
Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin “Fiziki tərbiyə müəllimliyi” ixtisası 

üzrə IVE qrupunda 2018-ci ildə nəzərdə tutulmuş Buraxılış Yekun Dövlət 

imtahanı  sualları 

1) Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası 

1.Fiziki tərbiyə sistemi 

2.Bədən tərbiyəsinin forma və funksiyalarının xüsusiyyətləri 

3.Fiziki tərbiyənin məqsədi, vəzifələri və ümumi prinsipləri 

4.Fiziki tərbiyənin vasitələri 

5.Fiziki tərbiyənin metodları 

6.Mütəhərrik bacarıqlar və vərdişlər 

7.Fiziki keyfiyyətlərin tərbiyəsi 

8.Məktəblilərin fiziki tərbiyəsinin əhəmiyyəti 

9.Məktəbdə bədən tərbiyəsinin məqsəd və vəzifələri 

10.Bədən tərbiyəsi üzrə tədris proqramı 

11.Məktəbdə bədən tərbiyəsi dərsi 

12.Hissə-hissə öyrətmənin pedoqoji üstünlükləri 

13.Pedoqoji təcrübə 

14.Sinifdənxaric bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri  

15Məktəbəqədər yaş fiziki inkişafın  ən yüksək tempinin dövrü kimi 

16.Ailədə uşaqların fiziki tərbiyəsi 

17.Hərbi fiziki hazırlıq 

18.Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası kursu barədə anlayış və onun tədqiqat 

