
Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı AZLL526 Azərbaycan dilinin tarixi 4 kredit 8 AKTS 

Departament Dillər və ədəbiyyatlar 

Proqram (bakalavr, magistr) Magistr 

Tədris semestri 2021/2022-ci tədris ilinin payız semestri 

Fənni tədris edən müəllim (lər) Reyhan Mədətova 

E-mail: Nuran2107@mail.ru 

Telefon: 0505747612 

Mühazirə otağı/Cədvəl I-18:40-20:10 

Məsləhət saatları  
Prerekvizitlər  
Tədris dili Azərbaycan dili 
Fənnin növü 
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

Əzizxan Tanrıverdi.Azərbaycandilinin tarixi qrammatikası.Bakı,2017 

H.Mirzəzadə Azərbaycandilinin tarixi qrammatikası.Bakı,1990 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının qrammatik tədqiqi.Bakı,2018 

R.Mədətova.XIII-XVIII əsr yazılı abidələrində məsdər.Bakı,2001 

 
 
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 

Fəallıq və davamiyyət  10 (5+5) 

Tapşırıq  10  

Prezentasiya  10 

Final imtahanı   40 

Yekun   100 

Kursun təsviri Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası (sait və samit səslərin tarixən dilimizdə işlənməsi, sağın nun 
samitinin Azərbaycan dilində işlənməsi, ərəb -fars sözlərinin Azərbaycan tələffüzünə 

uyğunlaşdırılması ), tarixi leksikası türk mənşəli sözlərin tarixizmə və arxaizmə çevrilməsi, 

morfologiyası (morfoloji əlamətlərin, qrammatik kateqoriyaların tarixi inkişafı), tarixi sintaksisi (söz 

birləşmələri , sadə və mürəkkəb cümlələrin tarixən dilimizdə işlənmə xüsusiyyətləri ) öyrəniləcək. 
Kursun 
məqsədləri 

Azərbaycan dili tarixinin  elmi və praktik cəhətdən daha dərindən öyrənmək. 

 
 
 
Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

1. Azərbaycan dilinin tarixi fonetikasını -sait və samitlərin dilimizdə tarixən necə işlənməsini, ahəng 

qanunu vəya fonetik uyuşmaların tarixən formalaşmasını; 
2. Fonetik, leksik, semantik arxaizlərin əsas xüsusiyyətlərini və dilimizdə nə vaxtdan arxaikləşdiyini; 
3. Milli və alınma şəkilçilərin tarixən işlənməsini; 

4. Köməkçi nitq hissələrinin Azərbaycan dili yazılı abidələrində işlənmə xüsisuyyətlərini; 

5. Söz birləşmələri və cümlənin tarixi inkişafını öyrənəcəklər 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və 
davranış) 

Davamiyyət 
Magistr dərsin 25%də iştirak etməsə, imtahana buraxılmayacaq. 
Fəallıq 
Fəallığa görə veriləcək bal magistrin müzakirələrdə iştirakına, semetsr boyu həftəlik dərs proqramına 
hazırlaşmalarına, yeni və əlavə ədəbiyyatlara göstərdiyi marağa görə veriləcəkdir. Tapşırıq 
Keçilən mövzulara uyğun nümunələrin toplanmasına görə 10 bal veriləcək. 

Hər bir magistr keçilən  mövzulara dair  müzakirələrdə fəal iştirak etməlidir. Hər hansı mövzu ilə 

bağlı diskusiyalarda  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) 
Həftə Tarix 

(planlaşdırılmış) 
Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1.   Azərbaycan dilinin tarixi  fənni haqqında 
ümumi məlumat 

Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası:saitlər və 

ƏT.ADTQ.s.5-30 

 

ƏT.ADTQ.s.132-145 



samitlət 

2.   İsim.Arxaik isimlər. 

İsmin kateqoriyalarının tarixi inkişafı 
Ə T.ADTQ.s.165-184 

 ƏT.ADTQ.s.186-210 

3.   İsmin quruluşca növləri.İsim düzəldən arxaik 

şəkilçilər 

Sifət.Sifətin quruluşca növləri.Sifət düzəldən 

arxaik şəkilçilər 

ƏT.ADTQ.s.210-229 

 

ƏT.ADTQ.s.229-233 

4.   Sifətin dərəcələri 

Say: Bölgü,sıra,kəsr,müəyyən və qeyri-

müəyyən saylar 

ƏT.ADTQ.s.223-243 

ƏT.ADTQ.s.248-258 

5.   Əvəzlik: Şəxs əvəzlikləri 

Arxaikləşmiş əvəzliklər 

ƏT.ADTQ.s.258-267 

ƏT.ADTQ.s.268-273 
6.   Feil.Arxaik feillər 

Feilin quruluşca növləri 

ƏT.ADTQ.s.273-280 

ƏT.ADTQ.s.2280-289 

7.   
 

Feilin kateqoriyalarının tarixən işlənmə 

xüsusiyyətləri 

Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər.Arxaik 

məsdər şəkilçiləri 

ƏT.ADTQ.s.290-312 

8.   Feili sifət.Arxaik feili sifət şəkilçiləri 

 

Aralıq imtahanı 

R.M.s.105-137 

 

ƏT.ADTQ.s.312-315 

9.   Feili bağlama. Arxaik feili bağlama şəkilçiləri 

 

Zərf. Arxaik zərflər və onların məna 

xüsusiyyətləri 

ƏT.ADTQ.s.315-320 

 

ƏT.ADTQ.s.320-330 

10.   Köməkçi nitq hissələri:Qoşma. Arxaik 
qoşmalar 
Bağlayıcı. Tabesizlik bağlayıcıları 

ƏT.ADTQ.s.330-343 

ƏT.ADTQ.s.343-348 

11.   Arxaik tabelilik bağlayıcıları 
Ədat.Ədatın tarixən işlənməsi 

ƏT.ADTQ.s.348-352 

ƏT.ADTQ.s.352-366 

12.   Modal sözlər.Arxaikləşmiş modal sözlər 

Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisi: İsmi söz 
birləşmələri 

ƏT.ADTQ.s.366-369 

ƏT.ADTQ.s. 370-379 

13.   Feili söz birləşmələri.  

Tərkiblərin yazılı abidələrdə işlənməsi 

ƏT.ADTQ.s.380-384 

ƏT.ADTQ.s.384-387 

14.    Cümlə.Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin 

növləri 

Cüttərkibli və təktərkibli cümlələrin tarixi 

inkişafı 

ƏT.ADTQ.s.387-397 

 

ƏT.ADTQ.s.423-436 

15.   Mürəkkəb cümlələrin tarixən ən çox işlənmiş 
növləri 

Küçilmişlərin təkrarı 

ƏT.ADTQ.s.436-445 

  Final imtahan  
 

 

 

 

 


