
Mövzu: 8 Azərbaycan dili dərslərinin tipləri və formaları haqqında  
   

Plan 

1. Azərbaycan dili dərslərinin tipləri və formaları  

2.   Dilçi alimlərin dərs tipləri barədə fikirləri 

3. Müxtəlif dərs növləri  

     Materialın xarakterindən, qarşıya qoyulmuş məqsəddən təlim üsulları və tədris 

prosesinin şəraitindən asılı olaraq, dərsin tipi müxtəlif olur. Məsələn, bir dərsdə 

yeni bilik verilirsə,digər dərsdə qazanılmış biliklər möhkəmləndirilir, bacarıq və 

vərdişlər yaradılır, üçüncüdə öyrənilmiş biliklər təkrarlanır, sistemə salınır, 

dördüncüsündə mənimsəmənin yoxlanmasına həsr olunur və s. 

   Dərsin tipləri şərti olaraq müəyyənləşdirilir. Hər bir dərsdə digər dərs tiplərinin 

elementlərindən  də istifadə olunur. Yəni, təcrübədə yalnız yeni biliyin verilməsinə, 

yaxud onun möhkəmləndirilməsinə həsr edilmiş dərs yoxdur, mütləq o dərsdə digər 

dərs tiplərinin elementlərinə də əməl olunur.İstər pedaqoqlar, istərsə də dil 

metodistləri bu baxımdan dərsləri müxtəlif tiplərə ayırmışlar. Bəziləri 4, bəziləri 5, 

bəziləri 6, bəziləri 7,   hətta bəziləri 8-9  dərs tipindən bəhs etmişlər. Bunu mühazirə 

dərsləri, müsahibə dərsləri, laboratoriya dərsləri deyə qruplaşdırma aparmışlar.  Belə 

bölgü orta məktəb üçün ağlabatan deyildir. Orta məktəbdə bir dərsi sonadək eyni 

metodla aparmağı məqbul hesab etmək olmaz. 

Prof. M.Mehdizadə  dərsi qarşısında duran əsas didaktik məqsədə görə beş tipə 

ayırmışdır. 

• Yeni bilik haqqında məlumat verən dərslər 

• Yeni bacarıq  və vərdişləri yaradan və mənimsədən dərslər 

• Bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsini, tətbiqinin dərinləşdirilməsini və 

sistemləşdirilməsini təmin edən dərslər 

• Yoxlama dərsləri 

• Mürəkkəb (qarışıq) dərslər 

   Prof. A.Abdullayev də Azərbaycan dili dərslərinin tipini beş növə bölmüşdür. 

Rus alimi  A.V.Tekuçev  isə dərsi aşağıdakı kimi tiplərə ayırmışdır. 

Məqsədə görə: 

• Kursun hər hansı hissəsinə aid şagirdlərə yeni bilik verən dərslər 

• Möhkəmləndirici dərslər 

• Yoxlama dərsləri 

Məzmununa görə: 

• Qrammatikaya aid dərslər 

• Fonetikaya aid dərslər 

• Söz yaradıcılığına aid dərslər 

• Orfoqrafiyaya aid dərslər 

• Durğu işarələrinə aid dərslər 

• Nitq inkişafına aid dərslər 

Qarşıya qoyulmuş əsas didaktik vəzifəyə görə Azərbaycan dili dərslərini üç tipə 

ayırmaq  daha düzgündür. 

• Yeni bilik və ya məlumat verən dərslər 

• Hər hansı mövzuya aid verilmiş biliyi möhkəmləndirən dərslər 



• Tətbiqi dərslər 

Birinci dərs tipini yeni bilik verən, ikinci dərs tipini biliyi möhkəmləndirən və ya 

çalışma dərsləri adlandırmaq olar. 

                                             I.Yeni bilik verən dərslər 

Bu dərslərin Azərbaycan dili təlimində müstəsna yeri vardır. Belə dərslərdə müəllim 

müəyyən bəhsin hər hansı mövzusuna aid konkret elmi bilik və məlumatı şagirdlərə 

çatdırır. Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsası bu dərsdə qoyulur. Belə dərslərdə əsas 

məqsəd bölmənin hər hansı mövzusuna dair konkret bilik vermək və qrammatik 

qayda öyrətməkdən ibarətdir. Belə dərslər müxtəlif quruluşda aparıla bilər. Lakin 

quruluşundan asılı olaraq dərslərin ən çox aşağıdakı mərhələlərlə aparılması 

məqsədəuyğun sayılır. 

