
MÖVZU: 2.Ana dili kurikulumu, onun  xarakterik xüsusiyyətləri  və  

ana dili təliminin məzmunu 

Plan: 

1.Ana dili kurikulumu 

2.Ana dili kurikulumunun xarakterik cəhətləri 

3.Ana dili fənninin əhəmiyyəti, məqsəd və vəzifələri 

Bildiyimiz kimi kurikulum islahatı çərçivəsində Azərbaycan dilinin tədrisi yeni 

təhsil standartları ilə yeni məzmunla həyata keçirilir. Bunun üçün yeni dərsliklər 

hazırlanmış, müəllimlər üçün metodik vəsaitlər işlənmiş, yeni məzmuna uyğun iş 

dəftərlərinin tərtibi prosesi həyata keçirilir. 2008-2009-cu tədris ilindən ibtidai 

siniflərin I siniflərində kurikulum tətbiq olunur. Artıq bu məsələ XI siniflərdə də 

2018-2019-cu tədris ilində başa çatdı. Bu məsələnin həyata keçməsində Ana dilinin 

əvəzsiz rolunu sübut etdi. Ona görə ki, bütün fənlərin tədrisində ana dili, Azərbaycan 

dili əsas rol oynayır. Bu mənada hazırda ən mühüm vəzifə Azərbaycan dilinin 

statusunun yüksəldilməsi, onun daha da inkişaf etdirilməsi, zənginləşdirilməsi, yad 

təsirlərdən qorunması, dövlətdə, cəmiyyətdə nüfuz dairəsinin genişlənməsinə diqqət 

və qayğı göstərilməsi ilə əlaqədardır. Müasir dövrdə təhsil paradiqmalarının 

dəyişməsi, zəngin innovasiyalar, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi bir tərəfdən 

biliklər arasında əlaqənin, digər tərəfdən zəruri bacarıqların formalaşmasını ön plana 

çəkir. Əsas təlim fənni olan Azərbaycan dilinin milli iftixar və qürur mənbəyi kimi 

daim inkişafı bu dilə məhəbbət hissi tərbiyə edir. İbtidai siniflərdə onun tədrisi 

qarşısında çox zəruri vəzifələr qoyur. Bu da   hər şeydən əvvəl, onun təlim dili olması 

ilə əlaqədardır. Bu dilin öyrədilməsi və öyrənilməsi şagirdlərin ünsiyyət imkanlarını 

genişləndirir. Onların nitq və dil bacarıqlarını formalaşdırmaqla nitq mədəniyyətinə 

yiyələnmələrini təmin edir. Düşünmə, öyrənmə və danışma vasitəsinə çevrilir.  

Ana dili kurrikulumu nədir?Ana dili kurrikulumu bu fənn üzrə məqsəd və 

vəzifələri müəyyənləşdirən və ona doğru istiqamətlənmiş standartların reallaşması 

üçün zəruri fəaliyyətləri əhatə edən bir sənəddir.Bu sənəd hazırlanarkən cəmiyyətin 

ehtiyac və tələbatları, şagirdlərin imkanları meyl və maraqları nəzərə alınmışdır.Ana 

dili kurikulumunda fənnin məqsəd və vəzifələri,əhəmiyyətli xarakterik xüsusiyyətləri 

ətraflı izah olunmuş nəticələr şəklində fənn üzrə təlimin təşkilinə dair əsas tələblər 

təlimin forma və üsullarının təkmilləşməsinə dair zəruri tövsiyələr müəllimin təlim 

fəaliyyətinin planlaşdırmasına aid nümunələr eyni zamanda təhsil pillələri üzrə yekun 

qiymətləndirmə vasitələri vermişdir.Bu da sənədin praktik cəhətdən əhəmiyyətini 

artırır.Ana dili kurikulumunun hazırlanması zamanı istinad olunan əsas prinsiplərdən 

biri nəticəyönümlülükdür.Ana dili təliminin 

 

 

 



məzmunu da nəticəyönümlü standartlar əsasında hazırlanmışdır.Bu da fəaliyyətlərin 

inkişafını izləmək və istiqamətləndirmək üçün ardıcıl qiymətləndirmə aparmalarına 

imkan yaradır. 

Şagirdlərə elə təlim yükü verilməlidir ki,o,onların potensial imkanlarından nə az,nə 

də çox olmasın.Hər bir sinif üzrə şagirdlərin yaşına,fizioloji və idraki inkişaf 

səviyyəsinə uyğun müəyyən edilməlidir.Bununla yanaşı cəmiyyətin ehtiyac və 

tələbatlarına uyğunluğa xüsusi diqqət verilməlidir.Uşaqlarda oxu,yazı və hesablama 

vərdişləri yaratmaq və möhkəmləndirmək, məntiqi və yaradıcı təfəkkür elementlərini 

formalaşdırmaq lazımdır.Şagirdlər dil və ünsiyyət bacarıqlarına,yüksək əxlaqi-

mənəvi keyfiyyətlərinə malik olmalı,yazılı və şifahi şəkildə ünsiyyət qurmağı 

bacarmalıdır.Şagirdlər ana dilini öyrənməklə lüğət ehtiyatlarını 

zənginləşdirir,qrammatik bilik və bacarıqları formalaşdırır.Şagirdlər milli-mənəvi 

sərvətlərimizi öyrənir,əxlaqi dəyərlərə və yüksək insani keyfiyyətlərə 

yiyələnirlər.İbtidai təhsil pilləsində əlifbanın öyrənilməsi oxu və yazı texnikasının, 

hüsnxət qaydalarının düzgün,sürətli,şüurlu öyrənilməsi və ifadəli oxu üzrə ilkin 

bacarıqların mənimsənilməsi, lüğət ehtiyatının tədricən zənginləşməsi ən zəruri 

qrammatik qaydaların və ədəbi tələffüz normalarının öyrənilib tətbiq olunması vəs. 

kimi anlayışların yaranması bu mərhələdə təmin olunur. 

