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GÖRKƏMLİ ŞƏXSLƏR
AZƏRBAYCAN DİLİ HAQQINDA

Hər xalqın, hər millətin dili onun ana dili adlanır. Çünki bu dil
dünyaya gəldiyi ilk gündən insanın canına, qanına, beyninə və ürəyinə ana südü, ana laylası ilə daxil olur. Ona görə də təsadüfi deyil
ki, uşaqların dil açarkən ilk sözü ana sözüdür. Ana dili həm də vətənin rəmzidir. Azərbaycan dilinin çoxəsirlik tarixi var. Ozan-aşıqlar
ədəbiyyatımızın möhtəşəm abidələri “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu” eposlarını bu dildə qoşmuş Həsənoğlu, Nəsimi, Şah İsmayıl
Xətai, Füzuli, Vidadi. Vaqif, M.F.Axundov, Sabir, S.Vurğun, Şəhriyar kimi qüdrətli sənətkarlar dünya xəzinəsinə töhfə olan söz incilərini bu dildə yaratmışlar.
Azərbaycan dili hələ Şah İsmayıl Xətai dövründə dövlət dili,
diplomatik yazışma və hərbi təlim dili kimi işlənmişdir. O, ta qədimdən Şərq ölkələrin də geniş yayılmışdır. Rus şairi M.Y.Lermontov Avropada fransız dili kimi, Asiyada da Azərbaycan dilini bilməyin zəruri Olduğunu qeyd etmişdir. Azərbaycan dili türk, türkmən
və qaqauz dilləri ilə ən yaxın qohum dildir. O, özbək, qazax, tatar,
başqırd, uyğur, qırğız və s. dillərlə də qohumladır. Yazıda qədim zamanlardan ərəb əlifbasından istifadə olunmuşdur.
1929-cu ildə Azərbaycanda latın qrafikasına keçmiş, 1940-cı
ildə kiril qrafikası əsasında yeni əlifba yaradılmışdır. Müstəqillik
qazandıqdan sonra yenidən latın qrafikasına keçmişdir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin fərmanı ilə avqust
ayının biri Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi təsis
edilmişdir.
Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir azərbaycanlı öz ana dilini – Azərbaycan dilini, dövlət dilini mükəmməl bilməlidir.
Каждый гражданин Азербайджана, каждый азербайджанец должен в совершенстве знать свой родной язык – азербайджанский язык, государственный язык.
Гейдар Алиев
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Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən, tutduğumuz vəzifədən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.
H.Əliyev
1. «Тупа оратория, косноязычна, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики».
“Qrammatikasız oratoriya kütdür, poeziya pəltəkdir, fəlsəfə
əsassızdır, tarix xoşagəlməzdir, hüquqşünaslıq şübhəlidir”.
2. Biz dünyanı dilimiz vasitəsi ilə öyrəndik, dilimiz vasitəsilə
tərbiyə tapdıq.
Abbas Səhhət
«Мне страшно подумать, что моим детям был бы непонятен мой язык, а за ним – и мои понятие, мечты, стремления, моя
любовь к своей бедной природе, к своему родному народу, к
своей соломенной деревне, к своей стране».
“Düşünəndə ki, uşaqlarım mənim dilimi, bunun ardınca da düşüncələrimi, arzularımı, səylərimi, yoxsul təbiətimə, doğma xalqıma
küləşli kəndimə yaxşımı, pismi, xidmət etdiyim vətənimə məhəbbətimi anlamayacaqlar, məni dəhşət bürüyür”.
V.Q.Korolenko
3. Dil bəşər cəmiyyətinin ünsiyyət vasitəsidir.
Akademik Muar
Azərbaycan dilim, öz ana dilim

Beşiyim başında keşik çəkənim,
Könlümdə yurd salıb yuva tikənim.
Anamın laylası xəyal yelkənim,
Dünənim, bu günüm, gələcək ilim,
Azərbaycan dilim, öz ana dilim.
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Parlayan günəşim, pak niyyətim sən,
Türk soylu dünyamsan, niyyətimsən,
Müqəddəs duyğumsan, ülviyyətimsən,
Döyünən rəyim, yaradan əlim,
Azərbaycan dilim, öz ana dilim.
Tarixlər yazıldı, ötdü fəsillər,
Yadlardan qorudu səni əsillər
İmzamı yaşadır, ölməz nəsillər
Nizamim, Füzulim, Mirzə Cəlilim,
Azərbaycan dilim, öz ana dilim.
Qorqudum, ozanım, səsim-sorağım,
Püskürən vulkanım, odum ocağım,
Cəsarət qılıncım, sönməz çırağım
Sən milli mənliyim, polad təməlim,
Azərbaycan dilim, öz ana dilim.
Bəşəri keçdin, hopdun yaddaşa,
Silinməz tarixsən, canlı tamaşa,
Yaşamaq haqqın var, haqqını yaşa,
Azadlıq bayrağım, zəfər təbilim,
Azərbaycan dilim, öz ana dilim.
Oqtay Zəngilanlı
12.09.08
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BUNU HAMI BİLMƏLİDİR

“Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 21-ci maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan dilidir. Dövlət dilini bilmək hər bir Azərbaycan Respublikası
vətəndaşının borcudur.”
Azərbaycan Respublikasında dövlət dili
Haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu, 1 fəsil, maddə 1.1
Respublikamızda 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş
Konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit edilmiş Azərbaycan dili
bütövlükdə 50 milyondan çox azərbaycanlıya xidmət göstərir.
Azərbaycan dilinin əlifbasında 32 hərf, 34 səs var.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı Azərbaycan
dövlətinin müstəqilliyinin rəmzidir. Azərbaycan Respublikasının 05
fevral 1991-ci il tarixli 17 XII nömrəli Qanunu ilə təsbit edilmişdir. Bayrağımızda olan mavi rəng – türkçülüyün; qırmızı rəng
müasirlik və demokratiyanın; yaşıl rəng islamın rəmzidir.
Aypara və səkkizguşəli ulduz isə Ay ilə Günəşi əks etdirən
xoşbəxtlik və əbədilik ifadəsidir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi Azərbaycan dövlətinin müstəqillik rəmzidir. Azərbaycan Respublikasının 19 yanvar
1993-cü il tarixli 460 nömrəli Qanunu ilə təsbit edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni Azərbaycan dövlətinin, onun müstəqilliyinin və milli birliyinin rəmzidir. Azərbaycan Respublikasının 27 may 1992-ci il tarixli 142 nömrəli Qanunu
ilə təsbit edilmişdir.
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BİZİM MƏKTƏB

Şəhərimizdə həmişə qabaqcıl məktəblər sırasında adı çəkilən
məktəblərdən biri də 46 saylı orta məktəbdir. Məktəbimiz Bülbül
küçəsi və S.Rəhimov küçəsi arasında yerləşir. Məktəb dörd mərtəbəli, yaraşıqlı bir binada yerləşir.
Hazırda məktəbimizdə 160 müəllim çalışır və 1207 şagird təhsil
alır. Məktəbimiz 4 mərtəbədən ibarət olub, 1970-ci ildə Dövlət Layihə İnstitutunun layihəsi əsasında tikilmişdir. Əvvəllər məktəbimiz
rus məktəbi olub, 1991-ci ildən beynəlmiləl məktəbə çevrilmişdir.
Məktəbimizdə ixtisaslı, peşəkarlıq səviyyəsi yüksək olan
yaradıcı müəllimlərimiz çoxdur. Onlardan məktəbin direktoru, tarix
elmləri namizədi Sevinc Budaq qızı Budaqovanı, təlim-tərbiyə işləri
üzrə direktor müavini, Təhsil Problemləri İnstitutunun dissertantı,
2002-ci ildə təhsildə keyfiyyət ili çərçivəsində keçirilən “İlin ən
yaxşı psixoloqu” müsabiqəsində 1 yeri tutan Nazimə Zeynalovanı,
ABŞ-da təcrübə keçmiş, hazırda AZETA-nın vitse-prezidenti olan
xarici dil müəllimi Dilarə Bünyatovanı, Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunan xarici dil müəllimi
Nüşabə Babayevanı, həmçinin müxtəlif treninq və seminarların
iştirakçısı olan müəllimlərdən Ofelya Hacıyeva, Zabitə Quliyeva və
Fransa səfirliyi tərəfindən təltif olunan, Fransa dövlətinin ordenini
alan Germes Anna Romanovnanı, texnika elmlər namizədi İradə
Vəzirovanı, tarix müəllimi MEA-nın dissertantı Hakim Qəmbərovu,
H.Cavid mükafatı alan Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi İradə
Ağayevanı, 2006-2007-ci dərs ilində “İlin ən yaxşı müəllimi” müsabiqəsinin qalibi, riyaziyyat müəllimi Zamiyə Əfəndiyevanı və başqalarını qeyd etmək olar.
Elm və yaradıcılıq yolunda uğurlar qazanan bacarıqlı müəllimlərimiz vardır. Müəllimlik peşəsi həmişə oxumağı və öyrənməyi
tələb edir. Oxumaq, öyrənmək, öyrəndiklərini öyrətmək, insanları
maarifləndirmək, gördüklərini, yeni biliyini qələmə almaq heç də
asan iş deyil. Bu fəaliyyət insanın ağır zəhməti hesabına əldə olunur.
Savadlı və təcrübəli müəllimlər bir çox elmi kitablardan bəhrələ7

nərək ayrı-ayrı mənbələr əsasında yeni bilik əldə edərək gecənigündüzə qatır, tədqiqatlar aparırlar. Bu cəhətdən 46 saylı məktəbin
pedaqoji kollektivində sərbəst yaradıcılıq göstərən müəllimlərimiz
çoxdur. Onlardan metodik vəsait, dərslik müəllifləri olan, eləcə də
elmi-kütləvi, təşkilati-metodik yazılarla dövrü mətbuatda çıxış edənlər, hətta oxucuları maraqlı kitabları ilə sevindirənlər də vardır. Bu
müəlliflərin adlarını fəxrlə qeyd etmək yerinə düşər.
1. Sevinc Budaqova – “Azərbaycan-Hindistan iqtisadi, elmitexniki və mədəni əlaqələr tarixindən (XX əsrin 1950-1980-ci illər)”
monoqrafiyası;
2. Nazimə Zeynalova – “Ana məhəbbəti”, “Qaraya ağ deməyin” şeirlər kitabı;
3. Gülüstan Ağazadə – “Azərbaycan dili” – rus bölməsi üçün;
4. Abbas Süleymanlı – “Ana vətənim - Azərbaycan” adlı iki cilddən ibarət rus bölmələri üçün metodik vəsait (2005-2007-ci illər);
5. Oqtay Hüseynov – “Dünyamızın başlanğıcı (2005-ci il)”
və “Qədim Şərqin möcüzələri” (2007-ci il);
6. Elmira Mahmudova – “İbtidai siniflərdə riyazi oyunlar, əyləncəli məsələlər və riyaziyyat testləri” (Metodik vəsait, 2001-ci il).
Məktəbimizdə psixoloji xidmətin səviyyəsi təlim-tərbiyə prosesinə böyük təsir göstərir. Müasir dövrümüzdə məktəbimizdə psixoloqa böyük tələbat olduğu üçün gənc müəllim Yaqub Yaqubov
balaca uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq bəzi çatışmazlıqları üzə çıxarır və müəyyən psixoloji priyomlar işlədərək onu aradan qaldırmağa çalışır. Təsadüfi deyil ki, 7 ildən çoxdur, o, bu sahədə gərgin əmək sərf edir.
Məktəb həyatını tədbirlərsiz təsəvvür etmək olmaz. Hər il
məktəbimizin tədbir planı təsdiq edilir. Bu tədbirlər planı tədris ili
boyunca həyata keçirilir. Bunlar olduqca zəngin və rəngarəngdir.
“Bilik günü”, “Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü”, “Yeni
il”, “Əlifba bayramı”, “Novruz, xoş gəldin”, ”Gül bayramı”, “31
Mart azərbaycanlıların soyqırımı”, “20 Yanvar”, “26 Fevral Xocalı
soyqırımı”və s.
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Məktəbimizdə dərnək və fakültativlər də həmişə diqqət mərkəzindədir. Burada şagirdlərin siyasi, iqtisadi biliklərinin hərtərəfli
inkişafı üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir: “Heydər Əliyev və
Azərbaycan”, “Vergilər metodik kabineti”nin mövcud vergi sistemindən söhbətləri, “Təbiəti sevənlər”, “Tusi klubu”.
Təlim prosesinin yaxşılaşdırılması münasibəti ilə məktəbimizin nəzdində kitabxana fəaliyyət göstərir. 1997-ci ildən başlayaraq Azərbaycan klassik yazıçı və şailərinin yeni əlifba ilə əsərləri
kitabxanamızı bəzəmişdir. Kitabxananın açılışında Milli Məclisin
deputatı akademik Z.Səmədzadə də iştirak etmişdir. Bu zəngin
kitabxanadan təkcə şagirdlərimiz yox, müəllimlərimiz də oxucu kimi istifadə edir. Arzu edirik ki, bu zəngin kitabxanadan hamı
istifadə etsin.
A.Süleymanlı

ali məktəb – высшая школа
orta məktəb – средняя школа
müvafiq – соответствующий
müasir – современный
ixtisas – специальность
fənn – предмет
hərtərəfli – всесторонний
avadanlıq – оборудование
oxu zalı – читальный зал
kitabxana – библиотека
elmi – научный
elmi-kütləvi – научно-популярный
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yaradıcı – творческий
kitabça – брошюра
mühüm – важный
nəsil – поколение
oxucu – читатель
üsul – способ
təcrübə – практика
həvəskar – любитель
nadir – редкий
müxtəlif – различный,
разнообразный

FONETİKA
Danışıq səsləri

Azərbaycan dilində 32 hərf, 33 səs vardır. Bu səslərin hər biri
xüsusi işarələrlə – hərflərlə göstərilir.
В Азербайджанском языке 32 букв, 33 звука. Каждая из
них имеет письменные знаки которые называются буквенными.
Hərflərin müəyyən sıra ilə düzülüşünə əlifba deyilir.
Azərbaycan dilindəki səslər aşağıdakı hərfi işarələrlə
göstərilir:
A, B, C, Ç, D, E, Ə, F, G, Ğ, H, X, I, İ, J, K, Q, L, M, N, O, Ö,
P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z.
Tapşırıq. Azərbaycan əlifbasını sıra ilə əzbərləyin. Azərbaycan dilinin özünəməxsus spesifik səsləri vardır ki, bunlar rus dilində
yoxdur. Üç sait Ə, Ö, Ü, beş samit K(ke), [C], G, Ğ, H səs Azərbaycan dilinin spesifik səsləridir.
Ana dilim

Qalxıb Şah dağına söz istəyirəm,
Çatsın hay-harayım dinləyənlərə.
Mən nankor deyirəm, nacins deyirəm.
Öz ana dilini bilməyənlərə!
Yad dildən pay umub kişi dilənməz,
Bu ləkə üstündən heç vaxt silinməz.
Füzuli şeirdə kimdir bilinməz –
Öz ana dilini bilməyənlərə!
Beyninə girmədi ana öyüdü,
Əsilsiz yaşayıb o bic böyüdü.
Görüm haram olsun qoy ana südü –
Öz ana dilini bilməyənlərə!....
(Tofiq Bayram)
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Tapşırıq. Şeirdəki spesifik sait və samitləri seçib yazın.
Lüğət

qalxmaq – подняться
söz istəmək – просить слова
nankor – неблагодарный
nacins – неблагодарный
yad – чужой
ummaq – ожидать, рассчитывать , надеяться
dilənmək – нищенствовать
ləkə – пятно
öyüd – нравоучение
SAİTLƏR

Azərbaycan dilində 9 sait səs vardır: A, I, O, U, E, Ə, İ, Ü, Ö.
В Азербайджанском языке 9 гласных. Из них а, ы, о, у
твердые: e, ə, ü, ö, i – мягкие.
Sait səslər aşağıdakı prinsiplərə görə bölünür:
1. Əmələgəlmə yerinə görə.
Qalın saitlər. Bunlara arxa sıra saitləri də deyirlər: A, I, O, U;
İncə saitlər: E, Ə, İ, Ö, Ü.
2. Dodaqların iştirakına görə. По участию губные: O, U, Ü, Ö;
негубные: E, Ə, İ, A, I
Bu prinsipə görə də saitlər 2 qrupa bölünür:
Dodaqlanan saitlər: O, Ö, U, Ü;
Dodaqlanmayan saitlər: A, I, E, Ə, İ.
3. Dil ucunun üst damağa doğru qalxıb-enməsinə görə də iki
yerə bölünür:
Açıq saitlər: a, o, e, ə, ö.
Qapalı saitlər: ı, i, u, ü.
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NİZAMİ GƏNCƏVİ

Nizaminin (1141-1203) əsl adı Nizami Əbu Məhəmməd
Nizaməddin İlyas İbn Yusif ibn Müəyyəd Gəncəvi olmuşdur. 1141ci ildə Gəncə şəhərində doğulmuşdur. İlk təhsilini də Gəncədə
almış, ömrünün axırına qədər bu şəhərdən çıxmamışdır. Onu
dəfələrlə saraya dəvət etmişlər, lakin həmişə oraya getməkdən
imtina etmişdir. Dərbənd hökmdarı Səffiyyəddin Müzəffərin kəniz
kimi göndərdiyi Afaq ilə evlənmişdir. Yazılı mənbələrə görə
Afaqdan Məhəmməd adlı bir oğlu olmuşdur. Ömrünün axırına kimi
həyat yoldaşı ilə birlikdə yaşamışdır. O, yaradıcılığa şeirlə başlamışdır. Nizami öz “Xəmsə”si ilə dünya ədəbiyyatında böyük şöhrət qazanmışdır. “Xəmsə”yə daxil olan əsərlər bunlardır: ”Sirlər xəzinəsi”
(1177), ”Xosrov və Şirin” (1181), ”Leyli və Məcnun” (1188), ”Yeddi gözəl” (1196), ”İsgəndərnamə” (1203). “İsgəndərnamə” poeması
iki hissədən ibarətdir: “Şərəfnamə” və “İqbalnamə”.
Dünya ədəbiyyatında ilk real insan surətini N.Gəncəvi yaratmışdır. İlk müsbət real qadın surətini də o yaratmışdır.
Tapşırıq 7. Sözləri köçürün, uzanan saitlərin altından xətt
çəkin. Onların yanlış tələffüz formasını göstərin.
Sabir, Qadir, Nadir, Nasir, adət, Sakit, Təranə, Səxavət,
Ədalət, Həqiqət, Sədaqət, Səlimə, Hökumə, hökumət, nəzarət, təsir,
Babil, bəbir, vəkil, məna, namus, Tacir, Kamil, katib.
Гоша саитли сюзлярин йазылышы вя тяляффцзц
Азярбайъан дилиндя бир сыра гоша саитли алынма сюзляр вардыр.
Онлары 2 група айырмаг олар:
1. Ейни ъинсли гоша саитли сюзляр. Онлар олдуьу кими йазылыр,
лакин тяляффцз заманы о саитлярдян бири дцшцр, о бириси ися узун
тяляффцз олунур: саат – [sa:t], мааш – [ma:ş], ъамаат – [cama:t],
тяяссцф – [tə:ssüf] вя с.
2. Тяркибиндя мцхтялиф ъинсли саит олан сюзляр. Онлары да 2
група айырмаг олар:
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а) Tяркибиндя мцхтялиф ъинсли саит олан сюзляр олдуьу кими
йазылыр, лакин тяляффцз заманы онлардан бири дцшцр, икинъиси ися
узун тяляффцз олунур: мцяллим – [mə:llim], мцалиъя – [ma:licə],
Сяадят – [Sa:dət] вя с.
б) Тяркибиндя мцхтялиф ъинсли саит олан еля сюзляр дя вардыр
ки, онлар олдуьу кими йазылыр, лакин тяляффцз заманы онларын
арасына битишдириъи «й» самити артырылыр: аиля – [ayilə], Сяидя –
[Səyidə], радио – [radiyo], поема – [poyema] вя с.

Azərbaycan dilində işlənən alınma sözlərdə qoşa saitli və
samitli sözlər vardır: camaat, saat, təəccüb, maaş, əlbəttə, hətta,
Səttar və s. Qoşa samitli sözlər türk mənşəli də ola bilər. Məs.:
səkkiz, yeddi, doqquz, saqqal, çaqqal və s.
Tapşırıq. Qoşasəsli sözlərə aid bir neçə misal tapıb cümlədə
işlədin. Belə sözlərin düzgün tələffüzünü öyrənin.
Tapşırıq. Qoşa saitli sözlərin altından xətt çəkin.
Cabbar Qaryağdı oğlu Azərbaycanın böyük xanəndəsidir. O,
mənə təəccüblə baxdı. Təəssüf edirəm ki, sizi indiyədək tanımamışam. Baş qarışıb bir də gördüm saat altıdır, maarif idarəsinə gedə
bilmədim. Qapı açıldı, içəri uzunsaqqal bir kişi girdi. Saat yeddidən
doqquza qədər evdə olmayacağam. Bəhruz Gəngərli böyük rəssamdır.
SAMİTLƏR

Samitlər saitlərdən tamamilə fərqlənir. Bu onlarda sakit ton
əvəzinə, küyün üstünlük təşkil etməsindən ibarətdir. Buna görə də
samitləri uzun tələffüz etmək olmaz. Azərbaycan dilində 23 samit
hərf vardır: B, Ç, C, D, F, G, Ğ, H, X, J, K, Q, L, M, N, P, R, S, Ş,
T, Y, V, Z.
Bu samitlərdən 5-i rus dilində yoxdur. Azərbaycan dilinin
spesifik samit səsləri bunlardır: Ğ, G, C, H, K.
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Tapşırıq 8. Aşağıdakı şeirdəki spesifik samitlərin işləndiyi
sözü seçib göstərin və şeiri əzbərləyin.
Bizim qəşəng uşaqlar
Gərək yesin heyva, nar,
Püstə, badam, şaftalı,
Armud, ərik, albalı,
Əncir, limon, portağal,
Əzgil, böyürtkəm, zoğal,
Alça, gilas, gilənar.
Bu dadlı meyvələrin
Uşaqlara xeyri var.
(Emil Mehdiyev)
SAMİTLƏRİN BÖLGÜSÜ

Samit səslər aşağıdakı əsaslara görə təsnif edilir.
1. Səs tellərinin iştirakına görə;
2. Ton və küyün yerinə görə;
3. Əmələ gəlmə yerinə görə.
1. Səs tellərinin iştirakına görə samitlərin bölgüsü.
Bu əsasa görə samitlər kar və cingiltili olaraq 2 qrupa bölünür.
Cingiltili samitlərin tələffüzü zamanı səs telləri fəal iştirak
edir. Onların gərilməsi nəticəsində samitlər cingiltili olur. Cingiltili
samitlər bunlardır: B, V, G, Q, Ğ, D, C, Z, Y, L, M, N, R, J.
Kar samitlərin tələffüzündə isə səs telləri, demək olar ki, iştirak etmir. Deməli, hər cingiltili samitin kar qarşılığı olur: b-p, v-f,
q-k, d-t. Kar samitlər bunlardır: p, k, s, t, f, x, h, ç, ş, ḱ, x́.
2. Ton və küyün iştirakına görə samitlərin bölgüsü.
Əslində samit səslərin tələffüzündə ton az olur. Bu əsasa görə
samit səslər 2 qrupa bölünür. 1-ci qrupa daxil olan samitlərdə küy
üstün olur. Belə samitlər 2 qrupa bölünür;
a) küylü-cingiltili samitlər: b, v, q, ğ, j, z, y, g, c, d, l, m, n, r.
b) kar samitlər: k, p, t, s, f, k, t, h, x, ç, ş.
Çalışma. Oxuyun, mətni tərcümə edin.
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Mühəndis Rza Rzayev danışırdı ki, .... gimnaziyada oxuyurdum. 1919-cu ildə Novruz bayramı münasibəti ilə kasıb və yetim
uşaqlar üçün ianə toplayırdılar. Mənə üç nəfər şagirdlə ağzı qıfıllı,
möhürlü bir qutu verib ianə toplamaq üçün dövlətlilərin evinə,
mağaza və kontora göndərdilər. Bir neçə yerdən ianə topladıq, sonra
getdik Hacının yanına. Biz məqsədimizi ona dedik. O soruşdu ki, bu
qutuya başqa adamlar pul salıb? “Bəli, Hacı” – deyə dilləndim. Hacı
dedi: “Onda bu qutunu aparın verin məktəbə, başqa bir boş qutu
götürüb gətirin”. Biz boş qutu götürüb geri qayıtdıq. Hacı gutuya bir
çek saldı. Məktəbdə qutunu açanda məlum oldu ki, Hacı yetim və
kasıb uşaqların xeyrinə 5000 min manat ianə verib.
Manaf Süleymanovdan
Гоша самитли сюзлярин йазылышы вя тяляффцзц
Азярбайъан дилиндя тяркибиндя гоша самит сясляр олан бир
чох сюзляр вардыр. Щямин сюзляр олдуьу кими йазылыр, лакин тяляффцз
заманы онлар мцхтялиф шякилдя тяляффцз олунур.
1. Тяркибиндя гоша кк, тт, пп самитляри олан сюзляр олдуьу
кими йазылыр, лакин тяляффцз заманы онларын икинъиси юз ъинэилтили
гаршылыьы иля явяз олунур: щятта – [hətda], ялбяття – [əlbətdə], Сяттар
– [Sətdar], сяккиз – [səkgiz], мцряккяб – [mürəkgəb], щоппанмаг
– [hopbanmaq], таппылты – [tapbıltı] вя с.
2. Тяркибиндя гоша гг самити олан сюзляр олдуьу кими
йазылыр, лакин тяляффцз заманы онлардан биринъиси карлашыр: саггал
[саƒгал], щаггында [щаƒгында] вя с.
3. Тяркибиндя гоша йй самити олан сюзляр чох вахт бир самитля тяляффцз олунур: ядябиййат [ядябийат], ящямиййят [ящямийят]
вя с.
Çalışma. Bu hərfləri düzgün tələffüz edin.
Q, g, k, h, ü, ə, c, ğ.
Külək, qəşəng, kitab, həkim, qayçı, qılınc, qütb, gül, günəş,
gənc, kəpənək, gərək, hava, məktub, klub, kino, üzüm, üzük, süzmə,
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sənək, kərpic, dalğa, qarğa, Koroğlu, Üzeyir Hacıbəyov, Həcər,
Xəzri, sənəd, sənət.
Çalışma. Aşağıdakı söz və söz birləşmələrinin mənasını izah

edin.
Baş həkim, baş məşqçi, baş elmi işçi, qəbul otağı, sinif rəhbəri, səbr etmək, fərsiz ovçu, qabaqcıl müəllim.
XEYİRXAH İNSAN

Bir dəfə Hacı küçədən keçəndə adamlardan soruşur: “Nə var,
nə yox?” Deyirlər ki, Hacı, neçə gündür ki, şəhərdə bir dənə də
olsun təzə balıq tapılmır. Kömək eləyin. Hacı deyir: “Arxayın olun,
bu günlərdə şəhərə balıq gətirərlər. Sabahı günü faytona minib gedir
balıq vətəgələrinə. Balıqçılar Hacının başına yığışırlar. Hacı təzə
tutulmuş balığı götürür. Barmağındakı brilyant üzüyü çıxarıb məftillə balığın quyruğuna bağlayıb dənizə atır. Bu xəbər bütün vətəgələrə
yayılır. Balıqçılar quyruğunda brilyant üzük olan balığı tutmağa
cəhd edirlər. İki gündən sonra şəhər bazarlarına o qədər kütüm, som,
sazan, çapaq, leş, nərə, qızıl və ağ balıq gətirirlər ki......
Manaf Süleymanovdan
HACI ZEYNALABDİN TAĞIYEV

H.Z.Tağıyev 1838-ci ildə Mərdəkan kəndində anadan olmuşdur. Atası Tağı kişi başmaqçı idi. Zeynalabdin uşaq ikən anası vəfat
edib. Tağı kişi çox kasıb imiş. Zeynalabdin uşaq ikən işləməyə məcbur olur. O, əvvəlcə bənnaya köməkçi olur, ustaya palçıq daşıyır.
Gündə 6 qəpik günəmuzd (əmək haqqı) alır. 15 yaşında daşyonan,
18 yaşında bənna, sonra da memar podratçı olur.
1873-cü ildə iki nəfərlə Bibiheybətdə icarəyə yer götürür. Bir
sıra avadanlıq alır, buruq qazdırmağa başlayır. Lakin uzun müddət
neft çıxmır. O, bütün çətinliklərə dözür. Nəhayət, quyu fontan vurur.
Başmaqçı Tağının oğlu Zeynalabdin Tağıyev milyonçu olur.
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Üç ilə şəhərin mərkəzində böyük bir saray tikdirir. Həmin bu
bina indi Azərbaycan tarixi muzeyidir. Şollar suyunu Bakıya
çəkdirir. Böyük un dəyirmanı, (Zığda) toxuculuq fabriki, qənnadı
fabriki, dram teatrı üçün bina tikdirir. Bakı-Batum neft kəmərini
çəkdirir.
1900-cü ildə Bakıda qız məktəbi açdırır. Binanın xərcini özü
çəkir. Məktəbə 48 qız qəbul edilmişdi. Onların 35 nəfəri kasıb ailələrdən idi. Həmin qızlar təhsil haqqından azad idilər. Geyim və yeməyi Tağıyev verirdi. Hacı bənnalıq etdiyi baltanı otağının divarından qapı ilə üzbəüz asıbmış ki, hər açanda keçmiş günlərini yaddan
çıxarmasın.
Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1924-cü il sentyabrın 1-də Mərdəkandakı bağında vəfat edib. Xalqımız böyük xeyirxah ağsaqqalı heç
vaxt unutmaz.
Manaf Süleymanovdan
Lüğət
icarə – аренда
tamahkar – алчный, жадный
şərik – компаньон
müştəri – покупатель, клиент
xoşrəftar – общительный
xeyriyyə – благотворительный
Сону гоша самитля гуртаран тякщеъалы сюзляр
Азярбайъан дилиндя бир гисим сону qоша самитля битян тякщеъалы сюзляр вардыр: фянн, хятт, щагг, щисс, кцлл, щязз вя с. Щисс вя
кцлл сюзляри мцстясна олмагла бу сюзляря самитля башлайан шякилчиляр артыранда бу самитлярин бири дцшцр: фянляр, сирляр, хятдян вя с.
Бу сюзляря саитля башлайан шякилчиляр артырдыгда ися щямин
самитляр олдуьу кими галыр: фянни, сирря, щаггында вя с.
Yadda saxla: Xeyr. Yox. Elə deyil. Düz demirsən(siniz) səhvdir.
Razı deyiləm. Razılaşmıram. Narazıyam. Belə olmaz.
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Çalışma. Oxuyun, q, g, h, ğ, y hərflərini düzgün tələffüz edin.
Vaqif, qəşəng, külək, səbirli, xeyriyyə fondu, müştəri, baş
həkim, nümayiş, nümayəndə, yetim, hökumət, Üzeyir Hacıbəyov,
Nəriman Nərimanov, Məmməd Səid Ordubadi, Nəbi Xəzri, Bəxtiyar
Vahabzadə, Koroğlu, Qaçaq Nəbi, Həcər, Etibar Məmmədov.
Çalışma. Tanıdığınız başqa şair, yazıçı, müharibə, əmək
qəhrəmanlarından bir neçəsinin adlarını qeyd edin, yazın.
АЗЯРБАЙЪАНЫМ МЯНИМ
Бяхтимин эцняшидир
Бяхтимя доьан эцняш.
Гялбимин атяшидир
Гялбимдян ахан атяш.
Фяхрим, ешгим, щяйатым,
Шющрятим, шаным мяним.
Сянсиз анылмаз адым,
Азярбайъаным мяним.
Няфясин сящяр мещи,
Няьмямдир кцляклярин.
Шеиримин бяндляридир
Ганадлы диляклярим.
Фикрим, ешгим, щяйатым,
Шющрятим, шаным мяним
Сянсиз анылмаз адым
Азярбайъаным мяним.
Lüğət
yalan – обман, лож, вранье, выдумки
bəhər – плод
fərzanə – ученный, знаток
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(Зейнал Ъаббарзадя)

divanə – везутный
beşik – люлька, колыбель
içəri – внутренность, внутренная часть
eşik –двор, начужная часть
pas – ржавчина
boğulmaq – тонуть, утонуть
dağılmaq – развалиться, разрушаться
Tapşırıq. Şeirin iki bəndindəki samitləri seçib ton və küyün
iştirakına görə qruplaşdırın. Şeiri əzbər söyləməyə çalışın.
VURĞU

Azərbaycan dilində əsas sözlərdə vurğu sözün son hecasının
üstünə düşür. Sözdə hər hansı bir hecanın, cümlə də isə hər hansı
sözün başqalarına nisbətən yüksək tonla deyilməsinə vurğu deyilir.
Azərbaycan dilinin qanunlarına görə vurğu sözün son hecasına
düşür. Sözlərə şəkilçi artırıldıqda isə vurğu şəkilçinin üzərinə düşür.
Deməli, Azərbaycan dilində vurğunun yeri sabitdir, o son hecanın
üzərinə düşür. Məsələn; Azərbaycan, yaşamaq, qapıçı, dəmirçi və s.
Bəzi alınma sözlərdə vurğu sözün əvvəlki hecasının üstünə
düşür. Məsələn; opera, sola, Çexov, Tula, Korpus, ekspert və s.
Ударение – это произношение одного из слогов с большей
силой, с увеличением длительности интенсивности.
Логическое ударение – произвольное выделение одного
из элементов высказывания в целях увеличения его смыслового
значения.
В Азербайджанском языке ударение обычно падает на последний слог слова. Если слова принимают аффиксы, то ударение переходит на них.
Çoxhecalı sözlərdə hecaların hamısı eyni dərəcədə tələffüz
edilmir. Vurğu yalnız tələffüzə aid olduğu üçün onu sözlərin deyilişində, yəni hecaların üzərinə düşəndə müşahidə etmək mümkündür.
Çoxhecalı sözlərdə hecalarda biri digərinə nisbətən yüksək
ifadə olunur. Məs: çalışdıq, çalışmışdıq (dıq, mış üzərinə düşür).
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Deməli, sözdə bir hecanın başqalarına nisbətən yüksək, ifadəsinə vurğu deyilir.
Vurğulu heca isə üzərinə vurğu düşən, yəni yüksək ifadə olunan heca deməkdir. Azərbaycan dilində vurğu çox zaman sözlərin
son hecasının üzərinə düşür. Buna görə də bir çox şəkilçisi qəbul etdikdə vurğu şəkilçinin üzərinə düşür.
Məs: oxu-oxuyur, bil-bilər, çalış-çalışqan, yaxşı-yaxşılıq, hörmət, hörmətcil və s.
Sözün kökünə bitişdirilən şəkilçi iki hecadan ibarət olarsa,
vurğu bəzən şəkilçinin birinci hecasının üzərinə düşür. Məsələn,
oxuduqda, gördükdə, istədikcə kimi sözlərdə (feli bağlamalarda) isə
vurğu şəkilçinin birinci hecanın sait səslisi üzərinə düşmüşdür. Söz
kökünün son hecasındakı vurğu bu şəkilçilərdən hansının üzərinə
keçsə, sözün mənası tamamilə dəyişilir. Məsələn, oxumuşlar, gəlmişlər, gəlirlər kimi sözlərdə vurğu zamanı kateqoriyası şəkilçilərinin üzərinə düşdüyü üçün sözlər fel hesab olunur. Oxumuşlar,
gəlmişlər, gəlirlər sözlərində vurğu zaman kateqoriyasından kəmiyyət kateqoriyası üzərinə keçdiyi üçün həmin sözlər fel deyil, feli
isim olur. Bütün isimlər olduğu kimi, vurğu sözün son hecası olan
hal şəkilçisinin üzərinə keçir və heca bir yeni məna yaratmır; məsələn, oxumuşların, oxumuşlara, oxumuşları, oxumuşlarda, oxumuşlardan və s.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, söz kökünə artırılan hər bir
şəkilçinin üzərinə vurğu düşmür.
Azərbaycan dilində bir sıra şəkİlçilər vardır ki, onlar heç bir
zaman vurğu qəbul etmir.
Tapşırıq. Dilimizə başqa dildən keçən, vurğusu sözün əvvəlki
hecalarına düşən beş söz tapıb cümlədə işlədin.
HECA

Tələffüz zamanı sözün asanlıqla hissələrə bölünməsinə heca
deyilir. Hecanın varlığı sait səslə bağlıdır. Sözdə nə qədər sait səs
varsa, bir o qədər də heca olur:
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Məs.: ya-şıl-laş-dı-rıl-mış.
Bu sözdə 6 sait səs olduğu üçün 6 heca vardır. Bundan başqa,
bir neçə hecalı sözləri də göstərmək olar: Məs.: qu-ru-cu-luq-la-rın,
can-fə-şan-lıq-la-rın
Azərbaycan dilində hecanın aşağıdakı növləri vardır.
1. Sadə heca - tək bir saitdən ibarət olub nə özündən əvvəl, nə
də özündən sonra samitlə birləşir. Məs: o-xu, a-ta, a-na. Bu sözlərdəki birinci sait sadə hesab olunur.
2. Açıq heca: Əgər heca saitlə qurtararsa, belə heca açıq hesab olunur. Məs: ba-ba, nə-nə, xa-la, bi-bi və s.
3. Qapalı heca - samitlə qurtaran heca qapalı hesab olunur.
Məs qar-daş, baş, əl, ət, üz və s.
4. Hecaların örtülü və örtüsüzlüyü isə onların samitlə başlanması ilə bağlıdır. Samitlə başlayan heca örtülür. (məs: bi-li-rəm,
saitlə başlayan heca isə örtüsüz hesab olunur) (məs; at, ot, ət) və s.
5. Azərbaycan dilində çoxhecalı sözlərə, habelə çoxfonominli
- çox səsli hecalara az təsadüf edilir.
.
Məs; şpris, ilyaj, çariz, Marks, kənd, qənd və s. bu kimi çoxsəsli sözlər bir hecadan ibarət olub dilimizə gəlmə sözlərdi.
Произношение части слова одним толчком выдыхаемого
воздуха называется слогом. В слове сколько гласных звуков
столько в нем слогов.

Heca (слог)

Bir səsdən
ibarət heca

İki səsdən
ibarət heca

Üç səsdən
ibarət heca

Dörd səsdən
ibarət heca

a-ta
u-na
ü-züm

at, su, ot,
bu, od, qu-zu
ya-zı

baş, alt,
daş-lıq
mək-təb

dörd, zəng,
qənd, qrup,
bənd, kənd
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Tapşırıq. Azərbaycan dilinə başqa dillərdən keçib dilimizin
fonetik sistemi üçün səciyyəvi olmayan çoxsəsli - birhecalı sözlərə
aid misallar tapıb cümlədə işlədin.
AHƏNG QANUNU

Eynicinsli səslərin bir-birini izləməsinə ahəng qanunu deyilir.
Ahəng qanunu türk dillərinin, xüsusilə Azərbaycan dilinin özünəməxsus əlamətlərindən ibarətdir. Xalis Azərbaycan dilinə aid
sözlərdə ahəng qanunu pozulmur. Ahəng qanununa tabe olan sözlər
türk mənşəlidir. Bəzi alınma sözləri qəbul edərkən onları dilimizin
ahəng qanununa uyğunlaşdırırıq. Məs.: adam, arvad, axır, zalım,
mümkün və s.
Уподобление однородных звуков называется сингармонизмом. Сингармонизм – один из признаков в тюркских языках.
Bəzən türk mənşəli mürəkkəb sözlərdə ahəng qanunu pozula
bilər: Qaragöz, iynəyarpaqlı, meşəxoruzu və s.
Tapşırıq. Hansı sırada ahəng qanunu pozulduğunu göstərin:
1) Alim, məlumat, çətənə, kərpic, xərc, gündoğan
2) Zarafat, məsləhət, dəmirçilik, qolubağlı
Tapşırıq. Aşağıdakı cümlələri dəftərinizə köçürün, ahəng qanununa tabe olmayan sözləri müəyyənləşdirin.
Qaragözlə Ədalət bayaqdan bəri ayaq üstə dayanıb bir-birinə
baxırlar. Bayırda isti olmasına baxmayaraq, onların bədəni həyəcandan uçunurdu. Ədalətin özü haqqında dedikləri Qaragözü öz məcrasından çıxarıb Ədalətə doğru meyl etməyə sövq etmişdi.
Lüğət

qapı – дверь
bayaqdan bəri – давно, уже давно
bayır – двор, улица
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həyəcan – тревога, волнение, возмущение
uçunmaq – дрожать, трястись, трепетать
NOVRUZ BAYRAMI

Hər xalqın öz milli bayramları var. Azərbaycan xalqının da öz
milli bayramları var. Bunlardan biri də Novruz bayramıdır. Bu
bayramı bir çox müsəlmanlar qeyd edirlər. Bayramdan əvvəl evlərdə
təmizlik işləri aparılır, sonra isə bayram şirniyyatı – şəkərbura,
paxlava, qoğal bişirirlər. Novruz bayramına bir ay qalmış dörd
çərşənbə axşamı olur: Su, Od, Yel və Torpaq. Bu çərşənbə
axşamlarında uşaqlar tonqal qalayır və üstündən tullanırlar. İlaxırı
çərşənbədə uşaqlar, bəzən də orta yaşlılar qapı-qapı pusurlar.
Burada xeyirli sözlər eşidərsə, ilin yaxşı olmasına işarədir. Bu da bir
adətdir. Bayram axşamı qonşulara pay verirlər.
ORFOQRAFİYA

Bu söz yunanca düzgün yazı qaydaları deməkdir. Orfo – yazı,
qrafiya yazmaq deməkdir. Bu söz də dilimizə başqa dillərdən
keçmədir. Hər bir dildə düzgün yazı qaydalarının böyük əhəmiyyəti
vardır. Orfoqrafiya tərtibində üç əsas prinsip vardır: fonetik, morfoloji və tarixi-ənənəvi prinsiplər. Azərbaycan dili orfoqrafiyasının
əsas prinsipi fonetik prinsipdir, yəni Azərbaycan dilində sözlər respublikanın hər yerində eyni formada yazılır.
Məs.: daş, dəmir, xəmir, zəlil, əlil, ətraf, gəmi, ot, Həsən,
Cəfər, Gəncə, Şəmkir, Namaz və s.
Tapşırıq. Aşağıdakı sözlərdə buraxılmış orfoqrafik səhvləri
nəzərə alaraq düzgün yazın.
Güz, qırıx, utuz, kəpənəy, köynəy, əv, gedəcəx, gedəjəy, olajax, gəlillər, oturullar, bilənnər, küflət, kəflətin, vazğal, zərəl, damnan, atamnan, gəlinnər, istəkan, İvrahin, gəlerdi, gederdi, oturordu,
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bilersenmi, bunumu dersen, qapıyı, atayı, olecek, gizənerlər, bilellər,
bulanıx, duruxuf, alıf, gəlil.
Tapşırıq. Şeirdə müasir tələffüzə və orfoqrafiyaya uyğun olmayan sözləri tapın. Şeiri əzbərləyin.
АНАМА МЯКТУБ
Цряйим аьрыйыр, эилей санма сян,
Щяр эцнцн, саатын ил бярабяри.
Цряк-цряк дейил, аьры чякмяся,
Цряйим аьрыйа сусандан бяри.
Талейим башыма щяр ня эятирся,
Цряйин эюзцйля эяряк bахам мян.
Цряк аьрымырса, биэанядирся,
Демяк, йашамырам, демяк йохам мян.
Оъаьа дюнярям фикир елямя,
Бу кичик няьмяляр эюзцмдцр мяним.
Ана, цряйимдя аьрылар ки вар,
Дейя билмядийим сюзцмдцр мяним.
(Рцстям Бещруди)
Tapşırıq. Aşağıdakı sözləri cümlələrdə işlədib yazın: müəllim, həkim, satıcı, qardaş, sirdaş, ata, tələbə, neftçi, neftçilər, gözəl,
yaxşı, mərd, maraq.
Çalışma. Aşağıdakı sözləri kök və şəkilçiyə ayırıb yazın:
Neftçi, alıcı, təyyarəçi, bağban, yazmaq, oxumaq, baxmaq, narazı, naməlum, narahat, dost, dostluq, yataqxana, mehmanxana, kitabxana, oxucu, qurucu, sürücü, satıcı, yoldaşlar, inqilabi, çalışqan,
bacarıqlı.
Yadda saxla: Xeyr, yox, bəli. Elə deyil. Düz demirsən(siniz)
səhvdir. Razı deyiləm. Razılaşmıram. Narazıyam. Belə olmaz.
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LEKSİKOLOGİYA (lüğət tərkibi)

Azərbaycan dili dünyanın inkişaf etmiş və zəngin dillərindən
biridir. Bu dilin zəngin söz ehtiyatı vardır. Dilimizdə olan bütün
sözlərin hamısı birlikdə Azərbaycan dilinin lüğət tərkibini təşkil
edir. Bura yüz minlərlə söz daxildir. Dilimizin lüğət tərkibindəki
sözlərin hamısının mənasını bir adamın bilməsi mümkün deyil. Həm
də bu o qədər vacib deyil. Amma dilimizdə elə leksik lay vardır ki,
oraya daxil olan sözlərin mənasını hər bir azərbaycanlı bilməlidir.
Bu cərgəyə daxil olan sözlər dilimizin lüğət fondunu təşkil edir.
Dilimizdəki sözlər ifadə tərzi ilə müxtəlif olur. Buna görə də
onlar müxtəlif qruplara bölünür. Bunlardan bəzilərinə diqqət yetirək.
Стилистические пласты слов словарного состава. По
своим стилистическим оттенкам слова в нашем словарном
составе делятся на разные группы.
Poetik sözlər (поэтические слова).
Bu qismə daxil olan sözlər ədəbi dildə işlənsə də, xalq danışıq
dilində o qədər də fəal deyil.
Ümumişlək sözlər (Oбщеупотребительная лексика).
Bu sözlər dilin əsas leksik tərkibini təşkil edir. Məs.: çörək,
yol, çay, qənd və s.
Azərbaycan dilindəki sözlərin məna qrupları

Azərbaycan dilindəki sözlər mənalarına görə müxtəlif qruplara
bölünürlər. Bu cəhətdən sözlər omonim, sinonim və antonim olaraq
3 qrupa bölünür.
Семантические группы слов в Азербайджанском языке,
слова в азербайджанском языке по своей семантике и форме
делятся на разные группы: омонимы, синонимы, и антонимы.
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Çoxmənalı sözlər

Sözlərin çoxmənalığı məcazi mənalardan törəyir. Sözdə məcazi məna necə yaranır? Məcazi məna əksərən müəyyən bənzərlik və
oxşarlıq əsasında yaranır. Məfhumun ikinci dərəcəli əlamətlərindən
biri başqa bir məfhumun üzərinə köçürülür, bununla da məcazilik
meydana çıxır.
Qol və göz sözlərini nəzərdən keçirək. Bu sözlər ilkin həqiqi
mənalarında insanın, heyvanın qolunu və gözünü bildirir. Qol və
göz məfhumlarım xarakterizə edən mühüm xüsusiyyətlər və ya əlamətlər vardır. Qolun zahiri əlamətlərindən biri onun insan gövdəsindən çıxıntı kimi görünməsidir. Gözün xüsusiyyətlərindən biri isə
göz qapaqlarının açılıb-yumulması qabiliyyətidir. Bu cür ikinci dərəcəli əlamətlərin nəzərə alınması ilə insanlar: ağacın qolu, çayın
qolu kimi ifadələr yaratmışlar. Azərbaycan dilində belə sözlər çoxdur və bu cür sözlər çoxmənalı sözlər adlanır.
Azərbaycan dili sözlərin çoxmənalılığı cəhətdən olduqca
zəngindir. Məsələn; ağız sözü də belə çoxmənalı sözlərdən biridir.
Bu sözün işləndiyi aşağıdakı mənalara diqqət edək.
1. Ağız - insanın bədən üzvü;
2. Qabların və s. şeylərin açıq tərəfi - qazanın ağzı, butulkanın
ağzı və s;
3. Odlu silahların lüləsinin ön tərəfi - tüfəngin ağzı, topların
ağzı;
4. Kəsici alətlərin iti tərəfi - bıçağın ağzı, qayçının ağzı və s.
5. Bir şeyin kənarı, yam və ya qırağı - yolun ağzı və s.
Bu sözü: ağzına baxmaq, ağzına su almaq, ağzında dili yox,
ağzından qaçırma kimi ifadələr tərkibində əllidən çox mənada işlətmək olar və s.
Məsələn, Xəbər şəkilçisi olan-dır-dir-dur-dür (sənətdir, Mahmuddur, güldür), felin inkarlıq kateqoriyasını bildirən -ma, -mə
(oxuma, yazma, gəlmə, gülmə) sual şəkilçiləri (ədatları) mı, mi, mu,
mü (aldımı? gəldimi? Oxudumu? Gördümü və sairə.
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Lakin bəzi şəkilçilərin vurğu hesab edib-etməməsi, işləndiyi
yerindən və özündən əvvəlki şəkilçilərdən asılı olur. Belə ki, kəmiyyət kateqoriyası şəkilçiləri fellərin şəxs olduğu kimi işlədiyi zaman
şahidi keçmiş zaman şəkilçilərindən sonra vurğu qəbul etdiyi halda
nəqli keçmiş, indiki zaman, qəti gələcək və qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçilərindən sonra vurğu qəbul etmir; məs. alırlar, gəlirlər,
oxuyurlar, görürlər, alacaqlar, gələcəklər, oxuyacaqlar, görəcəklər,
alarlar, gələrlər, oxuyarlar, görərlər.
Çoxmənalı sözlər
(многозначные слова)

Çəkmək
İpi çəkmək – тянуть веревку
Yol çəkmək – строить дорогу
Su çəkmək – провести воду
Şəkil çəkmək – рисовать
Papiros çəkmək – курить
Baş çəkmək – проведать
Qol çəkmək – подписывать
Dərd çəkmək – горевать
Gözü yol çəkmək – тоскавать

Baş
İnsanın başı – голова человека
Baş müəllim – старший
преподаватель
Baş mühəndis – старший
инженер
Baş həkim – старший
врач
Dağın başı – верхняя
часть горы
Baş soğan – репчатый лук

Omonimlər
Dil – 1. язык; 2. язык, общественные явления
Ay – 1. луна; 2. месяц
Yaz – 1. весна; 2. пиши
Qaz – 1. гусь; 2. копать
Üz – 1. лицо; 2. плавай
Bal – 1. мед; 2. маскарад
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Sinonimlər
Hündur – uca – qəlbi (высокий)
Enli – geniş (широкий)
Dinləmək, eşitmək – qulaq asmaq (слушать)
İri, böyük, yekə (большой)
Dünya-cahan-aləm-kainat (мир)
Antonimlər
Ağ (белый) – qara (черный)
Çox (много) – az (мало)
Yaxşı (хорошо) – pis (плохой)
Dərə (овраг) – təpə (холм)
Gülmək(смеятся) – ağlamaq (плакать)
Omonimlər

Omonimlər formaca eyni, məzmunca müxtəlif olur. Çoxmənalı sözlər də formaca eyni olur. Çoxmənalılıq mənanın köçürülməsində baş verir. Vurmaq sözünü misal götürək.
Vurmaq sözü iki cismin bir birinə zərbə toxunulması zamanı
baş verir. Amma bu söz öz mənasını genişləndirərək çoxmənalılıq
vəzifəsi daşıyır.
Омонимы – это разнозвучащие слова, но с разным значением.
vurmaq – başına vurmaq
əl vurmaq
göz vurmaq
tənə vurmaq
ədədi ədədə vurmaq
elan vurmaq
zəng vurmaq
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Göründüyü kimi, burada vurmaq sözü məcazi mənada işlənmişdir. Omonimlər həm eyni nitq hissəsinə, həm də müxtəlif (daha
da çox isim və fel) nitq hissələrinə aid ola bilər. Məs:
al (sifət) – al (fel)
bağ (сад) – bağ (веревка, шнур)
yaz (весна) – yaz (пиши)
top (мяч) – top (пушка)
kök (морковь) – kök (полный)
gül (цветок) – gül (смейся)
Tapşırıq. Омонимляри сечиб йазын.
Narın üz

Qəvvas olub düşsən eşqin gölünə,
Narın silkin, narın çalxan, narın üz.
Dost səni bağına bağban eyləsə,
Almasın dər, gülün iylə, narın üz.
Ələsgər də sözün deməz tərsinə,
Tərs gəzən dünyada düşər tərsinə.
Tər sinəyə qismət olsun tər sinə,
Qoy söykənsin narın üzə narın üz. (Ашыг Ялясэяр)
Əzizim oxuyandı,
Sevgilim oxuyandı.
İstədi məni vursun,
Sinəmdə oxu yandı.
Əzizim dərdə Kərəm,
Qoy yansın dərdə Kərəm,
Qoşaram qəm kotanın
Sürərəm, dərd əkərəm.
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(Байатылар)

Sinonimlər

Dilimizdəki sinonim sözlər formaca müxtəlif, məzmunca yaxın olur. Синонимия – это совпaдение по основному значению
слов. Нередко считают что синонимы – это слова одинакового
значения.
Bəzən sinonimləri məzmunca eyni hesab edirlər. Lakin sinonimlər həm eyni, həm də yaxın mənaları ifadə edir. Sinonimlər mənanı daha dəqiq və sərrast ifadə edir. Məs.: böyük – iri-yekə; nəhəng-zırpı-heyvərə.
Bu kimi sözlərdə böyük sözü bütün başqa sözləri əvəz edə bilər.
Gözəl – qəşəng; dünya-aləm; cahan-kainat.
Tapşırıq. Aşağıdakı sözləri omonim və sinonimlər üzrə
qruplaşdırın. Onların omonimi və sinonimini tapıb müəyyən edin.
Top, kök, gön, tar, deşmək, gen, iri, bağ, gəbə, çay, çəngəl,
bel, yaxşı, hava, don.
Тапшырыг. Байатылары язбярляйин.
Bayatı

Əzizinəm, güvən gəz.
Dağda bitər güvəngəz.
Yad yerdə xan olunca
Vətəninə güvən, gəz.
Əziziyəm, Salyana,
Dara zülfün, sal yana.
Necəsən bir ah çəkim,
Kür quruya, sal yana.
Əzizim, ara sözü
Şərraf al, ara sözü
Öz sözünün yerin bil,
El yıxar ara sözü.
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Mən aşiqəm, el gərək,
Arxa gərək, el gərək.
Elinə xor baxana
Qənim olsun el gərək.
Çalışma. Oxuyun, sinonimləri seçib yazın.

