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Dayanaqlı təhsil sistemi olan kurikulumun  ibtidai siniflər üzrə Azərbaycan dili 

proqramlarına alternativ 

“Tamlıq və qeyri səlis Azərbaycan dili”-TQSAD Rəqəmsal proqramı

2008- ci ildən qəbul olunan və bu günə kimi təlim prosesində tətbiq olunan kurikulum 

proqramları dövlət tərəfindən dəstəkləndiyi üçün dayanaqlı təhsil sistemidir. Hər dörd 

ildən bir proqramlarda düzəlişlər aparılır, yenilənir və aşkarlanan çatışmamazlıq 

aradan götürülür. Lakin düzəlişlər kosmetik xarakterini daşıdığı üçün, o keyfiyyətcə  

müsbət dəyişikliklər gətirmir. Buna səbəb isə  proqram biliklərinin özüldən məntiqsiz,  

natamam bir sxemdə öyrətmə və bilik ötürmə yollarında qurulmasıdır

Bu  problemi aradan götürmək üçün Alternativ “Tamlıq və qeyri səlis Azərbaycan 

dili”  Rəqəmsal proqramı yaradılmışdır. Bu proqram Azərbaycanda dayanaqlı təhsil 

sisteminin elmi əsaslarla transformasiyasına (köklü dəyişikliyə) atılan ilk addım  kimi  

qiymətləndirmək olar. Proqram 2 il Bakının 23 nömrəli tam orta məktəbində tətbiq 

edilmişdir. Yekun monitorinqi zamanı proqramla təlim alan şagirdlərin akademik, əqli 

və sosial bilik və tətbiqi bacarıqlarının nəticələri, kurikulum proqramları ilə təlim 

keçən şagirdlərin bilik və bacarıqlarından xeyli fərqli olduğu aşkarlandı. 

Alternativ “Tamlıq və qeyri səlis Azərbaycan dili”- qısaca TQSAD Rəqəmsal

proqramının  quruluşu.

1. İbtidai siniflər üzrə Azərbaycan dili kurikulum proqramlarının incələnməsi.

İlk öncə son 15 ildə tətbiq olunan  Azərbaycan  dili proqramları  (Y. Kərimov və R. 

İsmayılov )   tam biliklər və məntiqi yanaşmadan  incələnmişdi və bu proqramların 

arasında kı fərqlər üzə çıxarılmışdı. Y .Kərimovun Azərbaycan dili  proqramlarında  

tamda olmasa dil qaydalarına və bu qaydaları  mənimsəmək ə savadlı yazı bacarığının 

formalaşması üçün çoxlu eyni məzmunlu  tapşırıqlar  verilmişdi. R. İsmayılovun 

kurikulum  proqramlarında isə  ibtidai siniflərdə illərlə öyrənilən qaydaların  60-70%  

verilibdir. Proqramın struktur  quruluşu isə ana dili yox  ikinci dil proqramının 

struktur quruluşuna oxşadığı üçün bu proqramlarında verilən biliklərlə şagirdlərdə  

doğma Azərbaycan dilində yazılı və şifahi halda düzgün fikir bildirmə bacarıqlarını 

yaratmaq  mümkün olmur.



Bunun bir necə səbəbi aşkar  edildi:

1. 1. Azərbaycan dili bilikləri tam bir sxemdə  verilməmişdi.  Bilirik ki, 

Azərbaycan dili hər bir azərbaycanlıya ana tərəfindən ötürülən doğma dildir 

və hər bir dil gizli olaraq öz qaydalarını özündə saxlayır. Bu qaydalara əsasən 

uşaqlar nitqlərini qururlar, danışırlar. 

2. Məktəbə gələn hər bir uşağın lüğət fondunda əsas nitq hissələrinə aid   söz 

bazası olduğunu, onların bu sözlərin hərəkətə gətirən hallarını (yəni gizli 

qaydalarını) biliklərini  nəzərə almadan qurulan proqram  bu gizli qaydalarla 

qurulan dil bacarıqlarını inkişafdan saxlayır;

3. Kurikulum proqramlarında dilin lüğət fondunun tərkibi olan 6 əsas və 3 

köməkçi nitq hissələri haqqında biliklər tam sxemdə ancaq 4 sinifdə verilir. 1-

3 siniflərdə bu biliklər yarımçıq yəni tam bir sxemdə verilmədiyi  üçün 

şagirdlərin dil bacarıqları düzgün  inkişafdan qalır ;

4. Kurikilumun ibtidai məktəb  proqramlarında Azərbaycan dilinin ən böyük 

hərəkətverici qüvvəsi olan hallar və hal şəkilçiləri öz əksini tapmamışdı. 

Proqramın bu böyük linqvistik və məntiqi çatışmamazlığı şagirdlərin  sözləri 

bir – bir ilə uzlaşdırmaq, cümlə üzvlərinin bir-biri  düzgün uzlaşdırmaq   

bacarıqlarını inkişafdan saxlayır.

5. Proqramda dil bilikləri bir – birindən ayrı-ayrılıqda təcrid olaraq  məntiqi 

əlaqəsiz verilərək , məntiqi əlaqəsiz də öyrənilir. Bu biliklər proqramda  

əsasən, biliklərin yaranma yolu ilə deyil, hazır  biliklərin ötürmə yolu ilə 

(“yadda saxla” göstərişi ilə ) verilmişdi.  Öyrətmə pedaqoji prosesində 

şagirdlər ancaq biliklərlə işləyirlər.

