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Dərsliklər və 
əlavə ədəbiyyat 

Dərsliklər: 
 

1. Axundov A.A. Ümumi dilçilik: Bakı,Şərq-Qərb, 2006. 

2. Qurbanov A. Azərbaycan dilinin onomologiyası, Bakı, I cild, 2007 

3. Qurbanov A. Azərbaycan dilinin onomologiyası, Bakı, II cild, 2007 

4. Adilov M. Paşayev A. Azərbaycan Onomastikası (İzahlı Terminoloji lüğət). Bakı, 
2005, 488 s. 

5. İsrafilova R., Məşədiyev Q., Cəfərov Q. Azərbaycan dilinin onomastikası. Bakı, 
1987, 188 s. 

Əlavə ədəbiyyat: 
 

1. Quliyev.Ə.Q. Qədim uygur türklərinin onomasitkası. Bakı :2014, 208 s. 

2. Babayev A. Dilçiliyə giriş  Bakı, 2006 

3. Məmmədov N. Antroponimlər və onların yazılışı haqqında // Azərbaycan  
onomastikası problemlərinə dair konfransın materialları. Bakı, 1987 

4. Çobanov M. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. Tbilisi, 1983, 336 s. 

Tədris  metodları Mühazirə  + 

Qrup müzakirəsi + 

Praktiki tapşırıqlar + 

Praktiki məsələnin təhlili + 

Digər  
Qiymətləndi
rmə meyarı 

Komponentləri Tarix/son müddət Faiz 
(% ) 

Aralıq imtahanı  30 
 Praktiki məsələ   

http://www.anl.az/el/a/aa_ud.pdf


 Fəallıq və davamiyyət  10 (5+5) 

Tapşırıq və testlər  5 

Kurs işi (Layihə)  10 

Təqdimat/Qrup 

müzakirə  
 5 

Final imtahanı  40 

Digər   
Yekun  100 

Kursun təsviri Ümumi məsələlər: Dilçilikdə Onomaloji sahənin təşəkkül və müasir mənzərəsini vermək. 
Onomalogiyanın məqsəd və vəzifələri. Azərbaycan dilçiliyində bu sahənin  yaranma tarixi və 
ən qədim dövrlərdən müasir dövrümüzə qədər Azərbaycan dilinin  xüsusi ad sisitemi haqqında 
məlumat. Azərbaycan dilinin onomastik vahidlərinin klassifikasiyası və digər elm sahələri ilə 

bağlılığını araşdırmaq. Müasir Azərbaycan dilinin onomastikasının aktual məsələlərini 
türkoloji aspektdə təhlil etmək 

Kursun məqsədləri Kursun əsas məqsədi onomastikanının formalaşma və sistemləşmə tarixini, müxtəlif mənşəli 
onomastik vahidlərin milli onomastikanın təşəkkülündə rolunu və milliləşməsi prosesini 

öyrənmək, onomastik vahidlərin struktur xüsusiyyətlərini, növlərini, təsnifatını tədqiq  etmək, 
müstəqil elmi istiqamət kimi formalaşmasını tələbələrə çatdırmaqdır. 
Bu məqsədlə kursun vəzifələri: 
Tələbələrin fəallığına akademik baza əsasında dəstək vermək, Onomastika sahəsi haqqında 
hərtərəfli məlumat verərək, Azərbaycan Onomastikasının struktur xüsususiyyətlərini qarşılıqlı-
tarixi əlaqələr fonunda araşdırmaq. Beləliklə, tələbənin  bu sahəyə olan marağını artırmaq, əsas 
diqqəti sırf onomatoloji plandan çıxararaq, tarixi-ictimai, sosio-kulturoloji problemlər 
kontekstində təhlil etmə bacarığını inkişaf etdirmək. Tələbələrin Dünya onomologiyasını və 

çağdaş  Azərbaycan dilçiliyinin qarşılıqlı əlaqələrini təqdim etmək. 

Kursun hədəfi Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 



 1. Xüsusi adların ictimai mahiyyətini, onun vəzifələrini, başqa ictimai hadisələrlə oxşar 
və fərqli cəhətlərini öyrənəcəklər. 
2. Onomastik vahidlərin yaranma yolları öyrəniləcək. 
3. Dilin əmələ gəlməsi və inkişafı ilə əlaqədar olaraq ümumi sözlərin xüsusiləşməsi və  əksinə 
xüsusi sözlərin ümumiləşməsi yollarının inkişaf qanunlarını öyrənəcəklər. 
4. Dünya dillərinin onomastik təsnifini öyrənəcəklər. 

