
MÖVZU: 13.  Ana dilli təliminin məzmun xətləri 

 

Plan: 
1.Ana dili təliminin məzmun xətləri 

2.Dinləyib-anlama və danışma 

3.Oxu, yazı və dil qaydaları 

4.Ana dili üzrə məzmun standartları 

 

1.1.1.2-Ümumi təlim nəticələrinin reallaşması üçün müəyyən olunan fənn 

kurikulumunun zəruri hissəsi olub, şagirdlərin əldə etdiyi bilik və bacarıqları daha 

aydın təsəvvür etmək və onu sistemləşdirmək məqsədi daşıyır. 

 Ana dilli təliminin məqsəd və vəzifələrinə uyğun olaraq məzmun xətləri təhsilin 

bütün pillələri üzrə aşağıdakı kimi təyin edilmişdir. 

 Dinləyib anlama və danışma 

 Oxu 

 Yazı 

 Dil qaydaları 

Dinləyib anlama və danışma- Bu məzmun xətti danışanı dinləyə bilmək,onun 

fikrinə münasibət bildirmək,müxtəlif informasiya mərhələlərində alınan 

məlumatlardan bəhrələnmək, əsas ideyanı 2-ci dərəcəli məsələlərdən seçmək, fikrini 

inandırıcı şəkildə təqdim etmək bacarıqlarının formasını təmin edir. Dinlənilmiş 

mətndəki informasiyanı çevik qəbul edib,onun əsasında aydın və dəqiq mühakimə 

yürütmək, qoyulmuş məqsədə və auditoriyanın məqsədinə müvafiq məntiqi, rabitəli 

və inandırıcı çıxışlar etmək,müxtəlif əyani və texniki vasitələrlə tədbirlər keçirmək 

imkanı yaradır(KİV). 

Oxu – şagirdlərin dil duyumunun inkişafını, fikrin ifadə olunmasında,sözün məna 

xüsusiyyətlərinin cümlə və mətnin rolunun anlayışının, lazımi  vərdişlərin 

məqsədyönümlü şəkildə təkmilləşməsini, dilin özünə, üslubi imkanların 

zənginləşməsinə, şagirdlərin maraq və məhəbbətlərinin formalaşmasını təmin edir. 

Yazı – şagirdlərin duyğu və düşüncələrinin dil normalarına uyğun qaydada nəqli, 

təsviri, mühakimə xarakterli rabitəli mətnlər formasında ifadəsini təmin edir. Yazı 

qoyulmuş hər hansı problem, yaxud mövzu ilə bağlı fikir və mülahizələrin müvafiq 

formada hazırlanmasını təmin edir. Ədəbi dilin normalarını gözləməklə şagirdlərin 

tədqiqatçılıq və təşkilatçılıq bacarıqlarını nümayiş etdirməyə imkan yaradır. 

Dil qaydaları – bu məzmun xətti dilin fonetik, leksik və qrammatik quruluşu ilə 

bağlı ən zəruri biliklərin yığcam, sadə, aydın qayda və şərhlər formasında şagirdlərə 

çatdırılmasını, orfoqrafik qaydalara riayət etdiyini, durğu işarələrindən yerli-yerində 

düzgün istifadə olunmasını təmin edir.Şagirdlərin həm oxu, həm də yazı 

qabiliyyətlərinin inkişafı üçün zəmin yaradır. 

 

Ana dilli təliminin məzmun xətləri 1.1.1.3 

Ana dilli üzrə məzmun standartları müəyyənləşdirilərkən aşağıdakı fəaliyyət 

istiqamətləri ilə əlaqəlilik nəzərə alınmalıdır: 

 Problemli həlli 



 Mühakimə yürütmə və əsaslandırma 

 Ünsiyyət  

 

 

 

 Tədqiqetmə 

 Tətbiqetmə 

 

1.1.1.4.İbtidai təhsil pilləsində məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri. 

Dinləyib anlama və danışma. 

Bu məzmun xətti şagirdlərdə danışanın fikrini dinləyib anlamaq və buna 

münasibət bildirmək bacarığını formalaşdırır. İnformasiya mənbələrindən alınan 

məlumatlara tənqidi yanaşmaq, əsas ideyanı 2-ci dərəcəli ideyadan fərqləndirmək və 

inandırıcı şəkildə tədqiq etmək vərdişləri aşılayır. 

