
 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

FƏNN SİLLABUSU 
 

Təsdiq edirəm:___________X.Əliyeva 
Tarix: 10 fevral 2022 

Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti) Elmihal İslam hüququ, 4 kredit 

Fakültə  Xarici Dillər 

İxtisas  Dinşünaslıq 050202 

Səviyyə  (bakalavriat, 

magistratura) 
Bakalavriat 

Kurs I 

Semestr Yaz, 2021-2022 – ci tədris ili 

Tə limçi Xəlilov Sabir Hüseyn oğlu 

e-mail hüsenoglusabir@gmail.com 

Telefon 070-226-20-22 

Dərs günləri və  saatları II gün, IV gün 

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə  Seçmə fənn 

Tə ləb olunan dərsliklər və  

dərs materialları 

1. İslam Tarixi VII-XX əsrlər 

2. İslam tarxi (Elnurə Əzimova) 

İstifadə  ediləcək web 

səhifə lər 
Islamansiklopedisi.org 

Fənnin xülasəsi 
İslam dininin əmə li hökmlərinin hər hansı bir məzhəb ayrıseçkiliyi olmadan 

tətbiqi şəkildə öyrənilməsi.  

Fənnin məqsədləri 

Tələbələrin İslam dinində olan əməl əsaslarını ənənvi qaydada öyrənməsi, hər 
hansı bir fərqli görüşə məruz qalmadan öz iradəsi ilə edəcəyi ibadəti seçə 
bilməsi. 

Öyrənmə  nəticə ləri 

Kursun sonunda tələbələr bilməlidir : 

İslamda 

1. Təmizlik 

2. Dəstamaz, qüsl və  təymmüm 

3. Namaz 

4. Oruc  

5. Zəkat, fitr və  xüms 

6. Həcc və  ümrə  

 

Tədris metodları 

Mühazirə  
Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar 

verilir. 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir 
və müzakirəsi aparılır. 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video 
fayllar) nümayişi ilə izah edilməlidir. 

Simulyasiya  

Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri 
verilməli və simulyasiya proqramlarından 

istifadə edilərək nəticələr qeyd edilməlidir. 

Layihə  Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Digər 
Dərsin tədris zamanı mühazirə və seminar 

məşğələlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Qiymətləndirmə  

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və  ya bal 
Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 



 
 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində  tə ləbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu 

halda, ona tədrisin bu növü üzrə  ballar hesablanır. Əks təqdirdə  tə ləbəyə 

bal hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum 
bal 

50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 
toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş 

hesab edilir. 
- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 
- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 
- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 
- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 
- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə  metodları 

Tapşırıqlar: Sərbəst iş mövzuları verilir və semester sonu  yoxlanılıb qiymətləndirilir. 

Mövzu 1. İslamda təmizlik anlayışı və əhəmiyyəti, Tualet ədəbi, istinca və 

istibra, Dəstəmaz, Dəstəmazı pozan hallar. 

Mövzu 2.  Qüsulun tərifi və əhəmiyyəti, Təyəmmümün tərifi və əhəmiyyəti, 

Nifas, İstihazə 

Mövzu  3. İbadətin lüğə və termin mənası, Namazla əlaqədar hökmlər. 

Mövzu  4. Azan və qamət, Günlük fərz namazlar xairicindəki namazlar. 

Mövzu  5. Cümə namazı, Şəxslərə aid edilən bəzi namazlar.  

Mövzu 6. Vaxtında qılınmayan namazlarla əlaqədar hökmlər, Namazların cəm 

edilməsi. 

Mövzu 7. Cənazə və cənazə namazı, Şəhidlik və şəhidlərə aid hökmlər. 

Mövzu 8. Orucun tərifi və tarixi, Orucun sünnələri və müstəhəbləri 

Mövzu 9. Orucu pozan, pozmayan və orucluya məkruh olan şeylər, Oruc və 

itiqaf 

Mövzu 10. Zəkat, Zəkatın tərifi və tarixi məlumat, Xümsün tərifi, Fitir sədəqəsi. 

Mövzu 11. Həccin tərifi, həccin tarixçəsi, həccin fərz olmasının şərtləri 

Mövzu 12. Həccin yerinə yetirilməsinin  fərz olmasının şərtləri, Cinayətlər 

(qayda və ya qadağa pozulmaları), cəzaları və kəffarələri 

Mövzu 13. Vəkalət yolu ilə həcc, Qurban ibadətinin tərifi və tarixçəsi, Əqiq və 

digər qurbanlar 

Mövzu 14. Nəzirlər, Nəzirin tərifi, Kəffarələr, Kəffarənin növləri. 

