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Azərbaycan dili 

Proqram 

Giriş 

 

Müasir Azərbaycan dili Azərbaycan xalqının milli ruhunun ifadə vasitəsi 

kimi. Bu dilin türk dilləri ailəsində yeri, onun tarixi inkişaf nəticəsində 

özünəməxsus keyfiyyətlər qazanaraq müstəqil dil kimi formalaşması və inkişafı. 

Ümumxalq danışıq dili və ədəbi dil. Ədəbi dilin ümumxalq dili-zəminində 

formalaşması.Əədəbi dilin milli dil əsasında yaranması. 

Ədəbi dil anlayışı. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin təzahür formaları: yazılı 

və şifahi ədəbi dil. Ədəbi dilin hər iki formasının xarakterik cəhətləri. 

"Müasir Azərbaycan dili" fənni. Bu fənnin mövzusu, məqsədi, vəzifələri. 

"Müasir Azərbaycan dili" fənninin şöbələri: "Fonetika", "Orfoqrafiya", 

"Orfoepiya", "Leksikologiya", "Leksikoqrafiya" "Semasiologiya", "Frazeologiya", 

"Qrafika", "Söz yaradıcılığı", "Morfologiya","Fonomorfologiya", "Sintaksis". 

Müasir Azərbaycan dili fənninin başqa elmlər içərisində yeri. 

"Müasir Azərbaycan dili" fənninin strukturu, tərkib hissələri arasında 

qarşılıqlı əlaqə. 

 

Azərbaycan dilinin fonetikası 

Fonetika dilçilik elminin şöbələrindən biri kimi. Fonetikanın mövzusu və 

tədqiqat obyekti. Ümumi və xüsusi fonetika anlayışı. Azərbaycan dilinin 

fonetikası. Fonetikanın növləri (tarixi fonetika, eksperimental fonetika, müqayisəli 

fonetika, təsviri fonetika) və tədqiqat metodları (təcrübi-eksperimental, fərdi-

müşahidə).  

Azərbaycan dilinin fonetik quruluşu tarixi inkişafın məhsulu kimi. 

Azərbaycan dili fonetik quruluşunun əsas xüsusiyyətləri. 
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Səsin ictimai mahiyyəti. Danışıq səslərinin akustik və fizioloji xüsusiyyətləri. 

Nitq aparatı. Danışıq üzvləri (aşağı, orta, yuxarı üzvlər) və danışıq səslərinin 

yaranmasında onların rolu.  

Danışıq səsi və fonem. Fonemin əsas əlamətləri. Azərbaycan dilində fonemi 

müəyyənləşdirmək üsulları. Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi. 

Danışıq səslərinin təsnifi meyarları. Azərbaycan dilində danışıq səslərinin 

təsnifi: sait və samit səslər. 

Azərbaycan dilinin saitlər sistemi. Azərbaycan dili saitlərinin təsnifi 

prinsipləri (dilin üfüqi vəziyyətinə görə, dilin şaquli vəziyyətinə görə, dodaqların 

vəziyyətinə görə, məxrəc sabitliyinə görə, kəmiyyətə görə, gərginliyə görə). 

Azərbaycan dili saitlərinin əsas xüsusiyyətləri. 

Azərbaycan ədəbi dilinin samitlər sistemi. Azərbaycan dili samitlərinin 

təsnifi prinsipləri (əmələgəlmə yerinə görə, əmələgəlmə üsuluna görə, səs tellərinin 

vəziyyətinə görə, yumşaq damağın vəziyyətinə görə). Azərbaycan dili samitlərinin 

əsas xüsusiyyətləri. 

Azərbaycan dilində fonetik hadisə və qanunlar. 

Uyuşma (assimilyasiya) hadisəsi. Azərbaycan ədəbi dilində uyuşmanın 

təzahür formaları. 

Səsdüşümü (eliziya) və səsartımı (proteza) hadisələri, onların yazıda 

qanuniləşdiyi və qanuniləşmədiyi hallar. 

Səslərin yerdəyişməsi (metateza) və səsfərqləşməsi (dissimilyasiya) 

hadisələri barədə məlumat. 

