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Н.Р.Мугимова

ДИССЕРТАСИЙАНЫН ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ
Mövzunun aktuallığı. Son zamanlar Azərbaycanda xarici dillərin, o
cümlədən ingilis dilinin öyrənilməsinə maraq və onların tədrisinə diqqət
olduqca artmışdır. Bunun da başlıca səbəbi müasir dünyada gedən
qloballaşma və inteqrasiya meyillərinin durmadan artması ilə izah edilə
bilər. Belə bir şəraitdə xarici dillərin, xüsusilə insanlar arasında ən çox
işlənən və müasir dünyada beynəlxalq dilə çevrimiş ingilis dilinin yeri və
əhəmiyyəti,habelə ona olan praktik tələbat ön plana keçir. Bununla
yanaşı, xarici dillərin öyrənilməsi və öyrədilməsi təcrübəsi göstərir ki ,
dilöyrətmədə və bu sahədə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında
xarici dillərin ana dili ilə müqayisəli öyrənilməsi və tədqiqi olduqca
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu yolla dilöyrətmədə daha
səmərəli və uğurlu nəticələr əldə etmək olur. Dilöyrətmədə ana dili ilə
müqayisənin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayan L.V.Şerba yazır: “Ana
dilində nə tapsan onda hər şey sadə və öz-özünə aydındır və heç nə
şübhə doğurmur. Müqayisə yolu ilə öyrənilən ikinci dil isə ana dilindəki
bütün ifadə formalarını açıb meydana çıxarmağa kömək edir’’.1
Xarici dillərin müqayisə üsulu ilə öyrənilməsi və tədqiqi əhəmiyyətindən bəhs edərkən F.Veysəlli göstərir ki, «Qeyri-ana dili öyrənərkən maneçilik törədən təkcə ana dili ilə öyrənilən dillər arasında sistem вя
struktur fərqlərи deyil, eyni zamanda qarşılaşan dillə ana dili vahidlərinin hər birinin əlaqəyə girmə imkanları arasında fərqlərdir … Başqa
sözlə десяк, dillərin qarşılaşmasında təkcə paradıqmatik fərqlər deyil,
həmçinin sintaqmatik kontraslar özünü büruzə verir».2 Bu, dilin özünəməxsus birləşmə qanunauyğunluqlarının olması ilə izah edilə bilər.
Sözlərin, söz formalarının, qrammatik vasitələrin, cümlələrin maddi
(səs) tərəfini, onların eşidilib qavranılan və dərk edilən anlayışlar,
əlaqələr, münasibətlər, fikirlər məzmun tərəfini əks etdirir. Belə ki,
sözlərin və söz formalarının, habelə qrammatik vasitələrin səs cildi,
qabığı həm də onların bilavasitə mənalarını əks etdirir, yəni sözlərin,
söz formalarının səs kompleksini eşidəndə insan şüurunda bir anlam
yaranır. Bu baxımdan sözün fonetik strukturunun komponentlərinin
müqayisəli tədqiqinin mühüm nəzəri və praktiki əhəmiyyəti vardır.

1 Щерба Л. В. Преподавание иностранных языков в средней школе. М., 1947, 44 с.
2 Fəxrəddin Yadigar (Veysəlli). Fonetika və fonologiya məsələləri. Bakı, «Maarif», 1993,
s. 56
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Dilin mərkəzi və əsas vahidi olan sözün fonetik strukturu məsələləri
germanistikada, o cümlədən ingilis dilçiliyində müəyyən qədər öyrənilsə
də,1 Azərbaycan dilçiliyində sözün fonetik strukturu məsələsi xüsusi
tədqiqata cəlb edilməmişdir. Digər tərəfdən, germanistikada, eləcə də
ingilis dilçiliyində “sözün fonetik strukturu” anlayışı adı altında əsasən
dilin fonemlər sistemi və onların birləşmə xüsusiyyətləri nəzərdə tutulur
ki, bu da, Q.P.Torsuyevin qeyd etdiyi kimi, sözün fonetik strukturu
anlayışının məzmununu tam əks etdirmir.2 Sözün fonetik strukturuna
belə yanaşma, “sözün fonetik strukturu” anlayışının məzmununu daraldır və onun digər komponentlərini nəzərdən kənarda saxlamış olur.
Гейд едилмялидир ки, danışıq prosesində ötürülən məlumat o halda
anlaşıqlı olur ki, onun maddi qabığını təşkil edən səslər, səs
birləşmələri, heca bölgüsü, söyləmin aksent-melodik quruluşu ədəbi
dilin tələffüz normalarına uyğun formalaşsın. Düzgün olmayan tələffüz,
aksent-melodik quruluş danışığı anlaşılmaz edir, fikir dolaşıqlığına
gətirib çıxarır. Çünki, dildə bütün leksik, qrammatik, üslubi mənalar
müəyyən səs cildində maddiləşir, seqment və supraseqment vahidlərin
varlığında təzahür edir, qavranılıb dərk edilir. Fonemlərin kombinator,
bütövlükdə sintaqmatik planda öyrənilməsinin əhəmiyyətini tanınmış
dilçilər xüsusi qeyd etmişlər. N.S.Trubeskoya görə, fonemlərin ayrıayrılıqda öyrənilməsi nə qədər mühümdürsə, dilin fonetik quruluşunun
tədqiqi üçün fonoloji vahidlərin bir-birilə birləşmə qanunauyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi o qədər vacibdir. Kombinator fonologiya fonemlər arasındakı daimi qarşılıqlı asılılıq münasibətlərini, imkanlarını
müəyyənləşdirir və qeyd edir.3
Sözün fonetik strukturunda, o cümlədən fonem birləşmələrindəki
qanunauyğunluqların tipoloji və müqayisəli qarşılaşdırma üsulu ilə
tədqiqinin əhəmiyyətindən bəhs edən F.Veysəlli yazır: ”Bu yolla
(müqayisəli qarşılaşdırma – K.A) biз dillər arasındaкы genetik ilgilərin,
həmçinin, bir dilin özümlüyünü açıb göstərə bilərik”.4

