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1. Azərbaycanın ərazisi haqqında ?  
Cavab: Azərbaycan Respublikasının ərazisi 86.6 min km2, əhalisi 10 milyondur.  
Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqazın şərq hissəsində, Xəzər dənizinin qərb 
sahilində yerləşir. Sərhədlərinin ümumi uzunluğu 3472 kilometrdir. Bunun 825 kilometri 
su sərhəddidir.  
Cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 390 km, şimali-
qərbdən Gürcüstan ilə 480 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir. 
  
 
2. Azərbaycanın daxil olduğu ilk Avropa təşkilatı hansıdır ?  
Cavab: Azərbaycanın 1992-ci ildən üzv olduğu Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 
Təşkilatı Avropa qitəsinin bütün ölkələrini əhatə edən yeganə təşkilatdır. Azərbaycan 
Respublikası təşkilatın əsas sənədləri olan ATƏM-in Helsinki Yekun Aktına 1992-ci, 
Paris Xartiyasına 1993-cü və Avropa Təhlükəsizliyi Xartiyasına 1999-cu ildə 
qoşulmuşdur. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsindəki roluna görə, 
ATƏT çərçivəsində əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində xüsusi 
yer tutur. Azərbaycan ATƏT-lə həmçinin demokratikləşdirmə sahəsində də əməkdaşlıq 
edir və bu sahəyə seçkilərin müşahidəsi, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan 
Hüquqları Bürosunun xəttilə həyata keçirilən layihələr və s. daxildir. 
 
 
3. İşğal olunmuş Rayonlarımız ? 
Cavab: 
    Xankəndi    1991-ci il 26 dekabr 
    Xocalı          1992-cü il 26 fevral  
    Şuşa            1992-ci il 8 may    
    Laçın           1992-ci il 18 may 
    Xocavənd   1992-cü il 2 oktyabr  
    Kəlbəcər     1993-cü il 2 aprel  
    Ağdərə        1993-cü il 7 iyul 
    Ağdam        1993-cü il 23 iyul 
    Cəbrayıl      1993-cü il 23 avqust 
    Füzuli          1993-cü il 23 avqust 
    Qubadlı       1993-cü il 31 avqust 
    Zəngilan     1993-cü il 29 oktyabr 
 
4. Xocalı soyqırımında neçə nəfər Azərbaycanlı həlak olmuşdur ?  
Cavab:  Xocalı soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı 
olmaqla, 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki 
valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. Düşmən gülləsindən 76-sı uşaq 
olmaqla, 487 nəfər yaralanıb. 1275 nəfər əsir götürülüb. Əsir götürülənlərdən 150 
nəfərinin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günədək məlum deyil. 
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5. Hansı iki rayonumuzu eyni gündə itirmişik ?  
Cavab:    Füzuli və Cəbrayıl  23 avqust 1993-cü il 
 
6. Azərbaycan hansı Beynəlxalq Təşkilatlara üzvdür ?  
Cavab:   Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlət kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatlara, 
o cümlədən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi və çoxlu 
sayda digər təşkilatlara üzv olmuşdur. Azərbaycan həmçinin NATO və Avropa Birliyi 
kimi qurumlarla əməkdaşlığı, eləcə də anti-terror koalisiyası tərkibində fəaliyyəti 
durmadan inkişaf etdirir. Azərbaycan Respublikası həm də GUAM regional qrupunun 
təsisçilərindən biridir. Bu təşkilatlarda və regional təşəbbüslərdə iştirakı ilə Azərbaycan 
Respublikası öz milli maraqlarını gerçəkləşdirir. 
 
     Azərbaycan - BMT. Azərbaycan Respublikası öz xarici siyasətində 1992-ci ildən 
üzv olduğu BMTyə müstəsna əhəmiyyətli universal beynəlxalq təşkilat kimi yanaşır. Bu 
mənada, BMT TŞ-nın ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinə dair qətnamələrini, BMT-
nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının xəttilə Azərbaycan qaçqınları və məcburi 
köçkünlərinin ağır şəraitinin qismən yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş yardımlarını xüsusi 
qeyd etmək olar. Bundan əlavə, Azərbaycanın YUNESKO, YUNİSEF və BMT-nin digər 
ixtisaslaşdırılmış təşkilatları ilə əməkdaşlığı diqqətəlayiqdir. 
 
    Azərbaycan - İƏT. 1991-ci ildə İKT-yə (İƏT) üzv olduqdan sonra Azərbaycan bu 
təşkilatın fəal iştirakçısına çevrilmişdir. İslam Konfransı Təşkilatı Ermənistanı 
təcavüzkar qismində tanıyan və pisləyən ilk beynəlxalq təşkilat olmuşdur. İƏT-in bu 
həyati əhəmiyyətli məsələyə dair aydın və ədalətli mövqeyi həmin təşkilatla 
münasibətlərin yüksələn xətlə inkişafına əlverişli zəmin yaratmışdır. 
 
    Azərbaycan-ATƏT. Azərbaycan Respublikasının 1992-ci ildən üzv olduğu Avropada 
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Avropa qitəsinin bütün ölkələrini əhatə edən 
yeganə təşkilatdır. Azərbaycan Respublikası təşkilatın əsas sənədləri olan ATƏM-in 
Helsinki Yekun Aktına (1992), Paris Xartiyasına və Avropa Təhlükəsizliyi Xartiyasına 
qoşulmuşdur (1999). Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində ATƏT 
çərçivəsində əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində xüsusi yer 
tutur. Azərbaycan ATƏT-lə həmçinin demokratikləşdirmə sahəsində də əməkdaşlıq 
edir. Buraya seçkilərin müşahidəsi, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları 
Bürosunun xəttilə həyata keçirilən layihələr və s. daxildir. 
 
    Azərbaycan - Avropa Şurası. Azərbaycan Respublikası 2001-ci ildən üzv olduğu 
Avropa Şurası ilə əməkdaşlıqda öz milli qanunvericiliyinin yüksək beynəlxalq 
standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində tədbirlər görür. Belə ki, Azərbaycan milli 
qanunvericiliklərin demokratikləşdirilməsinə yardım göstərən AŞ-nın Venesiya 
Komissiyası ilə sıx əlaqələr qurmuş, Avropa Şurasının başlıca sənədi sayılan İnsan 
Hüquqdarı və Əsas Azadlıqlarının Qorunması üzrə Konvensiyası və onun Protokollarını 
2001-ci il yanvarın 25-də imzalamış, 2002-ci il aprelin 15-də isə onları ratifikasiya 
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etmişdir. Azərbaycanın nümayəndə heyəti Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair 
ədalətli mövqeyin formalaşdırılmasında Avropa Şurası çərçivəsində məqsədyönlü və 
məhsuldar fəaliyyət göstərir. 
 
    Azərbaycan-Avropa Birliyi. Azərbaycan Respublikası Avropa Birliyi ilə 
münasibətləri TACİS, TRACECA və s. proqramlar çərçivəsində inkişaf etdirir. 
Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında 1996-cı ildə imzalanmış Tərəfdaşlıq və 
Əməkdaşlıq sazişi 1999-cu ildən qüvvəyə minmişdır. 2004-cü ildə Avropa Birliyinin 
Şərqə doğru genişləndirilməsi ilə Azərbaycan Cənubi Qafqaz ölkəsi kimi 
"Genişləndirilmiş Avropa" təşəbbüsü çərçivəsində AB-nin "Yeni qonşuluq siyasəti"nə 
daxil edilmişdir. Bu, ölkənin Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığını daha da inkişaf etdirərək 
keyfiyyətcə yeni mərhələ üçün zəmin yaradır. 
 
    Azərbaycan-NATO. Azərbaycan NATO-nun "Sülh naminə Tərəfdaşlıq" proqramına 
bu proqamın təqdim edildiyi ildən (1994) qoşulmaqla, Avro-Atlantika Tərəfdaşlıq 
Şurasında öz yerini tutmuşdur. Azərbaycanın Avro-Atlantika məkanında 
təhlükəsizliyinin başlıca elementlərindən olan NATO ilə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin İşlər İdarəsi PREZİDENT KİTABXANASI 4 münasibətlər bu dövrdən 
etibarən uğurla inkişaf etməkdədir. Planlaşdırma və analiz prosesi və Fərdi Tərəfdaşlıq 
Proqramı çərçivəsində Azərbaycan hərbiçiləri NATO-nun başçılığı ilə Kosovodakı 
sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak etmişlər. Azərbaycan-Antiterror koalisiyası. Erməni 
terrorçuluğu timsalında bu bəlanın nə olduğunu tam dərk edən Azərbaycan 2001-ci il 
sentyabrın 11-dən ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq antiterror koalisiyasının fəal üzvü 
kimi terrorçuluğun qlobal təhdidlərinə qarşı mübarizəyə qoşulmuşdur. Azərbaycanlı 
sülhməramlıları Əfqanıstan və İraqda həyata keçirilən əməliyyatlarda iştirak etmişlər.  
 
    Azərbaycan-GUAM. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovadan ibarət 
transregional GUAM təsisçilərindən biri olan Azərbaycan bu qurumun vasitəsilə həm 
özü, həm də digər iştirakçı dövlətlər üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdə 
səylərin birləşdirilməsi məqsədini daşıyır. Bu, münaqişələrin sülh yolu ilə həllində və 
separatizmlə mübarizədə qarşılıqlı fəaliyyət, sülhü təminetmə sahəsində əməkdaşlıq, 
səmərəli və təhlükəsiz nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafında əməkdaşlıq, Avropa və 
transAtlantika qurumları ilə əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət, iqtisadi əməkdaşlıq kimi 
istiqamətləri əhatə edir, üzv ölkələrin və bütövlükdə bölgənin tərəqqisinə xidmət 
göstərir. 
 
