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  Plan  

1. Fonetika və onun tədrisi 

2. Fonetikanin tədrisində istifadə olunan əyani vəsaitlər 

3. Fonetik təhlil və onun aparılması 

   Şagirdlər fonetika haqqında ilk məlumatı hələ savad təlimi prosesində alır və II-

III siniflərdən orfoqrafik vərdişlərə dair bəzi sadə biliklər əldə edirlər.Fonetika 

haqqında sistematik və geniş məlumatı V sinifdə alırlar. Fonetika şagirdlərə 

orfoqrafiyanı və morfologiyanı əsaslı surətdə öyrətmək üçün çox 

əhəmiyyətlidir.Fonetika şagirdləri düzgün tələffüzə yiyələndirməklə yanaşı,danışıq 

səslərinin fiziologiyası üzrə şagirdlərə lazımi bilik verir. O, səslərin təsnifini,  əsas 

qanunlarını və tələffüzlə yazı arasındakı əlaqələrlə şagirdləri tanış edir, onların nitq və 

təfəkkürlərinin inkişafına kömək edir. Şagirdlərə anlatmaq lazımdır ki, nitqdə səsləri 

düzgün işlətmədikdə, yaxud yazıda hərfləri doğru qeyd etmədikdə  sözün mənası 

dəyişər və beləliklə, ifadənin mənası   təhrif oluna bilər. 

 “Danışıq səsləri və onların əmələ gəlməsi”ndən söz açanda  müəllim şagirdlərə 

anlatmalıdır ki, “fone” yunan sözüdür. Mənası, səs, səda deməkdir. Fonetika dilin səs 

tərkibi haqqında elm deməkdir. Başqa sözlə, fonetika, ümumiyyətlə, səslər haqqında 

deyil,  sözləri  əmələ gətirən danışıq  səsləri haqqında bir elmdir. 

Şagirdlər fone (fon) sözünə telefon, patefon, maqnitofon kimi tanış sözlərdə də rast 

gəlirlər. Telefon müəyyən məsafələrdə səsləri, nitqi başqalarına çatdırır, patefon səs 

və ya nitqin ifadəsini təmin edir və s.  

   Müəllim şagirdlərə anlatmalıdır ki, sözlər danışıq üçün, insanların öz fikirlərini  

başqasına bildirməsi, bir-birilə ünsiyyət etməsi üçün lazımdır. Sözsüz fikirləşmək 

mümkün deyil. Hər bir söz müəyyən bir şeyi ifadə edir. Sözlər danışıqda səslərlə, 

yazıda isə  hərflərlə verilir.  Bundan sonra səsləri yaradan üzvlər, sait və samit səslər, 

onların təsnifi barədə hərtərəfli  məlumat şagirdlərə başa salınıb öyrədilir. Müəllim, 

“səs və hərf”i şagirdlərə öyrədərkən deməlidir:  “Biz səsləri eşidir və tələffüz edirik, 

hərfləri isə görür və yazırıq”. Şagirdləri “səs” və “hərf” məfhumu ilə tanış edərkən  

ğ,k,g,n,l və s. səslərin tələffüzü ilə yazıdakı fərqləri üzərində dayanmaq faydalıdır. 

Məsələn, bağça-baxça, əskər-əsgər, azərbaycanlı-azərbaycannı, qızlar-qızdar və s. 

kimi sözlər  tələffüzdə və ya qiraətdə bir cür deyilir, yazıda isə başqa cür yazılır. 

Bununla əlaqədar olaraq, şagirdlərə: ürək-ürəy, otaq-otağ, respublika-resbublika, 

Qafqaz-Qafqas  və s. kimi bir sıra sözləri yazdırıb təhlil etdirməklə onların düzgün 

tələffüzünü və yazılışını öyrətmək olar. 

   Müəllim şagirdlərə sözləri kitab dilində yazıldığı kimi yox, ədəbi tələffüz 

qaydalarına uyğun oxumağı, tələffüz etməyi öyrətməlidir. O, ədəbiyyat dərslərində 

onların diqqətini bu məsələyə yönəltməlidir. Çünki düzgün ədəbi dildə danışmaq 

istəyən şəxs Azərbaycan ədəbi dilinin tələffüz normalarını mütləq bilməlidir. “Əlifba” 



mövzusunu keçərkən müəllim şagirdlərə əlifba terminini izah etməlidir. O 

göstərməlidir ki, əlifba sözü ərəbcə iki sözün əlif-a, ba(bey)- b birləşməsindən əmələ 

gəlmişdir. Müəllim Azərbaycan əlifbasında 32 hərfin olduğunu, həmin hərflərin 

möhkəm bir ardıcıllıqla  düzüldüyünü  və bunların  hamısına bir yerdə əlifba  

deyildiyini şagirdlərə  öyrətməlidir.  Şagirdlərə  əlifbanı əzbər bilməyin  əhəmiyyətini 

izah etmək lazımdır.  Burada o, lazım olan sözün düzgün yazılışını orfoqrafiya 

lüğətindən  asanlıqla və tezliklə tapmağı, əlifba sırası ilə siyahı düzəltməyi şagirdlərə 