Dünyada qovulan kədər, qəm olsun,
Qəzəbin, nifrətin bəxti kəm olsun.
Mənim arzum budur ancaq, a dostlar,
Toy-bayramlı gözəl bir aləm olsun.
Gün o gün olsun ki, qurtarsın dava,
Dağılsın buludlar, açılsın, hava!
Alınsın düşməndən intiqam, qisas,
Torpaq nəfəs alıb dincəlsin bir az.
Silinsin könüldən, ürəkdən ağrı,
Bir də tapdanmasın Vətənin bağrı.
Sağalsın yaralar, axmasın qanlar,
Sevinsin insanlar, gülsün insanlar! (Süleyman Rüstəm)
Lüğət

qəm – печаль
qisas – месть
qəzəb – гнев
bağrı – душа, сердца
nifrət – ненависть ürək – сердцa
intiqam – мщение
Antonimlər (антонимы)

Antonim yunanca anti (əks) və onoma (ad) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib.
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Məs.: yaxşı-pis, gözəl-çirkin, işıq-qaranlıq, qara-ağ, acı-şirin,
uca-alçaq.
Antonimlər əks məna ifadə edə bilər.
Антонимы –это слова с противоположным значением.
1. Rəng bildirənlər: ağ-qara, qara-qırmızı
2. Dad bildirənlər: acı-şirin, turş-məzə (acı)
3. Məsafə bildirənlər: uzaq-yaxın, uca-alçaq
4 . Ümumi keyfiyyət bildirənlər: yaxşı-pis, yalan-doğru.
Azərbaycan dilində alınma sözlər

Bugünkü ədəbi dilimizin lüğət tərkibində olan sözləri iki yerə
ayırmaq olar: 1) xalis Azərbaycan sözləri; 2) alınma sözlər. Xalis
Azərbaycan sözləri əsas və həlledici əhəmiyyətə malikdir. Xalis
Azərbaycan sözlərini də iki qismə bölmək olar:
a) ümumxalq danışıq dilində, həm də bugünkü ədəbi dilimizdə
işlənən sözlər; b) Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan
sonra ictimai-siyasi və mədəni inkişaf nəticəsində yaranan yeni
sözlər. Məs.: səs, kök, şəkilçi, sözdüzəldici, düzəltmə, adlıq, yiyəlik,
sonluq, qoşma, bağlama, tabeli cümlə və s.
Ərəb və fars sözləri: Müasir ədəbi dilimizin lüğət tərkibində
ərəb, fars sözləri ikinci dərəcəli yer tutur. Məs.: adam, saat, fayda,
sinif, zaman, xırman, farağat.
Rus dilindən alınmış və rus dili vasitəsilə başqa dillərdən keçən
sözlər: sovxoz, kolxoz, respublika, marka, pasport, protokol və s.
Beynəlmiləl sözlər: İnkişaf etmiş bütün müasir dillərdə, o
cümlədən Azərbaycan dilində də beynəlmiləl sözlər vardır. Bu
sözlər başlıca olaraq elmi-texniki, ictimai və siyasi terminlərdən ibarətdir. Məs.: latın sözləri: respublika, kommuna, proletar və s. Yunan sözləri: demokratiya, poema, fəlsəfə və s. Rusca: leninizm, sovet,
bolşevik. Fransızca: burjuaziya. İngiliscə: mitinq, lider, kompüter.
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Leksik təhlil qaydası

1. Sözlərin:
a) leksik və qrammatik mənası, həqiqi və ya məcazi mənada
işləndiyi;
b) ümumişlək və ya xüsusi sahə sözü-termin, dialekt sözü və s.
olduğu;
c) təkmənalı, çoxmənalı və ya omonim olduğu, sinonim və
antonim qarşılıqları (əgər varsa) göstərilir;
2. Sözlərin milli və ya alınma olduğu (ərəb-fars dillərindən və
ya rus-Avropa dillərindən alındığı), köhnəlmiş və ya yeni, ümumi və
ya xüsusi söz olduğu izah edilir.
Çoxmənalı sözlər; baş, göz, qol, üz, məsələn:
Baş - Dağın başı qarla örtülü idi.
- İnsanın başı uca olsa yaxşıdır və s.
Göz - O əyilib bulağım gözündən su içdi.
- Mənim gözüm səndən su içmir və s.
Üz - İnsanın üzü, dəftərin üzü payızın boz üzü və s.
Yeni sözlər: Kosmos, kosmonavt, sputnik, spiker və s. (nealogizmlər)
Köhnəlmiş sözlər: Katda, yasovul, qlava, (arxaik), darğa
Frozoloji birləşmələr: başa düşmək, qulaq asmaq,
bel bağlamaq, ağız açmaq,
əldən düşmək, dilə gəlmək
Nümunə: bel bağlamaq-inanmaq və s.
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MORFOLOGİYA

Azərbaycan dilinin sözləri tərkibcə kök və şəkilçidən ibarətdir.
Başqa sözlə desək, müasir Azərbaycan dilində işlənən sözlər
quruluşca iki hissəyə bölünür. Sözün əsas hissəsi
kök, qeyri-əsas
hissəsi isə şəkilçi adlanır. Sözün dəyişməyən hissəsinə kök və
dəyişən hissəsinə isə şəkilçi deyilir.
Məs.: yazı-çı, iş-çi, daş-lıq, yay-laq, kitab-ça, Məmməd-li,
Əli-zadə, baş-çı, ox-çu, dəniz-çi və s.
SÖZÜN TƏRKİBİ (состав слова)

Rus və başqa Hind-Avropa dillərindən fərqli olaraq Azərbaycan dilində köklər sözün mənalı hissəsi olub, dəyişməz vəziyyətdə
qalır. Buna görə də Azərbaycan dilində kökə bir tərif vermək olur.
Sözün ayrılıqda məna verən və dəyişməyən hissəsinə kök deyilir.
Məs.: daş, əl, at, ot, ata, yol, dağ, bağ, çağ, qaz, gül, daş, ək, biç.
Tapşırıq. Aşağıdakı şeir parçalarında sadə və düzəltmə sözləri müəyyən edin.
1. Söz eşqin lüğətində öz canımızdır, bizim
Biz sözük, görkəmimiz – eyvanımızdır bizim.(Nizami Gəncəvi)
2. Söz ruhdur, can üçün ruh bir dərmandır,
Can tək əzizliyi, bəlkə, bundandır.
(Nizami Gəncəvi)
3. Can sözdür, əgər bilərsə insan,
Sözdür ki, deyirlər, özgədir can.
4. Sözünü bir söyləyənin
Üzünü edər ağ bir söz.
Pir nəfəsin dinləyənin
Yüzünü edər ağ bir söz.
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(Məhəmməd Füzuli)

Sözünü yaxşı bişir gil,
Yaxşı us ilə düşür gil.
Yaramazını şasırgil
Canına olur dağ bir söz.

(Şah İsmayıl Xətai)
Lüğət

eyvan – балкон
ruh – душа
pir – аксакал, старец
şasırgil – сократи
ŞƏKİLÇİLƏR

Şəkilçi kökdən ayrı işlənə bilmir. Onlar kökün ya əvvəlinə, ya
ortasına, ya da sonuna əlavə edilərək işlənir. Söz kökünə əlavə
edildikləri yerə görə onlar ön (prefiks), iç (infiks) və son (suffiks)
şəkilçi adı ilə 3 yerə bölünür. Dildə daşıdığı vəzifəyə görə şəkilçilər
2 yerə bölünür: 1. sözdüzəldici, 2. sözdəyişdirici.
1. Sözdüzəldici şəkilçilər (словообразующие суффиксы).
Sözdüzəldici şəkilçilər sözə artırılaraq yeni məna, yeni söz
yaradır. Belə şəkilçilər dilimizdə çox yayılmışdır. Demək olar ki,
bütün nitq hissələrinə əlavə edilə bilir. Məs.:
1. İsimlə: dəmir – dəmir-çi, araba – araba-çı, dağ – dağ-lıq
2. Sifətlə: yaxşı – yaxşı-lıq, pis – pis-lik, çəmən – çəmən-lik
3. Sayla: beş – beşlik, on – onluq, altıncı
4. Əvəzlik: mən – mənlik, sən – sənlik, biz – bizlik
Dilimizdəki şəkilçilər ahəng qanununa tabe olaraq iki cür və
dörd cür yazılır. Bu şəkilçilər də özümüzə aid olan şəkilçilərdir:
1. İki cür yazılanlar: -lan2, laş2
2. Dörd cür yazılanlar: çı4, lıq4, lı4, sız4 və s.
Çalışma. Aşağıdakı şeirdə düzəltmə sözləri tapıb kök və şəkilçilərə ayırın.
Bu gün mən səni gördüm,
Salam vermək istədim.
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Üzünü yana tutdun.
Söylə, illərdən bəri
Qəlbimizin bir duyub
Bir vurduğu illəri.
Axı nə tez unutdun?
Beş ildə gözümdən
Axan o qanlı sellər
Bir salama dəymədi?
Heç üzümə baxmadan
Yanımdan necə keçdin?

(Adil Babayev)

SÖZDƏYİŞDİRİCİ ŞƏKİLÇİLƏR

Söz köklərinə artırılaraq onların formasını dəyişən, onlara
qrammatik mənalar verən şəkilçilər sözdəyişdirici şəkilçilər adlanır.
Sözdəyişdirici şəkilçilər həmişə sözün sonunda işlənir.
Sözdəyişdirici şəkilçilər bunlardır: -ma2, -dır4, -da2, -mış4, -ar2,
-acaq , -ır4, -ım4, -ın4, -malı2, -ası2, -a2, -aq2 və s.
Bundan başqa, bütün morfoloji kateqoriyaların şəkilçiləri də
bura daxildir. Məs.:
1. Kəmiyyət şəkilçiləri: -lar2, kitab-kitablar, dəftər-dəftərlər;
2. Mənsubiyyət şəkilçiləri: -ım4, -m, -ın4, -n, -sı4, -ı4, -ımız4,
4
-mız , -ınız4, -nız4, -ları2;
tək
cəm
tək
cəm
I ş.
kitabım
kitabımız
anam
anamız
II ş.
kitabın
kitabınız
anan
ananız
III ş. kitabı
kitabları
anası
anası
3. Xəbərlik şəkilçiləri: -am2, -san2, -dır4, -ıq4, -sınız4, -dirlər2;
Мян щякимям. Сян щякимсян. О, щякмдир.
Биз щякимик. Сиз щякимсиниз. Онлар щякимдирляр.
4. Hal şəkilçiləri: -ın4(-nın4), -a2(-ya2), -ı4(-nı4), -da2, -dan2:
китаб, китабын, китаба, китабы, китабда, китабдан
5. Zaman şəkilçiləri: -dı4, -mış4(-ıb4) , -ır4, -acaq2, -ar2:
эялди, охуйуб, йазмышдыр, тикир, чалаъаьыг, ойнайарлар.
2
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Morfoloji təhlil qaydası

I. Sözün hansı nitq hissəsinə aid olduğu göstərilir;
II. Əsas nitq hissələri aşağıdakı qayda ilə nəzərdən keçirilir:
1. İsimlərin quruluşu, tək və cəm, ümumi və ya xüsusi olması,
hansı halda işlənməsi, mənsubiyyət və xəbərlik şəkilçilər (əgər
varsa) göstərilir;
2. Sifətlərin quruluşu məna növü, dərəcəsi (isimləşmişsə,
mənsubiyyət və hal şəkilçiləri) göstərilir;
3. Sayların quruluşu, məna növü, hansı halda olduğu (əgər
isimləşmişsə) göstərilir;
4. Əvəzliklərin quruluşu, məna növü, halı (əgər hallanmışsa)
göstərilir.
5. Fellərin quruluşu, təsdiq və inkar təsirli və ya təsirsiz olduğu, növü, zaman, forma və şəxs əlamətləri göstərilir; Feli sifətdə fel
və sifət, feli bağlamada fel və zərfə məsdərdə fel və isim xüsusiyyətləri qeyd edilir;
6. Zərflərin quruluşu məna növü göstərilir;
Köməkçi nitq hissələri aşağıdakı qayda ilə nəzərdən keçirilir;
Qoşmanın məna növü, hansı halda olan sözə qoşulduğu, ədatların,
bağlayıcıların tabeli və tabesiz olduğu, quruluşu, vəzifəsi. Ədatların
quruluşu, məna növü; Modal sözlərin quruluşu, məna növü göstərilir; Nidaların quruluşu, məna növü göstərilir.
Çalışma
Xeyir-şər

Təbiət insana iki əl verib,
Kiminsə əlindən tutub qaldıraq,
Bizə əməl üçün bir ağıl verib,
Çayların üstündən körpülər quraq.
Anamız, atamız bizə dil verib,
Darda çırpınanın halını soraq.
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Dillər yaranıb ki, mahnı deyək biz,
Dillər yaranmayıb yalan deməkçün.
Mahnıda birləşir hisslərimiz,
Yalan da ayrılır yollar büsbütün.
O əli, o dili, o ağlı bəzən
Xeyirli işlərə işlətmirik biz.
Bu günə dəm tutan əməlimizdən
Suala çevrilir gələcəyimiz...
Xalq var, özü odsuz, ocaqsız qalır,
Odundan qonşuya pay verir özü.
Xalq da var, o odu əvəzsiz alır,
Qonşu torpağına dikilir gözü. (Bəxtiyar Vahabzadə)
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NİTQ HİSSƏLƏRİ (части речи)

Dilimizdəki sözlər öz leksik-qrammatik mənalarına görə müxtəlif qruplara ayrılır ki, bu qruplara nitq hissələri deyilir. Nitq hissələri leksik-morfolojı mənalarına görə 3 qrupa bölünür.
Leksik prinsipə görə müstəqil mənası olan, morfoloji prinsipə
görə sözdüzəldici şəkilçi qəbul edə bilən və sintaktik cəhətdən cümlə üzvü ola bilən nitq hissələri əsas nitq hissələri adlanır. Bunlar
aşağıdakılardır:
1. İsim (имя существительное)
2. Sifət (имя прилагательное)
3. Say (имя числительное)
4. Əvəzlik (местоимение)
5. Fel (глагол)
6. Zərf (наречие)
Bunlar üç prinsipin tələblərinə cavab verdiyi üçün əsas nitq
hissələri hesab olunur.
Köməkçi nitq hissələri həmin tələblərə cavab verə bilmir. Ona
görə də ayrılıqda mənası alınır və heç bir suala cavab vermədiyinə
görə köməkçi nitq hissələri adlanır. Bunlar yalnız qrammatik məna
daşıyır. Yəni cümlə üzvləri və cümlələr arasında əlaqə, modallıq
yaradır, sözlərə qoşularaq onlara müəyyən məna çalarlığı verir və s.
Bəyənməz

Ay ağalar gəlin sizə söyləyim
Ala qarğa şux tərlanı bəyənməz,
Oğullar atanı, qızlar ananı,
Gəlinlər də, qaynananı bəyənməz.
Adam var ki, getməyəsən işinə,
Adam var ki, dolanasan başına.
Adam var ki, ayran tapmır aşına.
Dindirərsən, yağlı nanı bəyənməz...
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Adam var, dəstinə verəsən güllər,
Adam var, gözünə çəkəsən millər.
Tifarqanlı Abbas, başına küllər
Nə günə qalmısan, qarı bəyənməz.
(Aşıq Abbas Tufarqanlı)
Lüğət
qarğa – ворона
tərlan – орел, ястреб
dəri – кожа
murad – мечта
naşı – неспособный
bəyənməz – не понравился
Yadda saxla! Xeyr. Yox. Elə deyil. Düz demirsən(siniz) səhvdir.
Razı deyiləm. Razılaşmıram. Narazıyam. Belə olmaz.
İSİM (Имя существительное)

Əşyanın adını bildirən sözlərə isim deyilir. Ümumiyyətlə, ad
bildirən sözlərə isim deyilir. Məs.: od, ot, odun, adam, şəhər, qol,
ağac, günəş, yer, göy, çay, meşə və s.
Çalışma. Охуйун вя исимляри эюстярин.
Yalan oldu

Yar yanında günahkaram,
Doğru sözüm yalan oldu.
Yeriş etdi qəm ləşkəri,
Doğru sözüm yalan oldu.
Bax bu qaşa, bax bu gözə,
Yandı bağrım döndü közə.
Keçən sözü çəkmə üzə.
Keçən keçdi, olan oldu.
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Aşıq Alı sənə qurban,
Gəl eylə dərdimə dərman.
Uçdu getdi tülək tərlan,
Sar da kəklik alan oldu.

(Aşıq Alı)

Lüğət

ləşkər – армия
qəm – печаль, скорбь
talan olmaq – разрушиться
kəklik – куропатка
Azərbaycan dilində isimlərin sualları ilə rus dilindəki isimlər
arasında fərq vardır. Azərbaycan dilində yalnız insan adları bildirən
sözlər kim? sualına cavab verir. Məs.: nə? inək, nə? qoyun, nə? at,
nə? heyvan.
Rus dilində isə bütün canlılar kim? (кто?) sualına cavab verir.
Bundan əlavə, Azərbaycan dilində şəhər və ölkə adları hara?
Sualına, rus dilində isə belə adlar nə? (что?) sualına cavab verir.
Məs.: Bakı gözəl şəhərdir. Hara gözəl şəhərdir? Türkiyə gözəl
ölkədir. Hara gözəl ölkədir?
İsim
(существительное)

kim?
həkim
tələbə
Akif
Məmmədov
şair
sürücü

nə?
bağ
gül
ipək
çiçək
üzüm
kitab
küçə
torpaq
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hara?
şəhər
kənd
Bakı
Azərbaycan
məktəb
Göygöl
Gəncə

Çalışma. İsimlərin yanında suallarını yazın.
Futbol, katib, hakim, oyun, məşqçi, meydan, futbol, futbolçu,
həkim, işçi, mühəndis, uşaq, fond, əmək, dərs.
Çalışma. Şeiri oxuyun, dırnaq arasındakı sözlərə fikir verin.
MUSİQİ ŞƏLALƏSİ

“Rast”da bir məna var, göylərdən dərin,
“Şahnaz” sədasıdır düşüncələrin.
“Şur” Xəstə Qasımın, Xəyyam Mirzənin,
Aşıq Ələsgərin zənguləsidir.
“Zabul“ yada salır hicran qəmini,
“Qatar” xatırladır vüsal dəmini.
“Mahur” arzuların bir aləmini,
“Çahargah” nəğmələr silsiləsidir.
“Bayatı-İsfahan”,” Bayatı-Şiraz”,
“Rahabı”, “Hicazı” duymamaq olmaz.
“Şüştər”ə diqqətlə qulaq as bir az,
Ürək tellərinin titrəməsidir.
“Segahı” diqqətlə dinlədikcə mən,
Duyğular karvanı keçir sinəmdən.
Qözəl “Heyratı”ya köhnəlib deyən
Qulaq as, o, yürüş, cəngi səsidir. (Bəxtiyar Vahabzadə)
Lüğət

səda – отклик
düşüncə – рассудок
hicran – разлука
zəngulə – трель
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İSİMLƏRİN QURULUŞCA NÖVÜ

İsimlər quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur.
1. Sadə isimlər bir kökdən ibarətdir. Məs.: əl, qol, baş, dağ,
əmək, ağıl, Bakı, Aydın və s.
2. Düzəltmə isimlər bir kök və sözdüzəldici şəkilçilərdən
ibarət olur. Yəni sözdüzəldici şəkilçilərin isimlərə artırılması ilə
əmələ gələn isimlərə düzəltmə isimlər deyilir. Məs.: odun-çu, qapıçı, dəmir-çi, sürücü, yol-çu və s.
В азербайджанском языке существительные по структуре
делятся на три части: простые, сложные и составные.
Dilimizdə isim düzəldən məhsuldar şəkilçilər bunlardır: -çı4, 4
lıq , -ı4 (feldən), -aq2 (feldən), -ıq4 (feldən) və s.
3. Mürəkkəb isimlər iki və daha artıq sözün birləşməsindən
əmələ gələn isimlərə deyilir. Məs.: dəvəquşu, qolbaq, ağcaqayın.
Mürəkkəb isimlər müxtəlif yollarla yaranır.
Məsələn:
1. isim+isim: dəvəquşu, balıqqulağı, qolbaq və s.
2. sifət+isim: ağyal, qarabəxt, sarıköynək, Qaradağ və s.
3. isim+feli sifət: dəvəbağırdan, qanqurudan, taxılbiçən, əlüzyuyan və s.
Çalışma. Oxuyun, mürəkkəb isimləri seçib yazın.
1. Günay ayaqqabılarını geyindi, fotoaparatı götürüb, Dənizkənarı parka gəldi. 2. Əmiqızı Gültəkin əmisi oğlu Bəxtiyara tozsoran bağışladı. 3. Dəmiryolçular təyyarəçi-kosmonavtı gül-çiçəklə
qarşıladılar. 4. Daşkəsəndən gəlmiş nümayəndələr şəhidlərin qəbri
üstünə gül-çiçək dəstələri qoydular. 5. Ağdam rayonu Ağdaşdan
uzaqdır. 6. Günəbaxan yağı çox xeyirlidir. 7. Gültəkin, Aytəkin, Aygün Pərvinin böyük bacılarıdır. 8. Xanimana Əlibəyli uşaqlar üçün
maraqlı hekayələr yazmışdır. 9. Koroğlu Azərbaycan xalqının qəhrəmanıdır. 10. İstisu Azərbaycanın gözəl müalicə ocaqlarından biridir. 11. Sərhədçilərimiz gecə-gündüz sərhədi qoruyurlar. 12. Qarabağ öz xanəndələri ilə məşhurdur.
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Çalışma 2. Verilmiş sözlərdən mürəkkəb isimlər düzəldib
yazın.
Yenidən, qurma; toz, soran; boş, qab; Məmməd, Əli; üç,
bucaq; gecə, gündüz; səhər, axşam; qaş, göz; cənub, qərb; şimal,
şərq; Ağ, daş; daş, kəsən; əl, üz, yuyan.
Çalışma 3. Aşağıdakı sözləri Azərbaycan dilinə tərcümə edin.
Правокатор, пылeсос, отвертка, железнодорожник, статус,
двоюродная сестра, мельница, скот, турист, перепись, попугай,
водитель, водитель трамвая.
Düzəltmə isimləri əmələ gətirən şəkilçilər

1. -çı4: qapıçı, tarixçi, gəmiçi, traktorçu, üzümçü
2. -lıq4: daşlıq, meşəlik, çöllük, dostluq
3. -daş: yoldaş, sirdaş, vətəndaş, soydaş.
4. -ı4: yazı, çəki, qorxu, ölçü
5. -aq2(-q,-k): yataq, daraq, ələk
6. -ıq4: qalıq, bilik, buruq, hörük.
7. -stan (-istan, -ustan, -üstan)
Даьыстан, Эцръцстан, Эцлцстан
8. -ça2: meydança, kitabça, dəftərçə, döşəkcə.
Çalışma 1. Qarşı-qarşıya verilmiş sözləri oxuyun və mənasını
izah edin.
neft – neftçi
inqilab – inqilabçı
Bakı – bakılı
Qarabağ – qarabağlı
yan – yanacaq
rəhbər – rəhbərlik
oyun – oyunçu
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ev – evdar
əmək – əməkdar
meydan – meydança
kitab – kitabça
dəftər – dəftərçə
Çalışma 2. Aşağıdakı cümlələrə diqqət yetirin. Düzəltmə
isimlərin altından xətt çəkin.
1. Yamanlıq eyləyən, yaxşılıq görməz (S.Ə.Şirvani). 2. İstedadsız yazıçı axsaq əsgərə bənzər (F.M.Dostoyevski). 3. İnsan
yalnız bilmədiyi şeylərdən qorxur, bilik isə hər cür qorxuya üstün
gəlir (V.Q.Belinski). 4. Az bilib, çox danışmaq axmaqlıq əlamətidir
(S.Ə.Şirvani). 5. Seçki günü mən layiqli adamlara səs verəcəyəm. 6.
Səməd Vurğun Aleksandr Fadeyevin ən yaxın dostudur. 7. Zaqatala
dövlət qoruğunda müxtəlif cinsli heyvanlar qorunur. 8. İsmayıl bəy
Qutqaşınlı “Rəşid bəy və Səadət xanım” əsərini fransız dilində
yazmışdır. 9. Kitabça və dəftərçə stolun üstündədir.
Çalışma 3. Aşağıdakı sözləri tərcümə edin və yazın.
Летчик, нефтяник, бакинец, дружба, раствор, пограничник, революционер, садик, москвичка, зелень, продовец, покупатель, постель, пол, выступление, водитель, вход, выход,
власть, исправление, стрелок, танкист.
Çalışma 4. Suallara cavab verin.
Mağazada kim işləyir?
Satıcı süzməni kimə verdi?
Alıcı hansı qapıdan girir?
Təyyarəni kim idarə edir?
Bəs avtomaşını kim sürür?
Sərhədi kim qoruyur?
Meydandan balaca yerə nə deyirlər?
Saçı nə ilə darayırlar?
Düşənbə haranın paytaxtıdır?
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NEFT NƏDƏN ÖTRÜ LAZIMDIR?

İnsanların yaşayışı, sənaye, kənd təsərrüfatı və xüsusilə nəqliyyat yanacaqla çox əlaqədardır. Yanacaqsız ölkənin inkişafı qeyrimümkündür. Bunsuz quru, su və hava nəqliyyatı olmasa, qaynar insan yaşayışı çətinləşər. Hazırda insanlar müxtəlif yanacaqdan – daş
kömür, neft, torf, təbii qazlar, yanar sistlər və odundan istifadə edirlər.
Yanacaqdan ən çox istilik verəni neft və ondan alınan müxtəlif
neft məhsullarıdır. Bir litr neftin verdiyi istilik miqdarı 10500-11000
kalopudir.
Əgər bir mənzilin qızdırılması üçün 5 ton odun yanacağı lazımdırsa, onu 4 ton torf, 3 ton adi daş kömür və 1.2 ton neft əvəz
edə bilər.
Yataqdan çıxarılan xam neftin tərkibində yüzlərlə çox qiymətli maddələr vardır. Xam neftdən benzin, liliqorin, kerosin, dizel mühərriki yanacaqları və sürtkü yağları alınır.
Neftin qalıq məhsulu olan mazutdan qiymətli mühərrik yanacaqları, sürtkü yağları və s. mühüm maddələr alınır.
Lüğət
sənaye – индустрия
təsərrüfat – хозяйство
daş kömür – каменный уголь
təbii – натуральный
əla növ – высший сорт
yüzlərlə – по сотни
qiymətli – ценный
mühüm – важный
əleyhinə – против
Yadda saxla: Mənə (bizə, sizə, ona) görə, Mənə (bizə) belə gəlir ki.
Ola bilsin ki. Yaxşı olar ki.
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MÜRƏKKƏB İSİMLƏRİN ORFOQRAFİYASI
Bitişik yazılan mürəkkəb
isimlər

Defislə yazılan mürəkkəb
isimlər

1. qaynana, qayınata, əməkgünü,
hacıleylək.
2. aşsüzən, günəbaxan, taxıldöyən, tozsoran, əlüzyuyan.
3. ayaqqabı, dünyagörüşü, əlyazması, ildönümü.
4. ağbulaq, ağcaqanad, sarıköynək, xammal.
5. qanunauyğunluq, uzaqgörənlik, ürəyiaçıqlıq.
6. vurhavur, yazhayaz, yehaye,
basabas

1. daş-daş, kosa-kosa, top-top.
2. abır-həya, ağız-burun, adsan, arvad-uşaq, dədə-baba.
3. kilovat-saat, qram-kolori,
qram-ekvivalent,
4. Cənub-qərb, Şimal-şərq
5. alim-geoloq, general-qubernator, general-mayor.
6. “Bayatı-Qacar”, ”BayatıŞiraz”, ”Seygah-zabul”,
7. Don-juan, Sen-Simon.
8. Alma-ata, Amu-dərya,
Buryat-monqol, Port-Səid.
9. sosial-demokrat, sosial-reformist, anarxist-sindikalist.

İsimlərin quruluşca növləri
(виды имен существительных по составу)

Sadə isimlər
(простые сущ.)
su, yol, od, iz, çay,
kənd, yay, qış, yaz,
dil, göz, üz, hava,
sülh, çörək, ev, ət

Düzəltmə isimlər
(производные сущ.)
vətəndaş, gözəllik,
neftçi
qorxu, dəmirçi,
kəndli, göyərti,
əməkçi, bəzək,
dondurma, açar,
seçici,
çayxana,
buruq, ələk
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Mürəkəb isimlər.
(сложные сущ.)
ayaqqabı, istiot,
günəbaxan,
Ağbulaq, suiti,
Sarıdağ, Alma-ata,
Cənub-qərb,
hacıleylək, oğuluşaq, qoyun-quzu,
gediş-gəliş

ЦМУМИ ВЯ ХЦСУСИ ИСИМЛЯР
Исимляр ики ъцр олур: 1. Цмуми исимляр; 2. Хцсуси исимляр.
Цмуми исимляр цмуми варлыгларын (китаб, алма, инсан, щава вя
с.), xцсуси исимляр ися мцхтялиф шяхслярин вя обйектлярин (Цмид,
Афиг, Шуша, Азярбайъан вя с.) адыны билдирир.
Ümumi isimlər
(нарицательные)
Ata
ana
müəllim
tələbə
həkim
mühəndis
oğlan
qız
sülh
gül
çiçək

Koroğlu
Nəbi
Həcər
Nizami
Füzuli
Nəsimi
Vurğun
Nərimanov
Bakıxanov
Vahabzadə
Hüseynzadə
Şəhriyar
Axundov

Xüsusi isimlər
(собственные)
Azərbaycan
Bakı
Gəncə
Qarabağ
Şuşa
Naxçıvan
Kür
Araz
Xəzər
Kəpəz
Dərbənd
Qax
Murquz

Təbriz
“Gələcək gün”
“Neftçi”
“Azərnəşr”
“Azadlıq”
“20 Yanvar”
“Şəhidlər”
“Nizami”
“Azneft”
“Azərpoçt”
“Aqrarsənaye”
“Azərsu”

Günəş
Ay
Yer
Mars
Merkuri
Saturn
Neptun
Qütb
Kainat
Yer
Zöhrə

İSİMLƏRİN MƏNACA NÖVLƏRİ

İsimlər öz mənalarına görə bir çox əşyaların adını bildirir.
İsimlərin mənaca 6 növü vardır:
1. Adam adı bildirənlər: Əli, Həsən, Qabil, Səid, Ədilə,
Əminə, Dilbər və s.
2. Ölkə adı bildirənlər: Azərbaycan, İraq, İran, Çin, Hindistan,
Rusiya, Fransa, İsveç.
3. Şəhər adları bildirənlər: Şəki, Bakı, Qəbələ, Gəncə, Berlin,
Roma, Ankara, Moskva.
4. Çay, dəniz və göl adı bildirənlər: Xəzər, Göygöl, Kür, Araz,
Volqa, Ural, Sena, Dunay, Amazon, Aral və s.
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5. Küçə adları bildirənlər: 28 May, İstiqbal, Sahil, Azadlıq,
Nizami, Xaqani.
6. Təxəllüs adı bildirənlər: Vurğun, Vahid, Cavid.
Xüsusi isimlər yazıda böyük hərflə yazılır. Çünki bu adlar
ümumi adlardan seçilir. Ümumi isimlər isə ümumiyyətlə ad bildirir.
VƏTƏN
Martda bizim torpaqdan
Bənövşə ətri gəlir.
Apreldə yaşıl yarpaq
Göy meşə ətri gəlir.
Yayda yetişmiş sünbül
Payızda sarı heyva,
Meyxoş nar ətri gəlir.
Qışda ocaq qoxusu,
Təzə qar ətri gəlir.
Uca dağlar nəfəsi,
Sərin dəniz havası,
Qara neftin vətəni.

(Mirvarid Dilbazi)

Tapşırıq. Şeirdə ümumi və xüsusi isimləri seçin.
İSİMDƏ KƏMİYYƏT KATEQORİYASI

Azərbaycan dilində kəmiyyət kateqoriyası yalnız isimlərə
məxsus deyildir. Lakin bəzi morfoloji əlamətlər isimlərlə birlikdə
kəmiyyətin çoxluğu və ya azlığını daha aydın göstərir.
Dilimizdəki isimlərin müəyyən qismi məzmunca həm tək,
həm də cəm kimi başa düşülür. Məs.: üzüm, tut, alma, gül, balıq,
məs.: Şərif bazardan alma aldı. Üzüm faydalı meyvədir. Bağçada
gül əkmişlər. Dənizdə balıq tuturlar. Uşaq çaydan daş yığırdı.
Azərbaycan dilindəki cəmlik bildirən şəkilçilər bunlardır:
-lar2, -lıq4, -lı4, -q, -k, -mız4: adam-lar, böyüklər, daşlıq, çiçəklik, bağ-lıq, atamız, anamız, tələbəsiniz, yazarsınız.
49

Tapşırıq. Tək və cəm isimləri tapın.
YAZ GƏLİR

Qarın üstündə də yandırın tonqal,
Silinsin ürəkdən hər kədər, hər qəm.
Olmasın qəlblərdə qəmli bir sual
Ana yurdumuza yenə yaz gəlir.
Çayın qırağında ərisin buzlar,
Torpağın altından çıxsın yarpızlar.
Bahar şərqisini oxusun qızlar,
Ana yurdumuza yenə yaz gəlir.
Küsənlər barışsın, açılsın güllər.
Torpağın tərkinə qoy hopsun sellər.
Sevinin, ay ellər, gülün, ay ellər,
Ana yurdumuza yenə yaz gəlir.
“Kosa gəlir” sözü duzlu, məzəli,
Xurcununda şəkərbura, fəsəli.
Gözün aydın, Azərbaycan gözəli!
Ana yurdumuza yenə yaz gəlir.
(Adil Babayev)
Lüğət

tonqal – костер
kədər – скорбь, тоска
şərqi – песня
xurcun – сумка мешокообразная (через плечо)
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MƏNSUBİYYƏT KATEQORİYASI

Mənsubiyyət kateqoriyası iki söz arasında atributiv əlaqə
bildirir. Bu kateqoriyada iki anlayışın tərkibi dərk edilir. Məs.:
“mənim kitabım” birləşməsində “mənim” sözü yiyəlik halda işlənən
şəxs əvəzliyinin 1 şəxs təkidir. “Kitabım” sözü isə mənsubiyyət
şəkilçili isimdir.
Mənsubiyyət şəkilçiləri əşyanın hansı şəxsə aid olduğunu
bildirir. Məs.:
Təkdə
1. -ım4, -m
2. -ın4, -n
3. -ı4, -sı4
Məs.: kitabım, kitabın, kitabı; anam, anan, anası.
Cəmdə
-ımız4, -mız4
-ınız4, -nız4
-ı4, -sı4, -ları2
Məs.: kitabımız, kitabınız, kitabları; anamız, ananız, anaları(-sı).
Yadda saxla: Ay yoldaş, vətəndaş, cavan oğlan, qəşəng qız,
xalacan, əmican, dayıcan, bibican, nənəcan, Xanım qız! Hörmətli
Əli bəy! Mehriban Asiya xanım!
Mənsubiyyət şəkilçiləri
(аффиксы принадлежности)
Tək – единственный

Cəm – множественный

-ым4, -м
дяфтярим, атам, гялямим, баъым
-ын4, -н
дяфтярин, атан, гялямин, баъын
-ы4, -сы4
дяфтяри, атасы, гялями, баъысы

-ымız4, -мыз4
дяфтяримиз, анамыз
-ыныз4, -ныз4
дяфтяриниз, ананыз
-ы4, -сы4, -лары2
дяфтяри, дяфтярляри, анасы, аналары
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İSMİN HAL KATEQORİYASI

Azərbaycan dilində ismi, sifəti, sayı, əvəzliyi, feli sifətləri və
məsdərləri əhatə edən kateqoriyalardan biri də hal kateqoriyasıdır.
Hal kateqoriyası formaca morfoloji, mahiyyətcə sintaktikdır.
Azərbaycan dilində isimlərin 6 halı var:
1. Adlıq hal – kim? nə? hara?
2. Yiyəlik hal – kimin? nəyin? haranın?
3. Yönlük hal – kimə? nəyə? haraya?
4. Təsirlik hal – kimi? nəyi? haranı?
5. Yerlik hal – kimdə? nədə? harada?
6. Çıxışlıq hal – kimdən? nədən? haradan?
Rus dilindən fərqli olaraq Azərbaycan dilində bütün isimlər
bir cür hallanır. Rus dilində söz birləşməsinin bütün komponentləri
hallandığı halda, Azərbaycan dilində birləşmənin axırıncı sözü hallanır.
Исмин щал шякилчиляри бунлардыр:
Адлыг щал
китаб
Йийялик щал
-ын4(-нын4)
китаб-ын
2
2
Йюнлцк щал
-а (-йа )
китаб-а
Тясирлик щал
-ы4(-ны4)
китаб-ы
Йерлик щал
-да2
китаб-да
2
Чыхышлыг щал
-дан
китаб-дан

алма
алма-нын
алма-йа
алма-ны
алма-да
алма-дан

Исмин йийялик щалы сащиблик, йийялик, йюнлцк щал щярякятин
истигамятини, тясирлик щал цзяриндя иш эюрцлян обйекти, йерлик щал
яшйанын йерини, чыхышлыг щал ися щярякятин башланьыъ нюгтясини
билдирир.
İsmin hər halının öz mənası vardır. Adlıq hal heç bir şəkilçi
qəbul etmir. O, adın şəkilçisiz olduğunu bildirir.
Tapşırıq. Aşağıdakı cümlələri dəftərinizə köçürün. Yiyəlik
halda olan şəkilçilərin altından xətt çəkin.

1. Bir kişi Rəsulallahdan soruşdu: “Valideynin övlad üzərində
haqqı nədən ibarətdir?” Peyğəmbər buyurdu: “Onlar sənin cənnətin
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və cəhənnəmindir”. 2. Ömrümün uzanmasını və ruzisinin artmasını
istəyən şəxs valideynə ehtiram etsin, qohumlarını yoluxsun. 3. Üç
duanın qəbul olunacağına şübhə yoxdur: Məzlumun duası, qonağın
duası və ata-ananın övladına etdiyi dua. Bu dünyada insanlara əzab
verən kimsələr qiyamət günü ən şiddətli əzaba düçar olar. Bu
dünyada iki üzü olanın axirət günü alovdan iki dili olar.
(“Hədis 101”)
Adlıq hal
Yiyəlik hal
Yönlük hal
Təsirlik hal
Yerlik hal
Çıxışlıq hal

Именительный пад.
Родительный пад.
Дательный пад.
Винительный пад.
Творительный пад.
Предложный пад.

kim? nə? hara?
kimin? nəyin? haranın?
kimə? nəyə? haraya?
kimi? nəyi? haranı?
kimdə? nədə? harada?
kimdən? nədən? haradan?

