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Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

1. Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi: 6 cilddə. I c.  B.: “Elm” Azərb. MЕA Nizami 
adına Ədəbiyyat İnstitutu nəşri. 2004. - 706 s. 

2. Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. 2005 
3. Cəfərov N. Klassiklərdən müasirlərə. B.Çaşıoğlu, 2004,s. 

Səfərli Ə.; Yusifli B. Qədim və оrta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. -  B.: Maarif, 
1982. 

4. Qasımzadə F. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi. - B., 1981.420 s. 
5. Qəzənfərqızı A. Sağlam nəslin böyüməsində layla və oxşamaların rolu. 

https://kafkassam.com/saglam-n%C9%99silin-
boyum%C9%99sind%C9%99-layla-v%C9%99-oxsamalarin-
rolu.html?fbclid=IwAR38YyirQHDY3gafpYIipTMlw60yIeHUjsWgEvpcP
xPSqG-wVM8lUJcP--8 

6. Qəzənfərqızı A. Uşaqların tərbiyə və təlimində milli folklorun rolu. ... 
 
7. Bayat F.Şamandan Səmazənə oyun. 

http://www.folklor.az/arasdirmalar/Fuzuli-Bayat-oyun-ve-oyuncu.pdf səh. 
50-91 

 

8. Qafarlı R.Uşaq folkloru. http://www.folklor.az/arasdirmalar/Ushaq-
folklorunun-janr-sistemi-poetikasi.pdf 

 
9. Məleykə. http://www.folklor.az/arasdirmalar/meleyke-memmedova.pdf 
10. 6. Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası. 2 cilddə. Yeni Nəşrlər Evi. Nəşr 

yeri, Bakı.  2000.   

11. Koroğlu (Əli Kamali arxivindəkilər). Tərtibçi Əli Şamil. Bakı: Nurlan 2009 

12. Köçərli F. Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi.I cild. - B., 1976. – 420 s. 

13. Köçərli F. Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi. II cild. - B., 1981. – 460 s. 

14. Əfəndiyеv P. Azərbaycan şifahi хalq ədəbiyyatı. - B., 1988. 

15. Bayat F. Folklor dərsləri. 2010. Bakı Nurlan.  

https://kafkassam.com/saglam-n%C9%99silin-boyum%C9%99sind%C9%99-layla-v%C9%99-oxsamalarin-rolu.html?fbclid=IwAR38YyirQHDY3gafpYIipTMlw60yIeHUjsWgEvpcPxPSqG-wVM8lUJcP--8
https://kafkassam.com/saglam-n%C9%99silin-boyum%C9%99sind%C9%99-layla-v%C9%99-oxsamalarin-rolu.html?fbclid=IwAR38YyirQHDY3gafpYIipTMlw60yIeHUjsWgEvpcPxPSqG-wVM8lUJcP--8
https://kafkassam.com/saglam-n%C9%99silin-boyum%C9%99sind%C9%99-layla-v%C9%99-oxsamalarin-rolu.html?fbclid=IwAR38YyirQHDY3gafpYIipTMlw60yIeHUjsWgEvpcPxPSqG-wVM8lUJcP--8
https://kafkassam.com/saglam-n%C9%99silin-boyum%C9%99sind%C9%99-layla-v%C9%99-oxsamalarin-rolu.html?fbclid=IwAR38YyirQHDY3gafpYIipTMlw60yIeHUjsWgEvpcPxPSqG-wVM8lUJcP--8
http://www.folklor.az/arasdirmalar/Fuzuli-Bayat-oyun-ve-oyuncu.pdf
http://www.folklor.az/arasdirmalar/Ushaq-folklorunun-janr-sistemi-poetikasi.pdf
http://www.folklor.az/arasdirmalar/Ushaq-folklorunun-janr-sistemi-poetikasi.pdf
http://www.folklor.az/arasdirmalar/meleyke-memmedova.pdf


16. Əhmədov B. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. B.,- 2017 
17. Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002. 740 

səh. 
18. Cəfərov N. Klassiklərdən müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004.272 səh. 