    Azərbaycan-Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB). 1993-cu ildən MDB-nin üzvü olan 
Azərbaycan bu təşkilat çərçivəsində öz müstəqilliyini möhkəmləndirmək və mehriban 
qonşuluq zonası yaratmaq məqsədi güdür. MDB həm-çinin ətraf mühitin qorunması, 
elmi və mədəni əməkdaşlıq, eləcə də qanunsuz dövriyyələrə və cinayətkarlığa qarşı 
mübarizədə səylərin əlaqələndiricisi kimi çıxış edir. 
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7. UNESCO nədir ?  
Cavab:    UNESCO (UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə 
ixtisaslaşmış qurumudur.  
Təşkilat 16 noyabr 1945-ci ildə yaradılmışdır, mərkəzi qərargahı Fransanın paytaxtı 
Parisdə yerləşmişdir. Təşkilatın tərkibinə dünyanın müxtəlif hissələrində yerləşmiş 67 
büro və alt bölmələr daxildir.  
UNESCO-nun Nizamnaməsi 1945-ci ildə London konfransında qəbul edilmiş, 4 noyabr 
1946-cı ildə qüvvəyə minmişdir. Hal-hazırda dünyanın 191 ölkəsi bu təşkilatın üzvüdür.  
UNESCO-nun əsas məqsədi – irqindən, cinsindən, dilindən və dinindən asılı 
olmayaraq, təhsil, elm və mədəniyyət sahələri üzrə xalqların əməkdaşlığını 
genişləndirmək yolu ilə sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə kömək etməkdir. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə uyğun olaraq irqi, cinsi, dil və ya dini 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq qanunvericilik və ədaləti, insanın əsas hüquq və 
azadlıqlarını təmin etməkdən ibarətdir. Ali orqanı sessiyaları iki ildən bir çağırılan 
konfransdır.  
1972-ci ildə UNESCO tərəfindən "Ümumdünya Mədəni və Təbii İrsin Qorunması 
haqqında Konvensiya" qəbul edilmişdir. 
Bu Təşkilatın Nizamnaməsi 1945-ci ilin noyabr ayında Londonda 44 ölkən 
nümayəndəsinin qatıldığı toplantıda qəbul edilmişdir. Mərkəzi Parisdə olan və Ümumi 
Konfrans, İcra Şurası,Katiblik olmaqla üç ali orqanı olan UNESCO təhsil, elm və 
mədəniyyət sahələrindəki məqsədlərini, özünə üzv olan hər dövlətdə qurulan Milli 
Komissiyalar vasitəsilə reallaşdırmağa çalışır.  
Üzv dövlətlərin nümayəndələrindən ibarət olan Ümumi Konfrans 1946-1953-cü illər 
arasında hər il, 1954-cü ildən bu günə qədər isə iki ildə bir çağırılır. Bu vaxta qədər 26 
Ümumi Konfrans keçirilmişdir.  
Ümumi Konfrans, Təşkilatın ən səlahiyyətli orqanı olaraq İcra Şurası üzvlərini və Baş 
Direktoru seçir, UNESCO-nun iş proqramlarını qəbul edir və büdcəni təsdiq edir.  
UNESCO İcra Şurası Ümumi Konfransa qatılan və hökumətlər tərəfindən namizəd 
göstərilən nümayəndələr arasından dörd il müddətində 58 üzvdən ibarət seçilir. 
 
8. Təhsil mühiti necə olmalıdır ?  
Cavab: Təhsilin mühiti həyatın özü olmalıdır. Burada şagirdlər həyata hazırlanmamalı, 
həyatın içində öyrənməlidirlər. 
 
9. Qabaqcıl təhsilin məqsədinə olmalıdır ?  
Cavab: Yeni təcrübəyə əsaslanaraq daim inkişaf etmək təhsilin həm əsas 
xüsusiyyətinə, həm də məqsədinə çevrilməlidir. 
 
10. Məktəbin əsas vəzifəsi nə olmalıdır ?  
Cavab: Məktəb “hərtərəfli uşaq” üçün təhsili təmin etməlidir, bütün diqqətini uşağın 
ehtiyaclarına və maraqlarına yönəltməlidir. 
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11. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü ?  
Cavab:  Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranma tarixi kimi qeyd edilən rəsmi bayram.  
İlk dəfə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 18 sentyabr tarixli fərmanı ilə 
təsis edilmiş və 1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra 
Azərbaycan ordusunun yaradılması barədə Azərbaycan Ali Sovetinin qərarının qəbul 
edildiyi tarix – 9 oktyabr, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü elan 
edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may 1998-ci il tarixli Fərmanına 
əsasən həmin fərman qüvvədən düşürülmüş və 26 iyun tarixi Azərbaycan Respublikası 
Silahlı Qüvvələri günü elan edilmişdir.  
1918-ci il 26 iyun tarixli fərmanla Azərbaycan Milli Ordusunun yaradılmasına başlandı. 
Avqustun 1-də AXC-nin Hərbi Nazirliyi təsis edildi. General Səməd bəy Mehmandarov 
dekabrın 25-də hərbi nazir, general-leytenant Əlağa Şıxlinski nazir müavini təyin 
edildilər. Qısa müddətdə Milli Ordu Osmanlı dövlətinin Qafqaz İslam Ordusu ilə birlikdə 
Bakını və ətraf qəzaları erməni-bolşevik işğalından xilas etdi. 
 

 

12. Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri kimdir ?  
Cavab:   Əli Hidayət oğlu Əsədov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 8 
oktyabr tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri təyin edilib. 
 
13. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri kimdir ?  
Cavab:    Ceyhun Əziz oğlu Bayramov - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin 23 aprel 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə təhsil naziri təyin olunub. 
 
14. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri kimdir ?  
Cavab:  General-polkovnik Həsənov Zakir Əsgər oğlu - Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə 22 oktyabr 2013-cü ildə Azərbaycan 
Respublikasının Müdafiə naziri təyin edilib və “general-polkovnik” hərbi rütbəsi verilib. 
 
15. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri kimdir ?  
Cavab:  General-polkovnik Eyvazov Vilayət Süleyman oğlu - Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 20 iyun tarixli 1278 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan 
Respublikasının Daxili İşlər naziri təyin edilmişdir. 
 
16. Cənab Prezident İlham Əliyevin doğum günü nə vaxtdır ?  
Cavab:  İlham Əliyev 1961-ci il dekabrın 24-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 
 
17. Azərbaycan neçənci ildə SSRİ tərkibinə daxil olub ? 

Cavab:    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra 28 aprel 1920-ci il 
tarixində Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulur. 
 
 
18. İki dəfə Sovet İttifaqi Qəhrəmanı adına layiq görülmüş Azərbaycanlı şəxs ?  
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Cavab: İkiqat Sovet İttifaqı Qəhrəmanı - 154 nəfərə verilmiş SSRİ-nin qəhrəmanlıq 
medalı.  
İkinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilən şəxslərə ikinci dəfə "Qızıl Ulduz" medalı 
verilərək, vətənində ona burunc büst qoyulurdu. Azərbaycanda bu ada ikinci dəfə 
general-mayor Həzi Aslanov layiq görülmüşdür. 
 
 
19. Əbədi Məşəl neçənci ildə və harada inşa olunub ?  
Cavab:  Əbədi məşəl - Azərbaycana qarşı edilmiş hərbi təcavüz nəticəsində baş vermiş 
Qanlı yanvar faciəsində və Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü 
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olmuş vətəndaşların xatirəsini 
əbədiləşdirmək məqsədi ilə Bakı şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanında ucaldılmış abidə 
kompleksidir.  
“Əbədi Məşəl” monumenti 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər 
Əliyevin sərəncamına əsasən layihələndirilmiş və tikilmişdir.  
8 guşəli ulduz üzərində dayanan qızılı rəngdə şüşə günbəzdən tac qoyulmuş 
sərdabədən (türbədən) ibarətdir. 
 
20.  Məktəbin təlim mühiti necə olmalıdır ?  
Cavab: Məktəb şagirdlərin qruplarda düşünməsini təmin edir ki, bu da yarışmanı deyil, 
əməkdaşlığı təmin edir. 
 
21.  Mənimsəməni təmin edən təlim necə baş verməlidir ?  
Cavab: Şagirdlər problem həllinə əsaslanan layihələrə cəlbedilməklə praktik 
məsələlərdən nəzəri prinsiplərə doğru istiqamətləndirilir (konkretdən məcaziyə). 
 
22. NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramına Azərbaycan neçənci ildə 
qoşulub ?  
Cavab: 1994-cü il 3-4 may tarixlərində Belçikaya rəsmi səfəri zamanı Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev NATO-nun Brüsseldəki mənzil qərargahında 
NATO Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramının Çərçivə sənədini imzaladı. Bununla, 
Azərbaycan NATO ilə genişmiqyaslı əməkdaşlığı nəzərdə tutan Sülh Naminə 
Tərəfdaşlıq proqramını imzalamış 15-ci dövlət oldu. 
 
23. Dünyəvilik nədir ?  
Cavab:  Dünyəvi dövlət - dinin dövlət idarəetməsindən uzaqlaşdırılması nəticəsində 
yaranmış dövlətdir. Bu kimi ölkələrdə dövlət orqanlarının qərarları dini əsaslı ola bilməz. 
 
24.  Proqressivist müəllimin rolu nədən ibarət olmalıdır ?  
Cavab: Müəllim şagirdləri istiqamətləndirir və onlara məsləhətlər verir. Şagirdin təlimi 
rəhbərliyin və ya dərsliklərin müəyyən etdiyi fənn biliklərinə deyil, öyrənənlərin 
maraqlarına əsaslanır. 
 
25. Muğam festivali neçənci ildə və harada keçirilib ?  
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Cavab:  "Muğam Dünyası" Beynəlxalq musiqi festivalı - Azərbaycanda keçirilən 
beynəlxalq muğam festivalı. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə 18-25 mart 2009-cu 
il tarixində Bakıda keçirilmişdir.  
Martın 20-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində festivalın rəsmi açılışı olmuşdur. Festival 
çərçivəsində beynəlxalq elmi simpozium, muğam ifaçılarının müsabiqəsi və çoxsalyı 
opera tamaşaları eləcə də konsertlər təşkil olunur. İlk festival 2009-cu il martın 25-də 
Heydər Əliyev Sarayında təşkil olunmuş qala-konsert ilə bitmişdir. 
 
 
26. Hər təlimdə qrup işinin təşkil edilməsini nə dərəcədə məqsədəuyğun hesab 
edirsiz ?  
Cavab: Elə bu tedqiqat mərhələsində müəllimin buraxdığı səhv hesab olunur. Muellum 
elə bilir ki tədqiqat mərhələsi ancaq qrup şəklində aparılmalıdır. Amma yanlış 
yanaşmadır. İş formalarinin hamısından meqsedeuygun şekilde istifadə olunsa yaxşı 
olar. Çünki hər birinin öz əhəmiyyəti var. 
 