6. Öyrənilən biliklərin yoxlanılması qapalı testlər vasitəsi ilə keçirildiyi üçün 

bütün suallar bilikyönümlü olur. Düzgün  biliklərin sayı keyfiyyət göstəricisi 

kimi qəbul olunur. Əqli bacarıqların, yazılı və şifahi nitqin səviyyələrinin 

ölçmə mexanizmləri demək olar  ki yoxdur.

7. Yaddaşa istiqamətlənən, əzbərçiliklə biliyə yiyələnmək yolunda  qurulan 

kurikulmun Azərbaycan dili proqramları şagirdlərin təfəkkürünü bir 

səviyyəsində   mənimsəmə səviyyəsində  - yəni  təfəkkürün ibtidai 

səviyyəsində saxlayır.  Bu zaman şagirdlərin  təbiətcə fərqli olan  düşüncə 

yollarının inkişafdan  qalmış  olur . Yaşadığımız əsr  idrak əsri olduğu üçün  

hər bir fərdin təbiətdən ona bəxş olunan düşüncə yolunu  inkişaf etdirməsi 

cəmiyyətin  məktəb qarşısında qoyduğu  ən vacib tələblərdən  biridir.



Bu tələbi yerinə yetirmək üçün alternativ  tamlıq və  qeyri  səlis məntiqin 

mexanizmləri vasitəsi ilə  ibtidai məktəb üçün  Alternativ “Tamlıq və qeyri səlis 

Azərbaycan dili”- TQSAD Rəqəmsal proqramı yaradılmışdı.

Alternativ “Tamlıq və qeyri səlis Azərbaycan dili”- TQSAD  Rəqəmsal

proqramının kurikulum Azərbaycan dili proqramlarından fərqi

Fərqlər:

1. TQSAD Rəqəmsal proqramları “Biliklərin tamlıq və qeyri səlis məntiqi 

modelləşdirmə» texnologiyası ilə yaradılmışdır. 

https://www.researchgate.net/publication/329561725_Technology_of_modeli

ng_of_integrity_and_fuzzy_model_of_knowledge_-_IFMK

2. Proqram bilikləri kodlaşdırılıb  infoqrafikaya  çevirilmişdir. Bu çevirmə 

yolunda inkişaf edən şagird təfəkkürü  biliyi infoqrafikaya, infoqrafikanı 

biliyə çevirəndə yaradıcı səviyyədə inkişaf edir.

3. TQSAD Rəqəmsal proqramlarında biliklər – bilik strukturları kimi tamlıq 

sxemində məntiqi ardıcıllıqla təbii idrakın inkişaf yoluna izomorf (eyni 

kökdən) olaraq qurulubdur.

4. Biliklər Azərbaycan dili qrammatikasının  sıxılmış tam bır sxemində 

verilibdir və buda kurikulum proqramlarının bilik tutumundan 40% artıqdır.

5. Dilin  bütün nitq hissələri hər tədris ilində öyrənilir və hər il bu bilik 

strukturlarının  yaratdığı  bilik yuvaları  yeni biliklərlə dərinləşərək,  

genişlənir.

6. Öyrənilən bilik  strukturları  tək- tək yox , bir neçə bilik strukturları ilə 

bərabər öyrənilir; bu  bilikləri daim mobil və tələbli edir.

7. TQSAD Rəqəmsal proqramlarında  biliklər şagirdlərə hazır şəkildə 

ötürülmür;    şagirdlər konstruktiv təlim mühitində  müəllimin qurduğu 

məntiqi suallar əsasında,  özləri öz biliklərini yaradırlar. 

8. TQSAD Rəqəmsal proqramlarında  şagirdlər əldə etmiş bilikləri üzərində 

işləyirlər.  Onlar  bilikləri birləşdirib ayırır, assosiasiyaya gətirir, onların  

üzərində məntiqi əqli əməliyyatlar apararaq öz biliklərini keyfiyyətcə yeni 

bir  şəklə salırlar.

9. TQSAD Rəqəmsal proqramlarında  yazı işləri əsasən əməli və yaradıcı 

xarakteri daşıyır. Yaratma, əvəzetmə proqramın inkişaf nüvəsidir. Və bu 

inkişafda  həm müəllim, həmdə şagird olur.

https://www.researchgate.net/publication/329561725_Technology_of_modeling_of_integrity_and_fuzzy_model_of_knowledge_-_IFMK


12.  TQSAD Rəqəmsal proqramları bilik yaratma yolunda düzənləndiyi üçün bu 

proqramla işləyən hər bir müəllimin öz yaradıcılığı, öz baxışı  olur. 

13. TQSAD Rəqəmsal proqramlarında  öyrənilən biliklərin yoxlanılması qapalı 

(30%), açıq  tapşırıqlar (70%)  vasitəsi ilə keçirildiyi üçün  sualların  30% 

bilikyönümlü,  70%  isə yaradıcı  olur. Açıq tapşırıqların   əqli bacarıqların, yazılı 

və şifahi nitqin səviyyələrinin ölçmə mexanizmləri verilmişdi.

14.  Təfəkkürün inkişafına  istiqamətlənən,  anlayaraq düşünüb  biliyə yiyələnmək 

yolunda  qurulan alternativ  TQSAD Rəqəmsal proqramları şagirdlərin təfəkkürünü  

təbii təfəkkürün inkişafı    istiqamətinə  yönəldir.  Bu  zaman  hər bir şagirdin 

təbiətcə fərqli olan  düşüncə yolları inkişaf etmiş  olur . Buda yaşadığımız əsrin 

qayəsini hər bir fərdin təbiətdən ona bəxş olunan düşüncə yolunu  inkişaf etdirməsi 

ilə bərabər  bu inkişafı  tətbiqi və yaradıcı bir bacarığa çevirmək tələbini 

reallaşması deməkdir. 

