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

Məcburi 

Dərsliklər və 
əlavə ədəbiyyat 

Q.Kazımov Müasir Azərbaycan dili (morfologiya) Bakı, 2003 

M.Hüseynzadə  Müasir Azərbaycan dili Bakı, 1990 

Müasir Azərbaycan dili III hissə, Bakı,2007 

XəlilovB. Azərbaycan dilinin morfologiyası. Bakı,2014 

Müasir Azərbaycan dili  II Bakı,1988 

 
 
Tədris 
metodları 

Mühazirə  Mühazirə 
Qrup müzakirəsi Qrup müzakirəsi 
Praktiki tapşırıqlar Praktikitapşırıqlar 
Praktikiməsələnintəhlili - 
Digər - 

 
 
 
 
 
Qiymətləndirmə 

Komponentləri Tarix/son 
müddət 

Faiz (%) 

Aralıq imtahanı  30 

Fəallıq  5 

Davamiyyət  5 

Tapşırıq  10 

Prezentasiya  10 

Final imtahanı  40 

Yekun  100 

Kursun təsviri Morfoloji analiz kursunda söz yaradıcılığı kök və şəkilçi,leksik və qrammatik şəkilçilərin omonimliyi 

kursunda söz yaradıcılığı kök və şəkilçi, leksik və qrammatik şəkilçilərin omonimliyi, nitq hissələrinin 

morfoloji təhlili aparılacaq. 
Kursun 
məqsədləri 

Nitq hissələrinin morfoloji təhlili  elmi və praktik cəhətdən daha dərindən öyrənmək. 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

1. Morfologiya haqqında dilçilikdə olan fikirlərin araşdırılması; 
2. Morfoloji analizin qaydalarını; 
3. Əsas və köməkçi nitq hissələrinin düzgün morfoloji təhlilini 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.   Morfoloji analiz fənni haqqında məlumat 

Sözün tərkibi 
 

2.   İsmin morfoloji təhlil qaydası. 
İsim düzəldən məhsuldar və qeyri-məhsuldar şəkilçilər 

 



3.   Praktik olaraq ismin morfoloyi təhlili  

Sifətin morfoloji təhlil qaydası. 
 

4.   Sifət düzəldən məhsuldar və qeyri-məhsuldar şəkilçilər 

Praktik olaraq sifətin morfoloji təhlili 

 

5.   Sifət düzəldən şəkilçilərin omonimliyi 

İsimləşmiş sifətin morfoloji analiz zamanı təhlil qaydası 
 

6.   Sayın morfoloji təhlil qaydası 
 Praktik olaraq sayın morfoloyi təhlili 

 

7.   
 

İsimləşmiş sayın morfoloji analiz zamanı təhlil qaydası 
Əvəzliyin morfoloji təhlil qaydası. 

 

 
8.   Praktik olaraq əvəzliyin morfoloji təhlili 

Aralıq imtahanı 
 

9.   Feilin morfoloji təhlil qaydası. 
Feil şəkillərinin morfoloji analizdə təhlil qaydası 

 

10.   Feilin təsriflənməyən formalarının morfoloji analizdə 

təhlil qaydası 
Praktik olaraq feilin morfoloyi təhlili 

 

11.   Zərfin morfoloji təhlil qaydası. 
Zərfin məna növlərinin morfoloji analizi 

 

12.   Mətn üzərində əsas nitq hissələrinin morfoloji analizi 

Köməkçi nitq hissələrinin morfoloji analiz qaydaları 
haqqında məlumat 

 

13.   Qoşmanın morfoloji analizi 
Bağlayıcının morfoloji analizi 

 

14.    Ədatın morfoloji analizi 

Modal sözləri və nidaların morfoloji analizi 

 

15.   Mətn üzərində morfoloji təhlil 

Mətn üzərində morfoloji təhlil 

 

  Final imtahan  
 

 