27.  Akustik nədir ?   
Cavab: Fizikanın səs bəhsidir. Binanın (məsələn kino salonun və s.nin) daxilində səsi 
əksetdirmə qabiliyyətidir. Bina içərisində musiqinin, nitqin və s. səsinin eşidilmə 
dərəcəsidir. 
 
28. Heydər Əliyev fondu neçənci ildə yaradılıb ?  
Cavab:  Heydər Əliyev Fondu - qeyri-hökumət, qeyri-kommersiya təşkilatıdır. Fond 
Heydər Əliyevin xatirəsinə Azərbaycan xalqının ehtiramını ifadə etmək, onun zəngin 
mənəvi irsini əks etdirmək, azərbaycançılıq fəlsəfəsinin Azərbaycan üçün əhəmiyyətini 
vurğulamaq, milli dövlətçilik ideyalarını yeni nəsillərə aşılamaq məqsədi ilə 
yaradılmışdır. Fondun rəsmi açılışı 10 may 2004-cü ildə olmuşdur. 
 
29. 31 Mart Dünya Azərbaycanlılarının soyqırımı günü kimi nə vaxtdan etibarən və 
kimin sərəncamı ilə qeyd olunmağa başlayıb ?  
Cavab: Mart soyqırımı və ya Mart hadisələri - 1918-ci ilin 30 mart və 3 aprel tarixləri 
arasında Bakı şəhərində və Bakı quberniyasının müxtəlif bölgələrində, eləcə də 
Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Səlyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan 
və digər ərazilərdə Bakı Soveti və Daşnaksütundan olan erməni silahlı dəstələrinin 
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğındır. Rəsmi mənbələrə əsasən soyqırım 
nəticəsində 12 minə yaxın azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, on minlərlə insan itkin 
düşmüşdür.  
Azərbaycanın Ümumilli lideri Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixli Sərəncamı ilə 31 
mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd olunur. 
 
30.  Müəllimin proqramına nələr daxildir ?  
Cavab: mövzuların ardıcıllığı, resurslar, vaxt bölgüsü 
 
31.  Destruksiya nədir ?  
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Cavab: Qırılma, pozulma mənasını daşıyır. Dərsin pozulması deməkdir. ( Kimya 
fənnindən gələn bir termindir. "Zəncirin qırılması" adlı destruksiya reaksiyaları var.) 
 
 
32. Aprel döyüşləri haqqında danışın.  
Cavab: Aprel döyüşləri - 2016-cı il aprelin 1-dən 2-nə keçən gecədən başlayaraq 
Azərbaycan və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Qondarma Dağlıq Qarabağ 
Respublikasının hərbi birləşmələri arasında baş vermiş hərbi münaqişədir. Aprel 
döyüşləri Dağlıq Qarabağda 1994-cü ildə atəşkəs haqqında saziş imzalandıqdan bəri 
ən şiddətli döyüşlər idi. Döyüşlər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qələbəsi ilə 
nəticələnmiş, Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər və Seysulan kəndi, 
Cəbrayıl rayonunun Lələ təpə yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı, Goranboy rayonunun 
Gülüstankəndi, Tərtər rayonunun Qazaxlar kəndi və Tərtər rayonunun Madaqiz kəndi 
istiqamətində yollar düşməndən azad olunmuşdur.  
5 apreldə hər iki tərəfin razılığı və beynəlxalq qurumların müşahidəsi ilə yenidən 
atəşkəs müqaviləsi imzalanmışdır. Buna baxmayaraq, Ermənistan tərəfindən 
dəstəklənən seperatçı qüvvələr atəşkəs imzalanmazdan bir neçə saat sonra onu 
dəfələrlə pozmuşdur. Azərbaycan Respublikasının verdiyi rəsmi məlumata görə 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2,000 hektarlıq ərazini azad etmişdir. 
 
33. Qanunla qaydanın fərqi nədir ?  
Cavab:  Qanun - hüquq normalarının sistemli toplusu olub, cəmiyyətdə yaranan ictimai 
münasibətləri tənzimləyir və insanları hüquq pozuntusundan qoruyur həmçinin, qoyulan 
qadağalara əməl etməyən şəxslərin cəzalandırılmasını müəyyən edir.  
               Qayda - Bir şeyin yerinə yetirilməsi üçün müəyyən üsullar göstərən qərar və s. 
Seçki qaydaları. Daxili intizam qaydaları. Elektrik qüvvəsindənistifadə qaydaları. Ali 
məktəblərə qəbul qaydaları. 
 
34. Bayramlar əlamətdar günlərdən nə ilə fərqlənir ?  
Cavab:  Bayram günləri qeyri iş günü hesab olunur. Əlamətdar günlər isə iş günü hesb 
olunur. 
 
35. UNİCEF nədir ?  
Cavab:   UNİCEF ( BMT-nin Uşaq Fondu) — 1954-cü ildə uşaq hüquqlarının 
qorunması üçün qurulmuş təşkilatdır. BMT Uşaq Fondu uşaq və körpələrin 
problemlərini ön plana çəkən universal qurumlardan hesab olunur. Təşkilatın əsası 
1946-cı il dekabrın 11-də qoyulmuş və ilk dövrlərdə Beynəlxalq Fövqəladə Uşaqlara 
Yardım Fondu (UNİCEF - United Nations International Children’s Emergency Fund) 
adlandırılmışdır. BMT Baş Məclisi 1953-cü ilin aprelində Fondun fəaliyyətini müddətsiz 
elan etdi və adını müasir formaya saldı. 1959-cu ildə "Uşaq hüquqları" bəyannaməsi 
qəbul edildi. Fonda rəhbərliyi İcraiyyə Şurası həyata keçirir. Şura 36 üzvdən ibarətdir. 
UNİCEF-in 113 ölkədə və 242 məntəqədə 6200 əməkdaşı çalışır. Bunların 84% 
bilavasitə yerlərdə fəaliyyət göstərir. Uşaq Fondunun mənzil qərargahları Nyu-York, 
Kopenhagen və Florensiyada, regional şöbəsi isə Cenevrədə fəaliyyət göstərir. 
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36. Neçə Milli Qəhrəmanımız var ?  
Cavab:  Hazırda Azərbaycanın 215 Milli Qəhrəmanı var ki, onun da yalnız 18 nəfəri 
sağdır. 
 
37. Yəhudi əsilli milli qəhrəmanımız ?  
Cavab:  Albert Aqarunov 1969-ci il aprelin 25-da Bakının Əmircan qəsəbəsində yəhudi 
ailəsində anadan olub. Çox erkən yaşlarından musiqilə maraqlanırdı. Musiqi 
məktəbində nəfəs aləti truba sinfini bitirmişdi.  
Suraxanı rayonundakı 154 saylı məktəbin səkkizinci sinfini bitirərək peşə məktəbində 
sürücü-mexanik ixtisasına yiyələnib. Hərbi xidmətə gedənə qədər işləyib, ailəsinə 
kömək edirdi. 1987-ci ildə Aqarunov Gürcüstanda hərbi xidmətə çağırıldı və xidməti 
dövründə tank komandiri oldu. 1989-cu ildə ordu sıralarından tərxis olunaraq Bakıya 
dönərək Suraxanıda maşınqayırma zavodunda işləyib.  
Aqarunov 8 may 1992-cu ildə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə snayper gülləsinə tuş 
gəlib və döyüş meydanında həlak olub. Komandir Hacı Əzimovun sözlərinə görə, 
Aqarunov mövqeyini dəyişərkən öz tankının düz önündə qalmış şəhid əsgər 
yoldaşlarının cəsədini kənara çəkmək üçün hərbi maşından çıxır. Əvvəlcə tankı düzgün 
istiqamətə yönəltməsi üçün mexanikinə göstəriş verir. Daha sonra öldürülmüş şəhidlərə 
tərəf qaçır və cəsədləri kənara çəkən zaman erməni snayperinin gülləsinə tuş gəlir.  
Albert Aqarunov torpağa tapşırılanda molla və ravvin eyni vaxtda dua oxuyurdu. Bakıda 
Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. 
 
38.  O hansı üsuldur ki, orda şagird özü-özünü qiymətləndirir ? 
Cavab: Akvarium 
 
39.  Təlim formaları hansılardır ?  
Cavab: Dörd iş forması vardır : kollektiv ilə iş, qruplarla iş (kiçik qruplarla iş, böyük 
qruplarla iş), cütlərlə iş, fərdi iş. 
 
40.  Fənn resursları hansılardır ? 
Cavab: xəritə, qlobus, sirkul və s. (öz ixtisasınıza aid olanları sadalayın). 
 
41. Dədə Qorqudun 1300 illiyi nə vaxt keçirilib ?  
Cavab:  "Kitabi-DədəQorqud" dastanının 1300 illiyinəhəsr olunmuş təntənəli yubiley 
gecəsi Türkdilli dövlətlərin VI Zirvə toplantısına gəlmiş dövlət başçılarının iştirakı ilə 
Bakı şəhərində 2000-ci il aprelin 9-da keçirilib. 
 
42. İlk Azərbaycanlı hərbi təyyarəçi kimdir ?  
Cavab:  Qayıbov Fərrux ağa Məmmədkərim ağa oğlu — ilk azərbaycanlı hərbi 
təyyarəçi, İlya Muromets №16 adlı bombardumançının heyət üzvü, Birinci dünya 
müharibəsi iştirakçısı, poruçik. 
43.  Sizə “dərsi izah edin” deyilir, izah edən vaxt sözünüzü kəsirlər, Birdən bir 
şagird sizə bu cür mane olsa, nə edərsiniz ?   
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Cavab: Şagirdlərin sualını, maraqlarını cavablandırmaq zəruridir, çünki onlar hər şeyi 
öyrənmə mərhələsindədirlər. Sərt cavab onların əksər maraqdan məhrum olmasına 
səbəb ola bilər. Bəzən uşaq mövzunun sonuna olan izahları əvvəlcədən sual verir. 
Deyərəm ki, indi həmin hissəni başa salacam və sualına cavab tapacaqsan. Əlavə 
olaraq qeyd edim ki, kurikulumda müəllim əvvəlki kimi dərsi izah etmir. Suallara uşaq 
özü cavab tapmalıdır. 
 