Mövzu 15. Keçirilənlərin ümumi təhlili 

 

Təqdimat: Slaydlarla hazırlanan mövzular təqdimat şəkilində sunulur və 

qiymətləndirilir. 
Kollokvium: Semestr ərzində 3 (üç) dəfə yazılı, şifahi və test şəkilində olur və 

qiymətləndirilir. 



 
 

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 

etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            
      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və 
ya imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir.  
Tam sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad ve-
rilmə lidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və 
sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 
Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 
Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müə llim 
tərəfindən əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müə llim ilə əvvə lcədən 
razılaşdırıldığı təqdirdə digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

Tematik plan 

Həftə  Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1 
16.02.22 

 

Təmizlik, Təharət, Dəstəmaz 
İslamda təmizlik anlayışının əhəmiyyəti 

Həqiqi, hökmi və mənəvi təmizlik 
Murdar asyılanlar və təmizliyi 
Su və nöləri 
Dəstəmazın alınması və əhəmiyyəti 

. 
 

Dəstəmazı pozan hallar araşdırılması 
və müzakirəsi. 

Kür suyun təyin olunma qaydası. 
İslam dinin əsasları (İbadətlər) 
Səh 10-37 

2 

23.02.22 
 

 
 

Qüsul, Təyəmmüm , Qadınlara məxsus 
hallar 
Qusulun tərifi və alınmasının 
əhəmiyyəti 

Qüsulun növləri. 
Təyəmmümün alınma qaydası və tələb 
edən hallarş 
 

Təyəmmümün növləri və alına 
biləcək yerlərinin müzakirəsi 
İslam dinin əsasları (İbadətlər) 
Səh 37-62 

3 02.03.22 

Namaz (Azan və qamətə qədər) 

İbadətin lüğəvi mənası və məqsədi 
İbadətlə mükəlləf olan şəxslər və 
ibadətn şərtləri. 
Namazla əlaqəli hökmlər və qılınma 

qaydası. 

İbadət növlərinin araşdırılması, 

məzhəblərə görə ibadət etmənin 
şərtlərini və şəklinin müzakirəsi 
İslam dinin əsasları (İbadətlər) 
Səh 62-143 

4 09.03.22 

Namaz (Cümə namazına qədər) 
İlk azanın verilməsi 

Namazın növləri 
Vacib, nafilə, sünnət, fərz namazlarının 
mahiyyətləri 

Azanın əzbərlənməsi. 
Günlük namazın qıılınmasında şərtlər 

və namaz vaxtlarının birləşdirilməsi. 
İslam dinin əsasları (İbadətlər) 
Səh 143-189 



 
 

5 16.03.22 

Namaz (Vaxtında qılınmayan  

namazlarla əlaqədar hökmlərə qədər) 
Xüsusi günlərdə qılınan namazlar və 
şərtləri. 
Bir insanın səfəri sayılmasının hökmləri. 

Şəxslərə aid edilən namazların qılınması 
 

İstisqa, xüsuf, küsuf, ayə namazının 

mahiyyətinin araşdırılması və  
müzakirəsi. 
İslam dinin əsasları (İbadətlər) 
Səh 189-209 

6 30.03.22 

Namaz (Cənazə və cənazə namazına 
qədər) 
Qəza namazlarının hökmləri. 

Namazın başkası tərəfindən qılınmağı. 
Xəstəlik dövründə olan namazların 
qılınma qaydaları. 
Namazların cəm edilməsi. 

Səfəri namazı. 
 

İsqatı səlat terminin araşdırılması və  
bu səbəblə verilən fidyə miqdarının 
müəyyənləşdirilib təhlil edilməsi. 

İslam dinin əsasları (İbadətlər) 
Səh 209-223 

7 06.04.22 

Namaz (ardı) 
İslamda Şəhidlik anlayışı və şəhidlərə 
aid hökmlər. 
Cənazə məsələləri. 

Təlqin mövzusu. 
Qəbir ziyarəti. 

Cənazənin hazırlanması zamanı 
ortaya çıxa biləcək probləmlər və bu 
problemlərin aradan qaldırlması 
mövzusunun təhlili 

İslam dinin əsasları (İbadətlər) 
Səh223-246 

8 13.04.22 

Oruc (Orucu pozan, pozmayan və 
orucluya məkruh olan şeylərə qədər) 
Orucun tərifi və tarixi. 
Ramazan orucunun fərz olması və 

dəlilləri. 
Oruc tutmağa mane olan və ya 
tutmamağa icazə verən hallar. 
Orucun rükunu, şərtləri və 

müstəhəblərə. 

