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                                                        Tədris işləri üzrə direktor müavini: 
 

___________________________ 
                                                        

                                                                                        “    “    sentyabr   2019-cu il  
 

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:payız 
 Tədris yükü:  Cəmi-30. Auditoriya saatı(30 saat praktik məşgələ) 
 Tədris forması:  Əyani 
 Tədris ili: Azərbaycan dili 
 AKTS üzrə kredit:  2 kredit 
 Auditoriya N:  
 Saat; V – 1540 - 1715 

     
 2. Müəllim haqqında məlumat: 
  Adı, soyadı, dərəcəsi:   Sadıxova Almaz Vəkil q.. 
  Kollecin ünvanı :Lənkəran ş., Ş.Axundov 31 
  Məsləhət saatı: çərşənbə günü, saat 15:00 
  E-mail ünvanı:  sadıxova.аlmaz.1961@mail.ru 
                  
.  
3.Tövsiyə olunan dərslik və dərs vəsaitləri: 
1. Н.Т.Велиева  Пособие по русскому языку.Баку-2006   
2. Алиева Т. Н. Практический курс русского языка. Баку - 2006 
3. Мурадханлы Б. М.  Гасанова У. Русский язык. “Adiloğlu”nəşriyyatı, Баку – 2018 
4. Азербайджанско – русский словарь. Баку – 1985 
 

4.Fənnin təsviri və məqsədi: 
Xarici dil-(Rus dili) fənni Xarici Dillər kafedrası nəzdində qeyri-ixtisaslar üzrə tədris planı 
çərçivəsində işlənmişdir.Tədris planına uyğun olaraq,bu kurs subbakalavr  tələbələri  üçün  müstəqil  
fənn  kimi  tədris  olunur.Kursun  tədrisi I semestrdə 30 və II  semestrdə 60 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  
dilinə-rus  dilinə  yiyələnməsini  təmin  etmək  və bu dildən  işlədikləri  fəaliyyət  sahəsində  səmərəli  
şəkildə  istifadə  etməyi  tələb edir. Orta ixtisas məktəbin  tədris  planı  tələbələrin  rus  dilində  öz  
fikirlərini  orta  səviyyədə  ifadə  etməyi  bacarmaq  və bu  dildən  ünsiyyət  vasitəsi  kimi  istifadə  
etməyi  tələb  edir.Buraya  rus  dilinin  təlim  vəzifələri  metodları  tələbələrin  bilik  və  
bacarıqlarının,vərdişlər  əldə  etməsi  üçün  ən  optimal  şəraitin  yaradılması  məsələləri  daxildir. Bu  
fənnin  məqsədi  nəyi  necə  öyrənmək  və  tədris  zamanı  qarşıya  çıxan  suallara  düzgün  və  
hərtərəfli  cavab  tapmaqdır.          



 
5. Prerekvizitlər: Fənnin tədrisi üçün öncədən heç bir fənninin tədrisi vacibdir. 
 
6. Korekvizitlər: Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxta başqa fənlərin də tədris olunmasına zərurət  yoxdur. 

 

7.Davamiyyətə verilən tələblər: Fənn üzrə semestr ərzində buraxılmış auditoriya saatlarının 
ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı (20 %-dən çox) olduğu halda 
tələbə həmin fəndən imtahana buraxılmır, onun həmin fənn üzrə akademik borcu qalır.  
 
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 keçirilmiş materialı dərindən başa düşür, cavabı dəqiq və hərtərəflidir. 
-9 bal-tələbə keçirilmiş materialı tam başa düşür, cavabı dəqiqdir və mövzunun mətnini tam aça bilir. 
-8 bal-tələbə cavabında ümumi xarakterli bəzi qüsurlara yol verir; 
-7 bal- tələbə keçirilmiş materialı 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) 

 

 

 

9. Davranış qaydalarının pozulması: 

Tələbə kollecin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada 
tədbir görüləcək. 