Çalışma 1. Aşağıdakı verilmiş hər iki sözdən söz birləşməsi
əmələ gətirin.
Fəhlə, sinif, insan, ömür, beşinci, sinif, mənalı, ömür, qərənfil,
ətir, fikir, mübadilə, iti, ağıl, ana, səbir, kitab, şəkil, rəhbər, daş,
ürək, qara, qəlb.
Çalışma 2. Oxuyun. Qara hərflərlə verilmiş sözlərdə nə kimi
dəyişiklik baş verdiyini göstərin.
Böyük qardaşım onuncu sinifdə oxuyur. Müəllim sinfə daxil
oldu. Müəllim sinifdə olan şəklə baxdı. Sinfimizdə Nəriman Nərimanovun şəkli asılmışdı. Sinfimizdən bir şagird getdi.
Çalışma 3. Mötərizədə verilmiş söz və söz birləşmələrini
cümlələrə artırmaqla köçürün.
1. İclas salonu ........ dolmuşdu (addı-sanlı zabitlərlə). 2. O qoca ....... söylədi (giriş nitqi). 3. Nəcəf ..... inqilabçı Nəriman Nərimanovun ..... oğludur (mətin, yeganə). 4. Nəcəf və Həzi Aslanov
Nərimanovun ..... dayandılar (məzarı yanında).
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XƏBƏRLİK ŞƏKİLÇİLƏRİ

Xəbərlik kateqoriyası gerçəklikləri əşya və hadisələr haqqında
insan biliklərinin təsdiq və ya inkar olunduğunu bildirir. Bu anlayışlar dilimizdə bilavasitə şəxslərlə bağlı olur. Məs.: Mən şagirdəm.
Sən həkimsən. O, neftçidir. Biz şəhərliyik. Siz şairsiniz. Onlar
tələbədirlər.
В отличие от русского языка в азербайджанском языке
именные части речи, инфинитив и причастие при помощи
специальных аффиксов могут быть сказуемыми.
Təkdə
1. Mən tələbəyəm
2. Sən tələbəsən
3. O, tələbədir

Cəmdə
Biz tələbəyik
Siz tələbəsiniz
Onlar tələbədirlər

Təkdə
1. Mən şagirdəm
2. Sən şagirdsən
3. O, şagirddir

Cəmdə
Biz şagirdik
Siz şagirdsiniz
Onlar şagirddirlər

Xəbər şəkilçiləri
(аффиксы категории сказуемости)
Şəxs
(лицо)

I şəxs
II şəxs
III şəxs

Tək
(единственное)
-am2
-san2
-dır4
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Cəm
(множественное)
-ıq4
-sınız4
-dırlar4

SİFƏT (Имя прилагательное)

Əşyanın əlamət və keyfiyyətini bildirən sözlərə sifət deyilir. Sifətlər necə? nə cür? hansı? suallarından birinə cavab verir. Məs.: göy
qələm, yaşıl ip, sarı köynək, acı meyvə, yüngül yük, ağ əlcək və s.
Сифятляр ашаьыдакы лексик мяналара маликдир:
1. Рянэ билдирянляр: гырмызы алма, сары кюйняк, аь дивар вя с.
2. Дад билдирянляр: ширин мейвя, аъы сюз, турш алча вя с.
3. Кейфиййят билдирянляр: аьыллы ушаг, шириндил гыз, тянбял
оьлан, дюйцшкян ясэяр вя с.
4. Щяъм вя мякан анлайышы билдирянляр: бюйцк ев, евдяки
китаб, уъа аьаъ, даиряви стол вя с.
5. Хариъи эюркям билдирянляр: ъаван ясэяр, аьсаггал киши,
гоъа киши вя с.
Çalışma 4. Şeiri ifadəli oxuyun. Sifətləri tapıb göstərin.
ДИНЛЯ МЯНИ, ДИНЛЯ VƏTƏN!
Сянин доьма ювладыныг,
Гардашыныг
Севинъиник, вцгарыныг!
Сянсиз щечик
Щарда олсаг,
Сянин оьлун-архан бизик.
Щарда чятин бир иш олса,
Щарда аьыр дюйцш олса,
чаьыр бизи!
Юлцмлярин цзяриня йцрцш олса,
чаьыр бизи!
Бир мцгяддяс инамла да
дюйцшляря сян ат бизи
Язабына гатлашмасаг.
(Вагиф Ибращим)
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SİFƏTİN QURULUŞCA NÖVLƏRİ

В азербайджанском языке по структуре прилагательные
делятся на три части: простые, сложные и составные. Sifətlərin
quruluşca 3 növü var: 1. sadə sifətlər. 2. düzəltmə sifətlər. 3. mürəkkəb sifətlər.
1. Sadə sifətlər: Yalnız bir kökdən ibarət olub, əşyanın əlamət
və keyfiyyətini bildirən sözlərə sadə sifətlər deyilir. Məs.: sarı rəng,
ağ köynək, qara şalvar, acı söz, şirin söhbət, böyük, uca bina, yavan
çörək, iti baxış.
2. Düzəltmə sifətlər: Kök və sözdüzəldici şəkilçilərdən ibarət
olan sifətlərə düzəltmə sifətlər deyilir. Sifətlər əsasən adlardan, isim
və fellərdən düzəlir. Düzəltmə sifətlər isimlərə aşağıdakı şəkilçilərin
qoşulması ilə yaranır.
a) -li4: ağıllı insan, duzlu xörək, sulu yer, ürəkli qız və s.
b) -sız4: ağılsız kişi, duzsuz çörək, başsız at, ürəksiz insan,
könülsüz vəziyyət və s.
ъ) -ы4: армуду стякан, палыды рянэ, иннабы айаггабы вя с.
ч) -и, -ви: даиряви стол, кцтляви щярякат вя с.
д) -кы4: сящярки щадися,дцнянки иш, ахшамкы верилиш вя с.
е) -дакы2: баьдакы эцлляр, сащилдяки аьаълар вя с.
Fellərdən düzələn sifətlər: Düzəltmə sifətlərin bir qrupu
fellərə şəkilçi artırmaqla yaranır:
1. -ıq4: sınıq körpü, qırıq stəkan, uçuq divar, sökük paltar,
dönük dost və s.
2. -qın4: yorğun fəhlə, kəskin söz, dalğın baxış, solğun üz,
əzgin adam, bitkin fikir və s.
3. -аьан2: гачаьан ат, эцляйян гыз вя с.
4. -ган2: чалышган шаэирд, дюйцшкян ясэяр вя с.
5. -ыъы4: гырыъы тяййаря, кечиъи хястялик вя с.
6. -аг2: горхаг инсан, отураг щяйат вя с.
7. -ма2: бурма сач, уйдурма сюз вя с.
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3. Mürəkkəb sifətlər: mürəkkəb sifətlər iki sözdən ibarət
olur. Belə sifətlər müxtəlif üsullarla yaranır:
1. isim+sifət: başağrıdıcı dərman, tükürpədici səs, gözqamaşdırıcı işıq və s.
2. sifət +isim: ağsaç qadın, qaraqabaq kişi, enlikürək kişi,
alyanaq qız və s.
3. say+sifət: çoxmərtəbəli ev, beşotaqlı mənzil, üçtelli saz və s.
Sifətlərin quruluşca növləri
Sadə
sifətlər
yaxşı, pis,
acı, şirin,
qırmızı,
qara, boz,
göy

Düzəltmə sifətlər
yağlı, dadlı, duzlu, dadsız, duzsuz, sözsüz, tarixi, inqilabi, açıq, əzik,
uçuq, çürük, güləyən,
kəskin, tutqun, satqın,
gərgin, düzgün

Mürəkkəb sifətlər
ağsaqqal, qaraqabaq,
göygöz, qaraqaş, ağbəniz, çoxmənalı, beşillik,
sözdüzəldici,
sözdəyişdirici

SİFƏTİN DƏRƏCƏLƏRİ
(Степени сравнения имен прилагательных)

Dərəcə anlayışı müqayisə nəticəsində meydana çıxır. Bu və ya
digər əlamətin hər hansı bir əşyada az və çox olması başqası ilə
müqayisə zamanı meydana çıxır. Buna görə də sifətin dərəcələri
adi, azaltma və çoxaltma olaraq üç qrupa bölünür. Dərəcə əlaməti
yalnız sifətə, bəzən də zərflərə aid olur.
В Азербайджанском языке прилагательные имеют три
степени сравнения: сравнительную и превосходную степень.
1. Adi dərəcə. Bu dərəcə insanların əşyada gördüyü və
görmək istədiyi normal əlamətdir. Bu dərəcə heç bir şəkilçi qəbul
etmir. Məs.: ağ saç, qara qaş, ağır söz, yüngül yük, iti bıçaq, isti su,
dar otaq və s.
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2. Azaltma dərəcəsi. Bu dərəcə hər hansı bir əlamət və keyfiyyətin az olmasını göstərir. Çünki ağımtıl dedikdə elə başa düşülür
ki, əşya ağ deyil, amma onunla müqayisə edilə bilər. Azaltma
dərəcəsi iki üsulla yaranır: morfoloji üsulla, sintaktik üsulla.
А. Сифятин азалтма дяряъяси морфоложи йолла -ымтыл4 (-мтыл4), шын, -ымтраг4 (-раг2), -сов вя с. шякилчилярин кюмяйи иля дцзялир:
сарышын гыз, эюйцмтцл рянэ, узунсов щяйят, дялисов оьлан вя с.
Б. Сифятин синтактик йолла азалтма дяряъяси ачыг, тящяр
сюзляринин кюмяйи иля йараныр: ачыг-гырмызы парча, гаратящяр
айаггабы, ачыг-сары эцл вя с.
3. Çoxaltma dərəcəsi də morfoloji və sintaktik yolla yarana
bilər.
a) Morfoloji yolla çoxaltma dərəcəsi yarandıqda sözün 1-ci
saitindən sonra m, p, s kimi samitlər əlavə edilir. Məs.: göy –
gömgöy, sarı – sapsarı, ağ – ağappaq, bütün – büsbütün.
b) Sintaktik yolla isə sifətin çoxaltma dərəcəsini yaratmaq üçün
ən, çox, lap ədatlar, düm ünsürü, zil və tünd kimi sözlər əlavə edilir.
Məs.: qara – zil qara, dümqara, lap qara, ən qara; göy – lap göy, ən
göy; sarı – lap sarı, ən sarı, dümsarı; tünd-qırmızı, tünd-sarı və s.
Sifətin dərəcələri
Adi dərəcə
(положительная
степень)
Ağ, qara, qırmızı,
sarı, yaşıl, şirin,
acı, uzun, gödək,
pis

Azaltma dərəcəsi
(уменьшительная
степень)
göyümtül, bozumtul, gödərək, yaxşıraq, sarımtraq,
uzunsov, ağımsov,
açıq-göy
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Çoxaltma
dərəcəsi
(превосходная
степень)
sapsarı, yamyaşıl,
büsbütün, qıpqırmızı, tünd göy,
lap qırmızı, dümağ

Yadda saxla. Allah rəhmət eləsin! Axır qəminiz olsun! Başınız sağ
olsun! Dərdinizə şərikik!
Çalışma 1. Tapmacaları oxuyun, sifətləri göstərin.
1. Ağ çala, qara toxum
Əlim ilə əkərəm,
Dilim ilə biçərəm.
(yazıb-oxumaq)

2. Ağacım var dəvədən böyük,
Meyvəsi var sərçədən kiçik,
Qabığı var zəhərdən acı.

(qoz)

3. Bir kişinin dörd evi var:
Biri yaşıl, o biri al,
Biri sarı, o biri ağ.

(fəsillər)

4. Yaşıl tağım var,
Altı otağım var.
Boz paltarlarımda,
Göy qurşağım var.

(qarpız)

Tapşırıq. Şeirdə sifətləri tapıb qruplaşdırın. Şeiri əzbərləyin.
Toplamış məclisdə müsəlmanları,
Yağlı vədlərə tutmuş onları.
Küləklər titrədir dik buruqları,
Burda işçilərin rəngi sapsarı.
Qara çarşaf örtür burda qadınlar,
Ölənin qəbrinə yığışır onlar.
Uzanmış Xəzərə gecənin əli,
Sahil qaranlıqdır, dalğalar qara.
Gecəyə bir acı xəbər gələni,
Gecə boğazından çəkilmiş dara
Artıq görünməyir göylərdə ulduz,
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Qalın buludlara soxulmuşdur ay.
Gecə biyabanda qalan bir yalqız
Tökülmüş üstünə buludlar lay-lay.
Bu qərib mənzərə nə qədər acı!
Könüllər qırıqdır, baxışlar qəmli.
Küləklər coşaraq döyür yamacı,
Bayıl can üstədir, Bayıl vərəmli,
Könüllər qırıqdır, baxışlar qəmli.
Lüğət

toplamaq – собирать
vəd – обещание
çarşaf – чадра
bulud – облако
qərib – чужой, незнакомый
mənzərə – пейзаж
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(Səməd Vurğun)

SAY (Имя числительное)

Числительное означает количество и порядок предмета
при их счете и отвечает на вопросы сколько? который? по
счету?
Əşyanın miqdar və sırasını bildirən nitq hissəsinə say deyilir
və necə? nə qədər? neçənci? suallarından birinə cavab verir. Say da
əsas nitq hissəsidir. Məs.: bir ev, iki kitab, üç quş, dörd dəftər, on
beş alma, min doqquz yüz əlli insan.
Сайлар гурулушуна эюря 3 група бюлцнцр: а) Садя сайлар бир
кюкдян ибарят олур: 5 китаб, 10 алма, 8 отаг, чох гялям, аз адам
вя с. б) Дцзялтмя сайлар ашаьыдакы шякилчилярля йараныр: -ынъы4
(-нъы4) (5-ъи сыра, 10-ъу мяртябя, 3-ъц суал вя с.), -ла2 (онларла,
йцзлярля), -ъа2 (онларъа, йцзляръя), -лу (чохлу) вя с. ъ) Мцряккяб
сайлар 2 вя даща чох сайлардан ибарят олур: 5-6 ядяд китаб, 10-15
адам, yüz otuz китаб вя с.
Сайларын мянаъа нювляри
Сайлар мянаъа 2 група бюлцнцр: мигдар сайлары, сыра
сайлары.
1. Мигдар сайлары. Яшйанын мигдарыны билдирян сайлара
мигдар сайлары дейилир, нечя? вя ня гядяр? суалларындан бириня
ъаваб верир. Мигдар сайларыны 3 група бюлмяк олар.
1) Мцяййян мигдар сайлары яшйанын конкрет мигдарыны
билдирир: 4 диван, 2 бина. Мигдар сайындан сонра эялян исимлярдя
ъям шякилчиси йазылмыр. Мцяййян мигдар сайларындан сонра шяхс
анлайышы сюз эяляндя няфяр, щейван билдиряндя баш, ъансыз яшйа
билдиряндя ядяд, дяня, чяки ващиди билдиряндя грам, килограм, тон
вя с. юлчц ващиди билдиряндя см, км вя с. кими нумератив сюзляр
ишлянир: 10 няфяр киши, 2 баш гойун, 3 ъцт (дяст) костйум, 5 ядяд
китаб, 4 кг гянд вя с.
2) Гейри-мцяййян мигдар сайлары яшйанын гейри-мцяййян
мигдарыны билдирир. Онлар ашаьыдакылардан ибарятдир: чох, аз,
хейли, бир аз, бир гядяр, бир сыра, бир чох, беш-алты, йедди-сяккиз,
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онларла, онларъа, йцзлярля, йцзляръя вя с.: чох китаб, аз адам, бешалты ев вя с.
Бир сыра вя бир чох гейри-мцяййян мигдар сайларындан сонра
эялян исимляря ъям шякилчиси артырмаг олар: бир сыра мясяляляр, бир
чох адамлар вя с.
3) Кяср сайлары. Кяср сайлары яшйанын бцтювцнц вя йа бир
щиссясини билдирир: 2,5; 4,8; 5

2
вя с. Бунлар мяишятдя ишлянмяся дя,
4

тящсил просесиндя шаэирдляр онлардан эениш истифадя едирляр.
2. Сыра сайлары. Сыра сайлары яшйанын сырасыны билдирир, нечянъи?
вя йа щансы? суалларындан бириня ъаваб верир. Сыра сайлары -ынъы4(нъы4) шякилчиляри иля дцзялян дцзялтмя сайлардыр. Онлар рягямлярля
ишляндикдя рягямлярдян сонра – (тире) ишаряси вя -ъы4 шякилчиси
йазылыр вя шякилчи -ынъы4 шяклиндя охунур: 5-ъи (бешинъи) ев, 10-ъу
(онунъу) адам вя с.
Сыра сайлары рум рягямляри иля дя ишлянир, лакин онларда тире
вя шякилчиляр йазылмаса да, шякилчилярля дейилир: V (бешинъи), X
(онунъу), VIII (сяккизинъи) вя с.
Бир сыра сюзляря -ынъы4 шякилчиси артыранда да сыра билдирир: сонунъу, яввял-инъи, ахыр-ынъы вя с.
Tapşırıq. 1857, 2391, 583, 1999,2008, 3, 5, 23, 256 saylarını
sözlə yazın.
Çalışma. Şeiri oxuyun və öyrənin, şeirdə saylara diqqət
yetirin.
Bir iki, bizimki
Üç, dörd qapını ört.
Beş, altı daşaltı,
Yeddi, səkkiz, Firəngiz
Doqquz, on, qırmızı don.
Qeyd: Sıra sayları rum rəqəmləri ilə də ifadə olunur:
IV – 4-cü, XVI – 16-cı, XIX – 19-cu, XX – 20-ci, XXXII –
32-ci və s.
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Çalışma. Oxuyun, sayları göstərin.
1. Yer kürəsinin ümumi sahəsi 510 milyon kvadrat kilometrdir. Bunun 149 milyon kvadrat kilometri quru, 361 milyon kvadrat
kilometri isə sudur.
2. Məşhur ərəb şairi Qahirə Universitetinin professoru Şeyx
Məhəmməd Əbdül İbrahim 150 yaşında vəfat etmişdir. O, ömrünün
çoxunu subay qalmışdır. 105 yaşında evlənmiş və 15 uşaq atası
olmuşdur.
3. “Çox eşit, az danış” demiş atalar. Axı iki qulağımız, bir dilimiz var. 4. Min xala yığılsa, bir ananın yerini verməz. (Atalar sözü)
Neft quyularının qazılması

Təqribən yüz il bundan əvvəl texnika hələ ibtidai olduğundan
neft quyularını bel ilə qazırdılar. Quyuların dərinliyi o zamanlar 60
metrədək olurdu.
1848-ci ildə rus mühəndisi F.A.Semyonuvun təklifi ilə
dünyada ilk dəfə olaraq Bibiheybətdə mexaniki üsulla neft quyusu
qazıldı. Bu quyular ən sadə bir üsul ilə qazılmışdı. Fəhlə mancanağa
bağlanıb ipdən asılmış baltanı yuxarı qaldırıb qüvvətlə aşağı
vururdu....
Vətənimizdə fırlanma üsulu ilə ilk neft quyusu 1911-ci ildə
Suraxanıda qazılmışdır. Dünyada ilk dəfə trubin üsulu ilə neft
quyusu 1924-cü ildə Bakıda qazılmışdır. Xəzər dənizinin dibində
çoxlu neft yataqları vardır. Tarixi sənədlərdən bizə məlum olur ki,
dünyada ilk dəfə XX əsrin başlanğıcında Qasım bəy adlı bir bakılı
dəniz dibindən neft çıxarmışdır. O, sahildən 9 və 15 sajen məsafədə
iki quyu qazmış və bu quyuları kip bərkidilmiş taxta lövhələrlə
sudan ayırmışdır. Qasım bəy gündə 3-4 vedrə neft çıxarırmış. Ancaq
1925-ci ildə dənizdə olan tufan bu quyuları dağıtmışdı.
Akademik Azad Mirzəcanzadədən
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Lüğət

təhlükəli – опасный
hər an – каждое мгновение
təklif – предположения
üsul – способ
bu zaman – в это время
tufan – гроза
qoruyucu kəmər – бронированный ремень
təzyiq – давление
məhlul – средство
gil – глина
Çalışma 1. Aşağıdakı sayları sözlə yazın.
3, 8, 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1-ci, 30-cu, 100-cü,
99-cu, X, XX, XXX, XIII, XIX, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII,
XV.
Çalışma 2. Suallara cavab yazın.
Sən neçənci ildə, ayın neçəsində və harada anadan olmuşsan?
2. Birinci sinifə neçənci ildə getmisən və orta məktəbi neçənci ildə
qurtarmısan? 3. Neçənci ildə instituta qəbul olunmusan, neçənci
kursda və hansı binada, neçənci mərtəbədə və neçə nömrəli mənzildə yaşayırsan? 5. Ailəniz neçə nəfərdən ibarətdir? 6. Səhər saat neçədə yuxudan durursan və axşam saat neçədə yatırsan? 7. İndi neçənci kursda oxuyursan? 8. Sən şəhərin hansı rayonlarını tanıyırsan?
9. Bakı şəhərində neçə rayon vardır?
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ƏVƏZLİK (Местоимение)

Əsas nitq hissələrindən biri də əvəzlikdir. Adından da məlumdur ki, əvəzliklər isim, sifət və digər nitq hissələrini əvəz edir.
Местоимение употребляется вместо существительного,
прилагательного, числительного и другие основной части речи.
Əvəzliklər əvəz etdiyi sözlərin daşıdığı sintaktik funksiyaların
hamısını yerinə yetirə bilir. Əvəzliklər isimləri və sifətləri daha çox
əvəz edir. Ona görə də əvəzliklər ilk növbədə əvəz etdiyi sözlərin
xarakterinə görə iki qrupa bölünür.
1. İsimləri əvəz edən əvəzliklər, bunlara əşya əvəzlikləri deyilir.
Məs.: mən, sən, o, biz, siz, onlar, kim? nə? hara? kimsə, hamı.
2. Sifətləri əvəz edən əvəzliklər, bunlara keyfiyyət əvəzlikləri
deyilir. Məs.: necə? nə cür? hansı? elə-belə, neçə və s.
Əvəzliklərin mənaca növləri
(Разновидности местоимения)

Əvəzliklərin mənaca aşağıdakı növləri vardır:
1. Şəxs əvəzlikləri – личное местоимение
2. İşarə əvəzlikləri – указательное местоимение
3. Sual əvəzlikləri – вопросительное местоимение
4. Təyini əvəzliklər – определительное местоимение
5. Qeyri-müəyyən əvəzliklər – неопределенное местоимение
Şəxs əvəzlikləri (Личное местоимение)

Adından göründüyü kimi, şəxs əvəzlikləri adamları, danışıq
prosesində iştirak edənləri bildirir. Lakin heç bir şəxsin konkret adı
çəkilmir.
Şəxs əvəzlikləri öz məzmunundan və formasından asılı olaraq,
qayıdış və yiyəlik məzmunları da ifadə edir. Şəxs əvəzlikləri hər üç
şəxsin (1, 2, 3) tək və cəmini ümumi şəkildə bildirən mən, sən, o,
biz, siz, onlar əvəzliklərindən ibarət müstəqil sözlərdir. Şəxs əvəzlikləri isimlər kimi tək və cəm olur, mənsubiyyətə görə dəyişmir,
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hallanır. Yalnız yiyəlik halda I şəxsin tək və cəmində -ın4 əvəzinə, im4 şəkilçisi işlənir.
1. mən danışanı,
2. sən dinləyəni,
3. o, haqqında danışılanı bildirir.
Mən kitabı oxudum.
Biz kitabı oxuduq.
Sən kitabı oxudun.
Siz kitabı oxudunuz.
O, kitabı oxudu.
Onlar kitabı oxudular.
İşarə əvəzlikləri (Указательное местоимение)

İşarə əvəzlikləri nəyəsə işarə edir, yəni işarə etməklə hər hansı
bir obyekti təyin edir. Dilimizdə işarə əvəzlikləri bunlardır: bu, o,
elə, belə, həmin. Məs.: “rədd ol” deyirəm sənə bu saat səhnədən
(C.Cabbarlı); o şəhər, bu məsələ, elə hadisə, həmin adam.
Ишаря явязликляри сифятин (о ев, еля инсан), тярзи-щярякят
зярфинин (еля охумаг, беля данышмаг) вя исмин йериндя ишляня
билир. О вя бу ишаря явязлийи мцбтяда функсийасында ишляняндя,
онлардан сонра фел вя кюмякчи нитг щиссяляри эяляндя верэцл
йазылмыр, диэяр ясас нитг щиссяляри ишляняндя ися верэцл йазылыр: О
йазыр. О эащ йазыр, эащ да охуйурду. О, эюзял инсандыр. Бу, мян
дейян щякимдир вя с.
Sual əvəzlikləri (Вопросительное местоимение)

Sual əvəzlikləri бцтцн ясас нитг щиссяляринин суалларыны əhatə
edir. Belə əvəzliklər əşya və onun əlamətinə, habelə miqdarına aid
məlumat almaq üçün işlədilir. Məs.:
Kim nə deyər биздя olan qeyrətə?
Qeyrətimiz bəllidir hər millətə! (Mirzə Ələkbər Sabir)
Çalışma. Aşağıdakı sual cümlələrini oxuyun. Sual əvəzliklərini göstərin.
1. Sən hansı məktəbdə oxuyursan? 2. Kim sənin dostundur? 3.
Nə vaxt yuxudan durursan? 4. Nədən xoşun gəlmir? 5. O, nəyi
xoşlayır? 6. O, kimə yaxınlaşdı? 7. Yat da, hara gedəcəksən? 8. O,
harada yaşayır? 8. Niyə bizə gəlmədin? və s.
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Təyini əvəzliklər (Определительные местоимения)

Adından da göründüyü kimi, bu əvəzliklər aid olduğu bu və ya
başqa sözləri təyin edir. Təyini əvəzliklər bunlardır: hər, bütün, öz,
filan, eyni, bəzi... Məs.: Bütün şagirdlər müvəffəq qiymət aldılar.
Müəllim içəri girən kimi bütün sinif ayağa qalxdı.
Qeyri-müəyyən əvəzliklər
(Неопределенные местоимения)

Qeyri-müəyyən əvəzliklər cümlə daxilində konkret olmayan
şəxsin və ya başqa əşyaların adlarını bildirən sözlərin əvəzində
işlənir. Qeyri-müəyyən əvəzliklər bunlardır: kimsə, kimi, hər kim, heç
kim, filankəs, biri, birisi, bəzisi, kim isə, nə isə, hamı, hərə. Məs.:
Kimsə qapını açdı. Kimi daş yonur, kimi palçıq hazırlayırdı.
Əvəzliklər çox vaxt isimləri əvəz edir. Ona görə də isim kimi hallanır.
Məs.: filankəs, filankəsin, filankəsə, filankəsi, filankəsdə, filankəsdən.
– Гейри-мцяййян явязликлярин мцяййян щиссясини инкар явязликляри (отрицательное местоимение) тяшкил едир: щеч ким, щеч ня,
кимся. Мяс.: Кимся данышмады. Щеч ким йериндян тярпянмяди.
Çalışma. Cümlələri oxuyun, əvəzliklərin hansı cümlə üzvü
yerində işləndiyini deyin.
Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Sən xoşbəxt insansan. Bizi
hamı sevir. Ora Şəhidlər xiyabanıdır. Bu ixtiranın sahibi odur. Onu
mənə alan sənsən. Sən kimsən, Mixaylo? Günahkar kimdir? Hamı
bizi alqışlayırdı. Siz neçənci kursda oxuyursunuz? Bağda neсə
güllər açılmışdır?
Dəyişir səmtini ay, günəş, ulduz,
Bir şey dəyişməyir dünyada yalnız.
Sizi düşündürən o sirr, o hikmət,
O böyük həqiqət, o böyük qüvvət
Nə malım, nə mülküm, nə dövlətimdir.
O, mənim xalqıma məhəbbətimdir.
Çalışma. Mən, sən, bu, siz, onlar, hamı, bəzi, bütün əvəzliklərini cümlədə işlədin.
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Son qəmin olsun, vətən!

İzdiham lal...sükut daş...
Analar gözündə yaş...
Şəhidlər qəbri önündə
Əy başını, əy, qardaş,
Min ah qopur sinəmdən:
Son qəmin olsun, vətən!
Bu dərd hər dərddən böyük.
Bu dərd dünyaya bir yük.
Atam, düşmən sevinər,
Nə ağla, nə boyun bük,
Odlansan da sən içdən
Son qəmin olsun, vətən!
Bu nə qəfil güllədi,
Başına od ələdi.
Heyif, heyif, səd heyif,
Ölməlilər ölmədi...
Bilir bu dərdi bilən,
Son qəmin olsun, vətən!

(Dəmir Gədəbəyli)

Lüğət

izdiham – толпа
lal – бесшумный
sükut – молчание
şəhid – погибший в борьбе
qəm – скорб
dərd – горе
qəfil – неожиданно
heyif – жаль
Çalışma. Oxuyun, tərcümə edin.
Şəhidlər xiyabanı, izdihamlı küçə, matəm mitinqi, qəfil güllə, baş
sağlığı, qardaşlıq köməyi, qəmli ana, namərd düşmən, mehriban ailə,
qanlı yanvar, biz qardaşıq, bura bizim vətənimizdir, güc birlikdədir.
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Atalar sözləri

1. El igidləri ilə tanınar.
2. İgid ölər, adı qalar.
Müxənnətin nəyi qalar?
3. Dünyada vətən hər şeydən şirindir.
4. Dəmir nəmdən, insan qəmdən çürüyər.
5. Vətən uğrunda ölənlər ölməzlərdir.
6. Torpaq uğrunda ölən varsa, vətəndir.
7. Torpaqdan pay olmaz!
BAYATILAR

Mən getdim, anam qaldı,
Dərdimə yanan qaldı.
Nə dünyada gün gördüm,
Nə də nişanəm qaldı.
Ay doğdu, bizə düşdü,
Gün doğdu, düzə düşdü.
Sən tək igid cavanlar
Tezliklə gözə düşdü.
Aşiqəm, mərdə çəkər,
Sənsiz könül dərd çəkər.
Vətənin qeyrətini
Namərd çəkməz, mərd çəkər!
Ana müqəddəsdir, ana doğmadır,
Ən böyük məhəbbət yalnız ondadır.
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо !
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я.
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FEL HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT
(Глагол)

Fel əşyanın iş, hərəkət və halını bildirən nitq hissəsidir. Onlar
nə etmək? nə edir? nə edəcəkdir? nə etməliyik? nə edəsidir? və s.
suallarına cavab verir. Başqa dillərdə olduğu kimi fellər də qrammatik
əlamətlərinə görə ən zəngin nitq hissəsidir. Dilimizdəki felləri başqa
nitq hissələrindən keyfiyyətcə fərqləndirən aşağıdakı əlamətlərdir:
1. Fellərdə iş görən və icra edən olmalıdır.
2. Fellərdə formal təsirlik və təsirsizlik vardır.
3. Fellərdə inkarlıq kateqoriyası vardır.
4. Fellərdə növ kateqoriyası vardır.
5. Fellərdə zaman kateqoriyası vardır.
Это часть речи которая обозначает действия и состояния
предмета отвечает на вопросы что делать? что сделать?
Felin quruluşca növləri

Fellər quruluşca 3 növə bölünür:
1. Sadə fellər,
2. Düzəltmə fellər,
3. Mürəkkəb fellər.
Sadə fellər heç bir sözdüzəldici şəkilçi qəbul etmir. Məs.: yaz,
oxu, get. Belə fellər şəxslər üzrə təsdiq və inkarda da işlənə bilər.
Məs.: yazdım, oxudun, yazmadıq, oxumadın.
Düzəltmə fellər. Düzəltmə fellər sözdüzəldici şəkilçilərin köməyi ilə yaranır. Azərbaycan dilində düzəltmə fellər isimdən (başla), sifətdən (uzaqlaş), fel köklərindən (yaz-yazıl, döy-döyüşmək)
əmələ gələ bilir. Nitq hissələrindən aşağıdakı kimi düzəltmə fellər
yarana bilər.
1. isimdən: -la2, -laş2, -lan2, -a2: башла, фикирляш, щаллан, гана
вя с.
2. sifətdən: -la2, -laş2, -lan2, -al2, -ar2: щазырла, эюзялляш,
тямизлян, эюйяр, бошал вя с.
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3. saydan: -la2, -laş2, -al2: бирляш, чохлаш, азал, ъцтля, чохал.
4. zərfdən: -la2, -laş2: ирялиля, эериля, габагла, тезляш вя с.
5. təqlidi sözlərdən -la2, -ылда4: parla, шырылда, эурулда вя с.
6. feldən: -ıl4, -ын4, -dır4, -т, -ыш4, -ш: йазыл, гурул, позул,
эюрцн, бцрцн, юйцн, охут, йаздыр, йазыш, эюрцш, ъцтляш вя с.
Фел дцзялдян шякилчиляр
|
Адлардан
фел
дцзялдянляр

|
Феллярдян
фел
дцзялдянляр

1. -ла2: арзула, эюзля, башла;
2. -лан2: щаллан, диллян,
щирслян;
3. -лаш2: фикирляш, гошалаш,
сюзляш;
4. -ал2, -л: чохал, азал,
эенял;
5. -ар2: бозар, эюйяр, аьар;
6. -а2: гана, боша, диля, яля

1. -ын4, -н: алын, эейин,
тямизлян;
2. -ыш4, -аш, -ш: эюрцш,
вуруш, туташ, сцрцш;
3. -ыл4: эюрцл, йуйул, дюйцл;
4. -дыр4, -т: йаздыр, тикдир,
эейдир, охут;
5. -хала: овхала, чалхала
вя с.

Tapşırıq. Təsdiq fellərə aid on cümlə yazın.
Nümunə: Mən Bakı şəhərində anadan olmuşam. Mən
dərslərimi yaxşı oxuyuram.
Fellərin категорийалары

Felin kateqoriyaları aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Şəxs kateqoriyası – категория лица
2. Zaman kateqoriyası – категория времени
3. İnkarlıq kateqoriyası – категория отрицания
4. Kəmiyyət kateqoriyası – категория количества
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5. Təsirlik kateqoriyası – категория переходности
6. Növ kateqoriyası – категория залога
7. Tərz kateqoriyası – категория вида
Yadda saxla: Bayramınız mübarək, Novruz bayramınız mübarək,
Yeni-yeni arzularınıza çatasınız.
Felin şəxs kateqoriyası

Şəxs kateqoriyası şəxslərlə bağlı olduğu üçün ismin xəbərlik
kateqoriyası ilə eynilik təşkil edir. Fellərdə iş görən olduğu üçün bu
şəkilçilər şəxslərə aid olur və onlarla uyğunlaşır.
I şəxs təkdə: -am2, -ım4, -m: алырам, алмышам, алдым,
эялирям, эялим, йуйум.
cəmdə: -aq2, -ıq4, -q, -k: алаг, эюряк, охуйаг,
гачырыг, эяlяк, эцляк.
II şəxs təkdə: -san2, -sın4, -n: алмысан, алдын, алырсан, алсын,
охусун, алмалысан, алсан.
cəmdə: -sınız4, -ın4, -nız4: алырсыныз, эцлцрсцнцз, алын,
йуйун, алдыныз, эцлдцнцз, алсаныз вя с.
III şəxs təkdə: -sın4, -dır4: алсын, эцлсцн, йазмышдыр,
сатаъагдыр, эцляъякдир.
ъямдя: -сын4(-лар), -дыр4(лар): силсинляр, бахсынлар,
эялмишдирляр, йазаъагдырлар вя с.
İnkarlıq kateqoriyası

İnkarlıq kateqoriyası fellərdə iş və hərəkətin icrası ilə bağlı
olur. Əgər iş icra edilirsə, onda təsdiq, icra edilmirsə, inkar hesab
olunur. İnkarlıq məzmunu yaratmaq üçün felin kökünə -ma2
şəkilçisi artırılır. Bu şəkilçilər felin mənasına heç bir təsir etməyib
yalnız ona inkarlıq məzmunu verir. Məs.: get – təsdiq, getmə –
inkar, oxudum – təsdiq, oxumadım – inkar.
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ФЕЛ
Тясдиг

Инкар

охумаг
данышмаг
эязмяк
эюрмяк

охумамаг
данышмамаг
эязмямяк
эюрмямяк

Tapşırıq. Aşağıdakı şeirdə təsdiq və inkar felləri seçin.
Təhsili ülum etmə ki, elm afəti candır.
Elm afəti can olduğu məşhuri cahandır. (Mirzə Ələkbər Sabir)

Mən belə əsrarı qana bilmirəm,
Qanmaz olub da dayana bilmirəm.
Derlər: utan, heç kəsə haq söz demə,
Haq sözü derkən utana bilmirəm.
Neyləməli göz görür, ağlım kəsir,
Mən günəşi göydə dana bilmirəm.
Derlər: utan, hərzəvü hədyan demə,
Güc gətirir, dərd usana bilmirəm.
Derlər: otur evdə, nedim kasıbam,
Kəsb eləməzsən, qazana bilmirəm.
Derlər: qanmaz de, yıxıl, öl qutar!
Hə balam, doğrusu, ay dadaş, mən dəxi,
Məsləhət ondan o yana bilmirəm.
(Mirzə Ələkbər Sabir)
Lüğət

əsrar (sirrlər cəmi) – тайны
qanmaq – понимать
danmamaq – отрицать
usanmaq – надоесть, скучать
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kasıb – бедный
qazanmaq – зарабатывать
dəxi – больше
Felin zaman kateqoriyası

Как в русском языке, так и в азербайджанском языке у
глагола три времени: настоящее, прошедшее, будущее время.
Действие прошедшего времени происходит до момента
речи, настоящего в момент речи, а у будущего времени после
того как о нем говорится (после момента речи).
Azərbaycan dilində felin üç zamanı var: indiki zaman, keçmiş
zaman və gələcək zaman.
Felin indiki zamanı

Bu zaman məna etibarilə iş, hal, hərəkətin baş verdiyi anda
onun haqqında danışıldığını bildirir. İndiki zaman indiki vaxtda baş
verdiyini bildirir. İndiki zaman şəkilçiləri bunlardır: -ır4.
Məs.: danışır, gəlir, baxır, qurur, görür.
Тапшырыг. Эцлмяк вя йемяк феллярини индики заманда шяхся
вя кямиййятя эюря дяйишин.
Tapşırıq. Şeiri nəsrə çevirib yazın.

Payı-piyadə düşürəm çöllərə,
Xarı-mügilan görürəm, qorxmuram.
Seyr edirəm bəhrü biyabanları –
Quli-biyaban görürəm, qorxmuram.
Gah enirəm sayə tək ormanlara,
Yırtıcı heyvan görürəm, qorxmuram.
Mənzil olur gah mənə viranələr, –
Cin görürəm, can görürəm, qorxmuram
Bu kürriyi-ərzdə mən müxtəsər,
Müxtəlif əlvan gürürəm, qorxmuram.
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Leyk, bu qorxmazlıq ilə, doğrusu.
Ay dadaş, vallahi, billahi tallahi,
Harda müsəlman görürəm, qorxuram.
Bisəbəb qorxmayıram, vəchi var.
Neyləyim axır, bu yox olmuşların,
Fikrini qan-qan görürəm, qorxmuram,
Qorxmuram, Qorxmuram, Qorxmuram. (Mirzə Ələkbər Sabir)
Lüğət
xar – калючка
biyaban – пустыня
quli-biyaban – чудовища
sayə – призрак
orman – лес
vəch – причина
müxtəlif – разнообразный
viranə – развалина
Felin keçmiş zamanı

Keçmiş zaman mənaca iş hal və hərəkətin keçmişdə icra
olunduğunu bildirir. Bu zamanın iki qrammatik ifadə forması vardır:
şühudi keçmiş zaman, nəqli keçmiş zaman. Şühudi keçmiş zamanın
şəkilçiləri bunlardır: -dı4. Bu forma hərəkətin şahidlik yolu ilə qəti
şəkildə icra edildiyini bildirir. Məs.: aldı, gəldi, oxudu, gördü.
Nəqli keçmiş zamanın formal əlaməti bunlardır: -mış4. Bu
şəkilçilər danışıqda daha çox -ıb4 şəkilçiləri ilə işlədilir.
Тапшырыг. Йумаг вя сцпцрмяк феллярини нягли вя шцщуди
кечмиш заманларда шяхся вя кямиййятя эюря дяйишин.
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Biz

Zülmət sevən insanlarız üç-beş yaşımızdan,
Fitnə göyərir torpağımızdan, daşımızdan.
Tarac edərik, bac alırız qardaşımızdan.
Çıxmaz, çıxa bilməz də bu adət başımızdan…
Əslafımıza çünki həqiqi xələfiz biz!
Öz qövmümüzün başına əngələləfiz biz! (Mirzə Ələkbər Sabir)
Lüğət

fitnə – интрига, кляуза, правокация
tarac – грабеж, расхищение
sələf – предки, деды-продеды
əngəlkələf – помеха, затруднительное положение
Çalışma. Aşağıdakı sözləri tərcümə edin.
Цветущий сад, читающий студент, решенная задача,
краснеющие ягоды, взорванные мосты, сожженные дома,
лечащий врач, известный историк, минеральные родники,
горные деревни, мраморные ступеньки, наша цель, по-моему,
по-твоему, вообще.
Felin gələcək zamanı

Gələcək zaman iş, hal, hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini
bildirir. Gələcək zamanın da iki ifadə forması vardır:
1. Qəti gələcək zaman iş, hal və hərəkətin gələcəkdə icra ediləcəyini bildirir. Qəti gələcək zamanın şəkilçiləri bunlardır: -acaq2,
saitlə bitənlərdə isə -yacaq2. Məs.: oxuyacaq, danışacaq, boyayacaq.
2. Qeyri-qəti gələcək zaman iş, hal və hərəkətin gələcəkdə
qəti şəkildə icra edilməyəcəyini bildirir, şəkilçiləri bunlardır: -ar2,
saitdə bitənlərdə -yar2. Məs.: gələr, bilər, oxuyar, diləyər.
Тапшырыг. Оху вя йаз фелlərини бцтцн заманларда шяхся вя
кямиййятя эюря дяйишин.
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Yadda saxla: Bağışlayın, saat neçədir? Saat dördə on beş dəqiqə
işləyib. On birə on dəqiqə qalıb. Saat 3-ün yarısıdır.
Çalışma. Oxuyun, felləri göstərin.
Mən səhər yuxudan durdum. Əl-üzümü yudum. Səhər yeməyimi yedim. Güzgüyə baxdım, saçımı daradım. Evdən çıxdım. Qapını
bağladım. Avtobus dayanacağına gəldim. Dayanacaqda çoxlu adam
var idi. Avtobus gəldi. Sərnişinlər arxa qapıdan avtobusa mindilər.
Gülər də avtobusda idi.
ТЯСИРЛИ ВЯ ТЯСИРСИЗ ФЕЛЛЯР
Фелляр юзцндян асылы олан сюзляри идаря етмя хцсусиййятляриня
эюря ики ъцр олур: тясирли вя тясирсиз.
Тясирли фелляр юзляриндян асылы олан сюзлярин исмин тясирлик
щалында ишлянмясини тяляб едир: китабы охумаг, чюряйи йемяк,
тапшырыьы йазмаг, гутуну эютцрмяк, щяйяти сцпцрмяк вя с.
Тясирсиз фелляр юзляриндян асылы олан сюзлярин исмин тясирлик
щалында ишлянмясини тяляб етмир. Бу фелляр ясасян, исмин йюнлцк,
йерлик вя чыхышлыг щалларында ишлянян исимлярля ялагяйя эирир: китаба
бахмаг, евя гачмаг, шящяря эетмяк, отагда отурмаг, шящярдя
йашамаг, мешядя эизлянмяк, мяктябдян чыхмаг, дивандан
дурмаг, тцлкцдян горхмаг вя с.
Тясирли фелляр исмин тясирлик щалы иля йанашы, йюнлцк, йерлик вя
чыхышлыг щалларыны да идаря едя билир: дяфтяря йазмаг, йемякханада йемяк, китабдан охумаг вя с.
FELİN QRAMMATİK MƏNA NÖVLƏRİ

Qrammatik cəhətdən fellərin mənaca müxtəlifliyi subyektin
felə və obyektə qarşı, bir də fellə obyekt arasındakı münasibətdən
irəli gəlir. Felin mənasında müəyyən dəyişiklik əmələ gəlir. Bu mü-
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nasibətlərə görə fellər qrammatik cəhətdən aşağıdakı məna növlərinə ayrılır:
1. Məlum növ;
2. Məchul növ;
3. Qayıdış növ;
4. Qarşılıqlı-birgəlik növ;
5. İcbar növ.
Məlum növ

Məlum növdə, adından da göründüyü kimi, iş görən məlum
olur. Əgər heç bir növ şəkilçisi iştirak etmirsə, deməli, fel məlum
növdədir. İş görən məlumdur. Məs.: Mən yazdım. Sən gəldin. O
danışdı. Bu cümlələrdə işlənən fellərin hamısı məlum növdədir.
Tapşırıq. Aşağıdakı bayatılarda felin məlum növlərinə və
xarakterinə fikir verin.
Əzizim, xara bağlar,
Qalıbdır xara bağlar.
Mən ölsəm, yar ağlasın,
Özgələr xara bağlar.
Əzizim, oxuma, gəl,
Corabım toxuma, gəl.
Gündüzlər görəmmirəm,
Gecələr yuxuma gəl.
Əzizim, qovur məni,
Yağa sal, qovur məni.
Yaxşı dost yaman gündə
Qapıdan qovur məni.
Əziziyəm, oxşama,
Həzin ağla, oxşama.
Qəribin dərdi artar
Gün dönəndə axşama.
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Əzizim, alma məndən,
Bağ səndən, alma məndən.
Dərmanım sənin olsun,
Dərdini alma məndən.
Lüğət

xar (tikan) – ключка
qovur – жарь
qovmaq – гонять, выгонять
oxşamaq (burada) – плакать
Məchul növ

При страдательном залоге предмет подвергается действию. Поле пашется трактором.
Məchul növdə iş görən məlum olmur. Обйект иш эюрянин дя
вязифясини юзц эюрцр, ясил иш эюрян ися мялум олмур. Мяъщул нюв
фелляр тясирли фелляря -ын4, -н, -ыл4(-йыл4) шякилчилярини артырмагла дцзялир вя тясирсиз олур: Тапшырыг йазылды. Ев тикилди. Палтар йуйулду.
Гапы ачылды. Ев сцпцрцлдц. Китаб охунду. Ип чякилди вя с.
Qayıdış növ

Qayıdış növdə iş subyektin öz üzərində icra edilir. Qayıdış
növlə məchul növün şəkilçiləri bir-birinə oxşayır. Qayıdış növün də
şəkilçiləri bunlardır: -ın4, -n, -ıl4 (-yıl4).
Гайыдыш нюв фелляр дя тясирли феллярдян дцзялир вя эейинди,
сойунду фелляри истисна олмагла, щамысы тясирсиз олур. Эцл ачылды.
Думан чякилди. Цряйим дюйцндц. Ана севинди. Ясэярляр иряли
атылдылар. Тураня даранды. Эцнай йуйунду вя с.
Qarşılıq-birgəlik növ

Qarşılıq növdə iş və hərəkət iki subyekt arasında baş verir.
Qarşılıq-birgəlik növ fellər -ış4, -ş şəkilçiləri ilə düzəlir. Məs.: yazmaq – yazışmaq, vurmaq – vuruşmaq, döymək – döyüşmək.
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Гаршылыг нюв фелляр тясирли, бирэялик нюв фелляр ися тясирсиз
феллярдян дцзялир вя тясирсиз олур. Бирэялик нюв феллярдя щярякят
щамы тяряфиндян ейни вахтда эюрцлцр: гачмаг – гачышмаг, аьламаг – аьлашмаг, щцрмяк – щцрцшмяк.
İcbar növ

Felin icbar növündə iş, hal, hərəkət bir başqasına icra etdirilir.
Əslində burada birinci subyekt işi başqa subyektə icra etdirir. Çünki
iş görən odur. İcbar növün şəkilçiləri bunlardır: -dır4, -t. İcbar növ
fellər təsirli fellərdən düzəlir və təsirli olaraq qalır. Məs.: Həsən
məktubu yazdırdı. Qurban məktubu oxutdu. Çingiz Rəhimə ev
tikdirdi.
FELİN FORMALARI

Zamana, şəxsə, kəmiyyətə görə dəyişməsinə görə felləri iki
qrupa bölmək olar. 1. Felin təsriflənən forması, 2. Felin təsriflənməyən forması. Felin zamana, şəxsə görə dəyişən, yəni təsriflənən formasına felin sadə şəkilləri də deyilir və aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Əmr forması – повелительное наклонение
2. Xəbər forması – изьявительное наклонение
3. Vacib forması – обязательное наклонение
4. Lazım forması – наклонение необходимости
5. Şərt forması – условное наклонение
6. Arzu forması – желательное наклонение
Əmr forması

Felin əmr forması mənaca gələcək zaman bildirir. Əmr formasının xüsusi şəkilçisi yoxdur. Fellərin kökü elə əmr formasının özüdür. Məs.: get, gəl, oxu.
Felin əmr forması şəxs şəkilçiləri qəbul edə bilir.
I şəxs təkdə – -ım4(-yım4) – aparım, yazım, gəlim, oxuyum,
cəmdə – -aq2(-yaq2): gələk, oxuyaq, alaq.
II şəxs təkdə yoxdur.
80

cəmdə – -ın4(-yın4): alın, gəlin, bilin.
III şəxs təkdə – -sın4: aparsın, yazsın, oxusun, gəlsin.
cəmdə – -sınlar2: охусунлар, сцпцрсцнляр.
Məsələn: Getmə, tərsa balası, mən də sənə sayə gəlim,
Damənindən yapışım, mən də kəlisayə gəlim.
Ya sən islamı qəbul elə, mənim dinimə gəl,
Ya mənə təlim elə, məzhəbi İsayə gəlim.
(Məmmədhüseyn Şəhriyar)
Xəbər forması

Felin xəbər forması iş və hərəkətin hər hansı şəxs tərəfindən
müəyyən zaman daxilində baş verdiyini göstərir. Onun xüsusi şəkilçisi yoxdur. Felin zaman və şəxs kateqoriyalarından danışanda bəhs
etdiyimiz kimi:
I şəxs təkdə: gəlirəm, oxumuşam, gələcəyəm.
II şəxs təkdə: gəlirsən, oxumusan, gələcəksən.
III şəxs təkdə: gəlir, oxudu, gələcək.
I şəxs cəmdə: gəlirik, yazmışıq, oxuduq.
II şəxs cəmdə: gəlirsiniz, oxudunuz, gələcəksiniz.
III şəxs cəmdə: gələcəklər, oxudular.
Tapşırıq. Yunis İmrənin aşağıdakı şeirində felin xəbər formasını tapın. Şeirin forma və məzmunca Nəsimi şeirinə yaxın olduğuna
diqqət yetirin.
Əvvəl mənəm, axır mənəm
Canlara can olan mənəm.
Azıb yolda qalmışlara
Kömək əli verən mənəm.
...Daha əcəb aşiqlərə
İqrari din oldum
Xalqın könlümdə güdər ilə
İslam ilə iman oldum.
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Xalq içində dirlik düzən,
Dörd kitabı doğru yazan,
Ağ üstünə qara yazan
O yazılan quran oldum.
Yunis deyil bunu deyən
Öz varlığıdır söyləyən,
Kafir olar inanmayan
Əvvəl-axır haman mənəm.

