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İstifadə ediləcək 

web səhifələr 
1. www.vikipedia.az 

Fənnin xülasəsi Azərbaycan dilçilik tarixi fənninin xülasəsi, dilçilklə bağlı problemlər, onların 

həlli səviyyəsi,bu sahədəki elmi əsərlərin məzmunu, aktual məsələləri, eləcə də 

Azərbaycanlı tədqiqatçıların bu sahədəki xidmətləri kimi məsələlərdən ibarətdir 

Fənnin məqsədləri Azərbaycan dilçilik tarixi fənninin məqsədi Azərbaycan dilçiliyində əhəmiyyət 

daşıyan Azərbaycan dilçilik tarixinin öyrənilməsi, dərindən mənimsədilməsidir. 

Fənnin tədrisində məqsəd bu sahədə ilkin təcrübə və biliklərin qazanılmasına 

nail olmaqddır 
Öyrənim nəticələri Tələbələr Azərbaycan dilçilik tarixi problemləri ilə bağlı elmi əsərlərin məzmununu 

biləcək, bu səhədə görülən işlərin məcmusu haqqında məlumatlara malik olacaqlar. 

Azərbaycan dilçilik tarixi ilə bağlı yazılan əsərləri təhlil etməyi bacaracaq, dilçilikdəki 

nəzəri problemlərə Azərbaycan dilçilərinin münasibətini öyrənəcəklər.  

Tədris metodları Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi Tələbələrə fərdi mövzuda prezentasiyalar verilir və 

müzakirə aparılır 

Təcrübi məşğələ Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video 

fayllar) nümayişi ilə izah edilməlidir 

Təhlili fəaliyyət Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin          

mənimsənilmə səviyyəsi yoxlanılır və təhlil edilir 

Simulyasiya Tələbələrə dərsə aid fərdi tapşırıqlar verilməli və 

simulyasiya proqramlarından istifadə edilərək 

nəticələr qeyd edilməlidir 

Layihə  

Digər  

Qiymətləndirmə Mövzunun 

mənimsənilməsi 

Faiz nisbəti(%) və ya bal 

http://www.vikipedia.az/


Balların maksimum miqdarı – 100 bal 

1.Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 bal 

- Dərsdə davamiyyətə görə maksimum – 10 bal 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum – 10 bal 

-Seminar (məşğələ) və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə maksimum – 30 

bal 

 Seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç) qiyməti olduğu halda ona 

tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. əks təqdirdə ona bal hesablanmır.  

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum – 50 bal 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: 

Semestr ərzində imtahanın nəticəsinə görə toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı 

olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab edilir. 

51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

61 – 70 – “kafi” – D 

71 – 80 – “yaxşı” – C 

81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

91 – 100 – “əla” 

Cəmi  100 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar: Sərbəst iş mövzuları verilir və semester sonu  yoxlanılıb 

qiymətləndirilir. 
1. XX əsr Azərbaycan dilçiliyinin   nəzəri məsələləri. Fonetika 

2. XX əsrdə leksikologiya 

3. XX əsrdə morfologiya 

4. Mirzə Kazımbəyin dilçilik görüşləri 

5. A.Bakıxanovun Azərbaycan dilçilyində rolu 

6. XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan dilçiləri üslubiyyat haqqında  

7. Bəkir Çobanzadə 

8. Orfoqrafiyanın tədqiqi  

9. F.Zeynalov  

10. M.F.Axundzadə və əlifba məsələləri 

11. Yeni əlifba məsələsi 

12. XX əsrdə  türkologiya  

13. IX əsr XX əsrin əvvəllərində tükologiya 

14. Dialektologiya 

15. XX əsrdə leksikoqrafiya 

16. Etimologiya 

17. Azərbaycanda onamastikanın yaranması və inkişafı 

18.  Frazeologiya 

19. H.Ə.İrəvan və S.Vəlibəyov 

20. Üslubiyyat məsələləri 

21. Azərbaycan dilçiliyində elmi qrammatika 

22. XIX əsr Azərbaycan dilçiliyinə aid yazılmış dərsliklər 

23. Azərbaycan dilçiliyində əski əlifba məsələsi 

24.  Azərbaycan dil tarixi 

25. Azərbaycan  dilinin saflığı uğrunda mübarizədə “Molla Nəsrəddin”in rolu  

26. XIX əsrdə dərsliklər 

27. Ə.Dəmirçizadə 

28. Hinduşah Naxçıvani 

29. İbn Mühənna 

30. M.Kaşğarlı 



31. A.Qurbanov 

32. Ə.Rəcəbli 

33. Qədim dövrdə leksikoqrafiya 

Təqdimat: Slaydlarla hazırlanan mövzular təqdimat şəklində verilir və 

qiymətləndirilir 

Qaydalar Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 

etməyən     

 tələbə imtahana buraxılmır.            
Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya 

imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam 

sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad 

verilməlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad 

və sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə 

digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

İlkin cədvəl 

Həftə Tarix 

(ilkin) 
Mövzular Dərslik / Tapşırıqlar / ədəbiyyat 

1  Azərbaycan dilçilk tarixi fənninin 

mövzusu, məqsədi, başqa elmlərlə 

əlaqəsi 

Fənnin məzmunu, dövrləşdirilməsi 

A.Babayev. Azərbaycan dilçiliyinin 

tarixi.Bakı,1996 səh-13 

Tapşırıq: Azərbaycan dilçiliyinin 

dövrləşdirilməsi və xronologiyası 

2  XIX əsrə qədər ərəbcə yazan 

Azərbaycan dilçiləri  

Azərbaycanda ərəbcə yazmaq 

ənənəsi,Xətib Təbrizi, Şafin Xoylu və s. 

1.A.Babayev. Azərbaycan 

dilçiliyinin tarixi.Bakı,1996, səh-44 

2.Azərbaycan dilçiliyi müntəxəbatı. 

3 cilddə. Bakı, 2013 

Tapşırıq: Xətib Təbrizi, Şafin Xoylu 

və s. 

3  Farsca yazan Azərbaycan dilçiləri 

Azərbaycan dilçilərinin fars dilçiliyinin 

inkişafındakı rolu. Q.Təbrizi, 

H.Naxçıvani və b. 

1.A.Babayev. Azərbaycan 

dilçiliyinin tarixi.Bakı,1996, səh-51 

2.Azərbaycan dilçiliyi müntəxəbatı. I 

cild, 2013 

Tapşırıq: Q.Təbrizi, H.Naxçıvani. 

4  XIX əsr Azərbaycan dilçiliyi. 

Abbasquluağa Bakıxanov, H.Ə.İrəvan 

və S.Vəlibəyov 
Abbasquluağa Bakıxanov, H.Ə.İrəvan və 

S.Vəlibəyovun Azərbaycan dilçiliyində 

xidmətləri 

1.A.Babayev. Azərbaycan 

dilçiliyinin tarixi.Bakı,1996, səh-77 

2.Azərbaycan dilçiliyi müntəxəbatı. 

3 cilddə. Bakı, 2013 

Tapşırıq: Abbasquluağa Bakıxanov, 

H.Ə.İrəvan və S.Vəlibəyov 

yaradıcılığı haqqında  

5  XIX əsrdə Azərbaycan dilçiliyinə aid 

yazılmış dərsliklər. M.Əfşar, 

S.M.Qənizadə  

1.A.Babayev. Azərbaycan 

dilçiliyinin tarixi.Bakı,1996 



M.Əfşar, S.M.Qənizadənin elmi 

yaradıcılığı. Dərsliklərin yaranmasındakı 

rolu. Bu dərsliklərin əhəmiyyəti 

2.Azərbaycan dilçiliyi müntəxəbatı. 

3 cilddə. Bakı, 2013 

Tapşırıq:M.Əfşar, S.M.Qənizadənin 

elmi yaradıcılığı 

6  M.Kazım bəy 

Azərbaycan xalqının yetişdiyi nadir 

istedadlardan biri Mirzə Kazımbəy təkcə 

ictimai xadim deyil (təkcə elə bu onun 

birincilərdən biri olmasına kifayət edirdi) 

həm də şərqşünas, ədəbiyatşünas, tarixçi, 

coğrafiyaçı, islamşünas və görkəmli 

maarifçi alim və dilçi olmuşdur 

1.A.Babayev. Azərbaycan 

dilçiliyinin tarixi.Bakı,1996, səh-91 

2.Azərbaycan dilçiliyi müntəxəbatı. I 

cild, 2013 

Tapşırıq: M.Kazım bəyin həyatı və 

elmi  yaradıcılığı 

7  XIX və XX əsrlərdə  Azərbaycan  

dilinin saflığı uğrunda mübarizə, 

dilçilik, əlifba və imla məsələsi 

Mirzə fətəli Axundovun əlifba islahatı. 

Azərbaycanda əlifba problemi. 

