
Mövzu 17. Morfologiyanın tədrisi. Morfoloji təhlil. 

1. Morfologiya və onun tədrisi 

2. Sözün quruluşu və söz yaradıcılığı formaları 

3. Nitq hissələrinin tədrisi metodikası 

4. Morfoloji təhlil. 

    Morfologiya yunanca “ morfos ”(forma) və “loqos”(söz) sözlərinin birləşməsindən 

əmələ gəlib, nitq hissələrindən, sözlərin tərkibindən və dəyişmə qaydalarından bəhs 

edir. “ Morfologiya” bəhsi fonetika və sintaksislə, şagirdlərin şifahi və yazılı nitqlərinin 

inkişafı, onların lüğət ehtiyatı, dilimizin orfoqrafik xüsusiyyətlərilə sıx əlaqədardır. Bu 

mənada VI sinifdə isim, sifət, say, əvəzlik; VII sinifdə fel, zərf, qoşma, bağlayıcı, 

ədat, modal sözlər, nida öyrədilir. Məqsəd, dilimizdəki nitq hissələrinin mənası və 

qrammatik əlamətləri haqqında şagirdlərə aydın və dürüst məlumat verməkdir. 

   Azərbaycan dilinin morfologiyası dilimizdəki sözlərin formalarından bəhs edən 

təlimdir. Bu təlimin iki bölməsi vardır:  

• Sözün quruluşu vəSs söz yaradıcılığının formaları 

haqqında təlim;  

• Nitq hissələri haqqında təlim. 

    Birinci bölmə V sinifdə II yarımildə, ikinci bölmə isə VI – VII siniflərdə öyrədilir.  

                                

                                   Nitq hissələrinin tədrisi metodikası.  

   Müəyyən bir nitq hissəsinin mənasını öyrənmək, onun yalnız tərifini əzbərləməkdən 

ibarət deyildir. Həmin tərifdə sözlərin məzmununu, məsələn, ismin tərifində “ əşya ” 

məfhumu altında nəyi başa düşmək lazım olduğunu izah etmək vacibdir. Şagirdlər 

bilməlidirlər ki, biz nəyə görə isim, sifət, say, əvəzlik, fel, zərf deyirik və s. 

   Qrammatikada “ əşya ” məfhumu şagirdlərə tədricən, ismin qrammatik əlamətlərini 

ardıcıl surətdə öyrətmək yolu ilə mənimsədilməlidir.  

   Məktəbdə tədris olunan ilk nitq hissəsi isimdir. Başqa nitq hissələri ismi bu və digər 

cəhətdən izah edir. VI sinifdə “ isim” mövzusu tədris edilərkən şagirdlərə konkret və 

mücərrəd mənalı isimləri, onların kim? nə? hara? suallarına cavab verdiyini, ümumi 

və xüsusi isimləri, kəmiyyətə görə tək və cəm olmasını, quruluşca : sadə, düzəltmə və 

mürəkkəbliyini, hallarını, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etməsini, topluluq bildirməsini, 

cümlədə bütün üzvlər yerində işlənməsini konkret nümunələr və praktik çalışmaların 

köməyi ilə öyrətməliyik. Eləcə də ümumi isimlərin xüsusi isimlərə çevrilməsini 

(Məs. Alabaş, Pələng, Xallı, Bozdar və s. it adı, Məstan pişik adı və s), xüsusi 

isimlərdən ümumi isimlər düzəldilməsini ( Məs. Azərbaycan–azərbaycanlı, Bakı-  

bakılı, Moskva – moskvalı, Cəlilabad – cəlilabadlı və s.) , bu isimlərin bir halda böyük, 

başqa halda kiçik hərflərlə yazılmasının səbəbini şagirdlərə izah etməliyik. “ Peşə” , 

“sənət” məfhumu əmələ gətirən şəkilçilərdən (balıqçı, dənizçi, dəmirçi, bağban, 



müəllimlik, dülgərlik və s.) mücərrəd məna daşıyan (mərd-lik, gözəl-lik, yaxşı-lıq, pis-

lik və s.) sözlərin yaradılması üzrə şagirdləri işlətmək çox maraqlı yaradıcılıq tələb edir.  

     “ Sifət ”mövzusunun tədrisi zamanı biz şagirdlərə əşyanın “ əlamət ” və ya     

“keyfiyyət ” bildirməsini izah edib başa salmalıyıq. Belə ki, əlamət əşyanın gözlə 

görünən nişanəsidir. Məs. qırmızı ( bayraq ), böyük ( bina ), uzun ( yol ), gözəl 

(mənzərə ) və s. ; keyfiyyət isə əşyanın gözlə görünməyən nişanəsidir. Məs. şirin  

(çay), duzlu ( xörək ), iradəli ( adam ) və s. 

