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Departament Dillər və ədəbiyyatlar 

Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr 

Tədris semestri 2021/2022-ci  tədris ilinin payız  semestri 
Fənni tədris edən müəllim (lər) Reyhan Mədətova 
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Mühazirə otağı/Cədvəl II 

IV 

 Konsultasiya vaxtı  

Prerekvizitlər Yoxdur 

Tədris ili 2021-2022 

Fənnin növü 
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

1. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. 110563 söz, VI nəşr. “Şərq-Qərb”, Bakı-2013 

2. A.Babayev. Dilçiliyə giriş.Bakı,2006 

3. Hüseyn Hüseynov.Əməli yazılar. Bakı – 2003 

4. Məmmədxan Sultanov. Əməli yazı nümunələri. Bakı – 2012 

5. İmla mətnləri.Bakı,2017 

6. İfadə mətnləri.Bakı,2016 

Kursun vebsaytı  

Tədris metodları Mühazirə Mühazirə 

Qrup müzakirəsi Qrup müzakirəsi 
Praktiki tapşırıqlar Praktiki tapşırıqlar 

Praktiki məsələnin təhlili  

Digər  

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

Praktiki  məsələ: İfadə 
yazısı 

24 dekabr 10 

Fəallıq və davamiyyət  10 (5+5) 

Tapşırıq və testlər   

Kurs işi (Layihə)   

Prezentasiya/Qrup 
müzakirə 

  

Final  imtahanı  40 

İmla yazısı 21 dekabr 10 

Yekun  100 

Kursun təsviri Kurs boyu  Azərbaycan dilində orfoqrafik qaydalar, durğu işarələrinin yerli-yerində işlədilməsi,  

əməli yazıların düzgün yazılması öyrəniləcək. 

Kursun məqsədləri Yazının tarixini,və əməli yazıların və yeni orfoqrafiya qaydalarının düzgün yazılmasını 
öyrənmək 

Tədrisin (öyrənmənin) 
nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 

1.Yazının əmələ gəlməsini və inkişaf tarixini öyrənəcəklər.  

2. Yeni orfoqrafiya qaydalarını düzgün şəkildə tətbiq edəcəklər 

3. Durğu işarələrini düzgün işlədəcəklər. 

4. Əməli yazıların tələblərə uyğun yazılmasını öyrənəcəklər. 

5. Mürəkkəb adların düzgün yazılmasını öyrənəcəklər 

 Qaydalar (Tədris siyasəti 
və davranış) 

Praktiki  məsələ: İfadə yazısı 

İfadə yazısında sözlərin orfoqrafik cəhətdən düzgün yazılması, durğu işarələrinin yerli-yerində 

qoyulması və abzasların düzgün təyin edilməsi, üslubi cəhətdən cümlələrin düzgün qurulması 
nəzərə alınacaq.2 orfoqrafik səhvə görə 1 bal çıxılacaq 

Digər: İmla yazısı 

Imla yazısında sözlərin orfoqrafik cəhətdən düzgün yazılması, durğu işarələrinin yerli-yerində 

qoyulması və abzasların düzgün təyin edilməsi nəzərə alınacaq.2 orfoqrafik səhvə görə 1 bal 
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çıxılacaq. 

Davamiyyətə görə veriləcək  bal zamanı tələbənin dərsdə ardıcıl iştirakı və dərsdə özünü 

qaydalara uyğun aparması nəzərə alınacaqdır. Tələbə 10 dəqiqədən artıq dərsə gecikərsə qaib 

yazılacaq.Qaib yazılmış olsa belə, onların dərsdə iştirakına icazə veriləcək. Hər   üzürsüz  dərs  

buraxılmasına görə 0,5 bal çıxılacaq  Tələbə dərsin 25%də iştirak etməsə, imtahana 

buraxılmayacaq. 

Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, semestr boyu həftəlik dərs 

proqramına hazırlaşmalarına, yeni və əlavə ədəbiyyatlara göstərdiyi marağa görə veriləcəkdir. 

Hər bir tələbə keçilən  mövzulara dair  müzakirələrdə fəal iştirak etməlidir. Hər hansı mövzu ilə 

bağlı diskusiyalarda tələbələr fəal iştirak etməlidir. 

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. 

Cədvəl (dəyişdiriləbilər) 

H
əf

t
ə 

Tarix 
(planlaşdırılmış) 

Fənninmövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1  Yazı haqqında ümumi məlumat 

Yazının meydana gəlməsi 

AB.s.230-234 

AB.s.235-237 

A  Yazının növləri: əşyəvi və şəkli yazı 
İdeoqrafik yazı  

AB.s.237-239 

AB.s.240-242 

3  Hecavi yazı 
Fonoqrafik yazı 

AB.s.243-246 

AB.s.247-248 

4  Azərbaycan yazısı  
Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası. 

AB.s.230-234 

ADOL.s.8-12 

5  Yeni orfoqrafiya qaydaları. 
Mürəkkəb sözlərin yazılışı 

ADOLs.12-14 

ADOLs.15 

6  Defislə yazılan sözlər 

Bitişik yazılan sözlər 

ADOLs.16 

ADOL.s.17 

7   Mürəkkəb adların yazılışı 
Aralıq imtahanı 

ADOLs.19 

 

8  Azərbaycan dilində durğu  işarələri 

Durğu işarələrinin işlənməsinin əsas xüsusiyyətləri  

İmla mətnləri.s.12 

İmla mətnləri s.14 

9  Alınma sözlərin yazılma qaydaları(fonetik prinsip) 
 

Alınma sözlərin yazılma qaydaları (ənənəvi prinsip) 

MADI.s.46-49 

MADIs.49-51 

10  Əməli yazılar:Tərcümeyi-halın yazılması 
Ərizənin yazılması 

ƏY.s.10-12 

ƏY.s.13-14 

11  İzahatın yazılmasıRəyin yazılması 
Protokolun yazılması 

ƏY.s.15-16 

ƏY.s.17-18 

12  Hesabatın yazılması 
Aktın yazılması 

ƏY.s.19-20 

ƏY.s.21-23 

13  Etibarnamənin yazılması 
Xasiyyətnamənin yazılması 

ƏY.s.25-26 

ƏY.s.28-29 

14  Esse yazısının yazılması 
Söz imlası  

15  İfadə yazısı 
İmla yazısı  

  Final  imtahan  