1 Kruisinga E. The Phonetic Structure of English Words. Bibliotheca, Anglicana. vol.
2, 1942, p. 146
2 Торсуев Г. П. Вопросы фонетической структуры слова (на материале английского
языка) М., -Л, Изд-во Ан СССР 1962, с. 5
3 Trubeskoy N. S. Fonologiyanın əsasları. (Alman dilindən tərcüməsi, «Qeydlər və Son
söz» prof. Fəxrəddin Yadigarındır) Bakı, «Mütərcim», 2001, s. 284
4 Fəxrəddin Yadigar. Fonetika və fonologiya məsələləri. Bakı, «Maarif», 1993, s.56
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Odur ki, bu və ya digər xarici dili öyrənərkən həmin dilin fonoloji
sistemini, fonemlərin birləşmə qaydalarını, sözlərin sillabik(heca) və
aksent-ritmik xüsusiyyətlərini öyrənib mənimsəmək zəruriyyəti ortaya
çıxır. Bu, bir tərəfdən, xarici dilin (ingilis dilinin) tədrisində daha
səmərəli və uğurlu nəticələr əldə etməyə, digər tərəfdən də, dilin fonetik
strukturu, o cümlədən sözün fonetik strukturu və onun aspektləri ilə
qarşıya çıxan bir sıra suallara cavab verməyə imkan yaradır.
İngilis və Azərbaycan dillərində sözün fonetik strukturu arasında
oxşar və fərqli cəhətlərin araşdırılıb üzə çıxarılması nəzəri dilçiliyin,
xüsusilə onun inkişaf etmiş qollarından olan kontrastiv dilçilikdə
aktuallıq kəsb edən məsələlərdəndir və bütün bu deyilənlər mövzunun
aktuallığını təşkil edir.
Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqat işinin obyektini ingilis və
Azərbaycan dillərinin ﴾danışıq aktında səslənən﴿ iki və çoxhecalı sözləri
tədqiqat işinin predmetini isə sözlərin fonetik strukturunu təşkil edən
komponent və aspektlərin müəyyənləşdirilməsi və bu sahədə biliklərin
sistemləşdiriməsi və ümumiləşdirilməsi təşkil edir.
Tədqiqat işinin məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın məqsədi ingilis və
Azərbaycan dillərində sözün fonetik strukturu komponentlərini
müqayisəli şəkildə araşdırmaqdan, alınan nəticələri kontrastiv planda
təhlil edərək qarşılaşdırılan dillərin sözlərinin fonetik strukturunda
olan oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən etməkdən və sistemləşdirməkdən
ibarətdir. Bu məqsədə çatmaq üçün tədqiqat işinin qarşısında aşağıdakı
vəzifələr qoyulmuşdur:
– ingilis və Azərbaycan dillərində sözün fonetik strukturunun
tədqiqi tarixini araşdırmaq;
– tədqiqat mövzusu ilə əlaqədar ingilis və Azərbaycan dilçiliyində
mövcud olanı fikirləri, mülahizələri öyrənmək;
– “sözün fonetik strukturu” anlayışına daxil olan komponentləri və
onların aspektlərini dəqiqləşdirmək;
– sözün fonetik strukturunun daxili və xarici elementlərini
müəyyənləşdirmək;
– ingilis və Azərbaycan dillərində sözün fonetik strukturunda baş
verən əsas fonetik hadisələrin səbəbini göstərmək;
– ingilis və Azərbaycan dillərində sözün fonetik strukturunu
eksperimental – fonetik üsulla öyrənmək.
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Тядгигатын елми йенилийи она ясасланыр ки,
индийядяк сюзцн фонетик структурунун компонентляри вя аспектляри
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мцхтялифсистемли диллярдя комплекс йанашма иля мцгайисяли шякилдя
хцсуси олараг тядгиг олунмамышдыр.
Бу тядгигат ишинин елми йенилийи ондан ибарятдир ки, бурада сюзцн
фонетик структуру аналитик (флектив) вя аглцтинатив дил системляринин
чярчивясиндя мцгайисяли-гаршылашдырма цсулу иля илк дяфя арашдырылыр. Ейни
заманда инэилис вя Азярбайъан дилляринин материалы ясасында сюзцн
фонетик структуру експериментал-фонетик тядгигата ъялб едилмяси дя
йенидир. Яслиндя бу ъцр тядгигатлара експериментал-фонетик бахымдан
йанашма диэяр фонетик щадисялярин тядгигиня эениш йол ачыр.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqat işindən əldə
edilən nəticələr, müddəalar həm ümumi, həm də dilçiliyin ən gənc
sahələrindən olan kontrastiv dilçiliyin, eləcə də müqayisəli-tipoloji
dilçiliyin inkişafına və zənginləşməsinə müəyyən kömək edə bilər ki,
bunu da bizim tədqiqat işimizin nəzəri əhəmiyyəti hesab etmək olar.
Tədqiqatın həm də mühüm praktik əhəmiyyəti vardır. Tədqiqat işində
üzə çıxarılan fərqlər və oxşarlıqlar Azərbaycan auditoriyasında ingilis
dili tələffüz normalarının qoyuluşunda və aşılanmasında, bununla da
düzgün tələffüz vərdişlərinin əldə edilməsinə kömək edə bilər. Tədqiqatdan əldə edilən elmi-praktik nəticələrdən ingilis və Azərbaycan
dillərinin fonetikası, o cümlədən müqayisəli-kontrastiv fonetika və fonologiya üzrə yazılan dərsliklərdə, dərs vəsaitlərində, fonetika və fonologiya üzrə aparılan mühazirə-seminar məşğələlərində istifadə edilə
bilər.
Tədqiqatın metodları. Hər bir tədqiqatda istifadə olunan metodlar
əsasən həmin tədqiqatın qarşısına qoyulmuş məqsəd və vəzifələrlə
şərtlənir. Bu baxımdan tədqiqat işi müqayisəli olduğundan tədqiqatda
əsasən qarşılaşdırma-müqayisəli metoddan, bununla yanaşı, tədqiqatda
müşahidə,linqvistik təhlil və eksperimental-fonetik təhlil metodlarından
istifadə edilmişdir.
Dissertasiyada aşağıdakı müddəalar müdafiəyə təqdim edilir:
1. “Sözün fonetik strukturu” anlayışının ənənəvi izahı bu anlayışın
məzmununu tam açmır;
2. İngilis və Azərbaycan dillərində sözün fonetik strukturunun
fonem və fonemlərin birləşməsi komponentinin kəmiyyətinə münasibət
bildirilməsi;
3. İngilis və Azərbaycan dillərində sözün fonetik strukturunun heca
komponentinin fərqli və oxşar cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi;
4. İngilis və Azərbaycan dillərində sözün aksent ﴾vurğu﴿ -ritmik
6