(Yunis İmrə)

Bu aşıq şeiri formaca gəraylıdır. 650 il əvvəl yazılmasına
baxmayaraq, bu gün də çox asanlıqla başa düşülür.
Tapşırıq. Şair Yunis İmrənin aşağıdakı “Olduğum” şeirini
oxuyun və şeirdə də fel formalarına aid linqvistik təhlil aparın.
Ay sallanıb gedən dilbər,
Yoluna qurban olduğum.
Əylən bir az tanış olaq,
Dilinə qurban olduğum.
Sabahdan rast gəldim yara,
İşimdən oldum avara.
Ayağını qoyan yerə,
Tozuna qurban olduğum.
Soyuq sular axar dağda,
Saralıb yatacaq çağda.
Qan bənövşə bitər bağda
Nazına qurban olduğum.
Qaracoğlan söylər daim,
Yarda necə olur halım.
Anası bur qatı zalım
Qızına qurban olduğum.
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Felin vacib forması

Felin vacib forması iş, hal və hərəkətin gələcəkdə icrasının
vacib olduğunu bildirir. Formal əlaməti isə -malı2 şəkilçisidir. Vacib
forma bütün şəxslər üzrə təsrif oluna bilir:
Mən almalıyam,
Biz almalıyıq,
Sən almalısan,
Siz almalısınız,
O almalıdır,
Onlar almalıdırlar.
Тапшырыг. Танымаг, дюйцшмяк, охутмаг феллярини ваъиб шяклиндя тясдиг вя инкарда шяхся эюря дяйишин.
Tapşırıq. Felin vacib formasına aid felləri cümlələrdə işlədin.
Məsələn: Mələkə bunu yaxşı bilməlidir ki, Qızıl Arslan mənim qardaşım və Azərbaycanın hökmdarıdır (Məmməd Səid Ordubadi).
Felin lazım forması
Felin lazım forması iş, hal və hərəkətin icrasının gələcəkdə lazım olduğunu bildirir. Bu forma fel köklərinə -ası4 şəkilçiləri artırmaqla düzəlir: gələsiyəm, alasısan, biləsidir.
тутасыйам
тутасысан
тутасыдыр

тутасы дейилям
тутасы дейилсян
тутасы дейилдир

тутасыйыг
тутасысыныз
тутасыдырлар

тутасы дейилик
тутасы дейилсиниз
тутасы дейилляр

Tapşırıq. Felin lazım formasına aid cümlələr tərtib edin.
Felin arzu forması

Felin bu forması iş, hal və hərəkətin gələcəkdə icrasının arzu
olunduğunu bildirir. Bu forma kaş, barı ədatları ilə və fel kökünə -a2
şəkilçiləri artırmaqla düzəlir. Məs.: Kaş sən bizə gələsən, Barı
uşaqlar vaxtında gələ və s.
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каш эялям
каш эялясян
каш эяля

каш эяляк
каш эялясиниз
каш эяляляр

Biz də ilham alaq, sevinək barı
İşıqlat bu dibsiz qaranlıqları.
Gəl, qardaşım, gəl,
Onsuz da canını almışdır əcəl
Gəl məni parçala öz əllərinlə,
Sonra baş götürüb dön bir ağ yelə,
Qayıt evimizə, gözləyir anan.
Barı kor olmasın o ağlamaqdan
Sən qayıt, qardaşım, barı sən yaşa,
Mən ölsəm də, sən son beşiksən.

(Səməd Vurğun)

(Səməd Vurğun)

Tapşırıq. Şeirdə işlənən fellərin formalarını seçib qruplaşdırın.
Yadda saxla: Ad gününüzü təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uzun
ömür, xoşbəxtlik arzulayıram!
Şərt forması

Felin şərt forması iş, hal və hərəkətin hər hansı şərtlə bağlı
olduğunu bildirir. Yəni işin icrası müəyyən şərtlə baş verə bilər. Bu
formanın şəkli əlaməti -sa2 şəkilçiləridir. Məs.:
Sel gəlsə, bu körpü gedəcək
mən yusam
biz yusaq
Neylərsən əgər atan eşitsə
sən yusan
siz yusanız
Qəsd ilə sənə səyasət etsə... və s.
o yusa
onlar yusalar
ФЕЛИН ТЯСРИФЛЯНМЯЙЯН ФОРМАЛАРЫ

Фелин замана вя шяхся эюря дяйишмяйян формасына тясрифлянмяйян фелляр дейилир. Фелин щям тясрифлянян, щям дя тясрифлянмяйян формалары фелин нюв, инкарлыг вя тясирлилик категорийасыны
юзляриндя ейни дяряъядя якс етдиря билир.
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Фелин тясрифлянмяйян формалары цчдцр:
1. Мясдяр,
2. Фели сифят,
3. Фели баьлама.
1. Məsdər (Инфинитив)
Щям фелин, щям дя исмин хцсусиййятлярини юзцндя якс
етдирян фелин тясрифлянмяйян формасына мясдяр дейилир.
Мясдярин ашаьыдакы феллик хцсусиййяти вардыр:
1. Фелин кюкц иля мясдярин кюкц ейни лексик мянайа малик
олур: эял – эялмяк, йаз – йазмаг вя с.
2. Бцтцн фелляр кими тясдиг вя инкар олур: охумаг – охумамаг, йазмаг – йазмамаг вя с.
3. Тясирли вя тясирсиз олур: гачмаг, йемяк, эцлмяк, эютцрмяк.
4. Нюв билдирир: йазмаг, йазышмаг, йазылмаг, йаздырмаг вя с.
5. Ятрафына сюз топлайыб бирляшмя ямяля эятирир: палтары йумаг, ев тапшырыгларына вахтында щазырлашмаг.
Məsdər şəkilçisi -maq2-dır. Məsdər felin başlanğıc və qeyrimüəyyən forması olub yalnız iş, hal və hərəkətin adını bildirir. Buna
görə də məsdərdə isimlik əlamətləri də vardır.
1. Məsdərlər isim kimi hallanır:
A.
oxumaq
gəzmək
getmək
Yiy.
oxumağın
эязмяй-ин
эетмяй-ин
Yön.
oxumağa
эязмяй-я
эетмяй-я
T.
oxumağı
эязмяй-и
эетмяй-и
Yer.
oxumaqda
эязмяк-дя
эетмяк-дя
Çıx.
oxumaqdan
эязмяк-дян
эетмяк-дян

2. Məsdərlər isim kimi mənsubiyyətə görə dəyişə bilir:
təkdə
cəmdə
Oxumağım
oxumağımız
Oxumağın
oxumağınız
Oxumağı
oxumağı
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3. Məsdər ancaq III şəxs təkinin xəbər şəkilçisi qəbul edir:
Məqsədimiz yaxşı oxumaqdır.
4. Məsdərlər cümlədə isim funksiyasını yerinə yetirə bilir:
a) Mübtəda rolunda çıxış edə bilir: Oxumaq hamının
arzusudur.
b) Tamamlıq rolunda: Onun oxumağı bütün məclisi heyran
qoymuşdu.
c) Xəbər rolunda: Onun arzusu oxumaqdır.
ç) Zərflik rolunda: Mən Bakıya oxumağa gedirəm.
2. Фели сифят (Причастие)
Щям фелин, щям дя сифятин хцсусиййятлярини юзцндя якс
етдирян фелин тясрифлянмяйян формасына фели сифят дейилир.
Фели сифятлярдя феллик хцсусиййятляри:
1. Фелин кюкц иля фели сифятин кюкц ейни лексик мянайа малик
олур: эюр –эюрдцйцм, ал-алан, оху-муш вя с.
2. Тясдиг вя инкар олур: гачан – гачмайан, эютцрмяли –
эютцрмямяли, алынасы – алынмайасы вя с.
3. Тясирли вя тясирсиз олур: отуран, йазан, гачмыш, йуйан вя с.
4. Ятрафына сюз топлайыр вя тяркиб ямяля эятирир: эцндялик
дярсляриня йахшы щазырлашан, пайызда якилян вя с.
Фели сифятлярдя сифятлик хцсусиййяти:
1. Сифят кими яшйайа аид олур вя нечя? ня ъцр? щансы? суалларындан бириня ъаваб верир: тикилян (щансы?) ев, охунулаъаг (щансы?) мащны вя с.
2. Сифятляр кими ъцмлядя тяйин олур: Ана китаб охуйан
оьлуну эюрдц. Биз эялян гонаглары гаршыладыг.
3. Фели сифятляр субстантивляшяндя ъцмлядя мцбтяда, тамамлыг вя исми хябяр олур: Имтащандан беш аланлар бизя йахынлашдылар.
Биз галиб эялянляри алгышладыг. Онлар беш аланлардыр.
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Фели сифят шякилчиляри
Заманлар цзря
1. Кечмиш заман фели сифят

Шякилчиляр
Нцмуняляр
4
охунмуш китаб, дейилмиш
-мыш
-дыьым4
сюз, алдыьым ат, эюрдцйцм гыз
2
2. Индики заман фели сифят
-ан
охунан китаб, эцлян оь(-йан2)
лан
2
3. Эяляъяк заман фели сифят -аъаг
охунаъаг ясяр, эяляъяк
-малы2
эцн, йемяли алма, алынмалы китаб, йуйуласы пал-асы2
тар, дейиляси сюз
3. Фели баьлама (Деепричастие)
Щям фелин, щям дя зярфин хцсусиййятлярини юзцндя якс
етдирян фелин тясрифлянмяйян формасына фели баьлама дейилир.
Фели баьламанын феллик хцсусиййятляри:
Фели баьламанын феллик хцсусиййяти мясдяр вя фели сифятин
феллик хцсусиййятляриня уйьун эялир:
1. Фел вя ондан дцзялян фели баьламанын кюкц ейни лексик
мянайа малик олур: ал-алыб, сатанда, эюр-эюряркян вя с.
2. Тясдиг вя инкар олур: гачанда, гачмайанда, бахыббахмайыб вя с.
3. Тясирли вя тясирсиз олур: эетдикдя, дурмадан, алыб,
йейяндя вя с.
4. Ятрафына сюз топлайа билир: мащны охуйа-охуйа, достлары
иля мяктябя эяляндя, эцндялик дярсляриня щазырлашаркян вя с.
Фели баьламанын зярфя аид хцсусиййятляри:
Фели баьлама зярфин анъаг 3 мяна нювцндя ишляня билир:
1. Тярзи-щярякят зярфи олур: О охуйа-охуйа бизя йахынлашды.
2. Заман зярфи: Сян эяляндя гапы ачыг иди.
3. Сябяб зярфи: Ана оьлуну эюрцб севинди.
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Фели баьлама шякилчиляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. -ыб4: алыб, гачыб, эюрцб, вуруб, сцзцб, эятириб.
2. -араг2: алараг, сцпцряряк, гачараг, ичяряк.
3. -а-а2: гача-гача, эцля-эцля, охуйа-охуйа, биля-биля.
4. -мадан2: сатмадан, гачмадан, эялмядян, билмядян.
5. -анда2: йатанда, баханда, силяндя, эцляндя.
6. -дыгда4: йудугда, алдыгда, сцрдцкдя, эятирдикдя.
7. -аркян2: аларкян, бахаркян, биляркян, сцзяркян.
8. -дыгъа4: йудугъа, алдыгъа, сцрдцкъя, силдикъя.
9. -ынъа4: йуйунъа, алынъа, сцрцнъя, эятиринъя.
10. -ар-маз2: алар-алмаз, эцляр-эцлмяз.
11. -ъаг2: алъаг, эюръяк, билъяк, охуъаг.
FELİN FORMALARI

Fel
formaları

Fel formalarının şəkilçiləri

Əmr forması
(повелительное
наклонение)
Xəbər
forması
(изьявительное
наклонение)

Felin
zaman
şəkilçiləri

Şəxs şəkilçiləri

-ım4 (-yım4), -aq2(-yaq2)
-ın4
-sın4, -sınlar2
-mış4
-dı4
-ır4
-acaq2
-ar2

-ам2, -ыг4, -сан2, -сыныз, -дыр4,
-дырлар4
-м, -г, -к, -н, -ныз4, -лар2
-ам2, -ыг4, -сан2, -сыныз4, -лар2
-ам2, -ыг4, -сан2, -сыныз4
-ам2, -ыг4, -сан2, -сыныз4, -лар2
-yam4, -yıq4
-san2, -sınız4
-dır2, -dırlar2

Vacib forması -malı2
(обязательное
наклонение)
88

Arzu forması
(желательное
наклонение)
Lazım forması
(необходимое
наклонение)
Şərt forması
(условное
наклонение)

-a2(-ya2)

-q, -k
-san2, sınız4
-lar2
-yam2, -yıq4
-san2, -sınız4
-dır4, -dırlar4
-m, -q, -k
-n, -nız2
-lar2

-ası2
(-yası2)
-sa2
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ЗЯРФ (Наречие)
1. Зярф ясас нитг щиссясидир. Иш, щал вя щярякятин иъра олундуьу йери, заманы, тярзи, мигдары вя еляъя дя яламятин – фелин
яламятини билдирир.
Рус дилиндя зярфляр дяйишмир. Азярбайъан дилиндя ися зярфлярин бир гисми дяйишир, щалланыр, мяс.: иряли, ирялийя, ирялидя, ирялидян.
Зярфлярин гурулушъа нювляри
Башга нитг щиссяляри кими зярфиn дя гурулушъа цч нювц
вардыр:
1. Садя зярфляр – простое наречие,
2. Дцзялтмя зярфляр – производное наречие,
3. Мцряккяб зярфляр – сложное наречие
1. Садя зярфляр
Садя зярфляр щеч бир шякилчи гябул етмядян, сюз кюкц олараг
зярф функсийасыны йериня йетирир.
Мяс.: тез, эеъ, инди, байаг, аста, щяля, дцнян, сящяр, эеъя.
Инди эяляъяк бурайа юзц
Эюряк ня олаъаг сяня сюзц (Адил Бабайев).
Америка – йени дцнйа вятянимдир, дедим байаг. (Сямяд Вурьун)
Аста ганад чалын гафил телляри
Горхурам саласыз дцзя дурналар. (Molla PənahВагиф)
Садя зярфлярин бир гисми сюз кюкц шяклиндя олуб ясл зярфлярдир
(часть простых наречий – корневые наречия, являются исконно
наречиями): тез, эеъ, йаваш, инди, ъялд.
2. Дцзялтмя зярфляр
Сюздцзялдиъи шякилчилярин кюмяйи иля мцхтялиф нитг щиссяляриндян дцзялян зярфляря дцзялтмя зярфляр дейилир. Мяс.: индиъя, йениъя, уъадан, бирдян, астаъа, астадан, бяркдян, йавашдан, аьайана, тязядян, гязябля, диггятля.
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Мяс.: Дцшцнцр, дцшцнцр бу дямдя бирдян
Йазыг бир топ кими галхыр йериндян
Гыврыла-гыврыла дяйир дашлара.
(С.Вурьун)
Дцзялтмя зярфлярин ашаьыдакы формалары вар (производные
наречия имеют нижеследующие формы).
1. Айры-айры нитг щиссяляринин чыхышлыг щалда ямяля эялирляр
(наречие, образованные путем адвербиализации других частей
речи в исходном падеже)
а) Сифятин чыхышлыг щалда ишлянмяси йолу иля: алчагдан, зилдян,
дямдян, пясдян;
б) Сайын чыхышлыг щалда ямяля эялмяси йолу иля: бирдян,
чохдан;
ъ) Явязлийин чыхышлыг щалда ямяля эялмяси йолу иля: щярдян;
2. Дцзялтмя сифят формасында оланлар: ани
3. Фели баьлама формасында оланлар: гачараг – гача-гача
(побежав, набегу) гачараг – тез (быстро); чапараг – чапа-чапа
(аты чапараг, аты чапа-чапа) чапараг – тез (быстро);
4. Зярф дцзялдян шякилчиляр васитясиля: йанакы, чяпяки, йанашы,
щялялик, щямишялик, даимилик;
3. Мцряккяб зярфляр
Ики сюзцн бирляшмясиндян йаранан зярфляр мцряккяб зярфляр
адланыр. Мяс.: цзбяцз, эюз-эюзя, далбадал, чийин-чийиня, аьыр-аьыр,
йаваш-йаваш, сакит-сакит, щейран-щейран, тярс-тярс, гырмызы-гырмызы вя с.
Мцряккяб зярфляр антоним вя синоним мяналы сюзлярдян
ямяля эялир. Мяс.: ора-бура, орда-бурда, саьа-сола, йан-йюря,
арада-бярядя, о йан-бу йан вя с.
Мцряккяб зярфляр ясасян сюзлярин бу вя йа диэяр формада
тякрарындан ямяля эялир (сложные наречия образуются в
основном, путем повторения слов в любой форме) далбадал,
цзбяцз, йербяйер, йаваш-йаваш, тез-тез).
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Ъядвял 3

Чалышма 1. Тяръцмя един.
1. Мирзя Казым бяй мараглы мцщазиря охуйарды.
2. О, ямякдар профессор, бир сыра академийаларын вя елми
ъямиййятлярин щягиги вя мцхбир цзвц иди.
3. Мирзя Казым бяй Шярг дилляри факцлтясинин, кафедра
йарадыъысы, мцдири вя деканы олмушдур.
4. О, Чернышевски, Лобачевски, Толстойла мцнтязям ялагя
сахлайыр, мяктублашырды.
5. О, иъласлара вахтында эялярди.
6. Мирзя елин аьсаггалы иди.
7. Профессор Илйа Березин деди ки, ня гядяр ки, Шярг тядгиг
олунаъаг, Казым бяйин ады щюрмятля чякиляъякдир.
8. Назир деди ки, бюйцк алимин юлцмц Русийа елми цчцн аьыр
итэидир.
Тапшырыг 1. Ашаьыдакы ъцмлялярдя зярфляри тапыб гурулушъа
нювлярини эюстярин:
О чин нагис чыхды сандыгдан чюля
Йола щазырланды шад, эцля-эцля…
Ахтардылар эеъя йарыйа гядяр
Цмид галмайанда эери дюндцляр…
Тахтадан дцшдц йеря чох гямли-гямли,
Башы торпагларда эюзляри нямли,
Гяминдян башыны о гуъаглады,
Тюкдц эюз йашыны йаман аьлады.
92

Ащу кими сюйля бирдян, ей ниэар,
Щансы бир аслана сян олдун шикар?..
Эеъя сящярядяк бялкя аьлады,
Гями-гямя, дярди-дярдя баьлады…
О йанды Шябдизин белиндя Ширин,
Юлчцрдц дцнйаны Ъащан пярвизин…
Н.Эянъяви «Хосров вя Ширин»
Зярфин мянаъа нювляри
Азярбайъан дилиндя зярфин мянаъа дюрд нювц вар (по значению наречия в азербайджанском языке делится на четыре
разряда):
1. Тярзи-щярякят зярфляри (наречия образа действия)
2. Заман зярфляри (наречия времени)
3. Йер зярфляри (наречия места)
4. Кямиййят зярфляри (количественные наречия)
Тярзи-щярякят зярфляри: йаваш, ъялд, бирдян, дярщал, тялясик,
ащястя, аста, йербяйер, цзбяцз, далбадал, уъадан, алчагдан, пясдян, севинъяк, гачараг.
Тярзи-щярякят зярфляри щярякятин тярзини билдирир вя неъя? ня
ъцр? ня тярздя? суалларына ъаваб верир. Мясялян:
Гатар йаваш щярякят едирди. Бизимля сющбят едян сярнишин тялясик айаьа галхды вя дярщал купедян чыхды. Биз вагонун дящлизиня
чыхыб эюрдцк ки, о, бир няфярля цзбяцз дайаныб уъадан данышыр.
Тапшырыг 1. Дахилиндя тярзи-щярякят зярфи олан беш ъцмля
йазын, ъцмляляри рус дилиня тяръцмя един.
Заман зярфляри: инди, щямишя, сонра, яввял, эеъ, тез, байаг,
щяля, щярдян, чохдан, сабащ, дцнян, билдир, инишил, тездян, aни вя с.
Заман зярфляри щярякятин заманыны билдирир вя ня вахт? ня
заман? щачан? суалларына ъаваб верир. Мясялян: Онлар йухудан
эеъ ойандылар. Яввял фикирляшдиляр ки, щеч йеря эетмясинляр, сонра
гярарларыны дяйишдиляр. Чцнки дцнян щеч бир иш эюрмямишдиляр, сабащ
да хейли ишлямяли идиляр. Тез эейиниб евдян чыхмаг лазым иди.

93

Тапшырыг 2. Ъцмлядя заман зярфляря аид алты ъцмля йазын,
ъцмляляри рус дилиня тяръцмя един.
Йер зярфляри: иряли, эери, йухары, ашаьы, арха, орта, габаг. Йер
зярфляри щярякятин йерини билдирир вя щара? суалына ъаваб верир.
Мясялян: Даима иряли эетмяк, эери галанлары да габаьа апармаг
лазым эялирди. Йухары чыхыб ашаьы дцшянлярин ялиндян щярякят
етмяк мцмкцн дейилди. Биз эяляндя щамы зала топлашмышды, артыг
залда йер йох иди, архайа кечмяк дя мцмкцн дейилди.
Тапшырыг 3. Ичярисиндя йер зярфи олан беш ъцмля йазын,
ъцмляляри рус дилиня тяръцмя един.
Кямиййят зярфляри: гисмян, тамам, аз-чох, хейли, аз, чох вя с.
Кямиййят зярфляри щярякяти кямиййятъя изащ едир вя ня гядяр? суалына ъаваб верир. Мясялян: …Мяктуб гисмян ону да ифша
едирди (М.С.Ордубади). Ня вар идися, тамам апардылар. Бу щадися
бизи аз-чох щявясляндирди. Биз хейли данышдыг, лакин даща чох
данышмаг оларды, анъаг вахтымыза аз галырды.

Тапшырыг 4. Йухарыда гисмян, тамам, аз-чох зярфляринин
ишляндийи ъцмляляри рус дилиня тяръцмя един.
Çalışma. Tərcümə edin.
Mirzə Kazım bəy maraqlı mühazirə oxuyardı. O, əməkdar professor, bir sıra akademiyaların və elmi cəmiyyətlərin həqiqi və müx94

bir üzvü idi. Mirzə Kazım bəy Şərq dilləri fakültəsinin, kafedra yaradıcısı, müdiri və dekanı olmuşdur. O, Çernişevski, Lobaçevski,
Tolstoyla müntəzəm əlaqə saxlayır, məktublaşırdı. O, iclaslara vaxtında gələrdi. Mirzə elin ağsaqqalı idi. Professor İlya Berezin demişdir ki, nə qədər ki, Şərq tədqiq olunacaq, Kazım bəyin adı hörmətlə
çəkiləcəkdir. Nazir dedi ki, böyük alimin ölümü Rusiya elmi üçün
ağır itgidir.
Çalışma. Aşağıdakı mətndə feli sifətləri göstərin.
1. Cəbhə xəttinə gəlmiş nümayəndələr vəziyyətlə yaxından
tanış olurlar. 2. Naxçıvanda çıxarılan daş duz müalicə əhəmiyyətinə
malikdir. 3. Azərbaycanın bir sıra yerlərində yeni mərmər yataqları
istifadəyə verilir. 4. Alnı düz olan adamın ağlı iti olar – deyirlər
(Xalq məsəli). 5. Barmağında xalı olan qadın dadlı yeməklər bişirər
– deyərlər. 6. İndi görülməli işlərimiz daha çoxdur. 7. Şəhərimizdə
tikilən bir çox körpülərin nəqliyyat üçün böyük əhəmiyyəti vardır.
Çalışma. Mətndə əvvəlcə sifətləri, sonra isə feli sifətləri seçib
yazın.
1. Respublikamızda çoxlu filizlər və müalicə əhəmiyyətli
mineral bulaqlar vardır. 2. Ağlı başında olan adam kimsəyə sillə
vurmaz və kimsədən sillə yeməz (Xaqani). 3. Söz də qiymətli daşlar
kimidir. Bu daşları yaxşı yonub ən gözəl sarayların mərmər divarlarını bəzəmək üçün işlədirlər (M.İbrahimov). 4. Saçında vaxtsız ağ
bir tükü olan adama “xoşbəxt olacaqsan” – deyərlər. 5. Mavi gözlü
adamın baxdığı hər şeydə gözü qalar –deyərlər (Sınamalar). 6. Yeməli və ləzzətli əti olan heyvanın həm də müalicəvi əhəmiyyəti vardır.
Çalışma. Qara hərflərlə verilmiş sözlərin hansı zamanda
işlədiyinə diqqət yetirin.
1. Türkiyədən gəlmiş qonaqları bakılılar gül-çiçəklə qarşıladılar. 2. Cəbhəyə gedən könüllülər meydana toplaşmışdılar. 3. Baş nazir qurultaya gəlmiş Azərbaycan nümayəndələrini qəbul etdi. 4. Kino üçün ilk musiqi yazan Azərbaycan bəstəkarı Müslüm Maqomayev olmuşdur. 5. Qarşıda görüləsi işlərimiz daha çoxdur. 6. Keçiriləcək yarışda bizim məktəb xüsusi yer tutacaqdır. 7. Vüqar
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aldığı hədiyyəni Sevincə bağışladı. 8. Batabat meşələri, bir sözlə,
gəlməli, görməli, qalmalı yerlərdir. 9. Ürəyində vətən məhəbbəti
olan adamlar əyrilik bacarmazlar. 10. Daldan atılan daş topuğa
dəyər (Atalar sözü).
Çalışma. Feli sifətləri seçib yazın və feli sifət şəkilçilərinin
altından xətt çəkin.
1. Xəsisdən alınan yumurtanın sarısı olmur (Atalar sözü). 2.
Ey inkişafda olan bəxtiyar gənc! Təcrübəli qocadan gələcək yolunu
öyrən! (Şəhriyar). 3. Görüləsi işdən gül iyi, görülməyən işdən kül iyi
gələr (Atalar sözü). 4. Qonaqlar Gəncənin görməli yerlərilə yaxından tanış oldular. 5. Tikiləsi on beş mərtəbəli binanın bünövrəsini
qazdılar. 6. Gördüyün iş ucaldar səni, görmədiyin iş qocaldar səni
(Şəhriyar). 7. Gələcək günlərimiz bundan da yaxşı olmalıdır.
Yusif Məmmədəliyev (1905-1961)

Yusif Məmmədəliyev böyük kimyaçı alim olmuşdur. O, 1942ci ildə kimya elmləri doktoru, professor, 1945-ci ildə AEA-nın
akademiki, 1946-cı ildə SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı, 1951-1954cü ildə Akademiyanın prezidenti, 1958-ci ildə SSRİ EA-nın müxbir
üzvü olmuşdur. O, məşhur alim N.D.Zalinskinin şagirdi olub. O,
1926-cı ildə Azərbaycan Ali Pedaqoji institutunu bitirmişdir. 2 il
MDU-da təhsil almışdır. 1945-ci ildə Neft İnstitutuna rəhbərlik
etmişdir. 1954-1958-ci illərdə ADU-nun rektoru olmuşdur.
Yusif Məmmədəliyevin əsas elmi işləri neftin və neft qazmalarının katalikat emalı sahəsidir. O, müxtəlif karbohidrogenlərin katalizator iştirakı ilə yeni üsullarla işlədilməsinə aid təkliflər irəli sürmüşdür. Qiymətli neft məhsullarının alınması yollarını kəşf etmişdir. Böyük vətən müharibəsi illərində təyyarədə işlənən nefti məhz
Yusif Məmmədəliyev icad etmişdir. Onun sayəsində Bakı təyyarə
nefti müharibənin qələbəsinə böyük köməklik göstərmişdir.
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Çalışma. Tərcümə edin.
Цветущий сад, читающий студент, решенная задача,
краснеющие ягоды, взорванные мосты, писавшая девочка, лечущий врач, известный историк, минеральные родники, горные
деревни, мраморные ступеньки, наша цель, по-моему, потвоему, вообще
Çalışma. Oxuyun isimləşmiş (substantivləşmiş) feli sifətləri
göstərin.
1. Hər oxuyan Molla Pənah olmaz (Atalar sözü). 2. Yaxşı
oxuyub işləyənə hamı hörmət edir. 3. Gələcək sizdən asılıdır. 4.
Keçmişi oxumaq gələcəyi öyrənmək üçündür (Atalar sözü). 5. Oxuduğuna əməl etməyən alim məşəl gəzdirən kora bənzər (S.Şirvani).
6. Ac toyuq yuxuda darı görər (Atalar sözü). 7. Oxuyan bülbüldür,
dinləyən qazdır (S.Vurğun). 8. Eşitdiyinə inanma, gördüyünə inan
(Atalar sözü). 10. Gələcəyimiz sizə bağlıdır, gənc nəsil!
Çalışma. Feli sifətləri aid olduğu sözlə birlikdə yazın. Onun
felə məxsus xüsusiyyətlərini öyrənin.
1. Məlum olduğu kimi əsgərlər yaralılara xidmət göstərən tibb
heyətinə də atəş açmışlar. 2. Oxuduğum kitabı sahibinə qaytardım.
3. Sənə deyiləsi sözüm var. 4. Aldığım hədiyyəni anama bağışladım.
5. Oxuyan uşaqların şən nəğmələri hər tərəfə yayılmışdı. 6. Bu gün
görüləcək işi sabaha qoyma. 7. Tikdirdiyim pencək dostumun xoşuna gəldi. 8. Ana yatmış körpəni qucağına aldı. 9. Göndəriləsi məktubu katibəyə verdim.
AZƏRBAYCAN MİLLİ QƏHRƏMANLARI

Qarabağ müharibəsində torpaq uğrunda bir çox igidlərimiz
qəhrəmanlıq göstərmişlər. Onların sayı çoxdur. Yusif Mirzəyev,
Səfərəli Məmmədov, Mehdi Abbasov, Yuri Kovalyov, Kərim Kərimov, Yusif Əliyev, Təbriz Rzayev və b. torpaq uğrunda həlak
olanlardır.
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Azərbaycan Milli Qəhrəmanları Qarabağda, Şuşa, Ağdam,
Ağdərə, Xocalı, Laçın, Kəlbəcər döyüşlərində igidliklə, mərdliklə
vuruşmuş və erməniləri məhv etmişlər. Onlar torpaq uğrunda canlarından keçərək düşmənə tabe olmamışlar. Onların xatirəsi daim xalqımızın qəlbində yaşayacaq və ruhları vətən göylərini gəzəcək. Torpaqlarımızı qoruyacaqlar. Gec-tez işğalçılar öz paylarını alacaqlar.
NOVRUZ BAYRAMI

Xalqımız lap qədimdən baharın – Novruzun gəlişini bayram
edirlər. Hər il martın 20-də Novruzun gəlişini qeyd edirik. Novruzun
luğəti mənası “yeni gün” deməkdir. Novruz gələndə gecə ilə gündüz
bərabərləşir. Təbiət tamamilə dəyişir. Hər tərəf yaşıl don geyinir.
Novruz bayramına bir ay qalmış evlərdə təmizlik aparılır. Bayrama
qədər isə dörd çərşənbə axşamı olur: su, od, külək, torpaq. Axır
çərşənbə axşamında Novruzun gəlişini bayram edirik. İnsanlar qapı
pusur, qulaq falına çıxırlar. Uşaqlar qonşu evlərə papaq atır və
həyətlərdə tonqal qalanır. Hamı sevinir, şadlıq edir. Evlərdə yalnız
xoş sözlər danışılır. Novruz bizim milli bayramımızdır.
Lüğət

lap – весьма
elçi – посланник
novruzgülü – первоцвет
qoğal – колобок
xonça – поднос
şəkərçörəyi – расыпчатое печенье
küsülü – обиженный
Çalışma. Sözləri düzgün oxuyun və tərcümə edin.
Novruz bayramı, bənövşə, novruzgülü, xonça, qoğal, şəkərbura, novruz bayramınız mübarək, əlvan paltar, təzə il, qaranquş, baharın elçisi, elçi getmək, bayram günü, küsülülər, barışın, milli bayram, bahar bayramı, mərmər pilləkən, təbii bulaq, gül-çiçək açır,
torpaq oyanır, təzə güllər.
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Çalışma. Sözləri düzgün yazılışla köçürün.
Başlıyıb, dokquz, səkgiz, qarşılıyacaqsınız, qonaxlar, elmi axdarış, mineral bulaxlar, təbi sərvətlər, tarixçi alim, Qız qalası, nəhənq, məqələ, yazmax, yaxşılıx, meydanca, yuxlamaq, adımlamaq.
Çalışma. Verilmiş sözləri kök və şəkilçiyə ayırın.
İşləmək, dillənmək, aldıracaq, bələdçi, yerli, vidalaşmaq,
yazışmaq, görüşmək, əfsanəvi, qəhrəman, sevmək, evlənmək, güclü,
dinmək.
Çalışma. Aşağıdakı sözləri cümlədə isim və fel kimi işlədin.
Süzmə, yoxlama, alma, gəlmə, yığma, bölmə, vurma.
Çalışma. Oxuyun, fellərin hansı zamanda işləndiyini müəyyən

edin.
1. Yaşaya bilərəm odsuz, ilhamsız,
Yaşaya bilərəm çörəksiz,susuz,
Yaşaya bilərəm yüz il yuxusuz
Yaşaya bilmərəm bir gün inamsız.
2. O gələ bilmədi bizim diyara,
Ölməz dühasının şöləsi gəldi,
Bəhrəli düzlərə, barlı bağlara
Onun əməlinin meyvəsi gəldi.
Çalışma. Aşağıdakı mətni oxuyun və feli bağlamaları göstərin.
DAŞ QIZ (rəvayət)

Rəvayətə görə, keçmişdə zalım bir kişi var imiş. Onun gözəl
bir qızı var imiş. Kişi hər gün qızını döyüb incidirmiş. Qız atasının
əlindən zara gəlib, baş götürüb qaçmaq istəyirmiş. Bir gün ata qızını
bulaqdan su gətirməyə göndərir. Qız səhəngi götürüb bulağa gedir.
Geri dönəndə görür ki, atası səbir etməyib, onun dalınca gəlir. Qız
qorxusundan bilmir ki, nə etsin. Üzünü göylərə tutub yalvarır:
“İlahi, belə yaşamaqdansa, məni daşa döndər”. Söz tamam olduqda,
qız səhəng çiynində dönüb daş olur. Naxçıvanda hamı o vaxtdan
bəri bu yerə “Daş qız” deyir.
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Çalışma. Feli bağlamaları seçib, feli bağlama şəkilçilərinin
altından xətt çəkin.
1. Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş (Atalar
sözü). 2. Qürbətdə xan olunca vətənində dilənçi ol (Atalar sözü). 3.
Vətəndən ayrı düşən ölüncə ağlar. 4. Ey təcrübəli qoca! Nə qədər ki,
dövran sənə möhlət veribdir, yeniyetmələrə yol göstər (Şəhriyar). 5.
Gənclərimiz sənət və ya ixtisas seçərkən vətənimizin sabahını düşünməlidir. 6. Yaz gələndə havalar istiləşir.
Çalışma. Feli bağlamaları yadınıza salın. Verilmiş feli bağlamaların əvvəlinə müvafiq sözlər artırıb yazın.
Nümunə: gələndə – Dünən məktəbdən gələndə dostum
Vaqifə rast gəldim.
1. Birdən rəfiqəm gülərək mənə baxdı. 2. Sən güləndə mənə
çox xoş gəlir. 3. Qapı açılanda hamı içəri gəldi. 4. Mən onu gördükdə çox sevinirəm. 5. Gündəlik dərsləri öyrənmədən təkrar etmək
olmaz. 6. O qaçaraq sözünə davam etdi. 7. Dostum mağazadan kitab
alıb evə getdi. 8. Biz ən yaxşıları seçərək irəliyə getsək, yaxşı olar.
9. Torpaq da, hava da, su da dəyişib. 10. Az bir vaxt ərzində
kəndimizi tanımaq olmur.
Yadda saxla: Vicdan Haqqı! Anamın südü haqqı! Torpaq haqqı,
Duz-çörək haqqı!
Dialoq

– Salam, Ramiz, bayramınız mübarək!
– Salam, Solmaz, sənin də bayramın mübarək. Neçə belə
bayramlara çıxasan!
– Ramiz, gəl Zeynəbgilə gedək. Axı bu gün onun ad günüdür.
– Nə yaxşı gündə anadan olub. Bahar bayramı günündə.
– Bəs ona nə hədiyyə alaq? Mənə belə gəlir ki, gül və kitab
alaq. Onun güldən və bədii ədəbiyyatdan çox xoşu gəlir.
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– Lap yaxşı. Gəl əvvəlcə gül alaq. Mən istərdim ki, bənövşə
gülü alaq. Axı bu gül baharın rəmzidir. Hər il bahar gələndə o da
baharla birgə gəlir. Zeynəb də baharda dünyaya gəlib.
Çalışma. Şeiri ifadəli oxuyun.
BAHAR BAYRAMI

Salamladıq bülbülü,
Açıldı novruzgülü.
Bağlarda quşlar ötdü,
Nərgiz, bənövşə bitdi.
Gəldi bahar bayramı,
Şənlik etdi el, hamı,

Günəş öpdü çəməni,
Evdə qoyduq səməni.
Qarşıladıq Novruzu
Şamlar sarı, qırmızı.
Gəldi bahar bayramı,
Şənlik etdi el, hamı.

Pıçıldaşdı bülbüllər,
Bəzədi bağı güllər.
Saldı zoğal və alça
Yerə çiçəkdən xalça.
Gəldi bahar bayramı,
Şənlik etdi el, hamı.

Süfrələr bər-bəzəkli
Üstü şirin çörəkli...
Nimçələrdə yer-yemiş,
Şəkərçörəyi, kişmiş.
Gəldi bahar bayramı,
Şənlik etdi el, hamı.
(Mirvarid Dilbazi)
Lüğət

nərgiz – нарцис
pıçıldaşmaq – шептаться
Çalışma. Aşağıdakı cümlələri tərcümə edin.
1. Əhməd gəlmədi, ana narahat olmağa başladı.
2. Ehtiyatlı igidin anası ağlamaz (Atalar sözü).
3. Dünya muzeylərində Azərbaycan xalçaları nümayiş etdirilirdi.
4. Əli divar qəzetinə başqa məqalə yazdı.
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5. Məktəbimizin şagirdləri olimpiadada fəal iştirak etdilər.
6. Azıx mağarasından tapılan adamın alt sümüyü dünyada
dördüncü tapıntıdır.
7. Azıx mağarasından çoxlu insan sümükləri tapılmışdır.
8. 1980-1982-ci illərdə Fransanın “İnsan” muzeyində Azıx
mağarası materialları nümayiş etdirilmişdir.
Çalışma. Qara hərflərlə verilmiş sözləri köçürün, onların felə
məxsus xüsusiyyətlərini göstərin.
1. Bələdçi qızın arxasınca irəliləyib, zirzəminin qaranlıq
küncündəki alçaq qapının ağzına gəldik. 2. Əyilib baxanda daha
qaranlıq, daha rütubətli, daha alçaq və dar bir kamera gördük. 3.
Girəcəkdəki qara lövhə üzərində bu sözləri oxuduq: “Yoldaş, ayaq
saxla! Bu yerin qarşısında başını əyib dayan”. 4. Edam yerində
qoyulmuş abidənin yanından başqa yolla geri qayıtdıq. 5. Bəzi
yerlərdə qar basmış dərin süxurlar gördük. 6. Bələdçi qız dedi ki,
faşistlər onlar üçün işləmək istəməyən şaxtaçıları dörd-dörd, beşbeş məftillə bir-birinə bağlayıb, bu yerlərdə diri-diri basdırıblar.
Çalışma. Oxuyun, əvvəlcə feli sifətləri sonra isə feli bağlamaları seçib yazın.
1. Gözəlliyə, gözələ könlünü bağlayanda
Füzuli “Həyat!” – dedi.
Millətimin halına güləndə, ağlayanda
Sabirim “Qeyrət!” dedi?
(Zəlimxan Yaqub)

2. Kölgəsində gül gördüyüm yamaclar,
Döşündə gül gəzdiyim o yamaclar
Bizi qoşa görmüş dostlar, tanışlar,
Səni məndən soruşdular, nə deyim?

(Ələkbər Ziyatay)

3. İnsan yaşadıqca doymaz dünyadan,
Həyatda əbədi dirilik istər.
Alanda hamıdan qabaqda olan,
Ölüm növbəsində gerilik istər.

(Qiyas Əcayib)
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Lüğət

heyrət – изумление
qeyrət – честь
VƏTƏN SEVGİSİ
(Qarabağ müharibəsinə aid)

Gültəkin Şuşadan gətirilən yaralılara baş çəkmək üçün
mərkəzi hospitala gəldi. Arada vaxt tapıb öz evinə də baş çəkdi. O,
çox yorğun idi. Qızı Əminə onu görcək boynuna sarıldı və ağlayaağlaya dedi:
– Anacan, səni daha heç yerə buraxmayacağam.
Qızının yanıqlı hönkürtüsü Gültəkinin ürəyinə od saldı. Əziz
balasını bağrına basıb dedi:
– Mənim ağıllı balam, axı sənin anan cəbhədə yaralanan
əsgərlərimizə kömək edir. Müharibə qurtaran kimi gələcəyəm.
Anası Rəfiqə xanım da Gültəkinə çox yalvardı və – getmə, –
dedi. Lakin vətən sevgisi Gültəkini çağırdı. O, səhər tezdən cəbhəyə
yollandı (Z.Məhərrəmli).
Çalışma. Verilmiş mətni oxuyun. Qara hərflərlə verilmiş
sözlərin hansı nitq hissəsinə aid olduğunu göstərin.
Aytən sağda, mən isə solda oturmuşdum. Təyyarə yuxarı
qalxdı, sonra aşağı endi. Xəstənin vəziyyəti ağır idi. Onu vaxtında
cəbhəyə yola saldılar. Zalda mühazirə çoxdan qurtarmışdı. Döyüşdə
əsgərlərimiz qəhrəmancasına vuruşmuşlar. Bu gün, deyilənə görə,
hava isti olacaqdır. Gələn il respublikamızda bol məhsul olacaq.
Keçən il bərk qar yağmışdı.
Çalışma. Aşağıdakı zərfləri cümlədə işlədin.
Qorxudan, qəsdən, səs-küydən, uzaqdan, bərkdən.
Çalışma. Verilmiş zərflərin antonimlərini tapın və tərcümə
edin.
Nümunə: здесь – там, burada-orada
Далеко, ночь, храбро, слева, быстро, коротко, высоко.
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Yadda saxla: Toyunuz mübarək! Təbrik edirəm! Xoşbəxt olun!
Ömrünüz uzun olsun!
Dialoq
Nəyi var?
Çalışma
– Balıqçının nəyi var?
– Balığı.
– Daha onun nəyi var?
– Bir toru,
Bir qayığı.
– Harda üzər qayığı?
– Sularda.
– Bəs balığın nəyi var?
– Kürüsü.
– Bəs çobanın nəyi var?
– Sürüsü.
– Taxılçının nəyi var?
– Zəmisi
– Dənizçinin nəyi var?
– Gəmisi.
– Bəs bağbanın nəyi var?
– Alma, nar.
– Sağıcının nəyi var?
– İnəyi..
– Bəs tənbəlin nəyi var?
– Heç nəyi.

(Vaqif İbrahim)
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KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİ

Köməkçi nitq hissələri dildə qrammatik məna daşıyır. Onlar
ya cümlə üzvləri və cümlələr arasında əlaqə yaradır (Məs.: qoşmalar
və bağlıyıcılar), ya da cümlənin mənasını qüvvətləndirir (məs.:
ədatlar),bəziləri cümlədəki fikrə münasibət, bəziləri isə özüözlüyündə hiss, həyəcan bildirir. Köməkçi nitq hissələri bunlardır:
1. Qoşma, 2. Bağlayıcı, 3. Ədat, 4. Modal sözlər, 5. Nida.
QOŞMA

Qoşmalar, adətən, hallana bilən sözlərə qoşularaq onlarda
müəyyən qrammatik məna çalarlığı yaradır. Qoşmalar da təklikdə
müstəqil mənaya malik olmur, heç bir suala cavab vermir. Həmişə
sözün sonuna qoşulur. Qoşmalar qoşulduğu sözlə birlikdə cümlənin
bir üzvü olur.
Qoşmalar ismin yalnız adlıq, yiyəlik, yönlük və çıxışlıq hallarında olan sözlərlə işlənə bilər.
Ey sevgilim, səndən qeyri kimim var?
Эял инъитмя йараланмыш кюнлцмц. (Molla Vəli Vidadi)
Bayatı
Mən aşiq bir az bəri
Gəncədən bir az bəri,
Ürəyimin özüsən
Dilimin də əzbəri.
Qoşmaların mənaca növləri

Qoşmalar qoşulduğu sözlə birlikdə müəyyən leksik və qrammatik məna kəsb edir. Bu mənada qoşmaları ismin halları üzrə aşağıdakı məna qruplarına ayırmaq olar:
1. Адлыг вя йийялик щалда ишлянян сюзляря гошулан гошмалары
3 група айырмаг олар:
а) Бянзятмя вя мцгайися билдирянляр: кими, гядяр, -тяк.
Адлыг щалда: Афиг кими, Елчин гядяр, Фяридтяк вя с.
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Йийялик щалда: сянин кими, бизим гядяр, онунтяк вя с.
б) Бирэялик билдирян: иля (-ла2)
Адлыг щалда: Цмид иля, Эцнайла, Тураняйля вя с.
Йийялик щалда: онун иля, сизинля, онунла вя с.
ъ) сябяб билдирян: цчцн.
Адлыг щалда: Алимя цчцн, Тяраня цчцн вя с.
Йийялик щалда: онун цчцн, сянин цчцн, сизин цчцн вя с.
2. Йюнлцк щалда ишлянян гошмаларын да 3 нювц вардыр:
а) Мясафя билдирянляр: кими, гядяр, -дяк, -ъан2: евя кими,
мяктябя гядяр, чайадяк, сизяъян вя с.
б) Истигамят билдирянляр: сары, доьру, гаршы, тяряф: чайа сары,
Ялийя доьру, сяня гаршы, бизя тяряф вя с.
ъ) Сябяб вя аидиййят билдирянляр: эюря, аид, даир: Тураняйя
эюря, Цлвийя аид, Гызлара даир вя с.
3. Чыхышлыг щалда ишлянянляр:
а) Заман билдирянляр: яввял, габаг, сонра, бяри: Сяййарядян
габаг, Расимдян сонра, Арзудан яввял, о вахтдан бяри.
б) Фяргляндирмя билдирянляр: савайы, башга, гейри, юзэя,
ялавя: ювладдан савайы, Пяридян башга, сяндян гейри, бундан
ялавя вя с.
ъ) сябяб билдирян: ютрц: вятяндян ютрц, чюрякдян ютрц вя с.
Щяр бир мяна групуна аид олан гошмалар бир-бири иля
синонимдир: кими, гядяр, -тяк; гядяр, кими, -дяк, -ъан2 вя с.
Бунлары бир-бири иля явяз етмяк олур: Тураня кими, Тураня гядяр,
Туранятяк вя с.
Гошмалар да щям юз араларында, щям дя башга нитг
щиссяляри иля омоним ола билир. Мясялян, кими щям бянзятмя, щям
дя мясафя билдирян гошмадыр: Афиг кими, евя кими вя с.
Иля гошмасы щям дя баьлайыъыдыр: Елчин иля, Эцнай иля
Тураня. Заман билдирян яввял, сонра, габаг гошмалары ейни
заманда заман зярфляридир.

