
Mövzu.21 Lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi və ədəbi tələffüz 

vərdişlərinin  formalaşdırılması. 

Plan 

1. Lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi  

2. Ədəbi tələffüz vərdişlərinin  formalaşdırılması 

3. Vurğu və onun növləri 

   Məşhur pedaqoq və metodistlər şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirmək işinə 

xüsusi əhəmiyyət verirlər. Bəzi müəllimlər belə hesab edirlər ki, lüğət ehtiyatının 

zənginləşdirilməsi üzrə işlər əsasən aşağı siniflərdə aparılmalıdır. Bu fikirlə qətiyyən 

razılaşmaq olmaz. Şagirdlərin lüğət ehtiyatı üzrə işlər I sinifdən başlayıb, orta 

məktəbin son sinfinədək davam etməlidir. Həm də müəllim bu sahə üzrə işləri bütün 

dərs tipi və formalarında, bütün sinifdən və məktəbdənkənar işlər zamanı bir an belə 

unutmamalıdır. Şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirməyə kömək etmək imkanı 

olan mənbələr əsasən dərslik və dərs vəsaitləri,sinif və məktəbdənxaric oxu 

materialları,müşahidə və ekskursiyalar,məktəb və ailədəki nitq lüğəti, televiziya və 

radio verilişləri, teatr və kino tamaşalarından ibarətdir. 

   Eləcə də Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində aparılan lüğət işləri, şagirdlərin 

lüğət ehtiyatını dürüstləşdirmək və genişləndirməyə xidmət edir.Dərslərdə şagirdlərin 

başa düşmədikləri çətin sözləri onlara izah etmək,bu və ya digər sözləri sinonimləri 

ilə əvəz etmək, sözləri quruluşuna görə təhlil edib,onların necə düzəldiyini göstərmək, 

yazılışı çətin sözlərin lüğətini tərtib etmək və bir sıra bu kimi işlər aparılmalıdır. 

   Lüğət işini müəllim ardıcıllıqla aparmalı,sözün bədii qüvvəsi və ifadəliliyi 

açıqlanmalı,mətnin təhlili, sözün mənası və s. müxtəlif metodik yollarla şərh 

olunmalıdır. Şagirdlər də sözə düşüncəli və diqqətli münasibət bəsləməlidirlər. Buna 

görə mətndə təsadüf olunan sözlər dil cəhətdən təhlil olunmalıdır. Sözün morfoloji 

quruluşu, etimologiyası müəyyən edilir, bu və ya digər sinonim sözlərlə qarşılaşdırılır 

və  mətndəki sözlərin emosional rəngarəngliyi aydınlaşdırılır. 

   Bütün bu məşğələlər dilin inkişafına kömək edir, lüğət ehtiyatını zənginləşdirir. Dil 

dərslərində mənası aydın olmayan sözlərin, söz birləşmələrinin və idiomatik 

ifadələrin şagirdlərə izah edilməsi olduqca vacibdir.Şagirdlər hər bir sözün mənasını 

və quruluşunu bilməli,leksik,morfoloji və fonetik hadisələri fərqləndirməyi 

bacarmalıdırlar. 

   Şagirdlər həm sözün mənasına (semantikasına ) və quruluşuna, həm də sözdüzəltmə 

qanunlarına əsaslandıqda, qrammatik qaydaları daha yaxşı mənimsəyir, möhkəm 

orfoqrafik vərdişlər əldə edir və öz lüğət ehtiyatlarını morfoloji material üzərində 

genişləndirib möhkəmlədə bilirlər. 

   Lüğət üzrə çalışmalar üçün söz seçərkən həmin sözlərin nitqdəki qiyməti və 

əhəmiyyəti nəzərə alınmalıdır.Lüğət işi ardıcıllıqla qurulmalı və tədricən 

mürəkkəbləşdirilməlidir. Geridə qalan şagirdlərlə əlavə məşğələlər aparılmalı və lazımi 

iş görülməlidir.Müəllim şagirdləri Azərbaycan dilinin lüğət zənginliyi ilə tanış 

edərkən, o, sözlərin çoxmənalılığını konkret misallar əsasında öyrətməlidir. Məsələn, 

“baş” sözünü götürək, baş mühəndis, baş soğan, baş əymək, baş qaldırmaq və s. 



“gözəl” (sifət ): gözəl mənzərə, gözəl xasiyyət, gözəl hava, gözəl insan və s. “sürmək“ 

(fel) : maşın sürmək, yer sürmək, ömür sürmək və s. 

