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nataryus– pensiya– konfrans bank-

bankrot- stansiya professor termometr

kofein telefon spirt etnograf- akademiya-
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Konfransın rəsmi açılış mərasimində Estoniyanın prezidenti tədbiri parlaq ideyaların müzakirəsi 
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ödəməyəcəklər.

canlı yayım  özəlləşdirmə-

 iş adamı-     anayasa-

 düzən– gərçəkləşdirmək bilgisayar-

«Zaman»

«Azadlıq»  «Arzular gərçəkləşməsi üçün 

əlimizdən gələni edirik.

 

pərəst  daş 

Moskvapərəst- Türkiyəpərəst qərbpərəst-

tərəfdaş- (tərəf məsləkdaş məslək

 Hasan Cemal ermənipərəstliyi ilə tanınır.»

Çünki onlar bu məqsədlə qonşu ölkədə 

etibarlı tərəfdaş tapmaqda çətinlik çəkir.
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region-bölgə  kredo-
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 ki 

Söhbət zamanı Azərbaycanda yeni 

islahatlar proqramının həyata keçirildiyi, bunun biznes sahəsində fəaliyyət üçün yaxşı 

imkan yaratdığı bildirilib.

 

O, bildirib ki, 

Azərbaycanın bölgələrində müəllim çatışmazliqının aradan qaldırılması ilə bağlı hökumətin 

proqramı var.
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pambıqçılıq- qırıcı soyuducu–

 dinləyici toplama bölüm  dözüm

müqayisəli qaydasız qabaqcıl

-lıq

tolerantlıq

demokratlaşdırmaq aktivləşdirmək-

aktivlik- populyarlıq-

normallaşma  Milli Tolerantlıq Mərkəzi (MTM) Beynəlxalq 

Tolerantlıq Gününü gənclərlə birgə qeyd edib

 

İlk dəfə qadınlara seçim hüququ tanıyan və qadın–kişi bərabərliyini təmin edən cümhuriyyət, o 

cümlədən  demokratlaşma, azad seçkilər, beynəlxalq əlaqələr istiqamətində də yenilikçi işlər 

görüb.
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tozsoran- otbiçən sözdüzəldici  

İstehlakçıların suölçən cihazlarla təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2016-cı il tarixli sərəncamından irəli  gələn 

vəzifələrin icrasına başlanılıb.
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 islahat–reforma-  maliyyə–finans

memarlıq–arxitektura Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət 

Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

83
 

«Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru, professor 

Gülçöhrə Məmmədova bu ali təhsil ocağının tələbələri ilə görüşüb.» 84 

 köpək balığı

Kann” kino festivalının finalçısı yeni zelandiyalı rejissior 

Adam Streynci köpək balığı yeyib.

duyum–intuisiya

 masa–stol-  nəqliyyat–transport

Bakcell şəbəkəsi klassik TDM/ATM ilə birgə istifadə olunan müasir İP Transport texnogiyasından 

ibarət hibrid şəbəkədir

 Günümüzü nəqliyyatsız, nəqliyyat vasitələrsiz təsəvvür etməm 

çətindir.»

 layihə–proyekt  təqdimat–prezentasiya

tərcümeyi-hal–avtobioqrafiya-  təhlil–analiz

 afərin-əhsən–bravo  mübahisə-polemika- lüğətçilik-
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leksiqoqrafiya-  münaqişə-konfilikt Münaqişələr 

var ki, onlara həqiqətən də inanmaq olur.

  

 

 atəşkəs ,
 

 Bu 

müddətdə atəşkəs davam edir    

 sivilizasiya referendum

konstruktivizm totalitarizm

 diaspor lobbi  

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 42 ölkədə yaşayan azərbaycanlıların statistikasını təqdim 

edib
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diaqnostik test distant təhsil
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 aristokratlıq

 patriоtluq atəşpərəstlik

, filоsоfluq
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    академия

 трагедия  университет актер-  

тираж-  журналист  педагог   кандидат-

 клуб  студент  етнограф  театр  
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isim, sifət

 isim, sifət՝  

 ağız- ağız՝

  

 

1) -lıq (-lik//-luq//-lük) 

 menecerlik  spikerlik

 suverenlik  egitimlik 

Məqalədə qeyd olunur ki, ilk Avropa Oyunları Azərbaycan prezidentinə beynəlxalq 
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legitimlik və nüfuz qazandırdı.  

2) -çı (-çi//-çu//-çü) 

` islahatçı   

terrorçu  istifadəçi–  klipçi-  abunəçi

 reklamçı-  qəzetçi-

 vasitəçi-

-şünas 

-çı Bununla belə terrorçularının 

hədəflərinin hansı strateji obyektlər olduğu açıqlanmır.

3) -lı (-li//-lu//-lü)

 riskli  intelektli

 problemli-  canlı

  potensiallı texnikalı

Xəstə kompüterli tomoqrafiya aparatının masasında hərəkət etmədən uzanır

4) -ma//-mə  

 özəlləşdirmə

demokratlaşdırma  aktivləşmə

Azərbaycan Mərkəzi Bankı isə öz bəyanatında bildirir ki, 

“xarici iqtisadi çaxnaşmaların aktivləşməsi” nəticəsində manatın kursunu sabit saxlamaq artıq 

mümkün olmur.
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 "Avropa Oyunları Ilham Əliyevə legitimlik qazandırdı, 16.07.2015, 

http://www.azadliq.org/content/article/27130692.html 
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 Terrorçularyeni "11 sentyabr" hazırlayır, 05.09.2011, http://legend.az/40655-terrorchular-yeni-11-sentyabr-

hazirlayir.html 
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 Kompüterli tomoqrafiya haqqında bilmədiklərimiz, http://www.tibb.az/page/519 
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 “Financial Times” manatınçöküşühaqda: “Bu gedişlə…”, 21.12.2015, http://azpolitika.info/?p=179937 
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birmənalı  çoxtərəfli

 hərtərəfli Avropa Parlamentində ölkəmiz 

əleyhinə qəbul edilmiş və Azərbaycan reallıqlarına uyğun olmayan qətnamə həmçinin ikili standart 

nümunəsidir”.

    

   

 neft sektoru-

 işçi qrup-  milli bank-  ortaq 

dil  ikili standart  ümumi maraq

 xarici investisiya  qırıcı təyyarə  birinci 

səsvermə-  

  

калька  

 

оффициальное 

сообщение – rəsmi məlumat-  гражданское право –
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 "Avropa Parlamentində Azərbaycan əleyhinə qəbul edilmiş qətnamə ikili standart nümunəsidir", 14.09.2015, 
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 vətəndaş hüququ  боевой устав – döyüş nizamnaməsi-

 рыночная экономика – bazar iqtisadiyyatı

 сотрудник-əməkdaş-  user–istifadəçi sayt-səhifə

download–yükləmək Bizim nəzərdə tutduğumuz sistemdə 

“Gənclər şəhərciyi”nin tikilməsi bazar iqtisadiyyatında mümkün deyil.

   

AZƏRTAC (Azərbaycan Telegraf Agentliyi)

MM (Milli Məclis)-  HSK (Hərbi Sənaye 

Kompleksi Bu gün Azərbaycan Dövlət 

İnformasiya Agentliyi - "Azərtac"ın yaradılmasından 96 il ötür
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nazir-43477 
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allah  vəqf-  qiyamət

 ziyarət  imam  mürid  şiə

  sünni-  

 

məsafə-interval

quruluş-sistem ənənə– tradisiya

ərazi-region rəmz-simvol müsbət-plyus

məcmuə-jurnal təcrübə-praktika

məlumat-informasiya imkan-potensial fəal-aktiv

Qeyd edim ki, ölkədə aksizli malların plastik kartlarla satışı üçün 

ölkə ərazisində yerləşən ticarət obyektlərində lazımi potensial mövcuddur.

  

Ukraynanın 

şərqində gedən döyüşlərə humanitar yardımın göstərilməsində buradakı azərbaycanlılar çox 

aktivdir”.

 

kolxoz– zavod-  rota

vzvod  posyolok nabor  oçerk peçenye-

 pirojki
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sayt  fayl-

 disk   xaotik   brifing   media

 valyuta  spiker totalitar-  investisiya

,  legitim  konsensus-   embarqo

  

  bankrot-

iflas  auksiyon-hərrac  kvorum-yetersay  jurnal-toplu–dərgi-

məcmuə- Victoria Bekhemin öz toyunda taxdığı 

tac auksiyona çıxarılıb.

Aktyorun  serialda öz işi barədə dostuna yazdığı məktub 

da hərracda satılıb.

 dempinq klirinq

lizinq marketinq–

menecer reytinq reimport– çarter

 

 Göstərilmiş 

broker xidmətlərinin həcminə görə üçüncü yerdə 38,08 milyon manatla "Brokdil Az" qərarlaşıb.
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Dünya məhşur marketinq alimi Professor Qari Armstronga 70-illik 

yubileyi ilə bağlı Azərbaycan Marketinq Cəmiyyəti tərəfindən təbrik məktubu ünvanlanıb.

 

 

 pulemyot  avtomat

 raket-  serjant  praporshik (gizir)-

general-

 mayor  hospital  diviziya  aparat  distansiya-

 agent-  Rumıniyada Birləşmiş 

Ştatların Avropada raketlərdən müdafiə sisteminin bir hissəsi olan obyektin tikintisi başlayıb.
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 AMC Qari Armstronqu 70-illik yubileyi ilə təbrik etdi, http://marketing.az/index.php/az/azerbaycan-marketing-

cemiyyeti/16-azerbaijan/yenilikler/press-relizler/249-armstronq-qari-gary-armstrong-amc-seventy-yetmis-yetmish-

yubiley-holiday-birthday 
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Hospitala daxil olan yaralılara ixtisaslaşdırılmış yardım göstəriləndən sonra müvafiq bölmələrə 

yerləşdirilib.

 

  

Beynəlxalq 

qızıl xaç komitəsi-  Beynəlxalq mülki 

aviasiya təşkilatı-  BMT 

Elm və mədəniyyət təşkilatı

 BMT ixtisaslaşdırılmış qurumları

 Britaniya birliyi -  diplomatik nümayəndə

diplomatik attaşe fəxri 

attaşe persona non grata protokol-

Modern.az xəbər verir ki, tədbirdə Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi hərbi 

ataşe Kamil Quliyev iştirak edib.  
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120
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  ata  ana

 qardaş  baş əl qırmızı ağ yaxşı

 uzun  bir   beş   mən-   kim   gəlmək   getmək

 yemək inək  qoyun
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 Buludxan X., Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası, Bakı, Nurlan  nəşriyyatı-2008,  s. 28. 
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il  el-

-nc dinc

 tunc

-aq, -ar, -ıq, -ır  daraq

 yaraq çanaq ipək  ələk  qatar  çəpər

 qatıq  çadır–

sümük  qulaq  gəlin

 dodaq- yanaq  açıq

plan  snayper  strateqiya-

 prospekt  proqram

 ğ  ı 

 ğ 

 e, o և ö

 

Heç vaxt dinc əhalini və mülki obyektləri atəşə tutmur.
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Çünki süd çox isti 

olsa, qatıq sulu olar

 

  

  

 

 

opera  balet

 futbol ilan işıq inam quzey

 aşıq  məktub  vəfa  ticarət  

saat ailə

 radio- məişət-  müəllim  müalicə  maaş
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 inşaat  zəif  səadət mətbəə

 həll  sirr-

 həzz  fənn hədd- xətt hiss

tibb sirr  

alt-  üst qənd kənd  türk

bərk şərq

qərb hərb fərq

 j

jaket  jüri-  jalüz  müjdə-

əjdaha , jalə janr qaraj- jurnal montaj

 

 a(΄)rif a(΄)ləm bə(΄)zi , m(΄)əna

e(΄)lan mötə(΄)bər  xü(΄)susi mu(΄)siqi

su(΄)fi hə(΄)qiqət  şe(΄)r

 ə(΄)la-  mə(΄)na , cü(΄)rət  sü(΄)ni

 y  xasiyyət  əziyyət

 ədəbiyyat-  nəqliyyat  təyyarə
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 Azərbaycan Dövlət Akademik 

Opera və Balet Teatrı fevral ayında maraqlı tamaşalarla çıxış edəcək.

