
Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

 
 
 
Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

1. Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dili. II hissə. Leksika. Bakı: Şərq-Qərb, 2007. 
2. Əhmədova A. Azərbaycan dilindən praktikum. Bakı: Elm və təhsil, 2019. 
3. Həsənov H. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası. Bakı: Maarif, 1987. 
4. Xəlilov B.  Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Bakı: Nuralan, 2008. 
5. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I cild. Bakı: Elm və təhsil, 2010. 
6. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum. II cilddə, II cild. Bakı: 2019. 

Kursun vebsaytı khazar.org 
 
 
Tədris metodları 

Mühazirə  Mühazirə + 
Qrup müzakirəsi Qrup müzakirəsi + 
Praktiki tapşırıqlar Praktiki tapşırıqlar + 
Praktiki məsələnin 
təhlili 

-  

Digər -  
 
 
Qiymətləndirmə 

Komponentləri  Faiz (% ) 
Aralıq imtahanı  30 
Praktiki işlər 
(Yoxlama yazı / İmla) 

 10 

Fəallıq  5 

Davamiyyət  5 
 Tapşırıq və testlər 

(Sınaq imtahanı /Quiz) 
 10 

Prezentasiya / Qrup 
müzakirə 

  - 

Final imtahanı  40 
Digər  - 
Yekun  100 

 
Kursun təsviri 

Kursda müasir Azərbaycan dilinin  qrammatikası və onun növləri, haqqında ətraflı məlumat 
verilir, morfologiyanın növlərindən, kök və şəkilçi morfemdən, şəkilçilərin növlərindən, söz 
kökünə şəkilçi qoşuldiuqda baş verən morfonoloji hallardan, ümumi qrammatik 
kateqoriyalardan bəhs olunur, sözün quruluşu, nitq hissələri, onların bölgüsü, əsas və 
köməkçi nitq hissələri şərh olunur. 

 
Kursun məqsədləri  

Kursun tədrisində əsas məqsəd Azərbaycan dilinin morfoloji quruluşu haqqında tələbələrə 
elmi-nəzəri bilik vermək, onları sözlərin dəyişməsi və əmələ gəlməsi qaydaları ilə ətraflı tanış 
etmək, tələbələrə sözlərin prакtiк əhəmiyyətini və ayrı-ayrı nitq hissələri üzrə qruplaşması 
prinsiplərini mənimsətmək, sözün nitq praktikasında rol və əhəmiyyətini dərk etdirmək, 
tələbələrin lüğət ehtiyаtını zənginləşdirməк və onlarda bu dilə mаrаq hissi оyаtmаqdır. 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Tələbələr müasir Azərbaycan ədəbi dilinin morfologiyasını mükəmməl mənimsəyəcək, 
morfologiyanın əsas vahidləri olan kök və şəkilçi, şəkilçilərin növlərini müəyyənləşdirəcək, 
nitq hissələrinin bölgüsü, əsas və köməkçi nitq hissələrinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini 
elmi şəkildə öyrənəcək, düzgün morfoloji analizlər aparacaq, yazılı nitq bacarıqlarını 
təkmilləşdirəcək və yazı prosesində durğu işarələrindən yerli-yerində istifadə etməyi də 
bacaracaqlar. 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və davranış, 
qiymətləndirmə 
meyarları) 

Praktiki işlər 
(Yoxlama yazı / İmla) 
Semestrin sonunda yazdırılacaq. 
Fəallıq 
Fəallıq balı tələbənin dərslərdə şifahi və yazılı şəkildə iştirakına görə verilir. Fəallığa görə bal 
final imtahanından əvvəl yazılacaq. 

 
 
 
 
 

 
Ümumi məlumat 
 
 
 

Fənnin adı, kodu və kreditlərin 
sayı 

AZLL101 Müasir Azərbaycan dili -2  
(Leksikologiya) 

Departament Dillər və Ədəbiyyatlar  
Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr    
Tədris semestri 2020 / 2021-ci tədris ilinin yaz semestri 
Fənni tədris edən müəllim(lər) Elza İsmayılova 
E-mail: e-mail: elzaxanim@yahoo.com 
Telefon: Tel.: 050 460 34 71 / 012 371 79 69 
Mühazirə otağı/Cədvəl C qrupu - II, IV günlər saat 13:40 – 15:10 

D qrupu- II, IV günlər saat 15:20 – 16:50 
Məsləhət saatları Tələbələrlə razılaşdırılan vaxtlarda 

Prerekvizitlər Yoxdur 
Tədris dili Azərbaycan dili 



Davamiyyət 
Tələbə dərsdə 30 % iştirak etməzsə, imtahana buraxılmayacaq. 
Tapşırıq və testlər (Sınaq imtahanı / Quiz) 
Sınaq imtahanı  tapşırıqlar şəklində olacaq və final imtahanından əvvəl keçiriləcək. 
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 imtahanlarında suallar tapşırıqlar şəklində olacaqdır. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

H
əftə 

 
Tarix 

 
Mövzular 

  
Oxu / Yazı materialları 

 
 
1. 

 
11.02.2021 
16. 02.2021 

Leksikologiya və onun növləri. Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət 
tərkibi. Söz leksikanın əsas vahidi kimi. Sözün daxili və zahiri 
cəhəti. İlkin və düzəltmə (törəmə) sözlər  

A.Qurbanov. Müasir 
Azərbaycan ədəbi dili  
(bundan sonra MAƏD), s. 
193-209 
Çalışmalar üzərində iş 

 
2. 

