
Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və 

kreditlərin sayı 

Azərbaycan ədəbi dili tarixi. AZLL 306 

6 AKTS kredit 

Departament Azərbaycan dili və ədəbiyyat  

Proqram (bakalavr, 

magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri 2017/ 2018-ci tədris ili/ Yaz semestri 

Fənni tədris edən 

müəllim(lər) 

F.ü.f.d. Qətibə Quliyeva 

E-mail: gatibevakifkizi@yahoo.com  

Telefon: 055 201 25 30 

Mühazirə 

otağı/Cədvəl 

VI110:10-11:40;11:50-13:20 

Konsultasiya vaxtı IV gün 13.30-14.30 

Prerekvizitlər AZLL 206 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü  

(məcburi, seçmə) 

məcburi 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

                                    Dərsliklər: 

1. Hacıyev T. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. I hissə, Bakı: 2012, 

2. Hacıyev T. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. II hissə, Bakı: 2012 

3. Xudiyev N.  Seçilmiş əsərləri. Azərbaycan ədəbi dil tarixi. I cild, Bakı: 2012 

4. Əlizadə S. Orta əsrlərdə Azərbaycan yazı dili : orfoqrafik-fonetik və morfoloji normalar: dərs 

vəsaiti. Bakı: 1985 

 

                                  Əlavə ədəbiyyat: 

1. Dəmirçizadə Ə. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı: 1979. 

2. Tanrıverdi Ə. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı: 2012. 

3.T.Hacıyev. “Molla Nəsrəddin”in dili və üsulları. Bakı, 1983. 

4.Azərbaycan ədəbi dili tarixi. I c. (XIII-XVI əsrlər). Bakı: 2007. 

5.Azərbaycan ədəbi dili tarixi. II c. (XVII-XVIII əsrlər). Bakı: 2007.   

6.Azərbaycan ədəbi dili tarixi. III c. (XIX əsr). Bakı: 2007.  

7.Azərbaycan ədəbi dili tarixi. IV c. (XX əsr). Bakı: 2007. 

Tədris metodları Mühazirə +  

Qrup müzakirəsi+  

Praktiki tapşırıqlar+  

Praktiki məsələnin təhlili  

Digər  

Qiymətləndirmə 

 

 

 

 

Komponentləri  Faiz (%) 

Aralıq imtahanı  30 

Praktiki məsələ (imla 

yazısı) 

  

Fəallıq və davamiyyət Hər üzrsüz buraxılmış 

dərsə görə 0,5 bal 

çıxılacaq. Ümumi 

davamiyyətə görə 5 və 

10 (5+5) 
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müəllimin qoyduğu 

problematik məsələlərdə 

göstərdiyi aktivliyə görə 

5 bal qazanılır 

Tapşırıq və testlər Dərs zamanı verilən 

müstəqil tapşırıqların 

yerinə yetirilməsi üçün 

əlavə 5 bal nəzərdə 

tutulur. 

5 

Kurs işi (Layihə) Verilmiş mövzular 

əsasında kiçik həcmli 

akademik yazı. 

Qrammatik səhvlərə və 

normaya uyğun olmayan 

tərtibə görə bal çıxılır. 

Mövzu tam əhatə 

edilmədiyi zaman daha az 

bal verilir. 

10 

Prezentasiya/Qrup 

müzakirə 

Təqdimat mövzunu tam 

əhatə etməlidir. 

Qrammatik səhvlərə görə 

bal çıxılır. 

5 

Final imtahanı  40 

Digər    

Yekun  100 

Kursun təsviri Azərbaycan ədəbi dili tarixi Azərbaycan dilində olan yazılı abidələr əsasında öyrənilir.  

Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafı, ayrı-ayrı üslubların  meydana gəlməsi və inkişafı, 

fonetik, leksik, qrammatik yarusların təbəqələşməsi- müxtəlif üslubların istifadəsi üçün  

variantların yaranması, frazeoloji sistemin genişlənməsi, norma - fonetik, leksik, 

qrammatik normanın ədəbi dildə sabitləşməsi haqqında geniş elmi məlumat 

veriləcəkdir.Ədəbi dilin mərhələləri, Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf yolları müxtəlif 

dil faktlarını ümumiləşdirməklə  aydınlaşdırılacaqdır. 

Nəticələr:  Tələbələr Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi haqqında indiyə qədər söylənilmiş 

fikirləri nəzərdən keçirərək ümumiləşdirmələr apara biləcək, müxtəlif tarixi dil faktları 

əsasında müasir elmi fikir və türkoloji aspektdə ədəbi dilimizin təşəkkül dövrü, 

mərhələləri, milliləşmə tarixi haqqında müəyyən elmi nəticələr əldə edə biləcək.  

Kursun məqsədləri  Kursun məqsədi: Azərbaycan ədəbi dilinin Azərbaycan xalqının mədəni intelektual  

səviyyəsi ilə bərabər  ictimai-tarixi hadisələrlə səsləşərək daim inkişaf etməsini, 

zənginləşməsini və cilalanmasını tələbələrin nəzərinə çatdırmaq;  Azərbaycan ədəbi dili 

tarixinin sistemli şərhinə həsr olunmuş bu əsər mütəxəssislərin diqqətini cəlb etmək; 

XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycan dilində yazılmış lüğətlərin leksik tutumu, tərcümə 

əsərlərinin ədəbi dilin zənginləşməsindəki mövqeyini şərh etmək, klassik şeir və xalq 

şeiri janrlarındakı əsərlərin dilində fonetik, leksik, qrammatik xüsusiyyətlərin inkişaf 

edərək sabitləşməsini elmi şəkildə tələbələrə  məlumat verməkdir.  