Ancaq abituriyentlər riyaziyyat, fizika, 

kimya fənnləri üzrə aşağı nəticə əldə ediblər. 127

  Bəs Azərbaycan 

öz həqiqətini, haqqını niyə göstərmir?
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 Жеребило Т., Словарь лингвистических терминов, Назрань: ООО «Пилигрим», 2010,  с. 107. 

http://azertag.az/xeber/Akademik_Opera_ve_Balet_Teatri_fevral_repertuarini_achiqlayib-923604
http://modern.az/articles/5146/1/
http://www.anspress.com/siyaset/23-03-2014/heqiqet-haqqinda-yalan-video


52 
 

 

  

 

  

 

                                                           
131

 Байкова О., Заимствования в речи российских немцев Кировской области, c.16, 

http://www.lib.csu.ru/vch/093/15.pdf 
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 məcburi alınmalar

 zəruri alınmalar

  

 

 

  : 
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 Заимствонание, Лингвистика, Энциклопедия Кругосвет, 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/ZAIMSTVOVANIE.html 
133

 Rzayeva V., MÜASİR MƏTBUATIN DİLİNDƏ TÜRКİZMLƏR, Tədqiqlər, 2008, № 1, AZƏRBAYCAN MİLLİ 

ЕLMLƏR AKADЕMİYASI NƏSİMİ adına DİLÇİLİK İNSTİTUTU s.176. 
134

 Xudiyev N.,  Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibinin inkişafı (sovet dövrü). Dərs vəsaiti. Bakı, «Elm və təhsil», 2013, 

s.19. 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
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adət  aləm  ağıl bəyaz  beyt

 bəşər  bəsit  vahid

 varis  vərəqə-  qalib–  qələm qadir

 qüdrət  qəddar

 Mustafa, Əhməd, Qismət, Kamal, Əli, Hüseyn 

                                                           
135
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Gənc yazıçı Kamran 

Qasımovun "Mirassız varislər" adlı tarixi mövzuda sənədli romanı dərc olunub

O qeyd edib ki, “İslam Dövləti”nin 

terror əməlləri bütün bəşəriyyət üçün ciddi təhlükə qaynağıdır.

  

 

əla

məlum elan etimad şöbə

ücrət  məsud

mal icmal

 ehtimal–  emal  ehmal–

 şimal  

 –iyyat, -iyyət, -iyyə, -at, -ət, -anə, -ən, -i, -

vi 

 əməliyyat aidiyyət  nəzəriyyə-

 bələdiyyə-   varidat-   

əhvalat   məlumat vəkalət-   ismət

  malikanə arifanə-  qəflətən 

 ənənəvi   

                                                           
136 "Mirassız varislər"in imza günü, 13.02.2014, http://axar.az/news/8924 
137

 “İslam Dövləti”nin terror əməlləri bütün bəşəriyyət üçün ciddi təhlükədir”, http://www.aktual.az/dunya-5/islam-

dovleti-nin-terror-emelleri-butun-beseriyyet-ucun-ciddi-tehlukedir-6662 

http://axar.az/news/8924
http://www.aktual.az/dunya-5/islam-dovleti-nin-terror-emelleri-butun-beseriyyet-ucun-ciddi-tehlukedir-6662
http://www.aktual.az/dunya-5/islam-dovleti-nin-terror-emelleri-butun-beseriyyet-ucun-ciddi-tehlukedir-6662
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 nəşr-

, rəmz  rəsm  sərf  qəlb–

 ərz  əsr–  cild  

i ü  

 ibadət  ibarə   

ianə  ibtidai  idarə  izah

, imla  inşa  icad  ülfət-   

ümman   üzvi  ünvan ünsür-  üslüb

 üfüq  

a i aid

 dair   daim  sait  şair–

 

a ə

maaş–  saat   maarif   

 təəccüb  mənfəət–  mətbəə-  

əa üu

səadət  fəal-  təam–

, şüur  vücud–  qürur  

əia əiə

  təbliğat

 təşviqat təchizat  təxribat

səliqə  vəzifə-  qərinə  

səhiyyə   

    

Bildirib ki, bəzən qəzetin 

əməkdaşları ezam olunduqları rayonlarda aidiyyət orqanlar tərəfindən ezamiyyət və rəqlərinə 

mühür  vurdurmaq problemi ilə üzləşiblər.

                                                           
138

 Layihəsi yekunlaşıb, 30.12.2009 , http://modern.az/az/news/2234/#gsc.tab=0 
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Vəkil gənc fəallar Bayram Məmmədov 

və Qiyas İbrahimovla görüşüb.

atəş

 azar   aludə   arzu  böhtan

  bənd  badə  bəndə  ustad  xəstə

 şikəst  

ng

 ahəng  zəng  qəşəng

 həng  ləng  

g, p, ç

gənc gil  gilə  pəri

 pir  çarə  çarx  çarpayı   çadra

 

 –zadə, -stan, -ıstan, -dan, -xana, -dar, -pərəst, -şünas, -keş, -kar, -baz, -xor, -

gir, -gah, -ran, -vat

şamdan

                                                           
139

 Elçin Sadıqov: Gənc fəallar möhkəmdir, məhkəmədə mübarizələrini davam etdirəcəklər, 24.05.2016, 

http://www.amerikaninsesi.org/a/elcin_sadiqov-musahibe/3343883.html 
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  əməkdar   fəndgir-   kəfgir ,  hökmran

 xırdavat

 bi-, na-  

՝  bitərəf bixəbər  narazı natamam–

Evimizdən çıxanda elə hisslər yaşayıram, 

sanki qəşəng qızla görüşə gedirəm

Ey 

dünyadan bixəbər bədbəxtlər, cahillər...

Azərbaycan və Pakistan arasında hərb sahədə əməkdaşlığın inkişafı məsələləri 

martın 1-də İlham Əliyevin Pakistanın Baş Qərargah rəisi Rəşad Mahmudla görüşündə müzakirə 

olunub.

–şünas-  –log 

 –çı 

  -na 

 –sız Azərbaycan Atatürk Mərkəzində Azər 

Turanın müəllifi olduğu “Xalid Səid Xocayev – şəhid türkşünas” kitabının təqdimatı keçirilib.

Oktyabrın 8-də 

Moskvada yaşayan həmvətənimiz, türkoloq alim, şair, tərcüməçi Tofiq Məliklinin 70 illiyinə həsr 

                                                           
140 Az qalıram, sinəmə plakat yapışdıram..., 23.07.2015, https://www.meydan.tv/az/site/opinion/7069/ 
141 Qənirə Paşayeva hirsləndi:, 02.03.2014, http://news.lent.az/news/157658 
142

 İlham Əliyev Pakistan Baş Qərargah rəisini və AŞPA prezidentini qəbul edib, 01.03.2016, 

http://www.contact.az/docs/2016/Politics/030100148506az.htm#.VxkqEvmLTIU 
143

 Xalid Səid Xocayev – şəhid türkşünas” kitabının təqdimatı keçirilib, 07.10.2009, http://az.apa.az/news/165435 

https://www.meydan.tv/az/site/opinion/7069/
http://news.lent.az/news/157658
http://www.contact.az/docs/2016/Politics/030100148506az.htm#.VxkqEvmLTIU
http://az.apa.az/news/165435
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edilmiş tədbir keçirilmişdir.

 

 məktəb  kitab  dərs  sinif

 tabaşir   elm  dəftər   peyğəmbər

 məscid  ibadət  axirət  behişt

Azərbaycanda  qiyabi  ( )  şöbədə  ( .)  ən 

çox tələbəsi ( .) olan ali 145 ( ) məktəblərin146 ( ) adları açıqlanıb.

                                                           
144

 Moskvada yaşayan görkəmli azərbaycanlı türkoloq alimin 70 illik yubileyi qeyd edilmişdir, 08.10.2012, 

http://azertag.az/xeber/Moskvada_yasayan_gorkemli_azerbaycanli_turkoloq_alimin_70_illik_yubileyi_qeyd_edilmisdir

-188843 
145

 Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən Ərəb və fars sözləri lüğəti, Elmi red. Məmməd A., İki cilddə, İ cild, Bakı, 

“Şərq-Qərb”- 2005,  s. 15. 
146

 Ərəb və fars sözləri lüğəti (Azərbaycan klassik ədəbiyyatını oxumaq üçün), Elmi red. Məmməd A., İki cilddə, İİ cild, 

Bakı, “Şərq-Qərb”- 2005, s.36. 
147

 Qiyabi şöbədə ən çox tələbəsi olan universitet hansıdır?, 19.07.2013, 

http://arxiv.az/az/news.milli.az/572444/Qiyabi+shobede+en+cox+telebesi+olan+universitet+hansidir 

http://azertag.az/xeber/Moskvada_yasayan_gorkemli_azerbaycanli_turkoloq_alimin_70_illik_yubileyi_qeyd_edilmisdir-188843
http://azertag.az/xeber/Moskvada_yasayan_gorkemli_azerbaycanli_turkoloq_alimin_70_illik_yubileyi_qeyd_edilmisdir-188843
http://arxiv.az/az/news.milli.az/572444/Qiyabi+shobede+en+cox+telebesi+olan+universitet+hansidir
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Apple Amerika korporasiyasının rəhbəri148 ( )  Tim Cook 

bütün varını xeyriyyəçilik məqsədlərinə ( ) sərf  ( ) etmək niyyətindədir . (

Apple

Azərbaycan 

əhalisinin ( ) böyük əksəriyyəti .) bilmir ki, Qərbdə (  işi olan 

adamın ( .) kreditə ən bahalı mallar alması çox sadə ( .) bir şey idi.

«Onun sözlərinə 

görə, Dağlıq Qarabağ dondurulmuş münaqişə .) deyil, fəal ( .) münaqişədir  və 

istənilən zaman genişmiqyaslı ( .) hərbi .) əməliyyatlar ( .) başlaya bilər.  151
 

   

 

 

                                                           
148

 Ərəb və fars sözləri lüğəti (Azərbaycan klasik ədəbiyyatını oxumaq üçün), Elmi red. Məmməd A., İki cilddə, İİ cild, 

Bakı, “Şərq-Qərb”- 2005, s.231. 
149

 Apple şirkətin başçısı varını xeyriyyəçiliyə sərf edəcək, 27.03.2015, 

http://www.bbc.com/azeri/international/2015/03/150327_apple_cook_charity 
150

 İqtisadi böhran: Azərbaycan və dünya, 04.04.2010, http://www.azadliq.org/content/article/2001030.html 
151
Qarabağda hərbi əməliyyatlar başlaya bilər, 25.11.2014, http://aznews.az/m/news.php?id=67850 

http://www.bbc.com/azeri/international/2015/03/150327_apple_cook_charity
http://www.azadliq.org/content/article/2001030.html
http://aznews.az/m/news.php?id=67850
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 (stol-  stul  qəzet kurtka-  qоrоx

qreçka papuqay pоdnоs rubaşka (sarоçka)-

sumka telexranitel trimо truba

tuperklyоz- tvоrоg- ՛

 (radio  avtomobil  avtobus-

 elektronika  motosikl-  general  futbol-

 hospital-   atom  informasiya   dinamika

zatо

оkazıvayetsa neujeli uje , daje

 

 оtkritka-açıqça

  bint-sarğı   çaynik-qəhvədan   çernil-mürəkkəb
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  fоrtоçka-nəfəslik  xоlоdelnik-sоyuducu   qarçitsa- 

xardal-   mоrоjna-dоndurma  mоrоzilka-buzxana , ruçka- 

qələm   samоlyоt-təyyarə   uje-artıq   kurtka-gödəkçə-   

qreçka-qarabaşaq papuqay-tutuquşu pоdnоs-altlıq rubaşka-

sarоçka-köynək sumka-çanta    

  qəzet maşın vedrə stol

stul  stakən  peçenye samovar

bioloqiya– sumka snayper- redaksiya

termin– universitet kino

teatr institut politika deputat

poeziya mexanizm trimо-  truba

  veşelka  zamоk  zоntik   

Sevgilisi ilə meyiti bir neçə “sumka”da daşıyıb.

 

  

kran klub traktor

plan şlang şrift

re», «poli» «rep», «te realist–

redaksiya poliklinika  poligrafiya-

reportaj  repertuar tezis telefon teleskop

 

                                                           
152

 Ərini öldürən qadının qonşuları, 03.10.2015, http://www.qafqazinfo.az/kriminal-5/sevgilisi-ile-meyiti-bir-nece-

sumka-da-dasiyib-erini-olduren-qadinin-qonsulari-124691 

http://www.qafqazinfo.az/kriminal-5/sevgilisi-ile-meyiti-bir-nece-sumka-da-dasiyib-erini-olduren-qadinin-qonsulari-124691
http://www.qafqazinfo.az/kriminal-5/sevgilisi-ile-meyiti-bir-nece-sumka-da-dasiyib-erini-olduren-qadinin-qonsulari-124691
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 f

 ferma- fevral feldşer

folklor- fond fonetika  

film- filial-

 e

ekran ekskursiya elastik elektrik-

epoxa epizod- epidemiya eskiz

o

kino kolxoz mikrob  

- iya», «-ist», «-izm», «-iv

zooloqiya leksikoloqiya mineraloqiya

bioloqiya maşinist rasizm-

faşizm humanizm  kollektiv  obyektiv

 

Klub rəhbərliyinə ona görə minnətdaram ki, mənim başqa kluba keçidimi 

anlayışla qarşıladı”.

Reportajda vurğulanır ki, bu  

bütünlükdə Avropa üçün alternativ mənbə rolunu oynayacaq

 

Fond birjası sayəsində istənilən şəxs qiymətli kağız sahibi ola bilər.

