
Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

 
Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

1. Abdullayev Ə., Seyidov Y., Həsənov A. Müasir Azərbaycan dili. IV hissə. Sintaksis. Bakı: 
Şərq - Qərb, 2007 
2. Abdullayeva G.A. Müasir Azərbaycan dili. II hissə (Morfologiya, sintaksis) Bakı: Elm və 
təhsil, 2013 
3. Əhmədova A. Azərbaycan dilindən praktikum.  Dərs vəsaiti. Bakı: Elm və təhsil, 2019 
4. Xəlilov B.  Müasir Azərbaycan dili (Sintaksis). Bakı: Adiloğlu, 2017.  
5. Kazımov Q. Müasir Azərbaycan dili (Sintaksis). Bakı: Təhsil, 2007. 
6. Kazımov Q.Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlənin inkişaf tarixi. Bakı: Nurlan, 
2010. 

Kursun vebsaytı khazar.org 
Kursun təsviri Kursda müasir Azərbaycan dilinin  sintaksisi, söz birləşmələri və onların növləri haqqında 

məlumat verilir, cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növlərindən, cümlə üzvlərindən, 
həmcins üzvlər və əlavələrdən bəhs olunur, qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı 
olmayan sözlər, sadə cümlənin şəxsə görə növləri, mürəkkəb cümlə və növləri, vasitəsiz və 
vasitəli nitq şərh olunur. 

Kursun məqsədləri  Kursun tədrisində əsas məqsəd Azərbaycan dilinin sintaktik quruluşu haqqında tələbələrə 
elmi-nəzəri bilik vermək, tələbələrin lüğət ehtiyаtını zənginləşdirməк və onlarda bu dilə 
mаrаq hissi оyаtmаqdır. 

Tədrisin (öyrənmənin) 
nəticələri 

Tələbələr müasir Azərbaycan ədəbi dilinin sintaksisini mükəmməl mənimsəyəcək, cümlənin 
məqsəd və intonasiyaya görə növlərini, cümlə üzvlərini müəyyənləşdirəcək, həmcins 
üzvlərin, əlavələrin, sadə cümlənin şəxsə görə növlərinin, mürəkkəb cümlənin növlərinin, 
vasitəsiz və vasitəli nitqin özünəməxsus xüsusiyyətlərini elmi şəkildə öyrənəcək, düzgün 
sintaktik analizlər aparacaq, yazılı nitq bacarıqlarını təkmilləşdirəcək və yazı prosesində 
durğu işarələrindən yerli-yerində istifadə etməyi də bacaracaqlar. 

 
 
Tədris metodları 

Mühazirə  + 
Qrup müzakirəsi + 
Praktiki tapşırıqlar + 
Praktiki məsələnin 
təhlili 

 

Digər  
 
 
Qiymətləndirmə 

Komponentləri  Faiz (%) 
Aralıq imtahanı  30 
Praktiki işlər 
(Yoxlama yazı/İmla) 

 10 

Fəallıq  5 

Davamiyyət  5 
 Tapşırıq və testlər 

(Sınaq imtahanı /Quiz) 
 10 

Prezentasiya/Qrup 
müzakirə 

  - 

Final imtahanı  40 
Digər  - 
Yekun  100 

Qaydalar (Tədris siyasəti 
və davranış, 
qiymətləndirmə 
meyarları) 

Praktiki işlər 
(Yoxlama yazı / İmla) 
Semestrin sonunda yazdırılacaq. 
Fəallıq 
Fəallıq balı tələbənin dərslərdə şifahi və yazılı şəkildə iştirakına görə verilir. Fəallığa görə bal 
final imtahanından əvvəl yazılacaq. 

 
 
 
 
 

 
Ümumi məlumat 

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı AZLL101 Müasir Azərbaycan dili -4 
( Sintaksis) 3 kredit, 6 AKTS 

Departament Dillər və Ədəbiyyatlar  
Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavriat   
Tədris semestri 2021/2022-ci tədris ilinin yaz semestri 
Fənni tədris edən müəllim(lər) Elza İsmayılova 
E-mail: e-mail: elzaxanim@yahoo.com 
Telefon: Tel.: 050 460 34 71 / 012 371 79 69 
Mühazirə otağı/Cədvəl ....... qrupu - II, IV günlər saat 11:50 - 13:20 
Məsləhət saatları Tələbələrlə razılaşdırılan vaxtlarda 

Prerekvizitlər Yoxdur 
Tədris dili Azərbaycan dili 



Davamiyyət 
Tələbə dərsdə 25% iştirak etməzsə, imtahana buraxılmayacaq. 
Tapşırıq və testlər (Sınaq imtahanı / Quiz) 
Sınaq imtahanı  tapşırıqlar şəklində olacaq və final imtahanından əvvəl keçiriləcək. 
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 imtahanlarında suallar tapşırıqlar şəklində olacaqdır. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix(plan 
laşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik / Tapşırıqlar 

1.   
 2022 

Sintaksis haqqında ümumi məlumat. Sintaktik 
əlaqələr, növləri: tabesizlik və tabelilik əlaqələri 
Sözlər arasında tabelilik əlaqəsinin ifadə 
formaları: uzlaşma, idarə, yanaşma. Yanaşma 
əlaqəsi. Tam və natamam yanaşma 

Q. Kazımov. 
MüasirAzərbaycan  dili (bundan sonra – 
QK), s. 3-15 
B.Xəlilov. Müasir Azərbaycan dili 
(bundan sonra – BX), s. 3-15 
Çalışmalar üzərində iş 

2022 

2.   
 