• Sinfin təşkili. Bu mərhələ bütün dərs tiplərində olur. Müəllim dərsə başlamazdan 

əvvəl sinfi təşkil etməlidir. O,sinfə daxil olur, şagirdlərin düzgün oturmalarına fikir 

verir, sinfin intizamını bərpa edir və davamiyyətə aid qeydiyyat aparır. 

• Evə verilmiş tapşırıqların yoxlanılması. Bu iş növü Azərbaycan dilindən bütün 

dərs tiplərinə aid edilə bilər. Çünki müəllim hər dəfə dil dərsində şagirdlərə evdə 

icra etmək üçün tapşırıq verir. Şagirdlər də onları evdə icra edir. Müəllim isə onu 

müxtəlif formalarda yoxlaya bilər. Əvvəlcə ev tapşırıqları kəmiyyətcə yoxlanılır, 

tapşırığın neçə nəfər tərəfindən icra edilib-edilməməsi müəyyənləşdirilir. Bunu 

müəllim sadəcə partalararası gəzib dəftərləri gözdən keçirməklə yerinə yetirir. İşi 

icra etməyən şagirdlərin səbəbi öyrənilir, çətinlik çəkənlərə lazimi istiqamət verilir. 

Tapşırıqların icra keyfiyyətini yoxlamaq üçün hər bir cümləni və ya parçanı bir 

nəfər şagirdə oxutdurmaqla yoxlamaq olar. Əgər icra düzgündürsə, hamı işini bu 

əsasda düzəldir, səhvdirsə şagirdlərlə birgə düzəliş edilir.  

• Keçmiş dərsin sorğusu. Keçmiş dərsin sorğusu müxtəlif formada aparıla bilər. 

Keçmiş dərs öyrənildikdən sonra soruşulmayıbsa, onda şifahi sorğudan, istifadə 

edilə bilər. Keçmiş dərsin şagirdlərdən soruşulması çox faydalıdır. Son zamanlar 

çox şagirdin biliyini qiymətləndirmək üçün fərdi sorğu kartoçkalarından istifadə 

olunur. Bununla belə, müəllimin şagirdə dərs danışandan sonra və ya əvvəl sual 

verməsi də zəruridir.  

Fərdi sorğu kartoçkasının icra nəticələri şagirdlərin iştirakı ilə 

müəyyənləşdirilməlidir.Bunun üçün icranın şərti, sonra isə düzgünlüyü  bütün sinfə 

çatdırılmalıdır. Dərsi şifahi danışan şagird üçün yazı taxtasında yer saxlanılmalıdır. 

Çünki o, lazımi misalları yazıb şərh etməlidir. Bu zaman şagirdin dərsi elmi 

cəhətdən düzgün danışmasına və nitqinin düzgünlüyünə diqqət yetirilməli, yeri 

gəldikcə praktik düzəlişlər edilməlidir.Sinfin ümumi mənimsəmə səviyyəsini 

yoxlamaq üçün frontal sorğudan da istifadə olunmalıdır. Bu tənbəl şagirdləri 

hərəkətə gətirir.  

• Keçmiş dərslə yeni dərs arasında əlaqə və yeni dərsin şagirdlərin fəallığı ilə 

izahı. Bu mərhələni bəziləri 3 yerə bölür: keçmiş dərslə yeni dərs arasında əlaqə, 

yeni dərs üçün problem yaratmaq və yeni dərsin izahı. Bunlar bir-birilə sıx 

vəhdətdədir. Onları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Çünki keçmiş dərslə əlaqə 

yaradan müəllim bəzən yeni dərsin şərhinə məhz keçmiş dərsi xatırlatmaqla 

başlamalı olur. Yeni mövzu mütləq elan edilməli və hətta o, yazı taxtasında da qeyd 

olunmalıdır. Çünki şagird birinci növbədə nəyi öyrənəcəyini bilməlidir. Dərsin 



izahında şagirdlərin fəallığı, müstəqil düşünməsi təmin edilməlidir. Dərsdə 

müəllimin işinin əsas keyfiyyəti də məhz fəallığın, şüurluluğun və müstəqilliyin 

təmin edilmə dərəcəsi ilə ölçülür. 

