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Departament Azərbaycan dili və ədəbiyyat 

Proqram 

(bakalavr, 

magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri Yaz 2018 

Fənni tədris edən 

müəllim (lər) 

Qətibə Mahmudova 

E-mail: dr.gatibe@gmail.com 

Telefon: 055 534 71 89 

Mühazirə 

otağı/Cədvəl 

 

Konsultasiya 

vaxtı 

 

Prerekvizitlər AZLL 106 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü  

(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Müasir Azərbaycan dili II hissə, Bakı, 2007 

A.Qurbanov Müasir Azərbaycan ədəbi dili I hissə, Bakı, 2003 

Kursun vebsaytı  

Tədris metodları Mühazirə  Mühazirə 

Qrup müzakirəsi Qrup müzakirəsi 

Praktiki tapşırıqlar Praktiki tapşırıqlar 

Praktiki məsələnin təhlili  

Digər  

Qiymətləndirmə Komponentləri Qiymətləndirmə meyarı Faiz (%) 

Aralıq imtahanı                       30 

Praktiki məsələ Bədii əsərlərin, habelə canlı 

danışıq dilindən toplanmış 

material əsasında mətnləri 

leksikoloji təhlil etmək. 

 

Fəallıq və davamiyyət Hər buraxılmış 2 dərsə görə 

bir qayıb düşür. Ümumi 

davamiyyətə görə 

maksimum 5 bal verilir. 

Dərsdə müəllimin qoyduğu 

məsələlərdə göstərdiyi 

aktivliyə görə daha 10 bal 

qazanılır. 

                     15 (10+5) 

Tapşırıq və testlər                        

Kurs işi (Layihə) 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. 

Akademik yazıda  mövzuya 

uyğun mətnlərdə müstəqil 

leksikoloji təhlil tələb 

olunur. Kurs işi və layihə 

prezentasiyadan fərqli 

mövzuda olmalıdır. 

                     10 

Prezentasiya/Qrup 

müzakirə 

Prezentasiya  kurs işindən 

fərqli mövzuda olmalıdır. 

Slaytlar şəklində təqdim 

                      5 

mailto:dr.gatibe@gmail.com


olunmalıdır. Verilmiş mövzu 

slaytlarda tam əhatə 

olunmalıdır. Qrammatik 

səhvlərə görə bal çıxılır. 

Final  imtahanı                        40 

Digər   

Yekun  100 

Kursun təsviri Azərbaycan dilinin filoloqlar tərəfindən daha dərindən öyrənilməsi, dilin leksikoloji 

qatının incəliklərini  mənimsənilməsi. Kurs ərzində filologiya ixtisası üzrə təhsil alan 

tələbələr  nitqdə yol verilməz qüsurların aradan qaldırılmasına,  müasir yazıçılar ın  dili 

üzərində araşdırma vərdişinə yiyələmələrinə nail olacaqlar.  

Kursun məqsədləri  Kursun əsas məqsədi təhsil fakültəsinin tədris proqramının tələblərinə uyğun olaraq 

Müasir Azərbaycan dilinin leksikasına dərindən  tələbələrə çatdırılmasıdır. 

Kursun spesifik məqsədləri 

- Tələbələrə akademik yardım göstərmək, onların potensialının reallaşdırılması 

imkanlarını artırmaq 

Tələbələrin fəallığına dəstək vermək Müasir Azərbaycan dilinin leksikasının 

əsaslarının anlaşılmasını inkişaf etdirmək 

Filologiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrə Azərbaycan dilinin leksik qatını dərindən 

öyrətmək  

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 

1. Müasir  leksik fonda daxil olan aktiv sözləri daha dərindən bilmək 

2. Müasir Azərbaycan dilinin leksikasının dəyişmə yollarını öyrənəcəklər 

3.Azərbaycan dilində yaradıcı yazı haqqında müstəqil fikrlər söyləyəcəklər 

4.Azərbaycan dilində onomastik vahidlərin işlənmə xüsusiyyətlərini öyrəniləcək 

5. İşarənin işarələyənlə əlaqəsini müəyyən edəcəklər 

6. Azərbaycan dilinin frazeologiyasını dərindən mənimsəyəcəklər 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 

Tədris zamanı dərsin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə dərslər interaktiv şəkildə 

keçirilməsi nəzərdə tutulur.Dərs zamanı mobil telefonlardan istifadə qəti qadağındır. 

Dərsi pozacaq istənilən hərəkətə görə tələbə dərsdən uzaqlşadırıla bilər. Hər üzürsüz 2 

qaibə görə 1 bal çıxılacaq.Dərsdə fəallıq göstərməyənlərə, diskusiyalarda iştirak 

etməyənlərə  aktivlik  balı verilməyəcək. 

 Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

H
əf

tə
 

Tarix 

(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1    Azərbaycan dilinin müasir vəziyyəti 

Bilinqvizm şəraitində Azərbaycan dili 

Məruzə  

Məruzə 

2    

 

Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibi 

 

 

Dilin lüğət tərkibi haqqında anlayış 

A.Qurbanov MAƏD. S.193-

195 

A.Qurbanov MAƏD. S. 195-

199 

3  Azərbaycan dilinin lüğəvi vahidləri 

 

Sinonim, omonim söz qruplarının düzgün istifadə 

qaydaları 

A.Qurbanov MAƏD. S. 199 

Məruzə 

 

4     

Söz qruplarının üslubi xüsusiyyətləri 

Omonimlər 

 

Məruzə 

 

Məruzə 



5   

 

 

Antonimlər 

Sinonimlər 

 

Məruzə 

A.Qurbanov MAƏD. S. 209-

210 

6    

 

Neologizmlər 

 

Etnilinqvistik təhil və yeni elmi cəryan. Arxaizmlər və 

tarixizmlər 

A.Qurbanov MAƏD.104-110 

MAD. 240-260 

7     Arxaizmlərin və neologizmlərdən nitq zamanı düzgün 

istifadə qaydaları 

 

Saf və hibrid sözlər 

A.Qurbanov MAƏD.166-185 

8  Keçmişlərin təkrarı 

 

Aralıq imtahanı 

 

9  
Yaradacı yazı növləri haqqında ümumi anlayış 

 

Leksik norma 

Məruzə 

Məruzə 

10  Kommunikativ və ekspressiv sözlər 

 

Sözün daxili və zahiri cəhəti 

A.Qurbanov MAƏD.s.207-

209 

A.Qurbanov MAƏD.202-210 

11  Mənşə cəhətdən müasir Azərbaycan dilinin leksik 

tərkibi 

 

Azərbaycan mənşəli sözlər və alınma sözlər 

A.Qurbanov MAƏD.210-216 

A.Qurbanov MAƏD.216-230 

12  Müasir Azərbaycan dilində işlənən söz qrupları 

Müasir Azərbaycan dilində işlənmə dairəsinə görə 

sözlərin qruplaşdırılması 

A.Qurbanov MAƏD.233-260 

A.Qurbanov MAƏD.260-272 

13  
Onomalogiya  

Onomastik vahidlərin yaranması və dəyişməsi 

A.Qurbanov MAƏD.272-292 

A.Qurbanov MAƏD.3292-

304 

14  Müasir Azərbaycan dilinin semantik sistemi 

 

Müasir Azərbaycan dilində leksik-semantik söz qrupları 

A.Qurbanov MAƏD.304-320 

A.Qurbanov MAƏD.321-356 

15  Müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyası 

 

Leksikoqrafiya 

A.Qurbanov MAƏD.356-387 

A.Qurbanov MAƏD.387-425 

  Final imtahan  

 

Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən 

xəbər veriləcək.       

 