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 



qiymətləndirmə 

meyarları 

dəqiqədən çox dərsə gecikənlər  və dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər dərsə 

buraxılmayacaqlar. 

Üzürsüz buraxılan iki dərs üçün 1 bal çıxılacaq.  

Davamiyyətə görə veriləcək bal zamanı tələbənin dərsdə ardıcıl iştirakı və dərsdə özünü 

qaydalara uyğun aparması nəzərə alınacaqdır.  

Dərsdə fəallıq göstərməyənlərə, diskusiyalarda iştirak etməyənlərə  aktivlik  balı 

verilməyəcək. Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdəki iştirakına, 

mövzuların şərhində göstərdiyi fəallığına, semetsr boyu həftəlik dərs proqramına 

hazırlığına, yeni və əlavə ədəbiyyatlara göstərdiyi marağa görə veriləcəkdir.  

Kurs işinin qiymətləndirilməsində verilmiş mövzu ilə bağlı mövcud tədqiqatlarla 

tanışlıq səviyyəsi, mövzunun əhatə olunma miqyası, kurs işində planlılıq və ardıcıllıq, 

akademik yazı şərtlərinə uyğunluq kimi meyarlar nəzərə alınacaq. 

Dərsi pozacaq istənilən hərəkətə görə tələbə dərsdən uzaqlaşdırıla bilər.  

Dərs zamanı mobil telefonlardan istifadə qəti qadağındır.  

İmtahan haqqında: 

1.İmtahana hazırlaşarkən mühazirələr zamanı götürülmüş qeydlərlə yanaşı, dərsin iş 

planında göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək 

lazımdır.  

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

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

H
əf

tə
 Tarix 

(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1 13.02.18 

15.02.18 
Azərbaycan ədəbi dili haqqında ümumi məlumat 

 

Azərbaycan ədəbi dili tarixinin dövrləşdirilməsi 

AƏDT.I,16-36 

 

AƏDT.I,71-105 

 

2 20.02.18 

22.02.18 

Qədim zamanlardan XII əsrə qədərki mərhələ. 

 

Dədə Qorqud dastanlarının dili 

AƏDT.I,105-115  

 

AƏDT.I, 116-131   

3 27.02.18 

01.03.18 

XIII əsr Azərbaycan ədəbi dili tarixi. 

 Həsənoğlunun dili. “Dastani Əhməd Hərami”nin dili 

AƏDT.I,131-140 

 

AƏDT.I,140-153 

 

4 06.03.18 

08.03.18 

Orta əsr türkdilli tərcümə əsərləri və lüğətlər 

 

Bayram 

Məruzə; AƏDT.I,172-194 

 

 

5 13.03.18 

15.03.18 

XIV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbi dili  

Mustafa Zəririn dili. Nəsiminin dili.  

 

AƏDT.I,194-230 

 

Məruzə; AƏDT.I,274-281;  

6 20.03.18 

22.03.18 

Novruz bayramı 

 

Novruz bayramı  

- 

7 27.03.18 Danışıq-folklor üslubu: Aşıq Qurbaninin dili  

 

AƏDT.I,194-230; Məruzə 

AƏDT.I,281-288 



29.03.18 Ş.İ.Xətainin dili. Füzulu dili  AƏDT.I,288-300; 351-380 

8 03.04.18 

05.04.18 

Aralıq imtahanı 

 

Azərbaycan ədəbi dilinin milli dil əsasında 

formalaşması. XVII-XVIII əsrlərdə ədəbi dil. 

M.P.Vaqifin dili 

 

 

Məruzə  

AƏDT.I,380-420; 

AƏDT.I,435 

 

9 10.04.18 

12.04.18 

XIX əsrdə elmi-dilçilik mühiti 

 

Normalar: Fonetik, leksik, morfoloji norma. Sintaktik 

norma 

AƏDT.II,9-26;  

 

AƏDT.II,26-36; AƏDT.II,36-

42 

10 17.04.18 

19.04.18 

XIX əsrdə folklor-danışıq dilinin davamı: Q.Zakirin 

dili 

XIX əsrdə klassik kitab dilinin davamı: 

S.Ə.Şirvaninin dili. 

AƏDT.II,48-63 

AƏDT.II,71-85 

11 24.04.18 

26.04.18 

Publisistik üslubun yaranması 

 

“Əkinçi” qəzetinin dili 

AƏDT.II,166-176 

 

AƏDT.II,177-184 

 

12 01.05.18 

03.05.18 

XX əsrin əvvəllərində ədəbi dil. 

 

“Molla Nəsrəddin”nin dili. Füyuzatın dili 

AƏDT.II,184-190 

 

AƏDT.II,190-210 

13 08.05.18 

10.05.18 

Satirik dil. Sabir və Qəmküsarın dili. 

 

Ədəbi dilin Cənub qolu 

 

AƏDT.II,210-232; Məruzə 

 

AƏDT.II,232-242 

14 15.05.18 

17.05.18 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dil siyasəti 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ədəbi dil 

Məruzə 

AƏDT.II,285-300 

 

AƏDT.II,300-319  

15 22.05.18 

 

24.05.18 

Sovet dövründə Azərbaycanda dil siyasəti. Dil 

normalarının inkişafı və ədəbi dil 

 

Müstəqillik dövründə Azərbaycan ədəbi dilinin 

inkişaf istiqamətləri. Milli dil siyasəti. Dil normaları 

və üslublar 

Məruzə  

 

AƏDT. II, 319-350 

Məruzə 

 

  Final imtahanı 

 
 

 


