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1.Müəllim haqqında məlumat

Soyadi:
Adı:
Atasının adı:
Təhsil:
Elmi adı:
Gün ərzində kollecdə olduğu vaxt:
Təltiflər:
Xarici dil:

Əhmədova
Saqibət
Rəhim
Ali
Müəllim
hər gün
Yoxdur
İngilis dili, rus dili.

2. Fənn haqqında məlumat

Fənnin kodu:

HF-BO2

Fənnin növü:

Ümumtəhsil fənləri

Fənnin tədris ili:

2017-2018

Fənnin krediti:
Fənnin tədris yükü:
Fənnin tədris forması:
Fənnin tədris olunduğu qrup ________________

4
120 saat
qarışıq
İ 110

3.Fənnin əsas məqsədi
Xarici dillər
İxtisas üzrə işgüzar dilin əsasları: dilin peşəyə uyğun lüğət tərkibi (leksika),
frazeologiya lüğəti və terminlər peşəyönümü (istiqamət verilmiş) tərcümə
(lüğətlə) texnikası, peşə ünsiyyəti və qarşılıqlı münasibət.
Səslərin artikulyasiyasi , intonasiyasi, öyrənilən dilin neytral nitq forması, dili
öyrənilən ölkənin adət-ənənələri, nitq mədəniyyəti haqqinda anlayış, məişət və
ədəbi dil , rəsmi işgüzar dil , ifadə qaydalarının növlərini, leksikadan müxtəlif
sahələrdə istifadə etmə anlayışı.
Gündəlik ünsiyyət üçün lazım olan leksik-qrammatik materialların öyrənilməsi ,
nitq fəaliyyətinin müxtəlif formalarının (şifahi, yazılı, molonoq,dialoq)
öyrənilməsi.
Leksik-qrammatik minimuma yiyələnmək , ixtisasa uyğun terminlərin və
adların düzgün mənimlənməsi, elmi-texniki ədəbiyyatlardan tərcümənin edilməsi.
Tədbiq sahəsindən asılı olaraq leksikanın müxtəliflik anlayışı (məişətə,
ixtisasa, ümumi,rəsmi, elmi və s... sahələrə aid sözlər), sərbəst və sabit
birləşmələrinə və frazeolojı vahidlərə sair anlayiş , sözdüzəltmənin əsas
xüsusiyyətlərinə dair anlayiş , ümumi xarakterli yazılı və şifahi ünsiyyət prosesində
mənanı təhrif etmədən ünsiyyət yaratmağa kömək edən qrammatik vərdişlər,
professional nitq üçün səciyyəvi olan qrammatik halları, gündəlik həyatda ,
ədəbiyyatda rəsmi dildə , iş və elm sahəsində , eləcədə bədii ədəbiyyatda
sözlərin işlənmə üslubuna dair anlayiş.

4. Fənnin tədrisi nəticəsində əldə olunan kompetensiyalar
Fənni mənimsəyən hər tələbə:
1.İxtisas üzrə işgüzar dilin əsaslarına yiyələnir.
2. Səslərin artikulyasiyasını ,intonasiyasını ,dili öyrənilən ölkənin adətənənlərini mənimsəyir.
3. Gündəlik ünsiyyət üçün lazım olan leksik-qrammatik materiallari
öyrənir.
4.İxtisasa uyğun terminləri və adlari düzgün mənimsəyir.
5.Elmi-texniki ədəbiyyatlardan tərcümə edir.
6.Ümumi xarakterli yazılı və şifahi ünsiyyət prosesində mənanı təhrif
etmədən ünsiyyət yaratmağa kömək edən qrammatik vərdişlərə
yiyələnir

5.Fənnin proqramı

Sira
N-si
1.
2.
3.
4.
5.

Mövzularin adı

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Text: My family. Grammar :Phonetics. Phonetic symbols.
Retell the text :My family.Grammar :The rules of pronunciation.
Text: My Day .Grammar: The Article.
Text :Education in Great Britain. The use of the indefinite article.
Speak about the Education in your country .Grammar: The use of the
definite article.
Text: We Learn Foreign Languages .Grammar: The pronoun
Retell the tex t:We Learn Foreign Languages. Gr.The Personal Ptonoun.
Text: Meals in England.Gr .Possessive pronouns.
Text: Traditional American Food.Gr.The Demonstrative pronouns.
Retell about the Traditional Azerbaijan Food.Gr.Interrogative pronouns
Poem:No Enemies (By Charles Mackay).By heart.Gr.Reflexive pronoun
Text:What does Your Handwriting Say About You.Gr.Indefinite Pronouns.
Text:Seasons.Gr.Relative Pronouns
Speak about your favourite seasons .Gr.The Noun.
Text :Hobbies .Gr. The cases of the noun
What is your hobby? Gr .The plural form of the noun.
Text: The Republic of Azerbaijan. Gr. Countable and uncountable nouns
Text :Baku. Gr. The adjective.
Text: Holidays .Gr .The degress of the adjectives.
Poem: My People-by heart (By Langston Huges) Gr.The Numeral
Text: He had to eat his words .Gr.The Fractional Numerls
Text: Good Luck/Bad Luck .Gr .Prepositions
Text :Cars are like their owners ,Are they? Gr. The preposition of place

