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Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti) Müasir Azərbaycan dili, 6 kredit 

Fakültə Pedaqoji 

İxtisas Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi 
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e-mail arifezeynalova9@gmail.com 

Telefon 050-543-59-75 

Dərs günləri və saatları 
I gün II saat (m), I gün III saat (m) üst 

həftə, III gün I saat (s) 

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə Baza 

Tələb olunan dərsliklər və 

dərs materialları 

1. A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I cild, Bakı, 2010 

2. A.Axundov. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 1984 

3. A.Axundov. Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi. Bakı, 1973 

4. Buludxan Əziz oğlu Xəlilov. Müasir Azərbaycan dili: fonetika, yazı, əlifba, 

qrafika, orfoqrafiya, orfoepiya. Bakı, 2013 

5. Müasir Azərbaycan dili. I hissə.  

6. Əbdüləzəl Dəmirçizadə. Fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya. Bakı, “Şərq-Qərb”, 

2007 

7. Həsənov H. Müasir Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 2004 

 

İstifadə ediləcək web 

səhifələr 

1. http://lib.bbu.edu.az/files/book/1057.pdf 

2.https://www.repk.az/uploads/books/24.pdf 

3.http://anl.az/el/Kitab/2017/07/cd/Azf-296978.pdf 

Fənnin xülasəsi 

“Müasir Azərbaycan dili”(fonetika) fənni filologiya fakültələrində tədris olunur və 

bu fənn tələbələrə Azərbaycan ədəbi dilinin yaranması və inkişafı tarixini, 

fonemləri, sait və samit səslərin təsnifi prinsiplərini, fonetik qanunları, orfoqrafiya, 

orfoepiya məsələlərini və s. haqqındakı nəzəri biliklərin mənimsədilməsini 

öyrənməyə xidmət edir. 

 

Fənnin məqsədləri 

“Müasir Azərbaycan dili” fənninin məqsədi tələbələrdə Azərbaycan dilinin, 

Azərbaycan sözlərinin fonetik tərkibinin, Azərbaycan fonologiyasının 

xüsusiyyətlərini, bunlar haqqında ilkin nəzəri biliyin formalaşmasına kömək 

etməkdir. “Müasir Azərbaycan dili” fənni tələbələrin sonradan bir sıra nəzəri, 

habelə müəyyən praktik fənlərin tədrisi zamanı rast gələ biləcəkləri müddəaları, 

nəzəri fikirləri, terminləri və s. daha effektiv qavramaları və yadda saxlamaları üçün 

ümumi baza yaradır. 

Öyrənmə nəticələri 

Dərslikdə müasir Azərbaycan dilinin fonetika, səs sistemi, fonetik hadisə və 

qanunlar, yazı, əlifba, orfoqrafiya, orfoepiya və s. şöbələri və onların öyrəndiyi 

məsələlər öz əksini tapır. Dərslikdən ali məktəblərin tələbələri, müəllimləri, 

magistrləri, elmi işçiləri, orta məktəb müəllimləri faydalana bilərlər. 

Tədris metodları 
Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir. 

Qrup müzakirəsi Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və 

http://lib.bbu.edu.az/files/book/1057.pdf


 
 

müzakirəsi aparılır. 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video 

fayllar) nümayişi ilə izah edilir. 

Simulyasiya  

Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin 

mənimsənilmə səviyyəsi yoxlanılır və təhlil 

edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir və 
simulyasiya proqramlarından istifadə edilərək 
nəticələr qeyd edilir 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş (oyunlar üçün 

materiallar, testlər) və vizual (slaydlar, sxemlər, 

qrafiklər, şəkillər, sənəd nümunələri) materiallar 

kimi təlim metodlarından istifadə edilir 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə 

maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu 

halda, ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal 

hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan 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 bal (100%) 

Qiymətləndirmə metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular 

verilir və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

 

Sərbəst iş mövzuları: 