44. Dağlıq Qarabağı işğal etdiyinə görə Ermənistanın dövlət müstəqilliyini bu 
günə kimi tanımayan dövlət hansıdır ?  
Cavab: Pakistan Azərbaycanın ərazilərini işğal etdiyi üçün Ermənistanın dövlət 
müstəqilliyini tanımayan yeganə BMT üzvüdür. 
 
45.  2018-ci il Respublikamızda nə ili elan olunmuşdur ?  
Cavab:  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 yanvar 2018-ci il tarixli 
Sərəncamına əsasən 2018-ci il Azərbaycan Respublikasında “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti İli” elan edilmişdir. 
 
46.  Qadın Milli Qəhrəmanlarımız hansılardır ?  
Cavab:  Qadın Milli Qəhrəmanlarımız Gültəkin Məlik qızı Əsgərova və Salatın Əziz qızı 
Əsgərovadır. 
 
 

47.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hər il yanvar ayının sonunda hansı 
məşhur Forumda iştirak edir ?  
Cavab:  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hər il yanvar ayının sonunda 
İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda iştirak edir. 
 
 
48.  Azərbaycanın 91 nəfər ziyalısı nə zaman “Səs” qəzeti vasitəsilə Ümummilli 
lider Heydər Əliyevə müraciət edərək onu böyük siyasətə çağırmışdır ?  
Cavab:  16 oktybar 1992-ci il. 
 
49.  Azərbaycan Respublikası BMT-yə nə zaman tam hüquqlu üzv qəbul 
edilmişdir ?  
Cavab:  02 mart 1992-ci il. 
 
 
50.  BMT-nin əsas (prinsipial) orqanları hansılardır ?  
Cavab:  BMT-nin əsas (prinsipial) orqanları BMT-nin Baş Məclisi, BMT-nin 
Təhlükəsizlik Şurası, İqtisadi və İctimai Şura, Qəyyumluq Şurası, Beynəlxalq Məhkəmə 
və Katiblikdir. 
 
51.  II Dünya müharibəsi nə zaman başlamışdır ?  
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Cavab: II Dünya müharibəsi 01 sentyabr 1939-cu il tarixində Almaniyanın Polşaya 
hücumu ilə başlamışdır. 
 

52.  Ölkəmizin daxil olduğu ilk Avropa təşkilatı hansıdır ?  
Cavab:  Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) 
 
 

53.  Sinifdə valideyn himayəsindən məhrum olmuş şagirdə necə yanaşarsız ?  
Cavab: “Xüsusi qayğı göstərərəm” cavabı verməyin. Çünki dərs zamanı müəllimin 
həmin şagirdə xüsusi qayğısı ayrıseçkilik yaratmış olur. Ancaq dərsdən sonra ona 
xüsusi nəvaziş göstərə bilərsiz. Sinifdə uşağa mən sənə xüsusi diqqət ayırıram kimi 
hiss yaratmaq lazım deyil. Uşaqlar çox həssas və çox ağıllıdırlar. O dəqiqə hər şeyi 
yaxşı başa düşürlər. Bütün uşaqlara diqqət və qayğı eyni səviyyədə olmalıdır. Bu, həm 
o uşağa, həm də digərlərinə mənfi təsir edəcək. Gələcəkdə də həmin uşaqda 
psixologiya ele formalaşacaq ki, mənə hamı güzəşt etməlidir, qayğı göstərməlidir. 
Beləliklə, istəmədən də olsa, həmin şagirddə mənfi xüsusiyyət yaratmış oluruq. 
 
54.  Azərbaycanın təhsil naziri kimlər olub ? 
Cavab:  Ağa Sultanov, Ağalar Abbasbəyli, Dadaş Bünyadzadə, Elmira Qafarova, 
Firudin Cəlilov, Heydər İsayev, Həmid bəy Şahtaxtinski, Kamran Rəhimov, Lidiya 
Rəsulova, Mahmud Ağayev, Maqsud Məmmədov, Mehdi Mehdizadə, Məmməd 
Cuvarlinski, Məmməd Ələkbərov, Mikayıl Cabbarov, Misir Mərdanov, Mustafa Quliyev, 
Müseyib Şahbazov, Müslüm Məmmədov, Nurməmməd bəy Şahsuvarov, Rafiq 
Feyzullayev, Rəşid xan Qaplanov, Ruhulla Axundov 
 

55.  2016-cı il Respublikamızda nə ili elan edilmişdir ?  
Cavab: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 yanvar 2016-cı il tarixli Sərəncamına 
əsasən 2016-cı il Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilmişdir. 
 
56.  8 May nə günüdür ?  
Cavab: 1992-ci il Şuşa şəhəri erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal olunduğu gün. 
 

57.  Azərbaycan Respublikasının üzv olduğu ilk beynəlxalq təşkilat hansıdır ?  
Cavab: Azərbaycan Respublikasının üzv olduğu ilk beynəlxalq təşkilat İslam Konfransı 
Təşkilatıdır (İKT). Respublikamız bu beynəlxaq təşkilata 8 dekabr 1991-ci il tarixində 
qəbul olunmuşdur. 
 
 

58.  2017-ci ildə ölkəmizdə hansı beynəlxalq səviyyəli idman yarışı keçirilmişdir ?  
Cavab:  12-22 may 2017-ci il tarixlərində ölkəmizdə IV İslam Həmrəyliyi Oyunları 
keçirilmişdir. 
 
 

59.  Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Parlamenti nə zaman fəaliyyətə başlamışdır 
və Parlamentin sədr və sədrin birinci müavini kimlər seçilmişdir ?  
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Cavab:  Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Parlamentinin birinci iclası 7 dekabr 1918-ci il 
tarixində keçirilmişdir və Parlamentin sədri Əlimərdanbəy Topçubaşov, sədrin birinci 
müavini isə Həsənbəy Ağayev seçilmişdir. 
 

60.  Milli mətbuatımızın əsası kim tərəfindən, nə zaman və hansı mətbu orqanla 
qoyulmuşdur ?  
Cavab:  Milli mətbuatımızın əsası Həsən bəy Zərdabi tərəfindən 22 iyul 1875-ci il 
tarixində “Əkinçi” qəzeti ilə qyulmuşdur. Qəzetin cəmi 56 sayı işıq üzü görmüşdür. 
 
 

61.  Sonuncu işğal olunan rayonumuz hansıdır və erməni qəsbkarları tərəfindən 
hansı tarixdə işğal edilmişdir ?   
Cavab:  Sonuncu işğal olunan rayonumuz Zəngilandır və 29 oktyabr 1993-cü il 
tarixində erməni qəsbkarları tərəfindən işğal olunmuşdur. 
 
62.  Cari planlaşdırma nədir ?  
Cavab:  Cari planlaşdırma hal-hazırki, indiki planlaşdırmadır. Bu da gündəlik 
planlaşdırma adlanır. Gündəlik planlaşdırmada standart, mövzu, məqsəd,inteqrasiya, iş 
forması, üsullar, resurslar və dərsin mərhələləri olur. 
 
63.  İllik qiymətləndirmə necə apaırlır ?  
Cavab:  Şagirdin illik qiyməti aşağıdakı düsturla müəyyən edillir:  
İ=(y1+y2):2 
 
64.  Nitq nədir ? 
Cavab:  Dil vasitəsi ilə həyata keçirilən ünsiyyət prosesidir. 
 
65.  Təxəyyül nədir ?  
Cavab:  Keçmiş qavrayış materiallarının yenidən işlənməsi əsasında yeni surətlərin 
yaradılması 
 

66.  BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının (United Nations Security Council) neçə 
daimi üzvü vardır və hansılardır ?  
Cavab:  BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü vardır: ABŞ, Fransa, İngiltərə, 
Çin və Rusiya. 
 
 

67.  06 sentyabr 2017-ci il tarixində ABŞ-ın Koliforniya ştatının Berkli şəhərində 
dünyasını dəyişmiş, “Qeyri-səlis məntiq” və “Qeyri-səlis çoxluqlar” 
nəzəriyyələrinin müəllifi hansı dünya şöhrətli alimimizdir ?  
Cavab:  Lütfi Zadə (Lütfəli Rəhim oğlu Əsgərzadə) 
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68.  Azərbaycan muğamı neçənci ildə YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs 
siyahısına (UNESCO Intangible Cultural Heritage List) daxil edilmişdir ?  
Cavab:  Azərbaycan muğamı 2008-ci ildə YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs 
siyahısına daxil edilmişdir. 
 
 

69.  Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə neçə hökumət kabineti 
formalaşdırılmışdır ?  
Cavab:  Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə 5 hökumət kabineti 
formalaşdırılmışdır. 
 
 

70.  Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə 1-ci, 2-ci və 3-cü hökumət 
kabinetləri kim tərəfindən formalaşdırılmışdır ?  
Cavab:  Fətəli Xan Xoyski tərəfindən. 
 
 

71.  Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə 4-cü və 5-ci hökumət kabinetləri 
kim tərəfindən formalaşdırılmışdır ?  
Cavab:  Nəsib Bəy Yusifbəyli tərəfindən. 
 
72.  Emosiya deyəndə nə başa düşürsünüz ? 
Cavab:  Müxtəlif hislərin baş verməsi nəticəsində bədəndə olan üzvi dəyişiklik. 
 
73.  Hafizə nədir ? 
Cavab:  Keçmiş hadisənin yadda saxlanılması nəticəsində sonralar onun yada 
salınması və tanınması prosesidir. 
 
74.  Diqqət nədir ? 
Cavab:  Psixi fəaliyyətin müəyyən bir orbitin üzərinə yönəlməsi prosesidir. Növləri : 
qeyri-ixtiyari, ixtiyari, ixtiyardan sonrakı 
 

75.  2009-cu ildə YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına (UNESCO 
Intangible Cultural Heritage List) daxil edilmiş obyektlərimiz hansılardır ?  
Cavab:   “Azərbaycan aşıq sənəti” və “Novruz bayramı” 
 
 

76.   2017-ci ildə YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına (UNESCO 
Intangible Cultural Heritage List) daxil edilmiş obyektimiz hansıdır ?  
Cavab:   “Dolma hazırlama və paylaşma ənənəsi” 
 
 

 

77.  Ümumilli lider Heydər Əliyevin 15 iyun 1993-cü il tarixində Azərbaycan Ali 
Sovetinin sədri seçilməsi tariximizə hansı gün kimi daxil olmuşdur ?  
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Cavab:   Milli Qurtuluş Günü. 
 