   Bu mənada əşya və hadisələrin əlamət və keyfiyyətləri, adətən, sifətlər vasitəsilə 

müəyyən olunur. Necə? nə cür? hansı? suallarına cavab olur və sifət cümlədə, əsasən, 

təyin yerində işlənir.  

   Müxtəlif təmrinlər vasitəsilə əşya və hadisələri səsinə görə (gurultulu, sakit, 

cingiltili), rənginə görə ( qırmızı, yaşıl, qara), dadına görə (turş, şirin, acı ), formasına 

görə ( yumru, yastı, uzunsov), hərəkət sürətinə görə (sürətli, yavaş, yeyin), 

mənsubiyyətinə görə ( sinfi, tarixi, ədəbi ), vaxta görə ( axşamkı, dünənki, bugünkü ), 

yerə görə ( buralı, şəhərli, kəndli ), keyfiyyətinə görə (əla, yaxşı, orta) və s. 

fərqlənmələri şagirdlərə aydın şəkildə çatdırmalı, belə sözləri nümunələrdə işlədə 

bilməyi öyrətməliyik. Bu zaman şagirdlərin müstəqil düşünmə bacarıqlarını inkişaf 

etdirib formalaşdırmalıyıq. Sifətin dərəcələri konkret nümunələrlə şagirdlərə 

aşılanmalı ( ağ - ağımtıl, ağappaq ; qırmızı -  qırmızımtıl, qıpqırmızı və s.). Sifət 

haqqında məlumatı dərinləşdirmək üçün sinonim ( kök – yoğun – dolu ; uca – uzun – 

hündür....) antonim ( şad – qəmli, çalışqan – tənbəl, qorxaq – cəsur...) çalışmalardan, 

onları cümlələrdə işlətmək və yaradıcı imla yazılardan da istifadə etmək faydalıdır.  

   Sayın tədrisi zamanı onun əşyanın miqdar və ya sırasını bildirdiyini, neçə? nə 

qədər? neçənci? suallarından birinə cavab verdiyini, onun qrammatik əlamətini, 

quruluşunu, mənaca növünü, orfoqrafiyasını, hansı cümlə üzvü yerində işlənə bilməsini 

şagirdlərə öyrətməliyik. Konkret çalışma nümunələri əsasında bilik, bacarıq, 

vərdişlərini yoxlamaqla möhkəmləndirməliyik.  

   Əvəzliyin tədrisi zamanı şagirdlərə öyrətməliyik ki, əvəzlik nitqdə əşya, əlamət, 

kəmiyyət və s. bildirən sözlərin lüzumsuz təkrarının qarşısını alan və nitqin üslub 

gözəlliyinə imkan yaradan nitq hissəsidir. Məsələn, Bacım orta məktəbi bitirdi. O, 

bu il ali məktəbə daxil olacaqdır. Cümlələrdən birincisində bacım isminin yerini ikinci 

cümlədə o əvəzliyi tutmuşdur.Bundan sonra, Biz hər tərəfi qalın meşə ilə əhatə 

olunmuş Göy gölə çatdıq. Mən belə meşə görməmişdim və s. cümlələri taxtada yazılıb 

izah edilir. Müəllim göstərir ki, ikinci cümlədəki belə sözü meşənin əlamətinə - birinci 

cümlədəki qalın sözünə işarədir.Bununla belə əvəzlikləri yersiz işlətməyə də imkan 

verilməməlidir. Onda əvəzliklər əhəmiyyətini itirər və nitqin üslubunu poza bilər. 

Nəhayət, qrammatik  təhlillər və müxtəlif çalışmaların köməyilə şagirdlər əvəzliyin 

cümlədə mübtəda, xəbər,tamamlıq, təyin və zərfliklə ifadə olunduğunu bilməlidirlər. 



    Felin  tədrisi zamanı şagirdlərin səviyyəsinə uyğun misallardan istifadə edilməli, 

onun hərəkət bildirdiyi başa salınmalıdır. Felləri sözlərlə birlikdə işlətmək lazımdır. 

Məs. kağızı bükdü, paketə qoydu, üstünü yazıb, markasını yapışdırıb, istədi nökəri 

çağırsın və s. Felin məna növlərini : iş, hərəkət, təfəkkürlə bağlılıq, hal – vəziyyət 

bildirməsi, felin nə etmək ? sualına cavab verməsi, şəxsə, kəmiyyətə, zamana görə 

dəyişməsi, təsdiq və inkarlığı, təsirli və təsirsiz olması, sadə, düzəltmə və mürəkkəb 

olması, təsriflənməyən formaları, qrammatik məna növləri (məlum, məchul, qayıdış, 

şəxssiz, qarşılıq (birgəlik), icbar), felin əmr, xəbər, arzu, vacib, lazım və şərt şəkilləri, 

idi, imiş, isə hissəcikləri, felin cümlədə xəbər olması və s. konkret nümunə və 

izahatlarla öyrədilməlidir.  

