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2022-2023-cü tədris ili üçün Azərbaycan dili fənn proqramı 
 

XI sinif və məzunlar  
(həftəlik 4 saat) 

Ay Həftə Mövzu 

Sentyabr 

1 

Fonetika. Danışıq səsləri. Ahəng qanunu. Bəzi saitlərin uzun tələffüz edilməsi. Əlifba. Sonu eynicinsli 
qoşa samitlə bitən söz köklərinin yazılışı. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffüzü. 
Sonu q və k ilə bitən sözlərin yazılışı və tələffüzü. Heca. Vurğu. Sözün sətirdən sətrə keçirilməsi. 
Fonetik təhlil. 

2 

Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı 
sözlər. Omonimlər. Omonim və çoxmənalı sözlərin fərqi və oxşarlığı. Sinonimlər. Antonimlər. 
Ümumişlək və ümumişlək olmayan sözlər. Dialekt sözlər, terminlər (ixtisas sözlər), arxaizmlər, 
neologizmlər ümumişlək olmayan söz qrupları kimi. Sözlərin mənşəyi. Frazeoloji birləşmələr, onların 
omonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi. Lüğətlər. Leksik təhlil.  

3 Üslublar haqqında ümumi məlumat. Xülasə və tezis. 

4 
Mətn üzərində iş (DİM-in  9, 10, 11-ci siniflər üzrə test toplusundakı mətn tapşırıqları və Hədəf 
nəşrləri – Azərbaycan dili (5-11) vəsaitindəki mətnlər üzrə).  

Oktyabr 

1 

Söz yaradıcılığı. Söz yaradıcılığının əsas üsulları. Düzəltmə sözlər. Mürəkkəb sözlər, onların yazılışı. 
Bitişik və defislə yazılan sözlər. Bəzi mürəkkəb sözlərin ayrı yazılması. Sözün tərkibi: kök və şəkilçi. 
Eyniköklü sözlər. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin növləri: leksik və qrammatik, milli və alınma, 
1. 2 və 4 cür yazılan şəkilçilər.  

2 
Morfologiya. Nitq hissələri. İsim. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi, tək və cəm isimlər, mürəkkəb 
adlar, ismin quruluşca növləri. İsmin hallanması, şəxs sonluqları qəbul etməsi, sifətləşməsi, cümlədə 
rolu. İsmin morfoloji təhlili.  

3 
Mətn üzərində iş (DİM-in  9, 10, 11-ci siniflər üzrə test toplusundakı mətn tapşırıqları və Hədəf 
nəşrləri – Azərbaycan dili (5-11) vəsaitindəki mətnlər üzrə) 

4 
Sifət. Sifətin quruluşca növləri, dərəcələri, isimləşməsi, cümlədə rolu. Sifətin morfoloji təhlili.  
Say. Sayın quruluşca növləri, sayın məna növləri, sayın isimləşməsi, sayın cümlədə rolu. Sayın 
morfoloji təhlili.  

Noyabr 

1 

Əvəzlik. Əvəzliyin quruluşca növləri. Əvəzliyin məna növləri. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün 
işlənməsi. Əvəzliyin morfoloji təhlili Zərf. Zərfin quruluşca növləri, məna növləri. Zərfin sifət, say və 
s digər nitq hissələrindən fərqlənməsi. Zərfin cümlədə rolu. Zərfin isimləşməsi. Zərfin Morfoloji 
təhlili.  

2 
Mətn üzərində iş (DİM-in  9, 10, 11-ci siniflər üzrə test toplusundakı mətn tapşırıqları və Hədəf 
nəşrləri – Azərbaycan dili (5-11) vəsaitindəki mətnlər üzrə) 

3 
Feil. Feilin leksik məna növləri, quruluşca növləri, qrammatik məna növləri. Təsirli və təsirsiz feillər. 
Təsdiq və inkar feillər, Təsriflənən və təsriflənməyən feillər. Feilin tərəflənən formaları-Feilin 
şəkilləri. İdi, imiş, isə hissəcikləri. 

4 
Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər, feili sifət, feili bağlama. Feildə şəxs sonluqları. Feilin 
cümlədə rolu. Feilin morfoloji təhlili.  

