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priyom və yollar 
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1. Metod barədə alimlərin fikirləri 

2. Metodların seçilməsində mühüm şərtlər 

3. Müəllimin nitqinə verilən tələblər 

   Metod sözü hərfi mənada həqiqətə,faktlara ,biliklərə yol tapmaq 

deməkdir.Marksist dialektik metod dərketmənin başlıca metodu kimi bütün elmlərin 

tədqiqat metodlarının əsasında dayanır. Dərk etmə hər elmi tədqiqat yolu ilə, həm də 

təlimi-tədqiqat yolu ilə gedə bilər. Elmi tədqiqat yolu ilə dərk edilənlər hələ elm 

aləminə bəlli olmayan faktlardır, təlimi-tədqiqat yolu ilə dərk edilənlər isə elm 

aləminə çoxdan bəlli olanlardır. Birincidə elmi tədqiqat metodlarından, ikincidə isə 

təlim metodlarından istifadə edilir. Tədqiqat zamanı tədqiqatçı elm aləmi üçün hələ 

dəqiq olmayanları dəqiqləşdirməyə çalışırsa,təlim prosesində müşahidə aparan şagird 

isə elm aləminə bəlli olanları özü üçün aydınlaşdırır. Metodlar məsələsilə həm nəzəri 

pedaqogika, həm də fərdi medodikalar məşğul olur. Nəzəri pedaqogika, yaxud 

didaktika məktəbdəki bütün təlim fənlərinə eyni dərəcədə xidmət edə bilən metodları 

tədqiq edirsə, fərdi metodikalar, o cümlədən ADTM elmi Azərbaycan dilinin təlimi 

metodlarının tədqiqi ilə məşğul olur. 

 M.T. Baranova görə, təlim metodları müəllimin fəaliyyəti ilə onun şagirdlərə 

vermək istədiyi bilik,bacarıq və vərdişləri vahid həlqədə birləşdirən vasitədir. M.N. 

Skatkin bunu müəllim və şagirdlərin işi, T.A.İlyin şagirdlərin dərketmə fəaliyyətinə 

rəhbərlik, A.V.Tekuçev təlim vasitəsi, prof. B. Əhmədov "Müəllimin şagirdləri 

bilik,bacarıq və vərdişlərlə silahlandırması və şagirdlərin bunlara yiyələnməsi yolları 

və vasitələrinə təlimin üsulları və ya metodları deyilir" deyir. 

Pedaqoji və metodik ədəbiyyatda çox hallarda metod ,yol,priyom,vasitə sözləri 

müvazi işlənir. Yəni, eyni bir sözə həm metod, həm də priyom deyilir. Onların arasında 

sərhəd qoymaq qeyri-mümkündür.Pedaqoji ədəbiyyatda 

yol,çalışma,yoxlama,imla,vasitə kimi iş növləri var. Bunları metodla qarışdırmaq 

olmaz. Texniki və əyani vasitəyə bütünlükdə əyani vasitə demək daha düzgündür. 

Əlbəttə, audiovizual vasitələrlə hər hansı bir movzunu öyrənmək olar.Bu 

qurğunu,maşını proqramlaşdıran müəllimin istifadə etdiyi metoddur.Müəllim bir 

dərsdə bir neçə metoddan,yoldan,priyomdan,iş formasından istifadə etməyi əvvəlcədən 

planlaşdıra bilər. Lazım gəldiyi şəraitdə bir priyomu başqası ilə yaradıcılıqla əvəz edə, 

nəzərdə tutulmuş bilik və bacarıqları şagirdlərə verə bilər.Müəllim metod seçməkdə 

sərbəstdir. O, daha yaxşı bələd olduğu və bir sıra mühüm şərtlərə cavab verə biləcək 

metod və priyomları seçməklə məqsədinə nail ola bilər. 

Müəllim dərs üçün metodların seçilməsində bir sıra mühüm şərtlərə əməl etməlidir. 



1. Metod təlim materialının xarakterinə uyğun olmalıdır.Məsələn, təbiətşünasılıq 

dərsləri üçün ekskursiya əsas təlim vasitəsi və metodlarından biridir. Azərbaycan 

dilində isə inşa yazmaq tələb edildiyi şəraitdə ekskursiyadan istifadə etmək zəruri 

olur. 

