
 

Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və 

kreditlərin sayı 
İtalyan dili 2, Italyan, 3 kredit 

Departament Dillər və ədəbiyyatlar 

Proqram 

(bakalavr, magistr) 

Bakalavr  

Tədris semestri Yaz, 2019 

Fənni tədris edən 

müəllim (lər) 

Fidan Ələsgərova 

E-mail: fidannk@gmail.com  

Telefon: +99451 327 71 12 

Mühazirə 

otağı/Cədvəl 

Çərşənbə  -            11.50-15.10 (2 dərs) 

Məsləhət saatları İmtahanqabağı 1 saat 

Prerekvizitlər  

Tədris dili İtalyan 

Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Seçmə  

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

1. Qui Italia (libro di lingua e grammatica e quaderno di esercitazioni), 

Alberto Mazzetti, Marina Falcinelli, Bianca Servadio 

2. L’italiano con giochi e attività di Federica Colombo (livello 

elementare) 

3. La Lingua Italiana per stranieri, Caterin Caterinov 

      CD audio  

 

Kursun vebsaytı  

Tədris metodları Mühazirə   

Qrup müzakirəsi  

Praktiki tapşırıqlar   

Praktiki məsələnin 

təhlili 

 

Digər   

Qiymətləndirmə Komponentləri İzahatı 
 

 

Faiz (%) 

Aralıq imtahanı Yarı -Semestr müddətində keçirilən 

mövzular üzrə hazırlanmış qapalı və 

açıq sualların cavablandırılması 
nəzərdə tutulur. 

30 

Fəallıq Dərsdə tələbənin keçirilən mövzuya 

uyğun olaraq nümayiş etdirdiyi fəallıq 
nəzərdə tutulur.  

5 

 

Davamiyyət 

 

 

Tələbənin dərslərdə iştirak etməsi 

nəzərdə tutulur.  

 

 

5 

 

mailto:fidannk@gmail.com


 

Quiz Tələbələrin mütəmadi olaraq 

keçirilən mövzular üzrə biliklərini 

müşahidə etmək üçün tədris 

semestri ərzində keçirilmiş 

qrammatik mövzular  üzrə 2 quiz 

hazırlanır. İlk  quiz aralıq 
imtahanına qədər, digər  quiz isə 

aralıq və final imtahanı arası 
keçirilir. Quizlər keçirilən 

mövzular üzrə hazırlanmış test və 

açıq suallardan ibarət olur. Suallar 

çətinlik dərəcəsinə görə asan, orta 

və çətin olur.  

20 

Final  imtahanı Semestr müddətində keçirilmiş 
bütün mövzuları əhatə edən test və 

açıq suallardan ibarətdir. Suallar 

çətinlik dərəcəsinə görə asan, orta 

və çətin olur.  

40 

Yekun Aralıq imtahanı, fəallıq, 
davamiyyət, quiz və final imtahanı 
qiymətləndirilmələrinin əsasında 
müəyyən edilir. 

 

 

 

100 

Kursun təsviri Fənnin tədrisi prosesində tələbənin leksik bazanın formalaşdırılmasına və 

artırılmasına geniş yer verilir. Tədris zamanı tələbənin sahib olduğu leksik 

bazaya uyğun olaraq, praktiki tapşırıqlar vasitəsilə italyan dilinin  əsas 

qrammatik elementlərinin öyrədilməsi nəzərdə tutulur. Dilin tədrisi zamanı 
tələbə oxuduğu sadə mətn ətrafında fikir yürütmək kimi bilik, bacarıq və 

vərdişlərə yiyələnir. Tələbə şifahi və yazılı nitqdə gündəlik istifadə olunan söz 

və söz birləşmələrini öyrənir, onlardan şifahi və yazılı nitqdə istifadə etmək 

bacarığına yiyələnir. İstifadə olunan dərsliklərdə leksik tapşırıq və materiallara 

geniş yer verilməsi ilə bərabər fonetik tapşırıqlara da yer verilir və bu növ 

tapşırıqlar dilin tədrisi zamanı tələbənin fonetik elementləri yaxşı 
mənimsəməsinə, eşitmə bacarıqlarını artırmağa xüsusi kömək edir. Qramatik 

qaydalar qısa şəkildə izah edilir. Qramatik qaydalara aid tapşırıqlar isə adətən 

keçirilən dərslik və dərs vəsaitlərində leksik və fonetik tapşırıqlarla sıx 
vəhdətdə olur. Dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin bu cür formada olması 
tələbələrin qramatik bilikləri daha asan üsulla mənimsəməsində xüsusi rol 

oynayır və tədrisi daha maraqlı edir. 
Kursun məqsədləri  Fənnin tədrisinin əsas məqsədi tələbədə şifahi və yazılı nitqin inkişafına nail 

olmaq, oxuduğu sadə mətnləri başa düşmək və tələbənin müsahibi ilə ünsiyyət 

yaratmaq bacarıqlarını artırmaqdır. 
 

