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AİLƏ VƏ MƏKTƏB

ANAYA MƏKTUB
Sentyabrın on beşi idi. Məktəbdən qayıdandan sonra nahar edib
qonşumuzgilə baş çəkdim. Bu il
birinci sinfə gedən Seymuru təbrik
etmək istəyirdim. Seymur nənəsi
ilə yaşayırdı. Valideynləri xaricə
işləməyə getmişdilər.
İçəri girəndə donub qaldım: Seymurun gözləri dolmuşdu, az qalırdı
ağlasın. Səbəbini soruşanda titrək
səslə dedi:
– Anama söz vermişdim ki, məktəbə gedən kimi hərfləri öyrənib
ona məktub yazacağam. Biz isə bu
gün yalnız xətlər çəkmişik. Bir dənə də hərf öyrənə bilməmişəm. Anam
isə məndən məktub gözləyir.
– Bir günə bütün hərfləri?! Bəlkə, məktəbi də bir ilə qurtarasan?
Bunu deyib Seymurun nənəsinə baxdım. Nənə çiyinlərini çəkdi:
- Hə, ay bala. Məktəbdən qayıdandan qaşqabağını sallayıb, kompüterin qabağında oturub. Mənim də kompüterdən başım çıxmır ki,
kömək eləyim.
Mən Seymuru başa salmağa çalışdım:
– Hərfləri öyrənmək üçün çox oxumaq lazımdır. İnternetlə məktub
göndərmək üçün İnformatika dərslərini də yaxşı öyrənməlisən. İndi
isə qoy mən sənə kömək edim.
Mən kompüterin arxasına keçdim.
– Hə, Seymur, de gəlsin. Anan bizi gözləyir.
Seymur məktəbdə birinci günü, müəllimi, sinif yoldaşları haqqında
danışmağa başladı. Danışdıqca gözləri parıldayır, sanki qarşısında
anasını görürdü.
Artıq gec idi. Mən məktubu bitirib imza qoydum:
Seymurun adından yazdı
qonşunuz Rəna.
Evə qayıtdım. Hələ ev tapşırıqlarımı da eləməli idim. Amma əhvalım
çox yaxşı idi. Ürəyimdə qəribə bir fərəh var idi…
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1-ci BÖLMƏ

Söz eht iyat ı
1

İfadlrin mnalarını izah et.
baş çkmk, donub qalmaq, gözlri dolmaq, söz vermk,
qaşqabağını sallamaq, başı çıxmaq, başa salmaq

2

“Oxumaq” sözünün hansı mnası mtndki mnaya uyğun glir?
A) mahnı ifa etmk B) mütali etmk C) thsil almaq
İndi is aşağıda verilmiş hr bir cümldki “oxumaq” sözünün
hansı mnaya uyğun gldiyini müyynlşdir.
1. Böyük qardaşım artıq beşinci sinifd oxuyur.
2. Bilik günün hsr olunmuş tdbird Sevil şn mahnı oxudu.
3. Sinfimizin bütün uşaqları kitab oxumağı çox sevir.
Şüurlu oxu

3

Doğru, yoxsa yanlış?
1. Rna ev tapşırıqlarını hazırlayıb Seymurgil getdi.
2. Seymur anasına mktub yazmaq istyirdi.
3. Nnnin mktub yazmağa vaxtı yox idi.
4. Rna kompüterd işlmk qaydasını yaxşı bilirdi.
5. Rna öz adından Seymurun anasına mktub yazdı.
6. Rna mktubu yazıb ev qayıtdı.

Düşün və cavab ver
4

Mtndki hansı mqamlar Seymurun anası üçün çox
darıxdığını göstrir?

5

Snc, hekaynin sonunda Rna n üçün bel frhli idi?

6

Kompüterd mktub yazmaq üçün hrflri bilmk
kifaytdirmi? Bunun üçün daha nlri bilmk lazımdır?
Yazı

7

Drs ilinin ilk günü haqqında uzaqda yaşayan qohumuna
mktub yaz.
AİLƏ VƏ MƏKTƏB
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MƏKTƏBDƏ BİR GÜN
O gün İlkin dərsə hazırlıqsız gəlmişdi. Müəllimin ondan ev tapşırığını
soruşacağından çox qorxurdu. Məktəbə yaxınlaşanda həyəcandan
ürəyi tir-tir əsirdi. Öz-özünə düşündü: “Nə olaydı, görünməz olaydım,
müəllim məndən dərs soruşmayaydı”.
Dərs başlandı. Müəllim bir-bir uşaqların adını çəkir, dərsə gəlməyənləri jurnalda qeyd edirdi. Öz adını eşidəndə İlkin yavaşca: “Buradayam”, – deyə dilləndi. Uşaqlar ətrafa boylandılar. Müəllim də bir az
susub sinfə göz gəzdirdi. “Müəllim, mən buradayam”, – deyə İlkin
bərkdən qışqırdı.
– Görəsən, İlkinə nə olub ki, dərsə gəlməyib? – deyə müəllim jurnalda nə isə qeyd etdi.
İlkin sevincindən dik atıldı: “Oho! Deyəsən, mən, doğrudan da, görünməz olmuşam”. O, sinifdə gəzib qızlardan birinin saçını dartdı,
başqa birinin qələmini yerə atdı. Sinifdə çaxnaşma düşdü. Hamı birbirini günahlandırıb müəllimə şikayət edirdi. İlkin o ki var dəcəllik etdi.
Onu nə görür, nə də eşidirdilər.
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Bəli, indi İlkin tam sərbəst idi, istədiyini edə bilərdi. O, məktəbdən
çıxıb yaxındakı dükana getdi. Dükandakı soyuducudan bir dondurma
götürüb satıcıya yaxınlaşdı. Pulu ona uzadıb dedi:
– Zəhmət olmasa, dondurmanın pulunu çıxın.
Satıcı ona fikir vermirdi, öz işində idi. İlkin özünü itirdi. Nə edəcəyini
bilmirdi. Öz-özünə düşündü: “Dondurmanı götürüb pulunu ödəmədən
gedim? Yox, yaxşı deyil. Axı bu, oğurluq sayılır. Nə olsun ki, məni heç
kim görmür”. O, dondurmanı yerinə qoyub dükandan çıxdı.
İlkin evə qayıtdı. Mətbəxdə anasına yaxınlaşdı:
– Ana, mən gəldim.
Ancaq anası ona fikir vermədən yemək bişirirdi:
– İndi İlkin balam gələcək. Mənim yeməyim isə hələ hazır deyil.
İlkin qonaq otağına gedib üzüüstə divana uzandı və
ağlamağa başladı: “Mən daha görünməz olmaq istəmirəm. İstəyirəm ki,
anam məni görsün, yoldaşlarım mənimlə oynasın, müəllim məndən
dərsi soruşsun...”
Canni Rodarinin “Görünməz Tonino” hekayəsi əsasında
Söz eht iyat ı
1

Mavi boşluğun yerin hansı söz uyğun glmir?
A) hönkür-hönkür
B) mat-mat
C) için-için
Düşün və cavab ver

2

Göy rngl verilmiş abzaslarda İlkinin xarakterindki hansı
chtlr açılır?

3

İnsan üçün görünmz olmağın mnfi v müsbt chtlrini
sadala. Sn görünmz olsaydın, n edrdin?

Yazı
4

Snc, İlkinin taleyi nec olacaq? Hekayni davam etdir v
bitir.

5

İlkin mktub yaz. Onun hrktlrin öz münasibtini bildir.
AİLƏ VƏ MƏKTƏB
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Dil qaydaları
6

Uyğunluğu müyyn et.

7

1

Sslr

A bitmiş fikir ifad edir.

2

Sözlr

B birlşib söz yaradır.

3

Cüml

C müyyn mna bildirir.

Sxemi şrh et.
dinlm

oxu
ss

danışma
8

9

hrf
yazı

Mntiq. Hansı hrfin rngi shv verilmişdir?
H Ö Z R A İ C T Q  Ş X U P
Dftrinizd aşağıdakı sxemlri çkin v onlara uyğun sözlr
yazın.  sait,  is samit ssi bildirir.
    ,      ,           

10

Verilmiş cümllrd nöqtlrin yerin aşağıdakı hrflrdn
hansı uyğun glir?
l
u
v

1. Alt dodaq üst dişlr toxunaraq hava axınına mane olduqda
... ssi yaranır.
2. Ağız geniş açılaraq hava axınının srbst çıxmasına imkan
yaratdıqda ... ssi yaranır.
3. Dil üst dişlr toxunaraq hava axınına mane olduqda ... ssi
yaranır.
4. Dodaqlar büzülüb irli uzanmaqla hava axınına azacıq mane yaratdıqda ... ssi yaranır.
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EŞİTMƏK VƏ
DİNLƏMƏK
Elşən Azərbaycan dilindən ev
tapşırıqları ilə məşğul idi. Atası
isə divanda oturub qəzet oxuyurdu. Birdən Elşən atasına sarı
dönüb soruşdu:
– Ata, eşitmək və dinləmək eynimənalı sözlərdir?
Ata qəzeti kənara qoyub dedi:
– Әtrafdakı səslərə qulaq as.
Nə eşidirsən?
Elşən bir az susub qulaq asdı.
Sonra dedi:
– Mətbəxdən qab-qacaq səsi gəlir... O biri otaqdan televizorun
səsini eşidirəm... Həyətdən uşaqların səsi gəlir... Bir də yoldan keçən
maşınların səsi.
– Afərin! İndi isə gözlərini yum və hər bir səsi ayrılıqda dinləməyə
çalış. Eşitdiyin səslər haqqında təəssüratını danış.
Elşən gözlərini yumdu. Bir azdan danışmağa başladı:
– Televizorda, deyəsən, cizgi filmi göstərirlər... Hə, hə, “Tom və
Cerri”dir. Günayın sevimli cizgi filmi.
– Yaxşı, sonra?
– Yoldan keçən maşınların səsi bir-birinə qarışıb. Bir maşının səsi
lap bərkdən gəlir. Yəqin ki, yük maşınıdır. Özü də yüklə doludur, zorla gedir. Bir neçə maşın siqnal verir. Görünür, yük maşını arxadan
gələnlərə yol vermir.
– Әla! Davam et.
– Həyətdə uşaqlar futbol oynayırlar. Həmişəki kimi, ən çox qışqıran
Vüsaldır. Özü heç kimə top ötürmür, amma ona topu verməyəndə səsküy salır. Qoy bir dərslərimi qurtarım. Düşüb futbol oynamağı ona
göstərərəm!
– Fikrini yayındırma. Mətbəxdəki səslər barədə nə deyə bilərsən?
Elşən gözlərini açmadan bir az da qulaq asdı və dedi:
AİLƏ VƏ MƏKTƏB
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– Anam qabları yuyur. Özü də nə isə danışır. Elə bil nədənsə narazıdır.
Hə, hə, deyəsən, şikayətlənir ki, sən ona qabyuyan maşın almırsan.
– Yaxşı, yaxşı, bəsdir. İndi bildin ki, eşitməklə dinləmək arasında nə
fərq var? Bayaqdan müxtəlif səslər eşidirdin, amma onların fərqinə
varmırdın. Həmin səsləri dinləyəndə ətrafında baş verən bir çox şeylər
sənə məlum oldu. Başa düşdün?
– Hə... – Elşən hələ də nəyə isə qulaq asırdı. – Ata, bir səs də
eşidirəm.
– Nə səsdir elə?
– Fit səsi, küləyin vıyıltısı. Nə vaxtdır anam deyir ki, pəncərələrin
taxtaları aralanıb. Ona görə də bayırda külək olanda evdə fit səsi
eşidilir.
– Elşən, daha bəsdir. Dərslərinlə məşğul ol.
Rafiq İsmayılov
Sözlük

Tssürat – dinlniln v ya görünn hr hansı bir şeyin insanda
yaratdığı hiss v duyğular
Frqin varmaq – gördüyünü v ya eşitdiyini anlamaq, drk
etmk, mahiyytini duymaq
Söz ehtiy at ı
1

Hansı cümld “qulaq asmaq” ifadsi “dinlmk” deyil, “ml
etmk” mnasında işlnib?
1) Atam xalq mahnılarına qulaq asmağı çox sevir.
2) Biz diqqtl müllim qulaq asırdıq.
3) Bu uşaq heç söz qulaq asmır.
Şüurlu ox u

2
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Açar sözlrin mtnin hansı hisslrin aid olduğunu müyynlşdir v hmin hisslri nql et.
qab-qacaq, cizgi filmi, yük maşını, futbol oyunu,
pncr taxtaları
1-ci BÖLMƏ

DİNLƏMƏ BACARIĞI

Başqalarının nitqini dinlyrkn:
1. Fikrimizi yayındırmamalıyıq.
2. Danışanın sözünü ksmmli, onun diqqtini yayındıracaq
hrktlr yol vermmliyik.
3. Dinldiklrimizi tsvvürümüzd canlandırmalıyıq.
4. Anlamadığımız söz v ya fikir olarsa, onu qeyd etmli, imkan
düşn kimi mnasını soruşmalıyıq.

UŞAQLARIN NAĞILI
Uşaqlar bağçada yığışıb söhbət
edirdilər:
– Gəlin bir yerdə nağıl quraq. Birimiz
bir cümlə deyək. Qalanlarımız növbə
ilə onun davamını söyləyək. İstəyirsiniz, mən başlayım?
– Başla, başla.
Gülnar: – Biri var idi, biri yox idi, bir
bağban var idi.
İlqar: – Onun bir oğlu, bir qızı var idi.
Aysel: – Bir gün bağbanın uşaqları
ərik ağacı əkdilər.
Anar: – Qardaşlar hər gün ağacı
sulayırdılar.
Gülnar: – Yaz gəldi, ağac çiçəklədi.
İlqar: – Bir azdan uşaqların əkdiyi
ağac bar verdi.
Aysel: – Bağban bunu görüb çox fərəhləndi.
Anar: – Uşaqlar yetişmiş armudları yeşiyə yığıb bazara apardılar.
Gülnar: – Meyvələri satdılar, pulunu gətirib atalarına verdilər...

Şüurlu oxu
1

Kim öz yoldaşlarını diqqtl dinlmdi?
AİLƏ VƏ MƏKTƏB
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2

Diqqtsizliyi ucbatından o hansı shvlr yol verdi?

3

Bir adamın danışdıqlarını eşitmkl dinlmk arasında n frq
var?
Dil qay daları

4

Sözlri müvafiq sütunlarda yerlşdirmkl cdvli dftrind
tamamla.
srhd, nn, traktor, ifad, tlffüz
Saitlrin sayı samitlrdn
çox olan sözlr
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Samitlrin sayı saitlrdn
çox olan sözlr

5

Saitlrin v samitlrin tlffüzü n il frqlnir?

6

Dördündn biri frqlidir:


Ü

T

İ

B

K

D

O

A

V

Ö

E

7

“Bal” sözünd vvlc samitlrdn birini, sonra saiti dyişmkl yeni sözlr yarat.

8

“A” saitinin tlffüzü il bağlı deyilnlrdn biri shvdir:
A) Ağız geniş açılır.
B) Dil dişlr toxunur.
C) Ss ağız boşluğundan srbst çıxır.

9

El sözlr düzlt ki, orada samitlrin sayı saitlrdn çox olsun.
Hmin sözlri cümld işlt.
Nümun: fhl (2 sait, 3 samit)
Fhllr krpiclri maşına yükldilr.
1-ci BÖLMƏ

OTUZ ALTI, ALTI
Ay uşaqlar, işlərim
Yaman düşübdür tərsə.
Hazırlaşa bilmədim,
Düzü, sabahkı dərsə.
Barı xəstələnəydim,
Qalxaydı hərarətim.
Qurtaraydı canımı
Sabahkı dərsdən mənim.
Təlaşla, həyəcanla
Termometrə baxıram.
Hanı mənim qızdırmam?
Niyə azarlamıram?
Qarnım da heç ağrımır,
Sağlamam, nə bəladır?
Yenə də hərarətim
Otuz altı, altıdır.

– Әzizim, canım civə,
Yüksəl, yüksəl bir qədər.
Məktəbdən qalmaq üçün
Otuz yeddi bəs edər.

Demək, səhər səkkizdə
Məktəbə getməliyəm.
Nahara qədər orda
Gör nələr etməliyəm.

Ah, nə gözəl! Nəhayət!
Otuz yeddi və iki!
Sevincimdən o saat
Başım gicəlləndi ki...

Lövhə önündə susub,
Pörtüb qızarmalıyam.
Heç nə bilmirəm axı,
Nədən danışmalıyam?

– Xəstəsən, əziz balam?
– Hə, deyəsən, naxoşam.
– Onda tez bircə uzan,
Yerindən durmayasan!

Yenə də hərarətim
Otuz altı, altıdır...

İndi mən uzanmışam,
Yerim yorğan altıdır.
Әslində, hərarətim
Otuz altı, altıdır.

İsticə nəfəsimi
Mən ona üfləyirəm.
Şirin dillə yalvarıb
Yavaşca söyləyirəm:

Sergey Mixalkov
Tərcümə edəni: G.Orucova
AİLƏ VƏ MƏKTƏB
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Sözlük

Termometr – hrartölçn cihaz. Bu söz yunan sözlrindn ml
glib: “termo” – istilik, “metreo” – ölçürm demkdir.
Civ – gümüşü-ağ rngd maye metal
Barı – kaş, heç olmasa
Söz e htiyat ı
1

“Termometr” sözünün izahından çıxış edrk “termos” sözünün
mnasını izah et. Trkibind “metr” sözü olan başqa hansı sözlri tanıyırsan? Onların mnasını araşdır.

2

Aşağıda verilmiş hansı cümld “şirin” sözünün mnası şeirdki mnaya yaxındır?
A) Baba şirin almalardan drib uşaqlara payladı.
B) Süfrd o qdr şirin yemk var idi ki!
C) Kiçik bacımın çox şirin danışığı var.
Şüurlu oxu

3

Şeirin adı nyi bildirir?
A) sr qhrmanının çkisini
B) termometrd hrartin ölçüsünü
C) hft rzind drslrin sayını

4

Qırmızı rngl verilmiş “ona” sözünü hansı sözl vz etsk,
mtnin mzmununa xll glmz?
A) müllim
B) anama
C) termometr
Şif ahi nitq

5

Snc, srin qhrmanı düzgün hrkt edir? Bu cür hiyllrin sonu n il nticln bilr?
Yaz ı

6

20

Şeirin qısa mzmununu öz sözlrinl dftrin yaz.
1-ci BÖLMƏ

Dil qayd aları
7

Şeirin birinci bndindki sözlri ayrı-ayrılıqda tlffüz et. Bu
sözlrdki saitlri müyynlşdir. Hansı sözlrd saitlr qalın,
hansılarda inc sslnir?
QALIN VƏ İNCƏ SAİTLƏR

QAYDALAR

Tlffüz zamanı dilin vziyytin gör saitlrin bzilri
qalın, bzilri is inc sslnir.
Qalın saitlr: a, ı, o, u.
İnc saitlr: e, , i, ö, ü.

8

Yalnız inc saitlrdn ibart olan crg hansıdır?
A) i, e, ö
B) ı, ü, o
C) , a, ı

9

Hansı misrada yalnız inc saitlr var?
pr çkdim, yol açdım,
Qızılgül dolaşdım.
Bir dst gül drmmiş,
Nnm gldi, mn qaçdım.

10

Verilmiş samitlrin arasına saitlr lav edrk müxtlif sözlr
düzlt. Bu sözlrdn hansında qalın, hansında inc saitlri
işltdin? Onları iki sütuna ayıraraq dftrind yaz.

t
11

r

q

z

d

ş

Verilmiş sözlri müvafiq sütunlarda yerlşdirrk cdvli
dftrind tamamla.

adam, quzu, dftr, alma, lk, bitki, motor, sığırçın, llk,
tütün, bülbül, tumurcuq, kirpi, şamama, qızıl, baba
Qalın saitli sözlr

İnc saitli sözlr

AİLƏ VƏ MƏKTƏB
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BEŞ BACININ QARDAŞI
Tofiqin özündən böyük beş bacısı var: Lalə, Bənövşə, Yasəmən, Nərgiz, Qərənfil!
Bacıları Tofiqi əzizləyir, onun bir
sözünü iki eləmir, bütün arzularını
yerinə yetirməyə çalışırdılar: biri
paltarını ütüləyir, biri çantasını
yığır, biri çəkmələrini təmizləyir.
Dərs hazırlayanda da bacılar
köməklərini əsirgəmirlər: hesabını
bir bacı, yazısını başqası, rəsmi
digəri hazırlayır. Tofiqin işi lap rahatdır. Müəllimin verdiyi tapşırıqları bacılarına təhvil verir, səhər
də hamısını hazır istəyir. Hətta bacılar gecikəndə hirslənir, qışqırır da:
– Ay qız, Lalə, götür dərslərimi yaz!
– Bənövşə, sən də məsələləri həll et!
– Yasəmən də atalar sözü yazsın. Nə durmusunuz, tez olun!
– Nərgiz, rəsm qaldı, nə fikirləşirsən?!
Üstəlik, ana da bacıları danlayır:
– Aman-zaman bir qardaşınız var, ürəyini niyə qırırsınız? Tez olun,
dərslərini hazırlayın!
Qızlar bilirlər ki, dərsləri Tofiq özü hazırlamalıdır, amma qardaşlarının
xətrinə dəymək istəmirlər.
Nəticədə nə oldu?
Tofiq bütün dərslərindən “2” alaraq üçüncü sinifdə qaldı!
Mir Cəlal

Söz e htiyat ı
1

Altından xtt çkilmiş ifadlri yaxınmnalı sözlrl vz et.
Düşün v ə cav ab ver

2

22

Tofiqin pis oxumasında kimi daha çox günahlandırmaq olar?
1-ci BÖLMƏ

3

Böyüklr kiçiklr nec qayğı göstrmlidirlr?

Dil qayd aları
4

“O” qalın, “ö” is inc saitdir. Bs onların tlffüzünd hansı
oxşarlıq var?

5

Sözlri oxu. Saitlri tlffüz edrkn dodaqların vziyytin
fikir ver. Hansı saitlrin tlffüzü zamanı dodaqlar büzülür?
ağac, ayı, ocaq, uşaq, ink, öküz, oğul
QAYDALAR

DODAQLANAN VƏ DODAQLANMAYAN SAİTLƏR

Dodaqların vziyytindn asılı olaraq saitlr iki qrupa bölünür: dodaqlanan v dodaqlanmayan saitlr.
O, u, ö, ü saitlrini tlffüz edrkn dodaqlar büzülür v irli
uzanır. Ona gör d bu saitlr dodaqlanan saitlr deyilir.
A, ı, , e, i saitlri is dodaqlanmayan saitlrdir.
6

“Beş bacının qardaşı” mtnindki hansı bacının adında dodaqlanan sait var?

7

Trkibind yalnız dodaqlanan saitlr olan sözlri müyyn et.
kömür, duman, dolu, ümid, xortum, oğlan, qulaq, hünr

8

Hr sırada dörd saitdn biri dodaqların vziyytin gör
frqlidir:
a i ü 
ö e  ı
ü o u e

9

Atalar sözünd yalnız dodaqlanan qalın saitlr olan söz hansıdır?
Örtülü bazar dostluğu pozar.

10

Hansı sözd iki dodaqlanan qalın, hansında iki dodaqlanmayan
inc sait var?
bina, drya, odun, dönr, küç, könül, qırmızı, çiçk
AİLƏ VƏ MƏKTƏB
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“HƏ”, YOXSA “BƏLİ”
Balaca vaxtı mən də başqa uşaqlar kimi adımı
eşidəndə səsimi uzadıb deyirdim:
– Həəə…
Anam bir neçə dəfə mənə tapşırmışdı ki, “hə” yox, “bəli” deyim! Ancaq
hər dəfə anamın məsləhəti yadımdan
çıxırdı.
Bir dəfə babamın bağına getmişdik. Salman baba ağacları suvarırdı. Mən də eyvanda oturub
güllərə tamaşa edirdim. Birdən
babamın səsi gəldi. “Vüqar”, – deyə məni çağırırdı. Mən həmişəki kimi
cavab verdim:
– Hə!
Babam elə bil cavabımı eşitmədi, bir də çağırdı. Mən yenə qışqırdım:
– Hə!
Salman baba üçüncü dəfə, özü də bərkdən
adımı çağırdı. Mən yenə də “hə” deməyə
hazırlaşırdım ki, birdən anamın sözləri
yadıma düşdü. Bu dəfə:
– Bəli! – deyə yavaşca dilləndim.
– Vüqar, get bağın başındakı su kranını bağla. Havayı yerə axmasın.
Mən o dəqiqə babamın “ağır eşitməyinin” səbəbini başa düşdüm. O gündən
“bəli” sözü dilimin əzbəri oldu.

Zahid Xәlil
Şüurlu oxu
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1

Hekay kimin dilindn danışılır?

2

Salman baba niy Vüqarı üç df çağırdı?
1-ci BÖLMƏ

DANIŞMA BACARIĞI

Danışma – bildiklərimizi, düşündüklərimizi və hislərimizi başqalarına
çatdırmağın yollarından biridir.
Müəyyən qaydalar var ki, danışarkən onlara əməl etməliyik:
1. Dinləyənlərin rahat eşidə biləcəyi səslə danışmalıyıq.
2. Sözləri yerli-yerində, öz mənasına uyğun işlətməliyik.
3. Dinləyənlərin gözlərinə baxmalıyıq.
4. Yeri gəldikdə mimika və jestlərdən istifadə etməli,
lakin lazımsız hərəkətlərə yol verməməliyik.
5. Hislərimizi daha yaxşı anlatmaq üçün səs tonumuzdan düzgün istifadə etməliyik.
6. Müəyyən bir mövzuda danışarkən həmin mövzudan kənara çıxmamalıyıq.
7. Danışığımızda “adı nədir...”, “şey...” kimi sözlərin
yersiz təkrarına yol verməməliyik.

S özl ük

Mimika – üz zllrinin insanın keçirdiyi hvali-ruhiyyni ks
etdirn hrktlri
Jest – nitqin tsirini artırmaq üçün l-qol hrktlri
Dü ş ü n və c a v a b ve r
3

Düşündüklrini başqalarına çatdırmağın daha hansı yolu var?
A) dinlm
B) oxu
C) yazı
Dil qaydaları

4

Verilmiş mtndn trkibind yalnız qalın v ya inc saitlr olan
sözlri seç.
Ramiz hytdn bir kirpi tapdı. Kirpi bütün günü
bucağa qısılır, gec is gzirdi. Bir gün Ramizin yoldaşları
kirpiy baxmağa glmişdilr. Kirpi yumağa dönmüşdü.
Uşaqlar n qdr baxdılarsa, onun başını gör bilmdilr.
AİLƏ VƏ MƏKTƏB
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İKİ ALMA
Axşamüstü gəzməyə çıxanda hərdənbir balaca oğlumu da özümlə
aparıram. Bu dəfə də apardım.
Gəzinti zamanı həmişə oğluma yeməli şey alıram. Bu dəfə də balaca oğlum dükanların yanından keçəndə məndən yemiş və şirni
istədi. Mən heç birini almadım, çünki pulum az idi.
Bir az dolandıq, sonra yolumuz dəniz kənarına düşdü. Amma oğlumu kefsiz görürdüm. Ondan bunun səbəbini soruşmadım. Səbəbi
mənə məlum idi. Dəniz kənarında meyvə dükanından hərəsi bir şahıya
iki dənə yaxşı qırmızı alma aldım. İkisini də verdim oğluma. Oğlum o
qədər narazı imiş ki, mən almaları ona verəndən sonra da danışmaq
istəmədi. Elə bil ağzına su almışdı. Suallarıma çox həvəssiz cavab
verirdi.
Tramvay dayanacağına gəldik. Oğlumu vaqonların birinə
qaldırdım və özüm də mindim
ki, gedək evimizə. Vaqonda bizim ikimizdən başqa, oğlum
boyda bir rus uşağı var idi.
Әyin-başı cır-cındır içində, üzgözü çirkli idi. Gəldi durdu qabağımda və məndən bir qəpik
pul istədi.
Alma alandan sonra cibimdə
bir abbası pul qalmışdı. Xırdam
olmadığına görə uşağa pul verə bilmədim. Ona bir söz demədim ki, ötüb getsin. Burada
məni fikir götürdü, dilənçi uşağa pul verə bilmədiyimdən qanım qaralmışdı.
Dayanacaqda uşaq düşdü. Vaqonumuz yerindən tərpənəndə pən cərə şüşəsindən baxıb gördüm ki, həmin dilənçi uşaq tramvay dayanacağında durub bir qırmızı almanı ləzzətlə yeyir. Әvvəl heç nə anlamadım,
sonra oğluma tərəf dönüb sualedici nəzərlərlə ona baxdım. Oğlum
gülə-gülə yavaşca mənə dedi:
26
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– Dədə, almanın birini verdim dilənçi uşağa.
Bu işdən oğlum və mən çox razı qaldıq. Mən yüngüllük və könül
xoşluğu duydum.
Cəlil Məmmədquluzadənin eyniadlı hekayəsi əsasında
Sözlük
Şahı – keçmişd istifad olunmuş beşqpiklik metal pul
Tramvay – dmir relslr üzrind hrkt edn nqliyyat növü
Abbası – keçmişd istifad olunmuş dördşahılıq (iyirmiqpiklik)
metal pul

Söz e h ti yatı
1

Yaxınmnalı ifadlri müyyn et.
1
2
3

ağzına su almaq
fikir götürmk
qanı qaralmaq

A
kefi pozulmaq
B
susmaq
C düşüncy dalmaq

Şüurl u ox u
2

Oğulun hansı hrktini byndin, hansını bynmdin?

3

Altından xtt çkilmiş cümllri bir daha oxu v suala cavab
ver:
– Atanın cibind n qdr pulu var idi?

Dil qayd aları
4

Mtnd göy rngl verilmiş hansı sözd samitlrin sayı saitlrdn iki df çoxdur?

5

Alt dodaq üst dişlr toxunub hava axınının qarşısını ksir,
bs aralandıqda hansı sslr yaranır?
A) t, d
B) f, v
C) ş, j

6

Cütlrl iş. Parta yoldaşının adındakı saitlrin növlrini müyyn et.
AİLƏ VƏ MƏKTƏB
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YOLDA HADİSƏ
Nihadla Natiq sinfə daxil olanda artıq ikinci dərs başlamışdı.
Gülarə müəllimə qaşqabaqlı halda onlara baxıb soruşdu:
– Niyə dərsə gecikmisiniz?
Uşaqlar bir-birinin sözünü kəsə-kəsə danışmağa başladılar:
– Qoca qadın yeriyə
bilmirdi...
– Hə, onun ayağı
burxulmuşdu...
– Parkda yer buzlu idi, çox
sürüşkən idi...
– Biz parkda görüşüb
məktəbə tərəf gəlirdik...
– Təcili yardım maşını gəldi,
qadını xərəyə qoyub
apardılar...
– Hə, biz polisə xəbər
verdik, o da təcili yardıma
zəng elədi...
– O, birdən sürüşüb yerə yıxıldı...
– Bizdən qabaqda qoca qadın gedirdi...
– Biz ona kömək elədik ki, ayağa qalxsın...
Gülarə müəllim onların sözünü kəsdi:
– Bir dəqiqə susun. Mən sizin danışığınızdan heç nə başa
düşmədim. Nəfəsinizi dərin və hadisələri ardıcıllıqla danışın.
Rafiq İsmayılov
Düşün və cavab ver
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1

Mtni bir daha oxu v baş vermiş hadislri ardıcıllıqla nql et.

2

Uşaqları drs gecikdiyin gör bağışlamaq olarmı? Cavabını
saslandır.
1-ci BÖLMƏ

TAM MƏXFİ
Samirənin atası xəstələnmişdi. Evə həkim çağırmışdılar. Samirə qapının ağzında həkimin sözlərini eşitdi:
– Ürəyiniz çox zəifləyib. Çalışın əsəbiləşməyəsiniz. Hər şeyə görə
qanınızı qaraltmayın.
Ertəsi gün Samirə dərslərdə çox diqqətsiz idi. Heç cür fikrini bir yerə
toplaya bilmirdi. Müəllimin ona verdiyi suallar cavabsız qalırdı.
Dərs qurtaranda müəllim ona bir zərf verdi.
– Anana çatdırarsan, – deyib gülümsündü.
Zərfin üstündə, yuxarı tərəfdə yazılmışdı: “Samirənin anasına çatacaq”. Ondan aşağıda isə daha iki söz var idi: “Tam məxfi”.
Samirəni fikir götürdü: “Məxfi... məxfi... Haradasa bu sözü eşitmişəm.
Görəsən, nə deməkdir?”
Samirə evə çatanda atası yataqda idi. Samirə atasına yaxınlaşıb
üzündən öpəndə ona elə gəldi ki, cibindəki zərf xışıldadı. Tez otaqdan
çıxıb mətbəxə keçdi. Anası şam yeməyi üçün hazırlıq görürdü.
– Anacan, “tam məxfi” nə deməkdir? – deyə Samirə soruşdu.
– Yəni bu məlumatı başqaları bilməməlidir. Məlumat kimə aiddirsə,
yalnız o bilməlidir.
– Әgər sənə kimsə belə bir məktub yazsa, oradakı məlumatları heç
kim, hətta ata da bilməməlidir, eləmi?
Anası bir anlıq işini saxlayıb həyəcanla Samirəyə baxdı:
– Nə olub ki?
– Anacan, bilirsən... müəllim sənə
bir məktub göndərib...
Ana “Tam məxfi” sözlərini görüb tez
zərfi açdı. Məktubda yazılmışdı: “Bu
gün Samirə dərslərdə çox diqqətsiz
idi. Nə isə baş verib? Xahiş edirəm,
mənimlə əlaqə saxlayasınız”.
Ananın ürəyi yerinə gəldi. O, nəvazişlə qızına baxdı:
– Әmin ol ki, məxfiliyə əməl edəcəyəm. Amma sən də dərslərində diqqətli ol.
Zahid Xəlil
AİLƏ VƏ MƏKTƏB
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Söz e htiyat ı
1

Altından xtt çkilmiş ifadlri yaxınmnalı sözlrl vz et.

