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I – DƏRSLİYİN KONSEPSİYASI
Son zamanlar davamlı olaraq şagirdə yönəlmiş musiqi tədris prosesinin zəruriliyi barədə söhbət
edirik.
• Bu cür tədris prosesini təşkil etmək nə dərəcədə mümkündür?
• Musiqinin tədrisinin öhdəsinə hansı rol qoyulmalıdır?
• Musiqi dərsini hansı resurslarla zənginləşdirməliyik?
• Hansı yanaşmaları və təcrübi strategiyaları ən yaxşı olaraq hesab etməliyik?
• Dərs prosesini necə daha rəngarəng edə bilərik?
• Dərsliyi fənn üzrə planın tələblərinə necə uyğunlaşdırmalıyıq?
• Məktəb etosunu musiqi vasitəsilə necə canlandıraq?
Musiqi tərbiyəsinə qarşı tələblər artıb, onun tədris miqyası genişlənib, lakin konsert zalları və musiqi-teatr tamaşalarının dinləyicisi hələ də azdır. Bu paradoksdur. Düşünürük ki, hələ məktəb yaşında
şagirdin estetik inancı, hissləri, fikirləri və zövqünün formalaşması, harmonik təkmilləşdirilməsi
həyata keçirilməlidir. Düşünürük ki, dərslik yeniyetməyə düşünmə və problemləri həll etmə
prosesində kömək edəcək, onun musiqi təəssüratlarını, əqli dünyagörüşünü və informasiya biliyini
də genişləndirəcək vasitələrdən biridir. Bununla yanaşı, onda müxtəlif bacarıqları formalaşdıracaq
və inkişaf etdirəcəkdir.
VII tədris ilinin musiqi dərsliyinin məzmunu standartda formalaşmış ümumi və pilləli məqsədlərə,
müasir konsepsiyalara, şagirdlər üçün tanış olan dünyaya uyğundur, həmin məzmunun rəngarəng
üsullarla həyata keçirilməsi isə müəllimin bələdçisini səmərəli vasitə olaraq hesab edirik.
Həmin tədris pilləsində bizim məqsədimiz yeniyetmədə musiqi dərsində aşağıdakı müxtəlif
bacarıqların formalaşması və inkişaf etdirilməsidir: dialoq, müzakirə, musiqini dinləmək və təhlil
etmək, mahnı oxumaq, tembri qavramaq, ritmi hiss etmək. Biz şagirdlərin yaşını və ətraf dünyanın
müvafiq əqli imkanlarını, sinifdənxaric təsirləri, fənlərarası əlaqələri nəzərə alırıq.
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II – GİRİŞ

Hal-hazırda gürcü ümumtəhsil məktəbində musiqi dərsi tərbiyə və təhsil sisteminin təsirli, ol
duqca əhəmiyyətli bəndlərindən birinə çevrilmiş və uşaqların mənəvi, əqli və mədəni inkişafında
əyani yer tutmuşdur. Müasir musiqi dərslərinə fasiləsiz zəncir şəkli verilmişdir. Bu zəncirin tərkib
bəndləri musiqi – müəllim – uşaqlardır. Yaradıcılıq prosesinin ardıcıllığını məntiqli şəkildə
qurulmuş, məqsədyönlü və planlı dərs müəyyən edir.
Bununla belə, musiqi müəlliminə dərsi səmərəli şəkildə aparmaq üçün direktivləri deyil, konkret
misallarla birlikdə elmi baxımdan düzgün, yeni texnologiyalarla zənginləşdirilmiş metodik tövsiyələri təklif edirik.
Bu gün 12-13 yaşlı yeniyetmə hansı musiqini dinləyir? Onun musiqi zövqü necədir? Onun hansı
tələbləri vardır? Şagirdlərə nələri təklif etməliyik? Biz, fənnin müəllimləri, necə bir dərslik arzulayırıq?
Əgər biz, musiqi fənninin müəllimləri, özümüzə bu cür sualları tez-tez versək, dərs prosesini
planlaşdırarkən yuxarıda qeyd edilən yaş qrupuna aid olan yeniyetmələrin ehtiyaclarını və onların
imkanlarını müəyyən etməyimiz asanlaşacaqdır.
Bu pillədə, şagirdlərə aşağıdakıları, bir tərəfdən, xatırlatmağı, digər tərəfdən isə, onlarla
tanış etməyi düşünürük:
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•

Müxtəlif anlayışlar (motiv, musiqi intonasiyası, melodik/ritmik ostinato. Melodik/
ritmik fiqurasiya, konsonanslı/dissonanslı harmoniya, ritmik/intonasiya formulu, “miqrasiya etmiş intonasiya”, məşhur/akademik elektron musiqi və s.). Burada
yeniyetmədə mərhələli şəkildə bu və ya digər anlayışın şəxsi anlaması əhəmiyyətlidir, bunu
da tərəfimizdən təklif edilmiş məsləhətlərdə ətraflı olaraq müzakirə edirik;

•

Müxtəlif ölkələrin milli, xalq, peşəkar klassik və müasir musiqinin yüksək bədii nümunələrini dinləməklə yenə də balacaların musiqi təəssüratlarını zənginləşdirək. Musiqinin dinlənilmə prosesində diqqət musiqiyə qarşı b. a. “emosional əks-sədaların” inkişaf
etdirilməsinə, musiqi sənətinə qarşı güclü marağın formalaşmasına yönəldilsin. Bunu isə,
şübhəsiz ki, şagirdlərin tədris prosesinə təcrübi qoşulması, kollektiv şəkildə musiqinin ifası
– mahnı ifası, ritmik çalışmalar, çox sadə improvizasiyalar, kompüter proqramında kompozisiyanın yaradılması və sair şərtləndirir;

•

Bizim tərəfimizdən təklif edilmiş ssenarilərdə şagirdlərə materialı inteqrasiya edilmiş
şəkildə təqdim etməyi düşünürük – söhbəti, illüstrasiyaları, əlavə məlumatları, situasiya
məsələlərini qoşacağıq – bütün bunlar musiqi dərsində təəssüratları gücləndirmək, eləcə də
uşaqlarda canlı, ifadəli nitq bacarığını inkişaf etdirmək üçündür;

•

Sual və tapşırıqlar sistemi şagirdlərin diqqətini dinlənilmiş musiqi motivlərinin, intonasiyaların, melodiyanın, videofraqmentlərin təhlilinə – musiqi dilinin elementlərinin (melodiyanın, harmoniyanın, ritmin...) aydınlaşdırılmasına yönəldəcəkdir;

•

Onu da unutmamalıyıq ki, yeniyetmənin qavrama xüsusiyyətləri dinlənilmiş musiqi əsəri-

nin daima yada salınmasını tələb edir. VII tədris ilində də dəfələrlə keçilmiş pillədə işlənil
miş musiqi illüstrasiyalarından istifadə edəcəyik, lakin bu mərhələdə əsərləri fənn standartı
nöqteyi-nəzərindən müzakirə edirik;
•

Əsərdə, əvvəl olduğu kimi, diqqəti fənlərarası əlaqələrə yönəldəcəyik; bizim tərəfimizdən
təklif edilmiş dərs ssenarilərinin məzmunu şagirdə eləcə də musiqi sənətinin qonşu sahələri
arasında qarşılıqlı əlaqəni dərk etmək imkanını verəcəkdir; biz sinifdənkənar təsirləri də
nəzərə aldıq.

Düşünürük ki, şagirdlər müəllimlə birlikdə addım-addım musiqi sənətinin sirrini öyrənəcəklər.
Onlar öz, o qədər də böyük olmasa belə, həyat və musiqi təcrübəsinə istinad etməklə, fərdi şəkildə
nə qədər çox məlumatı əldə edərlərsə, musiqi dərsində aldıqları təəssüratlar bir o qədər də aydın
olacaqdır.
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III – KOMPLEKTASİYA (SİYAHI), DƏRSLİYİN HƏR
BİR NÖVÜNÜN QISA TƏSVİRİ VƏ TƏCRÜBİ İSTİFADƏSİ (NAVİQASİYA)
İşdə aşağıdakı komponentlər vardır:
•

Şagird kitabı;

•

Müəllim kitabı;

•

Elektron resurs.

1. Şagird kitabı
Musiqi tədrisinin bu pilləsində bizim məqsədimiz aşağıdakılardan ibarətdir:
• Şagirdi yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşmaq və onda bunun üçün lazım olan bacarıqları inkişaf
etdirmək;
•

Yeniyetmədə keyfiyyətli musiqiyə qarşı marağı və sevgini formalaşdırmaq;

• Müxtəlif növ musiqi əsərləri ilə tanış etməklə onun musiqi təəssüratlarını zənginləşdirmək,
bununla yanaşı, onun ehtiyaclarını da nəzərə almaq;
• Musiqi zövqünün formalaşmasında kömək etmək, bu da, öz növbəsində, mədəni dinləyicini
formalaşdıracaqdır.
Biz hesab edirik ki, dərslik gənc insana düşünmə və problemin həll edilmə prosesində kömək
edəcək, onun musiqi təəssüratlarını, intellektini genişləndirəcək bir vasitədir. Bununla yanaşı, bu
onda müxtəlif zəruri bacarıqları formalaşdıracaq və inkişaf etdirəcəkdir.
Dərsliyin məzmunu aşağıdakılara əsaslanır:
•

Müasir konsepsiyalar;

•

Şagirdlər üçün tanış olan dünya.

Dərslik uşağa, onun qavrama bacarıqlarına uyğun olaraq, musiqiyə qarşı marağın oyanmasında
kömək edəcəkdir, onun imkanlarını sistemə salacaqdır, onda müxtəlif həyat hadisələri və insanın
daxili dünyası barədə təsəvvür yaradacaqdır ki, bu da musiqi bədii növlərində özünəməxsus şəkildə
əks etdiriləcəkdir.
Dərslikdə material qısa, lakonik, asanlıqla oxunan məlumat şəklində təqdim edilib. Oxucu, yəni
şagird ilə dialoq qurmağa çalışırıq. Bu məqsədlə mətn hissələrə bölünüb, suallar əlavə edilib. Bu
sonuncular ilə əlaqədar olaraq onu qeyd etməyimiz əhəmiyyətlidir ki, musiqi dərslərində əsas prinsip
kimi şagirdlərə musiqi barədə söhbət etməyi öyrətməyi hesab edirik. Bunun üçün onlara doldurmaq üçün hazırlanmış ifadələri və natamam konstruksiyaları veririk ki, hansılar yeniyetməyə spesifik
terminologiya ilə leksikanı zənginləşdirməkdə kömək edəcəkdir – bütün bunlar, düşünürük, biliyin
əldə edilməsinin və analizin aparılmasının səmərəli vasitəsidir.
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Dərslikdə hər bir mövzunun başlığı vardır. Düşünürük ki, kiçik həcmli, asanlıqla anlaşılan mətn
lər, rəngli illüstrasiyalar yeniyetməyə dərsin məzmununu qavramaqda kömək edəcəkdir.
Qeyd edilməlidir ki, dərslikdə materialın təqdim edilməsi onun qavranmasını asanlaşdırır, biz
tövsiyə edilən strukturu nəzərə alırıq – motivasiya, məsələnin qoyulması, onun dərk edilməsi.
Dərsliyin hər bir fəslinin əvvəlində “Siz bu fəsildə aşağıdakıları öyrənəcəksiniz” rubrikası
verilir, burada biz oyadıcı (aparıcı), elmi və hərəkət məzmunlu məqsədləri aydın şəkildə göstərməyə
çalışırıq. Bu aralıq xarakterli məqsədlərdir ki, hansıları həyata keçirmədən əsas məqsədə, “böyük
ideyaya” nail olmaq mümkün deyildir, yəni, dərhal nail olunması mümkün olan məqsəd mövcud
deyildir. Aralıq mərhələlərindən istifadə etməyimiz lazımdır və hər bir növbəti mərhələ əvvəlkinin
realizə olunmasına dəstək olacaqdır.
Düşünürük ki, şagirdlər üçün nəzərdə tutulan dərslikdən müəllim də yaxşı istifadə edəcəkdir,
çünki onda konkret mövzunun xidmət etdiyi məqsədlər aydın şəkildə göstərilmişdir. Bununla yanaşı,
hesab edirik ki, müəllim sualları yalnız bir konkret dərsdən irəli gələrək verməməlidir, çünki, arzu
olunur ki, yeniyetmələrin özləri əvvəlki bilik və təcrübəsi əsasında dərslikdə yerləşdirilmiş faktları
“kəşf etsinlər”.
Bizim tərəfimizdən təklif edilmiş çalışmalar, tapşırıqlar – məlumatı əldə et, musiqini dinlə
və təəssüratları ifadə et, dinlə və fərqləndir... mahnını ifa et, not işarələrini oxu/köçür, lentin
musiqi tərtibatını et, melodiyanı yarat/tamamla, müsabiqəni/konfransı planlaşdır, elektron
dərgini yarat, dinlə və əl qaldırmaqla işarə ver... dialoqu oyna, sadə ritmik çalışmanı və sadə
rəqs hərəkətlərini yerinə yetir və sair, ümumi, eləcə də musiqi bacarıqlarının əldə edilmə-inkişaf
etdirilməsinə xidmət edir.
Mahnı, musiqi və ya teatr improvizasiyası, kompüter proqramında musiqi kompozisiyasının
yaradılması kimi fəallıqlar yeniyetmələrdə təcrübi vərdişlərin və yaradıcılıq bacarıqlarının açılması-işə salınmasına xidmət edir.

2. Dərsliyin struktur elementləri ilə əlaqədar olan şərhlər

Musiqi müəllimləri üçün nəzərdə tutulan qarşıdakı köməkçi tövsiyə kitabı üzərində işləyərkən
yeni tədris proqramına istinad edirdik və məzmununu da ona uyğun olaraq formalaşdırdıq.
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FƏSİL I – DÜNYADA MUSİQİ VƏ MUSİQİDƏ DÜNYA
Mövzu: musiqidə təbiət və texnika

Dünyada hər şeyi – təbiətin yaratdıqlarını və insanın daş dövründən kosmos erasına qədər yaratdığını da bütövlükdə müzakirə edirik. Müvafiq olaraq, dünyanı canlı, yəni təbii və mexaniki kimi
müzakirə edə bilərik...
Lakin təbii və mexaniki musiqili şəkildə necə səslənir? Bəstəkarlar təbii və mexaniki dünyanı
musiqi ilə necə təsvir edir və səciyyələndirirlər – onlar hansı ifadəedici üsul və vasitələrdən istifadə edirlər? O cümlədən, şagirdlərin diqqətini aşağıdakı suallara yönəldəcəyik: öz fikrinin və ya
hisslərinin, musiqini dinləməklə yaranmış emosiyaların qeyd edilməsi... Dostlarla birlikdə o barədə
söhbət etmək ki, mexaniki və təbii dünyanı musiqidə istifadə edilmiş ritmik və harmonik üsullara
görə tanımaq necə mümkündür; bəstəkarlar mexaniki dünyanı ifadə etmək üçün yeni alətləri (sin
tezator, elektroorqan və sair) necə icad edir və onlardan necə istifadə edirdilər.

Nələri öyrənmək istəyirik? Mövzu bizə nələr
barədə bəhs edir?
Bəstəkarlar təbii və mexaniki dünyanı
musiqi vasitəsilə necə ifadə edirlər?
Təbii və ya mexaniki dünyanı ifadə etmək
üçün müvafiq ritmi, harmoniyanı, formanı necə
seçməliyik?
Təbii və ya mexaniki dünyanı ifadə etmək
üçün hansı səslənmədən istifadə etməliyik?

Hansı bacarıqların inkişaf etdirilməsinə
xidmət edir?
• Musiqini dinləmək və təhlil etmək,
təsəvvür etmək, müşahidə etmək, dialoq
bacarıqları;
•

Müxtəlif musiqi və qeyri-musiqi terminləri
ilə leksik ehtiyatının zənginləşdirilməsi;

•

İKT-dan istifadə edilməsi.

FƏSİL II – CƏMİYYƏTDƏ MUSİQİ VƏ MUSİQİDƏ CƏMİYYƏT
Mövzu: musiqidə köhnə və yeni

Yeddinci tədris ilində şagirdlərdə mərhələli şəkildə musiqinin üslubiyyatını dərk etmək
bacarıqlarını formalaşdırmağı qarşımıza məqsəd qoyduq. Bu o qədər də asan deyildir. Dialoq və
nəticəyə gətirib çıxaran suallar vasitəsilə, eləcə də spesifik lekslik vahidləri (anlayışları) daxil etməklə şagirdə müxtəlif zamanlarda yaradılmış musiqi əsərlərini fərqləndirməkdə kömək etməyə
çalışacağıq. Bunun üçün aşağıdakı kimi anlayışlardan istifadə edəcəyik: intonasiya formulu, ritmoformul, “miqrasiya etmiş motiv”, avtentik səslənmə, ostinatik bas, ostinatik intonasiya, musiqi
sitatı.
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Nələri öyrənmək istəyirik? Mövzu bizə nələr
barədə bəhs edir?
• Musiqidə qədim və yeni zamanın əlamətlərini
necə tapmalıyıq?
•

Qədim və ya yeni zaman üçün səciyyəvi
olan musiqi kompozisiyasını yaratmaq üçün
müvafiq ritmi, harmoniyanı necə seçməliyik?

•

Qədim və ya yeni zamanın musiqisi üçün sə
ciyyəvi olan səslənməyə necə nail olmalıyıq?

Hansı bacarıqların inkişaf etdirilməsinə
xidmət edir?
• Musiqini dinləmək və təhlil etmək,
təsəvvür etmək, müşahidə etmək, dialoq
bacarıqları;
•

Müxtəlif musiqi və qeyri-musiqi terminləri ilə leksik ehtiyatın zənginləşdirilməsi;

•

İKT-dan istifadə edilməsi.

FƏSİL III – MUSİQİDƏ MƏN VƏ MƏNDƏ MUSİQİ
Mövzu: musiqidə sevgi və nifrət

Sevgini, həyəcanı, düşmənçiliyi, nifrəti... – bütün bunları bəstəkarlar, təbii ki, rəngarəng musiqi üsul və vasitələri ilə təsvir və ifadə edirlər. Biz müxtəlif janrlı (operanın, baletin, simfoniyanın,
simfonik uvertüranın, müziklin) konkret musiqi fraqmentlərinin misalında şagirdlərə sevgi və ya
nifrətin, xeyir və ya şərin necə səsləndiyini; bir-birinə zidd olan iki başlanğıcın necə qarşı durmasını
dinlətməyə çalışacağıq. Biz nəzərə alırıq ki, bəzi hallarda bəstəkarın fikri dinləyicinin hissləri, dərk
etməsi ilə üst-üstə düşməyə bilər, çünki bütün bunlar fərdidir? Həyəcan səbəbindən yaranmış emosiya biri üçün sevgi ifadəsi kimi, başqası üçün isə aqressiyanın təzahürü kimi hesab edilə bilər...

Nələri öyrənmək istəyirik? Mövzu bizə
nələr barədə bəhs edir?
• Bəstəkarlar sevgini və ya nifrəti musiqi
vasitəsilə necə ifadə edirlər?
•

Sevgini və ya nifrəti ifadə etmək üçün
melodiyanı, ritmi, harmoniyanı, janrı
necə seçməliyik?

Hansı bacarıqların inkişaf etdirilməsinə xidmət edir?
• Musiqini dinləmək və təhlil etmək, təsəvvür
etmək, müşahidə etmək, dialoq bacarıqları;
•

Müxtəlif musiqi və qeyri-musiqi terminləri
ilə leksik ehtiyatın zənginləşdirilməsi;

•

İKT-dan istifadə edilməsi.
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IV – FƏNNİN TƏDRİSİNİN MƏQSƏDİ VƏ SİNİF VƏ YAŞ KATEQORİYALARI
ÜÇÜN NAİL OLUNACAQ NƏTİCƏLƏR
Musiqi tədrisinin məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir:
• Şagirdi, ona musiqi sahəsində müvafiq biliyin verilməsi yolu ilə, savadlı, mədəni bir insan
kimi, formalaşdırmaq;
• Xalq, klassik və müasir musiqi nümunələri ilə tanış edilməsi yolu ilə şagirdin bədii-musiqi
tərbiyəsi;
• Onu yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşmaq və bunun üçün zəruri bacarıqları inkişaf etdirmək;
• Musiqini dinləmək vərdişini formalaşdırmaq;
• Musiqi əsərinə qarşı öz münasibətini, musiqi sənəti və onunla əlaqədar olan incəsənətin
digər sahələrini (kino, teatr) müzakirə etmək bacarığını formalaşdırmaq;
• Xəyali-assosiasiyalı düşüncəni inkişaf etdirmək;
• Musiqi duyumu və yaddaşını, ritm hissini inkişaf etdirmək;

Musiqi
Baza pilləsinin standartı
Giriş
Musiqi standartı aşağıdakı hissələrdən ibarətdir:
a) Fənnin öyrənilmə-tədris məqsədləri;
b) Standartın nəticələri və məzmunu;
c) Metodik oriyentirlər;
ç) Qiymətləndirmə.
Şagird “Musiqi” fənni çərçivəsində musiqini, özünü ifadə etmə və kommunikasiya vasitəsi kimi,
öyrənəcək; dünyanın dərk edilməsi, insanın həyatı, onun daxili vəziyyəti, eləcə də sosial və dövrün
dəyişikliklərinin musiqi təsviri üsulları ilə necə ifadə edilə biləcəyi ilə tanış olacaqdır. Şagirdlər
dünyanı, rəngarəng hisslər və ideyaların mənbəyi kimi, dərk edəcəklər və onları əsərlərində yaradıcı
şəkildə əks etdirə bilərlər.
Şagird gürcü və dünya, qədim və yeni musiqi sənətinin tanınmış nümunələri və xalq yaradıcılığı
ilə; onların yaradılması və qiymətləndirilməsinin fərqli tarixi, mədəni, sosial və digər kontekstləri ilə
tanış olacaq; cəmiyyətin həyatında onların rolunu tədqiq edəcəkdir.
Fənnin öyrənilmə-tədrisi zamanı şagird fəallıqlara qoşulacaqdır ki, bu da ona əldə edilmiş bilikdən təcrübədə istifadə etmək imkanını verəcəkdir.
a) Fənnin öyrənilmə-tədrisinin məqsədləri
Musiqi tədrisinin məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir:
• Şəxsi və ya ictimai həyatda musiqinin rolunu dərk etməkdə və öz estetik mülahizələrini
formalaşdırmaqda şagirdə kömək etmək;
• Musiqi dilinin müxtəlif kontekstlərini dərk etməkdə şagirdə kömək etmək;
• Şagirdə musiqini ifa etmək və sahə dilindən istifadə etmək bacarığını qazandırmaq.
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b) Standartın nəticələri və məzmunu
Standartın nəticələri fənnin anlayışlarına əsaslanmaqla məqsədli oriyentirləri müəyyən edir və o
suala cavab verir ki, şagird musiqi çərçivəsində baza pilləsinin sonunda nələri bacarmalıdır.
Bu nəticələr iki istiqamət olaraq qruplaşdırılır:
• Yaradıcılılıq və təcrübə – öz təəssüratları və təcrübəsi əsasında yaradıcılıq fikrinin həyata
keçirilməsini nəzərdə tutur. Musiqi vasitəsilə öz ideyaları, emosiyaları və əhval-ruhiyyələrinin ifadə
edilməsini nəzərdə tutur.
• Musiqinin kontekstdə qavranması – müxtəlif dövr, janr və üslublu musiqi sənət nümunələrinin, müəllif fikrinin analiz edilməsi və qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur.
Standartın məzmunu şagirdin nələri bilməli olduğunu müəyyən edir. Məzmun icbari anlayışlar
və tematik bloklar şəklində təsvir edilir.
Anlayışlar şəklində şagirdin fənn çərçivəsində yiyələnməli olduğu bilik müəyyən edilib. Anlayışlar nəticələr ilə birlikdə şagird üçün tanış olan kontekstlərdə işlənməlidir. Bu kontekstlər icbari
tematik bloklar şəklində təqdim edilib.
Standartın nəticələrinin indekslərinin izahı
Standartda yazılmış hər bir nəticənin əvvəlində indeks verilir, indeks fənni, tədris mərhələsini və
standartın nəticəsinin nömrəsini göstərir; məsələn, mus.baz.1.:
“mus.” – musiqi fənnini göstərir;
“baz.” – baza pilləsini göstərir;
“1” – standartın nəticəsinin nömrəsini göstərir.
Musiqi standartının nəticələri (VII-IX siniflər)
Nəticələrin indeksi 1. İstiqamət: yaradıcılılıq və təcrübə
Şagird aşağıdakıları bacarmalıdır:
Mus.baz.1.
Mus.baz.2.
Mus.baz.3.

Mus.baz.4.
Mus.baz.5.

Anlayışlar
Melodiya

İmprovizasiya zamanı müxtəlif ritmik, intonasiya formullarından ritm və metr
və digər musiqi elementlərindən istifadə etmək;
Sadə musiqi formaları, öz və ya başqasının musiqi materialı ilə
bədii ideyanı ifadə etmək;
Müxtəlif rəmzlərdən istifadə etməklə kompozisiyaları yazmaq.
harmoniya
2. İstiqamət: musiqinin kontekstdə qavranması
janr
Şagird aşağıdakıları bacarmalıdır:
Əsəri dinləyərkən musiqinin ifadəetmə üsullarını tanımaq və forma
bədii obrazın yaradılmasında onların rolunu müəyyən etmək;
Akademik və xalq musiqi nümunələrində bədii konsepsiyanı
müəyyən etmək.
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Standartın məzmunu anlayışları və tematik blokları ehtiva edir.
Həmin kontekstlər icbari tematik bloklar şəklində təqdim edilib.
Anlayışlar
Fənnin öyrənilmə-tədris prosesi aşağıdakı anlayışların işlənməsi əsasında aparılmalıdır:
1. Melodiya
İntonasiya formulu, motiv, musiqi mövzusu;
2. Ritm və metr
Ritmik cizgi, ölçü;
3. Harmoniya
İnterval, konsonans, dissonans;
4. Janr
Mahnı, romans, sonata, simfoniya, opera, balet, müzikl, kamera musiqisi, instrumental və vokal
musiqi, caz, rok musiqisi;
5. Forma
İmprovizasiya, musiqi kollajı, musiqi sitatı.
İcbari tematik bloklar
Tematik blok: dünyada musiqi və musiqidə dünya
Tövsiyə edilən mövzu: təbiət və texnika;
Tematik blok: cəmiyyətdə musiqi və musiqidə cəmiyyət
Tövsiyə edilən mövzu: musiqidə köhnə və yeni;
Tematik blok: musiqidə mən və məndə musiqi
Tövsiyə edilən mövzu: sevgi və nifrət;
Tədris mövzusunu planlaşdırmaq üçün aşağıdakı komponentlərdən istifadə edilir:
Tədris mövzusu Tədris mövzusu standartın nəticələrini, anlayışları və ya konkret məsələləri inteqrasiya
olunmuş şəkildə və qarşılıqlı əlaqədə tədris etmək imkanını verən funksional kontekstdir. Hər bir
mövzu çərçivəsində, imkan daxilində, standartın bütün nəticələri işlənməlidir.
Mövzu çərçivəsində işləniləcək anlayışlar Anlayışlar şagirdin fənn çərçivəsində yiyələnməli olduğu əhəmiyyətli biliyi müəyyən edirlər.
Əsas tematik suallar Əsas tematik suallar əsas pilləli suallardan irəli gəlir və mövzunun konkret kontekstində
eşidilir. Onların funksiyası aşağıdakıdır:
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•

Şagirdin ilkin biliyini aktivləşdirmək, hər şeyə qarşı marağı oyatmaq, yeni biliyi əldə
etməyə sövq etmək;

•

Tədris mövzusunun nəticəsinə yönəldilmiş şəkildə öyrənilmə-tədrisin təmin edilməsi;

•

Mövzunun öyrənilmə-tədris prosesində aralıq addımların/mərhələlərin müəyyən
edilməsi. Əsas sual təşkiledici elementdir və o, tədris mövzusu çərçivəsində dərs(lər)in
məqsədinin rolunu yerinə yetirir.

Fəallıqlar
Cari tapşırıqların növlərinin/nümunələrinin siyahısı, hansılardan anlama-dərketmə pro
seslərini dəstəkləmək üçün, eləcə də biliyi mənimsəmək, möhkəmləndirmək və ya yekunlaşdırmaq
məqsədilə istifadə edilə bilər.
Kompleksli/layihə tapşırıqlarının ideyalarının siyahısı
Kompleksli/layihə tapşırıqları elə bir fəallıqlardır ki, hansıların yerinə yetirilməsi müxtəlif
biliklərdən inteqrasiya olunmuş şəkildə, funksional kontekstlərdə istifadə edilməsini tələb edir.
Qiymətləndirmə indikatorları Qiymətləndirmə indikatorları standartın nəticələrindən irəli gəlir və şagird konkret mövzu
çərçivəsində nələri bacarmalı olduğunu göstərir. Başqa sözlə, indikatorlar konkret mövzuda
realizə olunmuş nəticələri təşkil edir. İndikatorlarda şagirdin mövzu çərçivəsində yiyələnməli
olduğu biliyin icbari minimumu konkretləşdirilib. Qiymətləndirmə indikatorlarına istinad etməklə
qiymətləndirmə rubrikaları üçün meyarlar formalaşdırılır.
Möhkəm təsəvvürlər Möhkəm təsəvvürlər standartın nəticələrinə istinad etməklə müəyyən edilir. Bu ümumi
təsəvvürlərdir ki, hansılar mövzunun öyrənilməsi zamanı şagirdin uzunmüddətli yaddaşında onun
(şagirdin) ilkin təsəvvürlərinə istinad etməklə formalaşmalıdır ki, onun üçün mövzu çərçivəsində
qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olması asanlaşsın. Möhkəm təsəvvürlər anlama aktlarını həyata
keçirmək üçün təfəkkürün dayağıdır.

Tədris mövzusu necə qurulur?

Tədris mövzusunu qurmaq üçün əsas oriyentirlər standartın nəticələridir. Onlar standartda icbari
şəkildə müəyyən edilmişdir. Anlayış və nəticələrə istinad etməklə möhkəm təsəvvürlər, əsas suallar və qiymətləndirmə indikatorları müəyyən edilir.
Tədris mövzusunun öyrənilmə-tədrisi məqsədilə növbəti mərhələdə anlamaq, dərk etmək, möhkəmləndirmək və yekunlaşdırmaq məqsədilə fənn məsələləri, resurslar, tapşırıqların növləri/nümunələri müəyyən edilməlidir. Eləcə də yekunlaşdırıcı kompleksli tapşırıqlar üçün ideyaların
müəyyən edilməsi əhəmiyyətlidir, çünki yalnız kompleksli tapşırıqlar vasitəsilə müəyyən edilə bilər
ki, şagird mövzu çərçivəsində mənimsəniləcək bilik-bacarıqların toplusuna nə dərəcədə yiyələnmişdir və onlardan nə dərəcədə funksional olaraq istifadə edə bilir.
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Tədris mövzusunun qurulma addımları
Addım 1. Möhkəm təsəvvürlərin müəyyən edilməsi.
Addım 2. Əsas tematik sualların verilməsi.
Addım 3. Qiymətləndirmə indikatorlarının müəyyən edilməsi.
Addım 4. Fəallıqların və cari tapşırıqların planlaşdırılması və resursların seçilməsi.
Addım 5. Yekunlaşdırıcı kompleksli tapşırıqların işlənib hazırlanması.
ç) Qiymətləndirmə
Sinif qiymətləndirməsi milli tədris planının birinci bölməsinin 7-ci fəslində müəyyən edilmiş
qiymətləndirmə prinsiplərinə, məqsəd və vəzifələrinə uyğun olmalıdır.
Təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını dəstəkləmək üçün üstün yer inkişafetdirici qiy
mətləndirməyə ayrılmalıdır ki, həmin qiymətləndirmə şagirdi elə öz əvvəlki nəticələri ilə münasibətdə qiymətləndirir, onun fərdi irəliləyişini ölçür, bununla da ona biliyi mərhələli şəkildə qurmaq
imkanını verir.
Əhəmiyyətlidir ki, şagirdin özü inkişafetdirici qiymətləndirməyə qoşulmuş olsun. Tədris pro
sesinin qiymətləndirilməsi şagirddə müstəqil şəkildə təhsil bacarıqlarını formalaşdıracaq, ona
tədris strategiyalarını mənimsəməkdə kömək edəcək, öz irəliləyişi və müvəffəqiyyətini dərk edil
miş şəkildə dəstəkləmək imkanını verəcəkdir. Qiymətləndirməyə qoşulmanın əsas məqsədi şagirdin
tədris proseslərində özünü dərk etməsidir ki, bu da ona həmin proseslərin dərk edilmiş və müstəqil
şəkildə idarə edilməsini öyrədəcəkdir. Məsələn, əgər şagird fəallığın məqsədini və bu məqsədə uğurla nail olunmanın meyarlarını yaxşı dərk edərsə (şagird üçün nəzərdə tutulan meyarlar aydın şəkildə
formalaşdırılmış və məhdud miqdarda olmalıdır), o, arzuolunan nəticəyə nail olmaq üçün atmalı
olduğu addımları daha yaxşı görəcək və məqsədə doğru gedən prosesləri daha dərk edilmiş şəkildə
aparacaqdır. Əgər fəallığı başa çatdırdığı zaman ondan keçilmiş yolu analiz etməyi xahiş edəriksə
– o, hansı addımları atmış, hansı nəticəyə nail olmuş, hansı yanaşmadan istifadə etmiş, daha hansı
yanaşmadan istifadə etmək olardı və ya daha yaxşı olardı, onun üçün nələr problem yaratdı, nədə
çətinlik çəkdi və ya nəyi həll edə bilmədi və nədən, nələr asanlaşdı, uğurda ona nələr dəstək oldu və
sair.