Qeyd: 1) -dək, -can, -cən, -tək qoşmaları aid olduğu sözlərlə
bitişik yazılır: kəndədək,səhərəcən, çatanacan, Koroğlutək və s.
2) ilə qoşması həm bitişik, həm də ayrı yazılır:
Məs.: qardaşı ilə, çörəklə, işlə və.s
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Çalışma.
1. O, xitabət kürsüsünə tərəf cəsarətlə addımladı. Natiq çıxış
edənə qədər mən gəldim. 2. Düşmənin zirehli maşını şəhərə girən
kimi atəş açdı. 3. Mən deyirəm ki, mötəbər qonaqları layiqincə qarşılamalıyıq. 4. Biz də sizin kimi olmağa çalışırıq. 5. Yaxşı yaşamaqdan ötrü çox işləmək lazımdır. 6. İmtahanları verəndən sonra istirahətə gedəcəyəm. 7. Bizdən başqa, meydanda çoxlu adamlar var
idi. 8. Ana! O adın qarşısında bir qul tək, həmişə səcdədə olsam,
həmişə mənə fəxarətdir (C.Cabbarlı). 9. Yaxşı ailə qurmaq üçün
təkcə məhəbbət kifayət deyil. Bundan ötrü dostluq da gərəkdir.
Çalışma. Tərcümə edin, bir neçəsini cümlədə işlədin.
До тебя, до завтра, для меня, с вами, со вчерашнего дня,
кроме тебя, кроме вас, как он, из-за болезни.
Çalışma. Nöqtələrin yerinə şəkilçiləri artırmaqla oxuyun.
Qoşmaları qoşulduğu sözlərlə birlikdə göstərin.
1. Onlar küçənin döngəsi..... qədər susdular. 2. Mən sizin
həyatınızı qorumaq..... ötrü gəlmişəm. 3. Deyəsən, sizin də mən....
kimi yuxunuz qaçıb. 4. Mövzunu dəyişdirmək məqsəd....ilə çiyinlərini çəkdi. 5. Qızmış dəmir kimi mən...... əyirlər. 6. İmran meşə...
sarı getdi. 7. Onun bir qız...... başqa heç kimi yoxdur. 8. Ana, sən....
ötrü yaman darıxıram. 9. Dənizkənarı parkdan, indiki Milli parkdan
Şəhidlər xiyabaninacan piyada getdik. 10. Dünən səhər........ qədər
yağış yağdı. 11. Bir az sən....... əvvəl Sima ilə Ənvər bizə gəlmişdi.
Çalışma. Köçürün, qoşmaların altından xətt çəkin. Ondan
əvvəl gələn sözün ismin hansı halında olduğunu söyləyin.
Sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə,
Bağından dərdiyin güllə, çiçəklə,
İkiyə bölünməz saf bir ürəklə
Təbrizim, Təbrizim, aman Təbrizim!
Yox olsun, başından duman, Təbrizim! (Süleyman Rüstəm)
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ZƏMANƏMİZİN BÖYÜK AZƏRBAYCANLISI

O, bütün ömrü boyu Azərbaycanın ən yaxın təəssübkeşi kimi
tanınır, zəmanəmizin böyük Azərbaycanlısı kimi şərəfli bir adı daşıyır. Bu böyük tarixi şəxsiyyətin xalqımız qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri də odur ki, o, doğma torpaqlarımıza yiyələnmək fikrində
olan ermənilərlə başlanan müharibə zamanı, kəskin siyasi ziddiyyətlərin mövcud olduğu bir şəraitdə Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etdi.
Azərbaycanın varlığını parçalanıb yox olmaq təhlükəsindən xilas etdi.
Azərbaycan xalqı olduqca çətin bir dövrləri yaşayırdı. Xalq
çıxış yolunu ulu öndərimizin – Heydər Əliyevin yenidən siyasi
hakimiyyətə qayıdacağı günü gözləyirdi. Nəhayət, həmin gün gəlib çatdı. Azərbaycan xalqı ulu öndərimizin rəhbərliyilə olduqca böyük uğurlar
əldə etməyə başladı. Dünyanın böyük dövlətləri bizimlə hesablaşmağa
başlayırlar. Bu da ölkəmiz üçün siyasi cəhətdən böyük nailiyyətlərdir.
Azərbaycanın müstəqil həyata qədəm qoymasına görə H.Əliyevə borcludur. Hazırda biz tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, müstəqil
Azərbaycan bayrağı ulu öndərimizin apardığı ardıcıl, məqsədyönlü
xarici və daxili siyasət nəticəsində hər yerdə əzəmətlə dalğalanır.
Bu gün müstəqil Azərbaycanın səsi daha böyük beynəlxalq
məclislərindən, nüfuzlu dövlət təşkilatlarından gəlir. Artıq dünyanın
aparıcı dövlətləri ölkəmizin problemləri ilə maraqlanır, nəhayət ki,
onun ədalətli həllinə səy göstərməyə çalışırlar.
BAĞLAYICI

Bağlayıcı köməkçi nitq hissələrinə aiddir. O cümlə üzvləri və
cümlələri bir-birilə qrammatik cəhətdən bağlayır. Bağlayıcılar öz
funksiyalarına görə tabe edən və tabe etməyən olur. Tabesizlik bağlayıcıları, adətən, cümlədəki eyni qrammatik vəziyyətdə olan üzvləri və tabesiz mürəkkəb cümlələri təşkil edən sadə cümlələri bir-birinə bağlayır.
Tabesizlik bağlayıcıları aşağıdakı qrammatik funksiyaları
yerinə yetirir:
1. Birləşdirici bağlayıcılar (соединительные): və, ilə – kənd
və şəhərlər, ana və qızı; Fərid kitab və (ilə) qələmi götürdü. Zəng
vuruldu və dərs başlandı.
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2. Qarşılıq bildirən bağlayıcılar (противительные): amma,
ancaq, lakin – Günay kitabı götürdü, lakin oxumadı. Göy guruldadı,
amma yağış yağmadı.
3. Bölüşdürmə bağlayıcılar (разделительные): yaxud, ya, ya
da, gah, gah da – Nuranə gah yazır, gah da kitab oxuyurdu. Gah
yağış yağırdı, gah da gün çıxırdı.
4. İnkarlıq bildirən bağlayıcılar (отрицательные): nə, nə də –
Qızlar nə yazır, nə də oxuyurdu. Nə o, mənə baxdı, nə də mən ona
əhəmiyyət verdim.
5. Aydınlaşdırma bildirənlər (разьяснительные): yəni, məsələn – Təranə, yəni kiçik qızım çox ağıllı qızdır. Mətbəə işləyir, yəni
vaxtında qəzet alacağıq.
6. İştirak bildirənlər (означающие присутствие): həm, həm
də, da, də, hətta və s. –
Bizdə şair də var, sənət də vardır,
Şairə, sənətə hörmət də vardır (Səməd Vurğun).
Həm yağış yağır, həm də gün çıxmışdı.
Tabelik bağlayıcıları
(подчинительные союзы)

Bağlayıcıların ikinci qrupuna daxil olan bağlayıcılar tabeli
mürəkkəb cümlələrdəki sadə cümlələri bir-birinə bağlayır. Tabe
edən bağlayıcılar öz növbəsində bu qruplara bölünür:
1. Aydınlaşdırma bağlayıcılar (разьяснительные): ki – Ana
bilirdi ki, o gəlməyəcək.
2. Şərt bildirənlər (условные): əgər, hərgah, мадам, мадам
ки –
Яэяр эцндялик дярсляря йахшы щазырлашсан, али мяктябя дахил
оларсан.
3. Səbəb bildirən (причинные союзы): çünki, она эюря ки,
она эюря дя вя с. – Яли дярся эялмямишди, чцнки хястялянмишди.
4. Güzəşt bildirən (уступительные): hərçənd, hərçənd ki – Щярчянд ки, дявят олунмамышам, мян о мяълисдя иштирак едяъяйям.
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Çalışma. Aşağıdakı bağlayıcıları cümlədə işlədin.
Və, lakin (amma, ancaq), ki, həm, həm də, çünki.
Çalışma. Oxuyun, bağlayıcıları tapıb göstərin.
1. Mirzə Kazım bəy və Kazım Quluzadə bizim fəxrimizdir.
2. O həm də gözəl natiq idi. 3. Energetika fakültəsində həm dərs
deyir, həm də kafedraya başçılıq edirdi. 4. Laboratoriyadakı avadanlıqları yaxşı saxlamaq lazımdır, çünki hamımız bundan istifadə
edirik. 5. Professor deyirdi ki, o həm “Şərəf nişanı” ordeni, həm də
Qırmızı ulduz ordeni ilə təltif edilmişdir. 6. Müxalifətşilər çox
vədlər verdilər, lakin axırda özləri iflasa uğradılar. 7. Müəllim həm
dərs danışır, həm də şagirdlərə izah edir. 8. O həm danışır, həm də
yazırdı. 9. Bu günki iclasda nə biz, nə də siz çıxış edəcəyik. 10. Biz
bir dəfəlik ya birləşməliyik, ya da ayrılmalıyıq. 11. Hava buludlu
idi, amma yağış yağmırdı.
Bağlayıcını göstərən sxem
BAĞLAYICI
|
Tabesizlik
|
Birləşdirmə
və, ilə (-la2).
Qarşılıq: amma, ancaq, lakin,
fəqət
Bölüşdürmə: ya, ya da, yaxud,
gah, gah da, ya da ki, gah da ki
və s.
İştirak: həm, həm də, da, də,
habelə, həmçinin və s.
İnkar: nə, nə də, nə də ki.
Aydınlaşdırma: yəni, yəni ki.

|
Tabelilik
|
Aydınlaşdırma:
ki, belə ki.
Səbəb: çünki, onun üçün də, ona
görə də, buna görə də ki, odur ki,
o səbəbə ki...
Şərt: əgər, hərgah, yoxsa, madam, madam ki...
Güzəşt: indi ki, hərçənd, hərçənd
ki...
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Çalışma. Düzgün oxuyun.
Nəhəng qurğu, elmi axtarış, fəxri üzv, müxbir üzvü, görkəmli
şəxs, əməkdar müəllim, elçi getmək, müqayisə etmək, bələdçilik etmək, darısqal küçə, dözümlü adam, mavi Xəzər, Xarici İşlər Naziri,
sülhü qorumaq, sərhədi qorumaq, müharibəyə hazırlaşmaq, torpağı
azad etmək, qardaşlıq köməyi, ümid körpüsü. Azərbaycanda yaşamaq, ağsaqqala qulaq asmaq, vətəni sevmək, döyüşə getmək, müqavilə bağlamaq, dənizdə üzmək, dözümlü olmaq, ağır zərbə.
Çalışma. Mətni tərcümə edin.
УЗЕИР ГАДЖИБЕКОВ

Композитор, музыковед, писатель и педагог, академик АН
Азербайджанской (1945), основоположник профессионального
музыкального искуcства Азербайджана, Узеир Абдул Гусейн оглу
Гаджибеков родился в г. Агджебеди, но вскоре его родители
переселяются в г. Шуша. Тот же Узеир получил начальное образование. Учился в Горийской учительской семинарии. По окончанию стал работать учителем в Гадруте, недалеко от г. Шуша. 1905
г. он переехал в г. Баку, где вел уроки русского языка в школе.
У.Гаджибеков классик азербайджанской музыки. Он автор первых азербайджанских опер: “Лейли и Меджнун”, музыкальных комедий: “Аршин мал алан”, “Не то, то это”, массовых
песен, произведений для оркестра народных инструментов, а
также первой азербайджанской классической оперы шедевра
азербайджанского музыкального искусства “Кор-оглу”.
Он сыграл выдающуюся роль в развитии национальной
культуре и как общественный деятель драматург ученный,
фольклорист, педагог. Награжден орденом Ленина, орденом
Трудового Красного Знамени, медалями.
Çalışma. Cümləni tamamlayıb yazın. Lazımi yerdə vergül işarəsi qoyun.
1. ........... (ancaq) mənimlə razılaşmadı.
2. ........... (çünki) yağış yağırdı.
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3. ........... (amma) o hələ gəlməmişdir.
4. ........... (ya da) Züleyxa çempion olacaq.
5. ........... (həm də) telefonla danışırdı.
6. ........... (ki) mən sizi sevirəm.
7. ............ (gah da) sakitləşirdi.
8. ............. (də) sizinlə gedəcəyəm.
Çalışma. Bağlayıcılardan istifadə etməklə yoldaşınıza məktub
yazın.
Məktub
Əziz atam və anam! Sizi salamlayıram. Sizdən məktub aldım.
Çox sevindim........
Tapşırıq. İsmin hallarına qoşulan qoşmaları cümlələrdə
işlədin, cümlələri rus dilinə tərcümə edin.
Tapşırıq. Müxtəlif qoşmaların iştirakı ilə on cümlə yazın,
cümlələri rus dilinə tərcümə edin.
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ƏDAT (Частица)

Azərbaycan dilində ən çox işlənən köməkçi nitq hissələrindən
biri də ədatdır. Ъцмлялярин вя сюзлярин мянасыны гцввятляндирян
кюмякчи нитг щиссясиня ядат дейилир.
Ахы мян сяня ня етмишдим? Елчин лап сящяря гядяр эюзляди.
Бу ъцмлялярдяки ахы вя лап ядатдыр. Яэяр онлары ъцмлядян
чыхарсаг, ъцмлядя ясаслы бир дяйишиклик ямяля эялмяз.
Ядатларын ашаьыдакы мяна нювляри вардыр:
1. Гцввятляндириъи ядатлар: ки, ян, лап, даща, неъя, да, дя,
беля вя с.
2. Мящдудлашдырыъы ядатлар: йалныз, анъаг, тякъя, биръя вя с.
3. Дягигляшдириъи ядатлар: еля, мящз, əsl вя с.
4. Арзу ядатлары: каш, тяки, бары вя с.
5. Суал ядатлары: бяс, мяэяр, йяни, ахы, -мы4 вя с.
6. Ямр ядатлары: гой, бах, эял, ща, ди, эюр вя с.
7. Тясдиг вя инкар ядатлары: бяли, щя, йох, хейр, ясла, щеч вя с.
Ядатларын бу мяна нювляринин бязиляри шяртидир. Мясялян, бир
ядаты «Бир дайан эюрцм» ъцмлясиндя «бир» гцввятляндириъи, «Мян
бир сяня етибар едирям» ъцмлясиндя «бир» мящдудлашдырыъы ядатдыр.
Омоним ядатлар чохдур: тякъя (зярф вя ядат), неъя (явязлик
вя ядат), ки (ядат, баьлайыъы вя сифят дцзялдян шякилчи), анъаг
(баьлайыъы вя ядат), гой (фел вя ядат), чох (сай вя ядат) вя с.
Tapşırıq. Yuxarıda verilmiş ədatları fel və ədat kimi cümlədə
işlədin. Сümlələri rus dilinə tərcümə edin.
Эял, гой, эюр, эюрцм, бах
Çalışma 1. Heç, xeyr, bəli, hə, bircə, kaş ədatlarını cümlədə
işlədib yazın.
Çalışma 2. Köçürün, verilmiş ədatlardan uyğun gələnini cümləyə artırın.
1. .....baş əymədiniz! Əymədim, ........ 2. Anam məndən
soruşur: nədir, bala, dərdin?........sənin nə yaşın var! 3......dünyanın
min milləti and içib qardaş olsun! (S.Vurğun). 4. Sən də bəxtiyar113

san, mən də bəxtiyar, ...........bu həsrət, bu məlal nədir? Dayanma,
....... gedim, gözləyənim var, gedim.........? Bir....... də, o sual nədir?
5. Vüsal..... özü haqqında düşünürdü. 6. ........, mən sizdən qorxmuram.
(Ədatlar bunlardır: bəs, təki, axı, qoy, bir, bəs, mi, hə, təkcə,
ki, xeyr).
Çalışma 3. Dialoqu oxuyun, qara hərflərlə verilmiş sözlərə
diqqət yetirin. Həmin mətndə olan ədatların məna növlərini göstərin.
– Alo, bura Həsəngilin evidirmi?
– Bəli.
– Bəs Həsən evdə deyil?
– Xeyr.
– Axı o mənə demişdi ki, bu vaxt evdə olacaq.
– Məgər bir az bundan əvvəl o sizinlə danışmırdı?
– Hə danışırdı, lakin səs elə pis eşidilirdi ki, yaxşı eşıdə
bilmədim, yoxsa zəng etməzdim.
Çalışma 4. Aşağıdakı müxtəlif xalqların atalar sözlərini
öyrənin.
1. Dost dar gündə sınanar. 2. Torpaqdan pay olmaz. 3. Dil
yalançı olunca, lal olsa yaxşıdır (Azərbaycan atalar sözü). 4. Dost
əlindən su içdim-baldan şirin imiş. 5. Yalan xəbərlə dünyanın o
başına gedərsən, amma qayıda bilməzsən. 6. Ağıl saqqalda deyil,
başdadır (Rus atalar sözü). 7. Haqqı itirən öz ömrünü qısaldar
(Gürcü atalar sözü). 8. Aqilə işarə, axmağa kötək. 9. Düşmənin üzə
gülməyinə inanma. 10. Keçi qaçmaqla ceyran olmaz (Türkmən
atalar sözü).
МОДАЛ СЮЗЛЯР
Данышанын ифадя етдийи фикря мцнасибятини билдирян сюзляря
модал сюзляр дейилир. Дейясян, бу эцн щава чох хош олаъагдыр.
Ялбяття, мян дя беля дцшцнцрям. Бурада биринъи ъцмлядяки
дейясян эцман вя шцбщя, икинъисиндяки ялбяття тясдиг билдирян
модал сюзлярдир.
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Модал сюзлярин ашаьыдакы мяна нювляри вардыр:
1. Йягинлик вя тясдиг билдирянляр: ялбяття, ялбяття ки, доьрудан, доьрудан да, щягигятян, сюзсцз, шцбщясиз, доьрусу, дцзц,
дцздцр вя с.
2. Ещтимал вя шцбщя билдирянляр: йягин, йягин ки, эюрцнцр,
ещтимал ки, бялкя, эюрясян, эцман ки, олсун ки, дейясян вя с.
3. Нятиъя билдирянляр: демяк, демяк ки, демяли, хцлася,
цмумиййятля, нящайят, бир сюзля вя с.
4. Бянзятмя вя мцгайися билдирянляр: санки, еля бил, еля бил
ки, эуйа, эуйа ки вя с.
5. Фикрин мянбяйини билдирянляр: мянъя, сянъя, зяннимъя,
фикримъя вя с.
6. Тяяссцф билдирянляр: яфсус, яфсус ки, щайыф, щайыф ки, щейиф,
щейиф ки вя с.
Модал сюзляр ъцмлянин яввялиндя эяляндя ондан сонра,
ортада эяляндя щяр ики тяряфдян, сонунда эяляндя ися ондан яввял
верэцл йазылыр:
1) Бялкя, бу йерляря бир дя эялмядим… (Мəmməd Араз).
2) Кцр гыраьынын яъяб сейрянэащы вар,
Йашылбаш сонасы, щайыф ки, йохдур (Мolla Пənah Вагиф).
3. Биз бу барядя фикирляшмямишдик, доьрусу.
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NİDALAR (МЕЖДОМЕТИЯ)

Cümlədə xüsusi qrammatik vəzifə daşımayan, hiss, həyəcan,
şadlıq, təəccüb, qəzəb bildirən nitq hissəsi nida adlanır. Nidalar
bəzən adi sözlərlə eyni olur.
Məs.: Olsaydı məndəki qəm Fərhadı-mübtəladə,
Bir ah ilə verərdi min Bisütunu badə
Versəydi ahi-Məcnun fəryadımın sədasın,
Quşmu qərar tutardı başı üstəki yuvadə (Məhəmməd Füzuli).
Və yaxud: Vay-vay deməklə adama heç kəsin yazığı gəlməz.
Canana can verərsən, qanana qan! və s.
Bu misallarda ah, vay, can sözləri müstəqil sözlərdir.
Aşağıdakı misallarda isə həmin sözlər nida kimi işlənir.
Vay-vay, deyəsən, bəşər deyil bu
Bir şəklə uyan təhər deyil bu (Mirzə Ələkbər Sabir).
Ah nələr var imiş dünyada, nələr,
İçimdə kimsəsiz bir quzu mələr (Səməd Vurğun).
Bu cümlələrdə isə vay, ah sözləri nidadır. Dilimizdə elə
nidalar da var ki, onlar yalnız nida kimi işlənir. Məs.: a, ə, o, ay, oy,
uy, of, ux, oh, əh, ba, fu, tfu, puf, paho.
Nidaların mənaca növləri

1. Qorxu, hiss, həyəcan bildirən nidalar: vay-vay, ey vay, vaxsey, ox, oy və s.
2. Sevinc, şadlıq bildirən nidalar: oho, paho, pəh-pəh, bəhbəh-bəh, ay can, oxqay və s.
3. Çağırış bildirən nidalar: a, ə, ay, hey, ey və s.
4. Qorxu, qəm, kədər bildirən nidalar: haray, ay haray, ay
aman, aman və s.
5. Nifrət, qəzəb və istehza bildirən nidalar: tfu, xox, xa-xa-xa
və s.
Məs.: Məşədi İbad: Vaxsey! Atamın adın da bilir! Hamı:
Paho!..... bu nə işdir ki, o görübdür, belə də adam aldatmaq olar?
(“Məşədi İbad”dan).
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Модал сюзляр кими нидалар ъцмлянин яввялиндя ишляняндя ондан сонра, ъцмлянин ортасында ишляняндя щяр ики тяряфдян, ъцмлянин сонунда ишляндикдя ися онлардан габаг верэцл ишаряси йазылыр.
1) Пящ-пящ, ня эюзял мянзярядир!
2) Горхдум , ай аман, йарылды баьрым! (М.Я.Сабир)
3) Дцшдц бцтцн гязетляр гиймятдян, ай ъан, ай ъан!
(М.Я.Сабир).
Çаьырыш нидаларындан сонра хитаб ишляндикдя онлардан сонра
верэцл йазылмыр. Яэяр чаьырыш нидалары мцстягил ишлянся, нидаларын
щамысында олдуьу кими ъцмлянин щяр йериндя верэцлля айрылыр:
А Коса, а Коса, эялсяня!
Эялиб салам версяня…
Эял, эял, а йаз эцнляри… (М.Я.Сабир).
Ей, мян сяни чаьырырам вя с.
Tapşırıq. Nidaların mənaca nüvlərinə aid misallar tapıb,
dəftərinizə yazın.
Yadda saxla: Toyunuz mübarək! Təbrik edirəm! Xoşbəxt olun!
Ömrünüz uzun olsun!
Tapşırıq. Нидаларын нювцнц мцяййянляшдирин.
1. Vay, anan ölsün! Hansı cəbhədə olubdu.
2. Eh, ay bacı........ Nə qoyub, nə axtarırsan?
3. Ah? Ana təbiət? Ana təbiət?
Ən böyük övladın insandır gerçək! (S.Vurğun).
4. Düşdü bütün qəzetlər, qiymətdən, ay can, ay can!
5. Paho! Xoş gördük!
6. Pəh-pəh-pəh, gör necə də gözəldir!
7. Ay haray, ay aman, kömək edin!
Tapşırıq. Mətni köçürün, nidaları müəyyənləşdirin. Buraxılmış durğu işarələrini yazın.
1. Eh...nə çıxar düşünməkdən. Qaralan ki deyil daha saçlarında gördüyüm dən. 2. Boy, qız heç demədi ki, qara sap lazımdı,
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yoxsa ağ sap. 3. A-a-a, Allah haqqı, könlüm kabab istəyir, – bu dedi.
4. Aha ay bərəkallah. Odu hə-ə-ə bəh-bəh (Elçin). 5. Bu qadına bir
bax. Pah oy mən heç nə bilmirəm. 6. Ay-ay-ay sizin siyası şüurunuz
inkişaf etməyib. 7. O-o-o dedi bilirsiniz bu nədi? 8. Odu hə-ə-ə bəhbəh (Elçin).
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СИНТАКСИС

Sintaksis qrammatikanın bir bölməsidir. Sintaksisdə söz birləşmələri və cümlələr öyrənilir.
Сюз бирляшмяляри

Söz birləşməsi iki və daha artıq müstəqil sözün məna və qrammatik cəhətdən birləşməsindən əmələ gəlir. Məsələn: böyük şəhər,
sərin su, kitabı oxumaq, torpağı qorumaq, gülü sulamaq, дадлы
хюряк, аьыллы инсан, файдалы mясlящят, ана лайласы, атанын
щядиййяси, Вятяни севмяк və s.
Quruluşuna görə söz birləşmələri iki cür olur. садя сюз бирляшмяляри, мцряккяб сюз бирляшмяляри.
İki müstəqil sözdən ibarət olan söz birləşmələrinə sadə söz
birləşmələri deyilir: bahar fəsli, doğma torpaq, el ağsaqqalı, millət
atası, qar havası, yağış suyu, qız uşağı, uşaq oyuncağı, məktəbin
həyəti və s.
Mürəkkəb söz birləşmələri üç və daha artıq sözdən ibarət olur:
dəniz kənarı, Qoşa qala qapıları, əzəmətli Batabat dağları, görkəmli
xalq yazıçısı, “Leyli və Məcnun” operası, “Koroğlunun Bağdad
səfəri”, “Dəmirçi oğlunun Çənlibelə gəlməsi”, ölkənin düşmənlərdən qorunması və s.
Сюз бирляшмяляри вя сюзляр
Сюз вя сюз бирляшмяляринин щям охшар, щям дя фяргли ъящятляри вардыр: Охшар ъящятляр: 1. Щяр икиси ад билдирир: ев, кцчя, инсан, щяйят еви, кцчянин ени, инсан ъямиййяти вя с. 2. Щям мцряккяб сюзляр, щям дя сюз бирляшмяляри сюзлярдян ибарятдир: бошгаб –
бош габ, Аьдаш – аь даш, эцнябахан – эцня бахан вя с.
Фяргли ъящятляр: 1. Сюзляр сяслярдян, сюз бирляшмяляри ися сюзлярдян ибарят олур: дярс – дярс ъядвяли, китаб – китаб цзц, азад –
азад юлкя вя с.
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2. Сюзлярин мянасы даща цмумидир, лакин щямин сюзляр
бирляшмя дахилиндя нисбятян конкретляшир: су – булаг суйу, даш –
чай дашы вя с.
3. Мцряккяб сюзляр бир суала ъаваб верир, сюз бирляшмяляриндя ися щяр бири айрылыгда суала ъаваб верир: голбаь (ня?) – голун (няйин?) баьы (ня?), цчбуъаг (ня?), цч (нечя) буъаг (ня?) вя с.
4. Мцряккяб сюзляр бир, сюз бирляшмяляринин тяркибиндя олан
сюзляр ися щяр бири айрылыгда бир вурьу иля дейилир: гара эюз –
гараэюз (гыз), узун сач – узунсач (гадын) вя с.
Сюз бирляшмяляри вя ъцмля
Сюз бирляшмяляри иля ъцмляляр арасында да охшар вя фяргли
ъящятляр вардыр.
Охшар ъящятляр: 1. Щяр икиси сюзлярин бирляшмяси иля йараныр.
Йазын эялиши – Йаз эялди. Эюзял вятян – Вятян эюзялдир вя с.
2. Сюз бирляшмяляриндя вя бу ъцмлялярдя сюзлярин сырасы ейни
олур: сящяр ачылды – сящяр ачыланда. Яли эялир – Яли охуйанда вя с.
Фяргли ъящятляр: 1. Ъцмля битмиш бир фикри ифадя едир, сюз
бирляшмяляри ися йох. Ъцмлядя битgин интонасийа олур, сюз
бирляшмяляриндя ися йох.
2. Ъцмля бир сюздян дя ибарят ола билдийи щалда, сюз
бирляшмяляри ян азы ики сюздян ибарят олур: Сящярдир. Истидир.
3. Ъцмля даща бюйцк дил ващидидир. Беля ки, сюз бирляшмяляри
ъцмлянин бир цзвц ола билир.
Сюз бирляшмяляриндя ясас вя асылы тяряфляр
Сюз бирляшмясинин тяркиб щиссяляриндян бири ясас, о бири ися
ондан асылы олур. Асылы сюз ясас сюзя табе олур. Адятян, сюз бирляшмяляриндя биринъи тяряф асылы, икинъи тяряф ися ясас тяряф олур.
Söz birləşmələriнин növləri
Сюз бирляшмяляри икинъи (ясас) тяряфин ифадя васитясиня эюря ики
нювя бюлцнцр: исми бирляшмяляр, фели бирляшмяляр
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İSMİ BİRLƏŞMƏLƏR VƏ ONLARIN NÖVLƏRİ
(Разряды именных словосочетаний)
Икинъи (ясас) тяряфи адларла ифадя олунан бирляшмяляря исми
бирляшмяляр дейилир вя ики нювц вардыр:
1. Təyini söz birləşmələri
2. Qeyri-təyini söz birləşmələri.
Təyini söz birləşmələri

Təyini söz birləşmələrində birinci tərəf ikinci tərəfi müxtəlif
cəhətdən təyin edir. Təyini söz birləşmələrinin üç növü vardır:
I növ təyini söz birləşmələri;
II növ təyini söz birləşmələri;
III növ təyini söz birləşmələri.
Birinci növ təyini söz birləşmələri

I növ təyini söz birləşmələrinin йаранмасында щеч бир грамматик васитя иштирак етмир: dəmir qapı, daş bina, yun şal, asfalt yol,
эюзял инсан, о ев, беш китаб, охуйан шаэирд вя с. Биринъи нюв тяйини
сюз бирляшмяляринин ясас тяряфи, исим, асылы тяряфи ися исим, сифят, сай,
ишаря явязлийи, фели сифятлярдян ибарят олур.
Tapşırıq. General Şıxlinski, sədr İdris, şüşə lampa, dost xalq,
qardaş ölkə, keçən il və s. kimi birinci növ təyini söz birləşmələrini
cümlədə işlədin, onları rus dilinə tərcümə edin.
İkinci növ təyini söz birləşmələri

İkinci növ təyini söz birləşmələrinin birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik halda olur, ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir:
taksi maşını, yazı taxtası, ana məhəbbəti, sahil bağı, dondurma qutusu və s.
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Tapşırıq. Aşağıdakı bayatılarda ikinci növ təyini söz birləşmələrinin altından xətt çəkin və bayatını əzbərləyin.
Əzizim, yar diyarı
Əzizim, gülüstandı,
Hər kəsin var diyarı.
Aç oxu, “Gülüstan”dı.
Yastığın uca dağlar,
Bülbülün göz yaşından,
Görüşün yar diyarı.
Bağçada gül utandı.

Əzizim, köz oduna,
Kabab qoy köz oduna.
Namərdə can yandırma,
Qoy yansın öz oduna.

Əzizim, gül üzünə
Şeh düşər gül üzünə.
Oturaydıq üz-üzə,
Baxaydım gül üzünə.

Üçüncü növ təyini söz birləşmələri

Üçüncü növ təyini söz birləşmələrinin birinci tərəfi yiyəlik hal
şəkilçisi, ikinci tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir: çayın
kənarı, binanın qurtaracağı, işin əvvəli, sinfin tərkibi, binanın qapısı.
Икинъи вя цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмяляри бир сыра хцсусиййятляриня эюря бир-бириндян фярглянир:
1. Икинъи нюв тяйини сюз бирляшмяляринин биринъи тяряфи йийялик
щалда шякилчисиз, цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмясинин биринъи тяряфи
йийялик щал шякилчиси иля ишлянир.
2. Икинъи нюв тяйини сюз бирляшмяляринин икинъи тяряфи анъаг
цчцнъц шяхсин, цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмясинин икинъи тяряфи ися
щяр цч шяхсин мянсубиййят шякилчиси иля ишлянир: дярс ъядвяли, дярс ъядвялляри, щяйят еви, щяйят евляри, мяним гялямим, сянин гялямин, онун
гялями, бизим гялямимиз, сизин гяляминиз, онларын гялямляри вя с.
3. Икинъи нюв тяйини сюз бирляшмяляринин тяряфляри ейни заманда ъямляня билмир, лакин истисналар мювъуддур: аталар сюзляри,
елмляр докторлары вя с. Лакин цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмяляринин тяряфляри ейни вахтда ъямляня билир: мяктяблярин мцяллимляри,
мцьяннилярин няьмяляри вя с.
4. Икинъи нюв тяйини сюз бирляшмяляриндян фяргли олараг цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмяляринин тяряфляри арасына истянилян гядяр
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сюз ялавя етмяк олур: гадынын палтосу – гадынын моддан дцшмцш
палтосу, кишинин сюзц – кишинин йерсиз дейилмиш сюзц вя с.
Биринъи нюв тяйини сюз бирляшмяляринин схеми 1Т0+2Т0 (биринъи тяряфи шякилчисиз, икинъи тяряфи шякилчисиз) şəklindədir.
Икинъи нюв тяйини сюз бирляшмяляринин схеми 1Т0+2Тm шяклиндядир (биринъи тяряфи шякилчисиз, икинъи тяряфи мянсубиййят шякилчили).
Цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмяляринин схеми 1Тй+2Тм шяклиндядир (биринъи тяряфи йийялик щал шякилчили, икинъи тяряфи мянсубиййят шякилчили).
Tapşırıq. Aşağıdakı verilmiş III növ təyini söz birləşmələrinə
aid cümlə tərtib edib yazın, cümlələri rus dilinə tərcümə edin.
Kəndimizin gözəlləri, şəhərimizin qonaqları, məktəbimizin
rəhbərliyi, sinfimizin şagirdləri, günəşin istiliyi, düşmənin həmləsi,
sərhədçinin cəsarəti və s.
Bu təyini söz birləşməsinin arasına söz daxil edin.
Çalışma. Şeiri ifadəli oxuyun.
Məhəbbət
İztirab içində yatır qəhrəman,
Nə qədər solğundur onun bənizi.
Canında qalmamış artıq isti qan
Doktor kömək üçün çağırır bizi.
“Gəlin bu igidə qan verək bir az,
Yoxsa bu yaradan xəstə sağalmaz ”.

Odur, laçın gözlü bir qız gələrək,
Açdı sağ əhilə öz sol qolunu;
“Tez ol qan al!” – dedi o gözəl mələk –
Öz qanım sağaltsın vətən oğlunu.
Doktor sevinərək durmadı bir an,
Qan aldı o qızın şümşad qolundan,
Azacıq keçmədi tərpəndi xəstə.
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Yenə də dünyaya baxdı gözləri.
Qız çiçək də verdi ona bir dəstə,
İnsanlıq böyükdür əzəldən bəri..
Xəstənin köksündə çırpınır ürək,
Baxdı gözəl qıza gülümsəyərək.
Dolandı həftələr....... Qalxdı qəhrəman
Yenə xatirinə düşdü cəbhələr.
O ayrı düşmüşdür yoldaşlarından
Qəfəsdə bağlanıb qalarmı hünər?
Alıb silahını düzəldi yola,
Dalınca qız dedi: – Uğurlar ola!
O getdi şir kimi, tez qalxdı yerdən,
Baxdı arxasınca qızın gözləri.
De neyçin qaşların çatıldı birdən?
Nə keçdi qəlbindən, ey gözəl pəri?
Gedən sevgilindir sənin, bəlkə də.
Onu çox görməsin sənə təbiət.
Qanlar qardaşlığı olan ölkədə
Dünya od tutsa da, ölməz məhəbbət! (Səməd Vurğun)
Lüğət

iztirab – мучение
intiqam – месть реванш
məhəbbət – любовь привязаность
dayanmaq – упрекать
qəlb – душа сердце
silah – оружие
insanlıq – человечность
uğurlar ola – счастливого пути
iradə – воля
iradəli – волевой
baxmayaraq – несмотря
intizar – ожидание
hünər – подвиг, отвага
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Исми бирляшмялярин ъцмлядя ролу
Биринъи нюв тяйини сюз бирляшмяляринин тяряфляри ясасян, мцхтялиф ъцмля цзвц олур. Йяни биринъи тяряфи тяйин, икинъи тяряфи мцбтяда, тамамлыг вя исми хябяр ола билир: Баьчада гырмызы эцлляр
чохдур. Цлви мараглы китаблары чох севир. Гызлар аьыллы гыздыр.
Икинъи вя цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмяляри ися исимляр кими
бцтювлцкдя ъцмлянин бир цзвц ола билир: Мяктяб(ин) директору
сюзя башлады. Мяктяб(ин) директору Афиг мцяллим бизи саламлады.
Биз мяктяб(ин) директоруну саламладыг. Ушаглар мяктяб(ин)
щяйятиндя ойнайырлар. Тураня мяктяб(ин) директорудур.
Бу ъцмлялярин биринъисиндə исми бирляшмя мцбтяда, икинъисиндя тяйин, цчцнъцсцндя тамамлыг, дюрдцнъцсцндя йер зярфлийи,
сонунъу ъцмлядя ися исми хябярдир.
Гейри-тяйини сюз бирляшмяляри
Исми бирляшмялярин мцяййян щиссясини гейри-тяйини сюз бирляшмяляри тяшкил едир: шаэирдлярдян цчц, гызлардан эюзяли, мешядя
йаньын, даьлардан уъа, бойдан узун, дярялярдян дяряляря вя с.
Гейри-тяйини сюз бирляшмяляри дя ъцмлядя бцтювлцкдя бир
ъцмля цзвц олур: Бойдан узун оьлан бизя йахынлашды. Бурада
«бойдан узун» бирляшмяси тяйин функсийасында ишлянмишдир.
FELİ BİRLƏŞMƏLƏR
Ясас тяряфи фелин тясрифлянмяйян формалары иля ифадя олунан
сюз бирляшмяляриня фели бирляшмяляр дейилир. Демяк, фели бирляшмялярин ясас тяряфляри мясдяр, фели сифят вя фели баьламалардан ибарят
олур. Онлара ъцмлядя тяркибляр дя дейилир. Buna görə də feli birləşmələrin aşağıdakı növləri vardır:
1. Мясдяр тяркибляри;
2. Фели сифят тяркибляри;
3. Фели баьлама тяркибляри.
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Мясдяр тяркибляри
Ясас тяряфи мясдяр олан тяркибляря мясдяр тяркибляри дейилир.
Мясдяр тяркибляри тяйиндян башга бцтцн ъцмля цзвц вязифясиндя
ишляня билир: 1. Али мяктябя дахил олмаг ян бюйцк арзумдур. 2.
Ян бюйцк арзум али мяктябя дахил олмагдыр. 3. Эцнай бядии китаб охумаьы чох севир. 4. Алимя маьазайа китаб вя гялям алмаьа эетди.
Бу нцмунялярдя мясдяр тяркиби 1-ъи ъцмлядя мцбтяда, 2-ъидя хябяр, 3-ъцдя тамамлыг, 4-ъцдя ися мягсяд зярфлийи функсийасында ишлянмишдир.
Фели сифят тяркибляри
Ясас тяряфи фели сифят олан тяркибляря фели сифят тяркибляри
дейилир. Фели сифят тяркибляри ъцмлядя ясасян тяйин олур: Бцтцн эцнц
щяр тяряфя од яляйян эцняш тязяъя батмышды.
Фели сифят тяркибляри субстантивляшяндя ися ъцмлядя мцбтяда,
тамамлыг вя исми хябяр ола билир: Йарышда галиб эялянляр алгышларла
гаршыландылар. Ушаглар йарышда галиб эялянляря эцл баьышладылар.
Онлар али мяктябя дахил оланлардыр.
Фели баьлама тяркибляри
Ясас тяряфи фели баьлама олан тяркибляря фели баьлама тяркибляри дейилир. Фели баьлама тяркибляри ъцмлядя ясасян тярзи-щярякят,
заман вя сябяб зярфликляри ола билир: Шаэирдляр мащны охуйа-охуйа
зала дахил олдулар. Йаьыш йаьанда биз мяктябя чатдыг. Ана
ясэярликдян эялян оьлуну эюрцб севинди.
Tapşırıq. Aşağıdakı bayatılarda feli birləşmələri tapıb altından xətt çəkin.
Dağlara çən düşəndə
Əzizim, bar düşəndə
Sünbülə dən düşəndə
Dağlara qar düşəndə
Ruhum bədəndə oynar
Gecə yata bilmirəm
Yadıma sən düşəndə.
Yadıma yar düşəndə.
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Aşıq arannan bəri,
Zülfün hörənnən bəri.
İlan vurana döndüm
Səni görənnən bəri.

Əzizim, düyü dəmdə
Su dəmdə, düyü dəmdə
Əlli batman su axar
Bir ovuc üyüdəndə.

Tapşırıq. Birinci tərəfi ismin təsirlik halında, II tərəfi isə
feldən ibarət olan aşağıdakı feli birləşmələrə aid nümunələr tərtib
edib dəftərinizə yazın. Misalları rus dilinə tərcümə edin.
Şəhəri tanımaq, adını öyrənmək, sözünü unutmaq, sözünü
çaşdırmaq, telini daramaq və s.
Tapşırıq. Bu söz birləşmələrini cümlədə işlədin.
Yarışda irəli getmək, kitabları əldə etmək, əldə qalmaq, ayaqda qalmaq, həmişə başda olmaq, yuxarıda oturmaq, evdə yatmaq,
seldə boğulmaq, çayda-göldə üzmək, göydə süzmək, tətikdə saxlamaq.
Tapşırıq. Aşağıdakı sözləri rus dilinə tərcümə edin.
Həsrət, ümid, məişət, məcaz, canan, sadiq, səfər, qeydə almaq,
peyda olmaq, aidiyyat, mərhəmət, işğal, işğalçı, genosid, millətçi,
səfirlik, sənətkar, saxtakar, riyakar, murdar etmək, saxtalaşdırmaq.
Söz birləşmələrinə aid təkrar suallar

1. Исми бирляшмялярин щансы нювляри вардыр?
2. Təyini söz birləşmələrinə daxil olmayan ismi birləşmələrə
aid nümunələr söyləyin.
5. Təyini söz birləşmələrinin hansı növləri var?
6. Feli birləşmələr nəyə deyilir?
7. Feli birləşmələrin növləri hansılardır?
8. Feli birləşmələr tərəflərinin xarakterinə görə hansı qruplara
bölünür?
Yadda saxla: Qoy həmişə sülh olsun! Qoy həmişə dostluq olsun!
Qoy həmişə günəş olsun! Ədalət qalib gələcək!
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Çalışma. Oxuyun, cavabını tapın.

Kökü əmək sözüdür
Cəmisi yeddi səs var.
Hansı şəkilçi yazsan,
Fəxri bir ad alınar?

Adıma nifrət edir
Uşaqlar, böyüklər də.
Bir səs artırsan mənə
Sevilərəm hər yerdə.

Üç hərfdən ibarət
Çalğı alətiyəm mən.
İlk səsimi dəyişsən
Quş da ola bilərəm.

Yaxın sözlər olsa da,
Məzmunumuz deyil bir.
Birimiz hökm edəndə
Birimiz şəfa verir.