metodları 

19.Fiziki tərbiyənin tərbiyənin digər tərkib hissələri ilə əlaqəsi 

20.Fiziki tərbiyənin metodik prinsipləri və əsas sahələri 

2) Gimnastika və onun tədrisi metodikası 

1.Fiziki tərbiyə sistemində gimnastikanın yeri və əhəmiyyəti 

2.Milli gimnastika sistemlərinin  yaranması 

3.Terminalogiyanın əhəmiyyəti və yeri 

4.Statiki və qüvvə hərəkətləri 

5.Hərəkətlərin səciyyəsi və qamətin formalaşmasında onun rolu 

6.Hazırlıq və xüsusi tibbi qruplarla  keçirilən  məşğələlərin xüsusiyyəti 

7.Kiçik, orta və yuxarı yaşlı şagirdlərlə  keçirilən gimnastika məşğələsinin 

məzmunu və metodikası 

8.Gimnastika hərəkətlərinin öyrədilməsində didaktiki prinsiplərin həyata 

keçirilməsi  

9.Gimnastika hərəkətlərinin öyrədilməsi metodu,vəzifələri və mərhələləri 

10.Orta ahıl və yuxarı yaşlı şəxslərlə keçirilən  məşğələlərin əhəmiyyəti 

11.Fiziki yük və onun nizamlanması 

12.Sıra hərəkətlərinin səciyyəsi 

13.Yeriş və qaçış 

14. Dayaqlı və dayaqsız tullanmalar 

15.Dərsin quruluşu 



16.Zallara olan gigiyenik təlabat 

17.Texniki hazırlıq 

18.Taktiki hazırlıq 

19.Gimnastikanın əsas vasitələri 

20.Müasir gimnastikanın model səciyyəsi 

3) İdman oyunları 

1.İdman oyunlarının əhəmiyyəti 

2.Öyrətmə və məşq metodikası 

3.İradi keyfiyyətlərin tərbiyəsi üçün ümumi göstərişlər 

4.Təlim məşq işlərində tətbiq edilən prinsip və metodlar 

5.Məşqin təşkili, planlaşdırılması və uçotu 

6.İdman oyunlarının təşkili və keçirilməsi 

7.Fəal fizioloji yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması 

8.Müxtəlif yaş qrupu ilə aparılan tərbiyə işlərinin forma və metodları 

9.Basketbol oyununun mahiyyəti və qaydaları 

10.Basketbol oyununun yaranması və inkişafı 

11.Basketbol oyununun texnikası və taktikası 

12.Həndbol oyununun yaranma və inkişaf tarixi 

13.Həndbol oyununun  mahiyyəti və qaydaları 

14.Həndbol oyununun texnikası və taktikası 

15.Voleybol oyununun yaranması  və inkişaf tarixi  

16.Voleybol oyununun mahiyyəti və qaydaları 

17.Voleybol oyununun texnikası və taktikasının  əsas anlayışları 

18.Futbol oyununun yaranması və inkişafı 

19.Futbol oyununun mahiyyəti və qaydaları 

20.Futbol oyununun texnikası və taktikası 

4) Fiziki tərbiyənin təşkili və idarə olunması 

1. Fiziki  tərbiyənin təşkili 

2. Fiziki tərbiyənin  nəzəri əsasları və ümumi xarakteristikası 

3. Azərbaycan Respublikası Bədən tərbiyəsi və İdman haqqında qanunu 

4. İdman cəmiyyətləri və klublarının təşkili və idarə olunması 

5. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin  bədən tərbiyəsi və idman haqqında 

söylədiyi fikirlər 

6. Uşaq  Gənclər  İdman  Məktəbinin  idarə  olunması 

7. Kütləvi  bədən  tərbiyəsi tədbirlərinin  təşkili və idarə olunması 

8. Fiziki tərbiyənin proqramı və təqvim   planının  tərtib  olunması 

9. Bədən  tərbiyəsi və idman tədbirlərinin hesabatı 

10. İdmanın  idarə edilməsində iştirak edən ictimai təşkilatların  rolu və  fəaliyyəti 

11. Yerli  İcra Hakimiyyəti orqanlarının   bədən   tərbiyəsinin  inkişafında   rolu 

12. İdman  məktəblərinin  fəaliyyəti 

13. İxtisaslaşdırılmış  Olimpiya   Ehtiyatları.Uşaq  Gənclər  İdman  Məktəbləri 

14. İdman  məktəblərində şagirdlərin  hüquq və  vəzifələri 

15. İdman  məktəbində həkim  nəzarəti 



16. Bədən tərbiyəsi  kollektivinin  şüurası 

17. Bədən tərbiyəsi   kollektivləri  və  onların  təşkilatı quruluşunun  hüquq  və  

vəzifələri 

18. Bədən  tərbiyəsi   kollektivində  idarəetmə  prosesinin  təşkili 

19. Kütləvi  bədən  tərbiyəsi  sağlamlıq  işlərinin   sistemi 

20. Bədən  tərbiyəsi   kollektivlərində   idarəetmə  orqanlarının  quruluşu 

5) Pedaqogika 

1. Pedaqogika təlim, təhsil və tərbiyə haqqında elm kimi. 

2. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu Təhsil sahəsində dövlət siyasəti. 

3. Müasir didaktik sistem. Didaktika öyrətmək nəzəriyyəsidir. 

4. Müasir təlim və tədris texnologiyaları və innovasiyalar. 

5. Təlim prosesi: ənənəvi və fəal təlimə müasir yanaşmalar. 

6. Milli və fənn kurikulumlarının didaktik əsasları. 

7. Təlim metodları – şifahi, əyani, əməli. 

8. İnteraktiv təlim metodları. 

9. Dərs. Müasir dərsə verilən tələblər. 

10. Müəllim pedaqoji prosesdə əsas simadır. 

11. Şəxsiyyət pedaqoji prosesin subyekti və obyekti kimi. 

12. Təlimin başlıca vəzifələri: təhsilləndirici, tərbiyələndirici, inkişafetdirici. 

13. Tərbiyəetmənin mahiyyəti və prinsipləri. 

14. Tərbiyənin metod və priyomları. 

15. Əqli və əxlaq tərbiyəsinin məqsəd və vəzifələri. 

16. Əmək və fiziki tərbiyənin vasitə və yolları. 

17. Estetik və iqtisadi tərbiyənin mahiyyəti. 

18. Ekoloji və hüquq tərbiyəsinin məqsəd və vəzifələri. 

19. Təhsilin məzmununu əks etdirən sənədlər: plan, proqram, milli kurikulum və 

standartlar. 

20. Kurikulum. Təhsil standartları. Tədris planı. Tədris proqramı. 
 

“Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı”  FBK-nın  16 aprel 

2018-ci il tarixli, 09 saylı  iclasında müzakirə edilib təsdiq olunmuşdur.  

Fənn Birləşmə Komissiyasının sədri:                               Salayev Farid 

 

 

 


