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Bakalavriat təhsil səviyyəsində əyani təhsil alan tələbələr üçün 

 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin imtahan sesiyasında Microsoft Teams 

platforması üzərindən məsafədən (online) imtahan üçün  

 

T Ə L İ M A T  

 

Hörmətli tələbələr! 

İmtahanda iştirak etmək üçün ilk öncə kompüter və ya telefonunuzda Microsoft Teams 

tətbiqinin mövcudluğundan əmin olmaq lazımdır. Əgər Microsoft Teams tətbiqi yoxdursa 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software linkinə 

daxil olaraq proqramı yükləmək mümkündür. Məsləhət görülür ki, imtahan zamanı tətbiqin 

özündən (application) istifadə edilsin. Onlayn versiyada hər hansı bir brauzer (chrome, opera, 

safari, mozilla və s.) vasitəsilə proqramdan istifadə edən zaman bəzi funksiyalar aktiv olmaya 

və problemlər yarana bilər (Microsoft Teams tətbiqi yüklənmədiyi halda). 

Imtahandan əvvəl 

 İmtahanların başlanmasına 5 gün qalmış tələbələrə hər bir fəndən 300 test 

veriləcək. 

 Imtahanda veriləcək testlər üç kateqoriyaya bölünür. Verilən testlərin I 

kateqoriyası cavablı (200 ədəd sual cavab variantları qarışdırılmış) , II kateqoriyası 

isə cavabsız (100 ədəd sual cavab variantları olmadan) verilir. III kateqoriya 

suallar tədris olunan mövzuları əhatə edir amma bu suallar tələbələrə verilimir.  

 Hər bir qrup üçün imtahan cədvəli imtahan sesiyasının başlamasına 15 gün qalmış 

tələbələrə verilir. İmtahan cədvəli fakültənin saytında yerləşdirilir.  

İmtahanda veriləcək test suallarının tipləri 

 İmtahan zamanı tələbəyə 22 ədəd sual təqdim edilir. Suallar üç kateqoriyadan 

ibarətdir. 19-u I kateqoriya sualları içərisindən seçilir (yuxarıda qeyd edilmiş 200 

sual bankından). 19 sualın 17-si sadə (3 ballıq), 2-si isə orta səviyyəli (7 ballıq) 

testlərdir. Tələbə bu testlərə düzgün cavab verdiyi halda 17*3+2*7=51+14=65 bal 

toplaya bilər ki, bu da imtahandan müvaffəq qiymət almaq üçün yetərlidir. 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
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 Tələbəyə II kateqoriya sualları içərisindən 2 test verilir (8 ballıq). Tələbə bu 

testlərə düzgün cavab verdiyi halda 2*8=16 bal  toplaya bilər. 

 Tələbəyə III kateqoriya sualları içərisindən 1 test verilir (9 ballıq). Bu test sualı 

tədris olunmuş mövzulara aiddir, tələbəyə verilən testlərin içərisində olmayan və 

çətinlik dərəcəsi artırılmış sualdır. 1*9=9 bal 

 Tələbə yuxarıda qeyd olunan  bütün testləri düzgün cavablandırdıqda imtahanda 

topladığı bal aşağıdakı kimi olar: 65+16+9=90 bal. Davamiyyətə görə 10 bal 

verildiyini nəzərə alsaq  hər bir fəndən yekun imtahan balı 90+10=100 bal olar.  

Imtahana qoşulma 

 İmtahanda iştirak etmək üçün ilk olaraq kompüter və ya telefonunuzda Microsoft 

Teams tətbiqinə daxil olmaq lazımdır. 