2

Göy rngl verilmiş “şam” sözünün hansı izahı mtndki mnasına uyğun glir?
A) xüsusi madddn hazırlanan işıqlandırma vasitsi
B) axşam yemyi
C) iynyarpaqlı, hmişyaşıl, xırda qozaları olan ağac
Şüurlu oxu

3

Samirnin anası mktubu oxuyandan sonra qızını niy danlamadı?
Şif ahi nitq

4

Samir mktubu anasından gizltsydi, hadislr nec davam
edrdi?

Dil qayd al arı
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5

Mtndn beş söz seç. Sözlrdki saitlrin növünü müyyn et.

6

Şeiri dftrin köçür. Dodaqlanmayan, inc saitlr işlnmiş
sözlrin altından xtt çk.
Gör necdir biçnk,
Lal göründü tk-tk.
Sinm qondu çiçk,
Söyldi: – Bahar mnm! (Nbi Xzri)

7

Mntiqi qanunauyğunluğu müyyn et v sait sıralarını tamamla.
1) o, a, ı ...
2) e, i, ö ...
3) ü, o, u ...
4) , a, e ...

8

El sözlr fikirlşib yaz ki, orada yalnız qalın v ya inc saitlr
olsun. Bu sözlrdn bir neçsini cümld işlt.
1-ci BÖLMƏ

YAŞIL KARANDAŞ
Aygülün iki yaşıl karandaşı var idi. Lətifədə isə heç bir dənə də yaşıl
karandaş yox idi. Lətifə Aygüldən xahiş etdi:
– Yaşıl karandaşın birini mənə ver.
– Qoy anamdan icazə alım, sonra.
Səhər onlar məktəbdə görüşdülər. Lətifə soruşdu:
– Anan nə dedi?
Aygül dərindən ah çəkdi:
– Anam icazə verdi. Amma qorxuram ki, karandaşı sındırasan.
– Mən ehtiyatla işlədəcəyəm, – deyə Lətifə dilləndi.
– Bax ha, onu yonma, bərk basma, ağzına alma. Çoxlu rəngləmə.
– Mən təkcə yarpaqları və otları rəngləyəcəyəm.
– Bu, çox oldu, – deyə Aygül üz-gözünü turşutdu.
Lətifə ona baxdı və uzaqlaşdı. Karandaşı götürmədi. Aygül hiss etdi ki,
rəfiqəsi ondan inciyib. Tez onun ardınca qaçdı.
– Götür də karandaşı! Sənə nə oldu?
– Lazım deyil, – deyə Lətifə cavab
verdi.
Dərsdə müəllim soruşdu:
– Lətifə, sənin çəkdiyin şəkildə
yarpaqlar niyə mavidir?
– Yaşıl karandaşım yox idi.
– Rəfiqəndən niyə xahiş etmədin?
Lətifə susdu. Aygül qızardı və dedi:
– Mən verirdim, özü götürmədi.
Müəllim dedi:
– Elə vermək lazımdır ki, götürsün.
Valentina Oseyevanın “Göy yarpaqlar”
hekayəsinin motivləri əsasında

Şüurl u ox u
1

Aygülün xarakterin uyğun olan sözlri seç v cümld işlt.
qayğıkeş, xsis, xeyirxah, kobud

2

Ltif rfiqsindn karandaşı niy götürmdi? Fikrini izah et.
AİLƏ VƏ MƏKTƏB
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Dil qayd al arı
3

vvlc “j”, sonra is “ş” ssini tlffüz et. Hansı dyişikliyi
hiss etdin?
KAR VƏ CİNGİLTİLİ SAMİTLƏR

QAYDALAR

Samitlr sslnmsin gör iki cür olur: kar v cingiltili.
Bir çox samitlr biri kar, digri cingiltili olmaqla cütlük
tşkil edir:
[b], [c], [d], [g], [ğ], [j], [q], [v], [y], [z]
[p], [ç], [t], [k], [x], [ş], [kı], [f], [xı], [s]
L, m, n, r – cingiltili samitlrinin kar qarşılığı yoxdur.
H – kar samitinin is cingiltili qarşılığı yoxdur.
4

“Yaşıl karandaş” mtnindn trkibind yalnız cingiltili samitlr olan üç söz seç.

5

Dördündn biri frqlidir:
t
q
c

6

g
d
ş

f
x
k

s
b
p

Rqmlri müvafiq hrflrl vz etsn, böyük Azrbaycan
şairinin adı alınar.

1



2



3

4

U

5

1 – “z” samitinin kar qarşılığı;
2 – kar qarşılığı olmayan cingiltili samit;
3 – “t” samitinin cingiltili qarşılığı;
4 – “f” samitinin cingiltili qarşılığı;
5 – kar qarşılığı olmayan cingiltili samit;
6 – “x” samitinin cingiltili qarşılığı;
7 – kar qarşılığı olmayan cingiltili samit.
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6

U

7

QƏLƏM
Müəllimin qələmi
İnci düzdü vərəqdə.
Baxıb həmin qələmdən
Aldı o gün Şəfəq də.
Yenə də “kotan salıb”
O, dəftəri “dağladı”.
Yağlıca “iki” alıb
Acığından ağladı.
Elə bilirdi ki, sehr
Qələmin feilindədir.
Demirdi ki, bəs qələm
Gör kimin əlindədir.

Vəli Əhməd

Sözlük

Kotan – yer şumlamaq üçün knd tsrrüfatı alti
Feil – iş, ml, hrkt
Söz e h ti yatı
1

Şeird “kotan salıb” ifadsi hansı mnada işlnib?

2

Şeirdki “dağlamaq” sözü “dağ” sözünün hansı mnası il
bağlıdır?
A) yerin dik, hündür, zirvli v yamaclı hisssi
B) qızdırılmış dmirl qoyulmuş iz
C) ağır drd, qm, kdr
Şüurl u ox u

3

Şfq niy mhz müllimin qlmindn aldı?

4

Ny gör qlmin Şfq heç bir xeyri olmadı?

AİLƏ VƏ MƏKTƏB
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ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR

1

“Ail v mktb” bölmsind oxuduğun mtnlrdn n çox
hansı xoşuna gldi? Seçimini izah et.

2

Hansı nitq bacarıqları var? Bunlardan hansıları mlumat
almaq üçündür? Bs hansı nitq bacarıqları vasitsil biz
başqalarına mlumat çatdırırıq?

3

“Mktbd bir gün”, “Otuz altı, altı”, “Beş bacının qardaşı”
mtnlrindki baş qhrmanların oxşar chtlri hansılardır?

4

“Sumqayıt” sözündki saitlrl bağlı hansı fikir yanlışdır?
A) Üç qalın sait var.
B) Bir dodaqlanan, iki dodaqlanmayan sait var.
C) İki dodaqlanan, bir dodaqlanmayan sait var.

5

Hansı lamt “Ramil” sözündki samitlrin hamısına aiddir?
Bu adın ilk samitini kar samitlrl vz edrk yeni adlar
düzlt.

6

“Gül” sözünün ilk samitini kar qarşılığı il vz et v alınmış
sözün mnasını müyynlşdir.

7

Verilmiş hrflrdn yalnız qalın saitlri v cingiltili samitlri
seçib dftrind yazsan, şhr adı alınar. Bu hansı şhrdir?

e t i o ş ə r ö d ü s u h b t ç a f ə d x
8
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“K” samitinin sslnmsin gör uyğunluğu müyyn et.
1

boks

A

brk

2

ipk

B

skripka

3

kağız

C

çiçk

1-ci BÖLMƏ

2-ci bölmə

MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR

QƏNAƏTCİLLİK
Orxan və Elbəy qardaşdırlar. Orxan Elbəydən 2 yaş kiçikdir. Onlar
çox mehribandırlar, heç vaxt bir-biri ilə dalaşmır, dərslərini də yaxşı oxuyurlar.
Bircə məsələdə qardaşlar bir-birindən fərqlənirlər. Orxan çox bəd xərcdir, cibində pul qalmır. Parka gedəndə hər gördüyünü almaq istəyir.
Məktəbdə də hər tənəffüsdə bufetə qaçıb, istədi-istəmədi, yeməyə nəsə
alır. Elbəy isə heç vaxt lazımsız yerə pul xərcləmir. Məktəbdə olarkən
evdən gətirdiyi yeməklə kifayətlənir. Qardaşı kimi hər dəfə məktəbdən
qayıdanda yolda saqqız, tum almır.
Orxanın 1 olması 2 qardaşı narahat edirdi, lakin o heç vaxt bunu qardaşının üzünə 3 .
Ataları hər gün onlara eyni miqdarda pul verirdi. Orxanınkı həmin gün
qurtarır, Elbəy isə artıq pulunu daxıla atırdı.
Beləliklə, bir dərs ili sona çatdı. Qardaşlar bu ili də “əla” qiymətlərlə
bitirdilər. Sevincək qiymət cədvəllərini evə gətirdilər. Valideynləri də çox
sevindilər. Ata dedi:
– Afərin! Məni çox sevindirdiniz. İndi deyin görüm sizə nə hədiyyə
alım?
Hər iki qardaş çoxdan kompüter arzusunda idi. Onlar arzularını ataya
bildirdilər. Ata kompüterin qiymətini biləndə bir qədər düşündü, sonra
dedi:
– Lap yaxşı. Maaşım veriləndə mütləq sizə kompüter alaram.
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Qardaşlar hiss etdilər ki, hazırda atanın pulu kompüter almağa çatmır.
Heç nə demədilər. Hətta arzularını dilə gətirdikləri üçün bir az peşman
oldular. Elbəy bir söz demədən otaqdan çıxdı və tez də qayıtdı. Onun
əlində fil fiqurlu daxıl vardı. O, daxılı atasına uzatdı. Atasının sual dolu
nəzərlərini görüncə dedi:
– Ata, qardaşımla mən hər gün verdiyin pullardan artıq qalanı bu
daxıla atırdıq. Məncə, indi daxılı sındırmağın vaxtı çatıb. Kompüteri
alanda buradakı pullardan da istifadə edə bilərsən.
Ata bu sözlərdən təsirləndi:
– Mənim balalarım həm çalışqan, həm də qənaətcildirlər. İndidən ailə
büdcəsinə kömək edirlər. İkinizlə də fəxr edirəm.
Әslində, Orxanın bu puldan heç xəbəri də yox idi. “Elbəy mənə yaxşı
dərs verdi”, – deyə o düşündü. Həmin gündən Orxan büsbütün dəyişdi,
qardaşı kimi qənaətcil, gözütox oldu.
Zahid Xəlil

Söz e h ti yatı
1

Mtnd altından xtt çkilmiş hansı söz “qnatcil” sözü il
ksmnalıdır?

2

Sözlrl onların mnalarını uyğunlaşdır.
1) daxıl
A) müyyn dövr üçün pul gliri v xrclr
2) taxıl
B) pul yığmaq üçün kiçik qutu
3) büdc
C) müyyn miqdarda pul
4) mblğ ) dnli bitki
Şüurl u ox u

3

Mtnin 3-cü abzasında buraxılmış sözlri müyyn et.
A) 1 – xsis
2 – ögey
3 – durmurdu
B) 1 – gözütox 2 – kiçik
3 – çırpmırdı
C) 1 – israfçı
2 – böyük 3 – vurmurdu

Şif ahi nit q
4

Elbyin sn xoş gln n azı iki chti haqqında danış.
MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR
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QEYBƏT
Bir adam müdrik qocanın yanına gəlib deyir:
– Filankəs sənin haqqında pis sözlər dedi.
– Nə vaxt?
– Bu gün.
– Harada?
– Öz evində.
– Sən onun evində nə
edirdin?
– Ziyafət verirdi. Məni də
dəvət etmişdi.
– Nə yedin?
– Səkkiz növ yemək var idi. Hamısından yedim.
Qoca deyir:
– Səkkiz növ yeməyi qarnına sığışdırmısan. Bu bir sözü niyə
qarnında saxlaya bilmədin?
Akif Mehmet
ƏSƏRİN MÖVZUSU VƏ İDEYASI

Bəzən oxuduğumuz və ya dinlədiyimiz bir mətnlə bağlı soruşurlar:
“Bu əsərdə nədən danışılır?” Bu suala cavab verərkən əsərin mövzusunu anlatmış oluruq. Məsələn: “Bu əsərdə səyahətə çıxmış iki dostun macəralarından danışılır”.
“Bu əsəri oxuyub hansı nəticəni çıxardın?” sualına cavab verərkən
əsərin ideyasını, yəni əsas fikrini anlatmış oluruq. Məsələn: “Әsərdə
müəllif demək istəyir ki, dostlar bir-birinə sədaqətli olmalıdırlar”.
Әsərin ideyası müdrik fikir, atalar sözü ilə də ifadə oluna bilər.

Düşün və cavab ver
Hansı bndd “Qeybt” srinin ideyası, hansında mövzusu
verilib?
A. Müdrik qoca il bir adamın söhbti.
B. Söz gzdirmk yaxşı hrkt deyil.
38
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QARTALIN TƏŞƏKKÜRÜ
(rəvayət)
Bir qartal tələyə düşmüşdü. Qanat çalır,
çırpınır, tələdən canını qurtarmağa çalışırdı.
Yaşlı bir kişi onun bu halını görcək ürəyi yandı.
“Yəqin, onun da balaları var”, – deyə düşündü
və qartalı tələdən xilas etdi.
Qartal qanad çalıb uçdu. Aradan bir müddət
keçdi. Yaşlı kişi köhnə bir evin kölgəsində oturub dincini alırdı. Göydə uçan qartal uzaqdan
xilaskarını görüb tanıdı. Uça-uça kişinin papağını başından götürüb həmin yerdən
uzaqlaşdı. Kişi qartalın dalınca qaçmağa
başladı. Düzənliyə çatanda qartal papağı
yerə atdı. Elə bu zaman yer-göy titrədi,
zəlzələ baş verdi. Kişi əvvəlcə qorxdu.
Sonra özünə gəlib papağını yerdən götürdü və dincəldiyi yerə qayıtdı. Nə görsə
yaxşıdır? Ev uçub dağılmışdı, daşı daş
üstdə qalmamışdı. Kişi başa düşdü ki, bu
qartal vaxtilə xilas etdiyi quşdur. İndi yaxşılığının əvəzini çıxdı.
Söz e h ti yatı
1

Göy rngl verilmiş sözlrdn hansının mnası frqlidir?
Şif ahi nit q

2

Aşağıdakı plan sasında mtni abzaslara böl v danış.
– Kişinin qartalı xilas etmsi
– Qartalın papağı götürüb uçması
– Kişinin qartalın dalınca düşmsi
– Ntic
MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR
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Dü ş ün v ə cav ab ve r
3

Bu mtndn qartal haqqında hansı elmi mlumatları ld etmk olar?
Qartalın iti gözlri var.
Qartal tez-tez tly düşür.
Quşlar v heyvanlar zlzlni qabaqcadan hiss edirlr.
Qartalı hlilşdirmk olar.
Di l q ayda l ar ı

4

Mtnd qırmızı rngl verilmiş sözün düzgün yazılış forması
nec olmalıdır?

QAYDALAR

SÖZLƏRİN DEYİLİŞİ VƏ YAZILIŞI

Sözlrin düzgün yazılışını bilmk üçün orfoqrafiya lüğtin,
düzgün deyilişini bilmk üçün orfoepiya lüğtin müracit
etmk lazımdır.
Sözlrin deyiliş formasını yazıda göstrmk üçün düzbucaqlı
mötrizdn istifad olunur: knd [knt], tssüf [t:ssüf]. Saitdn sonra qoyulan qoşa nöqt hmin saitin uzun tlffüz olunduğunu bildirir.
5

Hansı sözd hrflrin sayı sslrin sayından çoxdur?
A) müssis
B) tşkilat
C) mrtb

6

Hansı sözlrin deyiliş forması shv göstrilmişdir?
konsert [kansert], orfoqrafiya [arfaqrafiya], orfoepiya
[arfoepya], sehrli [sehirri], tbit [tb:t], neftçi [nefçi]

7

Mtnd shv yazılmış sözlrin düzgün yazılışını müyyn et.
BALIQ OVU

Ata oğlunu ilk dəfə özü ilə balığ ovuna aparmışdı. Balaca Tofik bankadan soxulcannarı götürüb suya atırdı. Atası ona dedi:
– Soxulcannarı balıxlara atdın. İndi biz nə edəcəyik?
– Burada nə var ki, ata? Mən balığları yidizdirim, sən də onnarı tut.
40
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AĞILLI QARIŞQA
Bala dovşana dedi anası:
– Gəl kömək elə mənə, qadası!
Görürsən, işim başımdan aşır.
Sən də buğdanı yuvaya daşı.
– Mən oynamağa gedirəm axı!
Deyib boz dovşan qaçdı aşağı.
Gördü, yamacda kiçik qarışqa
Kələm daşıyır öz yuvasına.
Dedi: – Balaca, işləmə bunca!
Gəl oynayaq biz yamac boyunca.
Qarışqa dedi: – Sonra oynaram,
Mənə bu işi tapşırıb anam.
Hikmət Ziya

Şüurl u ox u
1

Şeirin ideyasını müyyn et.

2

Şeird hansı rngl verilmiş sözlrin yeri dyişik düşüb?

3

Şeirin sonuncu iki misrası aşağıdakı kimi olsa, ideya dyişrmi? Cavabını saslandır.
Qarışqa dedi: – İndi glirm,
Sonra işim davam edrm.

NƏSR VƏ NƏZM

Bədii mətnlər nəsr və ya nəzmlə yazıla bilər. Hekayələr, nağıllar,
adətən, nəsr şəklində olur. Nəzmlə yazılan mətnlər şeir şəklində olur.
Nəsrlə olan mətnlər abzaslara bölünür. Hər bir abzas yeni sətirdən
başlanır və orada müəyyən fikir və ya hadisə təsvir olunur.
Nəzmlə yazılmış mətnlər bəndlərdən, bəndlər isə misralardan
ibarət olur. Bəndlər də abzas kimi bitmiş fikri ifadə edir.
MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR
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CƏMİL + MAHİR = ...
1-ci hissə
Bu gün Cəmil məktəbə tez
gəlmişdi. Boş dəhlizləri gəzir,
dərslərin başlanmasını gözləyirdi.
Yenicə rənglənmiş ağappaq
divarın yanından keçəndə elə bil
kimsə Cəmili tutub qulağına pıçıldadı: “Mahirlə ayrılmaz dostlarsınız. Bunu hamıya de! Qoy
bütün məktəb bilsin!” Cəmil də
çantasından qara qələmini çıxarıb iri hərflərlə divarda yazdı:

Cəmil + Mahir =
Bərabərlik işarəsini təzəcə yazmışdı ki, dəhlizin o biri başından
Kazım müəllimin səsi eşidildi. O, məktəbdə təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini idi. Cəmil divarın dibi ilə yüyürüb məktəbin qapısından
çölə çıxdı. Özünü həyətdəki ağaclığa verib bir kolun arxasında gizləndi.
Bir qədər gözlədi. Ardınca gələn olmadı. Zəng çalınana kimi burada
gözləməyi qərara aldı. Bir azdan məktəbin həyəti uşaqla doldu. Cəmil
heç nə olmamış kimi kolun arxasından çıxıb çantasını oynada-oynada
sinif yoldaşları ilə məktəbə daxil oldu. Kazım müəllim onun yazdığı divarın yanında dayanmışdı. Yamanca hirsli idi:
– Bunu kim yazıb?! Təmiri təzəcə qurtarmışıq. Gör nə kökə salıblar?!
Kazım müəllim deyinə-deyinə ikinci mərtəbəyə qalxdı. Cəmilsə
fürsət gözlədi. Dəhliz boşalantək bayaqkı yazılarının yanına bir söz də
əlavə eləyib siniflərinə sarı götürüldü.

Cəmil + Mahir = DOSTLUQ!
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1

Cmilin hrktlrin münasibtini bildir. Onun xarakteri haqqında n dey bilrsn?

2-ci hissə
O gün Kazım müəllim bu yazıya məktəbin ayrı-ayrı yerlərində də rast
gəldi. Səbri lap tükəndi. Dərs hissə müdirinin otağına qalxdı. Jurnallara
baxdı. Məktəbdə Cəmil və Mahir adlı çox şagird oxuyurdu. Birinci
sinifdə, ikidə, üçdə, səkkizdə, onda… Hansını çağırsın, kimdən so ruşsun?
Kazım müəllim fikir içərisində gəzdiyi vaxt Cəmil musiqi dərsində idi.
Sinif yoldaşları yeni mahnı öyrənirdilər. O isə ağızucu zümzümə edirdi.
Fikri partasının üstünü mıxla cızmaqda idi. Heç özü də bilmədi ki, nə
vaxt dəhlizdə divara yazdıqlarını
bura da yazdı. Xəbər tutanda artıq
gec idi. Әl-ayağa düşdü. Yazını pozmaq istədi. Üstünə mürəkkəb yaydı.
Pozulmadı! Qara qələmlə rənglədi.
Pozulmadı! Kazım müəllim gəlib
durdu gözlərinin qabağında. Nə
etsin? Yaxşı ki, bu vaxt zəng çalındı.
Cəmil çantasını götürüb, uşaqları
itələyə-itələyə sinifdən bayıra atıldı.
Fikirləşdi ki, bəlkə, sabaha kimi
yazılar öz-özünə qaralıb görünməz
olar…
2

Mtnin 2-ci hisssini oxuduqdan sonra Cmil haqqında fikirlrin n lav edrdin?

3

Snc, bundan sonra hadislr nec davam edck?
3-cü hissə

Səhər də məktəbə hamıdan tez gəldi ki, görsün yazılar qalıb, ya yox.
Kazım müəllimi siniflərinin qarşısında görəndə ürəyi düşdü. Kürəklərində elə bil qarışqa gəzdi.
MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR
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Kazım müəllim ondan soruşdu:
– Adın nədir?
– Cəmil.
– Adını, soyadını bura yaz görüm.
Cəmil əli əsə-əsə adını, soyadını onun uzatdığı vərəqə yazdı.
– Nə yaxşı xəttin var, mənə tanış gəlir. Hansı partada oturursan?
Cəmil gözucu partasının üstünə baxdı. Yazılar aydınca oxunurdu.
Tutuldu.
– Hansı partada oturduğunu demədin, ha!
Cəmil qorxa-qorxa:
– Burada, – dedi.
– Çox gözəl. Bəs bunu kim yazıb?
Cəmil udqundu. Nə desin? Boynuna alsın? Yox… Yox… Birdən Kazım müəllim dünənki kimi hirsləndi?!
Onun qolundan yapışıb müəllimlər
otağına apardı? Atasını, anasını
çağırtdırdı… Onda necə olsun?
Kazım müəllim sualını bir də təkrar etdi:
– Cəmil, bunu kim yazıb?
– Mahir.
– Doğrudan?! Səhv etmirsən ki? Bəlkə, başqası yazıb?
– Yox… yox… o!
– Mahir dostundur?
– Hə…
Sinif yavaş-yavaş uşaqlarla dolurdu. Hamısı da onların başına toplaşıb söhbətlərinə qulaq asırdı. Mahir də gəldi. Dostuna yaxınlaşanda
yavaşca soruşdu:
– Nə olub, Cəmil?
Kazım müəllim onun kim olduğunu başa düşdü.
– Mahir sənsən?
– Bəli.
Kazım müəllim Cəmilin partasının üstündəki yazıları ona göstərib
soruşdu:
– Sənin işindir?
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– Xeyr.
– Bəs kimin xəttidir?
Mahir dinmədi. Çiyinlərini çəkdi.
Başını aşağı salıb dayandı. Kazım
müəllim üzünü uşaqlara tutub
bərkdən dedi:
– Dostu sevərlər, onun haqqında
ürəklə, açıq danışarlar. Daha oğrunoğrun, gizlənə-gizlənə yox. Bir də
dostu qoruyarlar. Ona dayaq olarlar. Çətinə düşən kimi ayağa verməzlər.
Cəmil bilirdi ki, bu sözlər ona deyilir. Öz-özünə düşünürdü: “Gör bir
mən neylədim?!”
Dərs başlandı. Cəmilin qonşuluğunda oturan qız ona dördqat bükülmüş kağız uzatdı. Cəmil yavaş-yavaş onu açdı. Vərəqdə yazılmışdı:
CML + MAHR = 0
Cəmil Mahirin xəttini tanıdı…
Fuad Tarverdiyev

Şüurl u ox u
4

Mahirin yazdığı “CMİL + MAHİR = 0” sözlrinin mnasını
açıqla.

5

Mtnin hisslrini mzmuna uyğun başlıqla adlandır.

6

Aşağıdakı cümllrin hansı hisslr uyğun gldiyini müyynlşdir.
1. Cmil partanın üstünd yazı cızdı.
2. Kazım müllim divardakı yazını görüb hirslndi.
3. Cmil Kazım müllim yalan danışdı.
4. Mahir Kazım müllimin sualına cavab vermdi.
5. Cmil Kazım müllimin ssini eşidib hyt qaçdı.
6. Kazım müllim sinif jurnallarına baxdı.
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Düşün v ə cav ab ver
7

Snc, Mahir, doğrudanmı, Cmilin xttini tanımadı?

8

Hekaydn Cmilin qorxaq olduğunu göstrn mqamları seç.

9

Cmil kimi dostunun olmasını istrdinmi? Fikrini saslandır.

10

Snc, sl dost nec olmalıdır?

11

Kiminl is dost olduğunu sübut etmk üçün n edrdin?

Dil qay daları
12

Sözlrdn birind nöqtlrin yerin “a” yazılmalıdır:
A) pr...qram
B) z...vod
C) m...del

13

Nöqtlrin yerin müvafiq hrflri yazmaqla sözlri dftrin
köçür.
hy...can, qhr...man, pr...blem, hş...rat, ...kean,
z...opark, c...sus, cs...rt, k...ordinat, k...nfet

Buraxılmış nöqtlrin yerin uyğun gln hrfi lav edrk
cümllri dftrin köçür.
1. İgid sgrlrimiz srhdlrimizi m...dafi edirlr.
2. Sıx meşlr r...tubtli olur.
3. Dostunun xtrin dydiyi üçün özünü g...nahkar hesab edirdi.
4. Z...raflr bütün hyatlarını ayaq üst keçirirlr.

14

15

Mtndn beş söz seç v cdvli dftrind tamamla.

Nümun:
Söz
müllim
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Qalın
saitlr

İnc saitlr
ü, , i

Dodaqlanan Dodaqlanmayan
saitlr
saitlr
ü

, i

ATANIN OĞLUNA NƏSİHƏTİ
Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as,
Ata nəsihəti faydasız olmaz:
Nə hiyləgər, nə də vicdanı dar ol,
Hal bilən, hal duyan bir sənətkar ol.
Bir elmi öyrənmək istədikdə sən,
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
Kamil bir palançı olsa da insan,
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.
Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək:
Bir insan əliboş gəzməsin gərək.
Nizami Gəncəvi

Sözlük
Nsiht – öyüd, yol göstrici sözlr
Vicdanı dar – vicdanı olmayan, insafsız
Kamil – tcrübli, mahir
Palan – minik üçün istifad ediln heyvanların belin qoyulan
sad yhr
Palançı – palan tikn usta

Şüurlu ox u
1
2

Şeird göy rngl verilmiş cümlni öz sözlrinl izah et.
Mtnin mzmununa uyğun gln fikir hansıdır?
A) Ata istyir ki, oğlu palançı olsun.
B) Ata istyir ki, oğlu bütün peşlri tam öyrnsin.
C) Ata istyir ki, oğul hansı peşni seçmsindn asılı olmayaraq,
öz işind mahir usta olsun.

Yazı
3

Şeirin qısa mzmununu yaz.
MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR
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TƏNHA QU QUŞU
(təmsil)

1-ci hissə
Biri vardı, biri yoxdu, üç qaz var idi. Onlar çox mehriban dost idilər.
Heç vaxt bir-birini incitməzdilər. Həmişə bir yerdə olardılar.
Bu qazlar böyük bir gölün qırağındakı qamışlıqda yaşayırdılar. Günlərinin çox hissəsini ya üzməklə, ya da uçmaqla keçirirdilər.
2-ci hissə
Bir gün onlar göldə üzən bir qu quşu ilə rastlaşdılar. Quşun gözəlliyinə valeh oldular. Onun bəyaz tükləri dostları heyran elədi. Onlar bu
gözəl quşla tanış olmaq üçün ona yaxınlaşdılar.
– Necə də gözəldir! – deyə dostlardan biri heyranlıqla ucadan dilləndi.

Qu quşu özünü eşitməzliyə vurdu. Sonra saymazyana oradan
uzaqlaşdı. Onun bu hərəkəti dostların qəlbinə toxunsa da, heç nə
demədilər.
3-cü hissə
Qış gəlmişdi. Gölün suyu çox soyuq idi. Donmamaq üçün tez-tez
hərəkət etmək lazım idi. Buna görə dostlar çox vaxt səmada olurdular.
Bu axşam da uzun uçuşdan sonra gölə qayıtdılar. Axşam düşəndə birbirinə sığınıb yatdılar. Səhər açılanda dəhşətli bir mənzərə ilə qarşılaşdılar.
Tənha qu quşu soyuqdan heykəl kimi hərəkətsiz qalmışdı. Gözlərini
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aça bilmirdi. Dostlar tez ona kömək etdilər. Qu quşunu aralarına alaraq
qaçmağa başladılar. Qaçdıqca dostların nəfəsi onu isidirdi.
4-cü hissə
Tənha qu quşu gözlərini açdı, sonra qanadlarını hərəkət etdirdi. O,
təəccüblə:
– Nə oldu mənə? – dedi.
– Deyəsən, günlərcə hərəkət eləməmisən. Səni tapmasaydıq, dona
bilərdin. Әgər sənin də dostun olsaydı, bu vəziyyətə düşməzdin.
Tənha qu quşu bu sözləri eşidib utandı. Dostlardan təkəbbürlü hərəkətlərinə görə üzr istədi. Bu hadisə ona yaxşı dərs oldu. Ona görə də
qazlarla dost olmağı qərara aldı. O gündən qu quşu qazlarla birlikdə
mehriban yaşamağa başladı.

Sözlük
Tkbbür – özünü çkmk, hamıya yuxarıdan aşağı baxmaq, lovğalıq

Şüurl u ox u
1

2

Aşağıdakı mtn parçası “Tnha qu quşu” mtnind hansı hisslrin arasına lav oluna bilr?
Aradan xeyli vaxt keçdi. Tnha qu quşunun davranışında
heç n dyişmdi. O, yen göld tk-tnha üzür, heç kiml bir
klm d olsa danışmırdı. Dostlar onu öz dstlrin qoşmaq
üçün daha bir chd göstrdilr. Onlar qu quşuna yaxınlaşıb
soruşdular:
– Bu gün gzintiy çıxacağıq. Biziml getmk istyirsn?
– Yox, istmirm! Sizin kobud ssiniz var. Llklriniz d
çirklidir.
Gözl bir quşun bel acıdil olması qrib idi.
Verilmiş suallar sasında mtn haqqında danış.
1) Mtnd sas hadislr n zaman baş verir?
2) Hadislr harada baş verir?
3) srd hansı obrazlar iştirak edir?
4) srin qhrmanı haqqında n demk olar?
MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR
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ÜÇ OĞLAN
Üç oğlan meşəyə getmişdi. Doyunca gəzdilər, günün necə keçdiyindən xəbər tutmadılar. Evə qayıtmaq istəyəndə qorxuya düşdülər. Axı
evdə onları danlayacaqdılar.
“Nə edək, evdə düzünü deyək, yoxsa bir şey uyduraq?” – deyə
fikirləşdilər.
– Mən deyəcəyəm ki, guya canavar bizə hücum etmişdi, – deyə birinci oğlan dilləndi. – Onda atam sevinər ki, sağ-salamatam. Yəqin ki, bir
söz deməz.
– Mən isə deyəcəyəm ki, babamla rastlaşmışdım. Ona görə gecikdim.
Atamla anam sevinər və
məni danlamazlar.
– Mən isə düzünü deyəcəyəm, – deyə üçüncü oğlan
dilləndi. – Doğru danışmaq
həmişə asan olur. Ona görə
ki, uydurmaq lazım gəlmir.
Onlar ayrıldılar.
Birinci oğlan evə gəlib canavar haqqında uydurmasını
təzəcə söyləmişdi ki, meşəbəyi gəlib çıxdı. O dedi:
– Sən nə danışırsan, ay
bala, bizim meşədə canavar nə gəzir?!
Ata dilxor oldu. Oğlunun gecikməsinə görə narahat olmuşdusa, yalan
danışmasına görə ikiqat kədərləndi.
İkinci oğlan babasını gördüyünü təzəcə söyləyib qurtarmışdı ki, qapı
açıldı, baba içəri girdi. Ana işin nə yerdə olduğunu anladı. Oğlunun yalan
danışdığını başa düşüb lap hirsləndi.
Üçüncü oğlan evə gələn kimi günahını boynuna alıb üzr istədi. Atası
başını bulasa da, onu bağışladı.
Valentina Oseyevanın
“Nə daha asandır” əsərinin motivləri əsasında
Şüurlu oxu
1
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Birinci oğlanın yalanını kim açdı?
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2

Bs ikinci oğlanın yalanı nec açıldı?