2022 

Uzlaşma əlaqəsi və onun xüsusiyyətləri. 
Uzlaşmanın növləri: şəxsə görə uzlaşma; 
kəmiyyətə görə uzlaşma 
İdarə əlaqəsi. 

QK, s. 17-34 
BX, s. 16-25 
Çalışmalar üzərində iş 

2022 

3.   
2022 

Azərbaycan dilində  söz birləşmələri. Söz 
birləşmələrinin növləri. Sərbəst birləşmələrin 
növləri: ismi  birləşmələr, 
feili  birləşmələr, zərf   birləşmələri  

QK, s. 35-73 
BX, s. 26-63 
Çalışmalar üzərində iş 2022 

4.   
2022 

Müasir Azərbaycan dilində cümlə. Cümlənin 
məqsəd və intonasiyaya görə növləri 
Cümlə üzvləri. Cümlənin baş üzvlərİ. Mübtəda, 
ifadə vasitələri. Xəbər, ifadə vasitələri 

QK, s.77-98; 98-114 
BX, s. 64-118 
Çalışmalar üzərində iş 
Bədii ədəbiyyatdan nümunələr 

2022 

5.   
2022 

Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri: Tamamlıq, 
ifadə vasitələri. 
Təyin. Təyinin ifadə vasitələri. 

QK, s. 115-134;  BX, s. 119-140 
Çalışmalar üzərində iş. Bədii 
ədəbiyyatdan nümunələr 2022 

6.  2022 Zərflik. Zərfliyin məna növləri 
Əlavələr. Xüsusiləşmələr  
Novruz bayramı 

QK, s. 134-152; 155-169 
BX, s. 141-160; 161-183; 372-381 
Çalışmalar üzərində iş 

2022 

7.  2022 Cümlədə sözlərin sırası 
Cüttərkibli cümlələr. Müxtəsər və geniş 
cümlələr 

QK, s. 170-173; 174-193; 194-210 
BX, s. 184-200;  201-222 
 

2022 

8.   
2022 

Təktərkibli cümlələr. Bütöv və yarımçıq 
cümlələr. Üzvlənməyən cümlələr. Söz-cümlələr.  
Aralıq imtahanı 

Çalışmalar üzərində iş 
Bədii ədəbiyyatdan nümunələr 

2022 
9.   

2022 
Sadə cümləmi  genişləndirən vasitələr. Həmcins 
üzvlü cümlələr 
Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı 
olmayan sözlər və birləşmələr. Xitab. Ara 
sözlər. Əlavə cümlələr 

QK, s. 210-261 
BX, 228-238 
Çalışmalar üzərində iş 
Bədii ədəbiyyatdan nümunələr 

2022 

10.   
2022 

Mürəkkəb cümlə. Tabesiz mürəkkəb cümlələr. 
Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri   
arasında məna əlaqələri 

QK, s. 278-298 
BX, s. 241-268 
Çalışmalar üzərində iş 2022 

11.  2022 Tabeli mürəkkəb cümlələr.  Tabeli mürəkkəb 
cümlənin növləri. Mübtəda budaq cümləsi və 
tipləri. Xəbər budaq cümləsi, tipləri 

QK, s. 323-339; BX, s. 269-292 
Çalışmalar üzərində iş 2022 

12.  2022 Tamamlıq budaq cümləsi, tipləri 
Təyin budaq cümləsi, tipləri 
 

QK, s. 340-353; BX, s.293-307 
Çalışmalar üzərində iş.  
Bədii ədəbiyyatdan nümunələr 

2022 

 
 13. 

 
2022 

Sınaq imtahanı / Quiz 
Zərflik budaq  cümlələri: tərzi-hərəkət,  zaman, 
yer, kəmiyyət, səbəb və məqsəd  budaq  
cümlələri 

QK, s. 354-382 
BX, s. 308-335 
Çalışmalar üzərində iş 2022 

 
 
 14. 

 
2022 

Şərt və qarşılaşdırma budaq cümlələri 
Qarışıqtipli mürəkkəb cümlələr 
Yoxlama yazı (İmla) 

QK, s. 383-397 
BX, 336-362 
Çalışmalar üzərində iş 2022 

   Özgə nitqi və onun verilməsi üsulları: vasitəli və QK, s. 466-478; BX, s. 391-397 



15. 2022 vasitəsiz nitq. Durğu işarələri  Çalışmalar üzərində iş 
Bədii ədəbiyyatdan nümunələr  

  Final imtahanı  
 