• Yeni biliyin möhkəmləndirilməsi. Möhkəmlətdirmə iki istiqamətdə getməlidir. 

Əvvəlcə şifahi sorğu ilə müəllim öyrənilmiş qaydaları yaddaşda möhkəmləndirir, 

sonra isə tapşırıq üzrə işlə möhkəmləndirmə başa çatdırılır. Sinif tapşırığının 

icrası sinifdəcə yoxlanılır. Tapşırıq verilərkən şərti aydınlaşdırılmalı və iş 

nümunəsi verilməlidir ki, icra keyfiyyətli və düzgün olsun. 

• Evə tapşırıq vermək. Həm  biliyi möhkəmləndirən, həm də tətbiqi dərslərin bəzi 

formalarında da evə tapşırıq vermək olar. Tapşırığın nömrəsi lövhədə yazılmalı, 

şərti aydınlaşdırılmalı və icra üçün nümunə də verilməlidir. Bir çox müəllimlər izah 

üçün vaxt qalsın deyə, ev tapşırığını biliyi möhkəmləndirməkdən əvvəl və ya sinif 

tapşırığı zamanı verirlər ki, bu müsbət hal hesab edilməlidir. 

 

II.Biliyi möhkəmləndirən dərslər 
   Bu, Azərbaycan dili təlimində geniş şəkildə istifadə edilən dərs tipidir. Burada 

əsas məqsəd müəyyən mövzuya aid verilmiş bilikləri möhkəmləndirməkdir. 

Azərbaycan dilində möhkəmləndirmənin əsas forması çalışma üzrə işdir. Belə 

dərslərə "çalışma dərsləri" də deyilir. Müəllimin göstərişi ilə şagirdlər sinifdə 10-

15 dəqiqə müstəqil işləyir, çalışmanı icra edir, sonra isə icranın nəticələri kollektiv 

surətdə yoxlanılır. Sonda müəllim evə tapşırıq verməklə işini başa çatdırır. Bu tip 

dərslərdə də iş yeni bilik verən dərs etapları kimi aparılır. 

                                             III.Tətbiqi dərslər 
Bu dərslərdə başlıca məqsəd təkrarlamaq, ümumiləşdirmək və yoxlamaq 

vasitəsilə hər hansı bəhsə, bölməyə aid bilik və bacarıqları möhkəmləndirmək, 

dərinləşdirmək, dəqiqləşdirməkdir. Bunlar da bəzən təkrar, bəzən yoxlama, bəzən 

də ümumiləşdirmə kimi gözə çarpır. Tətbiqi dərslərin məktəblərimizdə 7-8 

formasından istifadə edilir. Onlar aşağıdakılardır: 

• Ənənəvi təkrar dərsləri 

Belə dərsləri apararkən müəllim əvvəlcədən şagirdlərə növbəti dərsdə hər hansı 

bəhsin təkrar ediləcəyini bildirir, nələrə diqqət yetirmək lazım gəldiyini də onların 

nəzərinə çatdırır. Bu göstərişlər təkrar aparılacaq dərsdən qabaqkı gün, dərsin 5-6 

dəqiqəsini bu göstərişə sərf etməklə başa çatır. Şagirdlər də materialı təkrar 

nəzərdən keçirərkən nələrə xüsusi diqqət yetirməli olduqlarını bilirlər. Növbəti 

dərsdə müəllim təkrarı sual-cavabla aparmır. O, hazırladığı cümlələr üzrə təhlillər 

aparmaqla bərabər, yeri gəldikcə şagirdlərə əlavə məlumat verir və onların 

bacarıqlarını inkişaf etdirir.  

 Tutaq ki, təkrar üçün "Leksikadan keçilmişlərin təkrarı" mövzusu 

müəyyənləşdirilmişdir. Müəllim sinfi təşkil etdikdən, tapşırığı yoxladıqdan və 

keçilmiş dərsi soruşduqdan sonra dərsin yarıdan çox hissəsini leksikadan 

keçilmişlərin təkrarına sərf edir. Əgər şagirdlər cümlələr daxilində sözün həqiq və 

məcazi mənasını, tək və çoxmənalılığını seçməyi, sinonimlərin müxtəlif tiplərini 

ayırd etməyi, omonim, çoxmənalı söz və paronimləri fərqləndirməyi bacarırsa, 

əsl işin görüldüyü qənaətinə gəlmək olar. 