2. Metod dərsin qarşısında qoyulmuş konkret vəzifələrə uyğun olaraq seçilməlidir. 

Əgər müəllim hər hansı yeni elmi məlumatı şagirdlərə çatdırmaq məqsədini qarşıya 

qoymuşsa,burada ən çox izah və müsahibə metodundan istifadə etmək 

faydalıdır.Əgər məqsəd materialın möhkəmləndirilməsidirsə, bu zaman 

çalışmalardan,müşahidə metodundan istifadə edilməsi faydalıdır. 

3. Şagirdlərin inkişaf səviyyəsinin nəzərə alınması.Məsələn, yüksək səviyyəli 

uşaqlarla işlədiyimiz formada, aşağı səviyyəli uşaqlarla işləmək çətin və uğursuzdur. 

Bu mənada sinfin səviyyəsinə uyğun iş qurulmalıdır. İnduktiv-deduktiv yol 

şagirdlərin fəallığının təmin edilməsi,onların dərsi şüurlu mənimsəmələri üçün faydalı 

yoldur. Şagird kontingetinin həddindən artıq zəif olduğu yerdə deduktiv-induktiv 

yoldan istifadə etmək daha faydalıdır. 

4. Müəllimin fərdi xüsusiyyəti, hər hansı metoddan istifadə etmək bacarığı ilə 

ölçülməlidir. O, daha çox məharətlə istifadə edə  biləcəyi metodla işləməlidir. 

Şagirdlərin biliyinin dərsin sonunda elan edilməsi,onları dərsin sonunadək işləməyə 

vadar edir. Bu metoddan istifadə çox faydalıdır. Amma yaddaşı zəif olan müəllim belə 

metoddan istifadə etməməlidir. Çünki o nəinki qiyməti,hətta bir şagirdi 

qitmətləndirməyi tam yaddan çıxarmaqla işə zərər verə bilər. Ola bilər ki, bir müəllim 

bir başqa,digər müəllim isə tam başqa metoddan daha yaxşı istifadə edir. 

5. Şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması.Hər bir yaş dövrünün 

özünəməxsus diqqət davamlılığı,qavrama xüsusiyyətləri və s. vardır. Metod və 

priyomların seçilməsində bu cəhəti mütləq nəzərə almaq lazımdır. Aşağı siniflərdə 

Azərbaycan dilindən heç bir dərsdə mühazirədən istifadə etmək fayda verə bilməz. 

6. Materialın məzmunu fonetikaya,orfoqrafiyaya,orfoepiyaya,morfologiyaya və s. aid 

olmasından asılı olaraq metodlar da müxtəlifləşir.Müəllim bunların hər birinə aid 

çalışmalar aparır. 

7. Hər hansı metod və priyomdan istifadə üçün şəraitin olması. Təcrübə göstərir ki, 

texniki vasitələrdən istifadə təlim işinə böyük xeyir verir. Lakin dərs deyilən sinifdə 

nəinki ekran,hətta elektirik xətti də yoxdursa, bu barədə düşünməyə dəyməz. Deməli, 

müəllim imkan və şəraitə uyğun metod və priyomlardan istifadə etməklə dərsini 

mənimsətməlidir. 

8. Təlim metodundan istifadə yeri və zamanı. Yəni, müəllim nəzərdə tutulmuş 

metodlardan və priyomlardan,iş növlərindən dərsdəmi,sinifdənxaric məşğələlərdəmi, 

məktəbdənkənar şəraitdəmi istifadə etməlidir? 

Deyilənləri ümumiləşdirsək,metod,priyom və vasitələrin seçilməsində ən mühüm 

sayılan yuxarıdakı 8 şərti nəzərə almaq lazımdır. 



