
Mövzu: 15 Leksikologiya və Frazeologiya. Leksikanın tədrisi: leksik 

təhlil 

Plan 

1. Leksikologiya və Frazeologiya tədrisi 

2. Sözlərin leksik və qrammatik mənaları 

3. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər 

4. Əsl Azərbaycan sözləri və alınma sözlər 

  Fonetika və qrammatika bölmələrinə nisbətdə leksikologiya və fraezologiya 

bəhsinin sistemli tədrisinə keçən əsrin 70-ci illərindən proqramda yer verilmiş , tədris 

edilməyə başlanmışdır. Bu bölmə V və VI siniflərdə tədris olunurdu. Şagirdlərə 

öyrədilirdi ki, dildəki sözlərin hamısı leksikasını-lüğət tərkibini təşkil edir. Leksika 

yunan sözüdür.: Lexikos – lüğət, loqos- təlim deməkdir. Leksikanı öyrənən dilçilik 

bölməsi leksikologiya adlanır. Dilimizdəki sözlərin çoxunun həm leksik, həm də 

qrammatik mənası vardır. Sözün birbaşa ifadə etdiyi mənaya onun leksik mənası 

deyilir. Leksikanın tədrisi şagirdlərə Azərbaycan dilini söz ehtiyatı ilə, onu 

zənginləşdirən əsas mənbələrlə, lüğət tərkibindəki söz qrupları, onların mənaları, 

nitqdə işlədilməsi imkanları və s. ilə tanış olmağa imkan verir. Şagirdlər V sinifdən 

leksik anlayışlar sistemilə  tanış  olur. Onlar dərk edirlər ki, dilin tikinti materialını-

sözü yalnız fonetik, qrammatik cəhətlərdən deyil, leksik baxımdan da öyrənmək 

vacibdir. Ayrı-ayrı leksik anlayışlarla (sinonim və antonimlərlə) tanışlıq I-III 

siniflərdən başlanır. IV-V siniflərdə isə şagirdlər sözün leksik mənası ilə qrammatik 

mənası arasındakı fərqli və əlaqəli cəhətləri dərk edir, təkmənalı və çoxmənalı 

sözlər, həqiqi və məcazi məna, omonimlər, yaxın və  əks mənalı sözlər      ( sinonim 

və antonimlər), lüğət tərkibindəki sözlərin mənşəyi, onların işlənmə dairəsi, sabit söz 

birləşmələri haqqında müəyyən məlumata yiyələnir, leksik hadisələrdən nitqdə 

müvafiq məqsədlərlə istifadə olunduğunu öyrənirlər. Leksik anlayışların tədrisi 

zamanı şagirdlər söz, sabit söz birləşmələri, onların ifadə etdikləri anlayışlar, 

bunların əlamətləri, mənası, sözün etimalogiyası,üslubi rolu ilə mətn daxilində tanış 

olur və öyrədilən anlayışların əlamətlərini ümumiləşdirib onların təriflərini 

formalaşdırırlar. Leksik anlayışlar üzərində işin əsas hissəsi praktik  xarakter 

daşımalıdır. Bu məqsədlə müxtəlif növ çalışmalar aparılmalı, şagirdlərin müstəqil 

bacarıq fəaliyyətinə  fikir verilməlidir. Leksikanın tədrisi söz yaradıcılığı, 

morfologiya və sintaksisin daha yaxşı mənimsənilməsinə kömək edir, orfoqrafiya  

üzrə aparılan işlərə müsbət təsir göstərir, dilin bölmələri (fonetika, qrammatika, yazı 

qaydaları və s.) ilə bağlı materialların sistematik şəkildə təkrarına imkan verir. 

   Hər bir sözün əsasında hər hansı bir əşya (məsələn, qələm, ev, yarpaq və s.), 

yaxud onun əlaməti (göy, qırmızı, mehriban və s.) və ya da hərəkət (qaçmaq, 

düşünmək və s.) durur. 

   “Sözün mənası” izah edilərkən karandaş sözünün əsasında  içərisi qrafit,  üstü isə 

ağac materialından hazırlanmış yazı ləvazimatı durur. Vulkan sözünün əsasında isə 

təpəsindən od, qaz püskürən dağ təşkil edir. Deməli, karandaş və vulkan sözlərinin 

mənaları  bu əlamətlərə görə müəyyənləşdirilir. Müəllim sözün mənasını izah 

edərkən qohum sözlərdən, sinonimlərdən, məntiqi anlayışlar və suallar vasitəsilə 

yaxşı nəticələrə nail olur.  



