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Tədris metodları Mühazirə  x 

Seminarda qrup müzakirəsi  x 

Video-materialların baxışı və təhlili x 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Fərdi laboratoriya işi Semestr ərzində 3 iş 15 

Quiz Semestr ərzində 2 dəfə 

(aralıq və final imtahandan 

əvvəl) 
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Davamiyyət Semestr ərzində hər dərs 5 

Aralıq imtahanı Cədvəl üzrə 30 

Final imtahanı Cədvəl üzrə 40 

Yekun  100 

Kursun təsviri Botanika – 1 (İbtidai bitkilər) Botanika kursunun bir hissəsi olub, bütün bioloji ixtisaslar üzrə 

bioloqların hazırlığı sisteminə mütləq daxil edilir. Bu fənn çərçivəsində ibtidai bitki 

orqanizmlərinin daxili və xarici quruluşu, inkişafı, ekologiyası, taksonomik müxtəlifliyi 

öyrənilir. 

Kursun məqsədləri  Ümumi məqsəd: 

Tələbələrdə ibtidai bitkilərin əsas anatomik və morfoloji,  müxtəlif sistematik qruplarının inkişaf 

qanunauyğunluqları və  taksonomik müxtəlifliyi və onların təkamül dəyişiklikləri haqqında 

təsəvvür formalaşdırmaq. 

Xüsusi məqsədlər: 

4. Tələbələri akademik olaraq dəstəkləmək, onların öz potensiallarını realizə etməyə yardımçı 

olmaq. 

5.Tələbələrin kursda iştirakını həvəsləndirmək, qarşılıqlı hörmət və anlayış mühitini təmin 

etmək. 

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr nəyi bilməlidirlər: 

1. İbtidai bitki hüceyrəsinin, vegetativ cisminin  morfoloji və anatomik quruluşunu, 

sistematikasının əsaslarını, onların coğrafiyası və ekologiyasını; 

2. İbtidai bitkilərin təbiətdə və insan həyatında rolunu; 
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3. İbtidai bitkilərin ətraf mühit şəraitinə müxtəlif uyğunlaşmalarını; 

4. Xüsusi terminologiyanı, ibtidai bitkilərin mühüm sistematik qruplarının latın adlarını, 

bu taksonların xarakterik əlamətlərini. 

 

 

 

Kursun sonunda tələbələr nəyi bacarmalıdır:  

1. Botanika üzrə informasiyanı ümumiləşdirməyi, təhlil etməyi və dərk etməyi; ibtidai 

bitkilərin biologiyası haqqında əldə etdiyi bilikləri praktiki fəaliyyətində istifadə 

etməyi. 

2. Ibtidai bitkilərin biosferdə və insan həyatında yeri və rolu haqqında formalaşmış biliklər 

sistemi əsasında, əldə edilmiş bilikləri öz peşə fəaliyyətində tətbiq etməyi; 

3. Bitki materialının kameral işlənməsini həyata keçirməyi; 

4. Ibtidai bitkilərin morfoloji təsvirini verməyi. 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 

Dərsin təşkili 

- Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar mühazirə zamanı tələbələrə çatdırılacaqdır.  

- Yeni mövzu əyani vasitələrin (PPT və video fayllar) nümayişi ilə izah ediləcəkdir.  

- Aralıq və final imtahanları öncəsi tələbələrin mənimsəmə səviyyələri (Quiz) yoxlanılacaqdır. 

- Seminar məşğələləri zamanı tələbələrin əvvəlki mövzunu mənimsəmələri şifahi və yazılı 

sorğunun keçirilməsi ilə hər dərs qiymətləndiriləcəkdir, semestrin sonunda isə ortaq qiymət 

çıxarılacaqdır (Fəallıq). 

- Semestr ərzində fərdi mövzuda prezentasiyaların verilməsi vacibdir. Prezentasiya vaxtı, 

sonunda müzakirə də daxil olmaqla 15-dəqiqədən artıq olmamalıdır. Prezentasiyanın özü isə 

çap olunmuş variantda təhvil verilməlidir. Prezentasiya mövzuları və qaydaları haqda  dərsdə 

daha geniş tanışlıq olunacaqdır.    