78.  Dövlət strategiyasının istiqamətləri hansılardır ?  
Cavab:  Təhsil məzmunu, infrastruktur, idarə sistemi, maliyyələşmə, nüfuzlu təhsil 
verən 
 
79.  Kurikulum terminin mənası nədir ?  
Cavab:  Kurikulum mənşəcə “curriculum” latın sözü olub lüğəti mənası - yol, istiqamət, 
kurs, elm, qaçış deməkdir.  
Kurikulum sözü ingiliscə-rusca lüğətlərində təlim kursu, tədris planı, proqram kimi izah 
olunur. 
 
80.  Kurikulum termini Azərbaycanda nə vaxt daxil olmuşdur ?  
Cavab:  Azərbaycanda kurikulum termini ötən əsrin 90-cı illərinin sonunda daxil 
olmuşdur. 
 
81.  Kurikulumun təyinatına görə neçə yerə ayrılır ?  
Cavab:  Təhsil kurikulumları təyinatına görə iki yerə ayrılır.  
1) Milli kurikulum 2) Fənn kurikulumu 
 

82.   BMT-nin baş qərargahı hansı şəhərdə yerləşir ?  
Cavab:    BMT-nin baş qərargahı ABŞ-ın Nyu-York şəhərində yerləşir. 
 
 

83.  Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk demokratik parlament seçkiləri nə 
zaman keçirilmişdir ?  
Cavab:   12 noyabr 1995-ci il. 
 
 

84.  YUNESKO-nun “Ümumdünya İrs Siyahısı”na daxil edilmiş maddi irs 
nümunələrimiz hansılardır ?  
Cavab:  YUNESKO-nun “Ümumdünya İrs Siyahısı”na 2 maddi irs nümunəmiz daxil 
edilmişdir: “Şirvanşahlar Sarayı və Qız Qalasının yerləşdiyi İçəri şəhər” və “Qobustan 
qayaüstü incəsənət nümunələri”. 
 
 

85.  Rəsmi açılışı 10 may 2012-ci il tarixində olmuş Heydər Əliyev Mərkəzinin 
memarı kimdir ?  
Cavab:  Heydər Əliyev Mərkəzinin memarı böyük britaniyalı arxitektor, Pritzker 
mükafatını almış ilk qadın-memar Zaha Hadiddir. 
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86.  1956-cı ildən bəri Avropa Yayım İttifaqına üzv olan ölkələr arasında keçirilən 
Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinə (Eurovision Song Contest) Azərbaycan neçənci 
ildə ev sahibliyi etmişdir ?  
Cavab:   2012-ci ildə. 
 
87.  Şəxsiyyətyönümlülük nədir ?  
Cavab:  Təhsil alanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati 
bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır. 
 
88.  Şagirdyönümlülük nədir ?  
Cavab:  Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, maraq və 
tələbatlarının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının 
inkişafına xidmət etməsidir. 
 
89.  Nəticəyönümlülük nədir ?  
Cavab:  Əldə olunması nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında 
əvvəlcədən müəyyən edilməsidir. 
 
90.  Tələbyönümlülük nədir ?  
Cavab:  Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə 
alınmasıdır. 
 
91.  İnteqrativlik nədir ?  
Cavab:  Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemli şəkildə 
əlaqələndirilməsidir. 
 

92.  II Dünya müharibəsi illərində Almaniyanın Qafqaza hücum planı necə 
adlanırdı ?  
Cavab:   II Dünya müharibəsi illərində Almaniyanın Qafqaza hücum planı “Edelveys” 
adlanırdı. “Edelveys” çoxillik çiçək növüdür. 
 
 

93.  II Dünya müharibəsi zamanı neçə nəfər Azərbaycanlı Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
adına layiq görülmüşdür ?  
Cavab:  II Dünya müharibəsi zamanı 121 nəfər Azərbaycanlı Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
adına layiq görülmüşdür. 
 
 

94.  II Dünya müharibəsi zamanı Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüş ilk 
azərbaycanlı kim olmuşdur və o hansı şücaətinə görə bu ada layiq görülmüşdür ?  
Cavab:   II Dünya müharibəsi zamanı Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüş ilk 
azərbaycanlı İsrafil Məmmədov olmuşdur və o bu ada Novqorod yaxınlığında Pustinka 
kəndi uğrunda döyüşlərində göstərdiyi igidliyə görə layiq görülmüşdür. 
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95.  02 may 1945-ci ildə Reyxstaqın alınmasında göstərdiyi rəşadətə görə hansı 
azərbaycanlı Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür ?  
Cavab:    Yusif Sadıqov. 
 

 

96.  2 dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüş yeganə azərbaycanlı 
kim olmuşdur ?  
Cavab:   Həzi Aslanov. 
 

 

97.  2 dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüş yeganə azərbaycanlı 
Həzi Aslanova bu ad ikinci dəfə neçənci ildə verilmişdir ?  
Cavab:  1991-ci ildə. 
 
 

98.  Hər hansı bir məsələnin həlli üçün iştirakçıların hamısının səs verməsi, 
ümumi razılığa gəlməsi necə adlanır ?  
Cavab:   Konsensus. 
 
 

99.  BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı necə adlanır?  
Cavab:  YUNESKO (UNESCO) 
 

 

100.  Azərbaycan xalıqının qəhrəmanlıq eposu olan "Kitabi-Dədə Qorqud" 
dastanının 1300 illiyi ilə əlaqədar yubiley tədbirləri Bakıda neçənci ildə 
keçirilmişdir ?  
Cavab:  2000-ci ildə. 
 

 

101.  Azərbaycan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) 
üzvlüyünə nə zaman qəbul olunmuşdur ?  
Cavab:  30 yanvar 1992-ci ildə. 
 

 

102.  01 yanvar 1995-ci il tarixinədək Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 
Təşkilatı (ATƏT) necə adlanırdı ?  
Cavab:  Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi (ATƏM). 
 
 
103.  Hansı təşkilatı “müsəlman dünyasının kollektiv səsi” adlandırırlar ?  
Cavab:   İslam Əməkdaşlıq Təşkilatını (İƏT). 
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104.  İslam Əmək Təşkilatının (İƏT-in) mənzil-qərargahı harada yerləşir ?  
Cavab:  Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində. 
 

 

105.  2017-ci il Respublikamızda nə ili elan edilmişdir ?  
Cavab:  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 yanvar 2017-ci il tarixli 
Sərəncamına əsasən 2017-ci il Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan 
edilmişdir. 
 
 
106.  Cəbrayıl rayonun erməni işğalından azad olunmuş yeganə kəndi hansıdır ? 
Cavab:   Cocuq Mərcanlı kəndi. 
 
 
107.  Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi nə zaman və hansı əməliyyat 
zamanı erməni işğalından azad edilib ?  
Cavab:   Kənd 1994-cü ildə “Horadiz əməliyyatı” zamanı işğaldan azad olunub. 
 
 

108.  Azərbaycan Ordusunun 1994-cü ilin “qış kampaniyası”nda keçirdiyi ən 
uğurlu əməliyyat hansı olub ?  
Cavab:  “Horadiz əməliyyatı”. Əməliyyatı” zamanı Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsi, 
rayonun daha 20 kəndi və Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi işğaldan azad 
olunub. 
 
 
109.  “Horadiz əməliyyatı”nda misilsiz qəhrəmanlıq nümunələri göstərdiklərinə 
görə neçə nəfər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür ?  
Cavab:   8 nəfər 
 
 
110.  Azərbaycanda 2015-ci il nə ili elan olunmuşdur ? 
Cavab:   “Kənd Təsərrüfatı ili” 
 
111.  2014-cü il Respublikamızda nə ili elan olunub ? 
Cavab:   “Sənaye ili” 
 
 
112.  Ölkəmizdə 2013-cü il nə ili elan olunub ? 
Cavab:   “İnformasiya – Kommunikasiya Texnologiyları ili” 
 
 
113.  Azərbaycanda 2012-ci il nə ili elan olunub ? 
Cavab:   “İdman ili 
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114.  2011-ci il Ölkəmizdə nə ili elan olunub ? 
Cavab:   “Turizm ili” 
 
 
115.  Respublikamızda 2010-cu il nə ili elan olunub ? 
Cavab:   “Ekologiya ili” 
 
 
116.  Azərbaycanda 2009-cu il nə ili elan olunub ? 
Cavab:  “Uşaq ili” 
 
117.  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nə vaxt qəbul olunub ?  
Cavab: 12 noyabr 1995-ci ildə 
 
118.  Təhsil hüququ Konstitusiyanın hansı maddəsində nəzərdə tutulub ?  
Cavab: 42-ci maddəsi 
 
119.  Rusdilli məktəblərdə rəsmi və vahid nümunəvi sənədlər hansı dildə tərtib 
edilir ?  
Cavab: yalnız Azərbaycan dilində 
 
120.  Müsahibə yolu ilə vəzifələrin tutulması zamanı əmək münasibətləri necə 
tənzimlənir ?  
Cavab: müvafiq vəzifəni tutmaq üçün elan olunmuş müsabiqənin qalibi ilə işəgötürən 
müəyyən edilmiş qaydada müddətli və ya müddətsiz əmək müqaviləsi bağlayır. 
 
121.  Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan dili Günü nə vaxt elan edilmişdir ?  
Cavab: Latın qrafikalı əlifbanın tətbiqinin Azərbaycan Respublikasının siyasi həyatında, yazı 

mədəniyyətimizin tarixində mühüm hadisə olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycan Prezidenti H. 

Əliyev 2001-ci il avqustun 9-da fərman imzalamışdır. Bu fərmanla avqustun 1-i Azərbaycan 

Respublikasında Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan dili Günü elan edilmişdir. 
 