Kursun 
metodologiyası 

Tədris  zamanı dərsin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə dərslər interaktiv 
şəkildə keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Qaydalar (Tədris  Davamiyyət 
Tələbə dərsdə 30% iştirak etməzsə imtahana buraxılmayacaq. 
Ümumi davamiyyətə görə 5 və müəllimin qoyduğu problematik məsələlərdə göstərdiyi 
aktivliyə görə 5 bal qazanılır. 
Fəallıq 
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. 
Tapşırıq və testlər 
Dərs zamanı verilən müstəqil tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün əlavə 5 bal nəzərdə tutulur. 
Kurs işi 
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. 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. 

Təqdimat/Qrup müzakirə 
 Təqdimat mövzunu tam əhatə etməlidir. Qrammatik səhvlərə görə bal çıxılır. 
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. 

siyasəti və davranış) 
qiymətləndirmə 

meyarları 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

H
əf

tə
 Tarix 

(planlaşdırılmış) 
Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1 10.02.21 Onomastika haqqında məlumat. Ümumi onomastika 
problemləri ADO, I cild, s.13-18. 

Məruzə 

 
13.02.21 

Onomastik mənbələrin aydınlaşdırılması  
ADO.I cild s.74-93 

2 17..02.21 
 
20.02.21 

Onomastik mənbələrin xarakteristikası:  qədim 
abidələrdə,yazılı,şifahi, aşıq,elmi ədəbiyyatlarda onomastik 
vahidlər   

ADO.I cild.s. 154-166 

   
ADO, I cild, s.154-156 

3 24.02.21 Onomalinqvistik tədqiqatın metodları  
. 

ADO, I cild, s.223, I c.; I 

 
27.02.21 

Onomastik lüğət anlayışı. Onomastik lüğət növləri 

 

cild, s.166-167 



4 03.03.21 Azərbaycan onomastikasının ümumtürkoloji dilçilikdə 
öyrənilməsi 
 

Məruzə, ADO I cild.s. 124-
152 

 
06.03.21 Azərbaycan onomastikasının ümumtürkoloji dilçilikdə 

öyrənilməsi  

ADO  I cild,271 

5 10.03.21 
 

13.03.21 

Onomastikanın azərbaycanşünaslıqda tədqiqi 
 
Komponentlərin tərkibinə görə onomastik leksikanın tərkibi 
 

ADO, I cild, s.277 

ADO, I cild, s. 307 

6 17.03.21 Onomastik leksikanın dil mənsubiyyətinə görə tərkibi  ADO, I cild, s.312 
 

- 
 27.03.21   Bayram  

7 31.03.21 Onomalogiyanın  növləri ADO, I cild, s.46 

 
03.04.21 

Aralıq imtahanı 
 

 

 

8 07.04.21 
 
10.04.21 

Onomalogiyanın yarımşöbələri 
 

Antroponimik kateqoriyaların təsnifi 

ADO I cild, s. 45 
ADO, I cild, s.34. 

9 14.04.21 
 

17.04.21 

Azərbaycan  dilçiliyində antroponimlərinin inkişaf 
tarixi. ADO, II cild, s.134-162 

  Antroponimlərin struktur xüsusiyyətlərii 
Məruzə 

10 21.04.21 Ləqəb, təxəllüs,titul anlayışları  ADO, II cild, s. 87; s.117,  
s.130      

 
24.04.21 

Azərbaycan etnonimləri və  onaların leksik-semantik 
xüsusiyyətləri  
. 

ADO, II cild, s.182-190 

11 28. 04.21 Bəzi etnonimlərin etimologiyası  ADO, II cild, s.335 

 01. 04.21 Toponimlər haqqında ümumi məlumat. ADO, II cild, s.336-339 

12 05.05.21 

08. 05.21 

Toponimlərin qrupları  və növləri 
Azərbaycan 
toponimlərinin arealı 

ADO, II cild, s. 339-365 
Məruzə 

13 12. 05.21 
 

15.05.21 

Hidronimlər və onların qrupları  
 
 
Azərbaycan zoonimlər sistemi 

Məruzə 
 

ADO, II cild, 206-270, 
Məruzə 

14 19. 05.21 Kosmonimlər ADO, II cild, s.206-260. 
  

22.05.21 
 
Ktematonimlər və onun növləri 

ADO, II cild, s.273-297 
ADO, II cild, s.313-323; 

   s.323-332 

15 26. 05.21 
Onomastik vahidlərin yaranması  və dəyişməsi  Məruzə 

 29. 05.21 Keçmişlərin təkrarı  

  Yekun  

 


