
Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

 
 
 
 
 
 
Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

Əsas dərsliklər 
1. Afad Qurbanov. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I cild (2 cilddə). Bakı-2019 
2. Buludxan Xəlilov. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, 2013 
3. Buludxan Xəlilov. Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Bakı-2008 
4. Buludxan Xəlilov. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası. I hissə. Bakı-2000 
5. Buludxan Xəlilov. Müasir Azərbaycan dili (Sintaksis), Bakı, 2017 
6. Qəzənfər Kazımov. Azərbaycan dilinin sintaksisi, Bakı, 2000 
7. Müasir Azərbaycan dili. I hissə. III nəşr. Şərq-Qərb – Bakı – 2007  
8. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. 110563 söz, VI nəşr. “Şərq-Qərb”, Bakı-2013 
9. Məmmədxan Sultanov. Əməli yazı nümunələri. Bakı – 2012 
 

Əlavə ədəbiyyat 
10. Müasir Azərbaycan dili. II hissə. III nəşr. Şərq-Qərb-Bakı-2007 
11. Müasir Azərbaycan dili, III hissə, Bakı, 2007 

Kursun vebsaytı  
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. Həmçinin də 
semester boyu Azərbaycan dilinin türk dilləri ailəsindəki yeri, Azərbaycan dilinin üslubları 
haqqında məlumat verilərək bu üslubların inkişaf tarixi, Azərbaycan dilində sintaktik əlaqələr, 
cümlənin təhlil qaydaları, şəxsli və şəxssiz cümlələr, sadə və mürəkkəb cümlənin əsas 
xüsusiyyətləri haqqında elmi məlumat veriləcək və bu məsələlərlə bağlı tapşırıq və praktik işlər 
yerinə yetiriləcəkdir.  

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 keçirmək, həmçinin də 
Azərbaycan dilinin morfoloji və sintaktik quruluşu haqqında bilikləri daha da təkmilləşdirməkdir.    

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

             Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 
1.Azərbaycan dilinin fonetik, leksik, morfoloji və sintaktik quruluşunun əsas xüsusiyyətlərini 
öyrənəcəklər. 
2.Azərbaycan dilinin  orfoepik və orfoqrafik  normalarını öyrənəcəklər. 
3. Azərbaycan dilində durğu işarələrinin yerli-yerində yazılmasını  öyrənəcəklər. 
4.  Azərbaycan dilində qrammatik kateqoriyaların əsas xüsusiyyətlərini öyrənəcəklər. 
5. Azərbaycan dilində üslubların inkişaf tarixini daha dərindən mənimsəyəcəklər. 

 
 
Tədris metodları 

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

 
 
Qiymətləndirmə 

Komponentləri  Faiz (%) 
Aralıq imtahanı  30 
Dərsə hazırlıq dərəcəsi  10 
Tapşırıq və praktik 
yaradıcılıq 

 20 

Final imtahanı  40 
Yekun  100 

 
 
 
 
 

 
Ümumi məlumat 

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı AZLL101 Azərbaycan dili, 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) Doc. Dr. Sevinc Ağayeva 
E-mail: Sevinj.Aghayeva@khazar.org  
Telefon: 506552580  
Mühazirə otağı/Cədvəl  
Məsləhət saatları Çərşənbə axşamı 15:00 

Prerekvizitlər Yoxdur 
Tədris dili Azərbaycan dili 

mailto:Sevinj.Aghayeva@khazar.org


 
Qaydalar (Tədris 

 
siyasəti və davranış, 

 
 

qiymətləndirmə  
 

meyarları) 

Dərsə hazırlıq dərəcəsi: Bu meyara aid olan bal semestr boyunca izlənilərək final imtahanından 
əvvəl yazılacaqdır. Ayrılacaq  10 bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, sorğu zamanı daha cəld 
cavab verməsinə, natiqlik sənəti, yadda saxlama və yada salma kimi vərdişlərə malik olmasına 
görə veriləcək. 
Aralıq imtahanı - Tədrisin 8-ci həftəsində “Aralıq imtahanı” keçiriləcək. 
Dərsə hazırlıq dərəcəsi - Final imtahanından əvvəl, tədrisin son həftəsində bal yazılacaq. 
Tapşırıq və praktik yaradıcılıq: Veriləcək 20 bal tələbənin mövzunu izah etmə, müqayisə etmə, 
əlaqələndirmə, təhlil etmə və dəyərləndirmə səviyyəsinə görə veriləcək və final imtahanından 
əvvəl bal yazılacaq.  
Tapşırıq və praktik yaradıcılıq - 10 bal aralıq imtahanına qədər, qalan 10 bal isə tədrisin son 
həftəsində, final imtahanından əvvəl yazılacaq. 
Final imtahanı - 2022-ci ilin iyun ayında “Final imtahanı” 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 imtahanlarının hər ikisində suallar universitet rəhbərliyinin imtahanların 

keçirilməsi qaydası ilə bağlı verdiyi qərara və əmrə əsasən hazırlanacaqdır.  
Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix(planl
aşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1.   Dil haqqında ümumi məlumat.   

