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Fənn sillabusu 

 

Ixtisas:  Arxiv işi və kargüzarlıq. 

Şöbə: Pedaqoji 

Fənn Birləşmə komissiyası: Xarici dil  

 

1.Fənn haqqında məlumat: 

Fənnin adı: Xarici dil (rus dili). 

 Kodu: HF-BO3-1 

 Tədris ili: II (2019-2020) Semestr: yaz 

 Tədris yükü:  Cəmi-60. Auditoriya saatı(60 saat praktik məşgələ) 

 Tədris forması:  Əyani 

 Tədris ili: Azərbaycan dili 

 AKTS üzrə kredit:  4 kredit 

 Auditoriya N:  

 Saat: IV -15
40

 – 17
15

; V – 15
40 

- 17
15 

     

 2. Müəllim haqqında məlumat: 

  Adı, soyadı, dərəcəsi:   Şabanova Nüşabə 

  Kollecin ünvanı :Lənkəran ş., Ş.Axundov 31 

  Məsləhət saatı: çərşənbə günü, saat 15:00 

  E-mail ünvanı: nusabashabanova@gmail.com 

                  

3.Tövsiyə olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

1Афет Мурсалиева.Азербайджанский институт туризма.Русский язык в текстах Баку-2014 

2.К.Т.Керимова.Сборник текстов и заданий по русскому языку.Баку -2017. 

3. Мурадханлы Б. М.  Гасанова У. Русский язык. Баку – 2018 

4. Э.Д.Аббасзаде.Русский  язык. Баку -2002 

5.Rusca – Azərbaycanca lüğət. Elm nəşr. Bakı, 1976., 

6.С.И.Ожегов.Словарь русского языка. М. 1985. 

.  

4. Fənnin təsviri və məqsədi: 

    Xarici dil fənni “Xarici dillər” fənn birləşməsi nəzdində qeyri ixtisaslar üzrə tədris planı 

çərçivəsində işlənmişdir. Tədris planına uyğun olaraq bu kurs subbakalavr tələbələri üçün 

müstəqil fənn kimi tədris olunur. Kursun tədrisi üçün tədris ilinin III semestrində  36;60;30 saat  

məşğələ  nəzərdə tutulur. 

     Müasir şəraitdə elmi informasiyanın artması yüksək peşə və nəzəri hazırlıqla yanaşı, müstəqil 

yaradıcı iş bacarığına malik kadrların dünyada ünsiyyət vasitəsi olan aparıcı dövlətlərin dilinə- 

rus dilinə yiyələnməsini təmin etmək və bu dildən işlədikləri fəaliyyət sahəsində səmərəli şəkildə 

yüksək istifadə etməyi  tələb edir. Bununla bağlı, kollecin tədris planı tələbələrin xarici dildə öz 

fikirlərini orta səviyyədə ifadə etməyi bacarmaq və bu dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə 



etməyi tələb edir. Tələbələr eyni zamanda orfoqrafik və qrammatik qaydalara əməl etməklə öz 

fikirlərini yazılı şəkildə ifadə etməyi də bacarmalıdırlar. 

     

5. Davamiyyətə verilən tələblər: 

   Dərsdə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır.Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr 

ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir; semestr ərzində fənnin 

tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10%- nə 1 bal çıxılır;Bütün fənlər üzrə semestr ərzində 

buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı 

olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müvafiq qərar qəbul edilir.   

 

6.Qiymətləndirmə: 

  Tələbələrin biliyi 100 ballıq sistemlə qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə  semestr ərzində, 

50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: 30 bal 

seminar-laboratoriya dərslərində fəaliyyətinə görə,10 bal dərslərə davamiyyətinə görə,10 bal 

tələbənin sərbəst işinə görə   

 

    7.Davranış qaydalarının pozulması: 

  Tələbə Kollecin daxili nizam–intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan 

qaydada tədbir görüləcək.  

