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Əsas dərsliklər: 

1. Microsoft Office 2019 

2. Computer Essential 2012 Complete Edition: Making IT Work for You, Timothy J. 

O’Leary, Linda I. O’Leary 

3. Nəbiyeva C.O. İnformatikanın praktiki əsasları. 2012  

4. Sabit Kərimov. İnformatika. 2002  

Faydalı istinadlar: 

http://bookboon.com/en/it-programming-ebooks 

http://www.gcflearnfree.org/computers 

http://freecomputerbooks.com/compscMiscBooks.html 

http://www.computingbook.org/ 

Əlavə dərsliklər:  
WEB-resurslar 

Kursun təsviri 

Bu kurs bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün İnformatika elminin əsas 

anlayışları ilə tanışlıq məqsədini daşıyır. Mühazirələr, praktiki dərslər materialın 

daha yaxşı başa düşülməsi üçün vacib olan misallarla keçilir. Birinci mühazirələr 

kompüterlərin nəsilləri və onların tarixi haqqında ümumi məzmunla tanışlıq üçündür. 

Daha sonra kompterin tərkib hissələri və sistemin arxitekturası haqda məlumat 

verilir. Növbəti mühazirələr müxtəlif proqram əlavələri ilə tanışlıq məqsədi daşıyır. 

Belə ki, Microsoft Office proqram paketi (Word, Excel və PowerPoint) tapşırıqlarla 

praktiki izah edilir. Sonda isə internet mövzusu təqdim olunur. 

Kursun məqsədləri 

Əsas məqsədlər 

- Kursun əsas məqsədi informatikanın əsasları və onun iş sferasında 

tətbiqi ilə tələbələri tanış etməkdir;  

Xüsusi məqsədlər 

- Tələbləri kompüterlərin tarixi, onların tərkib hissələri və sistemin 

arxitekturası ilə tanış etmək; 

- Müxtəlif Microsoft Office proqramları (Word, Excel və PowerPoint) ilə 

iş; 

- Əməliyyat sistemi ilə iş (Windows 10); 

- İnternet və axtarış sistemləri ilə tanışlıq. 

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

- Bu kursu uğurla başa vurmanın nəticəsində tələbələr sadə kompüter 

strukturunu və sistemin quruluşunu təsvir edə biləcəklər;  

- Kompüter sistemlərinin və proqram əlavələrinin əsasları haqqında əsas 

anlayılara sahib ola biləcəklər; 

- Tələbələr Microsoft Office paketinə daxil olan proqramlarla (Word, Excel və 

PowerPoint) iş təcrübəsi qazanmış olacaqlar. 

Tədris metodları Mühazirə X 

mailto:hhuseynova@khazar.org,
http://bookboon.com/en/it-programming-ebooks
http://bookboon.com/en/it-programming-ebooks
http://bookboon.com/en/it-programming-ebooks
http://bookboon.com/en/it-programming-ebooks
http://bookboon.com/en/it-programming-ebooks
http://www.gcflearnfree.org/computers
http://freecomputerbooks.com/compscMiscBooks.html
http://www.computingbook.org/


 Qrup müzakirəsi X 

Praktiki tapşırıqlar X 

Praktik məsələlərin təhlili X 

Digər X 

Qiymətləndirmə 

Metodlar Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq İmtahanı Aprel ayı 30% 

Fəallıq  Semestr müddətində 5% 

Davamiyyət  Semestr müddətində 5% 

Praktiki məsələ Semestr müddətində 15% 

Kurs işi (Layihə) Semestr müddətində 10% 

Final İmtahanı İyun ayı 35% 

Yekun  100% 

 
 
 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və davranış) 

Dərsin təşkili 

- İlk mühazirələrdə fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar tələbələrə təqdimat 

vasitəsilə çatdırılacaq, dərslərdə qrup müzakirəsi, testlər  praktiki tapşırıq və s. üsullar  

tətbiq olunacaqdır.  

- Mövzular əyani vasitələrin (Ofis proqramları, təqdimat,  müxtəlif vizual vəsaitlər və 

video) nümayişi ilə izah ediləcəkdir. 

Kurs işi (Layihə)  

Prezentasiyanın əsas məqsədi tələbələrə tədqiqat bacarığının öyrədilməsi, Kompüter 

elmləri sahəsi ilə bağlı mövzular (başlanğıc səviyyədə) ətrafında müstəqil şəkildə 

araşdırma aparmaq, məlumatlar əldə etmək və onu təqdim etməyi öyrətməkdir. 

