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Ümumi məlumat 

Fənnin adı, kodu və 
kreditlərin sayı 

Azərbaycan dili  
 

Departament Azərbaycan dili və ədəbiyyat 
Proqram (bakalavr, 
magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri 2018/2019 tədris ili/Yaz semestri 
Fənni tədris edən 
müəllim (lər) 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
 Qətibə Vaqif qızı Quliyeva 

E-mail: gatibevagifkizi@yahoo.com 
Telefon: 055 201 25 30  
Mühazirə 
otağı/Cədvəl 

Gün: II-IV günlər, 201N 
Saat: 1010-1140 

Məsləhət saatları  Gün:V gün  
Prerekvizitlər Yoxdur 
Tədris dili Azərbaycan dili 
 

Fənnin növü 
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

Müasir Azərbaycan dili. I hissə. III nəşr. Şərq-Qərb – Bakı - 2007 
Müasir Azərbaycan dili. II hissə. III nəşr. Şərq-Qərb – Bakı – 2007 
Müasir Azərbaycan dili. III hissə. III nəşr. Şərq-Qərb – Bakı – 2007 
Müasir Azərbaycan dili. III hissə. IV nəşr. Şərq-Qərb – Bakı – 2007 
Kazımov Q.Ş. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, Elm və təhsil,  2010,  
Afad Qurbanov. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I cild. Bakı – 2003 
Afad Qurbanov. MüasirAzərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum. I hissə. Bakı – 2005 
Hüseyn Hüseynov.Əməli yazılar. Bakı – 2003 
Məmmədxan Sultanov. Əməli yazı nümunələri. Bakı – 2012 

Kursun vebsaytı  
 
 
Tədris metodları 

Mühazirə + Mühazirə 
Qrup müzakirəsi+ Qrup müzakirəsi 
Praktiki tapşırıqlar+ Praktiki tapşırıqlar 
Praktiki məsələnin 
+təhlili 

 

Digər - 
 
 
 
 
 
Qiymətləndirmə 

Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 
Aralıq imtahanı  30 
Praktiki məsələ  - 
Fəallıq və davamiyyət Hər üzrsüz buraxılmış 

dərsə görə 0,5 bal çıxılır. 
Ümumi davamiyyətə görə 
5 və müəllimin qoyduğu 
problematik məsələlərdə 

10 (5+5)  



göstərdiyi aktivliyə görə 5 
bal qazanılır 

Tapşırıq və testlər Dərs zamanı verilən 
müstəqil tapşırıqların 
yerinə yetirilməsi üçün 
əlavə 5 bal nəzərdə tutulur. 
 

5 

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. 

10 

Prezentasiya/Qrup 
müzakirə 

Təqdimat mövzunu  tam 
əhatə etməlidir. Qrammatik 
səhvlərə görə bal çıxılır. 

5 

Final  imtahanı    40 
Digər   
Yekun   100 

Kursun təsviri Azərbaycan dilinin fonetikası, müasir Azərbaycan dilində orfoqrafik və 
orfoepik qaydaları, durğu işarələrindən düzgün istifadə, leksikologiya, 
leksikoqrafiya, morfologiya və sintaksis, əməli yazı nümunələri, funksional 
üslublar öyrənilir. 

Kursun məqsədləri  Müasir Azərbaycan dilini interaktiv-fəal təlim üsulları ilə tədris etmək, 
Azərbaycan dilinin nəzəri və praktik cəhətdən tələbələrə öyrədilməsində 
yüksək nəticələrə nail olmaq. Tələbələrin nəzəri cəhətdən əldə etdikləri bilik 
və məlumatları praktikada yoxlamaq, onları bacarıq və vərdişlərə çevirmək, 
onlarda yüksək nitq mədəniyyəti formalaşdırmaq, lüğət ehtiyatını 
zənginləşdirmək, doğma ana dilinə məhəbbət hissi aşılamaq 

 
 
 
Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

1.Azərbaycan dilinin orfoqrafik  və orfoepik qaydalarına düzgün əməl 
olunacaq. 
2.Yazı prosesində durğu işarələrinin düzfün istifadəsi bacarığı 
formalaşdırılacaq. 
3.Tələbələr rəsmi-əməli sənədlərin tərtibi (ərizə, tərcümeyi-hal, protokol və s.) 
vərdişlərini qazanacaq. 
4.Ana dilində yazılı və şifahi nitq bacarıqlarını daha da təkmilləşdirəcək, fikrin 
düzgün, aydın və dəqiq ifadəsi üçün dil normalarından istifadə etməyi 
öyrənəcək 

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 verilir. 30 
dəqiqədən çox dərsə gecikənlər  və dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər dərsə buraxılmır. 
Üzürsüz buraxılan 1 dərs üçün 0,5 bal çıxılır.  
Davamiyyətə görə veriləcək bal zamanı tələbənin dərsdə ardıcıl iştirakı və dərsdə 
özünü tələb olunan qaydalara uyğun aparması nəzərə alınır.  
Dərsdə fəallıq göstərməyənlərə, diskusiyalarda iştirak etməyənlərə  aktivlik  balı 



verilmir. Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdəki iştirakına, mövzuların 
şərhində göstərdiyi fəallığına, semetsr boyu həftəlik dərs proqramına hazırlığına, 
yeni və əlavə ədəbiyyatlara göstərdiyi marağa görə verilir.  
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. 
Dərsi pozacaq istənilən hərəkətə görə tələbə dərsdən uzaqlaşdırıla bilər.  

