
Mövzu: 9. Ümumtəhsil məktəblərində ana dili üzrə yeni 

qiymətləndirmə mexanizminin tətbiqi 

 

Plan: 

1.Ümumtəhsil məktəblərində qiymətləndirmə mexanizmi 

2.Qiymətləndirmə standartları və qiymətləndirmə sxemləri 

3.Məktəbdaxili qiymətləndirmə və onun növləri 

 

Qiymətləndirmə beynəlxalq, milli və məktəbdaxili olur. 
Məzmun standartlarının mənimsənilməsi istiqamətində əsasən aşağıdakı 

qiymətləndirmə növlərinən istifadə olunur və onların hər biri müvafiq məsələlərə 

aydınlıq gətirmək məqsədi daşıyır. 
 İlkin səviyyənin qiymətləndirilmısi (diaqnostik qiymətləndirmə)– şagirdlər 

əsas bilik və bacarıqlara müəyyən dərəcədə malikdirlərmi? şagirdlər tədris 

olunmuş materialın hansı hissəsini bilirlər? 

 İrəliləyişlərin monitorinqi (formativ qiymətləndirmə)– standartların 

mənimsənilməsinə doğru şagirdlər kifayət qədər irəliləyə bilirlərmi? 

 Yekun (summativ) qiymətləndirmə - şagird verilmiş standart və ya standartlar 

qrupunda müəyyən edilmiş məqsədə çatırlarmı? 

Hazırda qiymətləndirmənin növləri aşağıdakılardır : Beynəlxalq , milli, 

məktəbdaxili(diaqnostik, formativ və summativ). Summativ qiymətləndirmə də KSQ 

və BSQ-dən ibarətdir. Bununla yanaşı hər bir KSQ üçün bal çıxarılır, jurnala yazılır. 

Qiymətləndirmənin bu növləri şagirdləri hər bir fənnin məzmun standartlarında 

göstərilən əsas bilik və bacarıqların əldə olunmasına yönəlmiş fəaliyyət 

istiqamətlərini təmin edir. 

İlkin səviyyənin qiymətləndirməsi (diaqnostik qiymətləndirmə) şagirdin artıq nələri 

bildiyini müəyyən edir və təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək göstərir. 

Təlim prosesində düzgün istiqamətləndirilmiş şagird öyrənilmiş materialın təkrarına 

vaxt itirmir, həmçinin onun üçün başa düşülməyən və ya tanış olmayan material 

qalmır. İlkin səviyyədə qiymətlənmənin sualları bir-biri ilə əlaqələındirilib 

tənzimlənməlidir ki, onların bəziləri şagirdlərin hansı biliklərə malik olduğunu, 

digərləri isə yeni materialı mənimsədiyi güman olunan şagirdləri müəyyən etsin. 

Şagird irəliləyişlərinin monitorinqi (formativ qiymətləndirmə) vasitələrlə tədrisin 

düzgün istiqamətləndirilmsi həyata keçirilir.Alternativ üsul və mənbələrdən istifadə 

və ya şagirdin daha irəliyə addım atması üçün ona əlavə impulusun verilməsi barədə 

ehtiyaclar müəyyənləşdirilir.Müəllim verilən monitorinq vasitəsilə tədris prosesini 

tənzimləyir.Bütün şagirdlərin irəliləyişlərini təmin edir.Eyni zamanda uğur qazana 

bilməyən şagirdlərin ehtiyaclarını öyrənərək onlara əlavə kömək göstərir. Bu mənada 

şagirdləri faktiki fəaliyyətlərinin nəticələri müəllim üçün real qüvvəyə çevrilir. 

Monitorinqlərin hansı formada aparılmasından asılı olmayaraq şagirdlərin standartlar 

üzrə nailiyyətinin daha ümumi monitorinqi təşkil edilir. Növbəti mərhələdə 

monitorinq şagirdlərin əldə etdiyi nailiyyətlərin  



 

mövcud standartlara uyğunluğu öyrənmək məqsədilə aparılır.Bu prosesdə toplanmış 

məlumatlar tədris prosesinin tənzimlənmısində mühüm əhəmiyyətə malikdir.Həmin 

məlumatlar əsasında müəllim aşağıdakı suallara cavab axtarır və müəyyən nəticəyə 

gəlir. 

 Mən irəli getməliyəm, yoxsa hansısa bir hissəyə daha çox vaxt sərf etməliyəm. 

 Şagirdlər öyrəndiklərini sərbəst tətbiq edə biləcəklərmi?, yoxsa əlavə tədris 

aparılmasına ehtiyac vardır? 

 Planlaşdırılmış tədris bir neçə şagird üçün və ya hamı üçün surətləndirilmiş 

formada aparıla bilərlərmi? Əgər belədirsə, bunun üçün ən yaxşı yol hansıdır? 