«Səhiyyə 
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 “Qəbələ”nin yeni müdafiəçisi: Bu klub həmişə ürəyimdə qalacaq, 04.02.2013, 
http://www.apasport.az/xeber_%E2%80%9CQ%C9%99b%C9%99l%C9%99%E2%80%9Dnin_yeni_m%C3%BCdafi

%C9%99%C3%A7isi-

_Bu_klub_h%C9%99mi%C5%9F%C9%99_%C3%BCr%C9%99yimd%C9%99_qalacaq_70347.html 
154

 Euronews” TANAP-ın təməlinin qoyulması mərasimindən bəhs edib, 18.03.2015, 

http://matbuat.az/news/65912/euronews-tanap-in-temelinin-qoyulmasi-merasiminden-behs-edib.html 
155

 Fond birjası necə işləyir?, 19.09.2015, http://news.milli.az/economy/370152.html 

http://www.apasport.az/xeber_%E2%80%9CQ%C9%99b%C9%99l%C9%99%E2%80%9Dnin_yeni_m%C3%BCdafi%C9%99%C3%A7isi-_Bu_klub_h%C9%99mi%C5%9F%C9%99_%C3%BCr%C9%99yimd%C9%99_qalacaq_70347.html
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http://matbuat.az/news/65912/euronews-tanap-in-temelinin-qoyulmasi-merasiminden-behs-edib.html
http://news.milli.az/economy/370152.html
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sistemində fırıldaqçılıq həyatımıza hər istiqamətdən toxunan bir epidemiyadır.» 156
 

 

 

 

 mоnument  absurd-  kоmpyuter   media

  faks fоtоaparat agent akkreditə

brifinq defaktо embarqо-

sammit- separatizm status–

infrastruktur- investisiya terrоr-

arqument

                                                           
156
Nəhəng dərman şirkəti 3 milyard dollar təzminat ödəyəcək, 03.07.2012, 

http://az.trend.az/azerbaijan/interestingly/2043127.html  
157
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 internet  veb

domen  noutbuk printer- skaner

server  modem  fayl-

sayt- interfeys drayver

çat xaker-

kseroks AzərTAc xəbər verir ki, sayta yeni funksional 

bölmələr əlavə edilmiş və ən son internet texnologiyaları əsasında dizayn hazırlanıb

 

Təcili Kseroks Aparatları Satılır»159  

 biznes-vumen diler

 distributer- market-meyker

menecer promouter treyder

  holdinq trast

monitorinq-  tender

qrant- marketinq

menecment- brend trend

Dilerlərin müraciətindən aydın olurdu ki, 

                                                           
158

 PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN SAYTI 

DƏYİŞDİ,http://www.mediaforum.az/az/2010/07/05/PREZ%C4%B0DENT-%C4%B0LHAM-

%C6%8FL%C4%B0YEV%C4%B0N-SAYTI-D%C6%8FY%C4%B0%C5%9ED%C4%B0-032847161c.html#.Vl1o-

NLhCt8 
159

 http://elan-az.com/elan/tecili-kseroks-aparatlari satilir_5311886cfb838f7c3f00034c_512f80ab6803fad60500000f/ 

http://www.mediaforum.az/az/2010/07/05/PREZ%C4%B0DENT-%C4%B0LHAM-%C6%8FL%C4%B0YEV%C4%B0N-SAYTI-D%C6%8FY%C4%B0%C5%9ED%C4%B0-032847161c.html#.Vl1o-NLhCt8
http://www.mediaforum.az/az/2010/07/05/PREZ%C4%B0DENT-%C4%B0LHAM-%C6%8FL%C4%B0YEV%C4%B0N-SAYTI-D%C6%8FY%C4%B0%C5%9ED%C4%B0-032847161c.html#.Vl1o-NLhCt8
http://www.mediaforum.az/az/2010/07/05/PREZ%C4%B0DENT-%C4%B0LHAM-%C6%8FL%C4%B0YEV%C4%B0N-SAYTI-D%C6%8FY%C4%B0%C5%9ED%C4%B0-032847161c.html#.Vl1o-NLhCt8
http://elan-az.com/elan/tecili-kseroks-aparatlari%20satilir_5311886cfb838f7c3f00034c_512f80ab6803fad60500000f/
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Azərbaycanın ən iri mobil rabitə operatoru “Azercell”də uzun illərdir ki, monopoliya hökm 

sürür

Keith’ə (1960) görə marketinq, bütün şirkət boyunca nüfuz edir

 spiker ombudsman

impiçmen sammit-

Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar 

Məmmədyarov Slovakiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində Slovakiya parlamenti spikerinin müavini Yan 

Figel ilə görüşüb.

 xokkey  taym start

 finiş- transfer bayker-

bodibilder Lakin idmançımız finiş xəttinə 

çata bilməyib. Start xəttinə çıxan 66 velosipedçidən 61-i finişə çatıb.

 şou-biznes repper- klipmeyker

xedlayner  şoumen-

remiks klip sikvel-

blokbaster

leybl  piar- sloqan şop-maqazin

                                                           
160

 Alt distribüterlər “Azercell”i baykot edir..?,  2015, http://azinforum.az/alt-distributerl%C9%99r-azercelli-baykot-

edir/ 
161

 Marketinqin İnkişaf Prosesi,http://sahinekber.com/2011/11/14/marketinqin-inkisaf-prosesi/ 
162

 Elmar Məmmədyarov Slovakiya parlamentinin vitse-spikeri ilə görüşüb, 26.01.2015, 

http://metbuat.az/news/20857/elmar-memmedyarov-slovakiya-parlamentinin-vitse-spikeri-ile-.html 
163

 Yelena Çalıx finişə çatmadı, 29.07.2012, 

http://www.apasport.az/xeber_Yelena_%C3%87al%C4%B1x_fini%C5%9F%C9%99_%C3%A7atmad%C4%B1_-

_YEN%C4%B0L%C6%8FN%C4%B0B_62133.html 
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prezentasiya reytinq

sponsor Konsertin sponsorları bu vəsaiti 

ödəyəcəklər.

 şoppinq pampers

supermarket- minimarket-

Bu gün Bakıda iyunun 9-dan 29-dək İstanbulda 

keçiriləcək Istanbul Şopping Festival ilə əlaqədar mətbuat konfransı təşkil olunub.

 

 

 

 

cumhuriyet

                                                           
164

 Elzaya 150 000 manat xərcləyən sponsor kimdir?, 12.02.2014, http://publika.az/p/5716 
165

 Bakıda İstanbul Şopping Festivalla əlaqədar mətbuat konfransı keçirilib, 15.05.2012, http://m.apa.az/az/news/260370 

http://publika.az/p/5716
http://m.apa.az/az/news/260370
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cumhurbaşkanı başkan

 anayasa-  

Bayraq və Anayasa günləri arasında məsafənin bu qədər 

qısa olması təsadüf kimi görünsə də...  

hadisə

 оlay Rusiyada yaşanılan şok olaylar 

Azərbaycanda təkrarlanmayacaq».167 /  

  müstəqillik

 bağımsızlıq, məlumat-  bilgi, əlaqə

  ilişgi,  İzah etmək/şərh etmək   

  açıqlamaq, izah  և  şərh    açıqlama   açıqlanma 

   əhəmiyyət-

 önəm  Bu görüş mənim üçün xüsusi önəm daşıyır

 nəşr etmək/çap etmək

 yayınlamaq/yayımlamaq iclas

 toplantı  vəziyyət

 durum xüsusi

                                                           
166

 Mustafa F., Bayraq ucadır, ya Anayasa?, 11.11.2012, http://news.lent.az/news/107872 
167

 Rusiyada yaşanılan şok olaylar Azərbaycanda təkrarlanmayacaq”, http://www.dia.az/8/61194-rusiyada-yashanilan-

shok-olaylar-azerbaycanda-tekrarlanmayacaq.html 
168

 Azay Quliyev: “Bu görüş mənim üçün xüsusi önəm daşıyır”, http://news.lent.az/news/218744, 

http://news.lent.az/news/107872
http://news.lent.az/news/218744
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 özəl mənbə

 qaynaq  kaynak 

Elm və təhsil» nəşriyyatında “Azərbaycan ədəbiyyatının əlyazma qaynaqları” kitabının ikinci cildi 

çapdan çıxıb.

 rəhbər  öndər 

  şagird  tələbə

 öyrənci 

İzzət Quluzadə İran Azərbaycanında öyrənci 

fəaliyyətləri haqda danışıb.

 say  bеş nömrəli 

хəstəхana 88 nömrəli məкtəb qəzеtin 31 

mart tariхli nömrəsi

 bеş saylı хəstəхana, 88 saylı məкtəb, qəzеtin 31 mart tariхli sayı  

nömrə say

 tеlеfоnunuzun nömrəsini  unutmuşam

 tеlеfоnunuzun sayını 

unutmuşam   

numara

                                                           
169

 Azərbaycan ədəbiyyatının əlyazma qaynaqları, 

http://azertag.az/xeber/Azerbaycan_edebiyyatinin_elyazma_qaynaqlari-805733 
170

 Azərbaycan bilimyurdlarında türk dilinin İranda rəsmi olması istəyi yayğın və ümumidir”, 17.07.2015, 

http://www.amerikaninsesi.org/a/2866651.html 

http://azertag.az/xeber/Azerbaycan_edebiyyatinin_elyazma_qaynaqlari-805733
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 gündəm  gündem   sоnuc  sonuç  görəv 

  görev sıcaq  sıcak gələnək 

gelenek bəkləmək beklemek yapmaq  yapmak

 

arkadaş dоst, yоldaş

aydın  ziyalı-  başqan rəhbər-

bəlirlənmək müəyyənləşdirmək

çözmək həll etmək düzənləmək təşkil etmək

оlay hadisə

öndər başçı önəm vacib

 uçaq təyyarə Olay uçaq 

Xarkovda havaya qalxandan 15 dəqiqə sonra başlamışdı.

Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Yevlax rayon təşkilatı 

ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümü ilə bağlı tədbirlərə start verib.

  

                                                           
171

 Xarkov-İstanbul hava gəmisinin Soçiyə qaçırılma cəhdi bu mövzunu yenidən aktuallaşdırdı, 09.02.2014, 

http://politika.az/karusel/print:page,1,349-dunyada-meshhur-teyyare-qachirmalari.html 
172

 Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında misilsiz xidmətləri xatırlanıb, 23.04.2015, 
http://azertag.az/xeber/Ulu_onder_Heyder_Aliyevin_Azerbaycan_medeniyyetinin_inkisafinda_misilsiz_xidmetleri_xati

rlanib-945393 

http://politika.az/karusel/print:page,1,349-dunyada-meshhur-teyyare-qachirmalari.html
http://azertag.az/xeber/Ulu_onder_Heyder_Aliyevin_Azerbaycan_medeniyyetinin_inkisafinda_misilsiz_xidmetleri_xatirlanib-945393
http://azertag.az/xeber/Ulu_onder_Heyder_Aliyevin_Azerbaycan_medeniyyetinin_inkisafinda_misilsiz_xidmetleri_xatirlanib-945393
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.  mentalitet

aura konsern terminal-

konsolidasiya ombudsman sammit-

konstruktiv- legitim prezentasiya

Parisdə Azərbaycan və Ermənistan 

prezidentlərinin görüşü konstruktiv, faydalı və səmimi keçib

 «Daha sonra Səfa Mirzəyev bildirdi ki, hal-hazırda ombudsmanın vəzifəsini onun 

aparatı icra edir.» 175

 

 

 

 

 abreviatura  

  

                                                           
173

 Cahid İsmayıloğlu ,Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərində dil amili,http://www.cahid.info/archives/1439 
174

 Nalbandyan: Prezidentlərin Paris görüşü konstruktiv və faydalı olub,http://www.olke.az/siyaset-1/nalbandyan-

prezidentlerin-paris-gorusu-konstruktiv-ve-faydali-olub-7141 
175
Azərbaycanda Ombudsman kimdir? 09.07.2009, 

http://www.bbc.com/azeri/news/story/2009/07/printable/090709_omdusman.shtml 
176

   

http://www.cahid.info/archives/1439
http://www.cahid.info/archives/1439
http://www.olke.az/siyaset-1/nalbandyan-prezidentlerin-paris-gorusu-konstruktiv-ve-faydali-olub-7141
http://www.olke.az/siyaset-1/nalbandyan-prezidentlerin-paris-gorusu-konstruktiv-ve-faydali-olub-7141
http://www.bbc.com/azeri/news/story/2009/07/printable/090709_omdusman.shtml
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NATО  North Atlantic Treaty Organisation   Şimali Atlantika Alyansı), 

YUNESKО   United  Nations  Educational,  Scientific 

and Cultural Organization, .՝ Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə  Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı), İSESKO Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization,  Təhsil, 

elm və mədəniyyət üzrə İslam təşkilatı  FIFA  Federasion International de footbol 

assosiation,  Beynəlxalq Futbol Assosiasiyası Federasiyası), FIDE  Federasion 

international des echecs, .՝ Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının),  SMS  Short Message 

Service), VİP  Very important person),   P.S. (Post scriptum), CV  Curriculum Vitae  

  

Brüssel şəhərində yerləşən NATO Mənzil Qərargahında rəsmi 

ziyafət keçirilib

Bu hadisə YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı 

səfiri, millət vəkili Mehriban Əliyevanın təşəbbüsləri və dəstəyi ilə həyata keçirilən tədbirlər 

nəticəsində mümkün olub

  