10.Təqvim planı:Auditoriya saatı -30 

Toplanan 
bal 

Qiymət Hərflə 

91-100   əla  (A) 

81-90 çox yaxşı (B) 

71-80 Yaxşı (C) 

61-70 Kafi (D) 

51-60 qənaətbəxş (E) 

51-dən aşağı qeyri-kafi (F) 



N Keçirilən mühazirə və seminar mövzularının  məzmunu müh se
m 

Tarix 

     

1 Тема:Автобиография .Общее   сведение  о  языке.  
Краткий обзор: Ответы на вопросы   по  теме«Знакомство».  
Источник 1,3,4, 

 2  

2 Тема: Национальные праздники Азербайджана .Фонетика. 
Гласные.  
Краткий обзор: Рассказать любимом празднике Составить  
диалог по  теме. 
Источник 1,3,4, 

 2  

3 Тема: Работа над текстом по развитию речи. Согласные. 
Краткий обзор:Рассказать  о традициях народа. Составить  
вопросы  по тексту. 
Источник: 1,3,4, 

 2  

4 Тема: Мой день. Словарная работа. 
Краткий обзор: Составить   диалог  на  тему: Мой  день. 
Источник:1,3,4, 

 2  

5 Тема:Работа  над  текстом   по  развитию   речиСлог. 
Ударение.  
Краткий   обзор: Выразительное  чтение  текста. Деление 
слова  на слоги. 
Источник:  1,2,3, 

 2  

6 Тема: .Наша библиотека. Словарная работа 
Краткий обзор: Поставить вопросы к тексту. Переводить    
текст  на   азербайджанский  язык. 
Источник:2,3,4, 

 2  

7 Тема:Работа  над  текстом   по  развитию  речи.Лексическое  
значение  слова. 
Краткий обзор:Круговое чтение  текста с переводом. 
Пересказ содержания текста. 
Источник:1,3,4, 

  

2 

 

8 Тема:Времена года. Азербайджана. Словарная работа 
Краткий обзор:.Переводить  текст . Поставить  вопросы к  
тексту. 
Источник: 2,3,4, 

 2  



9 Тема: Работа  над  текстом   по развитию  речи.  
Омонимы. Синонимы. Антонимы.  
Краткий обзор:Выразительное чтение. Пересказ 
содержания. 
Источник: 1,3,4, 

 2  

10 Тема:Баку- столица Азербайджанской Республики. 
Словарная работа. 
Краткий обзор: Переводить   текст.Выписать из текста  10 
слов  и  подобрать   синонимы  , антонимы.  
Источник: 1,3,4, 

 2  

11 Тема:Работа  над  текстом   по развитию  речи. Части  речи.   
Краткий обзор:Перевод   текста. Составить  предложения  
с новыми  словами . 
Источник: 1,3,4, 

 2  

12 Тема: День  Республики.  Словарная работа 
Краткий обзор:Поставить   вопросы  к  тексту. Пересказ 
содержания. 
Источник: 1,3,4, 

 2  

13 Тема: Работа  над  текстом  по развитию  речи. Имя 
существительное. Разряды существительных. 
Краткий обзор:Выразительное  чтение   текста. Ответы на 
вопросы.  
Источник: 1,3,4, 

 2  

14 Тема: Наша Родина.Перевод  текста. Словарная работа 
Поставить  вопросы  к тексту. Выписать  из  текста  
существительное. 
Источник: 1,3,4 

 2  

15 Тема: Работа над текстом. Разряды  имён   
существительных. 
Краткий обзор:Перевод  текста. Найти    существительное    
и   определить       разряды.                        
Источник: 1,2,3, 

 2  

 
9. 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 

 
 
10. Tələbənin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi: 
 



11.İmtahan biletinin forması: 
1.Перевести текст на азербайджанский язык  
2. Составить  вопросы  к тексту  

      3. Составить диалог на  заданную  тему. 
4.Согласуйте прилагательные с существительными в роде и числе 
5.Из данных слов составьте предложение 

 
12.Imtahan sualları: 
I. 1.Времена года.  
2. Мой день. 
3.Наша библиотека 
4. День  Республики 
5.Баку – столица  Азербайджана. 
6.Наши  национальные  праздники 
 
III. Составить диалог на  заданную  тему. 
-В cупермаркете 
-В интернет клубе 
-В парке 
-На отдыхе 
-На уроке русского  языке 
 
IV.Согласуйте прилагательные с существительными в роде и числе 
 
V.Из данных слов составьте предложение 
 
13. 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»)-1 fənninin sillabusu arxiv və kargüzarlıq ixtisasının tədris planı və fənn 
proqramı əsasında tərtib edilmişdir. 
Sillabus «Xarici dillər» kafedrasında müzakirə edilərək, təsdiq edilmişdir (13sentyabr 2019-cu il, 
protokol № 01). 

 
Müəllim:                                                             A.V.Sadıxova 

 
 

Fənn Birləşmə Komissiyasının sədri:                    M.Ə.Məmmədov 
 


