
MÖVZU:12. Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya 
 

Plan: 

1.İnteqrasiya və onun modelləri 

2.Ana dili təlimində istifadə edilən inteqrasiya növləri 

3.Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya 

 

İnteqrasiya – təhsil islahatının əsas prinsiplərindən biri olub,təbii əlaqələr 

şəraitində ümumiləşmiş biliklərin verilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. 

Ümumitəhsil məktəblərində fənlərin məzmunu və strategiyalarının  hazırlanmasında 

ona istinad olunur.Təlim dili kimi ana dili digər müasir dünyada baş verən texnoloji 

və mədəni dəyişikliklər şagirdlərin araşdırma aparmaq, nəticə çıxarmaq, problemləri 

həll etmək kimi bacarıqlara yiyələndiyini zəruri edir. 

Ana dili təlimində şagirdlərin maraq və ehtiyacları nəzərə alınmaqla inteqrasiyanın 

aşağıdakı modellərindən istifadə olunur: 

 Fəndaxili (üfüqi, şaquli) inteqrasiya 

 Fənlərarası inteqrasiya 

Fəndaxili inteqrasiya ana dilində daxili imkanlar hesabına uyğun məzmun və 

fəaliyyətlərin əlaqəsini nəzərdə tutur.Tədris olunan materialların şüurlu və daha 

möhkəm mənimsənilməsinə imkan yaradır.Fəndaxili inteqrasiya üfüqi və şaquli 

olmaqla 2 yerə ayrılır. 

Ana dili təlimində üfüqi inteqrasiya (cədvəl 1) fənn üzrə məzmun xətləri 

arasındakı əlaqələri əhatə edir. Hər sinif üzrə nəzərdə tutulmuş anlayışların, bacarıq 

və vərdişlərin formalaşmasına xidmət göstərir. Ana dili üzrə şaqulı inteqrasiya isə 

standartların siniflər üzrə əlaqəsini əhatə edir. Bilik, bacarıq və vərdişlərin sinifdən – 

sinfə genişlənərək inkişaf etdiyini izləməyə imkan yaradır. 

Bu cür inteqrasiya siniflərarası inteqrasiya kimi də adlanır.Ana dili təlimində 

fənlərarası inteqrasiya müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət 

göstərir.Bu proses eyni bir bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da 

təkmilləşməsini təmin edir.Fənlərarası əlaqə təlim prosesinin səmərəliyinin 

artırılmasına şərait yaradır.İlk növbədə ana dili üzrə yeni anlayışların 

mənimsənilməsi prosesi intensivləşir.Digər fənlər üzrə istinad olan biliklər 

möhkəmlənir.Ən başlıca təlim vaxtına qənaət olunur. Digər fənlərlə inteqrasiya 

məzmun və fəaliyyət baxımından uyğun gələn standartlar üzrə aparılır.Müəyyən 

olunmuş həmin standartların xidmətləri ana dili üzrə müvafiq standartların qarşısında 

qeyd edilir.      

 

Fəndaxili – üfüqi inteqrasiya 

 

                                                       I sinif 

 Dinləyib–anlama            Oxu Yazı Dil qaydaları 



1.2.1.Müşahidə 

etdiyi əşya ,hadisələr haqda 

və şəkillər üzrə danışır. 

2.1.1.Rast gəldiyi əşya və 

hadisələri adlandırır 
  

  

 

2.2.2.Səsləri hecalarda 

birləşdirir və oxuyur. 

  

 

4.1.3.Sait səslərə 

görə sözləri 

hecalara ayırır. 

1.2.3. Nitqdə sadə, bədii 

ifadələrdən istifadə edir. 

2.2.8.Mətndəki əsas fikri 

müəyyənləşdirir və sadə 

formada ifadə edir. 

  

 

                                                       II sinif 

Dinləyib-anlama    Oxu       Yazı Dil qaydaları 

1.1.1. Sual vermək- 

lə dinlədiyi fikrin mahiyyətin 

aydınlaşdırır. 

Rast gəldiyi yeni əşya 

və hadisələri adlandırır. 
  

1.2.1Müşahidə etdikləri və 

oxuduqları haqda danışır. 
 3.1.4.Müşa-hidə və 

təəssüratlar əsasında 

kiçik həcmli inşalar 

yazır 

 

  3.1.1.Yazı-sında 

sadə hüsnxət 

normalarına riayət 

edir. 

4.1.2. Sözlərin 

böyük hərflərlə 

yazılmasına dair 

qaydaları məqamına 

uyğun tətbiq edir 

1.2.4.Nitq situasiyalarından 

asılı olaraq danışıq prosesində 

müvafiq jest və mimikalardan  

istifadə edir 

2.2.1.Müvafiq mətnləri 

müəyyən tələblərə 

uyğun  

sürətli,düzgün,şüurlu, 

ifadəli oxuyur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      IV sinif 



 

                                                   III sinif 

1.2.4.Ədəbi-bədii 

nümunələri ifadə edərkən 

müvafiq situasiyaya 

uyğun jest və 

mimikalardan istifadə 

2.2.Müvafiq mətnləri 

müəyyən olunmuş 

tələblərə uyğun 

sürətli,şüurlu,düzgün,ifad

əli oxuyur 

 4.1.4.Cəm şəkilçisinin 

yazılışı və tələffüzü ilə 

bağlı qaydaları 

nitqində tətbiq edir. 

