
Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin 

sayı 

AZLL 101, Azərbaycan dili   

6 AKTS kredit 

Departament Azərbaycan dili və ədəbiyyat 

Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr    

Tədris semestri 2018 tədris ili, yaz semestri 

Fənni tədris edən müəllim(lər) fil.ü.f.d., dos. Sevinc Ağayeva 

E-mail: sevinj.aliyeva.76@bk.ru 

Telefon: 0503771540 

Mühazirə otağı / Cədvəl 306 N 

Məsləhət saatları Çərşənbə axşamı 11:40-13:30 

Prerekvizitlər Yoxdur 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü  

(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

 

 

 

 

 

 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Əsas dərsliklər 

1. Buludxan Xəlilov. Müasir Azərbaycan dili. Bakı - 2013 

2. Müasir Azərbaycan dili. I hissə. III nəşr. Şərq-Qərb – Bakı – 2007 

3. Səlim Cəfərov. Müasir Azərbaycan dili. Leksika. II hissə, “Şərq-Qərb”, 

Bakı-2007 

4. Şahbaz Balakişiyev, İmran Namazov. Əməli yazı nümunələri. Bakı - 2006 

5. Afad Qurbanov. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I cild. Bakı – 2003  

6. Məmmədxan Sultanov. Əməli yazı nümunələri. Bakı – 2012 

Əlavə ədəbiyyat 

7. Müasir Azərbaycan dili. II hissə. III nəşr. Şərq-Qərb – Bakı - 2007 

8. İsmayıl Məmmədov. Azərbaycan dilinin semantikası. Xəzər nəşriyyatı – 

2006 

9. Hüseyn Hüseynov. Əməli yazılar. Bakı – 2003 

Kursun vebsaytı  

 

 

Tədris metodları 

Mühazirə  Mühazirə + 

Qrup müzakirəsi Qrup müzakirəsi + 

Praktiki tapşırıqlar Praktiki tapşırıqlar + 

Praktiki məsələnin 

təhlili 

-  

Digər -  

Qiymətləndirmə Komponentləri  Faiz (%) 

Aralıq imtahanı  25 

Praktiki məsələ  - 

 

Fəallıq və 

davamiyyət  

Fəallıq balı semestr boyunca izlənilərək 

final imtahanından əvvəl yazılacaqdır.  

Davamiyyət balı semestr boyunca 

qeydiyyat aparılaraq final imtahanından 

əvvəl yazılacaqdır. 

 

15 

Sərbəst iş 

 

Semestr ərzində 1 sərbəst iş yerinə 

yetiriləcək və final imtahanından əvvəl 

bal yazılacaqdır. 

10 

İmla yazısı Semestrin ikinci yarısında yerinə 

yetiriləcək və final imtahanından əvvəl 

bal yazılacaqdır 

5 

Prezentasiya/Qrup 

müzakirə. 

Semestr boyunca nəzərdən keçirilərək 

final imtahanından əvvəl bal 

yazılacaqdır.  

5 

Final  imtahanı  40 

Digər  - 

Yekun  100 

mailto:sevinj.aliyeva.76@bk.ru


Kursun təsviri “Azərbaycan dili” kursu müasir Azərbaycan dilinin fonetik, leksik səviyyəsini, düzgün 

orfoqrafik və orfoepik qaydaları,  durğu işarələri, rəsmi sənədlərin hazırlanması 

qaydalarını əhatə edir. Kursda Azərbaycan dili, onun tarixi, forma və üslubları, ən əsası, 

Azərbaycan ədəbi dilinin fonetik sistemi, lüğət tərkibi, yazı qrafiki məsələləri elmi-

nəzəri əsasda öyrəniləcək. 

Kursun məqsədləri  Kursun məqsədi müasir Azərbaycan dilinin fonetik tərkibi, əsasən, səs sistemi, onun 

inkişaf xüsusiyyətlərinə dair məlumat vermək, dildəki fonetik hadisələri və səs 

qanunlarını aydınlaşdırmaq, ədəbi dilin lüğət tərkibi, onun zənginliyi və inkişaf etməsi 

barədə məlumat vermək, eləcə də, dilimizin həm şifahi, həm də yazılı formaları üçün 

qəbul edilmiş normaları nəzərdən keçirməkdir. 

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr Azərbaycan dilinin orfoqrafik və orfoepik qaydalarına 

düzgün əməl edəcək, yazı prosesində durğu işarələrinin yerli-yerində işlədilməsi 

bacarığına nail olacaq, rəsmi sənədlərin tərtibi (ərizə, tərcümeyi-hal, akt və s.)  

vərdişlərini qazanacaq, Azərbaycan dilində yazılı və şifahi nitq bacarıqlarını daha da 

təkmilləşdirəcək, fikrin düzgün, aydın və dəqiq ifadəsi üçün sözlərdən yerli-yerində 

istifadə etməyi, ən başlıcası, “az sözlə geniş fikir ifadə etmək bacarıqları”nı 

öyrənəcəklər.  

 

 

 

 

 

 

 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış, 

qiymətləndirmə meyarı) 

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

gecikənlərə qaib yazılmış olsa belə, onların dərsdə iştirakına icazə veriləcək. 30 

dəqiqədən sonra dərsə gecikənlər və dərsi pozmağa təsəbbüs edənlər dərsə 

buraxılmayacaqlar. 