Oxu-Ana dilli fənninin əsas məzmun xətlərindən biri olub, şagirdlərin dil duyumunun 

inkişafını, Azərbaycan əlifbasının öyrənilməsini, düzgün, sürətli, ifadəli və şüurlu 

oxu üzrə ilkin bacarıqların formalaşmasını,  lüğət ehtiyatının zənginliyini, 

Azərbaycan xalqının dili, tarixi, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri, mədəniyyəti, incəsənəti, 

adət-ənənələri haqda ilkin təsəvvürlərin yaranmasını təmin edir. 

Yazı-Bu məzmun xətti şagirdin sözləri və cümlələri aydın, oxuna bilən şəkildə 

yazılmasını, konkret şəraitə və məqsədəuyğun olaraq cümlələr qurulmasını , 

fikirlərini obrazlarla ifadə etməyini, tədricən ilkin yazı üzrə bacarıqlar qazanılmasını, 

təsviri və mühakimə xarakterli mətnlər qurulmasını təmin edir. 

Dil qaydaları-Bu məzmun xətti dilimizin fonetik, leksik, qrammatik quruluşu 

ilə bağlı qaydalar və aydın şərhlər şəklində şagirdlərə çatdırılmasını orfoqrafiya, 

orfoepiya və durğu işarələri üzrə zəruri vərdişlərin aşılanmasını təmin edir. 

 

1.1.1.5. Məzmun standartları (I sinif) ilin sonunadək 

Dinləyib anlama və danışma 

Şagird: 

1.1.Dinlədiyi fikri anladığını nümayiş etdirir. 

1.1.1.Dinlədiyi sadə fikrin mahiyyətini şərh edir. 

1.1.2.Dinlədiyi fikrə münasibət bildirir. 

1.2.Şifahi nitq bacarıqlarına malik olduğunu nümayiş etdirir. 

1.2.1.Müşahidə etdiyi əşya, hadisələr haqqında və şəkillər üzrə danışır. 

1.2.2.Dialoqlarda sadə nitq etiketlərindən istifadə edir. 

1.2.3.Nitqində sadə, bədii, ifadələrdən istifadə edir. 

1.2.4.Nitqində müvafiq  jest və mimikalardan istifadə edir. 

 

2.Oxu. lüğət ehtiyatının zənginləşməsi 

Şagird: 

2.1.Qarşılaşdığı yeni sözlərin mənasın başa düşdüyünü nümayiş etdirir.  

2.1.1.Rast gəldiyi yeni əşya və hadisələri adlandırır. 

2.1.2.Öyrəndiyi yeni sözlərin mənasın sadə formada izah edir. 

2.1.3.Yaxınmənalı və əksmənalı sözləri fərqləndirir. 



2.1.4.Öyrəndiyi yeni sözləri cümlə içərisində işlədir. 

 

 

 

 

3.Oxuyub – anlama 

Şagird: 

2.2.Oxu texnikası və ilkin oxu bacarıqlarına yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

2.2.1.Nitq səslərini heca daxilində və ayrıca tələffüz edir. 

2.2.2.Səsləri hecalarda birləşdirir və oxuyur. 

2.2.3.Sözləri hecalarla oxuyur. 

2.2.4.Sözləri bütöv oxuyur. 

2.2.5.Kiçik həcmli mətnləri müəyyən olunmuş tələblərə uyğun sürətli, düzgün, 

şüurlu, ifadəli oxuyur. 

2.2.6.Müxtəlif bədii mətnləri (nəzm,nəsr) fərqləndirir. 

2.2.7.Mətni mənaca bitkin hissələrə ayırır, şəkilli planın tutur. 

2.2.8.Mətndəki əsas fikri müəyyənləşdirir və sadə formada ifadə edir. 

2.2.9.Mətnin məzmununu   nəql edir. 

 

                  3.Yazı 

Şagird: 

3.1.Yazı texnikasına və ilkin yazı bacarıqlarına yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

3.1.1.Hərflərin elementlərini və konfiquriyasiyasını müəyyən olunmuş xətt boyunca 

düzgün yazır və bitişdirir. 

3.1.2.Hərfləri kolleqrafik cəhətdən düzgün yazır və bitişdirir. 

3.1.3.Əl yazısı şəklində olan sözləri və kiçik həcmli mətnləri üzündən köçürür. 

3.1.4.Marağına uyğun seçdiyi kiçik həcmli nəzm nümunələrini əzbərdən yazır. 

3.1.5.Kiçik həcmli nəzm nümunələrinin məzmununu qısa şəkildə yazır. 

