
COĞRAFİYANIN TƏDRİSİ METODİKASI 

İZAHAT  VƏRƏQI 

Bakı  Dövlət  Universitetinin  coğrafiya  fakultəsində  Coğrafiya 
ixtisası üzrə təhsil alan  tələbələrə  tədris olunan *Coğrafiyanın tədrisi 
metodikası* adlı kurs əhəmiyyətli elm sahələrindən biri olub,yüksək 
ixtisaslı  coğrafiya  müəllimlərinin  nəzəri - metodik  hazırlığında  
böyük rola malikdir.Kursun tədris edilməsində əsas məqsəd  
gələcəkdə cografiya fənnini tədris edən müəllimlərin : 

- pedaqoji hazırlığını təmin etmək, 
- coğrafiya fənninin tədrisində müasir interaktiv  metodların tətbiq 

edilməsi yollarını  öyrətmək, 
- dərsin təlim, inkişafetdirici və tərbiyəedici məqsədləri arasında 

əlaqəni əsaslandırmaq, 
- şagirdlərin müstəqil  yaradıcılığının təşkil edilməsi üçün onları 

istiqamətləndirmək, 
- təlim-tərbiyə prosesinin praktikliyini artirmaq məqsədi ilə 

müxtəlif vəsaitlərdən istifadə etmək bacarığını  formalaşdırmaq; 
və s. 

*Coğrafiyanın tədrisi metodikası* fənni VII semestrdə ,IV kursun I 
yarımilində  48 saat  həcmində  tədris edilir.Proqram 32 saat 
mühazirədən və 16 saat seminar məşgələsindən təşkil olunmuşdur. 
   *Coğrafiyanın tədrisi metodikası* fənninin  ən mühüm vəzifəsi 
tələbələrə orta məktəbдя şagirdlərinə coğrafi biliklər  üzrə *nəyi* 
(fənnin məzmunu)*niyə* (fənnin məгsədi)və *necə*(öyrətmə 
metodları)  öyrətməyin yollarını başa salmaqdır. 

Kursun tərkibi  üç bölmədən ibarətdir: *Məktəbdə coğrafiya 
tədrisinin  ümumi  məsələləri* -adlanan birinci bölmədə  coğrafiya 
fənninin  tədrisində ümumi məsələlərdən инкишаф тарихиндян bəhs 
olunur, fənnin quruluşu və məzmunu təhlil edilir.  
, ”Coğrafiya tədrisinin xüsusi məsələləri*- adlanan иkinci bölmə 
coğrafi bilik və bacarıqları formalaşdıran metodlar sisteminя həsr 
edilmişdir. Üçüncü bölmə ися *Orta məktəbdə tədris olunan ayrı-
ayrı coğrafiya kurslarının tяdrisi məsələləri*.adlanır. Bu bölmədə  
isə orta məktəbin ayrı-ayrı siniflərinin coğrafiya kurslarının 
мязмуну вя мювзуларын tədris edilməsi üçün yeni texnologiyaların 
tətbiq edilməsinə dair nümunələr  təqdim edilmişdir. 

Fənnin tərkibində coğrafiyanın tədrisi metodikasının  
predmeti,məktəb coğrafiyasının  inkişaf tarixi, pedoqoji-psixloji 
əsasları, orta ümumtəhsil məktəblərində coğrafiya fənninin  əsas 



istiqaməti, məzmunu, strukturu, tədris prosesinin başlıca 
metod və üsulları, coğrafi biliklərin qiymətlənirilməsi yolları və s. 
təqdim olunur. 
 