Azərbaycan dilinin təmizliyini saxlamaq 

istəyən görkəmli mütəfəkkirlər. 

1. A.Babayev. Azərbaycan 

dilçiliyinin tarixi.Bakı,1996, səh-126 

2.Rəcəbli Ə. Azərbaycan dilçiliyi. 

Bakı, 2007. Səh-172 

Tapşırıq: Azərbaycanda Əlifba 

problemi. 

8  XX əsrdə Azərbaycan dilçiliyi. 

B.Çobanzadə 

B.Çobanzadənin həyatı və yaradıcılığı. 

Dilçi kimi fəaliyyəti. 

1.A.Babayev. Azərbaycan 

dilçiliyinin tarixi.Bakı,1996, səh-138 

2. Babayev A.M. Dilçiliyimizin 

məbədi. Bakı, 2002. 

3.B.Çobanzadə. Seçilmiş əsərləri. 4 

cilddə. 2007 

Tapşırıq:B.Çobanzadənin həyatı və 

yaradıcılığını öyrənmək 

9  Dialektologiya  və Leksikoqrafiya 

Azərbaycan dilçiliyində dialektologiya  

və leksikoqrafiya sahəsində görülən 

işlərin məzmunu və onu yaradıb inkişaf 

etdirənlər 

1. A.Babayev. Azərbaycan 

dilçiliyinin tarixi.Bakı,1996, səh-173 

2.Rəcəbli Ə. Azərbaycan dilçiliyi. 

Bakı, 2007. Səh-306 

Tapşırıq: Azərbaycan dilçiliyində 

dialektologiya  və leksikoqrafiyanın 

vəziyyəti 

10  Azərbaycan dilçiliyinin nəzəri 

məsələləri. Fonetika və leksikologiya 

Azərbaycanda fonetika və 

leksikologiyanın tədqiqi. Ə.Dəmirçizadə. 

A.Axundov, M.Hüseynzadə, Qulam 

Ələkbərli, S.Cəfərov 

1. A.Babayev. Azərbaycan 

dilçiliyinin tarixi.Bakı,1996, səh-191 

2. Z.Verdiyeva, F.Ağayev, 

M.Adilov, Dilçilik problemləri, 

Bakı, 1982. 

Tapşırıq: Azərbaycanda fonetika və 

leksikologiyanın tədqiq vəziyyəti 

11  Etimologiya və türkologiya 

Dünyada və azərbaycanda etimologiya 

1. A.Babayev. Azərbaycan 

dilçiliyinin tarixi.Bakı,1996.səh-193. 



və türkologiyanın inkişafı. F.Zeynalov, 

Ə.Rəcəbli və başqalarının bu sahədəki 

xidmətləri 

2. A.Qurbanov,Dünyanın dil ailələri, 

Bakı, 1994 

Tapşırıq: Dünyada və azərbaycanda 

etimologiya və türkologiyanın 

inkişafı 

12  Onomastika və frazeologiya 

Azərbaycanda nomastika və 

frazeologiyanın yaranması və inkişafı. 

A.qurbanov onamastikanın banisi kimi. 

H.həsənovun bu sahədəki xidmətləri 

1A.Babayev. Azərbaycan dilçiliyinin 

tarixi.Bakı,1996, səh-194. 

2. Rəcəbli Ə. Azərbaycan dilçiliyi. 

Bakı, 2007.  Səh-246 

Tapşırıq: Azərbaycanda nomastika 

və frazeologiyanın yaranması və 

inkişafı 

13  Sabit orfoqrafiya və orfoepiya 

məsələləri 

Sabit orfoqrafiya və orfoepiya 

məsələlərinin tarixinin. Orfoqrafiya və 

orfoepiya lüğətləri. Onların tərtibi və 

istifadə müddəti, əhəmiyyəti 

1. A.Babayev. Azərbaycan 

dilçiliyinin tarixi.Bakı,1996 səh-155 

Tapşırıq: Sabit orfoqrafiya və 

orfoepiya məsələlərinin tarixinin 

xronologiyası 

14  Azərbaycan dilçiliyində ümumi 

dilçilik, elmi qrammatika məsələləri 

Azərbaycan dilçiliyində ümumi dilçilik, 

elmi qrammatika məsələlərinin tədqiqi. 

M.Adilov, N.Məmmədov və b. 

A.Babayev. Azərbaycan dilçiliyinin 

tarixi.Bakı,1996. Səh-208, s. 