komponentlərinin fərqli və oxşar xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi.
5. Sözün fonetik strukturunun daxili və xarici tərəflərinin fonemik
və fonetik səviyyə baxımından fərqləndirilməsi;
6. İngilis və Azərbaycan dillərində sözün fonetik strukturunda fərqli,
oxşar və ümumi xüsusiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi.
Tədqiqatın işinin aprobasiyası. Dissertasiyanın ayrı-ayrı fəsilləri bfrədə ADU-nun ingilis dilinin fonetikası kafedrasında, “Eksperimental
fonetika və tətbiqi dilçilik laboratoriyası”nda müzakirələr aparılmış,
habelə onun əsas müddəaları müəllifin 9 məqaləsində öz əksini
tapmışdır.
Dissertasiyanın strukturu və həcmi. Dissertasiya işi giriş, üç fəsil,
ümumi nəticələr, ədəbiyyat siyahısından və əlavələrdən ibarətdir.
Dissertasiyada hər iki dil materialının müqayisəli təhlilindən alınan
nəticələr cədvəllərdə və qrafiklərdə öz əksini tapmışdır.
ДИССЕРТАСИЙАНЫН ƏSAS MƏZMUNU
Dissertasiyanın «Giriş» hissəsində mövzunun aktuallığı, тядгигатын
obyekt və predmeti, елми yeniliyi, məqsəd və vəzifələri, nəzəri və praktik əhəmiyyəti, material və metodları, müdafiəyə çıxarılan müddəaları
вя диссертасийанын гурулушу щаггында мялумат верилир.
«Сюзцн фонетик структурунун тядгиги тарихиндян» адланан биринъи
фясилдя дилчилик ядябиййатында, хцсусиля эерман вя Азярбайъан дилчилийиндя сюзцн фонетик структуру мясяляляри вя онун тядгиги тарихиня щяср
олунмушдур. Бу фясилдя «сюзцн фонетик структуру» анлайышы онун тяркиб
компонентляриня вя бу компонентлярин аспектляриня даир сюйлянилян
фикирляр арашдырылыр. Бурада гейд едилир ки, «сюзцн фонетик структуру»
анлайышынын мязмунуна мцхтялиф йанашмалар вардыр. Бу фяслин «Эерманистикада сюзцн фонетик структуру мясяляляри» адлы биринъи йарымфяслиндя
эерманистикада сюзцн фонетик структуру мясяляляриндян бящс едян
дилчиляр (Е.Крузинга, Б.Трнка вя с.) ясасян дил сясляринин вя онларын
бирляшмяляринин мцхтялиф мювгелярдя эялмясиндян вя щямин бирляшмялярин сюз яввялиндя вя сюз сонунда кямиййятиндян бящс етмишляр.1

1

Trnka B. A phonological Analysis of Present Day Standard English. Tokyo, 1966. pp. 111119; Kruisinga E. The Phonetic Structure of English Words. Bibliotheca, Anglicana. vol. 2,
1942, p. 146
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Сюзцн фонетик структуру мясяляляриндян бящс едян Г.П.Торсуйев
йазыр ки, сюзцн фонетик гурулушуну сюзцн мцхтялиф мювгелярдя сяслярин
вя сяс бирляшмяляринин дистрибусийасы кими изащ етмяк гянаятбяхш щесаб
едиля билмяз, чцнки бу щалда сюзцн фонетик структурунун йалныз бир
щиссяси характеризя олунур. О, сюзцн фонетик структурунун дюрд
компоnентдян, йахуд нюв структурдан тяшкил олундуьуну эюстярир:
1) сюзцн фонем структуру; 2) сюз дя фонемлярин бирляшмяси структуру;
3) сюзцн щеъа структуру; 4) сюзцн аксент ритмик структуру.1
Сюзцн фонетик структуру анлайышы дар вя гисмян эениш изащ едился дя
арашдырмалар эюстярир ки, сюзцн фонетик структуру даща эениш анлайыш
олуб сюзцн фонетик габыьында баш верян фонетик вя фоноложи щадисяляри
юзцндя ещтива едир. Qeyd edək ki,ingilis dilinin fonem inventarına dair
dilçilər arasinda bəzi fikirlər üst-üstə düşmür.Belə ki,bəzi fonetistlər
ingilis dilində “wh” və “w”qrafemi ilə başlayan sözlərinin birinci
foneminin kar və cingiltili realizasiyasına əsaslanaraq qoşadodaq velyar
/w/ samitinin kar variantını / ʍ / da ayrıca fonem olduğunu və minimal
cütlər yaratdığını qeyd edirlər və onu inqilis dili fonemlər sisteminə
daxil edirlər.2
Qeyd edək ki,qoşadodaq velyar / w /samitinin kar qarşılığı daha çox
ingilis dilinin Amerikan variantı üçün səciyyəvidir. Britaniya ingilis
dilində / w / samitinin kar qarşılığı realizasiyası o qədərdə geniş
yayılmamışdır və ola bilsin ki, gələcəkdə/ w / samitinin kar qarşılığı
“wh”və “w”qrafemlərə əsaslanaraq fonem statusu qazana bilsin. İngilis
dilininin fonemlər sisteminin mübahisəli məsələlərindən biri də
/6ə/diftonqunun fonem statusu ilə əlaqədardır. Bəzi rus germanistləri
bu diftonqu ingilis dilinin sait fonemlər sisteminə daxil edirlər.3 İngilis
dilinin fonem sisteminə daxil edilən /6ə /diftonqu / 6: /foneminin sərbəst
variantı kimi işlədilir.Bu da “aw“, ”or“ qrafemlərinə əsaslanır. Belə ki,
“aw“ qrafemi olan sözlərdə uzun /6:/ realizə olunur,lakin tərkibində
”or“, ”oar“ qrafemləri olan sözlərdə isə / 6ə /kimi realizə olunur.
İngilis dilində artikulyator-akustik baxımdan fikir ayrılığına səbəb
olan fonemlərdən biri də /h/ fonemidir. Rus fonetistləri L.V.Şerba və