- Semestr ərzində 3 fərdi laborator işi aparılması vacibdir. Laboratoriya dərsində ağ xalat 

geyilməlidir. Laborator işinin nəticələri dəftərdə protokollaşdırılmalıdır. Hər bir protokolda 

laborator işin adı, prinsipi, gedişi, alınan nəticələr və müzakirə bölmələri yazılmalı və müəllim 

tərəfindən yoxlnılmalı, şifahi sorğu aparılaraq qiymətləndirilmədir. Semestrin sonunda ortaq 

qiymət şıxarılır. bu qaydalarla dərsdə daha geniş tanışlıq olunacaqdır.   

Davamiyyət  
Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərin buraxılması 

(xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) haqqında məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. 20%-

dən artıq dərs buraxan tələbələr imtahana buraxılmır. 

Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları 

Dərsə 5 dəqiqədən artıq gecikən tələbə dərsə buraxılmır. Buna baxmayaraq, tələbə ikinci dərs 

saatına buraxıla bilər.  

Yoxlama işi (Quiz) 

Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama işində iştirak etməyən 

tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər. 

İmtahanlar 

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakültə 

rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.  

Aralıq və yekun imtahanı mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq imtahanının 

sualları yekun imtahanında təkrarlanmır.  

İmtahan qaydalarının pozuntuları 

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və köçürülmələr 

qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) 

qiymət ilə imtahandan kənarlaşdırılır.  

Fənni bitirmək qaydası 

Universitənin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 60% 

və yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə 

bilər.  

 

Tələbələrin davranış qaydaları 

Dərs zamanı dərs prosesini və etik qaydaları pozmaq, həmçinin tələbələr arasında icazəsiz 

müzakirələr və mobil telefonlardan istifadə qadağandır. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

H
əf

tə
 Tarix 

(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1  

 

Mühazirə №1: Botanikaya giriş. Bitkilərin quruluş 

səviyyələri. Bitki metabolizminin xüsusiyyətləri, avtotrofluq. 

 



 

14.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2018 

Bitkilərin morfoloji və anatomik polyarlığı. Bitki “kök 

hüceyrələri – stem cells” və hüceyrə plastikliyi. Ehtiyat qida 

maddələrinin toplanması. Bitkilərin çoxalmasının əsas 

qanunauyğunluqları. Bitki aləmində nəsil növbələşməsi və 

onun genetik izahı.  Fənnin digər elmlərlə əlaqəsi. İbtidai 

bitkilərin təbiətdə və insan həyatında əhəmiyyəti. Takson. 

Sistemlərin növləri. Botanik sistematikada sistemlərin tipləri. 

Botanik nomenklaturanın əsas prinsipləri. 

Laboratoriya işi: Botanik obyektlərin mikroskopla müşahidə 

edilməsi. Mikroskopla iş, müşahidə nəticələrinin tərtib 

edilməsi. Mikropreparatların hazırlanması qaydaları 

2 21.02.2018 

 

 

 

 

23.02.2018  

Mühazirə №2: Yosunların Schizophyta və Cianophyta 

şöbələri. Şöbənin ümumi xarakteristikası, tallomun 

morfologiyası, anatomiyası, göy-yaşıl yosunların sistematikasə 

və yayılması. 

 

Laboratoriya işi: Yosun hüceyrəsinin mikroskopla 

öyrənilməsi 

 

3 28.02.2018 

 

 

02.03.2018 

Mühazirə №3:  Yaşıl yosunlar şöbəsi – Chlorophyta. 

Tallomun, hüceyrənin quruluşu, Çoxaalması, təsnifatı, mühüm 

nümayəndələri, mənşəyi, yayılması və əhəmiyyəti 

 

4 07.03.2018 

 

 

09.03.2018 

Mühazirə №4:   Diatom yosunlar şöbəsi – Diatomeae. 

