
Ümumi məlumat Fənnin adı, 
kodu və 
kreditlərin sayı 

Tətbiqi dilçilk 
3 kredit 

Departament Dillər və ədəbiyyatlar 
Proqram 
(bakalavr, 
magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri  yaz 2019 
Fənni tədris 
edən müəllim 
(lər) 

Fəlsəfə d.İlahə Qurbanlı 

E-mail: gurbanovailahe@gmail.com  

Telefon: 055 202 43 00 
Mühazirə 
otağı/Cədvəl 

II-13:40-15:00;IV-13:40-15:00 

 Konsultasiya 
vaxtı 

V 16:30 

Prerekvizitlər  
Tədris dili Azərbaycan dili 
Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Seçmə 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

 

1)Televiziya nitqi və ədəbi tələffüz”. Qulu Məhərrəmli. Bakı-1999; 

2) “Orfoqrafiya-orfoepiya lüğəti”. Əziz Əfənzadə. Bakı-1989; 

3) Babayev Adil Məhəmməd oğlu. Dilçiliyə giriş [Mətn] A.M.Babayev; 

elmi red. K.Abdullayev.- B.: [Zərdabi LTD] 2012.- 515, [1] s. 

4) internet resursları; 
  

Tədris metodları Mühazirə  Mühazirə  
Qrup müzakirəsi  

Praktiki tapşırıqlar Praktiki tapşırıqlar 

Praktiki məsələnin təhlili  

Digər  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 
Aralıq imtahanı                        30 

Praktiki məsələ   

Fəallıq  Semestr boyunca izlənilərək 

final imtahanından əvvəl bal 

yazılacaqdır. Dərslərdə fərdi 

işlərə görə 2 bal, ümümi 

hazırlığa görə 3 bal, qrup 

işlərində fəaliyyətə görə 5 bal 

nəzərdə tutulur. 

                      10 

Davamiyyət Semestr boyunca qeydiyyat 

aparılaraq final imtahanından 
əvvəl bal yazılacaqdır.Hər iki 

üzürsüz qaibə görə bir bal 

çıxarılır. 

                      5 

Kurs işi (Layihə) Final imtahanlarına iki həftə 

qalmış toplanıb 
qiymətləndiriləcək 

dir. Verilən tapşırığa uyğun 
olaraq məzmun 5 bal, imla 

qaydalrı 5 bal qiymətləndirilir. 

Hər 3 qrammatik səhvə görə 1 

bal çıxır. 

                      10 

Prezentasiya/Qrup 
müzakirə 

                           5 

Final  imtahanı                         40 

mailto:gurbanovailahe@gmail.com


1 12/2 – 2019 

14/2 – 2019 

Giriş  

Tətbiqi dilçiliyin əhəhmiyyəti 

 A.Babayev. .s.21-24 

2 19/2 – 2019 

21/2 - 2019 

Internet resurslarının fənnin 

mənimsənilməsində rolu və əhəmiyyəti 

Intenetin bu günki cəmiyyətdə rolu. Praktik iş; 

 Internet resursları; 
 

3 26/2 – 2019 Leksikoqrafiyanın əsasları  A.Babayev. S.36-38 

Digər imla yazısı                         

Yekun  100 

Kursun təsviri Müasir dünya dilçiliyində tətbiqi dilçiliyn nailiyyətləri ilə tanış olmaq. Nəzzəri dilçiliyin 

topladığı təcrübə və metodların tətbiqi üsulların təsviri.  

Kursun məqsədləri  Müasir dünya dilçilyin tətbiqinə dərindən yiyələnmək. Kursun spesifik məqsədləri 

- Tələbələrə akademik yardım göstərmək, onların potensialının reallaşdırılması 
imkanlarını artırmaq 

Tələbələrin fəallığına dəstək vermək dilçiliyin əsaslarının anlaşılmasını inkişaf etdirmək 

Dünya dilçiliyi və çağdaş Azərbaycan dilçiliyinin qarşılıqlı əlaqələrini təqdim etmək 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 

1.Dilin ictimai mahiyyətini, onun vəzifələrini, başqa ictimai hadisələrlə oxşar və fərqli 

cəhətlərini öyrənəcəklər. 

2.Dilin mahiyyətinin izah edilməsində dilçilik tarixindəki bir çox cərəyan və məktəblərin 

(məntiqi, psixoloyi, sosioloji və s.) yaranması öyrəniləcək. 

3.Dilin əmələ gəlməsi və inkişafı ilə əlaqədar olaraq dilin inkişaf qanunlarını öyrənəcəklər. 

4.Dünya dilçilyinin tətbiqi üsullarını öyrənəcəklər. 