8.Qiymətləndirmə: Tələbələrin biliyi 100 ballı sistemlə qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə 

semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar 

aiddir: 30 bal kollokviumların nəticələrinə görə 10 bal seminar və laboratoriya dərslərində  

fəaliyyətinə görə, 10 bal dərslərə davamiyyətə görə.  

İmtahan biletinə bir qayda olaraq fənni əhatə edən 5 sual daxil edilir. Hər sual 10 bala qədər 

qiymətləndirilir.  

Qiymət meyarları aşağıdakılardır: 

 

-10 bal- tələbə keçilmiş material dərindən başa düşür, cavabı dəqiq və hərtərəflidir. 

-9 bal-tələbə keçilmiş material tam başa düşür, cavabı dəqiqdir və mövzunun mətnini tam aça 

bilir. 

-8 bal-tələbə cavabında ümumi xarakterli bəzi qüsurlara yol verir; 

-7 bal- tələbə keçilmiş material başa düşür, lakin nəzəri cəhətdən bəzi məsələləri əsaslandıra 

bilmir 

-6 bal- tələbənin cavabı əsasən düzgündür. 

-5 bal-tələbənin cavabında çatışmazlıqlar var, mövzunu tam əhatə edə bilmir. 

-4 bal- tələbənin cavabı qismən doğrudur, lakin mövzunu izah edərkən bəzi səhvlərə yol verir; 

- 3 bal- tələbənin mövzudan xəbəri var, lakin fikrini əsaslandıra bilmir; 

- 1-2 bal- tələbənin mövzudan qismən xəbəri var. 

-0 bal- suala cavab yoxdur. 

 

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. Əks təqdirdə tələbənin 

imtahan göstəriciləri semester ərzində tədris fəaliyyəti nəticəsində topladığı bala əlavə olunmur. 

 

Semestr  nəticəsinə görə yekun qiymətləndirmə (imtahan və imtahanaqədərki ballar əsasında) 

 

Toplanan bal Qiymət Hərflə 

91-100   əla  (A) 

81-90 çox yaxşı (B) 



 

 

 

9. Davranış qaydalarının pozulması: 
Tələbə kollecin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada 

tədbir görüləcək. 

10. Təqvim planı: 60 saat məşğələ 

 

N Keçirilən seminar mövzularının  məzmunu müh sem Tarix 

     

1 Тема: Город под пеплом. Словарная работа. 

Краткий обзор: Глагол. Грамматические  признаки 

глагола. 

Правописание и употребление глаголов в речи. 

Источник: 1,3,4,5,6 

  

2 

 

2 Тема: Работа  над  текстом по развитию  речи. 

Составить вопросы по тексту. 

Краткий обзор: Времена глаголов. Настоящее время 

глагола. 

Источник: 1,3,4,5. 

  

2 

 

3 Тема: Оленье стадо. Словарная  работа. 

Краткий обзор: Составление предложений с 

глаголами из текста 

Источник: 1,3, 5,6. 

  
2 

 

4 Тема: Работа над  текстом по развитию  речи. 

Составить вопросы по тексту. 

Краткий обзор: Выбрать из текста глаголы и 

определить время. 

Источник: 1,3, 4,5. 

  
2 

 

5 Тема: Дружба. Словарная работа. 

Краткий обзор: Прошедшее время глагола.   

Источник: 1,3, 5. 

  
2 

 

6 Тема: Работа над  текстом по развитию  речи. 

Составить вопросы по тексту. 

Краткий  обзор: Будущее время глагола. 

Источник: 1,3, 5. 

  

2 

 

7 Тема: Герои-журналисты. Словарная работа.  

Краткий обзор: Употребление в речи  глаголов 

будущего времени. Составление предложений с 

глаголами будущего времени. 

Источник: 1,3, 4, 5. 

  

2 

 

8 Тема: Работа над текстом по развитию  речи. 

Составить вопросы по тексту. 

Краткий обзор: Совершенный  и несовершенный  

виды  глагола и их употребление в речи. 