Orfoepiya və tələffüz qaydaları 

2.Vurğu. Həyəcanlı vurğu 

3.Nitq səsləri və onların əmələ gəlməsi 

4. Orfoqrafiya. Yeni orfoqrafik qaydaları 

5.Müasir Azərbaycan danışıq dili və onun xüsusiyyətləri 

6. Durğu və onun Azərbaycan dilində işlənmə məqamları 

7.Saitlərin əsas  xüsusiyyətləri 

8.Azərbaycan ədəbi dil, fonetik hadisə və qanunlar 

9. Azərbaycan ədəbi dilinin norma və üslubları 

10. Orfoqrafik və onun tarixi 

11.Azərbaycan dilinin üslubları 

12.Azərbaycan ədəbi dilin inkişaf mərhələləri 

13.Əlifbanın tarixi 

14. Yazıda söz hissəsinin sətrdən sətrə keçirilməsi 

15.Azərbaycan ədəbi dili və onun dövrləşməsi 

16.Fonetikanın növləri 

17.Danışıq üzvlərinin səsin yaranmasındakı iştirakına görə bölgüsü 



 
 

18.Vurğu və intonasiya 

19.Səs tellərinin vəziyyətinə görə samitlərin bölgüsü, samit səslər, onların təsnifi 

prinsipləri 

20.Danışıq üzvləri və onun xüsusiyyətləri 

21.Heca və onun növləri, tipləri 

22.Azərbaycan dilindəki fonetik hadisə və qanunlar 

23.Fonem 

24.Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin formaları 

25. Nitq səsləri və onların əmələ gəlməsi 

 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq sunulan təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən 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 veril-

məlidir. 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. 

Tematik plan 

Mühazirə 

Həftə Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1  

Mövzu №1 
Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi və ədəbi dil 

anlayışı 

Qısa icmalı: Azərbaycan dili haqqında qısa 

məlumat. Azərbaycan ədəbi dilinin 

formalaşdığı, inkişaf etdiyi və zənginləşdiyi 

dövr. Azərbaycan ədəbi dilinin milli ədəbi dil 

kimi formalaşması. Həmçinin Azərbaycan 

dilinin mənşəyi, yayılma coğrafiyası və 

Azərbaycan dili haqqında görkəmli 

şəxsiyyətlərin fikirləri. 

A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan 

ədəbi dili. I cild. Səh. 10-17 

2  

Mövzu №2 
Azərbaycan dilinin tarixi və türk dilləri qrupunda 

yeri  

Qısa icmalı.  Müasir dünyada 6 minə qədər 

canlı dil mövcuddur. Bu dillərin hamısı eyni 

quruluşa, sistemə, xüsusiyyətlərə malik deyildir. 

Lakin dünya dilləri arasında mənşəcə bir-birinə 

yaxın olan dillər az deyildir. Genetik meyar 

əsasında dillərin mənşəyi öyrənildikdə onların 

müxtəlif ailə və qruplara məxsus olduğu 

meydana çıxmışdır. İndiyə qədər dilçilik elmində 

20-dən artıq dil ailəsi müəyyənləşdirilmişdir ki, 

bunlardan biri 36 dildən ibarət olan Altay dillər 

ailəsidir. Azərbaycan dilinin türk dilləri 

ailəsində yeri, mövqeyi və bu dilin quruluşu, 

xüsusiyyətləri. Türk dillərinin oğuz qrupunda 

A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan 

ədəbi dili. I cild. Səh. 17-23 



 
 

Azərbaycan dilinin işlənmə yeri,  mövqeyi, 

fonetik xüsusiyyətlər, leksik, qrammatik 

xüsusiyyətləri. 

3  

Mövzu №3 
Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları  

Qısa icmalı: Azərbaycan ədəbi dilinin 

üslubları, qrammatik normaları. Ədəbi danışıq 

üslubu.  İstifadə dairəsi,   Rəsmi-ədəbi danışıq 

üslubu.  Mühazirə üslubu. 2. Məruzə üslubu. 3. 

Çıxış üslubu. 4. Televiziya üslubu. 5. Radio 

üslubu.  Qeyri-rəsmi ədəbi danışıq üslubu.  Ailə-

məişət danışıq üslubu. 2. İctimai-kütləvi danışıq 

üslubu. 