122.  Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydası necədir ?  
Cavab: işçi bir təqvim ayı qabaqcadan işəgötürəni yazılı ərizəsi ilə xəbərdar etməklə 
əmək müqaviləsini ləğv edə bilər 
 
123.  Evlərdə, xəstəxanada və ya sanatoriyada І - V sinif şagirdləri ilə fərdi və ya 
qrup halında dərs aparan müəllimlərə yazı işlərinin yoxlanılması üçün əlavə haqq 
ödənilmirmi ?  
Cavab: ödənilmir 
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124.  Təhsil Nazirliyinin kollegiyasının fəaliyyəti nədən ibarətdir ?  
Cavab: kollegiya öz iclaslarında təhsillə bağlı aktual məsələləri müzakirə edir və onlar 
haqqında müvafiq qərarlar qəbul edir 
 
125.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasında “Bilik 
günü”nün təsis edilməsi və təhsil müəsisələrində iş rejiminin tənzimlənməsi 
haqqında fərmanı nə vaxt qəbul olunub ?  
Cavab: 17 may 2003-cü il 
 
126.  Ən yaxşı ümumi təhsil müəsisəsi müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları və 
ümumi təhsil müəsisələrinə verilmiş mükafatın istifadə istiqamətləri”nin və “Ən 
yaxşı müəllim müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı nə vaxt qəbul olunub ?  
Cavab: 25 fevral 2008-ci il 
 
127.  Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür ?  
Cavab: Təlim prosesinin gedişinə və nəticələrinə təsir edən səbəblər 
 
128.  Təhsil Nazirliyinin strukturu kim tərəfindən müəyyən edilir ?  
Cavab: Azərbaycan Respublikasi Prezidenti 
 
129.  Elmi idrakın hansı səviyyəsi təcrübi faktları ünmumiləşdirərək konsepsiyalar 
hazırlayır ?  
Cavab: nəzəri 
 
130.  Əmək kitabçasında əvəzçilik üzrə əmək fəaliyyəti haqqında qeydlər 
aparılırmı ?  
Cavab: əvəzçilik üzrə əmək fəaliyyəti haqqında əmək kitabçasında qeydlər əvəzçilik 
üzrə əmək müqaviləsinin surəti əsasında işçinin arzusu ilə əsas iş yerində aparılır. 
 
131.  Təfəkkürün neçə forması var və hansılardır ?  
Cavab: məfhim, hökm, əqli nəticə 
 
132.  Pedaqoji və elmi fəaliyyətlə məşğul olan hansı işçilərin əmək 
məzuniyyətlərinin müddəti 56 təqvim günüdür ?  
Cavab: illik normanın üçdə bir hissəsindən az olmamaqla pedaqoji iş aparan təhsil 
müəssisələrinin rəhbər və pedaqoji işçilərinin , tərbiyəçilərin , təlimatçıların , dərnək və 
musiqi rəhbərlərinin , konsertmeysterlərin, akkompaniatorların , xormeysterlərin və 
başqa musiqi işçilərinin. 
 
133.  Hansı məzuniyyət ödənişli təhsil məzuniyyəti deyil ?  
Cavab: dövlət imtahanlarına və diplom işini hazırlamaq üçün verilən məzuniyət  
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134.  İlin “Ən yaxşı müəllimi” müsabiqəsinin qalibi yenidən həmin müsabiqədə 
iştirak edə bilərmi ?  
Cavab: mükafat alan müəllim mükafat aldığı ildən 4 il keçdikdən sonra iştirak edə bilər 
 
135.  İnsan fəaliyyətinin ən qüvvətli motivi nədir ?  
Cavab: peşə fəaliyyəti 
 
136.  Pedaqoji və elmi fəaliyyətlə məşğul olan hansı işçilərin əmək 
məzuniyyətlərinin müddəti 42 təqvim günüdür ?  
Cavab: uşaq evlərini,məktəbəqədər uşaq tərbiyə müəssisələrinin rəhbər işçilərinin , 
tərbiyəçilərinin , musiqi rəhbərlərinin , praktik psixoloqların. 
 
137.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011 – 2021-ci illərdə Azərbaycan 
təhsilinin inkişafı üzrə Milli Strategiya”nın hazırlanması haqqında Sərəncamı nə 
vaxt qəbul olunub ?  
Cavab: 11 iyul 2011-ci ildə 
 
138.  Təhsil Nazirliyinin kollegiyasının sayını və şəxsi tərkibini kim təsdiq edir ?  
Cavab: nazirliyin kollegiyasının sayı və şəxsi tərkibi Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunur 
 
139.  Uşaq hüquqlarını müdafiə edən orqanlar, birliklər və təşkilatlar hansıdır ?  
Cavab: Azərbaycan Respublikasında Uşaq hüquqlarının müdafiəsini müvafiq icra 
hakimiyyəti,  məhkəmə və prokurorluq orqanları, bələdiyyələr, habelə ictimai birliklər, 
həmkarlar ittifaqı təşkilatları təmin etməlidirlər. 
 
140.  Mаrаq insаnı nəyə təhrik еdir ?  
Cavab: оbyеkti ətrаflı qаvrаmаğа, dərindən öyrənməyə 
 
141.  Xüsusi təhsil almaq hüququnu təsbit edən sənədlər hansılardır ?  
Cavab: xüsusi təhsil almaq hüququ psixoloji - tibbi pedaqoji komissiya, yetkinlik yaşına 
çatana isə tibbi-sosial ekspert komissiyası tərəfindən verilən sənədlə təsdiq olunur. 
 
 
142.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”sinin təsdiq edilməsi barədə fərman nə vaxt qəbul 
olunub?  
Cavab: 1 mart 2005-ci il 
 
 
143.  Pedaqogika necə elmdir ?  
Cavab: həm nəzəri, həm də tətbiqi elmdir. 
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144.  Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı müəllim mükafatlarının təsis 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı nə vaxt 
qəbul olunub ?  
Cavab: 4 sentyabr 2007-ci il 
 
145.  İntеllеkt sözünün mənаsı nədir ?  
Cavab: dərkеtmə, bаşаdüşmə 
 
146.  Kurikulumun mahiyyəti nədən ibarətdir ?  
Cavab: Təhsil pillələri üzrə təhsilin məzmununu və mənimsənilmə qaydalarını müəyyən 
edir 
 
147.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünü alan müəllimlər “ən 
yaxşı müəllim” müsabiqəsində iştirak edə bilərlərmi ?  
Cavab: iştirak edə bilməzlər 
 
148.  Sinif rəhbəri haqqında əsasnamə nə vaxt qəbul olunub ?  
Cavab: 5 mart 2009 
 
149.  “Ən yaxşı müəllim” müsabiqənin keçirilməsinə rəhbərlik və nəzarəti hansı 
qurum həyta keçirir ?  
Cavab: tərkibi Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən və 
ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin keçirilməsi üzrə 
Təşkilat komitəsi 
 
150.  Təhsil sahəsində İslahat ?  
Cavab: 15 iyun 1999 
 
151.  Təlim nədir ?  
Cavab: müəllimin rəhbərliyi altında bilik, bacarıq və vərdişlər qazanmağa yönəlmiş 
pedaqoji prosesdir. 
 
152.  İlin “Ən yaxşı müəllimi” müsabiqəsi neçə mərhələdə təşkil edilir və qalib 
hansı mərhələdə və necə müəyyən edilir ?  
Cavab: müsabiqə 3 mərhələdə təşkil edilir və qalib 3-cü mərhələdə Təşkilat Komitəsi 
tətəfindən zonalar üzrə kvotalara uyğun olaraq daha çox bal toplamış 100 müəllim 
seçilir və müsabiqənin yekunu müvafiq aktla rəsmiləşdirilir 
 
 
153.  Ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası ?  
Cavab: 13 yanvar 2009 
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154.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil üzrə komissiyanın 
yeni tərkibi kimlərdən ibarətdir ?  
Cavab: Komissiyanın sədri: PA-nın rəhbəri, Komissiyanın üzvləri: Baş nazirin müavini, 
EA-nın prezidenti, PA-nin Humanitar siyasət şöbəsinin müdiri, Təhsil Naziri, Ədliyyə 
Naziri, Sənaye və İqtisadiyyat naziri, Maliyyə Naziri, Gənclər və idman naziri, TQDK-nın 
sədri 
 
155.  Evdə təhsilin təşkili qaydalarına görə gündəlik dərslərin miqdarı I pillədə, II 
və III pillədə neçə saat olmalıdır ?  
Cavab: I pillədə 2 saat, II və III pillədə 3 saatdan çox ola bilməz 
 
156.  Xüsusi təhsil müəsisələri haqqında Əsasnaməyə görə kor və zəif görən 
şəxslər üçün internat tipli xüsusi təhsil müəsisələrində təhsil müddəti neçə ildir ?  
Cavab: 12 il 
 
157.  Qeyri standart dərslər ?  
Cavab: yarış dərsləri, fantaziya dərsləri, dialoq dərsləri, məsləhət dərsləri. 
 
158.  “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikadsının Qanunu neçə maddədən 
ibarətdir ?  
Cavab: 47 maddə 
 
159.  Yaradıcılıq məzuniyyətlərinin müddətləri nə qədərdir ?  
Cavab: işləməklə yanaşı doktoranturada təhsil alan ( o cümlədən doktoranturaya daxil 
olmaq üçün ) işçilərə hər tədris ilində 30 təqvim günü ödənişli məzuniyyət verilir. 
 
