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Hörmətli müəllimlər! 

 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  ölkədə təhsilin mövcud 

vəziyyətinə dair dəqiq məlumat əldə etmək məqsədilə Milli qiymətləndirmə 
keçirir. Bu işdə Sizin köməyinizə ehtiyacımız var. 
 

Xahiş edirik, sualları diqqətlə oxuyub səmimi cavablandırasınız.  
Xahiş edirik, verilən suallarda Sizə uyğun gələni            çərçivənin içərisində 

∨  işarəsi ilə qeyd edin. 
Əgər cavabı səhv işarə etmişsinizsə, onun üstündən X işarəsi qoyun və istədiyiniz 
cavabı∨ işarəsi ilə qeyd edin. 
 
Sizin yazdığınız cavabların hamısı qəbul ediləcəkdir. 
 

Sizin cavablarınız fərdi qaydada təhlil olunmayacaqdır. Ondan ümumi 
nəticələrin təhlilində  istifadə olunacaqdır. 

Sizin cavablarınızın məxfiliyi qorunacaqdır. 
 
 
 
Köməyə görə Sizə təşəkkür edirik! 
 



AŞAGIDAKI SUALLARA CAVAB VERMƏYINIZI XAHIŞ EDIRIK 
 

 1. Yaşın ız ? 
                                                  

Mənim                  yaşım var  
 

2. Cinsi ni z?  
 

a) Qadın    

b) Kişi 

 

3. Təhsilinz ?      

Aşağıdakılardan hansı sizə aiddir?               

        Yalnız bir cavabı qeyd  edin 
         

a). Orta ixtisas  
 

b). Ali pedaqoji  
 

c). Qeyri-pedaqoji 
         

 

 
4. Pedaqoji iş stajınız ?                                                                                                                                                             
                       Yalnız bir cavabı qeyd  edin 
 

a) 3 ilə qədər  

b) 4-8 il  

c) 9-13 il 

d) 14-18 il 

e) 19-25 il 

f) 25 ildən çox   

 
 
5. Aşağıdakılar nə dərəcədə sizin dərslərinizə aiddir?  
Mənim dərslərimdə şagirdlər: 
                                       ( Hər bənd üçün bir cavabı qeyd edin)       
                                                                                                                                                             .  
 Heç vaxt Bəzən Hər 

dərsdə 
a) Mənim müdaxiləm olmadan işləyirlər    

b) Mənim köməyimdən istifadə edərək işləyirlər     

c) Kiçik qruplar və ya cütlər  şəklində işləyirlər    

d) Tapşrıqları fərdi şəkildə  yerinə yetirirlər    

 
6. Dərsdə  şagirdlərlə  hansı təlim fəaliyyətlərini həyata keçirirsiniz? 



                                  Hər bənd üçün bir cavabı qeyd edin                                                             
                 
 Heç  vaxt Bəzən Həmişə 
a) Təriflərin və qaydaların əzbərlənməsi    

b) Suallara cavab verilməsi    

c) Praktik çalışmaların yerinə yetirilməsi    

d) Layihələrin  hazırlanması    

e) Ev tapşırıqlarının təhlili    

 
 

ANA DİLİ DƏRSINƏ DAIR SUALLAR 
 

7. Aşağıdakılardan hansılar sizin sinfə aiddir? 
      ANA DILI dərsimdə:        (Hər bənd üçün bir cavabı qeyd edin) 
 

 Heç  vaxt Bəzən Həmişə 
a) Şagirdlər sinif tapşırıqlarına etinasız yanaşırlar    

b) Şagirdlər dərs ərzində sərbəst  
       işləyirlər 

   

c) Şagirdlər  tapşırıqları 
     dəqiqliklə yerinə yetirirlər 

   

 
8. ANA DILI dərsində aşağıda qeyd edilənlərdən nə dərəcədə istifadə edirsiniz?  

Hər bənd üçün bir cavabı qeyd edin 
 

  heç  vaxt bəzən həmişə 
a) Dərsliklər və iş dəftərlərindən    

b) Öz hazırladığım material və tapşırıqlardan 
 

   

 
 