3.1.6.Bir neçə cümlədən ibarət müşahidə xarakterli rabitəli mətn yazır. 

3.1.7.Sinif səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş sadə əməli yazılar 

(məktub,açıqca) yazır. 

 

4.Dil qaydaları 

Şagird: 

4.1.Zəruri dil qaydalarını mənimsədiyini nümayiş etdirir. 

4.1.1.Səs və hərfi adlandırır və onları fərqləndirir. 

4.1.2.Sait və samit səsləri fərqləndirir. 

4.1.3.Sait səslərə görə sözləri hecalara ayırır. 

4.1.4.Böyük və kiçik hərfləri fərqləndirir 

4.1.5.Hərfləri əlifba sırası ilə sadalayır. 

4.1.6.Tək və cəm anlayışlarını nümunələrlə izah edir. 

4.1.7.Ad , əlamət və hərəkət bildirən sözləri tanıyır və fərqləndirir. 

4.1.8.Cümləni tanıyır və əsas əlamətlərini sadalayır. 

4.1.9.Məqsəd və informasiyaya görə cümlələri fərqləndirir. 

 



                          II sinif ( ilin sonunadək) 

 

1.Dinləyib anlama və danışma 

Şagird: 

1.1.Dinlədiyi fikri anladığını nümayiş etdirir. 

1.1.1.Sual verməklə dinlədiyi fikrin mahiyyətini aşılayır. 

 

 

1.1.2.Dinlədiyi fikirlə bağlı münasibətini əsaslandırır. 

Şagird: 

1.2.Şifahi nitq bacarıqlarına malik olduğunu nümayiş etdirir. 

1.2.1.Müşahidə etdikləri, oxuduqları haqqında danışır. 

1.2.2.Dialoqlarda vəziyyətə uyğun nitq etiketlərindən istifadə edir. 

1.2.3.Nitqində müvafiq, bədii , ifadələrdən istifadə edir. 

1.2.4.Nitq situasiyalarından asılı olaraq danışıq prosesində müvafiq jest və 

mimikalardan istifadə edir. 

 

2. Oxu  

Lüğət ehtiyatının zənginləşməsi 

Şagird: 

2.1.Qarşılaşdığı yeni sözlərin mənasını başa düşdüyünü nümayiş etdirir. 

2.1.1.Rast gəldiyi yeni əşya və hadisələrin adlarını müəyyən edir. 

2.1.2.Öyrəndiyi yeni sözlərin mənasını izah edir. 

2.1.3.Öyrəndiyi yeni sözlərdən nitqində istifadə edir. 

2.1.4.Yaxınmənalı və əksmənalı sözlərdən nitqdə istifadə edir. 

 

Oxuyub-anlama. 

Şagird: 

2.2.Oxu bacarıqlarına yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

2.2.1.Müvafiq mətnləri müəyyən olunmuş tələblərə uyğun sürətli , şüurlu oxuyur. 

2.2.2.Bədii mətnləri janrlara görə fərqləndirir. 

2.2.3.Mətnin hissələrinə başlıqlar verməklə məzmuna aid sadə plan tutur. 

2.2.4.Mətndəki əsas fikrə münasibətini bildirir. 

2.2.5.Mətnin məzmununu tərtib etdiyi plana uyğun nəql edir. 

 

3.Yazı 
3.1.Yazı bacarıqlarına yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

3.1.1.Yazısında sadə hüsnxət normalarına riayət edir. 

3.1.2.Çap hərfləri ilə yazılmış mətni üzündən köçürür. 

3.1.3.Marağına uyğun seçdiyi nəzm nümunəsini əzbər yazır. 

3.1.4.Müşahidə və təəsuratlar əsasında kiçik həcmli inşalar yazır. 

3.1.5.Əzbər bildiyi nəzm nümunələrinin qısa məzmununu yazır. 

3.1.6.Sinif səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyən edilən sadə əməli yazılar (məktub, 

açıqca, elan, ərizə) 

 



4.Dil qaydaları 

Şagird: 

4.1.Zəruri dil qaydalarını mənimsədiyini nümayiş etdirir. 

4.1.1.Sait və samit səsləri fərqləndirir. 

4.1.2.Sözlərin böyük hərflə yazılmasına dair qaydalardan  uyğun istifadə edir. 

4.1.3.Rast gəldiyi yeni sözlərin yazılış və tələffüz qaydalarını müəyyənləşdirmək 

üçün lüğətdən istifadə edir. 

