
Mövzu: 5  Azərbaycan dili təliminin qanunları, prinsip 

və tələbləri  

Plan  

1.Təlimdə öyrədən və öyrənən onlar arasında münasibət 

2. Dil təliminin qanunları 

3. Dil təlimində interferensiya 

   Təbiət və cəmiyyətin öz qanunları var. Təbiətin qanunları təbii, cəmiyyətin qanunları 

isə müəyyən mənada həm təbii, həm də cəmiyyətin inkişafı, iradi çərçivəsi, strukturu, 

tələbləri, milli xarakter və xüsusiyyətlərilə bağlı olub, dövlət tərəfindən qəbul edilir. 

Dil təliminin də bu mənada öz qanunları, prinsip və tələbləri var. 

    Təlimdə iki tərəf - öyrədən və öyrənən olmalıdır.Bunların biri olmazsa, təlim 

prosesindən söhbət gedə bilməz. Deməli, təlim prosesinin mövcud olması üçün bu iki 

tərəfin mövcud olması zəruri şərtdir. Öyrədən öyrətdiyi fənn üzrə nisbətən bilikli,  

öyrənən isə ona nisbətən hələ biliksizdir. Bilikli biliksizə müəyyən elm sahəsi üzrə 

bilik verməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. Bilik əldə etmək asan məsələ deyil. O, 

gərgin əmək və zəhmət tələb edir. Öyrədən öyrətmək istəyir, öyrənən isə özünü ağır 

zəhmətə salmaq istəmir. Bu zaman tərəflər arasında ziddiyyət meydana çıxır. İş belə 

olan yerdə təlim prosesinin effektindən söhbət gedə bilməz. Öyrənən özü şüurlu 

surətdə zəhmətə qatlaşıb öyrənmək istədikdə, müəllimin köməyinə ehtiyac yaranır, 

onların arasındakı ziddiyyət zəifləyir.Bu xüsusiyyət özünü həm şagird - müəllim, 

həm də tələbə - müəllim münasibətində də göstərir. Təlimin yüksək səviyyədə 

olması həm öyrənəndən, həm də öyrədəndən asılıdır. Lakin nisbət götürüldükdə 

öyrənəndən daha çox asılılıq vardır. Öyrədən öyrətməyi bacarmasa da, təlimdə şagird 

və ya tələbə az da olsa, müvəffəqiyyət əldə edə bilər. Bununla öyrədənin fəaliyyətini 

inkar etmək olmaz.  Onun fəaliyyətindən çox şey asılıdır. Axı öyrənəndə öyrənmək 

həvəsini çox hallarda o yaradır. Odur ki, təlim qanunları öyrədənə məlum olduqda, o, 

öz işini bu qanunlara müvafiq quracaq və lazımi müvəffəqiyyət əldə edə biləcək. 

Çünki təlimin səmərəsi onu öyrətməyimizlə, öyrədə bilməyimizlə ölçülür. Bu 

məqsədlə dil təliminin qanunalarına son zamanlar meyil göstərilmişdir. Rus metodist 

alimlərdən L.R.Federenko, sonra isə N.S.Rojdestvenski dil təliminin qanunlarından 

ilk dəfə bəhs etmişlər. L.R.Federenko yeddi qanun, N.S.Rojdestvenski isə üç qanun 

müəyyənləşdirmişdir. Bunlardan sonra isə ADTM üzrə prof. B.Əhmədov Azərbaycan 

dili təliminin qanun, prinsip və tələblərini tədqiq etməyə meyil göstərmiş və özünün 

“Azərbaycan dili təliminin qanunları, prinsipləri və metodları” (Bakı-1974) 

kitabında dil təlimində üç əsas qanun olduğunu göstərmişdir. O,hər iki rus aliminin 

müəyyənləşdirdiyi 10 qanunu qruplaşdıraraq aşağıdakı qanunları 

müəyyənləşdirmişdir.   

• Dil təlimi prosesində təfəkkürlə dilin əlaqəsinin nəzərə alınması qanunu. 



• Dilin nəzəri məsələsinin şagirdlərin nitq praktikası zəminində öyrədilməsi qanunu. 