1

Торсуев Р.П. Вопросы фонетической структуры слова (На материале английского
языка). М., 1962, с. 5
2
Vassilyev V.A. English phonetics. (A theoretical course). M., “Higher school Publishing
House”, 1970, p. 182
3 Йеня орада, с. 195.
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V.A.Vassilyevə görə, ingilis dilində / h / foneminin allofonu yaxud əsas
variantı udlaq samiti kimi realizasiya olunur.1 Lakin,ingilis fonetistləri
/ h/ foneminin qlotal samit olmasını göstərirlər və onu əmələ gəlmə
yerinə görə qlotal samit kimi təsvir edirlər.2
Инэилис дилиндя сюзцн фонетик структурунун fonem komponenti,fonem
sisteminin inventarı və distribusiyası o qədər də mubahisə dogurmur,
ancaq мцбащися доьуран мясялялярдян бири сюзцн мцхтялиф мювгеляриндя
эялян фонемлярин бирляшмя компоненти вя онларын инвентары мясялясидир.
Беля ки, инэилис дилиндя фонем бирляшмяляринин инвентарыны арашдыраркян
бир-бириндян фяргли фикирляря раст эялинир. Арашдырмалар эюстярир ки, инэилис
дилиндя фонем бирляшмяляри арасында мцшащидя едилян фяргляр сюз
яввялиндя эялян икицзвлц, цчцзвлц, сюз сонунда эялян икицзвлцдян
алтицзвлцйя кими олан самит бирляшмяляринин инвентарында юзцнц эюстярир.
Инэилис дилиндя сюзцн фонетик структурунун фонем бирляшмяси компонентинин арашдырыъылары, о ъцмлядян О'Коннор, А.Эимсон, Й.Сайэен,
Г.П.Торсуев, В.Плоткин, А.Степановичйус юз ясярляриндя фонем бирляшмяляри иля ялагядар фяргли рягям эюстяриъиляри иля чыхыш едирляр.3 Беля ки,
А.Ъ.Эимсон сюз яввялиндя икицзвлц самит бирляшмясинин 41, цчцзвлц
самит бирляшмясинин 9 олдуьуну, О'Коннор ися икицзвлц самит бирляшмясинин 44, цчцзвлц самит бирляшмясинин 4 олдуьуну эюстярир. Инэилис
фонетистляри А.Ъ.Эимсон вя О'Коннор сюз сонунда дюрдцзвлц самит
бирляшмяляринин 8-9 олдуьуну, бу мювгедя бешцзвлц вя алтыцзвлц самит
бирляшмяляринин олмадыьыны гейд едирляр. Диэяр инэилис фонетисти П.Роуч
щеъаюнц мювгедя, йяни сюз яввялиндя самит бирляшмяляринин мцмкцн
щяддини цч, щеъасону мювгедя ися максимум дюрд самит бирляшмяси олмасы фикрини иряли сцрцр.4 Л.С.Щултзен вя Й.Сайэен ися сюзсонунда
дюрдцзвлц самит бирляшмяляринин 15 олдуьуну эюстярирляр.
Инэилис фонетистляриндян фяргли олараг, Г.П.Торсуев сюз сонунда
дюрдцзвлц бирляшмялярин 31 алтыцзвлц самит бирляшмяляринин 7 олдуьу

1

Щерба Л.В. Фонетика французского языка. “Изд-во литературы на иностр. языках”.
1953, 312 с.; Vassilyev V.A. English phonetics. (A theoretical course). M., “Higher school
Publishing House”, 1970, 101 p.
2
Roach P. English phonetics and phonology. Cambridge University Press, 2000, p. 52
3
Gimson.A.G.An Introduction to the Pronunciation of English. London, 1970; Y.Cygan
Aspects of English Syllable Structure Wroclaw, 1971, 164 p.; O’ Connor J. D. Phonetics.
Penguin Books, 1977, 200 p.; Плоткин В. Я. Очерк диахронической фонологии
английского языка. М., «Высшая школа», 1976, 152 с.; A.Stepanovicues. English
historical phonology. 1987, pp. 182-183
4
Roach P. English phonetics and phonology. Cambridge University Press, 2002, 203 p. 76
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фикрини иряли сцрцр. Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, инэилис дилиндя сюз
сонунда ишлянян икицзвлц, цчцзвлц, дюрдцзвлц, бешцзвлц вя алтыцзвлц
самит бирляшмяляринин кямиййятиндя ян йцксяк рягям Г.П.Торсуевя
хасдыр. Бу да онунла изащ едиля биляр ки, Г.П.Торсуев хариъи мяншяли хцсуси адлары, йахуд бир вя йа ики хариъи сюздя ишлянян бязи самит бирляшмяляринин тядгигатына дахил едир. Диэяр арашдырыъылар беля сюзлярин хариъи
мяншяли олдуьуну гейд едир вя онлар юз тядгигатларына дахил етмирляр.
Бунунла йанашы, Г.П.Торсуевдян фяргли олараг, диэяр арашдырыъылар
цчцзвлц вя дюрдцзвлц самит бирляшмяляриня о бирляшмяляри дахил едирляр ки,
онун тяркибиндя вурьулу саитдян башга вурьусуз саит йохдур.
Г.П.Торсуев ися сюзсонунда вурьусуз саитлярин сыфыр редуксийасына ясасландыьындан онун дюрдцзвлц самит бирляшмяляри сайъа диэяр арашдырыъылардан фярглянир. Диэяр тяряфдян, бу да инэилис дилиндя беш вя алтыцзвлц
самит бирляшмяляринин формалашмасына сябяб олур.
Ф.Щ.Зейналовун Д.Ъоунзун «Инэилис дилинин тяляффцз лцьяти»нин 17-ъи
няшри цзря (Cambridge English Pronouncing dictionary) (2006) апардыьы
арашдырмада сюзцн фонетик структуру иля баьлы диггяти чякян ян йени
ъящят мцяййян фонетик контекстлярдя самит бирляшмяляри, хцсусиля [ns]
арасында интрусив (йаланчы [t]) ялавя едилир.1 Беля ки, бир чох сюзлярин
транскрипсийасындан айдын олур ки, (министрел [mıntstrlz] və remonstrance
[rı`mɒntstrnts]) сюзляринин тяляффцзцндя йедди вя сяккиз самит бирляшмяси
формалаша билир вя фактики олараг формалашыр. Бу гябилдян олан самит
бирляшмяляри юзцнц [ts tʃ] аффрикатлары кими эюстярир ки, бу да эяляъякдя
хцсуси бир тядгигат ишинин обйекти ола биляр.2
Бу фяслин «Азярбайъан дилчилийиндя сюзцн фонетик структуру мясяляляри»
адлы икинъи йарымфясилдя Азярбайъан дилинин фонем инвентарыны нязярдян
кечиряркян самит фонемлярин инвентарынын мцбащисяли олдуьу nəzərə
çarpır. Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan dilinin fonem sisteminin,
xüsusilə samit fonemlər sisteminin inventarına dair dilçilər arasında yekdil
bir fikir yoxdur. Belə ki, bu dildə samit fonemlərin inventarı 23-26 və hətta
39 rəqəmləri arasında dəyişir. Azərbaycan dilinin fonemlər sistemini geniş
şəkildə tədqiq edən A.Axundov Azərbaycan dilində 44 fonem olduğunu