TQSAD Rəqəmsal proqramlarının qurulması.

 TQSAD Rəqəmsal proqramları “ Biliklərin tamlıq və qeyri – səlis 

modeli”nin  qısaca -BTQSM  texnologiyası ilə modelləşdirilidi.  

 “ Biliklərin tamlıq və qeyri – səlis modeli”nin BTQSM XX əsrin iki dahi 

alimlərinin  J. Piaje ( təbii idrak)  və Lütfi Zadənin (süni  idrak) 

nəzəriyyələrinin  mexanizmləri ilə qurulan  bir müəllif  bilik  modelidir. 

1. Azərbaycan dili fənn biliklərinin modelinin  qurulması.

 “Biliklərin tamlıq və qeyri – səlis modelində”  qısaca -BTQSM Azərbaycan 

dili bilikləri  iki cür təsnif olunur: 1) dəyişən (korrelyat) və 2)  dəyişməyən 

(invariant) biliklər 

 Dəyişən biliklər  - Azərbaycan dilində  hal, tək və cəm, zaman və s. biliklərdi. 

Bu biliklər dilin kateqoriyalarına  aiddirlər.  

 Dəyişməyən biliklər – Azərbaycan dilinin nitq hissələridir. Bura 6 əsas və 4 

köməkçi nitq hissələri daxildir. Dəyişən və dəyişməyən biliklər  suallarla  

təsnifat edilir.  Biliklər suallar üzrə siniflərə təsnifat  ediləndən sonra  onlar  

rəqəmlənir. İsim -1, sifət -2, say- 3, əvəzlik- 4 və s. Dəyişən biliklər də 

həmçinin bu cür təsnifat olunur.



 Biliklərin koordinat şəbəkəsi qurulur. Şəbəkədə  nitq hissələri üfüqi halda 

düzülür. Şaquli hissəsində isə tək, cəm , hal, zaman və s. kateqoriyalar 

düzüzülür.  Bu koordinat şəbəkəsində  məntiqi ardıcıllıqla yerləşdirilən biliklər 

– biliklərin tamlıq modelidir.  Bu model təbii idrakın inkişafı  yolunda 

qurulduğu üçün biliklər də  ona izomorf (eyni kökdə)  qurulur (sxem 1)

              Azərbaycan dili biliklərinin tamlıq modeli (ibtidai məktəb) 

  

Zaman 

 

 

      Şəxs 

  

     Hal 

 

Tək/cəm 

 

  

 _ 

 

 

         İsim    Sifət      Say   Əvəzlik        Fel      Zərf      k/nitq/h      

(sxem 1) 

 Biliklərin tamlıq modeli yaradılandan sonra onun anlayışlarını Lütfi Zadənin 

riyazi anlayışları ilə dəyişdirilir.  İnvariant biliklər (nitq hissələri)  anlayışı  

çoxluğa,  nitq hissələri isə çoxluğun elementinə dəyişdirilir. Riyazi çoxluq x 

işarəsini, çoxluğun elementləri isə   x0,1-x0,9   qəbul edir. 

  Korelyant (dəyişən) biliklər anlayışı  linqvistik dəyişənlər anlayışı ilə əvəz 

edilir və y işarəsini qəbul edir.     Burada  tək və cəm  y0,1;     hal   y0,2 ; 

şəxs y0,3;   zaman- x0,4 kimi göstərilmişdi  (sxem 2.) 

 

Söz(leksik 

mənada) 1 

İ

2 

22

3  

3

 4 

Я 

5  

Ф 

6  

З 

7-9  

З 



Bu dəyişmədən yaranan bilik modeli “Tamlıq və qeyri səlis Azərbaycan dili”nin 

ibtidai siniflər üzrə proqram modeli adlandırılır. 

 Proqram modelinin  məsələn x0,1 y0,1 yəni “isim təkdə  və cəmdə” 

birləşməsindən əmələ gələn bilik yuvalarına  “ismin  tək və cəm” haqqında biliklər 

yerləşdirilir və hər tədris ilində bu yuvalara yeni biliklər  əlavə edilir. Bu isə öz 

tərəfindən bilikləri bir-biri ilə əlaqəli öyrənməyə şərait yaradır.   

“Tamlıq və qeyri səlis Azərbaycan dili”nin ibtidai siniflər üzrə proqram modeli  

məntiqi əsaslar üzərində qurulduğu üçün onun təlim prosesində tətbiqi  Piajenin 

idrak nəzəriyyəsinə əsaslanan  Bunyatovanın Konstruktiv təlim  texnologiyası 

vasitəsi ilə  həyata keçirilir. 

Alternativ “Tamlıq və qeyri səlis Azərbaycan dili”-TQSAD  

proqramı 

1. İbtidai siniflər üzrə Azərbaycan dilinin alternativ proqramına 

açıqlamalar: 
Azərbaycan dilinin lüğət fondunda ki sözlər  invariant biliklər , yəni 

dəyişməyən biliklər suallarla  təsnifat ediləndən sonra nitq hissələri  x0,1-

x0,9 kimi işarələnir. Dəyişən biliklər isə y0,1-y0,4 kimi göstərilir.  