İlk hecam rəng bildirir
İkincisi bərk cisim.
Sizcə tanıyırsınız
Məni xüsusi isim.
СИНТАКТИК ЯЛАГЯЛЯР
Сюз бирляшмяляриндя вя ъцмлялярдя сюзляр арасында щям
мяна, щям дя грамматик (синтактик) баьлылыг олур. Синтактик
ялагянин ики нювц вар: табесизлик ялагяси, табелилик ялагяси.
1. Табесизлик ялагяси. Бу ялагя грамматик ъящятдян
бярабярщцгуглу вя ейни формалы сюзляр арасында олур. Демяк,
табесизлик ялагяси ъцмлядя щямъинс цзвляр вя табесиз мцряккяб
ъцмляни тяшкил едян садя ъцмляляр арасында олур: Цлви эцлляри вя
чичякляри верир. Гапы ачылды вя Гызлар отаьа дахил олду.
2. Табелилик ялагяси. Бу ялагя иля баьланан сюзлярдя бири о
бириня табе олур. Табелилик ялагясинин цч нювц вардыр: цзлашма,
идаря, йанашма.
1. Узлашма. Асылы (табе) сюзцн ясас (табеедиъи) сюзля шяхся вя
кямиййятя эюря уйьунлашмасына узлашма дейилир. Узлашма ялагяси, ясасян, мцбтяда иля хябяр арасында олур. Бу заман мцбтяда
ясас, хябяр ися асылы олур, онунла шяхся вя кямиййятя эюря узлашыр.
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Мян ← охуйурам. Сян ← охуйурсан. О ← охуйур. Биз ← охуйуруг. Сиз ← охуйурсунуз. Онлар ← охуйурлар.
Узлашма ялагясинин икинъи вя цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмяляриндя грамматик эюстяриъиси мянсубиййят шякилчисидир. Бu бирляшмялярдя дя биринъи ясас, икинъи тяряф ися асылы олур: мяним китабым, сянин китабын, онун китабы, синиф рящбяри, алма аьаъы вя с.
2. Идаря ялагяси. Бу ялагядя асылы (табе) сюз ясас (табеедиъи)
сюзцн тяляби иля исмин щал шякилчилярини гябул едир. Идаря ялагясиндя
ясас сюз чох вахт фел олур. Фелляр исмин адлыг вя йийялик щалларындан башга, галан щалларда олан сюзляри идаря едир. Идаря ялагясинин грамматик эюстяриъиляри щал шякилчиляридир. Цмид мяктябдян
евя эялди. Бурада Цмид вя эялди сюзляри арасында узлашма,
мяктябдян → эялди, евя → эялди сюзляри арасында ися идаря ялагяси
вардыр.
Икинъи вя цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмяляринин тяряфляри
арасында да идаря ялагяси олур вя ясас сюз икинъи сюз олур: китаб →
ъилди, китабын → ъилди, даь → щавасы, даьын → щавасы вя с.
3. Йанашма ялагяси. Узлашма ялагясинин щеч бир грамматик
эюстяриъиси – шякилчиси йохдур. Йанашма ялагяси ян чох биринъи нюв
тяйини сюз бирляшмяляри вя щал шякилчиси олмайан зярфлярля хябяр
арасында олур вя ясас сюз икинъи тяряф олур: гызыл → саат, ялачы →
шаэирд, беш → китаб, о → адам, охуйан → шаэирд, тез-тез →
эялмяк, ахшам → эетмяк, чох → охумаг вя с.
CÜMLƏ

Cümlə bitmiş bir fikir ifadə edir. İfadə edilmiş fikrin xarakterinə görə cümlələr quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olaraq iki
qrupa bölünür.
SADƏ CÜMLƏLƏR
(Простое предложение)

Sadə cümlələr məqsəd və intonasiyaya görə dörd yerə bölünür:
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1. Nəqli cümlə;
2. Sual cümləsi;
3. Əmr cümləsi;
4. Nida cümləsi.
Nəqli cümlə (Повествовательное предложение)

Nəqli cümlələrdə müəyyən bir əşya, hadisə, əlamət və s.
haqqında məlumat verilir. (В повествовательном предложении
повествуется о каком-либо факте, событии.).
Nəqli cümlə sadə cümlənin ən geniş yayılmış növüdür. Nəqli
cümlənin sonunda ton aşağı düşür. Belə cümlələrdən sonra nöqtə
qoyulur.
Tapşırıq. Aşağıdakı nəqli cümlələrin altından xətt çəkin və
bayatıları əzbərləyin.
Atalar sözü

Evin bəzəyi ocaqdır.
Evsizə qız verməzlər.
Üz vermə, astar istər.
Astarı üzünə çıxıb.
Üzü gözündən qırmızıdır.
Gözü qabağını görmür
Bayatı

Ata olsa ağlardı,
Bacı sinə dağlardı.
Kəsərdi saç-birçəyin,
Cənazəyə bağlardı.
Alçanın kal vaxtında,
Gilasın bal vaxtında
Açdın yaxan düyməsin
Dilimin lal vaxtında.
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Çalışma. Nəqli cümlələri göstərin.
İstirahət evində, nədənsə insanın dili açılır, çox danışmaq, hər
şeyə qarışmaq istəyirsən. Təqaüdçülərdən biri qoca müəllim nərdtaxta oynаyanların arasına mübahisə saldı.
Sual cümləsi
(Вопросительное предложение)

Sual cümlələri, adətən, cavab almaq üçün verilir. Bu tipli cümlələr dilimizdə geniş yayılmışdır. Sual cümləsi bir şey haqqında məlumat almaq üçün işlədilir.
Sual cümlələri üç yolla əmələ gəlir: 1) суал явязликляринин кюмяйи иля: Сян щарада йашайырсан? 2) Суал ядатларынын кюмяйи иля:
Kəndin qoyun-quzusu çoxdurmu? 3) Суаl интонасийасынын кюмяйи
иля: Solmaz, sən onu çox sevirsən?
Əmr forması

Побудительные предложения выражают оттенки волеизьявления – от категорического приказания до просьбы и увещевания.
Əmr cümlələri əmr, xahiş, nəsihət və yalvarış ifadə edə bilər.
1. Əmr bildirənlər: Sən dərsini öyrən.
2. Xahiş bildirənlər: Nə olar, bir az irəli keç.
3. İstək və arzu bildirənlər: Gün o gün olsun ki, qurtarsın dava.
Biz istərdik ki, siz atanıza layıq bir oğul olasınız.
4. Öyüd, nəsihət, məsləhət məzmunu ifadə edən əmr cümlələri: Fikir eləmə, oğul, igid başına iş gələr. Qızım, paltarı belə yuma,
əlindən düşə bilər.
Nida cümləsi
(Восклицательное предложение)

Nida cümlələri xüsusi quruluşa və formaya malik olur. Nəqli,
sual və əmr cümlələrini yüksək hiss və həyəcanla dedikdə nida
cümlələri yaranır.
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Məs.: Yaşasın müstəqil Azərbaycan Respublikası!
Baxın durna kimi qatarı cərgələnmişdir,
Göydən yer üzünə nur ələnmişdir!
Повествовательные, вопросительные и побудительные
предложения, произнесенные с собой эмоциональностью становятся восклицательными предложениями.
Nida cümlələri heyrət, təəccüb, şübhə, istehza, nifrət, qorxu,
vahimə, qəzəb, hirs, kin, sevinc, mərhəmət, qəm, kədər, qüssə və s.
kimi hissləri ifadə edə bilər.
Восклицательные предложения могут выражать восторг,
сомнение, ирония, презрение, страх, ужас, гнев, злоба, радость,
милость, грусть.
Məs.:Aman! Bu olmaya Vaqifin səsi?
Оf... Dostum, qardaşım, xoş buyurmusan,
Səndə dağ havası duyuram, inan!
Nələr gördüm, aman, Vaqif!
Nə qansızmış zaman, Vaqif!
Nida cümlələri ilə nidanı eyniləşdirmək olmaz. Nidalar sadəcə
hiss, həyəcan, şadlıq, təəсcüb, qəzəb bildirən sözlərdirsə, nida
cümlələri nidasız da ümumi cümlənin məzmununa pafos əlavə
edildikdə, intonasiya gücləndikdə yarana bilər.
Məs.: Bilən söyləməz, söyləyən bilməz!
Dedi: Dədə, bir balta tapdım!
Dedi: Neylədin?
Dedi: İtirdim!
Dedi: Dədənə bir dərd də artırdın!
CÜMLƏ ÜZVLƏRİ
(Члены предложения)

Cümlənin baş üzvləri mübtəda və xəbərdir. Bu iki üzv ъцмлянин грамматик ясасыны тяшкил едир вя ясас фикир бунларын васитясиля
ифадя олунур.
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MÜBTƏDA (Подлежащее)

Mübtəda cümlənin baş üzvüdür. İş və hərəkətin kim tərəfindən
icra edildiyini bildirir. Mübtəda, adətən, ismin adlıq halında olur.
Kim? nə? və hara? suallarından birinə cavab verir. Mübtəda cümlədə heç bir üzvdən asılı olmur. O, sərbəstdir. Hətta xəbər onunla uzlaşır. Hər bir cümlənin bir mübtədası olar. Məs.: Mən gəlirəm. Kitab
burdadır. Çay axır.
Мцбтяда ясасян ашаьыдакы нитг щиссяляри вя сюз бирляшмяляри
иля ифадя олуна билир.
1. Бцтцн исимлярля: Сяййаря мещрибан анадыр. Бакы эюзял
шящярдир.
2. Явязликлярля: Биз Вятян уьрунда вурушуруг. Юзцм бу
ишин ющдясиндян эялярик.
3. Мцряккяб адларла: Низами Эянъяви XII ясрдя йашамышдыr.
4. Мясдярля: Охумаг щамымызын боръудур.
5. Исми бирляшмялярля: Мяктяб директору сюзя башлады. Елчинин
китабы столун цстцндядир.
6. Мясдяр тяркиби иля: Али мяктябя дахил олмаг ян бюйцк
арзумдур вя с.
Бунлардан башга, сифят, сай, фели сифят вя зярфляр дя субстантивляшяндя мцбтяда кими ишляня билир: Гырмызы эянълик рямзидир.
Беш цчдян чохдур. Охуйанлар бизим йолдашларымыздыр. Йухары чох
сярин иди. Сящяр ачылды.
Сюз бирляшмяляри иля ифадя олунан мцбтядалар мцряккяб, бир
сюздян ибарят оланлар ися садя щесаб олунур.
Çalışma. Əli, institut, məktəb, kitab, Şərqiyyə, Telli, Zemfira,
Araz, Mars, Aidə, Yasəmən sözlərini cümlədə mübtəda kimi işlədin,
cümlələri rus dilinə tərcümə edin.
XƏBƏR (сказуемое)

Xəbər cümlənin baş üzvü olub qrammatik cəhətdən yalnız
mübtədaya tabe olur. Yəni şəxs və kəmiyyətə görə onunla uzlaşır.
Mübtədaya aid iş, hal, hərəkəti bildirir.
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Məs.: Mahmud sözünü tamama yetirdi. Çox dedilər, Mahmud
az eşitdi. Mahmud əhvalatı bəzirganlardan öyrəndi.
Xəbərlər ifadə vasitəsinə görə ismi və feli ola bilər. İsmi
xəbərlər adlarla ifadə olunan xəbərlərə deyilir.
Məs.:
1. İsimlə: O mənim qızımdır, halaldır sana
Tacım da, taxtım da qurbandır sizə,
Hər namuslu oğul, hər namuslu qız
Elin balasıdır, elindir yalnız.
2. Sifətlə: Gözəldir, canlıdır qurduğun hasar,
Lakin diqqət yetir bir nöqsanı var.
Kamil bir palançı olsa da insan,
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.
3. Sayla: Bəli, uzaqdadır həsrəti çoxdur,
Ancaq sədaqətin mənzili yoxdur. (Səməd Vurğun)
4. Əvəzliklə: Mənəm kim, qafiləsaları-karivani çəmən
Fəqiri padişahasa gədayi möhtəşəməm
Bütün günahların səbəbi sənsən.
5. Məsdərlə: Mənim arzum səni azad görməkdir.
Boyuna güllərdən çələng hörməkdir.
6. Zərflə. Artıq gecdir, gedək gəlini gətirək.
7. Söz birləşmələri ilə. O mənim ömrümün timsalıdır, bax.
Sönən bir varlığın xəyalıdır, bax.
(Səməd Vurğun)
Феллярин бцтцн грамматик мяна нювляри, садя вя мцряккяб
шякилляри фели хябяр кими ишляня билир
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İKİNCİ DƏRƏCƏLİ ÜZVLƏR
(Второстепенные члены предложения)
TAMAMLIQ (Дополнение)
Ъцмлядя яшйа билдирян, адлыг вя йийялик щалларындан башга,
диэяр щалларда ишлянян вя гошмаларла ишлянян икинъи дяряъяли цзвя
тамамлыг дейилир. Тамамлыглар хябяря аид олур вя ъцмлядя ифадя
олунан фикри тамамлайыр.
Tamamlığın iki növü vardır: vasitəsiz tamamlıq və vasitəli tamamlıq.
Vasitəsiz tamamlıq ismin təsirlik halında olub kimi? nəyi?
nə? suallarından birinə cavab verir. Васитясиз тамамлыглар щямишя
тясирли феллярля идаря олунур. Məs.: Mən qapını bağladım. Dayan,
sən öl, bu dəfə sözün doğrusunu deyirəm. Həyətdən kimsə qedib
əhvalatı kişiyə xəbər verib.
Васитясиз тамамлыглар да ики ъцр олур: мцяййян васитясиз тамамлыглар вя гейри-мцяййян васитясиз тамамлыглар. Мцяййян васитясиз тамамлыглар мцяййян тясирлик щал шякилчиляри иля ишлянян тамамлыглардыр: Биз Расими ахтарырдыг. Тураня китабы эютцрдц вя с.
Гейри-мцяййян васитясиз тамамлыглар исмин гейри-мцяййян
тясирлик щалында олан исимлярля ифадя олунур: Цмид маьазадан
китаб алды. Фярид су ичди. Эцнай чай эятирди вя с.
Vasitəli tamamlıqlar, adətən, ismin yönlük, yerlik və çıxışlıq
hallarında və qoşmalarla işlənən tamamlıqlardır. Онлар кимя? няйя?
кимдя? нядя? кимдян? нядян? ким иля? ня иля? суалларындан бириня ъаваб верир. Мяс.: Елчин мяктуба бахды. Эцнайда мараглы китаблар вардыр. Алимя китабы Орхандан алды. Цлви Тяраня иля китабханайа эетди.
Мцряккяб адлар вя сюз бирляшмяляри иля ифадя олунан тамамлыглар гурулушъа мцряккяб цзв щесаб едилир. Биз Сямяд Вурьуну эюрмцшдцк. Елчин бядии китаб охумаьы севир вя с.
Tapşırıq. Tamamlıqları hallara görə müəyyənləşdirin.
Göylərə dayansan qoy onun başı
Dibindən çay kimi axsın göz yaşı
Onun zirvəsinə yalnız və yalnız
Vaqifin başını qoymalısınız.
(Səməd Vurğun)
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VƏTƏN

Biz onun qucağında göz açmışıq, o, bizim hamımızın anasıdır.
Bizə həyatdan qiymətli nə varsa, burda yaranmışdır. Varlığımız ona
bağlıdır. Babalarımız burada yaşamış, burada ömür sürmüşlər – bu
yurd onlardan bizə yadigar qalmışdır. Bu torpaqlar əsrlər boyu
xalqımızın alın təri və qanı ilə suvarılmışdır. O, bizim üçün müqəddəsdir. O, bizim and yerimizdir, biz onunla böyüyüb başa çatmışıq. Biz gözümüzü həyata burada açmış, onun göyləri, ulduzları
altında boy atmışıq – o, bizim üçün doğmadır. Biz onun günəşi, küləkləri, yağışları içərisindən keçmişik. Bizi onun nəfəsi bərkitmişdir.
Nəslimizin qırılmaz silsiləsi onun qoynunda qüvvət alıb gələcəyə
yol açmışdır – o, ədəbi və yaradıcı bir anadır. Tariximizin, əcdadımızın əməlləri, arzuları, həsrətləri bu torpaqda hifz olunmuşdur.
Onun hər daşı bizim göydə süzən qartalların kölgəsi düşmüşdür – o
zamandan xəyalımız daima yüksəklərə doğru qanad çalmışdır.
Burada analarımızın laylası bizə səadət sarayları tikmişdir. O gündən könlümüz vətən məhəbbəti ilə dolmuşdur. Qüvvətimiz, ümidimiz, arzularımız bu məhəbbətlə isinmişdir. Bu məhəbbət analarımızın ilk öpüşündən ürəyimizə axmışdır. Vətən eşqi daima qəlbimizdə
sönməz bir atəşdir. Bu eşqdən məhrum ürəklər isə qaranlıq və soyuq
bir məzar kimidir. Tarix bizə tapdanmış və asan bir yol göstərmədi.
Biz bugünkü səadətimizə çiçəkli yollarda gəlib çıxmadıq. Biz vətəni
azad görmək üçün heç bir fədakarlıqdan çəkinmədik. Çox qəhrəmanlıq göstərdik. Böyük igidlərimiz vuruşdu, ad qoydu. Babək, Cavanşir, Koroğlu, Qaçaq Nəbi, Cavad xan, Hüseynqulu xan və son
dövrdə vətənimiz üzərinə qara qüvvələrə qarşı-erməni təcavüzkarlarına qarşı vuruşda şəhid olan qəhrəmanlarımız, XX əsrin son dəhşətləri buna misal ola bilər. Biz vətənimizi azad görmək üçün daima
mübarizə aparmışıq. Hazırda da bədxah qonşumuz torpaq iddiası
üçün torpaqlarımızın xeyli hissəsini tutmuşlar. Daima çörəyimizi
yeyib üzümüzə gülüb, bizə “dost” deyərək müxtəlif hiylələrə əl atmışlar. Başqalarına quyruq olub, həmişə bizə hürmüşlər. Bizim çörəyimiz onların gözlərindən gəlsin, onları kor etsin. Bizim xasiyyə136

timizi özümüzdən yaxşı bilən yersiz qonşularımız tarix boyu bizim
xalqa qənim kəsilmişdir. Arxalı köpək qurd basar, xalq misalı buna
parlaq misaldır. Azərbaycan torpağı tarix boyu işğallara məruz qalmışdır. Bu da təbiidir. Torpağımızın bərəkətli, sərvətli olması daima
müxtəlif dövlətlərin marağına səbəb olmuşdur. Ərəblər, monqollar,
iranlılar, ruslar və nəhayət, xain iyrənc ermənilər....
Biz geniş ürəyə malik bir xalqıq. Hər çətinliyə dözərək mübarizə
əzmimiz sınmayıb. Bir qaranlıq gecənin işıqlı gələcəyi vardır. Bizə
Günəş, Odlar ölkəsi deyiblər. Günəş daim öz parlaqlığı ilə aləmə işıq
saçır. Bizim odumuza çoxları qızınıb. Od, atəşi Allah yaradıb. Allah yaradan daimidir, o, tükənməzdir. Günəş axşamlar qürub edir, səhər öz
vaxtında aləmə şəfəq saçır. Günəş ölkəsində günəş həmişə parlayacaq.
Biz tarix boyu azadlıq uğrunda mübarizə aparmışıq. Tarix
boyu vətən övladları şəhidlər vermişdir. Uzun illər məşəqqətlərə və
fəlakətlərə qalib gəlmişik. Bu dövrdə vətən uğrunda həlak olanlar
şəhidlik zirvəsinə çıxmışlar.
Şübhəsiz, bütün çətinliklərə baxmayaraq, xalqımız öz mərdliyini göstərəcək. O, həqiqətən, böyük bir xalq olduğunu bir daha
sübut edəcək. Dünya dövlətləri bizim haqq yolumuzu dəstəkləyəcək.
Azad və gözəl vətənimiz! Sən nə qədər də vüqarlısan. Sənə heç vaxt
zərbə dəyməsin. Biz həmişə döyüşə hazır bir əsgər kimi sənin əmrini gözləyirik. Qəlbimizdə sənin sönməz məhəbbətin qələbələrdənqələbələrə doğru gedəcəyik.
A.Süleymanlı
ODLAR ÖLKƏSİ

Zülmət gəldi əsrlər,
Coşdu xalqın gur səsi.
Həsrət qaldı işığa
Anam – Odlar ölkəsi!
Doğdu may günəşi,
Ömrə gün nuru axdı.
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Dağlar zərə boyandı,
Çaylar dumduru axdı.
Bu gün xoşbəxt xalqımız
El-el gəzir nəğməsi.
Parlayır mayak kimi
Anam – Odlar ölkəsi!
Ucal, qanadlan
Azərbaycanım!
Əziz, mehriban
Azərbaycanım!
Gur yansın yenə
Atəşin sənin,
Həyatımızdır
Günəşin sənin!
Nəbi Xəzri
TƏYİN (Определение)

Təyin cümlədə əşya ifadə edən hər hansı bir üzvə aid olaraq
onun əlamət, keyfiyyət və kəmiyyətini bildirir.
İfadə vasitələrinə görə təyinlər sifət, say, isim, feli sifət və feli
sifət tərkibləri ilə ifadə olunur.
Təyinlər cümlədə necə? nə cür? hansı? və nə qədər? neçənci?
neçə? suallarından birinə cavab verir. Məs.: Onlar rəngi getmiş,
bozarmış bir skamyada oturdular. Bu cümlədəki rəngi getmiş və
bozarmış sözləri skamya sözünü təyin edir və necə? nə cür?
suallarına cavab verir.
Çalışma 1. Aşağıdakı cümlələrdə təyinlərin altından xətt çəkin.
Sənə başağrısı verdim, oğul, arvad xeylağının keçmiş dərdi
açılanda uzun danışır (İ.Hüseynov). Mən bu cür nahaq söhbətlərə o
qədər də qulaq asmıram. Əgər bu təsadüfi bir sual olsaydı, mən, bəl138

kə də, ürəyimin səsini boğmağa çalışardım (İ.Hüseynov). Nə olur,
biri qaraqabaqlı qız olar, biri güləyən qız – deyə Mehriban aralaşdı
(A.Seyidbəyli).
Tapşırıq 2. Aşağıda V.Şekspirin “Afinalı Timon” əsərindən
bir parçanın təyinlərini müəyyən edin.
Qızıl! O parlaq mədən, gözəl, qiymətli mədən
Odur qapqara şeyi təmiz, ağappaq edən.
Çünki gözəl edir günahı-haqq ədalət,
Alçaqları ucaldır, qorxağa verir cürət.
Qocalmış kaftarları təzə, cavan göstərir.
Köhnəliyə min rövnəq, zinət, lətafət verir...
Lüğət
parlaq – блестящий
mədən – промысел
сürət – смелость
rövnəq – украшение, красота
kaftar – престарелый, дряхлый
peyman – соглашение
ZƏRFLİKLƏR (Обстоятельства)

Zərflik cümlənin ikinci dərəcəli üzvü olmaqla hərəkəti müxtəlif cəhətdən izah edir. İfadə vasitəsinə görə zərfliklər təkcə zərflərlə
deyil, feli bağlama tərkibləri – isim, ismi birləşmələr, say, qoşmalı
feli sifət və s. ilə ifadə edilir.
Məs.: Bir qədər çaydan uzaq od qalamış dağda çoban
Oyadır öz sürüsün otlaya yaylaqda çoban (Abbas Səhhət).
Bu şeirdə bir qədər çaydan uzaq və yaylaqda sözləri yer
zərflikləridir. Zərfliklərin quruluşca növləri vardır. Zərfliklər cümlə
üzvləri kimi sadə və mürəkkəb quruluşa malik ola bilərlər. Sadə
zərfliklər yalnız bir sadə, düzəltmə və mürəkkəb sözlərdən ibarət
olur:
Məs.: Ceyranam, düzə gəlləm,
Otlara, düzə gəlləm,
Yüz il qazamat çəksəm
Qurtarsam, sizə gəlləm (Bayatı).
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Mürəkkəb zərfliklər iki və daha çox sözün birləşməsindən,
hətta tərkiblərdən ibarət olur.
Məs.: Bilirsənmi səndən niyə küsmüşəm
Kəc baxırsan üzbəüzə gələndə.
Tapşırıq 1. Zorla, tez, sabah, günorta, cəld, axşamdan xeyli
keçmiş, səhərə bir az qalmış, xəstələndiyi üçün, utanaraq kimi sözləri cümlədə zərflik kimi işlədin. Cümlələri rus dilinə tərcümə edin.
Zərfliyin mənaca növləri

Zərfliklərin mənaca altı növü vardır:
1. Tərzi-hərəkət zərfliyi – обстоятельство образа действия
2. Zaman zərfliyi – обстоятельство времени
3. Yer zərfliyi – обстоятельство места
4. Kəmiyyət zərfliyi – обстоятельство количества
5. Səbəb zərfliyi – обстоятельство причины
6. Məqsəd zərfliyi – обстоятельство цели
Tərzi-hərəkət zərfliyi

Tərzi-hərəkət zərfliyi iş və hərəkətin icra edildiyi tərzi bildirir.
Tərzi-hərəkət zərfliyi necə? nə cür? suallarına cavab verir.
Məs.: Xeyr, fəzilətdən dəm vurma, vəzir,
Dayan bir qul kimi əmrə müntəzir.
Bir ağ gün görmədi bizim sonalar.
Öldü diri gözlü yazıq analar.
(Səməd Vurğun)
Tapşırıq.
Tez, tez-tez, cəld, üz-üzə, əlli-ayaqlı, nərilti ilə, gurultu ilə, soyuq (danışmaq), hərəkətli (nitq söyləmək), yıxıla-yıxıla, başı gicəlləndikcə tərzi-hərəkət zərfliklərini cümlədə işlədib dəftərinizə yazın.
Cümlələri rus dilinə tərcümə edin.
Tapşırıq. C.Cabarlının “Boranlı qış gecəsi” şeirini dəftərinizə
köçürün. Tərzi-hərəkət zərfliklərinin altından xətt çəkin, şeirdən bir
parça əzbərləyin.
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Boranlı bir qış gecəsi, şaxta şiddətlə kəsir,
Külək vıyıldayaraq səs salır biyabanə.
Cahan zülami kədər pərdəsilə pusidə,
Qaranlıq indi çöküb məclisi-şəbistanə.
Uzaqda kənd kənarında bir ucuq evcik
Budur, dağılmış, uçulmuş xərabə bir məqbər.
Zülami – nikbət içindən gəlir inilti səsi,
Baxanda xəstə uşaq bir də xəstə bir madər
Qaranlıq evdə uzanmış da bir cavan arvad...
Əsir külək yenə vəhşi kimi guruldayaraq
Vıyıldayaraq bağırır, artırır da dəhşətin.
(Cəfər Cabbarlı)
Lüğət

boran – буран
şaxta – мороз
biyaban – пустыня
geyinmiş – одетый
şəbistan-gecə – вечер
müqəvva – чучила
pərəstər – поклонник
Zaman zərfliyi

Zaman zərfliyi iş və hərəkətin icra edildiyi zamanı bildirir, nə
vaxt? haçan? və nə zaman? suallarından birinə cavab verir. Məs.:
Siz hələ o vaxtlar çox balaca uşaq idiniz. Eh, indi yaşamağa nə var
ki, a bala! Bundan əvvəl biz məktəbə gedəndə ayağımıza geyməyə
ayaqqabı tapmazdıq.
Tapşırıq. Xeyli qabaqlar, gecə, axşam, gec, getdiyim zaman,
bu vaxt və s. söz və birləşmələri cümlədə zaman zərflikləri kimi
işlədin.
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Yer zərfliyi

Yer zərflikləri hərəkətin icra olunduğu yeri və ya əşyanın yerləşdiyi yeri bildirir. Bundan başqa, hərəkətin istiqamətini, son nöqtəsini və s. bildirir. Yer zərflikləri harada? haradan? haraya? suallarına
cavab verir. Məs.: bulaq başında, aşağı evdə, çöldə, evə, çay
qırağında və s.
Qarabağda nə day qaldı, nə dana
Bu gün, sabah hərə qaçar bir yana.
(Qasım bəy Zakir)
Обстоятельство места показывает место совершения
действия и отвечает на вопросы куда? где? откуда?
Məs.: Uzanır axşamın əli çöllərə
Kür də tutduğuna peşiman kimi
Çəkilmiş sahildən bir az geriyə.
Burada.... Bu qoşacıq məzar yanında
Bir söyüd altında bulaq da qaynar.
Kürün qırağında Muğan düzündə
Zəmisi, tarlası suyun gözündə
Salmanlı adlanan bir kəndciyəz var. (Səməd Vurğun)
Tapşırıq. Sahildə, kənddə, ocaq başında, Muğan düzündə,
Çayın qırağında, Şəhidlər xiyabanında kimi sözləri cümlədə işlədin.
Kəmiyyət zərfliyi

Kəmiyyət zərfliyi hərəkətin və ya əlamətin kəmiyyətini bildirir və əsasən nə qədər? sualına cavab verir.
Обстоятельство меры обозначает количественную характеристику действия или признака и отвечает в основном на
вопрос nə qədər?
Məs.: Cəmil onun yolunu çox gözlədi (M.Hüseyn).
Çox keçmişəm bu dağlardan,
Durna gözlü bulaqlardan (S.Vurğun). Qaranlıqda xeyli getdim
(Mir Cəlal). Belə bir yolda qatar gündə bir-iki kilometr irəliləyə
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bilər (Ə.Sadıq). Bir sən ol, bir də mən, bir də dərdimiz. Ağlayaq
doyunca, gülək doyunca (R.Rza).
Tapşırıq 1. Yolda, eyvanda, burada, kənddə, evin içində, bulaq başında, Qarabağın ətrafında. Bu kimi yer zərfliklərini cümlədə
işlədin.
Tapşırıq 2. Çox, xeyli, bir addım, bir qədər, doyunca,
istəyincə, sözlərini kəmiyyət zərfliyi kimi işlədin. Cümlələri rus
dilinə tərcümə edin.
Səbəb zərfliyi

İş və hərəkətin baş verməsinin səbəbini bildirən zərfliklərə
səbəb zərflikləri deyilir. Səbəb zərflikləri niyə? nə üçün? nəyə
görə? nə səbəbə? suallarına cavab verir.
Обстоятельство причины обозначает причину совершения
действия и отвечает на вопросы niyə? nə üçün? nəyə görə? nə
səbəbə?
Məs.: Külək əsdiyi üçün hava xeyli soyumuşdu. Yağış yağmasa, bu il quraqlıq keçəcək.
Barı kor olmasın o ağlamaqdan
Bəsdir! Vuruşmaqdan yorulduq daha (Səməd Vurğun).
Bəlkə də, sən mavi geyindiyindən
Yer üzü, göy üzü maviləşibdir (Nəbi Xəzri).
Tapşırıq. Oxumağa, gəzməyə, danışmağa, görmək üçün, imtahan verməyə kimi sözlərini cümlədə səbəb zərfliyi kimi işlədin və
rus dilinə tərcümə edin.
Məqsəd zərfliyi

Məqsəd zərfliyi hərəkətin hansı məqsədlə icra olunduğunu
bildirir və niyə? nə üçün? nəyə görə? nə məqsədlə? suallarından
birinə cavab verir.
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Обстоятельство цели обозначает цель совершения действия и отвечает на вопросы niyə? nə üçün? nəyə görə? nə
məqsədlə?
Məs.: Gəlmişəm gəzməyə sizin bağları. Yüksək qiymət almaq
üçün çox çalışmaq lazımdır.
Al almağa gəlmişik,
Şal almağa gəlmişik.
Oğlanın adamıyıq,
Aparmağa gəlmişik.
Bu şeirdə al almağa, şal almağa, aparmağa sözləri məqsəd
zərfliyidir.
Çalışma: Məqsəd zərfliklərinə aid beş cümlə yazın.
Zərfliyin ifadə vasitələri
Зярфликляр, илк нювбядя, зярфляр, фели баьламалар, ичим, исми
бирляшмяляр, сайлар, мясдяр вя мясдяр бирляшмяляри иля ифадя олуна
билир.
Məs.:
Zərflə: Bu dustaq könlümü deyin yenəmi,
Çəkdiniz sorğuya suala gözlər.
Cahanda hər hökmü bir zaman verir
Dünən dövran sürən bu gün can verir (Səməd Vurğun).
Feli bağlama ilə: 1) Bülbül öpə-öpə oyatsın gülü
Xəstənin köksündə çırpındı ürək,
Baxdı gözəl qıza gülümsəyərək (Məmməd Rahim).
2) Bardaş quraraq güllü-naxışlı
Xalçanın üstündə oturmuşdu (Mirzə İbrahimov).
3) Yenə gözlərində hava qaralır,
Yenə dağ başını duman, qar alır (Səməd Vurğun).
İsimlə: 1) Küçələrdə yavaş-yavaş gəzməyə başladım.
Mən ki çox keçmişəm sonalı göldən,
Bir ətir çəkmişəm hər təzə güldən.
Vaqif! Ayrı düşdün obadan, eldən
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Ömrümün növrağı yadıma düşdü (Səməd Vurğun).
Feli sifətlə: Atam ağaca çıxa bilmədiyi üçün tut yeyə bilmirik.
Əvəzliklə: O da sənin kimi hərəkət edirdi.
Söz birləşmələri: 1) Yayın qızmar günündə adam bu qədər
geyinərmi?
2) O mənim ömrümün timsalıdır, bax, sönən bir varlığın xəyalıdır, bax! (Səməd Vurğun).
Cümlə üzvləri
|
Baş üzvlər

|
Ikinci dərəcəli üzvlər

Mübtəda

Təyin
Sadə

Sadə

Mürəkkəb

Mürəkkəb
Tamamlıq
Xəbər
Sadə

Sadə

Mürəkkəb

Mürəkkəb
Zərflik

Sadə
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Mürəkkəb

ЪЦМЛЯНИН ЩЯМЪИНС ЦЗВЛЯРИ
Ейни бир ъцмля цзвц иля баьлы олуб, ейни суала ъаваб верян
вя грамматик ъящятдян бярабярщцгуглу олан цзвляря щямъинс
цзвляр дейилир.
Щямъинс цзвляр арасында табесизлик ялагяси олур, интонасийа
вя йа табесиз баьлайыъыларла бир-бириня баьланыр.
Бцтцн ъцмля цзвляринин щямъинси ола билир вя онларын
арасында ашаьыдакы баьлайыъылар ишлянир:
1. Бирляшдириъи баьлайыъылар: вя, иля (-ла2): Эцнай вя Тураня
имтащанлара бирликдя щазырлашырлар.
2. Гаршылашдырма баьлайыъылар: амма, анъаг, лакин: Фярид
дярсини охумушду, лакин данышмады.
3. Иштирак баьлайыъылары: щям, щям дя, щятта, щабеля вя с.:
Цмид щям китабы, щям дя дяфтяри эютцрмцшдц. О щям йазыр, щям
дя охуйурду.
4. Бюлцшдцрмя баьлайыъылары: йа, йа да, эащ, эащ да вя с.
Цлви эащ йазыр, эащ да охуйурду.
5. Инкар баьлайыъысы: ня, ня дя: Ня Тураня, ня дя Алимя
тапшырыьы йазмышды (Инкар баьлайыъысы ишлянян ъцмлядя хябяр
щямишя тясдигдя олур) вя с.
Щямъинс цзвлярдя щал, ъям, шяхс шякилчиляри, иди, имиш щиссяъикляри вя иля, цчцн гошмалары сонунъу сахланмагла ихтисар олуна
билир: Сяййаря китаб, дяфтяр вя гялямляри чантайа йыьды. Сян вахтында эялмяли вя ишя башламалысан. Афиг вя Цмид чалыр, охуйур вя
яйлянирдиляр вя с.
Тапшырыг. Шеирдя щямъинс цзвляри сечиб йазын.
O sevda yolçusu mehriban ceyran
O ağ buludlarla döyüşən bağlar,
İnsanın eşqinə, hüsnünə heyran.
Günəşin elçisi bu nazlı bahar,
Füzuli şerinin sirdaşı bülbül,
Gülləri sayrışan hər bağça, hər bağ
Bizim gəlin kimi həyalı sünbül
Gözəllik anası, o qara torpaq...
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Bir vətən eşqinə cahanda şaddır.

(Səməd Vurğun)

Həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər
(Обобщающие слова при однородных членах)
Щямъинс цзвлярин щамысына аид олуб, онлары цмумиляшдирян
сюзя вя сюз бирляшмясиня цмумиляшдириъи сюзляр дейилир. Цмумиляшдириъи сюзляр щямъинс цзвлярдян яввял эялдикдя, ондан сонра ики
нюгтя, сонра эялдикдя ися ондан яввял тире ишаряси гойулур.
Обычно в роли обобщающих слов используется слова,
обозначающие понятия с широким значением: слова которые
могут охватить однородных членов или следовать за ним.
Məs.: 1. Povestin qəhrəmanları, bir tərəfdən, şagirdlər: Kamil,
Qəni, Əsəd, Qiyas, o biri tərəfdən isə müəllimlər: Kazım, Səlimov,
Usta Məlik, Sahib dayı və başqaları yaxşı fərdiləşdirilməmişdir
(M.Arif).
2. Əbdüləli bəy, Sevil, Balaş, Gülüş, Babakişi, Atakişi – bütün
bu şəxslər dil və ifadə cəhətdən bir-birindən çox fərqlidirlər
(C.Cabarlı).
Бязян цмумиляшдириъи сюздян яввял бир сюзля, йяни, мясялян
сюзляри дя ишлянир: Инди евдякилярдян дя, достлардан да, бир сюзля
щамыдан инъимишдим.
ƏLAVƏ (Приложение)
Ъцмлядя юзцндян яввялки цзвц изащ едян, дягигляшдирян
сюзя вя сюз бирляшмяляриня ялавя дейилир. Ялавяляр аид олдуьу
ъцмля цзвцндян сонра эялир, щямин цзвля ейни грамматик
формада олур вя ондан хцсуси интонасийа иля айрылыр. Мясялян:
Ибращимля Исмайыл – ата иля оьул Кябяни йенидян гурдулар. Яли
юзцмцзцнкцдцр, узаг гощумумуздур.
Ялавяляр аид олдуьу сюзлярдян тире (–) иля айрылыр. Бязян ялавядян яввял тире явязиня, верэцл ишаряси дя гойулур: Биз узагдан,
йяни уъгар даь кяндиндян эялмишик вя с.
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Приложение относится к предыдущему члену, определяет
и уточняет его значение. Поэтому приложение считается одной
из форм определения.
Приложение могут быть выражены и одним словом, и
сочетанием слов. Приложение выраженные сочетанием слов
называется распространенными.
Əlavə cümlənin hər bir üzvünə aid ola bilər (приложение
могут относится к любому члену предложения).
Məsələn: 1. Əlavə mübtədaya aiddir (приложение относится
к подлежащему) Азярбайъан – Одлар йурду эцндян-эцня
эюзялляшир.
2. Əlavə xəbərə aid olur (приложение отностся к сказуемому). Bura bizim ölkədir - Azərbaycandır.
3. Tamamlığa aid əlavələr (приложение отностся к дополнению): Эцнайа – XI синиф шаэирдиня мцкафат вердиляр.
4. Zərfliyə aid əlavə (приложение относится к обстoятельству):
Xalqa onun öz dilində – sadə və ifadəli bir dildə danışmaq lazım idi (C.Cəfərov).
Çalışma.
a) cümlə üzvlərinin əlavəsinə aid 10 cümlə yazın.
b) “Bakı-Ceyhan” adlı inşa yazın. Orada əlavələrdən istifadə
edin.
Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə
əlaqədar olmayan sözlər
1. XİTAB (Обращение)

Xitab da qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmur.
Xitablar cümlədə müraciət olunan şəxsi bildirir. Xitablar, adətən,
ismin adlıq halında olur.
Обращение обозначает того, к которому обращена речь.
Обращение выражается существительными и другими субста148

нивированными словами и словосочетаниями в именительном
падеже. Обращение показывает формально третье лицо но
имеет значение второго лица.
Məs.: 1. Məhəbbət qabiliyyətə kömək edər, dostum (R.Rza).
2. İlyas, sən danışacaqsanmı? (M.S.Ordubadi) 3. Elbrus! Soylə, bilinməzmi yaşın (S.Vurğun).
Мцбтяда да исмин адлыг щалында олур, лакин хитаблардан
фяргли олараг мцбтядалар диэяр ъцмля цзвляри иля ялагяйя эиря билир.
Инсанлардан башга, диэяр ъанлылара вя ъансыз яшйалара да мцраъият
олуна биляр: Баш алыб гачырсан щайана, ъейран? (С.Вурьун).
Йаьма, йаьыш, йаьма, йаьыш,
Мян эюрцшя тялясирям.
Хитаблар бир сюздян ибарят оланда мцхтясяр, сюз бирляшмяси
формасында оланда эениш олур:
Вагиф, юйцнмя ки, камалымыз вар,
Аллаща шцкцр ки, камал да йохдур (Мolla Пənah Вагиф).
Язизим Ибращим хан, бит йерисин йахандан (Сəməd Вурьун).
Xitab çox vaxt danışanın müraciət olunan şəxs və əşya ya
emosional münasibətini də bildirir.
Обращение нередко выражает эмоциональное отношение
говорящего к лицу и предмету, к которому обращена речь. Это
может быть эмоция ласки, мольбы презрения иронии гнева и
т.д. Это отношение говорящего выражается при помощи самого
обращения а также приложения, суффиксов и вспомогательных
слов.
Məs.: Cəllad! Sənin yandırdığın qalaq-qalaq kitablar,
Min kamalın şöhrətidir, min ürəyin arzusu.
(Səməd Vurğun)
Yazıq! Duyulmadı sənin də dərdin!
Vaqif, ey şeirimin könül dastanı,
De, söhbətin hanı, de sazın hanı? (Səməd Vurğun)
Namərd Bəhram, yazıq qızı öldürdün! (Cəfər Cabbarlı)
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Xitab cümlənin əvvəlində işləndikdə ondan sonra, ortasında
işləndikdə hər iki tərəfdən, cümlənin sonunda gəldikdə isə ondan
əvvəl vergül yazılır:
Təbriz! Dərya kimi dalğalan, çağla! (Süleyman Rüstəm)
Qüdrətini sizdən aldı
Mənim sazım sözüm, dağlar!
(Səməd Vurğun)
Qızarmış, sevgilim, al yanaqların.
(Səməd Vurğun)
ARA SÖZLƏR (Вводные слова)

Ara sözlər danışanın ifadə olunan fikrə münasibətini bildirir,
fasilə və xüsusi intonasiya ilə cümlə üzvlərindən ayrılır.
Вводные слова показывают отношение говорящего к
высказываемой мысли и способу ее выражения; они выделяются паузой и особо интонацией.
Ара сюзляр, ясасян,модал сюзлярля ифадя олунур вя онларын
ашаьыдакы мяна нювляри вардыр:
1. Йягинлик билдирянляр: ялбяття (ки), шцбщясиз (ки), сюзсцз
(ки), дцзц, доьрудан да, щягигятян дя вя с. Доьрудан да, йашамаг эюзялдир.
2. Эцман, шцбщя билдирянляр: бялкя (дя), дейясян, эюрцнцр,
ещтимал ки, ола билсин (ки), эяряк ки вя с. Бялкя, бу йерляря бир дя
эялмядим (М.Араз).
3. Тяяссцф билдирянляр: яфсус (ки), щейф (ки), щайыф (ки) вя с.
Яфсус ки, о бизи эеъ баша дцшдц.
4. Фикрин мянбяйини билдирянляр: мянъя, сянъя, фикримъя,
зяннимъя, дейиляня эюря вя с. Мянъя, биз бир даща эюрцшяъяйик.
5. Нятиъя вя нитгин щиссяляриni ялагяляндирянляр: нящайят,
беляликля, цмумиййятля, демяли, хцлася, гысасы, яввяла, биринъиси,
яксиня вя с. Нящайят, сабащ йола дцшцрцк.
Ара сюзляр ъцмлянин яввялиндя эяляндя ондан сонра, ортада
эяляндя щяр ики тяряфдян, сонда эяляндя ися ондан яввял верэцл
йазылыр: Эюрцнцр, сян йорулмусан. Достумуз, дейясян, буралары
танымыр. Гаршыда бизи севинъли эцнляр эюзляйир, ялбяття.
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СЮЗ – ЪЦМЛЯЛЯР (Слово-предложение)
Сюз – ъцмляляр бир сюздян ибарят олуб цзвлянмяйян ъцмляляря дейилир. Сюз ъцмляляр ядатлар (бяли, щя, хейр, йох, ясла),
модал сюзляр (ялбяття, бялкя дя, шцбщясиз, сюзсцз) вя нидаларла
ифадя олунур. Онлардан ян чох диалогларда истифадя едилир.
– Ушаьы эюрдцн?
– Бяли.
– Мяктябя эедир?
– Йох.
– Йашы чатан кими мяктябя гой.
– Сюзсцз.
– Анар бу ил ялачы олду.
– Афярин!
САДЯ ЪЦМЛЯЛЯРДЯ
СЮЗЛЯРИН СЫРАСЫ ВЯ МЯНТИГИ ВУРЬУ
Адятян, мцбтяда ъцмлянин яввялиндя, хябяр ися сонунда,
тамамлыг ъцмлянин ортасында, тяйин исимля ифадя олунан цзвлярин
яввялиндя, зярфликляр ися хябярин йанында ишлянир. Яэяр мягсядdən
асылы олараг сяняткарлар ъцмлядя сюзлярин сырасыны позурса, бу,
ифадянин тясир эцъцнц артырмаьа хидмят едир вя буна инверсийа
дейилир. Мясялян: Чыхыр даь дюшцня кюрпя гузулар,
Ъейранын сясини якс едир сулар (Səməd Vurğun).
Ъцмлядя мцяййян сюзцн башгаларына нисбятян гцввятли
дейилмясиня мянтиги вурьу deyilir. Мянтиги вурьуlу сюз, ясасян,
хябярин йанында ишлянир. Мясялян: Биз кяндя сабащ эедяъяйик. Биз
сабащ кяндя эедяъяйик. Сабащ кяндя биз эедяъяйик.
САДЯ ЪЦМЛЯНИН НЮВЛЯРИ
Мцбтяданын иштирак едиб-етмямясиня görə садя ъцмляляр
ясасян ики йеря айрылыр: 1. Шяхсли ъцмляляр, 2. Шяхссиз ъцмляляр.
Шяхсин (мцбтяданын) иштирак етдийи садя ъцмлялярин ися ашаьыдакы нювляри вардыр:
1. Мцяййян шяхсли ъцмляляр;
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2. Гейри-мцяййян шяхсли ъцмляляр;
3. Цмуми шяхсли ъцмляляр.
1. Шяхсли ъцмляляр
Müəyyən şəxsli cümlələr
(Определенно-личные предложения)

Mübtədası olan və ya mübtədası asanlıqla müəyyən edilən
cümlələrə müəyyən şəxsli cümlələr deyilir. Müəyyən şəxsli cümlələr iki cür olur 1. Mübtədalı müəyyən şəxsli cümlələr; 2. Mübtədasız müəyyən şəxsli cümlələr.
Определенно – личными предложениями называются такие предложения, в которых имеется подлежащее или одно легко подразумевается. Определенно-личные предложения бывают: 1) определенно-личные с подлежащим, такие предложения
являются двусоставными; 2) определенно-личные предложения без
подлежащего, такие предложения являются односоставными.
1. Мцбтядалы мцяййян шяхсли ъцмлялярдя мцбтяда эюз габаьында олур. Мясялян: Зянэ вурулур. Дярс башланыр. Мцяллим
синфя дахил олур. Шаэирдляр айаьа галхырлар.
Бу гыз цч эцн яввял атасы иля чялтик тарласында чалышырды. Мян юз
ялимин ямяйи иля якдийим аьаъларын барыны истяйирям (Мир Ъялал).
2. Мцбтядасыз мцяййян шяхсли ъцмлялярдя мцбтяда олмур,
лакин о, асанлыгла тясяввцр олунур. Беля ъцмлялярин мцбтядасы
хябярдяки шяхс сонлугларына ясасян асанлыгла бярпа олуна билир:
Бяли, Бакылыйам, юз шющрятим вар (С.Вурьун).
Дярслярими охудум (Мян).
Евя эедирсян? (Сян).
Сабащ бизя эялярсиниз (Сиз).
Дяниз сащилиндя динъялирик (Биз) вя с.
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Гейри-мцяййян шяхсли ъцмляляр
(Неопределенно-личные предложения)
Иш вя щярякятин гейри-мцяййян шяхся аид олдуьуну билдирян
садя ъцмляляря гейри-мцяййян şəxsli ъцмляляр дейилир. Беля ъцмлялярин хябяри, ясасян, фелля ифадя олунур вя цчцнъц шяхсин ъяминдя
олур. Мясялян: Бизи архадан чаьырдылар. Бу хябярля она, еля бил ки,
дцнйаны баьышладылар. Еля бил, башыма гайнар су тюкдцляр.
Гейри-мцяййян шяхсли ъцмляляр, ясасян, эениш олур, чцнки
ъцмлядяки хябярля баьлы икинъи дяряъяли цзвляр дя иштирак едир.
Цмуми шяхсли ъцмляляр
(Обобщенно-личное предложение)
Щярякят вя йа щюкмцн ейни заманда щамыйа аид олдуьуну
билдирян садя ъцмляляря цмуми шяхсли ъцмля дейилир. Цмуми шяхсли
ъцмлялярдя иш эюрян конкрет шяхс кими дейил, цмуми шякилдя
нязярдя тутулур. Бу ъцмлялярин хябяри II шяхсин тяки вя III шяхсин
ъяминдя олур. Буна эюря дя даща чох аталар сюзляриндян,
мясяллярдян вя щикмятли сюзлярдян (афоризмлярдян) ибарят олур:
Йцз юлч, бир бич. Бу эцнцн ишини сабаща гойма. Имтащана
вахтында щазырлашарлар вя с.
Шяхссиз ъцмляляр
(Безличные предложения)
Шяхссиз ъцмлялярдя мцбтяда эюз габаьында олмур вя ону
бярпа етмяк дя мцмкцн олмур. Шяхссиз ъцмлялярдя мцбтяда
иштирак етмир, хябяр цчцнъц шяхсин тякиндя олур.
Мясялян: Инди имтащанларда тест цсулундан истифадя олунур.
Артыг сящярдир. Ахшамдан хейли кечмишдир.
Тапшырыг 1. Шяхссиз ъцмляляря аид бир нечя nümunə йазын.
Шяхссиз ъцмляляр цч йолла йараныр: а) Шяхссиз нюв феллярlə:
Сянядляря бахылды; б) Исми хябярдян ибарят олур: Бу эцн ийулун
ийирми икисидир; ъ) Хябяри фразеоложи бирляшмялярля ифадя олунур:
Тянбяллярдян хошум эялмир вя с.
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АДЛЫГ ЪЦМЛЯЛЯР
(Номинативное предложения)
Яшйанын вя йа щадисянин адыны чякмяк йолу иля онун варлыьы
щаггында мялумат верян садя ъцмляляря адлыг ъцмля дейилир.
Мясялян: Ай ишыьы. Дурна гатары. Сакит бир щава.
Адлыг ъцмляляр исмин адлыг щалында олан сюз вя сюз бирляшмяляриндян ибарят олур вя ясасян, драматик ясярлярин ремаркаларында işlənir.
Мясялян: ХВЫЫЫ яср. Азярбайъан. Газах мащалы. Видадинин
еви. Арха тяряфдя Кцр. Гцруб заманы. Видади тяк (С.Вурьун).
БЦТЮВ ВЯ ЙАРЫМЧЫГ ЪЦМЛЯЛЯР
Фикрин ифадяси цчцн лазым олан бцтцн цзвлярин иштирак етдийи
ъцмляляря бцтюв ъцмляляр дейилир. Бцтюв ъцмляляр мцхтясяр вя
эениш олур. Тякъя баш цзвлярдян ибарят олан садя ъцмляляря
мцхтясяр, баш цзвлярдян башга, икинъи дяряъяли цзвлярдян бири вя
йа щамысынын иштирак етдийи ъцмлялярə ися садя эениш ъцмляляр
дейилир. Мясялян: Пайыз эялир. Аьаъларын йарпаглары тюкцлцр вя с.
(мцхтясяр). Щамы тамашайа марагла бахырды. С.Вурьун 1906-ъы
илдя Газахда анадан олмушдур.
Дилимиздя бцтюв ъцмлялярля йанашы, йарымчыг ъцмлялярдян дя
эениш истифадя олунур. Ян чох диалог заманы истифадя олунан бу
ъцмлялярдя бурахылмыш цзвляри асанлыгла бярпа етмяк олур.
Онларын 3 формасы вардыр:
а) Хябяри бурахылан йарымчыг ъцмля:
– Ким дярся щазырдыр?
– Мян.
б) Мцбтядасыз йарымчыг ъцмля:
– Сян ня едирсян?
– Йазырам.
ъ) Mцбтядасы вя хябяри бурахылмыш йарымчыг ъцмля:
– Сян дярсдян сонра щара эедяъяксян?
– Китабханайа.
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CÜMLƏ ÜZVLƏRİ ÜZRƏ SİNTAKTİK TƏHLİL

Sintaktik təhlil cümlə üzvləri haqqında bilikləri praktik olaraq
təkrar etmək, hafizədə möhkəmləndirmək üçün cümlə üzvlərinin
cümlədəki yerini bir-birilə əlaqəsini əyani şəkildə təsəvvür etmək
üçün əhəmiyyətlidir.
Sintaktik təhlil riyaziyyatda misal həll etməyə, daha dəqiq
tənlik həll etməyə bənzəyir.
Cümləni cümlə üzvləri üzrə təhlil etmək üçün əvvəlcədən bəzi
məsələləri bilmək lazımdır. O məsələlər, əsasən, aşağıdakılardır.
a) Mübtəda tam müstəqil cümlə üzvüdür. O heç bir üzvə tabe
olmur.
b) xəbər yalnız mübtədaya tabe olur.
c) ikinci dərəcəli üzvlər mübtəda və xəbərə tabe olduğu kimi,
özləri də bir-birinə tabe olub, bir-birini izah edə bilirlər.
Sxem üzrə:
Anası

sevirdi

Jaləni

çox

Anası Jaləni çox sevirdi:
l. Təhlil
Anası - mübtəda
Sevirdi - xəbər
Jaləni - tamamlıq
Çox - zərflik
Bu cümlədə mübtəda və xəbərdən başqa, iki ikinci dərəcəli
üzü var, onların ikisi də xəbərə aid olub, xəbəri izah edir.
2. Təhlil
Uca zirvələrdəki qalın buzlaqlardan nəhəng çaylar yaranır.
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Sxem

