalaşdırılması mexanizmlərini bildiyini 

nümayiş etdidir; 



4. Təsvir-tərənnüm  xarakterli bədii nümunələrin ideya və məzmununun, fikrin 

obrazlı ifadəsi yollarını, mətnin hissələrini təyin etməklə əsərin quruluşunu 

müəyyənləşdirməyin üsul və yollarını bilir,  tədrisin təşkilində qeyd edilən 

bacarıqların formalaşdırılması mexanizmlərini bilir və təcrübədə tətbiq edir;  

5. Təsiri xarakterli mətnin funksional məna xüsusiyyəlrini nəzərə almaqla 

yazından əvvəl, yazı zamanı və yazıdan sonra prosesurlarını riayət etməklə 

təsviri esse yazır; Təhsilalanlarda təsviri esse yazı bacarıqlarının 

formalaşdırılması yollarını bilir və təcrübədə tətbiq edir.  

6. Nəqletmə xarakterli bədii nümunələrin ideyasını, obrazların baçlıca 

xüsusiyyətlərini müəyyən edir, obrazları qarşılıqlı müqayisə edir və əsərdə 

hadisələr ardıcıllığını və əsərin elementlərini müəyyən etməklə bədii 

nümunənin quruluşunu müəyyənləşdirir və nəqletməni təşkil edir və nəticə 

çıxarır; 

7. Nəqli xarakterli mətnin funksional məna xüsusiyyəlrini nəzərə almaqla 

yazından əvvəl, yazı zamanı və yazıdan sonra prosesurlarını riayət etməklə 

nəqli esse yazır. Təhsilalanlarda nəqli esse yazı bacarıqlarının 

formalaşdırılması yollarını bilir və təcrübədə tətbiq edir; 

8.  Həm təsviri, həm də nəqli xarakterli mətnlərdən ibarət bədii nümunələrdə 

məkan, insan, əşya, təbiət hadisələrinin təsvirlərini və nəqletməni 

müəyyənləşdirir, fərqləndirir, bədii nümunələrdə müxtəlif xarakterli  

mətnlərin sintezinin əhəmiyyətini izah edir.   

 

Təlim nəticələri Strategiya ilə oxu, bədii nümunələrdə mətnlərin məna və funksiyalarına görə növlərini 

müəyyənləşdirmə, mətn növlərindən asılı olaraq fərqli üsullarla əsərlərin  ideyasının 

müəyyənetmə, obrazları müqayisəli təhliletmə, fikri obrazlı ifadəetmə, bədii nüunənin 

məna növlərinə görə  quruluşunu müəyyənləşdirmə,  tədqiqat aparma,  mühakiməetmə, 

nəticə çıxarma, problem həlletmə, səmərəli ünsiyyət qurma, təqdimatetmə, qrup 

şəklində işləmə, qrupu və özünüqiymətləndirmə, İKT-dən istifadə ilə təlimi təşkiletmə. 

Qaydalar (Tədris siyasəti 

və davranış) 
Təlim strategiyası: Dərsdə strategiya ilə oxu, oxu üsulları, esse  və inşa yazının təşkili 

metodologiyası, layihəyə əsaslanan təlim (LƏT), problemə əsalslanan təlim (PƏT), 

ədəbiyyatın tədrisində İKT-dən istifadə texnologiyalarından istifadə ediləcək. 

Bəzi vacib qaydalar 

İcazəsiz olaraq 25%-dən  çox dərs  buraxan tələbəyə  dərsə dəvamiyyətə  görə bal 

verilmir  və o imtahana buraxılmır. 

İmtahanlarda (həm aralıq, həm final) köçürən, köçürməyə cəhd edən və hərəkətləri ilə 

imtahanın normal gedişatını pozan tələbə dərhal imtahandan çıxarılır və işi 0 (sıfır) balla 

qiymətləndirilir. 

 

İmtahan haqqında  

 

İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş 

planında göсtərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək 

lazımdır. 

 

Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində suallar test və ya klassik ola bilər. 

 

İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi internet mənbələrindən təmin ediləcəkdir. 

 

Tematik Plan 

Həftə / Tarix  MÖVZULAR 



  Ədəbiyyatın tədrisi metodikası fənninə giriş 

1 

 

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası nəyi öyrədir? 

