
 Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və 

kreditlərin sayı 

AZLL 104, Azərbaycan dili II 

6 AKTS kredit 

Departament Azərbaycan dili və ədəbiyyat 

Proqram 

(bakalavr, magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri 2017/2018tədris ili, yaz semestri 

Fənni tədris edən 

müəllim (lər) 

Reyhan Mədətova 

E-mail: Nuran2107@mail.ru 

Telefon: 0505747612 

Mühazirə 

otağı/Cədvəl 

II-13:40-15:00;15:10-16:30 

 Konsultasiya vaxtı I -16:30 

Prerekvizitlər AZLL 101 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü 

(məcburi, seçmə) 

məcburi 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Dərsliklər: 

A.Qurbanov  Müasir Azərbaycan ədəbi dili I hissə, Bakı,2003 

Y.Seyidov Azərbaycan dili Bakı, 2008 

 Müasir Azərbaycan dili III hissə, Bakı,2007 

 

Əlavə ədəbiyyat: 

Müasir Azərbaycan dili IV hissə, Bakı,2007 

Q.Kazımov Azərbaycan dilinin sintaksisi Bakı, 2007 

Tədris metodları Mühazirə Mühazirə 

Qrup müzakirəsi  

Praktiki tapşırıqlar Praktiki tapşırıqlar 

Praktiki məsələnin təhlili  

Digər  

Qiymətləndirmə Komponentləri  Faiz (%) 

Aralıq imtahanı  30 

Praktiki məsələ (imla 

yazısı) 

Imla yazısında sözlərin 

orfoqrafik cəhətdən düzgün 

yazılması, durğu işarələrinin 

yerli-yerində qoyulması və 

abzasların düzgün təyin 

edilməsi nəzərə alınacaq, 2 

orfoqrafik səhvdən 1 bal 

çıxılacaq. 

10 

Fəallıq və davamiyyət Semestr boyunca qeydiyyat 

aparılaraq final imtahanından 

əvvəl bal yazılacaqdır. 
Sual-cavab da fəal iştirak edən 

tələbələrə 5 bal veriləcək. 

Davamiyyətə görə 5 bal 

veriləcək. 

10 (5+5) 

Tapşırıq və testlər Esse yazmaq (5 mövzu) və ev 

tapşırıqlarının yerinə 

yetirilməsinə görə 5 bal 

veriləcək. 

10 (5+5) 

Kurs işi (Layihə)   

Prezentasiya/Qrup 

müzakirə 

  

mailto:Nuran2107@mail.ru


Final imtahanı  40 

Digər   

Yekun  100 

Kursun təsviri Azərbaycan dilinin türk dilləri içərisində yeri, Azərbaycan dilinin üslubları haqqında məlumat  

verilərək bu üslubların inkişaf tarixi, Azərbaycan dilində sintaktik əlaqələr, cümlənin təhlil 

qaydaları, şəxsli və şəxssız cümlələr, sadə və mürəkkəb cümlənin əsas xüsusiyyətləri haqqında  

elmi məlumat veriləcək. 

Kursun məqsədləri Kursun məqsədi türk dilləri ailəsi haqqında məlumat vermək, Azərbaycan dilinin türk dilləri 

ailəsində yeri, Azərbaycan dilində üslubların yaranma tarixi və əsas xüsusiyyətləri, 

Azərbaycan dilinin sintaktik quruluşu haqqında tələbələrin elmi biliklərini təkmilləşdirməkdir. 

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

 Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 

1.Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşunun əsas xüsusiyyətlərini öyrənəcəklər. 

2.Azərbaycan dilinin  orfoepik və orfoqrafik  normalarını öyrənəcəklər. 

3. Azərbaycan dilində durğu işarələrinin yerli-yerində yazılmasını  öyrənəcəklər. 

4.  Azərbaycan dilində qrammatik kateqoriyaların əsas xüsusiyyətlərini öyrənəcəklər. 

5. Azərbaycan dilində üslubların inkişaf tarixini daha dərindən mənimsəyəcəklər. 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 

Tələbə 10 dəqiqədən artıq dərsə gecikərsə qaib yazılacaq. 15-30 dəqiqə arasında gecikənlər 

qaib yazılmış olsa belə, onların dərsdə iştirakına icazə veriləcək. 30 dəqiqədən çox dərsə 

gecikənlər  və dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər dərsə buraxılmayacaqlar. 