• Dil təlimində diferensiasiya edilmiş bütün komponentlərin sistem halında 

birləşməsi (inteqrasiya edilməsi) qanunu.  

        Birinci qanun, ondan doğan prinsip və tələblər qeyd – şərtsiz dil təlimi üçün 

spesifik qanundur, sırf onun özünəməxsusdur. İkinci və üçüncü qanunları isə prof. 

H.Balıyevə görə təlim qanunu səviyyəsinə qaldırmaq düzgün deyil. O, bunları qanun 

yox, tələb hesab edir. 

      Birinci qanun dil təlimində mühüm prinsip – “semantik –qrammatik prinsipə 

əməl olunmasını” zəruri sayır.Dildə semantik məna, qrammatika isə forma kimi 

anlaşılır. Deməli,forma ilə məzmun vəhdətdə,əlaqədə öyrənilməlidir. Həmin qanundan 

aşağıdakı tələblər meydana çıxır. 

• Lüğət üzrə işdə əvvəlcə məfhum mənimsənilməlidir.Yəni şagirdlərə yeni söz 

öyrədərkən , əvvəlcə həmin sözün arxasında dayanmış məna və ya mənaları öyrətmək 

tələb olunur. Sonra da o sözü müxtəlif cümlələr içərisində işlədib şagirdlərə 

çatdırmalıyıq. 

• Hər bir nitq hissəsinin qrammatik əlamətləri onun semantikası əsasında başa 

salınmalıdır. Yəni nitq hissələrinin qrammatik və semantik əlamətləri paralel 

surətdə öyrənilməlidir. Sözün həm qrammatik, həm də leksik mənaları şərh 

edilməlidir.Birinci qanun və prinsipin doğurduğu üçüncü əsas məsələ - “nitq üzrə 

işi əvvəlcə məzmundan başlamaq lazımdır” tələbidir. 

Nitqin yaxşılığı və təsirliliyinin ilkin amili məzmundan ibarətdir. Nitqdə dolğun 

məzmunu dəqiq çatdıra bilmək ən əsas şərtdir. Şagird məzmunu mükəmməl 

qavradıqda cümlələrin düzgün qurulmasına, orfoqrafik cəhətdən düzgün yazmağa, 

durğu işarələrini yerində düzgün işlətməyə diqqət yetirmək imkanı qazanır. Dil-

ədəbiyyat müəllimləri bu cəhətə fikir verməli, inşaya hazırlıq işinə diqqət yetirməlidir. 

Məqsəd şagirdə yazdıracağı mövzunun məzmununu öyrətmək və şagirdlərin rabitəli 

nitq inkişafını formalaşdırmaqdır. Müəllim müşahidə xarakterli inşalar “Tarlada”, 

”Meşədə”, ”Fabrikdə”... yazdırarkən şagirdlərə müşahidə zamanı nələrə diqqət 

yetirməyin zəruri olduğunu göstərməli, lüğət üzrə bəzi lazımi işlər aparmalıdır ki, 

şagirdlər inşa yazarkən məzmun üzərində fikirləşməyə az vaxt sərf etsin və onların 

inşa yazıları dolğun və məzmunlu olsun, fikirləri öz-özünə sistem halında axıb gəlsin, 

rabitəli şəkildə bir-birini tamamlasın. İnşa yazan şagird fikir yox, fikri ifadə etmək 

üçün söz və cümlə axtarmalıdır. Onları üslubca düzgün qurmalıdır. Deməli, dil 

təlimində təfəkkürlə dilin, nitqin vəhdət və fərqinin nəzərə alınması məna və 

qrammatik forma üzərində işlərin paralel şəkildə aparılmasını tələb edir. 

  İkinci qanun – Azərbaycan dili təlimində anlayışların qarşılaşması, uyğunlaşması və 

qarışmasının, yaxud interferensiyanın nəzərə alınması qanunudur. İnterferensiya 

latınca interferera–qarışmaq, qruplaşdırmaq sözündəndir. Bu söz fizika və 

psixologiyada çoxdan işlənir. Fizikada “dalğaların interferensiyası” adlı bəhs var. 