19. Pirsultanlı Sədnik. Azərbaycan xalq əfsanələri. Yazıçı, Bakü 
1985 

20. Gəncəvi Nizami.Yeddi Gözəl. http://anl.az/el/n/ng_yeddi_gozel.pdf 
21. https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C9%99m_oldu_k%

C9%99d%C9%99r,_q%C3%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C
9%99nsiz 

22. Şah İsmayıl Xətai əsərləri http://anl.az/el/x/shix_e.pdf Qurbani 
https://cetinbayramoglubaku.wordpress.com/2013/03/24/asiq-qurbani-
b%C9%99novs%C9%99ni/ 

23. Tufarqanlı http://enene.musigi-dunya.az/gerayli_tufarqanli1.html 
24. Xəstə Qasım http://anl.az/el/Kitab/2014/Ar2011-2304.pdf 
25. Aşıq Ələsgər http://anl.az/el/a/ae_e.pdf 
26. Vaqif http://profliqa.blogspot.com/2011/12/bayram-oldu-hec-

bilmirm-neylyim.html 
27. Rəşid bəy və Səadət xanım 

http://gakh.cls.az/front/files/libraries/1524/books/755381446902630.pdf 
28. Azərbaycan bayrağına 

http://www.azakademiya.com/kitablar/edebiyyat/ehmedcavadsecilmiseserleri.p

df 

29. www.anl.az.-Milli kitabxana 
30. www.kultaz.com.-azəridilli mədəniyyət və ədəbiyyat saytı. 
31. www.lit.az.-azəridilli ədəbiyyat saytı. 
32. www.kitabxana.net- elektron kitabxana. 
33. az.wikipediya.org.- azəridilli ensiklopediya  
34. www.azmif.net.-ədəbiyyatımızın ilkin qatlarıyla bağlı e-kitabxana. 
35. www.azeribooks.aznet.org.-Azərbaycan şair və yazıçılarının əsərləri. 
36. www.alatotan.org.-Azad Yazarlar ocağının saytı və eyniadlı dərginin e-

variantı. 

 
Kursun vebsaytı  
Tədris metodları Mühazirə  + 

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

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı  30 
Davamiyyət Semestr boyunca 

qeydiyyat aparılaraq 
final imtahanından 
əvvəl bal 

5 

http://anl.az/el/n/ng_yeddi_gozel.pdf
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https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_q%C3%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C9%99nsiz
http://anl.az/el/x/shix_e.pdf
https://cetinbayramoglubaku.wordpress.com/2013/03/24/asiq-qurbani-b%C9%99novs%C9%99ni/
https://cetinbayramoglubaku.wordpress.com/2013/03/24/asiq-qurbani-b%C9%99novs%C9%99ni/
http://enene.musigi-dunya.az/gerayli_tufarqanli1.html
http://anl.az/el/Kitab/2014/Ar2011-2304.pdf
http://anl.az/el/a/ae_e.pdf
http://profliqa.blogspot.com/2011/12/bayram-oldu-hec-bilmirm-neylyim.html
http://profliqa.blogspot.com/2011/12/bayram-oldu-hec-bilmirm-neylyim.html
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http://www.azakademiya.com/kitablar/edebiyyat/ehmedcavadsecilmiseserleri.pdf
http://www.azakademiya.com/kitablar/edebiyyat/ehmedcavadsecilmiseserleri.pdf


yazılacaqdır. 
Fəallıq Semestr boyunca 

izlənilərək final 
imtahanından əvvəl 
bal yazılacaqdır. 

10 

Tapşırıq və testlər        - 
Kurs işi (Layihə) Final imtahanlarına 

iki həftə qalmış 
toplanıb 
qiymətləndiriləcəkdir
. 

15 

Prezentasiya/Qrup müzakirə  - 
Final  imtahanı  40 
Digər  - 
Yekun  100 

Kursun təsviri Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kursunda ən qədim dövrlərdən başlamış müasir dövrə 
qədər Azərbaycan ədəbiyyatının tariхi inkişaf mərhələləri öyrənilir, xalqımızın 
mədəniyyətində mühüm yеri оlan görkəmli şair və yazıçıların həyat və yaradıcılığı  
və оnların yaratdıqları bir sıra ədəbi əsərlər təhlil оlunur. 

Kursun məqsədləri  Ədəbiyyat spesifik bir sahə olduğundan,onun tədrisində məqsəd elmi 
informasiyanın bolluğundan daha çox, daxili-mənəvi mədəniyyətin və əxlaqi-insani 
kamilliyin səviyyəsini yüksəltmək olmalıdır. Fənnin tədrisində məqsəd həm də 
tələbəyə hazır mühakimə əzbərlətmək yox, mühakimə yürütməyi öyrətməkdir. 

