
Mövzu 18. Orfoqrafiya təlimi sistemi 

Plan 

1. Orfoqrafiya təlimi 

2. Orfoqrafiya təlimində istifadə edilən yazı növləri 

3. İmla yazılardakı səhvlərin təshihi və bu  səhvlər üzərində işin təşkili  

   Orfoqrafiya və yazı qaydaları fikri vahid bir yolla yazıda ifadə etməyə kömək edən 

qaydalar sistemidir. O, düzgün yazmağı, ayrı – ayrı sözləri və onların hissələrini 

birləşdirib yazmaq qaydalarını öyrədir. Orfoqrafiya həm yazan, həm də oxuyan üçün 

vahid qaydanı təmin edir. Bu qaydaları bilmək hamı üçün vacib və zəruridir. Şagirdlərlə 

müntəzəm olaraq orfoqrafiya təlimi aparmaq məktəb proqramının qarşıya qoyduğu 

mühüm tələblərdəndir.  

   Şagirdlərin öz fikirlərini müstəqil surətdə istifadə etməyi bacarması üçün onlara 

orfoqrafik cəhətdən savadlı yazmağı öyrətməliyik. Orfoqrafiya təlimində müxtəlif 

növlü üsul və iş növlərindən, məsələn, xəbərdarlıqlı, yaradıcı və sərbəst imlalardan, 

hərf və sözləri buraxılmış mətnlərin üzünü köçürüb tamamlamaq və ya mətni dəyişmək 

kimi yollardan istifadə edilməsi çox faydalıdır. 

   Orfoqrafiya təlimini dilin qayda və qanunları ilə, yəni qrammatika ilə bağlamağın da 

çox mühüm rolu vardır. Çünki yazı qaydaları qrammatik qanunlara istinad edir. Bu 

cəhətdən qrammatika orfoqrafiyaya düzgün və möhkəm istiqamət verir. Yazı qaydalarını 

mükəmməl öyrənmək üçün qrammatikanı yaxşı bilmək lazımdır. Şagirdlərə orfoqrafiya 

və durğu işarələrini düzgün mənimsətməklə yanaşı, onlara düzgün şifahi və yazılı nitq 

bacarığı da qazandırmalıyıq. Bəzi şagirdlər az oxuyur və az da yazırlar. Belə şagirdlərin 

ədəbi nitqi zəif inkişaf edir. Müəllim hər hansı yolla olursa – olsun şagirdlərdə qiraətə 

maraq oyatmalı, onların yaşına və bilik səviyyəsinə uyğun olan ədəbi – bədii parçalar 

üzrə ifadəli qiraət aparmalı və həmin parçaların əzbərlədilməsinə nail olmalıdır. 

Şagirdlərin maraqlı və məzmunlu mətnlərin, əzbərlədilmiş nəzm və nəsr parçalarının 

surətini köçürmək, sinifdə və evdə onların sərbəst və ədəbi mövzular üzrə inşa 

yazmalarına fikir verilməlidir. 

   Orfoqrafik vərdişlərin möhkəmləndirilməsində mühüm məsələ yazı üçün material 

seçməkdir. Mətnlər məzmunca aktual, leksik və ifadə tərzinə görə məqsədə münasib 

olsa, şagirdlərin savad dərəcəsi bir o qədər tez yüksələr və əldə etdikləri vərdişlər daha 

möhkəm olar.Bu işdə orfoqrafik təhlilin böyük rolu var. Orfoqrafik təhlil şagirdlərdə öz 

yazılarına, bütün orfoqramlara diqqətli yanaşmağı adət etdirir və onlarda yazı qaydaları 

haqqında dəqiq təsəvvür yaradır. Odur ki, belə təhlillər üçün ayrılmış mətnlərdə 

öyrədiləcək orfoqramlara aid çoxlu nümunələr olmalıdır. Belə mətnlər məzmunca 

şagirdlərə tanış olmalı, sözün yazılışı ( orfoqramı ) onun mənasından ayrılıqda təhlil 

edilməlidir.Seçilən mətnlər lazımi orfoqramlarla zəngin olmalıdır. Belə təhlil şifahi və 

yazılı şəkildə aparıla bilər. Təhlil zamanı fonetik səciyyə daşıyan məsələləri orfoqrafiya 

məsələləri ilə əlaqələndirmək lazımdır. Uşaqlar onun nə üçün məhz bu şəkildə 

yazıldığını anlamalı və izah etməyi bacarmalıdırlar. 