  Bundan sonra imtahanın başlanma saatından 10-15 dəq qabaq şəxsi kabinetə daxil 

olmaq və gözləmək lazımdır. İmtahana daxil olmaq üçün xəbərdarlıq linki yalnız 

imtahan başlanacağı vaxtda sizin kabinetinizdə olan Fəaliyyətlər (Activity) 

bölməsində əks olunur. Eyni zamanda imtahanın başlanması haqqında məlumat 

kompüter və ya telefona xəbərdarlıq formasında gəlir. Bu zaman tez tez yeniləmə 

düyməsini vurmaq məsləhət görülür. Çünki xəbərdarlıq tələbənin qoşulduğu internet 

sürətindən aslı olaraq gec gələ və tələbə imtahana gec qoşula bilər.  
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Fəaliyyətlər (Activity) bölməsində əks olunan ən son link nəzərdə tutulan imtahan 

linkidir. Həmin linkə daxil olduqda sağ tərəfdə olan işçi pəncərədə yeni imtahan haqqında 

məlumatlar öz əksini tapır. Həmin pəncərədən Tapşırığa baxın düyməsini sıxmaqla imtahana 

daxil olmaq olar.  

 

      

 

Tapşırığa baxın düyməsini sıxdıqdan sonra aşağıdakı formada yeni bir pəncərə açılır. 

Həmin pəncərədə veriləcək imtahan haqqında lazım olan bütün informasiyalar əks olunur. 

Məsələn: İmtahanın adı, bitmə saatı, imtahan zamanı maksimum toplanması mümkün olan bal. 

Açılan pəncərədə qırmızı ox işarəsi ilə göstərilən hissənin üzərində klik etmək lazımdır.  
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Açılan yeni pəncərədə imtahan sualları əks olunur. Bu zaman nələrə diqqət edilməlidir: 

 Bütün suallar vahid pəncərədə əks olunur. Səhifəni aşağı və yuxarı istiqamətdə 

hərəkət etdirməklə birinci və sonuncu suala baxmaq mümkündür.  

         

 

 İmtahana 25 dəqiqə: 22 dəq + əlavə 3 dəq vaxt müəyyən edilib. 22 dəq vaxt imtahan 

üçün, əlavə verilən 3 dəq vaxt isə imtahanın bitirilməsi üçün nəzərdə tutulub.  

 İstənilən bir sualın cavabını imtahanı sonlandırmadan öncə yenidən dəyişmək 

mümkündür. 21 sual test tiplidir və təqdim edilən 5 cavab variantından yalnız biri 

doğru cavabdır. Suallardan biri açıq tiplidir (cavab variantları verilmir), burada 

doğru bildiyiniz cavabı verilmiş boş xanaya yazaraq daxil etmək lazımdır. 
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 Suallara istənilən ardıcıllıqla cavab vermək mümkündür. Bilmədiyiniz sualı 

cavablandırmadan digər suala keçmək olar.  

 Səhv qeyd edilmiş cavaba görə düzgün cavabların ümumi balından heç bir bal 

silinmir. 

 İmtahanı bitirmək üçün ayrılmış 3 dəqiqə ərzində imtahan nəticələrini göndərmək 

lazımdır. Əks  halda  imtahanda tələbənin qeyd etdiyi cavablar   qeydə alınmır. 

Microsoft Teams platformaında  nəzərdə tutulan vaxtdan sonra imtahanı bitirən 

tələbənin imtahan nəticələri qeydə alınmır. Sonradan belə olan halda  tələbə 

imtahandan qeyri kafi qiymət alır  və tələbə yalnız yenidən fənni dinləməklə 

(ödənişli) imtahan verməklə akademik borcunu ödəməlidir.  

 İmtahanlarda test sualının qoyuluşunda, testin düzgün cavabında hər hansı bir elmi 

və ya texniki səhv aşkar edildiyi halda  tələbə testi cavablandırmır. Tələbə testi 

cavablandırdığı halda həmin test sualına dair şikayətə Apelyasiya komissiyası 

tərəfindən baxılmayacaqdır. Testdəki həmin səhv qeyd edilməklə (testin nömrəsi, 

sualın qoyuluşunda və yaxud  düzgün cavabın olmadıgı və ya düzgün cavab bir neçə 

variantda olması) imtahan günü Apelyasiya komisiyasına müraciət edilməlidir. 

