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Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

 
Dərsliklər 

 
 Nadir Abdullayev, Zabit Məmmədov, Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı, 2008.  
 Nadir Abdullayev. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı, 2014. 
 Adil Babayev. Azərbaycan dilinin funksional üslubları. Bakı, 2001. 
 Müasir  Azərbaycan dilinin  funksional üslubları, Bakı, 1998 
 Nabatəli Qulamoğlu (Pələngov), Müasir Azərbaycan dili punktuasiyasının 

problemləri, Bakı, 2019  
Əlavə ədəbiyyat: 

Oxu kitabları 
 Cəlil Məmmədquluzadə. “Anamın kitabı” 
 İsa Hüseynov. “Faciə” 
 Elçin. “Bir görüşün tarixçəsi” (“Gümüşü furqon”) 
 Musa Yaqub “Payıza baxıram” 
 Əliağa Vahid “Seçilmiş əsərləri” 
 Publisistik mətnlər 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Kursun vebsaytı  
Tədris metodları Mühazirə  Mühazirə 

Qrup müzakirəsi Qrup müzakirəsi 
Praktiki tapşırıqlar Praktiki tapşırıqlar 
Praktiki məsələnin təhlili - 
Digər - 

Qiymətləndirmə Komponentləri  Faiz (%) 
Aralıq imtahanı  30 
Davamiyyət  5 
Fəallıq  5 
Yazı çalışması  10 
Oxu çalışması  10 

Final imtahanı  40 
Yekun  100 

Kursun təsviri Kurs, tələffüz mədəniyyəti, lüğət mədəniyyəti, düzgün danışmaq və düzgün yazmaq kimi mədəni 
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nitqin qanunauyğunluqlarını əhatə edir. Yazılı və şifahi nitqdən məqsədəuyğun istifadə üçün nitq 
vərdişlərinin yaranması yolları öyrədiləcəkdir. Ədəbi dilin üslubi zənginliyi, xüsusən yazılı nitqdə 
rəsmi üslubun növlərinin öyrənilməsi də kursun normativləri daxilindədir. 

Kursun məqsədləri  Nitq mədəniyyətinin əsas məqsədi nitqin düzgünlüyünü, aydınlığını, s əlisliyini öyrətməkdir. 
Tələbələr düzgün yazılı və şifahi nitq vərdişlərinə yiyələnir. 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Tədrisin nəticəsi olaraq tələbələr öyrənir: 
-ədəbi dil normalarının müasir Azərbaycan dilinə tətbiq edilməsini; 
- mədəni nitqin qeyri-mədəni nitqdən fərqləndirilməsini; 
- ədəbi dilin ayrı-ayrı üslub xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və düzgün qiymətləndirilməsini; 
- müasir ədəbi dil normalarının şüurlu dərk edilməsi ilə əmələ gələn dil hadisələrinin asan başa 
düşülməsi, tələffüz və yazı qaydalarını; 
- yazılı və şifahi dildən düzgün şəkildə istifadə edilməsini; 
- leksik normanın fonetik və qrammatik norma ilə əlaqəsini düzgün müəyyənləşdirilməsini 
Üslunların bir-biri ilə əlaqəsini. Üslubun dili zənginləşdirən bir amil olduğunu. 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və 
davranış) 

Davamiyyət: Semestr boyunca tələbənin dərsə davamiyyəti qeyd edilir. Üzürsüz buraxılan 2 dərs 
üçün 1 (bir) bal çıxılacaq. 
Fəallıq: Tələbənin müzakirələrdə iştirakı, dərsə hazırlıq səviyyəsi, mövzularla əlaqəli verilən 
tapşırıqlar bu qiymətləndirməyə daxildir. Tələbə verilən tapşırığı yerinə yetirmədiyi halda bu bal 
ümumi qiymətləndirmədə nəzərə alınmır. Həftəlik tapşırıqlar fəallıq balı olaraq hesablanacaq.   
Yazı çalışması: istənilən bir romanın annotasiyası yazılacaq. 
Oxu calışması/bədii qiraət : Semestr ərzində bir şeir və bir monoloq əzbərlənəcəkdir. Mətnlər 
orfoepik qaydalara riayət edilərək oxunacaqdır.  
Final  imtahanı: Həm aralıq, həm də final imtahanında suallar test və açıq sual formasında ola 
bilər. 
Qeyd: Tələbə dərsin 30% iştirak etməzsə final imtahanına girmə haqqını itirir.  
 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həft
ə 

Tarix 
(planlaşdırıl
mış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1. 11.02.2021 
16.02.2021 

 Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat 
anlayışı haqqında. Fənnin tədrisi, 
məqsəd və vəzifələri.  

