
Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu 

və kreditlərin sayı 

AZLL 108 , Müasir Azərbaycan dili-2 

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-13:40-15:10;15:20-16:50 

 Konsultasiya 

vaxtı 

I 12:00 

Prerekvizitlər AZLL 106 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü 

(məcburi, seçmə) 

məcburi 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Dərsliklər: 

Müasir Azərbaycan dili II Bakı,2007 

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

Əlavə ədəbiyyat: 

Xəlilov B. Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Bakı,2008 

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 Ev tapşırıqlarının yerinə 

yetirilməsinə görə 5bal, 

davamiyyətə görə 5 bal 

veriləcək. 

10 (5+5) 

Tapşırıq və testlər Sual-cavab da fəal iştirak 

edən tələbələrə 10 bal 

veriləcək. 

10 

Kurs işi (Layihə) Kurs işinin mövzusuna 

uyğun olaraq bədii 

ədəbiyyatdan nümunələr 

toplamaq, elmi ədəbiyyatdan 

istifadə etmək və kurs işini 

məruzə şəkilində çıxış 

etmək. 

10 

Prezentasiya/Qrup 

müzakirə 

  

Final imtahanı  40 

Digər   

Yekun  100 

mailto:Nuran2107@mail.ru


Kursun təsviri “Müasir Azərbaycandili II” kursunda Azərbaycan dilinin leksikası öyrənilir. Dilin lüğət 

tərkibinin müasir vəziyyəti,leksik-semantik söz qrupları, neologizmlər, arxaizmlər,  leksik 

kateqoriyalar, dildə olan sözlərin istifadə dairəsinə görə növləri, frazeologiya, leksikoqrafiya 

(lüğətçilik), söz yaradıcılığı öyrəmiləcək. 

Kursun məqsədləri Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiya bölməsinin tədrisinin əsas məqsədi sözün 

mahiyyətini və tərkibini, sözlərin mənasını və çoxmənalılığını düzgün aydınlaşdırmaq, sözün 

inkişaf qanunlarını dəqiqləşdirmək və sözlərin mənaca qruplarını elmi şəkildə düzgün 

müəyyənləşdirməkdir. 

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

 Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 

1.Müasir Azərbaycan dilində işlənən sözlərin mənşəyinə  görə növlərini düzgün 

müəyyənləşdiriləcəkdir.  

2. Müasir Azərbaycan dilində sözlərin işlənmə dairəsinə görə bölgüsünün əsas 

xüsusiyyətlərini elmi şəkildə düzgünöyrənəcəklər. 

3. Müasir  Azərbaycan dilinin frazeologiyası, frazeologiyada omonimlik, sinonimlik, 

antonimliyin yaranma səbəbləri öyrəniləcək. 

4. Lüğətlər, onların yaranması və müasir vəziyyəti elmi şəkildə təhlil olunacaqdır. 

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 

15.02.18 

Leksikologiya, onun məqsəd və vəzifələri 

Leksik-semantik söz qrupları 

MAD.10-15 

MAD.15-40 

2 22.02.18 

22.02.18 

 

Mənşəyinə görə sözlərin növləri: Əsl Azərbaycan 

sözləri 

Alınma sözlər 

MAD.40-45 

MAD.46-60 



3 01.03.18 

01.03.18 

 

Müasir Azərbaycan dilində ərəb və fars mənşəli sözlərin 

işlənməsi 

Müasir Azərbaycan dilində avropa mənşəli sözlərin 

işlənməsi 

MAD.63-69 

MAD.69-72: MAƏD105-109 

4 08.03.18 

08.03.18 
Bayram 

MAD.63-69 

 

5 15.03.18 

15.03.18 

Kommunikativ və ekspressiv sözlər 

Səs təqlidi sözlər 

MAƏD.206-209 

MAƏD.209-212 

6 22.03.18 

22.03.18 
Novruz bayramı  

7 29.03.18 

29.03.18 

Saf və hibrit sözlər 

Yeni sözlər 

MAƏD.209-213  

MAD.69-70 

8 05.04.18 

05.04.18 

Müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyası 

Frazeoloji birləşmələrdə omonimlik, sinonimlik, 

antonimlik 

MAD.88-104 

MAƏD.356-380 

9 12.04.18 

12.04.18 

Aralıq imtahanı 

Köhnəlmiş sözlər: Arxaizmlər 

 

 

10 19.04.18 

19.04.18 

Tarixizmlər 

Müasir Azərbaycan dilində üslub leksikası 

 

MAD.78-83 

MAƏD.75-80 

11 26.04.18 

26.04.18 

Ədəbi dil və şifahi dil 

Dialekt leksikası 

MAD.70-74 

MAD.74-78 

12 03.05.18 

03.05.18 

 

Terminoloji leksika 

Peşə-sənət leksikası  
 

13 10.05.18 

10.05.18 
Onomalogiya 

Onomastik leksikanın təsnifi 

 

MAƏD.272-280 

 MAƏD.280-302 

14 17.05.18 

17.05.18 

Leksikoqrafiya 

Lüğətlərin növləri 

MAƏD.193-199 

MAD.107-117 

15 24.05.18 

24.05.18 

Derivatologiya 

Ədəbi dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi yolları 

MAƏD.426-434 

MAƏD.426-439 

  Final imtahanı  

 


