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Giriş 

Kursun qısa təsviri: Kursda tələbələr müxtəlif yönümlü 

proqram təminatı ilə tanış olacaq və onlardan geniş yayımışları ilə 

tanış olacaqla. (Mühazirə -60 saat; məşğələ - 30 saat)  

Kursun məqsədi: MS Office paketinə daxil olan Word, 

Excel, Power Point və Access proqramlarına həm nəzəri, həm də 

praktik cəhətdən yiyənmək kursun əsas məqsədidir 

 

Mövzu №1 Proqram təminatının informatikada yeri 

Qısa icmalı: İnformatika elminin əsas tərkib hissələrinə baxılır və 

proqram təminatının roluna və digər hissələrlə əlaqəsi açıqlanır.  

 

Mövzu №2 Proqram təminatını anlayışı və onun təsnifatı.  

Qısa icmalı: Proqram təminatını anlayışı verilir və onun təsnifatı 

(sistem, instumental və tətbiqi) verilir. Hər sinif prorqam təmintının 

əsas funksiyaları açıqlanır  

 

Mövzu №3 Əməliyyat sistemlərinin inkişaf tarixi 

Qısa icmalı: Əməliyyat sistemləri və onların inkişaf tarixinə baxılır. 

Əməliyyat sistemlərinin inkişafinin aparat təminatının inkişafı ilə 

əlaqəsi açıqlanır   

 

Mövzu №4 Əməliyyat sistemlərinin funksiyaları və təsnifatı  

Qısa icmalı: ƏS əsas funksiyları açıqlanir və müxtəlif tip ƏS bu 

funksiyarın yeri göstərilir 

 

Mövzu №5 MS Windows ƏS nin standart proqramları 

Qısa icmalı: Windows ƏS daxil olan standart proqramlar (WordPad, 

Paint, Exploer və s) baxılır.  

 

Mövzu №6  MS Windows əməliyyat sistemlər ailəsinin müqayisəli 

təhlili  

 Qısa icmalı: MS Windows ƏS ləri ailəsinin yaranması və inkişaf 

tarixinə baxılır. Onların müqayisəli analizi verılır 
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Mövzu №7 Kompüter virusları  və antivirus proqramları  

Qısa icmalı: Kompüter virusu anlayışı, virusların təsnifatı və onun 

yaranma tarixinə baxılır. Antivirus proqramlarının iş prinsipi 

açıqlanır 

 

Mövzu №8 Xidməti proqramlar. Arxivatorlar   

Qısa icmalı: Arxivator anlayışı və onun məqsədi aydınlaşdırılır. 

WinRar və WinZip arxivatorlarının əsas imkanları araşdırılır  

 

Mövzu №9 Xidməti proqramlar. Sərt disklərə xidmət proqramları 

Qısa icmalı: İnformasiyanın sərt diskə yazılıb oxunması prosesinə 

baxılır. Bu zaman araya çıxa biləcək problemlərin həll proqramlarına 

baxılır 

 

Mövzu №10 İnstumental proqram təminatı və onların inkişaf tarixi.  

Qısa icmalı: İnstrumental PT əsas funksiyaları açıqlanır. Onların 

tərkibi və təsnifatı verilir 

 

Mövzu №11 Proramlaşdırma dilləri və onların müqayisəli analizi  

Qısa icmalı: PD inkişaf tarixi və müxtəlif  təsnifatı verilir. Prosedur, 

deklarativ, obyekt yönümlü dillərin özəllikləri açıqlanır. 

Proqramlaşdırma mühütü və onun imkanları araşdırılır 

 

Mövzu №12 Proqramın translasiyasının mərhələləri 

Qısa icmalı: Proqramlaşdırma dilində yazılmış proqramların 

translyasiyası və onların tiplərinə baxılır. Translyasiya mərhələləri 

araşdırılır 

 

Mövzu №13  Tətbiqi proqramlar. MS Office paketi 

Qısa icmalı: 

MS office paketinə daxil olan proqramlar haqda ümumi məlumat 

verilir,  onlarda olan ümumi funksiyalar və  obyekt mübadiləsi 

(OLE) prinsiplərinə baxılır 
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Mövzu №14  Mətn redaktorları. MS Word proqramının əsas 

imkanları. Sənədlərin redəktə olunması. Standard və Formatting 

alətlər lövhəsi 

Qısa icmalı:  

MS Word proqramının əsas funksiyaları araşdırılır. Mətnin daxil 

edilməsi, redəktə edilməsi və formatlaşdırılması imkanları açıqlanır   

 