• proqramlaşdırılmış yoxlama ilə birləşdirilmiş təkrar dərsləri 

Belə dərslərdə işə proqramlaşdırılmış yoxlama üzrə işdən başlanılır. Məsələn, 

leksikadan keçilmişlərin təkrarı üçün şagirdlərə müxtəlif variantlarda         

“proqramlaşdırılmış  yoxlama kartoçkaları” paylanır. Sualları kodoskop və ya 

yazı taxtası vasitəsi ilə şagirdlərə çatdırmaq mümkündür. Lakin müxtəlif 

variantlarda hazırlanmış mətnlər şagirdlərə fərdi olaraq çatdırılmalıdır. Hər bir 

sual və mətnin qarşısında azı 2-3 cavab təqdim edilməlidir ki, bunlardan yalnız biri 

düzgün olmalıdır. Şagird də düzgün cavabı tapıb qarşısındakı nömrəni qeyd 

etməlidir. Müəllim də özündə olan hazır cavablara baxmaqla görülən işin neçəsinin 

düzgün, neçəsinin səhv olduğunu deyir. Sonda icradakı səhvlər üzrə iş gedir. 

• Proqramlaşdırılmış yoxlama dərsləri  

Belə dərslər üçün sanballı kartoçkalar hazırlanır. Bir neçə variantda hazırlanmış 

kartoçkalar şagirdlərə paylanır. Onlar müstəqil olaraq icranı başa vurur, müəllim isə 

tapşırığı kimin nə dərəcədə yerinə yetirdiyini onlara bildirir. Şagirdlərə mövzu üçün 

yekun qiymətin belə dərslərdə verilməsi məqsədəuyğundur. Kartoçkaların  5 və ya 

10 suallı olması qiymətləndirmədə beş suallı kartoçkanın hər bir sualına düzgün 

cavab üçün 1 bal, on suallıda isə iki sualın doğru cavabı üçün 1 bal qiymət nəzərdə 

tutulur.  

ç)Yoxlama imla dərsləri 

Bu dərslərdən çox istifadə olunur. Məqsəd müəyyən bəhs və ya mövzularla bağlı 

öyrənilmiş orfoqrafik və durğu işarələri qaydalarının yazıda düzgünlüyünü 

yoxlamaq üçün istifadə olunur. İmla üçün mətnlər düzgün seçilməli, onlar lazımi 

orfoqramla zəngin olmalı,öyrədilməmiş orfoqrafik qaydalara aid yazılar mümkün 

qədər az olmalıdır. İmla mətnində sözlərin say normativi gözlənilməlidir.V sinifdə 

90-100,VI sinifdə 100-110, VII sinifdə 110-120, VIII  sinifdə 120-140, IX sinifdə 

140-160, X sinifdə 160-180, XI sinifdə 180-200 söz müəyyınləşdirilmişdir.Mətnin 

həcmi müəyyənləşdirilərkən əsas mənalı sözlərlə yanaşı, köməkçi sözlər də hesaba 

alınmalıdır. Yoxlama imla dərsləri əsasən aşağıdakı mərhələlərdən ibarət olur: 

• Sinfin təşkili 

• Keçən yazı işindəki xarakterik səhvlərə aid xəbərdaredici göstərişlər 

• Dəftərlərin paylanması, ayın tarixinin, imla sözünün və adının lövhədə yazılması 

• Mətnin müəllim tərəfindən aramla bir dəfə tam oxunması. Sözlər yazıldığı kimi yox, 

deyildiyi kimi oxunmalıdır. Çətin orfoqramlı sözlər bu mərhələdə lövhəyə 

yazılmalıdır.  

• Mətnin diqtə edilib yazdırılması  

• Mətnin kontrol oxusu və dəftərlərin yığılması 

   Kontrol oxudan sonra az da olsa, düzəliş üçün şagirdlərə vaxt verilməlidir.  

Əgər yoxlama imla əlavə qrammatik tapşırıqlıdırsa, onda şagirdlər üçün müstəqil 

işə 8-10 dəqiqəyədək vaxt vermək lazımdır.  

