Açıq dərsin icmalı
M iiəllim :Məm m ədova Pərvanə
Fənn: Ədəbiyyat
Qrup: P 405
Keçilm ə tarixi: 12.XI.2015-ci il
Dərsin m övzusu: M olla Pənah Vaqifın həyatı və yaradıcılığı
Dərsin m əqsədi: M olla Pənah Vaqifın həyatı və yaradıcılığm m
tələbələr tərəfm dən öyrənilm əsinə nail olmaq. M .P.V aqifm
yaradıcılığını onlara sevdirm ək
Resurslar: Elektron lövhə, kom pyuter, təqdim at və təsvirlər
Vaxt bölgüsii:
Qrupun təşkili:5 dəqiqə
Sorğu: 20 dəqiqə
İzahat:30 dəqiqə
M öhhəm ləndirm ə: 30 dəqiqə
Evə tapşırıq: 5 dəqiqə
Dərsin planı:
Qrupun təşkili: davam iyyətin yoxlanm ası
Stfrğw.-Tələbələrin ötən dərsi nə dərəcədə qavranm asm ı öyrənməyə
imkan verən suallar
1. XVII və XVIII əsrləri əhatə edən m ərhələlər hansılardır ?

2. XVII əsrdə yaşayıb yaratm ış sənətkarlarım ız kim lər olub?
Onları səciyyələndirən cəhətlər nə olub?
3. XVII əsrdə yaşayıb-yaradan A zərbaycan aşıqları kim lərdir?
4. XVII-X V III əsrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatm da ən çox istifadə
olunan janrlar hansılardı?
5. XVII-XV III əsrlər A zərbaycan intibahmm səciyyəvi əlamətləri
hansılardı ?
6. “K oroğlu” eposunun ilk qolları nə vaxt yaranm ışdır?
7. “K oroğlu” eposunda təsvir və tərənnüm edilən əsas ideyalar
hansılardır ?
8. “K oroğlu” eposu əsasında opera yazm ış bəstəkar kim dir ?
Yeni dərsin iza/ıı:Təqdim at əsasında yeni m övzunu tələbələrə izah
etmək. M olla Pənah Vaqifın yaşadığı mühit; yaradıcılıq sahələri;
dünyagörüşü; diinyagörüşünün form alaşm asm a təsir edən amillər; lirik
şeirləri; qoşm aları və qəzəlləri haqqm da m əlumat
M öhkəm hndirm ə: Yeni mövzu ətrafm da verilən suallarla yeni biliyin
m ənim sənilm əsinə nail olmaq
Evə tapşırıq:M .P.V aqifın həyat və yaradıcılığm ı öyrənmək; qoşma,
müxəmməs, qəzəl şeir janrlarm a nüm unələr seçmək
Qiym ətləndirm ə:A şağıdakı m eyarlara əsasən və 10 ballıq şkala üzrə
aparıldı
Əməkdaşlıq: 8
Sual-cavab:

9

Yaradıcılıq: 8
Təqdimat:
Yekıın: 8

8

Aciq dərsin gorüntüləri
1.Azərbaycan ədəbiyyatmdareaHzminbanisidir.
2.Həm əruz, həmdə hecavəznində yazmışdır.
3.Həm xalq şeri, həmdə k/assik
şerjanrlarmda yazmışdır.
4.Yalnızliriknövdə yazmışdır, epik əsəriyoxdur.
5. İbrahimxanmsaraymda vəziro/muş,
dö vlətxadimikimitanınmışdır.
6. Yaradıcılığının əsasını xa/qaşıq şeritərzində
yazdığı əsər/ər (qoşma/ar, təcnis/ər) təşki/edir.
7. Yaradıcı/ığının
əsasmövzusuqadıngözə/liyinintərənnümüdür.
S.Qoşmaları nikbin əhvaliruhiyyədədir. Qoşmaları: "Zeynəb ", "Qurbanolduğum",
"Haytfki, yoxdur", "Bəribax!".
9. Qəzəllərində qəzəljanrı üçünsəciyyəv/olansufipanteistideyalaratəsadüfedilmir.Qəzəlləri:"Küsmüşə
m", "Bax".
I O.Müxəmməs/ərirealməhəbbəthislərinintəsvirinə,
qadıngözə/liyinintərənnümünə həsredilmişdir.
Müxəmməsləri:"Var", "Cörmədim". "Var"müxəmməsi
ndə Tiflisgözəllərinivəsfetmişdir.
11.Son şerləri
("Bax "qəzəlivə "Cörmədim "müxəmməsi) bədbin
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əhvali-ruhiyyədədir.
12. "Bax"rədifliqəzəliniM. V. Vidadiyə müraciətlə

yazmışdır.
13. QəzəlkonkrettarixihadisəninfəlsəfiVəfatı 1797
bədiişərhinivermişdir.
14. Əruzunrəməlbəhrində yazılm ışbuqəzəlindilində
Vəfatyeri Ş u ş a
ərəb-farssözləri çoxdur.
15. "Bax"qəzəlindəkitərkiVəfatsəbəbi e d a m e d i l mi şd i r
dünyahqzamanmdoğurduğubədbinovqatmtəsirində
nyaranırdı.
16. "Cörmədim"müxəmməsirəməlbəhrində yazılıb.
17.Bumüxəmməsdə şairinqayəsi, inkarçılıq, ittihamçılıq (və üsyankarlıq)
ruhuyüksəksənətkarlıqlaifadə olunur.
18.S.Vurgun "Vaqif'(l937)drammda Vaqifin bədii obrazını yaratmışdır.
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