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İstifadə ediləcək web 

səhifələr 
1. www.vikipedia.az 

Fənnin xülasəsi Azərbaycan dialektologiyası fənninin xülasəsi, dialektlərlə 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 dialektologiyası fənninin məqsədi Azərbaycan dilçiliyində əhəmiyyət 

daşıyan Azərbaycan dialekt və şivələrinin öyrənilməsi, dərindən mənimsədilməsidir. 

Fənnin tədrisində məqsəd bu sahədə ilkin təcrübə və biliklərin qazanılmasına nail 

olmaqddır 
Öyrənim nəticələri Tələbələr Azərbaycan dialekt və şivələri ilə bağlı elmi əsərlərin məzmununu biləcək, bu 

səhədə görülən işlərin məcmusu haqqında məlumatlara malik olacaqlar. Azərbaycan 

dialekt və şivələri 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. Dialekt və şivələrdə assimilyasiya  

2. Dialekt və şivələrdə dissimilyasiysa. 

3. Dialekt və şivələrdə səsartımı  

4. Dialekt və şivələrdə səsdüşümü 

5. Dialekt və şivələrdə karlaşma və cingiltiləşmə 

6. Dialekt və şivələrdə sait əvəzlənməsi 

7. Dialekt və şivələrdə samit əvəzlənməsi 

8. Xüsusi isimlər 

9. Dialekt və şivələrdə toponimlər və zoonimlər  

10. Saitlər 

11. Ahəng qanunu 

12. Fonetik hadisələr 

13. Söz birləşmələri 

14. Sadə cümlə 

15. Mürəkkəb cümlə 

16. Dialekt və şivələrdə təsriflənməyən fellər 

17. Felin zamanları 

18. Omonim, sinonim, antonimlər 

19. Dialekt və şivələrdə əcnəbi sözlər 

20. Köməkçi nitq hissələri 

21. Sifətlər 

22. Say 

23. Əvəzlik 

24. İsmin halları 

25. Zərf 



26. Xəbərlik kateqoriyası 

27. Samitlər 

28. Mövzulara aid test hazırlamaq 

29. Dialektizmlərlə köhnəlmiş sözlərin fərqi 

30. Frozoloji vahidlər 

31. Xitablar 

32. Dialekt və şivəlkərdə onomastik vahidlər  

33. Sifətin dərəcələri 
Təqdimat: Slaydlarla hazırlanan mövzular təqdimat şəklində verilir və meyarlar 

əsasında qiymətləndirilir. Kollokvium : semestr ərzində 3 (üç) dəfə yazılı, şifahi və test 

şəklində olur 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  Fənnin mövzusu, məqsədi, başqa 

elmlərlə əlaqəsi, tarixi 
Dialektologiya fənninin mövzusu və məqsədi. 

Dialektologiyanın digər elmlərlə əlaqəsi. 

Dialektologiyanın tarixi 

1.M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008. Səh-15 

Tapşırıq: -Azərbaycanın 

dialektoloji atlası ilə 

tanışlıq. 

-Azərbaycanın dilaketoloqları 

haqqında vikipediya və 

ədəbiyyatladan əlavə məlumat 

toplamaq. 

2  Dialekt və şivələrin təsnifi 
Dialektial transkripsiya  

2. Dialekt və şivələrin təsnifi 

a) Şərq qrup dialekt və şivələri, 

b) Qərb qrup dialekt və şivələri, 

c) Şimal qrup dialekt və şivələri, 

d) Cənub qrup dialekt və şivələri, 

 

1. M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008.səh-19. 

Tapşırıq: -dialekt və şivələr 

hansı qruplara ayrılır? 

-şərq, qərb, şimal və cənub 

qrupu dialekt və şivələrin 

fonetik, leksik, qrammatik 

xüsusiyyətlərini öyrənmək 



3  Fonetika. Saitlər 
1. Fonetika 

2. Saitlərin təsnifi  

3. Uzun və qısa saitlər  

 4. Burun saitləri 

 5. Sait əvəzlənməsi 

1.M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008, səh-24 

Tapşırıq: dialekt və 

şivələrdə saitlərin işlənməsi 

və xüsusiyyətləri hansıdır? 

4  Samitlər 
Dialekt və şivələrə xas samitlər 

Samit əvəzlənməsi 

 

1.M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008, səh-70 

Tapşırıq: dialekt və 

şivələrdə işlənən samitlər 

hansılardır? Onların hansı 

xüsusiyyətləri vardır? 

