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1. Qədim Yunanıstan və Qədim Romada ənənəvi qrammatika
2. Növ kateqoriyası
3. German dillərində aktiv və passiv konstruksiyalar
4. Preskriptiv qrammatika
5. Struktur preskriptiv qrammatika
6. German dillərində feilin zaman kateqoriyası və onun ifadə vasitələri
7. Dil və yazı
8. Yazının növləri
9. Generativ qrammatika
10.Əsas qrammatik anlayışlar: qrammatik məna
11.Dilin yaranması haqqında nəzəriyyələr
12.Qrammatik kateqoriya
13.Qrammatik forma
14.Morfem və onun növləri
15.Omonim, morfemlər, sıfır morfem
16.Sərbəst və asılı morfemlər
17.Allomorfemlər
18.German dillərində sözdüzəltmə
19.German dillərində sözdüzəltmənin xarakteristikası
20.İsim və onun semantik xüsusiyyətləri
21.German dillərində heca strukturu
22.German dillərində heca modelləri
23.Artikl
24.Müəyyən artikllər
25.Qeyri-müəyyən artikllər
26.Artikllərin işlənmə xüsusiyyətləri
27.Nitq hissələri və onların təsnifi prinsipləri
28.German dillərində feilin şəxssiz formaları
29.Şəxssiz formaların səciyyəvi xüsusiyyətləri
30.Sifət
31.Sifətin semantik xüsusiyyətləri
32.Əsas sifətlər və nisbi sifətlər
33.Sifətin dərəcə kateqoriyası
34.Müasir german dillərinin ümumi səciyyəsi
35.İngilis ədəbi dilinin təşəkkülündə London dialektinin rolu
36.Zərfin semantik xüsusiyyətləri

37.Zərfin növləri
38.Zərflərdə dərəcə kateqoriyası
39.Sual, bağlayıcı və nisbi zərflər
40.Dilçiliyin şöbələri
41.Dilçiliyin tədqiqat metodları
42.Morfemlərin valentliyi və variativliyi
43.Əvəzlik
44.Əvəzliklərin məna xüsusiyyətləri
45.Əvəzliklərdə şəxs, hal və kəmiyyət kateqoriyaları
46.Feil
47.Feilin semantik xüsusiyyətləri
48.Distribusiyanın növləri
49.German dillərində sadə cümlə və onun təsnifi
50.Şəxsli feillərin qrammatik kateqoriyaları
51.Sözönləri və bağlayıcılar, onların təsnifatı və işlənmə xüsusiyyətləri
52.Cümlənin kommunikativ tipləri və onların transpozisiya imkanları
53.Feilin şəxssiz formaları
54.Feilin şəxssiz formaları ilə işlənən konstruksiyalar
55.Dil işarə sistemi kimi
56.German dillərinin leksikoqrafiyası və leksikologiyası
57.German dillərində sözün struktur və semantik təhlili
58.Neologizmlər və arxaizmlər
59.Sinonimlər və onların əsas üslubi xüsusiyyətləri
60.Omonimlər və çoxmənalılıq
61.Metafora və metonimiya anlayışları
62.Frazeoloji vahidlər və onların növləri
63.Distribusiyanın növləri
64.German dillərində konversiya hadisəsi
65.Əsas semantik proseslər
66.Söz mənalarının dəyişməsində linqvistik və ekstralinqvistik amillərin
rolu
67.Funksional üslub anlayışı
68.Müasir german dillərində funksional üslublar sistemi
69.Sintaktik ekspressiv vasitələr və üslubi priyomlar
70.German dillərinin lüğət tərkibinin ümumi xarakteristikası
71.German dillərində latın, skandinav, italyan, fransız, ərəb, fars, rus və s.
dillərdən alınma sözlər
72.German dillərində sözün semantik quruluşu
73.Sözün mənası
74.Məna və kontekst
75.German dillərinin lüğət tərkibinin üslubi xarakteristikası
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