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Seçmə 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

1. M. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 2008 

2. E. Əzizov. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası. Bakı,1999 

3. İ. Qurbanova. Azərbaycan dili dialekt və şivə leksikasının etnolinqvistik təhlili. 

Bakı, 2014 

 

Əlavə ədəbiyyat: 

1. A. Hüseynov. Azərbaycan dialektologiyası, Bakı,1979 

2. N.Qaziyeva. Azərbaycan ədəbi dil normalarının formalaşmasında dialektlərin 

rolu. Bakı, 2003 

3. İ. Bayramov. Qərbi Azərbaycan şivələrinin leksikası.Bakı,2011 

4. Sonel Bosnali. Iran Azerbaycan Turkcesi  

Kursun vebsaytı  

Kursun təsviri Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin fonetik, leksik, qrammatik xüsusiyyətləri 

araşdırılacaq, ədəbi dilinin inkişafında dialektlərin rolu öyrəniləcək, etnolinqvistik 

təhlillər aparılacaq. 

Kursun məqsədləri  Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakültəsinin tələbələrini tarixin güzgüsü olan dialekt 

leksikasıyla tanış etmək, Azərbaycan dilinin formalaşmasında fundamental rol 

oynamış dialektləri öyrətmək. Azərbaycan dialektlərinin düzgün təsnifatı ilə bağlı 
təsəvvür yaratmaq. Dialekt qrupuna xas olan fonetik və qrammatik özəllikləri 

mənimsətmək. 

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

1. Azərbaycan dilinin dialektlərinin fonetik xüsusiyyətlərini fərqləndirmək 

bacarığı formalaşacaq . 
2. Dialekt leksikasının qrammatik özəllikləri praktik şəkildə fərqləndiriləcəq.  

3. Tələbələr dialektoloji leksik materialla işləmək vərdişlərini qazanacaq. 

4.  Tələbələr ana dilində normalarının sabitləşməsində və neologizmlərin 

yaranmasında dialekt leksikasının yerli-yerində istifadə etmək 

prespektivlərini öyrənəcək. 

5. Müqayisəli - tarixi metoddan praktik şəkildə istifadə edilərək etnolinqvistik 

tədqiqatlar aparılacaq. 

 

Tədris metodları Mühazirə  + 

Qrup müzakirəsi + 

Praktiki tapşırıqlar + 

Praktiki məsələnin 

təhlili 

- 

Digər - 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı               30 

Kurs işi (Layihə)                - 

Fəallıq                 5 

Sərbəst iş               10 
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Təqdimat                10 

Davamiyyət                 5 

Final  imtahanı               40 

Yekun              100 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 
Fəallıq - Dərs prosesində auditoriyaya ünvanlanmış sualların cavablandırılmasında və 

müzakirələrdə aktiv iştirak etmək, müəllimin buraxdığı səhvləri sezərək mühazirəyə 

müdaxilə etmək, təqdimat və ya sərbəst iş təqdim edən tələbə yoldaşının təqdimatına 
münasibət bildirmək və suallar ünvanlamaq əsas qiymətləndirmə meyarı sayılır. 
Sərbəst iş - Dialektoloji mətnin təhlilini aparmaq, nəzəri biliklərdən çox, təcrübi biliklərə 

diqqət yetirmək, əlavə ədəbiyyatdan istifadə edərək tədqiqat yönümlü təhlillər aparmaq 

əsas meyar sayılır. 
Təqdimat - Hər üzürsüz 2 qaibə görə 1 bal çıxılacaq. Dərsdə fəallıq göstərməyənlərə, kurs 

işlərini təhvil verməyənlərə, diskusiyalarda iştirak etməyənlərə  aktivlik  balı 
verilməyəcək. 

Dərs prosesində auditoriyaya ünvanlanmış sualların cavablandırılmasında və 

müzakirələrdə aktiv iştirak etmək, müəllimin buraxdığı səhvləri sezərək mühazirəyə 

müdaxilə etmək, təqdimat və ya sərbəst iş təqdim edən tələbə yoldaşının təqdimatına 
münasibət bildirmək və suallar ünvanlamaq əsas qiymətləndirmə meyarı sayılır. 
Davamiyyət - Dərsdə iştiraka görə verilir. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix 

(planlaşdırılmış) 
Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1.   Azərbaycanda dialektoloji araşdırmaların tarixi.  
 

 

 

Azərbaycan dili dialektlərinin  türk dilləri ailəsində 

yeri.  

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları. s.16-19 

İ. Qurbanova. Azərbaycan 

dili dialekt və şivə 

leksikasının etnolinqvistik 
təhlili. s.11-18; 18-56 

 

 

2.   

 

 

Azərbaycan dili dialektlərinin  təsnifi məsələləri. 

Dialekt, ləhcə, şivə terminləri 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan ədəbi dil normalarının formalaşmasında 
dialektlərin rolu 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları. s.19-24 

E. Əzizov. Azərbaycan 

dilinin tarixi 

dialektologiyası.s.278-320 

 İ. Qurbanova. Azərbaycan 

dili dialekt və şivə 

leksikasının etnolinqvistik 
təhlili. s.56-63 

N.Qazıyeva. Azərbaycan 

ədəbi dil normalarının 
formalaşmasında 
dialektlərin rolu 

3.   