1.2.1.Müşahidə etdikləri, 

oxuduqları hadisələr 

haqqında kiçik təqdimatlar 

edir. 

2.1.1. Rast gəldiyi yeni 

əşya və hadisələri 

adlandırır. 

3.1.4. Mühakimə 

xarakterli kiçikhəcmli 

rəy,inşa yazır. 

4.1.2. Sözlərin böyük 

hərflərlə yazılmasına 

dair qaydalardan 

məqamında istifadə 

edir. 

 

  

 

 

 

2.1.2 Öyrəndiyi söz və 

terminləri təqdim edir. 

  

 

4.1.3.Rast gəldiyi 

sözlərin yazılış və 

tələffüz qaydalarını 

müəyyənləşdirmək 

üçün lüğət,sorğu 

kitablarıvə  

katoloqlardan 

istifadə edir. 

    

1.2.4.Verilmiş sadə mətni 

bədii ifadə vasitəsilə 

zənginləşdirməklə obrazlı 

və emosional nəql edir. 

2.2.3.Verilmiş mətni 

genişləndirmək və 

davam etdirmək 

məqsədilə yaradıcı plan 

tutur. 

3.1.3.Verilmiş mətnin 

(nəzm,nəsr) müfəssəl 

məzmununu yazır. 

4.1.4. Cümlənin 

formalaşma-sında cəm 

şəkilçilərin-dən 

düzgün istifadə edir 

4.1.6. Cümlənin 

düzgün qurulmasın- 

da baş və 2 ci dərəcəli 

üzvlərin yerin dəqiq 

müəyyən edir. 

 

1.2.5.Nitqin canlı və obrazlı 

etmək məqsədilə məzmuna 

müvafiq jest və 

mimikalardan istifadə edir. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.Bədii və elmi 

kütləvi mətnlər haqda 

kiçik təqdimatlar edir. 

  



edir. 

 2.1.2.Öyrəndiyi yeni 

sözlərin mənasın izah 

edir. 

 4.1.3.Rast gəldiyi yeni 

sözlərin yazılış və 

tələffüz qaydalarını 

müəyyənləş- 

dirmək üçün lüğət və 

sorğu kitablarından 

istifadə edir. 

  

 

2.1.3.Öyrəndiyi yeni söz 

və termin- 

lərdən məqamında 

istifadə edir. 

 

 

3.1.5.Sinif səviyyəsinə 

uyğun olaraq 

müəyyən edilən əməli 

yazılar     

(məktub,açıq-ca,elan) 

yazır 

 

1.2.4.Ədəbi-bədii 

nümunələri ifadə edərkən 

müvafiq situasiyaya 

uyğun jest və 

mimikalardan istifadə 

edir. 

2.2.1.Müvafiq mətnlər 

müəyyən olmuş tələblərə 

uyğun sürətli,düzgün, 

şüurlu,ifadəli oxuyur. 

 4.1.7.Məqsəd və 

intonasiyanı 

dəyişməklə verilmiş 

cümləni müxtəlif 

məqamlarda işlədir. 

 

Fəndaxili, şaquli (siniflər arası və fənlərarası) inteqrasiya 

I –sinif II sinif III sinif IV sinif 
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Şagird dinlədiyi 

fikri anladığı-  

nı nümayiş etdirir 

Şagird dinlədiyi 

fikri anladığı-  

nı nümayiş etdirir 

 

         ----   

 

           ---- 

Dinlədiyi sadə 

fikrin mahiyyətini 

nümayiş edir. 

Sual verməklə 

dinlədiyi fikrin 

mahiyyə-tin 

aydınlaş-drır. 

X.D-2.2.4. 

İNF-1.1.4. 

Dinlədiyi fikir 

ətrafında 

müzakirə- 

lərdə münasibət 

bildirir 

X.D-1.1.1 

İNF-1.1.3 

Dinlədiyi eyni 

məsələlər barədə 

müxtəlif fikirləri 

ümumiləşdir-məklə 

yekun rəy bildirir. 

RİY-5.1.2  

XD-1.1.2 

Dinlədiyi fikrə 

münasibət bildirir 

Dinlədiyi fikirlə 

bağlı münasibəti 

əsaslandırır 

HB-2.1.2, 2.4.3, 

3.1.2, 3.2.2. 

Tİ-3.1.1 

MUS-1.1.2. 

Dinlədiyi fikirləri 

təhlil etməklə 

mövzunu şərh 

edir. 

HB-2.1.2, 3.1.2, 

3.2.2. 

Tİ-3.1.1 

MUS-1.1.2. 

XD-2.1.2. 

Dinlədiyi fikirləri 

əlavələri ilə inkişaf 

etdirir. 

HB-3.2.2. 

RİY-2.1.1 ,2.1.2 

İNF-2.1.2, 2.2.3. 

Məzmun 

Xəttinin 

Nömrəsi 

Standar-tın 

Nömrəsi 

Alt standartın 

nömrəsi 

      1.         1.  

      1.         1.           1. 

1. 1. 2. 