 
Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Azərbaycan ədəbiyyatı-A fənnini öyrənərkən aşağıdakı nəticələr əldə olunur: 
1.Tələbələr ədəbi-bədii nümunələri təhlil edə bilirlər; 2.Tələbələrdə bədii-
estetik zövq formalaşır; 3.Müasir ədəbi prosesi hərtərəfli öyrənmək və təhlil 
etmək bacarığı əldə olunur; 

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. 

Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, mətn 

təhlilində göstərdiyi fəallığa, 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 alınacaqdır. Üzürsüz buraxılan hər dərs 
üçün 0,5 bal çıxılacaq.  Kurs işinin qiymətləndirilməsində verilmiş mövzu ilə bağlı 
mövcud tədqiqatlarla tanışlıq səviyyəsi, mövzunun əhatə olunma miqyası, kurs 
işində planlılıq və ardıcıllıq, akademik yazı şərtlərinə uyğunluq kimi meyarlar 
nəzərə alınacaq. 

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. 

Cəzalandırma forması: 

Dərsə gecikənlər, dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər, istər yoldaşına istərsə də 
müəllimə qarşı sayğısızlıq göstərənlər dərsə buraxılmırlar.  

 
Həftə Tarix 

(planlaşdırıl
mış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1. 14.02.19 
 
14.02.19 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. “Göyçək 
Fatma” nağılı, “Əzrailin tora düşməsi” əfsanəsi, 

“Təpəgöz boyu”, “Durna teli” qolu 

 

1.Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. 
2005 
2. Pirsultanlı Sədnik. 

Azərbaycan xalq 
əfsanələri. Yazıçı, Bakü 
1985 
 3.Kitabi-Dədə Qorqud 
ensiklopediyası. 2 cilddə. Yeni 
Nəşrlər Evi. Nəşr yeri, 
Bakı.  2000.   
4.Koroğlu. tərt. İ. 
Abbaslı.B.Abdulla. Lider:Bakı, 
2005    
5.    
 

2. 21.02.19 
 
 
21.02.19 

Folklorun təlim və tərbiyədə rolu.  

 

(Uşaq oyunları, yanıltmaclar, tapmacalar, 
təkərləmələr, sicilləmələr) 

Qəzənfərqızı A. Sağlam 
nəslin böyüməsində layla və 
oxşamaların rolu. 
https://kafkassam.com/saglam
-n%C9%99silin-
boyum%C9%99sind%C9%99
-layla-v%C9%99-
oxsamalarin-
rolu.html?fbclid=IwAR38Yyi
rQHDY3gafpYIipTMlw60yIe
HUjsWgEvpcPxPSqG-
wVM8lUJcP--8 
Qəzənfərqızı A. Uşaqların 
tərbiyə və təlimində milli 
folklorun rolu. 

https://kafkassam.com/saglam-n%C9%99silin-boyum%C9%99sind%C9%99-layla-v%C9%99-oxsamalarin-rolu.html?fbclid=IwAR38YyirQHDY3gafpYIipTMlw60yIeHUjsWgEvpcPxPSqG-wVM8lUJcP--8
https://kafkassam.com/saglam-n%C9%99silin-boyum%C9%99sind%C9%99-layla-v%C9%99-oxsamalarin-rolu.html?fbclid=IwAR38YyirQHDY3gafpYIipTMlw60yIeHUjsWgEvpcPxPSqG-wVM8lUJcP--8
https://kafkassam.com/saglam-n%C9%99silin-boyum%C9%99sind%C9%99-layla-v%C9%99-oxsamalarin-rolu.html?fbclid=IwAR38YyirQHDY3gafpYIipTMlw60yIeHUjsWgEvpcPxPSqG-wVM8lUJcP--8
https://kafkassam.com/saglam-n%C9%99silin-boyum%C9%99sind%C9%99-layla-v%C9%99-oxsamalarin-rolu.html?fbclid=IwAR38YyirQHDY3gafpYIipTMlw60yIeHUjsWgEvpcPxPSqG-wVM8lUJcP--8
https://kafkassam.com/saglam-n%C9%99silin-boyum%C9%99sind%C9%99-layla-v%C9%99-oxsamalarin-rolu.html?fbclid=IwAR38YyirQHDY3gafpYIipTMlw60yIeHUjsWgEvpcPxPSqG-wVM8lUJcP--8
https://kafkassam.com/saglam-n%C9%99silin-boyum%C9%99sind%C9%99-layla-v%C9%99-oxsamalarin-rolu.html?fbclid=IwAR38YyirQHDY3gafpYIipTMlw60yIeHUjsWgEvpcPxPSqG-wVM8lUJcP--8
https://kafkassam.com/saglam-n%C9%99silin-boyum%C9%99sind%C9%99-layla-v%C9%99-oxsamalarin-rolu.html?fbclid=IwAR38YyirQHDY3gafpYIipTMlw60yIeHUjsWgEvpcPxPSqG-wVM8lUJcP--8
https://kafkassam.com/saglam-n%C9%99silin-boyum%C9%99sind%C9%99-layla-v%C9%99-oxsamalarin-rolu.html?fbclid=IwAR38YyirQHDY3gafpYIipTMlw60yIeHUjsWgEvpcPxPSqG-wVM8lUJcP--8
https://kafkassam.com/saglam-n%C9%99silin-boyum%C9%99sind%C9%99-layla-v%C9%99-oxsamalarin-rolu.html?fbclid=IwAR38YyirQHDY3gafpYIipTMlw60yIeHUjsWgEvpcPxPSqG-wVM8lUJcP--8