Şöbənin ümumi səciyyəsi, hüceyrənin quruluşu, piqmentləri, 

assimilyasiya məhsulları, çoxalması 

 

 

 

5  

 

14.03.2018 

 

16.03.2018 

Mühazirə №5: Qonur (Phaeophyta) və qırmızı (Rhodophyta) 

yosunlar şöbəsi. Ümumi səciyyəsi (tallomun, hüceyrənin 

quruluşu, piqmentləri, assimilyasiya məhsulları, çoxalması). 

Mühazirə №6: Göbələklər aləmi (Mycetalia). Göbələklərin 

ümumi xarakteristikası: vegetativ cismin, hüceyrənin 

quruluşu. Çoxalması:vegetativ, qeyri-cinsi, cinsi, heterokarioz, 

paraseksual proses. 

 

6  

21.03.2018 

 

 

23.03.2018 

 

Bayram 

 

 

Bayram 

 

7 28.03.2018 

 30.03.2018 

 

Mühazirə №7: Göbələklərin quruluşu. Miksomisetlər 

(Myxomycota). Quruluşu, çoxalması, mühüm nümayəndələri 

 

 

8       04.04.2018 

 

 

06.04.2018 

Aralıq imtahan 

 

 

Mühazirə №8: Xitridiomisetlər şöbəsi (Chytridiomycota).  

Quruluşu, çoxalması, əsas nümayəndələrinin həyat tsikli. 

Oomisetlər (Oomycota). Tallomun quruluşu, həyat tərzi, 

inkişaf tsikli. Ziqomisetlər (Zygomycota). Morfologiyasının 

xüsusiyyətləri, çoxalma üsulları. 

 

9  

11.04.2018 

 

13.04.2018 

 

Mühazirə №9: Kisəli göbələklər  şöbəsi (Ascomycota). 

Ümumi xarakteristikası. Qeyri-cinsi çoxalması. Cinsi proses 

və kisələrin inkişafı. Meyvə cisimləri. 

 



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

 

 
 
 
  

 

10  

18.04.2018 

 

20.04.2018 

 

Mühazirə №10: Kisəli göbələklərin təsnifat prinsipləri. 

Mühüm  nümayəndələrin həyat tsikli, quruluşu və çoxalması.  
 

11  

 

25.04.2018 

 

27.04.2018 

 

 Mühazirə №11: Bazidial göbələklər şöbəsi (Basidiomycota). 

Bazidiomisetlər sinfinin ümumi xarakteristikası – mitselinin 

quruluşu, cinsi proses və bazidilərin formalıaşması, bazidilərin 

tipləri. 

Laboratoriya işi:sitoloji preparatının hazırlanması 

 

12  

02.05.2018 

 

04.05.2018 

 

Mühazirə №12: Bazidial göbələklərin təsnifatı. Mühüm 

sıraları, meyvə cisimlərinin quruluşu. Nümayəndələri və 

təbiətdə rolu. Pas və sürmə göbələklərinin həyat tsikli. 

 

 

13  

09.05.2018 

 

11.05.2018 

Mühazirə №13: Deyteromisetlər və ya qeyri-mükəmməl 

göbələklər (Deuteromycota) şöbəsi. Quruluşun səciyyəvi 

xüsusiyyətləri, çoxalması, göbələklərin təsnifatında yeri. 

 

 

 

14  

16.05.2018 

 

18.05.2018 

 

Mühazirə №14: Deyteromisetlərin təsnifatı. Mühüm sıraları, 

nümayəndələri, onların əhəmiyyəti.   

 

15  

23.05.2018 

 

25.05.2018 

 

Mühazirə 15. Şibyələr şöbəsi  - Lichenophyta. Ümumi səciy-

yəsi, şibyə cisminin komponentləri, anatomiyası və morfo-

logiyası, çoxalma xüsusiyyətləri, təbiətdə yayılması, ekoloji 

qrupları, təsnifat prinsipləri. Şibyələrin praktiki əhəmiyyəti 

 

  Final imtahan  


