
   

 

Fənnin adı, kodu və 

kreditlərin sayı 

İbtidai sinif müəllimləri üçün riyaziyyat-2 (MATH 224) 

Departament Riyaziyyat 

Proqram (bakalavr, 

magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri Payız, 2019 

Fənni tədris edən müəllim 

(lər) 

QarayevTərlan Zəfər oğlu 

E-mail: qarayevtarlan@gmail.com 

Telefon: (055) 787 84 00 

Mühazirə otağı/Cədvəl Çərşənbə axşamı: 15-20, 17-00. 

Prerekvizitlər  

Konsultasiya vaxtı  

Azərbaycan dili 

Məcburi 

1. A.Ə. Məcidova. Riyaziyyatdan Didaktik materiallar-4 sinif. Çaşıoglu-2009  

2. M.H.Yaqubov,  İ.M.Abdullayev, Ə.H.Yaqubov, N.A.Kərimli, A.H.Bağırov, H.N.Ağayev, M.M.Vəliyev. 

RİYAZİYYAT. BAKI-2008. 

3. M.B. Namazov. Riyaziyyatdan çalışmalar-4,5,6,7,8,9  sinif. “Azəri” Poliqrafiyaş 

4. A.V. Poqorelov. Həndəsə 7-11 sinif. “MAARİF” nəşriyyatı BAKI-1988. 

 

Mühazirə   

Qrup müzakirəsi  

Praktiki tapşırıqlar  

Praktiki məsələnin təhlili  

Digər  

Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıqimtahanı   

Praktikiməsələ   

Davamiyyət  10 

Tapşırıqvətestlər  20 

Kursişi (Layihə)   

Prezentasiya/Qrupmüzakirə   

Final  imtahanı   

Yay imtahanı                        70 

Yekun  100 

 

• Humanitar,Təhsil və Sosial fakültəsinin tələblərinə tədris kursunun cavab verməsi. 

• Tələbələri  ibtidai sinif müəllimləri üçün  riyaziyyat-2  kursunun  əsas anlayış və metodları ilə tanış etmək və 

öyrətmək 

• Tələbələrə akademik yardım göstərmək, onların öz potensialını realizə etmə imkanını daha   da 

təkmilləşdirmək. 

• Tələbələrin sonrakı inkişafında müəyyən bazanın yaradılması 

 



   

 

 

Ibtidai sinif müəllimləri üçün  riyaziyyat-2  kursunun  əhatə olunması; tələbələrə ibtidai  sinif müəllimləri üçün  

riyaziyyat-2  kursuna aid orta və nisbətən çətinlikdərəcəli məsələlərin həlli strategiyasını öyrətmək. 

  
  Dərslərdə iştirak etmək:    

Tələbələrdən bütün otaqlara öz təhsilinin bir hissəsi kimi diqqət göstərməsi və üzrlü səbəbdən dərsdə iştirak 

edə bilmədikdə (xəstəlik, ailə üzvlərindən birini itirdikdə) onlardan dekanlığı məlumatlandırmaq tələb olunur. 

  Ümumiyyətlə, tələbənin 25% dərsdə iştirak etməməsi onun imtahandan kənarlaşdırılmasına gətirib çıxarır. 

Gecikmə:   

 Əgər tələbə dərsə on (10) dəqiqədən artıq gecikərsə, onda onun otağa daxil olması və tələbələri narahat etməsi 

qadağan olunur. Bununla belə həmin tələbə ikinci qoşa saatda iştirak edə bilər. 

Dərsə hazırlaşma 

 Kursun stukturu onu fərdi öyrənməyə imkan verir və sinifdən kənar dərsə hazırlıq üçün olduqca mühümdür. 

Mühazirə materialı mətndə müzakirə olunan əsas məsələlər üzərində qurulacaq. Dərsdən əvvəl seçilmiş 

fəsillərin oxunuşu və onlarla tanışlıq mühazirənin başa düşülməsində sizə böyük köməyi dəyəcəkdir. 

Mühazirədən sonra siz apardığınız qeydləri öyrənməli və hər fəsilin axırında verilən uyğun məsələlər və 

yoxlama sualları üzərində çalışmalısınız. 

Semestr ərzində çoxlu sayda yoxlamalar olacaqdır. Bu   yoxlamalar dərs periodu ərzində keçiriləcəkdir. 

 İmtahanda iştirak qaydası  

 Əgər siz yekun imtahanda üzrlü səbəbdən iştirak edə bilməmisinizsə, onda siz imtahanı növbəti müddətdə 

verməlisiniz. Əgər imtahanda iştirak etməmək üçün əlinizdə tutarlı əsas olmasa, onda imtahanın nəticəsi sıfır 

kimi qiymətləndiriləcəkdir. 

İmtahan (keçmə / kəsilmə ) 

   Tələbənin imtahanda uğur qazanması üçün onun göstəricisi ən aşağısı 60 % olmalıdır. Onun imtahanda 

müvəffəqiyyət qazanmadığı halda növbəti semestr və ya ildə onun kursu təkrar keçməsinə ehtiyac qalır.  