Düşün və cavab ver
3

Hansı atalar sözü mtnin ideyasını ifad edir?
A) Yalançının evi yandı, heç kim inanmadı.
B) Örtülü bazar dostluğu pozar.
C) Yalançının şahidi yanında olar.

4

Mtnin 1-ci cümlsini aşağıdakı kimi dyişdir v yeni mtn qur.
Üç oğlan kompüterd oyun oynamağa getmişdi...

Şifahi nitq
5

Üçüncü oğlanın ev qayıtdıqdan sonra atası il söhbtini shnlşdirin.

DİALOQ NƏDİR?

İki və ya bir neçə adam arasında gedən danışıq (söhbət) dialoq
adlanır.

Dil qaydaları
6

Göy rngl verilmiş sözlri düzgün yazmaqla cümllri dftrin
köçür.
1. Kolların arasında xışıltı salan doşan idi.
2. Xalam çox lzztli doğa bişirmişdi.
3. Gmi sahil yan alaraq löbrini suya atdı.
4. Bnnalar binanın bünorsin beton tökdülr.
5. Qardaşım çöldn qayıdan mal-qaranı töly saldı.

7

Sözlri tamamla: ü, yoxsa i?
F...zuli, müd...r, üm...d, müh...m, üf...q, müh...t, k...ft
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ŞAR
Balaca bir oğlan şar satan kişinin
yanında dayanıb rəngbərəng şarlara
həsrətlə baxırdı. Şarlar isə quş kimi
havaya dartınırdı. Oğlan üzünü satıcıya tutub yavaşca dilləndi:
– Әmi, mənim bir dənə də şarım yoxdur.
– Pulun necə, varmı? – deyə şar satan
soruşdu.
– Yooo...
– Pulun olanda gələrsən, – deyə satıcı
üzünü yana çevirdi.
Birdən necə oldusa, külək bir neçə şarı havaya qaldırdı. Şarlar
yaxınlıqdakı ağacın budağına ilişdi.
Şar satan çaşdı. Ağacdakı şarlara baxıb oğlana dedi:
– O şarları düşürə bilsən, birini sənə verərəm.
Oğlan ayaqqabılarını və köynəyini çıxarıb bir tərəfə tulladı. Pişik
cəldliyi ilə ağaca dırmaşdı. Şarların budağa ilişən saplarını açdı və onları
düşürdü. Amma şarlardan ən gözəli budağın elə yerinə ilişmişdi ki, ona
əli çatmadı. Satıcı dedi:
– Sağ ol, sən qoçaq oğlansan.
– Amma birini mənə verməliydiniz...
– Hə, – deyə kişi öskürdü. – O
ağacda qalan şar var ha, bax o
sənindir. Düşürə bilirsənsə, götür
apar.
Oğlan yolun qırağında oturdu.
Uzaqlaşan satıcının arxasınca baxıb
öz-özünə dedi:
– Eybi yoxdur, qoy belə olsun.
Ağaca ilişsə də, bilirəm ki, mənim də
bir şarım var.
Rafiq İsmayılov
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Söz ehtiyatı
1

“Söz danışıqdan keçr” ifadsini izah et.

Şüurlu oxu
2

Qırmızı hrflrl verilmiş söz, slind, nec yazılmalıdır? Snc,
müllif bu sözü n üçün bel yazıb?

Şifahi nitq
3

Balaca oğlanla şar satanın dialoqunu shnlşdirin.

4

Balaca oğlan v şar satan obrazlarına münasibtini bildir.

5

Aşağıdakı sözlrdn istifad etmkl mtnin ideyası haqqında
fikirlrini söyl.
xeyirxahlıq, biganlik, liaçıqlıq, xsislik

Dil qaydaları
6

Hrf sırasında qoşasaitli bir söz bir neç df tkrar olunub. Bu,
hansı sözdür? Hmin söz neç df tkrarlanır?
ridaimsaitşeduaşüatoşeirlsaitsidsaitiokiag

7

Dftrind nümuny uyğun cdvl çk. Verilmiş sözlri cdvlin müvafiq xanalarında yaz.

teatr, müdafi, müalic, dair, ail, tbit,
radio, müavin, müracit, mişt

QOŞASAİTLİ SÖZLƏR
Saitlrdn biri tlffüz edilQoşa işlnn iki saitin aramir, o biri uzun tlffüz edilir. sında “y” samiti sslnir.
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BALLI VƏ VIZ-VIZ
Ballı adında arı ilə Vız-vız adında milçək dostluq edirdilər. Onlar hər
gün çəmənlikdə görüşür, hərə öz işi ilə məşğul olurdu. Ballı çiçəklərdən
şirə çəkir, Vız-vız isə hara gəldi qonur, nə gəldi yeyirdi.
Bir yay axşamı Vız-vız öz dostunu milçəklər ölkəsinə dəvət etdi. Burada ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Milçəklər yemək görən kimi bir-birinə
imkan vermədən irəli cumurdular. Elə milçək vardı ki, yeməkdən şişib
dozanqurdu boyda olmuşdu. Eləsi də vardı ki, acından qanadlarını belə
tərpədə bilmirdi. Hamısının da qaşqabağı yerlə gedirdi.
– Bu necə yaşayışdır? – deyə Ballı dilləndi. – Bu qarmaqarışıqlıqda
yaşamaq olar? Sizin ölkənizdə nə ədalət var, nə qayda-qanun. İndi gəl
gedək bizim evə.
Ballı Vız-vızı öz ailəsinə qonaq apardı. Burada ana arı pətəyin
ortasında əyləşib hamıya göz qoyurdu. Onun sözü arılar üçün qanun idi.
Ana arı hamıyla ədalətlə davranırdı. Pətəyin qarşısında qarovulçu arılar
dayanmışdı. Onlar çəmənlikdən qayıdanları bir-bir yoxlayıb pətəyə
buraxırdılar. Şirə gətirməyənləri geri qaytarırdılar.
İşçi arılar mumdan pətək hörmüşdülər. Onlar həvəslə işləyirdilər. Heç
kəs bir-birinin yeməyinə şərik çıxmırdı.
Bütün arılar çox şən və firavan görünürdülər.
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– Bu qədər işin qabağında siz necə də xoşbəxtsiniz, – deyə Vız-vız
dilləndi.
– Әdalət, nizam-intizam olan yerdə hamı xoşbəxt olur və işləməkdən
həzz alır.
Vız-vız arıların xoşbəxtliyinin səbəbini başa düşdü. Onu da başa düşdü ki, milçəklər heç zaman xoşbəxt ola bilməyəcək.
Zahid Xəlil
Şüurlu oxu
1

Arılar haqqında hansı mlumat bu mtnd öz ksini tapmayıb?
A) Arı ailsind bir ana arı olur.
B) İşçi arılar mumdan ptk düzldirlr.
C) Kşfiyyatçı arılar çmnliyin yerini müyyn edirlr.
) Qarovulçu arılar tnbl arıları pty buraxmırlar.

2

srin mövzusunu müyyn et.

3

srin ideyası mtndki hansı cümld ifad olunub?

MƏTNİN HİSSƏLƏRİ

Mətnlər üç hissədən ibarət olur: giriş, əsas hissə, sonluq.
Mətnin giriş hissəsində əsas iştirakçılar, hadisələrin baş verdiyi yer
və vaxt haqqında ümumi məlumat verilir.
Әsas hissədə qəhrəmanın başına gələn hadisələr təsvir olunur.
Sonluqda hadisələrin necə bitdiyi bildirilir və ya məzmunla bağlı
nəticə çıxarılır.

Şifahi nitq
4

“Ballı v Vız-vız ” mtninin giriş v sonluq hisslrini müyyn
et. Bu hisslrd ndn danışılır?

5

srin sas hisssind baş vern hadislri ardıcıllıqla nql et.

6

Mtn sasında hekay xritsi qur.
MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR
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YAXŞILIĞA YAXŞILIQ
Bir dəfə Әhmədlə Səməd meşədən keçəndə bir ayı balasına rast
gəldilər. Ayı qurumuş ağacın üstündə oturub zarıyırdı. Әhməd dedi:
– Görəsən, o niyə zarıyır?
Səməd dedi:
– Nə işinə qalıb? Gəl qaçaq. Bizi görən kimi üstümüzə cumacaq.
– Dayan görüm, burada nəsə bir sirr var, – deyə Әhməd ehtiyatla
ayıya yaxınlaşdı.
Yaxına gələndə gözlərinə inanmadı. Ayı balasının qabaq pəncəsi
ağacın yarıq yerinə girmişdi. Yazıq heyvan nə qədər əlləşirdisə,
pəncəsini çıxara bilmirdi.
Әhməd ətrafı axtarıb yekə bir ağac tapdı. Onu ağacın yarığına salıb
əyməyə çalışdı. Amma gücü çatmadı. Səmədi köməyə çağırdı. Səməd isə barmağını dodaqlarına aparıb “sus” işarəsi verdi, yəni “mən
burada yoxam”.
Әhməd var gücünü toplayıb ağacı bir də qanırdı. Nəhayət, ayı
balasının pəncəsi ağacın yarığından çıxdı. O axsaya-axsaya meşənin
içinə doğru getdi. Hərdən dönüb Әhmədə tərəf baxır, sanki ondan
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arxasınca gəlməyi xahiş edirdi. Әhməd ayı balasının hərəkətinə
təəccüblənsə də, onun dalınca getdi.
Onlar meşənin qalın yerinə gəldilər. Ayı balası bir ağacın yanında
dayandı. Әhməd gördü ki, ağacın koğuşu ağzına kimi balla doludur.
Sən demə, ayı öz xilaskarını bala qonaq etmək istəyirmiş.
Zahid Xəlil
Sözlük
Qanırmaq – ymk, dartmaq
Koğuş – böyük ağacların gövdsinin içindki boşluq

Şüurl u ox u
1

hmd v Smd obrazlarına münasibtini bildir.

2

srin mövzusunu v ideyasını müyyn et.

Dil qay daları
3

Mtnd göy rngl verilmiş sözün deyilişi v yazılışı arasındakı
frqi izah et.

4

Shv yazılmış sözlri tap v dftrind düzgün yaz.
Nayil tbiyt haqqında hekay, şeir mütaliy etmyi çox sevirdi. O, hr bir mtind hamını tcüblndirn maraqlı mlumatlar tapırdı. Mllim dayim onu uşaqlara numun göstrirdi.
İndi d drs gedrkn o, tbiyt haqqında düşünürdü.
Küçlr, bağlar ağappaq qarla örtülmüşdü. Günşin zyif
şuaları qarın üzrin düşür, adamın gözlrini qamaşdırırdı. Bu
ecazkar gözlliyi muşaid edn Nayil qollarını geniş açdı v
drindn nfs aldı. Sn dem, tbiyt kitablarda tsvir
edildiyindn daha gözl imiş.

MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR
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NƏBİ VƏ TAHİR
Bir kənddə Nəbi adlı igid bir oğlan yaşayırdı. Onun gözəl bir atı vardı. At
Nəbiyə, Nəbi də ata yaraşırdı.
Tahir adlı bir nəfər Nəbinin atını ələ keçirmək fikrinə düşmüşdü. Amma
o bilirdi ki, atı Nəbinin əlindən zorla ala bilməz. Buna görə də hiyləyə əl atdı.
Tahir gəlib Nəbinin yolu üstündə uzandı. Nəbi yaxınlaşanda bərkdən
zarımağa başladı. Nəbi atdan düşüb ona yaxınlaşdı:
– Nə olub, qardaş? Sənə necə kömək edim?
– Xəstəyəm, yeriyə bilmirəm. Məni tez kəndə çatdır, – deyə Tahir inildədi.
Nəbi onu qucağına alıb ata mindirdi. Özü də tərkinə minmək istəyirdi ki,
birdən Tahir onu itələyib atı irəli sürdü. Bir az uzaqlaşıb dayandı, Nəbiyə
sarı dönüb dedi:
– Salamat qal, Nəbi. Sənin atına gözüm düşmüşdü. Ona görə də əlindən
aldım. Sən isə öz başına çarə qıl.
Nəbi onun dalınca qışqırdı:
– Bircə dəqiqə ayaq saxla. Eşit, gör nə
deyirəm. O atı sənə bağışladım. Sağlığına
qismət olsun. Amma səndən bir xahişim
var: atı məndən bu yolla aldığını heç
kimə demə.
– Niyə? – deyə Tahir soruşdu.
– Çünki insanlar bundan sonra birbirinə inanmazlar. Çətinə düşənə
heç kim kömək əlini uzatmaz.
Rəşid bəy Əfəndiyev

Şif ahi nitq
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1

srd sn n çox tsir edn n oldu?

2

Sn Nbinin yerin olsaydın, bundan sonra çtinliy düşnlr
kömk edrdinmi?
2-ci BÖLMƏ

HAMIDAN QƏŞƏNG
Bir həyətdə Qaraxal adlı balaca bir küçük
yaşayırdı. O, çox ürəyiaçıq, mehriban idi. Hamı
ilə dostluq edirdi. Təkcə həyətin o başında
yaşayan ağappaq göyçək pişiklə – Ağmurla yola getmirdi.
Bir gün həyətdə oynayan Qaraxal
Ağmurla bərk toqquşdu.
– Bura bax, ayağının altını görmürsən? – Ağmur hirsləndi.
– Sən özün necə? Məgər məni görmürdün?
Pişik kinayə ilə bərkdən güldü:
– Mən səni görməyə bilərəm, çünki torpaqdan seçilmirsən, qapqarasan! Ancaq mən o saat görünürəm.
Qaraxal başını aşağı saldı, pərt halda gedib yuvasına girdi.
Həyətə ağ rəngli əhəng tozu tökülmüşdü. Qaraxal bu tozun içində
oynadı və bütün bədəni bozumtul-ağ rəngdə oldu. İndi ağardığı üçün
o özünü çox xoşbəxt hiss edirdi. Həyətin sakinləri təəccüblə ona
baxırdılar. Hətta Ağmur da deməyə söz tapmayıb öz küncünə çəkildi.
Axşamtərəfi həyətdə çil toyuğun həyəcanlı qaqqıltısı eşidildi:
– Ay haray! Kömək edin! Cücəm hovuza düşüb!
Doğrudan da, dəcəl cücələrdən biri suda çırpınırdı. Az qalırdı boğulsun. Qaraxal cəld suya
atıldı. Dişləri ilə ehmalca cücənin qanadından
tutub quruya çıxardı. Özü də sudan çıxıb bir-iki
dəfə silkələndi. Bu zaman Ağmurun kinayəli gülüşü
eşidildi: “Nə oldu, bəs sən ağarmışdın?!”
Qaraxal suda əksinə baxdı. Doğrudan da, o, yenə
qapqara idi. Başını aşağı salıb doluxsundu. Bayaq
suya düşmüş cücə Qaraxala yaxınlaşıb onu sığalladı:
“Sən qara olsan da, hamıdan, hamıdan qəşəngsən!”
Reyhan Yusifqızı

Şüurlu oxu
Cüc ny gör Qaraxala bel dedi? Fikrini izah et.
MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR
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ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR

1

Bölmd oxuduğun mtnlrdn misal gtirmkl xlaqi dyrlr
haqqında fikir yürüt.
– xeyirxahlıq (“Yaxşılığa yaxşılıq”, “Hamıdan qşng”)
– lovğalıq (“Tnha qu quşu”)
– qnatcillik (“Qnatcillik”)
– zhmtkeşlik (“Ağıllı qarışqa”)
– dalt v nizam-intizam (“Ballı v Vız-vız”)

2

Mtnlr istinad etmkl aşağıdakı keyfiyytlr münasibt
bildir.
– xainlik (“Nbi v Tahir”)
– biganlik v xsislik (“Şar”)
– yalançılıq (“Üç oğlan”)

3

Hansı cümllrd altından xtt çkilmiş söz shv yazılıb? Shvi
izah et v düzgün yazılışını göstr.
1. Drslrini çatdıra bilmdiyin gör o, maraqlı gzintidn
mrhum oldu.
2. Dünn mktbimizd mrhum yazıçının xatirsin hsr
olunmuş tdbir keçirildi.
3. Cırcıramanın süfrsi suda böyüyür.
4. Anam masaya çhrayı rngli ipk süfr salmışdı.

4

El sözlr yaz ki, yazılışı il tlffüzü arasında frq olsun.
Nümun: maili [mayili]
Bu sözlrdn bir neçsini cümld işlt.

5

Verilmiş sözlrin tlffüz formasını dftrin yaz.
camaat, maarif, tssüf, tbii, bdii, mtb, maaş

6

Yazılışı v tlffüzü frqlnn sözlri seç.
pomidor, doqquz, penck, sübut, lzztli, naxış, zövq,
msl, kostyum, parovoz, tyyar, pendir, gurultu

2-ci BÖLMƏ

3-cü bölmə

SİRLİ DÜNYA

SƏRÇƏ
Baharın gözəl günlərindən biri idi.
Molla Abbasla dəhlizin qabağında əyləşib söhbət edirdik. Mollanın arvadı
dəyirmanlıq üçün buğda yuyub günə
sərmişdi. Molla Abbas həm mənimlə
söhbət edirdi, həm də əlindəki uzun çubuqla buğdanın üstünə gələn toyuqları və quşları
qovurdu. Birdən bir arı gəlib bir buğda apardı.
Hər ikimiz təəccüb etdik: buğda arının nəyinə lazımdır? Hey fikirləşdik, bir şey anlaya bilmədik.
Bir azdan sonra arı gəlib bir buğda da apardı. Molla Abbas dedi:
– Arı gəlib bir də buğda aparsa, bu qocalığıma baxmayaraq, onun
dalınca gedəcəyəm.
Cavabında dedim ki, mənim ayaqlarım bərkdir, tez gedib bir xəbər
gətirərəm.
Həqiqətən, arı gəlib bir buğda da götürüb uçdu. Mən qalxıb onun
dalınca yüyürdüm. Arı getdi – mən getdim, arı getdi – mən getdim. Endik
bir dərəyə. Arını gözdən qoymurdum. Baxıb nə gördüm?
Gördüm, kolun altında bir kor sərçə oturub. Arının vızıltısını eşitcək
ağzını ayırdı və arı buğdanı onun ağzına atıb uçdu.
Yəqin ki, arı həmin sərçə ilə dost imiş. Sərçə kor olandan sonra da bu
dostluğu unutmayıb.
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

Şüurlu oxu
1

Mtn frqli başlıq seç.
1) Oğru arı
2) Sdaqtli dost
3) Molla Abbasın hekayti

Söz eht iyat ı
2
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Mtnd altından xtt çkilmiş sözü hansı sözl vz edrdin?
3-cü BÖLMƏ

3

Mtnd göy rngl verilmiş sözlr diqqt yetir v uyğunluğu
müyyn et.
1) bahar
A) lamt bildirn söz
2) gözl
B) hrkt bildirn söz
3) unutmaq
C) ad bildirn söz
Bu sözlrin yaxınmnalı qarşılığını tap.

4

Sol trfd verilmiş lamt bildirn sözlrl sağ sütundakı ad
bildirn sözlr arasında uyğunluğu müyyn et v söz birlşmlrini cümllrd işlt.
1

hündür

A

vzif

2

drin

B

saç

3

yüksk

C

ağac

4

uzun

D

quyu

5

Uyğunluğu müyyyn et.
acıq
göyçk
qzb
gözl
murad
qşng
arzu
hirs
istk

6

Hansı cümld “maşın” sözünü “avtomobil” sözü il vz etmk
olmaz?
A) Dünn atam paltaryuyan maşın aldı.
B) Rizvan mi maşını düz hyt sürdü.
C) Şhrdn yenic uzaqlaşmışdıq ki, maşının arxa tkri
buraxdı.

Dil qayd al ar ı
7

Lüğtdn istifad etmkl sözlrin düzgün yazılışını müyynlşdir:
kiprik, mhşur, yalnış, müşaiyt
SİRLİ DÜNYA

63

AYIN İTMƏSİ
1-ci hissə

Son günlər Sincab çox həyəcanlı idi.
Maral bunu görüb soruşdu:
– Nə olub, Sincab qardaş? Niyə orabura vurnuxursan?
– Gecə üçün ərzaq tədarükü görmək
lazımdır, – deyə Sincab cavab verdi. – Sən
heç fikir verməmisən? Ay gündən-günə
kiçilir. Belə getsə, bir neçə gündən sonra
Ay yoxa çıxacaq, meşə zil qaranlıq olacaq. Göz gözü görməyəcək.
Gecələr necə yemək tapacağıq?!
– Yox, heç fikir verməmişdim. Məncə, sən uydurursan.
– Özün bilərsən. Mən getdim yemək axtarmağa.
Üç gündən sonra qaranlıq düşən vaxt onlar yenə görüşdülər. Sincab
Marala dedi:
– Bir Aya bax. Az qala yarısı qalıb. Gördün? Mən deyən düz çıxır.
Maral gördü ki, Sincab doğru deyir. Tez Tülkünün yanına qaçdı:
– Tülkü lələ, Ay yoxa çıxır. Gecə üçün yemək tədarükü görmək
lazımdır.
– Hanı? – Tülkü göyə baxdı. –
Ay yerindədir ki...
– Hə, yerindədir. Ancaq o
kiçilir. Üç gün bundan qabaq
böyük idi. Özüm görmüşdüm.
Birazdan bütün meşəyə xəbər
yayıldı: “Ay yoxa çıxır!” Hamı
məşvərətə toplaşdı. Bütün heyvanlar göyə baxırdı. Qaranlıq
səmada Ayın kiçik bir hissəsi
qalmışdı. Ayı dedi:
– Məgər Ay belə olmur?
Çaqqal cır səslə çığırdı:
64
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– Yox, yox. Ay dəyirmi olur. Lap Günəş kimi. Vay dədəm, vay. Ay,
doğrudan da, yoxa çıxır.
Şir dedi:
– Yaxşı, sakit olun! Gəlin gedək Bayquşun yanına. O, hamımızdan
çox yaşayıb. Ağıllıdır, bir məsləhət verər.
Söz eh t iyat ı
1

Mtnin mzmunundan çıxış edrk altından xtt çkilmiş söz
v ifadlri izah et.
Şif ahi nit q

2

Snc, hadislr nec davam edck? Bayquş onlara nec kömk edck?

2-ci hissə
Heyvanlar Bayquşun yanına gəldilər. Qoca Bayquş məsələnin nə
yerdə olduğunu biləndə güldü və dedi:
– Sizin heç dünyadan xəbəriniz yoxdur ki!.. Yaxşı, mən sizə Ay, Yer
və Günəş haqqında dərs keçərəm. Әvvəla bilməlisiniz ki, Ay özü işıq
saçmır. Onu işıqlandıran Günəşdir.
– Necə yəni Günəşdir? –
Dovşan dilləndi. – İndi qaranlıqdır. Günəş yoxdur, amma Ay
işıq saçır.
– Sözümü kəsmə! – Bayquş
hirsləndi. – Günəş var. Sadəcə, indi o, Yerin arxa tərəfindədir.
– Mən heç nə başa düşmədim, – deyə Canavar yavaşca
donquldandı.
Hövsələdən çıxan Bayquş
ağacdan üç alma dərib onları
budaqdan yanaşı asdı. Sol təSİRLİ DÜNYA
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rəfdəki almanı göstərib dedi:
– Baxın, bu, Günəşdir, ortadakı Yerdir, sağ tərəfdəki də Aydır. Biz
indi Yerin Aya tərəf olan hissəsindəyik. Günəş əks tərəfdə olduğuna
görə bura qaranlıqdır. Ancaq Günəşin şüaları Ayın bir hissəsini
işıqlandıra bilir. Qalan hissəsinə Yerin kölgəsi düşür. Ona görə də bizə
elə gəlir ki, Ay kiçilib. Sabahdan Ay yerini dəyişəcək və işıqlanan
sahəsi böyüyəcək. On dörd gündən sonra Ay tamamilə işıqlanacaq
və dairəvi formada görünəcək. Amma indi də diqqətlə baxsanız, görərsiniz ki, Ayın qaranlıq hissəsi azacıq da olsa, işıqlanır.
– Bəs o nəyin işığıdır? – heyvanlardan biri soruşdu.
– Bax bu haqda gələn dərsdə danışaram.
Rafiq İsmayılov

Şüurlu oxu
3

Mtnd hansı mlumat öz ksini tapıb?
A) Ay Yerin trafında fırlanır.
B) Ay Günşin işığını ks etdirir.
C) Yer Günşin trafında fırlanır.

Düşün və cavab ver
4

Nöqtlrin yerin hansı söz uyğun glir?
tülkü – hiylgrlik, şir – hökmranlıq, bayquş – ...
Söz ehtiyatı
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5

“Hövsldn çıxmaq” ifadsini hqiqi mnalı sözl vz et v
cümld işlt.

6

Mtnd hansı rngl verilmiş sözlr yaxınmnalıdır? Bs
digr söz cütlüklri haqqında n dey bilrsn?

7

Verilmiş sözlrin ksmnalı qarşılığını tapıb dftrin yaz.
dost, yoxuş, ağlağan, uzun,
yuxarı, vvl, gülmk, oturmaq
3-cü BÖLMƏ

İKİ GÜL
Yolun kənarında otların arasında iki gül bitmişdi. Güllər bütün günü başbaşa verib pıçıldaşır, bir-birini sığallayır, küləyə birgə sinə gərirdi. Günəş
onların ən yaxın dostu idi. Gün çıxanda sevinir, onun istisinə qızınır, özlərini
dünyanın ən xoşbəxt məxluqu sayırdılar.
Bir gün yoldan keçən bir oğlan özü də bilmədən iri ayaqqabısı ilə
güllərdən birini əzdi. O biri gül təlaşla rəfiqəsinə sarı əyilib nalə çəkdi:
– Ay oğlan, sən nə etdin?! Belə gözəl çiçəyi da əzərlər?
Gül göz yaşları ilə rəfiqəsini suladı. Sonra yarpaqları ilə onu sığallayıb
qaldırmağa çalışdı, amma bacarmadı. Rəfiqəsi həddən artıq əzilmiş,
gövdəsi əyilmiş, yarpaqları qatlanıb torpağa yapışmışdı. Lakin gül təslim
olmadı. Rəfiqəsini xilas etmək üçün səbirlə əlindən gələni etdi. Gecələr
yarpaqları ilə onun üstünü örtərək soyuqdan, gündüzlər küləkdən qorudu.
Günün istisi əzilmiş gülü qızındırdı, yağış damlaları isə suladı. Torpaq ona
qüvvət verdi. Hamı rəfiqəsi üçün göz yaşı tökən gülün dərdinə şərik oldu.
Nəhayət, bir gün səhər xəstə gül yerdən baş qaldırdı, ləçəklərini geniş açaraq günəşə tərəf boylandı.
Günəş ona gülümsədi, gül gövdəsini zəif-zəif
tərpədərək günəşə öz minnətdarlığını bildirdi. Günəş dedi: “Ey gözəl gül! Düzdür,
mən öz şüalarımla səni qızındırdım,
lakin səni xilas edən mənim istiliyim
olmadı, yanındakı o rəfiqənin sənə
məhəbbəti oldu”.
Reyhan Yusifqızı

Düşün və cavab ver
1

.Haqverdiyevin “Srç” hekaysini v 2-ci sinifd keçdiyin
“Ana Tbitin uşaqlara mktubu”nu xatırla. Bu srin hmin
srlrl mövzu v mzmun yaxınlığını izah et.

2

Mtnin giriş, sas v sonluq hisslrini müyyn et.
SİRLİ DÜNYA
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Söz ehtiyatı
3

Lüğtin kömyi il “gülümsmk” sözünün mnasını izah et.
Daha sonra mtnd altından xtt çkilmiş cümly diqqt
yetir v günşin gülümsmsini tsvir etmy çalış.

4

Mtnin 1-ci abzasındakı “sin grmk” ifadsinin mnasını
izah et.

SÖZÜN MƏCAZİ MƏNASI

Hr bir sözün ilkin mnası var. Buna sözün hqiqi mnası da
deyilir. Msln: polad – gümüşü-boz rngli metal.
Bu boru paslanmayan poladdan düzldilmişdir.
Bzn sözlr cümllrd başqa mzmunda işlnrk yeni mna
ksb edir. Msln:
Polad iradli adamlar istdiklrin nail olurlar.
Bu cümld polad sözü möhkm, yilmz mnasında işlnmişdir.
Sözün sonradan qazandığı mna mcazi mna adlanır.
5

Hansı cümld “böyük” sözü mcazi mnada işlnmişdir?
A) Dünyada n böyük canlı balinadır.
B) Smd Vurğun böyük şairdir.
C) Bakı böyük şhrdir.

6 Yanıltmacda mcazi mnada işlnmiş “yedi” sözünü müyyn et.

Bilmirm, kpk yedi, köpdü köpk, yoxsa kötk yedi,
köpdü köpk.
Dil qaydaları
7
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Cdvli dftrind tamamla.
Sözlrin yazılışı
Sözlrin tlffüzü
sdr
[sdir]
[sentiyabır]
zülm
[ansambıl]
hökm
3-cü BÖLMƏ

GÖZLƏR

– Bilirsənmi göz nədir?
Bu balaca söz nədir?
– Adam gözü,
Heyvan gözü,
Quş gözü.
Baxmaq üçün,
Görmək üçün
Düzəldiblər bu sözü.
– Sonra bəs?
– Bilmirəm.
– Səhərin də gözü var,

Günəşlə bir açılar.
Bulağın da,
Quyunun da gözü var,
Tutulsa, o quruyar,
Tamam kəsilər suyu,
Olar kor quyu.
Şkafın da,
Stolun da,
Mənzilin də gözü var.
Kimin belə sözü var?
Teymur Elçin

Söz ehtiyatı
1

Qırmızı hrflrl verilmiş sözlri hansı sözlrl vz etmk olar?

2

Şeird göy rngl verilmiş hansı söz mcazi mnada işlnmişdir?

ÇOXMƏNALI SÖZLƏR

Hqiqi mnası il yanaşı, mcazi mnası da olan sözlr çoxmnalı sözlr adlanır. oxmnalı sözün konkret mnası cümld işlndikd bilinir.
1. Hava çox soyuq idi.
2. Elnur bu msly çox soyuq yanaşdı.
Bdn üzvlrini bildirn bir çox sözlr çoxmnalı sözlrdir, çünki
mcazi mnada da işln bilir: küçnin ayağı (aşağı trfi), kndin
başı (yuxarı trfi), kitabın üzü (cildi), masanın gözü (siyirmsi).
3

Hr iki cümld işlnmiş “boğaz” sözünü lüğtin kömyi il izah et.
A) Gmi Bosfor boğazından keçib Qara dniz çıxdı.
B) Aqilin bütün günü boğazı ağrımışdı.

4

Hansı cümld “baş” sözü “rhbr” mnasında işlnib?
A) Dörd baş ink hl örüşdn qayıtmamışdı.
B) sgrlr bayrağı binanın başına sancdılar.
C) Baş hkim xstlrin vziyyti il maraqlandı.
) Xstnin baş nahiysindn aldığı zd ciddi idi.
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TƏKƏR
Taxtadan düzəldilmiş bir təkər yolun kənarına düşüb qalmışdı. Buradan maşınlar keçirdi.
– Götür məni, – deyə təkər onlardan xahiş etdi.
– Taxta təkər nəyimizə lazımdır? – maşınlar ona lağ etdi.
Yoldan bir araba keçirdi.
– Götür məni, – deyə təkər yalvardı.
– Әgər dörd dənə olsaydın, götürərdim, – deyə araba da keçib-getdi.
Yolda bir oğlan göründü. O, əlində
çanta məktəbdən gəlirdi.
“Eh, mən onun nəyinə lazımam axı”,
– deyə təkər fikrindən keçirdi. Amma
buna baxmayaraq, soruşdu:
– Məni götürərsən?
– Böyük məmnuniyyətlə! – Oğlan
təkəri aparıb evin damına qoydu. Leyləklər uçub gəldilər, təkərin üstündə
özlərinə rahat yuva qurdular.
Təkər, nəhayət, bir işə yaradığına
görə çox məmnun oldu.
Zahid Xəlil

Düşün və cavab ver
1

srin ideyasını müyyn et.

BƏDİİ VƏ ELMİ MƏTNLƏR

Mtnlrin iki sas növü var: bdii mtnlr v elmi mtnlr.
Şeir, nağıl, hekay v s. bdii mtnlrdir. Bdii srlr hamı
trfindn maraq v zövql oxunur. sr qhrmanlarının taleyi,
düşünc v duyğuları oxucunu hmiş intizarda saxlayır. Bdii
srd heyvanlar, quşlar, htta cansız şyalar da dil açıb danışa
bilr.
Elmi mtnlr bilik, mlumat vermk üçün yazılmış mtnlrdir.
Bu mtnlr elmin müxtlif sahlri il bağlı ola bilr.
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TƏKƏRİN TARİXİ
Tarix boyu insanlar daim yeniliyə can atmış, müxtəlif kəşflər və ixtiralar etmişlər. Elm və texnikanın inkişafı bu ixtiralarla bağlıdır.
Bəşəriyyət tarixində ən böyük ixtiralardan biri təkərdir. Әtrafınıza
diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, bir çox maşın və cihazların əsas
hissələri təkər formasındadır. Yalnız avtomobillər, qatarlar deyil, iri
gəmilər və təyyarələr də təkər vasitəsilə hərəkətə gəlir, çünki onların
mexanizmində təkərli hissələr var.
Hər hansı saatı açıb baxsanız, görərsiniz ki, onun da içində kiçik
təkərciklər var. Saatın əqrəbləri bu təkərciklər vasitəsilə hərəkətə gəlir.
Deməli, təkər icad olunmasaydı, biz vaxtı da öyrənə bilməzdik.
Lakin qədim insanlar təkəri icad edərkən ağıllarına belə gəlməzdi ki,
bu ixtira elm və texnikanın inkişafına təkan verəcək. Onlar, sadəcə,
ağır yükü bir yerdən başqa yerə aparmaq üçün dəyirmi formada taxtalar kəsir və ondan araba təkəri düzəldirdilər.
Rafiq İsmayılov

Qədim insanların yaratdığı ilk təkərlər

Velosiped təkəri

Avtomobil təkəri

Sözlük
Bşriyyt – insanlıq, insanlar
Mexanizm – maşını, aparatı, cihazı hrkt gtirn hiss
Düşün və cavab ver
2

Tkr haqqında hansı mtn elmi mtndir? Cavabını saslandır.