Ahəng qanunu. Azərbaycan dilində ahəng qanununun təzahür formaları: 

saitlərin ahəngi (əmələgəlmə yerinə və dodaqların vəziyyətinə görə); saitlərlə 

samitlərin ahəngi; samitlərlə samitlərin ahəngi; samitlərlə samitlərin ahəngi.  

Heca. Azərbaycan dilində heca (saf və qovuşuq hecalar) və onun növbri. Heca 

tipləri. Azərbaycan dilində ən çox işlənən heca tipləri. Heca tərkibindəki səsin (sait 

və ya samitin) keyfiyyətinə görə hecalar. Azərbaycan dilinin hecalanma meyarı. 
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Vurğu. Azərbaycan dilində vurğunun xüsusiyyətləri. Vurğunun növləri: heca 

vurğusu, məntiqi vurğu, həyəcanlı vurğu. Azərbaycan dilində bəzi şəkilçilərin 

vurğu qəbul etmədiyi hallar. 

 

Azərbaycan dilinin qrafikası 

Yazı və onun ictimai mahiyyəti. Yazının mənşəyi və inkişaf tarixi. Yazının 

tipləri (piktoqrafik, ideoqrafık, silloqrafık, fonoqrafik) haqqında məlumat. 

Azərbaycan yazısı. 

Əlifba. Azərbaycan əlifbasının tarixən keçdiyi mərhələlər: ərəb əlifbasından 

istifadə; latın qrafikalı əlifbadan istifadə; rus əlifbası əsasında tərtib olunmuş 

əlifbadan istifadə. Latın qrafikası əsasında tərtib olunmuş müasir Azərbaycan 

əlifbası və onun xüsusiyyətləri. 

Qrafika anlayışı. Müasir Azərbaycan dilinin qrafik sistemi. Azərbaycan dili 

qrafikasının xüsusiyyətləri. Əlifba və qrafika. 

 

Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası 

Orfoqrafiya haqqında məlumat. Orfoqrafiyaya verilən tələblər. Azərbaycan 

dili orfoqrafiyasının əsas prinsipləri: fonetik prinsip; morfoloji prinsip; tarixi-

ənənəvi prinsip. Azərbaycan orfoqrafiyasının tarixinə dair məlumat. 

Müasir Azərbaycan dili orfoqrafiyasının xüsusiyyətləri. Bəzi işarələrin (nöqtə, 

defis) orfoqrafik mahiyyəti haqqında məlumat. Böyük və kiçik hərflərin orfoqrafik 

mahiyyəti. 

Müasir Azərbaycan dilinin mühüm orfoqrafik qaydaları: səslərin hərflərlə 

ifadəsi ilə əlaqədar qaydalar; sözlərin bitişik, yarımbitişik və ayrı yazılması ilə 

əlaqədar qaydalar; yazıda böyük hərflərin işlədilməsi ilə əlaqədar qaydalar; 

sözlərin sətirdən sətrə keçirilməsi ilə əlaqədar qaydalar; mürəkkəb ixtisar və 

qısaltmaların yazılış qaydaları. 
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Azərbaycan dilinin orfoepiyası 

Orfoepiya haqqında məlumat. Tələffüz və orfoepiya. Tələffüz üsulları. 

Ədəbi tələffüzün mənbələri haqqında. Tələffüz şəraiti. 

Azərbaycan dili orfoepiyasının prinsipləri (tələffüzdə asanlıq, zəriflik, 

orfoqrafik qaydalara maksimum yaxınlıq və s.) Ədəbi tələffüzün formalaşmasında 

orfoepiyanın yeri. 

Azərbaycan dili orfoepiyasının başlıca qaydaları. a) sabitlərin tələffüzü ilə 

əlaqədar qaydalar; b) samitlərin tələffüzü ilə əlaqədar qaydalar; c) bəzi qrammatik 

formaların tələffüzü ilə əlaqədar qaydalar; mürəkkəb ixtisar və qısaltmaların 

tələffüzü. 

Orfoepik tələffüzün məqam və şəraiti haqqında: lüğəvi, qrafik və qrammatik 

şərait. Ədəbi tələffüzün pozulma səbəbləri. 