Yekunlaşdırıcı (inkişafetdirici və müəyyənedici) qiymətləndirmə
Yekunlaşdırıcı qiymətləndirmə üçün kompleksli kontekstə malik olan tapşırıqlardan istifadə edilir
ki, hansıların yerinə yetirilməsi standart ilə müəyyən edilmiş bilik və bacarıqlardan inteqrasiya olunmuş şəkildə və funksional olaraq istifadə edilməsini tələb edir. Həmin tapşırıqları qiymətləndirmək
üçün qiymətləndirmə rubrikasından, yəni meyarlar torundan istifadə edilir.
Şagird hər bir tədris mövzusu işləndikdən sonra yekunlaşdırıcı tapşırığı təqdim etməlidir. Beləliklə, yekunlaşdırıcı tapşırıqların minimal miqdarı il ərzində tədris mövzularının miqdarı ilə üst-üstə
düşür.
16

Aşağıda sizə standartla nəzərdə tutulan tipik yekunlaşdırıcı tapşırıqların siyahısını təklif edirik.
Hansı tapşırığı/tapşırıqları seçəcəyi şagirddən və ya müəllimdən asılıdır.
• Elmi xarakterli konkret musiqi məsələsinin tədqiqi (məsələn, “Hind musiqisi rok musiqisinə
necə təsir göstərdi?”, “Akademik və məşhur musiqinin ifadəedici üsullarının hansı ümumi cəhətləri
vardır?”) və axtarışın nəticələrinin arzuolunan formatda (məsələn, mühazirə-konsert; videoçarx,
musiqili tamaşa) təqdim edilməsi;
• Verilən mövzunun konkret məsələsini işıqlandırmaq məqsədilə (təqdimat, musiqi kollajı) şagird üçün sevimli musiqi əsərinin və ya ona hər hansı bir maraqlı musiqi cərəyanının təqdim edilməsi;
• Konkret musiqi-ifadəedici üsullardan istifadə etməklə öz kompozisiyasının yaradılması
(məsələn, dəyişkən ritm üzərində qurulmuş kompozisiya, artıq mövcud olan hər hansı bir musiqi
mövzusu üzərində qurulmuş kompozisiya, konkret harmonik formul üzərində qurulmuş kompozisiya; müxtəlif dövrlər üçün səciyyəvi olan intonasiya formullarından istifadə etməklə);
• Naməlum musiqi əsəri ətrafında mövzunun müəyyən məsələsi baxımından diskussiya (dis
kussiya üçün əvvəlcədən sorğu kitabçasının/məsələlərin yazılması);
• Ədəbi tamaşanın musiqi tərtibatı.
Tələblər, hansıları yekunlaşdırıcı müəyyənedici qiymətləndirmə üçün nəzərdə tutulan
tapşırıq təmin etməlidir:
• Tapşırığın hər bir növünü qiymətləndirmə rubrikası müşayiət etməlidir;
• Rubrika konkret tapşırığın şərtini və keçilmiş materialı nəzərə almaqla dəqiqləşdirilməlidir;
• 10 xal rubrikaya daxil olan meyarlara bölüşdürülməlidir.

Qiymətləndirmə rubrikasının mümkün forması
Sinif
Şagirdin adı, soyadı
Mövzu
Tapşırığın şərti
Qiymətləndirmə meyarları

Xallar

Şərh
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V – HƏDƏF YAŞININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

12-13 yaşında olan yeniyetmə üçün səciyyələndiricilərdən biri abstrakt təfəkkürün formalaşmasıdır. Yeniyetmələr artıq yoxlaya və qiymətləndirə bilirlər. Onlar düşünərkən yalnız əyani
əlamətlərə və ya tanış olan faktlara istinad etmir, eləcə də istifadə edilmiş ideyalarla da manipulyasiya edirlər.
VII sinifdə təhsil alan yeniyetmənin düşüncəsi, qayda olaraq, konkret misallara və şəxsi təcrübəyə
əsaslanır. Buna görə də materialı təqdim edərkən tez-tez konkret misallardan da istifadə etməliyik.
Uşaqda həmin dövrdə musiqini dinləmək və təhlil etmək, mahnı oxumaq vərdişi, metrik-ritmik
hisslər, tembri qavramaq bacarığı formalaşmış olur, lakin daha sonra bu bacarıqların yenə də inkişaf
etdirilməsi tələb olunur.
Yeniyetmədə artıq yaradıcılıq potensialı aşkar görünür. Bizim məqsədimiz onu görmək və
düzgün inkişaf yolunu, istiqaməti verməkdir. Uşağa böyüklərin köməyi ilə istənilən hadisəyə qarşı
öz münasibətini ifadə etmək üçün arena verilməlidir. “Uşağa fikirləri deyil, düşünməyi öyrətməliyik”
(Ş. Amonaşvili).
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VI – FƏNNİN TƏDRİSİNƏ DƏSTƏK OLAN SPESİFİK VƏ ÜMUMİ,
KEÇİCİ KOMPETENSİYALAR

İndiki zamanda keçici kompetensiyaların inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş tədrisin tətbiq
edilməsi xüsusilə aktualdır. Milli tədris planı 9 prioritetli keçici kompetensiyanı təsvir edir və onlar
şagirdlərin hərtərəfli inkişafına dəstək olur, müəllimlərdən isə tələb edir ki, hər bir fənnin tədrisi
kontekstində düşünülmüş olsun.
Həmin kompetensiyalar aşağıdakılardır:
1. Savadlılıq – dərk edilmiş şəkildə oxumaq və yazmaq bacarıqları;
2. Media savadlılığı – kommunikasiya texnologiyalarına yiyələnmək bacarıqları;
3. Rəqəmsal savadlılıq – kompüter savadlılığı kimi eynidir;
4. Kəmiyyət savadlılığı – ədədin mahiyyətini dərk etmək bacarığı;
5. Ekoloji savadlılıq – insanın mühitə qarşı sağlam münasibət bəsləmək bacarığı;
6. Çoxdilli (plüralinqvistik) kompetensiya – dilə/dillərə yiyələnmək üzrə daxili bacarıq;
7. Semiotik kompetensiya – verbal və qeyri-verbal məlumatı dərk etmək bacarığı;
8. Öyrənməyi öyrənmək – tədris prosesini müstəqil olaraq idarə etmək bacarığı;
9. Sosial və mülki kompetensiya – sosial və mülki həyata inteqrasiya üçün zəruri bacarıqlar.
Təcrübə göstərir ki, əksər hallarda, müəllimlər dərslərdə yalnız elə bir keçici kompetensiyalar
üzərində işləyirlər ki, hansıların inkişaf etdirilməsi də onların tədris etdikləri fənn üçün təbiidir.
Lakin, psixoloji-pedaqoji baxımdan, inteqrasiya olunmuş dərs şagirdlərin fəallaşmasına, elmi pro
seslərə onların qoşulmasına səbəb olur və uğurlu təhsili də şərtləndirir.

Musiqi təfəkkürünü inkişaf etdirmək bacarığını hansı keçici
kompetensiya nəzərdə tutur?
Semiotik kompetensiya – melodiya, rəsm və digər vasitələrlə ifadə edilmiş məlumatı dərk
etmək və interpretasiya etmək, öz düşüncə və hisslərini müxtəlif vasitələrlə ifadə etmək bacarığı;
məlumatı bir işarələr sistemindən digərinə keçirmək, məsələn: musiqi əsərində ifadə edilmiş fikri
illüstrasiya ilə ifadə etmək, melodiyanı, musiqi müşayiətini/ritmi müxtəlif rəmzlərlə yazmaq, yazılı
mətni və rəsmi bir-biri ilə əlaqələndirmək, melodiyanı diaqram şəklində təqdim etmək bacarığı və s.

Musiqi dərsini hansı keçici kompetensiyanı nəzərə almaqla
planlaşdırmaq mümkündür?
Bizim fikrimizcə, musiqi unikal inteqrasiya imkanlarına malikdir – onu praktiki olaraq, rəqs, teatr sənəti, təsviri incəsənət, ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, informasiya texnologiyaları və s. kimi bütün tədris fənləri ilə birləşdirmək mümkündür. Qeyd etmək lazımdır
ki, bu siyahıda humanitar ilə birlikdə təbiətşünaslıq və texniki fənlər də təqdim edilir. Bu, müəyyən
dərəcədə, musiqi tərəfindən emosional və koqnitiv sahələri əhatə etmək bacarığını ifadə edir.
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Məsələnin daha aydın olması üçün, musiqi və digər fənlərin inteqrasiyasını şagirdlərin yaş ehtiyacları ilə uyğunluqda müzakirə edəcəyik:
Əgər savadlılıq kompetensiyasının inkişafına gürcü dili və ədəbiyyatı da dəstək olursa, dil
və musiqi müəllimlərinin bir çox ümumi məqsədi olacaqdır ki, buna da həmin fənlər birləşdirildiyi
təqdirdə səmərəli şəkildə nail olunacaqdır. Ədəbiyyat, o cümlədən, poeziya, musiqi fənninə böyük
inteqrasiya imkanlarını verir. Şagirdlərə eləcə də musiqinin dinlənilməsi ilə yaranan təəssüratları
ədəbi yazı şəklində ifadə etmək imkanı verilməlidir.
Tarix, coğrafiya üzrə bilik şagirdə (yaş imkanları hüdudlarında) müxtəlif ölkələrin folklor musi
qisinin xüsusiyyətini dərk etmək və anlamaqda kömək edəcəkdir.
İncəsənət sahələri – musiqi və təsviri incəsənət arasında bir çox parallel və analogiya mövcuddur, o cümlədən, terminologiyada da mövcuddur – rəng qamması, rəngin səslənməsi, musiqi forması,
melodik və ritmik cizgi, xromatik quruluş... İncəsənətin kompozisiya üsullarını öyrənərkən görünür
ki, musiqi, təsviri incəsənət, poeziyanın kompozisiya xüsusiyyətləri bir-biri ilə sıx əlaqədədir. Qəbul
edilmiş və yayılmış formalardan biri musiqidən alınan təəssüratın rəsminin çəkilməsidir.
Rəqəmsal və media savadlılığının inkişafı üçün musiqi müəllimi informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) ilə təhsil-tədris prosesini (LMMS proqramı) zənginləşdirəcəkdir; çoxdilli
kompetensiya üçün isə tədris prosesinə müxtəlif dillərdə yaradılmış mahnı repertuarını daxil
edəcəkdir və s.

Keçici kompetensiyaların inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş dərsin planlaşdırılması
zamanı nələr nəzərə alınmalıdır?
Fənn standartında təqdim edilmiş nail olunacaq nəticələr və nəticəyə gətirən suallar təhlil edildikdən sonra musiqi müəllimi əlçatan resursları öyrənməli, dərslikdən kənarda əlavə məlumatı, applikasiyaları, kompüter proqramlarını və ya digər vizual vasitələri əldə etməlidir.
Müəllim o barədə təxmini təssəvvürə malik olmalıdır ki, şagirdlər hansı kompetensiyalara və
hansı səviyyədə meyillidirlər, çünki bir uğurlu və tamdəyərli dərs çərçivəsində belə, hər hansı bir
kompetensiyanı sonuna qədər inkişaf etdirmək mümkün deyildir.
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VII – FƏNNİN TƏDRİSİ PROSESİNDƏ ŞAGİRDƏ YÖNƏLDİLMİŞ
YANAŞMALAR, FƏRDİ XÜSUSİYYƏTLƏRİN NƏZƏRƏ ALINMASI
VƏ ƏSAS DİFFERENSİASİYA PRİNSİPLƏRİ
Musiqi və xüsusi təhsil ehtiyacı olan (XTEO) şagirdlər
Gürcü təhsil məkanında xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlərin (XTEOŞ) tədris prosesinə qoşulması indiki zamanda prioriteti təşkil edir.
Milli Təhsil Planının VIII fəslinin 41-ci maddəsində xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagird
barədə oxuyuruq:
1. Təhsil ilə əlaqədar olan çətinlikləri olan, müvafiq sinif üçün Milli Təhsil Planı ilə nəzərdə
tutulan minimal tələblərin öhdəsindən gələ bilməyən və/və ya Milli Təhsil Planının adaptasiya olunmasına/genişləndirilməsinə, mühitin adaptasiya olunmasına, alternativ təhsil planına və/və ya xüsusi
təhsil xidmətinə ehtiyacı olan şagird xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirddir.
2. XTEO şagird aşağıdakılara malik olan şagird ola bilər:
a) fiziki məhdudiyyət;
b) əqli inkişaf pozuntusu;
c) tədris qabiliyyətinin pozulması;
ç) sensor inkişafının pozulması (eşitmə və/və ya görmə qabiliyyətinin);
d) nitq inkişafının pozulması;
e) davranış və emosional pozuntu;
ə) uzunmüddətli hospitallaşdırma ehtiyacı;
f) tədrisdə sosial amillər səbəbindən yaranmış çətinliklər, buna görə də milli tədris planının
tələblərinin öhdəsindən gələ bilmir;
g) tədrisdə dil baryeri səbəbindən yaranmış çətinliklər (sitatın sonu).

Adətən, məktəb milli tədris planını rəhbər tutur, həmin planda isə şagirdin inkişaf və təhsilinin bütün əhəmiyyətli aspektləri verilib. Şagirdin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış təhsil prosesini
planlaşdırmaq üçün məktəb şagirdin maraqlarını və onun fərdi imkanlarını nəzərə alır.
İnklüziv təhsil proqramını nəzərə almaqla, bütün fənlərin müəllimləri milli tədris planından şagird üçün uyğun olan vasitələri seçir və təhsil məqsədlərinə nail olunma (biliyin ötürülmə, bacarığın
məşq edilmə) yollarını müəyyən edir. Bu cür modifikasiya edilmiş tədris planı çərçivəsində tədris
strategiyaları və tədris fəallıqları ətraflı şəkildə planlaşdırılır.
Ümumiyyətlə, mahnının öyrənilməsi/ifa edilməsi bütün növ inkişafa malik olan uşaq üçün
xoş proseslərdən biridir. Düşünürük ki, XTEO şagirdlər üçün əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirilmiş,
modifikasiya olunmuş metodikadan istifadə edilməsi tələb olunmur (kiçik istisnalardan başqa).
• Bütün fəallıqları əvvəlcədən planlaşdırın;
• XTEO şagirdə öyrənilməsi üçün melodiyaları asanlıqla yadda qalan, öyrənilməsi asan olan
mahnıları seçin; mətnlərdə verilən məzmun da asanlıqla təsəvvür edilən və dərk edilən olmalıdır;
• Arzu olunur ki, mahnının mətni uşaqda müsbət hissləri, emosiyalaları oyatsın;
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• Mahnının ifa edilmə prosesində çalışın ki, şagirdi hərəkətə gətirəsiniz (imkan daxilində);
onun davranışı, hərəkəti, mimikası, üzündə əks olunmuş emosiya ilə asanlıqla anlayacaqsınız ki, o,
bəyənir, xoşuna gəlir, ya yox;
• Şifahi izahatlardan, direktivlərdən də çəkinməyin;
• Konkret tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün tez-tez uşağı tərifləyin; ona adı ilə müraciət edin;
• Bəzən müəllim mahnının mətninə uşağın adını daxil edib mahnı oxuya bilər;
• Onsuz da yerinə yetirilməsi asan olan tapşırığı daha da asanlaşdırmağa çalışmayın; bəzən
şagird hiss etməlidir ki, o, məğlub oldu.

Hərəkət məhdudiyyətləri olan uşaqlar
Fiziki fəallıqlar (rəqs hərəkətləri), təbii ki, məhdudlaşdırılacaqdır, lakin onları bütövlüklə çıxarmamalıyıq. Əlil arabasında əyləşən uşaq ümumi hərəkətdə iştirak edə – ritmə əl çalmaqla, masaya
vurmaqla qoşula bilər; biz ona musiqi alətini (tütək, nağara) təklif edə bilərik.

Nitq problemi olan uşaqlar
Bu cür uşaq üçün artikulyasiyanın pozulması, yəni hissələrə bölünmüş tələffüz, dilin “tutulması”, qaydaya salınmamış səs aparatı, sözlərin/ifadələrin nasazlığı və sair səciyyəvidir. Bu cür
problemin həll edilməsində musiqi böyük rol oynayır, o cümlədən, mahnı prosesi nitqi adi söhbətdən daha çox qaydaya salır. Bu isə onunla izah olunur ki, biz mahnı oxuduğumuz zaman sait səslər
daha sabit, möhkəm və fasiləsiz olur; ritm isə, öz növbəsində, bizə səsləri maneəsiz şəkildə tələffüz
etməkdə kömək edir.
Nitq qüsuru olan uşaqlarla işin səmərəli çalışmalarından biri b. a. “əks-sədadır”: uşaq müəllim
tərəfindən oxunan ifadəni/motivi elə mahnı ilə təkrarlamalıdır.
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XTEO şagirdin fərdi planının nümunəsi:
Şagird
Valideynin prioriteti və
marağı
Müəllimin məqsədi (şagirdin imkan və ehtiyaclarına
uyğunlaşdırılıb)

Levan – hərəkətləri məhdudlaşdırılıb (əlil arabasından istifadə
edir).
Uşağın sinifdə sosial adaptasiya olunması; minimal biliyin əldə
edilməsi.
Uşağın dərs prosesinə qoşulması; şagirdin əhval-ruhiyyəsi-münasibətinə qayğı göstərilməsi.
1. Mahnı – musiqi ifadələrinin təkrar edilməsi; sinif yoldaşlarının
/ müəllimin mahnısına qoşulması;

Qısamüddətli vəzifələr
müvafiq fəallıqlarla birlikdə

2. Əhval-ruhiyyəni ifadə etmək üçün müxtəlif ifadəetmə
formaları – musiqi əsərindən alınan əhval-ruhiyyənin rəsmlə
ifadə edilməsi (rəsmin tamdəyərli olması həlledici əhəmiyyətə
malik deyildir);
3. Elementar musiqi terminləri – bəstəkar; konsert; dirijor; musiqi çalğı alətlərinin adları (piano, tütək, gitara, nağara);
4. Musiqi alətləri – çalğı alətlərinin formasına görə tanınması;
onda ifa etməyi imitasiya edə bilməlidir.
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VIII – TƏDRİSİN METODOLOGİYASI – DƏRSLİYİN İSTİNAD
ETDİYİ ƏSAS YANAŞMA, BİZİM TƏRƏFİMİZDƏN TƏQDİM EDİLMİŞ
BƏLƏDÇİDƏ HANSI NÖV TƏDRİS ÜSUL VƏ STRATEGİYALARINDAN
İSTİFADƏ ETDİK?

Dərs mövzuları nə qədər əlçatan və anlaşılan olsa belə, materialın daha yaxşı mənimsənilməsində
istənilən inkişafa malik olan şagirdə, düşünürük ki, müəllim öz üsul və strategiyalarının geniş repertuarı ilə kömək edəcəkdir. Tədris üsullarının rəngarəngliyi dərslərdə şagirdlərin tədris prosesinə fəal
qoşulmasını və motivasiya dərəcəsinin yüksəldilməsini təmin edəcəkdir.
Arzu olunur ki, müəllim adi qaydadan azad edilsin və aşağıdakı tədris üsullarından istifadə etsin:

Verbal məlumat
Hekayələrin uydurulması-söylənilməsi;
rollara görə oyun;
çalışmalar zamanı
şeirlərdən,
mahnılardan istifadə
edilməsi; təqdimat.

Tədrisin vizualizasiyası
Şəkillər;
əyani material;
diaqramlar (məlumatın
sxematik təşkil edilməsi);
illüstrasiyalar;
videolentlər.
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Diskussiya
Sual-cavab;
müzakirə; başqa
insanın düşüncəsinin
qiymətləndirilməsi.

Çap / elektron
tədbirlər
Plakat; afişa; musiqi
kompozisiyaları;
musiqi diaqramları
(b. a. musiqiqram),
LMMS kompüter
proqramı.

IX – SƏMƏRƏLİ TƏDRİS MÜHİTİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ VƏ ƏLAVƏ TƏHSİL
RESURSLARI*

Resurslar – şagirdlərin maraqlanması, sinfə qoşulması, onlar tərəfindən materialın qavranmasının dərəcəsi əsasən tədris prosesində hansı növ resursdan istifadə edəcəyimizdən asılıdır. Aşağıda bizim tərəfimizdən təqdim edilmiş işə əlavə edəcəyimiz tədris resursunun növləri sadalanmışdır:
1. Elektron resurs – fənnin tədrisini dəstəkləyən mühiti yaratmaq üçün nəzərdə tutulan videomaterial fənn standartının nəticələrinin əldə edilməsinin olduqca əhəmiyyətli və əsas vasitəsidir. Vi
deo/audiolentlərin izlənilməsi/dinlənilməsi təlim-tədris prosesinə aydınlıq gətirəcək, müəllim üçün
interaktiv vasitəsilə məsələnin/mövzunun şagirdə çatdırılmasını asanlaşdıracaq, o, da öz növbəsində,
dərk etməli, rəyləri verməli, bilik və bacarıqları əldə etməlidir.
Müəllimin özü də musiqi materialını əldə edə və istəyinə uyğun olaraq seçə bilər.

Tədris videomaterialı kömək edəcəkdir

•
•

Müəllimə
Nəticəyə yönəldilmiş tədris prosesinin həyata keçirilməsində;
Təlim-tədris prosesinin məqsədyönlü və
planlı şəkildə planlaşdırılması və həyata
keçirilməsində;

•

Öz
tədris
texnikası-strategiyalar
repertuarının yaradılmasında;

•

Dərs prosesi üçün səmərəli tədris resursunun
seçilməsində.

•

Şagirdə
Müxtəlif incəsənət sahələrinin
edilməsində;

dərk

•

Öz imkan-məlumatlarının tanınması və
inkişaf etdirilməsində;

•

Əqli
genişləndirilməsində;

•

Motivasiyanın yüksəldilməsində;

•

Materialın mənimsənilmə
yüksəldilməsində.

dünyagörüşünün

dərəcəsinin
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Yadımızda qalır

Qoşulma dərəcəsi

10% oxuduqlarımız

20% eşitdiklərimiz

30% gördüklərimiz

70% eşitdiklərimiz və
gördüklərimiz
90% dediklərimiz və eyni
zamanda etdiklərimiz

kiTxva
Oxu

ლექცია
Mühazirə

Passiv

Passiv

Baxışdan
keçirmə
დათვალიერება

Passiv

Film, əyanilik vasitəsilə bəhsetmə,

ფილმი, თვალსაჩინოების
stendlər მეშვეობით
თხრობა, სტენდები

Rollarda
simulyasiyalar,
məlumatın
şəxsi
როლებშიfəallıq,
აქტივობა,
სიმულაციები,
ინფორმაციის
პირად გამოცდილებასთან
იდენტიფიცირება
təcrübə ilə eyniləşdirilməsi

Fəal

Fəal

Yaddaş və dərsə qoşulma piramidasına əsasən, lentləri nümayiş etdirməklə tədris tədrisin fəal
formasıdır – şagirdin tədris prosesinə qoşulması 70% təşkil edir, müvafiq olaraq, mənimsənilmə
dərəcəsi də yüksəkdir.
Musiqi dərslərində videolentlərin nümayiş etdirilmə-müzakirə edilməsi prosesində şagirdlərin
təəssüratları audiomaterialın dinlənilməsi zamanı olduğundan olduqca daha güclüdür. Qeyd edilən
fəallıqlar bizim tərəfimizdən praktiki olaraq həyata keçirilib və şagirdlər tərəfindən də böyük marağa
səbəb olmuşdur. Dərslər həvəslə, məcbur etmədən aparılır ki, bu da şagirdlərdə əqli yorğunluğu
istisna edir, mənimsənilmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır, bununla yanaşı, əqli dünyagörüşünün
genişləndirilməsinə də dəstək olur.
Nəzərə alınmalıdır:
Nümayiş etdirmə prosesinə mütləq müəllimin şərhləri, sualları, izahatları əlavə edilməlidir.
Başqa şəkildə lentlərin quru, şərhsiz nümayiş etdirilməsi bizə arzuolunan nəticə verə bilməyəcəkdir.
2. Kompüter proqramında (LMMS) musiqi kollajının/kompozisiyasının yaradılması şagirdin
yaradıcılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün əhəmiyyətli fəallıqlardan biridir – uşaq materialı
əldə edəcək, tərtibatını edəcək, sonra kompozisiyanı yaradacaq və sonunda təqdim edəcək – təqdimatı
hazırlayacaqdır.
Əgər başlanğıc pilləsində müəllim yeniyetmələrə əvvəlcədən hazırlanmış b. a. Sempl-ləri təklif
edirdisə, bu mərhələdə şagirdlər həmin resursu artıq özləri yaradırlar. Biz isə hörmətli müəllimlərə
nümunələri təqdim edəcəyik ki, hansılara əsasən şagirdlər kompozisiyaları yaratmalıdırlar.
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X – MÜƏLLİF PROQRAMININ MİLLİ TƏDRİS PLANI İLƏ MÜƏYYƏN EDİLMİŞ
FƏNNİN TƏDRİS PROQRAMI İLƏ UYĞUNLUĞU, MÜƏLLİF TƏRƏFİNDƏN TƏKLİF
EDİLMİŞ PROQRAMIN GÜCLÜ TƏRƏFLƏRİ
BARƏDƏ MÜƏLLİFİN BAXIŞI
Bizim tərəfimizdən təqdim edilmiş musiqi müəlliminin bələdçisi milli tədris planı ilə müəyyən
edilmiş tədris proqramını tamamilə nəzərə alır.

•

Şagirdə
Müşahidə etmək, araşdırmaq, müvafiq rəyləri
vermək imkanını verəcəkdir;

•

Mahnı oxumaq, ritmik hisslər kimi, spesifik
bacarıqları inkişaf etdirəcəkdir;

•

Şagirdə düşünmə və problemin həll edilmə
prosesində kömək edəcəkdir;

•

Onun musiqi təəssüratlarını, əqli dünya
görüşünü və məlumat biliyini genişlən
dirəcəkdir;

•

Musiqini qavramaq, təhlil etmək, dinləmə
ilə alınan təəssüratları müxtəlif üsul və vasitələrlə ifadə etmək bacarıqlarını inkişaf etdirəcəkdir.

•

Müəllimə kömək edəcəkdir
Nəticəyə yönəldilmiş tədris prosesinin
həyata keçirilməsində;

•

Tədris prosesinin məqsədyönlü şəkildə
planlaşdırılması və qiymətləndirilmə
sində;

•

Öz tədris texnikası-strategiyalar repertuarının yaradılmasında;

•

Dərs prosesi üçün uyğun resursun yaradılmasında;

•

Şagirdlərin nələri bildiklərini, nələrə
nail olduqlarını və nələri yaxşılaşdırmalı
olduqlarını müəyyən etmək üçün tədris
prosesinin monitorinqi və qiymətlən
dirilməsində.

Qarşıdakı dərslik ilə işləyərkən müəllimin rolunu bu cür təsəvvür edirik:
• Müəllim şagirdləri dərsliyə daxil edilmiş nəzəri material ilə tanış edir;
• Nəzəri materialın uyğun musiqi illüstrasiyasını dinlədir/nümayiş etdirir və onlarla birlikdə
təhlil edir;
• Diqqəti əsərin ifadəedici üsul və vasitələrinə (melodiya, harmoniya, temp, ritm, tembr, dina
mika...) yönəldir;
• İşarə verir və düzgün rəyləri verməkdə kömək edir, bunun üçün isə diskussiya modelini
yaradır;
• Nəzəriyyəni təcrübə ilə əlaqələndirir;
• Şagirdlərlə birlikdə onların cavablarını təhlil edir;
• Tədris proqramını şagirdlərin məktəbdənkənar bilik və təcrübəsi ilə əlaqələndirir.
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XI – ŞAGİRDİN QİYMƏTLƏNDİRMƏ MEXANİZMLƏRİ
Musiqidə qiymətləndirmə komponentləri
Aşağıdakı bilik və bacarıqlar qiymətləndirilə bilər:

Təsəvvür bacarıqları;

Assosiasiyalı düşüncə;

Yaradıcılılıq;

Musiqi dinləmək vərdişi;

Musiqi yaddaşı;

Ritm hissi;

İmprovizasiyalılıq;

Öz fikrini əsaslandırmaq bacarığı;

Musiqi-kompüter proqramları üzrə bilik;

Təqdim etmək (prezentasiya) bacarığı;

Musiqi intonasiyaetməsi;

Sosial bacarıqlar;

Tolerantlıq.
Bilik və bacarıqlar aşağıdakı tapşırıqlarla qiymətləndirilir:

Musiqini dinləmək və onunla əlaqədar olan tapşırıqları yerinə yetirmək;

Materialı əldə etmək;

Musiqi-kompüter proqramından istifadə etməklə tapşırığı yerinə yetirmək və s.;

Musiqi müşayiəti ilə teatral sketçlər, etüdlar;

Müxtəlif musiqi dillərinin elementlərindən istifadə etməklə personajın portretinin
eskizi;

Müxtəlif rəmzlərdən istifadə etməklə musiqi kompozisiyasının yazısı;

Hekayə söyləmək;

Rollu oyunlar;

Müsahibə;

Rəqs;

Pantomima;

Yaradıcılıq fəaliyyətində iştirak etmək: mahnı, improvizasiya, musiqi-dram kompozisiyaları, musiqi-kompüter proqramlarının yaradılması;

Konsertin, tamaşanın məşqlərində iştirak etmək;

Layihəni hazırlamaq;

Öz və başqasının ifasının / yaradıcılığının müzakirə edilməsində iştirak etmək;

Musiqi əsərinin kontekstini müzakirə etmək;

Müxtəlif fəallıqları planlaşdırmaq və hazırlamaq;

Öz əsərini, yaradıcılıq fəaliyyətini təqdim etmək;

Müxtəlif tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı musiqi yazısından istifadə etmək;

Və sair.

28

Yekunlaşdırıcı tapşırıqların komponenti
Yekunlaşdırıcı tapşırığın komponenti təlim-tədris nəticəsi ilə əlaqədardır. Bu komponentdə
bir tədris hissəsinin (mövzu, fəsil, paraqraf, məsələ) öyrənilmə-işlənməsi nəticəsində nail olunmuş
nəticələr yoxlanılmalıdır. Konkret tədris vahidi başa çatdırılarkən şagird musiqi standartı ilə müəyyən
edilmiş bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirə bilməlidir.
Yekunlaşdırıcı tapşırıqların növləri:
Standartın tələblərinə uyğun olaraq, yekunlaşdırıcı tapşırıqların rəngarəng formalarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Musiqinin yekunlaşdırıcı tapşırıqlarının növləri aşağıdakılar ola bilər:

Konsert / tamaşa;

Viktorina;

Məruzə-referat;

Mühazirə-konsert;

Təqdimat;

Testləşdirmə;

Layihə (şagird tərəfindən yerinə yetirilmiş layihənin ehtimal edilən mövzuları:
mövzulu tamaşanın/konsertin keçirilməsi; televerilişin, radioverilişin, tamaşanın hazırlanması;
qəzetin, jurnalın, not albomunun hazırlanması; mahnı, musiqi əsərinin mövzusu və ya digər
mövzu barədə klipin çəkilməsi; məktəbə tanınmış bəstəkarın, müğənninin, rejissorun dəvət
edilməsi, görüşün təşkil edilməsi və keçirilməsi və s.);

Musiqi kollajı;

Musiqi dilinin elementlərindən istifadə etməklə sadə süjetin təqdim edilməsi.
Tələblər, hansıları yekunlaşdırıcı tapşırıqlar təmin etməlidirlər:

Tapşırığın hər bir növünü öz ümumi qiymətləndirmə rubrikası müşayiət etməlidir;

Ümumi rubrika konkret tapşırığın şərtini və keçilmiş materialı nəzərə almaqla
dəqiqləşdirilməlidir;

Standartın elə bir nəticələri göstərilməlidir ki, hansıların yoxlanılmasına da yekunlaşdırıcı tapşırıq xidmət edir.
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Musiqi dərsində aşağıdakıları qiymətləndiririk:
I. Dərsə qoşulma;
II. Cari sinif tapşırıqları;
III. Yekunlaşdırıcı tapşırıqlar.

Şagirdlərin tədris prosesini və nəticələrini necə müşahidə etməliyik?
Onların nailiyyətlərini nəyə əsasən müzakirə edəcəyik?