 

 

Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, mətn təhlilində göstərdiyi 

fəallığa, semetsr boyu həftəlik dərs proqramına hazırlaşmalarına, yeni və əlavə 

ədəbiyyatlara göstərdiyi marağa görə veriləcəkdir. Davamiyyətə görə bal verilməsində 

tələbənin dərsdə ardıcıl iştirakı və dərsdə özünü qaydalara uyğun aparması nəzərə 

alınacaqdır. Üzürsüz buraxılan  hər dərs üçün 0,5 bal çıxılacaq.Kurs işinin 
qiymətləndirilməsində verilmiş mövzu ilə bağlı mövcud tədqiqatlarla tanışlıq səviyyəsi, 

mövzunun əhatə olunma miqyası, kurs işində planlılıq və ardıcıllıq, akademik yazı 
şərtlərinə uyğunluq kimi meyarlar nəzərə alınacaq. 
 

İmtahan haqqında: 
  1. İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş 
planında göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək 

lazımdır.  
 2. İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi tərəfimizdən təmin ediləcəkdir. 

       3.   Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində suallar test və ya klassik ola bilər. 

Cəzalandırma forması: 
Dərsə gecikənlər  və dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər dərsə buraxılmırlar. 

Tədrisin (öyrənmənin) 
nəticələri 

 Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 

1.Leksikoqrafiyanın üsullarını öyrənəcəklər. 

2. İnternet və sosial şəbəkələrin proqam dillərinin tətbiqini öyrənəcəklər. 

3.Tərcümə üsullarının növlərini müəyyənləşdirəcəklər. 

 

Qaydalar (Tədris siyasəti və 
davranış) Hər   üzürsüz 2 dərs  buraxılmasına görə bir bal çıxılacaq. Hər bir tələbə keçilən  

mövzulara dair  müzakirələrdə fəal iştirak etməlidir. 

 Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

H
əf

tə
 

Tarix 
(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   



28/2– 2019 Lüğətlərin tərtibi. Lüğətlərlə praktik iş “Orfoqrafiya-orfoepiya 

lüğəti”. Əziz Əfənzadə. 

4 05/3 – 2019 

 07/3 – 2019 

Google translate və kitab tərcümə lüğətləri 

Peşə və ixtisas lüğətləri. Lüğətlərlə praktik iş 

 

 Internet resusları 
2) “Orfoqrafiya-orfoepiya 

lüğəti”. Əziz Əfənzadə. 

5 12/3 – 2019 

 14/3 - 2019 

Praqmalinqvstika  

Işarələr və alqoritm 

 Məruzə 

Məruzə 

6 19.03.2019 

21.03.2019 

Bayram  

Rabitəli nitq 

 Televiziya nitqi və ədəbi 

tələffüz”. Qulu 

Məhərrəmli. S.34-38 

 

7 26/3 – 2019 

 28/3 – 2019 

Bayram  

Oratorluq nəzəriyyəsi 

 Televiziya nitqi və ədəbi 

tələffüz”. Qulu 

Məhərrəmli. S.39-45 

8 02/4 – 2019 

 04/4 – 2019 

Linqvodidaktika 

Diaqnostik metod 

 

 Məruzə 

Məruzə 

9 09/4 – 2019 

 11/4 – 2019 

 

Psixoloji dilçilik və ya psixolinqvistika 

Sosial üsullar 

 A. Babayev. S.25-28 

Məruzə 

10 16/4 – 2019 

 18/4 – 2019 

 

Bioloji (tibbi) dilçilik 

Loqopediya. Praktik materialın toplanması 

 Internet resursları 
 

11 23/4 – 2019 

 25/4 – 2019 

Dilin istifadəsini optimallaşdırılması 
Qeyri-ana dili öyrətmək teorisi, kar-müəllimlik 

(kar-dilsiz dili öyrənmək) və tifoq-kar-tədris 

(kor-karın dilini öyrənmək) 

 Məruzə 

Məruzə 

Internet resursları 

12 30/4 – 2019 

02/5 – 2019 

Dilin istifadəsi ilə bağlı intellektual 
fəaliyyətlərin avtomatlaşdırılması - süni 

intellekt sistemlərinin (avtomatlaşdırılmış) 
İnformasiya axtarış sistemlərinin yaradılması, 
avtomatik annotasiya sistemləri və 

məlumatların ümumiləşdirilməsi; 

 İnternet resursları 
Məruzə 

 

 

 

13 07/5 – 2019 

 09/5 - 2019 

Dilin insan davranışına təsirinin öyrənilməsi 

(məzmun təhlili, reklamın linqvistik 
nəzəriyyəsi, təbliğat və s.). Praktik iş. 
Bayram 

 Televiziya nitqi və ədəbi 

tələffüz”. Qulu 

Məhərrəmli. 

14 14/5 – 2019 

 16/5 - 2019 

Beynəlxalq süni dillərin, sahə dilçiliyinin 

(araşdırılmamış dillərin təsviri) yaradılması 
Esperanto və başqa süni dillər 

 A.Babayev. s.498-501 

  

15 21|5-2019 

23\5-2019 

 Dillərin qarşılıqlı öyrənilməsi 

Bilinqvizm 

 A.Babayev. 

S.400-420 

16 28/5 – 2019 

 30/5 - 2019 

Bayram  

Keçilmişlərin təkrarı 
  

 

 


