
Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu 

və kreditlərin sayı 

AZLL 515, Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası 

6 AKTS kredit 

Departament Azərbaycan dili və ədəbiyyat 

Proqram 

(bakalavr, 

magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri 2017/2018 Yaz semestri 

Fənni tədris edən 

müəllim (lər) 

Reyhan Mədətova 

E-mail: nuran2107@mail.ru 

Telefon: 0505747612 

Mühazirə 

otağı/Cədvəl 

IV-08:30-10:00;10:10-11:40 

 Konsultasiya 

vaxtı 

I 12:00 

Prerekvizitlər Yoxdur 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü 

(məcburi, seçmə) 

məcburi 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Dərsliklər: 

Mirzəzadə H.Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası, Bakı,2010, Bakı,2003 

 

Əlavə ədəbiyyat: 

Rəhimov M. Azərbaycan dilində feil şəkillərinin formalaşması tarixi Bakı,2014 

Eyvazova R. Kişvərinin dili Bakı,2010 

Mədətova R.XIII-XVIII əsr Azərbaycan dili yazılı abidələrində məsdər.Bakı,2002 

Tədris metodları Mühazirə  Mühazirə  

Qrup müzakirəsi  

Praktiki tapşırıqlar Praktiki tapşırıqlar 

Praktiki məsələnin təhlili  

Digər  

Qiymətləndirmə Komponentləri  Faiz (%) 

Aralıq imtahanı  30 

Praktiki məsələ (imla 

yazısı) 

  

Fəallıq və davamiyyət Davamiyyətə görə 5 bal, sual-

cavab da iştirakına görə 5 bal 

veriləcək. 

10 (5+5) 

Tapşırıq və testlər Hər bir qrammatik kateqoriyaya 

aid nümunələr toplamaq. 

10 

Kurs işi (Layihə) Kurs işinin mövzusuna uyğun 

olaraq klassik ədəbiyyatdan 

nümunələr,elmi ədəbiyyatdan 

istifadə etmək və kurs işini 

məruzə şəkilində çıxış etmək. 

10 

Prezentasiya/Qrup 

müzakirə 

  

Final imtahanı  40 

Digər   

mailto:nuran2107@mail.ru


Yekun  100 

Kursun təsviri “Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası” kursunda Azərbaycan dilinin morfoloji və 

sintaktik quruluşunun tarixi öyrənilir. Ayrı-ayrı nitq hissələrinə aid qrammatik 

kateqoriyaların və onların forma göstəricilərinin (şəkilçilərinnin), mövcud sintaktik 

vahidlərin tarixi yaşantısı, inkişaf xüsusiyyətləri bütün təfərrüatı ilə öyrəmiləcək. 

Kursun məqsədləri Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası kursunun əsas məqsədi nitq hissələrinin, 

qrammatik kateqoriyaların və sintaktik konstruksiyaların tarixi inkişafını 

öyrənməkdir. 

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

 Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 

1.Tarixi qrammatika yazılı abidələrdən çıxış edir. Bu abidələr Azərbaycan dilinin  

qrammatikasının tarixi inkişafını xronoloji ardıcıllıqla izləyir.  

2. XIV əsrə qədərki mənbələrdə eyni qrammatik mənanı bildirmək üçün bir neçə 

şəkilçi işlənir ( -ır,-ədir; -ı,-nı,-yı;-acaq, -isər vəs.). 

3.Qrammatik kateqoriyaların arxaikləşmiş morfoloji əlamətləri öyrəniləcək. 

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. 

Hər   üzürsüz  dərs  buraxılmasına görə bir bal çıxılacaq.Hər   üzürsüz  dərs  

buraxılmasına görə bir bal çıxılacaq. Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin 

müzakirələrdə iştirakına, 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 alınacaqdırHər   üzürsüz  dərs  buraxılmasına görə bir bal 

çıxılacaq. Hər bir tələbə keçilən  mövzulara dair  müzakirələrdə fəal iştirak 

etməlidir.Verilən esse mövzularında fikir  anlaşıqlı şəkildə verilməlidir. Hər hansı 

mövzu ilə bağlı diskusiyalarda tələbələr fəal iştirak etməlidir. 

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. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

H
əf

tə
 

Tarix 

(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1 15.02.18 Azərbaycan dili tarixi fonetikası haqqında məlumat HM. ADTQ.13-28 



 

15.02.18 Fonetik hadisə və qanunların tarixi inkişafı HM. ADTQ. 

2 22.02.18 

22.02.18 

 

Azərbaycan dili tarixi morfologiyası: İsim 

İsim düzəldən şəkilçilərin tarixi inkişafı 

HM. ADTQ.34-50 

HM. ADTQ.50-72 

3 01.03.18 

01.03.18 

 

Sifətin tarixi inkişafı 

Sayın  tarixi inkişafı 

HM. ADTQ.72-97 

HM. ADTQ.97-104 

 

4 08.03.18 

08.03.18 
Bayram  

5 15.03.18 

15.03.18 

Əvəzliyin  tarixi inkişafı 

Arxaik feillər 

HM. ADTQ.104-124 

HM. ADTQ.125-137- 

6 22.03.18 

22.03.18 
Novruz bayramı  

7 29.03.18 

29.03.18 

Azərbaycan dilində feil şəkillərinin formalaşması tarixi 

Feilin xəbər forması 

HM. ADTQ.126-143 

HM. ADTQ.143-166 

8 05.04.18 

05.04.18 

Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər 

Feili sifət, feili bağlama 

HM. ADTQ.167-175 

HM. ADTQ.175-195 

9 12.04.18 

12.04.18 

Aralıq imtahanı 

Köməkçi nitq hissələri.Qoşma.Arxaik qoşmalar 

HM. ADTQ.195-210; 

HM. ADTQ.210-218 

10 19.04.18 

19.04.18 

Bağlayıcılar. Arxaik bağlayıcılar 

Ədat. Arxaik ədatlar 

HM. ADTQ.218-228 

HM. ADTQ.228-235 

11 26.04.18 

26.04.18 

Modal sözlər. Arxaik modal sözlər 

Sintaksis.Söz birləşmələri 

 

HM. ADTQ.235-247 

HM. ADTQ.247-264 

12 03.05.18 

03.05.18 

 

Azərbaycan dilində cümlənin inkişaf  tarixi  

Cümlənin ifadə məqsədinə görə növləri 

  

HM. ADTQ.264-269 

HM. ADTQ.269-275 

13 10.05.18 

10.05.18 

Cümlənin struktur-semantik təkamülü 

Sadə cümlənin növləri 

HM. ADTQ.315-326 

HM. ADTQ.326-339 

14 17.05.18 

17.05.18 

Tabesiz mürəkkəb cümlələr.Bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb 

cümlələr. 

Bağlayıcılı  tabesiz mürəkkəb cümlələr. 

HM. ADTQ.343-347 

HM. ADTQ.347-352 

15 24.05.18 

24.05.18 

Tabeli mürəkkəb cümlələr 

Budaq cümlələrin işlənmə xüsusiyyətləri 

HM. ADTQ.352-363 

HM. ADTQ.363-371 

  Final imtahanı  