I. Dərsə qoşulma
Nəticələr
Fəal iştirak
Öz fikrinin
əsaslandırılması
Başqa insanın
fikrinə qarşı
hörmətin
nümayiş etdi
rilməsi

1-2 x.
Qoşulmamışdır
Öz fikrini
ifadə edə
bilmir

3-4 x.
5-6 x.
Vaxtaşırı
Epizodlu
olaraq qoşulur şəkildə qoşulur
Nadir hallarda
İfadə
ifadə edir
edir, lakin
əsaslandıra
bilmir

7-8 x.
Qoşulur
Öz fikrini
ifadə edir

Başqa insanın Başqa insanın
Başqa insanın
Hər zaman
fikirlərini din- dinləmir, və ya fikirlərini dinfikirlərini
dinləyir, lakin ləyir və korrekt
dinləyir
ləmir, kəsir
qeyri-adekvat olmağa çalışır
reaksiyaları
vardır

9-10 x.
Fəaldır, məhsuldardır
Bütün
məsələlər
barədə öz fikri
vardır və onu
əsaslandırır
Fərqli fikri
diqqətlə dinlə
yir, təhlil edir
və korrektdir

II. Cari sinif tapşırıqları
Nəticələr
1-2 x.
Musiqinin
İştirak etmir,
dinlənilmətapşırığı
si və onunla
yerinə
əlaqədar olan
yetirmir
tapşırıqların
yerinə yetirilməsi
MuBənzər tipli
siqi-kompüter
tapşırıqları
proqramından
yerinə yeistifadə etməklə
tirmir
tapşırığın yerinə
yetirilməsi
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3-4 x.
Epizodlu
şəkildə iştirak
edir

5-6 x.
İştirak edir,
lakin onun
hərəkətləri
qismən
anlaşılan və
qəbul ediləndir

Proqramın
ayrıca elementlərindən
istifadə edir

İstəyinə
baxmayaraq,
konkret
kompüter
əməliyyatını
həyata
keçirməkdə
çətinlik çəkir

7-8 x.
9-10 x.
Kiçik
Onun
nöqsanlarla
hərəkətləri
iştirak edir aydın, anlaşılan
və inandırıcıdır

Tapşırığı
kiçik
nöqsanlarla yerinə
yetirir

Musiqi kompozisiyalarını
yaradır və həm
də təqdim edir

Yaradıcılıq
fəaliyyətində
iştirak: mahnı
oxumaq

Mahnı oxumur

Mahnı oxuyarkən ritmik şəkildə
mahnının
mətnini düzgün
bölüşdürə
bilmir

Mahnı oxuyarkən ritmik şəkildə
mətni düzgün
bölüşdürür

Təmiz
şəkildə
intonasiya
edir

Səslərdə oxu
yur, mahnını öz
fikrinə görə ifa
edir

III. Yekunlaşdırıcı tapşırıqlar
Testləşdirmə
Nəticələr
Məlumatın
xatırlanmasına
yönəldilmiş
tapşırıqlar

1-2 x.
3-4 x.
5-6 x.
Musiqi
Musiqi terminləriQismən
terminlərini
ni / dinlənilmiş
xatırlayır
/ ifadəetmə
əsərin müəllielementlərini
fini / ifadəetmə
adlandıra
vasitələrini izah
bilmir
etməkdə-adlandırmaqda çətinlik
çəkir
Biliyin dərinli
Tapşırığın
Aydın deyildir,
Qismən
yinə yönəldilmiş öhdəsindən rəylər verməkdən, anlaşılandır
tapşırıqlar (açıq gələ bilmir
təhlil etməkdən
suallar)
çəkinir

7-8 x.
Məlumatı
xatırlayır

Öz fikrini
ifadə edir

9-10 x.
Əldə edilmiş
fərdi bilik ilə
birlikdə özü
də materialı
əldə edir,
bilik arealını
genişləndirməyə
çalışır
Əlaqələr qura,
təhlil edə,
qiymətləndirə,
rəylər verə bilir
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XII – DƏRSİN PLANLAŞDIRILMASININ ÜMUMİ PRİNSİPLƏRİ
Dərsi planlaşdırarkən şagirdlərin maraq və ehtiyaclarını, eləcə də onların təcrübəsini nəzərə
almalıyıq. Bununla yanaşı, yaşından və idrak xüsusiyyətlərindən irəli gələrək, onların imkanlarını
(güclü və zəif cəhətlərini) unutmamalıyıq ki, bu da müxtəlif növ pozuntuları olan şagirdlərdə problemin həll edilməsi üçün əqli konsentrasiyanı tələb edən dərs hərəkətlərinin mövcudluğunu nəzərdə
tutur.
Sizə standart planın formasını təklif edirik ki, hansında XTEO şagird barədə məlumat və fərdi
plan ilə uyğunluq nəzərə alınmışdır.

Dərsin planı
Dərsin əsas mövzusunu aşağıdakılarla müəyyən edə bilərik:

Dərsin əsas mövzusu

Tədris pilləsi, sinif
Şagirdlərin sayı və
profili
XTEO şagird barədə
məlumat

1. Milli tədris planı ilə müəyyən edilmiş istiqamətlərə və tövsiyə
edilən məzmuna görə;
2. Dərsliyə və ya digər tədris materialına görə;
3. Tədris prosesində ifadə edilmiş maraqlara görə.
Dərsin mövzusunu sual şəklində formalaşdırsaq, daha yaxşı olar.
Sualın verilməsi marağın oyanmasına dəstək olur və bizə tədqiqat-axtarışa doğru təkan verir.
Şagirdlər hansı pillədə və hansı sinifdədirlər?
Sinifdə neçə şagird vardır?
Xüsusi yanaşmalara ehtiyacı olan şagirdlər vardırmı?

Xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdin güclü və zəif cəhətləri, hansılar
dərsdə və ya konkret fəallıq planlaşdırıldığı zaman nəzərə alınmalıdır.
Şagirdlər hansı konkret biliyə yiyələnəcəklər?
Şagirdlər hansı konkret bacarıqları inkişaf etdirəcək və hansından
Dərsin məqsədləri
istifadə edilməsini öyrənəcəklər?
Şagirdlərdə hansı münasibətlər formalaşacaqdır?
Dərs milli tədris planının hansı tələblərinə/standartlarına cavab ve
Nəticələr
rir?
• Şagirdlərin uğurunu necə müəyyən edəcəyəm?
• Qiymətləndirmə zamanı müşahidə və təhlil obyekti nələr olacaqdır (şifahi təqdimat, müzakirə, yazılı iş və sair)?
Qiymətləndirmə pred• Hansı növ qiymətləndirmədən (inkişafetdirici, müəyyənedici,
meti və prosedurları
fərdi, qrup şəklində...) istifadə edəcəyəm?
• Şagirdlər hansı meyarlarla qiymətləndiriləcəklər (sxemlər, rubrikalar)?
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Tədris materialı və
texniki resurslar

•

Hansı material tələb olunur? Hansı kitablardan istifadə etməliyik? Seçilmiş mətnlər şagirdlərin oxumaq bacarıqlarına nə
dərəcədə uyğundurlar?

•

Məsələnin işlənməsinə informasiya texnologiyalarını inteqrasiya
edə bilərəmmi? Necə? Mənə hansı texnika və yardımçı alətlər
(məsələn, kompüterlərin miqdarı, proyektor və s.) lazım olacaqdır? Mənə hansı kompüter proqramı (məsələn, MS Word,
Power Point və s.) lazım olacaqdır?
Tədris məqsədinə nail olmaq üçün hansı fəallıqları həyata
keçirəcəyəm?
Hər bir fəallığa nə qədər vaxt ayıracağam?
Şagirdləri necə maraqlandıracağam, mövzuya necə fokuslaşdıracağam və əvvəlki biliyi necə fəallaşdıracağam?
Biliyin qurulmasının fasilitasiyasını necə edəcəyəm?
Öyrənilənləri necə birləşdirə və möhkəmləndirə biləcəyəm?
Şagirdləri necə təşkil edəcəyəm (fərdi şəkildə / cütlüklərdə /
qruplarda / bütün sinif ilə işləmək)?

•

Dərsin gedişatı / sinif
menecmenti

•
•
•
•
•
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XIII – DƏRS SSENARİLƏRİ1
FƏSİL I – DÜNYADA MUSİQİ VƏ MUSİQİDƏ DÜNYA
Mövzu: musiqidə təbiət və texnika

Əsas suallar

• Bəstəkarlar təbii və mexaniki dünyanı musiqi vasitəsilə necə
ifadə edirlər?
• Təbii və ya mexaniki dünyanı ifadə etmək üçün müvafiq ritmi,
melodiyanı, harmoniyanı, formanı necə seçməliyik?

• Təbii və ya mexaniki dünyanı ifadə etmək üçün hansı səslənmədən istifadə etməliyik?
Musiqi əsərinin harmoniyasını, ritmi və formasını müşahidə etməklə müzakirə, bəstəkar təbii və mexaniki dünyanı necə ifadə edə
Qiymətləndirmə indikatorları bilir (mus. baz. 4, 5); müvafiq ritmdən, harmoniya və formadan
istifadə etməklə təbii və mexaniki dünya barədə öz təsəvvürlərinin
ifadə edilməsi; məqsədə uyğun olaraq, öz kompozisiyası üçün formanın/janrın müəyyən edilməsi (mus. baz. 1, 2, 3).
Möhkəm təsəvvürlər
• Musiqi vasitəsilə təbii və mexaniki dünyanı ifadə etmək mümkündür;
(ümumi təsəvvürlər, hansılar
mövzunun öyrənilməsi
• Mexaniki və təbii dünyanı musiqidə istifadə edilmiş ritmik və
zamanı şagirdin uzunmüddətharmonik üsullara görə tanımaq mümkündür;
li yaddaşında şagirdin ilkin
təsəvvürlərinə istinad etməklə • Mexaniki və təbii dünyanı ifadə edən musiqi müxtəlif emosional əhval-ruhiyyənin yaranmasına səbəb ola bilər;
formalaşmalıdır ki, onun
üçün mövzu çərçivəsində
• Mexaniki dünyanı ifadə etmək üçün yeni alətləri düzəldərək
qarşıya qoyulan məqsədlərə
musiqi əsərlərində istifadə edirdilər.
nail olması asanlaşsın).

1 Qarşıdakı müəllim kitabı üzərində iş prosesində həmin vaxt mövcud olan 27.04.2017-ci il tarixində nəşr
edilmiş “Müəllim kitabının strukturunun tövsiyə sənədini” rəhbər tutduq, həmin sənəddə isə oxuyuruq: “Bi
rinci fəslin bütün dərslərinin tövsiyə edilən ssenarisi və hər bir növbəti fəsildən ən azı 1 dərsin (o cümlədən,
müxtəlif növ: yekunlaşdırıcı və s. dərslər) tövsiyə edilən ssenarisi, eləcə də materialdan müxtəlif növ yekunlaşdırıcı tapşırıqların nümunələri və şagirdin qiymətləndirmə mexanizmləri” təqdim edilsin. Baxmayaraq
ki, bizim tərəfimizdən təqdim edilmiş şagird kitabında fəallıqlar metodik olaraq ardıcıl şəkildə yazılmış və,
müvafiq olaraq, hörmətli müəllim üçün ssenarilərin tərtib edilməsi müstəqil olaraq da asanlaşardı, I fəsilə
bütün dərslərin ssenarilərini daxil etdik, müəllim kitabının II-III fəsillərində isə tövsiyə ediləndən daha çox
ssenarini veririk.
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Yeni, mənimsəniləcək material hansı növ əvvəlki bilik və təcrübə
üzərində qurulacaqdır?
Əvvəlki bilik
Anlayışlar:

•

Əvvəlki təcrübə
Xorda oxumaq;

Melodiya, melodiyanın sıra ilə və ya sıçrayışlarla hərəkəti, faktura, interval, ritm, temp, dinamika, tembr...

•

Müəllimin mahnısına oxumaqla qatılmaq;

•

Dialoq, müzakirə;

•

Ritmik çalışmaları yerinə yetirmək;

•

Musiqini ritmik şəkildə müşayiət etmək.

DƏRS 1-2
Dərsin mövzusu: musiqi – həyatımın yoldaşı
Anlayışlar:
Müasir musiqi; xalq musiqisi; klassik musiqi; interval; faktura; registr; melodik xətt; ritmik cizgi.

Fəallıq
Məqsəd: əvvəlki biliyin müəyyən edilməsi. Müxtəlif üslubda musiqi fraqmentlərinin dinlənilməsi-fərqləndirilməsi; dialoq.
Resurs: müasir, xalq, klassik musiqi fraqmentləri, hansıları müəllim istəyinə uyğun olaraq bizim tərəfimizdən əlavə edilmiş elektron resursdan seçəcəkdir.
Gedişat:
Şagirdlər öz dəftərlərində bu cür cədvəli çəkəcəklər:
Müasir musiqi

Xalq musiqisi

Klassik musiqi

Müəllim sinfə müxtəlif üslubda musiqi fraqmentlərini qarışıq ardıcıllıqla dinlədir. Uşaqlar dinlənilmiş fraqmentin sıra nömrəsini müvafiq qrafada yazmalıdırlar, məsələn, əgər 1 №-li fraqment
xalq musiqisinin nümunəsidirsə, “№” müvafiq qrafada yazılacaqdır və s.
Sinif tapşırığın yerinə yetirilməsini başa çatdırdıqdan sonra, onlar birlikdə nə dərəcədə düzgün
cavabların qeyd edildiyini yoxlayırlar.
Qeyd:
Qeyd edilən fəallığın xal ilə qiymətləndirilməsi tövsiyə olunmur, fəallığın məqsədi
şagirdlərin biliyinin diaqnostikasıdır ki, buna da yeddinci tədris kursu əsaslanmalıdır.
– Uşaqlar, siz müxtəlif üslublu musiqi fraqmentlərini asanlıqla fərqləndirə bildiniz, lakin aşağıdakı sualı verdiyim zaman:
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Bir üslubu digərindən necə, hansı əlamətlə fərqləndirdiniz? – Sizin cavablarınız az inan
dırıcı, arqumentli idi... Və bu təbiidir, çünki sizin musiqi leksik ehtiyatınızda kiçik dozada spesifik
terminologiya vardır...
... Dərslərdə birlikdə musiqi əsərlərini dinləyəcəyik və müzakirə, söhbət edəcəyik, söhbət zamanı
isə terminlərdən, anlayışlardan istifadə edəcəyik ki, bu da fikri düzgün və aydın şəkildə formalaşdırmaqda sizə kömək edəcəkdir. Zaman-zaman, öz tərəfimdən, sizə hazır konstruksiyaları doldurmağı
təklif edəcəyəm ki, bu da fikri dəqiq formalaşdırmağınızı asanlaşdıracaqdır.
Fəallıq
Məqsəd: musiqi əsərinin not fakturasının araşdırılması-təhlil edilməsi və bundan sonra konkret
rəyləri vermək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi. Ritmik çalışmanın yerinə yetirilməsi.
Tədris resursu: dərslik (səhifə 9).
Gedişat:
– Gəlin, birlikdə müzakirə edək ki, bəstəkar – E. Qriq musiqi səsləri vasitəsilə nağıl dünyasını
necə, hansı üsullarla təsvir edir – not qeydinin I-II taktlarını nəzərdən keçirirlər.
Giriş

– Bu taktlarda re-la notlarını görürük. Hesablayın, re-dən la-yadək neçə pillə vardır? – 5 pillə, –
yəni hansı intervaldır? – Kvinta.
– Gəlin, bu notları oxuyaq – mahnı oxuyurlar. Müəllim də onlarla birlikdə mahnı oxuyur, parallel olaraq melodiyanı da çalacaqdır.
– Bu səslərdən ibarət olan ostinato bizə nəyi xatırladır? – Ostinato termininin izahını yada salırlar
– sizin fikrinizcə, nağıl personajları – trollar, koboldlar, cadugarlar necə addımlarla hərəkət edirlər?
– Bu ostinato fonunda necə melodiyanı ifa etdim – melodik xətt düzgün, pilləli, yoxsa sıçrayışvaridir? – Müəllim yeniyetmələrə melodik xəttin hərəkətinin aydın şəkildə göründüyü not mətninə
baxmağı təklif edir. Eləcə də melodiyanın hansı registrdə səsləndiyini aydınlaşdırır (basın açarının
notları vurğulanacaqdır – aşağı səslər)...
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Fəallıq
Məqsəd: musiqini dinləmək-təhlil etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi;
Tədris resursu: kompüter, videoproyektor, videolentlər, dinləniləcək material: E. Qriq “Dağ
kralının mağarasında” (“Per Qünt”).
Müəllim musiqi fraqmentini göstərir və dinlədir və dinləmə prosesində yenə də elə bir epizodları
müzakirə edir ki, hansılar əvvəlki fəallıqla vurğulanmışdır – giriş, aşağı registrdə melodiya və sonra
registr dəyişikliyi – aşağı, orta, yüksək...
Fəallıq
Məqsəd: musiqini dinləmək-təhlil etmək, müzakirə edilmiş məsələləri ümumiləşdirmək
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
Tədris resursu: E. Qriqin “Dağ kralının mağarasında” orkestr pyesi.
Müəllim E. Qriqin “Dağ kralının mağarasında” orkestr pyesinin fraqmentlərini dinlədir və birlikdə ümumiləşdirəcək, yekunlaşdıracaqlar ki, bəstəkar nağıl dünyasını musiqili şəkildə hansı ifa
dəedici üsul və vasitələrlə təsvir etmişdir.

Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) – müəyyənedici qiymətləndirmə
Musiqinin ifadəedici üsul və vasitələri barədə söhbət edir
Söhbət zamanı musiqi terminologiyasından istifadə edir
Dialoqda iştirak edir

0-4 xal
0-3 xal
0-3 xal

DƏRS 3-4
Dərsin mövzusu: bəstəkar tərəfindən verilən başlıq musiqi əsərinin məzmununu qavramaqda
bizə necə kömək edir?
Fəallıq
Məqsəd: not mətnini araşdırmaq-təhlil etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi; söhbət zamanı
musiqi anlayışlarından/terminlərindən istifadə edilməsi.
Tədris resursu: dərslik.
Anlayışlar:
Faktura, melodik xətt, dinamik əlamətlər; silsilə.
Gedişat:
• Sizə məlum olan, məzmunu ifadə edən başlığa malik olan musiqi əsərlərini yada salın və
yazın.
• Sizin fikrinizcə, musiqi əsərinin adı dinləyiciyə nədə kömək edir?
Dərslikdə (səhifə 12) not qeydini nəzərdən keçirirlər:
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YAZ

A. Vivaldi

• Not mətninə diqqət yetirin, I-VI taktlar f-də başa çatır, müvafiq olaraq, bu melodiyanı şərti
olaraq böyük günəş ilə təsvir etdik. Növbəti VII-XII taktlar melodiyanı təkrarlayır, yalnız bu p-də baş
verir – günəşi də kiçik ölçüdə saldıq... – Beləliklə, müəllim not mətninin təhlilini davam etdirəcəkdir.
Fəallıq
Məqsəd: musiqinin dinlənilməsi-təhlil edilməsi.
Resurs: dinləniləcək material: A. Vivaldinin “İlin fəsilləri”, “Yaz” (fraqment) skripka konsertləri silsiləsindən.
Gedişat:
– Bəstəkar həmin əsərə proqramı əlavə etdi. Tanış olmazdan öncə, dinləyin və müəyyən edin,
musiqinin əsası kimi hansı məzmun qoyulub?
Şərh:
Müəllim birinci fəallıqda yerinə yetirilmiş tapşırığı rəhbər tutacaqdır ki, hansında uşaqların
artıq dinləmək və birlikdə müzakirə etmək imkanları var idi ki, təbiətin bədii obrazını hansı rəmz
lərlə bir növ ifadə etmək, təcəssüm etmək mümkün idi.
Düşünürük ki, şagirdlər üçün A. Vivaldinin musiqisinin bədii obrazını müəyyən etmək çətin
olmayacaqdır.
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Fəallıq
Məqsəd: musiqi əsərini qiymətləndirərkən leksikada musiqi terminlərindən istifadə edilməsi.
Resurs: dərslik, tapşırıq dəftəri, musiqi illüstrasiyası.
1. Müəllim fraqmenti təkrar dinlədir və sonra dərslikdən (səhifə 14) aşağıdakı şəkildə doldurulmalı olan tapşırığı tapşırıq dəftərinə köçürməyi xahiş edir:

Bu mətni doldurun. Bizim təklif etdiyimiz leksik vahidlərdən istifadə edin:
Yüngül və şəffafdır; hərəkətli və canlıdır; aydın, xoşdur; gümrahdır.
Antonio Vivaldinin silsiləsinin hissələrindən biri, “Yaz”-ın melodiyası yüngül və şəffafdır;
ritm canlı, hərəkətlidir; səslərin harmoniyası aydın, xoşdur; musiqi çalğı alətləri musiqini gümrah ifa edirlər. Səma buludlandığı və ildırım çaxdığı zaman da biz qorxmuruq, çünki doğrudan da
bizim üçün təhlükə mövcud deyildir, bizi zarafatla qorxudurlar...
– İndi isə həmin epitetləri toplayaq: yüngül, şəffaf, hərəkətli, canlı, aydın, xoş, gümrah, şən,
rəngli, rəngsiz, yavaş, kədərli, qəmli... Bax, musiqi səslərinə bu cür epitetləri uyğunlaşdırırıq, sanki
onlar canlı məxluqlardır və insanlar kimi, öz xasiyyətinə malikdirlər. Bu, melodiyanın və bütövlüklə
musiqinin ibarət olduğu, bir tərəfdən, “səssiz”, digər tərəfdən, isə “danışan” musiqi səsləridir.
2. Dərslikdə A. Vivaldi tərəfindən əlavə edilmiş proqramı oxuyacaqlar
Antonio Vivaldi – “İlin fəsilləri” – “Yaz”
Proqram
“Yaz gəldi. Quşlar bizi şən fışqırıq və cəh-cəh ilə salamlayırlar. Bulaqlar qaynamağa və şırıldamağa
başladı. Səma buludlarla örtülür. İldırım da bizə yazın gəlməsindən xəbər verir. Yaşıllaşmış tarlada
kiçik çoban oturub tütək çalır. Nağıl nimfaları bu gözəl sədalar altında xorovodu ifa edirlər...”
Sual-cavab:
• Proqramsız olaraq (yəni bəstəkar onu əlavə etmədiyi halda) musiqinin bizə nədən bəhs etdiyini anlayardınızmı?
• Musiqidə həqiqətən də quşların cəh-cəhi, ildırım çaxması hiss olunurmu?
• Bəstəkar təbiətin hadisələri və səslərini hansı üsullarla ifadə edir? Melodiya, onun xasiyyəti,
ritmi, harmoniyası, tembrləri barədə söhbət edin;
• Uydurduğunuz hekayəni gözdən keçirin, o, italyan bəstəkarının musiqisinə nə dərəcədə
uyğundur?
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Fəallıq (motivasiya)
Sinif qruplara bölünür. Müəllim hər bir qrupdan yaz mövzusunda yaradılmış hər hansı bir
məşhur mahnını (xarici də ola bilər, sadəcə qrup mətnin məzmununun tərcüməsini təqdim etməlidir)
xatırlamağı xahiş edir. Daha çox tapşırığı yerinə yetirmiş komanda qalib gələcəkdir.
Şərh:
Ola bilsin ki, şagirdlər zəruri miqdarda mahnını xatırlaya bilməsinlər. Bunun üçün ən başından tapşırığı onlara asanlaşdıraq: düşünüləcək mahnıların mətnlərində aşağıdakı sözlər tapılsa,
yaxşı olardı: quşlar, qaranquşlar, günəş, yağış, aydın səma... (Bu sözlər/söz birləşmələri əvvəlcədən lövhədə yazılmalıdır).
Fəallıq
Məqsəd: vokal bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
Resurs: mahnı repertuarı, R. Lağidze – “Yaz gəldi, badam çiçəkləndi”;
Not əlavəsinə baxın
1. Mahnı öyrənilməzdən öncə – müzakirə üçün suallar:
– İfa etdiyiniz mahnıları yadınıza salın, konkret mahnı bizə nədən bəhs edir?
– Sizin fikrinizcə, “bəhs edir” nə deməkdir? “İfadə edir”? Musiqi bizə necə bəhs edir? Hansı
üsullarla?
Hər kəsə məlum olan hər hansı bir mahnını seçəcəklər və müəllim sinifdən epitetləri düşünməyi
və uyğunlaşdırmağı xahiş edəcəkdir, məsələn, bu mahnı öz xarakteri ilə yüngül, canlı və hərəkətlidir;
rəngsiz, yavaş, kədərli, qəmlidir və s. Müəllim cavabları lövhədə qeyd edəcəkdir;
2. Müəllim R. Lağidzenin “Yaz gəldi, badam çiçəkləndi” mahnısını öyrədəcəkdir (not əlavəsinə
bax).
Mətn
gazafxulda, ayvavilda nuSi,
iRimeba lurjTvaleba ia,
siTbo ise SemoiWra gulSi,
TiTqos kari damrCenoda Ria.
vardobisTves rogor gavZlo netav,
mTvare gaqra, dila Tvalebs axels,
modi, Torem sxva Sens nacvlad mova,
gamiqarvebs sevdasa da naRvels.
gavlen wlebi dazamTrdeba gulSi,
wava, rasac siWabuke hqvia,
da rac ase adre iyo guSin,
xval iqneba usasrulod gvian.
Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) – müəyyənedici qiymətləndirmə
Musiqinin ifadəedici üsul və vasitələri barədə söhbət edir
Not mətnini araşdırır/təhlil edir
Musiqi fraqmentini rəmzlərlə təsvir edir
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0-4 xal
0-3 xal
0-3 xal

DƏRS 5-8
Dərsin mövzusu: musiqidə təbiət
Anlayışlar: musiqidə əhval-ruhiyyə, musiqinin qrafik qeydi – musiqiqram, çevik melodik xətt,
kəskin ritm, proqram musiqisi.
Fəallıq
Məqsəd: motivasiyanın yüksəldilməsi.
Resurs: yardımçı ədəbiyyat: Qr. Orbelianinin ”Sağlıq” poemasından bir parça.
Gedişat
Müəllim Qr. Orbelianinin ”Sağlıq” poemasından bir parçanı oxuyur:
„ciskarman aRmosavleTi vardisa ferad SehReba.
cas sixaruli mohfina da qveyanasa Sveneba!
aenTnen cecxlis alebriv Sors gabneulni Rrubelni;
ca mSvenierobs, naTldeba... masa SevnatriT mxilvelni!
ileva bindi Ramisa, caSi varskvlavni hqrebian!
aTasis xmebiT frinvelni ganTiads egebebian!
mohqris dilisa niavic, gulisa magrilebeli!
fSvinva daiwyes yvavilTa da baRSi foTolT Sriali!“

Suallar:
•
•
•

Bu şeirlər necə əhval-ruhiyyəni yaradırlar?
Siz bəstəkar olsaydınız, bu cür mətn üzərində necə musiqini yaradardınız?
Ona necə tempi uyğunlaşdırardınız, sürətli tempi? Orta? Yavaş? Nədən?

Fəallıq
Məqsəd: mahının öyrənilməsi, vokal bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
Resurs: öyrəniləcək mahnı – “Səhər” (xalq mahnısı).
Müəllim “Səhər” adlı gürcü xalq mahnısını öyrədəcəkdir (əlavəyə baxın).
Fəallıq
Məqsəd: musiqinin dinlənilməsi-təhlil edilməsi.
Tədris resursu: dərslik, dinləniləcək repertuar: E. Qriqin “Səhər” adlı orkestr əsəri, K. Debüssi
– “Sirenalar” adlı simfonik şəkil, F. List – “Meşənin səs-küyü” adlı fortepiano pyesi, M. Ravel –
“Suyun oyunu” adlı fortepiano pyesi.
Gedişat:
1. Müəllim sinfə norveç bəstəkarı, Edvard Qriqin “Səhər” orkestr pyesini dinlədir:
•

Müzakirə aparın, bu əsərdə hansı hisslər əks etdirilmiş ola bilər?

Şagirdlər dərslikdə (səhifə 7) musiqi fraqmentinin not qeydini təhlil edəcək, melodik xətt barədə
müzakirə aparacaq, sonra isə E. Qriqin orkestr pyesinin qrafik rəsmi, b. a. musiqiqram barədə söhbət
edəcəklər, hansında melodiya tembr şəklini dəyişir, bu üsul isə musiqinin xarakterinin, əhval-ru
hiyyəsinin yaradılmasında böyük rol oynayır.
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2. Bir neçə musiqi fraqmentini dinlədir. Onlar hər biri üçün iki xarakteristikadan birini
seçməlidirlər (düzgün cavabların altından xətt çəkilib):
Müəllif: Klod Debüssi
Əsərin adı: “Sirenalar” adlı simfonik pyes
a) Aydın pyes-şəkildir, hansında dəniz sularının rəngarəngliyi hiss olunur;
b) Musiqini kəskin ritmik cizgi səciyyələndirir.
Müəllif: Moris Ravel
Əsərin adı: “Suyun oyunu”
a) Musiqini geniş yüksələn və ya enən gedişlərlə çevik melodik xətt səciyyələndirir;
b) Musiqini aydın güclü sayma ilə kəskin ritm səciyyələndirir.
Müəllif: Ferens List
Əsərin adı: “Meşənin səs-küyü”
a) Musiqini aydın güclü sayma ilə kəskin ritm səciyyələndirir;
b) Musiqini açıq, inkişaf etmiş melodiya səciyyələndirir.
Musiqini təkrar olaraq qarışıq ardıcıllıqla dinlədir və şagirdlərdən aşağıda verilən şərhləri
tapmağı və uyğunlaşdırmağı xahiş edir:
•
Bu meşənin şırıltısı ilə yaranan həyəcanı ifadə edən fraqmentdir (F. List);
•
Musiqi əsərinin melodiyası bizə gah göl suyunun dalğalanmasını, gah da bulağın
şırıltısını xatırladır (M. Ravel);
•
Dənizin gözəl mənzərəsi fonunda dalğaların səsi və gözəl su pərilərinin mahnısı
eşidilir (K. Debüssi).
– Müəllifləri adlandırmağımızın və onların əsərlərinin adlarını deməyimizin vaxtı gəldi.
Yadda saxlayın:
1. Klod Debüssi – “Sirenalar” (“Noktürnlar” adlı simfonik silsilədən fraqment);
2. Moris Ravel – “Suyun oyunu” adlı fortepiano pyesi;
3. Ferens List – “Meşənin səs-küyü” adlı fortepiano əsəri.
Dərslikdə (səhifə 20) birlikdə oxuyurlar:
Konkret süjet barədə yaradılmış instrumental əsər proqramlı musiqi adlanır. Süjet xüsusi şifahi
izahatda (proqramda) və ya əsərin başlığında verilir.
Süjet bəstəkarın özü tərəfindən yaradılmış (A. Vivaldinin “İlin fəsilləri” əsərini xatırlayın), və ya
ədəbi əsərdən götürülmüş ola bilər (E. Qriqin yaradıcılığında gördüyümüz kimi).
Fəallıq
Məqsəd: əldə edilmiş biliyin, bacarıqların yekunlaşdırılması-ümumiləşdirilməsi.
Resurs: dərslik.
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Şagirdlər ümumiləşdirməlidirlər ki, bəstəkarlar təbiətin şəkillərini və ya canlı, təbii hissləri hansı
musiqi üsul və vasitələrlə ifadə ediblər. Tapşırığı yerinə yetirmək üçün dərslikdə yerləşdirilmiş aşağıdakı konstruksiyadan istifadə edəcəklər:
Təbiəti və canlı təbii hissləri ifadə etmək üçün bəstəkarlar müxtəlif hallarda (geniş açılmış,
inkişaf etmiş) melodiyaya, (sərbəst və rəngarəng) ritmik fiqurasiyalara və (zəngin) harmoniyaya
müraciət edirlər.
Fəallıq
Məqsəd: musiqi papağının yaradılması.
Resurs: LMMS proqramı.
Şagirdlərə “Yaz səhəri” adlı televeriliş üçün “musiqi papağının” yaradılması tapşırılır. Bunun
üçün:
• Dinlədikləri musiqi əsərlərindən hər hansı birini seçməlidirlər;
• Audiosity proqramında arzuolunan musiqi fraqmentini yazmalı, sonra “kəsməli”, lentləri
ayırmalı və beləliklə “trekləri” yaratmalıdırlar;
• Hazırlanmış Semplləri LMMS proqramına keçirməlidirlər.

Fəallıq
Məqsəd: melodiya üçün akkompanementin uyğunlaşdırılması.
Resurs: LMMS proqramı.
Tapşırığın şərtinə dərslikdə baxın (səhifə 21):
Song Editor proqramında pəncərədə sizə aşağıdakı tapşırığı təklif edirik: melodiyaya akkompanementi uyğunlaşdırın. Bunun üçün aşağıdakı sualları cavablandırın:
•
Hər bir treki dinləyin və müzakirə aparın, bunlardan hansılar bölünmüş melodiyanın
və onun müşayiətinin trekləri ola bilərlər?
•
Trekləri elə yerləşdirin ki, melodiyanı əldə edəsiniz, bunun üçün isə musiqi məntiqi,
forması barədə düşünün – başlanğıc kimi uyğun olan fraqmenti seçin; başlanğıcın bir növ davamı olacaq fraqmenti və sonunda musiqi fikrini tamamlayacaq treki seçin;
•
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, bizim təklif etdiyimiz treklər arasında melodiyanın akkompanementi, harmonik müşayiət də vardır, tapın və melodiyanın fonunda yerləşdirin;
•
Beləliklə, siz melodiyanı öz harmonik müşayiəti ilə yaradıb səsləndirəcəksiniz.
Sizin yaratdığınız kompozisiyanı diqqətlə dinləyin. O, hansı musiqi əlamətlərini daşıyır, təbii,
yoxsa mexaniki? Nədən?
Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) – müəyyənedici qiymətləndirmə
Musiqinin ifadəedici üsul və vasitələri barədə söhbət edir
Əldə edilmiş biliyi ümumiləşdirir, yekunlaşdırır
Kompüter proqramından istifadə etməklə kompozisiyanı yaradır

0-3 xal
0-3 xal
0-4 xal
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DƏRS 9-10
Mövzu: musiqi və texniki nailiyyətlər
Anlayışlar: motiv, musiqi intonasiyası; ritmik fiqurasiyalar, melodik fiqurasiyalar, ritmik/
melodik ostinato
Fəallıq
Məqsəd: əvvəlki biliyi və təcrübəni müəyyən etmək – musiqi bu və ya digər hadisə/vəziyyət
barədə bizə hansı üsul və vasitələr ilə bəhs edə bilər.
Resurs: dərslik, fortepiano, kompüter, videoproyektor, videolentlər – A. Oneqqer, “Pasifik 231”
orkestr əsəri.
1. Müəllim A. Oneqqerin “Pasifik 231” lentini qoşur. Göstərmir, yalnız dinlədir.
– Bu səsləri dinlədinizmi, onları nəyə bənzətdiniz? – Düşünürük ki, şagirdlər üçün qatarın
hərəkətə başlaması, sürətinin artması, sonra isə azalmasının səslərinin imitasiyasını tanımaq çətin
olmayacaqdır;
2. Fortepianoda qatarın hərəkətini əks etdirən ayrıca motivi səsləndirəcəkdir.
– Qatar tərpəndi
– Qatar sürətini artırır
– Qatar sürətlə hərəkət edir

Bu motivlər birləşmiş şəkildə səslənir və qatarın hərəkəti və onun fitinin gurultusunu əks etdirir.
3. Yenə də musiqini dinlədir və uşaqlardan əl qaldırmaqla tanış olan motivin səslənməsinə işarə
verməyi xahiş edir.
Şərh:
Şagirdlər motivləri tanıya bilməyə bilər, lakin burada əsas odur ki, uşaq diqqət yetirsin,
dinləsin və çalışsın – bütün bunlar dinləmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün səmərəli vasitədir.
Fəallıq
Məqsəd: dialoq və müzakirə aparmaq, söhbət zamanı öyrənilmiş terminlərdən/anlayışlardan
istifadə etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
Resurs: dərslik, iş dəftəri.
Necə düşünürsünüz, qatarın hərəkətinin səslərini yalnız çalğı alətləri ilə ifadə etmək mümkündürmü? Gəlin, düşünək və bu cür cədvəli dolduraq. Bu işarələri isə lazım olan yerdə yerləşdirin: “ritmik fiqurasiyalar”, “emosiyasız”.
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Musiqi dilinin elementləri
Ritm
Melodiya
Harmoniya

Şərhlər
Eyni uzunluqlara malik olan ritmik fiqurasiyalar
müəyyən edilir
Aydın şəkildə emosiyasız melodik fiqurasiyalar eşidi
lir, hansılar bizə ağır qatarın təkərlərinin gurultusunu
xatırladır
Harmoniya dissonanslıdır, bu da ağır lokomotivin bədii
obrazını yaradır

Fəallıq
Məqsəd: mahnının öyrənilməsi.
Resurs: H. Villa-Lobos, Braziliya mahnısı “Kələm daşıyan kiçik qatar”.
Müəllim sinfə mahnını öyrədir.
Şərh:
Bizim təqdim etdiyimiz elektron resursda braziliyalı qrup tərəfindən ifa edilmiş O Trenzinho do Caipira mahnısı yerləşdirilib. Müəllim qeydi qoşa bilər, şagirdlər isə onu mahnı oxumaqla
müşayiət edə bilərlər.