1

Zeynalov F. H. “Ыngilis dilinin tяlяffцz lцьяti” nin yeni nяшri vя fonetikanыn tяdrisinin
bяzi mяsяlяlяri. // Orta vя ali mяktяblяrdя xarici dillяrin tяdrisinin aktual problemlяri.
Respublika konfransыnыn materiallarы. Bakы, 2008, s. 234-245.
2
Торсуев Р.П. Вопросы фонетической структуры слова (На материале английского
языка). М., 1962, с. 6-7
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göstərir.Ф.Вейсялли Азярбайъан дилинин фоноложи системиндя 9 саит вя 23
самит фонем олдуьуну эюстярир.1
Гейд едяк ки, данышыг актынын цзвлянмясини тямин едян лингвистик
мейары ясас тутараг, йяни йалныз морфоложи сяддин кюмяйи иля данышыг
актндан мцхтялиф сясляри айыра билярик.2 Биз Азярбайъан дилиндя 9 саит вя
23 самит фонемин мювъудлуьуна тяряфдар чыхырыг.
Азярбайъан дилиндя сюзцн фонетик структурунун фонем бирляшмяси
компонентлярини нязярдян кечиряркян мялум олур ки, бу дилин юз
сюзляриндя ики саит (ВВ) бирляшмясиня тясадцф едилмир вя икисамит (ЪЪ)
бирляшмяси сюз сонунда эяля билир. Азярбайъан дилинин юз сюзляриндя цч вя
даща чох самит бирляшмясинин мювъуд олмамасы, йяни бир саит йувасында
ики вя цч цзвцлц самит бирляшмясинин эяля билмямяси бу дилин мцстягиллийини, инъялийини тямин едир. Диэяр бир яламят ися Азярбайъан дили сюзляринин
ikizirvəli olmasıdır ки, бу зирвялярдян бири сюз кюкц саитдя, диэяри ися сюзя
ялавя олунан шякилчидяки саитля баьлыдыр.3 Беля ки, Азярбайъан сюзляриндя
щям ащянэлик, щям дя синщармонизм мювъуд олмасы бу дилин фонетик
структуруну инэилис дилинин фонетик структурундан кяскин фяргляндирир.
Ф.Вейсялли Азярбайъан дилчилийиндя сюзцн фонетик структурунда
«орфоепийа» вя «орфофонийа» анлайышларынын фяргляндирилмясини фикрини илк
дяфя олараг иряли сцрцр вя бу ики елм сащясинин фяргляндирмясинин
ящямиййятини гейд едир.4
“Сюзцн фонетик структурунун компонентляри” адланан икинъи фясилдя
сюзцн фонетик структурунун компонентляри щяр ики дилдя арашдырылыр,
инэилис вя Азярбайъан дилчиляринин компонентлярля баьлы нязяриййяляри
тящлил едилир. Bu fəslin “Sözün fonetik strukturunun heca komponenti”
adlı биринъи йарымфясилдя heca yaranması və heca bölgüsü haqqında
danışılır. Hecanın yaranma mexanizmini açmağa yönəlmiş və eləcə də
geniş yayılmış nəzəriyyələr “ekspirator” (nəfəsver-mə), “sonorluq”,

Dяmirчizadя Я.M. Mцasir Azяrbaycan dili 1-ci hissя.Bakы, «Maarif»,ЫЫ nяшri, 1984, s.
44-45; Кязимов Ф.А. Система согласных фонем современного азербайджанского
литературного языка. // Ученые Записки, АГПИИЯ, Баку, 1956, вып.1. с.47-58;
Алекберли А. К. Фонематическая система современного азербайджанского языка.
Баку, 1971, с. 74; Садыхов С. Б. Эксперименталъное исследование согласных
современного азербайджанского литературного языка. АКД, Баку, 1968, с. 9-13;
Axundov A. Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi. B., 1973, s. 5
2 Fəxrəddin Yadigar (Veysəlli). Fonetika və fonologiya məsələləri. Bakı, «Maarif»,
1993, s. 52.
3 Yenə orada, s.52.
4 Yenə orada, s. 46.
1
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“əzələ gərginliyi” və “gövsü ucalıq” nəzəriyyələr шярщ едилир.
Amerikan alimi R.H.Stetsonun ekspirator nəzəriyyəsinə münasibət
bildirən F.Veysəlli (Veysəlov) qeyd edir ki, Stetson bir nəfəsvermə ilə
tələffüz olunan fonem və ya fonem qrupunu heca adlandırır. Məsələnin
belə həlli ilə razılaşmaq olmaz, çünki bir nəfəsvermədə bir neçə heca,
hətta sintaqm tələffüz etmək olar.1 Sonorluq nəzəriyyəsi səslərin
akustik effektindən çıxış edir. Bu nəzəriyyənin əsasını danimarkalı dilçi
O.Yespersen qoymuşdur. Диэяр бир нязяриййя фransız dilçisi M.Qrammonun irəli sürdüyü və L.V.Şerba tərəfindən inkişaf etdirilən “əzələ
gərginliyi” nəzəriyyəsidir.
L.V.Şerba heca ilə bağlı nəzəriyyəсини əzələ gərginliyi вя üç tip samit
nəzəriyyəsi кими шярщ едир.2 Biz L.V.Şerbanın «əzələ gərginliyi» və üç
samit nəzəriyyəsinə tərəfdar çıxırıq. Çünki bu nəzəriyyələr artikulyatorakustik cəhətdən hecanın yaranma və bölgüsü mexanizmini digər nəzəriyyələrə nisbətən daha real əks etdirir.
Bu fəslin “Sözün fonetik strukturunun vurğu komponenti”adlı ikinci
yarımfəslində isə ingilis və Azərbaycan dillərində vurğunun yeri, dərəcəsi və aksent tipləri təhlil olunur. İngilis dilində söz vurğusu fonetik
təbiəti etibarilə ənənəvi olaraq güc, yaxud dinamik vurğu kimi xarakterizə edilir. Dinamik vurğu sözlərdə vurğulu hecanın digərlərinə
nisbətən daha gərgin, daha güclü tələffüz olunmasını nəzərdə tutur.
P.Leydfoged göstərir ki, ingilis dilində vurğulu heca vurğusuzdan uzun,
qüvvətli və yüksək tonla deyilir.3 Ф.Veysəlliнин fikrinə görə, ingilis
dilində vurğu dinamik-melodikdir. Azərbaycan dilində ися dinamikdir.4
A.Axundov Azərbaycan dilinin söz formalarında, mürəkkəb sözlərdə,
təyini söz birləşmələrində güc dərəcəsinə görə, baş yaxud birinci dərəcəli
vurğu və köməkçi, yaxud ikinci dərəcəli vurğu növü fərqləndirir.5 İngilis
və Azərbaycan dillərində sözlərin aksent quruluşunun formalaşması bir
sıra meyil və amillərlə şərtlənir.
A.Axundova görə, Azərbaycan dilində söz vurğusunun iki əsas
vəzifəsi vardır: 1) söz və ya söz forması fərqləndiricilik; 2) söz və ya söz