Tədrisin Tələbə italyan dilində orta səviyyədə həmsöhbəti ilə şifahi və yazılı şəkildə 



(öyrənmənin) 
nəticələri 

dialoq qurmaq, özü haqqında məlumat vermək, qarşı tərəf ilə fikir mübadiləsi 

aparmaq, öz fikrini qarşı tərəfə sadə şəkildə çatdırmaq bacarığına yiyələnir.   

 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və 
davranış) 

Müəllimin qarşısındakı vəzifələr aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

 Tələbəni lazım olan bütün nəzəri və praktik materiallarla təmin etmək. 

 Dərsin maraqlı və səmərəli keçməsi üçün əlindən gələni etmək. 

 Dərs zamanı tələbəyə mümkün qədər çox informasiya ötürmək və 

yaranan suallara ətraflı cavab vermək. 

 Tələbədə fənnə maraq oyatmaq üçün daha maraqlı, müasir və səmərəli 

tədris üsullarına üstünlük vermək. 

 

Tələbənin qarşısında duran əsas vəzifələr: 

 Yüksək davamiyyət. Dərsə gecikməmək və nizam- intizama riayət 

etmək. Dərs zamanı mobil telefonlar və digər texniki vəsaitlərdən 

istifadə etməmək. 

 Verilən nəzəri və praktik materialları mənimsəmək və dərsə hazırlıqlı 
gəlmək. 

 Mövzu ətrafında öz araşdırmasını aparmaq. 
 Dərs zamanı fəal olmaq. 

 Müəllim və tələbə yoldaşlarına hörmət etmək. 

 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix 
(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1.  13.02.2019 Ripetere il presente Indicativo, l’ora, alcune 

preposizioni semplici e articolate, i  numeri, i 

verbi riflessivi, i possessivi; 

L’uso del gerundio: presente progressivo 

stare+gerundio e stare per+ infinito; 

 

Fare esercizi del Quaderno degli Esercizi. Ascolto 

 

Qui Italia. Corso 

elementare di 

lingua italiana per 

stranieri 

2.  20.02.2019 Il passato prossimo, participio passato (forme 

regolari) e i verbi ausiliari: avere ed essere. L’uso 

degli avverbi al passato. 

La Lingua Italiana 

per stranieri, 

Caterin Caterinov 

3.  27.02.2019 Uso delle altre forme di participio passato . Alcuni 

verbi di moto (partire, andare, venire, tornare, 

arrivare, entrare, uscire, salire,scendere,cadere) ed 

verbi di stato in luogo (stare, rimanere, restare). 

Esercizi del Quaderno degli Esercizi. Ascolto. 

 

4.  06.03.2019 Scrivere composizione utilizzando i verbi al 

passato prossimo. Imparare il modo di raccontare  

un evento successo al passato. 

 

  



5.  13.03.2019 I verbi modali al passato prossimo. I pronomi 

diretti e indiretti. Esercizi del Quaderno degli 

Esercizi.Ascolto 

 

  

6.  20.03.2019 

 

FESTA. BAYRAM  

7.  27.03.2019 

 

L’uso dei pronomi diretti e indiretti con i verbi 

composti. Esercizi del Quaderno degli 

Esercizi.Ascolto 

 

8.  03.04.2019 

 

 

Imperfetto e passato prossimo. Usi e differenze. 

Esercizi del Quaderno degli Esercizi.Ascolto 

 

 

9.  10.04.2019 Ripetere il passato prossimo, imperfetto, i 

pronomi diretti, indiretti con i verbi composti. 

Scrivere composizione utilizzando i verbi al 

passato o al imperfetto. Esercizi del Quaderno 

degli Esercizi. 

 

 

10.  17.04.2019 MIDTERM  

11.  24.04.2019 Verbi irregolari al futuro semplice. Esercizi del 

Quaderno degli Esercizi. 
 

12.  01.05.2019 Condizionale semplice. Esercizi del Quaderno 

degli Esercizi.Ascolto. 

 

13.  08.05.2019 

 

Futuro semplice. Verbi regolari al futuro 

semplice.  L’uso degli avverbi al futuro semplice. 

Esercizi del Quaderno degli Esercizi.Ascolto. 

 

  

14.  15.05.2019 Imperativo informale. Dare ordini, dare consigli, 

dare indicazioni. Imperativo informale con i 

pronomi. Esercizi del Quaderno degli 

Esercizi.Ascolto. 

 

 

15.  22.05.2019 Ripetizione. Ricapitolazione.  

16.  29.05.2019 Finale  

 

 