İlkin səviyyənin  qiymətləndirilməsi kimi oxşar xüsusiyyətləri olan yekun 

(summativ) qiymətləndirmə standart və standartlar qrupunda müəyyən olunmuş 

məqsədlərə şagirdlərin hansı səviyyədə nail olduqlarını müəyyən edir.Yekun 

(summativ) suallara  cavab verir.Şagird materialı bilir və başa düşürmü? Bildiklərini 

tətbiq edə bilirmi? Bu qiymətləndirmə növü mövzunun, bəhs və bölmənin, yaxud da 

tədris ilinin sonunda eyni qaydada həyata keçirilir.Yekun (summativ) 

qiymətləndirmənin ən mühüm cəhəti şagirdlərin mənimsədiklərini tətbiq etmə 

qabiliyyətlərinə nə dərəcədə malik olduqlarını aşkara çıxarır.Göstərilən 

qiymətləndirmə növlərinə əsaslanan məktəbdaxili qiymətləndirmə aşağıdakı əsas 

komponentləri əhatə edir: 

 Şagird nailiyyətlərinin və irəliləyişlərinin monitorinqi. 

 Şagird fəaliyyətinin təlim standartlarına uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi 

(kurikulum üzrə qiymətləndirmə) . 

 Ümumtəhsil pillələri üzrə yekun qiymətləndirmənin (buraxılmış imtahanın) 

aparılması. 

Hər bir fənn kurikulumunda məzmun standartları və onların mənimsənilməsi üçün 

istifadə olununan strategiyalarla yanaşı nail olunmuş təlim nəticələrinin əldə edilmiş 

bilik və bacarıqların qiymətləndiriliməsi üçün müvafiq qiymətləndirmə 

standartlarının nümunələri də əhatə olunur. 

 Məzmun standartları inteqrativ təlim nəticələri olub, şagirdlərin müvafiq bilik, 

bacarıq və dəyərlərə nail olmaqla səviyyəcə dəyişməsini  

 təmin edir. 

 

 Qiymətləndirmə standartları məzmun standartrlarının reallaşmasını yoxlamaqla 

baş vermiş dəyişikliklərin dərəcəsini müəyyən edir. 

 

Qiymətləndirmə standartlarının təyin edilməsində metod və vasitələrin maraqlı 

tərəflərin fikir razılığı əsasında müvafiq siniflər üzrə milli səviyyədə yekun 

qiymətləndirmə (imtahan) keçirilir.Nəticələr təhlil olunmaqla standartlar təyin 

edilir.Məsələn: 



 Minimum şagirdin 90-100% tərkibindən əldə olunan standartlar. 

  

  

 Yüksək:şagirdlərin ən yaxşı halda 30% tərəfindən əldə olunan standartlar. 

 Qiymətləndirmə standartlarının təyin edilməsində kurikulum yönümlü metoda 

daha çox üstünlük verilir. 

Bu metoda görə: 

 Qiymətləndirmə standartları milli kurikulumda əks olunmuş nailiyyətlərə 

(nəticələrə) uyğun hazırlanır və faktiki olaraq şagirdlərin nəyi bacardıqlarına 

dair ölçmələrə deyil, mütəxəssis mühakimələrinə əsaslanır. 

 Bütün məktəblərin, müəllimlərin təmsil olunduğu orqanların və digər maraqlı 

tərəflərin müzakirələri əsasında standartlara düzəliş edilir və arzu olunan 

nailiyyət səviyyəsinə dair ortaq fikir yaranır. 

Qiymətləndirmə standartları, qiymətləndirmə sxemləri (KSQ) dörd səviyyə şəklində 

hazırlanır. 

Qiymətləndirmə sxemləri xüsusi növ qiymətləndirmə şkalasıdır və iki  əsas məsələni 

əhatə edir: 

 Mən nəyi qiymətləndirməliyəm? 

 Aşağı, orta və yuxarı nailiyyət səviyyəsinin xüsusiyyətlərini necə 

müəyyənləşdirmək olar? 

Səviyyə bir ən aşağı,  4 isə ən yüksək səviyyəni əks etdirir.Səviyyə 1 və səviyyə 2 

əksər şagirdlər, səviyyə 3, xüsusilə səviyyə 4 daha istedadlı şagirdlər üçün nəzərdə 

tutulur.Qiymətləndirmə sxemləri qiymətləndirmənin daha ədalətli, obyektiv, etibarlı 

və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan verir.Tədrisin səmərəliyi ilə bağlı müəllimləri 

faydalı məlumatlarla təmin edir.Qiymətləndirmə sxemləri mahiyyət etibarilə 2 növə 

ayrılır. 

Halostik qiymətləndirmə sxemi – şagirdin işi ilə bağlı ümumi təəsurat yaradır və 

əksər hallarda fəaliyyət səviyyəsini əks etdirən 4-5 şkalaya əsaslanır.    Bu növ 

qiymətləndirmə sxemləri sürətli qiymətləndirmə aparmaqla şagird nailiyyətləri 

haqqında ümumi mənzərəni təsvir edir. 

Analitik qiymətləndirmə sxemi şagirdlərin qiymətlərini təyin 

edir.Qiymətləndirmədə əsasən 4-5 ballıq şkaladan istifadə olunur.Bu qiymətləndirmə 

üçün daha çox vaxt sərf olunur.Şagirdin fəaliyyət nailiyyəti haqqında ətraflı 

informasiya verilir.  
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