Ədəbiyyat fənn proqramında şagirdlərdən gözlənilən təlim nəticələrində tədrisi zəruri olan bilik, 

bacarıq və vərdişlərin tələbələr tərəfindən müəyyən edilməsi; Aşkar edilmiş bilik, bacarıq və 

vərdişlərin tədrisinin təşkili yollarına dair gələcək müəllimlərin hipotizalarının alınması. 

I MODUL: Oxu startegiyaları və mətnin funksional məna nöövləri nəzərə 

 alınmaqla oxunun düşünülmüş təşkili yolları 

2-3 Biz oxu haqqında nə bilirik? Oxu strategiyalarından istifadənin səkkiz prinsipi; oxunun təşkilinin 

forma və üsulları. 

 Dərsə hazırlıq:  Hansı oxucu qrupuna aid olduğunuzu müəyyən edin.(Özünüqiymətləndirmə imkanı 

verən test yerinə yetirilir) 

Tədqiqat sualı:  Şagirdlərin oxu bacarığını necə yüksəltmək olar? Hansı proseslər baş verməlidir 

ki, oxunmuş mətn dərk edilsin, əxz edilsin, oxucuya fayda versin? 

4-5 

 

Məna və funksiyalarına görə mətnlərin növləri: təsviri, nəqli, mühakimə və təlimat xarakterli 

mətnlər. Mətnlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin əsərin  quruluşuna, oxunun məqsədinə və təşkilinə  

təsiri. 

Dərsə hazırlıq:   Məna və funksiyasına görə fərqli mətn növlərinə dair oxu materiallarının oxu 

məqsədləri və strukturuna dair fərziyyələrin müəyyən edilməsi. 

Tədqiqat sualı: Mətnin növ və quruluşunun müəyyən edilməsi oxunun təşkil edilməsinə  və 

dərketmənin təmin edilməsinə necə təsir göstərir? 

II MODUL. Bədii nümunələrdə mətnin məna növlərinə görə xüsusiyyətləri   

nəzərə alınmaqla əsər üzrə işin təşkili yolları 

2.1. Təsvir -tərənnüm xarakterli bədii nümunələrin tədrisi metodikası 

6-7-8 

 

Təsvir-tərənnüm  xarakterli (məkan, əşya, insan, təbiət hadisəsi) bədii nümunələr üzrə iş: 

▪ Əsərin ideya və məzmunu müəyyən edilməsinin mexanizmləri və onların  tədrisi 

metodları; 

▪ Fikrin obrazlı ifadəsi yolları və onların tədrisi metodları;  

▪ Mətnin hissələrini təyin etməklə əsərin quruluşunu müəyyənləşdirməyin üsul və yolları.   

Dərsə hazırlıq:  Verilmiş təsviri xarakterli bədii nümunənin (həcmcə kiçik) ideya-məzmunu, təsvir 

vasitələrini və quruluşunu müəyyən edək (heç bir təlimat vermədən).(Qruplarda iş; Tələbələrin 

ilkin bilik, bacarıq və yanaşmaların müəyyən edilməsi) 

Tədqiqat sualı: Müxtəlif qruplar müxtəlif qənaətlərə gəlib. Müəllifin nəzərdə tutuduğu ideyaya, 

oxucusuna çatdırmaq istədiyi ismarıca hansı qrupun gəldiyi nəticələr daha yaxındır? Biz bu 

tapşırığı yerinə yetirərkən bəlkə intuisiyamıza əsaslandıq? Yoxsa, bu fəaliyyətləri yerinə yetirməyin 

bir üsulu, yolu, mexanizmi var? 

9 

 

Layihə: Təsiri xarakterli mətnin funksional məna xüsusiyyəlrini nəzərə almaqla yazından əvvəl, 

yazı zamanı və yazıdan sonra prosesurlarını riayət etməklə təsviri esse yazının tədrisi metodları. 

Dərsə hazırlıq: Təsviri esse yazı işinin üç mərhələdə (yazıdan əvvəl, yazı zamanı, yazıdan sonra) 

həyata keçirilməsi mexanizmləri ilə  verilmiş təlimatla tələbələr cütlərdə tanış olurlar.   

  

Tədqiqat sualı: Əldə edilən təcrübəni və esse yazı metodologiyasını tətbiq etməklə məkan, əşya, 

insan və ya hadisənin təsvirinə aid esse necə  yazılır (seçim etməkdə cütlər sərbəstdirlər).  