 

 

Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin fonetik 

xüsusiyyətləri. Uzun  saitlər. Diftonqlar.  

 

 

 

 

Dialektlərdə baş verən sait əvəzlənmələrinin 

etnolinqvistik mahiyyəti 

 

 

 
M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları. s.24-37; 43-48 

E. Əzizov. Azərbaycan 

dilinin tarixi 

dialektologiyası.s.136-168 

 

 
İ. Qurbanova. Azərbaycan 

dili dialekt və şivə 

leksikasının etnolinqvistik 
təhlili. s.87-96;  



 

 

4.   Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin fonetik 

hadisələr. Səs artımı. Səs düşümü. 
 

 

Türk dillərində anlaut məsələləri 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları. s.64-70 

 

E. Əzizov. Azərbaycan 

dilinin tarixi 

dialektologiyası. s.114-120 

 

İ. Qurbanova. Azərbaycan 

dili dialekt və şivə 

leksikasının etnolinqvistik 
təhlili. s.63-87 

 

5.   

 

 

Türkologiyada  səs əvəzlənmələri məsələsinə baxış  
 

 

 

 

 

 

 

 

Türk dillərində ahəng qanunu  və vurğu problemi. 
Damaq və dodaq ahəngi. 

 

 

E. Əzizov. Azərbaycan 

dilinin tarixi 

dialektologiyası.s.81-114 

 

İ. Qurbanova. Azər. d. 

dialekt və şivə leksikasının 
etnolinqvistik təhlili.s.96-

118 

 

İ. Qurbanova. Azərbaycan 

dili dialekt və şivə 

leksikasının etnolinqvistik 
təhlili.s.63-87  

6.   

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan dialektlərində ahəng qanunu sabitliyi. 

Dialektlərdə fonetik norma və uzus. 

 

Söz köklərində samitlərin qoşalaşması 
 

 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları. s.55-64;119-123 

 

 

 

 

7.    

Bayram 

 

 

Bayram 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları. s.117-119 

E. Əzizov. Azərbaycan 

dilinin tarixi 

dialektologiyası.81-114 

 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları.s. 108-119 

8.   Aralıq imtahanı 
 

 

 

 

Assimlyasiya və dissimlyasiya 

 

 

 

 

 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları.s. 71-75;   

E. Əzizov. Azərbaycan 

dilinin tarixi 

dialektologiyası.s.80-81 

 

 

İ.Qurbanova. Azərbaycan 

dili dialekt və şivə 

leksikasının etnolinqvistik 



 təhlili. s.63-87 

 

    

9.   Qədim türk dilinin izləri Azərbaycan dialektlərində 

morfemlərdə  

 

 

 

Söz qrupları. İsim Sifət, əvəzlik 

 

 

 

E. Əzizov. Azərbaycan 

dilinin tarixi 

dialektologiyası.s.168-169; 

s.169-183 

 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları.s. 123-130; 130-

169   

 

10.    

Müstəqil iş 

Azərbaycan dialektlərində və türk dillərində feil  

 

 

 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları.s.162-188 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları.s. 189-200 E.  

 

11.   

 

 

     

Feilin zamanları və şəkilləri 

 

 

 

 

 

 
Feili bağlamalar. Müstəqil iş 

 

 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları.s.200-245 

 
M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları.s.245-274 

 

E. Əzizov. Azərbaycan 

dilinin tarixi 

dialektologiyası.s.190-221 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları.s.271-277 

12.   

 

  

Zərfin mənaca növləri 

 

 

Türk dillərində qrammatik quruluş məsələləri 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları.s.277-288  

 

İ.Qurbanova. Azərbaycan 

dili dialekt və şivə 

leksikasının etnolinqvistik 
təhlili. 

 

13.   

 

 

Dialektlərdə sintaksis məsələləri 

 

 

 

Substrat və adstrat məsələləri. 

 
M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları.s.288-299 

 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları.s.299-316 

 

14.   Dialekt və şivələrimizin lüğət tərkibində qədim türk 

sözləri 

 

 

 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları.s.318-342  

İ.Qurbanova. Azərbaycan 

dili dialekt və şivə 



 

 

 

 

 

 

 

Qohumluq terminlərinin, zaman anlayışlarının və 

sənət -peşə leksikasının etnolinqvistik təhlili. 

Müstəqil iş 

leksikasının etnolinqvistik 
təhlili. s.118-123 

 

E. Əzizov. Azərbaycan 

dilinin tarixi 

dialektologiyası.s.228-278 

 

İ.Qurbanova. Azərbaycan 

dili dialekt və şivə 

leksikasının etnolinqvistik 
təhlili.123-170 

15.    

Dialekt və şivələrimizin lüğət tərkibində alınma 
sözlər 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialekt leksikasında statistik göstəricilər və dialekt 

xıtirələrinin hazırlanması 

 

16.   Təkrar 

 

 

 

 

Bayram 

 

M. Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının 
əsasları.s.342-348  

 

E. Əzizov. Azərbaycan 

dilinin tarixi 

dialektologiyası.s.228-278 

 

 

İ.Qurbanova. Azərbaycan 

dili dialekt və şivə 

leksikasının etnolinqvistik 

təhlili. s.202-225 

 

 

  Final imtahan  

 

 