9.  ANA DILI dərsində aşağıdakı  fəaliyyət növlərindən nə dərəcədə istifadə edirsiniz?  

Hər bənd üçün bir cavabı qeyd edin 
 

  heç  vaxt bəzən həmişə 
a)   Şagirdlər imla yazırlar    

b)  Şagirdlər  tanımadıqları bədii mətni oxuyaraq 
onun haqqında təəssüratlarını  yazırlar 
 

   

c) Şagirdlər tanımadıqları bədii mətni oxuyaraq 
ona aid sualları cavablandırırlar 

   

d) Şagirdlər verilmiş şəkil əsasında inşa yazırlar    

e) Şagirdlər verilmiş mövzu əsasında inşa yazırlar    

 
 
10. Həftədə neçə dəfə ANA DILINDƏN ev tapşırığı verirsiniz? 
                                        Yalnız bir cavabı qeyd  edin 
 

a) Vermirəm.  

b) Həftədə bir dəfə  



c) Həftədə bir neçə  dəfə  

d) Hər gün  

 
11.  ANA DILINDƏN  ev tapşırıqlarının  yoxlanılmasına nə qədər vaxt sərf edirsiniz?  

Yalnız bir cavabı qeyd  edin 
 

a) Ev tapşırıqlarını yoxlamıram  

b) 5 dəqiqədən az  

c) 5-10 dəqiqə  

d) 10 dəqiqədən çox 
 

 

 
 
12. Şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək üçün ANA DİLİ dərsində hansı  qiymətləndirmə üsullarından  
istifadə edirsinz?  

Hər bənd üçün bir cavabı qeyd edin 
 

 Heç vaxt Bəzən  Hər 
dərsdə 

a) Məktəbdən kənarda hazırlanmış testlər    

b) Özüm hazırladığım açıq və çoxseçimli  suallar     

c) Şagirdlərin fəaliyyətinin müşahidəsi    

d) Şifahi  sual-cavab    

e) Praktik çalışmalar və tapşırıqlar    

 
 RİYAZİYYAT  DƏRSINƏ DAIR SUALLAR 

 
13. Aşağıdakılar hansı dərəcədə sizin sinfə aiddir? 
     Riyaziyyat dərsimdə:  

Hər bənd üçün bir cavabı qeyd edin 
 

 
 Heç  vaxt Bəzən Həmişə 
a) Şagirdlər sinif tapşırıqlarına etinasız yanaşırlar    

b) Şagirdlər dərs ərzində sərbəst  
       işləyirlər 

   

c) Şagirdlər  tapşırıqları 
     dəqiqliklə yerinə yetirirlər 

   

 
 
14. Riyaziyyat dərsində aşağıda qeyd edilənlərdən nə dərəcədə istifadə edirsiniz?  

Hər bənd üçün bir cavabı qeyd edin 
 
 

 
  heç  vaxt bəzən həmişə 

a) Dərslik və iş dəftərlərindən    

b) Öz hazırladığım material və tapşırıqlardan 
 

   



 
 
15. Həftədə neçə dəfə riyaziyyatdan ev tapşırığı verirsiniz? 

Yalnız bir cavabı qeyd  edin 
 
 

a) Vermirəm  

b) Həftədə bir dəfə  

c) Həftədə bir neçə  dəfə  

d) Hər gün  

 
 
16. Riyaziyyatdan  ev tapşırıqlarının  yoxlanılmasına nə qədər vaxt sərf edirsiniz?  

Yalnız bir cavabı qeyd  edin 
 

a)Ev tapşırıqlarını yoxlamıram  

b)5 dəqiqədən az  

c)5-10 dəqiqə  

d) 10 dəqiqədən çox 
 

 

 
 
17. Şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək üçün ANA DİLİ dərsində hansı  qiymətləndirmə üsullarından  
istifadə edirsinz?  

Hər bənd üçün bir cavabı qeyd edin 
 

 Heç vaxt Bəzən  Hər 
dərsdə 

a) Məktəbdən kənarda hazırlanmış testlər    

b)Özüm hazırladığım açıq və çoxseçimli  suallar     

c) Şagirdlərin fəaliyyətinin müşahidəsi    

d) Şifahi  sual-cavab    

e) Praktik çalışmalar və tapşırıqlar    

 
18. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi nəticəsində topladığınız məlumatlardan necə istifadə edirsinz?             