A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan 

ədəbi dili. I cild. Səh. 26-38 

4  

Mövzu №4.  
Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında görkəmli 

yazıçıların və milli mətbuatın rolu 

Qısa icmalı:  Azərbaycan ədəbi dilinin 

formalaşmasında və inkişafında görkəmli 

şəxsiyyətlərin, İ.Həsənoğlu, İ.Nəsimi, 

Ş.İ.Xətayi, M.Füzuli, M.P.Vaqif, 

M.V.Vidadi. Milli mətbuatın, “Əkinçi” 

qəzetinin rolu. 

A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan 

ədəbi dili. I cild. Səh. 38-45 

5  

Mövzu №5 
Müasir Azərbaycan danışıq dili və onun 

xüsusiyyətləri  

Qısa icmalı: Azərbaycan dili və onun 

qolları. Şifahi dil, yazılı dil, yazılı ədəbi dil 

məsələləri. Danışıq dilinin mədəni və qeyri 

mədəni formaları. 

 

A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan 

ədəbi dili. I cild. Səh. 45-48 

6  

Mövzu № 6 
Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası haqqında. 

Fonetikanın tədqiqat üsulları (müşahidə və 

təcrübi üsul) 

Qısa icmalı:  
Müasir dilin fonetik sisteminin tədqiqində bir sıra 

üsullardan istifadə olunur: a) müşahidə üsulu, b) 

təcrübi üsul. a) Müşahidə üsulu. Fonemin necə 

səslənməsini subyektin özünü bilavasitə 

müşahidə etməsi ,eyni zamanda, subyektiv üsul 

və onun yolları. Belə iş aparılarkən şəxs eşitmək 

və hiss etməklə bu və ya digər hadisəni şərhi. 

Dildəki səslərin ayrılıqda deyil, sözlər tərkibində 

tələffüz olunması, müəyyən səsin bu və ya digər 

səsə keçməsi  Təcrübi üsul. Danışıq səslərinin 

müxtəlif cihazlarla, aparatlarla tədqiq olunması. 

Ə.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan 

dili. Fonetika. səh.8-13 



 
 

7  

Mövzu №7 
Danışıq üzvləri və onların vəzifələrinə görə 

bölgüsü  

Qısa icmalı: Nitq səslərinin əmələ gəlməsində 

iştirak edən üzvlərə danışıq üzvləri deyilir. Bütün 

danışıq üzvlərinin cəmi danışıq cihazı adlanır. 

Səslərin yaranmasında 16 danışıq üzvü iştirak 

edir. Səslərin yaranmasında iştirak edən danışıq 

üzvləri birinci şəkildə göstərilənlərdir. Danışıq 

üzvlərinin vəzifələrinə görə bölgüsü danışıq səsi 

və fonem anlayışı. Nitq səslərinin əmələ 

gəlməsində iştirak edən üzvlərə danışıq üzvləri 

deyilir. Bütün danışıq üzvlərinin cəmi danışıq 

cihazı adlanır. Səslərin yaranmasında 16 danışıq 

üzvü iştirak edir.Bunlar fəal və qeyri fəal 

olmaqla 2 yerə ayrılır. 

Ə.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan 

dili. Fonetika. Səh. 13-34 

8  

Mövzu №8 
Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonemlər 

sistemi. Sait səslər, onların bölgüsü  

Qısa icmalı: Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin 

səs (fonemlər) sistemi. Müasir Azərbaycan ədəbi 

dilinin sait səsləri. Müasir Azərbaycan ədəbi 

dilinin sait səsləri I. Dilin vəziyyətinə görə 

saitlərin bölgüsü  II. Dodaqların vəziyyətinə görə 

saitlərin bölgüsü sait səslərin xarakteristikası 

 

Ə.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan 

dili. Fonetika. Səh. 34-41 

9  

Mövzu №9 
Azərbaycan dilinin samitləri və onların 

əmələgəlmə üsuluna görə bölgüsü  

 Qısa icmalı: Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin 

samit səsləri. Samit səslərin bölgüsü. I. 

Əmələgəlmə yerinə görə samitlərin bölgüsü. II. 

Əmələgəlmə üsuluna görə samitlərin bölgüsü. III. 