                                   Mövzular   üzrə saatların  paylanması 
 

N      MÖVZULAR 

Ъəmi 

 

Мühazirə 

 

Сeminar 

1   Ъоэрафийанын тядриси методи-
касы  bir  elm kimi 

2 2  

2 Мяктяб ъоьрафийасынын инкишаф 
тарихи.Milli kurrikulum  
anlayışı 

4 2 2 

3 Coğrafiyanın təlim 
metodları.Yeni   
texnologiyaların tətbiqi.

6 4 2 

4 Ъоьрафийа тядрисинин тяшкили 
формалары  
 

4 2 2 

5 Coğrafiya tədrisinin başlıca 
prinsipləri. 
 

2 2  

6 Ъоьрафийa tədrisində istifadə 
olunan vəsaitlər.Cografiya 
xəritələri 

4 2 2 

7  Шаэирдлярин ъоьрафи биликляринин 
гиймятляндирилмяси  
 

2 2  

8 Coğrafiya müəlliminin  vəzifə 
borcları 

2 2  

9 Məktəb ъоьрафийа курсларынын 
тядрис методикасы . В синиф 
“Тябият  “kursunun tədrisi 
 

2 2  

10. 
 

ВЫ синиф « Цмуми физики 
ъоьрафийа» kursunun tədrisi. 

4 2 2 



11. 
 

ВЫЫ синиф « Материкляр вя 
океанлар ъоьрафийасы» курсунун 
тядриси. 
 
 

4  2 2 

12. ВЫЫЫ синиф «Азярбайъан  
ъоьрафийасы» курсунун  тядриси. 

4 2  2 

13. IX sinif “Dünyanün iqtisadi və 
sosial coğrafiya “kursunun 
tədrisi. 

4  2 2 

 14. X sinif “Yerşunaslıq” 
kursunun  tədrisi 

  2   2  

  
15. 

XI sinif “ Türk dünyasının 
coğrafiyası” kursunun tədrisi 

2   2  

 CƏMİ: 48 32 16 

 
 
 
  МЮВЗУЛАР ВЯ ОНЛАРЫН МЯЗМУНУ 
 

1.Coğrafiyanın tədrisi metodikası bir elm kimi (2 s müh.) 
 

       Ъоэрафийанын тядриси методикасынын предмети,vəzifələri вя тядгигат 
методлары.    Курсун предмети  ъоьрафийа фяннинин тядриси вя шаэирдлярдя 
ъоьрафи дцшцнъя тярзинин  формалашдырылмасы просесидир. Coğrafiya 
tədrisinin  təhsil, inkişafetdirici və tərbiyəedici məqsədi. 

Ъоьрафийанын тядриси методикасы cografi  və  педагожи елмлярin 
sintezidir .Ъоьрафийанын тядриси методикасыnın  pedaqoji-psixoloji 
əsasları.Тядрис методикасы шаэирдлярин практик фяалиййятиня ясасланан елм 
сащясидир.   Мяктябдя  ъоьрафийа фяннинин ролунун йцксялмясиндя, 
мцвяффягиййят сявиййясинин артмасында методиканын ролу.    

Методика елмляринин тядгигат методлары: nəzəri (sistemli analiz, 
мцгайися, тарихи,тиположи йанашма,цмумиляшдирмя) və emprik( габагъыл 
тяърцбя ,müşahidə ,anket sorgularının aparılması,müsahibə педогожи 
експеримент вя  с.) 

Coğrafiya tədrisi metodikasının müasir istiqaməti:nəyi 
öyrənmək, niyə öyrənmək və necə öyrənmək. 
 



2.Мяктяб ъоьрафийасынын və coğrafiya tədrisi metodikasının  инкишаф 
mərhələləri.Milli kurrikulum anlayışı.  4 saat  (  2 с мцщ,  2 s .sem) 

 
            Азярбайъан Республикасында мяктяб ъоьрафийасынын инкишаф 
тарихи.    Orta ümumtəhsil məktəblərinin tədris planında cografiyanın 
yeri.Coğrafiya təliminin  məqsədi. və inkişafetdirici xarаkteri.Мцасир 
дюврдя  юлкядя мяктяб ъоьрафийасынын мязмуну, структуру вя ясас 
вязифяляри. Ъоьрафийаnın fənndaxili və digər фяннляр  иля интеграсийасы. Ин-
тегратив  програмын тяртиб едилмясинин башлыъа тялябляри. 
      Орта цмумтящсил мяктябляриндя апарылан тящсил ислащатында ъоьрафий-
анын йери. Ъоьрафийа фянннин милли курикулум  чярчивясиндя  məzmun хят-
лярин (mövqe,təbiət,bəşəriyyət). Orta ümumtəhsil məktəblərində qabaqcıl 
coğrafiya müəllimlərinin iş təcrübəsinin  öyrənilməsi. 
  

