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Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə Baza 

Tələb olunan dərsliklər və 

dərs materialları 

1. M. Aytaç, M. Sevüktekin, E. Işığıçox. Sosyal Bilimlerde Matematik. 

İstanbul 2013. 

2. Z.Çakmak, E. Selimoğlu. Sosyal Bilimlerde Matematik. İstanbul 2006 

3. Ə. Əliyev. Ali riyaziyyat. Bakı. 2005 

 

Əlavə dərsliklər: 

1. M. Əliyev. Sosiologiya. BDU 2013. 

2. R. Məmmədova. Sosial işə giriş. Bakı 2019. 

3. M. Alməmmədov, M. Qarayev, N. Mikayılov,  T. Quluzadə. İqtisadçılar 

üçün ali riyaziyyat kursuna aid məsələ və misallar. Bakı. 2010 

4. R.Əliyev. Sosial elmlərdə araşdırmanın metodikası. Bakı. 2016 

5. A.Vəliyev Sosial elmi tədqiqatlar anlayışı, prinsipləri, metodları və 

müxtəlif nəzəri yanaşmalar. Bakı. 2015 

6. F.Əliyev, C.Mikayılov, Y.Əliyev. Statistika. Bakı.2015 

          

 

 

İstifadə ediləcək web 

səhifələr 

www.ekitab.net 

www.e-derslik.edu.az  

www. academia.edu 

https://www.thoughtco.com/levels-of-measurement-3026703 

http://baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/ders/math/calculus/Math/210matrix.pdf 

https://stm.az/en 

 

Fənnin xülasəsi 

 

21-ci əsrə qədəm qoyduqda elə bir sahə yoxdur ki, orada riyaziyyatdan istifadə 

olunmasın. Bu fənn də sosial elmlərin istənilən sahəsində təhsil alan tələbələrin 

dərslik ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə tədris olunur. Bu fənn ilə riyaziyyatın 

müəyyən hissələri açıq şəkildə müzakirə edilir və riyaziyyatın sosial elmlərdə 

necə istifadə oluna biləcəyi göstərilməyə çalışılır. 

 

 

 

Fənnin məqsədləri - Sosial elmlərin istənilən sahəsində təhsil alan tələbələrin intuitiv, qeyri-rəsmi 

mailto:eliaynur2@gmail.com
http://www.ekitab.net/
http://www.e-derslik.edu.az/
http://www.academia.edu/
https://www.thoughtco.com/levels-of-measurement-3026703
http://baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/ders/math/calculus/Math/210matrix.pdf
https://stm.az/en


 
 

düşüncələrini empirik düşüncələrlə əlaqələndirməsinə köməklik göstərmək; 

- Tələbələrdə problemi yeni formaya çevirmək bacarığını inkişaf etdirmək; 

- Gündəlik və iş həyatlarında qarşılaşa biləcəkləri problemlərin öhdəsindən 

gələ bilmələri üçün onlarda məntiqi, rasional, analitik təfəkkür və obyektiv 

qiymətləndirməni formalaşdırmaq; 

- Müxtəlif məntiqi prosesləri təhlil etmək və dəqiq proqnozlar vermək 

bacarığını inkişaf etdirmək; 

Öyrənmə nəticələri 

  

- Kursu müvəffəqiyyətlə bitirən tələbələrdə sosial hadisələrin təhlilində riyazi 

üsul və metodlardan istifadə etmək bacarığı formalaşacaq; 

  - Tələbələr real həyat problemlərini riyazi dilə çevirmək, müvafiq modellər 

qurmaq və təhlil etmək bacarığına; 

- sosial hadisələrin təhlilində istifadə olunan riyazi üsul və modellərin daha 

anlaşılır olması üçün mücərrəd xarakter daşıyan riyaziyyatdan konkret nəticə 

çıxarmaq bacarığına;  

- iş həyatlarında müxtəlif sosial problemləri təhlil etmək və dəqiq proqnoz 

vermək bacarığına yiyələnəcklər; 

 

 

 

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 

edilir. 

Simulyasiya  

Aralıq və yekun imtahan zamanı 

tələbələrin mənimsənilmə səviyyəsi 

yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 

Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator 
işləri verilir və simulyasiya 
proqramlarından istifadə edilərək 
nəticələr qeyd edilir 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş 

(oyunlar üçün materiallar, testlər) 

və vizual (slaydlar, sxemlər, 

qrafiklər, şəkillər, sənəd 

nümunələri) materiallar kimi təlim 

metodlarından istifadə edilir 

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 tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu 

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

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: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular 

verilir və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 

1. Riyazi sosiologiya. 

2. Nominal ölçmə şkalası 

3. Sıra(ardıcıl) ölçmə şkalası. 

4. İnterval ölçmə şkalası. 

