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   Orfoepiya yunan sözüdür; orthos-düzgün, doğru, eros isə nitq deməkdir. 

Ümumilikdə, orfoepiya   sözünün mənası düzgün, doğru tələffüz deməkdir. 

Azərbaycan dilinin orfoepiyası dilimizin səs sisteminə uyğun olaraq, şifahi ədəbi 

dilimizdə özünə möhkəm yer tutmuş tələffüz qaydalarıdır. Orfoepiyanın praktik 

əhəmiyyəti böyükdür. O, danışıq zamanı adamların bir-birini tez və asan başa 

düşmələrinə kömək edir. İstər şifahi və istərsə yazılı nitqimiz vahid və hamı üçün 

məcburi bir normaya tabe olmalıdır. Eyni sözlərin müxtəlif şəkildə tələffüzü, deyilişi 

nitqin dərk edilməsi işini çətinləşdirir. Buna görə şagirdlər düzgün tələffüz 

normalarına yiyələnməlidirlər. Bəzi müəllimlər şagirdlərin müvəffəqiyyətini 

qiymətləndirərkən  yalnız orfoqrafiya  və ya durğu işarəsi səflərini nəzərə alır və 

onların sözləri düzgün tələffüz edib-etmədiklərinə əhəmiyyət vermir. Halbuki 

akademik L.V.Şerba qeyd edir ki, orfoqrafik məsələlər üçün əvvəlcə orfoepik 

məsələləri həll etmək lazımdır. Bu mənada orfoepiya təliminin məzmunu və təlimi 

müəllimdən gərgin əmək tələb edir. Müəllimin nitqi olduqca səlis və nöqsansız 

olmalıdır. Yoxsa şagirdlərə sözlərin düzgün tələffüzünü öyrədə bilməz. 

   Bildiyimiz kimi yazımız çox vaxt tələffüzümüzlə uyğunlaşmır. Bəzi müəllimlər 

sözləri kitab dili ilə söyləyir və danışıq dilinə xas olmayan şəkildə tələffüz edirlər. 

Sinifdən çıxan kimi şagirdlər öz dialektlərində, müəllim isə ədəbi tələffüzlə 

danışmağa başlayır. Məktəbdə bu cür hallara yol verilməməlidir. Şagirdlərə ədəbi 

tələffüzü iki yolla mənimsətmək olar: 

1.Danışıqlarında ədəbi tələffüz normalarını gözləyən adamları şagirdlərin təqlid 

etməsi yolu ilə; 

2.Təlim nəticəsində şüurlu surətdə ədəbi dil normalarını mənimsətmək yolu ilə. 

   Ədəbi tələffüz vərdişlərinin əmələ gəlməsində mühitin təsiri böyükdür. Dildə özünə 

kök salmış tələffüz adətlərini ləğv etmək çox çətin və mürəkkəb bir prosesdir. Şagirdlər 

öz nitqlərinə daim şüurlu yanaşmalı, nitqi ədəbi və qeyri-ədəbi qurmağın fərqini aydın 

təsəvvür etməyi bacarmalıdırlar. Onları ədəbi tələffüzə yiyələndirmək üçün bir-birinə 

keyfiyyətcə yaxın olan səslərin fərqini duymağı, onları fərqli tələffüz etməyi, söz 

daxilində müəyyən səsləri və onların birləşməsini cəld hiss edə bilməyi, özünün və 

başqasının nitqini dinləməyi, danışığında səhv buraxmamaq, sözü düzgün tələffüz 

etmək və lazım olduqda, nitqi dayandıra bilmək məqsədilə öz diqqət və iradəsini 

nizama salmağı və nəhayət, bütün bu işlərdə özünü idarə etməyi bacarmalıdır. 