Dekabr 

1 
Mətn üzərində iş (DİM-in  9, 10, 11-ci siniflər üzrə test toplusundakı mətn tapşırıqları və Hədəf 
nəşrləri – Azərbaycan dili (5-11) vəsaitindəki mətnlər üzrə).  

2 Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat, Modal sözlər, Nida 
3 Mətn üzərində iş (DİM-in  9, 10, 11-ci siniflər üzrə test toplusundakı mətn tapşırıqları və Hədəf 
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nəşrləri – Azərbaycan dili (5-11) vəsaitindəki mətnlər üzrə). 
4 
 

Söz birləşmələri: feili birləşmələr, ismi birləşmələr. Söz birləşmələrinin cümlədə rolu. Tərkiblər.  
Cümlə. Cümlənin söz və söz birləşmələrindən fərqi.  

Yanvar 

1 Tətil 

2 
Sintaksis. Sintaktik əlaqələr: tabesizlik, uzlaşma əlaqəsi. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə 
növləri. 

3 
Mətn üzərində iş (DİM-in  9, 10, 11-ci siniflər üzrə test toplusundakı mətn tapşırıqları və Hədəf 
nəşrləri – Azərbaycan dili (5-11) vəsaitindəki mətnlər üzrə) 

4 
Cümlə üzvləri. Cümlənin baş üzvləri: mübtəda xəbər. Xəbərin mübtəda ilə uzlaşması. Cümlənin ikinci 
dərəcəli üzvləri: təyin, tamamlıq, zərflik. 

Fevral 

1 
Cümlənin həmcins üzvləri, həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər, əlavə cümlələr. Həmcins üzvlərdə 
ixtisarlar. Xəbərin həmcins mübtədalarla uzlaşması. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə əlaqədə 
olmayan sözlər: xitab və ara sözlər. Xitab və ara sözlərdə durğu işarələri. Cümlə üzvlərinin təhlili.  

2 
Mətn üzərində iş (DİM-in  9, 10, 11-ci siniflər üzrə test toplusundakı mətn tapşırıqları və Hədəf 
nəşrləri – Azərbaycan dili (5-11) vəsaitindəki mətnlər üzrə). 

 

3 
Sadə cümlənin şəxsə görə növləri. Müəyyən şəxsli cümlələr, qeyri müəyyən şəxsli cümlələr, ümumi 
şəxsli cümlələr, şəxssiz cümlələr. Adlıq cümlə. Söz cümlə. 

4 
Mürəkkəb cümlə. Həmcins üzvlü sadə cümlələrlə mürəkkəb cümlələrin fərqi. Tabesiz mürəkkəb 
cümlə. Tabesiz mürəkkəb cümlənin məna əlaqələri. Tabeli mürəkkəb cümlələr. Baş və budaq cümlə. 
Tabeli mürəkkəb cümlələrin tərəflərini bağlayan vasitələr.  

Mart 

1 Dil və yazı. Azərbaycan dilinin normaları. Vasitəli, vasitəsiz nitq. Durğu işarələri. 

2 
Mətn üzərində iş (DİM-in  9, 10, 11-ci siniflər üzrə test toplusundakı mətn tapşırıqları və Hədəf 
nəşrləri – Azərbaycan dili (5-11) vəsaitindəki mətnlər üzrə).  

3 Tətil 
4 Təkrar. Fonetika, leksika, söz yaradıcılığı. 

Aprel 

1 Təkrar. İsim, sifət, say Əvəzlik, feil, zərf. 
2 Təkrar. Köməkçi nitq hissələri. Morfoloji təhlil. 
3 Təkrar. Sintaksis. Söz birləşmələri, sintaktik əlaqələr. 
4 Təkrar. Cümlə. Mürəkkəb cümlə. 

May 

1 Təkrar. Dil və yazı. Azərbaycan dilinin normaları. Üslubiyyat. Xülasə və tezis. 
2 Təkrar. 
3 Təkrar. 
4 Təkrar. 

İyun 

1 Təkrar. 
2 Təkrar.   
3 Təkrar.   
4  Təkrar.  
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