Orfoqrafiya və orfoepiyanın əlaqəsi. 

 

Leksikologiya 

Leksikologiya, onun məqsəd və vəzifələri. Leksikologiyanın növləri, tərkib 

hissələri. Söz leksikanın əsas vahidi kini. 

Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi-leksikası. Müasir Azərbaycan dilinin 

leksikası tarixi inkişafın məhsulu kimi. 

Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin mənşə etibarilə lüğət tərkibi. Lüğət 

tərkibinin türk mənşəli və başqa dillərə məxsus sözlərdən ibarət olması. 

Türk dilləri ilə ortaq olan sözlər. Azərbaycan dilinə məxsus sözlərin 

xüsusiyyətləri. 

Alınma söz anlayışı. Söz alınmasının forma və yolları. Azərbaycan dili lüğət 

tərkibinin alınma sözlər hesabına zənginləşməsi: a) ərəb dilindən alınma sözlər; b) 

fars mənşəli sözlər; c) rus dilindən alınmış sözlərlə; ç) Avropa mənşəli alınmalar; 

d) Qafqaz dillərindən və digər dillərdən alınmalar. Beynəlmiləl sözlər. Alınma 

sözlərin xüsusiyyətləri. Alınma sözlərin mənimsənilməsi problemi: a) heç bir 
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dəyişiklik edilmədən dilimizdə işlənən sözlər; b) müəyyən (fonetik, semantik və 

qrammatik) dəyişiklik edilərək dilimizdə işlənən sözlər. 

Azərbaycan ədəbi dilinin əsas lüğət fondu. Aktiv və passiv leksika. İstifadə 

dairəsinə görə müasir Azərbaycan dilinin leksikası. Ümumişlək və ümumişlək 

olmayan sözlər. Ümumişlək olmayan sözlərin qrupları: dialektizmlər, peşə-sənət 

leksikası, terminlər, jarqon leksikası və arqotizmlər. Vulqar sözlər və varvarizmlər. 

Evfemizmlər. 

Neologizmlər (növləri və əmələgəlmə yolları). 

Köhnəlmiş sözlər. Köhnəlmiş sözlərin növləri (arxaizm və tarixizmlər). 

Leksik və semantik arxaizmlər. 

Azərbaycan dili lüğət tərkibinin zənginləşmə yolları. 

Azərbaycan dilinin semasiologiyası. Sözün mənası problemi. Sözün leksik 

və qrammatik mənası. 

Sözlərin tək və çoxmənalılığı. Çoxmənalılığın əmələgəlmə səbəbləri və 

yolları. Çoxmənalılıq və omonimlik. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Metafora, 

metonimiya, sinekdoxa. 

Müasir Azərbaycan dilində sözlərin məna qrupları. 

Omonimlər. Leksik və qrammatik omonimlər. Omonimlərin mənşəcə 

növləri. Omonimlərin çoxmənalı sözlərdən fərqi. Omoqraflar, omofonlar, 

omoformlar və leksik-qrammatik omonimlər. Paronimlər. 

Sinonimlik anlayışı və sinonim sözlər. Sinonimlərin əmələgəlmə yolları. 

Mütləq və nisbi sinonimlər. Sinonim dubletlər. Sinonimik cərgə. Sinonimlərin 

üslubi rolu. 

Antonimlər. Antonimlərin tərkibi və quruluşu. Antonimlərin məna qrupları. 

Tam və nisbi antonimlər. Antonimlərin müəyyən nitq hissələri ilə baxlılığı. 

Antonimlərin bədii-üslubi rolu. 
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Müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyası 

Frazeologiya anlayışı. Dilin lüğət tərkibində frajeoloji vahidlərin yeri. 

Frazeoloji vahidlərin mürəkkəb sözlərdən və sərbəst birləşmələrdən fərqi. 

Frazeoloji vahidlərin növləri. Frazeoloji qovuşmalar, frazeoloji birləşmələr, 

frazeoloji uyuşmalar. Frazeoloji vahidlərin əmələgəlmə yolları. Frazeoloji 

vahidlərin tipləri: ismi və feili frazeoloji vahidlər. 

