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Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

Əsas dərsliklər 
1. Buludxan Xəlilov. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, 2013 

2. Müasir Azərbaycan dili. I hissə. III nəşr. Şərq-Qərb – Bakı – 2007 

3. Afad Qurbanov. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I cild. Bakı – 2003  

4. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. 110563 söz, VI nəşr. “Şərq-Qərb”, Bakı-2013 

5. Məmmədxan Sultanov. Əməli yazı nümunələri. Bakı – 2012 

6. Səlim Cəfərov. Müasir Azərbaycan dili. Leksika. II hissə, “Şərq-Qərb”, Bakı-2007 

7. Buludxan Xəlilov. Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Bakı-2008 

Əlavə ədəbiyyat 
8. Müasir Azərbaycan dili. II hissə. III nəşr. Şərq-Qərb – Bakı - 2007 

9. Hüseyn Hüseynov.Əməli yazılar. Bakı – 2003 

10. İzahlı dilçilik terminləri lüğəti. Bakı “Elm” – 2018 

Kursun vebsaytı  
 
 
Tədris metodları 

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

-  

Digər -  
 
 
Qiymətləndirmə 

Komponentləri  Faiz (% ) 
Aralıq imtahanı  25 
Praktiki məsələ  - 
Dərsə hazırlıq 
dərəcəsi 

 10 

Davamiyyət  5 
 Tapşırıq və praktik 

yaradıcılıq 

 20 

Prezentasiya/Qrup 
müzakirə 

  - 

Final imtahanı  40 
Digər  - 
Yekun  100 

Kursun təsviri “Azərbaycan dili” kursu müasir Azərbaycan dilinin fonetik, leksik səviyyəsini, düzgün orfoqrafik 

və orfoepik qaydaları,  durğu işarələri, rəsmi sənədlərin hazırlanması qaydalarını əhatə edir. 

Kursda Azərbaycan dili, onun tarixi, forma və üslubları, ən əsası, Azərbaycan ədəbi dilinin fonetik 

sistemi, lüğət tərkibi, yazı qrafiki məsələləri elmi-nəzəri əsasda öyrəniləcək. 

Kursun məqsədləri  Kursun məqsədi müasir Azərbaycan dilinin səs sistemi, onun inkişaf xüsusiyyətlərinə dair 

məlumat vermək, dildəki səs hadisələrini və səs qanunlarını aydınlaşdırmaq, ədəbi dilin lüğət 

tərkibi, onun zənginliyi və inkişaf etməsi barədə məlumat vermək, eləcə də, dilimizin həm şifahi, 
həm də yazılı formaları üçün qəbul edilmiş normaları nəzərdən keçirməkdir. 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr Azərbaycan dilinin orfoqrafik və orfoepik qaydalarına düzgün əməl 

edəcək, yazı prosesində durğu işarələrinin yerli-yerində işlədilməsi bacarığına nail olacaq, rəsmi 

sənədlərin tərtibi (ərizə, tərcümeyi-hal, akt və s.)  vərdişlərini qazanacaq, Azərbaycan dilində 

yazılı və şifahi nitq bacarıqlarını daha da təkmilləşdirəcək, fikrin düzgün, aydın və dəqiq ifadəsi 

üçün sözlərdən yerli-yerində istifadə etməyi öyrənəcəklər.  

 
 
 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və davranış, 

qiymətləndirmə 

Dərsə hazırlıq dərəcəsi: Bu meyara aid olan bal semestr boyunca izlənilərək final imtahanından 
əvvəl yazılacaqdır. Ayrılacaq bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, sorğu zamanı daha cəld 

cavab verməsinə, natiqlik sənəti, yadda saxlama və yada salma kimi vərdişlərə malik olmasına 
görə veriləcək. 
Tapşırıq və praktik yaradıcılıq: Veriləcək bal tələbənin izah etmə, müqayisə etmə, 

əlaqələndirmə, təhlil etmə və dəyərləndirmə səviyyəsinə görə veriləcək və final imtahanından 

/ 
 
 
 
 