  

AŞ–

Avropa şurası  AŞPA-Avropa şurası Parlament Assambleyası-

                                                           
177

 Məhərrəmova V., Azərbaycan  və İngilis dilləri arasındakı Abreviativ xarakterli leksik paralellər, Terminologiya 

məsələləri, №1, BAKI-ELM-2014, ss.145-146. 
178

 NATO Qərargahında Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Günü qeyd edilib, 26.06.2015, 

https://report.az/herbi/nato-qerargahinda-azerbaycan-respublikasi-silahli-quvveleri-gunu/ 
179

 Azərbaycan tar ifaçılıq sənəti YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib,5 Dekabr 2012, 

http://az.trend.az/azerbaijan/culture/2095744.html 

http://az.wikipedia.org/wiki/Elm
http://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99hsil
http://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t
http://az.wikipedia.org/wiki/Birl%C9%99%C5%9Fmi%C5%9F_Mill%C9%99tl%C9%99r_T%C9%99%C5%9Fkilat%C4%B1
http://az.wikipedia.org/wiki/Birl%C9%99%C5%9Fmi%C5%9F_Mill%C9%99tl%C9%99r_T%C9%99%C5%9Fkilat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Beyn%C9%99lxalq_Futbol_Assosiasiyas%C4%B1_Federasiyas%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://az.trend.az/azerbaijan/culture/2095744.html
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BMT-Birləşmiş Millətlər təşkilatı-

ATƏT-Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 

təşkilatı

MDB- Müstəqil Dövlətlər Birliyi QHT-

Qeyri-hökumət təşkilatı ABŞ-Amerika Birləşmiş 

Ştatları- , IIR-İran İslam Respublikası XIN-

Xarici işlər nazirliyi KIV-Kütləvi informasiya vasitələri  

Bu gün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) payız sessiyasının 

ikinci iş günündə qurumun baş katibi vəzifəsinə seçkilər keçirilib.

Türkiyə XİN Ermənistanın təxminən əsrin dörddə biri qədər 

müddətdə Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini işğal altında saxladığını xatırladıb.

 

 

 

  

morfem

anti, dər, eks, xana, saz, neо, bəd, həm, 

qeyri, kar, baz, dar, namə, gah, pоst, avtо, avia, tele, aqrо, kоntra  

                                                           
180

 AŞPA-nın yeni baş katibi bəlli oldu, 29.09.2015, http://news.lent.az/news/216137 
181

 Türkiyə XİN Ermənistana çağırış etdi, 03.04.2016, http://xeber-24.az/region/8195-turkiye-xn-ermenistana-chagirish-

etdi.html 

http://news.lent.az/news/216137
http://xeber-24.az/region/8195-turkiye-xn-ermenistana-chagirish-etdi.html
http://xeber-24.az/region/8195-turkiye-xn-ermenistana-chagirish-etdi.html
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 xana-   bəd   dər-   namə  

 Nazirliyindən AZƏRTAC-ın müxbirinə bildirmişlər ki, sözügedən əczaxana təmirə 

ehtiyacı olan, xüsusi mebeli olmayan otaqda yerləşirdi.

  əczaxana 

 aptek

  xana-   

xəstəxana kitabxana  

 kitab evi  Ötən ilin 

müvafiq dövründə isə baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində 20 nəfər ölüb

  bədbəxt 

: Bəd 

 la-, na-, bi-, ba- 

laməkan  laqeyd  naşükür   naməlum

 nalayiq-  nanəcib  bisavad  bişüur-

Büdcəyə ödəniləcək vəsait, yatırılacaq sərmayənin məbləği 

                                                           
182

 SURAXANI RAYONUNDA ZƏRURİ NORMALARA CAVAB VERMƏYƏN ƏCZAXANA AŞKAR 

EDİLMİŞDİR, 28.10.2008, 

http://azertag.az/xeber/SURAXANI_RAYONUNDA_ZARURI_NORMALARA_CAVAB_VERMAYAN_ACZAXAN

A_ASKAR_EDILMISDIR-422524 
183

 Azərbaycanda bu il istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində ölüm hallarının sayı ötən ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə artıb., 07.02.2016, http://www.ekspress.az/az/cemiyyet/5843-istehsalatda-bedbext-hadiseler-artir 

http://azertag.az/
http://azertag.az/xeber/SURAXANI_RAYONUNDA_ZARURI_NORMALARA_CAVAB_VERMAYAN_ACZAXANA_ASKAR_EDILMISDIR-422524
http://azertag.az/xeber/SURAXANI_RAYONUNDA_ZARURI_NORMALARA_CAVAB_VERMAYAN_ACZAXANA_ASKAR_EDILMISDIR-422524
http://www.ekspress.az/az/cemiyyet/5843-istehsalatda-bedbext-hadiseler-artir
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də naməlum qalır.

Adam gərək naşükür olmasın.

  

  na-, bi-   

–siz 

nakişi  na- 

 kişisiz  

həmsədr- həmfikir- bitərəf-

 , dərhal əleyhinə nabələd

naməhrəm Ailə həyatının ən 

mühüm məharətlərindən biri - həmfikir olmaqdır.

40 ölkənin təmsilçiləri bitərəf qalıblar

Martın 6-da Gürcüstanın paytaxtı 

Tbilisidə bir qrup sakin Rusiya əleyhinə etiraz aksiyası keçirib.

                                                           
184

 Əmlak Komitəsinin naməlum investorları, 22.02.2016, http://www.azadliq.org/content/namelum-investor-

emlak/27567209.html 
185

 Mavi göyərçinlər, sahibsiz pişiklər, dənsatan Muxtar əminin, 17.09.2014, http://news.lent.az/news/178506 
186 Həmfikir olmaq xoşbəxtliyin məharətidir, 08.10.2015, http://news.milli.az/society/374142.html 
187

 Azərbaycan “Hüquq müdafiəçilərinin müdafiəsi” qətnaməsinin qəbulunda bitərəf qaldı, 27.11.2015, 

https://www.meydan.tv/az/site/news/9626/Az%C9%99rbaycan-%E2%80%9CH%C3%BCquq-

m%C3%BCdafi%C9%99%C3%A7il%C9%99rinin-m%C3%BCdafi%C9%99si%E2%80%9D-

q%C9%99tnam%C9%99sinin-q%C9%99bulunda-bit%C9%99r%C9%99f-qald%C4%B1.htm 
188

 Gücrüstanda Rusiya əleyhinə etiraz aksiyası, 06.03.2016, http://www.azadliq.org/media/photogallery/gurcustan-

tbilisi-etiraz-aksiya-rusiya-putin-neft-qaz/27592228.html 

http://www.azadliq.org/content/namelum-investor-emlak/27567209.html
http://www.azadliq.org/content/namelum-investor-emlak/27567209.html
http://news.lent.az/news/178506
http://news.milli.az/society/374142.html
https://www.meydan.tv/az/site/news/9626/Az%C9%99rbaycan-%E2%80%9CH%C3%BCquq-m%C3%BCdafi%C9%99%C3%A7il%C9%99rinin-m%C3%BCdafi%C9%99si%E2%80%9D-q%C9%99tnam%C9%99sinin-q%C9%99bulunda-bit%C9%99r%C9%99f-qald%C4%B1.htm
https://www.meydan.tv/az/site/news/9626/Az%C9%99rbaycan-%E2%80%9CH%C3%BCquq-m%C3%BCdafi%C9%99%C3%A7il%C9%99rinin-m%C3%BCdafi%C9%99si%E2%80%9D-q%C9%99tnam%C9%99sinin-q%C9%99bulunda-bit%C9%99r%C9%99f-qald%C4%B1.htm
https://www.meydan.tv/az/site/news/9626/Az%C9%99rbaycan-%E2%80%9CH%C3%BCquq-m%C3%BCdafi%C9%99%C3%A7il%C9%99rinin-m%C3%BCdafi%C9%99si%E2%80%9D-q%C9%99tnam%C9%99sinin-q%C9%99bulunda-bit%C9%99r%C9%99f-qald%C4%B1.htm
http://www.azadliq.org/media/photogallery/gurcustan-tbilisi-etiraz-aksiya-rusiya-putin-neft-qaz/27592228.html
http://www.azadliq.org/media/photogallery/gurcustan-tbilisi-etiraz-aksiya-rusiya-putin-neft-qaz/27592228.html
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 pоst-, geо-, neо-, pan-, anti-, avia-, eks-   geоsiyasi-

antimilli eksprezident

  

 -al, -iv, -siоn, -men, -er, -ji, -ant, -lоqоs, -ar, -оz, -ent  

 «sion  si  

-lı

 İkinci tamlama)  

  kоnstitusiоn-kоnstitusiyalı  konstitusiya 

islahatları Ümumilikdə isə 

Azərbaycan Konstitusiyasının hüquqi fəlsəfəsində bir ali məqsəd – insan və vətəndaş hüquqlarının 

və azadlıqlarının təminatı məramı dayanır.  / 

   

 

  

                                                           
189

 Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının qəbulu müasir tariximizin ən mühüm hadisəsidir, 12.11.2013, 

http://www.xalqqazeti.com/az/news/social/39536 

http://www.xalqqazeti.com/az/news/social/39536
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izafet

 Hazırda Azərbaycanın hər bir gənci öz dəstixətti ilə seçilir

 

  ə ə   dəst

 xətt  

birinci tamlama, ikinci tamlama

  tête-à-têtes

 üzbəüz təkbətək 

Bayramlar və əlamətdar günlərdə ancaq sevdikləri ilə tet-a-tet  olmaq istəyirlər.

  

Prezidentlər üzbəüz görüş keçirmək barədə qərar qəbul ediblər.

  

                                                           
190

 YAP Gənclər Birliyi Azərbaycanda Gənclər Günü ilə əlaqədar tədbir keçirib, 29.01.2013, 

http://arxiv.az/az/salamnews.org/9840937/YAP+Gencler+Birliyi+Azerbaycanda+Gencler+Gunu+ile+elaqedar+tedbir+

kecirib 
191

 Məhəbbətin 3 dili var - Sevgilinin tipini tap, 10.02.2015, 

http://metbuat.az/news/33256/M%25C9%2599h%25C9%2599bb%25C9%2599tin%2B3%2Bdili%2Bvar%2B-

%2B%2BSevgilinin%2Btipini%2Btap.html 
192

 Ərdoğan və Putin 40 dəqiqə danışdı - Görüşəcəklər, 29.06.2016, http://www.ekspress.az/az/siyaset/5621-erdoghan-

ve-putin-40-deqiqe-danishdi---g-ouml-r-uuml-shedzekler 

http://arxiv.az/az/salamnews.org/9840937/YAP+Gencler+Birliyi+Azerbaycanda+Gencler+Gunu+ile+elaqedar+tedbir+kecirib
http://arxiv.az/az/salamnews.org/9840937/YAP+Gencler+Birliyi+Azerbaycanda+Gencler+Gunu+ile+elaqedar+tedbir+kecirib
http://metbuat.az/news/33256/M%25C9%2599h%25C9%2599bb%25C9%2599tin%2B3%2Bdili%2Bvar%2B-%2B%2BSevgilinin%2Btipini%2Btap.html
http://metbuat.az/news/33256/M%25C9%2599h%25C9%2599bb%25C9%2599tin%2B3%2Bdili%2Bvar%2B-%2B%2BSevgilinin%2Btipini%2Btap.html
http://www.ekspress.az/az/siyaset/5621-erdoghan-ve-putin-40-deqiqe-danishdi---g-ouml-r-uuml-shedzekler
http://www.ekspress.az/az/siyaset/5621-erdoghan-ve-putin-40-deqiqe-danishdi---g-ouml-r-uuml-shedzekler
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 media linguistics

  

                                                           
193

 Добросклонская Т.Г., Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ, Москва 2008, с. 5.   

http://www.ffl.msu.ru/research/publications/dobrosklonskaya/dobrosklonskaya-medialingvistika.pdf 
194

 Скороходова Е., Использование некодифицированной лексики в текстах СМИ, Современный Русский Язык, 

http://filfucker.ru/pervoistochniki/e-u-skorochodova-ispolzovanie-nekodifitsirovannoy-leksiki-v-tekstach-smi 

http://filfucker.ru/component/tag/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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195

 ЯЗЫК СМИ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, Отв. ред: д.ф.н. проф. 

Володина М.Н., М.: Изд-во МГУ, 2003.  c. 23. 
196

 Sadıqova S.,Dil sistemində sistemində leksik paralellərin ifadə formaları, Terminologiya məsələləri, №1 Bakı-Elm -

2014,  s. 8. 
197

 Демьянков В.3.,ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В СМИ, // Язык СМИ как объект 

междисциплинарного исследования: Учебное пособие / Отв. ред. М.Н. Володина. М.: Изд-во МГУ - 2003, с. 