3

Hansı mtndn tkr haqqında daha çox bilik ld etdin?
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AĞAC
Bir ağac var idi. O, hələ çox balaca idi, cəmisi iki yaşı vardı.
Ağacın yanından bir oğlan keçirdi, bir yarpaq qoparıb yerə atdı.
Sonra fikirləşdi: “Bu yarpağı niyə qopartdım?.. Eh, nə olsun. Bir yarpaqla heç nə olmaz. Ağacın gör nə qədər yarpağı var”.
Bu vaxt başqa bir oğlan buradan keçirdi, ağacın budağını sındırdı və
fikirləşdi: “Bir budaqla nə olacaq? Ağacın budağı çoxdur”.
Bir qız da əlində top buradan keçirdi, topu yuxarı atdı, top ağaca
dəydi və onun ucunu sındırdı. Qız pərt
oldu: “Gör nə pis iş oldu. Eh, eybi yoxdur.
Təzəsi boy atar”.
Ağacın yanından bir keçi keçirdi. Keçi
ağacın qabığından bir az gəmirdi.
Әlində bıçaq olan oğlan bıçağını sınamaq istədi. Bir budaq kəsdi. Bıçaq iti idi.
Ağac qurudu.
Ağacı əkən uşaqlar gəlib çıxdılar və
dedilər:
– Burada ağac bitmək istəmir, yəqin,
bizim torpağımız pisdir.

Anatoli Kuznetsov
Düşün və cavab ver
1

Mtn gör cümllrin ardıcıllığını müyyn et. Hansı cümlni
hadislrin nticsi kimi qbul etmk olar?
 Oğlan bıçaqla ağacdan bir budaq ksdi.
 Ağac qurudu.
 Oğlan ağacın yarpağını qopartdı.
 Keçi ağacın qabığını gmirdi.
Söz ehtiyatı

2
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Göy rngl verilmiş söz mtndki mnasına gör hansı sözl
yaxınmnalıdır?
A) qurtarmaq B) yetişmk, cücrmk C) sona çatmaq
3-cü BÖLMƏ

SÖZÜN MƏNASINI NECƏ İZAH ETMƏLİ?

Sözün mənasını müxtəlif yollarla izah etmək olar:
 yaxınmənalı sözün köməyi ilə: alışmaq – alovlanmaq, odlanmaq;
 sözün əlamətlərini və aid olduğu məna qrupunu müəyyən etməklə:
söz

əlamətləri

məna qrupu

kirpi

dərisi tikanla örtülü

heyvandır.

3

Dörd sözdn biri mna qrupuna gör frqlidir:
A) sarı
B) qırmızı
C) uzun
) yaşıl
A) yaz
B) payız
C) qış
) iyul
A) xiyar
B) paxlava
C) pomidor
) kartof

4

Uyğunluğu müyyn et.
1) çkic
A) Mismarı çıxarmaq üçün mk alti
2) dülgr B) Daş v ya krpicdn ev, hasar tikn usta
3) bnna
C) Mismar çalmaq üçün mk alti
4) klbtin ) Taxtadan müxtlif şyalar düzldn usta

5

Sual işarlrinin yerin hansı sözlr olmalıdır?
Bitkilrin içind hamıdan seçilirm,
Lazımsız bir ot kimi hr zaman biçilirm.
Trsin oxunanda alınmaz bir qsrm,
Baş hrfini dyişsn, meşd açıq yerm.

?
?
?

Dil qaydaları
6

Nöqtlrin yerin samitlr lav edrk sözlri tamamla.
a...bar, t..bl, kö...b, ş...b, pa...bıq

7

Sözlrin düzgün yazılış qaydasını müyyn et. Nöqtlrin
yerin bir v ya iki “y” hrfini lav etmkl sözlri dftrin
köçür.
tövsi..., mnvi...at, riyazi...at, ehti...at, bşri...t
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LEYLƏK VƏ BÜLBÜL
Әvvəllər quşlar oxuya
bilmirdilər. Bir dəfə onlar
eşitdilər ki, uzaq ölkələrin
birində qoca, müdrik musiqiçi yaşayır. O, arzu edənlərə oxumaq öyrədir. Quşlar
Leyləyi və Bülbülü onun yanına göndərdilər.
Leylək çox tələsirdi. O,
dünyada ilk müğənni-quş
olmaq istəyirdi.
Leylək elə tələsirdi ki, qapını döymədən musiqiçinin evinə soxuldu.
Heç salamlaşmadı da. Var gücü ilə qışqırdı:
– Ey, qoca! Tez ol, mənə oxumaq öyrət!
Amma müdrik qoca əvvəlcə onu tərbiyə etmək istədi. O, Leyləyi bayıra çıxarıb qapını döydü və dedi:
– Bax belə etmək lazımdır.
– Hər şey aydındır! – deyə Leylək sevindi. – Oxumaq elə budur?
Bu sözlərlə Leylək uçub getdi. O, hamını öz sənəti ilə heyrətlən dirməyə tələsirdi.
Bülbül isə öz balaca qanadları
ilə xeyli sonra uçub gəldi. Qapını
ehmalca döydü, qoca ilə salamlaşdı, narahat etdiyi üçün üzr
istədi və musiqi öyrənmək arzusunu bildirdi.
Qoca musiqiçinin nəzakətli
quşdan xoşu gəldi. Nə bilirdisə,
ona öyrətdi.
O vaxtdan Bülbül dünyada ən
gözəl müğənni oldu.
Leylək isə ancaq dimdiyini
şaqqıldada bilir. Hələ bir öyünür
və başqa quşlara da dərs verirdi:
74
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– Ey, eşidirsiniz! Bax belə, bax belə etmək lazımdır! Әsl musiqi elə
budur. İnanmırsınızsa, qoca musiqiçidən soruşun!
Valentin Berestov

Düşün və cavab ver
1

Mtnin ideyasını v mövzusunu müyynlşdir.

2

Leylk qocanın evin glnd hansı shv yol verdi?
Söz ehtiyatı

3

Bülbülün qocanın evin glişini shnlşdirin.

NİTQ ETİKETLƏRİ

Salamlaşma
Günün vaxtından asılı olmayaraq biz birbirimizl görüşnd “Salam” v ya “Hr
vaxtınız xeyir” deyirik. Bundan başqa,
shrlr “Sabahınız xeyir”, axşamlar is
“Axşamınız xeyir” ifadlrini işldirik.
Ev qonaq glnd is onu “Xoş glmişsiniz” sözlri il qarşılamaq lazımdır.

Sağollaşma
Bir-birimizdn ayrılarkn, adtn, “Sağ
ol” v ya “Xudahafiz” deyirik. Gec
vaxtı yatmağa gednd “Gecniz xeyr
qalsın” demk lazımdır. Evinizi trk
edrkn bu ifadni işldn qonağa “Xeyr qarşı gedin” v ya “Gül-gül” dey
cavab vermk yaxşı olardı.
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Üzrxahlıq
Bzn ehtiyatsızlıq edib hrktlrimizd shv
yol veririk: avtobusda kimins ayağını tapdalayırıq, kimins şyasına zrr yetiririk, sbirsizlik edib kimins sözünü ksirik, öhdmiz düşn
vzifni yerin yetirmirik. Bütün bu hallarda
qarşıdakı adamdan üzr istmliyik. Bunun üçün
“Bağışlayın” v ya “Üzr istyirm” ifadlri işldilir. Küçd yad adama müracit edrkn v ya
telefonda danışmağa başlayarkn d bu ifadlrdn istifad etsniz,
yerin düşr:
“Bağışlayın, bu yaxında kitab mağazası varmı?”
“Üzr istyirm, Nigarı telefona çağıra bilrsiniz?”
Üzr istmk heç d eyib deyil, shvini etiraf etmkdir. ksin, shv
edib üzr istmmk eyibdir.
4

Aşağıdakı mtni oxuyun v tapşırıqları yerin yetirin.

TELEFON SÖHBӘTİ
Vüqar sinif yoldaşı Aynurdan ev tapşırıqlarını soruşmaq istyirdi.
O, telefonu götürüb nömrni yığdı. Telefonda bir kişi ssi eşidildi:
– Alo.
Vüqar dedi:
– Aynuru telefona çağırın.
– Bala, sn hansı nömrni yığırsan?
– Aynurun nömrsini.
– Axı burada Aynur yaşamır.
– Bs Aynurun nömrsi neçdir?
5

Vüqar telefon danışığında hansı shvlr yol
verdi? Bu shvlri düzltmkl dialoqu shnlşdirin.

Dil qaydaları
6
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Sözlrin düzgün yazılışını müyynlşdirrk tamamla v bir
neçsini cümld işlt.
şaf...alı, bit...i, riş..., küf..., bn..., tüs...ü, hf...
3-cü BÖLMƏ

QARAĞACIN KÖLGƏSİ
Aysellə Aytel nənələrigilə gedirdilər. Hava günəşli və çox isti idi.
Nənələrinin də evi kəndin lap o başında idi. İsti onları karıxdırmışdı.
Qızların alnından tər axırdı. Küçəni burulanda yolun qırağında bir iri,
şaxəli qarağac gördülər. Onun kölgəsində daldalandılar. Ağacın kölgəliyi necə də sərin idi. Uşaqlar dincəldilər, tərləri soyudu. Yola düşəndə dedilər:
– Çox sağ ol, ay kölgə,
sən olmasaydın, isti bizim nəfəsimizi kəsmişdi.
Bu zaman onların yanından ötən Gülsabah
xala gülümsəyib dedi:
– Siz “sağ ol”u kölgəyə
yox, qarağaca deyin. Axı
qarağac olmasaydı, kölgə haradan olacaqdı?!
Əli Səmədli

Düşün və cavab ver
1

“Sağ ol” ifadsini işltmk düzgün deyil:
A) tşkkür edrkn B) üzr istyrkn

C) ayrılarkn

2

Daha hansı ağacları tanıyırsan? Onların adlarını sadala.

3

Ağacların insanlara xeyri haqqında bildiklrini danış.

Söz ehtiyatı
4

oxlu ağacın bitdiyi yer nec adlanır?
A) çmn
B) meş
C) shra
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5

Meyv ağaclarının bitdiyi yer nec adlanır?
A) tarla
B) zmi
C) bağ

6

Göy rngl verilmiş sözün hqiqi v mcazi mnasını izah et.

7

Mtnin sonuncu abzasında altından xtt çkilmiş ifadni hansı
sözl vz etmk olar?

NİTQ ETİKETLƏRİ

Tşkkür
Kims biz kömk ednd, hdiyy
vernd, tbrik ednd, triflynd
ona öz minntdarlığımızı bildiririk.
Bunun üçün aşağıdakı etiketlrdn
istifad olunur: “Tşkkür edirm”,
“ox sağ olun”, “Minntdaram”.

Arzu
Arzu ifad edn etiketlr hr hansı sbbl bağlı olur. Msln, syaht yola düşn
adama “Yaxşı yol” v ya “Yolun açıq olsun”, yarışa gedn dostunuza “Uğur olsun”, yeni mnzil almış qohumunuza
“Sağlığınıza qismt olsun” v ya “Mübark olsun” dey bilrsiniz.

8

78

Rfiq xala Nrminni ad günü münasibtil tbrik edib dedi:
“Bh-bh, bu gün snin n gözl saç düzümün var!” Nrmin
cavabında n demlidir?
A) Xoş sözlriniz üçün tşkkür edirm.
B) Anam mni n bahalı gözllik salonuna aparmışdı.
C) Mnim saç düzümüm hr gün gözldir.
3-cü BÖLMƏ

Dil qaydaları
9

“Qarağac”, “knd”, “uşaq” sözlrind hansı hrflrin deyilişi
il yazılışı frqlnir?

QAYDALAR

SÖZ SONUNDA BƏZİ SAMİTLƏRİN TƏLƏFFÜZÜ

Sözlərin sonunda bir çox cingiltili samitlər kar samit kimi səslənir.
b
[p]: kitab
[kitap]
d
[t]: qanad
[qanat]
g
[k]: tüfəng
[tüfənk]
c
[ç]: ağac
[ağaç]
ı
q
[k ]: şəfəq
[şəfəkı]
q
[x]: ocaq
[ocax]
10

Hansı sözün yazılışı shvdir?
A) manat
B) palıt

C) barıt

11

Lüğtin kömyi il “snd” v “snt” sözlrinin mnalarını
araşdır v hr bir sözü cümld işlt.

12

Dördündn birind sözün sonundakı “q” frqli sslnir:
A) maraq B) qonaq C) hüquq
) qıvraq

13

“Q” samitinin “x” kimi tlffüz olunduğu sözlri seç.
qayıq, üfüq, budaq, Afaq, otaq, qulluq, dqiq, sadiq, sınaq

14

Şkil adlarının deyiliş forması il yazılış forması arasındakı
frqi izah et.
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ÇOX SEVİRƏM
1
Baharı çox sevirəm,
Hər tərəf yaşıllaşır.
Dağlardan gələn sular
Sel olub aşır- 1 .
Qaranquşlar eyvanda
2 öz yuvasını.
Çox sevirəm baharın
Sərin, saf havasını.
Göydə ildırım 3 ,
Dağlar başı çən olur.
Bahar fəsli gələndə
Hamı, hamı şən olur.

2
Mən yayı çox sevirəm,
Göy üzü təmiz olur.
Yayda çox sevdiklərim
Çay olur, dəniz olur.
Günəş qızdırır yeri,
Ağaclar gətirir bar.
Yaylaqlarda dincəlir
Yay gələndə adamlar.
Üzümlər şirinləşir,
Әncirlərdən axır bal.
Bağbanlar bol meyvəni
Yığmağa tapmır macal.
Yaşıl xalı sərilir
Düzənlərə, dağlara.
Yay fəsli ləzzət verir
Balaca uşaqlara.

Şüurlu oxu
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1

Nömrlnmiş boşluqların yerin hansı sözlr uyğun glir?
A) 1– qurur,
2 – tikir,
3 – daşır
B) 1– daşır,
2 – qurur,
3 – çaxır
C) 1– gedir,
2 – baxır,
3 – daşır

2

1-ci hissdki “çn” sözünü hansı sözl vz etmk olar?
A) qar
B) bulud
C) duman
3-cü BÖLMƏ

3
Payızı çox sevirəm,
Havalar gözəl olur.
Qızıl rəngli yarpaqlar
Tökülür, xəzəl olur.
Ağaclardan dərilir
Alma, armud, heyva, nar.
Hərdən dolur, boşalır
Göydə uçan buludlar.
Civildəşir sərçələr,
Qışdan gətirir xəbər.
4
Mən qışı çox sevirəm,
Çünki qarı bol olur,
Şaxtaları bol olur;
Buz salxıma bənzəyir.
Küçələri bəzəyir.
Atılıram, düşürəm,
Buz üstə sürüşürəm.
Qorxutmayır qar məni,
Anama söyləyirəm:
– Gəzməyə apar məni.

Söz ehtiyatı

Zeynal Cabbarzadə

3

“Yay” sözünün hansı mnaları var? Bu sözü müxtlif mnalarda cümllrd işlt.

4

Şeirin 2-ci hisssinin 2-ci misrasında hansı söz mcazi mnada
işlnmişdir?
A) göy
B) üz
C) tmiz
Düşün və cavab ver

5

“ncirlrdn axır bal” misrasını izah et. Burada hansı söz mcazi mnada işlnmişdir?

6

“Yaşıl xalı srilir” misrasını izah et. Müllif “xalı” dedikd
nyi nzrd tutur?
SİRLİ DÜNYA
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QAR DƏNƏSİ
Qış idi. Lopa-lopa qar yağırdı. Pəncərənin qarşısında durub çölə baxırdım. Qar
dənələri havada uçuşur, astaca yerə qonurdu. Pəncərəni açdım. Әlimi çölə uzatdım.
Bu vaxt qar dənələrindən biri ovcuma
düşdü. Sonra dilə gəlib danışmağa başladı:
– İstəyirsən, sənə necə yarandığımı
danışım?
– Hə, hə, danış, – deyə sevinclə səsləndim.
– Onda mənə yaxşı qulaq as. Yay idi.
Sən də o vaxt, yəqin ki, tətildə idin, məktəbə getmirdin, düzmü deyirəm?
– Düz deyirsən.
– Bax həmin vaxt mən dənizdə bir damla su idim. 1 .Orada mənim kimi o qədər su damlası vardı ki. Səhər-axşam sağa-sola axır, bəzən bir yerə yığışıb dalğa əmələ gətirir və qayalara çırpılırdıq. İsti bir
gün idi. Günəş od tutub yanırdı. Birdən halım dəyişdi. Buxarlandığımı
hiss etdim. Havaya uçmağa başladım. Başqa su damlaları da mənim
kimi buxarlanıb göyə qalxırdı. 2 . Göydə buxar topaları bir-biri ilə
birləşməyə başladı. Birləşdikcə böyüdük, böyüdük, buluda çevrildik.
Bəzən günəşin, bəzən ayın və ulduzların qarşısını kəsirdik. Belə
olanda hava tutulur, göy üzü qaralırdı. Külək bizi buradan ora, oradan
bura qovurdu. Aylar keçdi. Havalar soyumağa başladı. Günəş də yoxa
çıxmışdı, elə bil haradasa gizlənmişdi. Kim bilir, bəlkə də, yenə biz
onun qarşısını kəsmişdik. Axı indi əvvəlkindən daha böyük bulud
topası idik. 3 . Göy üzünü gəzib-dolaşmaqdan bezmişdik. Yer
üzünə qayıtmaq istəyirdik.
Get-gedə havalar daha da soyuyurdu. Şaxtadan titrəyirdik. Yanımdakı su damlalarının birindən soruşdum:
– Biz niyə belə üşüyürük?
– Artıq qışdır. Bir azdan şaxta bizi qar dənəsinə çevirəcək.
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Su damlası sözünü yenicə bitirmişdi ki, doğrudan da, qara çevrilməyə başladı. Sonra mən qar oldum. Yavaş-yavaş başqa su damlaları
da qara çevrildi. Havada uçuşmağa başladıq. Dənizdə olarkən bir az
ağır idim. Amma indi özümü çox yüngül və yumşaq hiss edirdim. Artıq
soyuqdan da üşümürdüm. Beləcə, havada uçuşa-uçuşa yerə enirdik.
Birdən sənin pəncərədən uzanan əlini gördüm. Ürəyimdən ora qonmaq keçdi. Külək istəyimi yerinə yetirdi. Səninlə dost olduğuma görə
çox xoşbəxtəm.
Bunu deyib qar dənəsi qəfildən susdu. Diqqətlə baxanda onun bir
damla suya çevrildiyini gördüm.
Səməd Behrəngi

Söz ehtiyatı
1

Altından xtt çkilmiş hansı söz ksmnalı sözlrin birlşmsindn yaranıb?

2

Göy rngl verilmiş “dil glib” ifadsini hansı ifad il vz
etmk olar?
A) dil açıb
B) dil-dil ötüb C) dildn-dil düşüb

Şüurlu oxu
3

4

5

Qar dnsinin başına gln hadislr ilin hansı fsillrind baş
verir?
Mtn gör, qar dnsinin hmsöhbti:
A) qızdır
B) bağça uşağıdır C) mktblidir

“Biz yüksldikc yüksldik, yerdn uzaqlaşdıq” cümlsi mtnd nömrlnmiş boşluqlardan hansının yerin uyğun glir?
Düşün və cavab ver

6

“Qar dnsi” mtni elmi, yoxsa bdii mtndir? Cavabını saslandır.

7

srin sonunda deyilir ki, qar dnsi su damlasına çevrildi.
Snc, bundan sonra onun başına hansı hadislr glck?
SİRLİ DÜNYA
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ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR

1

Nöqtlrin yerin müxtlif mlumatları artırmaqla cümllri
tamamla.
1) “Ayın itmsi” mtnindn öyrndim ki, ...
2) “Tkr” mtnindn öyrndim ki, ...
3) “Ağac” mtnindn öyrndim ki, ...
4) “ox sevirm” şeirindn öyrndim ki, ...
5) “Qar dnsi” mtnindn öyrndim ki, ...

2

Hansı izah “acı” sözünün hqiqi mnasına aiddir?
A) flaktli, mşqqtli, kdrl dolu: acı günlr.
B) dili, ağzı yandıran: acı bibr.
C) xoşa glmyn, qlb toxunan, kobud: acı söz.

3

“Müharibd hlak olmuş oğlunun qara xbrini alandan ananın üzü
gülmürdü”.
Hansı bndd “qara” sözü cümldki mnasında işlnmişdir?
A) Bütün rnglrin n tündü, his, kömür rngi
B) Kdr, qm gtirn, ağır, qorxulu
C) Mnfi, pis mllr tördn, cinaytkar

4

Tlffüz formasında verilmiş sözlrin düzgün yazılış qaydasını müyyn edrk dftrin köçür. Hr söz aid cüml qur.
[Nayil], [inşa:t], [Syid], [t:ssüf], [m:llim]

5

Sözlrdn birind “k” samiti [g] kimi tlffüz edilir.
A) köşk
B) itki
C) ördk

6

Söz sonundakı bzi samitlrin tlffüzün gör yeni sözlr tap
v cdvli dftrind tamamla.
g – [k]

d – [t]

b – [p]

c – [ç]

hng – [hnk]

qnd – [qnt]

doşab – [doşap]

krpic – [krpiç]
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FİTNƏ
Bəhram şah mahir ovçu idi. Hər dəfə ovdan sonra
öz şücaəti ilə öyünərdi. Şahın Fitnə adlı gözəl bir
kənizi vardı. Bu kəniz heç vaxt Bəhram
şahın ovçuluq məharətini tərifləməzdi.
Səbəbini soruşanda isə deyərdi:
– Bu ki məharət deyil, vərdişdir. O
qədər ov etmisən ki, artıq quşu gözündən vurmağa öyrəşmisən.
Axırda Bəhram şah kənizə qəzəbləndi,
sərkərdəni çağırıb əmr etdi ki, Fitnənin boynunu vursun. Sərkərdə “baş üstə” deyib
getdi. Amma yolda fikrini dəyişdi. Öz-özünə
dedi: “Bəhram şah Fitnənin xətrini çox istəyir.
İndi ona qəzəblidir deyə belə hökm verdi.
Hirsi soyuyandan sonra peşman olacaq”. Odur ki sərkərdə kənizi öz evinə
gətirdi.
Bu, üçmərtəbəli gözəl bir imarət idi. Fitnə orada yaşamağa başladı.
Sərkərdənin çoxlu mal-qarası var idi. Bir gün naxırdakı inəklərdən bi ri
balaladı. Təpəl buzov Fitnənin çox xoşuna gəldi. O hər gün buzovu boynuna alıb əzizləyə-əzizləyə yuxarı qaldırır, eyvanda yedizdirir, sonra aşağı
düşürürdü. Artıq buzov da Fitnəyə isinişmişdi. O, gündən-günə
böyüyür, kökəlir və ağırlaşırdı. Buzov ağırlaşdıqca sanki Fitnəyə də yeni güc gəlirdi.
Sərkərdə kənizin niyyətini başa düşmüşdü. Bir gün o, Bəhram şahı evinə qonaq
çağırdı. Onlar yeyib-içəndən sonra
sərkərdə şaha dedi:
– İmarətimdə gözəl bir qız yaşayır.
Hər gün yekə bir öküzü boynunda
bu eyvana çıxarır. Özü də birnəfəsə. Heç dincini də almır.
Bəhram şah bu sözlərə inanmadı. Sərkərdə qulluqçu ilə Fitnəyə
xəbər göndərdi ki, öküzü yuxarı
qaldırsın. Fitnə üzünə rübənd saldı.
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Öküzü boynuna alıb düz eyvana qaldırdı.
Bəhram şah dedi:
– Bu sənin güclü olmağından xəbər vermir. Görünür, bu öküz balaca
olandan sən bu işə vərdiş eləmisən.
Fitnə dedi:
– Çox qəribədir, deməli, öküzü qaldırmaq vərdişdəndir, amma ov ovlamaq məharətdən?
Bunu deyib qız rübəndi üzündən götürdü. Bəhram Fitnəni tanıdı. Onu
bağrına basdı. Sarayına gətirib Fitnə ilə ailə qurdu. Sərkərdəyə isə qiymətli
hədiyyələr bağışladı.
Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poeması əsasında

Sözlük

Tpl – heyvanın alnında ağ lk
Rübnd – qadınlarda üz örtüyü
Şüurl u oxu
1

Bhram şah n üçün Fitny qzblndi?

2

Ny gör srkrd Fitnni öldürmdi?

3

Aşağıdakı cümllri mtnd hansı abzasdan sonra yerlşdirmk doğru olardı?
Aylar ötdü, buzov danaya, dana öküz çevrildi. Fitn is
hl d onu qaldırmaqda davam edirdi.

Düşün və cavab ver
4

gr Fitn, doğrudan da, haqlıdırsa, onda nyi mhart hesab
etmk olar?

Dil qay da ları
5

Altından xtt çkilmiş hansı söz mürkkb sözdür?
A) üçmrtbli
B) soyuqlamaq
C) ağırlaşırdı
SEVİMLİ QƏHRƏMANLARIM
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QAYDALAR

MÜRƏKKƏB SÖZLƏRİN YAZILIŞI

İki və daha artıq sözün birləşməsindən yaranan sözlərə mürəkkəb sözlər deyilir.
Mürəkkəb sözlər bitişik və ya defislə yazılır.
Bitişik yazılan mürəkkəb sözlər müxtəlifmənalı sözlərin birləşməsindən yaranır: acgöz, üçbucaq, dəvəquşu.
Defislə yazılan mürəkkəb sözlər, əsasən, aşağıdakılardır:
 yaxınmənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözlər:
gözəl-göyçək, qohum-qardaş;
 əksmənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözlər:
gediş-gəliş, oturub-durmaq, ev-eşik;
 eyni sözün təkrarı ilə yaranan mürəkkəb sözlər: səhər-səhər,
yavaş-yavaş, gülə-gülə.
6

Verilmiş sözlrdn bitişik v ya defisl yazılan mürkkb
sözlr düzlt.
uzun, saç; gec, gündüz; üz, yumşaq;
dost, tanış; ayaq, qab; ana, bala

7

Sual işarlrinin yerin hansı sözlr olmalıdır?
tirlidir, gözldir, mat qoyur insanları,
Heyif ki, limizi qanadır tikanları.
Onun adı yaranıb iki müxtlif sözdn.
Gl bel et, dostum, sn:
vvl onu yazaraq tez birinci sözü sil,
Sonrakı sözün is ilk hrfini dyişdir.
Onu bir df deyil, iki df sn yazsan,
Yeni bir söz alarsan.
Bu adı daşıyanın mlahtlidir ssi,
Sevinc bxş edr biz oxuduğu nğmsi.
Onun hr yeri lvan, köksü is sarıdır,
Bağın nğmkarıdır.
Tapdığın sözlrdn hansı mürkkb sözdür?
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?

ŞAHZADƏ VƏ DİLƏNÇİ
Bu əhvalat 400 il əvvəl baş verib. Payız günlərinin birində Londonun
kasıblar yaşayan məhəlləsində, dilənçi ailəsində bir oğlan uşağı dünyaya
gəldi. Onun adını Tom qoydular. Elə həmin gün İngiltərə kralının da oğlu
oldu. O axşam kral sarayında böyük şadyanalıq var idi. Hamı şahzadə
Eduardın anadan olmasına sevinirdi. Tomun anadan olması isə heç kimi
maraqlandırmırdı.
Aradan illər keçdi. Tom artıq böyümüşdü. O, səhərdən axşama kimi
küçələri acqarına dolaşır, dilənçilik edirdi. Әslində, Tomun dilənçilikdən
zəhləsi gedirdi. Ancaq nə edə bilərdi?! Axı evə əliboş gələndə atası onu
möhkəm əzişdirirdi.
Bir gün Tom Londonun küçələrini dolaşa-dolaşa kral sarayının yanına
gəlib çıxdı. Darvazanın qarşısından keçəndə gözətçilər onu saxladılar.
Әsgərlərdən biri Tomu kobudcasına itələyib yerə yıxdı. Bu vaxt şahzadə
Eduard onlara yaxınlaşdı.
– Bu zavallı uşağı niyə incidirsiniz? – deyə şahzadə əsgərə acıqlandı.
Gözətçi əsgər özünü itirib qorxusundan tir-tir əsdi və şahzadənin
qarşısında farağat dayandı.
Şahzadə Eduard Tomu özü ilə saraya apardı. Onlar bəzəkli bir otağa
daxil oldular. Şahzadə Toma müxtəlif suallar verdi:

SEVİMLİ QƏHRƏMANLARIM
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– Adın nədir? Nə işlə məşğul olursan?
– Adım Tomdur, əlahəzrət. Dilənçiyəm. Boş vaxtlarımda isə kitab oxuyuram, ya da uşaqlarla oynayıram.
Uşaqlarla oynamaq şahzadənin çoxdankı arzusu idi. O, təklikdən,
saraydakı dəbdəbəli həyatdan bezmişdi. Başqa uşaqlar kimi küçələri
dolaşmaq, qumluqda eşələnmək, palçıqda oğlanlarla süpürüşmək
istəyirdi. İndi Tom bu haqda danışanda Eduardın gözləri parladı:
– Kaş mən də sənin kimi palçıqda oynaya biləydim...
– Eh… mən də bircə dəfə Sizin kimi geyinə bilsəydim! – deyə Tom da
ah çəkdi.
– Aha, arzun budur? Qoy sən deyən olsun. Әynindəki cır-cındırı çıxar, mənim paltarımı geyin. Mən də səninkini geyinib küçəyə çıxacağam.
Ancaq mən qayıdana kimi bu otaqdan çıxma ha. Sonra yenə hərə öz
paltarını geyinər.
Beləliklə, Tom və Eduard paltarlarını dəyişdilər. Onlar güzgüyə baxanda heyrətdən donub-qaldılar: bir-birinə o qədər oxşayırdılar ki, elə
bil əkiz qardaş idilər. Kənardan baxan onları çətin ayırd edə bilərdi.
Şahzadə otaqdan çıxıb sarayın həyətinə düşdü. Burada onu bayaqkı
kobud əsgər gördu. Yaxınlaşıb şahzadənin peysərinə bir şapalaq ilişdirdi.
– Dilənçinin biri, dilənçi! Sənə görə şahzadə mənim üstümə qışqırdı.
Şahzadə Eduard hirsindən qıpqırmızı qızardı:
– Axmaq! Sən nə cürətlə mənə əl qaldırırsan?!
Gözətçi şahzadənin boynundan tutub var gücü ilə darvazadan çölə
itələdi və dalınca qışqırdı:
– Rədd ol, avara! Bir də saraya yaxın gəlmə!
Şahzadə yolun kənarındakı palçığa yıxıldı. Artıq heç kim inanmazdı
ki, palçığa bulaşmış cındır paltarlı bu oğlan İngiltərə şahzadəsidir.
Beləcə, şahzadə Eduardın dilənçilik həyatı başladı…

Söz l ük

Zavallı – yazıq, başıblalı, bdbxt
lahzrt – hökmdara müracit forması
Dbdbli – tmtraqlı, cah-calallı, tntnli
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Şüurl u oxu
1

Hansı fikir shvdir?
A) Eduard İngiltr şahzadsi idi.
B) Tom v Eduard kiz qardaş idilr.
C) Saray göztçisi şahzad il dilnçini shv saldı.

2

Eduard v Tom nec tanış oldular?

3

Göztçi şahzadni saraydan niy qovdu?

HEKAYƏ XƏRİTƏSİ

Bədii əsəri daha dərindən başa düşmək üçün hekayə xəritəsi
tərtib edilir. Bunun üçün aşağıdakıları bilmək vacibdir:
məkan – hadisələrin baş verdiyi yer;
zaman – hadisələrin baş verdiyi vaxt;
məzmun – əsərdə baş verən hadisələr;
obrazlar – əsərin iştirakçıları;
baş qəhrəman – hadisələrin əsas iştirakçısı.
4

“Şahzad v dilnçi” mtninin hekay xritsini trtib et.
Düşün və cavab ver

5

Şahzad Eduardın xarakterind hansı keyfiyyt xoşuna gldi?

6

Müyyn et.
London:
A) şhrdir
İngiltr: A) küçdir

B) ölkdir
B) şhrdir

C) çaydır
C) ölkdir

Yazı
7

Snc, Eduardla Tomun aqibti nec olacaq? Mtni öz txyyülün uyğun davam etdir.

