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Plan 
1. Şagirdlərdə dilə aid məfhumların inkişaf etdirilməsi 

2. Azərbaycan dili dərslərində induksiya,deduksiya. 

3. Dil dərslərində analiz və sintez 

   Elmlərin əsasını şüurlu mənimsəmək üçün elmi məfhumlara yiyələnmək lazımdır. 

Məfhumlar əşya və hadisələrin mühüm əlamətlərinin və onların arasındakı əlaqə və 

münasibətlərin insan şüurundakı əksidir. Odur ki, şagirdlərdə məfhum yaratmadan 

təlimdə müvəffəqiyyət qazanmaq olmaz. Buna görə tədris zamanı şagirdlərin aldıqları 

biliklər yalnız qavrayış və təsəvvürlər çərçivəsində qalmamalı, məfhumlara 

çevrilməlidir. Əldə edilən biliklərin doğru, elmi və şüurlu olması məfhumların 

formalaşması və inkişafı ilə bağlıdır.Məfhum, adətən, hissi idrakı təşkil edən 

təsəvvür, qavrayış və duyğular əsasında əmələ gəlir.Məfhum, təsəvvürlərin 

ümumiləşdirilməsi, mühüm əlamətlərin müəyyənləşdirilməsi deməkdir. Məfhumların 

düzgün formalaşdırılması üçün qavrayış və təsəvvürlərin düzgün olması, onların dəqiq 

konkretliliyi zəruridir. Azərbaycan dili tədrisinin başlıca vəzifələrindən biri 

şagirdlərdə dil hadisələrini doğru əks etdirən düzgün məfhumlar yaratmaqdır. 

Şagirdlər dil hadisələrini bilavasitə müşahidə etməklə onlar haqqında doğru 

təsəvvürlər və məfhumlar əldə etməlidirlər. Məfhumlar hissi təsəvvürlərlə 

əlaqədardır. Demək, Pestalosinin qeyd etdiyi kimi, əşyanın mahiyyətini öyrənmək 

üçün duyğular nə qədər çox istifadə edilərsə, o əşya haqqında bir o qədər ətraflı və 

doğru bilik əldə etmək olar. Bu müddəanı İ.M.Seçenov və İ.P.Pavlovun fizioloji 

təlimləri də təsdiq edir. 

    Deməli, obyektiv varlığın dərk olunması duyğulardan və qavrayışlardan başlayır, 

sonra isə təsəvvür və məfhumlar şəklində təfəkkürə keçir.  

   Məfhum təsəvvürdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlidir. Təsəvvür bizim şüurumuzda 

əyani surət kimi canlanır və insanın psixi vəziyyətindən asılıdır. O, bəzən nisbətən 

əhəmiyyətsiz və ayrı–ayrı əlamətləri də əks etdirə bilir. Təsəvvürlərdən fərqli olaraq, 

məfhumlar elə fikri törəmələrdir ki, onlar hiss üzvlərinin duya bilmədiyi 

xüsusiyyətləri, şeylər arasındakı qanunauyğunluqları da əks etdirə bilir. Təsəvvürdən 

fərqli olaraq, məfhumlar konkret əyanilikdən məhrumdur. Onların maddi qabığı 

sözdür. Söz xaricində məfhumlar nə yarana, nə də mövcud ola bilər. 

  İstər elm, istərsə də tədris fənni (o cümlədən Azərbaycan dili fənni də) məfhumlar 

sistemidir. Məfhumlar sadə və mürəkkəb olur. Sadə məfhumlar ibtidai 

məfhumlardır. Mürəkkəb məfhumlar isə daha çox ümumiləşdirilmiş, bir sıra sadə 

məfhumları öz tərkibinə daxil etmiş məfhumlardır. 



   Azərbaycan dili fənninin əsasını mürəkkəb məfhumlar, yəni dil hadisələrini, dilin 

qayda və qanunlarını özündə təcəssüm etdirən məfhumlar müəyyənləşdirir. 

   Məsələn, “Sözün tərkibi” bəhsi mürəkkəb məfhumdur. Bu bəhs : söz kökü, 

şəkilçi, şəkilçilərin növləri, həmin növləri bir – birindən fərqləndirən xüsusiyyətlər 

(leksik və qrammatik xüsusiyyətlər ) və s. məfhumları ümumiləşdirir, özündə 

birləşdirir. 

   Nitq hissələrinə aid məfhumlar da mürəkkəbdir. Məsələn, “ isim “ məfhumu, ismin 

mənaca növləri, xüsusi və ümumi isimlər, tək və cəm isimlər, isimlərin quruluşca 

növləri, mürəkkəb isimlərin orfoqrafiyası, isimlərin hallanması, mənsubiyyət 

şəkilçiləri, isimlərin cümlədə rolu və s. məsələləri əhatə edir.  

   Beləliklə, şagirdlər Azərbaycan dili dərslərində dil elminin əsaslarına müvafiq 

surətdə, təxminən, aşağıdakı sahələr üzrə məfhumlar əldə edirlər. 