Şagirdlərin ədəbi tələffüzü üzərində aparılacaq işlər təlim və tərbiyəvi cəhətdən çox 



faydalı və təsirlidir. Orfoepiya məşğələlərində şagirdlərin iradə, diqqət, nitq və fikri 

müəyyən ardıcıllıqla verilir. Müəllim şagirdləri düzgün ədəbi tələffüz vərdişlərinə 

yiyələndirmək üçün aşağıdakı qaydalara əməl etməlidir: 

1.Şagirdləri müntəzəm surətdə və müəyyən ardıcıllıqla ədəbi tələffüz normaları ilə 

tanış etməlidir. 

2.Onlara ədəbi dildə qəbul olunmuş normalardan uzaqlaşmağın xüsusiyyətlərini başa 

salmalıdır. 

3.Şagirdlər müəyyən səsləri düzgün tələffüz etmədikdə, həmin səsləri əmələ gəlmə 

yerinə görə təhlil etməli, fonetik məşğələlər aparmalıdır. 

4.İçərisində şagirdlərin düzgün tələffüz edə bilmədiyi səs və sözlər olan mətinləri 

ucadan ifadəli oxutmalıdır. 

5.Şagirlərlə arabir düzgün tələffüz təliminə aid məşğələlər keçmək faydalıdır. Bu 

məqsədlə səs, söz və ifadələr düzgün söylənilməli və şagirdlərə bir neçə dəfə təkrar 

etdirilməlidir.  

6.Müəllim bədii mətinləri ifadəli şəkildə oxutmalı, sinif qarşısında şeir və nəsir 

parçalarını onlara əzbər söylətməlidir. 

7.Bədii söz ustalarının, yaxşı diktor və aktyorların çıxışlarına qulaq asılmalı, tələffüz 

xüsusiyyətləri müzakirə edilməlidir. 

8. Müəllim dərsdə və dərsdənkənar vaxtlarda şagirdlərin nitqini müntəzəm müşahidə 

etməli və səhvləri islah etməlidir. (Məsələn, məktəb əvəzinə meytəb, gəlib əvəzinə 

gəlif və s. işlədildikdə) 

9.Şagirdlərə şifahi məruzələr tapşırmaq, dərs zamanı müəyyən hekayənin məzmununu 

söylətmək, iclaslarda onların çıxışlarını dinləmək və müzakirə etmək çox faydalıdır. 

10.Şagirdlərə müəyyən şeir və nəsr parçalarını ifadəli surətdə oxutmaq, əzbərlətmək, 

mətnin içərisində ədəbi nitqə dair verilmiş söz və ifadələrin düzgün tələffüzünü 

öyrətmək əhəmiyyətlidir. 

   Bundan başqa, şagirdlərin nitqini tələffüzdə olan nöqsanlardan təmizləmək üçün dil 

dərslərində şagirdlərin nitqindəki səhvlərin islahına fikir verilməli, divar qəzetində bu 

məsələlər işıqlandırılmalıdır. Şagirdlərin fərdi xüsusiyyətə malik olan nitqlərindəki 

qüsurlar düzəldilməlidir. Bəzi şagirdlərin eşitmə hissi kifayət qədər inkişaf 

etmədiyindən, onlar sözləri düzgün yaza bilmirlər. Səs artımına  zəyif, qirayət,  səs 

düşümünə naliyət, do:şan, Rö:şən və s. yol verirlər. 

“Tın-tın” danışan  adam bir sıra səsləri burnunda tələffüz edir. “Şirin” danışan adam 

isə söz əvvəlində g əvəzinə d deyir (Məs: gəlib-dəlib, geydi-deydi və s.),  k əvəzinə  t 

səsi işlədir (kitab-titab, kərpic-tərpic və s.),  y səsi əvəzinə l tələffüz edir (yemlik-

lemlik, yumşaq-lumşaq və s.). 

Sözün əvvəlində və ya sonunda z əvəzinə j deyir ( ziyan-jiyan, ağız-ağıj və s.). Eləcə 

də, sözün əvvəlində və ortasında r əvəzinə l səsi tələffüz edir ( rast gəlmək-last 

gəlmək, tərpənmək-təlpənmək, süpürgə-süpülgə və s.) 