5. Siqma (Σ) işarəsi və  siqma işarəsindən istifadənin bəzi qaydaları. 

6. Riyazi modelləşdirmə. 

7. Matris anlayışı. 

8. Matrisin toplanması. 

9. Matrisin çıxılması. 

10. Matrisin vurulması. 

11. Matrisin transponirə olunması. 

12. Determinant anlayışı. Determinantın əsas xassələri 

13. Tərs matris və onun tapılması. 

      14. Vektor haqqında ilkin anlayış. 

      15.Vektor bərabərliyi, kolleniarlığı, komplanarlığı. 

      16. Vektor üzərində əməllər. 

17. Faiz məsələləri. Ədədin faizinin tapılması. 

18. Faizə görə ədədin tapılması. 

19. İki ədədin faiz nisbətinin tapılması. 

20. Korrelyasiya əmsalı. 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq sunulan təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən 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 

verilməlidir. 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 müəllim 

tərəfindən əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən 



 
 

razılaşdırıldığı təqdirdə digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

Tematik plan 

Mühazirə 

Həftə Tarix  Mövzular  
Dərslik / Tapşırıq / 

Ədəbiyyat 

1 15.09.2022 

Sosial iş və sosial işdə istifadə olunan riyazi 

metodlar 

Plan: 

1.Sosiologiya və onun digər elm sahələri ilə 

əlaqəsi. 

2.Riyazi sosiologiya. 

3.Sosial iş və sosial işdə istifadə olunan riyazi 

metodlar. 

1.M.Əfəndiyev.Sosiologiya. 

BDU 2013. Səh. 7-40 

2.F.Vahidov,T.Ağayev. 

Sosiologiya. Bakı. 2008.  

Səh. 7-15  

3. R.Məmmədova. Sosial işə 

giriş. Bakı 2019. Səh. 5-8 

4. www.acedemia.edu 

2 21.09.2022 

Sosiologiyada şkalalar  

Plan: 

1.Şkalalaşdırma metodu haqqında anlayış. 

2.Nominal ölçmə şkalası. 

2.Sıra(ardıcıl) ölçmə şkalası. 

4.İnterval ölçmə şkalası. 

5.Münasibət ölçmə şkalası. 

 

1.F.Vahidov,T.Ağayev. 

Sosiologiya. Bakı. 2008. 

2. www.thoughtco.com 

3.www.acedemia.edu 

 

3 28.09.2022 

Sosiologiyada ölçmə problemi 

Plan: 

1.Sosioloji ölçmə səviyyələri. 

2.Kəmiyətlər (parametrlər) və onların 

ölçülməsi. 

3.Simvollar ,verilənlər və əməliyyatlar. 

4.Siqma (Σ) işarəsi və  siqma işarəsindən 

istifadənin bəzi qaydaları. 

1.F.Vahidov,T.Ağayev. 

Sosiologiya. Bakı. 2008. 

2.www.thoughtco.com 

3.www.acedemia.edu 

 

4 05.10.2022 

 Riyazi modelləşdirmə 

Plan: 

1.Model anlayışı və onun növləri. 

2.Modelləşmə haqqında məlumat və onun 

mahiyyəti. 

3.Modelləşdirmənin formaları. 

4.Riyazi modelləşdirmə. 

5.Riyazi modelləşdirmə üsulları. 

6.Riyazi modelləşdirmənin növləri. 

1.M.Aytaç,M.Sevüktekin, 

E.Işığıçox.Sosyal Bilimlerde 

Matematik. İstanbul 2013. 

2.Z.Çakmak,E.Selimoğlu 

Sosyal Bilimlerde Matematik. 

İstanbul 2006 

3. http://baskent.edu.tr 

4. www.academia.edu 

 

5 12.10.2022 

Matrislər və onlar üzərində əməllər 

Plan: 

1. Matris anlayışı. 

2.Matrislər üzərində əməllər və onların 

xassələri. 

3. Matrisin transponirə olunması. 

 

1.M.Aytaç,M.Sevüktekin, 

E.Işığıçox.Sosyal Bilimlerde 

Matematik. İstanbul 2013. 

2.Z.Çakmak,E.Selimoğlu 

Sosyal Bilimlerde Matematik. 

İstanbul 2006 

3.Ə. Əliyev. Ali riyaziyyat. 

Bakı. 2005. Səh. 5-8 

4.http://baskent.edu.tr 

6 19.10.2022 

Determinant və onun xassələri 

Plan: 

1. Determinant anlayışı 

2. Determinantın əsas xassələri. Determinantın 

sətir və ya sutuna gorə ayrılışı 

3. Tərs matris və onun tapılması 

1.M.Aytaç,M.Sevüktekin, 

E.Işığıçox.Sosyal Bilimlerde 

Matematik. İstanbul 2013. 