• Fonetik məfhumlar : danışıq səsləri və onların əmələ gəlməsi ;  səs, hərf və əlifba ; 

səslərin növləri, ahəng qanunu ; heca və vurğu. 

•  Morfoloji məfhumlar : sözlərin tərkibi ; ayrı – ayrı nitq hissələrinin ( isim, sifət, say, 

əvəzlik, fel, zərf, qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər və nidanın ) xüsusiyyətləri. 

3.Orfoqrafik məfhumlar : Bura qoşa saitli və qoşa samitli sözlərin, ahəng qanununa 

görə şəkilçilərin, mürəkkəb isimlərin, sifətlərin, sayların və s. nitq hissələrinin 

orfoqrafiyası daxildir. 

4. Sintaktik məfhumlar : cümlə haqqında anlayış ; cümlədə sözlərin əlaqəsi, təyini söz 

birləşmələri, cümlə üzvləri, məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri, cümlənin 

həmcins üzvləri, əlavə və xüsusiləşmələr, sadə cümlənin növləri ; qrammatik cəhətdən 

cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlər ; mürəkkəb cümlə, tabesiz və tabeli mürəkkəb 

cümlələr ; vasitəsiz və vasitəli nitq. 

5. Durğu işarələrinə aid məfhumlar : nöqtə, sual və nida işarəsi, çox nöqtə, vergül, 

nöqtəli vergül, iki nöqtə, defis, mötərizə, dırnaqlar. 

6.Dilçilik elementlərinə aid məfhumlar : dilin ictimai mahiyyəti, dilin lüğət tərkibi və 

qrammatik quruluşu. 

   Bu məfhumların əksəriyyəti ayrı–ayrı dil hadisələrini, qrammatik qaydaları 

öyrənərkən, nəhayət, tam bir bölməni keçərkən ümumiləşdirilir. Nəticədə Azərbaycan 

dilinin tədrisi prosesində dilin qayda və qanunları haqqında şagirdlərdə məfhum 

yaradılır. 

         Azərbaycan dili dərslərində induksiya və deduksiya, analiz və sintez. 

   Şagirdlər fəal və müstəqil düşündükdə bilikləri şüurlu və möhkəm mənimsəyirlər. 

Onlarda təfəkkürün inkişaf etdirilməsi, müəllimin pedaqoji şərtlərə düzgün riayət 

etməsindən  çox asılıdır.  O, bilikləri möhkəm mənimsətməyə, şagirdlərin 

dünyagörüşünün və ümumi şəxsi  inkişafının formalaşmasına diqqət etməlidir.  



   Şagirdlərdə sual vermək meyli onlarda müxtəlif fikirlərin meydana çıxmasının ilk 

əlamətidir. Müəllim təlim prosesində bu meylin inkişaf etdirilməsinə çalışmalı və 

onları təmrinlər vasitəsilə möhkəmləndirməlidir.  

   Azərbaycan dili dərslərində təfəkkürü inkişaf etdirmək üçün iki əsas üsul vardır : 

1.İnduksiya, yəni faktlardan ümumi nəticəyə doğru gedən yol. 

2.Deduksiya, yəni ümumidən faktların təsdiqinə doğru gedən yol. 

   Tutaq ki, “ Sifət “ bəhsi, mövzusu keçilir. Bu zaman dərsi induksiya üsulu ilə 

apardıqda, müəllim içərisində sifət olan bir – iki cümlə və ya kiçik mətni yazı 

taxtasında yazır, izahat zamanı şagirdlərin diqqəti oradakı sifətlərə cəlb olunur və 

həmin sifətlər  bu bəhsdən əvvəl keçilmiş isimlərlə müqayisə edilir. Sonra hər iki 

nitq hissəsinin ümumi əlamətləri göstərilir. Nəhayət, müəllim sifət haqqında 

şagirdlərə verdiyi məlumatı ümumiləşdirib nəticə çıxarır, yəni sifətin tərifini 

söyləyir : “ Əşyanın əlamət və ya keyfiyyətini bildirən nitq hissəsinə sifət deyilir” 

. Bu bəhsi, mövzunu deduksiya üsulu ilə keçərkən, müəllim əvvəlcə, sifət haqqında 

ümumi məlumat verir, onun tərifini söyləyir və sonra həmin tərifi təsdiq etmək 

üçün misallar, faktlar gətirir.  

   Demək, induktiv üsulda tərif və qaydalar xüsusi misallar üzərində aparılan 

müşahidələr nəticəsində əldə edilir. Deduktiv üsulla dərs dedikdə isə əvvəlcə ümumi 

tərif və qaydalar verilir, sonra bu tərif və qaydalar təsdiq edilir. 

   İnduktiv, yaxud evristik üsulla dərs keçərkən şagirdlərə misalların, mətnlərin 

qrammatik təhlili verilməlidir. Həmin misalların təhlilindən sonra isə nəticələr 

çıxarılmalıdır. 

   Deduktiv, yaxud doqmatik üsulla dərs keçərkən müəllim əvvəlcə, qrammatik tərifi 

söyləyir, sonra onu misallarla izah edir.  