   Nitqində nöqsan olan belə şagirdlərə loqoped deyilir. Onların tələffüz nöqsanları ilə 

ilk gündən, onları təngə gətirib incitmədən məşğul olmaq lazımdır. Şagirdin nitqində 

və ya tələffüz üzvlərində olan nöqsanlar daim diqqət mərkəzində olmalı və  bu 

məqsədlə dil müəllimi özü fonetikanı nitqdəki səslərin fiziologiyasını yaxşı bilməlidir. 

O, eyni zamanda müəyyən bir səsin tələffüzündə nitq üzvlərinin artikulyasiyası (yəni 

müəyyən bir səsi çıxartmaq üçün danışıq üzvlərinin gördüyü işi)  haqqında tam 

təsəvvürə malik olmalıdır. Məsələn, o, şagirdin şifahi nitqini nəzarət altında saxlamalı 

və lazım olduqda onun səhvlərini ehtiyatla, şagirdi təngə gətirmədən islah etməlidir. 

Əgər şagird pəltəkdirsə, tələffüzü asanlaşdırmaq üçün müəllim ona düzgün nəfəs 

almaq qaydasını göstərməlidir. Başqalarının belələrinə gülməsinə və onları lağa 

qoymaq hallarına imkan verməməlidir. Danışıq üzvlərinin gördüyü işi fərdi məşğələlər 

zamanı şagirdə mənimsətmək üçün əyani vəsaitlərdən ( nitq üzvlərinin vəziyyətini 

göstərən şəkil və sxemlərdən) istifadə edilməlidir. Nəticədə, şagirdlər öz fikirlərini 

ədəbi dilin tələffüz normalarına uyğun olaraq şifahi surətdə ifadə etməyi 

bacarmalıdırlar. 

                          RİN. İfadə və inşa dərsləri 

Rabitəli nitq vərdişlərinin inkişafı üzrə aparılan işlər Azərbaycan dili təlimində əsas 

yerlərdən birini tutur. Məqsəd şagirdlərdə fikri şifahi və yazılı formalarda rabitəli ifadə 

edə bilmək bacarıqları aşılamaqdan ibarətdir. Bu işdə sərbəst imla yazıların da böyük 

rolu var. Amma şagirdlərin yazılı rabitəli nitq vərdişlərinin inkişafında ifadə  və inşa 

yazılar xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Qrammatik ifadə yazılardan istifadə etmək daha 

səmərəli, əhəmiyyətli və faydalıdır. Belə ki, şagirdlər mətnin məzmununu rabitəli 

şəkildə ifadə etməklə öz rabitəli nitq vərdişlərini inkişaf etdirir, mətnə aid fikirlərini 

yazılı ifadə etməklə bərabər, qrammatik biliklərini təkmilləşdirir, onlardan istifadə 

etdikdə müstəqillik və yaradıcılıq imkanları daha da genişlənir.  

   Qrammatik ifadələr qrammatik mövzularla bağlıdır. Yazı zamanı mətndə bəzi 

qrammatik forma dəyişiklikləri edilir. Məsələn, fel bəhsinin tədrisindən sonra ifadədən 

əvvəl şagirdlərə aşağıdakı tapşırıqları vermək olar: 

• İfadə yazarkən mətndəki fellərin zamanını dəyişmək (indiki zamanı keçmiş 

zamanla dəyişdirmək və ya əksinə) 

• Mətndəki məzmunu ifadə edərkən şəxslərə görə dəyişdirmək (III şəxsin 

dilindən verilirsə, I şəxslə və ya əksinə əvəz etmək) 

• Mətndəki məzmunu ifadə edərkən buradakı fellərin mətndə növünü 

dəyişdirmək ( məchul növdə olan felləri məlum, məlum növdə olan felləri icbar 

növ fellərlə əvəz etmək və s.)    