Aldadıcı / xoşagəlməz hərəkətlər 

 Yoxlama tapşırığı, Aralıq semestr imtahanı və Yekun imtahan ərzində aldadıcı və ya digər xoşagəlməz 

hərəkətlər tələbənin   imtahandan kənarlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Bu halda heç bir şeyə baxmayaraq 

avtomatik olaraq tələbə sıfır (0) alır. 

 

Professionalizmə doğru  

   Dərs saatı ərzində tələbə akademik yaradıcı və professional mühitə aparan yolla hərəkət etməlidir. 

Yolverilməz diskussiyalar və qeyri etik hərəkətlər birbaşa qadağan olunur. 

Kursun uğurlu alınması  



   

 

 

 

 

          Tarix 
(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1. 17.09.2019 
 

1.Çoxluq anlayışı. Çoxluğun elementləri. Boş çoxluq. 
2.Həndəsi  fiqurlar. Nöqtə və düz xətt. Parça. Parçanın   
    ölçülməsi. 
 

 

2. 24.09.2019 
 

3.Alt çoxluqlar. Bərabər çoxluqlar. 
4.Yarımmüstəvi. Yarımdüzxətt. Bucaq, parça və bucaqların    
    ayrılması 
 

 

3. 01.10.2019 5. Çoxluqların birlışməsi. Çoxluqların kəsişməsi. 
6. Üçbucaq.  Üçbucağın bərabərliyinin birinci , ikinci və       
    üçüncü əlamətləri. Paralel düz xətlər. 

 

4. 08.10.2019 7. Venn dioqramı. Venn dioqramının məsələlər həllinə     
   tətbiqi. 
8. Qonşu bucaqlar. Qarşılıqlı bucaqlar. 

 
             Quiz 

5. 15.10.2019 9. Həqiqi ədədlər çoxluğu. Rasional ədədlər. Tam ədədlər.    
    Ədəd oxu. 
10. Bucagın tənböləni. Perpendikulyar düz xətlər. 
 

 

 
6. 

 
22.10.2019 

11.  Natural ədədlər. Sadə və mürəkkəb ədədlər. Onların  
        bəzi  xassələri və onlar üzərində əməllər. 
12.  Üçbucağın  perimetri. Bərabəryanlı üçbucaq.    
        Ücbucağın hündürlüyü, tənböləni və medianı  

 

 Kursun uğurla başa çatmasından ötrü, tələbələr dərs saatı ərzində aktiv iştirak etməli və diskussiyalara cəlb 

olunmalıdır. 

Öyrənmə və Öyrətmə üsulları  

Kursun aktiv öyrənilməsi prosesinə üstünlük verilir. Mühazirələr, diskussiyalar, çalışmalar, tipik nümunələr 

 

7. 29.10.2019  13. Natural ədədlər. Sadə və mürəkkəb ədədlər. Onların  
       bəzi xassələri və onlar üzərində əməllər. 
14. Bərabəryanlı üçbucaq. Bərabərtərəfli üçbucaq.  
       Üçbucagın sahəsi. 
 

 

  ARALIQ İMTAHANI  

8. 05.11.2019 15. Ədədi ifadələr. Eyniliklər. 
16. Paralel düz xətlər. Paralel düz xəttlərin kəsənlə     
       kəsişməsindən alınan bucaqların xassələri.   
 

 
            Quiz 

9. 12.11.2019 17. Dəyişəni olan ifadələr. İfadələrin eyniliklə çevrilməsi. 
18. Üçbuçağın bucaqlarının cəmi.Üçbucağın  xarici    
       bucaqları. Düzbucaqlı üçbucaq. 
 

 

10. 19.11.2019 19. İrrasional ifadələr. İrrasional İfadələrin eyniliklə   
       çevrilməsi. 

 



   

 

      Bu tədris proqramı fənn haqqında məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək. 

 

 

 

 

 

20.  Cevrə. Cevrəyə çəkilmiş toxunan. 
 

11 26.11.2019 21.Tənliklər. 
22. Məsafə, sürət, zaman.  
 

 

12. 03.12.2019 23. Bərabərsizliklər. 
24.  Dördbucaqlılar. Paraleloqram, düzbucaqlı, romb, 
kvadrat, trapesiya və onların bəzi xassələri və perimetrləri  

 
         Quiz 

13. 10.12.2019  25. Kəmiyyətlər və onların ölçülməsi. Kəmiyyətlərin ölçü 
vahidləri. 
26. Düzbucaqlı, kvadrat və onların sahələri. 

 

14. 17.12.2019 27. Faiz. 
28. Paralelepiped, kub və onların həcmi. 
 

 

15. 24.12.2019. 29. Funksiya anlayışı. Tək və cüt funksiya. 
30. Paralelepiped, kub və onların həcmi. 
 

 
         Quiz 

  FİNAL İMTAHANI  