Çaylar

yaranır

nəhəng

buzlaqlardan
zirvələrdən

qalın

Təhlil:
Çaylar - mübtəda
uca
yaranır - xəbər
nəhəng - təyin
buzlaqlardan - tamamlıq
qalın - təyin
zirvələrdəki - təyin
uca - təyin
Bu cümlədə beş ikinci dərəcəli üzvü var, onlardan biri mübtəda, biri xəbərə aiddir, üçü isə bir-birinə aiddir. Zirvələrdəki və qalın
təyinləri buzlaqlardan tamamlığına, uca təyini isə zirvələrdəki təyinə
aiddir. Deməli, bu cümlədə ikinci dərəcəli üzvlər baş üzvlərə aid
olduqları kimi, özləri də bir-birinə aiddir.
3. Dağlardan əsən sərin külək şəhərə soyuq hava gətirdi.
Sxem

Külək
əsən

gətirdi
soyuq

şəhərə

dağlardan

hava
sərin
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Təhlil:
Külək - mübtəda
gətirdi - xəbər
hava - tamamlıq
şəhərə - zərflik
soyuq - təyin
sərin - təyin
əsən - təyin
dağlardan - zərflik
Bu cümlədə olan altı ikinci dərəcəli üzvdən ikisi mübtədaya,
ikisi xəbərə tabedir, qalan ikinci dərəcəli üzvdən biri cümlədəki əsən
təyininə aid olub hərəkətin yerini, o biri hava tamamlığına aid olub,
əşyanın əlamətini bildirir.
Cümlə təhlilində bunları da nəzərə almaq və yadda saxlamaq
lazımdır.
a) mümkün qədər hər bir söz ayrıca cümlə üzvü kimi qəbul
edilməlidir.
Məsələn; Qədim yunanlar okeanı böyük dəhşətli qəzəbli-qüvvə sayıblar.
Bu cümlədə hər bir cümlə üzvdür. Cümlədə səkkiz söz, səkkiz
cümlə üzvü var.
Yunanlar - mübtəda,
sayıblar - xəbər,
qüvvə - tamamlıq,
qəzəbli - təyin,
dəhşətli - təyin,
böyük - təyin
okeanı - tamamlıq
qədim - təyin
Bəzən hər sözü bir cümlə üzvü kimi götürmək olmur. İki və
daha artıq sözü bir cümlə üzvü kimi izah etməli oluruq. Məsələn:
Biz böyük bir gölün sahilində şam meşəsində yaşayırıq. Bu cümlə
belə təhlil edilir.
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Biz - mübtəda
böyük-təyin
yaşayırıq - xəbər
şam meşəsində - zərflik
gölün sahilində - zərflik
Göründüyü kimi gölün sahilində, şam meşəsində zərfliklər iki
sözdən ibarətdir.
МЦРЯККЯБ ЪЦМЛЯЛЯР
(Сложное предложение)
Ики вя даща артыг садя ъцмлянин мяна вя грамматик ъящятдян бирляшмясиндян ибарят олан ъцмляляря мцряккяб ъцмля дейилир. Садя ъцмлялярин бир грамматик ясасы олдуьу щалда, мцряккяб
ъцмлялярин 2 вя даща чох грамматик ясасы олур. Мясялян: Эюй
эурулдады. Йаьыш йаьды. Бу садя ъцмляляри бирляшдириб мцряккяб
ъцмля щалына салмаг олар: Эюй эурулдады вя йаьыш йаьды.
Мцряккяб ъцмлянин нювляри
Мцряккяб ъцмлянин тяркибиндяки садя ъцмляляр бир-бири иля
синтактик ъящятдян ики ъцр баьланыр: табесизлик ялагяси иля, табелилик
ялагяси иля.
Табесизлик ялагяси иля баьланан садя ъцмляляр бярабярщцгуглу олур, йяни грамматик ъящятдян бири о бириндян асылы олмур.
Беля ъцмлялярин бирляшмясиндян табесиз мцряккяб ъцмляляр йараныр: Ана лайла деди, кюрпя йатды.
Табелилик ялагяси иля баьланан садя ъцмляляр ися бярабярщцгуглу олмур, бири о бириндян асылы олур. Беля ъцмлялярин бирляшмясиндян табели мцряккяб ъцмляляр йараныр. Демяли, мцряккяб
ъцмляляри тяшкил едян садя ъцмлялярин арасындакы синтактик баьлылыьа эюря онлар ики нювя бюлцнцр: табесиз мцряккяб ъцмляляр, табели мцряккяб ъцмляляр.
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ТАБЕСИЗ МЦРЯККЯБ ЪЦМЛЯЛЯР
Табесиз мцряккяб ъцмляляри ямяля эятирян садя ъцмляляр
бир-бири иля табесизлик ялагяси иля баьланыр вя грамматик ъящятдян
бярабярщцгуглу олур. Табесиз мцряккяб ъцмляляри тяшкил едян
садя ъцмляляр бир-бири иля йа садалайыъы интонасийа, йа да
табесизлик баьлайыъыларын кюмяйи иля баьланыр. Бу бахымдан онлары
ики група айырмаг олар: баьлайыъысыз табесиз мцряккяб ъцмляляр,
баьлайыъылы табесиз мцряккяб ъцмляляр.
1. Баьлайыъысыз табесиз мцряккяб ъцмляляр. Бу табесиз мцряккяб ъцмлянин тяряфляри садалайыъы интонасийанын кюмяйи иля ялагялянир (Компоненты этих бессоюзных сложно сочиненных
предложений связываются при помощи интонации); Мясялян:
1) Ахшам олду, эцн батды, шамлар йанды (А.Сящщят). 2) Эцняш
чыхыр, даьдан учур думанлар. 3) Цч ай сонра йаз фяслийди, эцн
дцшмцшдц чюлляря (А.Сящщят).
Сусду сяма, сусду дяниз, сусду торпаг,
Ясди кцляк, солду чичяк, дцшдц йарпаг...
Кцр цстцндя ат ойнадар сярт кцляк,
Булуд эяляр, шимшяк ойнар, од чыхар (Сямяд Вурьун).
2. Баьлайыъылы табесиз мцряккяб ъцмляляр. Бу табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяряфляри табесизлик баьлайыъылары иля бир-бириня баьланыр (Компоненты сложносочиненных предложений с союзами
соединяются сочинительными союзами)
а) Бирляшдирмя баьлайыъысы: вя (при помощи союза вя -у);
Мясялян:
1) Гыш эетди вя бащар эялди.
2) Иш гуртарды вя фящляляр евляриня эетдиляр.
б) Гаршылашдырма баьлайыъылары: амма, анъаг, лакин (при
помощи союзов амма, анъаг, лакин – но, а); Мясялян:
1) Мян тялясмяк истяйирдим, анъаг мяня имкан вермирдиляр
(М.Ъялал).
2) Мян чох данышардым, лакин сюзцмц кясдиляр.
3) Фикир мяни эютцрдц, амма тез юзцмц яля алдым.
ъ) Бюлцшдцрмя баьлайыъылары: йа, йа да, эащ, эащ да.
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1) Кяндя йа юзцн эет, йа да Мяммяди эюндяр.
2) Эащ эюйцн цзц гаралыр, эащ да эцняш чыхыр.
3) Эащ йаьыш йаьыр, эащ да шиддятли кцляк ясир.
ч) Инкар баьлайыъылары: ня, ня дя (при помощи союза ня,
ня(дя) – ни –ни); Мясялян:
Ня от саралаъаг, ня эцл солаъаг.
Фягят сянсиз ня бир эцлшян, ня бир йарпаг эюйярмишдир.
Ня ешгин лалязарындан бир инсан лаля дярмишдир,
Ня гцрбят вар, ня щясрят вар (С.Вурьун).
д) Иштирак баьлайыъылары: щятта, -да, -да2, щям, щям дя (при
помощи щям, щям дя и, и). Мясялян: 1) Щям гар йаьырды, щям дя
йазын няфяси дуйулур. 2) Щям кцчялярдя асфалт салыныр, щям дя
ятраф йашыллашыр. Ушаг да севинирди, баба да эцлцмсцнцрдц.
я) Айдынлашдырма баьлайыъылары: йяни (при помощи союза
йяни – то есть).
Мясялян:
1) Тябият ъана эялир, йяни щавалар истиляшир.
Тапшырыг 1. Ашаьыдакы табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяряфляри
арасындакы ялагя васитялярини эюстярин.
1) Ня рянэи саралмыш, ня щцснц солмуш
Заман йаша долур, эянъляшир илляр (С.Вурьун).
2) Йох, Щаъынын гызы, бир иш дя вар: ахы бюйцк дура-дура,
кичийи яря вермяк йахшы дейил (Й.В.Чямянзяминли). 2) Бирдян бярк
шаггылты эялди. Пянъяря сыныб тюкцлдц вя чыраг да ичяридя сынды…
3) О, мяктубу алыб голтуьуна гойду вя биз сары сулу архын гыраьы
иля йолумуза давам етдик (Я.Яйлисли). 4. Йаз эирмишди, лакин щавалар гызмышды.
ТАБЕСИЗ МЦРЯККЯБ ЪЦМЛЯНИН
ТЯРЯФЛЯРИ АРАСЫНДА МЯНА ЯЛАГЯЛЯРИ
(Смысловые отношения между компонентами
сложносочиненного предложения)
Табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб щиссяляри арасында ашаьыдакы мяна ялагяляри вардыр:
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1. Заман ялагяси (временное отношение):
Заман ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлялярдя ейни заманда
баш верян щадисяляр садаланыр, башга сюзля, беля ъцмлялярин тяркиб
щиссяляриндяки иш, щярякят, щадися, ейни заманда олур. Мясялян:
Улдузлар сайрышыр мави эюйлярдя,
Инсанлар чалышыр, йарадыр йердя.
Гайалары баш-башадыр,
Эцнейляри тамашадыр (Сямяд Вурьун).
2. Ардыъыллыг ялагяси (последовательность).
Ардыъыллыг ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб щиссяляриндя мцяййян ардыъыллыгла баш верян щадисяляр садаланыр. Мясялян:
1) Програм цзря Янтярзадя мярузя етмяли, сонра бядии
щисся башланмалы иди (Мир Ъялал).
2) Гаранлыг сыйрылды, ачылды эюйляр,
Азаъыг кечмядян тярпянди хястя,…
Йеня дя дцнйайа бахды эюзляри…
Ай доланды, ил доланды,
Унудулду ешгин анды… (Сямяд Вурьун).
3. Сябяб-нятиъя ялагяси (причинно-следотвенное отнощение).
Сябяб-нятиъя ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлялярдя биринъи
тяркиб щиссядяки иш сябяб, икинъидяки ися онун нятиъяси олур.
Мясялян:
Доьду эцлцзлц сящяр, ишыгланды цфцгляр.
О эетди шир кими, тоз галхды йердян…
Торпаг гызыр, гар ярийир, чайлар буланыр…
Йаьыш йаьыр нарын-нарын, исланыр торпаг.
Щамы цз дюндярди, о йалгыз галды…
Бир цздя эюрцн, бир цряйин вар… (Сямяд Вурьун).
4. Гаршылашдырма ялагяси (отношение противопоставления).
Гаршылашдырма ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб
щиссяляриндяки иш вя йа щадися бир-бири иля гаршылашдырылыр. Мясялян:
1) Биз учуруг йад елляря… цряк вятяндя галыр (С.Вурьун). 2)
Гышды, лакин эцн чыхмышды (Мир Ъялал). 3) О, саьа чеврилир, мян ися
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сола… (С.Вурьун). 4) Шякил чякмяк асандыр, щяйат йаратмаг
чятин (Ъ.Ъаббарлы).
5. Айдынлашдырма ялагяси (пояснительное отношение).
Айдынлашдырма ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлялярдя тяркиб
щиссялярдян бири (ясасян, икинъиси) о бириндяки фикри айдынлашдырыр.
Мясялян: 1) Бизим бу йерлярдя бир мясял дя вар: «Асланын еркяйи,
дишиси олмаз» (С.Вурьун). 2) Щидайятя Ъямилдян айрылмаг чятин
эялярди: ушаглыгдан бир йердя бюйцмцшдцляр (Мир Ъялал). 3) Щярянин яли бир ишдя иди: кимиси одун йарыр, кимиси доьрайыр, кимиси дцйц тямизляйир, кимиси дя щампанын евиня гарын-гарын йаь эятирирди.
6. Бюлцшдцрмя ялагяли табесиз мцряккяб ъцмляляр. Бюлцшдцрмя ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб щиссяляриндяки
иш, щадися йа нювбя иля бир-бирини явяз едир, йа да онлардан йалныз
биринин мцмкцнлцйц билдирилир. Мясялян: Эащ йаьыш йаьырды, эащ
да эцн чыхырды. Мешядя эащ гушлар ъящ-ъящ вурур, эащ да там
сакитлик олурду.
Чалышма 1. Ашаьыдакы табесиз мцряккяб ъцмляляри Азярбайъан дилиня тяръцмя един.
Все жаловались на холод и дождь стучал в окна (А.Чехов). Ножи стичат, посуда звонит, масло шинит (А.Чехов). В
самом деле дверь отворилась и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и маленькой (А.Пушкин). Душно стало в
сакле, и я вышел на воздух освежаться (И.Лермонтов).
Ты богат, я очень буден,
Ты прозаик, я поэт (А.Пушкин).
Табесиз мцряккяб ъцмляляря аид тякрар суаллар:
1. Табесиз мцряккяб ъцмля няйя дейилир?
2. Табесиз мцряккяб ъцмлянин баьланма цсуллары щансылардыр?
3. Табесиз мцряккяб ъцмляни бирляшдирян мяна ялагяляри
щансылардыр?
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ТАБЕЛИ МЦРЯККЯБ ЪЦМЛЯЛЯР
(Сложноподчинённые предложения)
Табели мцряккяб ъцмляляри тяшкил едян садя ъцмлялярдян бири
грамматик ъящятдян мцстягил, о бири ися она табе олур. Табе едян
тяркиб щисся баш ъцмля, табе олан тяркиб щисся ися будаг ъцмля
адланыр. Будаг ъцмля йа баш ъцмлянин бурахылмыш бир цзвц йериндя
ишлянир, йа да баш ъцмлянин цмуми мязмуну иля баьлы олур.
Тяркибиндяки садя ъцмлялярдян бири о бириня табе олан
мцряккяб ъцмляйя табели мцряккяб ъцмля дейилир.
Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб ъцмляляри тяшкил едян
баш вя будаг ъцмляляр мцхтялиф васитялярля бир-бириня баьланыр. В
азербайджанском языке компоненты (главное и придаточное
предложение) сложноподчиненного предложения связываются
рядом способов).
1. Интонасийа иля (с помощью интонации).
Будаг ъцмлялярин мцяййян щиссяси баш ъцмляйя интонасийа
иля баьланыр. Мясялян: 1) Йахын эял, бир аз да данышаг бары
(С.Вурьун). 2) Эялдим, эюрцм, бялкя, щяля Худайарбяй шящяря
эетмяйибди (Ъ.Мяммядгулузадя).
Щяр ики тяряфин интонасийа иля бирляшмяси дилдя чох эениш йайылмышдыр. Хцсусиля шифащи нитгдя бу цсулдан эениш истифадя едилир.
Тапшырыг 1. Баьлайыъысыз табели мцряккяб ъцмляляря аид 6
мисал йазын. Мисаллары рус дилиня тяръцмя един.
2. Табелилик баьлайыъылары иля: Табели мцряккяб ъцмляни тяшкил едян баш вя будаг ъцмлянин баьланмасында ашаьыдакы табе
едян баьлайыъылар иштирак едир: чцнки, она эюря ки, яэяр, щярчянд,
ондан ютрц ки, мадам, мадам ки.
Мясялян: 1) Мян щеч инанмаздым ки, сиз бу гядяр инсафсыз
оларсыныз. 2) Мян истярдим ки, щамы щяр шейи баша дцшсцн.
Тапшырыг 1. Баьлайыъылы табели мцряккяб ъцмляляря аид 10 мисал сечиб йазын.
3. Баьлайыъы сюзлярля. Будаг ъцмлялярин бир щиссяси дя баш
ъцмляйя ким, ня, щара, неъя, щансы, щачан, ким ки, щачан ки,
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нечя, ня гядяр, еля, беля, щямин вя с. кими баьлайыъы сюзлярля
баьланыр.
Мясялян: 1) Ким юзцнц бцтцнлцкля халгына щяср едир, щеч
вахт унудулмур. 2) Еля эял, еля эет, йол инъимясин. 3) Ким тутса
бу зялил халгын ялиндян Аллаща анд олсун ки, еля инсан зялил олмаз
(Шящрийар). 4) -са2 шякилчиси вя -мы4 ядаты иля: Гонаглар эялсяляр, тез
анана хябяр верин. Атан эялдими, мяня зянэ етсин.
Тапшырыг 2. Ашаьыдакы нцмунялярдя ядатларла баьланан баьлайыъылары тапыб эюстярин.
1. Цряк зювг алмаса йаратдыьындан,
Цмид чыраьынын шюляси сюняр,
Хяйалын сящяри зцлмятя дюняр (Сямяд Вурьун).
2. Ушаглар баьчадан евя гайытдымы, щяр шей алт-цст олурду.
Гаш гаралдымы, щамы евляря долушду. Эцн чыхдымы, чюлляр адамла
долурду.
Табели мцряккяб ъцмлянин гурулмасында суал явязликляри
(ким? ня? щара? неъя? щансы? щачан?) вя ишаря явязликляри (еля,
беля, щямин, о) вя с. сюзлярдян истифадя олунур.
При построении сложноподчиненных предложений используютсья вопросительные, указательные местоимения и
другие слова.
Баьлайыъы сюзляр баьлайыъылардан фяргли олараг ъцмля цзвц
олур. Баьлайыъы сюзляр ясасында гурулан будаг ъцмляляр, бир гайда олараг, баш ъцмлядян яввял эялир. Мясялян: 1) Ня гядяр щяйат
вар, юлмяйяъяйям (С.Рцстям).
2) Ян дящшятли эцн о эцн олду ки, Йагуб эятириб пянъяряйя
шцшя салды (Я.Яйлисли).
3) Ким чалышыр, ишляйир, о хошбяхт олур. 4) Ня тюкярсян ашына,
о чыхар гашыьына (Аталар сюзц). 5) Щара эедирям, орада сяни
эюрцрям.
Тапшырыг 3. Ашаьыдакы табели мцряккяб ъцмляляри Азярбайъан дилиня тяръцмя един.
1. Приезжайте и скажите, что все хорошо (А.Чехов). И как
раз это было время, когда жена стала часто отлучаться. 2. Надя
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повела ребят светлым коридором, окна которого выходили на
город (А.Фадеев).
Тапшырыг 4. Явязликлярля баьланан табели мцряккяб ъцмляляря аид 5 ъцмля йазын. Щямин ъцмляляри рус дилиня тяръцмя един.
БУДАГ ЪЦМЛЯЛЯРИН НЮВЛЯРИ
Табели мцряккяб ъцмляляр будаг ъцмлялярин нювцня эюря
бир-бириндян фярглянир. Будаг ъцмляляр ися ъцмля цзвляриня уйьун
эялир вя ашаьыдакы нювляри вардыр:
1. Мцбтяда будаг ъцмляси;
2. Хябяр будаг ъцмляси;
3. Тамамлыг будаг ъцмляси;
4. Тяйин будаг ъцмляси;
5. Тярзи-щярякят будаг ъцмляси;
6. Заман будаг ъцмляси;
7. Йер будаг ъцмляси;
8. Кямиййят будаг ъцмляси;
9. Сябяб будаг ъцмляси;
10. Мягсяд будаг ъцмляси;
11. Шярт будаг ъцмляси;
12. Гаршылашдырма будаг ъцмляси.
1. Мцбтяда будаг ъцмляси (Придаточное предложение
подлежащее).
Мцбтяда будаг ъцмляси йа баш ъцмлянин бурахылмыш мцбтядасы йериндя ишлянир, йа да баш ъцмлядя ишаря явязлийи иля ифадя
олунан мцбтяданы изащ едир, ким? ня? суалларындан бириня ъаваб
верир: Щамыйа бяллидир (ня?) ки, Бакы эцндян-эцня эюзялляшир.
Мяктубда о да йазылмышды (ня?) ки, оьлуму мцкафата тягдим
едибляр. Ким ки ямяксевярдир, о, щяйатда щяр шейя наил олур.
Бу ъцмлялярин илк икисиндя баш ъцмляляр яввял, будаг
ъцмляляр ися икинъи ишлянмишдир. Цчцнъц ъцмлядя ися яксиня, будаг
ъцмля биринъи ишлянмишдир.
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2. Хябяр будаг ъцмляси (Придаточное предложение сказуемое).
Беля ъцмлялярдя хябяр мялум олмайан сюзлярля ифадя едилир.
Беля олдугда хябяр эенишлянмиш шякилдя будаг ъцмля шяклиндя
табели мцряккяб ъцмлянин компоненти олур.
Хябяр будаг ъцмляси баш ъцмлянин ишаря явязликляри иля ифадя
олунмуш хябярини изащ едир. Баш ъцмлянин хябяри даща чох одур,
будур, елядир, белядир, о иди, бу иди, онда иди, бунда иди вя с.
сюзлярля ифадя олунур. Адятян, баш ъцмля биринъи, будаг ъцмля
икинъи эялир. Мясялян: 1) Арзум будур, бой атасыз, ананыза тез
чатасыз. 2) Онларын фикирляри будур ки, Эярайбяйин торпагларыны
яксинляр. 3) Мясяля бурасындадыр ки, мян управа цзвцйям. 4)
Халгымызын мяналы мясялляриндян бири будур ки, дцнйа эюр-эютцр
дцнйасыдыр (М.Ибращимов).
Бязян будаг ъцмля яввял, баш ъцмля сонра эялир. Мясялян:
Йарышда ким гялябя чалса, ясл гящряман одур.
3. Тамамлыг будаг ъцмляси (Придаточное предложение
дополнительное).
Тамамлыг будаг ъцмляси йа баш ъцмлянин бурахылмыш
тамамлыьынын йериндя ишлянир, йа да баш ъцмлядя ишаря явязликляри
иля ифадя олунан тамамлыьы изащ едир. Будаг ъцмля даща чох баш
ъцмлядян сонра эялир.
Суаллары: няйи? кими? няйя? кимя? нядя? кимдя? нядян? кимдян?
Ялагя васитяляри: интонасийа, -ки, -са, -ся.
Баьлайыъы сюзляр: ким? ня?
Мясялян: 1) Мян билирям ки, сиз мяня щяр шейи олдуьу кими
сюйляйяъяксиниз.
2) Инанмышам, байраьымыз йер цзцндя йцксяляъяк,
Бу байраьын кюлэясиня гоъа дцнйа хош эяляъяк.
Билирям, еллярин дцз вяфасы вар,
Бурда кечян юмрцн мин сяфасы вар.
Мян инди билдим ки, хейли аьырдыр.
Дцнйаны дцшцнян бир шаир олмаг (Сямяд Вурьун).
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Бязян будаг ъцмля яввял, баш ъцмля ися сонра ишлянир.
Мясялян: Ким ки дярся эеъикмишди, ону дярся бурахмадылар.
4. Тяйин будаг ъцмляси (Определительное придаточное
предложение)
Тяйин будаг ъцмляси баш ъцмлянин исимля (вя йа исимляшмиш
сюзлярля) ифадя олунмуш цзвцнц тяйин едир. Тяйин будаг ъцмляси
баш ъцмлядян сонра эялир.
Суаллары: щансы? неъя? ня ъцр?
Ялагя васитяляри: интонасийа, ки.
Баьлайыъы сюзляр: щямин, еля, беля, о.
Мисаллар: 1) Артыг еля бир дювр йетишмишдир ки, биз юз
сюзцмцзц мцстягил дейя билярик. 2) Бизим эюзял вятянимиз бир
мещрибан эцлшяндир ки, башдан-баша мяхмяр кими гырмызы бир
кюйняйи вар.
3) Бу китаб мещрибан бир анадыр ки,
Лайлайла долудур синя дяфтяри (Сямяд Вурьун).
Чалышма 1. Тяйин будаг ъцмлясиня аид цч ъцмля йаз. Щямин
ъцмляляри рус дилиня тяръцмя един.
5. Тярзи-щярякят будаг ъцмляси (Придаточное предложение образа действия).
Тярзи-щярякят будаг ъцмляси баш ъцмлядя иъра олунан иш,
щал вя щярякятин тярзини билдирир. Ону мцяййянляшдирмяк цчцн
неъя? ня ъцр? суалларындан истифадя едилир. Тярзи-щярякят будаг
ъцмляси баш ъцмлянин фели хябяриня аид олур вя баш ъцмлядяки еля,
беля явязлик гялиблярини изащ едир.
Мясялян: 1) Ъавад торпаьы еля сувармышды ки, еля бил памбыг
иди. 2) Азяр йериндя донуб еля галмышды ки, дейярдин щейкялдир.
Тапшырыг. Тярзи-щярякят будаг ъцмлясиня аид 5 ъцмля йазын.
Тярзи-щярякят будаг ъцмлясинин яввялиндя чох заман еля
бил, эуйа, санки сюзляри ишлянир. Мясялян: Ушаг еля севинирди ки, еля
бил ясл артист иди.
Тярзи-щярякят будаг ъцмляси бязян баш ъцмлядян яввял
эялир. Мясялян: Неъя тапшырмышдынызса, о ъцр дя йазмышам.
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6. Заман будаг ъцмляси (Придаточное предложение времены)
Заман будаг ъцмляси баш ъцмлядяки щярякятин заманыны
билдирир вя ня заман? ня вахт? щачан? суаларына ъаваб верир.
Заман будаг ъцмляси щям баш ъцмлядян сонра, щям дя ондан
яввял ишлянир. Баш ъцмлядян сонра ишляндикдя она ки баьлайыъысы иля
баьланыр. Бу щалда баш ъцмлядя о заман, о вахт, онда сюзляри
ишлянир вя будаг ъцмлянин кюмяйи иля изащ едилир. Заман будаг
ъцмляси баш ъцмлядян яввял ишляндикдя баш ъцмляйя о заман ки, о
эцн ки, еля ки, ня вахт баьлайыъы сюзляр иля баьланыр. Бу щалда баш
ъцмлядя, адятян, онда гаршылыг сюзц ишлянир. Мясялян: Еля ки,
мцдир кцрсцйя галхды, щамы сусду. Кяндя онда чатдыг ки, щава
гаралмаьа башлады. Евдян чыхмаг истяйирдим ки, гапы ачылды.
7. Йер будаг ъцмляси (Придаточное предложение места).
Йер будаг ъцмляси баш ъцмлядяки щярякятин иъра олундуьу
йери билдирир вя щарайа? щарада? щарадан? суалларындан бириня
ъаваб верир.
Йер будаг ъцмляси щямишя баш ъцмлядян яввял эялир вя она
йер анлайышы билдирян мцхтялиф баьлайыъы сюзлярля (щарайа, щарайа
ки, щарада ки, щарадан, щарадан ки, о йеря ки, о йердя ки, о йердян ки, бир йердя ки, бир йердян ки) баьланыр. Баш ъцмлядя ися гаршылыглы сюз орайа, орада, орадан сюзляри ишлянир. Мясялян: 1) Щарада бирлик вар, орада дирилик дя вар.
2) Айаьым щара эедирся, башым да ора эедяъяк.
3) Щарада аш, о арада баш.
4) Сян щарада олсан, орада варам мян.
5) Щардан бир ишыг уъу эюрцрся, папаьыны тыхар орайа.
Чалышма 1. Ашаьыдакы аталар сюзляриндя йер будаг ъцмлялярини садяляшдирин вя онлары юйрянин.
Орада ки, бюйцк йохдур, орада хейир-бярякят олмаз.
Еля йеря дюшяк сал ки, юзцн отурасан.
О евдя ки ушаг вар, орада гейбят олмаз.
Щарда эюрдцн дярвиш, орда олар нейбят иш.
Щарда эюрдцн гойун, нейляйирсян ойун-мойун,
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Йе, галсын гуру бойун.
Щарда эюрсян ат, нейляйирсян шагалат
Йе, еля йанынъа да йат.
8. Кямиййят будаг ъцмляси (Придаточное предложение
количества).
Кямиййят будаг ъцмляси баш ъцмлядяки щярякятин (бязян дя
яламятин) мигдарыны билдирир вя ня гядяр? Суалына ъаваб верир.
Кямиййят будаг ъцмляси дя йер будаг ъцмляси кими, щямишя баш
ъцмлядян яввял эялир вя она баьлайыъы сюзлярля баьланыр. Будаг
ъцмлядя ня гядяр, щяр ня гядяр, ня гядяр ки баьлайыъы сюзляри; баш
ъцмлядя ися онлара уйьун олараг о гядяр, о гядяр дя, бир о гядяр,
бир еля гаршылыг сюзляри ишлянир. Мясялян: 1) Сян ня гядяр истяйирсян,
де, горхма, мян йыьа билярям. 2) Ня гядяр топласан, бир о гядяр
дя йейярсян. 3) Аьаъ ня гядяр бар эятирся, башыны бир о гядяр
ашаьы салар. 4) Сян о гядяр сямими данышдын ки, адам валещ олду.
5) Она о гядяр сойуг дяймишди ки, бцтцн вцъуду ясирди.
Тапшырыг. Щямин ъцмляляри рус дилиня тяръцмя един.
9. Сябяб будаг ъцмляси (Придаточное предложение причины).
Сябяб будаг ъцмляси баш ъцмлядяки щярякятин вя йа
яламятин сябябини билдирир вя нийя? ня цчцн? няйя эюря? ня сябябя?
нядян ютрц? суалларындан бириня ъаваб верир.
Сябяб будаг ъцмляси щямишя баш ъцмлядян сонра эялир вя
она ки, чцнки, она эюря ки, ондан ютрц ки баьлайыъылары иля
баьланыр. Мясялян:
1) Чцнки олдун дяйирманчы, чаьыр эялсин дян Короьлу.
2) Мяним башым аьармайыб ки, щянайа ещтийаъы ола.
3) Онунчун юйрятдим ки, ялими бу сянятя
Бир эцн сяня ял ачыб дцшмяйим хяъалятя (Низами).
4) Пяри севинирди, чцнки Цмид ясэярликдян эялмишди.

169

10. Мягсяд будаг ъцмляси (Придаточное предложение
цели).
Мягсяд будаг ъцмляси баш ъцмлядяки щярякятин мягсядини
билдирир, нийя? ня цчцн? няйя эюря? ня мягсядля? суалларындан
бириня ъаваб олур. Мягсяд будаг ъцмляси дя баш ъцмлядян сонра
эялир вя она ки баьлайыъысы иля баьланыр. Баш ъцмлядя, адятян, она
эюря, ондан ютрц баьлайыъылары (гялиб сюзляр) ишлянир.
Сябяб будаг ъцмлясинин ифадя етдийи иш баш ъцмлядяки ишдян
яввяля олур. Мясялян: Ана севинирди ки, оьлу йарышда галиб эялмишди. Мягсяд будаг ъцмлясинин ифадя етдийи иш ися баш ъцмлядяки
ишдян сонрайа аид олур.
Мясялян: 1) Сящярдян ахшамаъан ялляширям ки, бялкя, ушаглара бир парча чюряк пулу газанам.
2) Аьаълары суладым ки, дибляри асан белляня билсин.
3) Мян сяни чаьырмышам, иш эюрясян, чаьырмамышам ки, ялайаьа долашасан.
Тапшырыг 1. Мягсяд будаг ъцмлясиня аид 5 ъцмля йазын.
Щямин ъцмляляри рус дилиня тяръцмя един.
11. Шярт будаг ъцмляси (Придаточное предложение условное).
Шярт будаг ъцмляси баш ъцмлядяки щярякятин шяртини билдирир
вя щансы шяртля? Суалына ъаваб верир. Шярт будаг ъцмляси, ясасян,
баш ъцмлядян яввял эялир вя она яэяр, щярэащ баьлайыъылары вя -са2
шякилчиси иля баьланыр. Мясялян: Гар чох йаьса, мящсул бол олар.
Яэяр йахшы охусан, тезликля ялачы оларсан.
Шярт будаг ъцмляси бязян баш ъцмлядян сонра эяляряк, она
ки баьлайыъысы иля баьланыр. Бу щалда баш ъцмлядя бу шяртля, бир
шяртля, о шяртля гялиб сюзляри ишлянир. Мясялян: Бу шяртля разы оларам
ки, ишя вахтында эялясян.
Ъцмляляр:
1) Бу эцн Бакы галдырырса гуъаьында щейкялини,
Шяргин бцтцн тайфалары сыхаъагдыр мярд ялини (С.Вурьун).
2) Дцшмянин эцлляси дяйся синямдян,
Мещрибан ялинля йарамы баьла (С.Вурьун).
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3) Баьышлайын, яэяр мяндян бищюрмят иш эюрмцшся, цзр истяйирям (Мир Ъялал).
Тапшырыг. Шярт будаг ъцмлясиня аид 5 ъцмля йазын.
12. Гаршылашдырма будаг ъцмляси
Гаршылашдырма будаг ъцмляли табели мцряккяб ъцмлялярдя
баш вя будаг ъцмлялярин мязмуну бир-бири иля гаршылашдырылыр.
Будаг ъцмля баш ъцмлядян яввял эялир, она -са2 шякилчиси вя да, дя
ядатлары вя йа ня гядяр баьлайыъыь сюзц иля баьланыр: Эюйцн цзцнц
гара булудлар алса да, йаьыш йаьмады.
Зцлмят ойнаса да бир ан эюйлярдя,
Тутулмаз эцняшин цзцня пярдя (Сямяд Вурьун).
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МЕТОДИК ЭЮСТЯРИШЛЯР
1. ФОНЕТИК ТЯЩЛИЛ
Тящлилин схеми:
1. Сюзцн йазылыш вя дцзэцн тяляффцзц арасында фярг (бюйцк
мютяризядя эюстярилир). Сюздяки сяслярля щярфлярин мигдары.
2. Сюзцн щеъалары вя вурьусу (сюзцн йазылыш формасында)
3. Сюздяки сясляр, онларын нювляри, йазыда щансы щярфлярля
ифадя олунмасы.
Тящлил нцмуняляри:
1. Полад – [полат]. 5 щярф вя 5 сясдян ибарятдир.
2. По-лад – 2 щеъадан ибарятдир. Биринъи щеъа ачыг, икинъи
щеъа ися гапалыдыр. Вурьу икинъи щеъанын цзяриня дцшмцшдцр.
3. [п] – кар самитдир, ъинэилтили гаршылыьы б-дыр.
[о] – галын саитдир, ачыг, додагланандыр.
[л] – ъинэилтили самитдир, кар гаршылыьы йохдур.
[а] – галын саитдир, ачыг, додагланмайандыр.
[т] – кар самитдир, ъинэилтили гаршылыьы д-дыр.
Гейд: Сюздяки сяслярин тящлили онун тяляффцз шякли цзяриндя,
щеъа вя вурьуйа эюря тящлили ися йазылы формасы цзяриндя апарылыр.
1. Нефтчиляр – [нефчиляр]. Доггуз щярф, сяккиз сясдян ибарятдир.
2. нефт-чи-ляр. Икинъи щеъа ачыг, биринъи вя цчцнъц щеъа ися
гапалыдыр. Вурьу цчцнъц щеъанын цстцня дцшцр.
[н] – ъинэилтили самитдир, кар гаршылыьы йохдур.
[е] – инъя саитдир, ачыг вя додагланмайандыр.
[ф] – кар самитдир, ъинэилтили гаршылыьы в-дир.
[ч] – кар самитдир, ъинэилтили гаршылыьы ъ-дыр.
[и] – инъя саитдир, гапалы, додагланмайандыр.
[л] – ъинэилтили самитдир, кар гаршылыьы йохдур.
[я] – инъя саитдир, ачыг, додагланмайандыр.
[р] – ъинэилтили самитдир, кар гаршылыьы йохдур.
Чалышма. Верилмиш сюзляри фонетик тящлил ет: мотор, зяиф,
мцяллиф, стансийа, мяктяб.
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2. СЮЗЦН ТЯРКИБИНЯ ЭЮРЯ ТЯЩЛИЛИ
Тящлилин схеми:
1) Сюзцн суалы вя щансы нитг щиссясиня мяхсусдур;
2) Сюзцн мяналы щиссяляри (кюк вя шякилчиляр);
3) Сюзцн башланьыъ формасы;
4) Грамматик шякилчиляр вя онларын мянасы;
5) Сюздцзялдиъи шякилчиляр (яэяр ики вя даща артыгдырса,
ахырынъыдан башламагла) вя онларын мянасы.
Шифащи тящлил нцмуняси:
Тящлил цчцн верилян сюз: «гайыгчыларын»
Кимин суалына ъаваб верян исимдир.
Гайыг – сюзцн кюкц, -чы, -лар, -дан ися шякилчилярдир.
Сюзцн башланьыъ формасы «гайыгчы»дыр, -лар ъям, -дан чыхышлыг щал шякилчисидир. Гайыгчы сюзцндя -чы сюздцзялдиъи шякилчидир.
Исим кюкцня бирляшмякля сянят-пешя мянасы билдирян дцзялтмя
исим ямяля эятирмишдир.
Йазылы схеми: Гайыгчылардан
Тящлил цчцн верилян сюз: баьчадакы
Щансы? суалына ъаваб верян сифятдир.
Бу сюз бир кюк вя ики шякилчидян ибарятдир: баь-ча-дакы. Сюз
бцтювлцкдя башланьыъ формададыр: -дакы исимдян сифят дцзялдян
шякилчидир: -ча ися кичилтмя мянасыны билдирян сюздцзялдиъи шякилчидир: баь исминдян баьча ямяля эятирмишдир.
Йазылы схеми: баьчадакы.
Йазылы тящлил нцмуняси
Тапшырыг: Верилмиш сюзляри тяркибиня эюря тящлил един (Шифащи
ъавабларынызы йазылы тящлиля аид ишарялярдян истифадя етмякля тамамлайын) сюзлярдяки сящвляри дцзялтмяйи унутмайын.
Сюзляр: комбайнчылар, евдарлыг, шамахылы, булудсуз, гайнагчылыг, щейвандарлыг.
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3. МОРФОЛОЖИ ТЯЩЛИЛ ГАЙДАСЫ
Нитг щиссяляриня эюря тящлил ашаьыдакы тящлил схеми цзря апарылыр: щансы нитг щиссясиня аид олдуьуну эюстярмяк.
Исмин тящлил гайдасы
Исим – гурулушъа нювц, хцсуси вя цмуми олмасы, тяк вя ъям
олмасы, щалы, мянсубиййят шякилчиси, ъцмлядя ролу, щансы суала
ъаваб вермяси.
Нцмуня: – Нефтчиляримиз щяр ил юлкяйя чохлу нефт верир.
1. Нефтчиляримиз – исимдир, дцзялтмядир, цмумидир, ъямдир,
адлыг щалдадыр; -имиз – 1 шяхсин мянсубиййят шякилчисидир; ким?
суалына ъаваб верир;
– юлкяйя – исимдир, гурулушъа садядир, цмуми исимдир, тякдир, йюнлцк щалдадыр, няйя? суалына ъаваб олур.
– щяр – явязликдир, щансы? суалына ъаваб верир, тяйини явязликдир;
– ил – исимдир, гурулушъа садядир, цмуми исимдир, адлыг щалдадыр, ня? суалына ъаваб верир.
– чохлу – сайдыр, гейри-мцяййян сайдыр, гурулушъа дцзялтмядир (чох – кюк, -лу сюздцзялдиъи шякилчидир, нефт исминя аиддир,
ня гядяр? суалына ъаваб верир.
– нефт – исимдир, гурулушъа садядир, цмуми исимдир, гейримцяййян тясирлик щалдадыр, ня? суалына ъаваб верир.
– верир – фелдир, тясирлидир, гурулушъа садядир, цчцнъц шяхсин
тякиндядир, фелин хябяр шяклиндядир, ня едир? суалына ъаваб верир.
Тапшырыг 1. Ашаьыдакы сюзляри мянсубиййят категорийасына
эюря дяйишин вя рус дилиня тяръцмя един:
Гялям, из, ев, китаб, щяйат, дярс, елм, дяфтяр.
един:

Тапшырыг 2. Ашаьыдакы сюзляри щалландырын, рус дилиня тяръцмя
Вятян, ана, гонаг, силащ, шяряф, гатар, шякил
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Сифятин тящлил гайдасы
Сифят – щансы суала ъаваб верир, гурулушъа нювц, щансы
дяряъядядир.
Нцмуня: Бизим юлкядя бюйцк шящярляр, уъа даьлар, галын
мешяляр, сярин булаглар вар.
Бу ъцмлядя бюйцк, уъа, галын, сярин сюзляри сифятдир, ади
дяряъядядир, неъя? суалына ъаваб верир. Бюйцк дцзялтмя, о бириляри
ися садядир.
Тапшырыг 1. Шаэирд, мяктяб, бина, ат исимляринин яввялиня
мцмкцн олан сифятляр артырын.
Нцмуня: – Ялачы, чалышган, интизамлы, сялигяли, нцмуняви,
севимли, истякли, баъарыглы.
Тапшырыг 2. Сифятин ади, азалтма вя чохалтма дяряъясиня аид
нцмуняляр йазын, щямин нцмуняляри гурулушуна эюря тящлил един.
Сайын тящлил гайдасы
Сай – гурулушъа нювц, мянаъа нювц, сайын исим кими
ишлянмяси, бязи сайларын йазылышы вя дейилиши, сайын ъцмлядя ролу,
щансы суала ъаваб вермяси.
Нцмуня: Мяктябин 4-ъц мяртябясиндя 17 нюмряли синиф
отаьында 20 компцтер, хейли яйани вясаит вар.
Бу ъцмлядя дюрдцнъц сайдыр, сыра сайыдыр, нечянъи? суалына
ъаваб верир, 17 вя 20 сайдыр, 17 мцряккяб, 20 садядир, мигдар
сайыдыр, нечя? суалына ъаваб верир, хейли сайдыр, гейри-мцяййян
сайдыр, ня гядяр? суалына ъаваб верир.
Тапшырыг 1. Мигдар, сыра, гейри-мцяййян, кяср сайларыны
ъцмлялярдя ишлядин вя ъцмляляри рус дилиня тяръцмя един.
Тапшырыг 2. Ашаьыдакы сюзлярин нювлярини мцяййян един:
йедди няфяр, йцзляръя, бир гядяр, дюрддя-ики, йцз мин, дюрдцнъц,
сонунъу.