 Nitq mədəniyyətinin tədqiqi, 
inkişafı və təbliği haqqında 

N.Abdullayev, 2014:4-8; A.Babayev, 2011: 48-51 
N.Abdullayev, 2014:9-28; 

2. 18.02.2021 
23.02.2021 

 Ritorika.Tarixi 
 Nitqin mədəni və qeyri-mədəni 

formaları. Mətn çalışması. 

Abdullayev,9-29  
 
Abdullayev,30-45  
 

3. 25.02.2021 
02.03.2021 
 
 

 Mədəni nitqin tələbləri: Nitqin 
aydınlığı, yığcamlığı, təmizliyi 

 Mədəni nitqin tələbləri: nitqin 
düzgünlüyü, dəqiqliyi, sadəliyi. 
Nitqin zənginliyi 

Abdullayev,46-62 Abdullayev,46-62 
 

4. 04.03.2021 
09.03.2021 

 Ifadəli nitq: intonasiya 
 Şifahi nitqdə vurğu və fasilənin 

rolu. Bədii qiraət 

Abdullayev,63-99 

   5.  11.03.2021 
16.03.2021 
 

 Nitqin ifadəliliyi və orfoepik 
norma. Şifahi nitqdə orfoepik 
normaların gözlənilməsi 

 Sintaktik quruluşların tələffüz 
qaydaları 

Abdullayev, 2008: 99-118 
Abdullayev, 2008:118-121 

6. 

 
18.03.2021 
30.03.2021 

 Nitqin növləri və formaları 
Dialoji nitq: növləri  

  Monoloji nitq: növləri. Çıxış və 
ona qoyulan tələblər. 
Nümunələrin hazırlanması. 

Abdullayev, 2008: 121-122 
Abdullayev, 2008: 122-132 
 



7. 

 
01.04.2021 
06.04.2021 

 Ədəbi dil və onun normaları: 
Fonetik norma.  

 Yazılı nitq və orfoqrafiya 
qaydaları. Fonetik normaya aid 
ümumiləşdirici çalışmalar  

Abdullayev, Məmmədov, 2008:30-61 
A.Babayev, 2011: 594-598 

08.04.2021 
13.04.2021 
 
 

 Mədəni nitq və leksik norma. 
 Qrammatik normanın pozulduğu 

məqamlar. Nümunələr üzərində 
iş. 

Abdullayev, Məmmədov, 2008:63-99 
A.Babayev, 2011: 594-598 

  
15.04.2021 
20.04.2021 

 “Durğu işarələri və yazı 
mədəniyyətimiz” mövzusunda 
diskussiya 

 Aralıq imtahanı 

 Qulamoğlu, 2019  
 

22.04.2021 
27.04.2021 
 

 Nitqin etik məsələləri. 
 Nitq etiketlərindən düzgün 

istifadə.  

 
Abdullayev, 2008: 268 
 

29.04.2021 
04.05.2021 

 Yazılı nitq. Yazılı nitqdə 
orfoqrafik normaların 
gözlənilməsi. Azərbaycan dilinin 
orfoqrafik normaları. 

 “Nitq və üslub” haqqında  
diskussiya  

Müasir Azərbaycan dilinin funksional üslubları. Bakı– 
2001, 11-26 

06.05.2021 
11.05.2021 

 Publisistik üslub. Mətnlərin 
müqayisəsi 
 “Publisistik üslub və ədəbi dil
 “mövzusunda disput.  

Müasir Azərbaycan dilinin funksional üslubları. Bakı– 
2001, 104-117 

13.05.2021 
18.05.2021 
 
 

 Epistolyar üslub. Məktublar və 
onların tiplər. Müqayisəli çalışma 

 Elmi üslub/ Sözün terminoloji 
funksiyası. Elmi rəylərin 
incələnməsi   

Müasir Azərbaycan dilinin funksional üslubları. Bakı– 
2001, 235-251; 
Müasir Azərbaycan dilinin funksional üslubları. Bakı– 
2001, 57-96 
 

20.05.2021 
25.05.2021 
 

 Rəsmi işgüzar üslub/Rəsmi 
sənədlərin dili. 

 Əməli yazı nümunələri. Hesabat, 
arayış, protokol, izahat, annotasya 
yazı nümunələrnin incələnməsi 

Müasir Azərbaycan dilinin funksional üslubları. Bakı– 
2001, 118-209 
Müasir Azərbaycan dilinin funksional üslubları. Bakı– 
2001, 118-209 
 

27.05.2021 
01.06.2021 

 Bədii qiraət 
 Yekun 
 

 

  Final imtahanı  
 

 

 