3   Coğrafiyanın  təlim   metodları  6 s (4 s müh. və 2 s sem.) 
 

Metod anlayışı. Təlim metoları və təlim texnologiyalarının 
müqayisəsi. Təlim metodlarının formaları: passiv, aktiv və interaktiv 
metodlarından  coğrafiya fənninin tədrisində istifadə. 
Təlim metodlarının həyata  keçirilməsində müəllim və şagirdlərin 
iştirakı. 

Ъоьрафийа фяннинин тяlimi методларынын - bilik mənbələrinə və 
şagirdlərin idrak fəaliyyətınin  xarakterinə görə  təsnifatı: izahlı- 
əyani,reproduktiv və produktiv,problem-şərh,və tədqiqat metodları. 

Yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi: açar sözlər, BİBÖ, klaster, 
Venn diaqramı,Beşlik,Semantik işarələr,İNSERT və s Педагожи 
texnologiyalarının qruplaşdırılması: modul texnologiya, ,layihə və oyun 
texnologiyaları. 

Təlim metodlarının  ən mühüm tipləri: şifahi ( mühazirə, 
müsahibə, nəqletmə,verbal-izahat istiqamətləndirilmiş  
mühazirə,konseptual cədvəl,T-sxem və s.) , əyani (coğrafi 
xəritələr,şəkil,cədvəl , sxem və diaqramlar, maket ,ekran  
vasitələri,kompyuter proqramları və s.) və praktk ( məhəldə aparılan  
işlər, məsafələrin ölçülməsi, hava  üzərində müşahidələr və .s). 
 

4. Ъоьрафийа тядрисинин тяшкили формалары 4 saat (2 с мцщ və 2 s sem) 
 
Ъоьрафийаnın  тядрисində  ən mühüm təşkilat formaları  – dərs, 

fakultativ  məşğələ və sinifdən xaric işlərdir. Dərs  pedaqoji prosesin  
əsasıdır. Ənənəvi və fəal dərsin  müqayisəsi. Dərsə verilən müasir 



tələblər.Dərsin elementləri.Dərs  prosesinin planlaşdırılması.Tematik 
planın tərtib edilməsi.Üç mərhələli dərsin quruluşu:düşünməyə 
yönəltmə, dərketmə və düşünmə.Ъоьрафийа  dərslərində мотивасийа 
имканлары. Дярсин vaxt  bölgüsünün Kolba prinsipi.  

Coğrafiya dərslərində şagird  fəaliyyətinin təşkili formalarıСиниф 
дярс системинин  мцсбят вя мянфи ъящятляри. Бюйцк вя кичик групларла ишин 
мащиййяти, онларын щяйата кечирилмяси. Cütlərlə işin  təşkili. 

Факултатив мяшьяляляр coğrafiyanı  dərindən öyrənməyin optimal 
yoludur.   Тядрис екскурсийалары – müəllimin  istiqamətləndirici rolu ilə 
şagirdlərə nəzəri biliklərin   həyata tətbiq edilməsində  ən mühüm  
formadır. 
 

5.Ъоьрафийа тядрисинин башлыъа принсипляри   2 с.(мцщ)  
 

Ъоьрафийа  тядрисиндя ясас принсипляр: елмилик, щяйатилик, инкишаф 
етдириъилик,системлилик,практиклик,нятиъяйюнцмлцлцк,шаэирдйюнцмлцлцк,чеви
клик,тядгигат йюнцмлцлцк, прогноз вермяк вя с.Coğrafi bilik və 
bacarıqlara olan proqram tələbi.Дедуктив вя индуктив йанашма. Ъоьрафи 
ганунауйьунлугларын , riyazi hesablamaların,сябяб –нятиъя ялагяляринин, 
мянтиги ардыъыллыгларын,terminlərin юйряdилмяси цчцн тятбиг олунан метод 
вя цсуллаr( стратеэийалар).  