Hər bənd üçün bir cavabı qeyd edin                                                           
                                                                                                 

 Heç vaxt Bəzən Həmişə 
a) Şagirdlərə qiymət yazıram       

b) Şagirdlərlə əks -əlaqə yaradıram         

c) Şagirdlərin öyrənməsinə mane  
      olan amilləri  araşdırıram 

   

d) Valideynləri məlumatlandırıram    

e) Növbəti mərhələ üçün  dərs planının 

hazırlanmasında istifadə edirəm 
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 Bu sorğuda Sən, Sənin ailən və oxuduğun məktəb haqqında suallar 

verilmişdir. 

Xahiş edirik, sualları diqqətlə oxuyub səmimi cavablandırasan.   

Xahiş edirik, verilən suallardan Sənin üçün uyğun olanını           kvadratın içərisində  

∨  işarəsi ilə qeyd et.    

Əgər cavabı səhv işarə etmisənsə, onun üstündə          işarəsini qoy və uyğun cavabı  

seç. 

Hər bir sualın  altındakı bəndlərdə  kiçik hərflərlə həmin suala necə cavab 
vermək lazım olduğu yazılıb.  
 Bir neçə sualda “ADƏTƏN” sözü yazılıb. Bu, sənin hər gün etdiyin işə 

aiddir.  

Sizin cavablarınız fərdi qaydada təhlil olunmayacaqdır. Ondan ümumi 
nəticələrin təhlilində  istifadə olunacaqdır. 

Sizin cavablarınızın məxfiliyi qorunacaqdır. 
 
 

 
Əziz şagird! Sorğuda iştirak etdiyinə görə sənə təşəkkür edirik ! 
 

    



I BÖLMƏ: SƏN VƏ SƏNİN AİLƏN HAQQINDA SUALLAR 
 

1. Neçə yaşın var? 
                                                        ( Yalnız bir cavabı qeyd et) 

a) 9 yaşdan az                 

b) 9 yaş                             

c) 10 yaş                           

d) 10 yaşdan çox       

            

        

 
2. Cinsin: 

                    Mən :   a) oğlan                           b) qız 

  
 
 
 
 
3.    Uşaq bağçasına getmisənmi? 
 

a) Xeyr 

b) Bəli, 1 il və ya daha az 

c) Bəli, 1 ildən çox 

 
 
 
 

4. Səni kim tərbiyə edir? 
                                           ( Yalnız bir cavabı qeyd et) 

a) atam və anam           

b) təkcə atam 

c) təkcə anam 

d) nənəm 

e) babam 

f) başqaları     

 

 

 

 

 

 

 



5. Evinizdə aşağıdakılardan HANSI var? 
                    (Hər bir bənd üçün yalnız bir cavabı qeyd et) 

 
 

a) şəxsi dərsliklər 

b) bədii  kitablar 

c) evdə dərs oxumaq üçün sakit yer                                                        
d) kompüter             
e) kalkulyator                                                     

 
    
 

 

 

 

 

Var           Yoxdur                                                                                                                       



6. Boş vaxtlarında ADƏTƏN nə edirsən? (dərsə hazırlaşdığın vaxtdan başqa) 

(Hər bir bənd üçün yalnız bir cavabı qed et) 

 
    

                                                         Hə Yox 

a) Kitab oxuyuram       

b) Televizora baxıram                                            

c) Musiqiyə qulaq asıram                                                      

d) Kompüterdə oynayıram       

e)  İdmanla məşğul oluram                                                  

f) Yoldaşlarımla oynayıram   

g) Ailə işlərinə kömək edirəm                                              

           

7. Bu dərs ilində əlavə neçə kitab oxumusan? 
                                            ( Yalnız bir cavabı qeyd et) 

a) Oxumamışam 

b) 1-3 ədəd 

c) 4-10 ədəd 

d) 10-dan çox 

 

 

 

II BÖLMƏ: SƏN VƏ SƏNiN MƏKTƏBİN HAQQINDA SUALLAR 

                                                                                                                              