                       Orfoqrafiya təlimində istifadə edilən yazı növləri :  

• Çap olunmuş və ya yazılı mətnin üzünü köçürmək. 
  Çap olunmuş mətni olduğu kimi köçürmək, şagirdlərə sözləri səhvsiz yazmağı 

öyrədir.Müəllim çalışmalıdır ki, şagird mətnin üzünü hərf, heca ilə yox, bütöv sözlə, 



cümlə ilə köçürsün.Kitabdan mətnin üzünü köçürmək bütün siniflərdə aparılmalıdır. 

Əlyazması ilə olan mətnin üzünün köçürülməsi çapla olan mətni köçürməyə nisbətən 

bəzi üstünlükləri vardır. Burada sözün orfoqrafik yazılışı ilə yanaşı düzgün hüsnxəti də 

verilir. Şagirdlərə belə nümunələr çox vaxt yazı taxtasında verilir. Müəllim bu məqsəd 

üçün yaxşı yazan şagirdlərin nümunəvi yazılarından da istifadə edə bilər. 

• Mətn üzərində əlavə işləyib üzünü köçürmək. 

   Belə yazılar şagirdə Azərbaycan dilindən qazandığı bilikləri yazıda tətbiq etməyə 

imkan verir. Məsələn, kitab sözünü ismin hallarında işlətməklə cümlədə göstər. Mətndə 

verilən indiki zaman fellərini keçmiş zamanda işlət və s.  

• Mətnə söz artırmaq və onu genişləndirməklə üzünü köçürmək. 

   Bu iş həm qrammatikaya, həm də şagirdlərin bu sahədəki biliklərinə əsaslanır. Mətnə 

söz və ya cümlə artırmaq işi çox vaxt qrammatik və orfoqrafik vərdişləri inkişaf 

etdirmək məqsədilə aparılır. Belə məşğələlərdə şagirdlərə üzünü köçürmək üçün 

içərisində hərf, şəkilçi və ya söz buraxılmış cümlələr verilir.Məsələn, 1) O, dəftər... 

yazır.  2) Mən yoldaş... görüşdüm.   3)  Biz hər gün --- gedirik. 

• Əzbərlənmiş mətnin yazılması.  
   Hafizəyə əsaslanır. Müəllim şagirdlərə qabaqcadan bu işə hazırlaşmağı 

tapşırır.Şagirdlər də əzbərlədikləri şeiri olduğu kimi yaddaşa əsasən yazırlar. 

• İmla yazılar. 

   İmla yazı yoxlama və öyrədici xarakter daşıyır. 

   Yoxlama imla bir növ müəllimin hər hansı sahədə apardığı işlərə yekun vurur, onun 

işinin nəticələrini meydana çıxarır. Yoxlama imla müəyyən mövzu və ya bölmə üzrə 

nəzəri işlər getdikdən, çalışmalarla bu işlər möhkəmləndirildikdən, öyrədici imlalardan 

və digər orfoqrafik təhlillərdən istifadə edildikdən sonra aparılır. Yoxlama imla yoxlama 

yazı işi dəftərində aparılır. Metodik qaydalara uyğun şəkildə yoxlanılır və 

qiymətləndirilir. Səhvlər üzrə ayrıca saatda iş aparılır. Yoxlama imlanın qiymətləri yazı 

aparılan günün qrafasında jurnala yazılır. İmla mətni keçilən mövzuya aid olmalı və 

normativə cavab verməlidir. Yoxlama imla V sinif üçün 90 – 100, VI sinif üçün 100 – 

110, VII sinif üçün 110 – 120, VIII sinif üçün 120 – 140, IX sinif üçün 140 – 160, X 

sinif üçün 160 – 180, XI sinif üçün 180 – 200 söz müəyyən edilmişdir. Mətnin həcmi 

müəyyənləşdirilərkən təkcə əsas mənalı sözlər yox, köməkçi sözlər də hesaba alınır.  