O Trenzinho do Caipira

Lá vai o trem com o menino
Lá vai a vida a rodar
Lá vai ciranda e destino
Cidade e noite a girar
Lá vai o trem sem destino
pro dia novo encontrar
Correndo vai pela terra
vai pela serra, vai pelo mar
Cantando pela serra ao luar
Correndo entre as estrelas a voar
No ar, no ar...
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Fəallıq
Məqsəd: musiqini dinləmək-təhlil etmək, materialı ümumiləşdirmək-yekunlaşdırmaq
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
Resurs: dərslik, dinləniləcək material – H. Villa-Lobosun “Kələm daşıyan kiçik qatar” orkestr
pyesi.
Müəllim müəllifi braziliyalı bəstəkar Heytor Villa-Lobos olan musiqini dinlədir. Orkestr pyesinin adı “Kələm daşıyan kiçik qatar”-dır.
Düşünürük ki, şagirdlər öyrənilmiş mahnının melodiyasını tanımaqda çətinlik çəkmədilər.
– İndi isə braziliyalı bəstəkarın verdiyi parovozun musiqili başlığını analiz edək. Musiqi dilinin
elementləri – ritm, melodiya və harmoniya barədə söhbət edək. Hisslərinizi təsvir edin.
Müəllim şagirdlərdən iki (A. Oneqqerin və H. Villa-Lobosun) əsərini musiqi dilinin elementlərinə
görə müqayisə etməyi xahiş edir. Dərslikdə oradaca bir növ işarələri təklif edirik:
a) Melodiya aydın eşidilir. Birləşmiş və oxunaqlıdır – H. Villa-Lobos;
b) Yüksələn sıçrayışlarla sadə melodik intonasiyalar aydın müəyyən edilir – A. Oneqqer;
c) Bərabər uzunluqda olan ritmik intonasiyalar müəyyən edilir – H. Villa-Lobos;
ç) Fasiləsiz olaraq təkrarlanan ritmik ostinato müəyyən edilir – A. Oneqqer;
d) Harmoniya sadədir – H. Villa-Lobos;
e) Harmoniya mürəkkəb, dissonanslıdır – A. Oneqqer.

“Pasifik 231”
(A. Oneqqerin orkestr əsəri)

Ümumi

“Kələm daşıyan kiçik qatar”
(H. Villa-Lobosun orkestr pyesi)

Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) – müəyyənedici qiymətləndirmə

O barədə söhbət edir ki, musiqi bu və ya digər hadisə/vəziyyət barədə bizə
hansı üsul və vasitələr ilə bəhs/təsvir edə bilər
Əldə edilmiş məlumatı yekunlaşdırır, ümumiləşdirir
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0-5 xal
0-5 xal

DƏRS 11-12*
Mövzu: “Sənaye” mənzərəsi
Anlayışlar: xoreoqrafik mətn, fasiləsiz olaraq təkrarlanan, ostinatik; təkrarlanan intonasiyalar; dissonanslı harmoniya;
* Şərh:
Qeyd edilən mövzunun ikinci saatında müəllimə sinif üçün 1 №-li yekunlaşdırıcı tapşırığın
mətninin nümunəsini və şagirdin qiymətləndirmə indikatorlarını təklif edirik.
Müəllim arzuolunan miqdarda mətni çap edərək şagirdlərə paylaya bilər. Testləşdirmə prosesi üçün musiqi illüstrasiyasını qoşmaq-göstərmək tələb olunur, buna görə də hörmətli müəllimlər
qeyd edilən tapşırığı mütəşəkkil olaraq həyata keçirməlidirlər: dinləmə cihazını əvvəlcədən hazırlamalıdırlar ki, təşkilati məsələ testləşdirmə üçün nəzərdə tutulan reqlamentin vaxtını almasın.
Fəallıq
Məqsəd: dialoq, müzakirə aparmaq, öz fikrini əsaslandırmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
Resurs: dərslik, kompüter, videolentlər, dinləniləcək material: S. Prokofyev, “Polad sıçrayışı”
baleti.
– Musiqi fraqmentlərini dinləyin və izləyin. Diqqət yetirin və müəyyən edin, bəstəkarlar mexa
niki səslənməyə hansı üsullarla nail olurlar.
I tapşırıq
Müəllim insanların fabrikada necə işlədiklərinin təsvir edildiyi videolenti göstərir.
• Gördüklərinizi təsvir edin və məzmununu müəyyən edin;
• İşin tempi necədir?
• Bütün fəhlələr eyni işi yerinə yetirir, yoxsa iş bölüşdürülüb, konveyer üsulu ilə işləyirlər?

II tapşırıq
– İndi isə S. Prokofyevin “Polad sıçrayışı” baletindən fraqmenti izləyin və dinləyin. Həmin
fraqmentin adı “Fabrika”-dır. Həmin epizodu təsvir edin:
• Dekorasiya necədir? Kostyumlar?
• Xoreoqrafik mətn sinxrona əsaslanır, yoxsa sərbəst hərəkətlə səciyyələndirilir?
• Necə düşünürsünüz, bu fraqmentdə qızların qrup şəklində rəqsinin məzmuni yüklənməsi
necədir?
• Rəqqasların sinxron hərəkəti ümumi işə qarşı məsuliyyəti ifadə edir, yoxsa düşmən əhvalruhiyyəsində olan qüvvələrin öhdəsindən bu şəkildə, birlikdə gələcəklər?
• Baletin bu fraqmentində musiqi b. a. “maşınların musiqisinin” əlamətlərini daşıyırmı?
Nədən?
• Bu parçada musiqinin öhdəsinə hansı funksiya qoyulur, o, rəqsin akkompanementi, yoxsa
birgə hərəkət edəndir? Əsaslandırın.
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Fəallıq
Məqsəd: musiqini dinləyərkən şagirdlər bəstəkarın ritm, melodiya və harmoniya vasitəsilə me
xaniki cihazların səslənməsinin yaradılmasına necə nail olduğunu müəyyən etməlidirlər.
Resurs: dərslik, dinləniləcək material: S. Prokofyevin “Polad sıçrayışı” baletindən fraqmentlər.
Müəllim sinfə musiqini dinlədir və bu cür cədvəli doldurmağı xahiş edir. İşarələr: fasiləsiz
olaraq təkrarlanan, ostinatik; təkrarlanan intonasiyalar; dissonanslı.
Musiqi dilinin elementləri
Ritm
Melodiya
Harmoniya

Şərhlər
Fasiləsiz olaraq təkrarlanan, ostinatik;
Təkrarlanan intonasiyalar;
Dissonanslı.

Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) – müəyyənedici qiymətləndirmə
Kinofraqmentdə musiqinin funksiyasını tapır və müvafiq arqumentləri təqdim edir
Musiqinin səciyyələndiricilərini tapır və terminlərdən adekvat şəkildə istifadə edir
Müzakirə aparır, öz fikrini əsaslandırır
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0-4 xal
0-3 xal
0-3 xal

Musiqidə yekunlaşdırıcı tapşırıq №1

Tarix: ________________________________________________
VII sinif şagirdi ________________________________________
Şagirdin qiymətləndirmə indikatorları:

Rubrika

Qiymətləndirmə

İnkişafetdirici
qiymətləndirmə

Kinofraqmentdə musiqinin funksiyasını tapır
və müvafiq arqumentləri təqdim edir
Musiqinin səciyyələndiricilərini tapır və terminlərdən adekvat şəkildə istifadə edir
Fraqmentin məzmuni yüklənməsinin interpretasiya olunmasında musiqinin rolunu müəyyən edir

I tapşırıq – maksimal xal 5
Çarli Çaplinin məşhur personajı, kiçik avaranın iştirak etdiyi filmdən fraqmentləri izləyin.
Musiqiyə və vizual sıraya diqqət yetirin. Sualları cavablandırın:
1. Bu epizod sizə hansı məlumatı təqdim edir?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ (1 x.)
2. Musiqi həmin məlumatı oxumaqda sizə necə kömək edir?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ (2 x.)
3. Musiqi və vizual sıra arasında hansı qarşılıqlı əlaqə vardır, musiqili illüstrasiya, yoxsa musiqili şərh?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ (1 x.)
4. Hansı müddəa düzgündür: baş personaj (1 x.)
a) sənaye dünyasında özünü xilas etmək üçün mübarizə aparır;
b) sexin fəhlələrinin fəaliyyətini qəsdən ləngidir.
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5. Musiqi hərəkətin baş verdiyi mühiti hansı musiqi elementləri vasitəsilə təsvir edir? Cavabda
artıq məlum olan terminlərdən istifadə edin
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... (1 x.)
II tapşırıq – maksimal xal – 2
Yadınıza salın, bəstəkarlar mexaniki avadanlıqların musiqili şəkildə təsvir edilməsi-sə
ciyyələndirilməsinə hansı musiqi üsul və vasitələr ilə nail olurlar. Aşağıdakı konstruksiyadan
istifadə edin və buraxılmış yerləri doldurun:
Mexaniki avadanlıqların musiqi səciyyələndirilməsi zamanı bəstəkarlar, qayda olaraq,
.................... ritmdən, ...................... melodik intonasiyalardan, ........................ harmoniyadan istifadə edirlər.

III tapşırıq – maksimal xal – 3
Yadınıza salın və ümumiləşdirin, təbii və mexaniki səslənmə hansı səciyyəvi əlamətlərlə
səciyyələndirilir. Bu cür cədvəli doldurun:

Təbiətin şəkillərini və ya canlı, təbii hissləri
ifadə etmək üçün bəstəkarlar musiqi dilinin
aşağıdakı elementlərinə müraciət edirlər
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Mexaniki avadanlıqların musiqili təsviri
üçün bəstəkarlar aşağıdakı musiqi
elementlərinə müraciət edirlər

Şərh: №1
I tapşırığın 6-cı sualında şagirdlər aşağıdakı konstruksiyalardan istifadə etməlidirlər:
(fasiləsiz olaraq təkrarlanan ritm, təkrarlanan melodik intonasiyalar, dissonanslı/konsonanslı harmoniya);
II tapşırığın düzgün cavabı:
Mexaniki avadanlıqların musiqili şəkildə səciyyələndirilməsi zamanı bəstəkarlar, qayda
olaraq, (fasiləsiz olaraq təkrarlanan, ostinatik) ritmdən, (təkrarlanan) melodik intonasiyalardan, (dissonanslı) harmoniyadan istifadə edirlər.
III tapşırığın birinci sütununda: inkişaf etmiş melodiyadan (yüksələn/enən keçidlərlə,
fiqurasiyalarla..), sərbəst ritmdən, rəngarəng və zəngin harmoniyadan.
İkinci sütunda: fasiləsiz olaraq təkrarlanan, ostinatik ritmdən, emosiyasız, təkrarlanan melodik intonasiyalardan, sadə, dissonanslı harmoniyadan.
Şərh: №2
Testin birinci tapşırığını yerinə yetirmək üçün müəllim lenti qoşmalı və fraqmenti dinlətməlidir. Bu tapşırığın beş suala cavabın verilməsini tələb etdiyini nəzərə alaraq, nümayiş etdirmə-dinləmə bir neçə dəfə baş tutacaqdır (təxminən 3-4 dəfə).

DƏRS 13-17
Mövzu: “Buyurun, bizi izləyin!” – “Kölgələr Teatrını” qoyaq
Anlayışlar: xoreoqrafik mətn, mexaniki səslənmə, embiyent, melodiya, ritm, harmonik dil.
Fəallıq
Məqsəd: şagird musiqinin səciyyələndiricilərini tapmalı və söhbət zamanı terminlərdən adekvat
şəkildə istifadə etməlidir. Musiqinin balet tamaşasında funksiyasını müəyyən etməli; iki musiqi fraqmentini müəyyən meyarlarla müqayisə etməlidir.
Resurs: kompüter, videoproyektor, videolentlər, dərslik, Erik Satinin “Parade” adlı birtaktlı
baleti.
1. Dərslikdə (səhifə 32) oxuyurlar:
“... Küçə teatrının tamaşası başlamazdan öncə səhnədə mini performans təşkil edildi ki, bu da
tamaşaçının maraqlandırılmasını, dəvət olunmasını nəzərdə tuturdu – “Buyurun, bizi izləyin!”
Səhnədə bir-birini dəyişməklə çinli oğlan, iki menecer, akrobatlar, amerikalı qız, rəqs edən at
çıxış edirlər... Onlar nəticəsiz olaraq cəmiyyəti şounu izləmək üçün cəlb etməyə çalışırlar...”
2. Fransız bəstəkarı, Erik Satinin “Parade” adlı birtaktlı baletini dinləyin və izləyin. Sualları
cavablandırın:
• Konkret fraqmentdə səhnədə hansı personajdır və hansının hansı olduğunu necə, hansı
əlamətlə anladınız?
• Amerikalı qızın epizodunu səciyyələndirin. Məzmun hansı xoreoqrafik üsullarla ifadə
edilir, qız hansı hərəkətlərlə, xoreoqrafik mətn ilə, sıçrayışlarla, bütün səhnəcik ərzində fəal
hərəkət etməklə, yoxsa yavaş, rahat, təbii hərəkətlərlə səciyyələndirilir?
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• İndi isə musiqi dilini təsvir edin. Həmin personajın (qızın) musiqi portretində hansı
ifadəedici üsullar müəyyən edilir, melodiya, yoxsa ritm?
• Melodiya düzgün, yavaş, yoxsa hərəkətli, sıçrayışvaridirmi?
• Amerikalı qızın musiqi xarakteristikasına bir növ mexaniki səslənməni hansı ifadəedici
vasitə verir?
a) Melodiya
b) Ritm
c) Harmoniya.
3. İndi isə menecerlərin səhnələrini izləyin və sualı cavablandırın:
• Menecerlərin səhnəsində musiqi hansı funksiyaya malikdir:
a) Rəqsin hər bir jestini izbəiz müşayiət edir;
b) Personajın daxili dünyasını ifadə edir.
4. Amerikalı qız və menecerlərin fraqmentlərini müqayisə edin və bu cür cədvəli doldurun.
Aşağıdakı izahatlardan istifadə edin:
a) Bu epizodda musiqiyə rəqsin akkompanementi funksiyası verilir;
b) Bu epizodda musiqi rəqs ilə birlikdə hərəkət edir;
c) Bu epizodda mexaniki musiqi elementləri musiqiyə yüngüllük verir;
ç) Bu epizodda personajın/personajların musiqi xarakteristikasında mexaniki səslənməni
melodiya/ritm/harmoniya verir.
“Amerikalı qız”

Ümumi

“Menecerlər”

Şərh:
Müxtəlif dövrlərin bəstəkarlarının yaradıcılığında tez-tez b. a. mexaniki səslənmə üçün
səciyyəvi olan aşağıdakı kimi musiqi elementlərinə rast gəlirik: ostinatik/təkrarlanan melodik
intonasiyalar, ostinatik/təkrarlanan ritmik fiqurasiyalar və s. Təbii ki, bu cür elementlərin mövcud
olması bütün əsərlərdə bu və ya digər mexaniki cihazın səciyyələndirilməsini şərtləndirmir.
E. Satinin “Parade” baletində mexaniki cihazın və ya fabrika-zavodun səs-küyünün musiqili təsviri-xarakteristikasına rast gəlmirik, lakin müxtəlif musiqi elementləri (təkrarlanan melodik
intonasiyalar, ostinatik ritm/ritmik fiqurasiyalar, sadə harmoniya) fransız bəstəkarının musiqisinə
bir növ mexaniki səslənməni verir, bu cür səslənmə isə baletin personajlarının bədii obrazının
açılmasına, onların musiqi portretinin yaradılmasına xidmət edir.
“Parade” baletindən fraqmentləri təkrar dinləyin, izləyin və müzakirə edin:
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•

Bu fraqmentdə mexaniki musiqi üçün səciyyəvi olan elementlər nə dərəcədə aydın
eşidilir: ostinatik ritm, ostinatik/təkrarlanan melodik intonasiyalar, sadə harmoniya,
dissonanslı harmoniya.

•

Hansı element xüsusilə aydın şəkildə səslənir?

•

Bu fraqment sizdə hansı hissi yaradır?

Məlumat:
Erik Satinin “Parade” adlı birtaktlı baleti üçün dekorasiya və kostyumları dahi rəssam
Pablo Pikasso yaratmışdır.
Maraqlıdır ki, rəqqaslara, o cümlədən, menecerlərə kartondan hazırlanmış geyim minimal
hərəkət etmək imkanını verirdi.
Baletin musiqi dilinə gəldikdə isə, əsər fortepiano üçün (dörd əllə ifa etmək üçün) və b. a.
“mexaniki səs-küyü” yaradan digər qeyri-musiqi effektləri üçün (çap maşını, şüşədən hazırlanmış
məmulatlar) yazılmışdır.
Fəallıq
Məqsəd: musiqinin dinlənilməsi-təhlil edilməsi – tempin, dinamikanın, tembrlərin tanınması;
musiqinin ifadəedici elementlərinin – melodiyanın, ritmin, harmoniyanın səciyyələndirilməsi, söhbət zamanı terminlərdən adekvat şəkildə istifadə edilməsi.
Resurs: dərslik, dinləniləcək material – E. Sati, “Mebel musiqisi”.
•  Fransız bəstəkarı, Erik Sati b. a. “Mebel musiqisini” yaratmışdır. Bəstəkar hesab edirdi ki,
bu cür musiqinin təyinatı müxtəlif məişət vəziyyətləri üçün fonu yaratmaqdır. Həmin vəziyyətlər
aşağıdakılardır: mağaza, kafe, bank, qonaqların qəbulu və sair, bəstəkar hesab edirdi ki, bu musiqi
insanların diqqətini az çəkməlidir.
Məlumat:
20-ci əsrin ikinci yarısından fon musiqisi yeni ad almışdır – embiyent. Bu rahat musiqinin
və uzaq səslərin birliyidir. Bu bir motivin və ya ifadənin və ya melodiyanın dəfələrlə təkrarlanmasına əsaslanır.
Müəllim Erik Satinin “Mebel musiqisi” əsərini dinlədir və şagirdlərdən bu əsəri təsvir etməyə
çalışmağı xahiş edir:
• O, hansı tempdə səslənir?
• Hansı tembrləri tanıdınız?
• Dinamika necədir?
• Təkrarlamalar vardırmı?
• Kompozisiya neçə taktlıdır?
A

B

&=4U=D==S=B!=Q=====`=.
•

•

•

Be

&=4S=Ã=T=Ä!=R=Â=S=Ã!=Q=Á=R=Â!=P=====`=.
Bô

•
Bu not misallarında E. Satinin musiqisinin əsası kimi qoyulan iki motiv təqdim edilib.
Birinci motivi şərti olaraq “A” motivi, digərini isə – “B” motivi adlandıra bilərik. Əsəri dinləyin və
hesablayın, 6 dəqiqə ərzində hər bir motiv neçə dəfə səslənəcəkdir.
•
Şagirdlər musiqini əl çalmaqla/tıqqıldamaqla müşayiət etməli, sonra isə müəyyən etməlidirlər ki, musiqinin ritmi necədir:
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a) Fasiləsiz olaraq təkrarlanan, yoxsa b) Rəngarəng.
• Şagirdlər mahnı oxumaqla müşayiət etdilər. Sonra isə melodiyanı səciyyələndirməyə
çalışmalıdırlar; hansının düzgün cavab olduğunu müəyyən etməlidirlər?
a) Melodiya inkişaf edib, gah yüksələn, gah da enən gedişlərlədir;
b) Melodiyada emosiya yoxdur, o, çox sadədir.
– “Mebel musiqisini” təkrar dinləyin və harmonik dilinə diqqət yetirin. Düzgün cavab hansıdır?
a) Harmoniya zəngin və rəngarəngdir, dissonanslıdır;
b) Harmoniya sadə və eyni növlüdür.
Fəallıq
Məqsəd: yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulma.
Resurs: şagirdlər tərəfindən b. a. Kölgələr Teatrı üçün hazırlanmış fiqurlar, musiqi illüstrasiyası
üçün E. Satinin “Parade” adlı birtaktlı baletindən fraqmentlər.
Kompleksli tapşırıq
“Kölgələr Teatrını” qoyaq

Şagirdlərə tapşırıq verilir: təsviri və tətbiqi
incəsənət dərslərində dostları ilə birlikdə E. Sa
tinin baletinin personajlarının (amerikalı qızın,
menecerlərin, atın, çinli oğlanın) fiqurlarını
hazırlasınlar (material kimi parçadan, karton kağızdan istifadə edə bilərlər), hansıları
işıqlandırılmış ekranda hərəkət etdirəcəklər...
Lakin yalnız fiqurların hazırlanması kifayət olmayacaqdır. “Kölgələr Teatrını” qurmaq üçün
əldə düzəltmə ekranı da hazırlamaq, bax, buna bənzər (illüstrasiyaya bax), karton kağızdan bu cür
çərçivəni kəsmək lazımdır, burada arxa tərəfdən ağ rəngli şəffaf olmayan parçanı yapışdıracaq, çırağı
qoşacaq və sizin hazırladığınız fiqurları hərəkət etdirəcəksiniz.
Ən əhəmiyyətlisi isə odur ki, həmin tamaşanın musiqi tərtibatı edilməlidir. Bunun üçün müəllim
musiqini qoşacaq və şagirdlər tapmalıdırlar, E. Satinin baletinin hansı personajının musiqi portretidir
və məhz ona uyğun olan fiquru hərəkət etdirməlidirlər.
Daha bir detal: “Kölgələr Teatrının” tamaşası başlanmazdan öncə tamaşaçıların giriş və aktyorların hazırlıq prosesi üçün fon musiqisini də seçməlidirlər.
Məlumat:
Əfsanəyə görə, Çin “kölgələr teatrının” yaranması imperatorun kədərli sevgi əhvalatı
ilə əlaqədardır: çox uzun zaman bundan əvvəl, Çin imperatorunun sevgilisi qəflətən dünyasını
dəyişmişdi. İmperator o qədər kədərlənmişdi ki, onun sağlamlığı pisləşmişdi. Kədərini
yüngülləşdirmək məqsədilə onun qulluqçularından biri ağacdan sevgilisinin fiqurunu düzəldərək
imperatorun yataq otağının pəncərəsinin xarici tərəfində yerləşdirmişdir. Təsəllisiz kədər içində
olan imperator inandı ki, sevgilisinin ruhu yanına gəlmişdi və o, rahatlaşdı... Çində isə kölgələr
teatrı yarandı...
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Fəallıq
Məqsəd: şagird müzakirə aparmalıdır ki, bəstəkar musiqi portretini yaratmaq üçün hansı ifa
dəedici vasitələrə müraciət edir.
Resurs: dərslik, dinləniləcək material: S. Prokofyevin “Romeo və Cülyetta” baletindən “Cül
yetta-qız”.
– S. Prokofyevin “Romeo və Cülyetta” baletindən “Cülyetta-qız” fraqmentini dinləyin və izləyin. Bu personaj necə xarakterizə edilib – bəstəkar bu musiqi portretini yaratmaq üçün hansı ifadəetmə vasitələrinə müraciət edir:
• Orkestrdə hansı tembrlərə üstünlük verilir?
• Musiqi hansı registrdə səslənir – yüksək, yoxsa aşağı registrdə?
• Musiqinin tempi necədir?
• Melodiya yüksələn, yoxsa enəndir? Not misalına diqqət yetirin;
• Sizin fikrinizcə, stakkatolar nəyin ifadə edilməsinə xidmət etməlidir?
• Bu musiqi üsulu (stakkato) Cülyettanın xoreoqrafik mətnində necə əks etdirilir?

Fəallıq
Məqsəd: musiqi portretinin təsvir edilməsi-səciyyələndirilməsi.
Resurs: S. Prokofyevin “Romeo və Cülyetta” baletindən Cülyettanın portreti.
Şagirdlər müvafiq yerlərdə aşağıdakı anlayışları salmalı və bu cür cədvəli doldurmalıdırlar.
İşarələr:
Yüksələn; Cülyetta-qızın qaçışı və hoppanması; eyni uzunluqlu fiqurasiyalar; xəyalpərəst;
konsonanslıdır.
Musiqi dilinin elementləri
(Prokofyevin “Romeo və Cülyetta” baletinə əsasən)
Ritm
Melodiya
Harmoniya

Şərhlər
Aydın ritmik fiqurasiyalar bizə Cülyetta-qızın qaçışı və
hoppanmasını xatırladır
Melodiyanın hərəkəti bizə yüksələn istiqamətlə qızın
xəyalpərəst xarakterinə işarə edir
Harmonik dil konsonanslıdır, bu da qızın gücünü, şən,
həyatdolu bədii obrazını yaradır

Fəallıq
Məqsəd: dialoq, müzakirənin aparılması, əldə edilmiş biliyin ümumiləşdirilməsi.
Resurs: S. Prokofyevin “Romeo və Cülyetta” baletindən Cülyettanın portreti, E. Satinin “Parade” baletindən amerikalı qızın portreti.
– Gəlin, yekunlaşdıraq və sizin dinlədiyiniz iki müxtəlif baletdən – “Romeo və Cülyetta” və
“Parade” baletlərindən musiqi portretlərini ümumiləşdirək. Suallar isə aşağıdakı kimidir:
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• Qızlar hansı hərəkətlər, xoreoqrafik mətn ilə səciyyələndirilirlər?
• Musiqi və xoreoqrafik mətnlər arasında qarşılıqlı əlaqə necədir – rəqs akkompanementidir?
Musiqi birgə hərəkət edəndir, yoxsa hər iki komponent müstəqildirmi?
• İki musiqi portretindən hansında mexaniki səslənmə üçün səciyyəvi olan əlamətlər (emosiyasız melodik fiqurasiyalar, melodik və/və ya ritmik ostinato; sadə harmoniya; təkrarlanma?)
aşkar şəkildə müəyyən edilib?
• İki müxtəlif dövrün qızının rəqsi hansı məzmuni yüklənməyə malikdir?
Dialoqdan sonra şagirdlər bu cür cədvəli dolduracaqlar:
S. Prokofyevin “Romeo və
Cülyetta” baletindən Cülyetta-qızın portreti

Ümumi

E. Satinin “Parade” baletindən
amerikalı qızın portreti

Fəallıq
Məqsəd: iki musiqi fraqmentinin təhlil edilməsi, musiqini dinləmək, dialoq, müzakirə aparmaq,
öz fikrini əsaslandırmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
Resurs: kompüter, videoproyektor, videolentlər – L. Minkusun “Don Kixot” və L. Auerbaxın
“Balaca sirena” əsəri.
İki müxtəlif balet tamaşasından – L. Minkusun “Don Kixot” və L. Auerbaxın “Balaca sirena” tamaşasından fraqmentləri izləyin və dinləyin. Müəyyən edin:
•
Hansı fraqmentdə rəqsin ritmi və metri daha aydın şəkildə hiss olunur?
•
Sizin fikrinizcə, musiqi balaca sirenanı hansı ifadəedici üsullarla səciyyələndirir, onun musiqi portreti necədir? Melodiyanın hərəkətinə, ritminə diqqət yetirin;
•
Musiqi üsulları hərəkətdə necə əks etdirilir – sinif yoldaşlarınıza bir neçə jesti və ya hərəkəti göstərməyə çalışın;
•
Necə düşünürsünüz, nədən balaca sirena əllərin dalğavari hərəkəti ilə və ona uyğun olan
yavaş, rahat melodiya ilə səciyyələndirilib?

Fəallıq
Məqsəd: kompüter proqramında işləmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
Resurs: LMMS proqramı.
“Musiqili pazl”
Song-Editor proqramının pəncərəsində bizim tərəfimizdən əvvəlcədən “kəsilmiş” və Sempllər
şəklində hazırlanmış, iki musiqili pyesin – F. Şopenin “Noktürn” və S. Prokofyevin “Tokkata”
pyesinin fraqmentləri təqdim edilib. Tapşırığı aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə yetirin:
•
Hər iki əsəri dinləyin və hansının təbii səslənmə ilə səciyyələndiyini və hansında mexa
niki musiqi elementlərinin olduğunu müəyyən edin?
•
Mexaniki səslənməyə malik olan bənzər əsəri hansı əlamətlə fərqləndirdiniz? Əsaslandırın.
Söhbət zamanı müvafiq terminlərdən istifadə edin;
•
İndi Semplləri bir-bir dinləyin və çeşidləyin, hansı bəstəkarın, Şopenin, yoxsa Prokofyevin əsərinin fraqmentidir;
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•
Sempllərdən birini seçin ki, hansı ilə yaradılacaq kompozisiyanı başlamaq mümkün olacaqdır;
•
Sempllərdən birini seçin ki, hansını kompozisiyanın inkişaf funksiyası ilə yükləyərdiniz;
•
Sempllərdən birini seçin, hansı ki, kompozisiyaya tamamlanmış şəkil verəcəkdir.
Özünüz də anladığınız kimi, istənilən əsər öz məntiqli inkişafına malikdir: başlanğıc, inkişaf
və rəy, son.
Bütöv fraqmentləri bir daha dinləyir və tapşırığı nə dərəcədə düzgün yerinə yetirdiklərini yoxlayırlar.
Sinif yoldaşları qarşısında onların yaratdıqları kompozisiyanı təqdim edirlər. Yerinə yetirilmiş
tapşırıqdan sonra onlarda hansı hisslərin yarandığı barədə söhbət edirlər.

Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) – müəyyənedici qiymətləndirmə
Balet tamaşasında musiqinin funksiyasını tapır və müvafiq arqumentləri
təqdim edir
Musiqinin səciyyələndiricilərini tapır və terminlərdən adekvat şəkildə
istifadə edir
Müzakirə aparır, öz fikrini əsaslandırır
Kompüter proqramında kompozisiyanı yaradır, sonra isə sinif yoldaşlarına təqdim edir və onlarla birlikdə əsəri qiymətləndirir

0-3 xal
0-3 xal
0-2 xal
0-2 xal

DƏRS 18-20
Mövzu: elektron musiqi nədir
Anlayışlar: sinusoidal ton, elektron səs, elektron musiqi; ənənəvi, b. a. məşhur elektron musiqi;
akademik elektron musiqi.
Fəallıq
Məqsəd: sinusoidal tonun tanınması.
Resurs: dərslik, kompüter, audiolentlər.
Çalışma №1
Dərslikdə (səhifə 40) 1 №-li çalışmanın təlimatını oxuyurlar: elektron musiqinin əsas ifa
dəedici vasitəsi səs və onun səslənməsidir. Onun səslənməsi necə təsvir edilir? Şəkillərə diqqət yetirin, burada təsvir edilmiş alətlərin səslənməsini dinləyin və hər bir alətin şəklini onların səslənməsini
təsvir edən qrafik təsviri ilə əlaqələndirin.
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Şərh:
Müəllim lenti qoşur və kamertonun, blokfleytanın və zurnanın səslərini qoşur və dinlədir,
şagirdlər isə dinlənilmiş səsi qrafik təsvirlərə uyğunlaşdırmalıdırlar. Düşünürük ki, yeniyetmələr
üçündən təmiz səsi, b. a. sinusoidal tonu əks etdirən qrafik təsviri tanımaqda çətinlik çəkməyəcəklər
– bu kamertonun səsinin qrafik təsviridir – “b” misalı.

a)

b)

c)

– Təmiz sinusoida hansı alətin səsinin qrafikində təsvir edilib?
Fəallıq
Məqsəd: musiqi fraqmentlərində sintez edilmiş səslərin tanınması.
Resurs: dinləniləcək material: Luici Nono – “İşıqlandırılmış fabrika”, Eduard Artemyev –
“Nana”, Qedrüs Kupryaviçüs – kompozisiya, Karlhayns Ştokhauzen – “Telemusiqi”.
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Məlumat
Elektron musiqinin əsası b. a. təmiz səs (sinusoidal ton), yəni tembri olmayan səsdir. Müxtəlif növ səslərin sintezi ilə əldə edilmiş səslənmə isə bizə yeni, fərqli səslənməni verir. Məhz bu cür
yeni səslənməni əldə etməkdə bəstəkarlara texnika kömək etdi: elektron alətlər, kompüter, hansılar
vasitəsilə müxtəlif sinusoidal tonların birləşdirilməsi və yeni, qeyri-adi tembrin əldə edilməsi
mümkün olmuşdur.
Müxtəlif sinusoidal səslərin eyni zamanda səsləndirilməsi nəticəsində əldə edilmiş elektron
səsi bax, bu şəkildə təsvir edə bilərik:

– İndi isə qrafikdə təqdim edilmiş elektron olaraq əldə edilmiş səsin necə səsləndiyinə ba
xaq. Bunun üçün sizə bir neçə fraqmenti dinlədəcəyik, siz tapmağa və düzgün cavabı deməyə
çalışın:
a) Elektron səsin tamamilə səslənmədiyi qeyd;
b) Yalnız elektron səslərin səsləndiyi qeyd;
c) Elektron, eləcə də akustik səslərin səsləndiyi qeyd.
Fəallıq
Məqsəd: dinlənilmiş fraqmentlər üçün təklif edilmiş səciyyələndiricilərin uyğunlaşdırılması.
Resurs: Luici Nono – “İşıqlandırılmış fabrika”, Eduard Artemyev – “Nana”, Qedrüs Kup
ryaviçüs – kompozisiya, Karlhayns Ştokhauzen – “Telemusiqi”.
Şərh:
Bizim təklif etdiyimiz səciyyələndiricilər şagirdlər üçün bir növ işarə, istiqamətin verilməsidir ki, onlar o barədə müzakirə aparsınlar ki, dinlənilmiş fraqmentlərdə bəstəkarlar tərəfindən
istifadə edilmiş musiqi təsviretmə elementləri ilə necə bədii obraz təqdim edilmişdir.
Ondan irəli gələrək ki, ümumi olaraq, dinləyicinin dərketməsi fərdidir, biz yeniyetmədən
qiymətləndirmələrin düzgünlüyünü tələb etmirik. Bənzər fəallıqların məqsədi uşağın dinləmə-təhlil etmə prosesinə qoşulması, müzakirə aparması, ehtimal etməsi, öz fikrini əsaslandırmasıdır (imkan daxilində).
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I.
Müəllim əvvəlki çalışmada verilən fraqmentləri təkrar dinlədir və sinifdən aşağıda verilən
şərhlərin hansı fraqmentə uyğun olduğunu müəyyən etməyi (bir neçə şərh eyni fraqmentə uyğun ola
bilər) xahiş edir:
a) Həmin əsərləri aydın melodik xətt, ritm və rəngarəng harmoniya səciyyələndirir ki, bu da
sərbəst hərəkət hissini yaradır – E. Artemyev, “Nana”;
b) Bu əsərdə ənənəvi musiqinin əsas ifadəedici üsulları (harmoniya, melodiya) rədd edilib –
K. Ştokhauzen, “Telemusiqi”;
c) Bu əsərdə tanış olan səslər və səs-küy vasitəsilə mürəkkəb və ziddiyyətli ətraf dünyanın bədii
obrazı yaradılır – L. Nono, “İşıqlandırılmış fabrika”;
ç) Bu əsərdə səslər və səs-küy sivil dünyanın qəddar, zülmedici obrazını nümayiş etdirir –
Q. Kupryaviçüs, “Kompozisiya”.
II.
– Elektron musiqini yaradan bəstəkarlar tez-tez canlı olaraq ifa edilməsi mümkün olmayan
əsərləri yaradırdılar. Bəstəkarlar bu cür əsərləri maqnitofonda yazırdılar, həmin əsərlər daha sonra
konsertlərdə yazı şəklində təqdim edilirdi. Necə düşünürsünüz, fraqmentlər bizə onu müəyyən etmək
imkanını verirmi ki, onlardan hansı konsertdə yalnız yazı şəklində təqdim edilə bilər? Həmin əsərləri
adlandırın. Nədən həmin əsərləri adlandırdınız?
Hər bir fraqmenti dinləyir və hər dəfə dinlədikdən sonra hansı fraqmentin canlı, konsert
ifasının qeyri-mümkün olacağı barədə müzakirə aparacaq, ehtimal edəcəklər:
a) Luici Nono, “İşıqlandırılmış fabrika”;
b) Eduard Artemyev, “Nana”;
c) Qedrüs Kupryaviçüs, “Kompozisiya”;
ç) Karlhayns Ştokhauzen, “Telemusiqi”.
III.
– Əvvəlki çalışmada verilən fraqmentləri təkrar dinləyin və aşağıda verilən səciyyələndiricilərin
hansı fraqmentə uyğun olduğunu müəyyən edin (bir neçə şərh eyni fraqmentə uyğun ola bilər):
a) Həmin əsəri aydın melodik xətt, ritm və rəngarəng harmoniya səciyyələndirir ki, bu da sərbəst
hərəkət hissini yaradır;
b) Bu əsərdə ənənəvi musiqinin əsas səciyyələndiriciləri rədd edilib;
c) Bu əsərdə tanış olan səslər və səs-küy vasitəsilə mürəkkəb və ziddiyyətli ətraf dünyanın obrazı
yaradılır;
ç) Bu əsərdə səslər və səs-küy sivil dünyanın qəddar, zülmedici obrazını nümayiş etdirir.
IV.
– Bu gün biz elektron musiqinin iki əsas istiqamətinin misallarını dinlədik: ənənəvi, b. a. məş
hur və akademik elektron musiqi. Əvvəlki çalışmada verilən səciyyələndiricilərə əsasən hansı
fraqmentin hansı cərəyana aid olduğunu müəyyən edə bilərsinizmi?
Lövhədə/böyük formatlı kağızda bu cür cədvəl hazırlanır və onu birlikdə doldururlar.
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Ənənəvi, b. a. məşhur elektron musiqi
• Aydın melodik xətt, ritm və rəngarəng harmoniya sərbəst hərəkət hissini yaradır.

•

Akademik elektron musiqi
Ənənəvi musiqinin əsas səciyyələndiriciləri
rədd edilib;

•

Tanış olan səslər və səs-küy vasitəsilə
mürəkkəb və ziddiyyətli ətraf dünyanın
obrazını yaradır;

•

Səslər və səs-küy sivil dünyanın qəddar,
zülmedici obrazını nümayiş etdirir.

Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) – müəyyənedici qiymətləndirmə

Musiqini dinləyərkən ənənəvi və akademik elektron musiqinin
istiqamətlərini fərqləndirir
Musiqinin səciyyələndiricilərini tapır və terminlərdən adekvat şəkildə
istifadə edir
Müzakirə aparır, öz fikrini əsaslandırır

0-2 xal
0-3 xal
0-5 xal

DƏRS 21
Mövzu: “Yeni musiqi” dövrü səs anlayışının yeni bir şəkildə dərk edilmə dövrüdür!
Anlayışlar: akademik elektron musiqi; məşhur elektron musiqi;
Fəallıq
Məqsəd: ənənəvi və akademik elektron musiqinin səciyyələndiricilərinə görə tanınmasıfərqləndirilməsi, bu musiqinin nümunələrinin dinlənilməsi-təhlil edilməsi, müzakirə aparmaq və
dialoq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
Resurs: müəllim tərəfindən seçilmiş elektron musiqi nümunələri.
Akademik elektron musiqi
Məşhur elektron musiqi
Qeyd edilən istiqamət üçün mürəkkəb muBu istiqamət isə ənənəvi musiqi dilinə
siqi dili səciyyəvidir.
əsaslanır. Bu cür musiqi dinləyici üçün
asanlıqla qavranılan, melodik, ritmikdir,
İstiqamətin novatorluğu ondan ibarətdir zəngin harmoniyaya malikdir.
ki, burada musiqinin əsas ifadəedici vasitələri, o
cümlədən, harmoniya, melodiya, ritm rədd edilib
və əsas aksent səsə, onun yeni xüsusiyyətlərinə
edilib – bu mövcud olan heç bir çalğı alətinin
səslənməsinə bənzəməyən süni olaraq yaradılmış
tembrdir.
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Məlumat
XX əsrin ikinci yarısından b. a. “yeni musiqi” dinləyiciyə səsin bu vaxta qədər tanınmamış
dünyasına yol açmışdır. Səs, musiqi materialı kimi, bir növ çevrilişə, modifikasiyaya məruz qaldı.
Bu işdə alman bəstəkarı, Karlhayns Ştokhauzenin böyük töhvəsi olmuşdur. Onun tərəfindən səs
barədə aparılmış tədqiqat və eksperimentlər nəticəsində musiqi dünyası yeni, b. a. elektron səsi
əldə etdi.
“Elektron musiqinin” yaradılması musiqi tarixində böyük əhəmiyyətə malik idi, çünki o,
müəyyən dərəcədə musiqinin və, o cümlədən, səsin sonrakı inkişaf yolunu müəyyən etdi.
Müəllimə tövsiyə:
Müəllimə qeyd edilən dərsi artıq dinlənilmiş fraqmentlərin yada salınmasına ayırmağı təklif
edirik. Onu nəzərə alaraq ki, həmin zaman üçün kifayət qədər böyük miqdarda musiqi fraqmentlərini müzakirə etmişlər, düşünürük ki, şagirdlər elektron musiqinin iki əsas istiqamətinin (ənənəvi, b.
a. məşhur və akademik) misallarını dinləməkdə-təhlil etməkdə çətinlik çəkməməlidirlər. Şagirdlər
bizim təklif etdiyimiz səciyyələndiricilərin köməyi ilə müzakirə aparmaq və düzgün cavabları
müəyyən etmək imkanına malik idilər.
Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) – müəyyənedici qiymətləndirmə
Musiqini dinləyərkən ənənəvi və akademik elektron musiqinin istiqamətlərini fərqləndirir
Musiqinin səciyyələndiricilərini tapır və terminlərdən adekvat şəkildə
istifadə edir
Müzakirə aparır, öz fikrini əsaslandırır

0-2 xal
0-3 xal
0-5 xal

DƏRS 22-23
Mövzu: Luici Nono və onun “İşıqlandırılmış fabrikası”
Anlayışlar: kompozisiya, melodik xətt, ritm, rəngarəng harmoniya, elektron musiqi, naturalistik
səslər.
Fəallıq
Məqsəd: dinləmə prosesində şagirdlər kompozisiyanın onlara nə barədə məlumat verdiyini
müəyyən etməli, dinlənilmə nəticəsində yaranan hissləri təsvir etməlidirlər.
Resurs: dərslik, kompüter, videolentlər, dinləniləcək material – Luici Nono və onun
“İşıqlandırılmış fabrika”-sı.
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Məlumat
Fabrika fəhlələrinin ciddi iş şəraitini nümayiş etdirmək üçün XX əsrin italyan bəstəkarı Luici Nono maraqlı ifadəedici üsullara müraciət etmişdir. Musiqiçi fabrikada fəhlələrin səs-küyünü,
ayrıca sözləri, ifadələri yazdı. Elektron olaraq saxlanılmış materiala digər səsləri və sədaları, eləcə
də qadın mahnı səsinin, metso-soprano və xorun improvizasiyalarını əlavə etdi.
L. Nononun məqsədi kompozisiyada səsləri naturalistik (təbii) şəkildə səsləndirməkdən
deyil, onların elektron çalara malik olmasından ibarət idi.
– İndi isə Luici Nononun “İşıqlandırılmış fabrika” kompozisiyasını dinləyin və sualları cavablandırın:
a) Dinlənilmiş fraqmentlər sizə hansı məlumatı təqdim edir? Təsvir edin, sizin fikrinizcə, kompozisiyada nələr ifadə edilmişdir?
b) Necə düşünürsünüz, bu kompozisiyaya əsasən onun konsertdə yalnız yazı şəklində təqdim
edilmiş ola bildiyini müəyyən etmək mümkündürmü? Hansı səbəbdən belə düşünürsünüz?
Fəallıq
Məqsəd: musiqinin dinlənilmə prosesində şagirdlər melodik xəttin, ritmin nə dərəcədə aydın
olduğunu və zəngin harmoniyanın musiqini nə dərəcədə səciyyələndirdiyini müəyyən etməli; ənənəvi
musiqinin ifadəedici üsullarının mənfi olub-olmadığını müəyyən etməlidirlər.
Resurs: dərslik, kompüter, L. Nononun “İşıqlandırılmış fabrika” kompozisiyası.
Kompozisiyanı təkrar dinlədikdən sonra müəllim şagirdlərdən dərslikdə yerləşdirilmiş müddəaların doğru, yoxsa yanlış olduğunu müəyyən etməyi xahiş edir:
a) Kompozisiyanı aydın melodik xətt, ritm və rəngarəng harmoniya səciyyələndirir, bu da
sərbəst hərəkət hissini yaradır;
b) Kompozisiyada ənənəvi musiqinin əsas ifadəedici üsulları (harmoniya, melodiya) rədd edilib;
c) Kompozisiyada tanış olan səslər və səs-küy vasitəsilə mürəkkəb və ziddiyyətli ətraf dünyanın
bədii obrazı yaradılır;
ç) Kompozisiyada səslər və səs-küy sivil dünyanın qəddar, zülmedici obrazını nümayiş etdirir.
– Necə düşünürsünüz, həmin fraqment bizə onlardan hansı fraqmentin konsertdə yalnız yazı
şəklində təqdim edilə biləcəyini müəyyən etmək imkanını verirmi? Həmin əsərləri adlandırın. Həmin
əsərləri nədən adlandırdınız?

Fəallıq
Məqsəd: kompozisiyanın yaradılması.
Resurs: LMMS kompüter proqramı.
Müəllim sinfə kompozisiyanı fərdi olaraq/cütlükdə yaratmağı təklif edir. Bunun üçün onlar küçənin səs-küyünü, nəqliyyatın gurultusunu, insanların/heyvanların səslərini yaza və elektron
olaraq tərtibatını edə bilərlər.
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Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) – müəyyənedici qiymətləndirmə
Musiqini dinləyərkən kompozisiyanın hansı məlumatı təqdim etdiyini
müəyyən edir, dinlənilmə nəticəsində yaranan hissləri təsvir edir;
Musiqinin səciyyələndiricilərini tapır və terminlərdən adekvat şəkildə istifadə edir
LMMS kompüter proqramında kompozisiyanı yaradır, sonra isə sinif
yoldaşlarına təqdim edir.

0-4 xal
0-3 xal
0-3 xal

DƏRS 24-25
Mövzu: elektron musiqidə məşhur cərəyanlar
Anlayışlar: elektron musiqi, haus, ritmik ostinato, motiv, melodiya, bas-partiya, elektron olaraq
əldə edilmiş/akustik səslər, akademik elektron musiqi, məşhur elektron musiqi.
Fəallıq
Məqsəd: məlumatı əldə etmək və onu təqdim etmək, təqdimatını etmək bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsi; söhbət zamanı musiqi terminologiyasından istifadə edilməsi.
Resurs: şagirdlər tərəfindən fərdi olaraq/cütlükdə əldə edilmiş musiqi illüstrasiyaları, kompüter,
videoproyektor.
I. Həmin dərs üçün şagirdlərə əvvəlcədən yazıların əldə edilməsi və sinifdə dostlarına təqdim
edilməsi tapşırılmışdır. Əsas şərt: söhbət zamanı təqdimatçılar aşağıdakı kimi anlayışlardan istifadə
etməlidirlər: ritm, ritmik ostinato, motiv; melodiya; bas-partiya; sintetik/akustik səslər; akademik elektron musiqi; məşhur elektron musiqi.
II. Müəllim, öz növbəsində, məşhur elektron musiqinin cərəyanlarından biri, haus ilə tanış edir
və dinlədir.
Məlumat
Haus – bir növ rəqs musiqisidir. Bu cərəyan XX əsrin 80-ci illərində yaranmışdır. Qayda olaraq,
haus üçün əsasən sintezatorla əldə edilən güclü bas-partiyası və elektron cihazda, b. a. dram-maşında ifa edilən zərb alətlərinin biti səciyyəvidir. Hausa bənzər musiqi janrları texno, qarajdır.
Fəallıq
Məqsəd: şagird dinləmə prosesində elektron/akustik səsləri tanımalı; müzakirə aparmalı, öz
fikrini əsaslandırmalıdır.
Resurs: kompüter, videoproyektor, B. İno – embiyent, “Hava limanının musiqisi”.

&Ü=4V=W=U=T!=S=j=.
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Müəllim sinfə motivi notları adlandırmaqla zümzümə etdirir.
Motivin sıçrayışvari, yoxsa pilləli olduğunu müəyyən edir.
Müəllim ingilis musiqiçisi, Brayan İnonun “Hava limanının musiqisi” adlı embiyentini
dinlədir. Hansının düzgün cavab olduğunu birlikdə aydınlaşdırırlar:
a) Yalnız akustik səslər səslənir;
b) Yalnız elektron (sintezli) səslər səslənir;
c) Embiyentdə akustik və sintezli səslər səslənir.
• Musiqini dinlədikdən sonra hansı əsas səciyyələndiricini ayıra bilərik? Düzgün cavab
hansıdır?
a) Sərt güclü hesablama ilə kəskin ritm səciyyələndirir;
b) Bu uzaq səslərin toplusudur, onun ritmi yoxdur;
c) Kompozisiya bir motivin bir neçə dəfə təkrarlanmasına əsaslanır;
ç) Yüksələn və enən gedişlərlə melodiya səciyyələndirir.
Fəallıq
Məqsəd: kompozisiyanın yaradılması.
Resurs: LMMS kompüter proqramı.
Brayan İnonun “Hava limanının musiqisi” adlı embiyentini dinləyin. 2-3 motivi
seçin, Audiosity proqramında “kəsin” və Semplləri hazırlayın. Onun ritmik tərtibatını edin və beləliklə “Hava limanının musiqisi” mövzusunda kompozisiyanı
yaradın.
Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) – müəyyənedici qiymətləndirmə
Məlumatı əldə edir və təqdim edir, söhbət zamanı musiqi terminologiyasından istifadə edir.
Musiqinin səciyyələndiricilərini tapır və terminlərdən adekvat şəkildə
istifadə edir
LMMS kompüter proqramında kompozisiyanı yaradır və sonra sinif
yoldaşlarına təqdim edir.

0-5 xal
0-2 xal
0-3 xal

DƏRS 26
Mövzu: simli kvartet və dörd vertolyot üçün kompozisiya
Anlayışlar: kompozisiya, musiqinin qrafik qeydi, fəal/rahat musiqi.
Fəallıq
Məqsəd: şagirdlər musiqi fraqmentinin qrafik qeydinə əsasən vizual olaraq necə bir musiqinin
səslənə biləcəyini müəyyən etməli/ehtimal etməlidirlər.
Resurs: dərslik, dinləniləcək fraqmentlər (seçimlə).
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Şərh:
Birinci fəallığı həyata keçirmək üçün müəllim bizim təklif etdiyimiz resursdan məşhur və
akademik elektron musiqi fraqmentlərini özü seçə və ya arzuolunan resursu özü əldə edə bilər.
– Müxtəlif xarakterli musiqi fraqmentinin qrafik şəkildə təsvir edildiyi bu üç musiqi cığırını
təsvir edin.
•
Sizin fikrinizcə, rahat, monoton, sanki hərəkətsiz musiqi hansı cığırda ifa ediləcəkdir?
•
Vizual olaraq fəal və bununla yanaşı aqressiv musiqini hansı musiqi cığırı əks etdirir?
Hansı səbəbdən belə düşünürsünüz?
Musiqi cığırı №1

Musiqi cığırı №2

Musiqi cığırı №3

Fəallıq
Məqsəd: müzakirə etmək, dialoq, fərqli fikrə hörmət etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi,
musiqi terminləri ilə leksikanın zənginləşdirilməsi.
Resurs: dərslik, kompüter, videoproyektor, videolentlər, dinləniləcək material: K. Ştokhauzen
– “Simli kvartet və dörd vertolyot üçün kompozisiya”.
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Məlumat:
Dərslikdə (səhifə 51) oxuyurlar: “Necə düşünürsünüz, musiqi əsərinin ifa edilmə prosesində, alətlərdən başqa vertolyotların da iştirak etməsi mümkündürmü? Bəli, bu cür şokedici ideya
bəstəkar Karlhayns Ştokhauzendə yarandı”...
Hərbi aerodromda dörd vertolyot səmaya qalxdı. Hər birində hərbi zabit əvəzinə simli kvartetin musiqiçilərindən biri otururdu. Bütün bunlar necə görünürdü? Vertolyotlar kompozisiyanın
cizgisini ifa edirdi, gah yuxarı qalxırdı, gah da aşağı enirdilər; hərdən bir sürəti dəyişirdilər. Bütün
bunlara yerdən video və radiotexnikanın köməyi ilə nəzarət edirdilər. Bu qeyri-adi konsert bir çox
dinləyicinin toplaşdığı konsert zalında translyasiya edilirdi. Bəstəkarın özü səs rejissorunun pultunun, mikşerin yanında oturub səsləri miks edirdi”...
– Bu şounu izləyin və dinləyin. Öz hisslərinizi təsvir edin. İndi isə sualları cavablandırın:
•
Sizin fikrinizcə, səslər texniki baxımdan necə birləşdirildi – axı, musiqiçilər ifa prosesində birlikdə oturmamışdılar?
•
Dinləyin (hələ ki, videolenti izləməyin) və səsə görə tapın, vertolyotların kvarteti havaya
ən başından eyni zamanda, yoxsa növbə ilə, mərhələli şəkildə qalxdı?
•
Bunlar səslər vasitəsilə necə ifadə edildi (səsin hərəkət istiqamətinə diqqət yetirin);
•
Vertolyotlar, kompozisiyanın cizgisinə əsasən, gah yuxarı qalxır, gah da aşağı enirdilər;
hərdən bir sürəti dəyişirdilər. Bəstəkar sadalananlardan bu anı hansı ifadəedici element vasitəsilə,
insanın səslənməsi, ritmik ostinato, yoxsa vertolyotların mühərrikinin gurultusu ilə təsvir edir?

•
Bu partituraya diqqət yetirin, o, bizə nəyi göstərir, hər dörd simli çalğı aləti eyni zamanda
səsləndi, yoxsa hər bir növbəti alət mərhələli şəkildə qoşuldu?
•
Bəstəkar not işarələri əvəzindən müxtəlif ifaçılıq üsullarından istifadə etdi: tremolo (eyni
səsin çox sürətlə təkrarlanması), qlissando. Necə düşünürsünüz, bəstəkar bu cür üsul ilə nəyi ifadə
etmək istəyirdi?
•
Bu fraqmenti elektron musiqiyə aid edə bilərikmi? Hansı səbəbdən belə düşünürsünüz?
•
Bu kompozisiyanı elektron musiqinin hansı istiqamətinə aid edərdik, məşhur, yoxsa aka
demik? Nədən?
•
Bu kompozisiyada hansı ifadəedici element aparıcıdır – melodiya, ritm, yoxsa harmoniya? Cavabı əsaslandırın.
Bu fraqmentə hansı müddəa uyğun gəlir?
a) Dinləyicidə hansısa təhlükənin hücum etmə hissini yaradır;
b) Dinləyicidə hərəkət, əməl hissini yaradır;
c) Dinləyicini qorxudur və hər hansı bir fəal hərəkət istəyini yox edir;
ç) Dinləyicidə hərəkətsizlik, dəyişməzlik hissini yaradır;
d) Öz interpretasiyanızı əlavə edin.
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Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) – müəyyənedici qiymətləndirmə
Şagird musiqi fraqmentinin qrafik qeydinə əsasən necə musiqinin səslənə
biləcəyini vizual olaraq müəyyən etməli/ehtimal etməlidir.
Musiqinin səciyyələndiricilərini tapır və terminlərdən adekvat şəkildə istifadə edir.
LMMS kompüter proqramında kompozisiyanı yaradır, sonra isə sinif
yoldaşlarına təqdim edir.

0-4 xal
0-2 xal
0-4 xal

DƏRS 27-28
Yekunlaşdırıcı tapşırıq №2 (nümunə)
Məqsəd: əldə edilmiş biliyin, bacarıqların ümumiləşdirilməsi-yekunlaşdırılması; əməkdaşlıq
etmək, təqdim etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
Müəllimə tövsiyə:
Şagirdlər bir həftə əvvəl istəyinə uyğun olaraq cütləşməli və Power Point proqramında b. a.
elektron dərgini yaratmalıdırlar.
Təlimat – dərgi aşağıdakı rubrikalardan ibarət olmalıdır:
I rubrika – musiqidə təbiət və texniki nailiyyətlər
Cütlüklər keçilmiş dərslərdə dinlənilmiş musiqi fraqmentlərindən bir neçəsini seçərək
dərgidə yerləşdirməlidirlər. Materiala əsərin janrı/müəllifi barədə qısa annotasiyanı əlavə etməli,
təqdimat prosesində aşağıdakılar barədə söhbət etməlidirlər:
• Həmin musiqi əsərlərini nədən seçdilər;
• Müəllif/ifaçı kimdir?..
• Əsər təbii hissləri ifadə edir, yoxsa onda mexaniki əhval-ruhiyyə musiqili şəkildə təsvir
edilib?
• Bütün bunlar musiqi dilinin hansı elementləri vasitəsilə ifadə edilir?
II rubrika – ənənəvi və akademik elektron musiqi
Cütlüklər elektron musiqinin istiqamətlərinin (ənənəvi və akademik) əsərlərini seçərək
dərgidə yerləşdirməli və müzakirə aparmalıdırlar:
• Kompozisiya hansı istiqamətə aiddir?
• Konkret istiqamətə nədən aid etdilər?
Ənənəvi və akademik elektron musiqinin əsas səciyyələndiriciləri barədə söhbət etməlidirlər...
Təqdimat prosesində müəllim qiymətləndirmə rubrikalarını hazırlayıb, müşahidə edir və
qeyd edir, inkişafetdirici şərhi də edir.
Qeyd: təbii ki, bir dərs vaxtında bütün şagirdləri qiymətləndirmək mümkün deyildir, buna
görə də ikinci saat da təqdimata ayrılacaqdır, bununla yanaşı, şagirdlər təqdimat reqlamentinə – 3-5
dəqiqəyə dəqiq riayət etməlidirlər.
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Musiqidə yekunlaşdırıcı tapşırıq №2
VII sinif; müəllim: ____________________________; tarix: _____________________
Tapşırığın forması: təqdimat
Qiymətləndirmə rubrikaları:

№

Şagirdin adı,
soyadı

Təqdimatlıdır,
deyiləcəkləri
aydın şəkildə
ifadə edir
0 – 4 xal

Musiqinin ifa
dəedici elementlərini bilir
və terminlərdən
adekvat şəkildə
istifadə edir

Təqdim edilmiş
material təlimata Xalların
uyğundur
cəmi
0 – 3 xal

0 – 3 xal
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FƏSİL II – CƏMİYYƏTDƏ MUSİQİ VƏ MUSİQİDƏ CƏMİYYƏT
Mövzu: musiqidə köhnə və yeni
• Musiqidə qədim və yeni zamanın əlamətlərini necə tanımalıyıq?
Əsas suallar

Qiymətləndirmə indikatorları

Möhkəm təsəvvürlər

• Qədim və ya yeni zaman üçün səciyyəvi olan musiqi kompozisiyasını yaratmaq üçün müvafiq ritmi, harmoniyanı, formanı
necə seçməliyik?
• Qədim və yeni zamanın musiqisi üçün səciyyəvi olan səslənməyə necə nail olmalıyıq?
• Musiqi əsərinin harmoniyası, ritmi və forması barədə müşahidə ilə müzakirə aparmaq, bu və ya digər musiqi fraqmenti
yeni və ya qədim zamana aiddir (mus. baz. 4, 5);
• Müvafiq ritmdən, harmoniya və formadan istifadə etməklə
qədim və yeni zaman üçün səciyyəvi olan musiqi kollajlarının
yaradılması (mus. baz. 1, 2, 3).
• Musiqidə qədim və yeni zamanın əlamətlərini tanımaq mümkündür;

(ümumi təsəvvürlər, hansılar
mövzunun öyrənilməsi
• Qədim və yeni zamanı musiqidə istifadə edilmiş ritmik və harzamanı şagirdin uzunmüdmonik üsullarla tanımaq mümkündür;
dətli yaddaşında onun ilkin
təsəvvürlərinə istinad etməklə • Qədim və yeni zamanın musiqisini müxtəlif zamanlarda
yaradılmış musiqi alətləri ilə ifa edirlər (klavesin, lira, elektro
formalaşmalıdır ki, onun
gitara,
sintezator).
üçün mövzu çərçivəsində
qarşıya qoyulan məqsədlərə
nail olması asanlaşsın).

DƏRS 29-30
Mövzu: hansı dövrün musiqisidir?
Anlayışlar: intonasiya formulu; faktura, ritmik cizgi.
Şərh:
Şagirdlər 1 №-li tapşırıqda verilən intonasiya formullarını təhlil etdikdən sonra, 2 №-li
tapşırıq aşağıdakı şəkildə yerinə yetirilməlidir: həmin zaman şagirdlər hər bir izahatın uyğun not
misalını seçəcək, öz dəftərlərində yazacaqlar, məsələn, №2 (II tapşırıqdan), “b” (I tapşırıqdan) –
qeyd bu cür olacaqdır: “№2-b”.
3 №-li tapşırığa gəldikdə isə, təlimata əsasən, şagirdlər musiqi fraqmentlərini, bunun şagirdin kitabında verildiyi kimi, eyni ardıcıllıqla dinləməlidirlər, məsələn, №2 Georg Filip Telemanın
musiqi fraqmentidir. O, səsləndikdən sonra şagird tapmalı/ehtimal etməlidir ki, dinlənilənlər hansı
not misalına (intonasiya formuluna) uyğundur və bəstəkarın həyatı və fəaliyyət illərinə əsasən
əsərin hansı əsrdə yaradıldığını müəyyən etməlidir.
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Fəallıq
Məqsəd: şagird not fraqmentini təhlil etməlidir: fakturanı, melodik xətti səciyyələndirməli,
müəllimin köməyi ilə ritmik cizgini yerinə yetirməli, imkan daxilində fraqmenti zümzümə etməlidir
(müəllimin köməyi ilə).
Resurs: dərslik.
Dərslikdə (səhifə 52) not misallarını baxışdan keçirir və imkan daxilində aşağıdakı sualları
cavablandırırlar:
• Fakturanı təsvir edin, o, birsəsli, yoxsa çoxsəslidir? Melodik, yoxsa akkordludur?
• Melodik xətti səciyyələndirin, o, yüksələn, yoxsa enəndir? Pillələrlə, yoxsa sıçrayışlarla
hərəkət edir?
• Hər bir not misalında hansı uzunluqda notlar vardır?
• Not misalında təqdim edilmiş ritmik cizgini əl çalmaqla/tıqqıldamaqla ifa edin;
• Təqdim edilmiş intonasiya formullarını zümzümə etməyə çalışın.

a)

b)

c)

ç)

d)
e)

Fəallıq
Məqsəd: intonasiya formullarının şifahi izahatlarının not mətni ilə əlaqələndirilməsi, bu da şagirdə konkret əsərin hansı dövrdə və kim tərəfindən yaradılmış olduğunu müəyyən etməkdə kömək
edəcəkdir.
Resurs: dərslik.
– İntonasiya formullarının şifahi izahatları ilə tanış olun və not misalları ilə əlaqələndirin.
1) Ostinatik bas; (e) 17-ci əsr.
2) Nisbətən böyük uzunluqda olan notdan sonra daha qısa uzunluqda olan notlardan ibarət olan
enən intonasiya gedişi gəlir; (c) 17-ci əsr.
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3) Böyük uzunluqda olan notdan sonra daha qısa uzunluqda olan notlardan ibarət olan yüksələn
intonasiya gedişi gəlir; (b) 17-ci əsr.
4) Bir notda dayanmış uzun və qısa uzunluqda olan notların ardıcıllığı; (ç) 17-ci əsr.
5) Səslər arasında böyük intervallı sıçrayışlar vardır; (a) 19-cu əsr.
6) Yüksələn və enən xromatik gedişlər; (d) 19-cu əsr.
Şərh:
Şagirdlər öncə not mətnində ikinci fəallıqda verilən izahatları tapmağa vizual olaraq (dinləmə
olmadan) çalışacaqlar, bunun öhdəsindən onlar, düşünürük ki, asanlıqla gələcəklər.
Fəallıq
Məqsəd: musiqini dinləyərkən hansı əsərin, XVII, yoxsa XIX əsrin musiqisi olduğunu müəyyən
edirlər/ehtimal edirlər.
Resurs: dinləniləcək material, kompüter.
Bu intonasiya formullarının səsləndiyi fraqmentləri dinləyin. Fraqmentlər həmin fraqmentlərin
müəlliflərinin təqdim edildiyi eyni ardıcıllıqla səslənəcəkdir. Bəstəkarların yaşadığı illərə diqqət yetirin və hansı fraqmentin daha qədim musiqi olduğunu və hansının nisbətən yeni olduğunu müəyyən
edin.
1) İohann Sebastyan Bax (1685-1750), XVII əsr – “b” not fraqmenti uyğundur;
2) Georg Filip Teleman (1681-1767), XVII əsr – “e” not fraqmenti uyğundur (bas partiyasında
ostinatik ritm ilə);
3) Frederik Şopen (1810-1849), XIX əsr – “a” not fraqmenti uyğundur;
4) Antonio Vivaldi (1678-1741), XVII əsr – “d” not fraqmenti uyğundur;
5) Robert Şuman (1810-1856), XIX əsr – “ç” not fraqmenti uyğundur;
6) Antonio Vivaldi (1678-1741), XVII əsr – “c” not fraqmenti uyğundur.

Şərh:
Bizim təklif etdiyimiz elektron resursda, bu siyahı istisna olmaqla, şagirdin kitabında yerləşdirilmiş not fakturalarına uyğun olmayan daha bir neçə fraqment vardır. Müəllim istəyinə uyğun
olaraq qoşa və şagirdlərə düşünmək, müzakirə etmək və birlikdə rəy vermək imkanını verməlidir
ki, bu cür musiqi qeydinə uyğun olan not fraqmenti dərslikdə təqdim edilməmişdir.

Fəallıq
Məqsəd: musiqi fraqmentlərini dövrlərə görə fərqləndirir və çeşidləyir.
Resurs: dərslik.
Şagirdlər tapşırıq dəftərində dərslikdən (səhifə 58) bu cür cədvəli çəkərək dolduracaqlar
(cavabların altından xətt çəkilib).
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XVII əsr musiqisinin
intonasiyaları

XIX əsr musiqisinin
intonasiyaları

Ostinatik bas; (e) 17-ci əsr.
Böyük uzunluqda olan notdan sonra daha qısa uzunluqda olan notlardan ibarət olan enən intonasiya gedişi gəlir; (c) 17-ci əsr.
Böyük uzunluqda olan notdan sonra daha qısa uzunluqda olan notlardan ibarət olan yüksələn intonasiya gedişi gəlir; (b) 17-ci əsr.
Bir notda dayanmış uzun və qısa uzunluqda olan notların ardıcıllığı; (ç)
17-ci əsr.
Səslər arasında böyük intervallı sıçrayışlar vardır; (a) 19-cu əsr.
Yüksələn və enən xromatik gedişlər; (d) 19-cu əsr.