2.2. Nəqletmə xarakterli bədii nümunələrin tədrisi metodikası 



10-11-12 Nəqletmə xarakterli bədii nümunələr üzrə iş:  

▪ Əsərin ideya və məzmununun müəyyən edilməsinin mexanizmləri və onların tədrisi 

metodları; 

▪ Obrazların baçlıca xüsusiyyətlərini müəyyən edilməsinin, obrazları qarşılıqlı müqayisə 

edilməsinin mexanizmləri və onların tədrisi metodları; 

▪ Əsərdə hadisələr ardıcıllığının müəyyən edilməsi yolları və onun tədrisi metodları; 

▪ Əsərin elementlərini müəyyən etməklə bədii nümunənin quruluşunun müəyyənləşdirilməsi 

və nəqletməni təşkili yolları və onların tədrisi metodları.  

Dərsə hazırlıq:Verilmiş nəqli xarakterli bədii nümunənin (həcmcə kiçik) ideya-məzmunu,  obrazlar 

səciyyələndirən cəhətlərin müəyyənləşdirilməsi və qarşlılqlı müqayisəsi, hadisələr ardıcıllığının 

müəyyən edilməsi, əsərin elementlərinin və quruluşunu müəyyənləşdirilməsi və nəqletmənin təşkil 

edilməsi (heç bir təlimat vermədən) məqsədi ilə araşdırmaların aparılması.(Cütlərdə iş; 

Tələbələrin ilkin bilik, bacarıq və yanaşmaların müəyyən edilməsi) 

Tədqiqat sualı:Müxtəlif qruplar müxtəlif qənaətlərə gəlib. Müəllifin nəzərdə tutuduğu ideyaya, 

oxucusuna çatdırmaq istədiyi ismarıca hansı cütün gəldiyi nəticələr daha yaxındır? Biz bu tapşırığı 

yerinə yetirərkən bəlkə intuisiyamıza əsaslandıq? Yoxsa, bu fəaliyyətləri yerinə yetirməyin bir 

üsulu, yolu, mexanizmi var?  

13 Layihə: Nəqli xarakterli mətnin funksional məna xüsusiyyəlrini nəzərə almaqla yazından əvvəl, 

yazı zamanı və yazıdan sonra prosesurlarını riayət etməklə nəqli esse yazının tədrisi metodları. 

Dərsə hazırlıq: Nəqli esse yazı işinin üç mərhələdə (yazıdan əvvəl, yazı zamanı, yazıdan sonra) 

həyata keçirilməsi mexanizmləri ilə  verilmiş təlimatla tələbələr cütlərdə tanış olurlar.    

Tədqiqat sualı: Əldə edilən təcrübəni və esse yazı metodologiyasını tətbiq etməklə hadisələr 

ardıcıllığına əsaslanan nəqli esse yazmaq.   

14 Həm təsviri, həm də nəqli xarakterli mətnlərdən ibarət bədii nümunələr üzrə iş: 

▪ məkan, insan, əşya, təbiət hadisələrinin təsvirlərini müəyyən edilməsi yolları; 

▪ hadisələr ardıcıllıığının müəyyən edilməsi yollaı; 

▪ bədii nümunələrdə müxtəlif xarakterli  mətnlərin sintezinin əhəmiyyəti və əsərlərin 

təhlilinin sistemli təşkilində  mətnin məna  xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması  

texnologiyaları  

Dərsə hazırlıq: Verilmiş kiçikhəcmli bədii nümunəlri mətnlərin xüusisyyətlərinə görə təhlil edir, 

bədii nümunədə təsvirləri (məkan, əşya, insan, təbiət hadisəsi) və ardıcıllıqla verilmiş hadisələri 

müəyyən edir.   

Tədqiqat sualı:Mətnlərin funksional məna xüsusiyyətlərinə görə ayrı-ayrı növlərindən istifadə 

əsərin bədii gücünün yüksəldilməsinə necə  təsir etmikirlər əsaslandırılır.  

15 Layihə: İnşa yazının tədrisi metodları 

Dərsə hazırlıq: İnşa yazının təşkili texnologiyaları ilə qruplarda tanış olur, müzakirə edir, verilmiş 

nümunəni təqdim edilən prosedurlarla qarşılaşdırır və üstünlük və boşluqları aşkar edirlər.  

Tədqiqat sualı: Prosedur biliklərdən faydalanmaqla inşanın yazılması. 

 Final 

 