SEVİMLİ QƏHRƏMANLARIM
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GÖYÇƏK FATMA
(Xalq nağılı)
1-ci hissə
Biri vardı, biri yoxdu, bir kişinin Fatma adında gözəl-göyçək bir qızı və
bir oğlu vardı. Fatmanın ögey anası çox zalım idi, qıza göz verib işıq vermirdi. Onun da Fatma adında bir qızı var idi. Ancaq bu qız çox çirkin və
keçəl idi.
Bir gün Fatmanın atası oğlu ilə qızını götürüb meşəyə getdi. Meşədə
kişi uşaqlarına dedi:
– Siz burada çiyələk, moruq yığın. Mən də gedib odun qırım. Bir azdan
gəlib sizi evə apararam.

Bunu deyib kişi getdi. Uşaqlar moruq yığa-yığa meşənin dərinliyinə
getdilər. Onların başı o qədər qarışdı ki, axşamın düşməyindən xəbərləri
olmadı. Meşədə azdılar, atalarını tapa bilmədilər.
1 Göy rngl verilmiş “göz verib işıq vermirdi” ifadsini izah et.
2-ci hissə
Fatmanın qardaşı bərk susamışdı. O, bir bulaq başına gəlib doyunca
su içdi. O saat dönüb inək oldu. Fatma qorxusundan ağlamağa başladı.
Elə bu zaman inək dil açıb dedi:
– Bacı, qorxma, gedək evimizə. Mən yolu tanıyıram. Amma bu sirri
heç kimə demə.
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Onlar evə qayıtdılar. Fatmanın analığı əvvəlcə onu görüb üz-gözünü
turşutdu. Sonra fikirləşdi ki, yaxşı oldu, Fatma inəyi otarar, biz də inəyin
südünü sağıb yağ-pendirlə dolanarıq.
Beləcə, Fatma hər gün inəyi otarmağa başladı.
Bir gün göyçək Fatma inəyi otara-otara gəlib çıxdı bir daxmanın
yanına. Daxmadan bir qarı çıxıb ona dedi:
– Ay bala, yaxşı gəlmisən. Gəl mənə kömək elə.
Fatma süpürgəni götürüb evi tərtəmiz süpürdü. Sonra qarının başını
yudu. Ayrılanda qarı ona dedi:
– Qızım, nə vaxt çətinliyə düşdün, gəl yanıma. Bu qarı nənən həmişə
qulluğunda hazırdır.
Fatmanın analığı hiss etmişdi ki, bu inək adi inək deyil, burada nə isə
bir sirr var. Bir gün ərinə dedi:
– Ay kişi, nə vaxtdır, dilimizə ət dəymir. İnəyi kəs, yeyək.
Bunu eşidən göyçək Fatma tez qarının yanına qaçdı, əhvalatı ona
söylədi. Qarı bir ovsun oxudu. İnək dönüb xoruz oldu. Ancaq bunu bir
qarı bildi, bir də göyçək Fatma.
3-cü hissə
Fatmanın analığı eşitdi ki, padşahın böyük oğlunun toyudur. Öz keçəl
qızı ilə toya hazırlaşdı. Göyçək Fatma analığına yalvar-yaxar elədi ki,
onu da toya aparsın. Analığı qoymadı ki, qoymadı.
Analığı gedəndən sonra Fatma evdə təkcə oturub ağlayırdı. Birdən
qarı peyda oldu. Fatmaya bir zər-zibalı paltar və bir cüt qızıl başmaq
verib dedi:
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– Bunları geyin, get toya. Amma evə tez qayıt.
Fatma paltarı geyinib qızıl başmaqları ayağına taxdı, getdi toya. Hamı
bu gözəllikdə qızı görüb heyran qaldı.
Göyçək Fatma toyda doyunca oynayıb analığından qabaq evə döndü.
Amma yolda çayı keçəndə başmağının bir tayı ayağından çıxıb düşdü
suya. Tələsdiyindən başmağı qoyub qaçdı.
Bir gün padşahın kiçik oğlu ova çıxmışdı. Çayı keçəndə gördü ki, suda
nə isə parıldayır. Әyilib baxdı ki, qızıl başmaqdır. Tez adamlarını yanına
çağırıb dedi:
– Gedin hər yeri axtarın. Bu başmaq hansı qızın ayağına olsa, mən
onunla evlənəcəyəm.
Şahın adamları arayıb-axtarıb Fatmanı tapdılar, şahzadəyə xəbər
verdilər ki, bu, gözəl-göyçək bir qızdır. Şahın elçiləri Fatmanı aparmağa
gələndə analığı göyçək Fatmanı təndirə saldı, onun yerinə öz qızı keçəl
Fatmanı qabağa verdi.
Şahzadə bu çirkin qızı görüb çox qəmgin oldu. Elə bu zaman həyətdə
xoruz banladı:
Quqquluqu,
Fatma xanım təndirdə,
Әl-ayağı kəndirdə.
Şahzadə gəlib təndirin ağzını
açdı, gördü, doğrudan da, Fatma əli-qolu bağlı təndirdədir. Qızı çıxarıb geyindirdilər, verdilər
padşahın kiçik oğluna.
Hamı toyda çalır, oynayır,
şadlıq edirdi. Keçəl Fatma ilə
anası isə heç kimin yadına düşmürdü.

Şüurlu oxu
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2

Ny gör qarı nn göyçk Fatmaya kömk etdi?

3

Mtnin giriş hisssind hansı obrazlar iştirak edir?
4-cü BÖLMƏ

4

srd bel bir obraz yoxdur:
A) keçl Fatma B) padşah C) şahzad ) qarı nn
Düş ün v ə cavab ver

5

“Göyçk Fatma” mtni hansı janra aiddir?
A) hekay B) tmsil
C) nağıl
Dil qay dal ar ı

6

Mtnd qırmızı rngl verilmiş sözlr diqqt yetir. Hansı
sözün trkibindki sözlrdn birinin mnası yoxdur?

7

Hansı varlıqları gözl görmk olar, hansıları is yalnız tsvvür etmk mümkündür?
saç, vaxt, odun, tarix, fikir, mala

QAYDALAR

İSİM – AD BİLDİRƏN SÖZLƏR

Varlıqların (şyaların) adını bildirn sözlr isim deyilir.
İsim yalnız gözl gördüyümüz varlıqların deyil, hm d
tsvvür etdiyimiz anlayışların adını bildirir. Msln, qlm
v qorxu sözlrinin hr ikisi isimdir. Lakin qlmi gözl
görmk olur, qorxunu is yalnız hiss etmk mümkündür.
İsim kim? n? hara? suallarından birin cavab verir.
8

9

Dördündn biri frqlidir.
A) müllim
B) zaman
A) elm
B) meş
A) yarpaq
B) bayraq

C) dayı
C) knd
C) qzet

) direktor
) sahil
) mqsd

Sözlri cdvlin müvafiq xanalarına uyğunlaşdır.
Gülzar, ağac, şhr, sincab, ata, knd, külk, şhrli, hkim
Kim?

N?

Hara?
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ALI KİŞİNİN QİSASI
(“Koroğlu” dastanından)
Həsən xanın böyük bir ilxısı var idi. Həmişə dost-tanışın yanında sayseçmə
ilə fəxr edərdi.
Günlərin bir günü xanın evinə qonaq gəlmişdi. Xan hörmətli qonağa
ilxısındakı ən yaxşı atlardan hədiyyə etmək istədi.
Həsən xanın atlarını otaran Alı kişi neçə ilin ilxıçısı idi, atları ovcunun
1
içi kimi tanıyırdı. Xanın qonağına hədiyyə üçün iki at seçdi.
Həsən xan atları görəndə qəzəbindən əsib-coşdu. Xana elə gəldi ki,
ilxıçı onu ələ salır.
– Məni qonağın yanında biabır eləmək istəyirsən?! – deyib əmr elədi
ki, Alı kişinin gözlərini çıxartsınlar, atların da hərəsini bir qoluna bağlayıb
qapıdan qovsunlar.
Alı kişi atlar yedəyində evinə gəldi. Onun Rövşən adında on beş-on
altı yaşlarında qoldan qüvvətli bir oğlu var idi. Atasının halını görən Rövşənin beyninə qan vurdu. Tez əlini qılınca atdı. Amma qoca ilxıçı onu
sakitləşdirdi:
– Hələ tezdir, oğul. Sən əvvəlcə bu atları yaxşı bəslə, sonrasına
baxarıq.
Rövşən atasının dediyi kimi də elədi. Günlər keçdi, aylar dolandı, atlar
ətə-qana gəldi. İndi iki göz gərək idi ki, onlara tamaşa eləsin. Atların
birinə Qırat, o birinə Dürat adı qoydular.
Bir gün Alı kişi Rövşənə dedi ki, atları onun yanına gətirsin. Әlini atların
yalmanına çəkib gülümsündü və oğluna dedi:
– Oğul, artıq qisas
vaxtı gəlib çatıb.
Rövşən Misri qılıncını
belinə bağladı, Düratın
belinə atasını mindirdi,
Qıratın da belinə özü
qalxdı. Birbaşa Həsən
xanın imarətinin qar96
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şısına gəldilər. Alı kişi Həsən xanı səslədi. Xan çölə çıxıb gördü ki, ilxıçı
ilə oğludur. 2
Alı kişi dedi:
– Həsən xan, bunlar sənin bəyənmədiyin atlardır. Sən onların üstündə
mənim gözlərimi çıxartdırdın. Bax gör indi necə at olublar? İndi səndən
qisasımı almağa gəlmişəm. Kişisənsə, çıx meydana!
Həsən xan bu sözlərdən qəzəbləndi, qılıncını siyirib Alı kişinin üstünə
cumdu. Rövşən o saat Qıratı xanın qarşısına sürdü, qılıncını siyirib xanın
başına endirdi. Bu vaxt səs-küy qopdu, xanın qoşunu ata ilə oğulun
üstünə yeridi. 3
Bir tərəfdən Qırat, bir tərəfdən Dürat, bir tərəfdən
də Rövşən əlindəki Misri qılıncla Həsən xanın adamlarını şil-küt elədi.
Beləcə, atasının qisasını aldı.
Həmin gündən hamı Rövşəni “Koroğlu” deyə çağırmağa başladı. O
özünə söz verdi ki, ömrünün sonunadək kasıb-kusuba hayan duracaq,
onların da qisasını zalımlarda qoymayacaq.

Sözlük
Yedk – heyvanı çkib arxasınca aparmaq üçün onun boynuna
salınan ip
Yalman – atın boynunun üst hisssindki uzun tüklr

Şü urlu oxu
1

2

3

1-ci abzasda boşluğun yerin hansı söz uyğun glir?
A) itlri
B) inklri
C) atları
Cümllri mtndki boşluqların yerin gör müyynlşdir.
1. Özü d hrsinin altında bir at var, hl heç ks bel atlar
görmyib.
2. Rövşn özünü qoşuna vurdu.
3. Atlar cins olsa da, arıq, çlimsiz idi.
Hsn xan niy Alı kişinin gözlrini çıxartdırdı?

Dil qay dal ar ı
4

Göy rngl verilmiş mürkkb sözlrdn hansının trkibind
müstqil mnası olmayan söz var?
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QARACA ÇOBAN
(“Dədə Qorqud” dastanından)

1-ci hissə
Keçmiş zamanlarda Dəmirqapı Dərbənddə Qaraca Çoban adında qoldan qüvvətli bir çoban
vardı. Qaraca Çoban Oğuz igidlərindən Salur
Qazanın qoyunlarını otarırdı.
Günlərin bir günü Salur Qazan başının
dəstəsi ilə ova getmişdi. Düşmən bundan xəbər tutub Oğuz elinə hücum
çəkdi. Qazan xanın evlərini yağmaladılar,
xəzinəsini taladılar, anasını, arvadı Burla
xatunu əsir aldılar.
Düşmənin gözü bununla doymadı. Dedilər: “Gedək, Qazanın qoyun
sürülərini də ələ keçirək”.
2-ci hissə
Qaraca Çoban düşmənin hiyləsindən xəbərsiz idi. Yapıncısını yerə atıb
yatmışdı. Gecənin bir aləmi pis yuxu gördü. Yerindən dik atıldı. Üç yerdə
təpə boyda daş yığdı. Sapandını əlinə aldı, oturub gözlədi. Bir də gördü,
budur, altı yüz düşmən onun üstünə gəlir. Düşmənlərin başçısı dedi:
– Qar-yağış yağanda çaxmaqlı çoban! Südü, pendiri bol, qaymaqlı
çoban! Әdə, çoban, Salur Qazanın evlərini yağmaladıq, vardövlətini ələ keçirdik. İndi də qoyunlarını almağa gəlmişik.
Ya dinməz-söyləməz ver aparaq, ya da zorla alıb
özünü də əsir edərik.
– Boş-boş danışma! – Qaraca Çoban qəzəblə
nərə çəkdi. – Səndən qorxsam, səndən betər
olum. Hünərin var, yaxın gəl!
Düşmənlər bunu eşidəndə atlarını çobanın üstünə sürdülər. Hər tərəfdən
ox yağdırmağa başladılar.
Qaraca Çoban sapandına daş qoydu, atdı.
Birini atanda ikisini yerə sərdi. Axırda daşı
qurtardı, qoyun-keçi
98
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demədi, onları düşmənin başına ələdi. Düşmənin gözü qorxdu. Dedilər:
– Bu çoban axırda bizi qıracaq! Gəlin qaçaq!
Düşmənlərdən ölən öldü, sağ qalanlar dabanlarına tüpürüb qaçdılar.

3-cü hissə
Handan-hana Salur Qazan yetişdi. Düzdə sərilib qalmış düşmənlərə
baxdı. Üzünü Qaraca Çobana tutub dedi:
– Çoban, de görüm Oğuz elini kim bu günə qoydu?
Qaraca Çoban olub-bitənləri Qazan
xana danışdı. Qazan xan əsdi, gurladı,
qisas eşqi ilə alışıb-yanmağa başladı.
Atının ağzını düşmən ölkəsinə çevirdi.
Bir də baxdı ki, Qaraca Çoban da arxasınca gəlir. Soruşdu:
– Çoban, sən hara?
– Oğuz elinin qisası mənim qisasımdı. Mən də səninlə gedirəm.
Qazan xanın ürəyi Qaraca Çobanın
belə cəsarətli, sədaqətli olmasından dağa döndü. Bir yandan da fikirləşdi ki,
çobanla getsə, düşmən onu qorxaq
bilər, deyər ki, anasını, arvadını qurtarmağa özüylə çobanını da gətirib. Atdan
endi. Çobanı bir ağaca möhkəm sarıdı.
Yola düzəldi.
4-cü hissə
Amma Çoban inadından dönmədi. Ağaca bir güc verdi, iki güc verdi,
üçüncüdə kökündən qoparıb belinə aldı, Qazan xanın arxasınca yola düzəldi. Qazan baxdı ki, çoban yenə gəlir, atın yüyənini çəkdi, yerə düşdü.
Qaraca Çobanın əllərini açdı, alnından öpüb dedi:
– Sağ ol, çoban! Var-dövlətimi qaytara bilsəm, bu sədaqətinə görə
səni baş ilxıçı edəcəyəm.
Sonra hər ikisi yola düzəldi. Düşmən elinə yetişdilər. Qazan xan bir yandan, Qaraca Çoban o biri yandan qoşunu şil-küt elədilər. Qazan xanın
anasını, arvadını xilas etdilər. Oğuz elinə döndülər.
Dədəm Qorqud gəldi, Qaraca Çobanın igidliyini, dosta sədaqətini öydü.
Qaraca Çoban Oğuz elinin baş ilxıçısı oldu.
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Sözlük

Oğuz – azrbaycanlıların cdadı olan turk tayfasının adı
Yağmalamaq – qart etmk, talamaq
Sapand – daş atmaq üçün qdim silah növü
Yapıncı – keçi yunundan hazırlanan qolsuz, uzun geyim
axmaq – od almaq üçün istifad ediln daş v kiçik dmir parçası
Şüurlu oxu
1

Mtnd göy rngl verilmiş ifadnin mnasını izah edin.

2

Mtnin hr bir hisssinin mzmununu 2-3 cüml il ifad et.

Dil qaydalar ı
3

Mtnd yerindn asılı olmayaraq böyük hrfl yazılan sözlri seç.
Bu sözlr niy hmiş böyük hrfl yazılır?
QAYDALAR

XÜSUSİ İSİMLƏRİN BÖYÜK HƏRFLƏ YAZILIŞI

Hr hansı bir adamı, şhri, çayı v ya dnizi digrlrindn
frqlndirmk üçün onları xüsusi adla adlandırırıq: Nrmin,
Bakı, Kür, Xzr v s. Bel adlara xüsusi isimlr deyilir.
ölk, şhr, göl – ümumi isimlr;
Azrbaycan, Gnc, Göygöl – xüsusi isimlr.
Xüsusi isimlrin ilk hrfi hmiş böyük yazılır. Adlar iki v
ya daha çox sözdn ibart olanda hmin sözlrin hamısı böyük
hrfl yazılır: Dd Qorqud, Salur Qazan, Dmirqapı Drbnd.
4

Hansı cümld “bayram” sözü kiçik hrfl yazılmalıdır?
A) Tofiq Bayram münasibtil anasını tbrik etdi.
B) Tofiq Bayram Azrbaycanın görkmli şairidir.

5

Hansı sözlr yerindn asılı olaraq hm böyük, hm d kiçik, hansı
sözlr is hmiş böyük hrfl yazılır?
Ceyran, Bakı, Polad, Sma, Xzr, Qafqaz, Qrnfil, Aydın
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QAVROŞ
...Payızın sonu idi. Parisdə bərk külək əsir, yağış yağırdı. Qavroş tir-tir
əsə-əsə dəllək dükanı qarşısında dayanmışdı. Dəllək müştərinin üzünü
qırxa-qırxa arabir ona çəp-çəp baxırdı.
Birdən təmiz geyinmiş iki uşaq qapını açıb dəllək dükanına girdi. Nəsə
dedilər. Dəllək hirsləndi. Ülgücü əlindən yerə qoymadan böyüyü əli ilə,
kiçiyi dizi ilə itələyərək bayıra çıxartdı. Uşaqlar ağlaya-ağlaya yola düzəldilər. Qavroş
özünü onlara yetirib soruşdu:
– Sizə nə olub, cücələr?
Yaşca böyük uşaq dedi:
– Bilmirik, harada yataq.
– Elə bu? Çox böyük iş olub! Bundan ötrü
adam ağlayar? Dalımca gəlin, balalar!
Qavroş küçə ilə yuxarıya tərəf irəlilədi.
Uşaqlar ondan geri qalmamağa çalışır, ona
xilaskar kimi baxırdılar. Qavroş onlardan soruşdu:
– Deməli, sizin də nə atanız var, nə ananız?
– Niyə ki? Bizim anamız var. Biz küçədə
oynayırdıq. Gəldik gördük evimizin qapısı
bağlıdır. Qonşular dedilər ki, anamızı polislər aparıb. Bilmirik, o, indi
haradadır.
Yağış sanki acıqlanıb daha bərk yağmağa başlamışdı. Qavroş addımlarını yeyinlədirdi ki, bir qədər qızışsın. Uşaqlar özlərini Qavroşa yetirməyə
çalışırdılar. Onlar çörək dükanının qarşısından keçəndə Qavroş soruşdu:
– Hə, balacalar, deyin görüm, nahar eləmisiniz?
Uşaqlardan böyüyü:
– Səhərdən heç nə yeməmişik. İki saatdır gəzirik, zibil qutularını da
axtarmışıq, amma yeməyə bir şey tapmadıq.
Qavroş ayaq saxlayıb cibini eşələdi. Nəhayət, başını qaldırdı. Üzündə
razılıq ifadəsi vardı. Təntənəli bir görkəmlə:
– Uşaqlar, sakit! – dedi. – Axşam yeməyimiz üçün çatar.
Qavroş dükana girib çörək aldı. Onu üç yerə bölüb ikisini uşaqlara verdi:
– Yeyin!
Parisin baş meydanında köhnə bir fil heykəli vardı. Bu, çox nəhəng bir
heykəl idi. İçi boş idi. Ora-burasında deşiklər açılmışdı.
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Qavroş bir nərdivan tapıb filin qabaq ayağına söykədi. Heykəlin qarnında
açılmış yekə deşiyi uşaqlara göstərib dedi:
– Bu nərdivanla qalxıb ora girin.
Uşaqlar qorxaraq bir-birinə baxdılar.
– Çağalar, qorxursunuz? Axı burda nə var ki?! Bir baxın!
Qavroş filin kələ-kötür qıçından iki-əlli yapışdı. Bir göz qırpımında
nərdivansız dırmaşaraq deşiyə çatdı və koramal kimi sürünərək ora girdi.
Oradan başını çıxarıb dedi:
– Gördünüz?! İndi siz də çıxın!
Qavroş meymun cəldliyi ilə filin qıçından sürüşüb düşdü. Balacaların
qalxmasına kömək etdi.
– Budur, gəlib çatdıq. Hə, uşaqlar, indi siz mənim evimdəsiniz.
Qavroş qatranlı fitilin ucunu yandırdı. İçəri bir az işıqlandı. Uşaqlardan
kiçiyi böyüyə qısılaraq dedi:
– Bura qaranlıqdır.
Qavroşun uşağa yazığı gəldi:
– Ay səfeh, bayır qaranlıqdır, amma burda şam yanır. Orda yağış yağır,
amma bura qurudur. Bayır soyuqdur, burda meh də əsmir.
Qavroş onlara həsir və digər cır-cındırdan yatmağa yer düzəltdi.
– Bu həsiri zooparkdan, meymunlardan çırpışdırmışam.
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Başqa bir qalın həsiri göstərib dedi:
– Bu isə zürafənindir. Dedim, filə lazımdır. Etiraz etmədi.
Uşaqlar bir-birinə sığındılar. Qavroş “İndi isə yatın!” deyib işığı söndürdü. İşıq sönən kimi siçovulların ciyiltisi eşidildi. Onlar dişləri və dırnaqları ilə həsirləri didişdirirdilər.
– Bu nə səsdir? – uşaqlardan balacası soruşdu.
– Siçovullardır.
– Bəs pişiyin yoxdur?
– Pişiyim vardı, onlar yedi.
– Bu siçovullar bizi də yeyə bilər?
– Әlbəttə, yeyərlər!
Uşağın qorxusu son həddə çatdı. Qavroş gülüb onu sakitləşdirdi:
– Qorxma! Onlar bizim yanımıza gələ bilməzlər. Mən burdayam. Al,
mənim əlimdən tut. Səsini kəs, yat.
Bir azdan uşaqlar mışıl-mışıl yatırdılar.

Viktor Hüqonun “Səfillər” romanından
Sözlük
Qatran – qara rngli, yapışqanlı, tezalışan madd
Fitil – alışqan madd sürtülmüş ip, qaytan

Şüurl u oxu
1

Hekayd tsvir olunan hadislr harada v n zaman baş verir?

2

Qavroş v uşaqlar hmin gün harada gecldilr?

3

Qavroşun nitqind hansı kobud ifadlr rast gldin?

4

Qavroşun müsbt v mnfi xüsusiyytlrini sadala. Altından xtt
çkilmiş cüml onun hansı xüsusiyytindn xbr verir?

Di l qayd al arı
5

Mtnd altından xtt çkilmiş mürkkb sözlrdn hansı bitişik
yazılmalıdır?
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BALACA VƏ KARLSON
Uzaq şəhərlərdən birində, adi bir küçənin ən adi bir evində Balaca adlı
bir oğlan yaşayırdı. Ailəsi də adi bir ailə idi – atası, anası, qardaşı və
bacısı var idi. Balaca özü də adi bir oğlan idi. Axı yer üzündə o qədər
yeddiyaşlı, göygöz oğlan var ki! Onların da qulaqları kirli, şalvarlarının
dizi cırıq olur. Ancaq Balaca öz adiliyi ilə razılaşmırdı. O deyirdi:
– Mən adi olmaq istəmirəm.
Bir gün Balaca evdə tək idi. Pəncərənin qarşısında dayanıb küçəyə
baxırdı. Birdən qulağına vızıltı səsi gəldi. Səs get-gedə güclənirdi. Çox
keçmədi, Balaca pəncərənin qarşısında alçaqboy, kök bir kişinin uçduğunu gördü. O, havada bir neçə dövrə vurdu, sonra düz Balaca ilə
üzbəüz, havada dayandı və soruşdu:
– Olar, bura qonum?
– Әlbəttə, olar, – deyə Balaca cavab
verdi.
Uçan kişi pəncərənin ağzına qondu.
– Sənin adın nədir? – deyə o, Balacadan
soruşdu.
– Balaca.
– Mənim də adım Karlsondur. Mən bu
evin damında yaşayıram.
Balaca Karlsonu öz otağına dəvət etdi.
Ona oyuncaqlarını göstərdi. Karlsonun
qarnında düymə vardı. Düyməni basan kimi belindəki balaca mühərrik
işə düşür, pərləri fırladır və Karlson uçmağa başlayırdı. Lap vertolyot kimi.
Karlson otaqda sağa-sola uçaraq hər
şeyi bir-birinə qatdı, kitabları, oyuncaqları
yerə dağıtdı. Hələ üstəlik, Balacanın karandaşları ilə divarları yazdı. Әlbəttə, buna görə anası Balacanı danlayacaqdı.
Amma Balaca düşünürdü ki, Karlsonun
qeyri-adiliyi ilə müqayisədə bütün bunlar
boş şeydir.
Nəhayət, Karlson yoruldu. O, nəzakətlə
Balacaya müraciət etdi:
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– Mən çox üzr istəyirəm, sizdə yeməyə bir şey tapılmaz? Deyəsən,
acmışam.
Balaca mətbəxə gedib kotlet gətirdi. Karlson kotleti yeyib dedi:
– Çox dadlıdır! Amma əlbəttə ki, dünyanın ən dadlı kotletini damda
yaşayan Karlson bişirir!
Hiss olunurdu ki, Karlson lovğanın biridir. Amma Balaca düşünürdü ki,
Karlsonun lovğalanmağa haqqı var. Axı o, qeyri-adidir. Dünyada uça
bilən kişi, yəqin ki, o qədər də çox deyil.
Karlson özünün başqa qabiliyyətlərindən də danışıb yoruldu və dedi:
– Artıq mən evimə getməliyəm, Balaca! Amma qayıdacağam ha. Söz
verirəm ki, tezliklə sən də mənimlə bərabər uçacaqsan.
Bunu deyib Karlson qarnındakı düyməni basdı. Mühərrik işə düşdü.
O, Balaca ilə sağollaşıb pəncərədən çölə uçdu.
Axşam anası Balacanın dağılmış otağını, rənglənmiş divarları görəndə hirsləndi. Balaca inandırmağa çalışdı ki, bu, damda yaşayan Karlsonun işidir. Amma ana inanmadı. Dedi ki, Balaca öz günahlarına haqq
qazandırmaq üçün yalan uydurur.
“Eybi yox, – Balaca öz-özünə dedi. – Mən onlara Karlsonu göstərərəm, onda bilərlər ki, Balaca heç nəyi uydurmur”.
Sonra isə oturub Karlsonun yolunu gözləməyə başladı. İndi Balaca
əmin idi ki, o, adi oğlan deyil, çünki onun gonbul Karlson kimi qeyri-adi
dostu var idi.
Astrid Lindqrenin eyniadlı əsərindən

Düş ün v ə cavab ver
1

Ny gör müllif srin giriş hisssind adilikdn söhbt açır?

2

Sn Karlsona rast glsydin, n edrdin?

Di l qayd al arı
3

Altından xtt çkilmiş hansı mürkkb söz siftl ismin birlşmsindn yaranmışdır?

4

Mtnd göy rngl verilmiş “balaca” sözlrindn hansı varlığın
lamti kimi işlnmişdir?
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QAZANIN ÖLMƏYİ
(lətifə)
Molla bir gün qonşusundan bir qazan borc alır. Bir neçə gündən sonra
içinə bir balaca qazan da qoyub sahibinə qaytarır. Qonşu balaca qa zanı görüb soruşur:
– Molla, bu nədir? Mən ki sənə bircə qazan vermişdim.
Molla gülə-gülə deyir:
– Balam, sən çox xoşbəxt adammışsan. Qazanın bu gecə doğub.
Kişi bir söz deməyib sevinə-sevinə qazanları götürüb aparır.
Bir müddət keçir. Molla həmin qonşusundan bir böyük qazan istəyir.
Birinci qazandan dişində şirə qalan qonşu dərhal qazanı Mollaya verir.
Bir gün, beş gün, bir ay keçir. Molla qazanı qaytarmır. Axırda kişi gəlir
Mollanın qapısına. Molla çıxır, bunu qapıda görcək başlayır dil-ağız
eləməyə:
– Bağışla, vallah, a qonşu. Sənin də yanında xəcalətliyəm. Dünyanın
işi belədi. Çox da ürəyini sıxma. Allah əvəzini
versin.
Mollanın danışığından heç nə başa düşməyən qonşu soruşur:
– Molla, bu nə başsağlığıdır mənə
verirsən? Mən qazan üçün gəlmişəm.
Molla dəsmalını çıxarıb gözlərini
silir:
– Elə mən də rəhmətlik qazan
barəsində danışıram da.
– Necə yəni rəhmətlik?
– Vallah, deməyə də dilim gəlmir.
Qazanın bu gecə öldü.
– Molla, bu nə sözdür? Heç qazan
da ölərmi?
– Qonşu, keçən dəfə qazanın doğanda heç bu sualı vermədin? Qazan doğa bilər, amma ölə bilməz?

Söz eht iy at ı
1

Altından xtt çkilmiş ifadlrin mnasını izah et.
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Şüurlu oxu
2

Mtnin mzmununa uyğun gln atalar sözlri tap.

Di l qayd al arı
3

Mtnd göy rngl verilmiş cümld lamt bildirn sözü seç v
aid olduğu sözl birg işlt.

QAYDALAR

SİFƏT – ƏLAMƏT VƏ KEYFİYYƏT BİLDİRƏN SÖZLƏR

Varlığın (şyanın) lamtini v ya keyfiyytini bildirn söz
sift deyilir. Sift nec? n cür? hansı? suallarından birin cavab verir. lamt dedikd gözl görünn, yni zahiri
xüsusiyytlr nzrd tutulur. Varlığın gözl görünmyn
daxili xüsusiyytlri is keyfiyyt adlanır.
4

Siftlri müvafiq isimlrl birlşdir.
smimi
müllim
dağüstü
baxış
ürkk
münasibt
gülünc
park
tlbkar
hrkt

5

Sxemi şrh et.

əlamət

rəng

yaşıl ot

ölçü

böyük bina

forma
keyfiyyət

dad

dairəvi meydan
acı bibər

mənəvi cəhətlər
6

inadkar uşaq

“Qara” sözü hansı cümld lamt bildirn siftdir?
A) Krimin anası qara gün üçün bir qdr pul saxlamışdı.
B) Döyüş bölgsindn glmiş bu qara xbr hamını sarsıtdı.
C) Direktor qara köynkli oğlanı yanına çağırdı.
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QARACA QIZ
1-ci hissə
Piri baba Hüseynqulu ağanın bağbanı idi. Onun Qaraca qız adında
bir köməkçisi var idi. Bu qızı Hüseynqulu ağa meşədən tapmışdı. Onu
ayının əlindən xilas edib evinə gətirmişdi. Qarayanız olduğundan bu
qızcığazı hamı belə çağırırdı. Piri baba Qaraca qızı öz balası kimi sevirdi.
Qaraca qızla Ağca xanım təxminən bir yaşda idilər. Onlar dostlaşmışdılar. Saatlarca bir yerdə oynayır, deyib-gülürdülər. Amma Ağcanın
meşədən tapılmış bir qızla dostluq etməsi anası Pəricahan xanımın heç
xoşuna gəlmirdi. Odur ki Qaraca qızla görüşməyi öz qızına qadağan
etmişdi. Ancaq Ağca gizlincə evdən çıxıb rəfiqəsi ilə görüşürdü. Qaraca
qız ona rəqs etməyi öyrədirdi.
2-ci hissə
Bir gün Hüseynqulu ağanın evində qonaqlıq var idi. O, nökərini göndərdi ki, gedib Qaraca qızı çağırsın. Ağa istəyirdi ki, qız öz rəqsləri ilə
qonaqları əyləndirsin. Amma Qaraca qız möhkəm soyuqlamışdı. Qızdırma içində yanırdı. Piri kişi nökərə dedi ki, qızcığaz bu vəziyyətdə rəqs
eləyə bilməz. Nökər bu xəbəri gətirəndə Hüseynqulu ağa bərk qəzəbləndi. Tapşırdı ki, Qaraca qızı xəstə-xəstə yatağından qaldırıb gətirsin.
Piri baba yenə nə qədər dil tökdüsə də, xeyri olmadı.
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Qaraca qız məclisdə rəqs etməyə başlayınca qonaqların səsi xırp kəsildi. Hamı heyranlıqla ona baxırdı. Rəqsi bitirəndə qonaqlar onun yenidən oynamasını xahiş etdilər. Amma Qaraca qızın daha taqəti qalmamışdı.
Bu vaxt Ağca xanım ortaya çıxdı. Bir azdan Qaraca qız da dincəlib Ağcaya qoşuldu. Yer-bə-yerdən alqışlar qopdu.
Pəricahan xanım qızının qolundan yapışıb acıqla dedi:
– Sənə deməmişdimmi, bir də Qaraca qızla görüşməyəsən? Bunu
sənə kim icazə verib?
– Mən icazə vermişəm, sözün nədi? – Hüseynqulu ağa dilləndi. –
Qızım belə gözəl rəqs etmək öyrənib, bunun nəyi pisdir?
Qonaqlar da ağanın sözünə qüvvət verdilər. Pəricahan xanım ərinə
bir söz deyə bilməyib susdu. Ağca ilə Qaraca qız isə göz-ucu birbirinə
baxıb xoşbəxtcəsinə gülümsündülər.
Süleyman Sani Axundovun eyniadlı əsərindən

Şüurl u oxu
1

Aşağıdakı hisslr mtnin hansı abzaslarına uyğun glir?