Fəallıq
Məqsəd: artıq məlum olan səciyyələndiricilərə əsasən, digər bəstəkarların əsərlərini dinləməklə
dövrün müəyyən edilməsi.
Resurs: dinləniləcək material: İ. Brams (XIX əsr) – 4 №-li simfoniya, 2 №-li intermesso, A.
Marçello (XVII əsr) – Hoboy üçün konsert, re minor, A. Korelli (XVII əsr) – 1 №-li skripka konserti,
re major, Ferens List (XIX əsr) – “Vyana Karnavalı”, Sonata si minor, F. Mendelson – (XIX əsr) –
Skripka konserti mi minor (fraqmentlər).
Şagirdlər dinləyir və, imkan daxilində, əvvəlki çalışmada dinlədikləri intonasiya formullarını
tanıyır və aşağıda sadalanan bəstəkarların yanında onların hansı əsrdə fəaliyyət göstərdiklərini yazırlar.
a) İohannes Brams (XIX əsr)
• 4 №-li simfoniya
• 2 №-li intermesso
b) Alessandro Marçello (XVII əsr)
• Hoboy üçün konsert (re minor)
c) Arkancelo Korelli (XVII əsr)
• 1 №-li skripka konserti (re major)
ç) Ferens List (XIX əsr)
• Vyana Karnavalı
• Sonata (si minor)
d) Feliks Mendelson (XIX əsr)
Skripka konserti (mi minor)
Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) – müəyyənedici qiymətləndirmə
Not fakturasını, melodik xətti səciyyələndirir
İntonasiya formullarının şifahi izahatlarını not mətni ilə əlaqələndirir
Musiqini dinləyərkən hansı əsrin musiqisi olduğunu müəyyən edir/ehtimal edir
Fraqmentləri dövrə görə fərqləndirir və səciyyələndirir

0-1 xal
0-3 xal
0-3 xal
0-3 xal
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DƏRS 31-32
Mövzu: “Miqrasiya etmiş” intonasiya nədir?

Anlayışlar: miqrasiya etmiş intonasiya, “Valtornun qızıl keçidi”, intonasiya formulu, güzgüvari
variant, Qriqoryan xoralı.
Fəallıq
Məqsəd: intonasiya formulunun araşdırılması-təhlil edilməsi – faktura, melodik xətt, əhval-ru
hiyyə istiqamətilə.
Resurs: dərslik, kompüter, audiolent.

Məlumat:
Musiqi ədəbiyyatında tez-tez müxtəlif dövrlərdə yazılmış, hər hansı bir konkret musiqi
intonasiyası üzərində qurulmuş musiqi əsərlərinə rast gəlirik. Bu cür intonasiya formullarını müasir musiqişünaslar “miqrasiya etmiş” adlandırırlar.
“Valtornun qızıl keçidi” ən tanınmış intonasiya formullarından biridir.
“Valtornun qızıl keçidi” nə deməkdir? Bu üç intervalın, seksta, kvinta və tersiyanın valtornların tembri tərəfindən ardıcıl səsləndirilməsidir. Motiv ona görə “qızıl keçid” adlandırıldı ki,
bəstəkarlar ondan tez-tez öz yaradıcılığında istifadə edir və onun ifa edilməsini orkestrdə məhz
valtornların öhdəsinə qoyurdular. Bu təsadüfi deyildir. Məsələ ondadır ki, “Valtornun qızıl keçidi”
öz səslənməsi ilə valtornun əcdadı olan ovçuların sümsüsünün səsinə bənzəyir. Sümsünü bəzən ov,
yarışlar və müxtəlif toplaşmalar zamanı çalırdılar.
Müəllim dərsdə müxtəlif zamanların bəstəkarlarının əsərlərini dinlədəcəkdir, hansılardan bəzisi
orkestr əsəri deyildir və, müvafiq olaraq, valtornun tembri də səslənməyəcək, lakin yuxarıda qeyd
edilən motivin yenə də qədim adı çəkilir.
“Valtornun qızıl keçidi” intonasiya formulunun dinlənilməsi-təhlili:
• Fakturaya diqqət yetirin, səslər yüksələn, yoxsa enən istiqamətlə hərəkət edir?
• Öz hisslərinizi təsvir edin, bu motiv sizdə hansı əhval-ruhiyyəni yaratdı?
• Necə düşünürsünüz, müxtəlif əsərlərdə motivin səsləndirilməsi ilə onun yüksək, çağırışlı
səslənməsi saxlanılacaqdırmı?
• Buradaca sizə bu intonasiyanın güzgüvari (çevrilmiş) variantını təklif edirik, dinləyin və
müəyyən edin, onun əhval-ruhiyyəsini intonasiyanın enən istiqamətlə hərəkətimi dəyişdirdi?

&=7=b===c!=r=!
w &=7=r!=c===b!
w

h h
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Fəallıq
Məqsəd: musiqinin dinlənilmə prosesində tanış olan intonasiyanın tanınması və dialoqda işti-

Resurs: dinləniləcək material: Pyotr Çaykovski (1840-1893) – “İlin fəsilləri” fortepiano silsiləsindən pyes – “Sentyabr”, Frans Yozef Haydn (1732-1809) – 103 №-li simfoniya, Sergey Raxmaninov (1873-1943) – Paqanini mövzusunda rapsodiya (fraqmentlər).
Müzakirə üçün suallar:
•
“Valtornun qızıl keçidindən” dəyişməz şəkildə hansı fraqmentdə istifadə edilmişdir?
•
Bu intonasiyanın yalnız güzgüvari variantı hansı fraqmentdə eşidilir?
•
Bu intonasiya keçidinin güzgüvari (çevrilmiş) variantı necədir, yüksələn, yoxsa enən
keçiddir?
•
Bu intonasiyanın başlanğıc variantı, eləcə də onun güzgüvari variantı da hansı fraqmentdə eşidilir?
•
“Valtornun qızıl keçidindən” istifadə edildiyi musiqi fraqmentlərinin xarakteri necədir?
a) Tutqun
b) Şən
c) Sarkastik
ç) Gümrah
•

Fraqmentlərə bu intonasiya formulu hansı məzmun verir?

Fəallıq
Məqsəd: intonasiya formulunun mahnı ilə öyrənilməsi/zümzümə edilməsi, öz hisslərinin, münasibətinin təsvir edilməsi, dialoq.
Resurs: fortepiano, kompüter, dinləniləcək lent: Qriqoryan xoralı.
Məlumat:
Qriqoryan (eyni Qriqol sayağı) xoralı – bu orta əsrlərin akkompanementsiz kilsə musiqisidir. O, papa I Qriqolun adı ilə əlaqədardır. Xoral katolik messanın tərkibinə daxil idi.
Müəllim sinfə musiqi fraqmentini öyrədir və hisslərini təsvir etməyi xahiş edir.
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Fəallıq;
Məqsəd: dinləmə zamanı tanış olan intonasiyanın tanınması; dialoq, müzakirə.
Resurs: dinləniləcək material: Hektor Berlioz (1803-1869) – “Fantastik simfoniya” (finalın
fraqmenti); Ferens List (1811-1886) – “Ölüm rəqsləri”;
Şagirdlər imkan daxilində iki müxtəlif bəstəkarın əsərlərində Qriqoryan xoralının, Dies
Irae-nin intonasiyalarını tapacaqlar.
Müzakirə üçün suallar:
•

Qriqoryan xoralı hansı fraqmentdə eşidilir?

•

Qriqoryan xoralından dəyişməz şəkildə hansı fraqmentdə istifadə edilib?

•

Bu intonasiyanın yalnız güzgüvari variantı hansı fraqmentdə eşidilir?

•

Bu intonasiya keçidinin güzgüvari variantı necədir: yüksələn, yoxsa enən keçiddir?

Fəallıq
Məqsəd: iki musiqi fraqmentinin dinlənilməsi və onlarda intonasiya formulunun tanınması.
Resurs: dinləniləcək material: H. Berlioz – “Fantastik simfoniya”, F. List – “Ölüm rəqsləri”.
– Qriqol sayağı xoralın intonasiya formulunun səsləndiyi F. Listin və H. Berliozun əsərlərinin
ümumi cəhəti nədən ibarətdir?
– İntonasiya həmin əsərlərə hansı məzmun verir?
Həmin leksik vahidləri bu şəkildə müvafiq qrafada yazacaqlar

Dies Irae-nin melodiyası ifadə edir
Kədər, iztirab, faciəvilik.

“Valtornun qızıl keçidinin” intonasiyası ifadə
edir
Sevinc, ilham.

Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) – müəyyənedici qiymətləndirmə

Not fakturasını, melodik xətti səciyyələndirir
Tanış olan intonasiyanı tanıyır və dialoqa qoşulur
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4 xal
6 xal

DƏRS 33-34
Mövzu: biraz musiqi əlifbasından
Anlayışlar: intervallar – böyük sekunda və kiçik sekunda
Fəallıq
Məqsəd: solfecioetmə – intervalların oxunması-tanınması.
Resurs: fortepiano.

Şərh:
Dərsdə iki konkret intervalı dinləmək-tanımaq məqsədini qoymuşuq. Ümumiyyətlə, musiqi
əsərlərində melodik xəttin hərəkətinin istiqaməti əksər hallarda əsərin xasiyyətini müəyyən edir.
Musiqi ədəbiyyatında bir çox elə bir əsərlərə rast gəlirik ki, hansılarda melodiyanın yüksələn/enən
pilləli hərəkəti ilə konkret əhval-ruhiyyəyə nail oluruq. Şagirdlərin diqqətini məhz həmin hallara
yönəltmək və onlara kiçik sekunda (Dies Irae-nin intonasiya formulunun başlanğıc intervalı) və
böyük sekunda (“Valtornun qızıl keçidinin” intonasiya formulunun əsas səciyyələndiricilərindən
biri) intervallarını dinlətmək istəyirik.

Pri-ma se– kun-da

•
•
•
•

ter-si-ya

kvar-ta

kvin-ta

seks-ta

sep-ti-ma

ok-ta-va

Müəllim həmin çalışmanı başdan sonuna kimi bir neçə dəfə oxudacaqdır;
O, motivi aşağıdakı sözlərə böləcəkdir: “prima-sekunda” və bir-birini əvəz etməklə gah
kiçik sekudanı, gah da böyük sekundanı təkrarladacaqdır;
Hər dəfə oxuduqdan sonra kiçik sekundanın/böyük sekundanın necə səsləndiyini müəyyən
etməyə çalışacaqdır; bu səslənmələr arasındakı fərq nədən ibarətdir (kiçik intervalın səsləri
bir-birinə çox yaxındır, böyük intervalın səsləri isə nisbətən uzaqdır);
Eyni intervalları öncə melodik şəkildə, sonra harmonik şəkildə çalacaq və yenə də şa
girdlərdən böyük və kiçik sekundanı tapmağı xahiş edəcəkdir.

Fəallıq
Məqsəd: dialoq, müzakirə etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
Resurs: dərslik, fortepiano.
Müzakirə üçün suallar:
•
“Valtornun qızıl keçidinin” və Dies Irae-nin not fraqmentlərinə bir daha diqqət yetirin,
səslər hansı istiqamətlə hərəkət edirlər?
•
Müəyyən edin, burada qeyd edilmiş notlar hansı interval ilə uzaqlaşdırılıb?
•
Müəyyən edin, böyük sekunda hansı motivin başlanğıc intervalıdır? Kiçik sekunda?
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(

(
(

(

Gəlin, bu iki intervalın necə qurulduğunu və səsləndiyini xatırlayaq:

Pri-ma se– kun-da

b

Pri-ma se– kun-da

Fəallıq
Məqsəd: kompüter proqramında intervalların qurulması.
Resurs: LMMS kompüter proqramı.
Şagirdlər Piano-Roll-da intervalları şəkildə göstərildiyi kimi qurmalıdırlar (istənilən tembrin səslənməsi ilə yeni trek açmalıdırlar).

Müzakirə üçün suallar:
• Səslər birlikdə, yoxsa bir-birindən sonra səslənir?
• Səslər necə hərəkət edir, yüksələn, yoxsa enən gediş ilə?
• Hansı gedişdə səslər bir-birinə daha yaxın yerləşir, I-II-də, yoxsa III-IV-də?
• Hansı gedişi kiçik intervalda gediş adlandırardınız?
• Hansı gedişi böyük intervalda gediş adlandırardınız?
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Cümlələri tamamlayın: (müvafiq yerə salın: böyük sekunda; kiçik sekunda)
a) İki səs arasındakı interval (məsafə), hansında heç bir səs yerləşdirilməyib, kiçik sekunda
adlanır.
b) İki səs arasındakı interval (məsafə), hansında yalnız bir səs yerləşdirilib, böyük sekunda
adlanır.

Fəallıq
Məqsəd: kompüter proqramında kiçik sekundada enən gedişin qurulması.
Resurs: LMMS kompüter proqramı.

Fleyta (flute) və sümsünün (trumpet) səsi ilə iki yeni treki açın. Fleyta trekinin Piano-Roll-unda (la notundan) kiçik sekundada enən gedişin intonasiyasını
qurun, sümsü trekinin Piano-Roll-unda isə böyük sekundada yüksələn gedişin
intonasiyasını qurun. Dinləyin, sizdə nələr alındı.

Fəallıq
Məqsəd: səslərin hərəkətinin istiqamətini nəzərə almaqla melodiyanın qrafik təsvirində not
fraqmentlərinin tanınması. Dialoq, müzakirə.
Resurs: dərslik.
Piano-Roll-da təsvir edilmiş misallara diqqət yetirin və sualları cavablandırın:
• Burada bir dövrün bəstəkarlarımı təqdim edilib?
• Hansı misalda melodiyanı oxumaq sizin üçün çətin oldu? Hansı səbəbdən?
• Bu mürəkkəb misalın müəllifi hansı dövrə aiddir?
• Bu misal ilə “Dies Irae” arasında hər hansı bir ümumi cəhəti görürsünüzmü?
Müqayisə edərkən nəyə diqqət yetirməlisiniz?
I. Antonio Vivaldi (1678-1741), Simli orkestr üçün simfoniya
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II. İohannes Brams (1833-1897), İntermesso la-minor

III. Robert Şuman (1810-1856), İlk kədər

Fəallıq
Məqsəd: not mətninə əsasən səslərin qrafik təsvirlərinin tanınması.
Resurs: dərslik.
– Piano-Roll-da təsvir edilmiş səslərin qrafikləri bu not misallarından hansına uyğun gəlir? Onları bir-biri ilə əlaqələndirə bilərsinizmi
a)
Cavab: A. Vivaldinin musiqi fraqmentinə uyğundur.
b)
Cavab: R. Şumanın musiqi fraqmentinə uyğundur.
• Bu misalları oxuyarkən hansı ümumi səciyyələndirici müəyyən edildi? Not misalları və Piano-Roll-da? – Enən sekunda gedişi ilə başlayır.
• Cümlələri tamamlayın:
a) Not misallarını müqayisə edərkən biz səslərin hərəkətinə, kiçik sekunda ilə gedişinə diqqət
yetiririk.
b) Müxtəlif dövrlərin bəstəkarları kədərli/qəmli əhval-ruhiyyəsini ifadə edərkən bəzən enən
istiqamətlə hərəkət edən melodik xəttdən istifadə edirlər.
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DƏRS 35-37
Mövzu: intonasiyada insan gizlənir
Fəallıq
Məqsəd: musiqi əlifbasının məsələləri – təmiz kvarta intervalı və həmin interval üzərində yaranmış intonasiya – müxtəlif ölkə və dövrlərin bəstəkarlarının bədii obrazlarının ifadəetmə üsullarından
biri.
Resurs: dərslik, dinləniləcək fraqmentlər: E. Qriq – “Per Qünt” dramı üçün musiqi, “Solveyqin
mahnısı” və “Anitranın rəqsi”, L. V. Bethoven – “Patetik” 8 №-li sonata, “Didavoi Nana” gürcü xalq
mahnısı, Z. Paliaşvili – İ. Keçakmadzenin Gürcüstan dövlət himni.
Müəllim musiqi əlifbasından sinfə intervalın, təmiz kvartanın səslənməsini xatırladacaq, intervalın harmonik və melodik quruluşunun səslənməsi barədə müzakirə aparacaqlar:
– Bu intervalın səslənməsi sizdə hansı hissləri yaradır – qürurlu, lirik, kədərli, cəlbedici?
– Hansı səslənmə, kvartanın səslərinin yüksələn, yoxsa enən istiqamətlə hərəkət etməsi sizdə
çağırış, yüksək əhval-ruhiyyəni yaradır? Əsaslandırın, nədən?
Şərh:
Şagirdlərə ayrıca fraqmentləri dinlədir və söhbəti elə yönəldir ki, melodik xəttin eyni intervalında hərəkət etməklə fərqli emosiyanın, aşağıdakı kimi əhval-ruhiyyənin yaradılması mümkündür: patetik sonatanın həyəcanı, Solveyqin kədəri, Anitranın zərifliyi, gürcü xalq mahnısının
aydın lirikası, Gürcüstan dövlət himninin qürurlu, yüksək əhval-ruhiyyəsi.

Fəallıq
Məqsəd: xalq və peşəkar musiqi nümunələrinin dinlənilməsi-təhlil edilməsi, dialoq, müzakirə.
Resurs: “Aba, ula!” (xalq mahnısı), “Birinci qaranquş” kinofilmindən fraqment (rejissor N.
Mçedlidze).
Anlayışlar: xalq/peşəkar musiqi.
Müəllim iki fraqmenti dinlədir, hansılardan biri xalq mahnısıdır, digər fraqmentdə isə bu xalq
mahnısının C. Kaxidze tərəfindən işlənilmiş variant səslənir.
Müzakirə üçün suallar:
•
Necə düşünürsünüz, hər iki fraqment öz əhval-ruhiyyəsi ilə bənzərdir, yoxsa fərqlidirmi?
Cavabı əsaslandırın.
•
Maraqlıdır, mahnıların məzmunu ilə əlaqədar olaraq hər bir fraqmentə hansı müddəanı
uyğunlaşdıra bilərik?
a) Musiqi bizə xəbər edir ki, məğlubiyyətə baxmayaraq, səbrlə, cəsarətlə, optimizmlə dolu olanlar həvəslə sevimli fəaliyyətini məşhurlaşdırmağa davam etdirəcəklər.
b) Mahnını ziyafət başa çatanda – dağılmaq niyyətində olduğu zaman oxuyurlar. “Aba, ula!” –
Aba, gedək!
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Fəallıq
Məqsəd: xalq və peşəkar musiqi nümunələrinin dinlənilməsi-təhlil edilməsi, dialoq, müzakirə.
Resurs: “Qutnuri” – xalq mahnısı, N. Sulxanişvili – “Qutnuri”.
– “Qutnuri” gürcü xalq mahnısını və həmin mahnının intonasiyaları, İlya Çavçavadzenin “Qutnis deda” şeiri əsasında yaradılmış Niko Sulxanişvilinin “Qutnuri” xor əsərini dinləyin. Onlardan hər
birini səciyyələndirməyə və bununla yanaşı, xalq variantının hansı dəyişikliyə məruz qaldığını qeyd
etməyə çalışın.
Məlumat
Qutnuri – gürcü xalq poeziyasının nümunələrindən biri; birsəsli solo mahnı. Kotan ilə şumlama zamanı ifa edilirdi. Qədim aqronomiyanın adət-ənənə və bayramları ilə əlaqədardır. Qutnuri
kollektiv əmək əsasında yaranıb və bütün şumlama-səpmə prosesini əks etdirir, Qutnis deda-nın,
çodarın və, ümumiyyətlə, çalışqan kəndlini səciyyələndirir, onların fikirləri və əhval-ruhiyyələrini
ifadə edir. Qutnuri dördsəsli, birləşmiş (burdon) basın müşayiəti ilədir.
Şagirdlər “Qutnuri” gürcü xalq mahnısının mətni ilə tanış olacaq və sualları cavablandıracaqlar:
•
Mətn hansı məlumatı verir, mahnı neçə nəfər ifaçı üçün nəzərdə tutulub?
•
Necə məzmun müəyyən edildi, mahnının personajı hansı sosial təbəqəyə aiddir?
•
Melodiyaya diqqət yetirin, düzgün cavabı seçin:
a) Melodiya zəngin və rəngarəng, sanki ornamentlidir;
b) Melodiya sadədir, ifaçılardan xüsusi vokal imkanlarını tələb etmir.
•
Mahnının ritmi və metri aydın şəkildə hiss olunur, yoxsa sərbəstdir?
Qutnuri

Qutnis deda

(xalq mahnısı)

(İ. Çavçavadze)

gadi-gamodi, guTano,
RirRitav, bani uTxaro.
saxnis-sakveTo gausvi,
rom kaWaWs Ziri uTxaro.
Seni Wirime, guTano,
mag Seni mrude yelisa,
Sena xar puris momyvani,
damZvelebeli qerisa
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erTs bed qveSa varT, labav, me da Sen,
wilad gvargunes Savi miwa Cven.
erTgulad vWimoT Wapani Cveni,
usixarulod davlioT dReni,
belti beltzeda gadmovawvinoT
da Sromis ofli miwas vawvimoT.
nu damiRondi!.. Seni uReli
Cems uRelzeda ar aris Zneli;
mec Senebr miwas davyureb TvaliT,
radganac zeca wamarTves ZaliT;

Fəallıq
Məqsəd: şagirdlər iki musiqi nümunəsini ümumiləşdirməli və bir-biri ilə müqayisə etməlidirlər.
Resurs: dərslik, iş dəftəri.
– Xalq və peşəkar variantları ümumiləşdirin və bir-biri ilə müqayisə edin – onlar arasında
ümumi və fərqləndirici nədir? Mətn (məzmun), ifaçılıq üsulları, mahnının xarakteri, melodiyası,
ritmi barədə söhbət edin.
“Qutnuri” xalq əsəri

Ümumi

N. Sulxanişvilinin “Qutnuri” əsəri

• Mahnının mətnində
kəndli Qutnis deda-ya
müraciət edir;
• Mahnı dördsəslidir –
solist və baslar (burdon, birləşmiş) ifa
edirlər;
• Solistin vokal partiyası
aydındır; melodiya
ornamentlidir, ifaçıdan
vokal ustalığını tələb
edir;
• Mahnıda əmək prosesi
də və kəndlinin yoxsul
həyatı da aydın hiss
olunur.

Xalq variantının mətni ilə başlayır:
“Get-gəl, kotan...”, bundan sonra İ.
Çavçavadzenin şeiri gəlir;

•

Qutnis deda-ya personaj
müraciət edir;
Kədərli əhval-ruhiyyə
yaranır

•

Mahnının ifası qarışıq xorun və solistin
öhdəsinə qoyulur;

•

Xor sadə müşayiət funksiyasını yerinə
yetirmir, o, mahnının xarakterinin açılmasında iştirak edir;

•

Melodiya eyni “ornamentli” deyildir;
•

Mahnının ritmi sərbəstdir, çünki
burada əmək prosesi, kəndlinin daxili
dünyası, onun sosial yoxsulluğu kimi,
eyni dərəcədə ifadə edilmir...

Fəallıq
Məqsəd: ritmik çalışmaların ifa edilməsi; ritmoformul barədə hər hansı bir melodiyanın
yaradılması-oxunması.
Resurs: dərslik.
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Məlumat
Habanera Kuba adasında yaranmış, sonra isə İspaniyada yayılmışdır. Habanera yavaş
tempə, ikipaylı ölçüyə, səciyyəvi ritmik fiqura malikdir. Rəqs hərəkətləri mahnının müşayiəti ilə
ifa edilir.
Habaneradan geniş şəkildə peşəkar musiqidə istifadə edilir. Habaneranın seçildiyi əsas detal
isə ikipaylı akkompanementin b. a. ritmoformuludur. Lakin, buradaca qeyd etməliyik ki, bir çox
latın-amerikan rəqsi və mahnısı da bu cür ritmə malikdir, lakin habanera emosional olaraq açıq,
zərif və eleqant melodik xətt ilə də seçilir.
Müəllim şagirdlərdən (istəyinə uyğun olaraq) aşağıdakıları etməyi xahiş edir:
•
Bu ritmik cizgiləri əl çalmaqla/tıqqıldamaqla/ayaqları döyməklə ifa edin;
•
Ritmik cizgiyə zümzümə etməklə hər hansı bir motivi/intonasiyanı uyğunlaşdırmağa
çalışın.

1)							2)

3)

Şərh:
Qeyd edilən tapşırığın məqsədi şagirdlərin təklif edilmiş ritmoformulu öyrənmələridir, çünki
onlar növbəti fəallıqda dinlənilmiş musiqini o qədər də sadə olmayan ritm ilə müşayiət etməli olacaqlar (imkan daxilində).

Fəallıq
Məqsəd: musiqinin dinləmə prosesində öyrənilmiş ritmik formul ilə müşayiət edilməsi.
Resurs: dinləniləcək material: J. Bize – “Karmen” operası, “Habanera”, K. Debüssi – “Qrenadada axşam” fortepiano süitası, M. Ravel – səs və fortepiano üçün pyes.
– Habaneranın necə səsləndiyini dinləyin. Öyrəndiyiniz ritmik cizgi ilə musiqini müşayiət etməyə çalışın.
Məlumat:
Müxtəlif bəstəkarlar öz yaradıcılığında öz cəlbedici melodiyası ilə habaneranın ritmoformulundan istifadə etmişlər, məsələn: Jorj Bize (1838-1875) “Karmen” operasında, Klod Debüssi
(1862-1918) “Qrenadada axşam” fortepiano süitasında, Moris Ravel (1875-1937) səs və fortepiano üçün pyesdə.
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Müəllim bu fraqmentləri dinlədir və sualları verir:
•
Habanera üçün tipik punktirli ritm hansı fraqmentdə aydın şəkildə görünür?
•
Punktirli ritm hər bir fraqmentə necə xarakter verir:
a) Gərgin xarakter; b) Rəqs xarakteri.
Şagirdlər melodiyaları təsvir edir, müəllim onlardan söhbət zamanı aşağıdakı konstruksiyaları
rəhbər tutmağı (natamam cümlələri həmin terminlərlə doldurmağı: enən; punktirli ritm; çevik
melodik; melodik; habanera üçün tipik punktirli ritm) xahiş edir.
a) Karmenin habanerasının melodiyasını enən istiqamətin xromatik gedişi səciyyələndirir,
orkestr müşayiətində isə punktirli ritm aparıcıdır;
b) M. Ravelin pyesində musiqini geniş yüksələn və ya enən gedişlərlə çevik melodik xətt sə
ciyyələndirir, akkompanementin punktirli ritmi isə ona rəqs çalarını verir;
c) K. Debüssinin pyesi açıq melodik xətt ilə seçilir, onun müşayiətində isə habanera üçün tipik
punktirli ritm eşidilir.

DƏRS 40-42

Məlumat
Covanni Battista Perqolezi (1710-1736) – italiyalı bəstəkar, skripkaçı və orqanist. Perqolezi Neapol məktəbinin nümayəndəsi və opera-buffanın ən ilk və əsas bəstəkarlarından biridir.
“Qulluqçu-Xanım” – operanın baş qəhrəmanı Serpina zəngin bəyin, Ubertonun qulluqçusudur. Serpina məharəti və gözəlliyi sayəsində bəyin ürəyini fəth edəcək və beləliklə xanım olacaqdır.

Məlumat
İlk baxışdan, İtaliya mənşəli amerikalı bəstəkar – Cankarlo Menottinin (1911-2007) “Telefon” komik operasının librettosu quru və statikdir. Bu qız və oğlanın münasibəti barədə banal bir
hekayədir, oğlan cəsarətini toplayaraq səmimi hissini sevgilisinə etiraf etməyə və ona evlilik təklif
etməyə çalışır. Fədakarcasına sevən adaxlını isə həmin axşam tam xəyal qırıqlığı gözləyir. Gözəl
Lüsi telefondan ayrıla bilmir, zənglərin sonu görünmür və o, da uzun söhbətlərə xəyanət edə bilmir. Bütün axşam elə keçir ki, Ben Lüsiyə əsas deyəcəklərini aça bilmir və məyus halda Lüsinin
mənzilini tərk edir. Daha sonra ona küçə telefonundan zəng edərək deyir ki, ona evlilik təklif etmək
istəyirdi. Şən Lüsi daha da şənlənir və final səhnəcikdə onların birgə dueti xoşbəxtlik və sevinc
apogeyinə çevrilir...
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Şərh:
C. B. Perqolezi və C. Menottinin opera əsərlərindən fraqmentlərin dinlənilməsi: şagirdlərə
opera formalarını bir-birindən fərqləndirməyi (ariya-ansambl və reçitativ), eləcə də dinlənilmiş
fraqmentdə həmin formaların hansı ardıcıllıqla olduğunu müəyyən etməyi təklif edirik:
a) Ariya/ansambl və reçitativ – “Telefon” operasından Ben ilə Lüsinin dueti və reçitativi;
yası;

b) Reçitativ və ariya/ansambl – “Qulluqçu-Xanım” operasından Ubertonun reçitativi və aric) Reçitativ – “Qulluqçu-Xanım” operasından Ubertonun reçitativi;
ç) Ariya və ya ansambl – “Telefon” operasından Lüsinin ariyası.

DƏRS 53-57
Mövzu: akademik musiqi pop musiqiyə necə təsir göstərir?

Məlumat
Pop musiqi klassik musiqi sənətinin nailiyyətlərindən bir çox nailiyyəti mənimsəmişdir. Vaxtilə əyləncəvi hesab edilən bəzi məşhur kompozisiyalar bu gün klassikaya çevrilmişdir. Düşünürük
ki, şagirdlər üçün maraqlıdır ki, akademik musiqi məşhur, yüngül, əyləncəvi musiqiyə necə təsir
göstərir? Bunun üçün yeniyetmələrə onlara tanış olan musiqiçi-ifaçıların kompozisiyalarını təklif
edirik ki, hansılarda klassik musiqi mövzuları səslənəcəkdir. Klassik əsərin tanınması çətin olma
yacaq repertuarı seçməyə çalışdıq.
Dərslikdə (səhifə 108) pop ulduzların və klassik bəstəkarların fotoları yerləşdirilib. Müəllim şagirdlərdən onlar üçün tanış olan insanları tanımağı xahiş edir. Bu mərhələdə gözləmirik ki, şagirdlər
bütün musiqiçiləri tanıyacaqlar. Bunu növbəti fəallıqda tanınacaq fraqmentləri dinləyərkən onsuz da
dəqiqləşdirəcəklər. Beləliklə:
Müəllim V. A. Mosartın “LACRIMOZA” “Rekviemindən” 1 №-li fraqmenti dinlədir, sonra
isə şagirdlərdən onun təklif etdiyi pop musiqinin üç nümunəsindən Mosartın musiqisinin harada
səsləndiyini tapmağı xahiş edir – düzgün cavab aşağıdakıdır: Evanesens. Bu şəkildə qalan fraqmentləri dinləyəcəklər. Düzgün cavablar:
№2 Frans Şubert, “Ave Maria” – Beyonse;
№3 Frederik Şopen, prelüd – Cim Peyc;
№4 Lüdviq Van Bethoven, “Eliza üçün” – NAC.
Öyrəniləcək “Joyful, Joyful” mahnısı – “Hərəkət et, bacı!” kinofilmindən (əlavəyə bax).
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Musiqidə yekunlaşdırıcı tapşırıq №3
Tarix: ______________________________________________
VII sinif şagirdi: _____________________________________
Şagirdin qiymətləndirmə indikatorları:
Rubrika
Musiqi fraqmentlərini dinləyərkən musiqi-ifadəedici elementlər barədə müzakirə aparır;
Musiqinin səciyyələndiricilərini tanıyır və
terminlərdən adekvat şəkildə istifadə edir.

Qiymət

İnkişafetdirici qiymət

I tapşırıq – maksimal xal 3 (12 dəqiqə)
Melodiyaları dinləyin və səciyyələndirin. Aşağıdakı konstruksiyaları rəhbər tutun (natamam
cümlələri həmin terminlərlə doldurun: enən; punktirli ritm; çevik melodik; punktirli ritm; melodik; habanera üçün tipik punktirli ritm):
a) Karmenin habanerasının (J. Bizenin “Karmen” operasından) melodiyasını ........................ istiqamətin xromatik gedişi səciyyələndirir, orkestr müşayiətində isə ....................... ..............................
.. aparıcıdır (1 xal);
b) M. Ravelin pyesində musiqini geniş yüksələn və ya enən gedişlərlə ...........................................
........ xətt səciyyələndirir, akkompanementin .................................... isə rəqs çalarını verir (1 xal);
c) K. Debüssinin pyesi açıq ...................................... xətt ilə seçilir, onun müşayiətində isə .............
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................... eşidilir (1 xal).
II tapşırıq – maksimal xal – 3 (8-10 dəqiqə)
“Keto və Kote” filmindən, “Xanuma” dramatik tamaşasından və “Keto və Kote”
müziklindən üç fraqmenti izləyin və dinləyin. Sizin dinlədiyiniz fraqmentlərə hansı müddəa
uyğun gəlir:
a) Musiqi pop musiqi mədəniyyətinin elementlərini nəzərdə tutur, müvafiq olaraq, müğənnilərin
mahnı səsi də həmin musiqi elementlərinə əsaslanır (1 xal);
b) Musiqidə “Qədim Tiflisin” musiqi mədəniyyəti üçün səciyyəvi olan intonasiyalar aydın eşidilir (1 xal);
c) Həmin musiqi nömrəsi personajların komik portretinin yaradılmasına xidmət edir (1 xal).
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III tapşırıq – maksimal xal – 2 (10 dəqiqə)
L. V. Bethovenin 9-cu simfoniyasından fraqmenti dinləyin və not misalını izləyin:
• Melodiyanın xarakteri necədir? .............................................................................0,5 xal
• Melodik xətt hansı intervallarla hərəkət edir? .......................................................0,5 xal
• Major, yoxsa minor tonallığındadır? .....................................................................0,5 xal
Tonallıq melodiyanın xarakterini, əhval-ruhiyyəsini nə dərəcədə müəyyən edir? ..................
......................................................................................................................................0,5 xal.

