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1. Azərbaycan dilinin fonetik vasitələri (səslər, vurğu və intonasiya)
2. Azərbaycan dilinin fonetik vahidləri (fraza, sintaqm, heca və səslər)
3. Azərbaycan dili sait və samitlərinin ədəbi tələffüz xarakteristikası
4. Azərbaycan leksikoqrafiyası
5. Azərbaycan dili frazeoloji vahidlərinin təsnifi və onların əsas səciyyəsi
6. Azərbaycan dilçiliyində keçid şivələri məsələsi
7. Azərbaycan dili orfoepiyasının tədqiqi vəziyyəti
8. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin zənginləşmə yolları
9. Azərbaycan dilinin ədəbi tələffüzü və onun tarixi
10.Azərbaycan dialekt və şivələrinin öyrənilmə tarixi
11.Azərbaycan dilinin frazeologiyası
12.Azərbaycan dialektlərinin təsnifi
13.Azərbaycan dilində cümlə problemi
14.Azərbaycan dili lüğət tərkibinin mənşəcə bölgüsü (türk mənşəli sözlər və
alınmalar)
15.Azərbaycan dili lüğət tərkibinin sosial – dialekt mənzərəsi, işlənmə sferası
16.Azərbaycan dilində durğu işarələrinin işlənmə tarixi
17.Azərbaycan dilinin fonologiyası və onun əsas anlayışları
18.Azərbaycan dilində nitq hissələrinin ümumi xarakteristikası
19.Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları
20.Azərbaycan dilinin nitq hissələri sözlərin əsas leksik – qrammatik qrupu kimi
21.Azərbaycan ədəbi dilinin səs tərkibi, bəzi səslərin təkamülü
22.Azərbaycan dilində heca tipləri və vurğu
23.Azərbaycan dilçiliyi tarixi və görkəmli nümayəndələri
24.Azərbaycan dilçiliyində və türkologiyada nitq hissələrinin təsnifi barədə
tədqiqatlar
25.Azərbaycan dilində aktual üzvlənmə və sözlərin sırası
26.Azərbaycan dilinin leksikası
27.Azərbaycan dilinin sintaktik quruluşunun əsas cəhətləri
28.Azərbaycan milli ədəbi dilinin təşəkkülü
29.Azərbaycan dilinin köməkçi nitq hissələri sistemi

30.Azərbaycan dili lüğət tərkibinin semasioloji aspektdə öyrənilməsi tarixi
31.Aktiv və passivliyə görə lüğət tərkibinin təsnifi
32.Atributivləşmə hadisəsi
33.Cümlənin baş və ikinci dərəcəli üzvləri haqqında
34.Cümlə kommunikativ vahid kimi
35.Dilimizin sintaktik quruluşu barədə fundamental araşdırmaların xülasəsi
36.Dilin əsas sintaktik vahidləri, bunların tipləri və mühüm əlamətləri
37.Dil tarixinin sahələri
38.Dilçilik coğrafiyası
39.Dialekt leksikası və onun dilçiliyimizdə öyrənilmə vəziyyəti
40.Ekspressiv – stilistik baxımdan Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi
41.Ədəbi dilimizin dialekt əsası məsələsi
42.Ədəbi dilin dövrləri
43.Ədəbi dilin başqa üslublarının təşəkkülündə bədii üslubun iştirakı
44.Əsas və köməkçi nitq hissələri məsələsi
45.Ədəbi dil və norma anlayışları
46.Feilin quruluşca növləri: mürəkkəb feil – mürəkkəb söz probleminin tərkib
hissəsi kimi
47.Frazeologiya və frazeoloji tərkib haqqında anlayış
48.Fonetik hadisələr və ahəng qanunu
49.Fonem anlayışı
50.Hal kateqoriyasının Azərbaycan dilçiliyində öyrənilmə tarixi
51.İsimlərin semantik – qrammatik və struktur növləri
52.İsmin mənası, morfoloji əlamətləri və sintaktik funksiyaları
53.Kök və şəkilçi anlayışı
54.Morfologiyanın predmeti, qrammatik kateqoriya, qrammatik məna, qrammatik
forma
55.Mürəkkəb cümlədən böyük olan sintaktik vahidlər, sintaktik bütöv problemi
56.Morfonologiya haqqında məlumat
57.Mürəkkəb cümlənin struktur sxemi məsələsi
58.Nitq hadisələrində müştərəklik (bəzi sözlərin ikili funksiyası barədə - konversiya)
59.Omonimlik və antonimlik problemi
60.Orfoepiya haqqında anlayış
61.Polisemiya və sinonimiya
62.Sadə cümlənin genişlənməsi
63.Sifətin quruluşca və mənaca növləri (əsli və nisbi sifətlər məsələsinə
münasibətlər)
64.Substantivləşmə hadisəsi
65.Sintaktik əsasa görə cümlənin təsnifi prinsipləri
66.Söz birləşməsi və cümlə problemi

67.Söz birləşməsi probleminə dair müasir elmi fikirlər
68.Saitlər və onların təsnifi
69.Sait və samit ahəngi
70.Söz morfoloji və leksik vahid kimi
71.Sözün məna dəyişmələri prosesi
72.Samitlər və onların təsnifi
73.Sintaksisin əhatə dairəsi, əsas xüsusiyyətləri, tədqiqat üsulları
74.Sintaktik əlaqələr, onların ifadə vasitələri və tipləri
75.Türkoloji qurultayın tarixi əhəmiyyəti

Bakı Avrasiya Universiteti Elmi Şurasının 29.12.2017-ci il tarixli EŞ04-11/17 saylı
iclasında qəbul edilmiş “Müasir Azərbaycan dili” ixtisas fənni üzrə “2017-ci il üçün
doktoranturaya qəbul imtahan proqramı“ əsasında tərtib edilmişdir.
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