  Əlbəttə, bu cür əlavə qrammatik tapşırıqlı ifadələrin yazılması nisbətən çətindir. 

Ona görə də ifadə yazıları üçün iki istiqamətdə hazırlıq işləri getməlidir. Müəllim hansı 

tapşırıqlı ifadə yazdırmağı planlaşdırmışdırsa, bunu əvvəlcədən şagirdlərə elan etməli, 

belə xarakterli tapşırıqlar üzərində şagirdlərini işlətməlidir. 



   İfadə yazılar təlim məqsədinə və xarakterinə görə öyrədici və yoxlama dərsi kimi 

özünü göstərir. Öyrədici xarakterli ifadələr şagirdləri yoxlama ifadə yazıya hazırlayır. 

Belə yazılardan ibtidai siniflərdən başlayaraq istifadə edilir. Öyrədici və yoxlama ifadə 

yazıların aparılmasına proqramda 2 saat vaxt verilir. Birinci saatı ifadə yazıya hazırlıq 

məqsədi daşıyır. İkinci saatı isə işin icrasına, “Yaz tarla işləri” mövzusunda inşa 

yazmağa xüsusi hazırlıq tələb edir. Bunun üçün xüsusi ekskursiya təşkil edilməlidir. 

Qrammatik mövzularda inşalara hazırlığın özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Tutaq 

ki, şagirdlər isim bəhsini keçib başa çatdırdıqdan sonra “İsim haqqında bildiklərim” 

mövzusunda inşa yazdırmaq nəzərdə tutulmuşdur. İsmin təkrarı zamanı şagirdlərin 

diqqəti daha çox mühakimə tələb edən məsələlərə yönəldilməli və inşa yazıda bu 

məsələlərdən bəhs olunması onlara izah edilməlidir.  

   Ümumiyyətlə, təlimdə ibtidai siniflərdən başlayaraq hekayə ( nağıl ) xarakterli və 

mühakimə xarakterli inşalardan istifadə olunur. Sonralar mövzu üzrə və ya 

oxunmuş əsər üzrə inşaların icrasına xüsusi diqqət yetirilir.  

   İnşa yazılar da təlim xarakterinə görə öyrədici və yoxlama xarakter daşıyır, şifahi və 

yazılı aparılır. Yoxlama məqsədi daşıdıqda onların hər ikisindən istifadə edilir. İnşa 

yazılar şagirdlərin nitq hazırlığını, fikri düzgün və ardıcıl şəkildə ifadə etmək 

bacarıqlarını yoxlamaq məqsədi daşıyır 

   İnşa yazılar vasitəsilə şagirdlərin mövzunu açmaq, dil vasitələrindən istifadə 

bacarıqları, dil normaları və düzgün yazı qaydalarına aid vərdişləri yoxlanılır.  

Öyrədici inşa yazıya 3 saat veriləndə onun 1 saatı  hazırlığa, 2-ci saatı inşanın 

yazılmasına, 3-cü saatı isə səhvlərin təshihinə ayrılır. 

   Şagirdlərin yazılı rabitəli nitq vərdişlərinin inkişafında qrammatik inşaların böyük 

rolu var. Bu məqsədlə mövcud proqramda qrammatik inşalara geniş yer verilmişdir. 

Ədəbi-bədii mövzularda aparılan inşalara nisbətən, qrammatik inşalarda yaradıcılıq 

üçün geniş imkan var. Belə ki, ədəbi-bədii mövzularda inşa yazan şagirdlər əsəri 

oxuyarkən oradakı cümlə və abzasları olduğu kimi öz inşa yazılarına köçürürlər. 