125. 
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 xarici işlər nazirliyi

 görüş əməkdaşlıq əlaqə

siyasi prezident– rəsmi səfər- məlumat–

diplomatik iştirak  təhlükəsizlik-

müzakirə  inkişaf danışıq

strateji tərəfdaşlıq  dialoq  

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Çexiyaya rəsmi 

səfəri gözlənilir.

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Turan-a bildirilib ki, 

                                                           
198

 

199
 Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Çexiyaya rəsmi səfəri gözlənilir., 28.03.2012, 

http://www.anspress.com/siyaset/28-03-2012/azerbaycan-prezidentinin-cexiyaya-seferi-planlasdirilir 
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diplomatik missiyanın ölkəni tərk etməsi təhlükəsizlik və ölkədəki mövcud durumla bağlıdır.

Ümid edirik ki, viza rejiminin sadələşdirilməsi Azərbaycan 

və İranın sərhədyanı rayonlarında turizmin, ticari münasibətlərin inkişafına kömək edəcək

Avropa İttifaqına üzv ölkələr arasında strateji tərəfdaşların sayının artması bizi 

Aİ ilə dialoqu inkişaf etdirməyə ruhlandırır.

 

nazir  sərəncam–

vətəndaş– xidmət imzalamaq sosial–

 iclas- hökümət sessiya komissiya

 məsələ  hakimiyyət icra- qanunverici–

 millət vəkili  region– sakin

Milli Məclisin V çağırış sessiyasının 2015-ci ilin son plenar iclası öz işinə 

başlayıb.

 Fəzail Ağamalı deyib ki, məsələ İntizam 

Komissiyasında araşdırılmalıdır. Spiker Oqtay Əsədov da məsələnin komissiyada araşdırılacağını 

dedi.

                                                           
200

 Azərbaycan səfiri Suriyanı tərk edib, 2012 Avqust 07, 

http://www.contact.az/docs/2012/Politics/080700007035az.htm#.VsORYvmLTIU 
201

 Naxçıvanla viza rejimi sadələşdirildi,, 20.09.2014,http://www.qafqazinfo.az/siyaset-2/naxcivanla-viza-rejimi-

sadelesdirildi-89729 
202

 XİN rəhbəri: Avropa İttifaqı ilə danışıqların başlamasını səbirsizliklə gözləyirik, 04.05.2016, 

http://oxu.az/politics/130242 
203

 Milli Məclisin 2015-ci ilin son plenar iclası öz işinə başlayıb, 29 DEKABR 

2015, HTTP://AZ.TREND.AZ/AZERBAIJAN/POLITICS/2475311.HTML 
204

 Milli Məclisdə dava düşdü, 16.03.2007, http://www.azadliq.org/content/article/383098.html 

http://www.contact.az/docs/2012/Politics/080700007035az.htm#.VsORYvmLTIU
http://www.qafqazinfo.az/siyaset-2/naxcivanla-viza-rejimi-sadelesdirildi-89729
http://www.qafqazinfo.az/siyaset-2/naxcivanla-viza-rejimi-sadelesdirildi-89729
http://az.trend.az/azerbaijan/politics/2475311.html
http://www.azadliq.org/content/article/383098.html


83 
 

Bu sözləri parlamentdə “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsinin müzakirəsi zamanı millət vəkili Asim Mollazadə deyib.

ərazi bütövlüyü

 işğal məruzə müzakirə  sərhəd

beynəlxalq– region  gərginlik

 münaqişə həll-  həmsədr

vasitəçilik nizamlanma–  sülh– sədr

 Gec-tez Azərbaycanın ərazi bütüvlüyü qəbul edilmiş 

beynəlxalq sərhədlər çərçivəsində bərpa olunacaq və əgər bu tez baş versə region üçün daha yaxşı 

olacaq.»206

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri İqor 

Popov (Rusiya), Robert Bradtke (ABŞ), Fransadan olan sabiq həmsədr Bernar Fasye səfərdə 

olduqları Bakıda regiondakı görüşləri barədə bəyanatla çıxış ediblər.

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi status-kvonun təhlükəli yolu ilə həll olunmalıdır". "Report"un  xəbərə 

                                                           
205

 Millət vəkili AzTV-ni kəskin tənqid etdi,21/12/2012 , http://www.azxeber.com/news/24810.htm 
206

 E.Məmmədyarov: «Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq», 02.02.2013, 

http://www.azadliq.org/content/article/24891342.html 
207

 ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda bəyanatla çıxış ediblər, 30.11.2011, 

http://www.amerikaninsesi.org/content/att-in-minsk-qrupunun-hmsdrlri-azrbaycanda-sfrddir--

134746973/725415.html 

http://www.azxeber.com/news/24810.htm
http://www.azadliq.org/content/article/24891342.html
http://www.amerikaninsesi.org/content/att-in-minsk-qrupunun-hmsdrlri-azrbaycanda-sfrddir--134746973/725415.html
http://www.amerikaninsesi.org/content/att-in-minsk-qrupunun-hmsdrlri-azrbaycanda-sfrddir--134746973/725415.html
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görə, bunu İranın Ermənistandakı səfiri Məhəmməd Rəisi deyib.»208

Report

 diaspor/diaspora  fəaliyyət

iş güc soyqırım komitə

dünya təşkilat xaric perspektiv

plan tədbir yaşamaq qorumaq–

güclənmək təşkil etmək

Azərbaycan diasporasının son illərdəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilməlidir. 

Xüsusən, Azərbaycanda  Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi yarandıqdan sonra bu iş daha da 

güclənib.

                                                           
208

 İran səfiri: "Qarabağ münaqişəsi sülh yolu ilə həll olunmalıdır", Bakı. 25 iyul., http://report.az/dagliq-qarabag/i-

ran-sefiri-qarabag-munaqisesi-sulh-yolu-ile-hell-olunmalidir/ 
209 Azərbaycan diasporası erməniləri təşvişə salıb, 13.08.2013 , http://www.olaylar.az/news/diaspora/50469 

http://report.az/dagliq-qarabag/i-ran-sefiri-qarabag-munaqisesi-sulh-yolu-ile-hell-olunmalidir/
http://report.az/dagliq-qarabag/i-ran-sefiri-qarabag-munaqisesi-sulh-yolu-ile-hell-olunmalidir/
http://www.olaylar.az/news/diaspora/50469
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Komitə 

sədri 2011-ci ilin martında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının 3-cü qurultayının keçiriləcəyini 

bildirib.»210

»: «Xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların bir araya gəlməsi, perspektiv planları müzakirə etmələri üçün belə tədbirlər çox 

vacibdir.

 

   

                                                           
210

 Amerikada Azərbaycan diaspor təşkilatlarının mərkəzi ofisi Vaşinqtonda olacaq, 17.12.2010, 

http://www.amerikaninsesi.org/content/amerikada-azrbaycan-diaspor-tkilatlarnn-mrkzi-ofisi-vainqtonda-olacaq--

112082054/719904.html 
211

 Azərbaycan ziyalıları diaspor quruculuğu prosesinə daha fəal qoşulmağa başlamışlar, 05.07.2011, 

http://azpress.az/index.php?id=8329&lang=az&sectionid=news 
212

 Хуонг Т., Чарыкова О., ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ АКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В 

РУССКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ, Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2015. № 

11(53): в 3-х ч. Ч. II. c. 186. 

http://www.amerikaninsesi.org/content/amerikada-azrbaycan-diaspor-tkilatlarnn-mrkzi-ofisi-vainqtonda-olacaq--112082054/719904.html
http://www.amerikaninsesi.org/content/amerikada-azrbaycan-diaspor-tkilatlarnn-mrkzi-ofisi-vainqtonda-olacaq--112082054/719904.html
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Azertac

tender kvalifikasiya

istehsal zavod  sığorta-

 dinamika  

«İndi tenderdən əvvəl kvalifikasiya seçimi aparılıb, 6 şirkət və alyans tenderdə iştirak etmək üçün 

                                                           
213
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dəvət alıb.»

Üç yüz milyon 

avro dəyərində olan zavodun təməli 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə 

qoyulmuşdur.

Həmin dövrdə neft sənayesində 

müşahidə edilən canlanma sığorta işinin inkişafına da təkan vermişdir  / 

«Bakı sakinləri ilə 

söhbətimizdən də bəlli oldu ki, vətəndaşlar ciddi xəstəliklərin Azərbaycanda istehsal olunan 

dərmanlarla müalicəsinə inanmırlar.» 217

 xam neft göstərici

ixrac birja barel  qiymət- neft ehtiyatları–

 təchizat  neft kəməri–  neft-qaz 

satışı  neft gəlirləri aşağı düşmə

sektor– artım tempi SOCAR 
218

 

tərəfindən ixrac olunmuş xam neftin göstəriciləri həm Azərbaycan dövlətinə, həm də SOCAR-a 

                                                           
214

 TANAP üzrə tender keçiriləcək, http://ucnoqta.az/news/20528 
215

 Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına çox böyük diqqət göstərilir", 10 İyul 2012, 

http://news.milli.az/politics/125951.html 
216

 Azərbaycanın sığorta bazarında həyat sığortasının rolu: həyat sığortasının inkişafı və potensial imkanları, 

14.01.2013, http://xalqqazeti.com/az/news/economy/29465 
217
Azərbaycanda hansı dərmanlar istehsal olunur?, 21.11.2008, http://www.azadliq.org/content/article/1351270.html 

218
 ծ նթ . SOCAR - Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, հ այ .՝  Ադ ր բ ե ջ անի  պետական  նավթայ ի ն  

ը ն կ ե ր ո ւ թյ ո ւ ն : 

http://ucnoqta.az/news/20528
http://news.milli.az/politics/125951.html
http://xalqqazeti.com/az/news/economy/29465
http://www.azadliq.org/content/article/1351270.html
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məxsus xam neft həcmlərini əks etdirir.

SOCAR  

 

Dövlətimizdə neft gəlirlərinin 

aşağı düşməsinə baxmayaraq 2015-ci ilin 1-ci yarımilliyində ÜDM-un real artım tempi 5.7% təşkil 

edib.  

 

enerji sistemi kilovatsaat elektrik 

enerjisi- istehsal meqavat–  elektrik istifadəçisi

tarif  enerji təhlükəsiziliyi

 aviadaşıyıcı aviaşirkət reys

aviabilet  yük daşımaları  nəqliyyat dəhlizi

Son bir ayda ölkə 

enerjisistemində 1,5 milyard kilovatsaatdan artıq elektrik enerjisi istehsal edilib.

                                                           
219

 SOCAR aprel ayının hesabatını açıqladı, 04.05.2014, http://big.az/183747-

SOCAR_aprel_ayinin_hesabatini_aciqladi.html%D5%9B 
220

 Deputatdan sahibkarlara dəstək: “İri sahibkarlara təmənnasız torpaq sahələri ayrılsın” , http://ucnoqta.az/news/26518 
221

 1,5 milyard kilovatsaat elektrik enerjisi istehsal edilib, 08.10.2013, http://www.anspress.com/iqtisadiyyat/08-10-

2013/15-milyard-kilovatsaat-elektrik-enerjisi-istehsal-edilib 

http://ucnoqta.az/news/26518
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Stansiyanın ümumi gücü 25,2 meqavatdır.» 
222

Enerji təhlükəsiziliyi 

dünyada çox mühüm bir məqama çevrilib və Azərbaycan enerji sahəsində çox böyük uğurlar 

qazanıb

Azərbaycan ticarət gəmiləri ilə yük daşımaları tempi azalıb.

 

 

 dövlət büdcəsi xərc gəlir

 vergi vergi daxilolmaları proqnoz

icra , üzən məzənnə milli valyuta

risk bank sektoru  ÜDM

 ödəmək– kredit bankomat  faiz dərəcələri

Layihəyə əsasən, 2013-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri 19 

milyard  154 milyon manat, xərcləri isə 19 milyard 810 milyon manatdır.

2015-ci ilin ilk ayında 

                                                           
222
Prezident Füzuli Su Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib.,15.12.2012, http://news.lent.az/news/111054 

223
 Qışın astanasında enerji söhbəti, 25.10.2010, http://www.azadliq.org/content/article/2200414.html 

224
 Dəniz yük daşımaları 0,4% artıb, 30 Noyabr 2012, 

http://www.contact.az/docs/2012/Economics&Finance/113000019910az.htm#.VsoqB_mLTIU 
225

 2013-cü ilin büdcə layihəsi parlamentə tövsiyə edildi, 06.11.2012, 

http://www.azadliq.org/content/article/24762245.html 

http://news.lent.az/news/111054
http://www.azadliq.org/content/article/2200414.html
http://www.contact.az/docs/2012/Economics&Finance/113000019910az.htm#.VsoqB_mLTIU
http://www.azadliq.org/content/article/24762245.html
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Azərbaycanda ÜDM 2014-cü ilin yanvarına nisbətən isə 17.9% düşüb.»226

Bank sektorunda kreditlər üçün təklif olunan faiz dərəcələri Mərkəzi Bank tərəfindən tənzimlənə 

bilməz.