1 Veysəlov F. Y. Alman dilinin fonetikası. Bakı, 1980, s. 132
2 Щерба Л. В. Фонетика французского языка. “Изд-во литературы на иностр. языках”.
1953, с. 80.
3 Ladefoged P. A Course in Phonetics. New York, 1982, p. 43.
4 F.Yadigar. German dilçiliyinə giriş, Bakı, « Təhsil», 2003, s. 261.
5 Axundov A.A. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, «Maarif», 1984, s.281.
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forması tanıma vəzifələri.1 Azərbaycan dilində vurğu ingilis dilindən
fərqli olaraq, dеlimitativ və ya demarkativ, yəni söz sərhədini ayırma
funksiyasını yerinə yetirir.
Bu fəslin “İngilis və Azərbaycan dillərində sözün fonetik strukturunun
qarşılıqlı müqayisəsi“ adlı yarımfəslində hər iki dilin fonetik
strukturundakı oxşar və fərqli cəhətlər müqayisə olunur. Sözün fonetik
strukturunun щеъа вя вурьу komponentləriнин фяргли вя охшар яламятляри
cədvəlлярдя нцмайиш етдирилир.
Hecanın əlamətləri

İngilis dili
+
+
4
18
4
1-3 kimi
1-4 kimi
10

Hecanı yaradan səslər (saitlər )
Hecanı yaradan səslər (sonorlar)
Hecanın növləri
Hecanın struktur tipləri (saitlər )
Hecanın struktur tipləri (sonorlar)
Hecaönü mövqedə saitlərin sayı
Hecasonu mpvqedə samitlərin sayı
Örtüsüz açıq hecalar (bir söz
daxilində)
Örtüsüz açıq hecaların sözdə
mövqeyi
Sözdə hecaların sayı

Sözönü,
sözsonu
1-9 kimi
CV, CVC,
CCVC

Dildə geniş yayılmış hecanın
struktur tipləri
Söz vurğusunun əlamətləri
Dinamik vurğu (melodik əlamət)
Dinamik vurğu
Sabit vurğu
Sərbəst vurğu
Əsas vurğu
İkinci dərəcəli vurğu ritmik amil
Ikinci dərəcəli vurğu(semantik amil)
Bərabərsəviyyəli vurğu

1 Axundov

İngilis dili
+
+
+
+
+

Dil
Azərbaycan dili
+
6
17
1
1-2 kimi
1
sözönü
1-9 kimi cümlə
daxilində 1-13 kimi
CV, CVC,CVCC
Dil
Azərbaycan dili
+
+
+
+
+

A.A. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, «Maarif», 1984, s.288.
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Sözfərqləndirici vurğu
Delimitativ,demarkativ funksiya
Üçkomponentli mürəkkəb ixtisar
sözlərdə əsas vurğunun yeri
Sözlərin aksent tipləri

+
_
2-ci komp.

+
+
3-cü komp.