Obrazları təhlil edir,əsərin tərbiyəvi cəhətlərini üzə çıxarır,lazımi mühakimə 

söyləyirlər.Amma qrammatik inşalarda isə hər şeyi şagird özü qurmalı və 

yaratmalıdır. Buna nail olmaq üçün hazırlıq işlərinə diqqət yetirilməlidir. Şagird 

yazmağa başlayarkən nədən yazacağı,  haradan başlayıb harada qurtaracağı barədə çox 

düşünməyə ehtiyac hiss etməməlidir. Şagird inşa yazarkən məzmunu yadına salır, onu 

ifadə etmək üçün fikrində plan tərtib edir, elə cümlələr qurmağa çalışır ki,  bunlar 

qrammatik, üslubi və məntiqi cəhətdən düzgün olsun, yazısında orfoqrafik və durğu 

işarəsi səhvinə yol verməsin. İnşasında bəzi texniki tələbləri gözləsin. Buna görə də 

şagirdi inşaya elə hazırlaşdırmaq lazımdır ki, o, ifadə edəcəyi məzmun barədə çox 

gərgin düşünməməli və diqqətini əsas məsələyə yönəlməlidir.Məktəblərimizdə 

qrammatik inşaların müxtəlif formalarından istifadə edilir ki, bunların da hər birinin 

özünəməxsus hazırlıq imkanları vardır.Hazırda ən çox şəkil,tablo,diafilmlər, 



müşahidə və ekskursiyalar əsasında, şəxsi təəssürat, qrammatik və digər elmi 

mövzular üzrə yazılan inşalardan istifadə edilir.  Şəkil üzrə inşalara bir qayda olaraq I 

sinifdən başlanır. Onlar şəklə baxıb müstəqil şəkildə öz fikirlərini yürüdür. Yuxarı 

siniflərdə bu vərdişlər daha da formalaşdırılır. Bəzən inşa üçün elə şəkillər götürülür ki, 

onun haqqında iki-üç cümlədən artıq fikir söyləmək  mümkün olmur. Şəklin, tablonun, 

diafilmin gözəlliyindən daha çox məzmunlu olmasına diqqət yetirilməlidir ki, bunun 

haqqında geniş fikir söyləmək mümkün olsun. Müəllim sual-cavab vasitəsilə 

şagirdlərin diqqətini şəkil, tablo və ya diafilmlərdəki kiçik detallara cəlb etməli, fikirlər 

arasında rabitə yaradılması üçün sintaktik konstruksiyalar müəyyənləşdirməlidir. 

Çalışmaq lazımdır ki, hazırlıq dövründəki sual-cavabda, yaxud inşanın məzmununun 

danışılmasında sinfin bütün şagirdləri fəal iştirak etsinlər. Bir-birinin cavablarını şifahi 

şəkildə təhlil edib, qüsurlarını göstərməli, düzgün nümunələr verməlidirlər. 

   Şəxsi təəssürat, ekskursiya və müşahidələr üzrə yazılar da ciddi hazırlanmalıdır. 

Bunun üçün şagirdlərdən xüsusi müşahidəçilik tələb edilir. 

   İfadə yazıya hazırlıq aşağıdakı mərhələdə aparılır. 

Əvvəlcə mətn bir dəfə müəllim və şagird tərəfindən oxunmalıdır. Mətn oxunan zaman 

şagirdlər üçün mənası çətin anlaşılan sözlər varsa, bunların mənaları aydınlaşdırılmalı, 

çətin orfoqramlı sözlər lövhədə yazılmalıdır. Mövzunun mənimsənilməsi üçün sual-

cavab aparılmalı, mətn hissələrə ayrılmalı, plan tərtib edilməli və bir neçə şagirdə 

məzmunu danışdırılmalıdır. Bundan sonra şagirdlər yazını dəftərlərinə yazırlar. 

Öyrədici yazılar öyrədici yazı işi dəftərində, yoxlama yazılar isə yoxlama yazı işi 

dəftərində yazılmalı, yoxlanmalı, qiymətləndirilməli və yazının aparıldığı tarixdə yazı 

işlərinin qiymətləri sinif jurnalına yazımalıdır. Növbəti dərsin 10-15 dəqiqəsində 

səhvlər üzrə iş aparmalı, şagirdlər ev dəftərlərində  səhvlər üzrə iş görməlidirlər ki, 

nəticədə yeni yazılacaq yazıda səhvə yol verməsinlər. 

   Qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsi göstərir ki, ifadə yazılara hazırlıq işlərinə 

maqnitofon vasitəsilə də başlamaq olar. Bunun üçün müəllim əvvəlcədən lent yazısı 

hazırlayır. Bu lent yazısında mətnin oxunması, suallar və cavablar, mətnin 

yaradıcılıqla nağıl edilməsi öz əksini tapmış olmalıdır. Lent yazısında suallar 

verildikdən sonra  fasilə verilməli və bu suallara cavab alınmalıdır.Bəzən şagirdlərə elə 

gəlir ki, ifadə yazarkən mətnin məzmununda heç bir yaradıcılığa yol vermək olmaz. 

Buna görə də lent yazısının sonunda mətnin məzmununun danışılması nümunə kimi 

əhəmiyyətlidir. İlk dövrlər üçün belə lent yazılarından istifadə etmək çox fayda verə 

bilər.  

   İfadə və inşa şagirdlərin nitq hazırlığını, fikri düzgün və ardıcıl şəkildə ifadə 

etmək bacarıqlarını yoxlamağın əsas formalarıdır. Odur ki, V-XI siniflərdə ifadə və 

inşalar proqramın “Rabitəli nitq bacarıqlarının inkişafı” bölməsinin tələblərinə 

uyğun olaraq ifadə yazılardakı sözlərin sayı  V sinifdə 100-150,  VI sinifdə 150-200,  

VII sinidə 200-250, VIII sinifdə 250-350, IX sinifdə 350-450 söz. İnşa yazıların 



hecmi V sinifdə 0,5-1;  VI  sinifdə  1-1,5;  VII sinifdə 1,5- 2;  VIII sinifdə 2-3;  IX 

sinifdə 3-4;  X sinifdə 4-5;  XI sinifdə 5-6 səhifə həcmində aparılır. 

   İfadə və inşalar vasitəsilə şagirdlərin 1) mövzunu açmaq bacarıqları; 2) dil 

vasitələrindən istifadə bacarıqları (inşanın üslubuna, mövzusuna uyğun);  3) dil 

normaları və düzgün yazı qaydalarına aid vərdişləri yoxlanılır.  

İfadə və inşanın qiymətləndirilməsi 

   Bütün ifadə və inşalara iki qiymət verilir. Əvvəlinci qiymət inşanın mövzusuna  və 

nitq tərtibinə aid edilir;  sonrakı qiymət isə yazı işinin savad səviyyəsinə, yəni, onun 

orfoqrafiya, durğu işarələri və dil normalar (qrammatik normalar) baxımından 

savadlılıq dərəcəsinə görə verilir. Hər iki qiymət şagirdlərə Azərbaycan dilindən verilən 

qiymətlər hesabında nəzərdə tutulur. Lakin inşa şagirdlərin ədəbiyyat üzrə biliklərini 

yoxlamaq məqsədi güdürsə, əvvəlinci qiymət ədəbiyyat fənninə aid edilir. İfadə və 

inşaların məzmununa verilən qiymətdə aşağıdakı kriteriyalar əsas tutulur: 

• İnşanın mövzuya və mövzudan irəli gələn əsas fikrə uyğunluğu; 

• Mövzunun açılması dərəcəsi; 

• Faktik materialın düzgünlüyü; 

• Fikirlərin ifadəsində ardıcıllığın gözlənilməsi. 

  İfadə və inşanın nitq tərtibi cəhətdən qiymətləndirilməsində aşağıdakılar nəzərə alınır: 

• Şagirdin nitqinin lüğət və qrammatik konstruksiyalar baxımından 

rəngarəngliyi;  

• Nitq səhvlərinin miqdarı. 