   Müəllim imla yazdırarkən sinif qarşısında ayaq üstə durmalı və bütün şagirdlərin onu 

görüb, səsini eşidə biləcəyi yerdə dayanmalıdır. İmla deyərkən sinifdə çox 

gəzməməlidir. İmla rabitəli mətn üzərində aparılanda, o, axıra qədər bir dəfə oxunmalı, 

şagirdlər məzmunla tanış edilməli və sonra cümlə - cümlə diktə edilib, çox sözlü 

olduqda hissələrə parçalanıb diktə edilməklə yazdırılmalıdır. Müəllimin tələffüzü 

düzgün və aydın, səsinin tonu isə normal olmalıdır. Yazı zamanı şagirdi məzəmmət 

etmək başqalarını çaşdıra və işin gedişinə əngəl ola bilər. Yazı zamanı şagirdlərə heç bir 

orfoqrafik göstəriş və izahat verilmir. Yoxlama imlaları əvvəlcədən hazırlanmış 

maqnitofon lentləri ilə və ya qrammofonlarla da aparmaq olar. Bu, şagirdləri daha 

diqqətli edir. Sonda müəllim imlanı mütləq oxumalı, şagirdlər də mexaniki səhvlərini 

düzəltməlidir.  

                                              Öyrədici xarakterli imlalar. 



• Xəbərdarlıqlı imlada müəllim çətin orfoqramlı sözlər haqqında əvvəlcədən 

xəbərdaredici məlumat verir. Məqsəd, şagirdlər nəzərdə tutulmuş çətin orfoqramların 

yazılışında orfoqrafik səhvə yol verməsinlər.  

• İzahlı imlada isə izah işi əvvəlcədən deyil, yazı yazıldıqdan sonra aparılır.  

• Kommentariyalı imla zamanı orfoqramlar yazılma prosesində 

aydınlaşdırılır. İşi müəllim yox, şagirdlərin özləri yerinə yetirirlər. Müəllimin göstərişilə 

kommentator şagird ayağa qalxır, yazılacaq cümlədəki sözlərin yazılma qaydalarını 

aydınlaşdırır, sonra həm kommentator şagird, həm də digər şagirdlər cümləni yazırlar. İş 

bu qayda ilə axıradək davam etdirilir.  

• Seçmə imlada diktə edildikcə şagirdlər tapşırıq əsasında lazım olan sözləri 

seçib yazırlar. Məsələn, müəllim mətni oxuyur, şagirdlər xüsusi isimləri, yaxud 

mürəkkəb isimləri seçib yazırlar. Və ya sözlər iki – üç formada diktə edilir, şagirdlər 

bunların içərisindən düzgün olanı yazırlar. Nümunə : “ taqsır / təqsir, qəhrəman / 

qəhraman, düşmən / düşman, tarazı / tərəzi, əvam / avam, xamır / xəmir, xalça / 

xəlçə, bərabər / barabar, baxt / bəxt, xoşbaxt / xoşbəxt, macara / macəra, kəlağayı / 

kələqayi, rahət / rahat, salamat / səlamət, babat / babət “. Seçmə imladan həm 

öyrədici, həm də yoxlama məqsədilə istifadə edilə bilər.  

• Lüğət üzrə imlalar çətin orfoqramlı bir sıra sözlərin düzgün yazılmasına 

kömək edir. Lüğət üzrə imlaları mövzular üzrə keçirmək məqsədəuyğundur. Bundan 

həm öyrətmə, həm də yoxlama məqsədilə istifadə oluna bilər. Lüğət üzrə yoxlama 

imlada V s 15 – 20, VI s 20 – 25, VII s 25 – 30, VIII s 30 – 35, IX s 35 – 40, X s 40 – 

45, XI s 45 – 50 söz olmalıdır.  