 

    

 sahibkarlıq torpaq 

mülkiyyəti hesabat–  fiziki şəxs

 investisiya iş adamı işgüzar əlaqələr

 inşaat  tikinti şirkətləri

qiymət  daşınmaz əmlak tikinti sektoru

 ticarət mərkəzi

Aprelin 1-i üçün insaat bölməsində çalışan iscilərin orta siyahı sayı 93,1 min 

nəfər olub. Bu, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,4% çoxdur.

Bina ilə üzbəüz nəhəng ticarət mərkəzi, restoran və digər obyektlər 

tikiləcək.

  

taxıl buğda–  un  ərzaq məhsulları  ət 

                                                           
226

 Azərbaycanda nominal ÜDM 18% düşüb, http://www.azadliq.org/content/article/26853955.html 
227 Bank faizlərindən böyük narazılıq var, 19 марта 2014, http://news.day.az/economy/475677.html 
228

 Özəl tikinti şirkətləri işçilərə az pul verməyə başlayıb, 2013 May 20, 

http://www.contact.az/docs/2013/Economics&Finance/052000036802az.htm#.VsjVS_mLTIU 
229 Bu binalar Sumqayıtın simasını dəyişəcək, 21 Oktyabr 2014, http://news.milli.az/society/303624.html 

http://www.azadliq.org/content/article/26853955.html
http://news.day.az/economy/475677.html
http://www.contact.az/docs/2013/Economics&Finance/052000036802az.htm#.VsjVS_mLTIU
http://news.milli.az/society/303624.html
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kombinatı ət məhsulları  iribuynuzlu heyvan

Ölkədə 3 milyon tona yaxın taxıl yığılır. Onun da 1.7 milyon tonu 

buğdanın payına düşür.

Bilirsiniz ki, biz un istehsalı ilə 

məşğuluq. Bakıda tikilən 

ət kombinatları istifadəyə veriləndən sonra diri heyvanların şəhərə girişi qadağan olunacaq.

 

 elektron 

viza turist turizm sərgisi

 turizm sənayesi

Azərbaycana gələn turistlərə elektron vizanın verilməsi müddəti iki dəfə azaldılır.

Əmirliyə hər dəfə gələndə burada nə isə bir 

yenilik aşkar edirsən.

                                                           
230

 Aqrar sektorun paradoksu: Taxılımız boldur, amma buğdanı xaricdən alırıq, 15 Fevral 2016, 

http://news.milli.az/economy/407507.html 
231 Əsas un və ərzaq istehsalçısı olan şirkətlər: Unun qiyməti qalxmayıb, 23 Fev 2015, http://oxu.az/economy/64611 
232 Bakıda diri heyvanların şəhərə girişi qadağan olunacaq, 13.03.2015, http://news.day.az/society/563201.html 
233

 Azərbaycana gələn turistlərə elektron vizanın verilməsi müddəti iki dəfə azaldılır., 25 Yan 2016, 

http://oxu.az/economy/114001 
234

 Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə - ekstremal əyləncə dalınca, 08.02.2016, 

http://azertag.az/xeber/Birlesmis_Areb_Amirliklerine___ekstremal_eylence_dalinca-925486 

http://news.milli.az/economy/407507.html
http://oxu.az/economy/64611
http://news.day.az/society/563201.html
http://oxu.az/economy/114001
http://azertag.az/xeber/Birlesmis_Areb_Amirliklerine___ekstremal_eylence_dalinca-925486
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 tabur

 taqım  gizir-  çavuş

artilleriya avtоmat batalyоn
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bоmba diviziya general flоt– kapitan

kоmandir manevr tank– mayоr–

patrоn , pistоlet raket- serjant snayper

pоlkоvnik rоta minоmyоt pulemyоt-

admiral

՛

՛

 bomba   bombardman, 

bombardmançı, bombardmaq  

dərə- əmlak yanacaq 

,  mal uzunluq   təlimat

  

PTM–Polkun tibb məntəqəsi

TSB-Tibb sanitariya batalyonu kombat 

командир батальона  DOT  долговременная огневая 

точка  HHQ - Hərbi Hava Qüvvələri 

Azərbaycanda Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) günü qeyd olunur.

  www.apa.az 

                                                           
235 23 yaşlı Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri, 14.02.2015, http://oxu.az/war/63290 

http://www.apa.az/
http://oxu.az/war/63290


94 
 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən ATV xəbər.az-a 

bildiriblər ki, erməni silahlı bölmələri dünən və bu gecə Ermənistan Respublikasının Berd 

rayonunun çinari və Ayqepar kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi və 

Əlibəyli kəndlərində yerləşən mövqelərimizi atəşə tutublar.

 ATVxəbər.az

 

«Qafqazinfo Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, qarşı tərəfin bir neçə texnikası sıradan 

çıxarılıb, şəxsi heyəti arasında ən azı 2 nəfər ölən və 4 yaralanan var.» 238

 

                                                           
236 Azərbaycan Ordusu düşmən mövqelərinə 120 atəş zərbəsi endirib 

 http://az.trend.az/azerbaijan/karabakh/2477962.html 
237 Atəşkəs rejimi 21 dəfə pozulub, 14.10.2014, http://news.atv.az/az/event/1357-ateskes-rejimi-21-defe-pozulub
238
Müdafiə Nazirliyi: Ermənilər həftə ərzində 18 ölü və 20-dən artıq yaralı olaraq itki verib, 20 декабря 2015, 

http://news.day.az/azerinews/730281.html 

http://qafqazinfo.az/
http://news.atv.az/az/event/1357-ateskes-rejimi-21-defe-pozulub
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  minaatan

 qumbaraatan  təxribat-  silah növü   

snayper  təmas xətti cəbhə  atəşkəs

 atəş açmaq  canlı qüvvə  hərbi texnika-

 artilleriya-  pozulma-  keşfiyyat-

 nəzarət etmək  müşahidə-  döyüş maşını-

 hücum-   münaqişə  münaqişəli 

qoşunlar  könüllü-  itkilər və yaralılar

 zərbə endirmək  arsenal

V.Dərgahlı qeyd etdi ki, düşmənin cəbhəboyu aktivləşməsi, 

həmçinin təmas xəttinə əlavə hərbi texnika və canlı qüvvənin daşınması kimi faktlar ordumuzun 

nəzarəti altındadır.

Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 60 millimetrlik 

minaatanlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 112 dəfə pozub.

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri əməliyyat 

                                                           
239

 "Hərbi əməliyyatlar hər an yenidən başlaya bilər" – MN, 28.04.2016, http://metbuat.az/news/434975/herbi-

emeliyyatlar-her-an-yeniden-baslaya-biler---mn.html 
240

 Ermənistan silahlı bölmələri atəşkəs rejimini 112 dəfə pozub, 01.05.2016,  http://www.kaspi.az/az/ermenistan-

silahli-blmeleri-ateskes-rejimini-112-defe-pozub/ 

http://metbuat.az/news/434975/herbi-emeliyyatlar-her-an-yeniden-baslaya-biler---mn.html
http://metbuat.az/news/434975/herbi-emeliyyatlar-her-an-yeniden-baslaya-biler---mn.html
http://www.kaspi.az/az/ermenistan-silahli-blmeleri-ateskes-rejimini-112-defe-pozub/
http://www.kaspi.az/az/ermenistan-silahli-blmeleri-ateskes-rejimini-112-defe-pozub/
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şəraitini nəzərə alaraq düşmənin atəş nöqtələrinə, mövqelərinə və səngərlərinə 137 atəş zərbəsi 

endirib.  

 

  

 apa.az trend.az, azertag.az Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 

ümumilikdə 117 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

Ermənistanın İcevan rayonunun Paravakar, Berkaber kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən 

mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndlərində və adsız 

yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Mosesqex, Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz 

rayonunun Ağdam, Əlibəyli, Koxanəbi, Ağbulaq kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız 

yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 

mövqelərimiz atəşə tutulub. Goranboy rayonunun Talış, Gülüstan, Tərtər rayonunun Göyarx, Çaylı, 

Çiləbürt, Yarımca, Ağdam rayonunun Şıxlar, Novruzlu, Cəvahirli, Kəngərli, Sarıcalı, Şuraabad, 

Yusifcanlı, Nəmirli, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, 

Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygül, 

Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 

                                                           
241

 Düşmənin atəş nöqtələrinə 137 atəş zərbəsi endirilib, http://news.lent.az/news/214323 

http://azertag.az/
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mövqelərdən də Silahlı Qüvvələrimizin mövqeləri atəşə tutulub. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

əməliyyat şəraitini nəzərə alaraq düşmənin atəş nöqtələrinə, mövqelərinə və səngərlərinə 120 dəfə 

atəş zərbəsi endirib»

 

 

                                                           
242

 Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində atəşkəs rejimini 117 dəfə pozub, 
http://azertag.az/xeber/Ermenistan_silahli_quvvelerinin_bolmeleri_sutka_erzinde_ateskes_rejimini_117_defe_pozub_V

IDEO-916828 
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müdafiə naziri

 Silahlı Qüvvələr-  təlim  snayper 

tüfəngi  müdafiə təyinatlı

  nüvə silahı  hərbi raket  təkmilləşdirmə 

kursları  sülhməramlı əməliyyatları

, qoşun

 Yeri gəlmişkən Azərbaycanda da  markalı snayper tüfəngi istehsal olunur. 

İstiqlal  snayper tüfəngi ötən ilin noyabrında Pakistanda keçirilən İDEAS-2008  hərbi sənaye 

sərgisində nümayiş etdirilib.  

 İDEAS-2008

Rəsmi olaraq dövlət nüvə silahına 

malik olmadığını deyir, amma belə hesab olunur ki, İsrailin sərəncamında 80-dən 200-ə qədər 

hərbi raket ola bilər.

 

 

 

www.azerbaijan-news.az, www.baki-xeber.com, xalqcebhesi.az, www.ikisahil.com, 

apa.az, http://sesqazeti.az/, http://www.ayna.az, http://www.movqe.az/

 

                                                           
243

 Azərbaycanlı snayperlər dəstəsi...,16.10.2009,http://modern.az/articles/870/1/ 
244

 Dünya ordularının reytinqi 2013-cü il, http://big.az/153422-Dunya_ordularinin_reytinqi_2013-cu_il.html 

http://www.ikisahil.com/
http://sesqazeti.az/
http://www.ayna.az/
http://www.movqe.az/
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modern.az,zaman.az, http://news.day.az, www.azerbaijan-news.az

mahnı müsabiqəsi  estrada 

müğənnisi  klip  təqdimat-  caz vokal–

 ulduz  konsert proqramı  kompozisiya

 Müğənni Zaur Həsənovun "Tənhayam bu gün" 

mahnısına çəkdirdiyi klipin təqdimatı keçirilib.

 müasir 

incəsənət üslubu  prima balerina

,  tamaşaçı  kinofestival

Balerina məsələyə münasibət bildirərək, Amerika Balet Teatrının ilk qaradərili prima balerinası 

olmaq istədiyini açıq dilə gətirmişdi.

                                                           
245

 Müğənni Zaur Həsənovun klipinin təqdimatı keçirilib, 12 Noyabr 2015, http://az.apa.az/news/404506 
246

 Balerina məsələyə münasibət bildirərək, Amerika Balet Teatrının ilk qaradərili prima balerinası olmaq istədiyini açıq 

dilə gətirmişdi,3rd July, 2015, http://amerikavekil.com/qaraderili-balerina-amerika-balet-teatrinin-tarixinde-ilk-defe-

prima-balerina-olub/ 

http://news.day.az/
http://www.azerbaijan-news.az/
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jurnal

 redaktor  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

 yaradıcılıq  sərgi

 qeyri-maddi irs–  tətbiqi incəsənət

mədəni industriya sənədli 

film  festival Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək tədbir çərçivəsində milli kitabxananın konfrans zalında 

X.Hasilovanın yaradıcılığına həsr olunmuş sərgi nümayiş etdiriləcəkdir.

«Fransız rejissor 

Olivye Daanın filmi bu gün 67-ci Kann kinofestivalının açılışında nümayiş olunacaq.» 248
 

 

 

  

                                                           
247 Yazıçı-dramaturq Xalidə Hasilovanın 90 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbiri keçiriləcəkdir, 14.12.2010, 

http://azertag.az/xeber/Yazichi_dramaturq_Xalide_Hasilovanin_90_illiyine_hesr_olunmus_yubiley_tedbiri_kechirilece

kdir-504616 
248
Kann kinofestivalının ən yaxşı 10 filmi, 23.05.2014, http://www.anspress.com/medeniyyet/14-05-2014/kann-

kinofestivalinin-en-yaxsi-10-filmi-siyahi  

http://www.anspress.com/medeniyyet/14-05-2014/kann-kinofestivalinin-en-yaxsi-10-filmi-siyahi
http://www.anspress.com/medeniyyet/14-05-2014/kann-kinofestivalinin-en-yaxsi-10-filmi-siyahi
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: 

 

 fəxri ad  alimlik dərəcəsi

 elmi işçi elmi tədqiqat müəssisəsi

 super kompyuter  Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi istifadəçi

sosial şəbəkələri  genişzolaqlı İnternet

Heyder Eliyev adına Coğrafiya İnstitutunda elmi işçilerin attestasiyası 

başa çatıb.