2.Z.Çakmak,E.Selimoğlu 

Sosyal Bilimlerde Matematik. 

İstanbul 2006 

http://www.acedemia.edu/
http://www.thoughtco.com/
http://www.acedemia.edu/
http://www.thoughtco.com/
http://www.acedemia.edu/
http://baskent.edu.tr/
http://www.academia.edu/
http://baskent.edu.tr/


 
 

 

 

3. Ə. Əliyev. Ali riyaziyyat. 

Bakı. 2005. Səh. 10-14 

4. M. Alməmmədov, M. 

Qarayev, N. Mikayılov,   

T. Quluzadə. İqtisadçılar üçün 

ali riyaziyyat kursuna aid 

məsələ və misallar. Bakı. 

2010 

7 26.10.2022 

Vektor anlayışı və vektorlar üzərində 

əməllər 

Plan: 

1.Vektor haqqında ilkin anlayış. 

2.Vektor bərabərliyi, kolleniarlığı, 

komplanarlığı. 

3.Vektorların toplanması. 

4.Vektorların çıxılması. 

5.Vektorların ədədə vurulması. 

 

 

 

 

1.M.Aytaç,M.Sevüktekin, 

E.Işığıçox.Sosyal Bilimlerde 

Matematik. İstanbul 2013. 

2.Z.Çakmak,E.Selimoğlu 

Sosyal Bilimlerde Matematik. 

İstanbul 2006 

3. Ə. Əliyev. Ali riyaziyyat. 

Bakı. 2005. Səh. 10-14 

4. M. Alməmmədov, M. 

Qarayev, N. Mikayılov,   

T. Quluzadə. İqtisadçılar üçün 

ali riyaziyyat kursuna aid 

məsələ və misallar. Bakı. 

2010 

8 02.11.2022 

Faiz məsələləri 

Plan: 

1.Faiz haqqında məlumat 

2.Ədədin faizinin tapılması 

3.Faizə görə ədədin tapılması 

4.İki ədədin faiz nisbəti 

1.M.Aytaç,M.Sevüktekin, 

E.Işığıçox.Sosyal Bilimlerde 

Matematik. İstanbul 2013. 

2.Z.Çakmak,E.Selimoğlu 

Sosyal Bilimlerde Matematik. 

İstanbul 2006 

2. M. Alməmmədov, M. 

Qarayev, N. Mikayılov,   

T. Quluzadə. İqtisadçılar 

üçün ali riyaziyyat kursuna 

aid məsələ və misallar. Bakı. 

2010 

9 16.11.2022 

Sosioloji tədqiqat prosesində alınan 

nəticələrin tabulyasiyası(cədvəlləşdirilməsi) 

Plan:  

1.Tabulyasiya(cədvəlləşdirmə) anlayışı və 

ranq ardıcıllığı. 

2.Alınan nəticələrin qruplaşdırılması 

mərhələləri. 

3.Ranq sıraları və tezliklərin paylanması. 

4.Qruplaşdırılmış tezliklərin paylanması. 

5.Qruplaşdırılmış tezliklərin paylanmasının 
qurulması. 

1.R.Əliyev. Sosial elmlərdə 

araşdırmanın metodikası. 

Bakı. 2016 

2. A.Vəliyev Sosial elmi 

tədqiqatlar anlayışı, 

prinsipləri, metodları və 

müxtəlif nəzəri yanaşmalar. 

Bakı. 2015 

3. https://stm.az/en 

4. www.academia.edu 

 

10 23.11.2022 

Sosial tədqiqatın nəticələrinin emalı zamanı 

riyazi cədvəllərdən istifadə  
Plan: 
1.Tədqiqatın nəticələrinin emalına verilən 

tələblər. 

2.Tədqiqatın nəticələrinin emalında lövhələr 

və cədvəllərdən istifadə. 

3.Cədvəllərin riyazi yolla işlənməsi. 

4.Tədqiqatın nəticələrinin emalı zamanı 

1.R.Əliyev. Sosial elmlərdə 

araşdırmanın metodikası. 

Bakı. 2016 

2. A.Vəliyev Sosial elmi 

tədqiqatlar anlayışı, 

prinsipləri, metodları və 

müxtəlif nəzəri yanaşmalar. 

Bakı. 2015 

3. https://stm.az/en 

https://stm.az/en
http://www.academia.edu/
https://stm.az/en


 
 

qrafiklər və diaqramlardan istifadə. 

 

4. www.academia.edu 

11 30.11.2022 

Sınanılanların nəticələrinin 

ranjirləşdirilməsi texnikası 

Plan: 

1.Sınanılanların nəticələrinin ranjirləşdirilməsi 

texnikası anlayışı.                                    