Hər   üzürsüz  dərs  buraxılmasına görə bir bal çıxılacaq.Hər   üzürsüz  dərs  buraxılmasına 

görə bir bal çıxılacaq.Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, semetsr 

boyu həftəlik dərs proqramına hazırlaşmalarına, yeni və əlavə ədəbiyyatlara göstərdiyi marağa 

görə veriləcəkdir. Davamiyyətə görə veriləcək  bal zamanı tələbənin dərsdə ardıcıl iştirakı və 

dərsdə özünü qaydalara uyğun aparması nəzərə alınacaqdırHər   üzürsüz  dərs  buraxılmasına 

görə 0,5 bal çıxılacaq. Hər bir tələbə keçilən  mövzulara dair  müzakirələrdə fəal iştirak 

etməlidir.Verilən esse mövzularında fikir  anlaşıqlı şəkildə verilməlidir. Hər hansı mövzu ilə 

bağlı diskusiyalarda tələbələr fəal iştirak etməlidir. 

İmtahan haqqında: 

  1.İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş 

planında göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək lazımdır.  

 2.İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi tərəfimizdən təmin ediləcəkdir. 

 3. Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində suallar test və ya klassik ola bilər. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

H
əf

t

ə 

Tarix 

(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1 13.02.18 

13.02.18 

Azərbaycan dilinin türk dilləri içərisində yeri 

Azərbaycan dilinin üslubları: Bədii üslub 

AQ. MAƏD.11-15 

AQ. MAƏD.23-29 

2 20.02.18 

20.02.18 

 

Elmi üslub.Bu üslubun əsas xüsusiyyətləri 

Publisistik üslub. Mətbuatda gedən dil prosesləri 

 AQ. MAƏD.30-35 

  AQ. MAƏD.36-41 

3 27.02.18 Rəsmi üslub  AQ. MAƏD.272-277 



 

27.02.18 

 

Onomalogiya. Onomastik leksikanın təsnifi AQ. MAƏD.277-302 

4  

06.03.18 

06.03.18 

Leksikoqrafiya 

Linqvistik lüğətlər 

AQ. MAƏD.387-394 

AQ. MAƏD.394-410 

5 13.03.18 

13.03.18 

Yeni orfoqrafiya lüğəti 

Yeni orfoqrafiya lüğəti üzərində iş 

 

Orfoqrafiya lüğəti 

6 20.03.18 

20.03.18 
Novruz bayramı  

7 27.03.18 

27.03.18 

Azərbaycan dilində durğu işarələri 

Durğu işarələrindən düzgün istifadə qaydaları 

QK.MAD.482-489 

MADIII. 202-212 

8 03.04.18 

03.04.18 

Aralıq imtahan 

Müasir Azərbaycan dilində cümlə. 

 

QK. MAD.77-88 

9 10.04.18 

10.04.18 
Bütöv və yarımçıq cümlələr 

Üzvlənməyən cümlələr 

MAD 250-255; QK. MAD 

195--204 

QK. MAD 204-212 

10 17.04.18 

17.04.18 

Sadə cümləni genişləndirən vasitələr 

Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlər 

 

QK. MAD 212-227 

MAD 216-230 

11 24.04.18 

24.04.18 
Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri 

Cümlə üzvləri arasında məna əlaqələri 

MAD 301-308; QK. MAD 

325-338 

QK. MAD 8-11 

12 01.05.18 

01.05.18 

 

Cümlə üzvləri arasında sintaktik əlaqələr 

Mübtəda ilə xəbər arasında şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşma 

QK. MAD.11-20 

QK. MAD.20-26 

13 08.05.18 

08.05.18 

Sintaktik əlaqələr üzərində iş 

Nitq normaları. Fonetik norma. 

 

QK. MAD.303-310 

14 15.05.18 

15.05.18 

Azərbaycan dilində leksik norma 

Azərbaycan dilində qrammatik norma 

 

 

MAD 353-362; QK. MAD 

378-387 

MAD 364-370; QK. MAD 

15 22.05.18 

22.05.18 

İmla yazısı 

Keçilmişlərin təkrarı 
 

  Final imtahanı  