  İbtidai  sinif şagirdlərinin idrakının inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq 

abstrakt  x0,1-x0,9  

  x0,1-isim;  

x0,2-sifət;  



x-0,3-say;  

x0,4-əvəzlik;  

x0,5, fel; 

 x0,6 -zərf; 

 x0,7- x0,9 köməkçi nitq hissələri).və  

 y1-y4  (y0,1- tək və cəm kateqoriyası;  

y0,2-  hallanma kateqoriyası ; 

y0,3- şəxs kateqoriyası;  

y0,4- zaman kateqoriyası.) işarələri   rəqəmlərlə göstəriərək   

kodlaşdırılmışdı.  Bu kodlaşdırma bilik  infoqrafikasını yaratmışdı. 

 Bu kodlaşdırmada- infoqrafikada nitq hissələri belə görünür: 

    isim      sifət       say        əvəzlik      feil          zərf      sualı olm.söz. 

 

 

Azərbaycan dili qrammatikasının terminlərinin kodları-infoqrafikası 

1 2 3 4 5 6 7-9   



Hal.  Hallanma   1-6 

.İsimin hallanması.                                                    1-2/1-6               1 



Məsdər və bəzi sifətlər, saylar, əvəzliklərdə    hallanırlar. Onların işarələri belə 

olacaqdır. 



 

  

 Feil təkdə və cəmdə olur               1-2 

 

 

Feil təkdə     getdi                          1 

Feil cəmdə   getdilər                      2            

Felin üç zamanı vardı                    
1-3

            

Keçmiş zaman   getdi                     
1 

İndiki zaman       gedir                   
2

 

Gələcək zaman    gedəcək              3       

      

Feilin 3 şəxsi vardır.       
1-3                 

1-2 

1-ci şəxs –mən –biz
            1                   

1-2 

2-ci şəxs –sən – siz        
2                   

1-2 

3-cü şəxs – o- onlar        
3
            

1-2
 

                       

 Söz birləşməsi                                            1/1 

                                                Yaşıl            meşə 

                                                Böyük         ev 

Cümlələr 

                                 Sadə cümlə       

Qışda ayılar yuxuya gedirlər. 

                                                                     

                                                            Mürəkkəb cümlə 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 2 

 



Səhər açıldı və xoruzlar banlamağa başladılar. 

Açıq suallı cümlələr 

 

                                      ona görəki, o___________________________________ 

____________________________________ 

                                              

                                            , çünki_artıq_________________________________ 

 

“Tamlıq və qeyri səlis Azərbaycan dili”-TQSAD  proqramı 

1 sinif 

1 sinifdə məqsəd : şagirdlərin lüğət fondlarında  olan söz toplusunu 

suallaşdıraraq örtülü halda  nitq hissələrinə ayırmaq və  lüğət fondunu 

genişləndirməkdir.  

1 sinifdə şagirdlər   lüğət fondlarında  olan  sözləri  təsnifat  edən suallarla (nitq 

hissələrinin sualları)   siniflərə (nitq hissələrinə) bölməyi öyrənirlər. Onlar  suallara 

bölünən sözləri  bir-biri ilə birləşdirmək, ayırmaq,  assosiasiyaya gətirmək kimi əqli 

bacarıqlara yiyələnərək,  sadə cümlə qurmaqla öz  fikirlərini anlamlı şəkildə 

çatdırmağı öyrənirlər.  

 

                     sinif  sözləri: 

 

  kitab, oğlan; şəhər ;  

Bu nədir? kimdir?, haradır? 

      

                    sinif  sözlərı:  

 

 təzə kitab; balaca oğlan; böyük şəhər;   

 Necə kitab; nə cür oğlan; necə şəhər; 

 

 

1               

2               



                         sinif sözləri 

 

 3  kitab; 5 oğlan;    ikinci;  

 Neçə kitab?  neçə balaca oğlan?    neçənci şəhər? 

 

                  sinif sözləri        

Mən; biz; mənim; sənin; onun; 

            Kim? kimin?  

Bizim 3 təzə kitabımız; sənin balaca   qardaşın; 

 

                   sinif  sözləri   

 Oxudu;   oxuyur?  oxuyacaq? 

Nə etdi?;    nə edir?;   nə edəcək?;     

Əli kitab oxudu;   O kitab oxuyur.  Biz evə gedirik  

 

                          sinif  sözləri 

   maraqla; həyətdə; tezliklə;  

necə oxudu?  Harada oynayır?  necə   böyüyəcək? 

maraqla oxudu; həyətdə oynayır; surətlə böyüyəcək; 

oğlan kitabı maraqla oxudu;  oğlan tək oynayır; şəhər tezliklə böyüyəcək; 

                     ________        sinif sözləri 

 

Və; amma; bəs;  

Sualları yoxdur; mənası yoxdur; 

6                     

4                      

3              

5               

9                    7                     



Bu biliklər  Alternativ Azərbaycan dili proqramlarının  qrammatik  biliklərinin 1-ci 

qatıdır və bu qatda hər bir şagird öz  lüğət fondunda olan sözlərə tam bir sxemdə 

sual qoyma bacarığına  yiyələnəndən sonra  o, öyrəndiyi hər bir yeni sözü bu üsulla 

dərk edəcəkdir.

Azərbaycan dilinin  qrammatik  biliklərinin 1-ci qatında  hərfləri öyrənərkən  

şagirdlərdə   aşağıdakı anlayışlar yaradılır:

Hərf. Heca. Söz.   

1. Səslər və hərflər.                  

2. Saitlər  və  samitlər.     

3. Saitlər . 

4. Samitlər. 

5. Əlifba.