   Nəhayət, şagirdlərə bir neçə çoxmənalı söz verib, onların mənasını açmağı və həmin 

sözləri cümlədə işlətməyi tapşırmaq olar. Məsələn, iş (iş görmək,iş çıxarmaq, iş günü, 

işə girmək, işə düşmək, işi düşmək... ), çəkmək (ip çəkmək, dərd çəkmək, naz çəkmək, 

yol çəkmək, qaz çəkmək...).Bundan əlavə sözlərin məcazi mənada istifadə 

edilməsini şagirdlərə bədii ədəbiyyat nümunələri əsasında göstərmək daha münasibdir. 

   Azərbaycan dilinin tədrisində semantika məsələlərinə xüsusi yer verilməlidir. Bu, 

şagirdlərin bilmədikləri bir sıra yeni sözlərin mənasını aydınlaşdırmaqla əlaqədardır. 

Öyrədilən yeni sözləri şagirdlərin hafizəsində möhkəmləndirmək məqsədilə 

lüğətçədən istifadə edilməlidir. Mətnlərdə təsadüf olunan yeni və çətin sözlər bu 

lüğətçələrə yazılır.Müəllim bu zaman lüğətçələrə yazdırılacaq sözlərin hər birinə 

qısaca izahat verir. Şagirdlər də o söz və izahatları lüğətçələrində yazıb onlardan yazılı 

və şifahi nitqlərində istifadə edirlər.Bundan əlavə şagirdlərə anlatmaq lazımdır ki, 

müəyyən sözün lüğəvi mənasının dəyişməsi onun qrammatik mənasının 

dəyişməsinə də səbəb ola bilər. Məsələn, yaz sözünü bir neçə mənada işlətməklə 

cümlənin qrammatik mənasını dəyişmək mümkündür. Məsələn, Məktubu yaz.   

                                     Gəl–gəl, a yaz günləri, 

                                     İlin əziz günləri. ( A.Səhhət ) 

   Şagirdlərin lüğət ehtiyatı dil-ədəbiyyat dərslərində, xüsusən morfologiya və s. 

məşğələlərində zənginləşdirilməli və dəqiqləşdirilməlidir.V sinifdə ismi öyrədərkən 

şagirdlərin diqqəti onların az işlətdikləri və nisbətən az təsadüf etdikləri mücərrəd 

məfhumları ifadə edən: xəyal,şüur, fikir, hafizə,diqqət, düşüncə və s. isimlərə cəlb 

edilməlidir.Bəzi şagirdlər istər şifahi və istərsə də yazılı nitqlərində könül,qəlb,ürək; 

aləm, dünya, cahan, kainat, yer üzü; insan,adam, bəşər; düşünmək,fikirləşmək və s. 

şəkilcə müxtəlif və mənaca yaxın olan sözlərdən yerli–yerində istifadə etməyi 

bacarmadıqlarından, üslubları da qeyri–səlis və yoxsul olur.Müəllim qrammatika 

dərslərində şagirdlərə başa salmalıdır ki, lüğət ehtiyatı çoxmənalı sözlər hesabına, bir 

sıra yeni sözlərin məcazi mənada işlədilməsi hesabına da artır və zənginləşir. 

Azərbaycan dili müəllimi ilə birlikdə məktəbin başqa müəllimləri də müxtəlif 

ixtisaslara aid olan bir sıra termin və ifadələrin düzgün tələffüz və yazılışına diqqət 

etməli,şagirdlərin fəal lüğətlərini artırmalı, dəqiqləşdirməli və zənginləşdirməlidir. 

   Dil-ədəbiyyat müəllimi müxtəlif fənn və texniki dərnəklərdə, canlı təbiət guşəsində, 

gənc təbiətçilər düşərgələrində və uşaq yaradıcılıq birliyində nə işlər görüldüyündən də 

xəbərdar olmalı, görülən işlərin maraqlı olmasına çalışmalıdır. 

Şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirmək işində qiraətin, xüsusən sinifdənkənar 

qiraətin böyük rolu vardır. Oxunmuş əsərləri müzakirə etmək, ədəbi gecələr və 

oxucular konfransı keçirmək, yazıçı və şairlərlə görüş təşkil etmək və s. istifadə 

olunmalıdır. 

 Lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi üzrə işlər vəhdət şəklində aşağıdakı 

istiqamətlərdə aparılmalıdır. 

• lüğətin genişləndirilməsi üzrə işlər ; 

• lüğətin dəqiqləşdirilməsi üzrə işlər ; 

• lüğətin fəallaşdırılması üzrə aparılan işlər.  

• lüğətin təmizliyi üzrə aparılan işlər. 