   Birinci üsulla sözün mənasını dəqiqləşdirmək olur. İkinci üsulla söz özünün 

sinonimi ilə qarşılaşdırılır. Məsələn, cahan-dünya, aləm; qəlb-ürək; azarlı-xəstə; və s. 

   Sözün mənasını izah etməyin üçüncü üsulu nisbətən mürəkkəbdir. Bu üsulla 

mənanı öyrətmək üçün, hər şeydən əvvəl, cins və növ anlayışlarını fərqləndirməyə 

dair təmrinlər aparılmalıdır. (Məsələn, avtomobil, qatar, gəmi- nəqliyyat vasitəsidir; 

qoyun, keçi, dana, quzu, inək və s. ev heyvanlarıdır; canavar, tülkü, çaqqal-vəhşi 

heyvanlardır; isim, sifət, say, əvəzlik, fel-nitq hissələridir və s.) 

   Məntiqi anlayışları tətbiq etməklə sözün mənasını aydınlaşdırmaq üçün elə 

çalışma növlərindən də istifadə olunur ki, burada mənası izah edilən sözün cinsi və 

onu başqa növlərdən fərqləndirən əlamətlər müəyyənləşdirilir. Məsələn, qızıl-

qiymətli metal (cins), rəngi sarı və bərk əşyadır (növ fərqi); romb- həndəsi fiqur 

(cins), qarşı bucaqları və tərəfləri  bərabər, eyni zamanda tərəfləri paraleldir (növ 

fərqi); azot – qazdır (cins) rəngsiz və iysiz, yanmır (növ fərqi). 

 Sözün mənasını izah etməyin sonuncu üsulu anlayışları  suallar vasitəsilə 

müəyyənləşdirməkdir. Məsələn, müəllim tramvay sözünün leksik mənasını 

şagirdlərə başa salmaq üçün aşağıdakı şəkildə sual-cavab apara bilər:  

M-Tramvay nədir? 

Ş- Nəqliyyat vasitəsi. 

M- Ondan nə məqsədlə istifadə edirlər? 

Ş-Sərnişinləri daşımaq üçün. 

M- Harada? 

Ş- Şəhərdə. 

M- Deyilənlər bu sözü izah etmək üçün kifayətdirmi? 

Ş- Xeyir, çünki şəhərdə sərnişinləri avtobus, trolleybus və taksilər də daşıyır. 

M- Tramvay necə hərəkət edir? 

Ş- O, elektriklə işləyir və relslər üzərində hərəkət edir. 

M-Deməli, tramvayı onun əsas əlamətləri baxımından necə izah etmək olar? 

Ş- Tramvay elektriklə işləyib, relslər üzərində hərəkət edən, şəhərdə sərnişin daşıyan 

maşındır. 

Bu üsulla sözün mənası izah ediləndə şagirdlər düşünür, mühakimə yürüdür və 

anlayışa, bir növ, tərif verirlər.  

Sözün etimaloji təhlili zamanı  şagirdlər onun mənşəyini öyrənmək imkanı əldə edir, 

necə meydana gəlməsini, ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə hansı mənaları kəsb etməsini 

müəyyənləşdirir, əvvəlki məna ilə indikini tutuşdururlar.Ümumiyyətlə, etimaloji 

təhlil sözün mənasına maraq yaradır. Şagirdin marağı gücləndikcə onun diqqəti artır, 

əqli fəaliyyəti yüksəlir. Leksik və qrammatik mənanı müqayisəli şəkildə öyrədən 

müəllimlər yüksək nəticələrə nail olur. Nümunə: 

 



        Sözlər 
 

          Qrammatik mənası Leksik mənası 

• Saat İsimdir, konkretdir, 

ümumidir, təkdir, adlıq halda 

dır, nə? sualına cavab 

verir, cümlənin mübtədası 

kimi 

çıxış edə bilir, sadədir. 

Sutka ərzində 

vaxtı ölçən cihaz. 

• Arı İsimdir,konkretdir, təkdir, 

adlıq  haldadır, nə? 

sualına cavab verir, sadədir, 

cümlənin mübtədası yerində 

işlənə bilir. 

Bal hazırlayan 

zərqanadlı həşərat. 

• Nə də Cümlə üzvləri və 

cümlələr arasında 

əlaqə yaratdığı üçün bağlayı- 

cıdır; tabesiz bağlayıcıdır; quru- 

luşca mürəkkəbdir. 