 
Ana dilli kurikulumunun xaraterik cəhətləri 

Ana dilli kurikulumu bu fənn üzrə məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirən və ona 

doğru istiqamətlənmiş standartların reallaşması üçün zəruri fəaliyyəti əhatə edən 

konseptual sənəddir.Bu sənəd hazırlanarkən cəmiyyətimizin ehtiyac və 

tələbləri,şagirdlərin imkanları,meyl və maraqları nəzərə alınmalıdır.Burada fənn üzrə 

ümuni təlim nəticələri,məzmun standartları,müəllim və şagird fəaliyyətinə aid 

texnikalar və qiymətləndirmə məsələləri əhatə edilmişdir.Ana dilli təliminin 

məzmunu nəticəyönümlü standartlar əsasında hazırlanmalıdır.Məzmun standartları 

hazırlanarkən şagirdlərin idrakı,informativ-kommunikativ və qeyri-iradi 

fəaliyyətlərinin əhatə olunması,düşünmə,emosional və psixomotor bacarıqlarının 

inkişaf etməsi nəzərdə tutulmuşdur.Bütün standartlar fəaliyyətlərə aid bacarıqlar 

şəklində ifadə olunmuş,şagirdlərin bilik və bacarıqları ilə bağlı nailiyyətlərini 

müəyyənləşdirmək diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. 

Azərbaycan dili fənninin  əhəmiyyəti,məqsəd və vəzifələri 

Azərbaycan dilli tədrisi milli maraq və dövlətçilik baxımından vacib məsələlərdən 

biridir.Dünya ölkələrində ana dillinin öyrədilməsi milli təfəkkürün formalaşmasında 

mühim vasitə kimi yüksək dəyərləndirilir.Milli kurikulumlar,bir qayda olaraq ana 

dilli ilə başlayır.Ana dillinin öyrədilməsi şagirdlərin ünsiyyət imkanlarını 

genişləndirir.Onlarda nitq fəaliyyətinin növləri ilə yanaşı düşünmə,öyrənmə və 

danışıq bacarıqları formalaşdırır.Nəticədə bu dil düşünmə,öyrənmə,danışıq 

vasitəsinə  

 

 



 

 

çevrilir.Ana dilli şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin formalaşmasına xidmət 

edir.Şagirdlərin lüğət ehtiyatı zənginləşir,dilin üslubi-qrammatik xüsusiyyətlərinə 

yaxından bələd olur.Elmi,bədii,publistik və digər üslublarda yaranmış ədəbiyyat 

nümunələri ilə tanış olurlar.Ana dilli qüdrətli tərbiyə vasitəsidir.Şagirdlər onun 

vasitəsilə milli-mənəvi sərvətləri öyrənir,əxlaqi dəyərlərə və yüksək insani 

keyfiyyətlərə yiyələnirlər. 

Azərbaycan dili təliminin məqsədi ümumi nitq və dil bacarıqlarını 

formalaşdırmaqla şagirdlərin nitq mədəniyyətinə yiyələnmələrini təmin etməkdən 

ibarətdir.İbtidai təhsil pilləsində əlifbanın öyrədilməsi,oxu və yazı 

texnikasının,hüsnxət qaydalarının düzgün,sürətli,şüurlu və ifadəli oxu üzrə ilkin 

bacarıqların mənimsənilməsi,lüğət ehtiyatının tədricən ən zəruri qrammatik 

qaydaların və ədəbi tələffüz normalarının öyrənib tətbiq olunması vəs. təmin olur. 

1.1.1. Azərbaycan  dili təliminin məzmunu və nəticələri 

İbtidai təhsilin pilləsi (I-IV siniflər) üzrə şagird aşağıdakıları bilməlidir: 

 Sərbəst,düzgün,sürətlə,şüurlu ifadəli oxuyur və yazır; 

 Dialoqa girir,öz fikirlərini sərbəst və ardıcıl ifadə edir; 

 Oxuduğu və dinlədiyi mətnlərə münasibət bildirir 

 Ayrı-ayrı mətnlərdən əsas faktları seçib qruplaşdırır,kiçik həcmli mətnlər qurur 

 Azərbaycan xalqının dili, tarixi, əxlaqi-mənəvi dəyərləri, mədəniyyəti, incəsənəti, 

adət-ənənələri haqqda ilkin məlumatları sadə formalaşmasında təqdim edir. 

 Lüğətlərdən,məlumat kitablarından, kataloqlardan istifadə edir. 

 

 

 

2.1.Azərbaycan dili təliminin təşkilinə verilən əsas tələblər 

 Azərbaycan dili təlimini səmərəli qurmaq, ümumi məqsədə çatmaq üçün 

mühüm  vəzifələrin həyata  keçirilməsinə nail olmaq, həm də aşağıdakı tələblərin 

nəzərə alınmasından asılıdır: 

 Azərbaycan dilinin   düşünmə, öyrənmə  və danışma vasitəsi olmasının dərk 

edilməsi; 

 Nitq və dil bacarıqlarına yiyələnməklə ümumi nitq inkişafının təmin olunması; 

 Davamlı təhsil prosesində, praktik fəaliyyətdə  istifadə üçün potensial bilik və 

bacarıqların mənimsənilməsi 
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