   Zərfin tədrisi prosesində onun bütün əsas nitq hissələrindən əmələ gəldiyini 

şagirdlərə öyrətməliyik. Məs. Qonaqlar gecə gəldi. Belə danışma. Xeyli söhbətləşdik. 

Uşaqlar qaça – qaça gəldilər. O, dünən getdi və s.  

   Şagirdlərə “Hərəkətin icrasını müxtəlif cəhətdən izah edən sözlərə zərf 

deyildiyini“, necə ? nə cür? nə vaxt ? nə zaman ? hara ? haraya ? harada ? 

haradan? nə qədər? və s. kimi suallara cavab verdiyini, cümlənin zərfliyi yerində 

işləndiyi başa salınmalıdır. Eləcə də onun sadə ( axşam, indi, cəld, yuxarı, az, əvvəl və 

s.) ; düzəltmə ( türkcə, qəhrəmancasına, zarafatyana, çoxdan, bərkdən, qəflətən, 

cəsarətlə, çəpəki, gündə, çaparaq ( yetmək ), qaçaraq ( gəlmək ) və s.); mürəkkəb ( 

gözucu, arabir, ilbəil,üzbəüz, asta – asta, tez – tez, ildən – ilə, gec – tez, birə - beş, için – 

için və s.) olmasını, mənaca tərzi – hərəkət, zaman, yer, kəmiyyət bildirməsini misallar 

əsasında şagirdlərə başa salmalı və ona aid müxtəlif çalışmalar aparmalıyıq.  

   Qoşma, bağlayıcı, ədat, modal söz və nidalar da köməkçi nitq hissəsi kimi 

şagirdlərə öyrədilməli, onların hər birinin vəzifəsi aydınlaşdırılmalı, nitqdə rolları şərh 

olunmalıdır və s.  

   Morfologiyanın tədrisində əsas nitq hissələrinə aid müxtəlif növlü cədvəllərdən, 

sxemlərdən orfoqrafik cədvəl və plakatlardan, mətnli plakatlardan, qrammatik – 

orfoqrafik albomlardan, müxtəlif şəkillərdən əyani vasitə kimi istifadə olunur. Bunlar 

dərsin yaxşı mənimsənilməsinə şərait yaradır. 

                                                 Morfoloji təhlil.  

    Morfoloji təhlil həm şifahi və yazılı, həm də ümumi və müəyyən mövzu üzrə 

aparıla bilər. Morfoloji təhlil aparıldıqda hər bir sözün qrammatik əlamətləri, onların 

hansı sözlərə aid olduğu, quruluşu və s. ortaya çıxarılmalıdır.  

   Morfoloji təhlil iki yolla aparılır : 

• Sözün quruluşu üzrə təhlil 

• Nitq hissələrinə görə aparılan təhlil. 

 Sözün quruluşunu bilməyin həm qrammatikanı öyrənməkdə, həm də orfoqrafiya və 

leksika üzrə aparılacaq işlərdə böyük əhəmiyyəti vardır. Şagirdlərin söz ehtiyatı 

genişlənir, qrammatikanı şüurlu öyrənir və nəhayət, orfoqrafik savadı yüksəlir.  



     Nitq hissələrinə görə aparılan təhlildə, mətnin ayrı – ayrı sözləri götürülür və 

onların müxtəlif qrammatik əlamətləri göstərilir. Şagirdlər təhlil etdikləri nitq 

hissələrinin adını, onun səciyyəsini, yəni növünü və qrammatik əlamətlərini müəyyən 

etməlidirlər. Məs. isimləri təhlil etdikdə şagirdlər hər şeydən əvvəl, ismin xüsusi və ya 

ümumi olduğunu, hansı əşyanı ifadə etdiyi göstərir. Sonra isə onun halını, tək və ya 

cəmliyini, quruluşca növünü qeyd edirlər.Sifətlərin təhlilində, əvvəlcə əşyanın 

keyfiyyət və ya əlamət bildirdiyi qeyd edilir,dərəcəsi və quruluşca növü müəyyən edilir.  

   Fellərin təhlilində onların qrammatik məna növü (məlum, qayıdış, icbar, qarşılıq- 

birgəlik, məchul), şəkli, zamanı və şəxsi, quruluşca növü və s. müəyyən edilir.  

   Şagirdlər təhlil olunan əsas nitq hissəsinin hansı suala cavab olduğunu da ayrıca 

göstərməlidirlər.  
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