 

 

 

“Sözün həqiqi və məcazi mənası ” mövzusunun öyrədilməsində müəllim şagirdlərə 

sözün məcazi mənası, onun həqiqi mənadan fərqləndirən cəhətləri haqqında məlumat 

verməli və şagirdləri aşağıdakı çalışmalar sistemi üzərində işlətməlidir.  

• Həqiqi mənada  işlənmiş polad və soyuq sözlərinə isimlər artırıb yazın. ( 

polad balta, polad rels, soyuq hava, soyuq su, soyuq xörək və s.) 

• Polad və soyuq sözlərinə bilək və rəftar sözlərini artırmaqla məcazlar 

düzəldin və mənalarını izah edin. (polad bilək, polad insan; soyuq rəftar, soyuq 

insan) 

• Gümüş və gözəl sözlərinə fikir və saç isimlərini artırıb məcazlar düzəldib, 

hansı mənanı bildirdiyini söyləyin.( gözəl fikir, gümüş saç və s.) 

• Gümüş və gözəl sözlərinə isimlər artırıb onları həqiqi mənada işlədin. ( 

gümüş qaşıq, gümüş bilərzik; gözəl qız , gözəl parça;)  

“Təkmənalı və çoxmənalı sözlər”in tədrisində müəllim şagirdlərə təkmənalı       ( 

beş, süd, pencək, tramvay və s.), çoxmənalı sözləri ( adamın ağzı, topun ağzı, 

qapının ağzı ) və s. öyrədilməlidir. Bu məqsədlə şagirdlərə aşağıdakı mətnlər təqdim 

olunur və onlar da tələbə uyğun iş görürlər. Məsələn, 

1.Onun qara qaşları var. 

2.Üzüyün qaşı brilyantdandır. 

3.Dağın başı çox ucadır. 

4.İnəyin başını kəsdilər və s. 

“Omonimlər” anlayışı ibtidai siniflərdə tədris olunur. Lakin V sinifdə şagirdlərə 

sistemli formada başa salınır. Müəllim omonim sözləri izah edərkən həmin 

omonimlərin aid olduğu əşyaları və ya onların şəkillərini nümayiş etdirəndə şagirdlər 



omonimlərin mənasını tez başa düşür, onların ifadə etdiyi anlayışların birini 

digərindən asanlıqla fərqləndirə bilirlər. 

  Omonim sözlər başqa-başqa mənalar bildirsə də, onlar, əsasən, eyni cür yazılır və 

tələffüz olunur.  Məsələn, əqrəb- (saatın əqrəbi) - əqrəb (həşərat); sifət (üz) – sifət ( 

nitq hissəsi) və s.   

Sinonimləri tədris edərkən müəllim şagirdlərə öyrətməlidir ki,  sinonim sözü latın 

dilindəki “sinonimos” sözündən əmələ gəlmiş və “eyniadlı” deməkdir. Məsələn,  

qoçaq-igid-qəhrəman; gənc-cavan; gözəl-göyçək-qəşəng və s. Bundan başqa, 

sinonimlik əmələ gətirən sözlər bu və ya digər nitq hissəsinə aid olur. Məsələn, qəm-

qüssə-isim; asta-yavaş-zərf; kiçik-balaca-sifət; danışmaq-demək-fel və s.   

Antonimlərin tədrisində müəllim şagirdlərə ibtidai siniflərdə əldə edilən biliklərə 

əsaslanır. Antonim sözünün etimologiyasını şagirdlərə başa salır və eyni nitq 

hissələrindən düzəldiyini deyir. Məsələn, ağ-qara, təzə-köhnə, ( sifət); yaxın-uzaq, 

irəli-geri (zərf); oturmaq-durmaq, gəlmək-getmək (fel); işıq-qaranlıq, şərq-qərb 

(isim) və s.  

“Əsl Azərbaycan sözləri və alınma sözlər” tədris edilərkən müəllim şagirdlərə başa 

salmalıdır ki, dilimizin lüğət tərkibindəki sözlərin əsas hissəsini əsl Azərbaycan 

sözləri təşkil edir. Bu sözləri başqalarından fərqləndirən bir sıra əlamətlər vardır: 

• Azərbaycan sözləri, əsasən,bir,iki və üç hecalı olur;Məs. 

göz,qar,papaq,kəpənək və s. 

• Azərbaycan sözlərində vurğu sözün son hecası üzərinə düşür. Belə sözlər 

ahəngə tabe olur; Məs. yarpız, işçilər, getmək, uşaqlar və s. 

• Əsl Azərbaycan sözlərinin əvvəlində iki samit yanaşı işlənmir. Məs. 

briqadir, traktor, plaş, stul, stəkan, skamya və s. 