Psixologiyada  isə bu, qavrama prosesində həmişə özünü göstərən psixoloji hadisə 

və qanundur. Dil təlimində bu söz sonralar yaranmış və metodikada öz əksini 

tapmışdır.  

     Çox vaxt şagirdlər hər hansı qrammatik qayda, məfhum və anlayışı digər 

əlamətlərlə eyniləşdirir, hətta onları bəzən ön plana keçirirlər. Bu, müəyyən cəhətdən 

təfəkkür prosesinin öz xüsusiyyətilə bağlıdırsa, digər tərəfdən də təlim prosesinin necə 

qurulması, müəllimin bu prosesə necə rəhbərlik etməsilə əlaqədardır.  

     Şagirdlər bir çox hallarda sözlərə, anlayışlara, məfhumlara birtərəfli yanaşırlar. 

Formaca eyni, mənaca müxtəlif olan sözləri bəzən qarışdırdıqları kimi, azca 

oxşarlığı olan qrammatik qayda və ya anlayışları da çox hallarda eyniləşdirirlər. 

Məsələn, şagird sifəti yalnız necə? nə cür? suallarına cavab verən bir nitq hissəsi kimi 

tanıdığı halda, bir müddətdən sonra tərzi – hərəkət zərflərinin də eyni suallara cavab 

verdiyini görür və bu zaman onları qarışdırıb ciddi səhvə yol verir. Nəticədə, 

müəllimin müdaxiləsi olmazsa, həmişə sifətlə tərzi – hərəkət zərflərini qarışdırarlar. 

Odur ki, müəllim isim düzəldən şəkilçiləri tədris edərkən göstərir ki, -ma
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 feldən isim 

düzəldən leksik şəkilçilərdir. Buna aid bir neçə misal (qovurma, bozartma, 

qızartma, soyutma və.s) da söylənilir, sinifdə və evdə tapşırıqlar icra etdirilir.  

     Fel bəhsi tədris ediləndə təsdiq fellərdən inkar fel düzəltmək üçün fellərin sonuna  -

ma(-mə)şəkilçisi artırıldığı ilə inkarlıq yaradılması, isim bəhsinin tədrisində isə 

onların yeni söz düzəltməsi şagirdlərin diqqətinə çatdırılsa, şagird üçün dolaşıqlıq 

qalmaz. Axı şagird yeni bilik və vərdişi qazanarkən əvvəlki ehtiyatına – bilik və vərdiş 

xəzinəsinə müraciət edir. Keçmiş bilik və vərdişlərdən süurlu surətdə istifadə 

edilməlidir. Müəllimin rəhbərliyi  və göstərişi ilə istifadə daha faydalı olur. Bu 

istifadənin aşağıdakı əhəmiyyətli cəhətləri vardır. 

     Əvvəla, anlamanın əsası keçmiş biliklərlə əlaqə yaradılmasındadır. İkincisi, belə 

istifadə qazanılmış bilik və vərdişlərin yaddan çıxmasının qarşısını alır. Keçmiş 

biliklərin yeniyə oxşar cəhətlərinin seçilib müəyyənləşdirilməsi, yeninin spesifik 

xüsusiyyətlərinin göstərilməsi və bunların şüurlu surətdə müqayisəsi məfhum və 

anlayışları dəqiq mənimsəməyə kömək edir. 

     Nəhayət, şagirdlər sistemli bilik öyrənməyə, öyrəndiyini həmişə yadında 

saxlamağa çalışır. İşin bu şəkildə təşkil edilməsi təlimdə şüurluluq prinsipinin 

həyata keçirilməsinə müsbət təsir göstərir.  

      İnterferensiya müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə, eyni və ya oxşar məfhum, yaxud 

anlayışların qarşılaşması, uyğunlaşması və qarışması kimi anlaşılmalıdır. O, tədris 

prosesində bizdən, bizim işimizdən,onun təşkilinin xarakterindən asılı olmayaraq bu və 

ya digər şəkildə baş verən hadisə və ya qanundur. Belə ki, bu hadisə və ya qanunun ilk 

zəmini həyatda, təbiətin özündədir.Təbiətdə,cəmiyyətdə bütün əşya və məfhumlar bir-

birilə əlaqədədir, bir–birindən asılıdır,biri digərsiz mövcud deyildir. Onlar müştərək və 

oxşar xüsusiyyətlərə malikdir.  