Ъоьрафийа тядрисиндя məhəlşunaslıq ( дийаршунаслыг),глобаллашма, 
игтисади,еколожи принсипляр. 

Coğrafi təsəvvür və anlayışların  formalaşdırılması.Coğrafı 
mədəniyyət anlayışı. 
 

6.Coğrafiya tədrisində istifadə olunan  vəsaitlər.Xəritə coğrafiya 
təlimində ən mühüm  vəsaitlərdən  biri kimi. 4 s (2 s müh  və 2s sem). 
 

Coğrafiya tədrisində istifadə olunan  vəsaitlər, onların təsnifatı və  
əhəmiyyəti.Divar xəritələrinin  əsas funksiyası. Tədris xəritələrinin  
kartotekası.Atllaslar. kontur  xəritələr  üzərində  çalışma və tapşırıqların 
yerinə yetirilməsi metodları:xəritəni  başa düşmək,xəritəni oxumaq və 
xəritəni  bilmək təlimi. Coğrafi nomenklaturanыn öyrədilməsi. 

Coğrafiya dərslərində qlobusdan istifadə. 
Тядрис ядябиййаты -дярсликляр,dərs vəsaitləri, атлас ,müəllim və şagirdlər 
üçün  metodik və иш дяфтярляри, тест китаблары вя с. 

Dərsliklə  işin təşkili – tədris mətni və didaktik apparatla işin 
təşkili.(dərslik mətni, statistik göstəricilər,cədvəl,sxem, diaqram, şəkil və 
sual, tapşırıqlar , mətn əvvəli,mətn daxili və mətn sonu tapşırıqlarла 



апарылан ишляр və s)  . Ъоьрафийа кабинетиnə verilən tələblər. Kabinet  
kартотекаsıнын щазырланмасы. Ъоьрафийа мейданчасы. 
 
    7. Шаэирдлярин ъоьрафи биликляринин гиймятляндирилмяси 2 с (мцщ). 
 
    Билик вя баъарыгларын йохланылмасына верилян тялябляр. Təlimin nəticəsi 
kimi şagirdlərin – adlandırmaq və göstərmək, təyin etmək,təsvir etmək, 
izah etmək və proqnoz vermək  qabiliyyətlərinin qiymətləndirilməsi. 
Мониторинг anlayışı. Ъоьрафи биликлярин ашкара чыхарылмасы вя  
гиймятляндирилмяси формалары: шифащи сорьу və  йазы ишляри.Сорьу 
методларынын мцхтялифлийи вя шаэирдлярн  сорьуйа ъялб едилмяси йоллары. 
Qrafik sorgu.Rəqəmlə sorğu. Шаэирд портфолиосунун щазырланмасы.Груп 
фяалиййятинин гиймятляндирилмяси.Sualların B.Blüm taksonomiyası: 
yaddaş, interpretasiya, ətbiq, təhlil, sintez, qiymətləndirmə.Сынаг 
тестляринин кечирилмяси( билик юйрянмя вя гиймятляндирмя тестляри).  
 
      8. Ъоьрафийа мцяллиминин вязифя борълары. 2 с(мцщ). 
 

Ъоьрафийа мцяллиминин елми- нязяри щазырлыг сявиййяси. Програм  
цзря тядрис материалларынын планлашдырылмасы. Синифляр цзря тягвим планынын 
тяртиб едилməsi. Тематик вя эцндялик pланларын тяртибаты. Шаэирдлярля 
цнсиййят гурмасынын ясас принсипляри – мясялялярин щяллиня демократик, 
щуманист, диференсиал,фярди йанашмасы. Тялимин техники васитяляриндяn 
истифадя bacarığı. Motivasiya və tялим мцщитини йаратмаг габилиййяти.  Иш 
дяфтярляриндя тапшырыгларын вя ев тапшырыгларынын  йериня йетирилмясиндя  
мцяллимин  истигамятвериъи фяалиййяти. 