• Sözün əvvəlində, ortasında və sonunda eyni və ya müxtəlif qoşa sait 

işlənmir. Məs. maaş, bədii, zəif, ailə, Nailə, təbii və s. 

Alınma sözlər üç qrupa bölünür: 

• Ərəb və ya fars dillərindən keçən sözlər: adət, qəddar, kitab, qəzəl, əməl, 

kədər, rəhbər və s. ərəb; atəş, xudbin, xörək, azar, avaz, agah, xəstə və s. fars. 

• Rus və ya Avropa dillərindən keçən sözlər: stəkan, çaynik, artel, samovar, 

kolxoz, sovxoz, komsomol  və s. rus. 

• Digər dilərdən keçən sözlər. 

Elə alınma sözlər də var ki, olar bir çox xalqların dillərində işlənir. Belə sözlərə 

beynəlmiləl sözlər deyilir; Məs. akademiya, respublika, proletar, universitet, klassik, 

teatr, qrammatika, telefon və s. Bundan əlavə müəllim şagirdlərə ev, su, od, pis, 

qırmızı, az, çox, gəlmək, getmək, oxumaq, yatmaq, böyük, acı və s. kimi hamı 

tərəfindən işlədilən ümumişlək sözlər; qada (dərd, bəla), becid (tez, yeyin), bəbə ( 

körpə, uşaq, gəlincik), kos (top),  abı (göy), kalan (varlı), ciyim (nənə), zir (lənbəki) 

və s. kimi dialekt sözlər, sonra dilçilikdə: fonetika, isim, məsdər, leksika və s. ; 

riyaziyyatda: cəbr, kəsr, tənlik, həcm, kvadrat və s. coğrafiyada:  iqlim,meridian, 

ovalıq, düzənlik, dəniz, göl və s.; ədəbiyyatşünaslıqda: dram, janr, lirika, oçerk, 

povest, poema və s. kimi işlənən sözlərə terminlər deyilir. 

 Leksikanın  tədrisində şagirdlərə yasavul, pristav, çuxa, dün-gecə, dinar-pul, xış, 

kətxuda, yüzbaşı, kətda, vəl, qəza, uryadnik və s. kimi köhnəlmiş sözlər, 

tarixizmlər; hidrokimya, kosmonavtika, lunaxod, videomaqnitofon, videotelefon, 



kosmofizik və s. kimi neologizmlər-yeni sözlər öyrədilməlidir. Bundan əlavə 

şagirdlərə sərbəst söz birləşmələri ilə frazeoloji birləşmələrin (sabit söz 

birləşmələrinin) fərqi nümunələr əsasında şagirdlərə başa salınmalıdır. Məs. yola 

salmaq (ötürmək), qulaq asmaq (dinləmək), başa düşmək (anlamaq) və s.  

                                                      Alınma sözlər 

• Qoşa saitli sözlər: müəllim, maaş, sual, bədii, təbii... 

• Uzun saitli sözlər: aləm, bəzi, mötəbər, Möminə, xüsusi 

• Ahəng qanununa tabe olmayan sözlər aşiq, vəfa, ticarət, katib, kitab  

• [r ] samiti ilə başlayan sözlər: razı, rahat, radio , rəssam 

• Qoşa samitlə başalayan sözlər: plan, şkaf, stəkan, traktor 

• Eynicinsli qoşa samitlə bitən sözlər: sirr, xətt, hiss, fənn,zid  

• Ön şəkilçili sözlər: namərd, bisavad, laməkan, nakişi,bivəfa  

• Tərkibində “j” samiti olan sözlər: jurnal, Jalə, janr, jaket 

Qeyd: ahəng qanununa tabe olmayan əsl Azərbaycan sözləri də var: iraq, işıq, 

işarmaq, ilıq, ilxı, ilan, inam, ildırım, ilğım, islanmaq. 

 

Frazeologiya 

Dildə iki cür söz birləşməsi mövcuddur: Sərbəst söz birləşməsi və sabit söz 

birləşməsi . Sabit söz birləşmələrinə frazeoloji birləşmələr (frazeoloji vahidlər və ya 

frazeologizmlər) də deyilir. 

Bütövlükdə bir leksik mənanı bildirən söz birləşmələrinə frazeoloji birləşmələr 

deyilir. Onlar tərkibcə dəyişməyən və məcazi mənada işlənən sabit söz 

birləşmələridir. Məs: başa düşmək (anlamaq) qulaq asmaq (dinləmək), yola salmaq 

(ötürmək), əldən düşmək(yorulmaq) və s. Frazeoloji birləşmələr bütövlükdə cümlənin 

bir üzvü olur. 