 Fonetika haqqında ümumi məlumat. Saitlər və samitlər 
sistemi. Fonetik hadisə və qanunlar. Ahəng qanunu 

Mövzu ilə bağlı məlumat vermək. 
Verilmiş mətndə fonetik hadisələri 
qeyd etmək 

2.   Əməli yazı: Rəy Sadə məzmunlu nümunə tərtib etmək 

 Müasir Azərbaycan dilində heca, vurğu və yazı məsələləri  Mövzuya aid məlumatlar toplamaq 
(nümunələr əsasında) 

3.   Orfoqrafiya. Azərbaycan orfoqrafiyasının prinsipləri.Yeni 
orfoqrafiya qaydaları. Mürəkkəb sözlərin və mürəkkəb 
adların düzgün yazılışı qaydaları 

Prinsipləri nümunələrdən istifadə 
etməklə öyrənmək 

 Orfoqrafik prinsipə görə alınma sözlərin və şəkilçilərin 
dildəki mövqeyi və yazılışı qaydaları 

Alınma şəkilçilərin sözlərə birləşməsi 
qaydasına əsasən cümlələr qurmaq.  

4.   Köməkçi sözlərin yazılışı qaydaları. Böyük hərflə yazılan 
sözlər, ixtisar və qısaltmaların yazıda vəziyyəti   

Mövzunu öyrənmək (nümunələrlə) 

 Əməli yazı: Ərizə Məzmun seçməklə nümunə tərtib 
etmək 

5.   Sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsinin əsas prinsipləri. Məzmun və formanı saxlamaqla 
nümunələr tərtib etmək 

 Müasir Azərbaycan dilinin orfoepiyası. Orfoepiyanın əsas 
prinsipləri. 

Yeni qaydalara uyğun olaraq kiçik 
həcmdə mətn tərtib etmək 

6.   Orfoepiya və orfoqrafiya arasında yaxın və fərqli cəhətlər. 
Lüğəvi, qrafik və qrammatik şəraitdə tələffüz.  

Mövzunu öyrənmək 

 Ədəbi tələffüzün pozulma mənbələri və onların aradan 
qaldırılması yolları 

Verilmiş mətndə qaydaya uyğun 
düzəlişlər etmək 

7.   Əməli yazı: Hesabat İşin yekunu məzmununda nümunə 
hazırlamaq 

 Leksikologiya haqqında ümumi məlumat. Sözlərin məna 
qrupları. Sinonim, antonim, omonim. Mənşə cəhətdən müasir 
Azərbaycan dilinin leksik tərkibi.  

Mövzunu öyrənmək. Alınma sözlər 
seçib yazmaq, həmin sözlərin həm 
mənbə dildə, həm də dilimizdəki 
vəziyyətini qeyd etmək 

8.   Aralıq imtahanı  

 Onomastik leksikanın təsnifi. Frazeoloji vahidlərin tipləri. “İdiomatik ifadə” və “idiomatik  
ibarə” anlayışları ilə bağlı materiallar 
toplamaq  

9.   Əməli yazı: İzahat Nümunə tərtib etmək 

 Sözün təhlil növləri. Söz yaradıcılığının əsas tipləri. 
Azərbaycan dilinin üslubları və onların əsas xüsusiyyətləri. 

Verilmiş sözləri fonetik və leksik 
təhlil etməkHər bir üsluba aid 
nümunələr yazmaq 

10.   Tapşırıqlar üzərində iş Keçilənləri təkrarlamaq 

 Morfologiya haqqında ümumi məlumat. Kök və şəkilçi. Nitq 
hissələri və onların dəyişməsi. 

15 sözü  kök və şəkilçilərinə ayırıb 
yazmaq 

11.   Əməli yazı: Protokol Sadə məzmunlu yazı nümunəsi tərtib 
etmək 

 Sintaksis haqqında ümumi məlumat. Azərbaycan dilində söz 
birləşmələri və onların əsas xüsusiyyətləri. Sintaktik əlaqələr 

Mövzunu öyrənmək və mövzuya aid 
suallar hazırlamaq 



və onların yeri.  
12.   Cümlə və onun növləri. Cümlə üzvləri və onlar arasında 

əlaqələr. Baş üzvlərin şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşması 
Mövzunu öyrənmək 
Nümunələr tərtib etmək 

 Azərbaycan dilində leksik və qrammatik norma. Yazılı və 
şifahi nitqdə onların formalaşması. 

Mövzuya əsasən cümlələr tərtib 
etmək 

13.   Əməli yazı: Xasiyyətnamə.  Nümunə tərtib etmək 

 Mürəkkəb cümlə haqqında ümumi məlumat. Mürəkkəb 
cümlənin tərkib hissələrini əlaqələndirən vasitələr. Cümlə 
üzvlərinin sırası. 

Mürəkkəb cümlələrdən istifadə 
etməklə kiçik mətn tərtib etmək 

14.   Mətn anlayışı və nitq məsələsi. Vasitəli və vasitəsiz nitqin 
dildəki vəziyyəti 

Mövzuya aid materiallar 
toplamaq 

 Durğu işarələri və onların işlənmə xüsusiyyətləri. İmlada 
durğu işarələrinin yeri məsələsi 

İmla mətnində durğu işarələrini 
yerinə qoymaq 

15.   Əməli yazı: Tərcümeyi-hal Nümunə tərtib etmək 
 Ümumiləşdirici təkrar.   

  Final imtahanı  

   
 