4.1.4.Cəm şəkilçisinin düzgün yazılış və tələffüz variantlarını fərqləndirir. 

4.1.5.Sözləri qrammatik mənasına görə qruplaşdırır. 

 

 

4.1.6.Cümləni digər nitq vahidlərindən fərqləndirir. 

4.1.7.Tələb olunan məqsəd və intonasiyaya görə cümlə qurur və müvafiq işarələrlə 

tamamlayır. 

 

III sinif (ilin sonunadək) 

 

1.Dinləyib – anlama və danışma 

Şagird: 

1.1.Dinlədiyi fikri anladığını nümayiş etdirir. 

1.1.1.Dinlədiyi fikir haqqında müzakirələrdə münasibət bildirir. 

1.1.2.Dinlədiyi fikirləri təhlil etməklə mövqeyini şərh edir. 

1.2. Şifahi nitq bacarıqlarına malik olduğunu nümayiş etdirir. 

1.2.1.Müşahidə etdiklərini, eşitdiklərini və oxuduqlarını müqayisə etməklə nəql edir. 

1.2.2.Dialoji nitqində situasiyaya uyğun etiketlər seçir və mövzu ilə bağlı fikirlərini 

bildirir. 

1.2.3.Fikirlərini aydın və obrazlı ifadə etmək məqsədilə bədii ifadələrdən istifadə 

edir. 

1.2.4.Ədəbi bədii nümunələri ifadə edərkən müvafiq situasiyaya uyğun jest və 

mimikalardan istifadə edir. 

 

2.Oxu 

Lüğət ehtiyatının zənginləşməsi.  

Şagird: 

2.1.Şagird qarşılaşdığı yeni sözlərin mənasını başa düşdüyünü nümayiş etdirir. 

2.1.1.Rast gəldiyi yeni əşya və hadisələri, onların xarakterik əlamətlərini adlandırır. 

2.1.2.Öyrəndiyi yeni sözlərin mənasını ifadə edir. 

2.1.3.Öyrəndiyi yeni söz və terminlərdən məqamında istifadə edir. 

2.1.4.Yaxınmənalı və əksmənalı sözlərdən nitqdə istifadə edir. 

 

Oxuyub-anlama. 

Şagird: 

2.2.Oxu bacarıq və vərdişlərinə  yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

2.2.1.Müvafiq mətnləri müəyyən olunmuş tələblərə uyğun sürətli, şüurlu, düzgün, 

ifadəli oxuyur. 



2.2.2.Bədii və elmi kütləvi mətnləri fərqləndirir, onların xüsusiyyətlərini sadə şəkildə 

şərh edir. 

2.2.3.Mətnin geniş planını tutur. 

2.2.4.Mətndəki əsas fikri həyatla əlaqələndirir. 

2.2.5.Mətnin əsas hissələrini seçib nəql edir. 

 

3.Yazı 

Şagird: 

3.1.Yazı bacarıq və vərdişlərinə yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

3.1.1.Hüsnxət normalarına riayət etməklə səliqəli və sürətlə yazır. 

 

 

3.1.2.Tərkibində yazılışı çətin sözləri işlətdiyi mətni üzündən köçürür. 

3.1.3.Verilmiş mətnin (nəzm, nəsr) qısa məzmununu yazır. 

3.1.4.Təsvir və nəqli xarakterli inşalar yazır. 

3.1.5.Sinif səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyən edilən əməli yazılar (məktub, açıqca, 

elan, ərizə, dəvətnamə) yazır. 

 

4.Dil qaydaları 

Şagird: 

4.1.Zəruri dil qaydalarını mənimsədiyini nümayiş etdirir. 

4.1.1.Sait və samit səsləri növlərinə görə izah edir. 

4.1.2.Sözlərin böyük hərflə yazılmasına dair qaydaları məqamına uyğun istifadə edir. 

4.1.3.Rast gəldiyi yeni sözlərin yazılış və tələffüz qaydalarını müəyyənləşdirmək 

üçün lüğət və sorğu kitablarından istifadə edir. 

4.1.4.Cəm şəklinin yazılış və tələffüzü ilə bağlı qaydaları nitqində tərtib edir. 

4.1.5.Leksik və qrammatik mənalarına görə sözləri adlandırır və fərqləndirir. 

4.1.6.Cümlənin formalaşmasında baş və 2-ci dərəcəli üzvlərin rolunu sadə şəkildə 

ifadə edir. 