Ъоьрафийа мцяллиминин шяхси тящсилини вя ихтисасыны артырмаг йолларı. 
 

9. Мяктяб ъоьрафийаsı üzrə ayrı-ayrı  курсларынын тядрис методикасы.  
В синиф «Тябият « курсунун тядриси 2 с (müh) 
 

Kursun məzmunu, quruluşu, təhsil, inkişafetdirici və tərbiyə 
məqsədi.”Təbiət “fənninin əsas məqsədi  inteqrativ kurs olmasıdır. 
Kursun məzmununda coğrafiyanın yeri. Şagirdlərin yaş səviyyəsinə 
uyğun olaraq- ətraf mühиtdə baş verən hadisələrin  dərk edilməsində, 
hadisə və proseslər arasında əlaqələrin  yaradılmasında,təbiət 
hadisələrinin yarada biləcəyi nəticələrin  öyrəniləsində “Təbiət 
“fənninin imkanları. Тəqdim olunan təcrübələrin  məzmunun 
coğrafiya fənninə marağın artırılmasında rolu.Kursun tədrisində 
diyarşunaslıq prinsipinin  aparıcı istiqamətə malik olması. 



Дярслийя верилян тялябляр бахымындан “ Təbiət”kursunun dərsliyinin  
тящлилi.Mətn,  cədvəl вя  иллустрасийалар ilə tanışlıq. 

Dərsliyin,  шаэирдлярин qrup şəklində иш фяалиййятинə, dil və yazı 
üslubuna ,dizayn və tərtibat  yeni  pedaqoji texnologiyaların tətbiq 
edilməsi imkanlarına görə гиймятляндирилмяси. 
         

10.ВЫ синиф « Цмуми физики ъоьрафийа» курсунун тядриси методикасы 4 
с ( 2 с мцщ вя 2 с сем). 

 
Fiziki coğrafiyadan  başlanğıc kursun  əcac məqsədi: təhsilverici, 

inkişafetdirici və tərbiyədici xüsusiyyətlərin inkişafıdır.Kursun strukturu 
və məzmunu.Coğrafi təbəqənin bütövlüyünün saxlanılmasına olan 
tələbin –“Ümumi fiziki coğrafiya”kursunda əsas istiqamətləndirici rola 
malik olması.Coğrafi termin və anlayışların izahinda şagirdlərin yaş 
səviyyəsinin nəzərə alınması.Diyarşunaslıq və ekoloji prinsiplərin yerinə 
yetirilməsi.Milli kurrikulumun məzmun standartlarında  –mövqe,təbiət 
və bəşəriyyət xətlərinin nəzərə alınması.Fənnlərarası və fənndaxili 
inteqrasiya imkanları.İnnovativ metotların tətbiq imkanları.Coğrafi 
nomenklaturanın öyrədilməsi цчцн təklif olunan metodlar.Təlim  
materiallarının planlaşdırılması.Tədris ekskursiyalarının təşkili.Ayrı-
ayrı bölmələrin tədrisində tətbiq olunan  metodlar. İş dəftərləri 
üzərində tapşırıqların yerinə yetirilməsi. 