https://kafkassam.com/usaqlar
in-t%C9%99rbiy%C9%99-
v%C9%99-
t%C9%99limind%C9%99-
milli-folklorun-
rolu.html?fbclid=IwAR2Ewv
nqG6GA4GAAodwGnx4yb8
xPr-
X0f2FCrwnhNFtQB9xfKYEt
VKry4Cs 
 
Bayat F.Şamandan Səmazənə 
oyun. 
http://www.folklor.az/arasdir
malar/Fuzuli-Bayat-oyun-ve-
oyuncu.pdf səh. 50-91 
 
Məleykə. 
http://www.folklor.az/arasdir
malar/meleyke-
memmedova.pdf səh. 15-27, 
158-168 
 
Qafarlı R.Uşaq folkloru. 
http://www.folklor.az/arasdir
malar/Ushaq-folklorunun-
janr-sistemi-poetikasi.pdf 
səh.485-509 
 

3. 28.02.19 
 
 
 
28.03.19 
 

 
Nağıllarda milli psixologiya, bölgəçilik, 
xeyir və şər anlayışı 

 QəzənfərqızıAynur Nağılların poetikası      

4. 07.03.19 
 
 
07.03.19 

Qədim dövr və orta əsrlər Azərbaycan 
ədəbiyyatının inkişaf istiqamətləri. 

N.Gəncəvi. “Xeyir və Şər”. (müzakirə)  

 

Sənsiz. (əzbər və müzakirə) 

        

Cəfərov N.Klassiklərdən 
müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004,s.41
-78. 
Gəncəvi Nizami.Yeddi Gözəl. 
http://anl.az/el/n/ng_yeddi_go
zel.pdf 
https://az.wikisource.org/wiki
/H%C9%99r_gec%C9%99m_
oldu_k%C9%99d%C9%99r,_
q%C3%BCss%C9%99,_f%C
9%99lak%C9%99t_s%C9%9
9nsiz 