Məsələn: Onlar qonaqları yola saldılar. Cümləsindəki frazeoloji birləşmələr nə 

etdilər? sualına cavab verir və cümlənin xəbəridir.  

 Frazeoloji birləşmələr dildə hazır şəkildə olur və onların çoxunu bir sözlə əvəz 

etmək olur. Onlarda əsas və asılı tərəf olmur. Frazeoloji birləşmələr omonimlik, 

sinonimlik və antonimlik xüsusiyyətlərinə  malik olur.  

 Frazeoloji  omonimliyə nümunə: can vermək, üz vermək, ürəyi yanmaq , dilə 

tutmaq , ələ salmaq və s. Məsələn Yağış susuz torpağa can verdi. Döyüşdə ağır 

yaralanan can verdi. Xəstənin susuzluqdan ürəyi yanır. Ananın balasına ürəyi yanır. 

və s   

Frazeoloji sinonimlik. Məsələn: qulaq asmaq – qulaq vermək, qılığına girmək – 

qəlbinə yol tapmaq 

Frazeoloji antonimlik. Məsələn: ağzına su alıb oturmaq – dilotu yemək, xoşu 

gəlmək- zəhləsi getmək  

Frazeoloji birləşmələr nitqə xüsusi ifadəlilik , canlılıq gətirir. Onlar daha çox bədii 

üslubda və məişət üslubunda işlənir. 

Söz birləşmələrinin iki növü var. İsmi birləşmələr və feili birləşmələr. Söz 

birləşməsinin tərkib hissələrindən biri  əsas söz, o biri isə asılı söz olur. Asılı söz əsas 

sözə tabe olur və onu müxtəlif cəhətdən  izah edir. Dilimizdə , bir qayda olaraq , 

əvvəl asılı söz, sonar isə əsas söz işlənir. Məsələn vətəni sevən, məktəb həyəti, 

çalışqan tələbə birləşmələrindəki birinci tərəflər asılı tərəflərdir. Həmin tərəflər ikinci 



tərəfə tabe olaraq onları müxtəlif cəhətdən izah edir. I tərəfə tabe tərəf , II tərəfə 

tabedici tərəf deyilir. 

İsmi birləşmələr 

 İkinci (əsas) tərəfi adlarla (əsasən , isim, sifət, say və isimləşmiş başqa sözlərə) 

ifadə olunan birləşmələrə ismi birləşmələr deyilir. Məsələn: azad seçki, şagirdlərin 

çoxu, gecənin səsi, ismi birləşmələrdə birinci tərəflər ikinci tərəfələri təyin (izah) 

etdiyi üçün həmin birləşmələrə təyini söz birləşmələri də deyilir. Onlar üç növə 

bölünürş I,II və III növ təyini söz birləşmələri . 

Məsələn: təmiz hava, şirin meyvə, uca dağ , dərs cədvəli, ata nəsihəti , bulaq suyu, 

elin sərvəti, ananın arzusu, şairin sözü və s.  

I növ təyini söz birləşmələrinin tərəfləri ayrı-ayrılıqda cümlə üzvü olur. Məs: Biz 

azad ölkədə yaşayırıq.  

II və III növ təyini söz birləşmələrinin tərəfləri isə birlikdə cümlənin bir üzvü olur. 

Məs: Dağ çiçəyi(nə) dərmandır. Sabirin şeirlərini(nəyi) çox sevirəm  

Feili birləşmələr 

 Əsas (ikinci) tərəfi feilin təsriflənməyən formaları (məsdər, feili sifət və feili 

bağlama) ilə ifadə olunan söz birləşmələrinə feili birləşmələr deyilir.Feili 

birləşmələrə cümlə daxilində tərkiblər deyilir. Məs: taxılı əkmək, out biçəndə, vətəni 

sevən. 

Tərkiblər  cümlədə bütövlükdə bir sintaktik suala cavab verir və cümlənin bir 

mürəkkəb üzvü olur. Məs: 1. Vətəni göz bəbəyi kimi qorumaq(nə?) hamının 

borcudur.  

2.Azər evdən çıxmaq istəyəndə (nə zaman?) yağış başladı. 

3. Yarışda birinci yer tutan (hansı?)dəstə mükafatlandırıldı. 

Tədris prosesində biz şagirdlərə bunları başa salmaq üçün müxtəlif priyomlardan  

istifadə etməliyik. 
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