IV tapşırıq – maksimal xal – 2 (10 dəqiqə)
İndi isə Sister Act filmindən (rejissor Emil Ardolino, bəstəkar Mark Şayman) fraqmenti
dinləyin
•
Öz hisslərinizi təsvir edin .................................................................................................
..................................................................................................................................... 0,5 xal
•
Klassik nümunənin motivi instrumental müşayiətdəmi səslənir?
		
a) Bəli
b) Xeyr 		
0,5 xal
•
Klassik nümunənin melodiyası kiçik dəyişikliklərlə bütövlüklə vokal partiyayamı keçirilib?
		
a) Bəli
b) Xeyr 				
0,5 xal
•
Klassik nümunənin akkompanementindənmi istifadə edilib?
		
a) Bəli
b) Xeyr 				
0,5 xal
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FƏSİL III – MUSİQİDƏ MƏN VƏ MƏNDƏ MUSİQİ
Mövzu: musiqidə sevgi və nifrət

Əsas suallar

Qiymətləndirmə indikatorları

• Bəstəkarlar sevgi və ya nifrəti musiqi vasitəsilə necə ifadə
edirlər?
• Sevgi və ya nifrəti ifadə etmək üçün müvafiq ritmi, harmoniyanı, formanı necə seçməliyik?
• Musiqi əsərinin harmoniyasını, ritmi və formasını müşahidə
etməklə o barədə müzakirə ki, bəstəkar sevgi və ya nifrəti necə
ifadə edə bilir (mus. baz. 4);
• Müvafiq ritmdən, harmoniya və formadan istifadə etməklə sevgi və nifrət barədə öz təsəvvürlərinin ifadə edilməsi (mus. baz.
1, 2, 3);
• Musiqi üsulları ilə ifadə edilmiş sevgi və nifrət arasında mü
naqişənin təklif edilmiş musiqi fraqmentinə istinad etməklə
təhlil edilməsi (mus. baz. 5).
• Musiqi vasitəsilə sevgi və nifrəti ifadə etmək mümkündür;

Möhkəm təsəvvürlər

• Sevgi və nifrəti musiqidə istifadə edilmiş ritmik və harmonik
üsullara görə tanımaq mümkündür;
• Sevgi və nifrətin qarşıdurma mövzusu iri formalı bir çox musiqi əsərinin əsası olmuşdur.

DƏRS 58
Mövzu: ay sonatası
Şərh:
Baxmayaraq ki, ümumiyyətlə, bizim təklif etdiyimiz şagirdin dərsliyində diqqəti bəstəkarların bioqrafik məlumatlarına yönəltmirik, bu o demək deyildir ki, maraqlanma olduğu təqdirdə,
bioqrafiyadan ştrixlərdən yan keçməliyik, həm də o halda ki, əgər sənətkarların həyatı barədə
məlumatı yeniyetmələrə maraqlı şəkildə təklif etsək.
L. V. Bethovenin ziddiyyətlər və taleyi ilə mübarizə ilə dolu olan həyatı dünyanın böyük
sənətkarlarının bioqrafiyalarından maraqlı epizodlardan biridir.
Tale L. V. Bethovenlə amansız davrandı. Böyük musiqiçinin eşitmə qabiliyyəti yavaş-yavaş
azalırdı, tamamilə kar olduğu zaman isə heç 30 yaşı da yox idi. Müalicə nəticəsiz idi. Lakin ağır
xəstəlik Bethovenin kişi, qəhrəman ruhunu sındıra bilmədi: “Taleyin boğazından tutub onu məğlub
edəcəyəm!” – yazır o, məktublarından birində. Doğrudan da, bu dahi sənətkarın bütün həyatı və
yaradıcılığı tale ilə mübarizə və bununla yanaşı, həyata qarşı sevgini, onun gözəlliyindən həzz
almanı, xeyirxahlığı, qardaşlığı, azadlığa can atmanı ifadə edəndir.
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Məlumat:
L. V. Bethovenin “Ay sonatası” dahi fortepiano əsərinin başlığını bəstəkarın müasiri, alman
şairi Relştab seçmişdir. O, sonatanın birinci hissəsini (sonata üç hissəlidir) “Ay işığına bürünmüş
göl” ilə müqayisə edirdi, lakin sonatanın adı barədə illər ərzində böyük mübahisə yaranmışdır.
Məsələn, tanınmış rus pianoçusu və bəstəkarı A. Rubinşteyn “Ay” adı ilə razılaşmırdı və hesab
edirdi ki, lirik, xəyalpərəst əhval-ruhiyyə major tonallığı vasitəsilə ifadə edilir. Bu əsərdə isə minor
– dramatizm, kədər güclənir; fransız bəstəkarı və dirijoru Hektor Berlioz isə bu musiqini günəşin
doğuşu ilə müqayisə edirdi...
Bundan irəli gələrək, müəllim dialoqu apara və bu cür sualları verə bilər:
• Sizin üçün hansı ad daha qəbulediləndir?
• Nədən?
• Bəlkə bizə öz versiyanızı da təklif edəsiniz?

DƏRS 59-60
Mövzu: sevgi yenilməzdir!
Fəallıq
Məqsəd: musiqini dinləmək-təhlil etmək, müzakirə etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
Resurs: videoproyektor, kompüter, dinləniləcək material: C. Verdi – “Aida” operası, Aida və
Radamesin final səhnəsi.
Müəllim C. Verdinin “Aida” operasından fraqmenti göstərir və dinlədir.
– Gördüyünüz kimi, operanın personajları italyan dilində oxuyurlar, Aida və Radamesin nə
barədə söhbət etdiklərini ehtimal edin.
– Dinləmə prosesində aşağıdakı epizodları ayırın:
a) Radames ölümü gözləyərkən yalnız Aida barədə xəyal qurur;
b) Qəflətən Radames qəribə səs-küy eşidir: bu nədir – kabus, kölgə? Xeyr, bu kabus deyildir.
Radamesin qarşısında Aida durur;
c) Aida ona sevdiyi ilə birlikdə ölmək üçün sərdabəyə necə gizli şəkildə daxil olduğunu söyləyir;
ç) Radames Aidanı onu tərk etməyə inandırır... Amma bu dəfə onları heç nə ayıra bilməz. Bu iki
qəhrəmanın hədsiz sevgisi zorakılıq və pisliyə ölüm ilə qalib gəlir.
– C. Verdinin “Aida” operasının xarakteri necədir – faciəvi, yoxsa komikdir?
– Bu əsərin məzmununu bilməsəydiniz, onun faciəvi finalını sizə yalnız musiqimi anlatdı? Musiqinin faciəviliyi hansı ifadəedici vasitələrlə ifadə edilir?
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Fəallıq
Məqsəd: dialoq, müzakirə.
Resurs: dinləniləcək material: C. Verdi – “Aida” operası, Radamesin “Əziz Aida” ariyası, J.
Bize – “Karmen” operası, Xozenin “Mənim Karmenim” ariyası, Ş. Quno – “Orfey və Evridika” ope
rası, Orfeyin “Evridikanı itirdim” ariyası, Z. Paliaşvili – “Abesalom və Eteri” operası, Abesalomun
“Əziz Eteri” ariyası.
Şərh
Sinif birlikdə opera forması – ariyanın izahatını yada salır: ariya personajın hissləri, duyğularının ifadə edildiyi opera formasıdır.
– Sevgi mövzusunda yaradılmış opera əsərlərinin ariyalarında hərəkət edən qəhrəmanlar tez-tez
sevgilisinin adını deyir, bununla da öz böyük sevgisi, kədəri və ya həyəcanını ifadə edirlər...
Müəllim şagirdlərə operalardan fraqmentləri dinlədir və dinləmə prosesində aşağıdakı adların
harada səsləndiyini tapmağı xahiş edir: Karmen, Aida, Evridika.
a) Jorj Bize, “Karmen” operası, Xozenin “Mənim Karmenim” ariyası;
b) Cüzeppe Verdi, “Aida” operası, Radamesin “Əziz Aida” ariyası;
c) Şarl Quno, “Orfey və Evridika” operası, Orfeyin “Evridikanı itirdim” ariyası.
Şərh
Dinləməzdən öncə bu motivləri zümzümə etdirəcək, bundan sonra isə şagirdlər dinləmə
prosesində lazımi epizodu tapmaqda artıq çətinlik çəkməyəcəklər.

1)

&=¨0:=U=V=W!=b!
Mə-nim Kar-menim!

3)

2)

&=6R²=S=T=U!=V¶=Y¹!
Ə-ziz A-i-da!

&=0:===R=R=Q!=:U=Q=S=R!
ô
Ev-ri-di-ka!

Ev-ri-di-ka!

Fəallıq
Məqsəd: yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulma, rollu oyun, səhnəciyin musiqili tərtibatı.
Resurs: dərslik, fraqmentin tərtibatını etmək üçün şagirdlər tərəfindən əldə edilmiş musiqi
materialı.
Müəllim şagirdlərə yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulmağı və bizim təklif etdiyimiz məzmuna əsasən
səhnənin oynanılmasını, bu səhnənin musiqili şəkildə tərtibatını etməyi təklif edir.
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... Toy günü, hər kəs sarayda şənləndiyi zaman, Abesalomun vəziri, Murman gələrək
gəlinə tilsimlənmiş hədiyyə verdi. Eteri müalicə olunmaz xəstəliyə tutuldu – onun gözəlliyi gündən günə solub gedirdi. Kralın sarayı dərin kədərə büründü. Abesalomun fikirləri
qarışdı. Onun bacıları və anası da Eterini buraxmağı məsləhət görürdülər, Abesalom bunu
eşitmək belə istəmirdi. Sonunda Eterinin özü də ona müraciət edərək xahiş etdi – sadə
kəndli qızın yeri sarayda deyil və məni burax.

Murmanın növbəsi də gəldi – o, şahzadəyə söz verdi ki, əgər Eteri əbədi olaraq onun olarsa,
onu müalicə edəcəkdir...

Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) – müəyyənedici qiymətləndirmə
Musiqini dinləyir, öz münasibəti barədə müzakirə aparır
Söhbət zamanı musiqi terminlərindən istifadə edir
Yaradıcı fəaliyyətə qoşulur (rollu oyun, səhnəciyin musiqili tərtibatının
edilməsi)

0-3 xal
0-2 xal
0-5 xal

DƏRS 61-62
Dərsin mövzusu: musiqi əlifbasının məsələləri
Şərh:
Musiqi əsərlərində müxtəlif hiss və duyğular ifadə edilir: sevgi, həyəcan, düşmənçilik, nifrət
– bütün bunları bəstəkarlar musiqi üsul və vasitələri ilə təsvir və ifadə edirlər. Biz müxtəlif janrların
konkret musiqi fraqmentlərinin misalında sevgi və ya nifrətin, xeyirxahlıq və ya pisliyin musiqili
şəkildə necə səsləndiyini şagirdlərə göstərməyə çalışacağıq... Onu da nəzərə almalıyıq ki, bəzən
bəstəkarın fikri dinləyicinin hissləri, dərk etməsi ilə üst-üstə düşməyə bilər – axı, bütün bunlar
fərdidir? Həyəcan səbəbindən yaranmış emosiya biri üçün sevginin ifadəsi kimi, digəri üçün isə
aqressiyanın təzahürü kimi hesab edilə bilər...
Bu dərslərdə musiqi əlifbasının məsələlərində dayanacağıq və şagirdlərlə intervallar barədə
söhbət edəcəyik. Musiqi intonasiya və ya melodiyalarında tez-tez bu və ya digər interval musiqinin
xarakterini müəyyən edir, konkret əhval-ruhiyyəni yaradır, lakin eyni interval müxtəlif əsərlərdə
fərqli emosiyanı ifadə edir. Biz şagirdlərə elə bir musiqi fraqmentlərini təklif edirik ki, lirik əhval-ruhiyyəni ifadə etmək üçün bəstəkarlar seksta və tersiya intervallarına müraciət edirlər.
Dərslikdə (səhifə 124) şagirdlər aşağıdakı mövzunu ümumiləşdirirlər:
Dinlənilənlərin misalında lirik əsərlərin melodiya və ritmini hansı səciyyələndiricilərlə
ayırırıq? Cavabda aşağıdakı işarələrdən istifadə edin: seksta; geniş açılmış melodiya; tersiya.
Sevgi hissini və ümumiyyətlə, lirik başlanğıcı ifadə etmək üçün bəstəkarlar əsərlərdə tez-tez
geniş açılmış melodiyadan istifadə edirlər. Bəzən melodiyada bir-birindən tersiya və ya seksta ilə
uzaqlaşmış iki səs əmələ gəlir... Lakin, insanın daxili hisslərini, onun emosional vəziyyətini təsvir
etmək-ifadə etmək yalnız bu cür üsullarla mümkün deyildir.
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DƏRS 63
Mövzu: dinləyək və fərqləndirək
Şərh:
Bu dərslərdə şagirdlərlə septima və sekunda intervalları barədə söhbət edəcəyik. Düşünürük
ki, bu dissonanslı intervalların harmonik şəkildə səslənməsi musiqiyə bir növ aydınlıq, gərginlik
verir, əsərin xarakterini müəyyən edir, konkret əhval-ruhiyyəni yaradır. Şagirdlərə elə bir musiqi
fraqmentlərini təklif edəcəyik ki, hansılarda gərgin, bəzi halda məşum əhval-ruhiyyəni ifadə etmək
üçün bəstəkarlar harmonik sıra ilə septima və sekunda intervallarına müraciət edirlər.
Fəallıq
Məqsəd: əvvəlki biliyin aktivləşdirilməsi – musiqi əsərlərində seksta və tersiya intervallarının
tanınması. Həmin intervalları səsləndirməklə musiqinin xarakteri, əhval-ruhiyyəsi barədə söhbət etmək.
Resurs: dinləniləcək material: F. Şopen – Noktürn, K. Debüssi – “Ay işığı”, Q. Kançeli – “Gic
lər” kinofilmindən musiqi.
Şərh:
Dissonanslı intervallar üzərində işləməzdən öncə, müəllim müqayisə etmək və kontrastı
aydın şəkildə görmək üçün keçilmiş dərslərdə dinlənilmiş əsərləri dinlədir. Şagirdlər hisslər barədə
söhbət edir, seksta və tersiya intervallarını yada salırlar.

Fəallıq
Məqsəd: musiqi əlifbasının məsələləri barədə söhbət, intervalların tanınması.
Resurs: fortepiano, lövhədə çəkilmiş not sistemi.
Müəllim lövhədə not sistemini çəkir və septima və sekunda intervallarını yazır:

w
&=r=!=rãs!

a) İntervalların not yazılarına diqqət yetirin, necə intervallardır, harmonik, yoxsa melodik?
b) Səslər arasında daha böyük məsafə hansı intervaldadır?
Sinfə intervalın səslənməsini dinlədir:
– Həmin intervalları necə adlandıra bilərik, dissonanslı, yoxsa konsonanslı səslənməyə malik
olan?
– İndi isə melodik sekundanı dinləyin.
a) Not yazısında həmin intervallar hansı istiqamətlə təqdim edilib, yüksələn, yoxsa enən?
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b) Hər iki variantı dinləyin və müzakirə edin, hansı intervalın səslənməsi möhkəmlik, rahatlıq
hissini yaradır? Hansı sizdə məşum hissini yaradır?
– Sekundaların ikinci cütlüyünü dinləyin.
Hansı sekunda daha düşüncəli və hansı sekunda kədərli səslənir?

&=r=x!=rèx!

&=r=s!=rãs!

c) Hansı septimalar daha aqressiv olaraq səslənir, yüksələn, yoxsa enən?
•
Yüksələn;
•
Enən;
•
Heç biri.
Fəallıq
Məqsəd: musiqi fraqmentlərində septima və sekunda intervallarının tanınması, həmin səslənməyə əsasən dinlənilmiş fraqmentin konkret səciyyələndiricisinin müəyyən edilməsi.
Resurs: B. Bartok – “Möcüzəvi mandarin” baleti (fraqment), S. Prokofyev – “Romeo və Cül
yetta” baleti (Montekkilər və Kapulettilər).
Müəllim yeni, şagirdlər üçün tanış olmayan fraqmentləri dinlədir və onlardan müvafiq şərhi
uyğunlaşdırmağı xahiş edir:
1) Bela Bartok, “Möcüzəvi mandarin”
a) Septimadan sekundaya sıçrayışlar hücumedici qüvvə effektini yaradırlar;
b) Simlilərin partiyasında dövriyyə edən motiv fonunda septimada yüksələn ostinato dayandırılmaz, hücumedici, aqressiv ehtirası ifadə edir.
2) Sergey Prokofyev, “Montekkilər və Kapulettilər”
a) Sekundalı başlanğıc inad və dikbaş xasiyyətə işarə edir;
b) Sekundalı başlanğıc böyük nifrət atmosferini yaradır.

DƏRS 64-65
Tapşırıq
Dərsliyi (səhifə 129) ümumiləşdirin. Aşağıdakı işarələrlə buraxılmış yerləri doldurun:
Aşağı registrin səsləri; gərgin, nifrətlə dolu; aşağı mahnı səsi.
Orkestrdə səsləndirilmiş aşağı registrin səsləri, vokalistin eləcə də aşağı mahnı səsi, melodiyanın gərgin, nifrətlə dolu intonasiyaları bizim üçün bu personajın bədii obrazını yaradır.
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DƏRS 68-72
Yekunlaşdırıcı tapşırıq №4 (nümunə)
Məqsəd: əldə edilmiş biliyin, bacarıqların ümumiləşdirilməsi-yekunlaşdırılması; əməkdaşlıq,
təqdim etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.

Müəllimə tövsiyə:
Bənzər tapşırığı yerinə yetirmək təcrübəsini şagirdlər artıq birinci semestrdə əldə etdilər,
onlar elektron dərginin birinci hissəsini hazırlamış və təqdim etmiş və müvafiq qiyməti də almışlar
(müəyyənedici və inkişafetdirici).
Düşünürük ki, tədris ilinin sonunda şagirdlər tərəfindən yaradılmış resurs doldurulmalı,
bütövləşdirilməlidir. Bundan əlavə, müəllimə bu və ya digər şagirdin akademik davamiyyətinin nə
dərəcədə yaxşılaşdığını, yeniyetmənin tapşırığın yerinə yetirilməsinə nə dərəcədə yaradıcı şəkildə
yanaşdığını dinamikada görmək imkanı veriləcəkdir.
Şagirdlər bir həftə əvvəl istəyinə uyğun olaraq cütləşərək Power Point proqramında b.a.
elektron dərgi üzərində işləməyi davam etdirməlidirlər.
Dərginin rubrikası:
Akademik musiqi pop musiqiyə necə təsir göstərmişdir
Cütlüklər dərslərdə (və yalnız dərslərdə deyil) dinlənilmiş musiqi fraqmentlərini seçməli və
dərgidə yerləşdirməlidirlər. Materiala əsərin janrı/müəllifi barədə qısa annotasiyanı əlavə etməli,
təqdim etmə prosesində söhbət etməlidirlər:
• Həmin musiqi əsərlərini nədən seçdilər;
• Klassik əsərin müəllifi kimdir (qısa annotasiya);
• Həmin bəstəkarın musiqi intonasiyaları/sitatı hansı pop ulduzun kompozisiyasında
səslənir;
• Məşhur janrlı kompozisiyada bu və ya digər klassik nümunədən necə istifadə edilmişdir
– a) Klassik nümunənin motivi instrumental müşayiətdəmi səslənir? b) Klassik nümunənin melodiyası kiçik dəyişikliklərlə bütövlüklə vokal partiyaya keçirilib? c) Vokal
partiyaya klassik nümunənin melodiyasının bir hissəsi salınıb; ç) Klassik nümunənin
akkompanementindən istifadə edilib.
Təqdim etmə prosesində müəllim qiymətləndirmə rubrikalarını hazırlayıb, müşahidə edir və
qeydlər aparır. İnkişafetdirici şərh də edir.
Qeyd: təbii ki, bir dərs vaxtında bütün şagirdləri qiymətləndirmək mümkün deyildir, buna
görə də ikinci saat da təqdimata ayrılacaqdır, bununla yanaşı, şagirdlər təqdimat reqlamentinə – 3-5
dəqiqəyə dəqiq riayət etməlidirlər.
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Musiqidə yekunlaşdırıcı tapşırıq №4
VII sinif; müəllim: ___________________________; tarix: _____________________
Tapşırığın forması: təqdimat
Qiymətləndirmə rubrikaları:
Musiqinin
Təqdimatlıdır,
ifadəedici eleTəqdim edilmiş
deyiləcəkləri
mentlərini bilir
material
təlima- Xalların
Şagirdin adı,
aydın şəkildə
və terminlərdən
№
ta uyğundur
cəmi
soyadı
ifadə edir
adekvat şəkildə
istifadə edir
0 – 3 xal
0 – 4 xal
0 – 3 xal
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XIV – VİDEOLENTLƏRİN SİYAHISI

1. E. Qriq – “Dağ kralının mağarasında”;
2. A. Vivaldi – “İlin fəsilləri”, “Yaz” skripka konsertləri silsiləsi;
3. K. Debüssi – “Sirenalar”;
4. E. Qriq – “Səhər”;
5. F. List – “Meşənin səs-küyü” fortepiano pyesi;
6. M. Ravel – “Suyun oyunu” fortepiano pyesi;
7. A. Oneqqer – “Pasifik 231”;
8. H. Villa-Lobos – “Kələm daşıyan kiçik qatar”;
9. V. Zaderatski – “Zavod”;
10. İ. Keçakmadze – “Laşari yolunda”;
11. A. Mosolov – “Zavod”;
12. S. Prokofyev – “Polad sıçrayışı” baleti (fraqmentlər);
13. Auerbax – “Balaca sirena” baleti;
14. E. Sati – “Parade” baleti (fraqmentlər);
15. E. Sati – “Mebel musiqisi”;
16. Minkus – “Don Kixot” baleti (fraqment);
17. Q. Kupryaviçüs – “Arqo”;
18. E. Artemyev – “Nana”;
19. L. Nono – “İşıqlandırılmış fabrika” kompozisiyası;
20. Sintezator;
21. K. Ştokhauzen – akademik musiqi;
22. Rodriqes – pop musiqi;
23. Texno musiqi;
24. Elektron pop;
25. B. Eno – “Hava limanının musiqisi” (embiyent);
26. Haus;
27. K. Ştokhauzen – telemusiqi;
28. K. Ştokhauzen – simli kvartet və dörd vertolyot üçün kompozisiya;
29. A. Korelli – skripka sonatası;
30. A. Marçello – hoboy və orkestr üçün konsert;
31. A. Vivaldi – konsert;
32. İ. Brams – 4 №-li simfoniya, birinci hissə;
33. İ. Brams – intermesso;
34. F. Şopen – “Noktürn”;
35. F. Mendelson – skripka konserti, birinci hissə;
36. İ. S. Bax – italyan konserti;
37. F. List – B-dur sonatası;
38. R. Şuman – “Karnaval” (fraqment);
39. G. F. Teleman – sonata;
40. A. Vivaldi – “İlin fəsilləri” skripka konsertlərinin silsiləsi, “Qış”;
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41. H. Berlioz – “Fantastik simfoniya”, final;
42. P. Çaykovski – “İlin fəsilləri” silsiləsi, “Sentyabr”;
43. Qriqoryan xoralı;
44. J. B. Lulli – Dies Irae;
45. Y. Haydn – 103 №-li simfoniya, I hissə;
46. F. List – “Ölüm rəqsləri”;
47. “Aba, ula!” – xalq mahnısı;
48. “Birinci qaranquş” k/filmindən fraqment;
49. K. Debüssi – “Qrenadada axşam”;
50. M. Ravel – səs və fortepiano üçün pyes;
51. E. Qriq – “Per Qünt” dramı üçün musiqi, “Anitranın rəqsi”;
52. E. Qriq – “Per Qünt” dramı üçün musiqi, “Solveyqin mahnısı”;
53. “Qutnuri” – xalq mahnısı;
54. N. Sulxanişvili – “Qutnuri”;
55. J. Bize – “Karmen operası”, “Habanera”;
56. F. Şubert – “Meşə kralı” balladası;
57. C. Perqolezi – “Qulluqçu-Xanım” operası;
58. Cankarlo Menotti – “Telefon” operası, fraqmentlər;
59. “Keto və Kote” müziklindən fraqment;
60. V. Dolidze – “Keto və Kote” k/filmindən fraqment;
61. V. Dolidze – “Keto və Kote” operası;
62. Q. Kançeli – “Xanuma” tamaşasından fraqment;
63. İ. S. Bax – Çakona (klavesin);
64. İ. S. Bax – Çakona (fortepiano);
65. G. F. Teleman – fleyta üçün 2 pyes;
66. B. Kvernadze – “Data Tutaşxia” k/filmindən fraqment, “Payız çiçəkləri barədə” romansı;
67. İşxneli bacıları – “Hər xəstəlik barədə”;
68. N. Kapanadze – “Hər xəstəlik barədə”;
69. Bi Bi Kinq – blüz;
70. Bessi Smit – blüz;
71. Dayana Ross;
72. E. Fitscerald;
73. Happy day – “Sister act” k/filmindən fraqment;
74. Led Zeppelin;
75. V. A. Mosart – “Rekviem”; “Gözü yaşlı”;
76. Evanesens – “Gözü yaşlı”;
77. L. V. Bethoven – “Eliza üçün”;
78. Beyonse – “Ave Maria”;
79. F. Şubert – “Ave Maria”;
80. L. Koen – “Alleluya”;
81. C. Bakli – “Alleluya”;
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82. “Pentatonix” – “Alleluya”;
83. C. Keyc – Şopenin noktürnu (kompozisiya);
84. L. V. Bethoven – 14 №-li “Ay” sonatası;
85. K. Debüssi – “Ay işığı”;
86. Z. Paliaşvili – “Abesalom və Eteri” operası, Abesalomun ariyası;
87. Z. Paliaşvili – “Abesalom və Eteri” operası, Murmanın ariyası;
88. C. Verdi – “Aida” operası, Radamesin ariyası;
89. C. Verdi – “Aida” operası, Aida və Radamesin final səhnəsi;
90. C. Verdi – “Otello” operası, Yaqonun reçitativi və ariyası;
91. J. Bize – “Karmen” operası, Xozenin ariyası;
92. K. V. Qlyuk – “Orfey və Evridika” operası, Orfeyin ariyası;
93. E. Morrikone – “Bir dəfə Amerikada” k/filmindən fraqment;
94. Q. Kançeli – “Giclər” k/filmindən musiqi;
95. B. Bartok – “Möhtəşəm mandarin” baleti;
96. S. Prokofyev – “Romeo və Cülyetta” baleti, Cülyetta-qız;
97. S. Prokofyev – “Romeo və Cülyetta” baleti, Montekkilər və Kapulettilər;
98. D. Şostakoviç – 7 №-li simfoniya, I hissə;
99. L. Bernstayn – “Vestsayd hekayəsi” müzikli;
100. N. Rota – “Romeo və Cülyetta” k/filmindən fraqment;
101. K. Orf – “Karmina Burana” səhnə kantatası.

99

XV – MUSİQİ TERMİNLƏRİNİN LÜĞƏTİ
Aranjiman (təkrar işlənmə) – musiqi kompozisiyasının digər ifaçılar tərkibi üçün uyğunlaşdırılması.
Assai (assai) – olduqca, kifayət qədər, çox.
Attacca (attakka) – birləşdir. Hər hansı bir hissədən sonra göstəriş, bu da fasiləsiz ifa deməkdir.
A tempo (a tempo) – əvvəlki tempdə. İlkin tempin qayıtması.
Bel canto (bel kanto) – gözəl mahnı. 1. İtaliya operası ilə əlaqədar olan mahnı oxumaq tərzi,
hansı üçün texniki təkmilləşmə və səsyaranma gözəlliyi səciyyəvidir.
Beat (ingiliscə) – ritmik pulsasiya, ritmik aksentləşdirmə.
Qamma, səslər sırası – hər hansı bir lad sisteminə mənsub olan və müəyyən edilmiş sıraya
uyğun olaraq yerləşdirilmiş (yüksələn və enən hərəkət təqdirində, qayda olaraq, qamma şəklində)
səslərin toplusu.
Xarici takt – musiqi əsərinin zəif vaxtda başlanması.
Açar – not sisteminin başlanğıcında yazılmış işarə, həmin işarə növbəti not yazısının yüksəklik
baxımından yerləşməsini (məsələn, bas, skripka, alt və s.) müəyyən edir.
Xor – dörd partiyaya (sopranolar, altlar, tenorlar və baslar) bölünmüş müğənnilər ansamblı.
Da capo (da kapo) – “yenidən”; pyesin və ya əsərin bir hissəsinin yenidən təkrarlanmasına
göstəriş; qısaldılmış şəkildə D.C.
Dal segno (dal senyo) – “işarədən təkrarlama”; işarədən fraqmentin yenidən təkrar edilməsinə
göstəriş; qısaldılmış şəkildə D.S.
İşlənmə – musiqi ideyasının mövzuların fraqmentlərinin ayrılması, tonallıqların dəyişdirilməsi,
sekvensiya edilməsi və digər inkişaf etdirmə üsullarından istifadə edilməsi yolu ilə inkişaf etdirilməsi. Eləcə də sonata formasının ikinci, inkişaf edən hissəsi işlənmə adlanır.
Rallentando (rallentando) – tempin qeyd edilməsi: tədricən yavaşlamaqla.
Decrescendo (dekreşendo) – dinamik işarə: səsin gücünün tədricən azalması.
Diapazon – səsin, alətin səslənməsinin həcmi.
dur.
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Diatonika – oktava çərçivəsində yedditonlu səslər sırası, hansının alterasiya edilmiş tonları yox-

Divisi (divizi) – ansamblın iştirakçıları üçün ifa ediləcək partiyanın səslərində bölünmə barədə
göstəriş.
Diyez və dubl-diyez – tonun yarım və ya bütöv ton ilə yüksəlməsinə işarə edən işarələr.
Diminuendo (diminuendo) – səslənmənin tədricən zəifləməsi, eyni dekreşendo.
Diplipito – iki müxtəlif ölçülü və quruluşlu üstünə dəri çəkilmiş qab şəklində gürcü zərb çalğı
aləti.
Diskant – 1) 12-15-ci əsrlərdə çoxsəslilik növü; 2) xorda ən yüksək səs.
Dissonans – qeyri-xoşsəslilik. Dissonans bir çox hallarda konsonansda dayandırılır. Dissonans,
konsonans kimi, tarixən dəyişkən anlayışdır.
Elektron musiqi – musiqi, hansının səslənən materialı sintezatorun köməyi ilə yaradılmışdır.
Enharmonizm – bərabər temperatur şəraitində eyni səsin müxtəlif üsullarla yazılması: məsələn,
la diyez və si bemol.
Variasiya – kompozisiya üsulu, hansı zamanı ilk olaraq ifadə edilmiş material təkrar olunduğu
zaman dəyişikliklərə məruz qalır.
Vivace (vivaçe) – canlı, sürətlə, tempi qeyd edən termin.
Vokaliz – 1) sait səslərində oxumaq (vokal çalışması); 2) səs (sözsüz) və müşayiət üçün əsər.
İmitasiya – polifonik fakturanın müxtəlif səslərində musiqi fikrinin dəqiq və ya qismən dəyişdirilmiş təkrarlanması.
İnterval – iki ton arasında musiqi və riyazi (akustik) məsafə. İnterval melodik ola bilər, həmin
zaman tonlar ardıcıl və harmonik olaraq açılır, tonlar eyni zamanda səslənir.
Cantabile (kantabile) – ifanın oxunan, düzgün üslubu.
Kantilena – lirik, oxunan xarakterli vokal və ya instrumental melodiya.
Cantus firmus (latınca kantus firmus) – polifonik kompozisiyanın dayağı olan aparıcı melodiya.
Cantus planus (latınca kantus planus) – qriqoryan xoralı üçün səciyyəvi olan ritmik olaraq sakit
birsəsli mahnı.
Konsonans – iki və ya artıq tonun xoşsəsli səslənməsi. Konsonansın konsepsiyası müxtəlif
dövrün və üslublu musiqisində dəyişirdi.
Kontralto – registr baxımından ən aşağı qadın səsi.
Kontrapunkt – bir neçə müstəqil səsin eyni zamanda birləşməsi. Geniş mənada, kontrapunkt
polifoniya ilə eyni termindir.
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Kontrafaqot – adi faqotdan bir oktava ilə aşağıda çalan böyük faqot.
Kontrtenor – kişinin çox yüksək səsi (tenordan yüksək).
Crescendo (kreşendo) – dinamikanın qeyd edilməsi: səsin yüksəkliyinin yavaş-yavaş güclənməsi.
Koça – qədim gürcü rəqsi. “Çömbəlməklə rəqsdir” (S. S. Orbeliani).
Krakovyak – Krakov sakinlərinin rəqsi, milli Polşa rəqslərindən biri.
Krimançuli – Qərbi Gürcüstanın (Quriya, Acariya) çoxsəsli xalq mahnılarının melodik
sıçrayışlar, ornamentika ilə zəngin olan yuxarı səsi.
Krini – yüksək, variasiya olunmuş səsin gürcü adı.
Leytmotiv – melodik, ritmik, harmonik motiv, həmin motiv personaj, zaman və hərəkətin yeri
ilə assosiasiya olunur. Leytmotiv texnikasından R. Vaqner öz operalarında istifadə edirdi.
Lekuri – ikipaylı ölçüdə sürətli, temperamentli ləzgi xalq rəqsi, onu solist kişi, eləcə də qadın
və kişi cütlüyü ifa edir.
Lendler – Almaniya və Avstriyada yayılmış cütlüklərin üçpaylı ölçüdə dairəvi xalq rəqsi.
Lento (lento) – tempin qeyd edilməsi: yavaş.
Major və minor – terminlərindən aşağıdakı məqsədlərlə istifadə edilir: 1) müəyyən intervalların
dərəcəsini müəyyən etmək üçün, məsələn, tersiya major, və ya böyük (do-mi) və minor, və ya kiçik
(do-mi-bemol) ola bilər; 2) iki əsas növün üçsəslilərini qeyd edərkən: birinci tersiyası major olan
üçsəslilik – majordur (do-mi-sol), kökü minor tersiyası olan üçsəslilik isə – minordur (do-mi-bemolsol); 3) 1700 il sonra Avropa musiqisində iki ən yayılmış səslər sırasını qeyd etmək üçün – major
(böyük tersiya ilə I və III pillələri arasında) və minor (kiçik tersiya ilə I və III pillələri arasında).
Mazurka – 1. Polşada, Mazoviyada yaşayan mazurların rəqsi. 2. Bu rəqs formasında musiqi
əsəri (Şopenin mazurkaları).
Manual – orqan və klavesinin klaviaturası.
Marcato (markato) – ifadəliliyin qeyd edilməsi: vurğulamaqla, ayırmaqla.
Melodiya – bir səsdə ifadə edilmiş və müəyyən yüksəklik və ritmik konturları olan musiqi fikri.
ilə.

