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“Azərbaycan dilinin
orfoqrafiya lüğəti”ndən
çıxarılan sözlərin təsnifatı
Mənası, yaxud
yazılışı qüsurlu
sözlər

İşlənməyən ərəb,
fars və digər əcnəbi
sözlər

Terminlər

 Orfoqrafiya lüğətinin tərifində deyilir: “Orfoqrafiya lüğəti - sözlərin düzgün yazılış qaydasını
bildirən dil vəsaitidir”. Lakin hazırda dövriyyədə olan “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”
minlərlə yazılışı səhv, qurama və ən təəccüblüsü, heç bir məntiqə, əndazəyə sığmayan
“söz”lərlə doludur: XAHİŞOLUNMA, XALTURAEDƏN, XALTURAETMƏ, XAMITQIÇLILIQ,
XANIMLATMAQ, XARILDAŞMAQ, XARTILDANMA, XƏMİRBÖLƏN, ...
(Əvvəli ötən saylarımızda)

Qurama sözlər

Lüzumsuz sözlər
və söz
hallandırmaları

xaçvarılıq
xahişolunma
xalacıq
xallaşmaq
xalturaedən
xalturaetmə
xamıtqıçlı
xamıtqıçlılıq
xanədançılıq
xanımlatma
xanımlatmaq
xap
xapaxap
xapdan
xarabaqalma
xarabedici
xar-xur
xaricvuran
xaricvurma
xarıldaşma
xarıldaşmaq
xarıltı
xarıltılı
xarıltısız
xartıldanma
xartıldanmaq
xatakarolma
xeyirxəbərlilik
xeyir-zərərli
xeyir-zərərsiz
xəlbirəbənzərlik
xəlbirəoxşarlıq
xəlbirvarılıq
xəmirbölən
xəmirbölmə
xəmirçilik
xəmir-xəşiletmə
xəmir-xəşilolma
xəmirləşmək
xəmirştamplama
xəmirştamplayan
xəmir-tabaq
xəncərəbənzərlik
xəncərəoxşarlıq
xəncərvarılıq
xəngəl-xəngəl
xərçəngyemə
xəstəsizlik
xəstəyatma

sərvqədli
səttarə
səyyad
səyyal
səza
səzalıq
səzavar
səzavarlıq
sidqi-dil
sill
silsiləcünban
simin
siminbər
simintən
simü-zər
sindaş
sipəhdar
sipəhsalar
sirişk
sirişkbar
siyah
siyahbəxt
siyahlıq
sövt
sövti
sövtiyyat
spor
stan
stanitsa
starşina
starşinalıq
statut
stekloqraf
stekloqraﬁya
stekloplastik
steklotekstolit
strelka
strelkaçı
strelkaçılıq
sui-niyyət
sulələyi
suznak
südur
süﬂə
süﬂəmə
süﬂəmək
sükun
sükunlu
sükunsuz

korinozomoz
koriolis
kormoﬁt
koronometr
koronovirus
korporativizm
korrelyasiya
korrelyativizm
kortaderiya
kortes
kortin
kotlassiya
kotter
kovalent
kovellin
koyne
kranets
kraniometr
kraton
kremalyer
kretinoid
krioﬁt
kriohidrat
kriosar
kriotron
kripteya
kriptoﬁt (-lər)
kriptolemus
kripton
kriptonlu
kriptoradiometr
kriptostomat (-lar)
kristallogeniya
kristallokimya
kritisizm
kromlex
ksantoﬁl (-lər)
ksantogenat
ksantopsiya
kseromorﬁzm
ksilem
ksilo
ksiloqraﬁk
ksilol
ksilolit
ktenofor
kubanit
kulonometr
kulonometriya

hündürtəkər
hündürtəkərli
hüznsüz-dərdsiz
hüznsüz-kədərsiz
xahişolunan
xalçatoxutma
xalçauzadan
xalq-məişət
xamtorpaqlı (-lar)
xarabaqalan
xaredən
xaretmə
xarolma
xatakarlıqedən
xatakarlıqetmə
xeyir-duaedən
xeyir-duaetmə
xeyir-duaverən
xeyir-duavermə
xeyir-mənfəətsizlik
xeyirsöyləməzlik
xeyirvermə
xəbərdaredən
xəbərdaretmə
xəbər-ətərli
xəbərli-ətərli
xəbərverən
xəbərvermə
xəcalətlənmə
xəcalətlənmək
xəcilcəsinə
xəciledən
xəciletmə
xəcilolma
xəlbirləyici
xəlqetmə
xəlqolma
xəlqolunma
xəmirhazırlama
xəmirhazırlayan
xəmirkəsmə
xəmirlətmə
xəmirlətmək
xəmiryayma
xəncərqayırma
xəndəkqazma
xəngəlbişirmə
xəngəldoğrama
xəracalan

xabanera, rəqs
xaçgülükimi(-lər)
xald (-lar)
xaldarlanmaq
xaldey (-lər), tayfa
xamıtlanmaq
xanimanlılıq
xanimansızlıq
xant (-lar)
xarabalaşdırma
xarabalaşdırmaq
xarablaşdırılma
xarablaşdırılmaq
xartıldadılma
xartıldadılmaq
xartıltılı
xartıltısız
xartlatma
xartlatmaq
xatalılıq
xatasızlıq
xaylandur (-lar), tayfa
xeres, şərab
xəfələtmə
xəfələtmək
xəﬁfcəsinə
xəﬁﬂəndirmə
xəﬁﬂəndirmək
xəﬁﬂənmək
xəﬁﬂəşdirmə
xəﬁﬂəşdirmək
xəﬁﬂəşmək
xəﬁﬂətmə
xəﬁﬂətmək
xəlvətxanalı
xəlvətxanasız
xərçəngyeyən (-lər)
xərəzilik
xəsilləşmək
xəstələndirilmə
xəstələndirilmək
xəstələtmə
xəstələtmək
xəyalpərəstcəsinə
xəyalpərəstliklə
xəyalpərvərcəsinə
xəyalpərvərliklə
xəyalsızlıq
xilqətli

xətərsizləşdirilmə
xətərsizləşdirilmək
xətərsizləşdirilmiş
xətərsizləşdirmə
xətərsizləşdirmək
xətərsizlətmə
xətərsizlətmək
xətvarılıq
xəyalçı
xəyalçılıq
xəyallanma
xəyallanmaq
xəyallatma
xəyallatmaq

sülb
sülblük
süls
süng
sürəyya
sürur
sürurlu
sürurluq
sürursuz
svetofor
şadman
şadmanlıq
şahrah
şaraban

kumol
kumulyasiya
kumulyativ
kupaj
kuprit
kurosio
kurtaj
kurvimetr
kümetr
kürək-dilaltı
kürək-nəfəsborusu
kvad
kvadrafonik
kvadrantid

xəracalma
xəracverən
xəracvermə
xərcçəkən
xərcçəkmə
xərcə-borcadüşən
xərcə-borcadüşmə
xərçəngəoxşarlıq
xəsisləşdirmə
xəsisləşdirmək
xəstədüşən
xəstədüşmə
xəstəliktörətmə
xəstəyatan

xilqətsiz
xıltyığan
xıltyığma
xırda-xuruşlu
xırda-xuruşsuz
xırdalada-xırdalada
xırdalaşdırılma
xırdalaşdırılmaq
xırda-mırdalı
xırda-mırdasız
xırda-paralı
xırda-parasız
(Davamı gələn sayımızda)