11

10

«Sözün fonetik strukturunun eksperimental-fonetik təhlili» adlanan
üçüncü fəslin «Eksperimentin aparılması prinsipləri» adlı yarımfəslində
eksperimental-fonetik metodun linqvistik təhlillərdəki vacib rolundan
danışılır və müxtəlif alimlərin bu barədə fikirləri açıqlanır. İngilis və Azərbaycan dillərində işlənən iki və çoxhecalı sözlərdən seçılərək eksperimentя
ъялб олунмушдур. Üçüncü fəslin «Sözlərin akustik parametrlərinin təhlili»
adlı yarımfəslində isə akustik parametrlər arasında melodik компонентин
aparıcı rola malik olması linqvistik mənbələrə истинад едиляряк гейд
олунур. Инэилис вя Азярбайъан дилляриндяки дил материалларынын
експериментал-фонетик тядгиги эюстярир ки, бу диллярдя щеъаларын узунлуьуна
тясир едян ясас амиллярдян бири сюздяки щеъаларын кямиййятидир, йяни сюздя
щеъанын сайы артдыгъа, онларын тяляффцзцня сярф олунан заман кясийиндя
азалмалар мцшащидя олунур. Щяр ики дилдя максимум заман сярфи вурьулу
щеъалара мяхсусдур. Инэилис дилндяки «УСА», «УНО», «ФБЫ», «ББЪ»
мцряккяб ихтисар сюзлярдя максимум тон тезлийи икинъи щеъада, Азярбайъан
дилиндяки «БМТ», «АТС», «БДУ», «МДБ, «ББС», «МСК» мцряккяб
ихтисар сюзлярдя максимум тон тезлийи сонунъу щеъада гейдя алынмышдыр.
Инэилис вя Азярбайъан дилляриндя ясас вурьулу щеъаларын тяляффцзцня сярф
олунан заман кясийи икинъи дяряъяли вурьу дашыйан щеъанын заман
параметриндян хейли чохдур. Щяр ики дилдя ян йцксяк тон тезлийи вурьулу
щеъаларда гейдя алынмышдыр. Инэилис вя Азярбайъан дилляриндя ясас тон тезлийи
вурьулу щеъалар цчцн сяъиййявидир. Гейд етмяк истярдик ки. Азярбайъан
дилиндя ясас вурьу адятян сюзцн сонунъу щеъасына дцшцр вя бу юзцнц
щямин щеъанын акустик эюстяриъиляриндя дя бцрузя верир. Инэилис дилндя ися
ясас вурьу башланьыъ вя йа ахырдан икинъи вя йа цчцнъц щеъалара дцшя билир.
Ясас тон тезлийи вя узунлуг параметрляриндя олдуьу кими максимум
интенсивлик эюстяриъиляри вурьулу щеъалар цчцн характерикдир.
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График 3.5. Инэилис дилиндяки /ыn'fыnыtыv/, /'æbstrækt/, /'эа: dn'pɑ:tы/,
/'kærɪktəraɪzыŋ/, /'gæsmа:sk/, /aы'dentыf аы' 'eыbl/, / 'taыp raыtə/, /θri:
wi:lя/ сюзляринин ясас —— вя - - - - - - икинъидяряъяли вурьулу щеъаларынын
заман эюстяриъиляри
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График 3.6. Азярбайъан дилиндяки /йайа/, /тяля/, /сяся/, /гарагаш/,
/дардар/ сюзляриндявурьулу вя вурьусуз щеъаларын узунлуг эюстяриъиляри.
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Ы диктор вурьулу ———, вурьусуз - - - - - - Ы диктор вурьулу ———, вурьусуз – – – – – –
Tədqiqat prosesində əldə edilmiş elmi nəticələri aşağıdakı kimi
ümumiləşdirmək olar.
1. İngilis dilində söz strukturunda fonemlərin minimum və maksimum kəmiyyəti 1-dən 19-a kimi olduğu halda, Azərbaycan dilində
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sözlərin daxilində fonemlərin sayı 1-dən 25-ə kimi, cümlədə isə 25-dən
35-ə kimi ola bilir. Azərbaycan dili sözlərində fonemlərin sıralanma
ardıcıllığı müəyyən qanunla nizamlanırsa, ingilis dilində sözlərin fonem
tərkibinin sıralanmasında bir qanunauyğunluq mövcud deyildir.
2. İngilis dilində sözlərin fonetik strukturu müxtəlif mövqelərdə fonem birləşmələri ilə (CC-, CCC-, -CCC,-CCCC; VV-,VV-,VV) сəciyyəvi olduğu halda, Azərbaycan dili sözlərində belə fonem birləşmələr
mövcud deyil. Азярбайъан дилиндя бир щеъа йувасында бир нечя самит
бирляшмяси эяля билмир, йяни Азярбайъан дили саит+самит вя йа самит+саит
дцзцлцшцндя мцвазинят эюзлянилир. Бунун яkсиня олараг, инэилис дилиндя
ися бир щеcа йувасында ики вя даща артыq самитин эялмяси ади щалдыр.
3. İngilis dilində qısa vurğulu saitlər / ı, e, æ, 0, 6/ və /h, w, j, r /
samitləri söz strukturunun mütləq sonunda gələ bilmir. Azərbaycan
dilində isə/ ö/ saiti sözün mütləq sonunda işlənmir. . Азярбайъан дилиндя
/о/ (додаг ачыг арха сыра саити) вя /ю/ (додаг ачыг юн сыра саити) сюзцн сон
щеcаларында ишлянмясиндя мящдудиййятляр мцшащидя едилир.
İngilis dilində /ŋ, h, w, j, r, =/, Azərbaycan dilində isə / h, ğ, k, x, =/
samitləri periferik fonemlər olub məhdud distribusiya ilə səciyyəvidir.
4. İngilis dilində söz strukturunda fonematik əvəzlənmə geniş yayıldığı halda, Azərbaycan dilində belə əvəzlənmə demək olar ki, yoxdur.
5. Sözün fonetik strukturunun heca komponenti seqment fonemlərin
və supraseqment vahidlərin öz funksiyalarını yerinə yetirmək baxımından ən əhəmiyyətli struktur vahiddir. İngilis dilində heca monoftonq,
diftonq və sonorlarla formalaşırsa, Azərbaycan dilində heca monoftonqlarla formalaşır. İngilis və Azərbaycan söz strukturunda hecaların
minimum və maksimum kəmiyyəti 1-dən 9-a kimidir, lakin Azərbaycan
dilində cümlə daxilində hecanın kəmiyyəti 1-dən 13-ə kimi özünü
göstərir.
6. İngilis dilində sonor samitlər ayrıca struktur tip formalaşdıra
bilirsə, Azərbaycan dilində sonorlar heca növü formalaşdıra bilмir.
Azərbaycan dilində örtüsüz açıq heca yalnız söz əvvəlində gələ
bildiyi halda, ingilis dilində söz əvvəli və söz sonu mövqelərdə gələ bilir.
7. İngilis dilində söz strukturunda vurğuların dərəcə baxımdan paylanması əsasən ritmiк semantik amillə şərtlənirsə, Azərbaycan dilində
semantik-morfoloji amillə şərtlənir.
8. Eksperimentin nəticələri göstərir ki, sözdə hecaların sayı artdıqca,
onlara sərf olunan zaman kəsiyi də azalır. Hər iki dildə maksimum
zaman sərfi vurğulu hecada özünü göstərir.
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9. İngilis dilində mürəkkəb ixtisar sözlərdə maksimum ton tezliyi
ikinci hecada, Azərbaycan dilində isə sonuncu hecada qeydə alınmışdır.
10. Müqayisə olunan hər iki dildə əsas vurğulu hecaların tələffüzünə
sərf olunan zaman kəsiyi, ikinci dərəcəli vurğu daşıyan hecanın zaman
kəsiyindən xeyli çoxdur.
