
18-Cİ BAKI YAPON DİLİ NATİQLİK MÜSABİQƏSİNƏ QEYDİYYAT  

Hörmətli yapon dilini öyrənən və yapon dili biliyini nümayiş etdirmək istəyən tələbə və 
şagirdlər! 

Bakı Dövlət Universiteti və Yaponiya səfirliyinin birgə təşkilatçılığı və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 
bir sıra yapon şirkətlərinin dəstəyi ilə 18-ci Bakı Yapon dili Natiqlik Müsabiqəsi keçiriləcəkdir. 
Müsabiqədə yapon dili bacarıqlarını nümayiş etdirmək istəyən tələbə və şagirdlər iştirak edə bilərlər. 
Yaponiya səfirliyi olaraq natiqlik müsabiqəsinə iştirak üçün aşağıdakı qaydalarda qeydiyyat həyata 
keçiririk: 

＜18-ci Bakı Yapon Dili Natiqlik Müsabiqəsi haqqında＞ 

Tarix: 28 sentyabr, 2019-cu il（şənbə） 
Məkan: Bakı Dövlət Universiti (dəqiq məkan daha sonra bildiriləcəkdir) 
Təşkilatçılar: Bakı Dövlət Universiteti, Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi 
 
İştirakçı kateqoriyaları: (1) Tələbələr; (2) Məktəblilər 
 
İştirakçı üçün kriteriyalar:  

TƏLƏBƏLƏR: 
(1) Azərbaycan universitetlərində  təhsil alan TƏLƏBƏLƏR  
(2) Bu yarışmada qalib olduğu təqdirdə 2019-cu il 26 oktyabr tarixində keçiriləcək Moskva 
Beynəlxalq Yapon Dili Natiqlik müsabiqəsində iştirak edə biləcək şəxslər 
MƏKTƏBLİLƏR: 
(1) Hal-hazırda məktəbli olan və yapon dilini bilən şəxslər  
 

İştirakçı sayı:  
              (1) Tələbələr- 15 nəfər ( Bakı Dövlət Universitetinin yapon dili ixtisası tələbələri- 6 nəfər; 
Azərbaycan Dillər Universitetinin yapon dili ixtisası tələbələri- 6 nəfər; BDU və ADU daxil olmaqla, 
digər universitetlərdə digər ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr: 3 nəfər)   
              (2) Məktəblilər- maksimum 5 nəfər 
 
İştirak üçün Qeydiyyat üsulu: 
1. Tələbələr 
(1) Bakı Dövlət Universitetinin yapon dili ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr- qeydiyyat üçün öz yapon dili 
müəllimlərinə müraciət edə bilərlər (Ellada müəllimə) 
(2) Azərbaycan Dillər Universitetinin yapon dili ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr- qeydiyyat üçün öz 
yapon dili müəllimlərinə müraciət edə bilərlər (Xanım müəlimə) 
(3) BDU və ADU daxil olmaqla, digər universitetlərdə  digər ixtisaslar üzrə ( yapon dili ixtisası olmayan) 
təhsil alan və yapon dilini bilən (fərdi şəkildə öyrənin) tələbələr- Yaponiya səfirliyinə 
2. Məktəblilər -Yaponiya səfirliyinə  
 
※ Səfirliyə (3) Digər ixtisaslar üzrə müraciətçilərin sayı 3 nəfərdən çox olarsa, səfirlikdə ilkin seçim 
keçiriləcək və yalnız 3 nəfər iştirakçı seçiləcəkdir. Eyni zamanda, məktəbli kateqoriyası üzrə müraciət edən 
şəxslərin sayı 5 nəfərdən çox olarsa, səfirlik ilkin seçim edərək, 5 nəfər iştirakçı seçəcəkdir.  