                                  Lüğət üzrə imla mətninə nümunələr :  

      Çılpaq, yalnış, kirpi, məşhur, torpaq, yarpaq; kosmos, kosmik ( gəmi ),  kosmonavt; 

üzr istəmək, üzürlü; tullanmaq, tullamaq; stansiya, stadion, stend; məşğələ, məşğul 

olmaq, məşq etmək; turizm, şüar, münbit, müdir. 

• “ Özümü yoxlayıram “ adlı imla apararkən şagirdlərə tam sərbəstlik verilir. 

Onlar şübhələndikləri sözün düzgün yazılış formasını müəyyənləşdirmək üçün 

orfoqrafiya lüğətinə baxmaqdan əlavə, müəllimə istədiyi sualla müraciət edə bilərlər. 

Müəllim diktə zamanı özü də şagirdlərin diqqətini hər hansı çətin orfoqrama cəlb etmək 

üçün suallar verir, şagirdi düşündürür, onu nəyəsə diqqət yetirməyə sövq edir. 

• Sərbəst imla da diktə edilməklə yazdırılır. Bu zaman şagirdin mətndə 

dəyişiklik etməyə ixtiyarı vardır. O, parçadakı fikri öz cümlələri ilə ifadə edə bilər.  

• Yaradıcı imlalar şagirdi yaradıcılıq işinə cəlb edir. Bu imlalarda onlar diktə 

edilənləri yazmaqla kifayətlənmirlər. Diktə edilən söz və ya tərkiblərə nəyi isə əlavə 

etdikdən, onu tamamladıqdan sonra yazırlar. Məsələn: Müəllim çəkic, futbol, sərnişin, 

təyyarə, paraxod, vağzal, stansiya, səyahət, qayıq, pəncərə, inşaatçı, məşğələ sözlərini 

diktə edib yazdırır. Sonra şagirdlərə tapşırır ki, bu sözlərə ikinci tərəf əlavə etməklə söz 

birləşməsi düzəldib   yazsınlar.Yaxud, yanlış, məşhur, xoşbəxt, çəhrayı, qonur, qəşəng, 

çalışqan sözləri diktə edilir və bunlara birinci tərəf artırmaqla söz birləşməsi düzəldib 

yazmaq tapşırılır.  

  Məktəbdə şagirdlərə orfoqrafiya qaydalarını şüurlu mənimsətmək üçün onlara xüsusi 

lüğət dəftəri düzəltməyi və bütün öyrəndikləri sözləri mənası ilə həmin dəftərə 

yazdırmaq lazımdır.  

          İmla yazılardakı səhvlərin təshihi və bu səhvlər üzərində işin metodikası.  



   İmla yazılarda orfoqrafik və durğu işarəsi səhvləri,eləcə də texniki qüsurlar olur. 

Sərbəst imlada isə bu səhvlərlə yanaşı nitq, yaxud üslub səhvləri də özünü göstərir. 

Müəllim bunları düzəltməyə və qiymətdə nəzərə almağa borcludur.  

   Orfoqrafik səhvlər əsasən hərflə bağlı səhvlərdir. Onlar aşağıdakılardır:  

• Hərfburaxma  ( yazr, təssüf, təbi və s.) 

• Hərfartırma ( yumuşaq, qəbiz, cəbir və s.) 

• Hərfdəyişmə ( baxtəvər, taqsır, kitap, barabar və s.) 

• Sözlərin sətirdən – sətrə keçirilməsi ilə əlaqədar səhvlər ( kit –ab, M.F.- Axundov, 

qa – rşı, qəl - əm və s.)  

• Böyük hərf əvəzində kiçik və ya əksinə yazılması halları (əhməd, Dəvə, 

əliyev,Tank və s.) 