öyrətməlidir. Sonra onları verilmiş sözləri (məsələn, məktəb, teatr, patefon, yaylıq, 

şagird, bahar, iclas, kitab, ata, jurnal, qəhrəman, Lənkəran, sakit, otaq, yumurta və s.) 

əlifba sırası ilə  yazmaq üzərində işlətməlidir. Eləcə də, sinifdə oxuyan şagirdlərin 

soyadını, yaxud tanıdıqları məşhur yazıçı və şairlərin və ya respublikada olan 

şəhərlərin adını əlifba sırası ilə evdə yazmağı tapşırmalıdır. Saitləri tədris edərkən sait 

məfhumunun mahiyyətini (saitlər sədalı olur,onları tələffüz edərkən hava ağızdan 

sərbəst çıxır) izah etməyə, bu terminin mənasını düzgün başa salmağa və onların 

samitlərlə müqayisəsinə diqqət edilməlidir.Saitlərin qalın və incə, dodaqlanan və 

dodaqlanmayan, açıq və qapalı olması şagirdlərə əyani  şəkildə başa salınmalıdır. 

Saitlərin tədrisi zamanı onların bölgüsünə aid cədvəl düzəldib divardan asmaq 

lazımdır. Saitlərin bölgüsünü yaxşı mənimsəmiş şagird ahəng qanununu asanlıqla 

başa düşür. Müəllim şagirdlərə izah etməlidir ki, Azərbaycan dilində olan sözlərin 

əksəriyyətində ya qalın, ya da incə sait iştirak edir. Bəzən bunlar təkcə dodaqlanan 

(oxuyur, görür, soruşur və s.) yaxud da dodaqlanmayan  (alır, gəlmir, çəkir və s.) 

olur. 

   Bir sözdə qalın, ya da incə saitlərin bir-birini izləməsinə ahəng qanunu deyilir.  

Bu qanun sözlərin  yazılışında  böyük rol oynayır və sözdə bütün şəkilçilərin ahənginə 

təsir edir. Müəllim bu zaman dilimizə başqa dillərdən keçmiş və ahəng qanununa tabe 

olmayan bir sıra sözlərin  tələffüz və yazılışı  haqqında şagirdlərə  məlumat verməlidir.  

   Samitləri keçərkən  şagirdləri onların əmələ gəlməsi ilə tanış etməyə xüsusi 

diqqət yetirilməlidir.Sözlərdə saitlər kimi samitlərin də  yerini dəyişdikdə  yeni mənalı 

sözlər əmələ gəldiyi misallarla izah olunmalıdır. Məsələn,  saz-əşya adı (çalğı aləti) və 

qaz-quş adı, nar-tar, dələ-tələ,mal-şal və s. Bundan sonra  şagirdlər  özləri misala 

uyğun sözlər tapır, ayrı-ayrı samitlərin sözdə əmələ gətirdiyi  dəyişikliyi görür və bu 

sözləri cümlə içərisində işlədirlər.  

Kar və cingiltili samitlərin qarşılığını göstərən cədvəl düzəldib, dərs zamanı ondan 

istifadə etmək faydalıdır. 

Samit səslərin növləri 
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Bununla əlaqədar şagirdlərə samitlərin orfoqrafiyası haqqında məlumat verilməli 

və onlar bilməlidirlər ki: 

• Sonu ğ kimi tələffüz edilən çoxhecalı  sözlər q ilə yazılır: Məsələn, papaq, buruq, 

balıq və s. 

Sonunda q samiti olan çoxhecalı sözə saitlə başlanan  şəkilçi əlavə edildikdə, q 

samiti ğ samitinə çevrilir. Məsələn, otaq-otağa-otağı, oraq-orağı və s. Dilimizə başqa 

dillərdən keçmiş təkhecalı və çoxhecalı sözlərdə q samiti ğ səsinə çevrilməz. Məsələn, 

eşq-eşqə, şərq-şərqə, müttəfiq-müttəfiqi və  s.  