 



 
Qeydiyyat üçün lazım olan məlumat: 
İştirak etmək istəyənlərdən aşağıdakı məlumatları 6 avqust, 2019-cu il (çərşənbə axşamı) tarixinədək 
Yaponiya səfirliyinin (culture-info@bk.mofa.go.jp) mail ünvanına göndərməkləri xahiş olunur:  

＜Tələbələr＞  (ADU və BDU-nun yapon dili ixtisası tələbələrini çıxmaq şərtiylə) 

① Ad və familiyanız（yapon və azərbaycan dillərində） 

② Təhsil aldığınız universitet（yapon və ya azərbaycan dilində） 

③ Fakültənizin adı（yapon və ya azərbaycan dilində） 

④ Neçənci kurs tələbəsi olmağınız（2019-cu il 28 sentyabr tarixində neçənci kurs olacağınızı qeyd 
etməyiniz gərəkdir） 

⑤ İnşa mövzunuzun adı（yapon və azərbaycan dillərində）Mütləq şəkildə hər iki dildə göndərməyinizi 
xahiş edirik. 

⑥ İnşa mətni (yapon və azərbaycan dillərində ) Mütləq şəkildə hər iki dildə göndərilməlidir. 

 

＜Məktəblilər ＞  

① Ad və familiyanız （yapon və azərbaycan dillərində） 

② Təhsil aldığınız məktəb（yapon və ya azərbaycan dilində） 

③ Neçənci sinif şagirdi olmağınız（2019-cu il  28 sentyabr tarixində neçənci sinif olacağınızı qeyd 
etməyiniz gərəkdir） 

④ İnşa mövzunuzun adı（yapon və azərbaycan dillərində）Mütləq şəkildə hər iki dildə göndərməyinizi 
xahiş edirik. 

⑤ İnşa mətni (yapon və azərbaycan dillərində ) Mütləq şəkildə hər iki dildə göndərilməlidir. 

 

Yarışmada mükafatlandırılma (yalnız TƏLƏBƏ kateqoriyası üzrə) 

İştirak Diplomu- bütün iştirakçılara 

1~5-ci yer sahibləri üçün DİPLOM və hədiyyələr- 5 nəfər 

“Münsiflərin Xüsusi Mükafatı” – 1 nəfər ( ilk beşliyə düşə bilməyən şəxs) 

1-ci yerin sahibi:  2019-cu il 26 oktyabr tarixində keçiriləcək Moskva Beynəlxalq Yapon Dili Natiqlik 
Müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edəcəkdir. Əgər 1-ci yer sahibi hər hansısa bir səbəbdən iştirak edə 
bilməzsə, Moskvadakı yarışmaya növbəti yeri (2-ci yeri) tutmuş şəxs gedəcəkdir. 

İnşa və qiymətləndirilmə ilə bağlı qaydalar 

mailto:culture-info@bk.mofa.go.jp


• Nitq üçün ayrılan zaman: 5 dəq.  (inşa mətnlərinizi 5 dəqiqəlik nitq üçün tərtib etməyinizi 
gərəkdir.  

• İnşa mövzusu: sərbəstdir. Nitq zamanı jestlərdən, poster, şəkil və ya digər vizual yardımçı 
vasitələrdən istifadə edə bilərsiniz. Lakin, musiqi və ya videonun nümayiş olunmasına icazə 
yoxdur. 

• Hər bir şəxsə nitqini bitirdikdən sonra inşa mövzusu ilə bağlı 2 sual veriləcək. Sualların 
cavablandırılması da qiymətləndirmə prosesinə təsir edəcəkdir.  

• Nitqin qiymətləndirilmə kriteriyaları: inşa mətninin məzmunu, tələffüz, nitqi ifadə etmək 
bacarığı və sual-cavab hissəsində göstərdiyi nəticə 

 
※ Müsabiqənin gedişatı haqqında daha ətraflı məlumat yalnız müraciət edən şəxslərə və iştirakçılara 
fərdi şəkildə bildiriləcəkdir. 
 
 