   Təcrübə göstərir ki, Azərbaycan dili dərslərini yalnız induksiya, və yaxud ayrıca 

deduksiya yolu ilə aparmaq olmaz. Müəllim hər iki üsulla dərs keçməyə, eyni 

zamanda induksiya və deduksiyanı bir tərkib kimi götürüb, əlaqələndirməyə 

diqqət etməlidir.  

   Dərs zamanı şagirdlərin nitq və təfəkkürünü fəallaşdırmaq lazımdır. Təfəkkür 

nitqlə birlikdə artıb inkişaf edir. Fikir isə nitqdə ifadə olunur. Çünki “Dil fikrin 

bilavasitə gerçəkliyidir “.( K.Marks ), fikrin reallığı dildə təzahür edir.  

   Şagirdlər öz nitqləri vasitəsilə biliklərini və onun keyfiyyətini ifadə edirlər. Müəllim 

şagirdlərin nitqini inkişaf etdirib, dəqiq və məntiqi hala salmaqla onlarda mövcud olan 

məfhumları da inkişaf etdirmiş olur. Deməli, şagirdlərin danışıqlarına və cavablarına 

yalnız biliyi hesaba almaq baxımından deyil, eyni zamanda onların təfəkkürünü 

formalaşdırmaq vasitəsi kimi də baxılmalıdır. 

   Biliyi müxtəlif yollarla hesaba almaq olar, məfhumların keyfiyyətini və 

dərinliyini, onların inkişaf dərəcəsini isə yalnız şagirdlərin nitqi ilə 

müəyyənləşdirmək mümkündür. 



   Şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi müəllimin apardığı sorğunun 

keytiyyətindən də asılıdır. Dolaşıq, məntiqsiz, əlaqəsiz suallar şagirdlərin nitqini 

inkişaf etdirmir.  

    Müəllim şagirdləri düşünməyə, nəticə çıxarmağa öyrətməlidir. Şagirdlərə, 

mümkün qədər, geniş cavab tələb edən ( məsələn, isimlərin mənaca hansı növləri var 

və onlar nə bildirir ? və s. kimi ) suallar verilməlidir.  

   Təfəkkürü inkişaf etdirmək məqsədilə keçilmiş materialı yeni keçiləcək dərslə 

müqayisə etməyi tələb edən sualların verilməsi də çox əhəmiyyətlidir. Məsələn, 

keçilmiş leksik şəkilçilərlə yeni öyrədiləcək qrammatik şəkilçilərin fərqini 

müəyyənləşdirmək və onları müqayisə etmək üçün verilən suallar şəkilçilər haqqında 

şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etməsinə səbəb ola bilər. 

                                                  Analiz və sintez   
   Azərbaycan dilindən bir çox mövzuların tədrisində analiz və sintezdən istifadə 

edilir. Analiz zamanı hər hansı fakt və ya hissə ən kiçik tərkib hissələrinə ayrılır. O, 

bu zaman diqqətlə nəzərdən keçirilib haqqında tam təsəvvür yaradılır. Sintez zamanı 

isə analiz nəticəsində alınmış hissələr birləşdirilir və nəticədə faktlar bütövləşir. 

Analiz və sintezdən morfemləri səs və hərflərə ayırmaq, sözdən morfemi ayırmaq, 

cümlədən sözü ayırmaq zamanı istifadə edilir.  

   Analizsiz sintez, sintezsiz analiz mümkün deyil. Evristik müsahibə yolu ilə dərs 

apardıqda analiz və sintez priyomundan daha çox istifadə olunur. Xüsusilə, bəzi 

morfemləri analiz və sintezsiz anlatmaq çətindir. Məsələn, “ yazmıram “, yaxud “ 

yazmaz “ sözlərini hissələrinə ayırmadan buradakı morfemlərin mahiyyətini şagirdə 

anlatmaq çətindir. Yazmıram sözündə yaz kökdür, -ır indiki zaman şəkilçisidir, -am 

şəxs şəkilçisidir, -m isə saiti düşmüş inkar şəkilçisidir. Bunun inkar şəkilçisi olduğunu 

sübuta yetirmək üçün onu yazmadım sözünün hissələri ilə müqayisə etmək yerinə 

düşər. Yazmadım sözündə yaz yenə də sözün köküdür, -dı şühudi keçmiş zaman, -

ma isə inkar şəkilçisidir. Buradakı –m isə şəxs şəkilçisinin ünsürüdür. Deməli, bu 

sözdə də şəxs şəkilçisinin saiti ixtisar olunmuşdur.  

   “Yazmaz” sözündə isə yaz kökdür, -ma inkar şəkilçisidir, -z nədir? sualına cavab 

vermək üçün onu yazar sözünün hissələri ilə müqayisə etmək lazım gəlir. Yazar 

sözündə yaz kök, -ar isə qeyri – qəti gələcək zamanın şəkilçisidir. Deməli, yazmaz 

sözündəki z ünsürü də qeyri – qəti gələcək zaman şəkilçisinin ünsürüdür. Belə analiz 

və sintezdən fonetikada, söz yaradıcılığı bəhsində istifadə olunması çox zəruridir.  
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