Tələbənin müraciəti internet vasitəsi ilə apelyasiya@gdu.edu.az elektron ünvanına  

göndərilməlidir. Ərizə imtahanın keçirildiyi gün  göndərilməlidir (internetdə 

ərizənin göndərildiyi vaxt və gün qeyd  alınır). Ərizə nümunəsi təlimatın sonuna 

əlavə edilir.  

 Imtahan günündən sonrakı günlərdə Apelyasiya komissiyasına göndərilən 

ərizələrə baxılmayacaq.  

             

İmtahanın sonunda ayrılmış əlavə 3 dəq ərzində mütləq imtahanı bitirmək məcburidir. 

Çünki imtahana ayrılmış əlavə 3 dəq ərzində imtahanı bitirmək üçün “Göndərin” (Submit) 

düyməsi sıxılmadığı təqdirdə işarələnmiş cavablar heç bir yerdə qeydə alınmır. Beləliklə, 

həmin imtahan verilməmiş hesab edilir. Bununla bağlı müraciətlərə Apelyasiya komissiyası 

tərəfindən baxılmayacaq. Çünki “Göndərin” (Submit) düyməsi sıxılmadığı üçün həmin 

cavablar sistem tərəfindən heç bir yerdə qeydə alınmır. Bu səbəbdən bu kimi müraciətlərə 

təəssüflər olsun ki, baxmaq mümkün olmayacaq. Belə hal ilə üzləşən tələbə imtahan 
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verməmiş hesab olunur və növbəti dəfə təşkil olunması planlaşdırılan imtahanlarda yenidən 

imtahan vermək məcburiyyətində qalacaq.  

 

     

 

Açılan yeni pəncərədə imtahanın bitməsi haqqında təsdiq məlumatı əks olunur.  

  

Qeyd: Məsləhətdir ki, imtahan vermək üçün telefondan (smartfon) istifadəyə üstünlük 

verin. Çünki bu zaman elektrik enerjisinin kəsilməsi və internetin dayanması kimi problemlər 

aradan qalxır. İlk öncə telefonun elektrik enerjisi ilə tam dolu olmasından və balansınızda 

kifayət qədər meqabayt olmasından əmin olun. Eyni zamanda internetdə kəsilmənin qarşısını 

almaq üçün Wi-fi istifadəsindən qaçmaq və mobil internet paketindən istifadəyə üstünlük 
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vermək tövsiyə olunur. Bu problemlər baş verən zaman imtahanı bitirmək üçün “Göndərin” 

(Submit) düyməsi sıxılmaya bilər. Bu halda həmin imtahan verilməmiş hesab edilir. 

Tələbənin imtahanda iştirakı məcburidir.Tələbənin internetlə, elektrik enerjisi ilə bağlı və 

ya telefonunda (kmpüterdə, planşetdə) problemin olması  imtahanda iştirak etməmək üçün 

üzürlü səbəb hesab edilmir. Bu səbəbdən imtahanda iştirak etməyən tələbənin imtahan verilən 

fəndən imtahan qiyməti akademik borc hesab olunur və təqaüd müsabiqəsinə buraxılmır. 

Tələbə imtahan yerini sərbəst seçə bilər  (internet və elektrik enerjisi olan ünvan) və  

kompüter və telefonla bağlı problemi  imtahana qədər özü   həll etməlidir. 

İMTAHANDAN SONRA 

  İmtahan tam bitdikdən bir müdət sonra sistem tərəfindən hər bir tələbənin nəticəsi öz 

şəxsi kabinetinə göndərilir. Nəticələr tələbənin şəxsi kabinetinə göndərildikdən sonra, nə qədər 

vaxt keçməsindən asılı olmayaraq tələbə öz şəxsi kabinetinə daxil olmaqla həmin imtahanın 

nəticəsinə, cavablandırılan suallara və cavablara yenidən baxa bilər.  

 

ƏLAVƏ QEYDLƏR 

Qeyd 1: Microsoft Teams platformasına daxil olmaq üçün istifadə olunan istifadəçi adı və 

şifrələri (loqin, parol) yadda saxlamaq vacibdir. Universitetdən məzun olana qədər bu şifrələr 

istifadə olunacaq. Şifrəni unutmamaq üçün mütləq qeyd etmək və saxlamaq lazımdır. 