Səs tellərinin vəziyyətinə görə samitlərin 

bölgüsü. IV. Tərkibinə görə samitlərin bölgüsü. 

Samit səslərin xarakteristikası. 
 

Ə.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan 

dili. Fonetika. Səh. 41-54 

10  

Mövzu №10 
Fonetik hadisə və qanunlar. Assimilyasiya. 

Qısa icmalı: Assimilyasiya. Assimilyasiyanin 

istiqaməti. Dissimilyasiya. Səsartımı. 

Səsdüşümü. Yerdəyişmə.  

 

B.Xəlilov. Müasir Azərbaycan dili. 

Fonetika səh. 99-122 

11  

Mövzu №11  
Ahəng qanunu. Sait və samitlərin ahəngi. 

Qısa icmalı:  Ahəng qanunu haqqında. Saitlərin 

ahəngi.  Samitlərin ahəngi.  Saitlərlə samitlərin 

ahəngi.  

A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan 

ədəbi dili. I cild. Səh. 103-106 



 
 

12  

Mövzu №12   
Cingiltiləşmə qanunu. 

Qısa icmalı:  Cingiltiləşmə qanunu.  Müasir 

Azərbaycan ədəbi dilindəki fonetik qanunlardan 

biri də cingiltiləşmədir. Başqa fonetik 

hadisələrdən fərqli olaraq, ahəng qanunu kimi, 

cingiltiləşmə də dildə sabitləşdiyi üçün qanun 

şəklinə düşmüşdür. Sözdə kar samitin öz yerini 

cingiltili samitə güzəşt etməsinə cingiltiləşmə 

qanunudur. 
 

A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan 

ədəbi dili. I cild. Səh.106 

13  

Mövzu №13 
Heca, hecanın növləri, tipləri. 

Qısa icmalı:  Müasir Azərbaycan ədəbi dilində 

heca. Dilimizdə açıq hecanın qapalılaşmasına da 

müəyyən dərəcədə təsadüf edilir. Müasir 

Azərbaycan ədəbi dilində ikihecalı elə sözlər 

vardır ki, onlara şəkilçi qoşulanda sözdəki açıq 

heca qapalılaşır, qapalı heca isə açıq hecaya 

çevrilir. Məsələn, sinif sözünə nəzər yetirək. Bu 

söz ikihecalıdır: (si-nif) birinci heca açıq, ikinci 

heca isə qapalıdır. Buna -i şəkilçisi qoşulduqda 

səsdüşümü hadisəsi yaranır və birinci – yəni açıq 

heca qapalı hecaya, ikinci – yəni qapalı heca isə 

açıq hecaya çevrilir (si-nif – sin-fi). Hecaların 

növləri.  Hecaların tipləri.  

Ə.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan 

dili. Fonetika. Səh. 79-90 

14  

Mövzu №14 

Vurğu, onun növləri. 

Qısa icmalı: Müasir Azərbaycan ədəbi dilində 

vurğu.  Vurğunun növləri.  Heca vurğusu.  

Məntiqi vurğu.  Həyəcanlı vurğu.  Sərbəst vurğu. 

Sabit vurğu. 

Ə.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan 

dili. Fonetika. Səh.123-137 

15  

Mövzu №15   
Azərbaycan dilində vurğu qəbul edən və vurğu 

qəbul etməyən şəkilçilər.  

Dilimizdəki şəkilçilərin hamısı vurğu qəbul 

etmir. Vurğu qəbul etməyən şəkilçilərə 

aşağıdakıları misal göstərmək olar: 1. 

Mənsubiyyət bildirən -gil şəkilçisi; məsələn: Əh-

məd+ gil, xalam+gil, dayım+gil və s. 2. Feilin 

inkar -ma, -mə şəkilçiləri; məsələn: yaz+ma, 

danış+ma, bax+ma, süz+mə, gül+mə və s. 3. 

Şəxs (sonluğu) şəkilçiləri; məsələn: görür+əm, 

görür+sən, görür+ük, görür+sünüz, görür+lər. 4. 