5  Fonetik hadisələr 
Ahəng qanunu 

Fonetik hadisələr: 

a) Səs artımı və səs düşümü 

b) Karlaşma və cingiltiləşmə 

c) Assimiliyasiya və dissimiliyasiya 

3. Vurğu 

 

1.M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008, səh-75 

Tapşırıq: dialekt və 

şivələrdə assimilyasiya, 

dissimilyasiya, yerdəyişmə, 

səsartımı, səsdüşümü, 

diftonqlaşma və s. fonetik 

hadisələr 

6  Dialektlərin leksik xüsusiyyətləri 
Dialekt və şivələrin lüğət tərkibindəki dəyişikliklər 

Dialekt və şivələrin leksik xüsusiyyətləri: 

a) Terminlər 

b) Omonimlər 

c) Sinonimlər 

d) Alınma sözlər 

 

1.M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008, səh-318 

Tapşırıq: dialekt və 

şivələrdə işlənən sözlərin 

leksik xüsusiyyətləri, 

omonim, antonim, sinonim, 

varvarizm, vulqarizm, 

arxaizm, neologizmlər.   

7  Morfologiya.İsim. 
1. Morfologiya. Şəkilçilər 

2. Nitq hissələri. Isim.  

3. Ismin quruluşca növləri.  

4. Xüsusi isimlər 

5. Isimlərin mənsubiyyətə görə dəyişməsi 

 

1.M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008, s. 125 

Tapşırıq: dialektlərdə 

isimlərin quruluşca növləri, 

mənsubiyyətə və şəxsə görə 

dəyişməsi, xüsusi isimlər. 

8  Ismin halları 
İsmin hal kateqoriyası 

Xəbərlik kateqoriyası 

 

1.M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008, s. 130 

Tapşırıq: şərq, qərb, cənub 

və şimal dialektlərinə aid 

olan isimləri hallandırmaq, 



ədəbi dillə oxşar və fərqli 

məqamları 

müəyyənləşdirmək 

9   Sifət, say və əvəzlik 
Sifət 

Sifətin quruluşu 

Sifətin dərəcələri 

Sifətlərin orfoepiyası 

Dialekt və şivələrdə sifətin isimləşməsi 

Say ilə əlaqədar dialektal əlamətlər  

Dialekt və şivələrdə əvəzliyin növləri 

a) şəxs və işarə əvəzlikləri 

b) sual və qeyri-müəyyən əvəzlikləri 

c) inkar, qayədəş və təyini əvəzliklər 

 

1.M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008, s.169, s.175, 

s.176.  

Tapşırıq: dialekt və 

şivələrdə işlənən saylar, 

sifətlər və əvəzliklər.  

10  Fel. Dialekt və şivələrdə felin zamanları 
Felin zamanları: 

a) Keçmiş zaman 

b) Indiki zaman 

c) Gələcək zaman 

 

1.M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008, s. 200 

Tapşırıq: dialektlərdəki 

feillərin mənaca, quruluşca 

növləri; inkar feillər; 

feillərin quruluşca növləri. 

Feilləi zamana görə 

dəyişmək. 

11  Felin təsriflənən və təsriflənməyən 

formaları 
Felin sadə şəkilləri 

Felin mürəkkəb şəkilləri 

Məsdər və onun dialektoloji məqamları 

Feli sifət 

Feli bağlamalar: 

a) hərəkəti zamana görə 

tamamlayan feli bağlamalar 

b) hərəkətin  tərzini tamamlayan 

feli bağlamalar 

 

1.M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008. Səh-189, s.271 

Tapşırıq: dialektlərdə feilin 

formaları, məsdər, feili sifət, 

feili bağlama 

12  Dialekt və şivələrdə zərf 
Zərfin məna növləri 

  2. tərzi-hərəkət zərfi 

3.Zaman və yer zərfləri 

4.Kəmiyyət zərfləri 

5. Səbəb –məqsəd zərfləri 

 

1.M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008, s. 276 

2. Məmmədli M.Ə. 

Azərbaycan 

dialektologiyası. Bakı: 

“Zərdabi LTD” MMC, 

2019. 

Tapşırıq: Dialekt və 

şivələrdə işlənən zərflərin 

xüsusiyyətləri 



13  Köməkçi nitq hissələri.  
Əsas nitq hissələri ilə köməkçi nitq hissələrinin fərqi 

2. Qoşma və onun məna növləri 

3.Qoşmanın başqa nitq hissələrinə oxşarlığı 

 4. Qoşmalarla idarə 

5. Ədat və onun məna növləri 

 6. Modal sözlər və onun növləri 

 7.  Nidalar 

 8.  Təqlidi sözlər 

9.  Təqlidi sözlərdən yaranan düzəltmə isim və fellər 

 

1.M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008, s.280 

2. Məmmədli M.Ə. 

Azərbaycan 

dialektologiyası. Bakı: 

“Zərdabi LTD” MMC, 

2019. 