Meno (meno) – “daha az”; meno mosso (meno mosso) – tempin qeyd edilməsi: daha az sürət
Menuet – üçpaylıq ölçüdə fransız rəqsi.
Moderato (moderato) – tempin qeyd edilməsi: mülayim olaraq, andante ilə allegro arasında.
Modulyasiya – major-minor sistemində tonallığın dəyişdirilməsi.
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Molto (molto) – çox; tempin qeyd edilməsi: molto adagio – çox yavaş.
Monodiya – akkompanementsiz solo və ya birsəsli xor mahnısı.
Motiv – qısa melodik-ritmik fiqur, musiqi əsərinin formasının ən kiçik müstəqil vahidi.
Çağırış – xor mahnısının başlanğıcı, hansını çağırışı deyən və ya kiçik müğənnilər qrupu ifa
edir, bundan sonra isə mahnıya bütün xor qoşulur.
Nadi – gürcü əmək mahnısı, hansını cəhrənin yanında ipəyirmə zamanı ifa edirdilər.
Perpetuum mobile (perpetum mobile) (latınca “daimi hərəkət”): əvvəlindən sonuna qədər
sürətli, fasiləsiz, ritmik hərəkət üzərində qurulmuş pyes.
Pianissimo (pianissimo) – çox sakit; qısa şəkildə: pp.
Piano (piano) – sakit; qısa şəkildə: p.
Piu (pyu) – daha çox; piu allegro – tempin qeyd edilməsi: daha sürətli.
Pizzicato (pitsikato) – çimdiklə: simli çalğı alətlərində ifa üsulu.
Portamento (portamento) – melodiyanın oxunaqlı olaraq xüsusi ifa tərzi.
Portato (portato) – legato ilə staccato arasındakı ifa növü.
Ritm – zamanda musiqinin təşkil edilməsi; konkret olaraq – səslərin uzunluqlarının ardıcıllığı.
Rokoko – 18-ci əsrin birinci yarısının bədii istiqaməti, hansı ki, əsasən memarlıqda inkişaf etmişdir. Musiqidə onun üçün ornamental motivlərin bolluğu, melodik xətlərin iklikantlığı səciyyəvi
sdir.
Üçpaylı metr, ölçü – ölçü, hansı üçün hər bir taktda (3/4, 3/2) bir güclü və iki zəif payın olması
tipikdir.
Not sistemi – not yazısında beş üfüqi xəttin toplusu.
Sinkopa – aksentin güclü paydan zəif paya keçirilməsi.
Sintezator – elektron musiqi aləti.
Skertso – sözbəsöz zarafat. Sürətli tempdə olan pyes və ya silsilənin bir hissəsi.
Staccato (stakkato) – qırıq-qırıq. Səsin əldə edilmə tərzi.
Mövzu – musiqi əsərinin əsas musiqi fikri; əksər hallarda bu termindən fuqanın əsas mövzusunu,
eləcə də sonata formalı əsas partiyanı qeyd etmək üçün istifadə edilir.
Tembr – insan səsinin və ya alətin spesifik rəngi.
Temp – musiqinin hərəkət sürəti.
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Tenor – 1) dördsəsli sırada aşağıdan ikinci partiya; 2) kişinin yüksək mahnı səsi.
İfadə – melodiyanın fraqmenti, hansı ki, öz təyinatı ilə nitq cümləsinə bərabərləşir.
Xromatizm – ladın diatonik pillələrinin yarımton ilə dəyişdirilməsi.
Çonqur – gürcü çimdikli çalğı aləti.
Çuniri – gürcü xalq yaylı çalğı aləti, Svanetidə yayılmışdır.
Səs – 1) insanın səs tellərinin çıxardığı səs; 2) instrumental və ya vokal əsərin melodik xətti və
ya konkret əsərin fakturasının bir hissəsi.
Caz – 20-ci əsrin musiqi üslubu, ABŞ-da yaranmışdır; cazın əsası zəncilərin xalq musiqi
yaradıcılığının improvizasiyalı formalarıdır.
Giocoso (cokozo) – rahat, işvəli. İfadəlilik əlaməti.
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XVI – Linux proqramı barədə məlumat:
LMMS, yəni Linux MultiMedia Studio
LMMS proqramı bizə motivləri yaratmaq, səsləri sintez etmək, səs nümunələrindən istifadə
etmək imkanını verir. Proqram MIDI klaviatura dəstəyinə malikdir.
İstifadəçi monitorun ekranında LMMS proqramını buraxdığı zaman o, bu cür təsviri görəcəkdir:

Panelin hissələri (elementləri) nömrələnibdir. Hər bir elementin öz funksiyası vardır:
1. Əsas menyu bizə layihənin fayllarına, əlavələrinə və onlayn-sorğu kitabçasına daxil olmaq
imkanını verir;
2. İnstrumentlər panelinin sol hissəsində iki sıra vardır:
Yuxarı sıranın düymələri layihənin faylları ilə əlaqədardır (yeni layihəni yaradaq, mövcud olanı
açaq, carini yadda saxlayaq və səsli fayla ünvanlayaq);
Aşağı sıranın düymələrinin təyinatı interfeysin əsas hissəsində müxtəlif pəncərələri ekrana çı
xarmaq/bağlamaqdır.
3. İnstrumentlər panelinin sağ hissəsində kompozisiyanın idarə edilməsinin bəzi instrumentləri,
məsələn, temp, taktın ölçüsü, saitlərin böyüklüyü, tonun yüksəkliyi və əsas vizualizasiya paneli
təqdim edilib.
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4. Yan panelinin altı düyməsi vardır. Onlardan istənilənə təsirin göstərilməsi müvafiq əlavənin
qoşulma/söndürülmə vəziyyətinə keçirilməsinə səbəb olur.
Hər bir əlavə müəyyən növ məlumatı təsvir edir: Instrument plugins (instrumentlər), My pro
jects (mənim layihələrim), My samples (mənim nümunələrim), My presets (mənim tənzimlənməm),
My home (mənim evim), My computer (mənim kompüterim) – bütün yuxarıda qeyd edilənlər kompozisiya yaradılarkən istifadəçinin sərəncamındadır.

LMMS monitorda olduğu zaman dörd pəncərə açılır:
•

Song-Editor (mahnı redaktoru) – burada kompozisiyanı yaratmaq mümkündür.

•

Beat+Bassline Editor (addımların redaktoru) – burada dramlar (ritm) yaradılır.

• FX-Mixer (FX mikşeri) – səs mikşeridir, burada hər bir kanalın səslənməsi tənzimlənir. Onun
əlavə pəncərəsi vardır, burada xüsusi effektləri əlavə etmək və onları qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirmək
mümkündür.
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Proqramdan istifadə edilmənin təlimatı
Ekranda LMMS proqramının paneli açıldıqdan sonra sol tərəfdəki düyməyə tıklayaq, bu da
sempl-lərin siyahısını açacaqdır. Seçərək iki dəfə tıklayacağıq, bundan sonra panelin sol bucağında
arzuolunan sempl açılacaqdır.
Arzuolunan sempl-i qoşmaq üçün 1 qoşma düyməsinə basaq. Oradaca 2 söndürmə düyməsi
vardır.

Bu paneldə aşağıdakı düymələr qeyd edilib: qoşma (soldan birinci), söndürmə (soldan dördüncü),
bitlaynı əlavə etmə (beşinci).
Arzuolunmayan SEMPL-in silinməsi üçün oradaca silmə düyməsi də vardır.
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Project menu+import-a tıklamaqla digər sempl-i salmaq və onun müddətini də artırmaq mümkündür.
Sempl-in səslənməsinin müddətini artırmaq üçün sadə hərəkəti yerinə yetirməli olacağıq – əli
buraxmayaraq kursoru çəkməliyik.

108

SEMPL-i necə yaratmalıyıq
My Computer-ə daxil olun və C:\Program Files (x86)\LMMS\data\sample seçin.
Sample-yə daxil olarkən yeni qovluğu yaradın.
Aşağıda yerləşdirilmiş sxemlərə diqqət yetirin və ardıcıl olaraq konkret göstərişləri yerinə yetirin:
.
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XVII – Bəstəkarlar barədə məlumat1
Antonio Luçio Vivaldi (1678-1741)
Prete Rosso (“Qırmızı Keşiş”) ləqəbli – venesiyalı keşiş, Barokko dövrünün bəstəkarı və
skripkaçısı. Onun “İlin fəsilləri” adlı dörd skripka konserti Barokko dövrünün ən məşhur musiqi
əsərlərindən biridir.
İohann Sebastyan Bax (1685-1750)
İohann Sebastyan Bax – Barokko dövrünün alman bəstəkarı, orqanisti. Bax bir çox musiqiçi
üçün ilham mənbəyi olmuşdur. O, dövrün və bütün zamanların böyük bəstəkarlarından biri olmuşdur.
Onun yaradıcılığı əqli dərinlik, texniki mükəmməllik ilə seçilir.
Bax on yaşında yetim qalmışdır. Onun tərbiyəsi ilə Ordruf şəhərində kapelmeyster vəzifəsində
işləyən böyük qardaşı – İohann Kristof məşğul olmuşdur. Bax qardaşının rəhbərliyi ilə orqan və
skripkada ifa texnikasına yiyələnmişdir. Daha sonra Bax öz qardaşına “Qardaşın səyahətə çıxmasına
görə kapriçço” əsərini həsr etmişdir.
Baxın yaradıcılığı bəstəkar vəfat etdikdən sonra unudulmuşdur. Baxın əsərlərinin məşhurlaşdırılmasına XIX əsrin bəstəkarı Feliks Mendelson-Bartoldi böyük töhvəsini vermiş, o, Baxın əsərlərinin
xalq arasında ifa edilməsində fəal olaraq iştirak etmişdir.
Onun vəsatəti ilə, 1842-ci ildə Leypsiq şəhərində, müqəddəs Foma Məbədinin yaxınlığındakı
məktəbin önündə İohann Sebastyan Baxın abidəsi qoyulmuşdur.
Baxın əcdadları, eləcə də onun oğulları şəxsində, Baxların musiqi sülaləsi alman musiqisinin
inkişaf prosesində dərin iz buraxmışdır. 1950-ci ildən Leypsiqdə hər dörd ildə bir dəfə Bax adına
beynəlxalq musiqi müsabiqələri keçirilir.

Georg Filip Teleman
Georg Filip Teleman (1681-1767) alman bəstəkarı, musiqi tənqidçisi və ictimai xadimdir. O,
Almaniya və xaricdə tanınmışdır. O, bəstəkar kimi, musiqi sənətinin bütün müasir janrlarında işlə
yirdi.
Telemanın ailəsi Maqdeburqun savadlı ailələr sayına daxil idi. Demək olar ki, onun bütün əcdadları universitetdə təhsil almışdır. Onun valideynləri Haynrix (1646-85) və Meri (1642-1711) idi.

Volfqanq Amadey Mosart (1756-1791)
Volfqanq Amadey Mosart – avstriyalı bəstəkar, dirijor, Vyana klassik məktəbinin, Zalsburq
sarayının kapelmeysteri və bəstəkar, Leopold Mosart ilə Anna Mariya Pertlin ailəsində anadan
olmuşdur. O, skripka, klavesin və kompozisiya üzrə ilk dərslərini atasından almışdır. O, xüsusi musiqi istedadı ilə seçilirdi. O, beş yaşında artıq bir neçə kiçik musiqi əsərini yazmışdır. Dörd
1

Bizim tərəfimizdən internetdən məlumat təklif edilmişdir.
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yaşlı Mosart artıq fortepianoda çalır, altı yaşında isə ciddi əsərləri çalırdı. Altı yaşında o, skripka
və klavesində də çox yaxşı çalırdı. 1762-ci ildən Mosartın bacısı Nanerl və Mosartın özü artıq konsertləri keçirirdilər. Uşaqların böyük uğuru səbəbindən Leopold Mosart qəti qərara gəldi ki, Mosartı
daha böyük arenaya çıxarmaq lazımdır. O, 1763-cü ildə ailəsi ilə birlikdə böyük səyahətə başlamış
və həmin səyahət üç ildən artıq davam etmişdir. Bu turneyə Avropanın bir çox böyük şəhəri daxil
idi: Münhen, Ausburq, Lüdviqsburq, Haydelberq, Mayns, Frankfurt, Koblents, Köln, Brüssel, Paris,
Versal, London, Amsterdam, Lion, Cenevrə, Bern, Sürix, Ulm və yenə də Münhen, burada uşaqlar
zadəganların sarayları və musiqi akademiyalarında çalırdılar. Mosart dünyada tanınmış vunderkind
olmuşdur. Həmin səyahət zamanı Mosart S-ur adlı ilk simfoniyasını, skripka və klavesin üçün sonataları yaratmışdır. Mosart 600-dək əsər yazmışdır. Onlar arasında operalar, simfoniyalar, konsertlər,
kamera və ruhani xarakterli əsərlər vardır. Mosart ən məşhur bəstəkarlardan biridir. O, bir çox musiqiçiyə təsir göstərmişdir.
Lüdviq Van Bethoven (1770-1827)
Lüdviq Van Bethoven – dahi alman bəstəkarı, pianoçu, dirijor və Vyana Klassik Məktəbinin
nümayəndəsi. Bethoven 17 dekabr 1770-ci il tarixində flamand əslli saray musiqiçisinin ailəsində
anadan olmuşdur. O, çalğı alətlərində çalmağı erkən öyrənmiş və məhz bu səbəbdən atası qərara
gəlmişdir ki, ondan ikinci Mosartı “yaratsın”. O, oğlunu gecə-gündüz klavesində çox mürəkkəb
çalışmaları ifa etməyə məcbur edirdi, lakin gənc Bethovenin ilk ictimai konsertləri atasının şöhrətpərəst ümidlərini doğrultmamış və onun uşağın virtuoz karyerasına qarşı marağı tezlikdə bitmişdir.
Bethoven erkən yaşlarında peşə yaradıcılığına başlayır – on üç yaşında o, saray orkestrinə
klavesinist kimi qəbul olunmuşdur və orada ona daimi maaş verilirdi. Baxmayaraq ki, Bethoven
Bonnda mühazirələrdə iştirak edirdi, o, sistematik təhsili ala bilməmiş – on bir yaşında məktəbi tərk etməyə məcbur olmuşdur. Buna baxmayaraq, o, çox savadlı insan olmuşdur, çünki daima
özü üzərində işləmişdir. O, təbiətşünaslıq və fəlsəfə ilə maraqlanırdı. O, fransız və italyan dillərini
öyrənmişdir, latın dilini də bilirdi. O, yunan yazıçı və filosoflarının əsərlərini, fars poeziyasını, onun
müasiri olan alman şairləri – Şillerin, Klopştokun, Götenin yaradıcılığını yaxşı bilirdi. Şekspirin
əsərlərindən parçaları əzbər bilirdi.
Frederik Şopen
Frederik Fransişek Şopen (1810-1849) – polyak bəstəkarı və pianoçusu, uzun müddət ərzində
Fransada yaşamışdır. Fortepiano üçün çox sayda əsərin müəllifidir.
Şopenin musiqisi üçün lirizm, müxtəlif xarakterlərin zərif şəkildə ifadə edilməsi səciyyəvidir;
onun əsərləri geniş milli-folklor və janr əlaqələri ilə seçilir. O, müxtəlif janrları yeni tərzdə izah etmişdir: romantizmə əsaslanan prelüdu dirçəltmiş, fortepiano balladasını yaratmış, rəqslərə poetizmi
və dramatizmi daxil etmişdir – mazurka, polonez, vals, skerso. Onları müstəqil əsərə çevirmişdir;
harmoniyanı və fortepiano fakturasını zənginləşdirmişdir.
Onun yaradıcılığında aşağıdakılar qeyd edilməlidir: 2 konsert (1829, 1830), 3 sonata (18281844), fantaziya (1841), 4 ballada (1835-1842), 4 skerso (1832-1842), ekspromtlar, noktürnlar, etüdlar və fortepiano üçün digər əsərlər.
1927-ci ildən Varşavada Şopen adına beynəlxalq müsabiqə keçirilir.
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Robert Şuman
Aleksandr Robert Şuman (1810-1856) – alman pianoçusu, bəstəkarı və musiqişünası. 19-cu
əsrin ən məşhur bəstəkarlarından biridir. Robert kiçik yaşlarından virtuoz pianoçu olmaq istəyirdi.
O, Fridrix Vikin yanında təhsil alırdı. Bir neçə il Vikin yanında təhsil aldıqdan sonra Avropanın ən
məşhur pianoçularından biri olmuşdur. O, 29 iyul 1856-cı il tarixində vəfat etmiş və Bonn şəhərində
dəfn edilmişdir.
1840-cı ildə Robert Şumana Leypsiq Universitetinin fəlsəfə doktoru dərəcəsi verilmişdir.
R. Şuman, yalnız bəstəkar və pianoçu kimi deyil, eləcə də musiqi tənqidçisi kimi, musiqi
dünyasına böyük töhvəsini vermişdir. O, öz məktublarını qəzet və dərgilərdə Maestro Raro, Flo
restan və Evzebiy təxəllüsü ilə dərc etdirirdi.

Pyotr Çaykovski (1840-1893)
Pyotr Çaykovskinin yaradıcılığı bütün dünyada məşhurdur. Çaykovski böyük bəstəkar, dirijor,
müəllim, ictimai xadim olmuşdur.
Çaykovski 80-dək musiqi əsərini yaratmışdır, onlar arasında on opera vardır: ən məşhuru
“Yevgeni Onegin”, “Qaratoxmaq qadın” və üç balet: “Qu gölü”, “Yatmış gözəl”, “Şelkunçik”-dir,
onlar dünya musiqisinə əhəmiyyətli töhvə vermişdir. Çaykovski fortepiano və orkestr, skripka və
orkestr üçün mükəmməl konsertlər, violonçel və orkestr üçün “Rokoko mövzusunda variasiyaları”,
fortepiano üçün çoxsaylı əsər, yeddi simfoniya (o cümlədən, “Manfred” proqram simfoniyasını),
dörd orkestr süitasını, proqram uvertüralarını yaratmışdır.

Cüzeppe Verdi
Cüzeppe Verdi – XIX əsrin italyan bəstəkarı. O, 1813-cü ildə anadan olmuşdur.
7 yaşından orqanda çalmağı öyrənirdi, 12 yaşında kilsənin orqanisti idi. Kompozisiyada ilk sı
naqları 1828-ci ilə təsadüf edir (uvertüralar, nəfəsli alətlər orkestri üçün marşlar, fortepiano pyesləri).
1831-ci ildə Verdi Milan Konservatoriyasında imtahanları verir. Oraya onu peşə baxımından uyğun
olmayan şəxs kimi qəbul etmədilər. Verdi “La Skala” Teatrının dirijoru V. Laviniyadan dərs almış və
o, Verdinin istedadını qiymətləndirə və ona düzgün istiqamət verə bilmişdir.
İlk operaları (“Oberto”, “Qraf Bonifaço” (1839), “Nabukko” (1842), “Ernani” (1844), “Makbet”
(1847), Verdiyə geniş tanınma gətirmişdir. 50-ci illərdə yaradılmış “Riqoletto” (1851), “Trubadur”
(1853), “Traviata” (1853) operaları ona dünya adını qazandırmışdır. Həmin operalarda romantik
tendensiyalar aydın realizmə, dərin psixologizmə yer verir. Bəstəkarın diqqətinin mərkəzində sadə
insanların taleyi (Violetta, Riqoletto, Azuçena), sosial bərabərsizliyidir.
1871-ci ildə Verdinin ən yaxşı operalarından biri “Aida” operası qoyulmuş, həmin opera Süveyş
kanalının açılışına həsr olunmuşdur. Operada şərq ekzotikası, teatr dəbdəbəsi və möhtəşəmliyi dərin
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psixologizm və dramatizm ilə birləşib. “Otello” operası (1887) realistik incəsənət şedevri və psixoloji musiqi dramının möhtəşəm bir nümunəsidir. Verdinin son operası – “Falstaf” (1893) yenilənmiş
musiqi dramatik əsasda hazırcavab, komik italyan opera-buff janrının əsəridir, Verdi bütün zaman və
xalqların böyük opera bəstəkarlarından biridir. Verdi musiqi tarixinə opera sənətinin islahatçısı kimi
daxil olmuşdur. İdeya-bədii zənginlik, humanistik ruh, İtaliyanın milli-demokratik mədəniyyəti ilə
əlaqəsi Verdinin operalarının bütün dünyada məşhurlaşmasını şərtləndirmişdir. Verdi italyan yazıçı
A. Manzoninin xatirəsini qeyd etmək üçün Rekviemi (1874) yaratmışdır. Verdinin əsərləri aşağıdakılardır: 26 opera, rekviem, kantatalar, simli kvartet, vokal ansamblları, romanslar, mahnılar və sair.

Ferens List
Ferens (Frans) List (1811-1886) – XIX əsrin macar bəstəkarı, pianoçusu, dirijoru, pedaqoqu
və ictimai xadimi.
O, artıq 9 yaşındaikən ilk konsertlərini vermişdir. O, 1825-ci ildə Parisdə ilk operasını – “Don
Sanço”-nu qoymuşdur. 1830-cu ilin iyul ayında “İnqilab simfoniyası”-nı yazmışdır. 1838-ci ildə
Avropanın 47 ölkəsində təntənəli qastrollardan sonra Listi fortepiano sənətində çevriliş etmiş dahi
pianoçu olaraq tanıdılar. O, 1848-ci ildən Veymarda yaşayırdı. 11 il ərzində 43 operanı (o cümlədən, Mosartın, Bethovenin, Vaqnerin operalarını) qoymuşdur. Veymarda onun ən yaxşı əsərləri
yaradılmışdır: “Faust-simfoniya” (1857), “İlahi komediya” (1856), “Dağda nə eşidilir” (1857), “Tasso” (1856), “Orfey” (1854), “Prometey” (1855) və sair. List Macarıstanın bəstəkar və ifaçılıq məktəblərinin təsis edilməsi və inkişaf etdirilməsinə böyük töhvəsini vermişdir.

Klod Debüssi
Klod Aşil Debüssi (1862-1918) – XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəlinin ən nüfuzlu fransız
bəstəkarlarından biridir.
Debüssi bir çox janra aid olan əsərləri yaratmışdır. Onun yaradıcılığında proqram-instrumental
musiqi xüsusi yer tutur. Onun əhəmiyyətli əsərləri aşağıdakılardır: “Pelleas və Melisanda” operası,
baletlər: “Oyunlar” (Jeux) (1912), “Kamma” (Khamma) (1912), “Oyuncaqlar qutusu” (La boîte à
joujoux) (1913), “Müqəddəs Sebastyanın işgəncəsi” misteriyası; səs və orkestr üçün pyes “Sevgili
qız” (Q. Rossettinin sözləri əsasında, 1888), simfonik orkestr üçün “Bir favnın axşamçağı yuxusuna prelüd”; “Noktürnlar” triptixi; “Dəniz” simfonik eskizi (1903-1905), “İberiya” süitası (1908),
fortepiano üçün bir çox əsər və sair.
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Sergey Prokofyev (1891-1953)
Sergey Prokofyev rus musiqisinin böyük nümayəndələrindən biridir. O, böyük novatordur, eyni
zamanda rus klassik musiqi ənənələri ilə sıx əlaqədardır. O, demək olar ki, bütün janrlarda musiqi
yazırdı: o, 8 opera, 7 balet, 7 simfoniya, 9 instrumental konsert, o cümlədən, 5 fortepiano konserti,
müxtəlif alətlər üçün 15-dən artıq sonata (fortepiano üçün 9), bir çox fortepiano pyesini, romansları,
“Aleksandr Nevski” kantatasını, tamaşa və kinofilmlər üçün musiqini yaratmışdır.
Prokofyevin yaradıcılığında eləcə də əhəmiyyətli yer uşaqlar üçün musiqiyə verilir.

Moris Ravel
Moris Jozef Ravel (1875-1937) – fransız bəstəkarı, Oksford Universitetinin fəxri doktoru
(1929). Paris Konservatoriyasını bitirmişdir. Hələ tələbə illərində əhəmiyyətli əsərləri (fortepiano
üçün “İnfantanın ölümü haqqında pavana”) yaratmışdır. M. Ravel öz yaradıcılığında impressionizmin
prinsiplərini inkişaf etdirirdi. Bu baxımdan aşağıdakı fortepiano əsərləri qeyd edilməlidir: “Suyun
oyunu” (1901), “Əkslər” (1905), “Gecə Qasparı” (1908), eləcə də “Dafnis və Xloya” baleti (libretto
M. Fokinindir (1911), Parisdə qoyulmuşdur (1912)). Ravelin musiqisində İspan melodikası və ritmi
əks etdirilmişdir (orkestr üçün “İspan rapsodiyası” (1907); “İspan saatı” komedik operası (1907,
1911-ci ildə Parisdə qoyulmuşdur); orkestr üçün “Bolero” (1928) və sair. Raveli eləcə də qədim və
müasir rəqslər, caz ritmləri cəlb edirdi (fortepiano üçün “Nəcib və sentimental valslar” (1911); “Uşaq
və cadugarlıq” operası (1925, Monte-Karlo); “Vals” xoreoqrafik poeması (1920) və sair).
Birinci dünya müharibəsi (1914-1918) zamanı könüllü olaraq cəbhəyə getmişdir. Müharibədə
həlak olanların xatirəsinə “Kuperenin türbəsi” fortepiano süitasını (1917) həsr etmişdir. O, eləcə də
pianoçu və dirijor olmuşdur.

Zakaria Paliaşvili
Zakaria Paliaşvili (1871-1933) – gürcü bəstəkarı, dirijoru, pedaqoqu, ictimai xadimi, Gürcüstan
SSR-nın xalq artisti (1925), gürcü milli bəstəkarlıq məktəbinin təsisçisi, klassiki. Z. Paliaşvilinin
yaradıcılığı gürcü milli mədəniyyətinin böyük nailiyyətlərindən biridir. O, milli bəstəkarlıq məktəbinin əsasını qoymuşdur. Gürcü xalqı Paliaşvilinin ən yaxşı əsərləri ilə dünya musiqi mədəniyyətinin xəzinəsinə öz töhvəsini vermişdir. Onun yaradıcılığı yüksək ideyalılıq və xəlqilik nümunəsidir.
Paliaşvili öz əsərlərində gürcü xalqının ruhi gücünü və musiqi dühasını əks etdirmiş ilk gürcü
bəstəkarı idi. Paliaşvili öz yaradıcılığını gürcü xalq musiqi mədəniyyətinin bədii ümumiləşdirilməsi
və dünya klassik musiqisinin ən yaxşı ənənələri ilə onun sintez edilməsi üzərində qurmuşdur.
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Heytor Villa-Lobos
Heytor Villa-Lobos – (1887-1959) braziliyalı bəstəkar, dirijor, folklorçu, pedaqoq.
30-cu illərdə Braziliyada musiqi təhsilinin vahid sisteminin təşkil edilməsi üçün böyük iş
aparmış, musiqi məktəblərini və xor kollektivlərini, Xor Mahnısının Milli Konservatoriyasını (1942)
təsis etmişdir. O, Braziliyanın Musiqi Akademiyasının təsisçilərindən biri (1945) və prezidenti idi.
O, dirijor kimi, Braziliya musiqisini təbliğ edirdi.
Villa-Lobosun yaradıcılığı dərin millidir və eyni zamanda müasir Avropa musiqisinin bəzi üslubi tendensiyaları ilə orqanik olaraq bağlıdır. Villa-Lobosun əhəmiyyətli əsərləri aşağıdakılardır: 14
“Şoro” – orkestr və instrumental ansambl üçün (1927-28), “Braziliya baxianaları” (9 süita, 1930-44),
operalar, baletlər, simfoniyalar, 17 kvartet, müxtəlif çalğı alətləri üçün konsertlər, 3 fortepiano süitası
– “Uşaq dünyası” (1918, 1921, 1926) və sair. Villa-Lobosun yaradıcılığı Latın-Amerika musiqisinin
zirvələrindən biridir. 1986-cı ildə Rio De-Janeyroda Villa-Lobosun Muzeyi təsis edilmişdir.
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Məlumat:
Caz musiqisinin ustadları
İlk caz qramvallarının buraxılması 1917-ci ildən başlamışdır. Ondan əvvəl fəaliyyət göstərən
musiqiçilər barədə tarixdə yalnız hekayələr qalmışdır. Məsələn, XX əsrin 30-cu illərinədək cazda
əsasən trubanın bir növündən – kornetdən istifadə edirdilər. O, truba ilə müqayisədə qısadır və səsin
möhtəşəmliyi ilə də ondan geridə qalır. Məlumdur ki, yeni orleanlı bərbər – Baddi Bolden mükəmməl
kornetçi idi. Deyirlər ki, o, çalğı alətindən inanılmaz dərəcədə güclü səslər çıxarırdı.
Lui Armstronq – böyük caz ustadı idi. Lui kornetdə çalmağı Yeni Orleanın orta məktəbində
öyrənmişdir. Təhsil almaqla parallel olaraq daş kömür arabalarını daşıyan kimi işləyirdi. Lui Armstronq caz musiqisinin tarixində silinməz bir iz qoymuşdur. O, elə bir xüsusi üslubu yaratmışdır ki,
bu gün də onun haqqında müzakirə aparır, onu təhlil edir, onunla valeh olub təqlid edirlər.
Ella Fitscerald – vokal cazının möhtəşəm nümayəndələrindən biridir. O, həm də bir çox caz
mahnısının müəllifidir. O, xüsusi musiqi təhsilini almamışdır. Tez-tez böyük caz ustadı, Lui Armstronqla birlikdə çıxış edirdi. O, caz sənətində dərin iz qoymuşdur.
Gürcüstanda caz
Gürcüstanda caz musiqisinin inkişafını axtarışlar müşayiət edirdi. 40-cı illərdən başlayaraq estrada kollektivləri – estrada ansamblları, orkestrlər yaradılırdı. Onların repertuarında milli musiqinin
elementləri bol-bol təqdim edilmişdi, lakin onların həqiqi caz musiqisi ilə ümumi cəhəti hələ də yox
idi.
50-ci illərin əvvəlində “Rero” dövlət orkestri yaradılmış, hansının ilk rəhbəri Konstantin Pev
zner olmuşddur. Vokal kvarteti (Q. Bztsvaneli, Q. Xarabadze, T. Tsintsadze, Q. Bakuradze) orkestrin
gözəlliyi idi, həmin kvartet gürcü caz vokalının əsasını qoymuşdur.
... Bu yeni növ musiqiyə maraq tədricən artırdı. Arenaya getdikcə daha çox musiqiçi-ifaçı çı
xırdı: pianoçular, gitaraçılar, kontrabasçılar; vokal-instrumental ansamblları yaradılırdı. Onlar arasında “Dielo” (rəhbər A. Ebralidze) qeyd edilməlidir. Daha sonra caz-klublar açıldı, həmin klublarda bu
gün də fəal olaraq caz musiqi axşamları keçirilir.
Hal-hazırda Tbilisi və Batumidə sistematik olaraq Avropanın nüfuzlu festivallarından biri hesab
edilən beynəlxalq caz-festivalı keçirilir.
Gürcüstanda həyata keçirilmiş caz musiqi festivallarında El Cero, Rey Çarlz, Con Maklafen,
Con Benson, “Manhetten Transfer” və s. kimi tanınmış ulduzlar iştirak etmişlər.
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XVIII – NOT ƏLAVƏSİ
SƏHƏR

118

119

120

121

122

İA VƏ VARDO TAMARO
XOR

123

BADAM ÇİÇƏKLƏNDİ
Mətn: P. Qruzinski
Rus dilinə tərcümə edən İr. Arakişvili
Solo
Soprano və ya tenor

124

125

126

127

128

129

130

131

132

Fani dünya
R. Lağidze – “Fani dünya” kinofilmindən mahnı
Çalın, oxuyun.

133

danarTi

R. Lağidze

musika

danarTi

r. laRiZe

musika

“QARDA ÇİÇƏK” KİNOFİLMİNDƏN VALS

valsi kinofilmidan „yvavili Tovlze~

320

134

321

musika

322

danarTi

135

136

musika

danarTi

323

musika

danarTi

NECƏ SƏHƏR AÇILIR

ra dila Tendeba

g. gordeziani
Q. Qordeziani

s. cincaZe

simRera Sav kataze
teqsti: p. gruzinski

310
137

QARA PİŞİK BARƏDƏ MAHNI
simRera Sav kataze

s. cincaZe

S. Tsintsadze

teqsti: p. gruzinski

310

138

danarTi

musika

Mətn: P. Qruzinski

g. cabaZe

danarTi

Q. Tsabadze

musika

ana-bana
ANA-BANA

256

139

musika

danarTi

258
140

musika

danarTi

141

259

musika

danarTi

260
142

musika

danarTi

l. iaSvili

komSi, komSi, komara
teqsti: n. CaCava

261
143