 

Qeyd 2: Tələbələrin Microsoft Teams platformasından istifadə etməklə imtahan vermək 

vərdişlərinin formalaşması, yarana biləcək hər hansı bir problemin vaxtında aşkar edilməsi və 

aradan qaldırılması, eyni zamanda imtahana hazırlıq məqsədi ilə 22 may 2021 tarixində  

universitetin bütün tələbələri üçün online sinaq imtahanı keçiriləcək.  

 1-ci kurs tələbələri üçün imtahan 10-00-da, 

  2-ci kurs tələbələri üçün 12-00-da,  

 3-cü kurs tələbələri üçün 14-00-da, 

 4-cü kurs tələbələri üçün 16-00-da başlanacaq.  

Sinaq imtahanına 10 dəqiqə  vaxt   ayrılır. 8 dəqiqə testləri cavablandırmaq üçün, 2 

dəqiqə sinaq imtahanını yekunlaşdırmaq  üçün. Bu haqda əvvəlcədən məlumat veriləcək.  Test 

imtahanda hər bir azərbaycanlının bilməsi vacıb olan suallar veriləcək. İmtahanı keçirməkdə 
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əsas məqsəd  tələbələrə imtahan vərdişlərini aşılamaq, qruplar üzrə  imtahan verəcək tələbələrin 

adlarını dəqiqləşdirmək, adları düzgün yazılmayan, öz qrupunda dərslərdə iştirak etməyən,  

xaric olunmuş, akademik məzuniyyət götürən, köçürmə ilə gələn və ya başqa universitetə  

köçürülən tələbələri müəyyən etmək və qrupun imtahan cədvəlini dəqiqləşdirməkdən ibarətdir.  

Həftənin 1-ci gününə qədər hər bir qrupa yekun qiymətləndirə vərəqinə qrupun Teams 

siyahısında yazılsın 

SINAQ IMTAHANINDA BÜTÜN TƏLƏBƏLƏRIN IŞTIRAKI VACIBDIR. Sınaq 

imtahanında qabiliyyət tələb edən ixtisasların tələbələridə iştirak etməlidir! 

Qeyd 3: Tələb olunan müvafiq təhsil haqqı imtahanlar başlayana qədər ödənilməli və 

ödəniş barədə fakültə dekanlığına məlumat verilməlidir. Təhsil haqqını 20 may 2021-ci il  

tarixədək ödəməyən tələbələr imtahana büraxılmır. 

Qeyd 4: Imtahandan əvvəl və imtahan müddətində tələbə ilə əlaqə saxlanıla bilər. 

İmtahan otağında tələbədən başqa heç kim olmamalıdır. Tələbə ona MS Teams vasitəsilə zəng 

vurulduğu vaxt telefonu açmalı və imahan otağında tələbədən başqa heç kimin olmadığını 

göstərməlidir.  
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Nümunə  

Gəncə    Dövlət      Universitetinin 

rektoru prof. Y.Ə.Yusibova 

Biologiya-Kimya fakültəsinin Biologiya  

ixtisasının 3-cü kurs  tələbəsi 

Bağırov Cavid Ərtogrul oğlundan  

 

Ə R İ Z Ə 

  Hörmətli Yusif müəllim! 

08.06.2021 tarixdə   saat 09-00 “Biologiyanın tədrisi metodikası -2” fənnindən onlayn 

test imtahanı vermişəm. İmtahanda mənə təqdim olunan 13-cü testdə düzgün cavab yoxdur. 

(başqa səbəblərdə göstərilə bilər) Mən testi cavablandırmamışam. Xahiş edirəm qeyd olunan 

testi yoxlayıb mənim imtahan qiymətimdə dəyişiklik edəsiniz.   

  

Imza:                                        C.Ə.Bağırov        

08.06.21  (Ərizədə göstərilən tarixlə göndərilmə tarixi eyni olmalıdır) 

 

 

 

 

 

İMTAHAN MƏRKƏZİ 


