
AZƏRBAYCAN  DİLİ  VƏ  NİTQ  MƏDƏNİYYƏTİ  FƏNNİ  ÜZRƏ 
İMTAHAN SUALLARI  

   

    1. Dil nədir və onun vəzifələri nədən ibarətdir? 
    2. Dilin qayda-qanunları, xüsusiyyətləri və quruluşunu öyrənən elm necə adlanır                   
və  onun hansı sahələri vardır? 
     3. Yazı və onun növləri barədə məlumat yazın. 
     4. Qohum dillər.Türk dilləri ailəsində Azərbaycan dilinin yeri barədə yazın. 
    5. Azərbaycan dilinin inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin rolu  haqqında 
məlumat verin. 

6. Fonetika haqqında ümumi məlumat yazın. 
7. Sait və samit səslərin təsnifatı haqqında məlumat verin. 
8. Leksika. Söz, sözün leksik və qrammatik mənaları haqqında danışın. 
9. Təkmənalı  və coxmənalı sözlər nəyə deyilir? 

10. Omonim, sinonim  və antonimlər  barədə yazın. 
11. Əsl Azərbaycan sözlərini alınma sözlərdən fərqləndirən xüsusiyyətlər 

hansılardır? Arxaizim və neologizimlər haqqında məlumat yazın. 
12. İsim. İsmin quruluşca növləri, ümumi və xüsusi isimlər haqqında məlumat 

yazın. 
13. İsmin hal kateqoriyası  haqqında yazın.  
14. Tək və cəm isimlər nəyə deyilir? 
15. İsim mənsubiyyətə görə necə dəyişir? 
16. Sifət barədə məlumat yazın. 
17. Sifətin quruluşca növləri və müqayisə dərəcələri haqqında yazın. 
18. Sifətin cümlədə rolu nədən ibarətdir?  
19. Say haqqında ümumi məlumat yazın. 
20. Sayın quruluşca və mənaca növləri barədə məlumat yazın .  
21.  Felin təsriflənən formaları,  əmr və xəbər şəkilləri barədə məlumat yazın. 
22.  Felin arzu, vacib, lazım və şərt şəkilləri barədə nə bilirsiniz? 
23.  Təsriflənməyən fel formalarından məsdər və onun xüsusiyyətləri barədə 

məlumat  yazın. 
24.  Feli sifət, onun yaranma yolları, felə və sifətə aid xüsusiyyətləri nədən 

ibarətdir? 
25.  Feli bağlama haqqında məlumat yazın. 
26.   Zərf, onun məna növləri və başqa nitq hissələrindən fərqləndirilməsi barədə 

yazın. 
27.   Qoşmalar barədə məlumat verin. 
28.  Bağlayıcıların növləri və bağlayıcılarda vergülün işlədilməsi qaydaları 

hansılardır? 
29.  Ədatlarin məna növləri  və onların  başqa  nitq hissələrindən fərqləndirilməsi 

barədə  qısa məlumat yazın. 

30.  Modal sözlər və nida haqqında yazın. 
31.  Birinci növ təyini söz birləşmələri və onların cümlədə rolu barədə məlumat 

yazın. 



32.  İkinci növ təyini söz birləşmələrinin xüsusiyyətləri  nədən ibarətdir? 
33.  Üçüncü növ təyini söz birləşmələri barədə məlumat yazın. 
34.  Cümlə haqqında ümumi məlumat yazın. Cümlənin quruluşca növləri 

hansılardır? 
35.  Cümlə üzvləri nəyə deyilir? 
36.  Nitqin əsas hissəsində nələrə fikir verilməlidir? 
37.  Söz və nitq haqqında şifahi xalq ədəbiyyatında olan atalar sözləri barədə 

yazın? 
38.  Nitq mədəniyyətinin məntiqlə əlaqəsi haqqında yazın.  
39.  Nitq mədəniyyətinin etika ilə əlaqəsi nədən ibarətdir?  
40.  Nitqin mədəniyyətinin pedaqogika və ədəbiyyatla əlaqəsi barədə yazın. 
41. Natiqlik sənətinin tarixi barədə məlumat yazın. 
42.  Qədim Roma natiqlik məktəbi haqqında yazın. 
43. Yunan natiqlik məktəbi barədə yazın. 
44.  Azərbaycan natiqlik sənəti haqqında  nə bilirsiniz? 
45.  Natiqlik sənətinin cəmiyyətdəki rolu nədir? 
46.   Nitqin necə hazırlanması barədə yazın. 
47.   Nitq mədəniyyətinə verilən tələblər  nədən ibarətdir? 
48.   Yazılı nitqdə orfoqrafiya qaydalarının rolu nədən ibarətdir? 
49.  Düzgün nitqdə orfoepiyanın rolu barədə yazın. 
50.  Jest və mimika haqqında  məlumat yazın. 

 
 
 
 

 