  
2 

 

71-80 Yaxşı (C) 

61-70 Kafi (D) 

51-60 qənaətbəxş (E) 

51-dən aşağı qeyri-kafi (F) 



Источник: 1,3, 5. 

9 Тема: Узеир Гаджибеков. Словарная работа. 

Краткий  обзор: Употребление глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

Источник: 1,3, 4, 5. 

  
2 

 

10 Тема: Работа  над  тестом  по развитию  речи. 

Составить вопросы по тексту. 

Краткий  обзор: Спряжение глаголов. Глаголы I  и II 

спряжения. 

Источник: 1,3, 4, 5. 

  
2 

 

11 Тема: Карабах-край красоты.. Словарная работа.  

Краткий обзор: Правописание и употребление в речи 

глаголов I и II  спряжения 

Источник: 1,3, 4, 5. 

  
2 

 

12 Тема:  Работа  над  текстом  по развитию  речи. 

Составить вопросы по тексту. 

Краткий  обзор: Спряжение и употребление в речи 

глаголов. 

Источник: 1,3, 4, 5. 

  
2 

 

     

13 Тема: Гаджи Зейналабдин Тагиев. Словарная работа. 

Краткий обзор: Правописание и употребление в речи 

глаголов  Iи II. 

Источник: 1,3, 4, 5. 

  

2 

 

14 Тема: Работа  над  текстом  по  развитию  речи.  

Составить вопросы по тексту. 

Краткий обзор:  Образование и употребление  в речи 

возвратных глаголов.  

Источник: 1,3, 4, 5 

  

2 

 

15 Тема: Музеи Баку. Словарная работа.  

Краткий обзор:  Правописание  и  употребление  

глаголов будущего времени. 

Источник: 1,3, 4, 5,6 

  
2 

 

16 Тема:Работа  над  текстом  по  развитию  речи. 

Составить вопросы по тексту. 

Краткий  обзор: Наклонения  глаголов. Образование и 

употребление в речи глаголов изъявительного 

наклонения. 

Источник: 1,3, 4, 5 

  
2 

 

17 Тема: Архитектура Азербайджана. Словарная 

работа. 

Краткий обзор: Правописание и употребление в речи 

сослагательного наклонения  глагола.  

Источник: 1,3, 4, 5 

  

2 

 

18 Тема: Работа  над  текстом  по  развитию  речи. 

Составить вопросы по тексту. 

Краткий обзор: Образование и употребление в речи 

сослагательного (условного) наклонения  глагола. 

Источник: 1,3, 4, 5 

  
2 

 

19 Тема: Из истории Олимпийских игр. Словарная 

работа. 

   



Краткий обзор:Правописание и употребление в речи 

глаголов  повелительного наклонения.  

Источник: 1,3, 4, 5 

2 

20 Тема: Работа  над  текстом  по  развитию  речи. 

Составить вопросы по тексту. 

Краткий обзор:  Образование и употребление в речи 

повелительного  наклонения  глагола. 

Источник: 1,3, 4, 5 

  
2 

 

21 Тема: Хранители времени.. Словарная работа. 

Краткий обзор: Правописание и употребление  в речи 

глаголов  повелительного  наклонения. 

Источник: 1,3, 4, 5 

  

2 

 

22 Тема:Работа  над  текстом  по  развитию  речи. 

Составить вопросы по тексту. 

Краткий обзор:  Правописание и употребление в речи 

личных  форм глаголов. 

Источник: 1,3, 4, 5 

  
2 

 

23 Тема: Рыбная ловля. Словарная работа. 

Краткий обзор:  Образование и употребление в речи  

личных  форм  глагола. 

Источник: 1,3, 4, 5 

  

2 

 

24 Тема: Работа  над  текстом  по  развитию  речи. 

Составить вопросы по тексту. 

Краткий обзор: Причастие. Образование и 

употребление в речи  причастий. 

Источник: 1,3, 4, 5 

  

2 

 

 

 

     

25 Тема: Азербайджанская кухня. Словарная работа. 