https://kafkassam.com/usaqlarin-t%C9%99rbiy%C9%99-v%C9%99-t%C9%99limind%C9%99-milli-folklorun-rolu.html?fbclid=IwAR2EwvnqG6GA4GAAodwGnx4yb8xPr-X0f2FCrwnhNFtQB9xfKYEtVKry4Cs
https://kafkassam.com/usaqlarin-t%C9%99rbiy%C9%99-v%C9%99-t%C9%99limind%C9%99-milli-folklorun-rolu.html?fbclid=IwAR2EwvnqG6GA4GAAodwGnx4yb8xPr-X0f2FCrwnhNFtQB9xfKYEtVKry4Cs
https://kafkassam.com/usaqlarin-t%C9%99rbiy%C9%99-v%C9%99-t%C9%99limind%C9%99-milli-folklorun-rolu.html?fbclid=IwAR2EwvnqG6GA4GAAodwGnx4yb8xPr-X0f2FCrwnhNFtQB9xfKYEtVKry4Cs
https://kafkassam.com/usaqlarin-t%C9%99rbiy%C9%99-v%C9%99-t%C9%99limind%C9%99-milli-folklorun-rolu.html?fbclid=IwAR2EwvnqG6GA4GAAodwGnx4yb8xPr-X0f2FCrwnhNFtQB9xfKYEtVKry4Cs
https://kafkassam.com/usaqlarin-t%C9%99rbiy%C9%99-v%C9%99-t%C9%99limind%C9%99-milli-folklorun-rolu.html?fbclid=IwAR2EwvnqG6GA4GAAodwGnx4yb8xPr-X0f2FCrwnhNFtQB9xfKYEtVKry4Cs
https://kafkassam.com/usaqlarin-t%C9%99rbiy%C9%99-v%C9%99-t%C9%99limind%C9%99-milli-folklorun-rolu.html?fbclid=IwAR2EwvnqG6GA4GAAodwGnx4yb8xPr-X0f2FCrwnhNFtQB9xfKYEtVKry4Cs
https://kafkassam.com/usaqlarin-t%C9%99rbiy%C9%99-v%C9%99-t%C9%99limind%C9%99-milli-folklorun-rolu.html?fbclid=IwAR2EwvnqG6GA4GAAodwGnx4yb8xPr-X0f2FCrwnhNFtQB9xfKYEtVKry4Cs
https://kafkassam.com/usaqlarin-t%C9%99rbiy%C9%99-v%C9%99-t%C9%99limind%C9%99-milli-folklorun-rolu.html?fbclid=IwAR2EwvnqG6GA4GAAodwGnx4yb8xPr-X0f2FCrwnhNFtQB9xfKYEtVKry4Cs
https://kafkassam.com/usaqlarin-t%C9%99rbiy%C9%99-v%C9%99-t%C9%99limind%C9%99-milli-folklorun-rolu.html?fbclid=IwAR2EwvnqG6GA4GAAodwGnx4yb8xPr-X0f2FCrwnhNFtQB9xfKYEtVKry4Cs
https://kafkassam.com/usaqlarin-t%C9%99rbiy%C9%99-v%C9%99-t%C9%99limind%C9%99-milli-folklorun-rolu.html?fbclid=IwAR2EwvnqG6GA4GAAodwGnx4yb8xPr-X0f2FCrwnhNFtQB9xfKYEtVKry4Cs
http://www.folklor.az/arasdirmalar/Fuzuli-Bayat-oyun-ve-oyuncu.pdf
http://www.folklor.az/arasdirmalar/Fuzuli-Bayat-oyun-ve-oyuncu.pdf
http://www.folklor.az/arasdirmalar/Fuzuli-Bayat-oyun-ve-oyuncu.pdf
http://www.folklor.az/arasdirmalar/meleyke-memmedova.pdf
http://www.folklor.az/arasdirmalar/meleyke-memmedova.pdf
http://www.folklor.az/arasdirmalar/meleyke-memmedova.pdf
http://www.folklor.az/arasdirmalar/Ushaq-folklorunun-janr-sistemi-poetikasi.pdf
http://www.folklor.az/arasdirmalar/Ushaq-folklorunun-janr-sistemi-poetikasi.pdf
http://www.folklor.az/arasdirmalar/Ushaq-folklorunun-janr-sistemi-poetikasi.pdf
http://anl.az/el/n/ng_yeddi_gozel.pdf
http://anl.az/el/n/ng_yeddi_gozel.pdf
https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_q%C3%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C9%99nsiz
https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_q%C3%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C9%99nsiz
https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_q%C3%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C9%99nsiz
https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_q%C3%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C9%99nsiz
https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_q%C3%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C9%99nsiz
https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_q%C3%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C9%99nsiz


 
  

5. 14.03.19 
 
 
 
14.03.19 
 
 

Azərbaycan təsəvvüf ədəbiyyatı.Nəsimi fəlsəfi 
lirikanın banisi kimi.(“Yanaram”) 

Ş.İ.Xətayi yaradıcılığı. Bayatıları. 

Füzuli yaradıcılığı türk-islam intibahının zirvəsi 
kimi. 
 
(“Ya rəb, bəlayi eşq ilə” , “Söz” qəzəli) 
 

 

 

 

 

 Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi.B.,EA nəşri,1960,s.264-
338 
Şah İsmayıl Xətai əsərləri 
http://anl.az/el/x/shix_e.pdf 
 
M.Füzuli. Əsərləri. 6 cilddə, 1 
cild. Şərq-Qərb:Bakı, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 21.03.19 
 
21.03.19 

Novruz bayram 
 
 

  

7. 27.03.19 
 
27.03.19 

                 
Aşıq sənəti. Qurbani(“Bənövşə”) 
A.Tufarqanlı(“Könlum”)X.Qasım(“Yaxşıdır”).