Tapşırıq: Azərbaycan dilçiliyində 

ümumi dilçilik, elmi qrammatika 

məsələlərinin vəziyyətini öyrənmək 

15  Azərbaycan dili tarixi və üslubiyyatı. 

Azərbaycanda dilçi kadrların  

hazırlanması 

A.Babayev, N.Cəfərov, N.Xudoyev, 

T.Hacıyevin xidmətləri. Azərbaycan 

dilçiliyinin inkişafında AMEA-nın 

Tədqiqat İnstitutlarının, eləcə də 

universitetlərin rolu, kadrların 

yetişdirilməsi. 

1. A.Babayev. Azərbaycan 

dilçiliyinin tarixi.Bakı,1996 

2. A.Qurbanov,Dünyanın dil ailələri, 

Bakı, 1999. Səh-215, s. 240 

Tapşırıq: Azərbaycan dili tarixi və 

üslubiyyatı üzrə dilçi alimlər 

kimlərdi? Azərbaycanda dilçi 

kadrların  hazırlanmasına birbasa 

məsul müəssisələr və kadrların 

statistik vəziyyəti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mühazirə məşğələlərinin planı:                                                                                        

 

Sır-

sı 
                                           Mövzuların adı saat  tarix qeyd 

1 Azərbaycan dilçilk tarixi fənninin mövzusu, məqsədi, başqa elmlərlə 

əlaqəsi 

2   

2 Ərəbcə yazan Azərbaycan dilçiləri  2   

3 XIX əsrə qədər farsca yazan Azərbaycan dilçiləri 2   

4 XIX əsr Azərbaycan dilçiliyi. Abbasquluağa Bakıxanov, H.Ə.İrəvan və 

S.Vəlibəyov 

2   

5 XIX əsrdə Azərbaycan dilçiliyinə aid yazılmış dərsliklər. M.Əfşar, 

S.M.Qənizadə  

2   

6 M.Kazım bəy 2   

7 XIX və XX əsrlərdə  Azərbaycan  dilinin saflığı uğrunda mübarizə, 

dilçilik, əlifba və imla məsələsi 

2   

8 XX əsrdə Azərbaycan dilçiliyi. B.Çobanzadə 2   

9 Dialektologiya  və leksikoqrafiya 2   

10 Azərbaycan dilçiliyinin nəzəri məsələləri. Fonetika və leksikologiya 2   

11 Etimologiya və türkologiya 2   

12 Onomastika və frazeologiya 2   

13 Sabit orfoqrafiya və orfoepiya məsələləri 2   

14 Azərbaycan dilçiliyində ümumi dilçilik, elmi qrammatika məsələləri 2   

15 Azərbaycan dili tarixi və üslubiyyatı. Azərbaycanda dilçi kadrların  

hazırlanması 

2   

 Cəm:                                                     30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminar məşğələlərinin planı:    
 

Sır-

sı 
                                     Mövzuların adı saat  tarix qeyd 

1 Azərbaycan dilçilk tarixi fənninin mövzusu, məqsədi, başqa elmlərlə 

əlaqəsi 

2 16. II  

2 XIX əsrə qədər ərəbcə yazan Azərbaycan dilçiləri  2   

3 Farsca yazan Azərbaycan dilçiləri 2   

4 XIX əsr Azərbaycan dilçiliyi. Abbasquluağa Bakıxanov, H.Ə.İrəvan və 

S.Vəlibəyov 

2   

5 XIX əsrdə Azərbaycan dilçiliyinə aid yazılmış dərsliklər. M.Əfşar, 

S.M.Qənizadə  

2   

6 M.Kazım bəy 2   

7 XIX və XX əsrlərdə  Azərbaycan  dilinin saflığı uğrunda mübarizə, 

dilçilik, əlifba və imla məsələsi 

2   

8 XX əsrdə Azərbaycan dilçiliyi. B.Çobanzadə 2   

9 Dialektologiya  və Leksikoqrafiya 2   

10 Azərbaycan dilçiliyinin nəzəri məsələləri. Fonetika və leksikologiya 2   

11 Etimologiya və türkologiya 2   

12 Onomastika və frazeologiya 2   

13 Sabit orfoqrafiya və orfoepiya məsələləri 2   

14 Azərbaycan dilçiliyində ümumi dilçilik, elmi qrammatika məsələləri 2   

15 Azərbaycan dili tarixi və üslubiyyatı. Azərbaycanda dilçi kadrların  

hazırlanması 

2   

 Cəm:                                                     30   

 

                                                 Müəllim:                          X.T.Hacızadə 
                   
 
 