6. Vurğu.

7. Heca.

8. Sözlərin  sətirdən-sətrə  keçirilməsi. 

9. Böyük hərflərlə yazılan sözlər.  

10. Cümlə

Yazı işlərinin növləri

Üzdən köçürmə

İmla

Şeiri mətnə çevirmək



Mətnin sonunu dəyişdirmək

Mətnə suallar qoymaq

Esse yazmaq (həcmi 15-20 söz)

Sözlərə sual qoymaq.

Kodlara uyqun sözlər yazmaq

Mətnin ideyasını dəyişdirmək



                                      2 sinif 

 2 sinifdə 1 sinifdən görülən işin tərsi olaraq  şagirdlər öz   lüğət fondlarında olan 

sözləri  suallarla  təsnifat edirlər. Bu suallara cavab verilən sözlər 6 nitq hissələrinə 

aid olur,  suali olmayan sözlər isə köməkçi nitq hissələrinə . Beləliklə şagirdlər 

əgər 1 sinifdə sözlərə sual qoyma bacarığına yiyələniblərsə, 2 sinifdə onlar  nitq 

hissələrinin sualları ilə   söz  çoxluğunu  təsnifat    etmə bacarığına  yiyələnirlər. 

Bu yiyələnmə zamanı onlar sözlərin bir-biri ilə məntiqi bağlılığını, dərk edirlər. 

Onlar  öz lüğət fondlarındakı  sözləri nizamlayaraq  bu sözləri  əşyanın adına, 

əlamətinə, sayına, onları əvəz edən sözlərə,  hərəkətinə, hərəkətin zamanına v. s. 

ayırmağa bacarırlar. Bu bacarıq  özündə davamlı əqli əməliyyatı- təsnifat 

əməliyyatının göstəricisidir.  

Bu bilik və bacarıqlar  ibtidai  qrammatik biliklərin   2-ci qatı olur. 

                

Səs. Hərf. Heca. Söz. 

1. Səslər və hərflər.                   

2.  Saitlər  və  samitlər.      

3. Saitlər .  

4. Samitlər.  

5. Əlifba. 

6. Vurğu. 

7. Heca. 

8. Sözlərin  sətirdən-sətrə  keçirilməsi.  

     Sözlər və suallar 

9. Bir söz bir sualdır. Bir sual çox sözdür. 

10. Sözün kökü 

11. Kök və şəkilçi 

12. Qohum sözlər 

13. Əşyanın adını bildirən  sözlər                  sinif          sözləri. Kim? Nə? 

Hara?  

          14.  Tək və cəm əşyalar.                 1/2      

1                   1                   



7. Bəzi sözlərin böyük  hərflə yazılışı.  

8.Sözlərdə bəzi saitlərin yazılışı: a  yoxsa o ?  

- ö yoxsa  -o ?  

- ö yoxsa  - e ? 

  -ü yoxsa - i ? 

9.Əşyanın əlamətini bildirən sözlər                    sinif sözlər. Necə? Nə cür? 

   

Sözlərdə samitlərin yazılışı: 

 - d yoxsa t ? 

- z yoxsa s ? 

- q yoxsa ğ ? 

-c samiti 

10.Qoşasamitli sözlər. 

11.Əşyanın sayını və miqdarını bildirən sözlər.            sinif sözləri .  Neçə? Nə 

qədər?    

  K samiti  

  -q samiti 

 -n-m samiti 

15. Əşyanın adını, əlamətini, sayını    əvəz     edən sözlər.             sinif sözləri.  

Kimin? Kimdən? 

16.Əşyanın hərəkətini bildirən sözlər  .            sinif sözləri. Nə edir? Nə edəcək? 

Nə etdi?  Nə edirlər? Nə edəcəklər? Nə etdilər?   

17. Hərəkətin təki və cəmi              1-2    

18. Hərəkətin zamanı                       
1-3

 

19. Əşyanın hərəkətinin  vaxtını, yerini bildirən                sinif sözləri . 

20.. Sualları olmayan sözlər. 

3                   

2                     
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4                    

5                     

5                     

6                    
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21.Mürəkkəb sözlər.  

22.Söz birləşməsi.                                               

23.Cümlə. 

24.Cümlənin növləri. 

25. Sadə cümlə                                    

21. Mürəkkəb cümlə                    və                        

26. Cümlənin sonunda durğu işarələri. 

 

                  Yazı işlərinin növləri. 

           Üzdən köçürmə 

           Imla. 

 İfadə. 

 Şeri mətnə çevırmək. 

 Mətnin sonunu dəyişdirmək. 

 Mətnə sadə və duşündürücü suallar qoymaq. 

 Esse yazmaq (həcmi 30-40 söz ) 

 Sözlərın axırında  şəkilçiləri əlavə etmək 

 Kodlara uyğun cümlələr qurmaq. 

 Cüınlələri kodlaşdırmaq. 

 Mətnin ideyasını dəyişdirmək. 

1                     2                    1                     2                    3                    



                                   3 sinif   

3 sinifdə  şagirdlər  artıq nitq hissələri barəsində   anlayışlarını - ön bıliklərini 

qrammatik terminlərə çevirirlər və tədricən dilin gizli qaydalarını aşkarlayaraq 

onları qrammatik  terminləşdirirlər.     

 

  Səs . Hərf. Heca. Söz. 

1.Səslər, hərflər ,hecalar, sözlər. 

2.Saitlər  və  samitlər 

3.Qalın və incə saitlər. 

4.Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər.  

5.Qoşasaitli sözlər. 

6.Ahəng qanunu. 

7. Samitlər.  

8.Kar və cingiltili samitlər. 

9.Qoşasamitli sözlər. 

10.Vurğu. 