A.Ələsgər yaradıcılığı(“Düşdü”) (əzbər və 
müzakirə) 

 

 

 

 
                  

 
 
Qurbani 
https://cetinbayramoglubaku.
wordpress.com/2013/03/24/as
iq-qurbani-
b%C9%99novs%C9%99ni/ 
Tufarqanlı 
https://az.wikisource.org/wiki
/K%C3%B6nl%C3%BCm_(
A%C5%9F%C4%B1q_Abbas
_Tufarqanl%C4%B1) 
Xəstə Qasım 
https://az.wikisource.org/wiki/Y
ax%C5%9F%C4%B1d%C4%B
1r_(X%C9%99st%C9%99_Qas
%C4%B1m) 
Aşıq Ələsgər 
https://az.wikisource.org/wiki
/%C3%87%C9%99r%C5%9F
%C9%99nb%C9%99_g%C3

http://anl.az/el/x/shix_e.pdf
https://cetinbayramoglubaku.wordpress.com/2013/03/24/asiq-qurbani-b%C9%99novs%C9%99ni/
https://cetinbayramoglubaku.wordpress.com/2013/03/24/asiq-qurbani-b%C9%99novs%C9%99ni/
https://cetinbayramoglubaku.wordpress.com/2013/03/24/asiq-qurbani-b%C9%99novs%C9%99ni/
https://cetinbayramoglubaku.wordpress.com/2013/03/24/asiq-qurbani-b%C9%99novs%C9%99ni/
https://az.wikisource.org/wiki/K%C3%B6nl%C3%BCm_(A%C5%9F%C4%B1q_Abbas_Tufarqanl%C4%B1)
https://az.wikisource.org/wiki/K%C3%B6nl%C3%BCm_(A%C5%9F%C4%B1q_Abbas_Tufarqanl%C4%B1)
https://az.wikisource.org/wiki/K%C3%B6nl%C3%BCm_(A%C5%9F%C4%B1q_Abbas_Tufarqanl%C4%B1)
https://az.wikisource.org/wiki/K%C3%B6nl%C3%BCm_(A%C5%9F%C4%B1q_Abbas_Tufarqanl%C4%B1)
https://az.wikisource.org/wiki/Yax%C5%9F%C4%B1d%C4%B1r_(X%C9%99st%C9%99_Qas%C4%B1m)
https://az.wikisource.org/wiki/Yax%C5%9F%C4%B1d%C4%B1r_(X%C9%99st%C9%99_Qas%C4%B1m)
https://az.wikisource.org/wiki/Yax%C5%9F%C4%B1d%C4%B1r_(X%C9%99st%C9%99_Qas%C4%B1m)
https://az.wikisource.org/wiki/Yax%C5%9F%C4%B1d%C4%B1r_(X%C9%99st%C9%99_Qas%C4%B1m)
https://az.wikisource.org/wiki/%C3%87%C9%99r%C5%9F%C9%99nb%C9%99_g%C3%BCn%C3%BCnd%C9%99,_%C3%A7e%C5%9Fm%C9%99_ba%C5%9F%C4%B1nda
https://az.wikisource.org/wiki/%C3%87%C9%99r%C5%9F%C9%99nb%C9%99_g%C3%BCn%C3%BCnd%C9%99,_%C3%A7e%C5%9Fm%C9%99_ba%C5%9F%C4%B1nda
https://az.wikisource.org/wiki/%C3%87%C9%99r%C5%9F%C9%99nb%C9%99_g%C3%BCn%C3%BCnd%C9%99,_%C3%A7e%C5%9Fm%C9%99_ba%C5%9F%C4%B1nda


%BCn%C3%BCnd%C9%99,
_%C3%A7e%C5%9Fm%C9
%99_ba%C5%9F%C4%B1nd
a 
Qasımlı M. (2007). Ozan-aşıq 
sənəti. Bakı:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 04.04.19 
 
 
 
 
04.04.19 
 

Azərbaycan ədəbiyyatında realizm 
mərhələsi.Vaqif yaradıcılığı. (“Görmədim”, 

“Bayram oldu”). 

 

S.Ə.Şirvani “Olmasaydı qəmi eşqin dili 
viranımda”. 

