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1. Dilin yaranması ilə bağlı ilahi və səs təqlidi nəzəriyyəsi
2. Dilin yaranması ilə bağlı nidalar və jestlər nəzəriyyəsi
3. Dilin yaranması ilə bağlı ictimai razılaşma nəzəriyyəsi
4. Dilin yaranması ilə bağlı əmək hıçqırtıları və günəş nəzəriyyəsi
5. Psixolinqvistik biheviorizm
6. Psixolinqvistik neobiheviorizm
7. Konneksionist psixolinqvistika
8. Koqnitiv psixolinqvistika
9. Nitq fəaliyyəti nəzəriyyəsi
10.Linqvo-psixoloji vəhdət nəzəriyyəsi
11.Dillərin tədqiqinin təsviri metodu - təsviri dilçilik
12.Dillərin tədqiqinin sosioloji metodu - sosioloji dilçilik
13.Dillərin tədqiqinin məntiqi metodu - fəlsəfi və məntiqi dilçilik
14.Dillərin tədqiqinin riyazi metodu - riyazi dilçilik
15.Dillərin cihazlarla tədqiqi - eksperimental linqvistika
16.Dilçilik coğrafiyası metodu - areal dilçilik
17.Dillərin tədqiqinin psixoloji metodu - psixoloji dilçilik
18.Dillərin tədqiqinin tutuşdurma metodu - tipoloji dilçilik
19.Dillərin tədqiqinin müqayisəli metodu - müqayisəli dilçilik
20.Dillərin tədqiqinin nəzəri üsulları – nəzəri dilçilik
21.LPV baxımından dərketmə - iki elementli intellekt kodu
22.LPV baxımından sözün yaranması - dörd elementli intellekt kodu
23.LPV baxımından kommunikativ və intellektual nitqin yaranması
24.LPV baxımından kommunikativ, intellektual və kombinal nitqin mənimsənilməsi
mexanizmi
25.Dil işarələr sistemi kimi.
26.Dilin təfəkkür prosesindəki rolu və yeri
27.Dil təfəkkür prosesinin son məhsulu kimi
28.Dilin linqvistik mahiyyəti və işarəvi təbiəti
29.Dilin psixoloji mahiyyəti, dil psixoloji təsir və analiz vasitəsi kimi
30.Dilin ünsiyyət, tənzimləyici və təhrikedici funksiyaları məsələsi

31.Dil və təfəkkür
32.Dil və cəmiyyət
33.Dialekt, milli dil, ədəbi dil
34.Linqvistik universiologiya
35.Dilin səviyyələri və səviyyələrarası əlaqələr
36.Fonem anlayışı – Azərbaycan dilinin fonemlər səviyyəsi
37.Morfem anlayışı – Azərbaycan dilində morfem tipləri
38.Leksem anlayışı – Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı
39.Sintaqm anlayışı – Azərbaycan dilində söz birləşmələri və cümlə tipləri
40.Mürəkkəb sintaktik bütövlər və mətn dilçiliyi
41.Qloballaşmanın milli dillərə təsiri
42.Multikultural mühitin varlığını qəbul edən dövlətin dil siyasəti
43.Unitar və müxtəlif milli dillər mühitində var olan dövlətin dil siyasəti
44.Yaxın təmasa malik qohum və qohum olmayan dillər arasındakı əlaqə
45.Siniflərin, qrupların və fərdlərin dilinin tədqiqi zəruriyəti
46.Qohum dillər arasındakı əlaqələr
47.Region dilləri arasındakı əlaqələr
48.Tam qlobal və regional qlobal dil statusu qazanma potensialı olan dillər
49.Sosial status və dil arasında mütənasiblik zəruriyəti
50.Dilin sosial mahiyyəti, dil sosial təsir və analiz vasitəsi kimi
51.Məşhur dilçilər: V.V.Radlov və Afad Qurbanov
52.Məşhur dilçilər: F.F.Fortunatov və Qəzənfər Kazımov
53.Məşhur dilçilər: E.F.Tarasov və Kamal Abdullayev
54.Məşhur dilçilər: A.A.Leontyev və Əbülfəz Rəcəbli
55.Məşhur dilçilər: Boduen de Kurtene və Tofiq Hacıyev
56.Məşhur dilçilər: K.Fossler və Əlövsət Abdullayev
57.Məşhur dilçilər: F.de Sössür və Fərhad Zeynalov
58.Məşhur dilçilər: L.Yelmslev və Məmmədağa Şirəliyev
59.Məşhur dilçilər: Ç.Osqud və Ağamusa Axundov
60.Məşhur dilçilər: N.Xomski və Samət Əlizadə
61.Məşhur dilçilər: H.Şuxardt və Muxtar Hüseynzadə
62.Məşhur dilçilər: H.Şteyntal və Səlim Cəfərov
63.Məşhur dilçilər: A.Şleyxer və Əbdüləzəl Dəmirçizadə
64.Məşhur dilçilər: V.Humboldt və Mirzə Kazımbəy
65.Məşhur dilçilər: F.Bopp və Mahmud Kaşğari
66.Söyləmin linqvo-psixoloji mahiyyəti
67.LPV baxımından kommunikativ nitqin yaranması
68.LPV baxımından intellektual nitqin yaranması
69.LPV baxımından söz və ya formanın dərk olunması
70.Yaxın təmasa malik fərqli dillər arasındakı əlaqə

71.Dillərarası universal əlaqələr
72.LPV baxımından sözün forması və mənası
73.Kombinal nitqin mahiyyəti və yaranma mexanizmi
74.Kök və şəkilçi morfemlər.
75.Müxtəlif milli dillər mühitində var olan dövlətin dil siyasəti
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