11.Əlifba. 

12.Heca. 

  

Sözlər və suallar 

13.Nitqimiz nədən ibarətdir? 

14. Bir söz bir sualdır. Bir sual çox sözdür. 

15.Sözün kökü. 

16.Sadə və mürəkkəb  sözlər. 



17.Qohum sözlər.  

 18.Əksmənalı sözlər. 

19..Yaxınmənalı sözlər 

 20. Çoxmənalı  sözlər 

21. Kök və şəkilçi 

22..Sözdəyişdirici şəkilçilər  

23..Sözdüzəldici şəkilçilər .  

24.Cəm –lar, -lər şəkilçiləri.  

      Nitq hissələri.                            

25..Əşyanın adını bildirən sözlər- isim               sinif sözləri.  

26.Əşyanın əlamətini bildirən sözlər -   sifət .              sinif sözləri 

27.Əşyanın sayını bildirən sözlər  - say                           sinif sözləri 

28.Əşyanın    əlamətini , sayını   əvəz edən  sözlərə əvəzlik  -            sinif sözləri 

deyilir. 

29.Əşyanın hərəkətini bildirən sözlər  feil  -                   sinif sözləri 

 30Əşyanın hərəkətinin yerini, vaxtını  bildirən sözlər – zərf                   sinif 

sözləri 

31.Sualları  və mənası olmayan sözlər.             ----                    7-9 sinif sözləri .     

32..İsim                  sinif sözləri.    Kim? Nə? Hara? sualına cavab verən isimlər. 

33.Tək və cəmdə olan isimlər.                   1-2           

34.Ümumi və xüsusi isimlər. Canlı               1-2    və cansız isimlər. 

35..Yaxınmənalı isimlər .   

36.Əksmənalı isimlər 

37.Çoxmənalı isimlər.   

38...İsimlərin suallarla dəyişilməsi. 

39.Hal.  Hallanma    

6
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40. Hal sualları.   1- 2/1-6 

 Adlıq             kim? nə? harada?  1-2/1  

    Yiyəlik             1-2/2                                                   

Yönlük              1-2/3                                                     

 Təsirlik            1-2/4                                                 

 Yerlik              1-2/5                                                  

  Çıxışlıq          1-2/6                                                   

 

41.İsimin hallanması.                     1-2/1-6                                                      

 Adlıq               1-2/1.                  1-2/1-  alma-almalar     

    Yiyəlik             1-2/2                             1-2/2  almanın-amlmaların 

Yönlük              1-2/3                   1-2/3      almaya-almalara 

 Təsirlik            1-2/4                                    1-2/4  almanı -almaları 

 Yerlik             1-2/5                       1-2/5      almada-almalarda 

  Çıxışlıq         1-2/6                                   1-2/6  almadan-almalardan 

 

42..Əşyanın                  əlamətini bildirən sözlər  - sifət.  Necə? Nə cür?    

                   Sinif sözləri.                         -----            Söz  birləşmələri                                                                              

43.. Sifətin mənaca növləri. 

44.Yaxınmənalı  sifətlər .   

45..Əksmənalı  sifətlər 

46..Bəzi sifətlərin hallanması                        1-2/1-6                                                      

 Adlıq                         1-2/1-  xəstə - xəstələr     

    Yiyəlik                           1-2/2  xəstənın-xəstələrın 

Yönlük                               1-2/3      xəstəyə   xəstələrə  
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 Təsirlik                                     1-2/4  xəstəni –xəstələri  

 Yerlik                                        1-2/5     xəstədə - xəstələrdə 

  Çıxışlıq                                         1-2/6  xəstədən -xəstələrdən  

 

47..Əşyanın              sayını və miqdarını bildirən sözlər.   Say .Neçə? Nə qədər?  

Neçənci?            sinif sözləri.   Söz birləşmələri              --------------------------------- 

48. Miqdar sayları, 

49. Sıra sayları. 

50.. Bəzı sayların hallanması                   1-2/1-6     

  Adlıq                         1-2/1-         iki  -ikinci     

    Yiyəlik                           1-2/2  ikinın-ikincilərın 

Yönlük                               1-2/3     ikiyə ikinciyə  

 Təsirlik                                     1-2/4  ikini –ikincini   

 Yerlik                                        1-2/5    ikidə -ikincidə  

  Çıxışlıq                                         1-2/6  ikidən ikincidən 

 

 

51.Əşyanın adını  -              əlamətini                , sayını               əvəz edən    

             Sinif sözləri . Kim? kimdən?    nədən?      Söz birləşmələri 

                            ____       ____       ____ 

 

 

  52.Şəxs            əvəzlikləri .  İşarə                   əvəzlikləri. 

  53.Əvəzliklərin  suallarla  dəyişməsi  və  hallanması                   1-2/1-6     

  Adlıq                         1-2/1-         mən- biz      

    Yiyəlik                           1-2/2      mənim-bizim 
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Yönlük                               1-2/3    mənə-bizə 

 Təsirlik                                     1-2/4  məni-bizi   

 Yerlik                                        1-2/5    məndə- bizdə  

  Çıxışlıq                                         1-2/6  məndən -bizdən 

 

 

54..Əşyanın               hərəkətini bildirən sözlər. Feil. Nə edir? Nə edəcək? Nə etdi?       

55.Feil                  sinif sözləri.        

56..Məsdər.                1-2/1-6    Məsdərin  suallarla  dəyişməsi  və  hallanması 

57. Düzəltmə  feillər 

58.. Feilin  zamanları     
                1-3

1-2      58. 

