
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti imtahan sualları 

1. Dilin funksiyaları hansılardır? 

2. Dilçilik və onun sahələri haqqında yazın. 

3. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili barədə danışın 

4. Azərbaycan dilinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu  haqqında məlumat 

verin. 

5. Sait və samit səslərin təsnifatı haqqında məlumat verin. 

6. Ahəng qanunu nəyə deyilir. 

7. Söz sətirdən – sətrə necə kecirilir? 

8. Heca və vurğu haqqında məlumat yazın.  

9. Leksika. Söz, sözün leksik və qrammatik mənaları haqqında danışın. 

10. Təkmənalı  və coxmənalı sözlər nəyə deyilir? 

11. Omonim, sinonim  və antonimlər  barədə yazın. 

12. Əsl Azərbaycan sözlərinin alınma sözlərdən fərqləndirən xüsusiyyətlər 

hansılardır? Arxaizim və neologizimlər haqqında məlumat verin. 

13. İsim. İsimin qurluşca növləri, ümumi və xüsusi isimlər haqqında məlumat 

verin. 

14. İsmin hal katiqoriyası  haqqında danışın.  

15. Tək və cəm isimlər nəyə deyilir. 

16. İsim mənsubiyyətə görə necə dəyişir? 

17. Sifət barədə məlumat yazın. 

18. Sifətin cümlədə rolu nədən ibarətdir?  

19. Say haqqında ümumi məlumat yazın. 

20. Sayın quruluşca və mənaca növləri barədə məlumat verin .  

21. Felin təsriflənən formaları,  əmr və xəbər şəkilləri barədə məlumat verin. 

22. Təsriflənməyən fel formalarından məsdər və onun xüsusiyyətləri barədə 

məlumat     

23. Feli bağlama haqqında məlumat verin. 

24.  Zərf, onun məna növləri və başqa nitq hissələrindən fərqləndirilməsi barədə 

yazın. 



25. Bağlayıcıların növləri və bağlayıcılarda vergülün işlədilməsi qaydaları 

hansılardır? 

26.  Modal sözlər və nida haqqında yazın. 

27.  Birinci növ təyini söz birləşmələri və onların cümlədə rolu barədə məlumat 

verin. 

28. Üçüncü növ təyini söz birləşmələri barədə məlumat yazın. 

29. Feli birləşmələr və onların cümlədəki rolu barədə yazın. 

30.  Cümlə üzvləri nəyə deyilir? 

31. Xəbər və onun növləri haqqında yazın. 

32. Xəbərin mübtəda ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşması barədə məlumat 

verin. 

33. Vasitəsiz  tamamlıq və onun ifadə vasitələri barədə yazın. 

34. Tərzi-hərəkət, zaman və yer zərflikləri barədə məlumat verin. 

35. Kəmiyyət, səbəb və  məqsəd zərflikləri barədə  yazın.                                        

36. Nitqin əsas hissəsində nələrə fikir verilməlidir? 

37. Nitq mədəniyyətinin məntiqlə əlaqəsi haqqında məlumat verin .  

38. Nitqin mədəniyyətinin pedaqogika və ədəbiyyatla əlaqəsi barədə yazın. 

39. Qədim Roma natiqlik məktəbi haqqında məlumat verin. 

40. Yunan natiqlik məktəbi barədə yazın. 

41. Azərbaycan natiqlik sənəti haqqında  nə bilirsiniz? 

42.  İctimai –siyasi natiqlik barədə məlumat yazın 

43. Məhkəmə natiqliyi haqqında məlumat verin. 

44. Məişət natiqliyini xarakterizə edin. 

45. Nitq necə hazırlanır? 

46. Nitq mədəniyyətinə verilən tələblər  nədən ibarətdir? 

47.  Nitqin mərhələləri barədə yazın. 

48.  Nitq prosesində intonasiyanın rolu  barədə məlumat verin. 

49. Yazılı nitqdə orfoqrafiya qaydalarının rolu nədən ibarətdir? 

50. Jest və mimika haqqında  məlumat yazın. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