Fəallığa görə bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, sorğu zamanı daha cəld cavab 

verməsinə, natiqlik sənəti, yadda saxlama və yada salma kimi vərdişlərə malik olmasına 

görə  veriləcək. 

Davamiyyətə görə veriləcək bal zamanı tələbənin dərsdə ardıcıl iştirakı və dərsdə 

özünü qaydalara uyğun aparması nəzərə alınacaqdır. Üzrsüz buraxılan hər dərs üçün 0,5 

bal çıxılacaq.  

İmla yazısına görə veriləcək bal zamanı tələbənin yazı vərdişlərinə nə dərəcədə 

malik olması, orfoqrafik qaydaları necə mənimsəməsi, durğu işarələrindən yerli-yerində 

istifadəetmə səviyyəsi nəzərə alınacadır.  

Prezentasiyaya görə veriləcək bal zamanı mövzu ilə bağlı elmi araşdırmanın 

səviyyəsinə, şəkil və illüstrasiyalardan yerli-yerində istifadə edilməsinə, plana uyğun 

ardıcıllığa nəzər yetiriləcəkdir.  

  Sərbəst işə görə veriləcək bal zamanı hər bir tələbənin ayrılıqda dünyagörüşü, 

yaşadığı mühitə münasibəti, valideyn, dost, ətraf aləmə hansı səviyyədə bağlılığı və bu 

cür hallara qarşı ikrah hissi, duyğu, qavrayış, düşüncə, fərdi yanaşma və s. kimi 

məsələlərə münasibətinə diqqət yetiriləcəkdir.   

İmtahan haqqında: 

1.İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin 

iş planında göstərilmiş ədəbiyyatlara, eləcə də digər 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) 

Həftə Tarix 

(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1.  13.02.18 Azərbaycan dili haqqında ümumi məlumat. Azərbaycan dilinin 

türk dilləri qrupunda yeri 

(1),  s.8-23 

15.02.18 Əməli yazı: Tərcümeyi-hal. (4), s.93 

2.  20.02.18 Danışıq səsi və fonem anlayışı (1), s.68-70   

22.02.18 Müasir Azərbaycan dilində saitlər və samitlər sistemi (1), s.47-86; 137-140 

(5), s.3453   

3.  27.02.18 Azərbaycan dilində fonetik hadisə və qanunlar. Ahəng qanunu (1), s.87-99 

(5), s.104-114 

01.03.18 Əməli yazı: Ərizə. Rəy (4),s.85 



4.  06.03.18 Müasir Azərbaycan əlifbası və onun tarixi. (5),  s. 122-123 

08.03.18 Beynəlxalq qadınlar günü   

5.  13.03.18 Azərbaycan dilinin  orfoqrafiyası. Yeni  orfoqrafiya  qaydaları 

və mübahisəli məqamları 

 

15.03.18 Müasir Azərbaycan dilində heca. Azərbaycan dilinin  

orfoepiyası. 

 (4), s. 7; 44 

6.  20.03.18 Novruz bayramı (1), s.110-125  

22.03.18 Novruz bayramı  

7.  27.03.18 Müasir Azərbaycan dilində vurğu (1), s.242-296 

29.03.18 Əməli yazı: İzahat. Arayış. Fonetik  xüsusiyyətlərin təhlili 

qaydası  

 

8.  03.04.18 Aralıq imtahanı   

05.04.18 Azərbaycan yazısı və onun tarixi haqqında  

9.  10.04.18 Leksikologiya. Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibi (1),s.193-195, 199-

209 

12.04.18 Əməli yazı: Əmr. Teleqram. (4), s.92 

10.  17.04.18 Azərbaycan dilində işlənən söz qrupları  (1), s.233-267 

19.04.18 Əməli yazı: Xasiyyətnamə. Protokol  (4), s.40 

11.  24.04.18 Mənşə cəhətdən Müasir Azərbaycan dilinin leksik tərkibi. 

Azərbaycan mənşəli sözlər və alınma sözlər 

(1), s.210-214 

26.04.18 Əməli yazı: Annotasiya. Xahişnamə (4), s.9 

12.  01.05.18 Onomalogiya. Onomastik leksikanın təsnifi (1), s.216-229 

03.05.18 Onomastik vahidlərin yaranması və dəyişməsi. Onomastik 

vahidlərin üslubi rolu. 

(4), s.37 

13.  08.05.18 Əməli yazı: Hesabat.  Tapşırıqlar üzrə iş (1), s. 272-302 

10.05.18 Frazeologiya.Azərbaycan dilində frazeoloji vahidlərin tipləri (1), s.356-380 

14.  15.05.18 Əməli yazı: Zəmanət, Etibatnamə (4), s.11, 15, 20 

17.05.18 Derivatologiya. Sözyaratma anlayışı (1), s.426-434  

15.  22.05.18 Leksikoqrafiya haqqında məlumat (1), s.387-423 

24.05.18 Keçilmiş mövzuların təkrarı üzərində iş  

  Final imtahanı  

 