Frazeoloji vahidlərin məna qrupları: çoxmənalı, omonim, sinonim frazeoloji 

vahidlər və frazeoloji variantlar, antonim frazeoloji vahidlər. 

Frazeoloji ifadə və ibarələr. Hikmətli sözlər, atalar sözləri və məsələlərin 

frazeologiyada yeri.  

Frazeoloji vahidlərin nitqdə rolu və üslubi-praqmatik imkanları.  

 

Onomalogiya 

Azərbaycan dilinin onomalogiyası. Onomastika anlayışı. Azərbaycan dilinin 

onomastik sistemi. Onomastik vahidlərin növləri: antroponimlər, etnonimlər, 

toponimlər, hidronimlər, zoonimlər, kosmonimlər və s. Onomastik vahidlərin 

yaranma imkanları. Onomastik vahidlərin üslubi-praqmatik imkanları. 

 

Leksikoqrafiya 

Azərbaycan lüğətçiliyi. Lüğətlərin quruluşu və tərtibi prinsipləri. 

Filoloji lüğətlərin növləri. 

Tərcümə lüğətləri. 

 

Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı (derivatologiya). 

Azərbaycan dilində söz yaradıcılığının yolları: a) leksik yolla, b) morfoloji 

yolla, c) sintaktik yolla. 
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Azərbaycan dilinin qrammatikası 

Qrammatikanın əsas xüsusiyyətləri. Qrammatik kateqoriya qrammatikanın 

mühüm vahidi kimi. Qrammatikanın növləri: morfologiya, sintaksis. 

Morfologiyanın əsas vahidləri. 

Sözün tərkibi. 

Nitq hissələri anlayışı. 

Nitq hissələrinin bölgüsü. 

İsim. İsmin qrammatik kateqoriyaları. 

Sifət. Dərəcələri. 

Say. Lüğəvi məna növləri. 

Əvəzlik: qrammatik mənası, morfoloji əlaməti və sintaktik vəzifəsi. 

Feil. Kateqoriyaları. Şəkilləri 

Feilin təsriflənməyən formaları. 

Zərf: mənaca növləri.  

Köməkçi nitq hissələri. 

Xüsusi nitq hissələri. 

Sintaksis 

Sintaktik əlaqələr. Söz birləşmələri. Cümlə. Sadə cümlə. Cümlə üzvləri. 

Cümlənin həmcins üzvləri. Əlavələr. Cümlə üzvlərinin xüsusiləşməsi. Qrammatik 

cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlər. Təktərkibli sadə cümlələr. Bütün 

və yarımçıq cümlələr. Üzvlənməyən sadə cümlələr. Mürəkkəb cümlə. Tabesiz 

mürəkkəb cümlə. Tabeli mürəkkəb cümlə. Qarışıq tipli tabesiz və tabeli mürəkkəb 

cümlələr.  

 

Dialektologiya 

Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Azərbaycan dilinin dialektoloji 

atlası. Azərbaycanda ilk dialektolji tədqiqatlar. Ekpedisiya yolu ilə Azərbaycan 

dialekt və şivələrinin tədqiqi. 
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Azərbaycan dialekt və şivələrinin təsnifi. Dialektologiyada obyekt seçmə və 

işləmə obyektləri. Azərbaycan dili dialektlərinin yaranması və inkişafı. Dialekt 

fonetikası, morfologiyası, leksikası və sintaksisi. 

 

Terminologiya 

Terminin spesifikası. Terminləri başqa sözlərdən fərqləndirən cəhətlər. 

Terminə verilən tələblər. Azərbaycan dili terminologiyasının formalaşma tərzi. 

Azərbaycan dilində terminlərin formalaşması mənbələri və üslubları. Azərbaycan 

dilinin terminologiyasının linqvistik təhlili. Terminologiyada semantik proseslər. 

Azərbaycan dilində termin yaradıcılığı. Transterminləşmə və transpotisiya 

üslublar. Terminologiyanın unifikasiya və standartlaşdırılması. Terminoloji 

yeniləşmə. Müasir Azərbaycan dilində terminlərin funksional xüsusiyyətləri.  
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