Выразительное чтение текста. 

Краткий обзор: Склонение  и употребление в речи  

причастий. Ответы на вопросы. 

Источник: 1,3, 4, 5 

  
2 

 

 

26 Тема:Работа  над  текстом  по  развитию  

речи.Составить вопросы по тексту. 

Краткий обзор: Деепричастие. Образование и 

употребление в речи деепричастий. 

Источник: 1,3, 4, 5 

  

2 

 

27 Тема :Легенда о девичьей башне. Словарная  работа. 

Краткий обзор: Имя  числительное. Разряды  

числительных. Правописание и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Источник: 1,3, 4, 5 

  
2 

 

28 Тема: Работа  над  текстом  по  развитию  

речи.Составить вопросы по тексту. 

Краткий обзор: Склонение и употребление в речи  

числительных .. 

 Источник: 1,3, 4, 5 

  

2 

 

29 Тема: Азербайджанский театр. Словарная работа. 

Краткий обзор: Местоимение. 

Источник: 1,3, 4, 5 

  
2 

 

30 Тема: Работа   над   текстом   по  развитию   речи.    



Составить вопросы по тексту. 

 

Краткий обзор: Разряды местоимений. 

Источник: 1,3, 4, 5 

2 

 

11. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar: 

 Rus dilinin ünsiyyət vasitəsi kimi işlənməsi 

 Rus dilini işlədikləri fəaliyyət sahələrində səmərəli şəkildə istifadə etməyi bacarmaq 

 Rus dilində öz fikirlərini orta səviyyədə ifadə etməyi bacarmaq 

 Rus dilinə yiyələnməyi təmin etmək 

12.   İmtahan biletinin  

  1. Перевести текст  на азербайджанский  

  2. Составить вопросы по тексту. 

  3. Составить диалог  на  заданную  тему. 

  4. Определить  спряжение  данных  глаголов  и проспрягать   

  5. С данными словами и словосочетаниями составить  предложения. 

 

13.Imtahan düşən mövzuların adları: 

1.Город под пеплом. 

2. Оленье стадо.. 

3. Дружба. 

4. Герои-журналисты. 

5. Узеир Гаджибеков. 

6. Карабах-край красоты.. 

7. Гаджи Зейналабдин Тагиев. 

8. Музеи Баку. 

9. Из истории Олимпийских игр. 

10.Легенда о Девичьей башне 

 

14. imtahan düşən dialoq mövzuları. 

1.На отдыхе. 

2. На экскурсии. 

3. В аптеке. 

4. На стадионе.  

10.Fənn üzrə sərbəst işlərin adları  

1.Национальный  герой Азербайджана 
2.Азербайджан – моя Родина 
3.Баку. 
4.Мой любимый писатель. 
5.Моя профессия. 
6.Мой город. 
7.Любимый актер. 
8.День независимости Азербайджана. 
9.Национальные праздники Азербайджана. 
10.Русский алфавит. Кириллица. 
11.Латинский алфавит. 
12.Природа Азербайджана. 
13.Курорты Азербайджана. 
14.Русский язык-язык международного общения. 



15.Официальные мировые языки. 
16.Интернет в нашей жизни. 
17.Искусственные языки. 
18.Знаменитые художники Азербайджана. 
19.Первая актриса Азербайджана. 
20.Знаменитый архитектор Мемар Аджеми. 

 

“Xarici dil (rus dili)” fənninin sillabusu “Qeyri ixtisaslar üçün tərtib edilən fənn proqramı”na 

uyğun tərtib edilmişdir. 

Sillabus “Xarici dillər” fənn birləşməsində müzakirə edilərək təsdiq edilmişdir. (3 fevral 2020 - 

ci il, protokol № 07). 

 

 

Müəllim:                                                                N.Ə. Şabanova 

                        

 

Fənn Birləşmə Komissiyasının sədri:                    M.Ə.Məmmədov



  

 