    Qrammatika təlimində interferensiyanın baş verə biləcəyi bəzi halları nəzərdən 

keçirək. Sadə sözlər təkcə bir kökdən ibarət olur. Onlar qrammatik şəkilçilər qəbul 

edəndə də sadə olaraq qalır. Leksik şəkilçilərin yeni söz düzəldə bilməsini şagirdlərə 

dəqiq başa salmasaq, onlar sonda qrammatik şəkilçisi olan sözləri də düzəltmə söz 

adlandıracaqlar.  

     Azərbaycan dilində söz kökünün əsas xüsusiyyəti onun mənalılığındadır. Lakin 

hər sözün məna verə bilən hissəsini kök adlandırmaq olmaz. Köklə yeni əmələ gələn 

düzəltmə söz arasında müəyyən məna bağlılığı və yaxınlığı olmalıdır. Məsələn, 

məktəb -məktəbli, dəmir-dəmirçi, meşə-meşəlik, yağ-yağsız və.s arasında məna 

bağlılığı, yaxınlığı var. Amma “başmaq” sözünün baş hissəsi məna versə də, bunu 

həmin sözün kökü hesab etmək olmaz və “başmaq”sözünün də baş sözündən əmələ 

gəldiyini demək səhvdir. Çünki - maq məsdərin şəkilçisidir... İsim bəhsində adlıq hal 

barədə məlumat verilərkən onun hal şəkilçisinin olmaması və kim? nə? suallarına 

cavab verməsi göstərildiyi üçün ismin qeyri-müəyyənlik və təsirlik halında olan 

sözləri qarışdırırlar. Eləcə də yer zərfləri keçildikdən sonra şagirdlər ismin yönlük, 

yerlik və çıxışlıq halındakı sözləri gah isim, gah da zərf adlandırmaqla dolaşıqlığa yol 

verirlər. Eyniyyət təşkil edən yiyəlik və II şəxs təkinin mənsubiyyət –ın
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 şəkilçilərini, 

təsirlik halla III şəxs təkinin mənsubiyyət şəkilçisini –ı
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  cümlələrin sonundakı 

xəbər şəkilçili isim, sifət və sayları fellə qarışdırırlar. Müəllim belə mövzuları tədris 

edərkən bunların arasındakı oxşar cəhətləri və fərqləri şagirdlərə yaxşı 

mənimsətməlidir. 

     Dil təlimində interferensiyaya əsaslanmaq qanunu təlimdə varislik prinsipinin 

gözlənilməsini tələb edir. Varislik əvvəlcə qazanılmış bilik və bacarıqlara düzgün 

istinadı tələb edir.  

     Dil təliminin qanunauyğun qurulmasını təmin etmək və varislik prinsipini həyata 

keçirmək üçün təlim prosesində aşağıdakı tələblər gözlənilməlidir. 

• Şagird nitqindəki şivə xüsusiyyətləri aradan qaldırılmalıdır. 

• Şagird mütaliəsinə geniş yer verilməlidir. 

• Təlimdə texniki vasitələrdən istifadəyə üstünlük verilməlidir. 

• Öyrədilən nəzəri qaydaların praktik tətbiqinə nail olunmalıdır. 

• Əvvəlki mövzunun sonrakı üçün zəmin olmasıdır. 

• Hər bir sonrakı mövzu əvvəlkini tamamlamalıdır. 

• Azərbaycan dili üzrə bütün mövzu və bölmələr əlaqəli şəkildə tədris edilməlidir. 

• Məfhum və anlayışların oxşar və fərqli cəhətləri dəqiq göstərilməlidir. 

Müəllim Azərbaycan dili dərslərində öyrətdiyi bütün mövzulara bütövün hissəsi kimi 

yanaşmalı, onların oxşar cəhətlərini qarşılaşdırmalı, müqayisə etməli, fərqləri üzə 

çıxarmalı və bunları şagirdlərə dəqiq öyrətməlidir.  
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