Prezentasiyaya 10 dəqiqə ayrılır, bu vaxt ərzində tələbə hazırladığı mövzu üzrə əsas 

məlumatları auditoriyaya çatdırmalıdır. Əsas hissədən sonra 5 dəqiqə ərzində tələbələrin 

və müəllimin (əgər varsa) sualları cavablandırılır. Prezentasiya təqdimat şəklində tələb 

olunur. Mövzular müstəqil şəkildə hazırlanaraq prezentasiya şəklində təqdim edilir. 

Prezentasiya mövzuları Power Point proqramı ilə tanışlıqdan sonra tələbələrə siyahı 

şəklində təqdim olunacaqdır. Tələbələr məlumatı yalnız elektron formada, fərdi şəkildə 

təqdim etməlidirlər. Tələbənin tədqiqatçılığı, nitqi, təqdimetmə bacarığı, mülahizə və  

analiz qabiliyyəti qiymətləndirmədə əsas rola malikdir.  

Verilən mövzulardan əlavə olaraq şəxsi seçim əsasında Kompüter elmləri sahəsi ilə 

bağlı olmaq şərtilə tələbə mövzu seçə bilər.  

Qeyd: Tələbələr tapşırıqları yerinə yetirərkən plagiarizmə yol verməməli, əldə etdikləri 

məlumatların mənbələrinə istinad etməli və istinadları göstərməlidir. Tələbələrin 

qiymətləndirmə üçün müəllimə təqdim etdiyi tapşırıqlarda 25% və daha artıq Plagiarizm 

halları (müvafiq istinadların mənbəyinin göstərilməsi halları istisna olmaqla) 

aşkarlandığı zaman iş sıfırlanır.  

Praktiki məsələ (Quiz) 

Birinci yoxlama mart ayında, ilk dörd mövzü üzrə (5 bal), ikincisi Microsoft Word 

proqramı keçiriləndən sonra-aprel ayında (5 bal), üçüncüsü isə may ayının ortaları final 

imtahanından öncə (5 bal) nəzərdə tutulur. İlk yoxlamada açıq suallar, son iki 

yoxlamada isə praktiki tapşırıqlar veriləcəkdir. Hər bir yoxlamaya 30 dəqiqə vaxt ayrılır. 

Köçürmə halında yoxlama işi ləğv edilir.  

Yoxlamada iştirak etməyən tələbə üçün yenidən yoxlama keçirilmir. 

İstisna: Tələbə daha sonra yoxlama işin keçirildiyi gündə üzrlü səbəbdən iştirak edə 

bilməməsi haqqında hər hansı bir sənəd (ərizə və ya arayış) təqdim edibsə, müəllimin 

icazəsi ilə ona yenidən yoxlama keçirilə bilər. Bu halda tələbə növbəti həftə yoxlama 

işini yaza bilər 

Fəallıq 

Fəallıq balına tələbənin dərslərdə göstərdiyi aktivlik daxildir. 5 balla qiymətləndirilir. 

Dərs müddətində verilən suallar, kiçik tapşırıqların həlli, nəzəri mövzulardan sonra 



keçirilən yoxlama testləri və s məsələlərdə aktiv tələbələr fəallıq balı alırlar.  

Davamiyyət 

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Dərsə 10 dəqiqə gecikən tələbəyə qayib 

yazılır. Buna baxmayaraq, tələbə dərs saatına buraxılır. 25%-dən artıq dərs buraxan 

tələbələr imtahana buraxılmır. Bütün dərslərdə iştirak etmiş və ən çoxu iki dərs 

buraxmış tələbələlər tam davamiyyət balı alır.  

İmtahan qaydaları 

Aralıq imtahanı 1-7-ci həftənin mövzularını, Final imtahanı isə 8-15-ci həftənin 

mövzularını əhatə edir. 

Aralıq və yekun imtahan mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq 

imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmır. Final imtahanı sualları aralıq 

imtahandan sonra keçirilmiş materiallar əsasında tərtib olunur. İmtahan sualları 

müxtəlif bal bölgüsünə malik olan açıq və praktiki suallar şəklində hazırlanacaqdır.  

Fənni bitirmək qaydası 

Fənn üzrə ümumi dərs saatlarının 25 faizindən çoxunda iştirak etməyən tələbə imtahana 

buraxılmır. Universitetin 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 pozmağa, həmçinin, tələbələr arasında 
dərsdənkənar müzakirələrə və telefondan istifadəyə icazə verilmir. 

Dərs cədvəli 

 
Həftə 

Tarix/Gün 

(dəyişdirilə 

bilər) 

 

Mövzular 

 

Dərslik/Tapşırıqlar 

1  Kompüterlərin yaranma tarixi. Kompüterlərin nəsilləri. 

Kompüterlərin strukturu. Con Fon Neymanın 

arxitekturası. 