Dərs zamanı mobil telefonlardan istifadə qəti qadağandır.  
İmtahan haqqında: 
1.İmtahana hazırlaşarkən mühazirələr zamanı götürülmüş qeydlərlə yanaşı, dərsin iş 
planında göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək 

lazımdır.  
 2. Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində imtahan tapşırıqları qısa cavablı və ya 
cavabı məhdudlaşdırılmış açıq suallar, mətnlər üzərində müqayisəli təhlilə əsaslanan 
tapşırıqlardan ibarət ola bilər. 
3. İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi (xarici mənbələr) tərəfimizdən fənn 
müəllimi tərəfindən təmin olunur. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
Həftə Tarix 

(planlaşdırılmış) 
Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1.  12.02.19 
 
14.02.19 

Dil haqqında ümumi məlumat. Azərbaycan 
dilinin türk dilləri ailəsində yeri. Fonetika. 
Azərbaycan dilinin üslublar sistemi. Funksional 
üslublar. 

Mühazirə; MAD, I cild, 
s.8-13 
 
Mühazirə 

2.  19.02.19 

 
21.02.19 

Müasir Azərbaycan dilində saitlər və samitlər 
sistemi.  
 
Elmi və ictimai-publisistik üslub. 

MAD, I cild, s.34-58 
 
 
Mühazirə 

3.  26.02.19 

28.02.19 

Heca, növləri və vurğu  
 
Rəsmi-əməli üslub. Əməli yazı nümunələri. 

MAD, I cild, s.81-90; 
s.123-135 
 
 

4.  05.03.19 

07.03.19 

Azərbaycan dilində fonetik hadisə və qanunlar. 
Ahəng qanunu  
Əməli yazı: Tərcümeyi-hal nümunələri 
 

MAD, I cild, s.99-122 
 
Mühazirə. Hüseynov  H. 
Əməli yazılar.  
 

5.  12.03.19 

14.03.19 

Orfoqrafiya və Orfoepiya məsələləri. Müasir 
Azərbaycan əlifbası  
 
Əməli yazı: Ərizə. Akt. Arayış  

Mühazirə. 
 
Hüseyn Hüseynov. Əməli 
yazılar. Bakı – 2003 
 

6.  19.03.19 

21.03.19 

Orfoqrafik qaydalar, durğu işarələri və defis  
 
Novruz bayramı 

MAD, I cild, s.212-220 
 
- 



7.  26.03.19 

28.03.19 

Novruz bayramı 
  
Leksikologiya və leksikoqrafiya. Leksik norma  

- 
 
MAD, II cild, s.10-15; 
a.105-116 

8.  02.04.19 
 
04.04.19 

Aralıq imtahan 
 
Leksik-semantik və tematik söz qrupları. 
Pleonazm  
 

- 
 
MAD, II cild, s.15-35 
Mühazirə 

9.  09.04.19 

11.04.19 

Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibi. Mənşəcə 
söz qrupları  
 
Əməli yazı: Rəy, Plan, İzahat. Annotasiya 

MAD, II cild, s.40-60 
 
Hüseyn Hüseynov. Əməli 
yazılar. Bakı – 2003 
 

10.  16.04.19 

18.04.19 

Onomalogiya. Onomastik leksikanın təsnifi  
 
Əməli yazı: Xasiyyətnamə, Arayış. Etibarnamə. 

Qurbanov.A. 
Onomalogiyanın əsasları. 
 
Hüseyn Hüseynov. Əməli 
yazılar. Bakı – 2003 
 

11.  23. 04.19 

25. 04.19 

Leksikoqrafiya. Lüğətlər. Onların növləri və 
tərtib qaydaları 
İfadə yazı 

MAD, II cild, s.105-116 
 
Praktikum 

12.  30.04.19 

02. 05.19 

Frazeologiya. Azərbaycan dilində frazeoloji 
vahidlərin tipləri 
Əməli yazı: Hesabat, Bildiriş,  

MAD, II cild, s. 88-104 
 
Hüseyn Hüseynov. Əməli 
yazılar. Bakı – 2003 
 

13.  07. 05.19 

 
09.05.19 

Derivatologiya. Sözyaratma anlayışı. 
Azərbaycan dilində sözyaradıcılığı prosesinin 
müasir durumu. 
9 May Faşizm üzərində Qələbə günü 

 Mühazirə; MAD, II cild, 
s. 121, 137-184 
 
- 

14.  14. 05.19 

16.05.19 

Morfologiyanın tədqiq obyektləri. Nitq hissələri 
qrammatik kateqoriyalar.  
İmla yazısı 

Kazımov Q. Mqasir 
Azərbaycan dili, s.16-43 
Praktikum  
 

15.  21. 05.19 

23. 05.19 

Müasir Azərbaycan dilində sintaktik 
konsturksiyalar.  
Rəsmi-işgüzar üslub: Sənədləşmə tipləri. 
Işgüzar sənədlərin tərtib qaydaları 

MAD, IV hissə, s.22-35-
46-104 
Hüseyn Hüseynov. Əməli 
yazılar.  

16.  25.05.19 

28.05.19 

Söz birləşmələri. Tərkiblər. Mürəkkəb sözlər. 
İxtisarlar. Mürəkkəb adlar 
 
Əməli yazılar üzərində  müstəqil iş  

MAD-I,II,III,IV hissələr. 
Müqayisəli araşdırma 
 
Praktikum 

  Final imtahan  

 