59..Feilin şəxsə görə dəyişməsi.               
1-3

  1-2 

 60.. Feillərin  keçmiş  zamanda            
1-3 

             
1
 1-2       şəxsa  görə  dəyişməsi 

61. Feillərin  indiki zamanda        
1-3                 2    

1-2  şəxsə  görə dəyişməsi 

62. Feillərin  gələcək zamanda   
1-3

            
3
  1-2       şəxsa  görə  dəyişməsi 

 63.. Feilin cümlədə rolu. 

 64.. Zərf --             .  Əşyanın                hərəkətin                  vaxtını, keyfiyyətini  

yerini  bildirən sözlər.                  sinif  sözləri.  

 65. Zərflə                     sifətin                    oxşar və fərqli cəhətləri.   

 66. Köməkçi nitq hissələri. Sualları  və mənası olmayan sözlər.                                  

sinif sözləri . 

67.Köməkçi sözlər və durğu işarələri. 

68.Söz. Söz birləşməsi. Cümlə.                 .                ____ 

69. Söz.                         Söz birləşməsi.       .     ___            .  Onların  fərqləri. 

 70.. Cümlə-                           

71.. Sadə cümlələr. . Nəqli cümlə.  
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      .  

 



72.. Sual cümləsi.7. Əmr cümləsi. 

73.. Mürəkkəb cümlə                               ,             ___ 

74..Mürəkkəb cümlələrin  yaradılması.                                ______ 

75..Cümlənin baş üzvləri.  Mübtəda,  xəbər. 

76..Cümlənin ikinci  dərəcəli üzvləri. 

77..Cümlədə durğu işarələri. 

 

Yazı işləri. 

 Imla. 

İfadə. 

Şeri mətnə çevirmək. 

Mətnin sonunu dəyişdirmək. 

Mətnə sadə və düşündürücü suallar qoymaq. 

Mətnin ideyasını dəyişdirmək. 

Esse yazmaq (həcmi 40-60 söz ;10-15 cümlə ) 

Sözlərın axırında  şəkilçiləri əlavə etmək. 

Kodları, infoqrafikanı biliyə çevirmək. 

Bilikləri kodlara, infoqrafikaya  çevirmək. 

Kodlara , infoqrafikaya uyğun cümlələr qurmaq. 

Cümlələri kodlaşdırmaq, infoqrafikaya çevirmək. 

Mətnin ideyasını dəyişdirmək. 

. 

       

    

       

       



4 sinif    

 

Hərf. Heca. Söz. 

1.Səslər , hərflər, hecalar, sözlər. Onların arasında fərqlər. 

2.Saitlər  və  samitlər 

3.Qalın və incə saitlər.  

4.Qoşasaitli sözlər 

5.Kar və cingiltili samitlər. 

6.Qoşasamitli sözlər. 

7.Sözün fonetik təhlili. 

8.Əlifba 

9.Heca. 

10.Sözlərin  sətirdən-sətrə  keçirilməsi.  

Sözlər                  və suallar 

11.Nitqimiz nədən ibarətdir? 

12.Bir söz bir sualdır. Bir sual çox sözdür. 

13.Söz -                     Sözün tərkibi. 

14.Kök və şəkilçi. 

15.Sözün morfoloji təhlili.  

16.Sadə                  və mürəkkəb                       sözlər.   

17.Qohum sözlər.  

18.Əks mənalı sözlər. 

19.Yaxın mənalı sözlər 

20.Çoxmənalı  sözlər. 

21. Sözdəyişdirici şəkilçilər.  

 

 

 

 

 

  



23.Sözdüzəldici şəkilçilər  

24.Cəm –lar, -lər şəkilçiləri. 

Nitq hissələri. –        _____           

25. İsim          sinif sözləri. 

26.Kim? Nə? Hara? sualına cavab verən isimlər. 

27. Ümumi və xüsusi isimlər. Canlı və cansız isimlər. 

28.Yaxın mənalı isimlər.    

29.Əks mənalı isimlər. 

30.Çoxmənalı isimlər. 

31.İsimlərin yaradılması. Hallanma 

Tək və cəm isimlərin hallanması.         1-2/-6 

1. Adlıq  hal                             1-2/1     

2. Yiyəlik  hal                    1-2/2 

3. Yönlük  hal                    1-2/3 

4. Təsirlik hal                    1-2/4 

5. Yerlik  hal                     1-2/5 

33.Çıxışlıq hal                   1-2/6 

34.Sonu  q  və  k  samiti  ilə  bitən isimlərin           və bəzi sözlərin  

hallanması. 

35. Sifət. Əşyanın           əlamətini bildirən sözlər .       Necə? Nə cür?           

sinif sözləri.  

36. Sifət düzəldən şəkilçilər. 

37. Sifətlərin əvvəlində ən, çox, daha sözlərin işlədilməsi. 

38. Bəzı sifətlərın hallanması           1-2/1-6 
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35. Sifətlərin                 cümlədə rolu. 

36. Say.                Əşyanın          sayını və miqdarını bildirən sözlər. - 

Neçə? Nə qədər?   Neçənci?  

37. Sıra sayların düzəlməsi. 

 42..Miqdar sayların                  kəmiyyətə görə isimlə uzlaşması. 

      43..Bəzi sayların hallanması            1-2/1-6 

      44.Sayların                cümlədə rolu. 

       45. Əvəzlik.        Əşyanın adını         əlamətini          , sayını            

əvəz edən sözlər.            

46.  Şəxs  əvəzlikləri 
                 1-3

 

47.İşarə əvəzlikləri. 