   Lüğətin genişləndirilməsi və zənginləşdirilməsinə V sinifdən XI sinfə kimi yeni 

sözlərin izahı və nitqin obrazlı ifadəsi üzrə işlər, gəzinti və ekskursiyaların təşkili, bədii 

mətnlər və qrammatik çalışmalar üzrə işlər yüksək kömək edir. Sözlərin mənalarını 

dəqiqləşdirmək, çoxmənalılıq və məcazilik üzrə işlər aparılmalı, lüğəti fəallaşdırmaq 

üçün atalar sözü və məsəllərdən nitq parçalarından istifadə etmək, müşahidə və şəkil 

üzrə nağıl aparmaq çox vacibdir. Lüğətin təmizliyini qorumaq üçün şagird lüğətini 

şivə sözlərdən, varvarizm və vulqar ifadələrdən təmizləməyə xüsusi diqqət 

yetirilməlidir. 

   Lüğət işi üzrə əyani vəsaitlər. 

• Azərbaycanca – rusca lüğət, orfoqrafiya lüğəti ; 

• Yazılışı çətin olub, daha çox işlədilən sözlərə aid cədvəllər ; 

• Fənlər üzrə bölünmüş termin cədvəlləri; 

• Sinonim, omonim və antonim cədvəllər; 

• Çoxmənalı sözləri göstərən plakatlar; 

ç) Məcazi mənada işlənmiş sözlərin təsvirinə aid plakatlar. 

   Xalqın məişət və ictimai əmək fəaliyyəti ilə əlaqədar sözlərə aid cədvəl və plakatlar 

düzəldib orada kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq, arıçılıq, ovçuluq, sənaye, ticarət, atçılıq, 

qoyunçuluq və s. ilə bağlı sözləri daxil etmək və onlardan istifadə etmək olar. Bundan 

əlavə arxaik sözlər və neologizmlərlə bağlı cədvəl qurmaq çox maraqlı və dəyərli 

vasitədir. 

                          Ədəbi tələffüz vərdişlərinin formalaşdırılması. 
   Nitq inkişafı üzrə görülən işlərin biri də ədəbi tələffüz vərdişlərinə dair aparılan 

işlərdir. Şifahi nitqin inkişafı üçün bu işin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Orfoepiya üzrə 

aparılan işlər geniş məzmuna malikdir. Buraya həm orfoepiya, intonasiya, fasilə, 

ritmik bölgülər, vurğu, həm də nitq sürəti və tonu üzrə işlər daxil edilməlidir. 

   Orfoepiya təlimi üzrə işlər həm nəzəri, həm də praktik istiqamətdə getməlidir. 

Nəzəri – praktik işlər əsasən V – VII siniflərdə fonetika və morfologiya təlimi ilə 

bağlı şəkildə aparılmalı, orfoepik qaydalar şagirdlərə öyrədilməli və bunların şifahi 

nitqə, oxuya tətbiqinə nail olunmalıdır. 

Saitlərin tələffüzü ilə bağlı tələffüz qaydaları ayrı, samitlərinki isə ayrıca 

öyrədilməlidir. Belə ki, bəzi səslər müəyyən məqamda adi normadan uzun, bəzisi isə 

adi normadan qısa deyilir. Bu kimi kəmiyyət fərqlərini öyrətmək nisbətən çətin  

olduğundan bunların öyrədilməsində mütləq akustik texniki vasitələrdən – xüsusilə 

qrammofon və maqnitofonun imkanlarından yerində istifadə olunmalıdır. 

   Saitlərin tələffüz zamanı bəzi məqamlarda, bildiyimiz kimi, keyfiyyət dəyişiklikləri 

də baş verir. Məs. a saitinin ə, ı saitinin i kimi deyilməsi ( araba - ərəbə, qayçı – 

qəyçi, qaysı – qəysi, qatar – qətər ) bəzi dialektlərimizdə özünü göstərir. Dilimizə rus 

dili vasitəsilə gəlmiş bəzi sözlərdə o saitinin a kimi deyilməsi ( motor – mator, 

kombayn – kambayn, motros – matros, kolxoz – kalxoz və s.) kimi hallar buna misal 

ola bilər. 

   Samitlərin tələffüzü ilə bağlı dəyişikliklərin demək olar ki,hamısı keyfiyyət 

dəyişikliklərindən ibarətdir.Yaxşı olar ki,sait və samitlərin tələffüzü ilə əlaqədar 

qaydalar cədvəl şəklində əyani vasitə kimi Azərbaycan dili kabinetindən daim asılmış 

olsun. 



   Şifahi nitqin anlaşıqlı olmasında intonasiya, fasilə və cümlələrin ritmik 

bölgülərinin mühüm rolu vardır.Buna görə dil və ədəbiyyat dərslərində, habelə 

sinifdənxaric ünsiyyət prosesində intonasiya, fasilə və cümlələrin ritmik bölgüləri ilə 

işə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu işə I sinifdən başlayaraq fikir verilir. Lakin bu 

məsələ ilə əlaqədar nəzəri–praktik işlər ancaq VIII sinifdə sintaksis bölməsinin 

tədrisi ilə başlanır. 