   İfadə və inşanın savadlılıq səviyyəsi onda yol verilən orfoqrafik, durğu işarələri və 

qrammatik səhvlərin miqdarına görə müəyyən edilir. 

• Yazı işinin məzmunu mövzuya uyğun olarsa, faktik səhv olmazsa, 

məzmunun ifadəsində tam ardıcıllıq gözlənilərsə, yazı işinin dili lüğət və 

qrammatik konstruksiyalarla zənginliyinə görə fərqlənərsə, mətn vahid üslubda 

yazılıb və kifayət dərəcədə ifadəli olduqda, yazı işində məzmunla əlaqədar 1 səhv 

və 1-2 nitq qüsurunun olması, səhvlərin həddi: 1 orfoqrafik və ya 1 durğu işarəsi  

səhvi və ya 1 qrammatik səhv olarsa, o yazıya “5” qiymət verilir. 

• Yazı işinin məzmunu, əsasən mövzuya uyğun olub, lakin mövzudan bir 

qədər kənara çıxılarsa, yazıda 1-2 kobud olmayan faktik səhvə yol verilərsə, fikrin 

ifadəsində ardıcılığın gözlənilməsi bəzi hallarda pozularsa, yazı işinin dili lüğət və 

qrammatik konstruksiyalar baxımından kifayət dərəcədə rəngarəng olarsa, mətn 

vahid üslubda yazılıb və ifadəliliyinə görə fərqlənərsə, yazı işində məzmunla 

əlaqədar 2 səhv və 3-4 nitq qüsuru, səhvlərin həddi: 2 orfoqrafik və 2 durğu 

işarəsi, yaxud 1 orfoqrafik, 3 durğu işarəsi, yaxud təkcə 4 durğu işarəsi səhvi, 

eləcə də 2 qrammatik səhvə “4” qiymət verilir. 

• Mövzudan xeyli kənara çıxılarsa, yazıda ən çoxu 3-4 faktik səhvə yol 

verilərsə, fikrin ifadəsində ardıcıllığın pozulması hallarına yol verilərsə, səhvlərin 



həddi: 4 orfoqrafik və 4 durğu işarəsi, yaxud 3 orfoqrafik və 5 durğu işarəsi, 3 

orfoqrafik  və 6 durğu işarəsi, yaxud 1 orfoqrafik və 7 durğu işarəsi, yaxud da 8 

durğu işarəsi səhvi (V sinifə 5 orfoqrafik və 4 durğu işarəsi), eləcə də 4 

qrammatik səhvə “3” qiymət verilir. 

• Yazı işinin məzmunu mövzuya uyğun olmazsa, çoxlu faktik səhvlərə yol 

verilərsə, yazı işində ardıcıllıq başdan-başa pozularsa, iş plansız şəkildə yazılarsa, 

fikirlər arasında rabitə gözlənilməzsə, şagirdin lüğət ehtiyatı çox kasıbsa, fikirlər 

eyni tipli və qısa cümlələrlə ifadə olunarsa, yazı işində üslub vahidiyi pozularsa, 

yazı işində məzmunla əlaqədar 6 səhv və 7 nitq qüsuru və səhvlərin həddi:  7 

orfoqrafik və 7 durğu işarəsi, yaxud 6 orfoqrafik və 8 durğu işarəsi, yaxud 5 

orfoqrafik və 9 durğu işarəsi səhvi, eləcə də 7 qrammatik səhvə “2” qiymət verilir. 

• Yazı işində məzmunla əlaqədar 6-dan artıq səhv və 7-dən artıq nitq qüsuruna 

yol verilən yazıya “2” qiymət üçün müəyyən edilmiş həddi keçdikdə “1” qiymət 

verilir. 
 

Ədəbiyyat 

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

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

3. N. Abdullayev " Orfoepiya və orfoqrafiya təlimi məsələləri" Bakı -1985  

4. Şəlalə Nəbiyeva “Ana dili tədrisi metodikasının aktual problemləri”, Bakı-2010 

 