160.  Xüsusi təhsil siniflərində şagirdlərin orta sıxlığı nə qədər olmalıdır ?  
Cavab: orta sıxlıq 8-10 nəfər götürülür 
 
161.  Ümumi təhsilin səviyyələrini müxtəlif səbəblərdən başa vurmayan şəxslərə 
verilən arayışda nə yazılır ?  
Cavab: arayışda şagirdin dinlədiyi fənlər və həmin fənlər üzrə aldığı qiymətlər yazılır 
 
162.  Şəhadətnamənin, attestatın və ya onların dublikatlarının məzuna şəxsən 
təqdim edilməsi mümkün olmadıqda, məsələ necə həll edilir ?  
Cavab: sənədlər məzunun qanuni nümayəndəsinə (qanuni nümayəndə səlahiyyətlərini 
təsdiq edən sənədlər əsasında) və ya məzunun adından çıxış edən digər şəxsə 
(müəyyən olunmuş qaydada tərtib edilmiş etibarnamə əsasında) verilir 
 
163.  Ümumtəhsil məktəblərində sinif (qrup) rəhbərliyinə görə əlavə haqlar hansı 
qaydada ödənilir.  
Cavab: І - ІV siniflərdə bir müəllim stavkasının 15 faizi həcmində; V - XІ (XІІ) siniflərdə 
bir müəllim stavkasının 20 faizi həcmində 
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164.  Müəllim iki sinifdə sinif rəhbərliyi apara bilərmi ?  
Cavab: məktəbdə müəllimlərin sayı kifayət qədər olmadıqda Təhsil Nazirliyinin icazəsi 
ilə iki sinifdə sinif rəhbərliyi aparıla bilər 
 
165.  Təhsil islahatları hansı illəri əhatə edir ?  
Cavab: 1999 - 2013-cü illər 
 
166.  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan 
Respublikasında Dövlət Təhsil sistemi hansı xarakter daşıyır ?  
Cavab: dünyəvi 
 
167.  Dövlət dili haqqında qərar nə vaxt qəbul edilib ?  
Cavab: 27 iyun 1918-ci ildə 
 
 

168.  Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı olan jurnalistlərdən kimi tanıyırsınız ?  
Cavab: Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı olan jurnalistlərdən  
Alı Mustafa oğlu Mustafayev (1952-1991) - telejurnalist.  
Salatın Əziz qızı Əsgərova (1961-1991) - jurnalist, “Молодежь Азербайджана” 
qəzetinin müxbiri.  
Çingiz Fuad oğlu Mustafayev (1960-1992) - telejurnalist. 
 
169.  Azərbaycan kapitalını təmsil edən görkəmli nümayəndələr kimlərdir ?  
Cavab: Azərbaycan kapitalını təmsil edən görkəmli nümayəndələr  
- Hacı Zeynalabdin Tağıyev  
- Şəmsi Əsədullayev  
- Musa Nağıyev 
 
170.  I Dünya müharibəsi illərində Müqəddəs Georgi ordeni ilə təltif edilən 
Azərbaycan hərbiçiləri kimlərdir ?  
Cavab: Müqəddəs Georgi ordeni ilə təltif edilən Azərbaycan hərbiçiləri  
- Teymur Novruzov  
- Fərrux ağa Qayıbov (ilk azərbaycanlı təyyarəçi)  
- Qalib Vəkilov  
- Tərlan Əliyarbəyov 
 
171.  I Dünya müharibəsində iştirak edən Azərbaycan generalları kimlərdir ?  
Cavab: I Dünya müharibəsində iştirak edən Azərbaycan generalları  
- Səməd bəy Mehmandarov  
- Əliağa Şıxliniski  
- İbrahim ağa Vəkilov  
- Hüseyn xan Naxçıvanski 
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172.  Milli hökumət nə vaxt Gəncədən Bakıya köçürüldü ?  
Cavab: 1918-ci il 17 sentyabr 
 
173.  Azərbaycanın Dəniz sərhədləri ?  
Cavab:  

1.Rusiya  
2. İran  
3. Qazaxıstan  
4. Türkmənistan 

 
174.  Azərbaycanda hansı Liman şəhərləri mövcuddur ?  
Cavab: Bakı, Nefçala, Salyan, Lənkəran. 
 
175.  Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk demokratik parlament seçkiləri nə 
zaman keçirilmişdir ?  
Cavab: 12 noyabr 1995-ci il. 
 
176.  Niyə məhz müəllim olmaq istəyirsiniz ?  
Cavab: Müəllimlik peşələr arasında çox böyük iddiaya malik olanıdır. Çünki burada 
öyrətmək iddiası var. Kimə, nəyi, necə öyrətməkdən, başqasının övladını öz övladı kimi 
yetişdirməkdən söhbət gedir. 
 
177.  Şagirdlərlə işləməyin hansı çətinlikləri ola bilər ?  
Cavab: Hər bir şagird fərqli ailədə fərqli mühitdə böyüyür. Buna görə onlarin 
düşüncələri maraqlari təlabatları da fərqli olur. Şagirdlərlə işləməyin tək çətinliyi onlarin 
maraqlarına uyğun təlim metodu seçməkdə ola bilər. 
 
 

178.  Şagirdləri qiymətləndirmək istəsəniz hansı kriteriyalara görə 
qiymətləndirərsiniz ?  
Cavab: dinləmə, izah etmə, qavrama. 
 
179.  Özünüzü kiməsə təsvir etsəydiniz necə təsvir edərdiniz ?  
Cavab: Özünüzü qətiyyən tərifləmirsiz sadəcə səbrli  olduğunuzu və uşaqlarla işləməyi 
sevdiyinizi deyirsiz. 

 
180.  Şagirdlərin tədrisində hansı boşluqları görürsünüz və bunu necə aradan 
qaldırarsınız ?  
Cavab: Şagirdlərin tədrisində gördüyüm boşluq şagird maraqlarinin ön planda 
olmamasidir. Onlarin potensial imkanlari ve şəxsi maraqlari nəzərə alinarsa daha 
effektiv nəticə əldə etmək mümkündür. 
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181.  Sinifdə nadinc(Sinifdə səs küy salır, dərsi pozur və s.) şagirdi necə ələ 
alarsınız ? Hansı metodlardan istifadə edərsiniz ?  
Cavab: Şagirdin diqqətini cəlb edəcək tapşiriqlar tərtib edərəm. Daha çox rollu oyunlar 
karusel akvarium kimi üsullardan istifadə edərəm. 
 
182.  Siz şagirdlərə dərsi necə tədris edərsiniz ki, hər bir şagird individual olaraq 
dərsi anlasın. Nəzərə alsaq ki, hər bir şagird müxtəlif dünyagörüşü və fərqli 
mühitdən gəlir.  
Cavab: Daha qisa və aydin cümlələrdən istifadə edərəm. Həmçinin müxtəlif 
resurslardan (video görüntülər əlavə ədəbiyyatlar vəsaitlər şəkillərdən və s.) istifadə 
edərəm. 
 
183.  Məktəbə Sizin hansı töhfəniz dəyə bilər ? Niyə məhz Sizi seçək ?  
Cavab: Şagirdlərin mövcud potensial imkanlarini bilik səviyyələrini daha da 
qaldiracagima və məktəbin tədris nailiyyətlərini yüksəldəyəcəyimə inaniram. 
 
184.  Təsəvvür edin ki, müəlliməsiniz və dərsiniz 1 saata başlamalıdır. Dərsdən 
öncə hansı  hazırlıqları görərsiniz ?  
Cavab: Dərsin gündəlik planlaşdirmasini apararam. 
 
185.  Sizin fikrinizcə sinifdə şagirdlərlə hansı mühiti qurulmalıdır? Bürokratik 
ciddi rejim yoxsa sərbəstlik ?  
Cavab: Uşaqları nə qədər sıxsaq, o qədər dərsdən uzaqlaşarlar. Ona görə sərbəst 
rejim ən məsləhətlisidir. 
 
186.  Şagirdləri öyrənməyə necə həvəsləndirərsiniz ? Oxumaq həvəsi olmayan, 
hər gün dərsə hazırlıqsız gələn şagird üçün hansı qərarları verərsiniz ?  
Cavab: Dərsə hər gün hazirliqsiz gələn şagirdə hər dərs fərqli təlim üsulundan istifadə 
edərəm. Qrup və ya cütlərlə yox fərdi məşğul olaram. Yenə hazirliqsiz  
olarsa valideyni ile əlaqə saxlayaram. 
 
187.  Əgər sinifdəki şagirdlərin 3-ü saqqız çeynəyərsə nə edərsiniz ?  
Cavab: Əvvəl şagirdləri utandirmamaq üçün saqqiz çeynəyənlərin adlarini çəkmədən 
dərsdə saqqiz çeynəməməli olduğunu bildirərəm. davam etsələr adlarini çəkib 
hərəkətlərinin yanlış olduğunu və birdə təkrarlamamalarini deyərəm. 
 
188.  Müəllim hansı qabiliyyətlərə malik olmalıdır ?  
Cavab: Təşkilatçiliq, peşəkarliq, rəhbərlik..və s. 
 
189.  Dərs oxumayan şagirdi necə həvəsləndirə bilərsiniz ?  
Cavab: Dərsə hər gün hazirliqsiz gələn şagirdə hər dərs fərqli təlim üsulundan istifadə 
edərəm. Qrup ve ya cütlərlə yox fərdi məşğul olaram. Yenə hazirliqsiz olarsa valideyni 
ile əlaqə saxlayaram.  
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190.  Kurikulumun bizim təhsil sistemimizə hansı faydalarını deyə bilərsiniz ?  
Cavab: Şagirdyönümlülük əsas müsbət cəhətlərindən biridir. Qiymətləndirmə 
standartlarinin olmasi qiymətləndirmənin tədrisin hər mərhələsində aparılmasi təhsilimizi 
inkişaf etdirir. 
 
191.  Azərbaycan müstəqilliyini neçənci ildə qazanmışdır ?  
Cavab: 18 oktyabr 1991-ci il 
 
192.  Sinifdəki şagird(lər) sizi əsəbləşdirsə ilk olaraq kimə müraciət edərsiniz? 
yaxud şagirdi necə cəzalandırarsınız ?  
Cavab: Ilk növbədə şagirdin özü ilə danişaram. Söhbətimizdən nəticə çixarmasa 
valideyni ilə danişaram. Şagirdə cəza vermərəm sadəcə xəbərdarliqdan sonra direktorla 
danişaram. 
 
193.  Qiymətləndirmə nəyə əsasən aparılır ?  
Cavab: Qiymətləndirmə meyarlarına əsasən. 
 
194.  Ən son Prezident seçkiləri nə vaxt olub ?  
Cavab: 11 aprel 2018-ci il 
 
195.  Azərbaycanda ilk Vitse - Prezident kimdir ?  
Cavab: Mehriban Əliyeva 
 
196.  Kompyuteri Bilirsizmi ?  
Cavab: Bəli, lazımi proqramları öyrənmişəm. Ən əsası Word və Power point 
proqramları mənim üçün əsasdır. Çünki dərsləri şagirdlərə slayd şəkildə keçməyi 
planlaşdırıram. 
 