Qabaqcıl müəllimlər yoxlama imla dərslərində maqnitofon yazılarından da istifadə 

edirlər. 

• İfadə yazı dərsləri 

Bu şagirdlərin həm nitqinin, həm də orfoqrafik yazı vərdişlərinin inkişafına kömək 

edən dərslərdəndir. İfadə üçün seçilmiş mətn müəllim tərəfindən aramla 

oxunduqdan sonra, onu gözəl oxu qabiliyyəti olan bir şagirdə də oxutmaq lazımdır. 



Bundan sonra mətn üzrə sual-cavab başlanır. Əgər mətn genişdirsə, şagirdlərin 

fəallığı ilə plan tərtib olunur. Sonra şagirdlərdən bir neçəsi ifadə mətninin 

məzmununu danışır, müəllim isə danışanlara düzəliş verir. Təcrübə göstərir ki, 

mətni 2-3 şagirdə danışdırmaq  yazmaq işini asanlaşdırır. İfadə mətni geniş olarsa, 

yazıya hazırlıq dərsi üçün ayrıca saat verilməsi məqsədəuyğun sayılır. 

• Qrammatik inşa dərsləri  
Son zamanlar məktəblərimizdə qrammatik mövzularla inşa yazdırmağa müsbət hal 

kimi yanaşılır. Belə dərslərə hazırlıq əvvəlcədən aparılır. Hər hansı bəhs keçilib 

qurtardıqdan sonra, şagirdlərə bildirilir ki, növbəti dərsdə həmin bəhsə aid inşa 

yazacaqlar. Onlar həmin bəhsdəki elmi məlumatları bir daha təkrar öyrənirlər və 

qrammatik inşanı səmərəli yazırlar.  Belə dərslərin gedişi təxminən aşağıdakı 

kimidir. Sinfi təşkil etdikdən sonra, məsələn feil bəhsinin xəritəsi üzrə müsahibə 

aparılır və şərti plan hazırlanır. 

• Feil və onun leksik, qrammatik xüsusiyyətləri 

• Feilin quruluşca növləri, düzəltmə feillər 

• Təsdiq və inkar feillər 

• Feilin məsdər forması 

• Xəbər forması vı feilin zamanları 

• Feilin şəxsə görə dəyişməsi 

• Feilin qrammatik məna növləri və s. 

Planı lövhəyə də yazmaq olar. İşi elə planlaşdırmaq lazımdır ki, dəftərlərin 

yazılmasına və yığılmasına 30 dəqiqədən az vaxt qalmasın. 

ə)Səhvlər üzrə iş dərsi 

Belə dərslər çox faydalı nəticələr verir və şagirdlərin səhvlərinin aradan 

qaldırılmasında mühüm rol oynayır. Bu dərslər müəllimlərdən xüsusi hazırlıq təlıb 

edir. O, yazıdakı səhvləri düzgün qruplaşdırmalı, ümumi və fərdi xarakterli səhvləri 

ayırmalıdır. Belə dərslərdə əvvəlcə sinif təşkil edilir. Ümumi xarakterli səhvlər 

kodoskop və ya lövhədə yazdırılmaqla nümayiş etdirilir. Şagirdlərin fəallığı ilə bu 

səhvlərin xarakteri göstərilir. Sonra dəftərlər şagirdlərə paylanır, onlar 8-10 dəqiqə 

ərzində dəftərlərindəki səhvləri nəzərdən keçirir və düzəlişlər edirlər. Dərsin son 2-3 

dəqiqəsində görülmüş işlərə yekun vurulur və dəftərlər yığılır. 

• Ümumiləşdirici dərslər 
Bu dərslər bilikləri sistemləşdirmək, aydınlaşdırmaq və dəquqləşdirmək üçün çox 

faydalıdır. Məsələn, fonetika dərsinin tədrisi zamanı bir sıra orfoepik və orfoqrafik 

qaydalar öyrədilir. Bu qaydaları sistem halına salmaq, yaddaşda möhkəmlənməsini 

təmin etmək üçün ümumiləşdirici dərslərdən istifadə faydalıdır. Bu kimi 

ümumiləşdirici dərslərdən başqa bəhslərin sonunda da istifadə etmək mümkündür.  
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