• Ğ samiti sözün əvvəlində və çoxhecalı sözlərin  sonunda yazılmaz. Bu samit, söz 

ortasında və tək hecadan ibarət qalın   saitli sözlərin sonunda  işlənir. Məsələn,  sorğu, 

boğaz, dağ, yağ və s. 

Qarabağ,Qaradağ kimi mürəkkəb sözlər və dilimizə başqa dillərdən keçmiş  

çoxhecalı sözlər (məbləğ, təbliğ və s.) müstəsnadır. 

•  X samiti çoxhecalı  sözlərin axırında yazılmaz. Ancaq Qazax, Yevlax, 

Samux, mətbəx, darıxmaq, buraxmaq kimi sözlər müstəsnadır.  

• Sonu k və y kimi tələffüz edilən çoxhecalı sözlər k ilə yazılır. Məsələn, 

ürək, çörək, inək,ələk, külək və s. 

K samitilə bitən çoxhecalı sözə saitlə başlanan  şəkilçi əlavə edildikdə k samiti y 

samitinə çevrilir. Məsələn, ürək-ürəyə,inək-inəyi, sümük-sümüyü və s.   

Dilimizə başqa dillərdən keçmiş əmlak, idrak, iştirak və s. kimi sözlər bu qaydaya 

tabe deyildir. 

• G samiti sözlərin sonunda yalnız n samitindən sonra gəlir. Məsələn, 

nəhəng, tüfəng, pələng, gəşəng, çələng və s. Eləcə də  şagirdlərə sözlərdə  

cingiltili samiti karla və ya karı cingiltililə əvəz etməklə  sözün mənasında əmələ 

gələn dəyişikliyi öyrətməliyik. Məsələn,  dər-tər, gəl-kəl, azmaq-asmaq və s. 

   “Heca” mövzusu keçilərkən  müəllim şagirdlərə hər hecada bir sait iştirak etdiyini 

və  sözlərdə nə qədər sait varsa, bir o qədər də heca olduğunu misallarla izah etməlidir. 

Məsələn,  mək-təb, dü-yü, u-şaq, qa-nad və s. Uşaqlar bilməlidirlər ki, sözləri 

hecalara ayırıb sətirdən-sətirə keçirdikdə tək hərfi (a-ta, ü-tü, o-tur, bə-di-i və s.) 

sətrin sonunda saxlamaq və ya yeni sətrə keçirmək olmaz. Müəllim şagirdlərə 

öyrətməlidir ki, “sözdə olan hecalardan birinin o birinə nisbətən qüvvətli deyilişinə 

vurğu deyilir”. Azərbaycan dilində vurğu çox vaxt sözün son hecası üzərinə düşür. 

Bəzən vurğunun yerini dəyişməklə sözün mənası da dəyişir. Məsələn, do
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 və s.Müəllim alınma sözlərdə vurğunu sözün ilk 

hecası üzərinə düşməsinə nümunələr göstərməlidir. Məsələn : A’siya, A’dil, tra’ktor, 

kom’bayn. 

 Fonetikanın tədrisində istifadə olunan əyani vəsait aşağıdakılardır: 

• Azərbaycan əlifbasına aid cədvəl; 



• Nitq aparatını göstərən şəkillər; 

• Bəzi sait və samitlərin tələffüzündə danışıq üzvlərinin vəziyyətini göstərən şəkillər; 

• Sait və samitlərin təsnifini göstərən cədvəllər; 

• Dildə fonetik hadisələrlə əlaqədar olaraq,yazı qaydalarını göstərən orfoqrafik 

cədvəllər; 

• Şagirdlərin daha çox təhrif etdikləri sözlərin düzgün tələffüzünü göstərən orfoepik 

cədvəllər. 

Fonetik təhlil 

Fonetik təhlil şifahi və yazılı aparılır. Şifahi təhlil söylənilir və eşidilir. Yazılı təhlil 

isə yazılı şəkildə icra edilir.Yazılı fonetik təhlil nümunəsi: 

Taxta [ taxda ] tax-ta üç samit, iki sait səs və hərf tərkibi fərqlidir. 

[t]-samit, kar, cingiltili qarşılığı d 

[a]-sait, qalın, dodaqlanmayan,açıq 

[x]-samit, kar, cingiltili qarşılığı ğ 

[d]-samit, cingiltili, kar qarşılığı t 

[a]-sait, qalın, dodaqlanmayan, açıq 

Qalın saitlərin ahəngi var. 
 

 

Ədəbiyat 

1. H.B.Balıyev “Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası”,Bakı-2003 

2. A.Abdullayev “Orta məktəbdə Azərbaycan dili tədrisinin metodikası”,Bakı-1968,78 
 