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Text: Computers .Using a computer .Gr. Preposition of time
Text :The possibilities of the Internet .Gr .Preposition of direction
Text :Getting started on the Internet Using the Internet .Gr. The Adverb
Text Help on the Internet. Gr. Degrees of adverb
Retell the text:” Help on the Internet ”.Proverb .Gr. The Verb
Tex :E mail and The Internet .Gr. The Verb” To Do”
Text :Completing forms and CVs. Gr. Present Simple
Text: Living with computers .Gr. Gr.Past Simple.
Text :A typicl PC .Gr .Future Simple
Text: Types of computer systems.Gr. The Verb “To Be”
Retell the text:Types of computers”.Gr. Present Continuous
Text:Input devices:type,click and talk! Gr. .Past Continuous
Text:Input devices:type,click and talk! Gr. Future Continuous
Text: Input devices: the eyes of your PC.Gr. The verb “To hve”
Text:Output devices: printers. Gr. . Present Perfect
Text: Output devices: disply screens.Gr. Past Perfect
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n
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40.
41.
42.
43
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Text: The processor.Gr. Future Perfect
Text: Disks and drives. .Modal verbs
Text: Health and safety. Gr.Modal verb Can and its equivalent
It is interesting:”Birthday and Candles”. Gr. Must and its equivalents
Text: Word processing features. Gr. Modal verb “May”
Text:Spreadsheets and databases. . Gr.Modal verb “Should and ought to”
Text: Graphics and design.Gr. Modal verb “Need”
Text: Multimedia Gr. . Passive voice
Poem:”Dictionry” (By W.J.Smith) . Present Simple passive
Text: Programming. Gr. Past Simple Passive
Text: Computers and work. Gr. .Future Simple Passive
Text: ICT systems .Gr. .Present Continuous Passive
Text: Networks. Gr. .Past Continuous Passive
Text: Faces of the Internet .Gr. . Present Perfect Passive
Text: The World Wide Web .Gr. Past Perfect Passive
Text: Web design .Gr. . Future Perfect Passive
Text: Internet security.Gr. The Verbals
Text :Online banking.Gr. The Infinitive
Text :Mobile phones.Gr. . The Participle
Poem:” Twilight” (By Byron) .Gr. . The Gerund
It is interesting:Throwing the bridal bouquet. Gr. The preposition
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6.Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları
Fənn üzrə semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın
yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir .
Sərbəst işlərin mövzuları və təhvil verilmə tarixi:
Mövzular
1

Black January

2

Khojaly tragedy

3

National holiday-Novruz

4

Planets

5

Ghobustan

6

Our favourite Hollywood stars

7

Computers in our life

8

My lovely modern books

9

Money-inseperable part in our life

10

Global pollution

Son tarix

Sərbəst iş yazılı formada word faylı formasında , həcmi 1-2 səhifə
(şrift 12) olmalıdır.

7. Tələbənin nailiyyətlərinin cari və aralıq qiymətləndirilməsi.
- Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazimi balın toplanması aşağıdaki
kimidir .
- 50 bal imtahana gədərki bal:
- 10 bal dərslərə davamiyyətinə görə , (fənn üzrə ayrılmış auditoriya
saatlarının 25%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənndən
imtahana buraxılmır )
- 10 bal tələbənin sərbəst işinə görə ,
- 30 bal laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (fənn üzrə kurs işi və
məşğələ nəzərdə tutulmadığı halda)

8. Təhsilalma prosesinə nəzarət və tələbələrin biliyinin yekun
qiymətləndirilməsi.
-Tələbənin biliyinin yekun qiymətləndirilməsi imtahan zamani 50 bal .
Toplanan ballarin cəmi 100-ə bərabərdir . Yekun bal aşağıdakı kimi
qiymətləndirilir.
A “əla”

-91-100

B “ç\yaxçı”

-81-90

C “yaxşı”

-71-80

D “kafi”

-61-70

E “ qənaətbəxş”

-51-60

F “ qeyri kafi “

-51 baldan aşağı

-Yekun qiymətləndirmədə 51 bal və ondan yuxarı bal toplayan tələbə
fənn üzrə müəyyən olunmuş krediti qazanır və müvəffəqiyət qazanan
tələbə , 51 baldan aşağı bal toplayan tələbə isə həmin fənndən krediti
qazanmır və akademik borcu olan tələbə adlanır.

9. İstifadə olunan ədəbiyyat .
1.”İngilis dili” F.Əliyeva, Y. Əzizova, N.Nəcəfova
2.”English vocabulary in Use” Stuart Redman

10.Tələbənin nizam-intizamına qoyulan tələblər.
1. Pedaqojı işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq.
2. Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq , ictimai əsayiş,
daxili intizam , davranış qaydalarının tələblərinə riayət etmək .
3. Auditoriyadaxili təlim məşğələlərində iştirak etmək , müvafiq tədris
planlarında və kurslarında və kursların işçi proqramlarında nəzərdə
tutulmuş bütün növ tapşırıqları müəyyən edilmiş dövrlərdə yerinə
yetirmək .
4. Kollecin otaqlarına , tədris-laboratoriya avadanlıqlarına və digər
əmlakına qayğı və səliqə ilə yanaşmaq , onların körlanmasına,
zədələnməsinə, itməsinə yol verməmək , otaqlarda təmizliyə və
səliqəyə riayət etmək.