 
18.02.2021 
23.02.2021 

Mənşə cəhətdən müasir Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibi. 
Azərbaycan sözləri və xüsusiyyətləri. Alınma sözlər, təsnifi. 
Adi və beynəlmiləl alınma sözlər. Azərbaycan dilində alınma 
sözlərin mənimsənilməsi 

MAƏD, s. 195-233 
N.Gəncəvinin “Sənsiz...” 
qəzəlindəki alınma sözlərin 
tapılması 

 
 
3. 

 
 

25.02.2021 
02.03.2021 

Azərbaycan ədəbi dilinin əsas lüğət fondu. Aktiv və passiv 
leksika. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində işlənən söz qrupları. 
Ümumişlək və ümumişlək olmayan sözlər. Ümumişlək 
olmayan sözlərin qrupları. Köhnəlmiş sözlər və onalrın növləri. 
Neologizmlər, növləri və əmələgəlmə yolları 

 
MAƏD, s. 233-246 
Bədii ədəbiyyatdan 
nümunələr üzərində iş 

 
4. 

 
04.03.2021 
09.03.2021 

Terminlər, dialektizmlər, peşə-sənət leksikası, jarqon leksikası 
və arqotizmlər. Peşə-sənət leksikası. Vulqar sözlər və 
varvarizmlər. Ekzotik sözlər 

MAƏD, s. 263-271 
Tələbələrin mövzuya 
uyğun çalışmalar 
hazırlaması 

 
 
5. 

 
11.03.2021 
16.03.2021 

Onomastika dilçiliyin bir sahəsi kimi. Müasir Azərbaycan 
ədəbi dilinin onomastik sistemi. Onomastikanın tədqiqat 
obyekti. Onomastik leksikanın bölgüsü: antroponimlər, 
etnonimlər, hidronimlər 

MAƏD, s. 272-288  
Çalışmalar üzərində iş. 
Dəniz mənzərəsini əks 
etdirən bir abzasın 
yazdırılması 

 
6. 

 
18.03.2021 

23.03.2021 

Zoonimlər, kosmonimlər, ktematonimlər. Onomastik 
vahidlərin yaranması, düzgün deyilişi və yazılışı 
Novruz bayramı (qeyri-iş günü) 

MAƏD, s. 289-302 
Bədii ədəbiyyatdan 
nümunələr üzərində iş 

 
7. 

25.03.2021 
30.03.2021 

Azərbaycan ədəbi dilinin semasiologiyası. Sözün mənası. Tam 
və natamam məna. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün 
tək və çoxmənalılığı. Sözün həqiqi və məcazi mənası 

MAƏD, s. 304-319 
Şeirlər üzərində iş 

 
8. 

 
01.04.2021 

 
06.04.2021 

Sözlərin mənaca qrupları. Omonimlər. Leksik və qrammatik 
omonimlər. Omonimlərin mənşəcə növləri. Omoqraf, omofon, 
omoform və paronimlər  

Aralıq imtahanı  

MAƏD, s. 320-336;  
350-353 
C.Cabbarlının “Ölkəm” 
şeirinin səsli dinlənilməsi 
və şeirdəki omonim 
sözlərin tapılması.  

 
9. 

08.04.2021 
13.04.2021 

Sinonim sözlər, onların tipləri. Leksik sinonimlər, 
xüsusiyyətləri, əmələ gəlməsi. Sinonimik cərgə. Antonimlər, 
tərkibi və quruluşu. Antonimlərin məna növləri 

MAƏD, s. 336-349 
Çalışmalar üzərində iş. 
Təbiət mənzərəsini anladan 
bir paraqrafın yazdırılması 

 
10. 

 
 

15.04.2021 
20.04.2021 

Müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyası. Frazeoloji 
vahidlərin mürəkkəb sözlərdən və sərbəst birləşmələrdən fərqi 
və tipləri 
Frazeoloji vahidlərin məna növləri: frazeoloji qovuşmalar, 
frazeoloji birləşmələr, frazeoloji uyuşmalar  

MAƏD, s. 356-370 
Tələbələrdən öyrəndikləri 
şeirlərdən birini örnək 
alaraq bir şeir yazması və 
durğu işarələrini yerində 
işlətməsi istənilir.  

11. 22.04.2021 
27.04.2021 

 Frazeoloji vahidlərin mənaca qrupları: omonim, sinonim və 
antonim frazeoloji vahidlər. Frazeoloji vahidlərin əmələgəlmə 
yolları 

MAƏD, s. 370-386 
Bədii ədəbiyyatdan 
nümunələr üzərində iş 

 
12. 

29.04.2021 
04.05.2021 

Leksikoqrafiya. Türk dillərinin lüğətçilik tarixi. Lüğətlərin 
quruluşu və tərtib üsulları. Lüğətlərin əsas tipləri 

MAƏD, s. 387-425 
Çalışmalar üzərində iş  



  
 

 
13. 

06.05.2021 

11.05.2021 

Sınaq imtahanı / Quiz 

Derivatologiya. Azərbaycan ədəbi dilinin leksik və frazeoloji 
tərkibinin zənginləşmə mənbələri  

MAƏD,  s. 426-439 
Tələbələrin mövzuya 
uyğun çalışmalar 
hazırlaması 

14. 13.05.2021 
18.05.2021 

Ramazan bayramı (qeyri-iş günü) 
Yoxlama yazı (İmla) 

 

 
15. 

  
20.05.2021 
25.05.2021 

Leksik yolla söz yaradılması. Semantik yolla söz yaradılması. 
Morfoloji və sintaktik yollarla söz yaradılması 

MAƏD, s. 430- 434 
Şeirlərdən nümunələr 
üzərində iş 

 
16.  

 
27.05.2021 

Keçilmişlərin təkrarı 
Dərslərdə iştirak və fəallığa görə balların yazılması 

Verilmiş parçada 
boşluqların yerinə uyğun 
durğu işarələrinin 
işlədilməsi 

Final imtahanı 