2.Nəticələrin ranjirləşdirilməsi zamanı nisbi 

ranqın və ranq göstəricilərinin faizinin 

hesablanması. 

 

1.R.Əliyev. Sosial elmlərdə 

araşdırmanın metodikası. 

Bakı. 2016 

2. 1. F.Əliyev, C.Mikayılov, 

Y.Əliyev. Statistika. 

Bakı.2015 

3. https://stm.az/en 

4. www.academia.edu 

 

12 07.12.2022 

Məlumatların mərkəzyönümünün ölçülməsi                                 
Plan: 

1.Moda və onun xassələri.                                                                                                 

2.Mediana və onun hesablanması.                                                                                  

3.Orta hesabi qiymət və onun tapılması.                                                      

1.F.Əliyev, C.Mikayılov, 

Y.Əliyev. Statistika. 

Bakı.2015 

3. https://stm.az/en 

4. www.academia.edu 

 

13 14.12.2022 

Məlumatların mərkəzyönümlü 

göstəricilərinin hesablanması 

Plan: 

1.Orta sapıntı və onun hesablanması.                                                                     

2.Dispersiyanın (orta kvadrat sapıntı) 

hesablanması düsturu.                                 

3.Mediana sapıntısı və onun hesablanması. 

 

1.F.Əliyev, C.Mikayılov, 

Y.Əliyev. Statistika. 

Bakı.2015 

3. https://stm.az/en 

4. www.academia.edu 

 

14 21.12.2022 

Mərkəzyönümlü meyllərin göstəriciləri 

üzərində əməliyyatlar 

Plan: 

1.Orda hesabı qiymətin xassələri. 

2.Birləşdirilmiş qrupun orta hesabı qiyməti, 

medianası və midiası. 

1. F.Əliyev, C.Mikayılov, 

Y.Əliyev. Statistika. 

Bakı.2015 

3. https://stm.az/en 

4. www.academia.edu 

 

15 28.12.2022 

Korrelyasiya əmsalı və aparılan 

tədqiqatların nəticələrin emalında onun 

əhəmiyyəti               

Plan: 

1.Korrelyasiya anlayışının mahiyyəti. 

2.Tədqiqatın nəticələrinin emalı zamanı 

korrelyasiya əlaqəsini müəyyənləşdirmənin 

rolu. 

3.Korrelyasiya əlaqələrinin növləri. 

4.Korrelyasiya əmsalı anlayışının mahiyyəti.   

5.Pirsonun korrelyasiya əmsalını hesablamaq 

düsturu.   

6.Spirmenin ranq korrelyasiyası əmsalının 

hesablanması düsturu.                                                                                                    

1.R.Əliyev. Sosial elmlərdə 

araşdırmanın metodikası. 

Bakı. 2016 

2. A.Vəliyev Sosial elmi 

tədqiqatlar anlayışı, 

prinsipləri, metodları və 

müxtəlif nəzəri yanaşmalar. 

Bakı. 2015 

3. F.Əliyev, C.Mikayılov, 

Y.Əliyev. Statistika. 

Bakı.2015 
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Seminar 

№ Mövzuların adı Saat  Tarix Qeyd 

1. Sosial iş və sosial işdə istifadə olunan riyazi 

metodlar 
2 

22.09.2022  

2. Sosiologiyada şkalalar  2 29.09.2022  

3. Sosiologiyada ölçmə problemi 2 06.10.2022  

4. Riyazi modelləşdirmə 2 13.10.2022  

5. Matrislər və onlar üzərində əməllər 2 20.10.2022  

6. Determinant və onun xasələri 2 27.10.2022  

7. Vektor anlayışı və vektorlar üzərində əməllər 2 03.11.2022  

8. Faiz məsələləri 2 10.11.2022  

9. Sosioloji tədqiqat prosesində alınan nəticələrin 

tabulyasiyası(cədvəlləşdirilməsi) 
2 

17.11.2022  

10. Sosial tədqiqatın nəticələrinin emalı zamanı 

riyazi cədvəllərdən istifadə 
2 

24.11.2022  

11. Sınanılanların nəticələrinin ranjirləşdirilməsi 

texnikası 
2 

01.12.2022  

12. Məlumatların mərkəzyönümünün ölçülməsi                                 2 08.12.2022  

13. Məlumatların mərkəzyönümlü göstəricilərinin 

hesablanması 
2 

15.12.2022  

14. Mərkəzyönümlü meyllərin göstəriciləri 

üzərində əməliyyatlar 
2 

22.12.2022  

15. Korrelyasiya əmsalı və aparılan tədqiqatların 

nəticələrin emalında onun əhəmiyyəti  
2 

29.12.2022  

 Cəmi:  30 saat    

                                                   Fənn müəllimi:                      A. Z. Əliyeva 

 

 