197.  Qrup işində lideri kim seçir ?  
Cavab: Şagirdlər özləri 
 
198.  Ordumuzun son dövrlərdəki uğurları ?  
Cavab: Aprel döyüşləri və Gunnut əməliyyatı 
 
199.  Böyük Summativ Qiymətləndirmə kim tərəfindən keçirilir ?  
Cavab: Məktəb rəhbərliyi 
 
200.  Azərbaycanın İlk xalq şairi kimdir ?  
Cavab: Səməd Vurğun 
 
201.  Müasir dövr yazıçılarımızdan kimləri tanıyırsınız ?  
Cavab: Çingiz Abdullayev, Mehdi Hüseyn, Süleyman Rəhimov, Mirzə İbrahimov, İlyas 
Əfəndiyev, Əli Vəliyev 
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202.  Debat nədir ?  
Cavab: Şagirdlər iki qrupa bölünür. Bir qrup şagird məsələnin leyhinə, biri isə əleyhinə 
danışır. Və bu qruplar 3-cü tərəfi inandırmağa çalışır. 
 
203.  Himnimizin sözləri və musiqisi kimə aiddir ?  
Cavab: sözləri Əhməd Cavad, musiqisi Üzeyir Hacıbəyov 
 
204.  Ölkəmizin iqtisadi sahədə əldə etdiyi nailiyyətləri kollektivinizə hansı 
formada çatdırırsınız ?  
Cavab: Pedaqoji Şuranın iclaslarında çatdırıla bilər. Bundan başqa fərdi və kollektiv 
görüşlərdə, tədbirlərdə vurğulana bilər. 
 
205.  Yaddaşın hansı növləri var ?  
Cavab: Yaddaşın növləri  

- Vizual, yəni görmə yaddaşı  
- Eşitmə yaddaşı  
- Hərəkət  
- Toxunma 

 
206.  Qiymətləndirməyə nə qədər vaxt sərf olunur ?  
Cavab: 3 dəqiqə 
 
207.  H1, H2 nədir ?  
Cavab: H – həvəsləndirmə deməkdir. Həvəsləndirmə rayon mərkəzindən uzaq 
kəndlərə aiddir. Həmin məktəblər uzaq olduğu üçün nazirlik əlavə pul verir.  

- H1 1-ci istiqamət rayon mərkəzindən 20 km-dək olan məsafəni bildirir, maaşa 
əlavə 60 azndir.  

- H2 isə 2-ci istiqamət raayon mərkəzindən 20 km-dən uzaq məsafəni bildirir, 
maaşa əlavə 160 azn verilir. 
 
 
208.  Makro və mikro idraki bacarıqlar nələrdir ? 
Cavab: Düşünmə vərdişləri iki yerə bölünür: mikro vərdişlər və makro vərdişlər  
Mikro vərdişlər: tətbiq və təhlil  
Makro vərdişlər: problemi həll etmə, qərar qəbul etmə və nəticə çıxarma 
 
 
209.  Hiperaktiv şagird dedikdə nə başa düşürsünüz ?  
Cavab: Həddindən artıq dəcəl, yerində dayanmayan, ağlı yaxşı inkişaf etmiş, sadəcə 
olaraq onu özünə sərf edən şeylər üçün istifadə edən, sinfin hərarətini yüksəldən 
şagirddir. Onlarla ciddi və çox səmimi olmadan aramla danışmaq lazımdır. Onlar 
bilməlidir ki, hər zaman nəzəriniz onlardadır. 
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210.  Fəal təlimin mərhələləri hansılardır ?  
Cavab: Motivasiya, Tədqiqatın aparılması, Məlumat mübadiləsi, Məlumatın müzakirəsi 
və təşkili, Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılmması, Yaradıcı tətbiqetmə, 
Qiymətləndirmə və Refleksiya 
 
211.  Təhlil fəal dərsin hansı mərhələsinə uyğun gəlir ?  
Cavab: İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili mərhələsinə 
 
212.  Taksonomiya nədir ?  
Cavab: Zəncirvari, iyerarxiya qaydası ilə düzülüş. Sadədən mürəkkbə doğru idrak 
bacarıqlarının düzülüşü. 
 
213.  Dərs keçdiyiniz zaman sinif otağının pəncərəsindən sinifə quş girərsə, nə 
edərdiniz ?  
Cavab: 1-2 dəqiqəlik uşaqlarla quşa baxıb zövq alaram, həmin anı uşaqlara yaşadıb, 
xatirə kimi beyinlərində qalmasına imkan yaradaram, sonra isə dərsimizə davam 
etməliik deyib, quşu çıxararam. 
 
214.  Əgər valideyn gəlib sizi sinifdə şagirdlərin yanında təhqir edərsə, nə 
edərdiniz ?  
Cavab: Valideynin birbaşa sinfə daxil olma ixtiyarı yoxdu.  
Mədəni rəftar edib, nəzərinə çatdırmaq lazımdır ki, bura məktəbdir, əks təqdirdə, başa 
düşməsə, məktəb müdriyyəti ilə bu məsələni həll etmək lazımdır. 
 
215.  Uşaq sinifdə qussa nə edərsiz ? 
Cavab: Uşaqlara sakit durmağı, yoldaşına heçnə olmamış kimi rəftar eləməyi, ona 
kömək olmağın lazım olduğunu başa salmaq, xadiməçini çağırıb sinfi təmizləməsini 
xahiş etmək, onun bu vəziyyətə görə pis olmasının qarşısını almaq üçün əlindən gələni 
etmək, valideynə xəbər verib şagirdi gəlib aparmasını demək və dərsə qaldığın yerdən 
davam etmək lazımdır. 
 
216.  Sinifdə səs-küy olarsa, şagirdləri necə ələ alarsınız ?  
Cavab: Çalışaram çox səs-küylü sinfi öyrədici maraqlı oyun ilə ələ alım. Ən əsası ən 
nadınc uşağı ələ almaq lazımdır. Onu da ələ almaq üçün onun nəyə marağı olduğunu 
onunla qısa söhbətdən öyrənmək mümkündür. 
 
217.  Təlim formaları hansılardır ?  
Cavab: Dörd iş forması vardır : kollektiv ilə iş, qruplarla iş (kiçik qruplarla iş, böyük 
qruplarla iş), cütlərlə iş, fərdi iş. 
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218.  Bayrağın rənglərinin mənası ?  
Cavab: Göy - türkçülük; Qırmızi - müasirlik; Yaşıl - islam dini 
 
219.  Azərbaycanın istedadlı Heykəltəraşlardan kimi tanıyırsız ?   
Cavab: Ömər Eldarov, Tokay Məmmədov, Fuad Əbdürrəhmanov, Cəlal Qaryağdı, 
İbrahim Zeynalov, Mirəli Mirqasımov, Zivər Məmmədova, Natiq Əliyev 
 
220.  Müəllim hansı qabiliyyətlərə malik olmalıdır ? 
Cavab: Müəllim əsasən didaktik və təşkilatçılıq qabiliyyətlərinə yiyələnməlidir. Bundan 
əlavə, kommunikativ, suqqestiv, perseptiv və s. qabiliyyətlərə yiyələnməlidir. 
 
221.  Hansı Azərbaycan ixtiraçılarını tanıyırsınız ? 
Cavab: Yusif Məmmədəliyev, Lütfi Zadə, Kərim Kərimov, Xudu Məmmədov, Rafiq 
Əliyev 
 
222.  Azərbaycan hansı oyunlara ev sahibliyi edib ?  
Cavab: 2015-cil ildə Avropa oyunları, 2016-cı ildə Şahmat Olimpiadası, 2017-ci ildə 4-
cü İslam oyunları keçirilib. 
 
223.  Təhsil nə üçün lazımdır ?  
Cavab: İnkişafı təmin etmək üçün lazımdır. 
 
224.  Sizcə “öyrənən” kimdir ?  
Cavab: Öyrənən təcrübə aparan orqanizmdir. 
 
225.  Təhsil insanın ehtiyaclarını necə təmin etməlidir ?  
Cavab: İnsanların ehtiyacları müxtəlif olduğundan təhsil şagirdlərin fərdi 
xüsusiyyətlərinin inkişafına istiqamətlənməlidir. 
 
226. Müəllimin pedoqoji qabiliyyətləri hansılardır ? 
Cavab:  

- şəxsi  
- didaktik 
- təşkilatçılıq  
- kommunikativ 
- perspektiv 
- suqqestiv 
- pedoqoji təxəyyül 
- diqqəti paylaya bilmək 

 
 
227.  Təhsil formaları hansılardır ? 
Cavab: formal, qeyri-formal və informal  
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228.  Təhsil alanların hüquqları 
Cavab:  
  -qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada təhsil müəssisəsinə qəbul olunmaq 

-fasiləsiz təhsil almaq 
-təhsil müəssisəsini təhsilin istiqamətini ixtisası təhsil alma formasını sərbəst    
  seçmək 
-elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq  
-sağlamlıq üçün təhlükəsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq  
-insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq  
-qanunvericiliyə uyğun olaraq yalnız 1 dəfə ödənişsiz təhsil almaq  
-dövlət ümumitəhsil müəssisələrində dərsliklərlə pulsuz təmin olunmaq  
-təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək 
 

229. Təhsilalanların vəzifələri 
Cavab: 
  -pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq  

-dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək 
-təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək 
-dövlət cəmiyyət ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk etmək  
-qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuşdigər vəzifələri yerinə yetirmək 
 

230. Təhsilverənlərin hüquqları 
Cavab:  
  -şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək 

-normal əmək elmi-pedaqoji iş və təhsil şəraiti müasir standartlara cavab verən  
  texnalogiyalarla təmin olunmaq  
-tədrisin formasını metodlarını vasitələrini sərbəst seçmək 
-ixtisasını artırmaq yeni ixtisas almaq staj keçmək 
-təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq  
-müəyyən edilmiş hallarda mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq  
-təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək 

 
231.  Təhsilverənlərin vəzifələri 
Cavab: 
  -təhsil sahəsində dövlət siyasətinin  həyata keçirilməsində iştirak etmək 

-təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək 
-təhsil alanların şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək 
-təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq  
-pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək 
-qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada attestasiyadan keçmək 
-qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vəzifələri yerinə yetirmək 
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