İdi, imiş və isə köməkçi feillərinin şəkilçiləşmiş 

formaları: Vurğu qəbul edən şəkilçilər haqqında. 

 

A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan 

ədəbi dili. I cild. Səh.112 
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Mövzu №16  

Orfoepiya anlayışı, orfoepiyanın əhəmiyyəti. 

Qısa icmalı:  Azərbaycan ədəbi dilinin 

orfoepiyası. Orfoepiya anlayışı.  Orfoepiyanın 

əhəmiyyəti.  Orfoepiyanın orfoqrafiya ilə əlaqəsi.  

Azərbaycan dilinin orfoepiyası, onun 

formalaşması və inkişafı tarixinə dair  

Ə.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan 

dili. Fonetika. Səh. 140-149 
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Mövzu №17 

Tələffüz qaydaları  

Qısa icmalı: Müasir Azərbaycan dili 

orfoepiyasının əsas qaydaları. Saitlərin 

tələffüzünə aid qaydalar. 2. Samitlərin 

tələffüzünə aid qaydalar. 3. Bəzi qrammatik 

formaların tələffüzünə aid qaydalar. Bəzi 

qrammatik formaların tələffüzünə aid qaydalar.  

Ə.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan 

dili. Fonetika. Səh. 153-159 

18  

Mövzu №18  

Orfoqrafiya, onun tarixinə dair məlumat. 

Qısa icmalı: Azərbaycan orfoqrafiyası 

orfoqrafiya haqqında məlumat. Orfoqrafiya 

sözlərin bütün qrammatik formaları üçün vahid 

yazı qaydaları müəyyənləşdirir. Buna görə də 

bütövlükdə orfoqrafiyanı təşkil edən qaydalar 

sözün hissələrinə – kök və şəkilçiyə, sözün ayrı, 

bitişik və defıslə yazılmasına, sözün baş hərfinin 

böyük yazılmasına, sözün hissəsinin sətirdən-

sətrə keçirilməsinə və s. aid olur.  

Ə.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan 

dili. Fonetika. Səh. 220-229 

19  

Mövzu №19  

Orfoqrafiyanın prinsipləri. Şəkilçilərin yazılışı 

qaydaları. 

Qısa icmalı: Azərbaycan orfoqrafiyasının 

prinsipləri. Azərbaycan orfoqrafiyasının fonetik 

prinsipi. Azərbaycan orfoqrafiyasının morfoloji 

prinsipi. Azərbaycan orfoqrafiyasının ənənəvi 

prinsipi. Şəkilçilərin yazılışı. Sözlərin bitişik, 

yarımbitişik (defislə) və ayrı yazılması. Sözlərin 

baş hərflərinin böyük yazılması.  

Ə.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan 

dili. Fonetika. Səh. 221 

20  

Mövzu №20 

Azərbaycan orfoqrafiyasının inkişafında 

görkəmli şəxsiyyətlərin rolu. 

Qısa icmalı: Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası 

öz inkişaf tarixində bir sıra dəyişikliklərə 

uğramışdır. Bu dəyişikliklər həm əlifba ilə, həm 

də dildəki bu və ya başqa dəyişikliklərlə əlaqədar 

olmuşdur. Məlum olduğu üzrə, orfoqrafiya əlifba 

ilə çox bağlıdır. Buna görə də əlifba dəyişdikcə 

orfoqrafiyada da müəyyən dəyişiklik əmələ gəlir. 

Azərbaycan yazısında ərəb, latın və rus 

əlifbalarından istifadə olunduğu üçün daha çox 

dəyişikliklər olmuşdur. M.F.Axundov yazımızı 

asanlaşdırmaq məqsədi ilə ilk dəfə olaraq köhnə 

yazı qaydalarını pozmuş, dilimizin öz 

xüsusiyyətlərinə müvafiq və sözü tələffüzə 

əsasən yazmağın təməlini qoymuşdur. O öz 

pyeslərini hansı qaydalara əsasən yazdığı 

haqqında məruzələrinin birində belə demişdir: 

“Orfoqrafiya məsələlərinə gəlincə, hələlik bu 

sahədə sabit bir qayda-qanun olmadığına görə 

mən indiyə qədər öz həmyerlilərimin yazı 

işlərində tətbiq etdikləri və tatarların öz 

tələffüzlərində işlətdikləri əlamətləri, vurğuları 

və sairi əsas qəbul etmişəm. Müasir Azərbaycan 

orfoqrafiyası və ona verilən tələblər. 