Mühazirə və Təqdimat 
Teams vasitəsilə 

2  Kompüter aparat təminatı. 

Kompüterin əsas tərkib hissələri 

Kompüterin proqram təminatı. Tətbiqi və sistem PT. 

Mühazirə və Təqdimat  

Teams vasitəsilə 

 

3 

 Windows 7 OS. İş masası. Tapşırıqlar paneli. Start 

menyusu. Fayl, qovluq və yarlık. Sistem qovluqları (This 

PC, User, Recycle Bin, Network). Standart proqramlar 

(Notepad, Paint, WordPad, Sticky Notes, 

Snipping Tool, Calculator) 

 

Windows 7 

 

4 
 MS Word 2019. File menyusu (Sənədlərin yaradılması, 

açılması, saxlanması, çapa verilməsi və bağlanması). 

Sənəd boyhunca hərəkət. Sənədin görünüş rejimləri. 

Miqyasın idarə edilməsi. Mətnlərin axtarışı və əvəz 

edilməsi. Mübadilə buferi. Mətnlərin köçürülməsi və 

yerinin dəyişdirilməsi.  

 

 

Microsoft Office 2019 

Mühazirə Teams 

vasitəsilə 

 
5 

 

 

Cədvəllərin yaradılması və formatlaşdırılması. Table 

tools tab-vərəqi. Sərhədlər və kölgələndirmə. Çeşidləmə. 

Düstur və simvolların daxil edilməsi. 

Laboratoriya işi 1 (5 bal) 

 
 

Microsoft Office 2019 

Mühazirə Teams 

vasitəsilə 



 

6 

 Kolontitullar. Mətn qutusu. Qeydlərin əlavə edilməsi. 

Səhifənin nömrələnməsi. Sənədə cari tarix və zamanın 

əlavə edilməsi. Mətnin “autotekst”lə yazılışı. Başlıqlar 

(captions). Orfoqrafiya və qrammatika (Spelling and 

grammar) 

 
 

Microsoft Office 2019 

Mühazirə Teams 

vasitəsilə 

 

7 

 Insert tab-vərəqi. Sənədə müxtəlif elementlərin əlavə 

edilməsi.  Şəkillərin yaradılması. Pictures tools tab-

vərəqi.  

Səhifənin arxa planı (Page background) Sütunlar. 

Avtoformat. Şəkil çəkmək. 

Laboratoriya işi 2 (5 bal)  

 

 

 

Microsoft Office 2019 

Mühazirə Teams 
vasitəsilə 

8  Aralıq İmtahanı  

 

 

 

9 

  
MS PowerPoint 2019. Təqdimatların yaradılması. 

Microsoft Office 2019 

Mühazirə Teams 

vasitəsilə 

 

10 

 

 

MS Excel 2016. Əsas anlayışlar. İş kitabı, iş vərəqi, xana, 

diapazon, sütun və sətir. Excel pəncərəsinin əsas elementləri 

(ad sahəsi, düstur paneli, iş vərəqləri). 

Verilənlərin daxil edilməsi. Hesablamaların aparılması (=, +, -

, *, /, ^, %). 

Microsoft Office 2019 

Mühazirə Teams 

vasitəsilə 

 

11 
  

Düsturlar. Sadə formulalar. Formulalar üzərində 

əməliyyatlar. Kompleks formulalar. Funksiya auditi. Şərti 

formatlaşdırma. Silsilə (Ədədi, Həndəsi). 

 

Microsoft Office 2019 

Mühazirə Teams 

vasitəsilə 

 

12 
 

 

 

Sadə statistik formulalar. Diaqram yaratmaq. Diaqramların 

növləri. Diaqramlar üzərində iş. Defined names qrupu. 

 

Microsoft Office 2019 
Mühazirə Teams 

vasitəsilə 

 

13 

 

 
Məntiqi funksiyalar. İf funksiyası. And funksiyası. Or 

funksiyası. True və false funksiyaları.  

Laboratoriya işi 3 (5 bal)  

Microsoft Office 2019 

Mühazirə Teams 

vasitəsilə 

 

14 
 

 

 

 İnternet. İnternet Explorer. Brauzerlər. İnternetdə axtarış. 

Kompüter virusları. İnformasiya təhlükəsizliyi. 
Mühazirə və Təqdimat  

Teams vasitəsilə 

 

15 

 

 

Verilmiş mövzu üzrə MS PowerPoint proqramında layihə 

(10bal)  

Microsoft Office 2019 

Mühazirə Teams 

vasitəsilə 

  Final İmtahanı  

 

 

 