4.1.7.Məqsəd və intonasiyanı dəyişməklə verilmiş cümləni müxtəlif məqamlarda 

işlədir. 

 

                      IV sinif (ilin sonunadək) 

1.Dinləyib – anlama və danışma 

Şagird: 

1.1.Dinlədiyi fikri anladığını nümayiş etdirir. 

1.1.1.Dinlədiyi eyni məsələlər barədə müxtəlif fikirləri ümumiləşdirməklə yekun rəy 

bildirir. 

1.1.2.Dinlədiyi fikirləri əlavələri ilə inkişaf etdirir. 

Şagird: 

1.2.Şifahi nitq bacarıqlarına malik olduğunu nümayiş etdirir. 

1.2.1.Müşahidə etdikləri, eşitdikləri və oxuduqları hadisələr haqda mühakimə 

xarakterli fikirlər irəli sürür. 

1.2.2.Dialoji mətnlər qurur və təqdim edir. 



1.2.3.Verilmiş sadə mətni bədii ifadə vasitələri ilə zənginləşdirməklə obrazlı və 

emosional nəql edir. 

1.2.4.Nitqini canlı və obrazlı etmək məqsədilə məzmuna müvafiq jest və 

mimikalardan istifadə edir. 

2.Oxu 

Lüğət ehtiyatının zənginləşməsi.  

Şagird: 

2.1.Qarşılaşdığı yeni sözlərin mənasını başa düşdüyünü nümayiş etdirir. 

2.1.1.Rast gəldiyi yeni əşya və hadisələri, habelə, onlara bənzər əşya və hadisələri 

adlandırır, təyinatına görə müqayisə edir. 

2.1.2.Öyrəndiyi yeni söz və terminləri təqdim edir. 

2.1.3.Öyrəndiyi yeni söz və terminlərin lüğətin tərtib edir. 

2.1.4.Çoxmənalı sözləri omonimlərdən fərqləndirir və nitqində istifadə edir. 

 

 

Oxuyub-anlama. 

Şagird: 

2.2.Oxu vərdişlərinə  yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

2.2.1.Müvafiq mətnləri müəyyən olunmuş tələblərə uyğun sürətli, şüurlu, düzgün, 

ifadəli oxuyur. 

2.2.2.Bədii və elmi kütləvi mətnlər haqda kiçik təqdimatlar edir. 

2.2.3.Verilmiş mətni genişləndirmək və davam etmək məqsədilə yaradıcı plan tutur. 

2.2.4.Mətnin ideyasın müəyyənləşdirir və obrazları sadə şəkildə səciyyələndirir. 

2.2.5.Mətnin məzmununu genişləndirilmiş formada yaradıcı nəql edir. 

 

3.Yazı 

Şagird: 

3.1.Yazı vərdişlərinə yiyələndiyini nümayiş etdirir. 

3.1.1.Hüsnxət normalarına riayət etməklə sürətlə yazır. 

3.1.2.İxtisar və əlavələr etməklə mətni üzündən köçürür. 

3.1.3.Verilmiş mətnin (nəzm, nəsr) müfəssəl məzmununu yazır. 

3.1.4.Mühakimə xarakterli, kiçikhəcmli rəy, inşa yazır. 

3.1.5.Sinif səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyən edilən əməli yazılar (məktub, açıqca, 

elan, ərizə, dəvətnamə) yazır. 

 

4.Dil qaydaları 

Şagird: 

4.1.Zəruri dil qaydalarını mənimsədiyini nümayiş etdirir. 

4.1.1.Sadə formada fonetik təhlil aparır. 

4.1.2.Sözlərin böyük hərflə yazılmasına dair qaydalardan məqamına uyğun istifadə 

edir. 

4.1.3.Rast gəldiyi yeni sözlərin yazılış və tələffüz qaydalarını müəyyənləşdirmək 

üçün lüğət, sorğu kitabları və kataloqlardan istifadə edir. 

4.1.4. Cümlələrin formalaşmasında cəm şəkilçilərindən düzgün istifadə edir. 



4.1.5. Köməkçi nitq hissələrini tanıyır, onların əsas nitq hissələrindən fərqini izah 

edir. 

4.1.6. Cümlənin düzgün qurulmasında baş və 2-ci dərəcəli üzvlərin yerini dəqiq 

müəyyən edir. 

4.1.7.Cümlə və onun növləri ilə əlaqədar kiçik təqdimatlar edir. 
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