
                                                 Xəzər Universiteti 

Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu 
və kreditlərin sayı 

Persian-2. Pers 202. 3 kredit 

Departament Dillər və ədəbiyyatlar 

Proqram 
(bakalavr, magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri 2018-2019- yaz 

Fənni tədris edən 
müəllim (lər) 

Rüstəm Lazımov 

E-mail: Rustam.lazimov@gmail.com 

Telefon: 050-055 4431312 

Mühazirə 
otağı/Cədvəl 

Ç.a 13:40-15:10, Ş 08:30-10:00 və 10:10-11:40 

Məsləhət saatları B.e. 12:00 

Prerekvizitlər yoxdur 

Tədris dili Azərbaycan və Fars dilləri 

Fənnin növü  

(məcburi, seçmə) 

Məcburi fənn 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

Fars dili  T. Rüstəmova 2005 və 2013 çapları. Farsiy-e asan, 
Alaeddin Pazargadi,5 cilddə 

Kursun vebsaytı - 

Tədris metodları Mühazirə  Qrammatikanın izahı 

Qrup müzakirəsi Yeni dərs haqqında müzakirələr 

Praktiki tapşırıqlar Mətn tərcüməsi, dialoq, şeir danışmaq 

Praktiki məsələnin 
təhlili 

X 



Digər  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı Yarı -Semestr müddətində 
keçirilən mövzular üzrə 
hazırlanmış qapalı və açıq 
sualların cavablandırılması 
nəzərdə tutulur. 

30% 

Praktiki məsələ   

Davamiyyət 30.05.19 

Davamiyyət balı tələbələrin 
dərslərdə ardıcıl iştirakı və dərsdə 
özünü qaydalara uyğun aparması 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Buraxılmış hər icazəsiz və üzürsüz 
dərs üçün 0,5 bal çıxılacaq. 

5% 

Aktivlik, tapşırıq 
və testlər 

30.05.19 

Aktivlik, tapşırıq və testlərə 
verilən bal tələbələrin ev 
tapşırığını düzgün şəkildə yerinə 
yetirməsi və sinifdə izah olunan 
dərs haqqında müzakirə və sual-
cavabda iştirakı üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 

10% 

Kurs işi (Layihə)   

Prezentasiya/Qrup 
müzakirə 

  

Final  imtahanı Semestr müddətində keçirilmiş 
bütün mövzuları əhatə edən test 
və açıq suallardan ibarətdir. 
Suallar çətinlik dərəcəsinə görə 
asan, orta və çətin olur. 

40% 

Digər 30.05.19 15% 



Danışıq dərsləri üçün nəzərdə 
tutulmuş mövzulardan götürülən 
şifahi imtahan üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.. 

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

100% 

Kursun təsviri Fars dili şərq dilləri arasında əsas rolu olan və qədimdən 
günümüzədək elm və ədəbi dil kimi tanınan bir dildir. Humanitar 
və sosial elmlər fakültəsində “İkinci xarici dil” (Fars dili) fənninin 
tədrisi ingilis dili və ədəbiyyatı ixtisasına IV semestlərdə  90 saat 
həcmində tədris olunur. Semestr və il üzrə tədris saatları aşağıdakı 
qaydada bölünür və proqrama əsasən fars dilinin bütün lazımi 
qramatik əsasları tələbələrə çatdırılır.  

Kursun məqsədləri   Əvvəlki semestrin davamı olaraq ikinci semesrtdə fars dilinin 
oxuma, yazma, anlama və danışma istiqaməti üzrə biliklər 
sisteminin yaradılmasıdır. Beləliklə, fənnin tədrisi prosesində 
tələbənin leksik bazasının formalaşdırılmasına və artırılmasına 
geniş yer verilir. Tədris zamanı tələbənin sahib olduğu leksik 
bazaya uyğun olaraq, praktiki tapşırıqlar vasitəsilə Fars 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. 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 

Tələbə semestrin sonunadək tədris zamanı sahib olduğu leksik 
bazaya uyğun olaraq, praktiki tapşırıqlar vasitəsilə Fars dilinin  



nəticələri əsas qrammatik elementlərini öyrənmiş olur. Oxuduğu sadə mətn 
ətrafında fikir yürütmək kimi bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnir. 
Tələbə şifahi və yazılı nitqdə gündəlik istifadə olunan söz və söz 
birləşmələrini mənimsəmiş və onlardan şifahi və yazılı nitqdə 
istifadə etmək bacarığına yiyələnmiş olur. Nəticədə, tələbə yuxarıda 
qeyd olunan bacarıqlar sayəsində tələb olunan müxtəlif sahələrdə 
bu dildən istifadə etmək bacarığına sahib olur. 