Dinlərdə orucun tutulma tarixi və  
tutulma qaydalarının araşdırlıb 
müzakirə olunması. 
İslam dinin əsasları (İbadətlər) 

Səh 246-273 

9 20.04.22 

Oruc (ardı) 
Orucu pozub yalnız qəza tələb edən və 
ya həm qəza həm də kəffarə tələb edən 
hallar. 

Oruclu şəxsə məkruh olan hallar. 
Oruclu şəxsin müalicə alması. 
Oruc və itiqaf məsələsi. 
 

Oruclu şəxsin orucunu pozmayan 
lakin məkruh olan davranışların 
müzakirəsi. 
İslam dinin əsasları (İbadətlər) 

Səh 273-294 

10 27.04.22 

Zəkat, Xüms, Fitir sədəqəsi 
Zəkatın tarixi və əhəmiyyətləri. 

Zəkatın fərz olunma dəlilləri. 
Zəkatı verilən mallar. 
Xüms veriləcək mallar. 
Fitr sədəqəsinin verilmə şərtləri. 

Ticarət olunan malın sərmayəsi və  
qazancından verilmə li olan dini 

vergilərin müzakirəsi. 
İslam dinin əsasları (İbadətlər) 
Səh 294-336 

11 04.05.22 

Həcc və Ümrə (Həccin yerinə 
yetirilməsinin fərz olmasının şərtləri) 
Həccin tarixi və mahiyyəti. 
Həccin hikmətləri və faydaları. 

Həccin fərz olmasının dəlilləri. 

Həcc ziyarətinin müsəlmana vacib 
olduğu şərtlərin təhlili və  
müzakirəsi.. 
İslam dinin əsasları (İbadətlər) 

Səh 332-354 



 
 

12 11.05.22 

Həcc və Ümrə (ardı) 

Qadın zəvvarlara aid şərtlər 
Həccin fərzləri, vacibləri, sünnələri, və 
ədəbi. 
Həccin mənasiqi haqqında. 

 

Qadağalara riayət və qayda 

pozuntularının cəza və kəffarətlərinin 
təhlili. 
İslam dinin əsasları (İbadətlər) 
Səh 354-379 

13 18.05.22 

Qurban 
Qurban ibadətinin tərifi və tarixi. 
Qurban kəsmənin hökmü və fəailətləri. 
Qurbanın növləri və kəsiləcək 

heyvanlar. 
Qurbanın ictimai və dini faydaları. 
 

Qurbanın digər dinlərdə olan 
növlərinin və tarixinin araşdırılması 
və təhlili 
İslam dinin əsasları (İbadətlər) 

Səh379-389 

14 25.05.22 

Nəzirlər, andlar və kəffarələr 
Nəzirin tərifi və növləri. 
Andın tərifi və növləri. 

Kəffarənin tərifi və növləri. 

“Nəzir, and və kəffarənin İslamdakı 
yeri” mövzusunda videotəqdimatın 
hazırlanması. 

İslam dinin əsasları (İbadətlər) 
Səh389-410 

15 01.06.22 

Tədris olunan mövzuların ümumi təhlili İslam dinin əsasları (İbadətlər) 

Səh 10-410 

 
 

№         Seminar Məşğələlərin adı Saat 
mühazirə 

Tarix Qeyd 

1 Təmizlik, Təharət, Dəstəmaz 2 18.02.22  

2 Qüsul, Təyəmmüm , Qadınlara məxsus hallar 2 25.03.22  

3 Namaz (Azan və qamətə qədər) 2 04.03.22  

4 Namaz (Cümə namazına qədər) 2 11.03.22  

5 Namaz (Vaxtında qılınmayan  namazlarla əlaqədar hökmlərə 
qədər) 

2 
18.03.22 

 

6 Namaz (Cənazə və cənazə namazına qədər) 2 25.03.22  

7 Namaz (ardı) 2 01.04.22  

8 Oruc (Orucu pozan, pozmayan və orucluya məkruh olan şeylərə 
qədər) 

2 
08.04.22 

 

9 Oruc (ardı) 2 15.04.22  

10 Zəkat, Xüms, Fitir sədəqəsi 2 22.04.22  

11 Həcc və Ümrə (Həccin yerinə yetirilməsinin fərz olmasının 
şərtləri) 

2 
29.04.22 

 

12 Həcc və Ümrə (Vəkalət yolu ilə həccə qədər) 2 06.05.22  

13 Həcc və Ümrə  (Nəzirlərə qədər) 2 13.05.22  

14 Həcc və Ümrə (ardı) 2 20.05.22  

15 Keçirilənlərin ümumi təhlili 2 27.05.22  

                                                    

Fənn müə llimi:                                S.H.Xə lilov 

 
 