Metodik ədəbiyyatda təlim metodlarının təsnifini metodistlər müxtəlif əsaslarda təsnif 

edir. M.A.Danilov və L.P.Federenko metodları bilik əldə etməyin mənbəyinə görə, 

İ.R.Paley və İ.T.Oqorodnikov didaktik vəzifələrinə görə, İ.Y.Lerner və 

M.N.Skatkin şagirdlərin dərketmə fəaliyyətinə görə təsnif etmişlər.Prof. B.Əhmədov 

isə şagirdlərin müstəqilliyinə görə metodları fəal və qeyri-fəal xarakterizə edir və 

onları üç qrupa bölür: 

1.Söz metodları, 2.Əyani metodlar, 3.Praktik metodlar 

Söz metodları - yazılı və şifahi şərhdir. Növləri nağıl və ya təsvir,izah,problemli şərh 

və s. müsahibədir ki, bu da evristik və yazılı formada icra edilir. 

Əyani metodlara illüstrasiya və demonstrasiya daxildir. 

Praktik metodlara isə şagirdlərin müxtəlif tipli çalışmalar üzərində işin 

təşkili,müşahidə və s. daxildir. 

Prof. Ə.Əfəndizadə isə "Azərbaycan dili təliminin metodları və onların 

təkmilləşdirilməsi haqqında" məqaləsində metodları dörd qrupa bölür: 

1. İzahlı illüstrativ metod. 

2. Reproduktiv metod. 

3. Evristik müsahibə və problemli şərh metodu. 

4. Tədqiqatçılıq metodu. 

İzahlı illüstrativ metod müəllimin söz və əyanilik üzrə izahıdır. 

"Reproduktiv metod" müəllimin izahını başa düşmək,dərk etmək üçün müşahidələr 

aparmağı,fakt və hadisələri təhlil etməyi,ümumiləşdirmə,mücərrədləşdirmə,təsnifetmə 

kimi təfəkkür əməliyyatlarını əhatə edir,şagirdlərdə bacarıq və vərdişlərin yaranmasına 

xidmət göstərir. 

Evristik müsahibə və problemli şərh metodu fakt və hadisələri şagirdlərin fəallığı 

əsasında mənimsənilməsinə xidmət edir... 

Tədqiqatçılıq metodu şagirdləri müstəqil axtarışlar aparmağa cəlb etməyi əsas tutur. 

Bu metodun tətbiqi nəticəsində şagirdlər faktları müşahidə edir,tutuşdurur,lazımi 

nəticələri özləri axtarıb tapmağa cəhd göstərirlər. 

Azərbaycan dili dərslərinin başlıca praktik vəzifəsi dil öyrətməkdir. Məqsəd bəzi 

dərsdə şagirdlərə hər hansı nəzəri bilik və ya məlumatı çatdırmaq,digərində praktik 

yolla bu məlumatı möhkəmləndirmək,başqa bir dərsdə isə verilmiş bilik və bacarıqların 

qəbul edilmə səviyyəsini yoxlamaqdan ibarətdir. Bu mənada bütün dərs tiplərində 

müəllimin sözü aparıcı metod və priyom sayılmalıdır. Çünki müəllimin sözü bütün 

dərslərdə həm işi istiqamətləndirən,ümumiləşdirən,həm də yekunlaşdıran əsas 

vasitə və üsuldur. Dərsi bunsuz təsəvvür etmək düzgün deyildir. 

             Müəllimin nitqinə verilən tələblər: 

Müəllim dərsə hazırlaşarkən harada necə danışacağını,şagirdlərin qavramalarına hansı 

yolla istiqamət verəcəyini əvvəlcədən müəyyənləşdirməli,nitqinə məsuliyyətlə 

yanaşmalı və aşağıdakı şərtləri gözləməlidir: 



1. Müəllimin nitqi məntiqi cəhətdən sistemli və ardıcıl olmalıdır. 

2. Çıxarılan hökmlər,sübutlar,nəticələr şagirdlər üçün aydın,dəqiq və anlaşıqlı 

olmalıdır 

3. Müəllimin danışığında ədəbi dilin bütün normaları (intonasiya,fasilə,orfoepik 

normalar,vurğu və s.) ciddi gözlənilməlidir. 

4. Müəllimin danışığı dolğun, məzmunlu olmalıdır. Nitqində artıq söz və cümlə 

işlətməməlidir,nitqinin gözəlliyinə və yığcamlığına diqqət yetirməlidir. 

5. Müəllim nitqində kiçik bir elmi səhvə yol verməməlidir. Təcrübə göstərir ki, belə 

səhvlər müəllimin biliyinə şagirdlərin inamını azaldır. 
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