Bu vaxt Pəricahan xanım gəlib çıxdı. Qızı ilə qaraçı qızının bir yerdə
rəqs etdiyini görəndə qəzəbindən qıpqırmızı qızardı.
Hüseynqulu ağanın ailəsi böyük deyildi. Bir arvadı, bir də Ağca adında sevimli qızı var idi.
Hüseynqulu ağanın Qaraca qızın gözəl rəqslərindən xəbəri vardı.
Ona görə də hər dəfə evdə qonaqlıq olanda Qaraca qızı çağırtdırır,
qonaqların qarşısında rəqs etdirirdi.
2

“Qaraca qız” srinin hekay xritsini trtib et.

Di l qayd al arı
3

Mtnd qırmızı hrflrl verilmiş sözlrin düzgün yazılışını
müyyn et v dftrin yaz.

4

Mtnd hansı obrazların adı mürkkb sözdür?
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4-cü bölmə

ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR

1

Bu bölmd oxuduğun srlrd mnfi obrazlar hansılardır?
“Alı kişinin qisası”:
A) Rövşn B) Hsn xan C) Alı kişi
“Şahzad v dilnçi”:
A) Tom
B) Eduard
C) keşikçi
“Qaraca qız”:
A) Pricahan xanım B) Piri baba
C) Ağca

2

Hansı dbi qhrmana oxşamaq istrdin? Seçimini saslandır.

3

Uyğunluğu müyyn etmkl mürkkb sözlr düzlt v
dftrin yaz.
gec
düşmn
meş
bir
dost
by
l
gündüz

4

Verilmiş siftlrdn daxili keyfiyytlri ifad edn sözlri seç.
gözl, ağıllı, sarı, çalışqan, dairvi,
gümrah, turş, tnbl, zarafatcıl

5

Sözlri xüsusi isim kimi cümllrd işlt.
xyal, arzu, murad, sevinc, şlal,
çiçk, mlk, etibar, intiqam

6

Cümllri dftrin köçür. Siftlrin altından xtt çk. Onları
aid olduqları isimlrl birg seçib yaz.
1. Ana qızının sliqli otağına baxıb gülümsündü.
2. Nurani qoca başını razılıqla trptdi.
3. Uşağın şarı hündür ağacın budağına ilişib qalmışdı.
4. Xalqımız hmiş vtnprvr övladları il fxr edir.
5. Şiddtli külk böyük bir ağacı kökündn qoparıb yıxdı.
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5-ci bölmə

TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏR

MÜDRİK RƏHBƏR
Ağdam işğal olunduqdan sonra ailəmiz Bakıda məskunlaşmışdı. İlk
vaxtlar yaşayış çox çətin idi. Babam həmişə bizə təsəlli verirdi ki, hər şey
yaxşı olacaq. Çünki bizim güclü dövlətimiz və qüdrətli rəhbərimiz var.
Onda mənim 4-5 yaşım olardı. Ona görə də bu sözlərin mahiyyətinə o qədər də varmırdım.
Nəhayət, bir gün qaçqınlar üçün salınmış şəhərciyə köçdük. Şəhərciyin
açılışına prezidentimiz Heydər Әliyev də gəlmişdi. Toplantıdan sonra o,
uşaqlarla da ayrıca görüşmək istədi. Onlarla xeyli söhbət etdi. Mehriban
baxışları ilə sanki onlara acı günləri unutdurmaq istəyirdi.

Uşaqlardan bir neçəsi doğma yurdumuz Qarabağ haqqında şeir söylədi.
Heydər baba onları diqqətlə dinləyib soruşdu:
– Uşaqlar, bilirsinizmi, Qarabağ torpağı necə qəhrəmanlar yetirib?
O, Şuşanın tarixi, Qarabağın incəsənəti, mədəniyyəti haqqında danışmağa başladı. Elə maraqlı danışırdı ki, hamımızın ağzı açıq qalmışdı.
Axırda mən dözməyib soruşdum:
– Heydər baba, siz də Qarabağda anadan olmusunuz?
– Niyə soruşursan ki?
– Siz Qarabağdan elə şeylər danışdınız ki, bunu yalnız orada yaşayan
bilərdi.
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Heydər baba başımı sığallayıb söylədi:
– Biz hamımız bir torpağın – Azərbaycanın övladıyıq. Doğma yurdumuzun tarixini bilmək isə hamımızın borcudur!
Sonra babam bizə dedi ki, Heydər baba Azərbaycanın hər qarışının tarixini çox gözəl bilir və bu torpağın adını ucaldanları yüksək qiymətləndirir.
Әsl dövlət rəhbəri belə olmalıdır.
Gülşən Orucova

Söz eht iyat ı
1

Mtnd altından xtt çkilmiş hansı söz mcazi mnada işlnmişdir?
Araşd ır ma

2

Müxtlif mnblrdn Heydr liyevin hyat v faliyyti
haqqında mlumatlar toplayıb tqdim et.

3

vvlki sinifd keçdiklrini xatırlayaraq Şuşa haqqında bildiklrini söyl.
Dil qayd aları

4

Mürkkb sözlri göstr.
Ağdam, Qarabağ, Şuşa, Hacıknd, Laçın, Ağsu

5

Mtni oxu. Ad, lamt, hrkt bildirn sözlrin hansı rngd
verildiyini müyyn et.
Sevimli yaz gəlir. Təbiət al-əlvan rəngə boyanır. Çəmən yaşıl
libas geyinir. Ağaclar çiçək açır. Quşlar yuva tikir. Kəndlilər yaz
tarla işlərinə başlayırlar. Uşaqlar gözəl baharın gəlişinə sevinirlər.
Onların şən səsi kəndə yayılır.

Göy rngl verilmiş hansı söz yaşıl rngl verilmli idi?
 Qırmızı rngl verilmiş hansı söz göy rngl verilmli idi?
 Göy rngl verilmiş hansı söz qırmızı rngl verilmli idi?
 Yaşıl rngl verilmiş hansı söz qırmızı rngl verilmli idi?




Qara rngd verilmiş “onların” sözü hansı sözü vz edib?
A) quşlar
B) uşaqlar
C) kndlilr
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ATATÜRK NİYƏ AĞLADI
Türkiyə dövlətinin böyük rəhbəri Mustafa Kamal Atatürk uşaqları çox sevirdi. Tez-tez məktəblərə baş çəkir, uşaqlarla görüşür, onlarla
deyib-gülürdü. Bir dəfə Mustafa Kamal məktəblərin birində olarkən belə bir əhvalat olmuşdu.
Mühafizəçiləri Atatürkü dövrəyə alaraq heç
kimi yaxına buraxmırdılar. Әli adlı balaca məktəblinin isə hələ axşamdan Mustafa Kamalı yaxından görmək, ona sarılmaq haqqında xəyalları
vardı. Mühafizəçilər uşaqları Atatürkdən uzaqlaşdırarkən balaca Әli var gücü ilə qışqırdı:
– Buraxın məni! Mən Atatürkü qucaqlayıb öpmək istəyirəm.
Әlinin səsini eşidən Atatürk mühafizəçilərinə əmr etdi ki, bu balaca
məktəblini onun yanına buraxsınlar. Məktəblilər sanki buna bənd idilər, o
dəqiqə mühafizəçilərin sırasını yarıb Mustafa Kamala doğru qaçdılar.
Atatürkə sarılıb onu öpməyə başladılar. Atatürk də uşaqları bağrına basır,
saçlarını oxşayır, yanaqlarından öpürdü.
Müəllim və valideynlər kənarda dayanıb bu təsirli səhnəni seyr edirdilər.
Birdən onlar heyrətə gəldilər: Atatürkün yanaqlarından yaş axırdı.
Hamı bilirdi ki, Mustafa Kamal böyük çətinliklərdən keçmiş, tarixi qələbələr qazanmış, iradəsi, dözümü ilə daim örnək olmuşdur. Belə bir insanın
ağlaması hər kəsi təəccübləndirmişdi. Atatürk də müəllim və valideynlərin
təəccüblə ona baxdığını görüb titrək səslə dedi:
– Bu uşaqlar Türkiyəmin gələcəyidir. Onlara baxanda ölkəmin sabahını
bugünkündən daha gözəl, daha işıqlı görürəm. Bu məni sevindirir. Yanağımdan axan da sevinc yaşlarıdır!
3-cü sinif üçün “Türkce” dərsliyindən

Söz e htiyatı
1

Mtnd “mühafizçilr” sözünü hansı sözl vz etmk olar?
A) qarovulçular
B) cangüdnlr
C) döyüşçülr

2

“Bnd idilr” ifadsi mtnd hansı mnada işlnib?
A) bağlanmışdılar
B) aşiq olmuşdular C) gözlyirdilr
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ŞAİR VƏ HÖKMDAR
(rəvayət)
Qazaxdan olan bir qarının oğlu Gəncədə dustaq imiş. Qarı oğlunu azad etdirmək üçün Molla Pənaha müraciət edir.
O da qarının adından Cavad xana bir
məktub yazır.
Cavad xan məktubu oxuyur. Qarını çağırıb soruşur ki, bunu kim yazıb? Qarı
əvvəlcə cavab vermir, amma xan təkid
edəndən sonra Molla Pənahı nişan verir.
Xan Molla Pənahı hüzuruna çağırıb
ondan soruşur ki, bu məktubu sənmi yazmısan? Molla cavab verir ki,
bəli, mən yazmışam. Xan ona deyir:
– Bundan sonra mənə göndərilən müraciətlərin hamısını sən yaz. Hər
məktubuna görə sənə bir qızıl verəcəyəm.
Bir neçə vaxtdan sonra İbrahim xan Gəncəyə Cavad xana qonaq gəlir.
İbrahim xan Cavad xandan bir qabil mirzə istəyir. Cavad xan Molla Pənahın məharətini ona tərifləyir. İbrahim xan çox hörmətlə şairi qəbul edib
özü ilə Qarabağa aparır. Orada Molla Pənah az müddətdə öz bacarığını
göstərir və İbrahim xanın ən yaxın sirdaşı olur.

Sözlük

Qabil – bacarıqlı, işinin öhdsindn gln
Mirz – keçmişd yazı-pozu işlri il mşğul olan adam; katib
S öz e hti y at ı
1 Nöqtlrin yerin müvafiq sözlri lav edrk dftrind yaz.

sdaqtli – sadiq
ağıllı – ...
mhartli – ...
csartli – ...
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Şüurlu oxu
2 Uyğunluğu müyyn et.

1) Cavad xan
2) Molla Pnah
3) İbrahim xan

A) böyük Azrbaycan şairi
B) Qarabağ xanı
C) Gnc xanı

Dil qay dalar ı
3

Göy rngl verilmiş cümld hansı sözü rqml d ifad etmk
olar?
QAYDALAR

SAY – MİQDAR VƏ SIRA BİLDİRƏN SÖZLƏR

Varlığın (şyanın) miqdarını v ya sırasını bildirn v neç?
n qdr? neçnci? suallarından birin cavab vern nitq hisssin say deyilir.
Saylar yazıda rqml v ya sözl ifad oluna bilr.
4

“415” sayını sözl ifad etmk üçün neç sözdn istifad olunur?

5 “İki yüz iyirmi iki” sayının rqml ifadsi haqqında deyilnlr-

dn hansı düzgündür?
A) Dörd rqmdn istifad olunur.
B) Üç eyni rqmdn istifad olunur.
C) Üç frqli rqmdn istifad olunur.
6 Cümllrdki sayları müyyn et. Hansı cümld sıra sayı verilib?

1.Yeddi gün yeddi gec yol getdi.
2. Göyün yeddinci qatına qalxdı.
3. Göydn üç alma düşdü.
7 Nöqtlrin yerin uyğun gln sözlri lav et.

dst, dn, baş, cüt, tik
iki ... lck, dörd ... mebel, skkiz ... camış, bir ... t, on ... stkan
8

“304-cü” sayını sözl ifad et.
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ONLUQ SAY SİSTEMİ
Heç fikir vermisinizmi, on dənə təklik bir onluq, on dənə onluq bir yüzlük, on dənə yüzlük bir minlik yaradır. Buna onluq say sistemi deyirlər.
Bəs nəyə görə beşlik yox, on ikilik yox, məhz onluq?
Çox güman ki, bu, insanın əllərindəki barmaqların sayı ilə bağlıdır.
Qədimdə insanların dilində say bildirən sözlər yox idi. “Maralın dörd
ayağı var” demək istəyəndə onlar dörd barmağı açıb göstərirdilər.
Alış-veriş edəndə də insanlar barmaqla sayırdılar. Çoxlu sayda şeyləri
saymaq üçün bəzən bir neçə adam lazım gəlirdi. Birinci adam əllərinin
barmaqlarını bir-bir açmaqla təklikləri sayırdı. On barmağı açılıb qurtardıqdan sonra bu adam əlini yumurdu, ikinci adam bir barmağını açırdı.
Onun hər barmağı bir onluq demək idi. Bu adamın barmaqlarının onu
da açıldıqda məlum olurdu ki, sayılan şeylərin miqdarı on onluğa, yəni
yüzə çatıb. Bu zaman üçüncü adam bir barmağını açırdı. Beləliklə, onluq
say sistemi yarandı.
Rafiq İsmayılov

1-ci adam

2-ci adam

3-cü adam

Şü urlu oxu
1 gr sayma qurtardıqda birinci adamın yeddi barmağı, ikinci ada-

mın beş barmağı, üçüncü adamın iki barmağı açılmışsa, onda sayılan şeylrin miqdarı n qdrdir?
2 Altından xtt çkilmiş sözlrdn hansı:

– şyanın dqiq sayını bildirir?
– şyanın tqribi sayını bildirir?
– sıra sayıdır?
– neç? sualına cavab verir?
– hansı? sualına cavab verir?
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RƏQƏMLƏRİN TARİXİ
Bizim istifadə etdiyimiz rəqəmlər ərəb
rəqəmləri adlanır. Bu rəqəmlərin köməyi
ilə istənilən ədədi rahat ifadə etmək olur.
Siz üçrəqəmli ədədi görəndə bilirsiniz ki,
sağdan birinci rəqəm təkliyi, ikinci – onluğu, üçüncü isə yüzlüyü bildirir. Ona görə
də rəqəmlə ifadə olunmuş ədədi oxuya
bilirsiniz: 462 – dörd yüz altmış iki. Beləcə, dörd, beş, hətta onrəqəmli ədədi
yazıda ifadə etmək və oxumaq mümkündür.
Әdədlərin bu cür yazılışı 1500 il əvvəl Hindistanda icad olunmuşdur.
Әrəblər bu say sistemini hindlilərdən, başqa xalqlar isə ərəblərdən
mənimsəmişlər. Bu rəqəmlər icad olunduqdan 500 il sonra Avropa xalqları da ərəb rəqəmlərindən istifadə etməyə başladılar. Әrəb rəqəm sisteminin geniş yayılmasında müsəlman alimi Xarəzminin böyük rolu
olmuşdur.
Әrəb rəqəmləri ilə tanış olana qədər avropalılar Roma rəqəmlərindən
istifadə edirdilər. Roma rəqəm sistemində I – təkliyi, V – beşliyi, X – onluğu, L – əlliliyi, C – yüzlüyü göstərir. 100-ə qədər bütün ədədləri romalılar
bu beş rəqəmin köməyi ilə ifadə edirdilər. Məsələn, yeddi ədədini yazmaq üçün onlar beşliyin (V) sağına iki təklik (I) artırırdılar: VII. Doxsanı
ifadə etmək üçün yüzlüyün (C) soluna bir onluq (X) yazırdılar: XC.
Roma rəqəmləri ərəb rəqəmlərindən min il əvvəl icad olunmuşdu.
Lakin o, mürəkkəb olduğundan bu gün bütün xalqlar, əsasən, ərəb rəqəm sistemindən istifadə edirlər. Bu gün Roma rəqəmləri sıra saylarını,
məsələn, əsrləri ifadə etmək üçün işlənir: “Biz XXI (iyirmi birinci) əsrdə
yaşayırıq.”
Rafiq İsmayılov

Sözlük

Sistem – hisslrin müyyn qaydada düzülüşü
Mnimsmk – götürmk, qbul etmk, özününkülşdirmk
sr – yüz il
İcad – ixtira, kşf
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Ş üurlu oxu
1 İstifad etdiyimiz rqmlr “rb rqmlri” adlanır, çünki:

A) rblr trfindn icad olunmuşdur.
B) rb sözlri il adlanır.
C) rblr vasitsil başqa xalqlara yayılıb.

Söz e hti yatı
2

Sözlrdn hansı riyaziyyat fnnin aiddir?
A) balet
B) isim C) rqm

TERMİNLƏR

Elmin müxtəlif sahələri ilə əlaqədar olan sözlərə termin deyilir.
Məsələn: sait (Azərbaycan dili), kvadrat (riyaziyyat), alqoritm (informatika), nəqərat (musiqi), akvarel (təsviri incəsənət), aplikasiya
(texnologiya).

3

“Romans” termini elmin hansı sahsin aiddir?

4

Hansı bndd “isti” sözü termin kimi işlnmişdir?
A) isti rnglr
B) isti münasibt
C) isti hava

5

Hansı heyvan adı informatika fnnind termin kimi işlnir?

6

Keçdiyin fnlrin hr birin aid beş termin yadına sal v
dftrin yaz.

7

Dördündn biri frqlidir:
A) oktava B) pauza C) forte
) maket
A) dekor B) heca C) natürmort ) illüstrasiya
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MÜƏLLİMDƏN HƏDİYYƏ
Bir dəfə Üzeyir Hacıbəyli musiqi məktəbinə
yeni tələbələr qəbul edirdi. İmtahanları uğurla
vermiş bir qızın istedadı onu xüsusilə heyran
etdi. Üzeyir bəy qızı ürəkdən təbrik etdi:
– Təbrik edirəm, qızım. Sənə təhsilində
uğurlar arzulayıram.
Bu vaxt qız ağlamağa başladı. Üzeyir bəy
onun sevincdən ağladığını düşündü. Lakin qız
hıçqıra-hıçqıra dilləndi:
– Hörmətli müəllim, məni məktəbə qəbul etdiniz, çox sağ olun. Amma mən oxuya bilməyəcəyəm.
– Niyə? – Üzeyir bəy təəccüblə soruşdu.
– Evdə pianinom yoxdur.
– Eybi yoxdur, qızım. Ümidini itirmə.
Bunu deyib Üzeyir bəy köməkçi müəllimin qulağına nə isə pıçıldadı.
Qız imtahan otağından çıxanda Üzeyir bəyin assistenti də onun arxasınca çıxdı. Dəhlizdə qızı səsləyib dedi:
– Sən tərcümeyi-halını yazmalısan. Orada ünvanını da göstərməyi
unutma.
Axşam evə qayıdarkən qızın anası onu sevinclə qarşıladı:
– Qızım, evimizə piano gətirdilər, sənin adını soruşdular, sonra pianonu qoyub getdilər. Nə qədər xəbər aldım, heç nə söyləmədilər. Bircə onu
dedilər ki, “mübarəkdir”!
Şəfiqə Axundovanın xatirələrindən

Sözlük

Assistent – mütxssis kömk edn adam, kömkçi
Trcümeyi-hal – bir şxsin hyatının tsviri; hyat tarixçsi
Şüurl u ox u
1

Snc, Üzeyir Hacıbyli assistentinin qulağına n pıçıldadı?

2

“Mtnd Üzeyir Hacıbylinin hansı keyfiyytindn söz açılır?
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ÜZEYİR HACIBƏYLİ
Dünya şöhrətli bəstəkar, görkəmli musiqişünas alim Üzeyir Hacıbəyli 1885-ci il sentyabrın 18-də Ağcabədidə anadan olmuşdur.
Onun valideynləri o dövrün savadlı, ziyalı
şəxslərindən sayılırdılar.
Üzeyir ilk təhsilini Şuşada rus-türk mək təbində almış, daha sonra Gürcüstanda, Qori
Müəllimlər Seminariyasında oxumuşdur. Seminariyada Üzeyir müəllimlərini öz dərin və
hərtərəfli biliyi, musiqi istedadı ilə valeh edirdi.
Seminariyanı bitirən Hacıbəyli Bakıya gəlmiş,
məktəblərdə dərs demiş, qəzetlərdə tərcüməçi,
jurnalist kimi çalışmışdır.
1911-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli musiqi təhsili almaq üçün Moskvaya getmişdir.
Bu vaxtlar o artıq “Leyli və Məcnun” operasının müəllifi kimi tanınmışdı. Bu
əsərlə o, Şərqdə opera sənətinin əsasını qoymuşdu.
Üzeyir bəy 300-dən çox xalq mahnısını nota salmış, marş, kantata, mahnı
və romanslar, kamera və xor əsərləri yazmışdır. O, Azərbaycan Respublikası
himninin müəllifi olmuşdur. Hacıbəyli eyni zamanda Azərbaycan operettasının
banisi sayılır.
1937-ci il aprelin 30-da Azərbaycan Opera və Balet Teatrında böyük bəstəkarın "Koroğlu" operası ilk dəfə tamaşaya qoyulmuşdur. Xalq qəhrəmanlıq
dastanının motivlərinə əsaslanan “Koroğlu” operası Üzeyir Hacıbəylinin
yaradıcılığının zirvəsini təşkil edir.
Üzeyir Hacıbəyli 1948-ci il noyabrın 23-də vəfat etmişdir.
Nigar Həbibova

Sözlük

Seminariya – müllimlr hazırlayan orta ixtisas mktbi
Ş üurlu oxu
1 “Müllimdn hdiyy” v “Üzeyir Hacıbyli” mtnlrini müqayis

et. Onlardan hansı elmi mtndir?
2

Mtnd altından xtt çkilmiş musiqi terminlri haqqında
mlumat toplayıb tqdimat hazırla.
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ŞAH İSMAYIL XƏTAİ
(rəvayət)
Şah İsmayıl körpə olarkən düşmənlər atasını öldürmüşdülər. Onlar balaca İsmayılı da axtarırdılar ki, böyüyüb atasının intiqamını almasın.
Bir gün düşmənlər xəbər tuturlar ki, Gilan şəhərinin
hakimi İsmayılı öz yanında gizlədir. Ona elçi vasitəsilə
belə bir xəbər göndərirlər: “Ya İsmayılı ver, ya da Gilanda daşı daş üstdə qoymayacağıq”. Hakim elçiyə
deyir:
– Әgər Qurana and içsəm ki, İsmayıl Gilanda yoxdur, mənə inanarsan?
Hamı bilirdi ki, Gilan hakimi Mirzə Әli çox
mömin adamdır. Ona görə də elçi ona inanır.
Bu vaxt hakimin adamları balaca İsmayılı
gizlincə zənbilin içinə qoyurlar. Zənbili isə hündür bir ağacın budağından
asırlar. Bundan sonra Gilan hakimi əlini Qurana basır və deyir:
– And olsun Qurana ki, Şeyx Heydər oğlu İsmayılın ayağı mənim torpağıma dəymir.
Bunu eşidən elçi geri qayıdıb hər şeyi düşmənlərə nəql edir. Onlar da
İsmayılı axtarmaqdan vaz keçirlər.

Sözlük

Mömin – Allaha inanan, dindar
Söz e htiyat ı
1 Göy rngl verilmiş ifadni izah et.

Şüurl u o xu
2 İsmayılı düşmnlr vermmk üçün Mirz li hansı hiyly l atdı?
3 Mtnd hansı suala cavab yoxdur?

A) İsmayılın atasının adı n idi?
B) İsmayılın atasının düşmni kim idi?
C) Düşmnlr Gilan hakimindn n tlb edirdilr?
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HACI ZEYNALABDİN TAĞIYEV
Yüz il bundan əvvəl Bakıda Hacı Zeynalabdin adında çox varlı bir adam
yaşayırdı. Var-dövləti bir yana, o, iti ağlı və xeyirxahlığı ilə də çox məşhur
idi. Yazıçı və şairlərə yardım edər, yeni məktəblər açar, kasıb uşaqların
təhsil haqqını ödəyərdi.
Bir gün Hacının könlünə balıq ləvəngisi düşdü. Aşpazını bazara
göndərdi ki, balıq alsın. Aşpaz bir azdan əliboş qayıtdı. Dedi ki, bazarda
bir dənə də olsun təzə balıq yoxdur.
Hacı özü balıq dükanına gedib dükan sahibindən soruşdu:
– Ay kişi, niyə təzə balığın yoxdur?
Kişi əl-ayağa düşüb dedi:
– Başına dönüm, Hacı. Dənizdə bir neçə gün külək oldu. Balıqçılar ova
çıxmadılar. İndi də balığın qiymətini elə qaldırıblar ki, gətirib satmaq sərf
eləmir.
Hacı Zeynalabdin fikirli halda evə qayıtdı. Ertəsi gün faytona minib balıq
vətəgələrindən birinə getdi. Buradakı balıqçılar onu görüb başına
yığışdılar, “Xoş gəlmisiniz, Hacı”, – dedilər. Hacı onlardan təzə tutulmuş
balıq istədi. Ona iri bir nərə balığı verdilər. Hacı balığın pulunu artıqlaması ilə ödədi. Sonra balıqçılara dedi ki, balığın ağzını açsınlar. Barmağından çox bahalı brilyant üzüyünü çıxarıb balığın ağzına atdı. Balıq
üzüyü udan kimi əmr elədi ki, onu suya atsınlar. Balıqçılar əmrə tabe oldular – qayığın içində çırpınan balığı götürüb dənizə buraxdılar. Hacı Zeynalabdin bir söz demədən faytona minib evə qayıtdı.
Bu xəbər elə həmin gün
bütün balıq vətəgələrinə yayıldı. Balıqçılar qayıqlara minib qarnında brilyant üzük
gəzdirən balığın ovuna çıxdılar.
İki gündən sonra şəhərin
bazarlarında balıq əlindən
tərpənmək olmurdu. Balığın
qiyməti elə ucuzlaşmışdı ki,
ən kasıb adamlar belə balıq
ala bilirdilər.

Manaf Süleymanov
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Sözlük

Vtg – balıq ovlamaq üçün sahild yaradılmış mntq
Söz ehtiy atı
1

“Nr” sözünün hansı izahı mtndki mnasına uyğundur?
1) hücuma hazırlaşarkn brkdn qışqırma, bağırtı
2) qiymtli ti v kürüsü olan balıq növü

2

1-ci abzasda göy rngl verilmiş hansı söz mcazi mnada
işlnib?
Şüurl u oxu

3

Hacı Zeynalabdin haqqında deyiln hr bir fikri sübut etmk
üçün müvafiq cümlni seç.
A) varlı idi B) mşhur idi C) xeyirxah idi ) ağıllı idi
1. Dükançı da, balıqçılar da onu görn kimi tanıdılar.
2. Bazarda bolluq olsun dey öz üzüyünü qurban verdi.
3. Şxsi aşpazı, faytonu, bahalı brilyant üzüyü vardı.
4. Qarnında brilyant üzük olan balığı dniz atdırdı ki, balıqçılar ova çıxsınlar.

4

Verilmiş mlumatlara saslanaraq Hacı Zeynalabdin Tağıyev
haqqında elmi mtn hazırlayın.
1. 1838-ci ild Bakıda kasıb başmaqçı ailsind anadan olub.
2. On yaşında bnnanın yanında usta kömkçisi işin düzlib.
3. 20 yaşında ev tikintisi üzr tşkilatçı olub.
4. 1873-cü ild icary yer götürrk neft quyusu qazdırıb.
5. Tez bir zamanda neft milyonçusuna çevrilib.
6. Bakıya Şollar suyu çkdirib.
7. "Bakı–Batum” neft kmrinin çkilişini maliyylşdirib.
8. 1901-ci ild Bakıda Qız mktbi tikdirib.
9. Neft quyularını sataraq toxuculuq fabriki açıb.
10. 1924-cü il sentyabrın 1-d vfat edib.
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MAKEDONİYALI İSGƏNDƏR
Dünyanın ən məşhur sərkərdələrindən söz düşəndə onun adı həmişə birinci çəkilir. Qərbdə ona Aleksandr, Şərqdə isə İsgəndər deyirlər.
İsgəndər Makedoniya hökmdarı Filipin oğlu idi. Atası
oğlunun təlim-tərbiyəsinə ciddi fikir vermiş, İsgəndər
qədim dünyanın ən böyük alimlərindən dərs almışdı.
Onlardan biri də Şərqdə Әrəstun adı ilə məşhur
olan filosof Aristotel idi.
Uşaqlıqdan iti ağlı, qətiyyəti, cəsarəti, inadkarlığı, fiziki gücü və cəldliyi ilə yaşıdlarından seçilən İsgəndər həm də təkəbbürlü və
şöhrətpərəst idi. Tanışları ona Olimpiya oyunlarında iştirak etməyi təklif
edəndə demişdi: “Әgər rəqiblərim şahlar olacaqsa, iştirak edərəm”. Gənc
yaşlarında ikən İsgəndər atasının hərbi uğurlarını görüb məyus olmuşdu:
“Deyəsən, mən böyüyənə kimi atam bütün dünyanı tutacaq, mənə heç
nə qalmayacaq”.
Bir gün tacirlər Filipə gözəl və güclü at təklif edirlər. Lakin minilməmiş
at heç kimi yaxına buraxmadığından Filip ondan imtina edir. Bunu görən
İsgəndər qışqırır:
– Gör qorxularından necə gözəl atı əldən verirlər.
Bu sözləri eşidən Filip qəzəblənir və İsgəndərə atı minməyi təklif edir.
İsgəndər atın yüyənindən tutub üzü günəşə tərəf çevirir. O görürdü ki, at
öz kölgəsindən qorxur. Bundan sonra atı minib çapmağa başlayır. Atası
İsgəndəri bağrına basıb deyir:
– Oğul, özünə münasib şahlıq axtar. Makedoniya sənin üçün çox kiçikdir.
Sonralar İsgəndər həmin atın üstündə bir çox ölkələri fəth etdi.
Onun İran hökmdarı Daraya qarşı
apardığı müharibə üç ildən çox çəkdi. Döyüşlərdən birində qələbə çalan İsgəndər Daranın ailəsini əsir
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sınlar. Bu alicənablığına görə İsgəndər Asiya xalqları arasında böyük hörmət qazandı.
Dara İsgəndərə xəbər göndərib öz dövlətinin böyük bir his səsini təklif
etdi. Nüfuzlu sərkərdələrdən biri olan Parmenion bunu eşidəndə İsgəndərə dedi:
– Mən İsgəndər olsaydım, razılaşardım.
– Mən də razılaşardım, – deyə İsgəndər sadiq sərkərdəsinə cavab
verdi, – əgər İsgəndər olmasaydım.
O, Daraya məşhur cavabını göndərdi: “Mən İranın hamısını yarısına
dəyişmək fikrində deyiləm”.
Bundan sonra İsgəndərin başçılığı ilə Makedoniya ordusu düşməni
darmadağın etdi. Bess adlı bir İran sərkərdəsi Daranı – öz hökmdarını
qətlə yetirdi. Beləliklə, Makedoniyalı İsgəndər bütün İranı ələ keçirdi.
Hərbi yürüşlərini davam etdirən İsgəndər Hindistana kimi gedib çıxdı.
“Dünyanın fatehi” adlandırılan Makedoniyalı İsgəndər həyatdan köçəndə
33 yaşı var idi.
Rafiq İsmayılov

Söz eht iy atı
1

“Myus olmuşdu” vzin hansı ifadni işltmk olar?

2

“Tkbbürlü” sözünü hansı sözl vz etmk olar?
A) ehtiyatlı
B) hiylgr
C) özündnrazı

3

Göy rngli sözün izahı hansı bndd düzgün verilib?
A) üstünd oturmaq üçün atın belin bağlanan oturacaq
B) atın başına keçiriln cilov
C) ayağı dirmk üçün atın yhrindn asılan hlq
Düşün və cavab v er

4

Mtnin hansı cümllri İsgndrin aşağıdakı xüsusiyytlrini
sübut edir?
– İsgndr şöhrtprst idi.
– İsgndr tkbbürlü idi.
– İsgndr çox ağıllı, csartli v inadkar idi.

126 5-ci BÖLMƏ

İSTEDADLI ŞAGİRD
Qazax Müəllimlər Seminariyasının direktoru Firidun bəy Köçərli birinci sinfə
gələn şagirdləri qəbul edirdi. Növbə Vəkilov soyadlı iki qardaşa çatdı. Onlardan böyüyünün adı Mehdixan, kiçiyinin isə Səməd idi. Mehdixan iribədənli,
Səməd isə bədəncə zəif uşaq idi. Firidun bəy Mehdixanı göstərib dedi:
– Sən qal. Qardaşın isə gələn il gəlsin. Hələ çox zəifdir.
Bu sözdən təsirlənən Səməd dedi:
– Firidun bəy, siz haradan biləsiniz
ki, bu arıq bədəndə necə böyük ürək
döyünür!
Bu söz Firidun bəyə çox təsir etdi.
Səmədi də birinci sinfə götürdü.
Sən demə, uşaq haqlı imiş. Zəif bədəndə də böyük iradə olurmuş. Səməd
seminariyanı əla qiymətlərlə bitirdi. O,
xalqını və vətənini ürəkdən sevən bir
şair oldu. İndi Azərbaycanda hər bir
kəs bu gözəl şairin – Səməd Vurğunun
şeirlərini əzbər bilir.
Mehdixan Vəkilovun xatirələri əsasında
işləyəni Zahid Xəlil

Söz eht iy atı
1

“İribdnli” ifadsini hansı sözl vz etmk olar?
A) cüssli
B) gonbul
C) qollu-budaqlı

2

Balaca Smdin Firidun by müracitind hansı söz mcazi
mnada işlnib?
A) arıq
B) böyük
C) döyünür

Şüurl u ox u
3

Mtnin mzmununa uyğun olan cümlni seç.
A) Firidun by Köçrli ibtidai sinif müllimi idi.
B) Müllimlr seminariyası Bakıda yerlşirdi.
C) Mehdixan Smdin böyük qardaşı idi.
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AZƏRBAYCAN
Çox keçmişəm bu dağlardan,
Durna gözlü bulaqlardan!
Eşitmişəm uzaqlardan
Sakit axan Arazları;
Sınamışam dostu, yarı...