 

 

Cəfərov N. Klassiklərdən 
müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004,s.14 
 
Vaqif 
http://profliqa.blogspot.com/2
011/12/bayram-oldu-hec-
bilmirm-neylyim.html 
 
S.Ə.Şirvani. Seçilmiş əsərləri. 
Şərq-Qərb:Bakı, 2005.  
 
 

9. 11.04.19 
 
 
11.04.19 
 

                Aralıq imtahanı 

 Q.Zakir-yeni tipli satirik kimi. “Durnalar” 

Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi-realizm mə ə ə “ əşid

 bəy və Səadət xanım” 

              

 
Qasım bəy Zakir. Seçilmiş 
əsərləri. Avrasya Press:Bakı, 
2005 
Qarayev Y.Azərbaycan 

ədəbiyyatı:  XIX və XX 
yüzillər.B.,Elm,2002. s.165-274 

Rəşid bəy və Səadət xanım 

http://gakh.cls.az/front/files/lib

raries/1524/books/7553814469

02630.pdf 

https://az.wikisource.org/wiki/%C3%87%C9%99r%C5%9F%C9%99nb%C9%99_g%C3%BCn%C3%BCnd%C9%99,_%C3%A7e%C5%9Fm%C9%99_ba%C5%9F%C4%B1nda
https://az.wikisource.org/wiki/%C3%87%C9%99r%C5%9F%C9%99nb%C9%99_g%C3%BCn%C3%BCnd%C9%99,_%C3%A7e%C5%9Fm%C9%99_ba%C5%9F%C4%B1nda
https://az.wikisource.org/wiki/%C3%87%C9%99r%C5%9F%C9%99nb%C9%99_g%C3%BCn%C3%BCnd%C9%99,_%C3%A7e%C5%9Fm%C9%99_ba%C5%9F%C4%B1nda
https://az.wikisource.org/wiki/%C3%87%C9%99r%C5%9F%C9%99nb%C9%99_g%C3%BCn%C3%BCnd%C9%99,_%C3%A7e%C5%9Fm%C9%99_ba%C5%9F%C4%B1nda
http://profliqa.blogspot.com/2011/12/bayram-oldu-hec-bilmirm-neylyim.html
http://profliqa.blogspot.com/2011/12/bayram-oldu-hec-bilmirm-neylyim.html
http://profliqa.blogspot.com/2011/12/bayram-oldu-hec-bilmirm-neylyim.html
http://gakh.cls.az/front/files/libraries/1524/books/755381446902630.pdf
http://gakh.cls.az/front/files/libraries/1524/books/755381446902630.pdf
http://gakh.cls.az/front/files/libraries/1524/books/755381446902630.pdf


10. 18.04.19 
 
 
 
18.04.19 
 

    M.F.Axundzadə maarifçi-realist sənətkar 

kimi.(“Hekayəti Müsyo Jordan və Dərviş 
Məstəli şah”)  

XXəsrin əvvəllərində Azərbaycan 

ədəbiyyatının inkişaf 
istiqamətləri.C.Məmmədquluzadə ( “Ölülər”)  

 

1.Qarayev Y.Azərbaycan 

ədəbiyyatı: XIX və XX 

yüzillər.B.,Elm,2002,s.284-391 

 

www.celilmemmedquluzade.az 

Azərbaycan bayrağına 
https://az.wikisource.org/wiki/Az

%C9%99rbaycan_bayra%C4%9F
%C4%B1na_(%C6%8Fhm%C9
%99d_Cavad) 

11. 25.04.19 
 
 
 
 
 
25.04.19 
 

M.Ə.Sabir “Fəhlə, özünü sən də insanmı 
sanırsan?”) 

 
 
Azərbaycan ədəbiyyatında 
romantizim.H.Cavid(“Afət”, “Şeyx 
Sənan”) 
 

www.hophop.name.com -
M.Ə.Sabirin həyat və yaradıcılığı 
haqq.sayt. 

 www.sabir-türkce.bloqspot.com. 

-M.Ə.Sabir haqq.müxtəlif 
yazıların yer aldığı sayt. 

1.Qarayev Y.Azərbaycan 
ədəbiyyatı: XIX və XX 
yüzillər.B.,Elm,2002,s.401-

414,s.443- 458,s.527-556,s.572-
584. 

3.www.cavid.qen.az.-H.Cavidin 

həyat və yaradıcılığı haqq.sayt. 