«Цмуми физики ъоьрафийа» kursu dərsliyin,  шаэирдлярин birgə иш 
фяалиййятинə, dil və yazı üslubuna ,dizayn və tərtibat baxımından yeni  
pedaqoji texnologiyaların tətbiq edilməsi imkanlarına görə 
гиймятляндирилмяси 
 

11.  ВЫЫ синиф « Материкляр вя океанлар ъоьрафийасы» курсунун тядриси  
4 с ( 2 с мцщ, 2 с. сем ) 

 
    «Материкляр вя океанлар ъоьрафийасы» курсунун quruluşu və 
məzmunu.Kursun tədris edilməsində əsas məqsəd -materiklərin ayrı-
ayrılıqda  və bütövlükdə tam bir kompleks olmasını və materik və 
regionlar üzrə əhalinin təsərrüfat fəaliyyətinə təbiətin təsirini 
öyrətmək,ümumi coğrafi  qanunauyğunluqlar və anlayışların ayrılıqda 
materiklərə tətbiq edilməsi bacarığını formalaşdırmaqdır.Kursun 
tədris edilməsində pedaqoji prinsiplərin yernə yetirilməsi:yaxından 
uzağa, садядян мцряккябя induktiv və deduktiv və s. « Материкляр вя 
океанлар ъоьрафийасы»kursunun «Цмуми физики ъоьрафийа»ilə 
inteqrasiyası. Kursun tədrisində müqayisə metodunun tətbiq imkanları. 



Ayrı-ayrı materiklərin fiziki, tematik,siyasi xəritələri ilə aparılan işlərin 
müxtəlifliyi.İqlim diaqramlarının təhlili.Praktik işlərin yerinə 
yetirilməsi üçün dərsliyin imkanları.İş dəftərləri üzərində tapşırıqların 
yerinə yetirilməsi. « Материкляр вя океанлар ъоьрафийасы»kursu dərsliyin,  
шаэирдлярин birgə иш фяалиййятинə, dil və yazı üslubuna ,dizayn və tərtibat 
baxımından yeni  pedaqoji texnologiyaların tətbiq edilməsi imkanlarına 
görə гиймятляндирилмяси. 
 

12. “Azərbaycan Respublikasnın  coğrafiyası” kursunun tədrisi. 4s 
(2 s müh və 2 s sem). 

 
Kursun  quruluşu,məzmunu və vətənpərvərlik tərbiyəsinin 

formalaşdırılmaşdırılmasında rolu.Azərbaycan Respublikasının 
coğrafiyası orta  məktəbin əsas təhsil bazasında fiziki coğrafi biliklərin   
ümumiləşdirici xüsusiyyəti. Kursun üç bölmədən -“Fiziki coğrafi 
mövqeyin qiymətləndirilməsi”,Təbii şərait və ehtiyatların yerləşməsi 
xüsusiyyətləri” və ”Fiziki coğrafi rayonlaşma” –dan  ibarət olması 
proqramı tam  əhatə edir.Təbiətdən istifadə edilməsinə müasir 
yanaşmanın təhlili.Şagirdlərin yeni tematik xəritələr ilə tanışlığı.Çay 
hidroqrafları və iqlim diaqramları ilə aparılan praktik və müstəqil 
işlər. 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial  coğrafiyası” 
kursunun mahiyyəti. Kursun tədrisində müqayisə metodlarının tətbiq 
edilməsi.Dövrü mətbuat və internet vasitəsi ilə yeni materialların  
toplanması.Respublika əhalisinin yerləşməsinin əsas xüsusiyyətləri.      
Azərbaycan Respublikasının  fiziki və iqtisadi və sosial  coğrafiyası         
kurslarının  dərsliklərinin,  шаэирдлярин qrup işinin təşkili, dil və yazı 
üslubu ,dizayn və tərtibat baxımından yeni  pedaqoji texnologiyaların 
tətbiq edilməsi imkanlarına görə гиймятляндирилмяси. İş dəftərləri 
üzərində tapşırıqların yerinə yetirilməsi. 
      
