
Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və 

kreditlərin sayı 

AZLL105 Azərbaycan ədəbiyyatı – 1; 

6 AKTS krediti 

Departament Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

Proqram (bakalavr, 

magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri 2018/2019 tədris ili, yaz semestri 

Fənni tədris edən müəllim 

(lər) 

 Fil.ü.f.d. Aynurə Qurbanova 

E-mail: aynurqezenferqizi@yahoo.com  

Telefon: +994556513633 

Mühazirə otağı/Cədvəl Neftçilər korpusu 

I gün: 15:20 ; III gün: 15:20 

Məsləhət saatları Çərşənbə axşamı, saat 11.00 

Prerekvizitlər Yoxdur 

Tədris dili Azərbaycan dili 

24Fənnin növü  

(məcburi, seçmə) 

Seçmə 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Kitablar 

1.Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. 2005 

2. Pirsultanlı Sədnik. Azərbaycan xalq əfsanələri. Yazıçı, Bakü 1985 

3.Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası. 2 cilddə. Yeni Nəşrlər Evi. Nəşr yeri, Bakı.  2000.   

4.Koroğlu. tərt. İ. Abbaslı.B.Abdulla. Lider:Bakı, 2005 

5.Cəfərov N.Klassiklərdən müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004,s 

6. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi.B.,EA nəşri,1960.      

7. M.Füzuli. Əsərləri. 6 cilddə, 1 cild. Şərq-Qərb:Bakı, 2005.  

8. Qasımlı M. Ozan-aşıq sənəti. Bakı:  2007 

9. Cəfərov N. Klassiklərdən müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004 

10.S.Ə.Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Şərq-Qərb:Bakı, 2005.  

11. Qasım bəy Zakir. Seçilmiş əsərləri. Avrasya Press:Bakı, 2005  

12. Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı:  XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002.  

13. Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002. 

14.Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002 

15.Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002 

İnternet resursları 

 

1. www.celilmemmedquluzade.az 

2. www.cavid.qen.az. 

3. www.hüseyncavid.com. 

4. www.cafarcabbarlı.org 

5. www.resulzade.org 

6. www.samedvurqun.com. 

7. www.vahabzade.net. 

8. www.memmedaraz.az 

9. www.isahuseynov.com 

10. www.Elchin.com. 

11. http://kayzen.az/blog/poeziya/3943/qara-paltarl%C4%B1-qad%C4%B1n-i-ramiz-

r%C3%B6v%C5%9F%C9%99n.html 

12. www.ilqarfehmi.tk 
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13. www.hophop.name 

Kursun vebsaytı  

Tədris metodları Mühazirə  + 

Qrup müzakirəsi + 

Praktiki tapşırıqlar + 

Praktiki məsələnin təhlili - 

Digər - 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı  30 

Praktiki məsələ   

Fəallıq(presentasiyalar) Burada qiymətləndirmə meyarı kimi 

tələbənin mövzu ilə bağlı öyrəndiyi 

mətnlərin (istər nəzm, istər nəsr) 

təhlili, qrup şəklində müzakirələr, 

bəzi qəzəllərin, monoloqların  əzbər 

söylənilməsi, dövr haqqında daha 

geniş biliklərin yoxlanılması seminar 

formatında nəzərdə tutulur.          

10 

Tapşırıq və testlər   

Kurs işi (Layihə) Hər bir tələbəyə semestr boyu kurs 

işi hazırlamaq imkanı verilir. 

Təqdimatların istiqaməti keçirilən 

mövzulara uyğun olaraq auditoriyada 

seçilir. Baxışdan, qrup 

müzakirələrindən sonra 

qiymətləndirilir.   

15 

 

Final imtahanı  40 

Davamiyyət  5 

Yekun  100 

Kursun təsviri Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kursunda ən qədim dövrlərdən başlamış müasir dövrə qədər 

Azərbaycan ədəbiyyatının tariхi inkişaf mərhələləri öyrənilir, xalqımızın mədəniyyətində mühüm 

yеri оlan görkəmli şair və yazıçıların həyat və yaradıcılığı  və оnların yaratdıqları bir sıra ədəbi 

əsərlər təhlil оlunur. 

Kursun 

məqsədləri  

Ədəbiyyat spesifik bir sahə olduğundan,onun tədrisində məqsəd elmi informasiyanın bolluğundan 

daha çox,daxili-mənəvi mədəniyyətin və əxlaqi-insani kamilliyin səviyyəsini yüksəltmək 

olmalıdır.Fənnin tədrisində məqsəd həm də tələbəyə hazır mühakimə əzbərlətmək yox,mühakimə 

yürütməyi öyrətməkdir. 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Azərbaycan ədəbiyyatı-1 fənnini öyrənərkən aşağıdakı nəticələr əldə olunur: 

1. Tələbələr ədəbi-bədii nümunələri təhlil edə bilirlər;  

2. Tələbələrdə bədii-estetik zövq formalaşır; 

3. Müasir ədəbi prosesi hərtərəfli öyrənmək və təhlil etmək bacarığı əldə olunur; 

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. 

Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, mətn təhlilində göstərdiyi 

fəallığa, 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 alınacaqdır. Üzürsüz buraxılan hər dərs 

üçün 0,5 bal çıxılacaq.  Kurs işinin qiymətləndirilməsində verilmiş mövzu ilə bağlı mövcud 

http://www.hophop.name/


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

akademik yazı şərtlərinə uyğunluq kimi meyarlar nəzərə alınacaq. 

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. 

 

Həf

tə 

Tarix 

(planlaşdırıl

mış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1.   Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. “Göyçək 

Fatma” nağılı 

Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. 2005 

  

 

2.   N.Gəncəvi. Sənsiz.  https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec

%C9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_q%C3

%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C

9%99nsiz 

3.   

 

Ş.İ.Xətayi. Bayatıları. 

 

 

   ŞAH İSMAYIL XƏTAYİ ƏSƏRLƏRİ 

“ŞƏRQ-QƏRB” BAKI-2005. S.356-357 

http://anl.az/el/x/shix_e.pdf 

4.    

       Aşıq sənəti. Qurbani (“Bənövşəni”) 

https://cetinbayramoglubaku.wordpress.com/201

3/03/24/asiq-qurbani-

b%C9%99novs%C9%99ni/ 

5.   Aşıq sənəti. A.Tufarqanlı (“Könlum”) 

 

https://az.wikisource.org/wiki/K%C3%B6nl%C

3%BCm_(A%C5%9F%C4%B1q_Abbas_Tufarq

anl%C4%B1) 

6.       Vaqif.(“Bayram oldu”). 

 

                 Novruz bayram 

http://profliqa.blogspot.com/2011/12/bayram-

oldu-hec-bilmirm-neylyim.html 

7.   A.Ələsgər yaradıcılığı (“Düşdü”) https://az.wikisource.org/wiki/%C3%87%C9%9

9r%C5%9F%C9%99nb%C9%99_g%C3%BCn

%C3%BCnd%C9%99,_%C3%A7e%C5%9Fm

%C9%99_ba%C5%9F%C4%B1nda 

8.                   Aralıq imtahan 

“Rəşid bəy və Səadət xanım” 

 

Q.Zakir. “Durnalar” 

http://gakh.cls.az/front/files/libraries/1524/books/

755381446902630.pdf 
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755381446902630.pdf 
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9.   
    C.Məmmədquluzadə ( “Qurbanəli bəy”)  

C.Cabbarlı (“Azərbaycan bayrağına”) 

http://www.kkoworld.com/kitablar/celil_memme

dquluzade_oluler-aze.pdf 

 

 

 

https://az.wikisource.org/wiki/Az%C9%99rbayca

n_bayra%C4%9F%C4%B1na_(C%C9%99f%C9

%99r_Cabbarl%C4%B1)  

10.   Ə.Haqverdiyev (“Bomba”) 

 

 

M.Müşfiq (”Yenə o bağ olaydı”) 

http://qaynarinfo.az/az/ebdurrehim-bey-

haqverdiyev-quotbombaquot/ 

http://seirlerimiz.blogcu.com/yene-o-bag-olaydi-

mikayil-musfiq/8284813 

11.   Ənvər Məmmədxanlı. “Buz heykəli” hekayəsi. 

Ə.Cavad. (”Çırpınırdın Qara dəniz”) 

http://kulis.lent.az/news/14566 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C4%

B1rp%C4%B1n%C4%B1rd%C4%B1_Qara

_d%C9%99niz 

12.   Y.V.Çəmənzəminli. (“Müsəlman arvadının 

sərgüzəşti”)  

S.Vurğun. (“Azərbaycan” şeiri).  

http://anl.az/el/alf4/chyv_e1.pdf  (s.63-64) 

http://www.anl.az/el/v/vs_se5-1.pdf (s.176-179) 

13.   B.Vahabzadə (“Latın dili”)  

Anar “Gürcü familyası” . 

http://kayzen.az/blog/poeziya/17934/b%C9%99xt

iyar-vahabzad%C9%99-lat%C4%B1n-dili.html 

 

http://www.anar.az/?menu=42 

14.   

 

M.Araz (“Məndən ötdü..”) 

İ.Şıxlının nəsri (”Namus qaçağı”) 

http://www.memmedaraz.az/?menu=396 

http://anl.az/el/alf25/shi_se1.pdf (s.383-389) 

15.    Mövlud “Ayın aydınlığında”  

R.Rövşən (“Yenə bu şəhərdə”) 

http://ebooks.azlibnet.az/book/HMYSv1gA.pdf 

(424-428) 

 

https://ok.ru/group/53024250593527/topic/62455

623781367 

 

16                   Final imtahan  
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