4.www.hüseyncavid.com.- 
H.Cavidin ev muzeyi 
 

12. 02.05.19 
 
 
 
 
02.05.19 
 

C.Cabbarlı (“Ulduz”, “Ədirnə Fəthi”) 
 
 
 
 
Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan 
ədəbiyyatı. M.Ə.Rəsulzadənin və 
Ə.Hüseynzadənin poeziyası(“Mayıs 
duyğuları”; “Hali-vətən”) 

1.www cafar cabbarlı.org-
C.Cabbarlının həyat və 

yaradıc1.Qarayev Y.Azərbaycan 

ədəbiyyatı: XIX və XX 
yüzillər.B.,Elm,2002,s.415-443, 
s.462-483,s.483-498 

2. www.resulzade.org-

M.Ə.Rəsulzadənin həyatı və 

fəaliyyəti haqq.sayt 

 

http://www.celilmemmedquluzade.az/
https://az.wikisource.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_bayra%C4%9F%C4%B1na_(%C6%8Fhm%C9%99d_Cavad)
https://az.wikisource.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_bayra%C4%9F%C4%B1na_(%C6%8Fhm%C9%99d_Cavad)
https://az.wikisource.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_bayra%C4%9F%C4%B1na_(%C6%8Fhm%C9%99d_Cavad)
https://az.wikisource.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_bayra%C4%9F%C4%B1na_(%C6%8Fhm%C9%99d_Cavad)
http://www.hophop.name.com/
http://www.sabir-t�rkce.bloqspot.com/


 
13. 09.05.19 

 
 
09.05.19 
 

Bayram  

14. 16.05.19 
 
 
16.05.19 
 

S.Vurğunun poeziyası. (“Azərbaycan” şeiri). 
M.Müşfiq(”Yenə o bağ olaydı”) 

Azərbaycan ədəbiyyatında yeni mərhələ-60-cı 
illər. Azərbaycan yeni nəsri.İ.Hüseynovun 
nəsri.”Saz” 

Ə.Cavad-Cümhuriyyət şairi kimi(”Çırpınırdın 
Qara dəniz”) 

XX əsrin 40-50-ci illərində Azərbaycan 
ədəbiyyatı. Ənvər Məmmədxanlı. “Buz 
heykəli” hekayəsi. 

 

3.www.samedvurqun.com.-
S.Vurğuna həsr olunmuş sayt 
1.Qarayev Y.Azərbaycan 
ədəbiyyatı: XIX və XX 
yüzillər.B.,Elm,2002,645-674 
 
 

Qarayev Y.Azərbaycan 
ədəbiyyatı: XIX və XX 
yüzillər.B.,Elm,2002,s.585-
634. .www.mikayilmushfiq.azerib

liq.com.-M.Müşfiqin həyat və 
yaradıcılığı haqq.sayt 

15. 23.05.19 
 
 
 
23.05.19 
 
 

İ.Şıxlının nəsri.(”Namus qaçağı” hekayəsi) 
B.Vahabzadənin poeziyası(“Latın dili”) 
M.Araz(“Məndən ötdü..”) 

 

 

2.www.vahabzade.net.-
B.Vahabzadə haqq.sayt. 

3. www memmedaraz.az-

M.Araz haqq.sayt 

1.Qarayev Y.Azərbaycan 
ədəbiyyatı: XIX və XX 

yüzillər.B.,Elm,2002,663-674 

2. www.isahuseynov.com-
İ.Huseynov haqq.sayt 

 

16. 30.05.19 
 
 
 
30.05.19 
 

Anar “Gürcü familyası” .Elçin “Bir görüşün 
tarixçəsi” R.Rövşən (“Qara paltarlı qadın”) 
V.Səmədoğlu(“Uzaq yaşıl ada”)  

H.İsaxanlının poeziyası.(“Bakı”,“Bu da bir 
həyatdır”) 

İ.Fəhminin nəsri.”Aktrisa”. 

 

34www.Elchin.com.-

E.Əfəndiyevin personal saytı. 

3.www.Anar.az.-Anarın personal 
saytı. 1.Qarayev Y.Azərbaycan 
ədəbiyyatı: XIX və XX 
yüzillər.B.,Elm,2002,675-704. 

2. www.facebook.com/pages 
Ramiz Rovsen 

http://www.isahuseynov.com-i?.huseynov/
http://www.isahuseynov.com-i?.huseynov/
http://www.facebook.com/pages


 3www.ilqarfehmi.tk-yazıçı 
İ.Fəhminin web.səhifəsi 
 
 

                   Final imtahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilqarfehmi.tk-yaz?�?/