 
Ümumi məlumat 

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı AZLL101 Azərbaycan dili  
Departament Dillər və Ədəbiyyatlar  
Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr    
Tədris semestri 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestri 
Fənni tədris edən müəllim(lər) Ph.dr. dosent  Sevinc Ağayeva 
E-mail: sevinj.aliyeva.76@bk.ru 
Telefon: 0506552580 
Mühazirə otağı/Cədvəl  
Məsləhət saatları Çərşənbə axşamı 15:00 

Prerekvizitlər Yoxdur 
Tədris dili Azərbaycan dili 

mailto:sevinj.aliyeva.76@bk.ru


meyarları) əvvəl bal yazılacaq.    
İmtahan haqqında: 

1.İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş planında 
göstərilmiş ədəbiyyatlara, eləcə də digər 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(planl
aşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1.  11.02.2021 Müasir Azərbaycan dilinin ümumi səciyyəsi ( 1 ),  s.8-23 

13.03.2021 Əməli yazı: Tərcümeyi-hal. Ərizə ( 5 ), s.93 

2.  18.02.2021 Danışıq səsi və fonem anlayışı ( 1 ), s.68-70   

20.02.2021 Müasir Azərbaycan dilində saitlər və samitlər sistemi. ( 1 ),  s. 47-86; 137-140 ( 5 ), s.34-53   

3.  25.02.2021 Azərbaycan dilində fonetik hadisə və qanunlar ( 1 ), s.87-99 

27.02.2021 Əməli yazı: Rəy. Xahişnamə ( 5 ),s.85 

4.  04.03.2021 Cingiltiləşmə hadisəsi. ( 3 ),  s.96-100 

06.03.2021 Tapşırıqlar üzərində iş  

5.  11.03.2021 Azərbaycan dilinin  orfoepiyası.  

13.03.2021 Müasir Azərbaycan dilində heca.   ( 3), s. 7- 44 

6.  18.03.2021 Müasir Azərbaycan dilində vurğu. Əməli yazı: İzahat ( 1 ), s.110-125  

20.03.2021 Novruz bayramı  

7.  25.03.2021 Novruz bayramı  

27.03.2021 Fonetik xüsusiyyətlərin təhlili.Tapşırıqlar üzərində iş  ( 1 ), s.242-296 

8.  01.04.2021 Azərbaycan dilinin  orfoqrafiyası. Yeni  orfoqrafiya 

qaydaları. 
( 5 ), s.9 

03.04.2021 Əməli yazı: Annotasiya. Hesabat  

9.  08.04.2021 Aralıq imtahanı (1),s.193-195, 199-209 

10.04.2021 Leksikologiya. Azərbaycan dilində işlənən söz qrupları ( 5 ), s.92 

10.  15.04.2021 Əməli yazı: Teleqram. Protokol ( 1 ), 163-201 

17.04.2021 Sözlərin məna qrupları.   ( 5 ), s.40 

11.  22.04.2021 Əməli yazı: Xasiyyətnamə. Əmr. ( 1 ), s.210-214 

24.04.2021 Mənşə cəhətdən müasir Azərbaycan dilinin leksik tərkibi. 

Azərbaycan mənşəli sözlər və alınma sözlər 

 (3), s. 304-317 

12.  29.04.2021 Azərbaycan ədəbi dilinin semantik sistemi. Söz, onun mənası ( 1 ), s.216-229 

01.05.2021 Onomalogiya. Onomastik leksikanın təsnifi. ( 3 ), s.321-349 

13.  06.05.2021 Sinonim, omonim və antonimlər ( 1 ), s.356-380 

08.05.2021 Frazeologiya.Azərbaycan dilində frazeoloji vahidlərin tipləri ( 5 ), s.11, 15, 20 

14.  13.05.2021 Əməli yazı: Etibarnamə. Akt  

15.05.2021 Derivatologiya. Sözyaratma anlayışı.  ( 1 ), s.426-434  

15.  20.05.2021 Leksikoqrafiya. Lüğətlərin tipləri.  ( 1 ), s.387-423 

22.05.2021 Tapşırıqlar üzərində iş.  
16.  27.05.2021 

29.05.2021 

Keçilənlərin təkrarı  

  Final imtahanı  
 