8.  ADƏTƏN sən dərslərini kimin köməyi ilə hazırlayırsan? 
( Yalnız bir cavabı qeyd et) 

 
                                                                                          

a) atamın                                  

b) anamın                                                         

c) böyük qardaş və bacımın  

d) sinif yoldaşlarımın                  

e) müəllimin  

f) heç kimin  

                          



 

9. Aşağıda verilmiş fikirlə nə dərcədə razısan? 
(Yalnız bir cavabı qeyd et) 

 

 
 

Heç  razı 
deyiləm  

 
Razı 

deyiləm 

 
Razıyam 

 
Tamamilə 
razıyam 

Riyaziyyat  fənni hər birimizin həyatı üçün vacibdir.      

 

 

 

10. Riyaziyyatdan verilən tapşırıqları məktəbdə yerinə yetirmək lazımdır, çünki 
( Yalnız bir cavabı qeyd et ) 

  
Heç  razı 
deyiləm  

 
Razı 

deyiləm 

 
Razıyam 

 
Tamamilə 
razıyam 

evdə onu yerinə yetirmək çox çətindir.       

 

 

 

11. Riyaziyyat dərsində aşağıdakıların hansından istifadə etmək imkanın var? 
(Hər bir bənd üçün yalnız bir cavabı qeyd et) 

 

   Var    Yoxdur 

 a) iş dəftərindən   

 b) kalkulyatordan   

 c) kompüterdən   

 



 

 

12. Aşağıda verilmiş fikirlərlə nə dərcədə razısan? 
(Yalnız bir cavabı qeyd et) 

 

 
 

Heç razı 
deyiləm  

 
Razı 

deyiləm 

 
Razıyam 

 
Çox 

razıyam 
Ana dili  fənni hər birimizin həyatı üçün vacibdir.      

 

 

 

13. Ana dilindən verilən tapşırıqları məktəbdə yerinə yetirmək lazımdır, çünki 
( Yalnız bir cavabı qeyd et ) 

  
Heç razı 
deyiləm  

 
Razı 

deyiləm 

 
Razıyam 

 
Çox 

razıyam 
evdə onu yerinə yetirmək çox çətindir.       

 

14. Ana dili dərsində hansı vəsaitlərdən istifadə etmək imkanın var? 
 (Hər bir bənd üçün yalnız bir cavabı qeyd et) 
 

     Var    Yoxdur 

 

a) şəxsi dərslikdən 

 

b) iş dəftərindən 

  

 
                      

                     c) jurnal və ya kitablardan 

  

 
                     

                    d) kompüter və internetdən 

  



15. Dərs zamanı aşağıda qeyd edilənlər baş verirmi? 
(Hər bir bənd üçün yalnız bir cavabı qeyd et) 

 

  

Heç vaxt  

 

Bəzən 

 

Həmişə 

a) Müəllim dərsi uşaqlar başa düşənə qədər izah edir.     

b) Dərslərdə bir neçə şagird lövhəyə çıxarılır və keçdiyimiz 

mövzuya aid çalışmalar yerinə yetirir. 

   

c) Müəllimimiz bizi tapşırıqları yerinə yetirmək üçün həvəsləndirir.    

d) Müəllim bizi sinifdə kiçik qruplara bölərək tapşırıqlar verir.    

e) Dərslərimizdə testlərdən istifadə olunur.    

f) Dərslərdə ev tapşırıqları yoxlanılır.    

g) Dərslərdə öyrəndiklərimiz gündəlik həyatla əlaqələndirilir.    
 

 

 16. Aşağıdakılardan sənə aid olanı varmı? 
(Hər bir bənd üçün yalnız bir cavabı qeyd et) 

 Hə Yox 
a) Sinif yoldaşlarımın mənə münasibəti yaxşıdır   

b) Sinif yoldaşlarımla dostuq etməkdə çətinlik çəkirəm   

c) Valideynlərim məktəblə daim əlaqə saxlayırlar   

d) Valideynlərim dərslərimi hazırlamaqda mənə kömək edirlər   

e) Dərsdə başa düşmədiyim məsələni müəllimdən soruşmağa 
        çəkinirəm                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


