
 

 

Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və 
kreditlərin sayı 

Fars dili / Pers207. 3 kredit  

Departament Dillər və ədəbiyyatlar 
Proqram (bakalavr, 
magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri 2018/2019 tədris ili / yaz semestri 
Fənni tədris edən müəllim 
(lər) 

Dos. Yusifova Xatirə 

E-mail: yusifova.xatira@mail.ru 
Telefon: (+994) 50 399 60 30 
Mühazirə otağı/Cədvəl Neftçilər korpusu 

IV gün: 10:10; 15:20  
VI gün: 10:10; 11:50 
 

Məsləhət saatları Çərşənbə axşamı, saat 15:00 
Prerekvizitlər Yoxdur 
Tədris dili Azərbaycan və fars dillərində  
Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Seçmə 

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat Fars dili T. Rüstəmova Bakl 2012  
Fars dili H.Z. Hatəmi Bakı 1984 
Fars dilini öyrənmək üçün İran İslam Respublikası mədəniyyət 
mərkəzindən alınmış əyani dərs vəsaitləri. ( Film, CD) 
www.rahnamapress.com 

www.baku.icro.ir 

www.gooya.co 

 
Kursun vebsaytı  
Tədris metodları Mühazirə  Leksik – qrammatik izahat. 

Qrup müzakirəsi Yeni dərs haqqında müzakirələr  

Praktiki tapşırıqlar Dialoq, şeir və mətn danışmaq, film 
müzakirələri 

Praktiki məsələnin təhlili Tapşırıqlar üzərində işləmək 
Digər  

  Yekun  Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz 
(%) 

Aralıq imtahanı Aralıq imtahanı Yarı -Semestr 

müddətində keçirilən mövzular 

üzrə hazırlanmış qapalı və açıq 
sualların cavablandırılması 
nəzərdə tutulur. 

 

30% 

Praktiki məsələ   
Davamiyyət 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. Səkkiz 

dəsr buraxmış tələbə imtahana 

buraxılmır. 

5% 

Fəallıq, tapşırıq və testlər Fəallıq balı tələbələrin ev 10% 

http://www.rahnamapress.com/
http://www.baku.icro.ir/
http://www.gooya.com/


tapşırığını düzgün şəkildə yerinə 

yetirməsi və sinifdə izah olunan 

dərs haqqında müzakirə və sual-

cavabda iştirakı üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Digər Danışıq dərsləri üçün nəzərdə 

tutulmuş mövzulardan götürülən 

şifahi imtahan üçün nəzərdə 

tutulmuşdur.. 
 

15% 

Final  imtahanı 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  100% 
Kursun təsviri Fars dili şərq dilləri arasında əsas rolu olan və qədimdən günümüzədək elm 

və ədəbi dil kimi tanınan bir dildir. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” ixtisası 
alan tələbələr üçün 90 saat həcmində əsas filoloji fənn kimi tədris edilir. 

Fənnin məqsəditələbələrə zəngin yazılı arxiv və qaynaqlardan istifadə etmək 

bacarığı yaratmaqdır. Fənnin vəzifəsi- bu dilin qeyd olunan ixtisas üçün 

əhəmiyyəti və elm sahəsindəki yeri haqqında təsəvvürlər yaratmaqdır. 

 

Kursun məqsədləri  “Əski Azərbaycan yazısı” fənnindən sonra tədris olunan kursun məqsədi, 

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 nisbətən 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) nəticələri Tələbə semestrin sonunadək tədris zamanı sahib olduğu leksik bazaya 
uyğun olaraq, praktiki tapşırıqlar vasitəsilə Fars dilinin əsas qrammatik 

elementlərini nisbətən 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 nisbətən istifadə etmək bacarığına sahib olur. 
 

Qaydalar (Tədris siyasəti və 
davranış) 

10 dəqiqədən artıq dərsə gecikən tələbəyə qaib yazılacaq. 15- dəqiqə 

gecikmiş tələbə qaib yazılsa da dərsdə iştirak edə bilər. Dərsin izahı zamanı 
tələbə müəllim diqqətlə dinləməli, dərs haqqında müzakirələrdə fəal iştirak 
etməlidir. Tələbələr telefon və bu kimi əşyalardan istifadə etməməli, dərsə 

mane olacaq hərəkətlərdən çəkinməlidir, əsk halda dərsdən xaric 

ediləcəkdir. 

İmtahan haqqında 

 İmtahana hazırlaşarkən dərsin iş planında nəzərdə tutulmuş 
ədəbiyyat, sinifdə aparılan qeydlər və fars dili haqqında digər 

qaynaqlara müraciət etmək lazımdır. 
 İstifadə ediləcək qaynaqların böyük hissəsi tərəfimizdən 

veriləcəkdir. 

 Aralıq və final imtahanlarının hər ikisi əsasən suallar açıq və qapalı  
üsulla keçiriləcək. 

 

 

 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
Həftə Tarix 

(planlaşdırılmış) 
Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1.  14.02.19 
14.02.19 
 
 
 
16.02.19 
16.02.19 
 
 

 Əvəzlik. İşarə əvəzlikləri.  

 

 

Sual cümlələri. Sual əvəzlikləri. 