 

A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan 

ədəbi dili. I cild. Səh. 194 
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Mövzu №21   
Yazı. Yazının əmələ gəlməsi, tipləri, inkişafı. 

Qısa icmalı. Yazının əmələ gəlməsi.  

Azərbaycan yazısı yazı haqqında ümumi 

məlumat.  Yazının tipləri və inkişafı.  Şəkli 

(piktoqrafik) yazı. 2. Fikri (ideoqrafik) yazı. 3. 

Heca (silloqrafik) yazısı. 4. Səs (fonoqrafik) 

yazısı.  Azərbaycan yazısının tarixindən.  

Ə.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan 

dili. Fonetika. Səh.  212 

22  

Mövzu №22  

Əlifba haqqında ümumi məlumat. Azərbaycan 

əlifbasının tarixi haqqında. 

Qısa icmalı: Azərbaycan yazısının əlifbası. 

Əlifba haqqında ümumi məlumat. Müasir 

Azərbaycan əlifbası.  Azərbaycan əlifbasının 

tarixinə dair qısa məlumat. 1. Qədim milli türk 

əlifbalarından istifadə olunması.  2. Ərəb 

əlifbasından istifadə olunması. 3. Latın qrafikası 

əsasında düzəldilmiş Azərbaycan əlifbası.  4. 

Kiril qrafikası əsasında yaradılmış Azərbaycan 

əlifbası.  5. Yenidən latın qrafikası əsasında 

hazırlanmış Azərbaycan əlifbası.  

A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan 

ədəbi dili. I cild. Səh. 145-167 

23  

Mövzu №23  

Əlifba haqqında ümumi məlumat. Azərbaycan 

əlifbasının tarixi haqqında. 

Qısa icmalı: Azərbaycan yazısının əlifbası, 

əlifba haqqında ümumi məlumat. Müasir 

Azərbaycan əlifbası. Azərbaycan əlifbasının 

tarixinə dair qısa məlumat. 1. Qədim milli türk 

əlifbalarından istifadə olunması. 2. Ərəb 

əlifbasından istifadə olunması. 4. Kiril qrafikası 

əsasında yaradılmış Azərbaycan əlifbası. 5. 

Yenidən latın qrafikası əsasında hazırlanmış 

Azərbaycan əlifbası.  

A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan 

ədəbi dili. I cild. Səh. 145-167 

  
Cəmi: 45 saat  

Seminar 

№ Mövzuların adı Saat  Tarix Qeyd 
 

1. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi və ədəbi dil anlayışı 2   

2. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları 2   

3. Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası haqqında. Fonetikanın tədqiqat 

üsulları (müşahidə və təcrübi üsul) 
2   

4. Danışıq üzvləri və onların vəzifələrinə görə bölgüsü 2   

5. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonemlər sistemi. Sait səslər, 

onların bölgüsü 
2   



 
 

 

6. Azərbaycan dilinin samitləri və onların əmələgəlmə üsuluna görə 

bölgüsü 
2   

7. Fonetik hadisə və qanunlar. Assimilyasiya. 2   

8. Ahəng qanunu. Sait və samitlərin ahəngi. 2   

9. Cingiltiləşmə qanunu. 2   

10. Heca, hecanın növləri, tipləri. 2   

11. Vurğu, onun növləri. 2   

12. Orfoepiya anlayışı, orfoepiyanın əhəmiyyəti. 2   

13. Orfoqrafiya, onun tarixinə dair məlumat. 2   

14. Orfoqrafiyanın prinsipləri. Şəkilçilərin yazılışı qaydaları. 2   

15. İxtisar edilən sözlərin və qısaltmaların yazılışı 2   

 Cəmi: 30 saat   

                                            

                                                   Fənn müəllimi:                              A.Ə.Zeynalova   

 

                           