Dağlarının başı qardır,
Ağ örpəyin buludlardır.
Böyük bir keçmişin vardır;
Bilinməyir yaşın sənin,
Nələr çəkmiş başın sənin.

El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən,
Anam, doğma vətənimsən!
Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!

Sıra dağlar, gen dərələr,
Ürək açan mənzərələr...
Ceyran qaçar, cüyür mələr,
Nə çoxdur oylağın sənin!
Aranın, yaylağın sənin.

Mən bir uşaq, sən bir ana,
Odur ki, bağlıyam sana:
Hankı səmtə, hankı yana
Hey uçsam da, yuvam sənsən,
Elim, günüm, obam sənsən!

Könlüm keçir Qarabağdan,
Gah bu dağdan, gah o dağdan;
Axşam üstü qoy uzaqdan
Havalansın Xanın səsi,
Qarabağın şikəstəsi.

Fəqət səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
Saçlarıma dən düşəndə
Boğar aylar, illər məni,
Qınamasın ellər məni.

Gözəl Vətən! Mənan dərin,
Beşiyisən gözəllərin.
Aşıq deyər sərin-sərin,
Sən günəşin qucağısan,
Şeir, sənət ocağısan.
Səməd Vurğun

Söz e htiyatı
1

Şeird iki df işlnmiş “gen” sözünü mtnin mzmunundan
çıxış edrk yaxınmnalı variantları il vz et.

2

Şeird hansı rngd verilmiş sözlr yaxınmnalı deyil? Seçimini izah et.

3

Sonuncu bndd mcazi mnada işlnmiş sözlri seç v onların
hqiqi mnada işlndiyi cümllr qurub yaz.

Şif ahi nit q
4

Şeird Azrbaycan haqqında sslnn fikirlri müyynlşdir
v müvafiq hisslri öz sözlrinl ifad et.
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SABİRİN İLK UŞAQ ŞEİRİ
1906-cı il idi. Hava qaralmağa başlayırdı, iş günü başa çatırdı. “Dəbistan” jurnalının redaktoru böyük otaqda tək oturub növbəti nömrəni
hazırlayırdı. İki nəfər otağa daxil oldu. Onlardan biri məşhur pedaqoq
Mahmudbəy Mahmudbəyov idi. Qonaqlar jurnalın redaktorunu salamladılar:
–
–
, – deyə Әlisgəndər
müəllim onları qarşıladı.
Mahmudbəy yanındakı adamı redaktora
göstərib dedi:
– Deyəsən, böyük şairimizi tanımadın?
Redaktor həmin adamı qucaqladı və dedi:
– Sabiri kim tanımır ki?
Sabir uşaqlar üçün jurnal nəşr etdiyinə görə
redaktora təşəkkürünü bildirib dedi:
– Çox böyük iş görürsünüz.
Әlisgəndər Cəfərzadə fürsətdən istifadə
edib dedi:
– Təəssüf ki, sizin kimi böyük sənətkarlar
uşaqlar üçün heç nə yazmırlar.
Sabir başı ilə onun sözlərini təsdiq etdi. Cibindən qələm çıxarıb elə
oradaca “Məktəb şərqisi” şeirini yazdı. Şeir “Dəbistan” jurnalının növbəti
nömrəsində çap olundu.
Zahid Xəlil

Söz e hti yat ı
1

Mavi rngli boşluğa hansı ifad uyğun glir?
A) Sabahın xeyir!
B) Yorulmayasan! C) Axşamın xeyir!

2

hrayı rngli boşluğa hansı ifad uyğun glir?
A) Gecniz xeyr qalsın!
B) Mübarkdir!
C) Xoş glmisiniz!
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CÜTÇÜ
Çıхdı günəş, dоldu cаhаn nur ilə,
Cütçü sürür tаrlаdа cüt şur ilə.
Аtlаr, öкüzlər коtаnа güc vеrir,
Gаh yürüyür, gаh yıхılır, gаh durur.
Cütçü bаtır qаn-tərə, yеr şumlаyır,
Şumlаdığı tаrlаlаrı tumlаyır.
Оlsа dа аrtıq nə qədər zəhməti,
İşləməyə vаr о qədər qеyrəti;
Çünкi bilir rаhət əziyyətdədir,
Şаd yаşаmаq səydə, qеyrətdədir;
İndi əgərçi оnа zəhmət оlаr,
Qışdа əyаlı, özü rаhət bulаr:
Cəm еdəcəк tаrlаsının hаsilin,
Bəsləyəcəк аiləsin, həm еlin.
Mirzə Ələkbər Sabir
Sözlük

Cahan – dünya, alm, kainat
Şur il – hvsl, şövql, ruh yükskliyi il
yal – ail
Hasil – ntic, smr; torpaqda yetişdiriln taxıl
Şüurl u oxu
1

Şeird ndn danışılır? Mzmunu öz sözlrinl ifad et.

2

Cütçünün xarakterini ifad edn misralar hansılardır?

3

Şeirin mzmununa uyğun atalar sözlri de.
Dil qaydalar ı

4

Şeirin ilk dörd misrasında hrkt bildirn sözlri seç.
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BAHALI XALÇA
Mirzə Fətəli Axundzadə Tiflisdəki evinin eyvanında istirahət edirdi. Gördü ki, bir kişi tərəddüdlə ona yaxınlaşır.
– Niyə elə qorxa-qorxa yeriyirsən, ay kişi?! Yaxın
gəlsənə!
Kişi ürəkləndi:
– Doğrusu, mən yazıq bir adamam. Sizin kimi böyük
insanlarla söhbət etməyə layiq deyiləm. Kasıblığın üzü
qara olsun...
Mirzə Fətəli başa düşdü ki, kişi çox kasıbdır. Ondan
pul istəyir. Mərifətli danışığı çox xoşuna gəldi. Eyvana sərilmiş xalçaya
baxıb dedi:
– Bu xalçanı aparıb satarsan. Әlində maya olsun. Özün də bir işin qulpundan yapış.
Dilənçilik pis şeydir.
Sonra xalçanı eyvandan aşağı saldı. Kişi xalçanı
büküb çiyninə atdı. Mirzə Fətəli dedi:
– Amma ucuz satma ha, bahalı xalçadır.
Kişi bu böyük ürəkli insana necə təşəkkür edəcəyini
bilmədi.
İşləyəni Zahid Xəlil

Söz eht iy atı
1

Mtndki “maya” sözü hansı mnada işlnib?
A) müyyn bir iş qoyulan pul
B) xmiri qıcqırtmaq üçün istifad ediln madd

2

Göy rngl verilmiş ifadni izah et.

3

“Yaş” sözünü aşağıdakı mnalarına uyğun cümllrd işlt.
– insanın doğulduğu vaxtdan keçn illrin sayı
– nm, sulu, rütubtli
– ağlayarkn gözdn töküln su
Hansı cümld “yaş” sözünü sift kimi işltdin?
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CƏFƏR CABBARLI
Bakı teatrlarından birində Cəfər Cabbarlının “1905-ci ildə” pyesinin
ilk tamaşası gedirdi. Sözsüz ki, müəllif də tamaşaya dəvət edilmişdi.
Lakin qapıda dayanıb gələnlərin biletini yoxlayan qadın Cəfəri
tanımır, ona görə də içəri buraxmır. O da sakitcə geriyə dönüb evə
qayıdır.
Tamaşaçılar arasında müəllifi görməyən teatr rəhbərliyi bundan
narahat olur. Bir azdan xəbər tuturlar ki, biletyoxlayan qadın Cəfəri
tanımadığından teatra buraxmayıb. Direktor tez əmr verib nəzarətçi
qadını işdən azad edir. Sonra o, Cəfərin dalınca maşın göndərir.
Bir azdan maşın qayıdır, Cəfər gülə-gülə maşından düşür. Teatrın
direktoru binanın qarşısında tanınmış dramaturqu qarşılayıb dil-ağız
eləməyə başlayır. Cəfər içəri girəndə ayaq saxlayıb soruşur:
– Bəs məni teatra buraxmayan qadın hanı?
Direktor deyir:
– Onu işdən kənar etdim...
Cəfər qapının ağzında dayanıb qətiyyətlə bildirir:
– O qadın öz yerinə qayıtmayınca mən teatra girməyəcəyəm.
Tez biletyoxlayan qadını tapıb gətirirlər. Qoca qadın peşmançılıqla Cəfərə yaxınlaşır,
əlini ona uzadıb deyir:
– Sizi tanımamışam, məni
bağışlayın.
Cəfər ağsaçlı qadının ona
uzanan əlini öpərək deyir:
– Siz Аllah, bunları bağışlayın ki, belə qəbahətə yol veriblər.
Son dərəcə mütəəssir olan ağsaçlı qadın sevincindən hönkürüb
uşaq kimi ağlayır.
C.Cabbarlının həyat yoldaşı Sona xanımın xatirələri əsasında
işləyəni Zahid Xəlil
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Sözl ük

Pyes – shnd göstrilmk üçün yazılmış sr
Dramaturq – teatr üçün shn srlri yazan müllif
Qbaht – qüsur, nöqsan, günah
Mütssir olmaq – tsirlnmk, hvalı pozulmaq, qüsslnmk,
kdrlnmk.
Söz ehtiy atı
1

Cfrl qoca qadının dialoqunda hansı nitq etiketlrindn
istifad edilmişdir?

2

Aşağıdakı sözlrdn hansı termindir?
A) qadın
B) direktor
C) dramaturq
Hmin sözü cümld işlt.

Ş üurlu oxu
3

Mtnin planını trtib et v tutduğun plan üzr qısa mzmununu danış.

4

N üçün Cfr Cabbarlı israr edirdi ki, biletyoxlayan qadını
teatra geri qaytarsınlar?

Şif ahi ni tq
5

Cfr Cabbarlı obrazına münasibtini bildir.

Dil qaydaları
6

Mtnin birinci cümlsindki isimlri v sayları müyyn et.

7

Hansı cümld “sift” sözü termin kimi işlnmişdir?
A) Onun sifti soyuqdan qızarmışdı.
B) Bu cümld iki sift var.
C) Aynur Krimi görck siftini turşutdu.
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5-ci bölmə
1

ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR

Oxuduğun mtnlrdn ld etdiyin mlumatlara saslanaraq
nöqtlrin yerin tanınmış xadimlrin adarını lav etmkl
cümllri tamamla.
1. Azrbaycanın hr qarış torpağının tarixini biln v onu qorumaq üçün lindn glni sirgmyn vzolunmaz dövlt
xadimi ... hm d uşaqların sevimlisi idi.
2. rb rqmlrinin Avropada geniş yayılaraq istifad olunmasında ... böyük rolu vardır.
3. Şrqd opera sntinin sasını qoyan ... olmuşdur.
4. Milyonlara sahib olan ... elmin, mdniyytin v iqtisadiyyatın
inkişafı üçün Azrbaycanda böyük işlr görmüşdür.
5. Dünyanın bir çox ölklrini fth edn ... öz iti ağlı il
seçilirdi.
6. “Dbistan” jurnalında “Mktb şrqisi” adı il çap olunmuş
şeir ... ilk uşaq şeiri oldu.
7. Bir çox tanınmış pyeslr yazmış ... sad tbiti il xalq trfindn sevilirdi.
8. Görkmli Azrbaycan şairi ... Qazax Müllimlr Seminariyasında thsil almışdır.
9. ... drin savadı v bacarığı saysind Qarabağ hökmdarı
İbrahim xanın n yaxın adamı olmuşdur.
2

Hm ümumi, hm d xüsusi isim kimi işln biln beş söz
yaz. Onlardan bir neçsini cümld hr iki mnada işlt.

3

Hansı sayları rqml ifad etmk olmur? N üçün?
A) üç, yetmiş
B) doqquzuncu, yeddinci
C) bir az, xeyli
Bir neç bel say de v cümld işlt.

4

Riyaziyyat v informatika fnlrinin hr birin aid iki termin
de v onları cümld işlt.
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6-cı bölmə

BAYRAMLAR VƏ TARİXİ
GÜNLƏR

18 OKTYABR – DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ GÜNÜ
Sənin üçün ən əlamətdar gün hansıdır? Yəqin, deyəcəksən ki, ad
günüm. Bir çox dövlətlərin də öz ad günü var. Hər bir xalq azadlığa
qovuşduğu, müstəqillik qazandığı günü öz dövlətinin yarandığı gün
kimi qeyd edir.
Bir vaxtlar Azərbaycan Sovet İttifaqı deyilən böyük bir dövlətin –
imperiyanın tərkibində idi. Bu dövlətin paytaxtı Moskva idi. Azərbaycandan başqa, Sovet İttifaqına 14 respublika daxil idi.
Onların heç biri tam azad deyildi. Hamısı Moskvanın dediyi
ilə oturub-dururdu. Həmin respublikalar 70 il ərzində Moskvanın tabeliyi altında qaldı.
Nəhayət, 1991-ci ilin 18 oktyabrı yetişdi. Həmin gün
Azərbaycan parlamenti ölkəmizin müstəqilliyi haqqında
qərar qəbul etdi. Bu tarixi
qərarla xalqımız yenidən öz azadlığına qovuşdu. 18 oktyabrdan iki ay
sonra ümumxalq səsverməsi keçirildi. Doğma üçrəngli bayrağını başı
üzərinə qaldırmış Azərbaycan xalqı yekdilliklə öz müstəqilliyinə səs
verdi.
Çox keçmədi ki, dost və qardaş Türkiyə dövləti Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı. Onun ardınca bütün dünya dövlətləri Azərbaycanı
azad və müstəqil dövlət kimi qəbul etdi. Beləliklə, 18 oktyabr tariximizə
Dövlət Müstəqilliyi Günü kimi yazıldı.
Doğrudur, ötən illər ərzində xalqımız ağır məhrumiyyətlərdən keçməli oldu. Amma zaman göstərdi ki, heç bir çətinlik Azərbaycan xalqını
azadlıq yolundan çəkindirə bilməz.
Zahid Xəlil

Sözlük
İmperiya – trkibind bir neç ölk olan iri dövlt
Parlament – xalq nümayndlrindn ibart orqan, ali mclis
Mhrumiyyt – mhrum olmaq; li boşda qalmaq
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Söz ehtiyatı
1

“Müstqillik” sözünün mnasını izah et. Bu sözl eynimnalı
v ksmnalı sözlri tap.
Şüurlu oxu

2

Mtnd hansı suala cavab yoxdur?
A) Sovet İttifaqına neç respublika daxil idi?
B) Hazırda Moskva hansı ölknin paytaxtıdır?
C) Azrbaycan neç il Sovet İttifaqının trkibind olub?
Şifahi nitq

3

sartd olan dövltd insanlar azad ola bilrmi?

4

Snc, 1991-ci ild ssverm zamanı azrbaycanlılar hansı
suala cavab vermli idilr? Onlar bu suala nec cavab verdilr?
Dil qaydaları

5

Mtnd göy rngl verilmiş “dövlt”, “gün”, “müstqillik”
sözlrin diqqt yetir. Hmin sözlr 4-cü abzasda n üçün
böyük hrfl yazılmışdır?

QAYDALAR

BAYRAM VƏ TARİXİ GÜNLƏRİN YAZILIŞI

Bayram v tarixi günlrin adları söz birlşmsi şklind olur.
Tarixi gün adlarında “Gün” sözü d daxil olmaqla bütün sözlrin
ilk hrfi böyük yazılır:
Milli Musiqi Günü
Bayram adlarında is “bayram” sözü kiçik, digr sözlr böyük
hrfl yazılır:
Novruz bayramı
6

Yaz aylarına tsadüf edn bayram v tarixi günlri
müyynlşdir v onları qaydalara uyğun olaraq dftrind
yaz. Hmin adlardan bir neçsini cümld işlt.
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YAŞASIN HÜQUQLARIMIZ!
Sahib narazı halda içəri daxil olub uca səslə
dilləndi:
– Belə şey olar?! Məgər mənim əylənmək
hüququm yoxdur?!
– Yenə nə olub? – ata təəccüblə soruşdu.
– Mən kompüterdə oynamaq istəyirəm, amma
Faiq qoymur. Balaca olanda nə olar?! Adamın
hüquqlarını tapdalayarlar?! Bu evdə həmişə
mənim hüquqlarım pozulur.
Ata sakitcə dedi:
– Sahib, deyəsən, hüquqlarını yaxşı bilirsən.
Bunu sənə kim öyrədib?
– Müəllimimiz. O deyir ki, uşaq hüquqlarının müdafiəsi haqqında bir
beynəlxalq sənəd də var. Bu sənədin adı kon... kon....
– Konvensiya.
– Hə, hə, konvensiyadır. Orada bizim bütün hüquqlarımız göstərilib.
1 iyun isə Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günüdür.
– Lap yaxşı. Bəs müəlliminiz deməyib ki, uşaqların hüquqları ilə
yanaşı, vəzifələri də var: dərs oxumaq, böyüklərin sözünə qulaq asmaq,
milli-mənəvi dəyərlərimizə hörmətlə yanaşmaq.
Sahib duruxdu:
– Deyəsən, bu barədə nə isə demişdi...
– O ki qaldı sənin əylənmək hüququna, doğrudan da, belə bir hüququn var. Amma nəzərə al ki, Faiqin də əylənmək hüququ var. Ailə üzvləri
bir-birinin hüququna hörmətlə yanaşmalıdırlar. Odur ki siz belə edin:
kompüterdə oynamaq vaxtınızı bölüşdürün. Günün müəyyən saatlarında sən oyna, başqa saatlarda Faiq oynasın.
– Ura! Problem həll olundu. Yaşasın uşaq hüquqları!
Gülşən Orucova

Sözlük
Beynlxalq – yalnız öz xalqına deyil, bir çox başqa xalqlara da aid
olan; xalqlar arasında olan
Konvensiya – xüsusi bir msly dair beynlxalq saziş, müqavil
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Düşün və cavab ver
1

Nöqtlrin yerin müvafiq sözlri işltmkl cümllri oxu.
hüquq
borc
vzif
1. Böyüklr hörmt hamının ...
2. Tapşırıqları yerin yetirmk hr bir şagirdin ...
3. Hr bir şagirdin öz şxsi fikrini demk ... var

Dil qaydaları
2

Göy rngl verilmiş cümllrdn hansı daha çox hiss v
hycanla tlffüz olunur?

QAYDALAR

NİDA CÜMLƏLƏRİ

Yüksk hiss v hycanla tlffüz olunan cümllr nida
cümllri adlanır. Yazıda bu cümllrin sonunda nida işarsi
qoyulur. Msln:Vtn sağ olsun!
Nida cümllrind, adtn, müyyn hiss – heyranlıq, qorxu
v s. ifad edn sözlr (ah, uf, oy) işlnir. Msln:
Ah, nec d gözl güllrdir!
Nqli, sual v mr cümllri yüksk intonasiya il deyildikd
nida cümlsin çevrilir. Msln:
Mgr sn hüquqlarını bilmli deyilsn?!
3

Hansı cümllrin sonunda nida işarsi qoyulmalıdır?
1. Mn hüquq v vziflrimi öyrnmy çalışıram
2. Aha, nhayt, sizi tapdım
3. Uf, bu çalışma mni lap ldn saldı
4. Uşaq hüquqlarının pozulması haqqında inşa yazmalısınız
5. Uşaqların Beynlxalq Müdafisi Gününüz mübark
6. Hüquqlarını qoru

4

“Bu evd hmiş mnim hüquqlarım pozulur” cümlsin sözlr
lav etmkl sual v nida cümllri kimi işlt.
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BAYRAM PAYI
Bir dəstə qız Pakizəni həyətə çağırdı. Pakizə qaça-qaça bayıra çıxdı, qızlara qoşuldu. Gülüşə-gülüşə evdən
uzaqlaşdılar.
Bayram axşamı qapı pusmaq, suya
iynə atıb bəxtini sınamaq qızların
adəti idi. Oğlanlar isə baca-baca gəzərdilər. Onlar balaca heybələrini götürüb damın üstünə çıxardılar. Sonra
heybələri iplə bacadan sallayardılar.
Adətə görə, ev sahibi heybəyə şirniyyat qoymalı idi.
Qızlar qapı pusa-pusa gəzib Pakizənin xalasıgilə gəldilər. Səs-küy lə
içəri doluşdular. Pakizənin xalası evin ortasındakı stolun üstünə şirniyyatla dolu iri bir sini qoymuşdu. Qıraqlarına isə şam düzmüşdü.
Qızlar süfrə başına keçdilər. Zəfəranlı plovdan yeyib doydular. Bu
vaxt bir dəstə oğlan hay-küylə həyətə girdi. Çox keçmədi ki, onların
ayaq tappıltıları damdan eşidildi. Qızlar bacadan heybə atılmasını gözlədilər. Doğrudan da, iki dəqiqə keçməmiş bacadan atılan təzə tikilmiş,
al-əlvan rəngli heybə düz evin ortasına düşdü. Pakizə onu yerdən
götürdü. Xalası üzünü ona tutub dedi:
– Gətir bura, paylarını verək!
– Yox, ay xala, sənin işin olmasın, bu
saat onların başına oyun açacağam, −
Pakizə dedi.
O, taxtın üstündə mışıl-mışıl yatan
pişiyi heybənin içinə salıb:
– Çəkin! – deyə bacadakılara
səsləndi.
Oğlanlar ipi dartdılar. Onların
səsi aydınca eşidilirdi. Biri o
birinə deyirdi:
– Ә, nə yaman ağırdır!
Әşrəf, bəxtin gətirib, sənin
heybəni ağzınacan doldurublar.
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Әşrəf heybənin ağzını açanda pişik miyoldayıb kənara sıçradı. Aşağıda qızlar qəşş edib taxtın üstünə yıxıldılar.
Oğlanlar damın üstündən həyətə enib qapını döydülər. Pakizə qapını
açan kimi içəri doluşdular. Әşrəf Pakizənin qolundan tutub dedi:
– Mənim heybəmə pişiyi sən salmısan?
– Tutaq ki, hə.
Pakizənin xalası ayağa durdu. Gülə-gülə onlara yaxınlaşdı. Dedi:
– Ay uşaqlar, höcətləşməyin. Elə bayramın gözəlliyi belə zarafatlardır
də… Yaxşı plovum var. Gəlin oturun yeyin.
Oğlanlar dərhal süfrənin qırağında əyləşdilər. İştahla plov yeməyə
başladılar. Qızlar da taxtın bir küncündə oturdular.
Aradan illər ötdü, neçə bayram gəlib-keçdi, amma Pakizə həmin bayram axşamını heç vaxt unutmadı. Elə Әşrəf də…
İsmayıl Şıxlı (“Dəli Kür” romanından)

Sözlük
Heyb – çiyindn v ya atın trkindn asılan kiçik xurcun
Höctlşmk – mübahis etmk

Söz ehtiyatı
1

Hansı cümld “sini” sözünü “xonça” sözü il vz etmk olar?
A) Anam stkanları yuyub siniy düzdü.
B) Bayram süfrsinin ortasına qoyulmuş sinid hr cür
şirniyyat var idi.
C) Nnm samovarı qaynadıb iri sininin ortasına qoydu.

2

Göy rngl verilmiş “qşş edib” sözünü hansı ifad il vz
etmk olar?

Düşün və cavab ver
3

Mtnd söhbt hansı bayramdan gedir? Bu bayramla bağlı
hansı mrasimlr tsvir olunur? Hmin bayramla bağlı daha
hansı mrasimlr var?
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İLAXIR ÇƏRŞƏNBƏLƏRİ
Novruz şənlikləri martın 21-nə dörd həftə
qalmış başlanır. Həmin həftələrin çərşənbə axşamı günlərinə el arasında “ilaxır
çərşənbələri” deyilir. Bunlar Su çərşənbəsi, Od çərşənbəsi, Yel çərşənbəsi və Torpaq çərşənbəsidir. İlaxır çərşənbələrində
xalqımızın qədim və gözəl adət-ənənələri yaşayır.
Su çərşənbəsinə “Әzəl çərşənbə”, “Sular Novruzu” da deyirlər. Su
çərşənbəsi suya müqəddəs inamla bağlıdır.
Od çərşənbəsi qədimdə xalqımızın Günəşə, oda sitayişi ilə bağlıdır.
Yel çərşənbəsində əsməyə başlayan ilıq küləklər yazın gəlişindən
xəbər verir.
Torpaq çərşənbəsi ilaxır çərşənbələrinin sonuncusudur. Artıq yer
oyanır, torpaq nəfəs alır.
İnanca görə, sonuncu çərşənbədə ürəyində niyyət tutub qaş qaralandan sonra xəlvətcə qohum-qonşu qapısına gedirlər. Qapı dalında
durur, içəriyə qulaq asırlar. İçəridən eşidilənlər niyyətin yerinə yetib-yetməyəcəyinə işarədir. Әgər xoş sözlər eşidilirsə, demək, niyyətin baş
tutacaq. Ona görə də axırıncı çərşənbədə hamı evində xoş sözlər
danışmağa çalışır. Çünki birdən qapıya gəlib dilək tutan olar, qoy niyyəti xoş sözə tuş gəlsin. Bu ənənəyə “qulaq falı” deyilir.
Torpaq çərşənbəsində evlərdə üzərlik yandırılır, həyətlərdə tonqallar
qalanır. Uşaqlar torbalarını götürür, qapı-qapı dolaşıb Novruz payı
yığırlar.
“Bayramlar və tarixi günlər” kitabından

Düşün və cavab ver
Aşağıdakı cümllrd tsvir olunan adt-nnlr hansı
çrşnblr aiddir?
1. Hmin gün tonqallar çatılır, insanlar onun üstündn atılırlar.
2. Hmin gün insanlar çöllr çıxır, torpağı alaqdan tmizlyirlr.
3. Hl gün doğmamışdan insanlar su üstün gedir, l-üzlrini
yuyur, bir-birinin üstün su çilyirlr.
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BAHAR BAYRAMI
Salamladıq bülbülü,
Açıldı novruzgülü.
Bağlarda quşlar ötdü,
Nərgiz, bənövşə bitdi.
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.

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.
Mirvarid Dilbazi

Söz ehtiyatı
1

Altından xtt çkilmiş misrada hansı söz mcazi mnada
işlnmişdir?

Düşün və cavab ver
2

Şeird göy rngl verilmiş misraları izah et.

3

Novruz bayramı haqqında oxuduğun üç srdn hansı elmi
mtndir?

4

“Bahar bayramı” şeirind Novruz bayramı il bağlı hansı
yeni mlumatlara rast gldin?

5

Snc, bu ifadlrdn hansı Od çrşnbsi il bağlıdır?
A) Torpağa yiln namrd yilmz.
B) Su içn adamı ilan da çalmaz.
C) Ocağın qaralmasın.
BAYRAMLAR VƏ TARİXİ GÜNLƏR 143

DİNİ BAYRAMLARIMIZ
Hər bayram ilin müəyyən bir gününə təsadüf edir. Məsələn, 15
sentyabrda Bilik Gününü, 31 dekabrda Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Gününü, 28 mayda Respublika Gününü və s. qeyd edirik.
Lakin dini bayramlarımız olan Ramazan və Qurban bayramları hər
il müxtəlif günlərə düşür. Bunun səbəbini bilmək üçün təqvim haqqında
dərin biliyə malik olmaq lazımdır.
Bizim istifadə etdiyimiz təqvim Günəş təqvimi adlanır. Bu təqvimə
əsasən, il 365 günə bərabərdir. İldə 12 ay var. Bəzi aylar 30, bəziləri
31 gündən ibarətdir. Yalnız fevral ayında 28 gün var. Dörd ildən bir isə
fevral ayında 29 gün olur. Həmin il 366 gündən ibarət olur.
Bir çox müsəlman ölkələrində başqa təqvimdən istifadə olunur. Bu
təqvimə Ay təqvimi, bəzən də müsəlman təqvimi deyilir. Ay təqvimində də 12 ay var. Bu ayların öz adları var. Müsəlman ayları Günəş
təqvimindəki aylarla üst-üstə düşmür, çünki onlar 29-30 gündən ibarətdir. Ay təqviminə görə, ilin uzunluğu
354 günə bərabərdir, yəni Günəş
ilindən 11 gün qısadır.
Bütün dünya müsəlmanları Ramazan və Qurban bayramlarını Ay
təqviminə görə qeyd edirlər. Ramazan bayramı müsəlman təqvimi
ilə ramazan ayında, Qurban bayramı
zilhiccə ayında qeyd olunur. Günəş
təqvimindəki aylarla müsəlman təqvimindəki aylar üst-üstə düşmədiyindən biz hər il bu bayramları
müxtəlif günlərdə qeyd edirik.
Rafiq İsmayılov

Düşün və cavab ver
1

gr 2013-cü ild Ramazan bayramı avqustun 8-d, Qurban
bayramı is oktyabrın 15-d keçirilibs, 2014 v 2015-ci illrd bu bayramlar hansı tarixlr düşür?
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2

Ny gör Ay tqvimi 354 gün olur?

3

Dini bayramların adtlri haqqında n bilirsn?

Dil qaydaları
4

Sözlrdn hansı hrkt bildirir?
A) çiçk
B) çiçklnmk
C) çiçkli

QAYDALAR

FEİL – HƏRƏKƏT BİLDİRƏN SÖZLƏR

Hrkt bildirn sözlr feil deyilir.
Lüğtlrd feillr -maq (-mk) hissciyi il göstrilir: oxumaq,
glmk. Buna feilin msdr forması deyilir. Msdr feilin ilkin
formasıdır, yni hrktin adıdır. Ona gör d çox vaxt deyirik
ki, feil n etmk? sualına cavab verir.
Feillr tsdiq v ya inkar formasında ola bilr. Hrktin icra
olunduğunu bildirn feillr tsdiq feillrdir: oxuyur, getdi.
Hrktin icra olunmadığını bildirn feillr inkar feillrdir:
oxumur, getmdi.
5

“Qat” sözünü aşağıdakı mnalara uyğun olaraq cümllrd
işlt. Bu söz hansı mnada feildir?
lay, tbq; lav et, birlşdir; df, kr

6

Nöqtlrin yerin müvafiq feillr artırmaqla cümllri
tamamla.
1. Biz yola düşnd günş dağların arxasından yenic ...
(qalxmaq). 2. İnsan kitab oxuduqca hyata baxışı ...
(dyişmk). 3. Ata v oğul bağçadan xeyli meyv ...
(yığmaq). 4. Maşın knd shr hava işıqlananda ... (çatmaq).
5. Müllim hr df İlqarı triflynd anası oğluna gör
frh hissi ... (keçirmk).

7

Verilmiş feillri msdr formasında dftrin yaz.
seçirm, glcksn, getmlidir, görsn, alacağıq, bilmmişdim, eşitmişik, qaçmışsan, çkslr, oxuyacaqlar, yazıldıq, yükslmişdir, çağırırıq, danışmalıyıq
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MİLLİ MUSİQİ GÜNÜ
18 sentyabr Azərbaycan xalqının böyük
oğlu, 1 bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür. Həmin gün təkcə musiqisevərlərin deyil, həm də bütün xalqımızın
bayramıdır. Çünki elə bir azərbaycanlı tapılmaz ki, onun qəlbində dahi Üzeyir bəyin
ölməz sənətinə sevgi olmasın.
Üzeyir Hacıbəylinin ad gününün 2
bayramına çevrilməsində görkəmli bəstəkar
və dirijor Niyazinin 3
rolu olmuşdur.
Niyazi Üzeyir bəyin vəfatından sonra hər il onun doğum gününü 4
şəkildə qeyd edirmiş. Çox keçmədən bu ənənə musiqisevərlər arasında yayılmağa başlayır. Nəhayət, dahi bəstəkarımızın 110 illik yubileyi ərəfəsində bu ənənə rəsmiləşdirilir. Prezident Heydər Әliyevin
fərmanı ilə 18 sentyabr Azərbaycanda Milli Musiqi Günü kimi qeyd
olunmağa başlayır.
Hər il sentyabrın 18-də insanlar Üzeyir bəyin məzarını ziyarət edir,
ruhuna dualar oxuyurlar. Azərbaycanın hər yerində Milli Musiqi Günü
münasibətilə konsertlər təşkil olunur, müxtəlif müsabiqələr keçirilir. Bir
sözlə, Milli Musiqi Günündə xalqımız dahi bəstəkar oğlunun xatirəsini
yad etməklə yanaşı, musiqimizin inkişafı və təbliği üçün böyük işlər
görür.
Dilrüba Cəfərova

Söz ehtiyatı
1

Nömrlnmiş boşluqların yerin hansı sözlr uyğun glir?
ümumxalq
dahi
tntnli
böyük

2

Lüğtdn istifad edrk dirijor, yubiley sözlrinin mnalarını araşdır v onları cümllrd işlt.