Cari tədris ili üçün ölkənin 

ali təhsil müəssisələrinə qəbul üçün 34098 yer ayrılıb.

                                                           
249

 Куранбеков А.,ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В 

СОВРЕМЕННОМ ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ0 (Вопросы филологии. - М., 2003 - № 2 (14). – cc. 16-18. 
250

 Elmi işçilerin attestasiyası başa çatıb, 17 Mart 2014, http://xeber.azeri.net/tehsil/elmi-iscilerin-attestasiyasi-basa-

catib 
251

 Magistraturaya qəbulda II mərhələ ləğv edilə bilər, 02.03.2013, http://www.ayna.az/2013/magistraturaya-qebulda-ii-

merhele-legv-edile-biler/ 

../../43208056/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/43208056/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HRHWEFWD/Magistraturaya%20qəbulda%20II%20mərhələ%20ləğv%20edilə%20bilər
http://www.ayna.az/2013/magistraturaya-qebulda-ii-merhele-legv-edile-biler/
http://www.ayna.az/2013/magistraturaya-qebulda-ii-merhele-legv-edile-biler/
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2016-cı ilin birinci rübündə Amerika şirkəti “Apple” yeni 

smartfon modelləri olan iPhone 6s və iPhone 6s Plus-un istehsalını 30% azaldacaq.

 Apple  

 Phone 6s   iPhone 6s Plus

«Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2015-ci il üçün "Genişzolaqlı İnternetin vəziyyəti" adlı hesabata 

əsasən, hazırda 3,2 mlrd. insan internetə çıxış imkanına malikdir ki, bu da dünya əhalisinin 43%-ini 

təşkil edir.» 253
 

 

 

 

http://cempion.az/, http://rekord.az, 

http://azerisport.com 

                                                           
252

 "Apple" istehsalını aşağı saldı, 06 Yanvar, 2016, http://anspress.com/index.php?a=2&cid=2&lng=az&nid=368996 
253
Azərbaycan internetdən istifadə göstəricisinə görə 192 ölkə arasında 63-cü pillədə qərarlaşıb,  

22 Sentyabr 2015 , http://az.apa.az/news/398010 

http://rekord.az/
http://azerisport.com/
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http://futbolpress.az/, http://football-plus.az/, http://www.goal.az/, http://qol.az/new/

İngiltərə milli komandasının yeni baş məşqçisi Roy Hocson "Mançester Yunayted"in hücumçusu 

Ueyn Runini Polşa və Ukraynada keçiriləcək Avropa çempionatının final mərhələsinə aparacağını 

deyib.

Porto"nun baş məşqçisi Xulen Lopeteqi istefaya göndərilib.

komanda  məşqçi

 çempionat final-  hücumçu  kubok-

qızıl gümüş   bürünc  medal  yığma

 gimnastika növləri  güləş  yeniyetmə

 yarış  Qızlardan ibarət voleybol üzrə milli komandamız 

Polşa yığmasına qalib gələcəyi təqdirdə, qrup liderliyinə yüksələcək.

Sarayevoda keçirilən gənc cüdoçular arasında Avropa çempionatına yekun vurulub.

30 may-1 iyun tarixində Azərbaycanın paytaxtı Bakıda yüngül atletika üzrə 

yeniyetmələrin Avropa 2-ci Təsnifat yarışı keçiriləcək.

  

«Bildirib ki, bu il güləşçilərimiz üçün də 

                                                           
254

 Runi "Avro-2012"yə aparılacaq, 01.05.2012, http://qol.az/new/?name=xeber&news_id=33901 
255

 "Porto"nun baş məşqçisi istefaya göndərilib,08/01/2016, http://www.goal.az/teams/news/22358 
256 Voleybolçu qızlardan möhtəşəm qələbə,16 İyun 2015 , http://www.publika.az/p/96886 
257

  2 cüdoçumuz Avropa çempionu olub, 23 Sentyabr 2013, http://az.apa.az/news/314697 
258

 Bakıda yüngül atletika üzrə yeniyetmələrin Avropa 2-ci Təsnifat yarışı keçiriləcək,21 may 2014, 

http://azerisport.com/az/athletics/20140521110510082.html 

http://futbolpress.az/
http://football-plus.az/
http://www.goal.az/
http://qol.az/new/
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uğurlu olub. Yunan-Roma güləşi üzrə millimiz tarixində ilk dəfə dünya kubokuna sahib çıxıb.» 259

 reytinq cədvəli  şahmatçı–

, olimpiada  çempion

Oyunlar hər gün saat 15.00-da Respublika Şahmat Mərkəzində (klub) keçiriləcək.

Şahmatçıların dünya reytinq cədvəlində dünya çempionu Magnus Carlsen-dən sonra ikinci 

mövqedə olan Ermənistan şahmatçısı Levon Aronian Vüqar Həşimovun ölüm ilə bağlı bunları 

deyib.

 

  

 depressiya  ambulator 

müayinə   müalicə  tibbi məsləhət

                                                           
259
Azərbaycan Güləş Federasiyası ilin ən yaxşılarını mükafatlandırıb, 28.12.2015, 

http://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Gules_Federasiyasi_ilin_en_yaxsilarini_mukafatlandirib-914842 
260

 Qadınlar arasında Azərbaycan çempionatı başlayır, http://idman.com.az/news.php?id=14517 
261

 Azərbaycana Avropa çempionu adını qazandıran şahmatçı yanvarın 14-də dəfn ediləcək, 13.01.2014, 

http://www.azadliq.org/content/article/25228752.html 
262

 Маджаева С. И., ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ, Вестник Челябинского 

государственного университета. 2013. № 1 (292). Филология. Искусствоведение. Вып. 73. c.96. 
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 virus  aptek-  qoruyucu maska

 xəstəlik–   profilaktika diaqnostika

 cərrahi avadanlıq

  

http://www.ikisahil.com,  http://online.ekspress.az,  

http://www.azerbaijan-news.az, http://zaman.az, http://news.milli.az/  

 http://az.med.az,http://tibb.az/, http://saglamaile.az/

Ebola virusu bütün dünyaya qorxu və 

dəhşət saçmaqda davam edir.

Onlar sübut ediblər ki, internet-asılılıq insan orqanizminin 

immunitetini məhv edir.

  

 

 

  

                                                           
263 "Bu xəstəlik Azərbaycana yalnız xaricdən gətirilə bilər", 18 октября 2014, http://news.day.az/society/528321.html 
264

 İnternetdən asılılıq qripə və infarkta gətirib çıxardır, 26 Dekabr 2015, http://www.azerbaijan-

news.az/index.php?mod=3&id=87042 

http://www.ikisahil.com/
http://online.ekspress.az/
http://www.azerbaijan-news.az/
http://zaman.az/
http://news.milli.az/
http://az.med.az/
http://tibb.az/
http://saglamaile.az/
http://news.day.az/society/528321.html
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 suyun səviyyəsi  dəyişkən-

 çay  yağmursuz   iqlim dəyişiklikləri

 ekologiya hüququ-

 Dövlət Təbiət Qoruğu- ətraf mühit

Qanıx çayının Əyriçay məntəqəsində suyun səviyyəsində 3 sm 

artım müşahidə olunub

Martın 3-də Bakıda və Abşeron yarimadasında havanın dəyişkən buludlu, arabir 

tutulacağı, əsasən, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.»

  

 

zoopark

 materik  koala kenquru–  meşə fondu

 ağac  kol  Ağ kenquru Çexiya 

zooparkından gətiriləcək. Bu növ kenquruya hər zooparkda rast gəlinmir.

Donuz orqanizmində başqa viruslar da 

yaşayır.

                                                           
265 Ölkə çaylarında mövcud vəziyyət açıqlanıb, 08 Fevral 2016, http://az.apa.az/news/415027 
266

 Azərbaycan sinoptikləri xəbərdarlıq etdi , 1 Mart 2013, http://news.milli.az/society/172601.html 
267 Bakı Zooparkı iyunun 1-dən yay rejiminə keçəcək, 24.05.2012, http://www.olaylar.az/news/social/2699 
268

 Donuz əti niyə haram buyurulub? , 30.09.2013, http://modern.az/articles/45321/1/ 
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(http://www.din.az/http://az.islam.az/http://qafqazislam.com/az/index.php, http://ahlibeyt.az/, h

ttp://islamiyyet.ucoz.ru/, http://www.islam-azeri.az/,http://www.abubakr mescidi.com/):  

  

 şəhid  məscid–  ibadət

  peyğəmbər–   namaz–   müsəlman  dini 

dözümlülük  konfessiya  dini icma

 katolik  kilsə

 İslam alimi Hacı Mirzə Məhdinin həyatı qəmli olub.

Əziz Peyğəmbərimiz  sübh 

namazı bitəndən sonra insanlara yaxınlaşar və soruşardı ki, sizlərdən kimsə xəstə deyil ki, onu 

ziyarət edək.

                                                           
269 Mirzə Mehdi Nehrəmi Naxçıvani,1 Noyabr, 2011, http://ahlibeyt.az/news/a-398.html 
270 Xəstəni ziyarət etməyin ədəb qaydaları, 19 Avqust, 2015, http://az.islam.az/news/a-21242.html 

http://www.din.az/
http://www.din.az/
http://qafqazislam.com/az/index.php
http://ahlibeyt.az/
http://islamiyyet.ucoz.ru/
http://islamiyyet.ucoz.ru/
http://www.islam-azeri.az/
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İmam Əli: "Pislik edən, pislikdən daha pisdir.(Nəhcül-Bəlağə, hikmət 32)

 

 

  

 

 

hadisə

 hüquq-mühafizə orqanları  oğurlamaq-

 qaçmaq  məhkəmə-  hökm   azadlıqdan məhrum 

edilmək  vəsatət  qəza-  qəzaya 

uğramaq–  yanğın  təxliyə olunmaq  

Azərbaycanda bank müdiri külli miqdarda vəsaiti 

oğurlayaraq ölkədən qaçıb.

Trend-in verdiyi 

məlumata görə, bütün şaxtaçılar təxliyə olunub, yanğının səbəbi müəyyənləşdirilir.

                                                           
271

 "Pislik edən...", 26 Dekabr, 2015, http://az.islam.az/news/a-23080.html 
272

 Azərbaycanda bank müdiri pul oğurlayıb ölkədən qaçdı,28 İyul 2015, http://news.milli.az/society/359482.html 
273

 Türkiyənin kömür mədənində yanğın olub, 7 OKTYABR 2015, HTTP://OLAYLAR.AZ/NEWS/DUNYA/142970 
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http://zaman.az/News/ZNews/5http://azerbaijan-

news.az/, http://ikisahil.az/?page=9&lang=aze, http://ucnoqta.az/category/97/maraqli, http://news.m

illi.az/

 

 

http://www.leziz.ru/, http://www.metbex.net/, http://tasty.az,http://www.azcookbook.com/azeri, htt

p://dadli.az

  şəkər  ərzaq–  yumurta-

 qazan  xəmir  stəkan  tökmək  ləziz  peçenye

 hazırlamaq–  salat-  süd

Paxlava Şərbəti hazırlamaq üçün limon suyu, şəkər tozunu, suyu qazana töküb 15- 20 dəqiqə 

http://zaman.az/News/ZNews/5
http://zaman.az/News/ZNews/5
http://ikisahil.az/?page=9&lang=aze
http://ucnoqta.az/category/97/maraqli
http://news.milli.az/
http://news.milli.az/
http://www.leziz.ru/
http://www.metbex.net/
http://tasty.az/
http://www.azcookbook.com/azeri
http://dadli.az/
http://dadli.az/
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qaynadırıq.

Içi ləziz 

karemelləşmiş süd ilə doldurulmuş peçenyesini kim xoşlamır? Məncə hamı xoşlayır.

Bu şirniyyatla həm uşaqları, həm də pəhriz saxlayanları sevindirə 

bilərsiniz: o, adamı kökəltmir.»276/ 

 star  shopping  brand

fashion party- club- event

like- share  cash  design  hotel–  make-

up

 

                                                           
274

 Büzməli paxlava resepti, http://www.metbex.net/buzm%C9%99li-paxlava-resepti/ 
275

 Dulce de Lecheli “Qoz” Peçenyesi, Mart 3, 2015 , http://www.azcookbook.com/azeri/dulce-de-lecheli-qoz-

pecenyesi/ 
276

 Alma marmeladi, 16.12.2014, http://dadli.az/pehriz-yemekleri/1928-alma-marmeladi-resepti.html  

http://www.metbex.net/buzm%C9%99li-paxlava-resepti/
http://www.azcookbook.com/azeri/dulce-de-lecheli-qoz-pecenyesi/
http://www.azcookbook.com/azeri/dulce-de-lecheli-qoz-pecenyesi/
http://dadli.az/pehriz-yemekleri/1928-alma-marmeladi-resepti.html
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 Komitə sədrinin qızı Kəmalə 

İbrahimova Azərbaycanda moda aləminə daxil olmaq iddiasındadır.