Mövzu №15 MS Word proqramı: cədvəl və  qrafika ilə iş rejimləri 

Qısa icmalı: MS Word proqramında cədvəlin yaradıması və onlar 

üzərində əməliyyatlar, qrafik rejim imkanlarına baxılır 

Skanerlərin tiplərinə baxılır. Onların funksiyaları, iş prinsipləri və 

göstəriciləri açıqlanır  

 

Mövzu №16  MS Word proqramında obyektlərlə iş. OLE 

texnologiyası. Riyazi formularla iş: MS. Equation   

Qısa icmalı: MS Word proqramına müxtəlif proqramların köməyi ilə 

yaradılmış obyektlərin (qrafik, elektron cədvəl və s) daxil edilməsi 

inkanlarına baxılır. MS. Equation redaktorunun köməyi ilə riyazi 

formulaların daxil edilməsi imkanlari açıqlanır 

 

Mövzu №17  Elektron cədvəllər. MS Excel proqramı  

Qısa icmalı: 

Elektron cədvəllərin əsas tətbiq sahələrinə baxılır. MS Excel 

proqramının ümumi strukturu və əsas elementləri açıqlanır  

 

Mövzu №18  MS Excel proqramı. Standart funksiyalar 

Qısa icmalı: 

MS Excel proqramında standart funksiyaların təsnifatı və istifadə 

qaydaları öyrənilir  

 

Mövzu №19 MS Excel proqramı. VBA. Excel proqraminda 

istifadəçi funksiyaları 

Qısa icmalı: MS Excel proqramında Visual Basic Application 

vasitəsi ilə istifadəçi modullarının yaradılması və sistemə daxil 

edilməsi vasitələri öyrənilir  
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Mövzu №20 MS Excel proqramı. Obyektlərlə iş 

Qısa icmalı: MS Excel proqramına müxtəlif proqramların köməyi ilə 

yaradılmış obyektlərin (qrafik, cədvəl və s) daxil edilməsi 

inkanlarına baxılır  

 

Mövzu №21 MS Power Point  proqramı. Əsas anlayışlar 

Qısa icmalı: Təqdimat anlayışı və onun istifadə sahələri göstərilir. 

Power Point proqramının əsas inkanları verilir.  

 

Mövzu №22 MS Power Point  proqramı. Təqdimatların yaradılması  

Qısa icmalı: Təqdimatların yaradılmasının əsas mexanizminlərinə  

baxılır. 

   

Mövzu №23 Verilənlər bazası. Əsas anlayışlar.  

Qısa icmalı: Verilənlər bazası və onların tətbiq sahəsi araşdırılır. 

Verilənlər bazasının əsas anlayışlarına baxılır 

 

Mövzu №24 Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri (VBİS). MS 

Access. Cədvəl anlayışı. 

Qısa icmalı: VBİS anlayışı və onların təsnifatı verilir. MS Office 

paketinə daxil olan MS Access proqramının əsas inkanları araşdırılır 

 

Mövzu №25 VBİS MS Access. Forma anlayışı və hesabatların 

yaradılması 

Qısa icmalı: MS Accessdə forma və hesabat anlayışları, onların 

yaradılması  vasitələri açıqlanır   

 

Mövzu №26 Mövzu №25 VBİS MS Access. Sorgular 

Qısa icmalı: MS Accessdə sorgu anlayışı, onların yaradılması  

vasitələri açıqlanır  

Mövzu №27 Kompüter qrafikası. Qrafik redaktorlar  
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Qısa icmalı: Kompüter qrafikasında informasiyanın təsvir üsulları 

müzakirə edilir. Tipik qrafik paketlərin imkanlarına baxılır 

 

Mövzu №28 Ekspert sistemləri.   

Qısa icmalı:Süni imtellekt və ekspert sistelərinin tətbiq oblastı 

müzakirə edilir. Ekspert sistemlərinin arxitekturası və tipik ekspert 

sistemləri müzakirə edilir 

 

Mövzu №29 İnternet xidmətləri və onlardan istifadə proqramları 

Qısa icmalı: 

İnternet qlobal şəbəkəinin imkanları və xidmətləri araşdırılır. Bu 

xidmətlərdən istifadə proqramlarına baxılır 

 

Mövzu №30 Avtomatlaşdıdılmış idarəetmə sistemlıri və istehsal 

proseslərinin avtomatlaşdırılması sistemləri.  

Qısa icmalı: 

Avtomatlaşdıdılmış idarəetmə sistemlıri və istehsal proseslərinin 

avtomatlaşdırılması sistemlərinə baxılır. Onların imkanları və 

instumental vasıtələri araşdıdılır  
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