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. Səkkiz dərs buraxmış tələbə imtahana 
buraxılmır, buraxılmış hər dərs üçün tələbənin balından 0,5 
bal azaldılır. Dərsə gecikməmək və nizam- intizama riayət 
etmək. Dərs zamanı mobil telefonlar və digər texniki 
vəsaitlərdən istifadə etməmək (əsk halda aktivlik balından 
müəyyən qədər azaldılır). 

 Verilən nəzəri və praktik materialları mənimsəmək və dərsə 
hazırlıqlı gəlmək. Tələbələrə verilən ev tapşırıqları növbəti 
dərsin izahından əvvəl yoxlanılır, tapşırığı düzgün yazan 
tələbələr aktivlik üçün müəəyyən edilmiş balla 
qiymətləndirilir.). 

 Mövzu ətrafında öz araşdırmasını aparmaq. 
 Dərs zamanı fəal olmaq. 

 Müəllim və tələbə yoldaşlarına hörmət etmək. 
 

 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   



(planlaşdırılmış) 

1.  14 .02.19 

16 .02.19 

16 .02.19 

Təkrar 

Felin kökünün tapılması qaydalrı 

Enklitik əvəzliklər 

AZFA. C.2. S.23 

Fars dili. S.179 

Fars dili.1997.s.293 

2.  21. 02.19 

23. 02.19 

23 .02.19 

İndiki zaman 

İmla 

Danışıq 

Fars dili. S.197 

İstənilən mətn 

3.  28 .02.19 

02.03.19 

02 .03.19 

Qeyri-qəti gələcək zaman 

Sifət. Nisbi sifətlər.Sifətin dərəcələri 

Danışıq 

AZFA. C.2. S.35 

T.Rüstəmova, Fars 
dili.s. 261Farsiy-e 
asan. C.2 

4.  07. 03.19 

09. 03.19 

09. 03.19 

Müraciət qaydaları 

Söz bazasının gücləndirilməsi 

Tapşırıqların edilməsi (Mətn üzrə) 

Fars dili.s.405 

Fars dili. S.229 

İstənilən mətn 

5.  14. 03.19 

16. 03.19 

16. 03.18 

Qəti gələcək zaman 

Mətn, tərcümə 

Danışıq 

Fars dili. S.208 

Farsiy-e asan. C.2 

6.  21. 03.19 

23. 03.19 

23. 03.19 

Qeyri-iş günü 

Qeyri-iş günü 

Qeyri-iş günü 

Fars dili. S.212 

 

7.  28. 03.19 

30. 03.19 

30. 03.19 

Keçmiş zamanın davam forması 

İndiki zamanın davam forması 

Danışıq  

T.Rüstəmova, 
Bakı.2005.s.218 

İstənilən mətn 



8.  04. 04.19 

06.04.19 

06.04.19 

Mürəkkəb və düzəltmə sözlər 

Felin əmr şəkli 

Danışıq 

T.Rüstəmova, S.261 
və S.407 

T.Rüstəmova.s.203 

İstənilən mətn 

9.  11.04.19 

13.04.19 

13.04.19 

Təkrar 

Ara İmtahanı 

Danışıq 

- 

- 

Farsi-ye-asan 

10.  18.04.19 

20.04.19 

20.04.19 

Mücərrəd isim bildirən “i” (ye) 
şəkilçisi 

İmla 

Danışıq 

T.Rüstəmova, 
Bakı.2005.s.239 

T.Rüstəmova, 
Bakı.1997.s.359 

11.  25.04.19 

27.04.19 

27.04.19 

Felin iltizami forması (فعل التزامی) 

Modal sözlər. Mətn, tərcümə 

Danışıq 

T.Rüstəmova, Fars 
dili. S.233 

Farsiy-e asan. C.3 

12.  02.05.19 

04.05.19 

04.05.19 

Felin bacarıq və lazım forması 

Felin istək forması 

Danışıq 

Fars diliş s.203 

Fars diliş s.204 

Farsiy-e asan. C.4 

13.  09.05.19 

11.05.19 

11.05.19 

Qeyri-iş günü 

Felin şərt şəkli 

Danışıq 

Fars dili. 1997.S.201 

AZFA.c.2. s. 158-9 

İstənilən mətn 

14.  16.05.19 

18.05.19 

18.05.19 

Təsirli və təsirsiz fellər 

Təsirsiz fellərdən təsirli fellərin 
düzəlməsi 

Danışıq 

Fars dili. S. 480 

Fars dili. S. 490 

Farsiy-e asan. C.4 

15.  23.05.19 

25. 05.19 

Keçmiş zamanın iltizam (lazım) 
forması 

Fars dili. S.235 

Fars dili. S.233 



25.05.19 Məlum və məchul fellər 

Danışıq 

Açıq mövzu 

16.  Final imtahanı  

 

 

 

 

 