Ölkə.Az xəbər verir ki, mərasimdə məşhur amerikalı model Bella 

Hadid və rusiyalı model İrina Şeyk qonaq qismində iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, hazırda dünyanın ən hündür tikilisi Dubayda 

828 metr hündürlüyündə olan “Burj Khalifa” binasıdır.

 

Dünyanın ən yaşlı qadını 2015-ci ilin sentyabr ayının 28-də 115 yaşında ölüb.

Milli.Az ən çox göydələnlərin olduğu şəhərlərin siyahısını təqdim edir.

«Qeyd edək ki, 

"Gangnam Style" rəqsinin videosu "Youtube" videoportalında 350 milyondan çox adam tərəfindən 

izlənilərək, "Ginnes Rekordlar Kitabı"na daxil olub.» 282

                                                           
277 Azərbaycanda məmur qızı modelyerliyə başladı, 04.11.2013, http://big.az/153500-

Azerbaycanda_memur_qizi_modelyerliye_basladi.html 
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 İrina Şeyk Elman Rüstəmovun qızının moda gecəsində, 02.02.2016, http://www.olke.az/maqazin-9/irina-seyk-

elman-rustemovun-qizinin-moda-gecesinde-foto-46851 
279

 Dünyanın ən hündür binası tikilir , 21 Noyabr, 2012, http://www.anspress.com/heyat-terzi/21-11-2012/dunyanin-en-

hundur-binasi-tikilir-video 
280

 Yaponiyada dünyanın ən ahıl adamı vəfat etdi, 19 Yan 2016, http://oxu.az/world/112876 
281

 Ən çox göydələnlərin olduğu şəhərlər, 11 Fevral 2016, http://news.milli.az/world/406516.html 
282
Koreya rəqsi "Ginnes Rekordlar Kitabı"na daxil edilib, 7 Oktyabr 2012, http://news.milli.az/world/143217.html 

http://www.olke.az/
http://www.olke.az/maqazin-9/irina-seyk-elman-rustemovun-qizinin-moda-gecesinde-foto-46851
http://www.olke.az/maqazin-9/irina-seyk-elman-rustemovun-qizinin-moda-gecesinde-foto-46851
http://www.anspress.com/heyat-terzi/21-11-2012/dunyanin-en-hundur-binasi-tikilir-video
http://www.anspress.com/heyat-terzi/21-11-2012/dunyanin-en-hundur-binasi-tikilir-video
http://oxu.az/world/112876
http://news.milli.az/world/406516.html
http://news.milli.az/world/143217.html


112 
 

 

   

 

 

  

 



113 
 

                                                           
283

  : 
284

 
285

  



114 
 

 Molla Nəsrəddin  
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http://lraber.asj-oa.am/6238/1/20.pdf 

288
 

289
 H.Zərdabi, Seçilmiş əsərləri, Bakı, Azərbaycan dövlət nəşriyyatı, 1960, s. 59. 

290
 Q.Məmmədli, Molla Nəsrəddin həyat və yaradıcılığının salnaməsi, Bakı, Azərnəşr, 1966, s. 214. 

http://lraber.asj-oa.am/6238/1/20.pdf
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parlament-

parlaman parlament 

stansiya- metro- sinema-

կ ի ն ո թատր ո ն , teatr- abunə-

Bu paraxodun  uzunluğu 148 metro olub, həcmi isə 15 bin tonajdır .291/ 

 

bolşevik- bolşevizm- konstruksiya-

kooperasiya- pioner- sovet- sosial-

sosializm revolyusiya ekonomika-
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 Xudiyev N., Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibinin inkişafı (sovet dövrü), “Kommunist” qəzeti,  5 aprel 1929-cu il, 

Bakı, V. I.Lenin adına API-nin nəşri, 1986, s. 23. 
292

 Latın əsaslı yeni türk əlifbası və İ Bakı Türkoloji Qurultayı,Tərtibçilər-prof.: K.V.Nərimanoğlu,Ə.Ağakişiyev, 

S.Abdullayeva, Bakı, AR Mədəniyyət və turizm nazirliyi,-2006, s. 6. 
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cəbhə hərbi atıcı)

diviziya)   cəbhə xətti) hərbi 

komendant)  hərbi sifarişlər)  

qoşun dəstəsi)  hərbi anbar)

atıcı diviziya)  döyüşən ordu) 

payızlıq əkini) gündəlik tapşırıq)  

ehtiyat əmək qüvvələri)  traktor 

briqadası)  gənclər briqadaları)

mənzil tikintisi)  

sənaye müəssisəsi)  istehsal gücü)  

 

՝ 

teleqraf siqnalları)

telemetrik aparat) uçuş aparatları)

manevrli kosmik gəmi)  planetlərarası stansiya)

global raket) 
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inhisarçılıq, monopoliya Lakin bu sahədə çox böyük 

inhisarçılıq mövcuddur.
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 “Azərbaycanın kənd təsərrüfatında çox böyük inhisarçılıq var”, 2016, http://azpolitika.info/?p=258144 
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Nazir bildirib ki, əsas məsələ 2017-ci ildə iqtisadi artıma 

keçməkdir .294/ 
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 Nazir: Dövlət SOCAR-a müəyyən yardım göstərmək məcburiyyətindədir, 2016, http://oxu.az/economy/163279 

http://oxu.az/economy/163279
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inauqurasiya) 

respondent)  geopolitik)

korrupsiya) presedent) piket)

funksioner konfidensial) konfliktoloq)

kollaps) brifinq

Yanvarın 21-də ABŞ prezidenti Barack Obamanın inaqurasiya mərasimidir.

՛ ՛

  

 rahatsız  Bunun neticesidir ki, bu defe Ermenistan terefi diplomatik 

sahede rahatsız olduğunu-büruze verir.»297
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296

 Prezidentin andiçmə mərasimi... rəqəmlərdə, 2013, https://www.azadliq.org/a/24877090.html 
297

 Ermenistancebheyeyaxınerazilerdekimülkiehaliniköçürür, http://xeber.azeri.net/dunya/ermenistan-cebheye-yaxin-

erazilerdeki-mulki-ehalini-kocurur 

http://www.lragir.am/index/arm/0/politics/view/137555
https://www.azadliq.org/a/24877090.html
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 -lı: 

 dadlı–dadsız- ağıllı–ağılsız

yaraşıqlı–yaraşıqsız yağmurlu–yağmursuz-  

-sız 

 rahatsız  

 rahatlı 
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seçki- kampaniya

Seçki kampaniyası başlamazdan öncə televiziyada 

prezidentliyə namizəd və hazırkı prezidentin təbliğatının aparıldığını iddia edən Milli Şura məsələ 

ilə bağlı MSK-a müraciət edəcəyini açıqlamışdı .301/ 

seçki sistemi 

Beynəlxalq seçki sistemləri haqqında 

məlumat kitabı"nda  doqquz sistem və onların hər birindən doğan nəticələr təsvir edilmiş.  304/ 
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301

 Seçki kampaniyası başladı: ilk gün kim nə edir?, 2013, 
http://www.bbc.com/azeri/azerbaijan/2013/09/130916_elex_campaign 
302

 

 
303

 

http://newsarmenia.am/am/news/politics/politics-20120120-42598664/ 
304

 Beynəlxalq seçki sistemləri və seçkilərin hüquqi tənzimlənməsi qaydaları, 2010, 

http://www.xalqqazeti.com/az/news/social/6411 

http://www.ysu.am/files/08M_Soghomonyan.pdf
http://www.bbc.com/azeri/azerbaijan/2013/09/130916_elex_campaign
http://www.7or.am/am/news/view/113961/
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՛ ՚ 

  

anti-  antiterrorçu- , 

antierməni- , antisemitizm- qarşı 

fashizmə qarşı- , müxalifətə qarşı- , fundamentalizme qarşı-

. Böyük Mançestr 

qraflığının antiterrorçu polis bölmələri Şimali İngiltərədə 8 əməliyyatı həyata keçirib .307/ 

E.Hüseynli bildirib ki, terrorizmə qarşı 
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306

 

 
307 Böyük Britaniya polisi böyük anti-terror əməliyyatı aparır, 2006, http://az.trend.az/other/world/824651.html 

http://henaran.am/204394.html
http://www.panorama.am/am/news/2011/11/15/azerbayjan-coruption/856032
http://az.trend.az/other/world/824651.html


123 
 

yeni mübarizə üsulları tətbiq edilməsə, terror aktları daha geniş vüsət ala bilər .308/ 
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 "Dünya liderləri terrorizmə qarşı mübarizə üsullarını yenidən işləməlidirlər", 2016, 
http://metbuat.az/news/473126/dunya-liderleri-terrorizme-qarsi-mubarize-usullarini-yeniden.html 
309
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http://metbuat.az/news/473126/dunya-liderleri-terrorizme-qarsi-mubarize-usullarini-yeniden.html
http://www.armeniatv.am/hy/45849-1398413118
http://www.panorama.am/am/news/2012/10/24/migration-rf/655385
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Azərbaycan 

Respublikası prezidentinin orta aylıq əmək haqqı 15 min yeni Azərbaycan manatı olacaq .313/ 

BMT-də Kolumbiyanın liderliyində 30-a yaxın ölkə 

qadın baş katibin seçilməsi üçün lobbi fəaliyyəti göstərir .314/ 

internet- , 

sayt disk grant- , amnistiya- , alternativ-

, jalyuzi- , snayper- , elita- , 

demokratiya- , mentalitet- , reyting- , 

geopolitika- , printer- , legitim- , brifing-
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313 Azərbaycan Respublikası prezidentinin aylıq əmək haqqı 15 min yeni Azərbaycan manatı olacaq, 
2005,http://az.trend.az/azerbaijan/politics/816663.html 
314

 BMT-nin yeni baş katibi kim olacaq?, 2015, http://axar.az/news/planet/66295.html 

http://armtimes.com/hy/article/55580
http://az.trend.az/azerbaijan/politics/816663.html
http://axar.az/news/planet/66295.html
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, ekspert- , kompüter- , divident- , 

globalizasiya- , informasiya-

legitimacy

-lik 

legitimlik,

 315: Qarşıdakı referendum ciddi legitimlik böhranı 

yaradır / 

Eurovision» 

՛ Eurovision»317, և՛ Avroviziya  318, և՛ 

Avrobaxış  
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316

 ABŞ konqresmenləri: “Azərbaycanda Konstitusiya referendumu legitimlik böhranı yaradır”, 2016, 
http://contact.az/docs/2016/Politics/091600168770az.htm?85#.WHYuIVMrLIU 
317

 Norveç "Eurovision-2014" mahnı seçiminə başladı, 06.07.2013, http://big.az/143332-Norvec_Eurovision-

2014_mahni_secimine_basladi.html 
318

 Eurovision mahnı müsabiqesi üçün kürdce mahnı telebi, 02 Noyabr 2013, http://xeber.azeri.net/sou-

biznes/eurovision-mahni-musabiqesi-ucun-kurdce-mahni-teleb 
319

 , 2016, 

http://www.aravot.am/2016/05/15/691995/ 

http://www.hra.am/hy/point-of-view/2004/12/21/14254
http://www.hra.am/hy/point-of-view/2004/12/21/14254
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՛ ՛

monitoring

видео

video
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http://ysu.am/files/07A_Kamalyan.pdf 
321 
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 , 2013, 

http://www.aravot.am/2013/07/24/269786/ 
323
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http://razm.info/94038
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video kamera, video xidmətlər, video kabel, video çəkiliş, video 

kart Müsabiqəyə təhsil sahəsinin müxtəlif məsələlərinə aid jurnalist 

araşdırmaları – yazılar, video və radio materialları qəbul olunur .325 / 

՚ ՚

: 

 Laçın rayonunda baş 

verən məmur özbaşınlıqları ilə bağlı araşdırmalarımız davam edir .328 / 

Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən olunması, sonra beş, daha 

sonra isə qalan iki rayonun işğaldan azad edilməsidir.

                                                           
325Jurnalist müsabiqəsi: yazı, video və radio materialları mükafatlandırılacaq, 2016, https://www.mi-

news.az/az/content/news/1703/Jurnalist-m%C3%BCsabiq%C9%99si-yaz%C4%B1-video-v%C9%99-radio-

materiallar%C4%B1-m%C3%BCkafatland%C4%B1r%C4%B1lacaq.htm 
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, 2014, http://armlur.am/199657/
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 LAÇINDA MƏMUR DƏRƏBƏYLİYİ, 2016, http://conflict.az/gundem/45621-lachnda-memur-derebeyly-cra-

bashchs-shehdn-adna-olan-jurnal-satmaq-sted.html 
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Yəni erməni tərəfini ən çox atəşkəsin qorunması, ayrı sözlə, hər hansı konstruktivlik 

göstərmədən işğal rejimini saxlamaq maraqlandırır.
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 Ermənistan müharibə, yoxsa sülh seçimini edəcək?, 2016, http://azeri.press/siyaset/222294-ermenistan-muharibe-

yoxsa-sulh-secimini-edecek.html 
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həmsədr- ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri və 

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi bölgəyə səfərlərinin yekunlarına dair 

bəyanatla çıxış ediblər .334 / 
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