Tapşırıq:qoşmalar, 

bağlayıcılar, modal sözlər, 

nidalar, ədatlar 

14  Sintaksis. Söz birləşmələri. Sintaktik 

əlaqələr.Cümlə üzvləri 
Söz birləşmələri və cümlə 

Söz birləşmələrinin növləri 

  a) ismi birləşmələr 

  b) feli birləşmələr 

  c) sərbəst söz birləşmələri 

  d) sabit söz birləşmələri 

Sintaktik əlaqələr 

Cümlə üzvləri 

a) mübtəda və onun ifadə vasitələri 

b) xəbər və onun ifadə vasitələri 

c) II dərəcəli üzvlər və onların ifadə vasitələri 

d) dialekt və şivələrdə ədəbi dilin bu baxımından fərqi 

 

1.M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008, səh-288 

Tapşırıq: cümlə üzvləri 

arasında uzlaşma, idarə və 

yanaşma əlaqəsi 

15  Sadə və mürəkkəb cümlələr 
Sadə cümlə.  

2. Xüsusiləşmələr 

 3. Əlavələr 

 4. Xitablar 

 5. Ara sözləri və ara cümlələr 

 6. Həmcins üzvlər və söz cümlələr 

 7. Mürəkkəb cümlələr 

a) Tabeli mürəkkəb cümlə 

b) Tabesiz mürəkkəb cümlə 

 

1.M.Şirəliyev. Azərbaycan 

dialektologiyasının əsasları. 

Bakı, 2008, s.302 

3. Əzizov E.İ. Azərbaycan 

dilinin tarixi 

dialektologiyası: Dialekt 

sisteminin təşəkkülü və 

inkişafı. Bakı: Elm və təhsil, 

2016. 

Tapşırıq:  dialekt və 

şivələrdə işlənən cümlə 

konstruksiyaları 

                      
                                              
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühazirə məşğələlərinin mövzusu: 
 

Sıra 

–sı 

 

Mövzuların adı 

saat  tarix qeyd 

1 Fənnin mövzusu, məqsədi, başqa elmlərlə əlaqəsi, 

tarixi 

2 16. II   

2 Dialekt və şivələrin təsnifi 2 23.II   

3 Fonetika. Saitlər 2 02. III   

4 Samitlər 2 09.III   

5 Fonetik hadisələr 2 16.III   

6 Dialektlərin leksik xüsusiyyətləri 2 23.III   

7 Morfologiya.İsim. 2 30.III   

8 Ismin halları 2 06.IV   

9  Sifət, say və əvəzlik 2 13.IV   

10 Fel. Dialekt və şivələrdə felin zamanları 2 20.IV   

11 Felin təsriflənən və təsriflənməyən formaları 2 27.IV   

12 Dialekt və şivələrdə zərf 2 04.V   

13 Köməkçi nitq hissələri.  2 11.V   

14 Sintaksis. Söz birləşmələri. Sintaktik əlaqələr. 

Cümlə üzvləri. 

2 18.V   

15 Sadə və mürəkkəb cümlələr. 2 25.V   

                                                                  Cəm: 30 saat     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar məşğələlərinin mövzusu: 

 
Sıra 

–sı 

 

Mövzuların adı 

saat  tarix qeyd 

1 Fənnin mövzusu, məqsədi, başqa elmlərlə əlaqəsi, 

tarixi 

2 17.II   

2 Dialekt və şivələrin təsnifi 2 24.II   

3 Fonetika. Saitlər 2 28.II   

4 Samitlər 2 03.II   

5 Ahəng qanunu  2 10.III   

6 Fonetik hadisələr. Assimilyasiya, dissimilyasiysa. 2 14.II   

7 Səsartımı və səsdüşümü, karlaşma və cingiltiləşmə 2 17.III   

8 Vurğu  2 24.III   

9 Dialektlərin leksik xüsusiyyətləri 2 28.II   

10 Morfologiya.İsim 2 31.III   

11 Ismin halları 2 07.IV   

12 Sifət 2 11.IV   

13 Say 2 14.IV   

14 Əvəzlik 2 21.IV   

15 Feil. Dialekt və şivələrdə feilin zamanları 2 25.IV   

16 Felin təsriflənən və təsriflənməyən formaları 2 28.IV   

17 Dialekt və şivələrdə zərf 2 05.V   

18 Köməkçi nitq hissələri. Qoşma, bağlayıcı 2 09.V   

19 Modal sözlər. Ədat  2 12.V   

20 Nida,  təqlidi sözlər 2 19.V   

21 Sintaksis. Söz birləşmələri.  2 23.V   

22 Sintaktik əlaqələr.Cümlə üzvləri. Xitablar  2 26.V   

23 Sadə və mürəkkəb cümlələr. 2 30.V   

                                                                   Cəm: 45 saat     

 
 



                   Fənn müəllimi:                             Xuraman Tapdıq qızı Hacızadə 