175

Явязлийин тящлил гайдасы
Явязлик – гурулушу, мянаъа нювц, ъцмлядя ролу, щансы
суала ъаваб вермяси.
Нцмуня: Ямращ бу эцн юзцнцн гяшянэ пенъяйини
эеймишдир. О, бу эцн даща гяшянэ эюрцнцрдц.
Бу ъцмлядя о – явязликдир, шяхс явязлийидир, 3-ъц шяхсин
тякидир, исмин йериндя ишлянмишдир. Ким? суалына ъаваб верир, адлыг
щалдадыр.
Бу – ишаря явязлийидир, щансы? суалына ъаваб верир.
Тапшырыг 1. Бир нечя шяхс явязлийини ъцмлялярдя ишлядин вя
рус дилиня тяръцмя един.
Тапшырыг 2. Бир нечя ишаря явязлийини ъцмлялярдя ишлядин вя
рус дилиня тяръцмя един.
Тапшырыг 3. Бир нечя тяйини, гайыдыш, инкар явязликляри олан
ъцмляляр йазын вя рус дилиня тяръцмя един.
Тапшырыг 4. Щеч ким, щара, кимся – сюзлярини исим кими
щалландырын.
Фелин тящлил гайдасы
Фел – гурулушъа нювц, фелин грамматик мяна нювляри, фелин
шякилляри, фелин заманлары, тясдиг вя инкар, тясирли вя тясирсиз фелляр,
щансы суаллара ъаваб вермяси, шяхс категорийалары, фелин тясрифлянмяйян формасыдырса, щансы формада олмасы, ъцмлядя ролу вя с.
Нцмуня: Гапы ачылды, байрам мцнасибятиля шящяр бязядилмишдир. Биринъи ъцмлядя ачылды фелдир, дцзялтмядир, мяъщул нювдядир, ня едилди? суалына ъаваб верир,кечмиш замандадыр, хябяр
шяклиндядир (ач фел, -ыл – мяъщул нюв шякилчиси, -ды – кечмиш заман
шякилчисидир). Икинъи ъцмлядя бязядилмишдир фелдир, дцзялтмядир, ня
едилмишдир? суалына ъаваб верир, мяъщул нювдядир (бязя – кюк, -т –
иъбар нюв, -ил мяъщул нюв, -миш заман, -дир шяхс шякилчисидир).
Тапшырыг 1. Феллярин гурулушъа нювцнц мцяййян един.
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Азалтмаг, алдатмаг, достлашмаг, тамаша етмяк, мцшащидя
етмяк, эцн кечирмяк, эюрцшмяк, дюнцб бахмаг, ишыгланмаг.
Тапшырыг 2. Гатылмаг, даьылмаг, гырылмаг, вурулмаг, чякилмяк, бурулмаг – феллярини ъцмлядя ишлядин, рус дилиня тяръцмя един.
Тапшырыг 3. Верилмиш фелляри ъцмлядя ишлядин вя рус дилиня тяръцмя един.
Нцмуня: учур, яйляшир, цшцдц, хатырлады, эюряъяк, биляъяк,
охуйур, тутаъаг, йазар.
Тапшырыг 4. Бичмяк, билмяк, бурмаг, бцкмяк феллярини тясдиг вя инкарда заман вя шяхся эюря дяйишдирин.
Тапшырыг 5. Билмяк, инилдямяк, йахаламаг, бцкмяк, учмаг, гызмаг, гызармаг, цзцлмяк фелляриндян фели-баьлама дцзялдиб ъцмлялярдя ишлядин, ъцмляляри рус дилиня тяръцмя един.
Зярфин тящлил гайдасы
Зярф – гурулуш вя мянаъа нювляри, ъцмлядя ролу, суалы вя с.
Нцмуня: Цмид йаваш-йаваш иряли аддымлады. Бу ъцмлядя 2
зярф вардыр: йаваш-йаваш мцряккяб тярзи-щярякят, иряли ися садя йер
зярфидир. Зярфлярдян биринъиси неъя? суалына ъаваб верир вя тярзищярякят, икинъиси ися щара? суалына ъаваб верир вя йер зярфидир.
Тапшырыг 1. Дахилиндя тярзи-щярякят зярфи олан 10 ъцмля йазын, ъцмляляри рус дилиня тяръцмя един.
Тапшырыг 2. Дахилиндя заман, йер, зярфи олан 10 ъцмля йазын,
онлары рус дилиня тяръцмя един.
Тапшырыг 3. Тяркибиндя кямиййят, сябяб зярфи олан он ъцмля
йазын, ъцмляляри рус дилиня тяръцмя един.
4. СИНТАКСИСИН ТЯДРИСИНЯ ДАИР
1. Садя ъцмлянин тядриси. Ъцмля анлайышынын дцзэцн мянимсядилмяси, диэяр синтактик категорийаларын да асан вя дягиг дярк
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олунмасына мцсбят тясир эюстярир. Чцнки инсан юз фикрини ъцмляляр
васитясиля ифадя едир. Сюз ъцмлянин ясас ващиди щесаб олунур.
Ъцмлянин биринъи мцщцм яламяти онун битмиш фикир ифадя
етмясидир. Анъаг битмиш фикир ифадя едян сюз бирляшмяляри ъцмля
щесаб едилир.
Ъцмлянин икинъи ясас хцсусиййяти онун мцяййян интонасийайа малик олмасыдыр. Одур ки, ъцмлянин формалашмасында интонасийайа диггят йетирмяк лазымдыр.
Ъцмлянин интонасийайа эюря нювляринин тядрисиндя дурьу
ишаряляринин мцщцм рол ойнамасыны шаэирдляря ашыламаг лазымдыр.
Синтаксисин тядрисиндя икинъи мцщцм мясяля сюз бирляшмяси
анлайышынын мянимсядилмясидир. Бура тяйини сюз бирляшмяляри, сюзляр арасындакы табесизлик вя табелилик ялагяляри, нящайят, фели сифят,
фели баьлама вя мясдяр тяркибляри дахилдир.
Сюз бирляшмяляри анлайышыны мянимсядяркян шаэирдляри баша
салмаг лазымдыр ки, нитгин ян кичик ващиди олан ъцмляляр айры-айры
сюзлярин мяна вя грамматик ъящятдян бирляшмясиндян ямяля
эялир.
Сюз бирляшмяси анлайышынын ян мцщцм яламяти дя онун тяряфляринин грамматик ъящятдян бир-бириня баьланмасындан ибарятдир.
Лакин беля бирляшмяляр мцяййян спесифик хцсусиййятляриня
эюря бир-бириндян фярглянир. Мясялян, тяйини сюз бирляшмялярини
диэяр бирляшмялярдян айыран ясас яламятляр бунлардыр:
а) тяйини сюз бирляшмяляри, бир гайда олараг мцряккяб адлара охшайыр, тяряфляр бирликдя бир мяфщум билдирир вя она эюря дя
ъцмля ямяля эятирмяйян щяр щансы ики сюзцн бирляшмяси шяклиндя
юзцнц эюстярир;
б) тяйини сюз бирляшмяляринин биринъи тяряфи икинъи тяряфин яламятини билдиряряк тяйин вязифясиндя чыхыш едир;
ъ) тяйини сюз бирляшмясинин тяряфляри чох вахт бирликдя ъцмлянин мцряккяб цзвц олур;
ч) тяйини сюз бирляшмяляринин тяряфляринин бир-бириня баьланмасы да, бир гайда олараг, мянсубиййят вя йийялик щал шякилчиляринин мцщцм ролу вардыр.
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Синтактик тящлил гайдалары
1. Ъцмлянин баш цзвляри – мцбтяда, хябяр.
2. Хябяр – суалы, гурулушъа нювц, исми вя йа фели-хябяр
олмасы, мцбтяда иля шяхс вя кямиййятя эюря узлашыб-узлашмамасы.
3. Мцбтяда – суалы, гурулушъа нювц, ифадя васитяси.
4. Тамамлыг – суалы, гурулушъа нювц, васитяли-васитясиз
олмасы, изащ етдийи ъцмля цзвц, ифадя васитяси.
5. Тяйин – суалы, гурулушъа нювц, тяйин етдийи цзв, ифадя
васитяси.
6. Зярфлик – суалы, мянаъа нювц, гурулушъа нювц, изащ
етдийи цзв, ифадя васитяси.
1. Садя ъцмлянин синтактик тящлил нцмуняси
Нцмуня – Эянъ тябиятчиляр мяктяб баьчасында чохлу аьаъ
якмишдиляр.
Бу ъцмля садя эениш ъцмлядир. Интонасийайа эюря нягли
ъцмлядир; шяхслидир, бцтювдцр.
Ъцмлянин хябяри якмишдиляр, мцбтядасы ися тябиятчиляр
сюзцдцр.
Якмишляр – хябярдир; ня етмишдиляр? суалына ъаваб олур, фели
хябярдир.
Тябиятчиляр – мцбтядадыр, ким? суалына ъаваб олур, хябярля
шяхся вя кямиййятя эюря узлашыр, исимля ифадя олунмушдур.
Щансы тябиятчиляр?
Эянъ – щансы? суалына ъаваб верир, сифятля ифадя олунмушдур.
Аьаъ – васитясиз тамамлыгдыр, ня? суалына ъаваб олур.
Гурулушъа садядир. Мяктяб баьчасында – щарада суалына ъаваб
верир, йер зярфлийидир. Гурулушъа мцряккябдир, икинъи нюв тяйини
сюз бирляшмяси иля ифадя олунмушдур.
Ня гядяр аьаъ якмишдиляр?
Чохлу – тяйиндир, ня гядяр? суалына ъаваб олур. Аьаъ тамамлыьыны тяйин едир, гурулушъа садядир, гейри-мцяййян сайла
ифадя олунмушдур.
Ашаьыда ейни ъцмлянин схем цзря тящлил гайдасы эюстярилмишдир:
.
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Ъцмля цзвляриня эюря синтактик тящлилин ян садя формасы шярти
ишарялярля апарылан тящлилдир. Мясялян: Мцбтяданын алтындан бир
хятт (–––––), хябярин алтындан ики хятт (=====), тамамлыьын
алтындан бир кясик хятт (– – –), тяйинин алтындан бир дальалы хятт
(~~~~) чякилир, зярфлийин алтындан дцз вя дальалы (
) чякилир.
2. Мцряккяб ъцмлянин синтактик тящлил гайдасы.
Мцряккяб ъцмляни тящлил етмяк, ъцмля цзвляриня эюря
тящлилдян фяргли олараг, онун тяркибини тяшкил едян айры-айры садя
ъцмляляри айырмагдан ибарятдир.
Мцряккяб ъцмлянин тящлили ашаьыдакы схем цзря апарылыр:
1. Табесиз мцряккяб ъцмлянин тящлили:
а) Табесиз мцряккяб ъцмлянин тяркибиндяки садя ъцмлялярин
мигдары: (бунларын дягиг сярщядди эюстярилир);
б) Садя ъцмлялярин бир-бири иля баьланмасы васитяси (ъцмлянин баьлайыъылы вя йа баьлайыъысыз олмасы);
ъ) Айры-айры садя ъцмляляр арасында мяна ялагяляри;
ч) Тящлил едилян ъцмлядя дурьу ишаряляринин ишлядилмяси
сябябляри.
Сонра щяр бир ъцмля садя эениш ъцмляляр кими синтактик
тящлил олунур.
2. Табели мцряккяб ъцмлянин тящлили:
а) Баш вя будаг ъцмля, будаг ъцмлянин нювляри;
б) Будаг ъцмлянин баш ъцмляни щансы ъящятдян изащ етмяси
вя щансы суала ъаваб олмасы;
ъ) Яэяр будаг ъцмля баш ъцмляйя баьлайыъылы сюзляр васитясиля баьланмышса, онун изащы;
ч) Тящлил едилян табели мцряккяб ъцмлядя дурьу ишаряляринин
ишлядилмяси вя бунун сябяби;
д) Садя ъцмляляр айрылыгда синтактик тящлил олундугдан сонра мцряккяб ъцмля садяляшдирилир, йяни будаг ъцмля баш ъцмлянин
ичярисиндя бир цзв кими ишлядилир.
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Мцряккяб ъцмлянин тящлилиня аид нцмуняляр
Нцмуня: Узагда дянизин чюкцк сятщи сусур, дальалар
ащянэдар бир сясля гумларын цстцня сяпялянир, дянизя бахараг
мян дя сусурам.
Бу ъцмля интонасийайа эюря нягли, гурулушъа мцряккяб
ъцмлядир. Чцнки цч садя ъцмлянин бирляшмясиндян ямяля
эялмишдир. Садя ъцмляляр арасындакы ялагя табесизлик ялагясидир;
она эюря дя бу ъцмля табесиз мцряккяб ъцмлядир. Бурада айрыайры садя ъцмляляр вардыр: 1) Узагларда дянизин чюкцк сятщи
сусур; 2) Дальалар ащянэдар бир сясля гумларын цстцня сяпялянир;
3) Дянизя бахараг мян дя сусурам. Щяр цч ъцмля бир-бири иля
баьлайыъысыз олараг баьланмышдыр. Онларын арасындакы мяна баьлылыьы заман ялагясиня эюрядир.
Сонра бу ъцмлялярин щяр бири айрылыгда садя эениш ъцмляляр
кими синтактик тящлил олунур.
2) Камал йеня гязетдян вя редакторун ъавабындан юйрянди
ки, Нясими районундан башга, диэяр районларда да шаэирдляр имтащандан уьурла чыхмышлар. Бу ъцмля интонасийайа эюря нягли,
гурулушъа мцряккяб ъцмлядир, чцнки ики садя ъцмлядян ямяля
эялмишдир. Бу ъцмлялярдян биринъиси мцстягил, диэяри ися ондан
асылыдыр. Буна эюря дя бу ъцмля табели мцряккяб ъцмлядир.
Бурада Камал йеня дя гязетдян вя редакторун ъавабларындан юйрянди баш, Нясими районундан башга, диэяр районларда да
шаэирдляр имтащандан уьурла чыхмышлар ъцмляси ися будаг ъцмлядир. Бу будаг ъцмля баш ъцмлядяки юйрянди хябярини тамамлайыр
вя няйи? суалына ъаваб олур. Она эюря дя тамамлыг будаг ъцмлясидир. Будаг ъцмля баш ъцмляйя «ки» баьлайыъысы васитясиля баьланмышдыр.
Сонра яввял биринъи, сонра икинъи ъцмля синтактик тящлил
олунур вя нящайят, ъцмля садяляшдирилир. Йяни будаг ъцмля баш
ъцмлядя бир цзв кими ишлядилир.
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏN TEST TAPŞIRIQLARI
V-X SİNİFLƏRDƏ KEÇİRİLMİŞLƏR ÜZRƏ
NÜMUNƏLƏR
1. Xəstəlik sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv cavabı göstərin
a) sözdə üç cingiltili və iki kar samit var.
b) Üçhecalı sözdür, vurğu son hecaya düşür.
c) Saitlərin ikisi açıq, biri qapalıdır.
d) Yazılışı və tələffüzü fərqlənir.
e) Sözdə g samitinin qarışığı olan iki (x) samiti işlənmişdir.
(Cavab: E)
2. Səadət sarayının üstündə iki üzük şəkli və qızıl mağazasının
üstündə üzük şəkli verilibsə, bu, yazının hansı növü olar?
a) hər ikisi şəkli
b) I fikri, II şəkli
c) Hər ikisi fikri
d) I şəkli, II fikri,
e) I fikri, II əşyavi
(Cavab: B)
3. Hansı cümlələrdə işlənmiş sözlər omonimdir,
1. Müəllimdən minnətlə qiymət alma
2. Bu iş alınmadı.
3. Verilən payı alın
4. Alın giriş, göz çuxura düşmüş kimi.

a) 3, 4

b) 2, 3

c) 1, 4

d) 2, 4

e) 1, 3
(Cavab: D)

4. Hansı mürəkkəb sözlərin tərkibində leksik şəkilçi var?
1. alış-veriş
2. alqı-satqı
3. kağız-kuğuz
4. kələ-kötür
5. dost-tanış
6. toyuq-cücə.
a) 3, 4 b) 1, 2, 5
c) 3, 4, 5
d) 1, 2
e) 5, 6
(Cavab: B)
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5. “Bulaq başına gələn gözəl qız incə əlləri ilə bənövşə üzdü”
cümləsinin düzgün sintaktik təhlil sxemini göstərin.
a)
.
b)
.
c)
.
d)
.
e)
.
(Cavab: C)
6. Hansı sözlər həm omonim, həm də çoxmənalı söz kimi
işlənə bilər?
1. çal
2. əl
3. qol
4. biz
5. yol

a) 1, 2

b) 2, 3, 5

c) 3, 5

d) 2, 4

e) 1, 2, 4
(Cavab: C)

7. Nümunədə göstərilmiş düzəltmə sözlər hansı nitq hissəsindən düzəlmişdir?
O soyuq axşamda,
Qərib axşamda,
Necə doğmalaşdıq, necə bilmədim.
(Nüsrət Kəsəmənli)
a) isim, fel
b) isim, zərf
c) fel, sifət
d) isim, sifət
e) sifət, zərf
(Cavab: C)
8. Hansı cərgədəki sözlərin yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir?
a) qaranlıq, tüfəng, səkkiz, göyərtəyə.
b) bacarır, inkişaf, baza, bəzəndi
c) qədim, hökumət, qoşun, misgər
d) çilingər, məhkəmə, əlyetməz, tribuna
e) xəyanət, forma, ulduzdan, salxım
(Cavab: A)
9. Hansı cərgədə sözlərdə səslərin sayı hərflərin sayından azdır?
a) sərbəstlik, nəzəriyyə, güzəştsiz.
b) qəsbkar, sədrlik, hökmdar
c) tələbəlik, yorğun, qüsursuz.
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d) ailəli, kəşfiyyat, səkkiz
e) tərəqqi, şəfəq, çalışmaq.

(Cavab: A)

10. Verilmiş nümunədə hansı cümlə üzvü həmcinsdir?
Yoxsulu, ərbabı, şahı, gədanı
Tutmaz bir-birindən aralı dağlar (Aşıq Ələsgər)
a) mübtəda
b) zərflik
c) tamamlıq
d) təyin
e) xəbər
(Cavab: C)
11. Hansı texniki elmlər sırasına aid deyil?
a) riyaziyyat b) fizika
c) biologiya
d) kimya
e) astronomiya

(Cavab: C)

12. Hansı cümlədə müəyyən miqdar sayı yoxdur?
a) Yarpaqları milyon dil olub dindi ağaclar (S.Rüstəm).
b) Yerlə Günəş arasında məsafə 150 milyon kilometrə bərabərdir.
c) Düşərgədə 8 rayondan olan qaçqınlar yaşayırlar.
d) Min illərlə bu torpağa insan ayağı dəyməmişdi.
e) Yolu axıra çatmaq üçün bizə yalnız 1,5 kilometr getmək
lazım idi.
(Cavab: D)
13. Hansı cərgədəki sözlərin başlanğıc forması düz, kökü səhv
göstərilmişdir.
a) fərqləndirilmişdir, hazırlandı

b) baxışlar, görüşdəki, vurğuludur
c) dinləyici, danladılar, anlaşma
d) tapşırıq, nəzəriyyəçi, yorulmuşdur
e) məhəbbətlə, qoparmaq, ayırıcılar.

(Cavab: C)

14. ----- hər qapıya salma açar,
Qismət verən nagah açar ----- (Hacı Rəşad) nümunədə altından xətt çəkilmiş sözlər hansı nitq hissəsidir?
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a) isim, fel
d) isim, zərf

b) isim, isim
e) sifət, isim

c) sifət, fel
(Cavab: A)

15. Hansı cərgədə milli sözlərimizdə şəkilçi aydın göstərilsə
də, onları tərkibinə görə ayırmaq olmaz?
a) inci(mək), sancı, qoşun
b) namərd, binəsib, laqeyd
c) alçaq, yoxuş, qıraq
d) darıxdırıcı, sınıqlıq, sarmaşıqlı
e) xəlqi, lüğəti, kimyaçı
(Cavab: C)
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ГРАММАТИК ТЕРМИНЛЯР ЛЦЬЯТИ
А
Ади дяряъя – положительная степень
адлыг щал – именительный падеж
азалтма дяряъяси – уменьшительная степень
айдынлашдырма билдирян — изъяснительный
анлайыш – понятие
арзу формасы — желательное наклонение
ащянэ гануну — закон гармонии
Б
Баьлайыъы – союз
башланьыъ формасы – начальная форма
бирэялик билдирян гошма — послелог, выражающий
совместность
бирляшмя билдирянляр – соединительные
битишик – сметно
бюлцшдцрмя билдирянляр — разделительное
Ъ
Ъинэилтили – звонкие
ъцмля – предложение
ъцмля цзвц – член предложения
Ч
Чалышма – упражнение
чыхышлыг щал — исходный падеж
чохалтма дяряъяси — превосходная степень
чохмяналы — многозначные
Д
Дяйишмяк – изменение
додагланан – губные
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додагланмайан — негубные
дцзялтмя – производные
Я
Явязлик — местоимение
ядат — частица
ялифба – алфавит
ямр формасы — повелительное наклонение
Й
Йерлик щал – творительный падеж
йер зярфляри — наречия места
йийялик щал – родительный падеж
йюнлцк щал – дательный падеж
Ф
Фел – глагол
фели-сифят – причастие
фели-баьлама – деепричастие
фяргляндириъи ядатлар — выделительные частицы
Щ
Щал – падеж
щеъа – слог
щярф — буква
Х
Хябяр – сказуемое
хябярлик шякилчиси — аффиксы категории сказуемости
хябяр формасы – изъявительное наклонение
хцсуси исимляр – собственные существительные
И
Имла – диктант
индики заман — настоящее время
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инъя – мягкие
инша – сочинение
исим – существительные
ифадя — изложение
ихтисар — сокращение
иъбар нюв – побудительный залог
ишаря явязликляри – указательные местоимения
иштирак билдирянляр — показывающие участие
инкарлыг категорийасы – категория отрицания
Г
Галын – твердые
гейри-гяти эяляъяк заман – будущее предположительное
время
гяти эяляъяк заман – категорическое будущее время
гейри-мцяййян – неопределенные
гошма — послелог, предлог
гцввятляндириъи ядатлар — усилительные частицы
К
Кар – глухие
кечмиш – прошедший
кямиййят категорийасы — категория числа
кяср сайлары – дробные числительные
кюк — корень
кюмякчи – служебные
М
Мягсяд – цель
мяна – значение
мялум нюв – основной залог
мянсубиййят категорийасы – категория принадлежности
мясдяр — инфинитив
мяъщул нюв — страдательный залог
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мигдар сайлары – количественные числительные
модал сюзляр – модальные слова
мцгайися – сравнение
мцяййянлик – определенный
мцряккяб – сложные
мцъярряд — абстракт
Н
Нягли кечмиш заман – прошедшее результативное время
нида – междометия
нитг щиссяси – части речи
нюв категорийасы – категория залога
С
Садя сюз – простые слова
сай — числительные
саит – гласные
самит — согласные
сябяб – причина
сяс – звук
сыра сайлары — прилагательные
сюздяйишдириъи — порядковые числительные
сюздцзялдиъи – словоизменяющие
сюзйарадыъылыьы — словообразующие
сюзюнц шякилчиляр – префиксы
сюзсону шякилчиляр — аффиксы
суал явязликляри — вопросительные местоимения
субстантивляшмя – субстантивизация
спесифик — специфический
Т
Табе олан – подчинительные
табе олмайан — сочинительные
тяйини явязликляр — определительные местоимения
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тярзи-щярякят зярфляри — наречия образа действия
тясдиг фелляр — утвердительные глаголы
тясирлик щал – винительный падеж
У
Узун тяляффцз – долготы
Ц
Цмуми исимляр – начинательные существительные
В
Ваъиб формасы – должествовательные наклонения
верэцл – запятая
вурьу – ударение
Ш
Шякилчи – аффикс
шярт формасы – условное наклонение
шяхс явязликляри – личные местоимения
шяхс категорийасы — категория лица
шцщуди кечмиш заман – прошедшее категорическое время
Щ
Щал – падеж
щеъа — слог
щярф – буква
З
Заман зярфляри – наречия времени
заман категорийасы – категория времени
зярф – наречие
зиддиййят билдирянляр — противительные
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Sintaksisə dair terminlər
A
Аra cümlə – вводное предложение
B
Bağlayıcısız cümlə – бессоюзное предложение
bağlayıcısız mürəkkəb cümlə – бессоюзное сложное
предложение
baş cümlə – главное предложение
birləşdirmə bağlayıcısı – соединительный союз
budaq cümlə – придаточное предложение
bütöv cümlə – полное предложение
C
Cümlə – предложение
cümlə növləri – виды предложения
cümlənin baş üzvləri – главные члены предложения
cümlənin həmcins üzvləri – однородные члены предложения
cüttərkibli cümlə – двусоставное предложения
cüttərkibli sadə cümlə – простое двусоставное предложения
Ə

Əlavə – приложение
əlifba sırası – алфавитный порядок
əmr cümləsi – побудительное предложение
G
Güzəşt budaq cümləsi – придаточное предложение уступительное
H
Həmcins üzvlər – однородные члены
həmcins zərflik – однородные обстоятельства
həmcins mübtəda – однородные подлежащее
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həmcins tamamlıq – однородные дополнение
həmcins təyin – однородные определение
həmcins üzvlü cümlə – предложение с однородными членами
həmcins xəbər – однородное сказуемое
X
Xəbər – сказуемое
xəbər budaq cümləsi – придаточное предложение сказуемое
xitab – обращение
xüsusiləşmə – обособление
K
Keyfiyyət zərfliyi – обстоятельства качества
kəmiyyət zərfliyi – обстоятельства количества
Q
Qeyri-müəyyən şəxsli cümlə – неопределенно-личное предложение
qrammatik məna – грамматическое значение
qrammatik təhlil – грамматический анализ
qrammatik forma – грамматическая форма
qrammatik tərkib – грамматический состав
M
Məqsəd budaq cümləsi – придаточное предложение цели
məqsəd zərfliyi – обстоятельства цели
mübtəda – подлежащее
müqayisə budaq cümləsi – придаточное предложение сравнительное
mürəkkəb cümlə – сложное предложение
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N
Nəqli cümlə – повествовательное предложение
nəticə budaq cümləsi – придаточное предложение следствия
nida cümlə – предложения междометия
nida cümləsi – восклицательное предложение
S
Sadə cümlə – простое предложение
sadə geniş cümlə – простое распространенное предложение
səbəb budaq cümləsi – придаточное предложение причины
səbəb zərfliyi – обстоятельства причины
sintaktik əlaqə – синтаксическая связь
sintaktik təhlil – синтаксический анализ
sözlərin sırası – порядок слов
sual cümləsi – вопросительное предложение
sual söz cümləsi – вопросительное слово предложение
Ş
Şəxsli cümlə – личное предложение
şəxssiz cümlə – безличное предложение
şərt budaq cümləsi – условное придаточное предложение
T
Tabeli cümlə – подчиненное предложение
tabeli mürəkkəb cümlə – сложноподчиненное предложение
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AZƏRBAYCANCA-RUSCA LÜĞƏT
А

Aваз (сяс) – голос
авам – невежда, неграмотный
аваданлыг — оборудование
аьылсыз – глупец
аьсаггал – старейшина, аксаккал
адлы-санлы — знаменитый
алгыш — хвала
алят – инструмент
ашырым — перевал
ашкар — ясный, очевидный
ашмаг — переходить, перейти
ашкарлыг – гласность, ясность
Б

Bаьыр – грудь, сердце
байыр – наружный
бязяниб-дцзянмяк — наряжаться
бялядчи – вожатый, проводник
бяхт – судьба
бящряли – плодоносный
биэанялик – беспечность
бирчяк — кудри, букля
буруг – скважина, буровая вышка
баис – виновник, зачинщик
байаг – недавно, намедни
байаьы — пошлый, банальный
баьырсаг — кишка (мед.)
бахыш – взгляд, смотр, просмотр
бязянмяк – наряжаться, нарядиться
бянзяр — похожий, подобный
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Ъ

Cамаат — люди
ъяллад — палач
ъясарят — смелость, храбрость
ъинайят — преступление
ъищаз – прибор
ъялд – проворный, быстрый, юркий
ъями – итого, всего
ъярэя – ряд, гряда
ъаваб – ответ, ответить
ъавабдещ – ответчик; ответственный
ъяващир — драгоценности, драгоценные камни
ъалаг – прививка, окулировка
ъалал – 1. пышность, великолепие; 2. величие, могущество
ъанланма – возрождение, оживлении
ъани – преступник, злодей
ъанишин — наместник
ъари – текущий
ъещиз — приданое
ъяббяхана — арсенал
ъябщя-ъябщячи — 1. фронт; 2. фронтовой
ъябщячи – фронтовик
ъяза – наказание, кара, встрепка
ъямиййят — общество, лига, корпорация
ъянэавяр — воинственный, воинствующий
ъыдыр – 1. скачки, бега; 2. ипподром
Ч
Чалаьан – (зол.) коршун
чала – яма, впадина
чарх – колесо
чялик – трость, носок
чялляк – 1. бочка; 2. бочковый, бочечный
чятяня – конопля
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чадыр – палатка
чырпышмаг — биться
чахмаг – сверчать
чялик – костыль
чырпышдырмаг – украсть
чий – сырой
чини – фарфор
чынгыл — щебень, гравий
чыраг – лампа, светильник, светило
чыхарыш — выписка, выдержка, извлечение
чыхыг – вывих
чыхылан — (мат.) вычитаемое
човьун — метель, вьюга, пурга
човдар – 1. рожь; 2. ржаной
чохалма — 1. увеличение; 2. размножение
чюл – 1. степь, поле, пустырь; 2. двор; 3. степной
чувал — мешок
чцрцк — гнилой, трухлявый, промозглой
Д
Дава – 1. драка, свалка; 2. война, поход
давакар – драчун, дебошир, забияка
давамчы – продолжать
даькечиси – (зоол.) тур
далаг – селезенка
дальын – 1. задумчивый; 2. задумчиво
дальыъ – 1. водолаз; 2. водолазный
даьылмаг — рушиться
дарысгал — тесный
даш кюмцр — каменный уголь
дейясян – будто
дяйанят – выдержка
дянэ етмяк — изводить
дярд – горе
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дяфн (етмяк) — хоронить
дюзцмлц – стойкий
дуз мядяни — сольная руда
дцзянлик – равнина
дцшцнъя – рассудок
дамар – жила, кровеносный сосуд
дамаръыг — жилка
дары – 1. просо; 2. просяной
дейя – исходя, чтобы, для того чтобы
дяб – 1. мода; 2. обряд
дяйяняк — дубина
дяйишмя – 1. обмен; 2. изменение
дярz (тахыл бцкцмц) — сноп
дяст – 1. пара; 2. комплект
дидик, дидик-дидик — оборванный, изодранный
дидмя — терзание, раздирание
диз – 1. (анат.) колено; 2. содержательный
диэяр – иной, другой
дольун — 1. полный; 2. содержательный
дюл (щейвандарлыг) доьум — 1. приплод; 2. порода
дюллцк — племенной, породистый
дюнцк – изменник, предатель
дюнцш – 1. возвращение; 2. перелом, поворот
дцшярgя — лагерь, бивак
дцшцнъя — рассудок, сознание
дцшцнмя — 1. мышление; 2. размышление
Е
Елм – наук
елми – научный
елми ахтарыш – научный поиск
елми мяркяз – научный центр
елми хидмят – научная заслуга
етимад – доверие
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ещтийат – резерв
ещтийатла – осторожно
елчи – посланник
елчи – сват, свататься
етигад – вера, убеждение
ещтимал – 1. вероятность; 2. гипотеза
етираф – признание
ещсан – 1. милостыня; 2. поминки
ещтирам – почитание, почет
ещтирамла – почтительно
ещтирас – страсть
Я
Ябяс – напрасный
яввялляр — раньше
ягидясиз – безыдейный
язямятли — грандиозный
яймяк – сгибать
яйри — кривой
яла нюв – высший сорт
ялавя — дополнительное
ялейщиня — против
ямякдар — заслуженный
яняня – традиция
ясяб — нерв
ясл — настоящий
ятяк — подошва
ящянэдашы — известняк
язвай — (бот.) алоэ
яйар – проба (благородных металлов)
яйирмяк (йун) — прясть
язмяк — мять, понять, скомкать
яйилмяк — наклониться, нагнуться
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Ф
Файдалы газынты — полезные раскопки
фягят — однако
фяда – жертва
фялакят — бедствие
фяхри – почетный
филиз – руда
фираван – обильный
фитня – провокация
фырланмаг – крутиться
файдалы – полезный, выгодный
фал – гадание, погадать
фани – тленный, суетный
фараш — ранний
фярг – отличие, различие, разница
фярйад – вопль, крик
фятир – лепешка
фящм – 1. понятливость, понимание, разум
фитня – 1. интрига, кляуза
фитнякар — интрига
фцрсят — удобный случай
Э
Эирявя – удобный, случай, подходящий момент
эопчу – хвастун
эиров – залог, заклад
эювдя – 1. корпус, фигура
эюдякъя — полушубок, куртка
эцлля – пуля
эцлаб — розовая вода
эил – глина
эилей – жалоба
эиля-эиля — капелька
эюркям — вид
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эцзяшт – уступка
эюстяриш вермяк – дать указание
эириш нитги – вступительное слово
эцдаз – жертва, гибель
эцмращ – бодрый
Щ
Щамар – гладкий
щейф – жаль
щейрят – изумление, удивление
щесаблама – вычитание
щазыр – 1. готовый
щамарламаг – гладить, стать гладким
щалят – положение, состояние
щаким – судья
щамарлыг – гладкость, ровность
щявяскар – любитель
щяр ан – каждая минута
щярдян – иногда
щяртяряфли – всесторонний
щиъран – разлука
щопмаг – выпытываться
щюкмдар – повелитель
щяваля – 1. поручение, возложение
щямъинс – однородный, родственный, единородный
щярарятли – пламенный
щовуз – бассейн, водоем
щцняр – храбрый, смелый
Õ
Хал – родинка
хаммал – сырье, сырой материал
хасиййятъя – по характеру
хязиня – клад
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хяйанят – измена
хийабан – аллея
хонча – (хонча) поднос
хам – неопытный, непривычный
хаос – хаос, беспорядок, неразбериха
хейир-дуа – благословение, напутствие
хейирхащ – доброжелатель, благожелатель
хябяр – весть, известие, сообщение
хябис – мерзавец, злодей, гнусный
хялвят – 1. халат; 2. дар, порядок
хяндяк – канава, окоп
хяръ – расход, трата, издержки
хясис – скупой, скряга
И
Ибадят – богослужение, молния
иблис – дьявол
иглим – климат
изтираб – мучение
индийядяк – до сих пор
инъи – жемчуга
интящасыз – бесконечный
интигам – мщение
ирадя – воля
ихтисас – заседание
ишэцзар – деловой
иштиракчы – соучастник
ийлямяк – нюхать
ийрянъ – 1. противный; 2. нечистоплотный
иддиа – 1. претензия; 2. притязание
изащат – объяснение, разъяснение
изащлы – толковый с объяснением
иззят – честь, достоинство, почесть
идхал – импорт, ввоз
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идрак – познание, понимание
издищам – толпа
инадкар – 1. упрямец; 2. упрямый
интибащ – возрождение
испанаг – (бот.) шпинат
истила – захват, оккупация
Ê
Катиб – секретарь
кяшф – обнаружение
кяшфиййат – разведка
кяшфиййатчы – разведчик
кинли – злобный
китабча – брошюра
кюврялмяк – стать хрупким, нежным
кючяри – бродячи
кцлцнэ – кирка
камал – ум, разум, зрелость, совершенство
кечиъи – переходящий
кяпяняк – бабочка
Г
Габа – грубый, грубо
габар – 1. волдырь; 2. мозоль
габармаг – пухнуть, разбухать
габилиййят – талант, способность
габырьа – ребро
гавал – (муз.) бубен
газынты – раскопки
галайчы – лудильщик
галанмаг – топиться, затопить
гамятли – стройный
ганаъаг – 1. вежливость, учтивость; 2. сознательность
гачаг – беглец
202

гейрят – самолюбие, честь
гязяб – гнев
гям – печаль
гятл – убийство
гятря – капля
гафил – неожиданно
гиймятли – ценный
гисас – месть
гышлаг – пастбище
гоьал – колобок
горуйуъу кямяр – защитный ремень
гювс – дуга
гурьушун – свинец
гцдрятли – могущественный
ганичян – кровопийца
гараваш – 1. прислуга, служанка; 2. рабыня, раб
гаратойуг – (зоол.) дрозд
гарьы – 1. тростник; 2. вороний
гарьымаг – проклинать
гарят – грабеж, ограбление
гарышга – (зоол.) муравей
гарышгайейян – (зоол.) муравьед
гарышыг – смешанный
гармаг – 1. крюк, крючок; 2. удочка
гатмаг – смешивать, вымешивать
гейбят – сплетни
Л
Лагейд – 1. равнодушный, безразличный
лаьым – подкоп, подземный ход
лаьлаьы – пустомеля
лейляк – (зоо.) аист
лейсан – ливень
лягяб – прозвищ
лякя – 1. пятно, ремарка; 2. позор
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ляляк – перо, перья
лялякли – пернатый
лабцд – неизбежный, непременный
лал – бесшумный
лап – весьма
лювбяр – 1. якорь; 2. якорный
лобйа – фасоль
лячяр – стерва
лячяк – 1. косынка; 2. (бот.) лепесток
ловьа – 1. хвастливый, высокомерный; 2. хвастун
ловьаланмаг – хвастаться
лцзумла – нежный, необходимый
Ì
Маггаш – пинцет
маддя – 1. вещества; 2. статья, пункт
маьара – пещера
мемар – зодчий
мягам – подходящий момент
мязяли – смешной
мящлул – раствор
мяъялля – кодекс
мяшгчи – тренер
мис – медь
мютябяр – надежный, достойный
мамыр – мох
манея – помеха, препятствие
манеячилик – препятствие, помеха
мязяння – рыночная цена, курс дня
мязлум – 1. угнетённый, обиженный
мядя – желудок
мядян – рудник
мядщ – хвала, восхваление
Н
204

Надир – редкий
наращат – беспокойный
натиг – оратор
нефтчи – нефтяник
нязяриййя – теория
нясил – поколение
нящянэ – титанический
нида – восклицание
нишанланмаг – обручение
новрузэцлц – первоцвет
нцсхя – экземпляр
нцфузлу – авторитетный
нахыш – узор, орнамент
нашир – издатель
немят – дар, изобилие
нещря – маслобойка
няря – крик, рев
нящянэ – гигант
низя – копье
нифаг – раздор, разлад
никащ – брак, бракосочетание
никащланмаг – венчать
нисби – относительный, сравнительный
нифрятля – презрительно
нифрят – антипатия, ненависть
нишаста – крахмал
нохта – недоуздок
нощур – 1. лужа; 2. пруд
нювбяти – очередной
нюгсан – недостаток
нюгсанлы – дефективный
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О
овгат – настроение
овмаг – массировать
овма – массаж
овуг – крошеный
овсунлу – магический, заговоренный
ойнаг – подвижный, подвижной
ойуг – выемка, выбоина
олан – находящийся, имеющийся
ола-ола – при наличии
одланмаг – зажечься, вспыхнуть
ойанма – возбуждение, пробуждение
ораг – серп
ортаг – пайщик, компаньон
отлаг – пастбище, выгон, выпас
охатан – (астр.) стрелец
охшамаг – походить, смахивать
охшар – похожий, подобный
оъаг – костер, топка
Ю
юдямя – оплата, возмещение
юдянъ – долг
юд – желчь
юзцл – основа, основание
юймя – похвала, восхваление
юйцд – нравоучение, поучение
юйцнъяк – хвалиться, хвастаться
юлмязлик – бессмертие
ютмяк – 1. перегнать, обогнать; 2. миновать
ютян – прошлый
юткям – горделивый, надменный
ютцшмя – гонка, перегонки, перебег
ющдя, ющдялик – обязательства
юъяшмя – задевать, задирать
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П
Пай – доля, часть
пардаг – полировка, глянец, лоск
паслы – ржавый, заржавелый
пахыл – 1. завистливый; 2. завистник
пейвянд – (бот.) привитый; 2. прививка
пейьямбяр – пророк
пейин – 1. навоз; 2. навозный
пейсяр – затылок, загривок
перикмяк – разбегаться, улететь
пярваня – (зоол.) мотылек
пяришан – огорченный
пятяк – улей, пчельник
пота – полный, пухлый
пюртмяк – обвариваться, ошпариваться
пющря (будаг) – поросль, побег на дерево
пющрялик – 1. заросль; 2. роща
пуп – (зоол.) куколка
пусгу – 1. засада; 2. слежка
пцскцрмя – извержение
пцскцрмяк – извергать
пцстя – (бот.) фисташка, фисташковый
пцстягарын – малоежка
пцхтя – пареный, выпеченный
пцшк – жребий
Р
Рягиб – соперник
рязил – мерзкий
рясми – официальный
ряй – отзыв
рямз – символ
рцшвят – взятка
разы – довольный
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разылыг – 1. согласие; 2. благодарность
раст – 1. прямо; 2. метко
ращиб – (рел.) монах, аббат
ряван – 1. ровный; 2. плавный
ряьбят – расположение, симпатия
рядд – удаление, устранение
рязалят – подлость, низость
рязил – 1. низкий, подлый; 2. жалкий; 3. гнусный, позорный
ряфтар – поступок, обхождение, обращение, отношение
рийа – предательство
рийакар – двуличный
рифащ – достаток, довольство, благосостояние
ришхянд – насмешка, ирония, издевательство
рювняг – 1. украшение, красота; 2. блеск, пышность
русвай – срам, позор, бесчестье, опозорить
рущани – духовный, духовное лицо
рущян – душевно
рущи – душевный, психический
рущ – дух, душа
рущланма – вдохновение, воодушевление
рущсуз – безжизненный, вялый, апатичный
С
Сабит – неподвижный, постоянный
сабитлик – постоянство
салнамя – летопись, хроника
сяксякя – тревога
сярвят – богатство
сярт – суровый
сирли – тайный
сылдырым – крутой
сынама – испытание
сухур – грунт
сцкут – молчание
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сцрякли – продолжительный
саьсаьан – (зоол.) сорока
садядил – наивный, простодушный
сазиш – соглашение, договор
сайыглыг – бдительность, чуткость, осторожность
сайрышмаг – мерцать
саллаг – 1. скотобоец, работник; 2. соболий, соболиный
салхым – гроздь, кисть (виноград)
самур – (зоол.) 1. собель; 2. соболий, соболиный
санъы – острая боль, колики, резь
сапанд – рогатка
сатгын – 1. продажный; 2. предатель
саламламаг – приветствовать
саплаг – черешок, черенок
сахта – подделка, фикция
сащман – 1. расположение, порядок; 2. удобство, возможность
сещр – магия, чары, чудо, волшебство
сечмя – 1. подбор; 2. на выбору, на выбор; 3. отборный
сядагятля – верно, преданно, неизменно
сядяф – перламутр, перламутровый
сяйля – старательно, прилежный
сяксякя – тревога
сялащиййятли – полномочный, неполноправный
сямими – искренний, задушевный
сямт – 1. сторона; 2. направление
сяпялямяк – 1. разбрасывать; 2. рассыпать
сярв (аьаъ) – (бот.) кипарис
сяхавят – щедрость
Ш
Шякярчюряйи – рассыпчатое печенье
шяр атмаг – клеветать
шяряфля – славный, почетный
шящид – шахид
шикяст – инвалид
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шиш – 1. опухоль, отек; 2. желвак, бугор
шылтаглыг – капризный
шамайы (балыг) – (зоол.) шемая
шанапипик (гуш) – (зоол.) удод
шах – 1. гладкий, не понятый; 2. струнку
шащин (гуш) – (зоол.) сокол
шейпур – рог, горм, труба
шябням – роса
шяфа – исцеление, выздоровление
шяфалы – целебный
шяфгят – милосердие, сочувствие
шяъяря – родословная
шитил – рассада
шылтаг – капризный, прихотливый
шоран – 1. солончак, солончаки, солонцы
шювг – рвение, призвание, охота
шюля – блеск, сияние
шух – веселый, игривый, балагурный
шца – луч
шцар – лозунг
Т
Тагят – сила
тарихчи – историк
тапынты – находка
тябяссцм – улыбка
тябии – натуральный
тягрибян – приблизительно
тядгигат иши – исследовательская работа
тядгиг олунма – исследовать
тязйиг – напор
тяклиф – предложение
тялтиф етмяк – наградить
тямкинли – выдержанный
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тямтярагла – шикарная
тясадцфи – случайный
тясялли – утешение
тясяввцр – мнение
тясир – влияние
тяфсилат – подробность
тящлцкяли – опасный
тяшвиш – беспокойство
туфан – ураган, гроза
табе – подчиненный
таь (евдя) – арка
тайа – скирд, скирда, стог
тайтаг (топал) – хромой
тала (мешяйя) – поляна
тамащкар – жадный
тараз – равный, равновесный; 2. ровно
тар-мар – разгром
тябяя – подданный
тябяссцм – улыбка
тябил – барабан
тявяккцл – 1. упование; 2. риск
тягиб – преследование
тяглид – подражание, подражать
тядиййячи – плательщик
тязащцр – явление, проявление
тязяк – навоз
тязйиг – давление, нажим, напор
тякамцл – 1. эволюция; 2. эволюционный
тякан – толчок, напор
тякяббцр – гордость, высокомерие
тякзиб – опровержение
тякмил – завершение, окончание, усовершенствование
тякня – корыто, кадка, дежа
тялаш – волнение, суета, смятение
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тялгин – внушение, внушать
тяляфат – жертва, потеря, урон
тялхяк – шут, паяц (клоун)
тямкин — выдержка, важность
тямтяраг – роскошь, пышность
тянбещ – наказание, взыскание
тянзим – регулировка, взыскание
тянща – одинокий
тяпяъик – холмик, бугор
У
Уьулту – гудение, гуд
уьур – удача, успех
узагдан – издали, издалека
узагвуран – дальнобойный
узаьа – вдаль
узадылма – продление, удлинение
узатмаг – длить, удлинять
узлашма – согласованность, соглашение
узундраз (узунбойлу) – долговязый, верзила
узунчу (данышыг) – 1. говорливый, длительный; 2. болтун
уйдурма – 1. выдумка, анекдот; 2. выдуманный
уймаг – согласоваться, непримиримый
умаъ (хямир) – лапша
умаъаг – ожидание, надежда
уммаг – ожидать, рассчитывать
уму-кцсц (разг.) – обида, жалоба на обиду
унутган – забывчивый
учуг – развалина
учурум – обрыв, пропасть
уълуг – наконечник
уъу биз – остроконечный
уъалан – восходящий
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Ц
Цзянэи (атда) – стремя
цзлц – наглый
цзцаь – безгрешный, беспорочный
цзцйумшаг – податливый, послушный
цзцлмяк – истрепаться, износиться
цзцъц – 1. плавучий; 2. изнурительный
цйцтмяê – 1. плоть; 2. молоть
цмдя – главный, важный
цмид – надежда, чаяние, упование
цмидвар – питающий надежду
цмидли – 1. надежный; 2. питающий
цмумиляшмя – обобщение
цнсцр – чуждый
црякачан – отрадный
црякбуланмасы – тошнота
црякли – смелый, отважный, бесстрашный
цркяк – пугливый, боязливый, робкий
В
Вади – долина
вали – наместник
варис, вялиящд – наследник
варлыг – 1. существо; 2. существование
васвасы – 1. мнительный; 2. брезгливый
васитя – 1. посредничество, ходатайство
васитячи – посредник
ващя – оазис
веъсиз – 1. ненужный, бесполезный; 2. бездельник
вяба (мед.) — холера
вязяри (бот.) — кресс-салат
вякалят – полномочие
вялямир (бот.) — овсюг
вяляс (бот.) — граб
вярям (мед.) — туберкулёз
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вяряся – наследник
вясатят (юр.) — ходатайство
вясмя (устар) – краска для бровей
вясф (устар) — хвала
вяфа – верность, преданность
вящдят – единство
вящшят – страж, ужас
вяъд – хорошее, приятное настроение
вида – прощание, расставание
винтачан – отвертка
вираня – развалина, руина
виъ-виъя – дрожь, озноб
вуран (мат.) – множитель
вурьу (грамм.) — ударение, акцент
вурма (мат.) – умножение
вцгар — 1. гордость, достоинство; 2. степенность
вцсят – 1. простор, обширность; 2. размах, тело
вцъуд – тело
вязн – 1. вес, тяжесть; 2. ритм, размер
вядя – назначенный срок
вядсиз — 1. бессрочный; 2. бессрочно
вахтиля – когда-то
вясаит — пособие
Й
йаба, чянэял — вилы
йабаны – пустынный, дикий
йадиэар – память
йаланчы — лгун, обманщик
йанаг – щека
йарадыъы — творческий
йас – траур
йатаг — месторождение
йеэаня — единственный
йерли — коренной
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йумруг — кулак
йайла – 1. кочевье; 2. (геогр.) плоскогорье, плато
йаьлама – смазка
йаддаш – память
йаделли (тарихи) — 1. иноземец, чужеземец; 2. чужеземный
йалын — обнаженный, голый
йан – 1. бок; 2. боковой; 3. сторона
йамаъ — склон горы, откос
йанаъаг — топливо, горючее
йанашы – вместе, рядом, смежно
йандырыъы – едкий, жгучий
йаныглы – озлобленный, жалобно
йанылтмаъ — скороговорка
йанмаг – гореть, сгореть, воспылать
йапалаг (зоол.) — филин
йапынъы – бурка, одежда (шуба)
йармаг – лепить
йараг (щярби) – вооруженный
йараглы (щярби) – создатель, творец, созирающий
йарадан — годный, непригодный
йарарлы — годный, непригодный
йараса (зоол.) – летучая мышь
йасямян (бот.) — сирень, сиреневый
йатаьан — сонливый
йаталаг (мед.) — тиф
йахмаг — мазать
йахмаъ – бутерброд
йашылбаш (зоол.) – селезень
йедяк – буксир
йезня – зять (муж сестры)
йерли – местный, коренной (житель)
йерфындыьы (бот.) — арахис
йетишэянлик — зрелость
йетишмиш — зрелый, спелый
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йеткин – зрелый, полноценный
йящяр — седло
йив – резьба, нарезка
йыьылмà — скопление, сбор, накапливание
йыьын – 1. куча, ворох; 2. скопище, толпа
йыьыъы — сборщик
йыртыъы – 1. хищник, хищный; 2. кровожадный
йыхма – 1. снос, разрушение, сваливание; 2. свержение
йовшан (бот.) — полынь
йоьурмаг – месить
йозма – толкование, истолкование
йоллама – отправление
йолухма – зараза, инфекция
йонъа (бот.) — клевер
йорьа – иноходь
йормаг – томить, переутомлять
йосун (бот.) – водоросль
йюндям – 1. вид, наружность; 2. удобство, возможность
йува – 1. гнездо; 2. нора
йуйулма — промывка
йулаф – 1. овес, толокно; 2. овсяный
йуха – лаваш
йухуламаг – заснуть
йуммаг – закрывать
йумруг – кулак
йуху – сон, сновидение
йцйян (атда олан) — узда, уздечка
йцксялян — восходящий
йцксялиш – повышение, возвышение, восхождение
йцксялтмя — повышение, поднятие, возвышение
йцрцш – 1. бег; 2. поход, наступление
йцнэцллцк — легкость, облегченность, нетрудность
éóâà — гнездо, нора
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З
забит – офицер
забитя — дисциплина, порядок, строгость
завал – стихийное бедствие; 2. беда, несчастье
заваллы —бедняга, горемыка
заьа – пора, берлога, грот
замин –поручитель, гарантировать
залым – жестокий, мучитель
занбаг (бот.) — 1. тюльпан; 2. тюльпанный
зарылдамаг — стонать, охать
защид –набожный, аскет, отшельник
защир – 1. внешность, наружность; 2. явный, ясный
зейтун (бот.) — маслина, оливка
зещин — ум, память, восприимчивость
зябт — захват, оккупация
зяввар — паломник, пилигрим
зяй – квасцы
зяка —1. ум, одаренность, талант; 2. здравомыслие
зяли (зоол.) — пиявка
зяфяр – триумф, победа
зялил —жалкий, смиренный
зяманят — поручительство, гарантия
зянэин – богатый
зямин – основа, основание, почва
зями – поле, пашня, нива
зянн – мнение, догадка, предложение
зяр – 1. золото, позолота; 2. игральная кость; 3. блеск
зяриф – нежный
зцлмят — тьма, мрак
зярярвериъиляр – вредители
зцлмкар — угнетатель, притеснитель, деспот
зцлф (сач) – волосы, локоны, кудри
зцмзцмя — пение вполголоса, напевать
зцмря — 1. сословие; 2. группа; 3. плеяда
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зцмрцд (мин.) – изумруд, изумрудный, феникс
зцрафя (зоол.) — жираф
зцщур — появление, воскресение
зарафат — шутка
зянэуля – трель
зярб-мясял — поговорка
зярэяр – ювелир
зящмят олмаса — будьте добры, если не трудно
зящяр – яд
зийалы – интеллигент
зящмят – труд
зиллямяк — уставить глаза
зинят – украшение
зирвя — вершина
зирещли — бронированный
зиряк – сообразительный
зоьал – кизил
зювг алмаг – наслаждаться
зцлм – гнет
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