     13.ЫХ синиф « Дцнйанын игтисади вя сосиал  ъоьрафийасы» курсунун 4с (2 с 
мцщ вя 2 с сем) 
     

Kursun məzmunu, məqsədi, quruluşu. Şagirdlərin elmi 
dünyagörüşünün formalaşdırılmasında kursun vəzifələri.”Dünyanın 
iqtisadi – cografi səciyyəsinin ümumi icmalı”və “Regionların iqtisadi – 
coğrafi səciyyəsi” bölmələrinin  tədrisində  yeni  pedaqoji metodların 
tətbiq olunma imkanları.Produktiv və problemli şərh metodların 
tətbiqi.İnkişaf etmiş inkişafda olan  və geri qalmış ölkələrdə əhalinin 



həyat səviyyəsinin  müqayisəsi. Ayrı-ayrı ölkələrin öyrənilməsinin  
metodikası.Ölkələr üzrə səciyyəvi  planların özünəməxsusluğu. Praktik 
və müstəqil işlərin  sistemləşdirilməsi.Kursun evristik tədqiqat 
imkanları.”Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası” kursunun  
dərsliyinin,  шаэирдлярин qrup işinin təşkili, dil və yazı üslubu ,dizayn və 
tərtibat baxımından yeni  pedaqoji texnologiyaların tətbiq edilməsi 
imkanlarına görə гиймятляндирилмяси. İş dəftərləri üzərində 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi. 
 

14. Х синиф «Йершунаслыг»  курсунун методикасы 2 с( 2 с мцщ ) 
 

Kursun məqsədi ümumtəhsil məktəblərinin orta təhsil pilləsində 
fiziki coğrafi bilikləri ümumiləşdirmək , coğrafi qanunauyğunluqları 
şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğun olaraq  təhlil etmək və şagirdlərin 
idrak fəaliyyətini aktivləşdirməkdir.”Yerşunaslıq” kursunun ən 
mühüm vəzifələrindən biri təbii şərait və təbii ehtiyatların insanların 
istifadə etməsinin artma dinamikası baxımından qiymətləndirilməsi və 
coğrafi mühitdə baş verən  təbii–ekoloji proseslərin paylanmasının 
artması səbəblərinin təhlilni vermək,şagirdlərin  problemlərin həll 
edilməsində iştirakını təmin etməkdir. Kursun şagirdlərdə məntiqi 
ardıcıllıq, nəzəri biliklərin tətbiq edilməsi,müstəqil təlimə verilən 
imkan,dərketmə və özünüqiymətləndirmə baxımından 
дяйярляндирилмяси. Kursun dərsliyində kurrikulum,məzmun,dil və üslub, 
pedaqoji metodlar, dizayn və tərtibat, illüstrasiyalar və ətraf mühitə 
olan hörmət hissinin nəzərə alınması. 
 

15.ХЫ синиф « Тцрк дцнйасынын ъоьрафийасы» курсунун методикасы 2 с( 
2 с мцщ). 

 
Kursun əsas məzmunu,quruluşu,məqsədi.Şagirdlərdə türk 

dünyasının qədim köklərə malik olması, türklərin Avrasiyada 
məskunlaşdığı ərazilərin dünya siyasətindəki rolunu dərk etdirmək     
«Тцрк дцнйасынын ъоьрафийасы» курсунун ən mühüm vəzifəsidir. 

Müstəqil,məhdud dövlət qurumuna malik olan və etnos türk 
xalqlarının yaşadığı problemləri qruplaşdırmaq və onların  həll 
edilməsində  hər bir türksoyly vətəndaşın iştirakınin vacibliyini dərk 
etdirmək, şagirdlərin фярди mülahizələrini sistemləşdirmək kursun 
məqsədlərindən biridir. 

Türk dövlətləri birliyinin möhkəmləndirilməsində şagirdlərin 
yaxından iştirakinin( dərslikdə onlara verilmiş təkliflər nəzərdə 



tutlur)və alternativ variantlar irəli sürməklə layihələr verməsinin 
onlarda müstəqil düşüncə tərzinin inkişafı üçün təkanverci rolu. 
Kursun dərsliyinдя  məzmun,dil və üslub, pedaqoji metodlar,dizayn və 
tərtibat,illüstrasiyalar və soy-kökünə olan hörmət hissini və tolerantlıq 
hissinin nəzərə alınması. 
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