
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT TURİZM AGENTLİYİ 

AZƏRBAYCAN TURİZM VƏ MENECMENT UNİVERSİTETİ 
 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5708.01 - “German dilləri ” ixtisası fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının 

 

P R O Q R A M I 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakı-2019 

 

 



GİRİŞ 

Təhsil sistemi cəmiyyətin strateji vəzifəsi kimi mühüm rol oynayır. Ölkəmizdə təhsil 

sistemi Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu ilə tənzim olunur və təhsilin inkişafı, 

eyni zamanda, ölkənin inkişaf konsepsiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Ölkəmizdə son 

illərdə təhsilin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər önəmli amil kimi dövlət 

siyasətinin mühüm strateji istiqamətlərindən biri və bəlkə də ən başlıcasıdır. Qloballaşan 

dünyanın çağırışlarına uyğun olaraq, təhsil sisteminin yüksək səviyyəyə qaldırılması, 

təhsilin modernləşdirmə, müasirləşdirmə mərhələsinə mütərəqqi layihələrlə can atan 

dövlətimizin başlıca hədəflərindəndir. Sürətli tərəqqi yolunda olan respublikamızda təhsil 

sisteminin insan kapitalının inkişafı çağırışlarına cavab verməsi yönündə yeni hədəflərin 

müəyyənləşdirilməsi və təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına 

uyğunlaşdırılması prioritet vəzifə kimi qarşıda durur.  

Doktorantura ali təhsil bazasında elmi və elmi-pedaqoji kadr hazırlığını, ixtisas və elmi 

dərəcələrinin yüksəldilməsini təmin edir. Doktorantura təhsili ali təhsilin ən yüksək pilləsi 

olaraq ali təhsil müəssisələrində və elmi təşkilatlarda yaradılan doktoranturalar  vasitəsilə 

həyata keçirilir.  

5708.01-“German dilləri” ixtisası dil xüsusiyyətlərinin metodik, metodoloji, elmi-tətbiqi 

məsələlərini öyrənməyə yönəldilmişdir. İxtisasın məqsədi German dilləri sisteminin 

linqvistik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsidir. 

5708.01-“German dilləri” ixtisasına aid doktorantların imtahan proqramı 4 bölmə və 21 

sualdan ibarətdir. Doktorant imtahana elmi rəhbəri tərəfindən dissertasiya işi üzrə 

yazılmış avtoreferatın yoxlanılması ilə buraxılır. İmtahan biletləri 3 sualdan ibarət olur və 

bunlar “Nəzəri Fonetika”, “Nəzəri Grammatika” və “Semantika” və “Pragmatika ”üzrə 

mövzuları əhatə edir. İmtahan prosesi dissertassiya mövzusunda hazırlanmış avtoreferata 

aid müsahibə (diskussiya) ilə tamamlanır.  

Programının əhatə etdiyi 4 bölmə haqqında ümumi məlumat; 

“Nəzəri Fonetika” 

Fonetikanın mövzusu danışıq səsləri olduğundan dilin səs sistemini müəyyənləşdirmək , 

fonem və fonem variantlarının akustik-fizioloji xüsusiyyətlərini öyrənib geniş fizioloji 



xarakteristikasını vermək, fonetik qanunların, hadisələrin mahiyyətini aydınlaşdırmaq 

onun başlıca vəzifəsidir.  

Səs və Fonem anlayışı 

Danışıq səsləri və fonem anlayışı. Onların dildə oynadığı rol və təzahür formaları. Fonem 

anlayışı haqqında müxtəlif nəzəriyyələr. 

Heca və onun növləri. Heca haqqında müxtəlif nəzəriyyələr.  

Dildə heca ən mürəkkəb fonetik vahidlərdəndir. 

Vurğu, sözdə  vurğunun formaları. 

Dil vahidlərindən olan səsin, hecanın və ya sözün tələffüz prosesində daha qabarıq nəzərə 

çatdırılması. 

“Nəzəri Qrammatika” 

Qrammatika geniş (dil sistemi) və dar bir mənada (dilin qrammatik quruluşu). 

Müasir German dillərində qrammatikanın, leksikologiyanın və leksiko-qrammatik 

sahənin qarşılıqlı əlaqəsi.Morfologiya. 

“Semantika” 

Semantika sözlər, söz birləşmələri və cümlələrin mənasını öyrənir.Semantik təhlil adətən 

fərdi nitqdə istifadə olunan mənanı deyil, sözü daha ümumi mənada qəbul edir. 