   Cümlənin intonasiyası danışanın məqsədini dəqiq anlamağa imkan verir. Danışanın 

məqsədindən asılı olaraq eyni məzmunlu cümlə həm sual intonasiyası, həm də adi 

intonasiyada deyilə bilər. Əgər müəllif – danışan hər hansı bir məsələni öyrənmək 

istəyirsə, cümləni sual intonasiyası ilə ifadə edir. Hiss – həyəcanını ifadə edirsə, onda 

məsələnin incə fərqlərini şagirdlərə anlatmalıdır. Məsələn, Sən gedirsən? Sən 

gedirsən. Sən gedirsən ! və s. 

    Şagirdlərə başa salmalıyıq ki, Azərbaycan dilində sual cümlələri sual intonasiyası, 

sual əvəzlikləri, sual ədatları vasitəsilə də ifadə oluna bilər.Əmr və nida 

cümlələrinin ifadə olunmasında müxtəlif vasitələr mövcuddur.Bu barədə dərslikdə 

verilən nəzəri – praktik işləri şagirdlərə diqqət və həssaslıqla çatdırmalıyıq. 

   Bəzən məktəblərimizdə nöqtə və vergül haqqında məlumat verərkən bunlar fasilənin 

azlığı və ya çoxluğu ilə fərqləndirilir ki,bu, tamamilə səhvdir. Vergül işarəsi cümlənin 

elə ritmik bölgülü yerində qoyulmuş olar ki, buradakı fasilə nöqtə qoyulmuş yerdən 

çox ola bilər və ya ritmik bölgüdən asılı olaraq nöqtə və ya vergül işarəsi olmayan 

yerdə daha çox fasilə etmək zəruri ola bilər.Bütün bunları nəzərə alaraq cümlələrin 

ritmik bölgüləri üzrə işlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir.Axı hər bir söz tələffüz zamanı 

hecalarla deyildiyi kimi, cümlələr də - xüsusilə çox sözlü cümlələr ritmik bölgülərlə - 

sintaqmlarla deyilir. Bu ritmik bölgülər böyük və kiçik fasiləli ola bilər.Məs. Mən 

məktəbdən gəlirəm. cümləsində kiçik fasiləli bir ritmik bölgü vardır (Mən sözündən 

sonra). Həmişə yoldaşlarına qayğı ilə yanaşan Əhməd Nərimana qoşulduqdan 

sonra laqeydləşdi. Bu cümlədə isə Əhməd və sonra sözlərindən sonra  ritmik 

bölgülər tamamlandığı üçün daha böyük fasilə edilir. 

Şifahi nitqin dəqiq, aydın, anlaşıqlı və təsirli olmasında vurğu da böyük əhəmiyyətə 

malikdir və onun üç növü vardır: 

Heca vurğusu, məntiqi vurğu və həyəcanlı vurğu. 

   Heca vurğusu haqqında nəzəri–praktik məlumat V sinifdə fonetikanın tədrisi ilə 

əlaqədar verilir.Bu zaman sözün mənasını dəyişməkdə vurğunun rolu barədə şagirdlərə 

praktik məlumat (alma–alma,çəkmə-çəkmə, qovurma-qovurma və s.) verilməli, 

Azərbaycan dilində vurğu qəbul etməyən şəkilçilər şagirdlərə öyrədilməlidir.Belə 

olduqda nəzərdə tutduğumuz şəkilçili sözlərin vurğu cəhətdən düzgün tələffüzünün 

bünövrəsi qoyulmuş olar. Eləcə də alınma sözlərdə vurğunun ilk hecalarda olmasına 

dair praktik işlər gördürüb dəftərlərinə yazdırmaq lazımdır. Məs. kombayn, trak – 

tor, Asiya, Amerika. 

   Məntiqi vurğu haqqında nəzəri–praktik məlumat VIII sinifdə sintaksisin tədrisi ilə 

əlaqədar verilir. Danışanın məqsədinin müəyyənləşdirilməsində məntiqi vurğunun 

böyük rolu vardır. Ona görə də bu mövzu üçün ayrılmış saatlardan səmərəli istifadə 

etmək lazımdır. Məntiqi vurğu haqqında məlumat cümlə üzvlərinin sıralanması və 

sintaqmlardakı fasilələrlə əlaqəli şəkildə öyrədilərsə, daha yaxşı müvəffəqiyyət əldə 

edilər. Müəllim məntiqi vurğudan danışarkən həyəcanlı vurğu haqqında da məlumat 



verməli, həmin məlumat, yeri gəldikdə, ədəbiyyat dərslərindən götürülmüş materiallar 

əsasında dərinləşdirilməlidir. 
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