         48.Əvəzliklərin  suallarla  dəyişməsi  və  hallanması. 

49. Əvəzliklərin feillə uzlaşması.               
1-3

 

50. Əvəzliklərin cümlədə rolu 

51.Feil. Əşyanın hərəkətini bildirən sözlər  .           Nə edir? Nə 

edəcək? Nə etdi?          

52.Məsdər. Məsdərin  suallarla  dəyişməsi  və  hallanması.        1-6 

         53.Düzəltmə feillər 

54.Feilin şəxsə görə dəyişməsi.           
1-3

           

55. Feilin  zamanları.                   1-3 

56.Feilin keçmiş zamanı.                             1
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          57.Feilin indiki zamanı.                     2 

  58.Feilin gələcək zamanı.
       

 
                        

3 

              59.Feilin cümlədə rolu. 

            60.Zərf. Hərəkətin vaxtını, keyfiyyətini  yerini  bildirən sözlər.                                                                                                                                                                                      

sinif  sözləri. 

            61.Zərflə sifətin oxşar və fərqli cəhətləri.                    ; 

             62.Zərfin cümlədə rolu. 

63.Köməkçi nitq hissələri. Sualları  və mənası olmayan sözlər. 

7-9 sinif sözləri                    ___________ 

64.Köməkçi sözlər və durğu işarələri. 

                      Söz .Söz birləşməsi. Cümlə 

65.Sözlər necə birləşirlər?         1    _      ;     - ;_       ;     

_______  -                   ;            __ 

              _ 

 

66.Cümlə.   

67.Cümlə                    ilə söz birləşməsinin        _             fərqi 

68.Cümlənin                  məqsəd  və  intonasiyaya  görə  növləri. 

69.Cümlənin                  tərkibi. 

70.Cümlə üzvlərinin bir-biri ilə uzlaşması. 

71.Cümlənin                         baş üzvləri.        

72.Natamam cümlələr                  .           

73.Cümlənin  ikinci  dərəcəli  üzvləri   

74.Sadə və  mürəkkəb  cümlələr                ,   

75.Sadə  və mürəkkəb  cümlələr  arasındakı  fərqlər. 

76.Səbəb və nəticə bildirən cümlələr. 
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5 
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5 2 1 1 3 2   
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77.Mürəkkəb  cümlələr  arasında  işlənən   köməkçi  nitq     hissələri  və  

durğu  işarələri.

78.İki nöqtə və defis - işarələri

Yazı işlərinin növləri.

Imla.

İfadə.

Şeiri mətnə çevirmək.

Mətnin sonunu dəyişdirmək.

Mətnə sadə və düşündürücü suallar qoymaq.

Esse yazmaq (həcmi 80-90 söz ;15-20 cümlə )

Sözlərın axırında  şəkilçiləri əlavə etmək

Kodlara uyğun cümlələr qurmaq.

İnfoqrafikanı biliyə çevirmək.

Biliyi infoqrafikaya çevirmək

Cümlələri kodlaşdırmaq.

Mətnin ideyasını dəyişdirmək.  



Dayanaqlı təhsil sistemi olan kurikulumun  ibtidai siniflər üzrə 

Azərbaycan dili proqramlarına alternativ  

“Tamlıq və qeyri səlis Azərbaycan dili”-TQSAD  proqramın təlim 

texnologiyası. 

 

4 fəaliyyətli Konstruktiv dərsin struktur quruluşu 

 

Fəaliyyətlər Müəllimin 

fəaliyyəti 

Şagirdlərin 

fəaliyyətləri  

Nəticə 

 

1-ci fəaliyyət 

 

Mövzünun 

mənasının, 

məğzinin açılması. 

 

. 

Müəllim 

şagirdlərin ön 

biliklərini üzə 

çıxartmaq  və 

mətnin mənasını, 

məğzini açmaq 

üçün   suallar 

qoyur. 

 

Şagirdlər mətnə 

giriş üçün 

müəllimin verdiyi 

suallar üzrə 

komandalarda 

müzakirə edərək 

cavablandırırlar 

Şagirdlər: 

-mövzünün 

mahiyətini  

aydınlaşdırırlar; 

-şəxsi biliklərinin 

sərhəddini 

genişləndirirlər; 

-təxəyyüllərində 

yeni surətlərin 

cizgiləri yaranır. 

Müəllim: 

 -şagirdlərin ön 

bilikləri haqqında  

məlumat alır; 

suallardan yaranan 

suallar qoyaraq 

onları 

genişləndirir. 

 

 

 

2-ci fəaliyyət 

 

Müəllimin mövzu 

üzrə  şagirdlərlə  

interaktiv işi,  

əlavələri və yeni 

biliklərin 

yaradılması. 

 

Müəllim: 

-şagirdlərlə 

birlikdə mövzu 

üzərində işləyir. -

interaktiv suallar 

qoyaraq, 

şagirdlərin bilik və 

təşrübələrindən 

istifadə ederək 

mövzunu 

genişləndirir. 

-mövzuya əlavələr 

 

Komandalar: 

 -interaktiv  

müzakirəyə cəlb 

olunaraq mövzunu  

müəllimlə birlikdə  

onun qoyduğu  

suallarla 

incələyirlər; 

-öz şəxsi 

biliklərindən 

istifadə edirlər; 

Şagirdlər: 

- mətnin ideyasını 

başa düşürlər; 

mətnin süjetini 

anlamlı dəyişdirə 

bilirlər; 

 -düşündürücü 

sualları 

cavablandıranda   

öz bilik və 

təcrüblərindən 

istifadə edirlər. 