Şəxs əvəzlikləri. Xəbər çəkilçisi. Xəbər şəkilçisinin 

inkar forması. Xəbər şəkilçisinin qısa forması. 

 Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012, 

s.53 

 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012, 
s.56, 61,64 

2.  21.02.19 
21.02.19 
 
 
 
23.02.19 
23.02.19 

İzafət birləşmələri və yazılış qaydası. 

 

 

Say. Miqdar sayları. Bəzi təyini əvəzliklər. 

Onluqlar. Yüzliklər. Minliklər və mürəkkəb saylar. 

Numerativlər. 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012, s. 
72, 77 

 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012, s. 
81,88 

3.  28.02.19 
28.02.19 
 
02.03.19 
02.03.19 

İsim. Mənsubiyyət kateqoriyası. 

 

Qoşma. Önqoşmalar və sonqoşma. 
Feil. Feilin quruluşca növləri. Şühudi keçmiş zaman 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012,s. 
93 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012,s. 

99, 104 

 07.03.19 
07.03.19 
 
09.03.19 
09.03.19 
 

Qayıdış əvəzlikləri. İsmin kəmiyyət kateqoriyası. 

 

Qeyri – müəyyənlik və vahidlik bildirən “i” artikli. 

Bitməmiş keşmiş zaman. 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012,s. 
114, 125 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012,s. 



130, 131 

 

4.  14.03.19 
14.03.19 
 
 
 
16.03.19 
16.03.19 

Xoşum (xoşuma) gəldi ifadəsinin fars dilində 

işlənmə qaydası. 

Keçmiş zaman feili sifəti.  

Nəqli keçmiş zaman. İnkar forması. 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 
2012,s.139 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 
2012,s145, 147 

 

   6. 

 
21.03.19 
21.03.19 
 
 
23.03.19 
23.03.19 
 

        

                      Novruz bayramı 

 

    7.  
28.03.19 
28.03.19 
 
 
30.03.19 
30.03.19 
 

                         

Fars dilinin bəzi önqoşmalarının Azərbaycan dilində 

ifadəsi.  

 

Önqoşma kimi işlənən sözlər. Feli bağlama. 
Sıra sayları. Kəsr sayları.  
 

 

 

  

Fars dili H.Z. Hatəmi Bakı 
1984 s. 123 

 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 
2012,s.151 

    8. 04.04.19 
04.04.19 
 
 
06.04.19 
06.04.19 
 
 

Aralıq imtahanı 
Vaxtın saat və dəqiqələrlə ifadə qaydaları 
 

 

 

Vaxtın saat və dəqiqələrlə ifadə qaydaları. 
Uzaq keçmiş zaman. Keçmiş zamanın davam 
forması. İndiki zamanın əmələ gəlməsi 

 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012,s. 
157, 163 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012,s. 
169, 175, 181, 187 

    9. 11.04.19 
11.04.19 
 
 
13.04.19 
13.04.19 
 

İsim düzəldən şəkilçilər.  

 

 

 

Feilin gələcək zamanı. Qeyri-qəti gələcək zaman. 

Qiyasi feillər. Səmai feillər. 

 Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 
2012,s.199 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012,s. 
207 

   10. 

   
18.04.19 
18.04.19 
 

Feilin əmr şəkli. Əmr şəklinin inkar forması.  
 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012,s. 
216 



20.04.19 
20.04.19 
 

Fars dilində “mozare-ye eltezami” 

Sifət və onun quruluşca növləri. Nisbi sifətlərin 

yazılışı qaydaları. Mürəkkəb sifətlər. 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 
2012,s.224, 236 

    

  11. 25.04.19 
25.04.19 
 
 
 
27.04.19 
27.04.19 
 

 Mürəkkəb sifətlər 

Sifətin dərəcələri.  

 

 

 

Sifətin qrammatik quruluşu. 
Mətn tərcüməsi. 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012,s. 
242 

 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012,s. 
229, 248, 253 

 

  12. 02.05.19 
02.05.19 
 
 
04.05.19 
04.05.19 
 
 

 “Mozare-yi eltezami”nin işlənmə məqamları 

 

 

Feilin lazımı şəkli. 

İmla 

 

 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 2012,s. 

253 

 

   13. 09.05.19 
09.05.19 
 
 
11.05.19 
11.05.19 

                 Qələbə günü 

 

 

Feilin təsirlik və təsirsizlik kateqoriyası. 
Danışıq 

 

  

 

 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 
2012,s.259 

   14. 16.05.19 
16.05.19 
 
18.05.19 
18.05.19 
 
 

Feilin növləri.  

( Məlum və məchul növ) 

 

Feilin sərt şəkli 

Mətn üzərində iş 

 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 
2012,s.273 

 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 
2012,s.278 

 

  15. 23.05.19 
23.05.19 
 
 
25.05.19 
25.05.19 
 

 Zərf. 

 

 

Düzəltmə zərflər. 

Mürəkkəb zərflər 

 Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 
2012,s.278 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 
2012,s.285 

 

16. 30.05.19 
30.05.19 

İranda işlənən hicri-qəməri ilinin ayları. Həftənin 

günləri. 

 

Fars dili Təhminə 

Rüstəmova,  Bakı 
2012,s.163 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