• Mürəkkəb sözlərin yazılışındakı səhvlər. Əgər şagird bitişik yazılmalı olan 

mürəkkəb sözü ayrı və ya defislə yazmışsa, bu bir orfoqrafik səhv sayılır.  

• Dırnaq işarəsi ilə bağlı səhvlər. ( Kaspi qəzeti, Azərbaycan qəzeti, Zümrüd kafesi, 

Elli jurnalı və s. ) 

                                        Durğu işarəsi səhvləri. 

• Durğu işarələrinin ( vergül, nöqtə, qoşa nöqtə, nida, sual, çox nöqtə, dırnaq ) 

buraxılması. 

• Durğu işarələrinin yerində işlədilməməsi, yaxud artıqlığı. 

• Vasitəsiz nitqdə dırnaq və ya tire işarəsinin işlədilməsi və ya yerində işlədilməməsi.( 

Məsələn, şagird vasitəsiz nitqi dırnaqda yazmamış və ya vasitəsiz nitq qurtarmamış 

dırnağı bağlamış, vasitəsiz nitqlə müəllifin sözü arasında tire işarəsi qoymamışdır ) 

halları da durğu işarəsi səhvi hesab edilir. 

• Abzasla bağlı səhvlər. 

                                                Texniki qüsurlar. 

   Yazı işində səliqənin də böyük əhəmiyyəti vardır. Müəllim yazının texniki cəhətlərini 

nəzərdən qaçırmamalıdır. Texniki qüsurlara səliqəsizlik, haşiyənin və hərflərin 

qrafikasının gözlənilməməsi və s. daxildir. Müəllim texniki qüsurlara görə şagirdin 

yazı qiymətini bir bal aşağı sala bilər. 

                                           Səhvlərin göstərilmə qaydası. 

Müəllim orfoqrafiya səhvini müəyyənləşdirib altından xətt çəkdikdən sonra səhvin 

qarşısında haşiyədə ştrix(I) işarəsi yazmalıdır. Durğu işarəsi səhvini müəyyənləşdirib iki 

xətt çəkdikdən sonra səhvin qarşısında haşiyədə v işarəsi qoymalıdır. 

   Nitq və ya üslub səhvlərinin altından dalğalı xətt çəkməli, haşiyədə isə səhvin 

qarşısında sual işarəsi ( ? ) qoyulmalıdır. Qrammatik səhvlərin altından xətt çəkib 

haşiyədə q yazmaq lazımdır.  

   Müəllim əvvəl orfoqrafik, sonra durğu işarəsi və nəhayət, üslub səhvlərin miqdarını 

göstərməlidir. 2 – 3 – 1 və ya 2 / 3 – 1. 

                                            İmlanın qiymətləndirilməsi. 

“ 5” qiymət səhvsiz yazıya, eləcə də bir kobud olmayan orfoqrafik və ya durğu işarəsi 

səhvi olan yazıya verilir. 

“ 4 “ qiymət 2 orfoqrafik və 2 durğu işarəsi, yaxud 1 orfoqrafik, 3 durğu işarəsi, yaxud 

təkcə 4 durğu işarəsi səhvi olan yazıya verilir. 



“ 3 “ qiymət 4 orfoqrafik və 4 durğu işarəsi, yaxud 3 orfoqrafik və 5 durğu işarəsi, 

yaxud 2 orfoqrafik  və 6 durğu işarəsi, yaxud 1 orfoqrafik və 7 durğu işarəsi, yaxud da 

təkcə 8 durğu işarəsi səhvi olan yazıya verilir. 

“ 2 “ qiymət 7 – dək orfoqrafik və 7 – dək durğu işarəsi, yaxud 6 orfoqrafik, 8 durğu 

işarəsi, 5 orfoqrafik və 9 durğu işarəsi, 4 orfoqrafik və 10 durğu işarəsi səhvi olan yazıya 

verilir. 

“ 1 “ qiymət səhvlərin sayı “ 2 “ qiymət üçün müəyyən edilmiş həddi keçdikdə verilir. 
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