11. Мцгайися олунан диллярин щяр икисиндя /ЪВ/, /ВЪ/ вя /ЪВЪ/
бирляшмяляри сяъиййявидир. Лакин щяр ики дилдя експериментя ъялб олунмуш
сюзлярдяки /ЪВ/, /ВЪ/ вя /ЪВЪ/ бирляшмяляриндя охшар вязиййят ашкар
едилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, саит сясляр фонетик бахымдан даща
сярбяст сясляр щесаб олунурлар. Чцнки онлары тяърид едилмиш шякилдя тяляффцз етмяк мцмкцндцр. Лакин бу щал йалныз айрылыгда эютцрцлмцш сясляря
мяхсусдур. /самит+саит/ вя /саит+самит/ бирляшмяляринин саит вя самит
бир-бириня гаршылыглы тясири бахымындан мцгайисяси щямин бирляшмяляр
арасында бюйцк фяргин олдуьуну эюстярир. /ЪВ/ бирляшмясиндя самит
саитин кейфиййятиндян даща чох асылыдыр. /ВЪ/ бирляшмясиндя ися компонентляр арасындакы асылылыг нисбятян зяифдир. Гейд етдийимиз кими, щеъа
садяъя саит вя самитлярин комбинасийасы дейил, чцнки /ЪВ/ вя /ВЪ/
бирляшмяляри арасында кяскин фярг мювъуддур. Бу о демякдир ки, щяр бир
кяс щеъаны тяляффцз едяркян компонентляри айры-айры йох, бир бцтюв кими
тяляффцз едир. Сяслярин тяляффцз мяхряъинини цмумилийи, хцсусян онларын
бир-бириня гаршылыглы эцълц тясири акустик хцсусиййятляринdя dя юз яксини
тапыр.
Щяр ики дилдя ачыг вя гапалы щеъалар артикулйатор хцсусиййятляриня
эюря фярглянирляр. Гейд етдийимиз кими, ачыг щеъада самитин саитя, саитин
дя самитя тясири олдугъа эцълцдцр, гапалы щеъада ися /ВЪ/ компонентлярарасы тясир зяифдир. Лакин бу там фяргли акустик кейфиййят йарадыр.
Самит вя саит бир-бириня ня гядяр эцълц тясир эюстярирся, онлар арасындакы
сярщяд бир о гядяр дягиг олур, йяни самит саитдян даща еффектили шякилдя
айрылыр вя щеъа даща контрастив олур. Еля бу сябябдян дя, /ЪВ/ типли ачыг
щеъалар /ВЪ/ типли гапалы щеъалардан даща контрастив олурлар. Мясялян,
Азярбайъан дилиндяки /гарапапаг/ сюзцнцн башланьыъында реаллашан /га/
самит+саит бирляшмясиндя сярщяд даща айдын нязяря чарпыр, няинки щямин
сюзцн сонундакы /аг/ саит+самит бирляшмясиндя. /ЪВ/ щеъасында зяифləşmə гысa партлайышdan сонра интенсив /а/ саити башланыр, гапалы щеcaда
/ВЪ/ ися /а/ саитинин тясири нятиъясиндя /п/ самитинин бишланьыъ мярщяляси
ъинэилтиляшир. Ялавя етмяк лазымдыр ки, щяр ики дилдя щеъаларын ачыг вя йа
гапалы олмасы саитлярин тящлил олунан параметрляриня бирбаша тясир едир.
Бундан башга сюздяки щеъаlарын сайы да саитлярин тяляффцз мцддятиня,
йяни узунлугларына тясир едир.
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Кифаят Агарза гызы Алирзаева
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНЕТИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ СЛОВА В АНГЛИЙСКОМ
И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ
РЕЗЮМЕ
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются
цели и задачи исследования, отмечаются новизна, теоретическая и
практическая значимость диссертации, излагаются основные положения, выносимые на защиту, методы исследования.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка
использованной литературы.
В первой главе диссертации – «История исследования фонетической структуры слова» - исследуются лингвистические концепции,
связанные с фонетической структурой слова в сравниваемых языках.
Во второй главе – «Компоненты фонетической структуры слова» дается сравнение компонентов фонетической структуры слова
английского и азербайджанского языков.
В третьей главе – «Экспериментально-фонетический анализ фонетической структуры слова» - анализируются фонетические особенности структуры слова сравниваемых языков на основе методики,
разработанной в лаборатории экспериментальной фонетики и прикладного языкознания при кафедре фонетики, грамматики и истории
немецкого языка АУЯ.
В заключении обобщаются результаты исследования и даются
рекомендации по улучшению преподавания английского языка в
азербайджанской аудитории.
В список использованной литературы входит 180 научных работ и
статьей. Исследовательская работа состоит из 149 страниц.
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Kifayet Aqarza Alirzayeva
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PHONETIC STRUCTURE
OF A WORD IN THE ENGLISH AND AZERBAIJANI
LANGUAGES
SUMMARY
This research is devoted to a comparative analysis of the phonetic
structure of a word in the English and Azerbaijani languages.It consists of
an introduction, three chapters, a conclusion,bibliography and appendix.
Tables, graphics and ossillograms are included into the thesis.
The “İntroduction” comprises the urgency of the topic, the object and
subject – matter of the research, its scientific innovation, aims and duties,
theoretical and practical significance of the research, provisions which are
to be defended, methods of the research.
The first chapter called “The research background of the phonetic
structure of a word ” studies linguistic concepts of the phonetic structure of
a word in the compared languages with reference to their theoretical
background.
The second chapter titled the “Components of phonetic structure of a
word” is devoted to the comparative analyses of the components of
phonetic structure of a word in the English and Azerbaijani languages.
The third chapter entitled “Experimental-phonetic analysis of the
phonetic structure of a word” explores acoustic features of compared
languages on the bases of the methodology developed in the Laboratory of
experimental Phonetics and Applied linguistics at Azerbaijan University of
Languages.
Basic results are summarized in the conclusion of the thesis and the
recommendations for the improvement of Teaching English to Azerbaijani
are offered. The list of used literature includes 180 scientific works and
articles and total volume of the research work is 149 pages.
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