Bu yanaşma  sözün  subyektiv vəya fərdi yox, daha çox obyektiv və ümumi mənasını 

təhlil edir. 

“Praqmatika” 

Pragmatika “görünməz” məna vəya həqiqətən deyilməmiş vəya yazılmamış olsa da, nə 

nəzərdə tutulduğunu öyrənməkdir. Bu fərziyyələrin və fikirlərin araşdırılması bizə hər 

zaman daha dərin məna verir.     

Bu proqram dilçilik sahəsində yeni bilikləri genişləndirə biləcək ümumi ədəbiyyat 

siyahısı təqdim edir. 5708.01-“German dilləri” ixtisası üzrə kecirilən minimum 

imtahanında namizəd dilçiliyin bütün  aspektlərinin konsepsiyalarını və əsas nəzəriyyələri 

üzrə dərin biliklərini nümayiş etməlidir. Namizəd imtahan suallarını cavablandırarkən, 

mövzuyla əlaqədar yerli və xarici ədəbiyyatda təqdim olunan müasir nəzəriyyələr 



haqqında məlumat verməlidir. 5708.01- “German dilləri” ixtisası üzrə minimum 

imtahanına daha yaxşı hazırlıq üçün nümunə suallar daxildir. 

Cavabın qiymətləndirilməsində, məntiqi təhlil etmə, konkret bir sual ilə bağlı öz fikrini 

müasir və faktiki məlumatları istifadə edərək əsaslandırma bacarıqları nəzərə alınır. 

  

İmtahan mövzuları 

1. Germanistika tarixinə baxış 

2. German dilləri qrupu 

3. Alt və üst strukturlar 

4. Amerika deskriptiv dilçiliyində əsas metodlar   

5. İngilis dilinin inkişaf mərhələləri 

6. Konseptual metafor nəzəriyyəsi 

7. Törəmə dilçiliyində səriştə və realizə dixatomiyası 

8. Alman dilinin inkişaf mərhələləri 

9. Prototiplər nəzəriyyəsi 

10. Mətn və diskurs tədqiqləri 

11. Sistem funksional qrammatikası  

12. Koqnitiv qrammatika 

13.  Tənqidi diskurs təhlili 

14.  İngilis dilinin əsas variantları və regional dialektləri 

15.  Alman dilinin əsas variantları və regional dialektləri 

16.  İngilis dilçiliyində sosioloinqvistik tədqiqatlar 

17. Alman dilçiliyində sosiolinqvistik tədqiqatlar 

18.  Sepir-Uorf fərziyyəsinə müasir baxışlar 

19.  Linqvistik praqmatika 

20. Semantika 

21.  İnformasiya strukturu 

                                         

                                           



TÖVSİYYƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT 

1. Veysəlli Fəxrəddin 2011 German Dilciliyinə Giriş, Bakı, Mütərcim 

2. Məmmədov Azad və Misgər Məmmədov 2016 Diskurs tədqiqi, Bakı. BDU Nəşriyyatı  

3. Chambers Jack and Peter Trudgill 1998 Dialectology, Cambridge University Press   

4. Holmes Janet 2008 An Introduction to Sociolinguistics, Harlow: Pearson  Longman 

5. Crystal David 2003 English as a Global Language, Second edition, Cambridge 

University Press 

6. Lakoff George and Mark Johnson 2003 Metaphors we live by, Second 

edition,University of Chicago Press  

7. Langacker Ronald 2008 Cognitive Grammmar:  A Basic Introduction, Oxford 

Unievrsity Press 

8. Levinson Stephen 1980 Pragmatics, Cambridge University Press  

9. Lyons John 1977 Semantics, Vol I and Vol. II, Cambridge University Press  

10. Mammadov Azad 2017 Studies in Text and Discourse, Cambridge Scholars 

Publishing  

11. Mammadov Azad  and Lalandar Ziyadova 2018 A Practoical Introduction to English 

Linguistics, Lambert Academic Publishing 

12. Yule George 2005 The Study of Language, 4th edition, Cambridge University Press 

 

 

 

Tərtib edən:                                                   f.e.d., prof. Azad Yəhya oğlu Məmmədov 

ATMU-nun baş müəllimi:                            Nigar Fikrət qızı Həbibullayeva 

 

 