Düşün və cavab ver
3

Sentyabr ayında daha hansı lamtdar gün qeyd olunur?
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ANA DİLİ
Dil açanda ilk dəfə
“Ana” söyləyirik biz.
“Ana dili” adlanır.
Bizim ilk dərsliyimiz.
Bu dil bizim ruhumuz,
Eşqimiz, canımızdır,
Bu dil – bir-birimizlə
Әhdi-peymanımızdır.
Bu dil – tanıtmış bizə
Bu dünyada hər şeyi.
İlk mahnımız laylanı
Anamız öz südüylə
İçirir ruhumuza
Bu dildə gilə-gilə.
Bu dil əcdadımızın
Bizə qoyub getdiyi
Әn qiymətli mirasdır.
Onu gözlərimiztək
Qoruyub nəsillərə
Gərək hədiyyə verək.
Bəxtiyar Vahabzadə
Şüurlu oxu
1

“Ruhumuza içirmk”, “ana dilini gözümüztk qorumaq”
ifadlrinin mnasını nec başa düşürsn?
Araşdırma

2

Beynlxalq Ana Dili Günü v Azrbaycan lifbası v Azrbaycan Dili Günü haqqında mlumat topla. Bu tarixi günlrin
qeyd olunma sbblrini araşdır.
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10 MART – MİLLİ TEATR GÜNÜ
Teatrda tamaşaya qoyulmaq
üçün yazılan əsərlər dram əsərləri
adlanır.
Azərbaycanda
belə
əsərləri ilk dəfə XIX əsrdə dahi
yazıçımız Mirzə Fətəli Axundzadə
yazmışdır. Böyük dramaturq beş
ildə altı komediya qələmə almışdır.
Lakin o dövrdə Azərbaycanda teatr
yox idi. Axundzadənin əsərləri 20 il
kağız üzərində qaldı.
140 il əvvəl Azərbaycan mədəniyyəti tarixində əlamətdar hadisə baş verdi. Bakıda ilk tamaşa
səhnəyə qoyuldu. Bu, Mirzə Fətəli
Axundzadənin “Lənkəran xanının
vəziri” əsəri idi. Әsərin tamaşaya qoyulmasında Axundzadənin yaxın
dostu və həmfikri Həsən bəy Zərdabinin böyük rolu olmuşdu. Tamaşa
martın 10-da oynanıldı. Beləcə, yalnız Azərbaycanda deyil, bütün
Şərqdə ilk peşəkar teatrın əsası qoyuldu. Aradan illər, onilliklər keçdi,
həmin gün Azərbaycan tarixinə Milli Teatr Günü kimi düşdü.
Bakıda ilk teatr binasını isə xeyli sonra məşhur xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev tikdirmişdi.
Bu gün Azərbaycanda milli teatrın inkişafı üçün hər cür şərait vardır.
Hazırda təkcə Bakıda yox, digər şəhər və rayonlarımızda da teatrlar
fəaliyyət göstərir. Bu teatrların səhnəsində Azərbaycan və dünya dramaturqlarının ən yaxşı əsərləri oynanılır və rəğbətlə qarşılanır.

Zahid Xəlil

Sözlük
Komediya – gülmli, mzli, yaxud satirik mzmunlu dram sri;
bu cür srin shn tamaşası
Peşkar – öz işini, sntini çox yaxşı biln, müvafiq peşnin n
yüksk tlblrin cavab vern
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Şüurlu oxu
1

Mtnd göy rngd verilmiş cümlni nec izah etmk olar?
A) 20 il rzind Axundzadnin srlrini oxuyan olmadı.
B) 20 il rzind Axundzadnin srlri tamaşaya qoyulmadı.
C) 20 il rzind Axundzadnin srlri çap olunmadı.

2

Uyğunluğu müyyn et.
1) M.F.Axundzad
A) ilk teatr tamaşasını hazırlamışdır.
2) H.Zrdabi
B) Bakıda ilk teatr binasını tikdirmişdir.
3) H.Z.Tağıyev
C) ilk dram srini yazmışdır.

Dil qaydaları
3

Cümllr diqqt yetir. Hadislrin n vaxt baş verdiyini
müyynlşdir: keçmişd, indi v ya glckd?
1. M.F.Axundzadnin “Lnkran xanının vziri” pyesi tamaşaya qoyulan ilk sr oldu.
2. Azrbaycan teatr shnsind tanınmış dramaturqların
srlri oynanılır.
3. Yeni yazılacaq srlr shnmizin sevimli tamaşalarına
çevrilck.

QAYDALAR

FEİLİN ZAMANA GÖRƏ DƏYİŞMƏSİ

Hrkt keçmişd, indiki zamanda v ya glckd icra oluna
bilr. Bundan asılı olaraq feilin forması dyişir v n etdi? n
edir? n edck? suallarına cavab verir. Msln,
keçmiş zaman: Dünn Elvin qatarla Bakıya getdi.
indiki zaman: Elvin qatarla Bakıya gedir.
glck zaman: Sabah Elvin qatarla Bakıya gedck.
4

5

Cümllrd feilin zamanını müyynlşdir.
1. Hkim xstnin nbzini yoxlayır.
2. Uzaqdan ayaq sslri eşidildi.
3. Mn böyüynd tyyarçi olacağam.
“ıxmaq, rimk, örtmk” feillrini hr üç zamanın tsdiq v
inkar formasında işlt.
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QORXULU YANVAR GECƏSİ
1990-cı ilin soyuq yanvar gecəsi idi. Artıq bir neçə gün idi ki, rus ordusunun tankları Bakını üzük qaşı kimi mühasirəyə almışdı. İnsanlar
gecə-gündüz küçələrdə dayanır, ümid edirdi ki, əsgərlər silahsız, dinc
əhaliyə atəş açmazlar...
Bakının 167 saylı məktəbinin 7-ci sinfində İlqar adlı bir oğlan oxuyurdu. İlqar maşın şəkilləri və markaları toplayırdı: “Volqa”, “Mersedes”,
“Jiquli”...
Qonşuluqda yaşayan Tahir əminin də maşını var idi. Yanvarın 20-nə
keçən gecə çox soyuq idi. Küçələrdə toplaşanlar tonqal qalayıb
qızınırdılar. Tahir əmi də öz maşınında Salyan kazarmasının qarşısına
toplaşanlar üçün odun aparırdı. Həyətin uşaqları ona odun yığmaqda
kömək edirdilər. İlqar da bir qucaq odun götürüb maşına əyləşdi.
– Әmi, mən də sizinlə
gedirəm...
Getdi… Anası əlində yun
gödəkcə küçəyə çıxdı ki, İlqarı geyindirsin, soyuq olar.
İlqar isə artıq getmişdi. Gödəkcə ananın əlində qaldı.
Rus tankları artıq şəhərin küçələrində idi. İlqar
maşında gedərkən tanklara maraqla baxırdı. Onun
topladığı maşın şəkilləri arasında tank yox idi. Tank
görməyən bir uşaq üçün
bu nəhəng maşın nağıldan
gəlmiş bir bədheybət idi.
İlqar bilmirdi ki, bu, çox qorxulu və dəhşətli nağıldır.
Birdən bu qorxulu nağıldan güllə səsləri gəldi. Bu nəhəng bədheybət
Tahir əminin maşınına tərəf gəldi. Hərə bir tərəfə qaçdı. İlqar isə
qaçmağa macal tapmadı. Maşın əzildi. İlqar da yıxıldı...
İlqarın atası və anası səs-küyə küçəyə çıxdılar. Әsgərlər onların
qabağını kəsdilər. Rəşid dayı hirslə:
– Uşağımı vurmusunuz, onu axtarıram! – deyə qışqırdı.
– Biz uşaqları vurmuruq.
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– Necə vurmursunuz? Vurmusunuz axı.
Әsgərlər qəzəblənib qışqırdılar:
– Әllər yuxarı! Qayıdın dala… yoxsa...
Ata-ana kor-peşman evə qayıtdılar.
Amma İlqarsız evdə rahat otura bilmədilər. Səhərə kimi dörd divar
arasında vurnuxdular. Ancaq darvazalarından o yana gedə bilmədilər.
Səhər açılan kimi kəsə yolla gedib özlərini xəstəxanaya yetirdilər. Orada
böyük çaxnaşma var idi. Rəşid dayı həmin gecə şəhid olanlar arasında
İlqarını tapdı. Tapdı və həmişəlik itirdi...
167 saylı məktəbin 7-ci sinfində bir parta boş qaldı. Bu parta öz
şagirdini itirdi.
İlqar 20 Yanvar gecəsi şəhid oldu. Lakin onun və onun kimi bütün
şəhidlərin xatirəsi heç vaxt Azərbaycan xalqının yaddaşından silinməyəcək. Qoy düşmənlərimiz də bilsin ki, xalqımız üçün qəhrəmanlıq yaşla
ölçülmür. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq.
Gülşən Orucova

Sözlük
Marka – üzrind şkil olan kiçik kağız parçası
Kazarma – hrbi hissnin yerlşdiyi bina
Bdheybt – qorxunc, dhştli, müdhiş

Söz ehtiyatı
1

ksmnalı sözlrin birlşmsindn ml gln söz hansıdır?
A) gec-gündüz
B) ss-küy
C) kor-peşman
Şüurlu oxu

2

Göy rngl verilmiş cümlni izah et.

3

srd hadislr harada v n zaman baş verir?

4

Bakıya hücum edn kimlr idi?

5

20 Yanvar – Ümumxalq Hüzn Günü v 18 Oktyabr – Dövlt
Müstqilliyi Günü hansı illr aiddir? Bu iki hadis arasındakı laqni izah et.
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AZƏRBAYCANDA İLK
MİLLİ QƏZET
Dünyada baş verən hadisələr haqqında məlumat almağın müxtəlif yolları var – internet, radio, televiziya və s.
Bütün bunlar informasiya vasitələri
adlanır. Bir vaxtlar qəzet yeganə informasiya vasitəsi idi, çünki nə televiziya
kəşf edilmişdi, nə də kompüter texnikası var idi.
Azərbaycanda ilk milli qəzetin əsasını Həsən bəy Zərdabi qoymuşdur.
Bu qəzet “Әkinçi” adlanırdı. Qəzetin
cəmi 56 nömrəsi işıq üzü görsə də, Azərbaycan xalqının savadlanmasında böyük rol oynamışdır.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanda ilk ali təhsilli müəllim və təbiətşünas alim olmuşdur. Həsən bəy Zərdabi bütün ömrü boyu Azərbaycan xalqının maariflənməsinə çalışmışdı.
Bir gün Mirzə Fətəli Axundzadə eşidir ki, yaxın dostu Həsən bəy
Zərdabi qəzet çıxarmaq istəyir. Qələm-kağız götürüb dostuna belə bir
məktub yazır: “Həsən bəy, Azərbaycanda elmsizlik, savadsızlıq baş
alıb gedir. İnsanlar yazıb-oxumaq bilmir, öyrənməyə də həvəs göstərmirlər. Bir halda ki camaatımız oxumaq bilmir, sən o qəzeti kimin
üçün çıxarırsan?”
Məktubu alıb oxuyan Zərdabi Mirzə Fətəliyə belə bir cavab yazır:
“Mirzə, bəs sən Azərbaycanda teatr tikilməyə-tikilməyə, aktyor olmaya-olmaya o komediyaları kimin üçün yazırdın?”
“Әkinçi” qəzetinin ilk nömrəsi iyulun 22-də çıxdığından həmin gün
Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü kimi qeyd olunur.
Rafiq İsmayılov

Sözlük
Maariflnmk – elmli olmaq, bilik qazanmaq, savadlanmaq
Mtbuat – qzet, jurnal v s.-nin ümumi adı
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Düşün və cavab ver
1

Ny gör ölkmizd Milli Mtbuat Günü 22 iyul sayılır?

2

Axundzad il Zrdabinin mktublarından bu iki şxs haqqında hansı nticni çıxarmaq olar?

3

İnsan hyatında mtbuatın n kimi rolu var?

Dil qaydaları
4

“Oxumaq”sözünü cümld ikinci şxsin tkind işlt.

QAYDALAR

FEİLİN ŞƏXSƏ GÖRƏ DƏYİŞMƏSİ

Hrkt müxtlif şxslr trfindn icra oluna bilr.
Şxs

Tk/cm Keçmiş zaman İndiki zaman Glck zaman

Mn (tk)
Biz (cm)
Sn (tk)
II şxs
Siz (cm)
O (tk)
III şxs
Onlar (cm)
I şxs

5

çalışdım
çalışdıq
çalışdın
çalışdınız
çalışdı
çalışdılar

çalışıram
çalışırıq
çalışırsan
çalışırsınız
çalışır
çalışırlar

çalışacağam
çalışacağıq
çalışacaqsan
çalışacaqsınız
çalışacaq
çalışacaqlar

Doğru, yoxsa yanlış? Hansı cümllrd feilin forması yanlış
verilib?
1. Atam sabah mni gzmy aparacağam.
2. Yarışda kim qalib gldilr?
3. Mn dstnin önünd gedirdim.
4. Bir azdan yağış ksdi, gün çıxdı.
5. O, bir neç gün vvl rast gldiyi uşaqları tanıdılar.
6. Getdikc kölglr uzanır, hava qaralırdı.
7. Onlar Hsn dayını yola salmağa glmişdi.
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ÇƏRPƏLƏNG
Şuşanın işğalından düz iyirmi il keçirdi.
Qaçqın qəsəbəsində matəm ab-havası var
idi. Qadınlar qara paltar geyinmişdilər. 1 .
Məktəbdə dərslərin çoxu “Qarabağ”, “Şəhidlər”
mövzusuna həsr olunmuşdu.
Fəridə müəllimə də bu mövzuda danışdıqdan sonra
nitqini belə yekunlaşdırdı:
– Şəhidlər ölmür. Onların ruhu daim vətən övladlarının
başı üstündədir.
Bu sözləri eşidən Aslan fikirləşdi: “Bəs babam niyə gəlib
bizi tapmır?” Telli düşündü: “Mən şəhid babamı ancaq yuxumda görürəm”.
Dərsdən sonra uşaqlar Telligilə yığışdılar. Şəhid nənəbabalarını xatırladılar. 2 Paşa dedi:
– Görəsən, onlar bizi görürlər?
Çiçək öz fikrini söylədi:
– Yox, onların ruhu çox yüksəkdədir. Oradan biz bapbalaca görünürük.
Bu sözü eşidən Aslanın ağlına bir fikir gəldi. O, böyük bir kağız parçası
götürdü, qarğı kəsdi və nəhəng bir çərpələng düzəltdi. Uşaqlar
çərpələngin üstünə öz adlarını
yazdılar: “Aslan”, “Paşa”,
“Telli” ...
Tellinin anası isə ad yazmadı, bir dovşan şəkli çəkdi.
– Ana, neyləyirsən? O nədir
çəkirsən?
– Mən Xocalıda oxuyanda
bütün dəftərlərimin üstündə bu
dovşanı çəkmişdim. Mənim
atam – sənin baban həmin
şəkli görən kimi tanıyacaq. Biləcək ki, buralardayıq.
Aslan çərpələngi havaya
buraxdı. 3 Çərpələngin altında qırmızı hərflərlə yazılan
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“BİZ BURADAYIQ” sözləri aydınca oxunurdu. Uşaqların adları və balaca dovşan şəkli kiçik muncuqları xatırladırdı.
Onlar inanırdılar ki, şəhid ruhları bu adları hökmən oxuyacaq və
övladlarını tapacaq. Buna uşaqların hamısı inanırdı.
Zahid Xəlil

Sözlük
İşğal – torpaqların zorla başqa dövlt trfindn tutulması, zbt
edilmsi

Söz ehtiyatı
1

“Şhid” v “şahid” sözlrinin mnaları arasındakı frqi izah et.
Şüurlu oxu

2

Mtnd cümllrin yerini müyynlşdir.
1. Onların fotoşkillrin baxdılar.
2. Göyd qanad çalan çrplng nhng qağayıya oxşayırdı.
3. Pncrlrdn qara yaylıq asılmışdı.

3

srd bel bir obraz yoxdur:
A) içk
B) Zrif C) Telli

) Aslan

4

srd hadislr harada baş verir?

5

sr hansı janrda yazılmışdır?
A) nağıl B) tmsil
C) hekay

Düşün və cavab ver
6

srd tsvir ediln hadislr ilin hansı günü baş verir?

7

Ny gör Tellinin anası çrplngd dovşan şkli çkdi?
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8

Sn uşaqların yerind olsaydın, öz istyini hansı yolla
çatdırardın?
Yazı

9

Uşaqlara mktub yazaraq öz arzu v istklrini ifad et.
Dil qaydaları

10

Göy rngl verilmiş cümld hansı sözlr sual bildirir?

11

“Yazmayacağıq” feili haqqında deyilnlrdn hansı yanlışdır?
A) I şxsin cminddir.
B) Tsdiq formasındadır.
C) Glck zamanda işlnmişdir.

12

Qaz, aş, qarış, qız sözlrini cümld fel kimi işlt.

13

Cümllrdki feillri seç v onların hansı zamana v şxs
aid olduğunu müyynlşdir.
1. Uşaqlar mn Azrbaycan haqqında çoxlu sual verdilr.
2. Heyvanlar zlzlni qabaqcadan hiss edirlr.
3. Mn bulaqdan doyunca su içdim.
4. Sabah teatrda görüşcyik.
5. Rqibi lazımınca qiymtlndirmirsn.

14

Nöqtlrin yerin müvafiq feillri lav edrk cümllri
dftrind tamamla.
bilsn, vermyck, diqqt yetirirdim
Xilasedicilr yqin etdilr ki, axtarışlar bir ntic ... .
Arxeoloqlar qazıntı aparılan yerd mn hr şey ... .
Bir elmi öyrnmk istdikd sn
alış ki, hr şeyi kamil ... . (Nizami Gncvi)
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GÜLÜŞ GÜNÜ
1 aprel bütün dünyada Beynəlxalq Gülüş günü kimi qeyd olunur.
Bu ənənə 500 il əvvəl Fransada
yaranıb. O vaxt fransızlar yeni ili
məhz həmin gün qarşılayırdılar.
Amma Fransa kralı qərar verdi ki,
yeni il yanvarın 1-də qeyd olunsun.
Xalq kralın qərarından narazı
qaldı. Buna etiraz etmək üçün
müxtəlif tədbirlər keçirirdilər. Camaat kralın adamlarını lağa
qoyurdu. Onları qonaqlığa dəvət
edir, özləri həmin yerə gəlmir,
yalan xəbərlər yayırdılar. Amma
kral qərarını dəyişmədi.
Aradan illər keçdi. Xalq yavaş-yavaş yeni ili yanvarın 1-də qeyd
etməyə öyrəşdi. Bununla belə, 1 apreli də unutmadılar. Həmin günkü
zarafatları yada salıb 1 apreli Gülüş günü kimi qeyd etməyi qərara aldılar.
Tezliklə bu ənənə bütün dünyaya yayıldı. Axırda gəlib bizim ölkəmizə
də çatdı. Bizdə də həmin gün insanlar bir-birini aldadır, özü də bundan
heç kim incimir. Düzdür, hamı çalışır ki, 1 apreldə aldanmasın. Amma
buna çox az adam nail olur.

“Bayramlar və tarixi günlər” kitabından

Araşdırma
1

Nöqtlrin yerin hansı söz olmalıdır?
Fransa
fransız
İngiltr ingilis
İran
...
Dil qaydaları

2

Altından xtt çkilmiş feillri şxs v zamana gör dyişib
dftrind yaz.
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6-cı bölmə

ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR

1

Verilmiş fikirlrin bölmd oxuduğun hansı mtnlr aid
olduğunu müyynlşdir.
1. Milli adt-nnlrimiz srlr boyu yaşayacaqdır.
2. Azrbaycan musiqisinin inkişafında Üzeyir Hacıbylinin
böyük rolu olmuşdur.
3. Azrbaycan müstqillik qazanandan sonra daha da
inkişaf etmiş v çiçklnmişdir.
4. İnsan hüquqları dövlt trfindn qorunur v onları pozmaq olmaz.
5. Müharib facilri xalqımızın yaddaşında silinmz izlr
buraxmışdır.
6. Mdniyytimizin v mtbuatımızın bu günü üçün dahi
şxsiyytlrimiz minntdar olmalıyıq.

2

Altından xtt çkilmiş feillrin hansı zamana v şxs aid
olduğunu müyyn et.
1. Tarlada qızğın iş gedir. 2. Sabah şahmat drnyin yazılacağam. 3. Bu il sn d mktb gedcksn. 4. Şagirdlr
dörd qrupa bölündülr. 5. İnanırıq ki, bu df qlb bizim
olacaq. 6. Sabahdan bilik yarışına hazırlaşacaqsınız.

3

“Qorxmur” feili haqqında deyilnlrdn biri shvdir:
A) III şxsin tkin aiddir.
B) Tsdiq formasındadır.
C) İndiki zamana aiddir.

4

II şxs dedikd kim nzrd tutulur?
A) danışan
B) dinlyn
C) haqqında danışılan

5

Uyğunluğu müyyn et.
Sabah
hr ks öz hüquqlarını bilir.
İndi
bütün günü yağış yağdı.
Dünn
bacım yarışmada iştirak edck.
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7-ci bölmə

HİKMƏT XƏZİNƏSİ

KƏRPİCKƏSƏN QOCANIN HEKAYƏTİ
Şam şəhərində qoca bir kişi yaşayırdı. Palçıqdan kərpic kəsib satmaqla
dolanırdı. Öz işinin mahir ustası idi. Onun kəsdiyi kərpiclər çox möhkəm
olurdu. Bir sözlə, qoca olsa da, çörəyini minnətsiz qazanırdı. Geyməyə
bir şey tapmayanda yaşıl otlardan özünə köynək toxuyurdu.
Qızmar bir yay günündə kərpickəsən qoca tərini silə-silə palçıq qarışdırırdı. Bu zaman yoldan keçən cavan bir
oğlan qocanın necə əziyyət çəkdiyini
görüb dedi:
– Ey qoca, sən niyə belə ağır
zəhmətə qatlaşırsan? Yaşlı
adamsan, özünə yazığın gəlsin.
Bu qədər əziyyətin qabağında
qazandığın bir qarın çörəkdir. O
çörəyi kimdən istəsən, səndən
əsirgəməz.
Qoca bir anlığa əl saxlayıb
diqqətlə cavanı süzdü. Bir
qədər acıqlı səslə dedi:
– Deyirsən, özümə yazığım gəlsin?! Mən o zaman
yazıq olaram ki, gəlib sənin
qarşında bir parça çörək
üçün əl açım! Bu əziyyəti
ona görə çəkirəm ki, alnıaçıq,
üzüağ yaşayım. Qolunda az-çox gücü olan adamın
başqasına əl açması şərəfsizlikdir. Şərəfsizlik isə ölümdən betərdir.
Qocanın sözləri cavana təsir etdi. O, dediklərindən peşman oldu. Şərəflə yaşayan bu qoca onun gözündə ucaldı. Hörmətli bir insana çevrildi.
O, qoca kərpickəsənə ədəblə baş əydi və yoluna davam etdi.
Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poeması əsasında

Sözlük
Minnt – yaxşılığın müqabilind özünü borclu bilm
Qatlaşmaq – dözmk, tab gtirmk
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Söz ehtiyatı
1

“Zhmt qatlaşmaq”, “alnıaçıq”, “üzüağ”, “başqasının gözünd
ucalmaq”, “l saxlamaq” söz v ifadlrini izah et.

2

Mtndki “süzdü” sözünü hansı sözl vz etmk olar? Bu sözü
başqa mnalarda işltmkl cümllr qur.

Şüurlu oxu
3

N üçün cavan oğlan krpicksn qocaya işdn, zhmtdn uzaq
olmağı mslht gördü?

4

Nizami Gncvinin “Sirlr xzinsi” poemasından verilmiş
parça mtnin hansı hisssin uyğun glir?
Onunçün öyrtdim ki, limi bu snt,
Bir gün sn l açıb düşmyim xcalt.
Mn bir ks deyilm xzindn ötrü möhtac,
limin zhmtiyl toxdur gözüm, deyil ac.
Mni bu ruzi üçün bsdir danladın, bsdir,
Düşünsn, bilrsn ki, dediklrin bsdir.

Trcüm edni Süleyman Rüstm
Şifahi nitq
5

Krpicksn qoca obrazına münasibtini bildir.

6

Sn cavanın yerind olsaydın, krpicksn qocaya n deyrdin?

Dil qaydaları
7

Mtnd altından xtt çkilmiş hansı mürkkb söz isiml feilin
birlşmsindn ml glib?

8

Verilmiş sözlrdn söz birlşmlri düzlt.
l, zhmt; zhmt, bhr; brkt, torpaq; şrf, hyat

9

Mtnin birinci cümlsindki söz birlşmlrini müyynlşdir.
Seçdiyin söz birlşmlrini cümld işlt v dftrind yaz.
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GÜC BİRLİKDƏDİR
( təmsil)
Gözəl bir çəmənlikdə bir dəstə göyərçin uçuşurdu. Onların Alabaxta
adlı bir başçısı vardı. Alabaxta çox müdrik, dünyagörmüş göyərçin idi.
Başqa göyərçinlər həmişə onun məsləhətlərinə qulaq asar, hər əmrinə
tabe olardılar.
Günlərin bir günü çəmənliyə bir ovçu gəldi. Yerə çoxlu dən səpdi,
torunu qurdu və pusquda durdu.
Göyərçinlər uçarkən yerdə çoxlu dən gördülər. Tələdən xəbərsiz olan
quşlar həmin yerə endilər. Yenicə dənləməyə başlamışdılar ki, ovçu
torunu çəkdi. Göyərçinlərin hamısını tutdu.
Quşlar torda çırpınmağa başladılar.
Onlar öz canlarını qurtarmaq üçün
çalışır, toru dimdikləyir, bir-birinin əlayağına dolaşırdılar.
İşi belə görən Alabaxta dedi:
– Sakit olun və məni dinləyin. Təklikdə heç birimiz tordan xilas ola bilməyəcəyik.
Yaxşısı budur, gücümüzü bir
yerə qoyaq, toru yerdən
qoparıb özümüzlə aparaq. Nicat
yolumuz ancaq bundadır.
Göyərçinlər Alabaxtanın dediyi kimi etdilər. Hamısı birdən güc ver di,
toru yerindən qaldırıb onunla birlikdə göyə qalxdı. Ovçu bu mənzərədən
çaşıb-qaldı. Fikirləşdi ki, quşlar uzaq
gedə bilməzlər. Nə vaxtsa yorulub
yerə qonacaqlar. Bu ümidlə göyərçinləri izləməyə başladı.
Alabaxta gördü ki, ovçu qarabaqara onları izləyir. Yoldaşlarına dedi:
– Bu insafsız bizdən əl çəkənə
oxşamır. Gərək daha da sürətlə
uçaq, onun gözündən itək.
– Axı biz yorulmuşuq, qanadlarımızı güclə tərpədirik, – deyə gö162 7-ci BÖLMƏ

yərçinlər ağız-ağıza verib səsləndilər.
– Özünüz seçin, hansı daha yaxşıdır: ovçuya yem olmaq, yoxsa
iradəmizi toplayıb azadlığa çıxmaq?
– Әlbəttə, azadlıq yaxşıdır!
– Onda iradəli olun, gücünüzü toplayın, daha sürətlə uçun!
Azadlığa qovuşmaq eşqi göyərçinlərə güc verdi. Onlar tez bir zamanda gözdən itdilər. Ovçu da təngnəfəs olub kor-peşman geri qayıtdı.
Alabaxta dedi:
– Mənim bu yaxınlıqda dostum var, adı Kəsəyəndir. Onun yanına
gedək. Kəsəyən toru dişləri ilə kəsər, azadlığa çıxarıq.
Göyərçinlər belə də etdilər. Kəsəyənin yuvasının ağzında yerə qondular. Alabaxta dostunu səslədi. Kəsəyən yerin altındakı yuvasından
başını çıxarıb Alabaxtanı gördü. Yaxına gəldi. Dostundan nə baş
verdiyini soruşdu.
– Sən hələ bu toru kəs, doğra, sonra danışaram, – Alabaxta dedi.
Kəsəyən bir anın içində toru dişləri ilə doğrayıb tökdü. Alabaxta və
bütün göyərçinlər azadlığa çıxdı. Alabaxta əhvalatı necə olmuşdusa,
eləcə dostuna nəql etdi. Kəsəyən Alabaxtanın ağlına, göyərçinlərin
iradəsinə heyran qaldı. Üzünü göyərçinlərə tutub dedi:
– Doğrudan da, atalar düz deyib: ...

Söz ehtiyatı
1

“Qarabaqara izlmk”, “l-ayağına dolaşmaq”, “gücü bir yer
qoymaq”, “nicat yolu” ifadlrini izah et.

2

Aşağıdakı cümllrd “ağız” sözünün hqiqi v ya mcazi
mnada işlndiyini müyyn et.
1. Ana qazanın ağzını açıb uşaqlara xörk çkdi.
2. Uşaq ağzını açıb ağrıyan dişini hkim göstrdi.

Düşün və cavab ver
3

Mtnin sonuncu cümlsini tamamla.
A) “El bir olsa, dağ oynadar yerindn”.
B) “Qrib quşun yuvası olmaz”.
C) “Yaman günün ömrü az olar”.
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ƏKİNÇİ VƏ OĞLU
Bir əkinçi oğlu ilə şəhərə gedirdi.
Yolda bir at nalı gördülər. Әkinçi
oğluna dedi:
– O nalı götür, lazım olar.
Oğlu qulaq asmayıb dedi:
– Nəyimizə gərəkdir? Onun
üçün heç yerə əyilməyə də
dəyməz.
Atası bir söz demədi. Özü
əyilib nalı götürdü və şəhərdə
onu
6 qəpiyə satıb iki kiloqram albalı aldı.
Şəhərdən kəndə qayıdanda atası gördü ki, oğlu onun əlindəki albalıya
baxır. Albalının birini gizlicə yerə saldı. Oğlu tez əyilib onu götürdü. Bir az
yol getmişdilər ki, yenə atası albalının birini saldı. Oğlu əyilib onu da
götürdü. Beləliklə, uşaq neçə dəfə əyilib-qalxdı. Axırda atası dedi:
– Ey oğul, sən bir dəfə əyilib nalı götürsəydin, indi bu qədər əziyyətə
düşməzdin.
Aleksey Çernyayevskinin
“Vətən dili” kitabından
Şüurlu oxu
1

Mavi rngli boşluğun yerin hansı söz uyğun glir?
A) dmirçiy
B) qssaba
C) dülgr

2

Atanın aldığı albalının kiloqramı neçy idi?

Düşün və cavab ver
3

Hansı atalar sözü hekaynin ideyasına uyğundur?
A) Dmiri isti-isti döyrlr.
B) Zr qdrini zrgr bilr.
C) Saxla samanı, glr zamanı.

4

Nal ndir? Nalı hansı heyvanın ayağına vururlar? Ny gör
mhz bu heyvanın ayağına nal vururlar?
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SƏBƏB-NƏTİCƏ ƏLAQƏSİ

Mətnlərdə təsvir edilən hadisələrin bir-biri ilə əlaqəsi olur. Bir hadisə
başqa bir hadisənin baş verməsinə səbəb olur. Məsələn,
səbəb: Bu ay Ramil dərslərinə çox ciddi hazırlaşdı.
nəticə: Qiymətləndirmə zamanı o, hamıdan yüksək nəticə
göstərdi.
Səbəb olan hadisəyə Nə üçün? Niyə? sualları qoyulur.
Nəticəni bildirən hadisəyə Nə baş verdi? sualı qoyulur.
5

Mtndki hadislr arasındakı sbb-ntic laqsini müyyn
etmkl cümllri tamamla.
1. ... , ona gör d ata özü yilib nalı götürdü.
2. Yolda ata lindki albalıları bir-bir yer salırdı, ...

6

Sbb v ntic bildirn cümllri müyyn et. 2-ci sütunda
nöqtlrin yerin müvafiq olaraq “çünki” v ya “ona gör d”
sözlrini lav et.

1

Reyhan xala çətirini götürməmişdi,

A

... biz çimərliyə getməyi qərara aldıq.

2 Atamın eynəyi işdə qalmışdı,

B ... yağışda islandı.

3 Meşədə çoxlu göbələk var idi,

C ... əlcəyim evdə qalmışdı.

4 Hava çox isti idi,

Ç ... qəzet oxuya bilmədi.

5 Mən qartopu oynamadım,

D ... çoxlu yağış yağmışdı.

7

Nöqtlrin yerin müvafiq olaraq “sbb” v ya “ntic” sözünü
lav etmkl cümllri oxu. Hr bir qaydaya uyğun cüml qur
v sbb-ntic laqsini müyyn et.
1. İki cüml arasında “çünki” sözü işlndikd birinci cüml ... ,
ikinci cüml ... bildirir.
2. İki cüml arasında “ona gör d”, “odur ki” ifadlri
işlndikd birinci cüml ... , ikinci cüml ... bildirir.
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8

Şkillr bax v cümllri tamamla.
1

2

3

1. Natiq gücl yeriyirdi, çünki ...
2. Rasim çox qüvvtlidir, çünki ...
3. Samir çhrayı rngi çox sevir, ona gör d ...
9

Mtni oxu. Tapşırığı yerin yetir.
SAĞLAMLIĞIN SƏBƏBİ

Bir hökmdar Mhmmd Peyğmbrin yanına bilikli bir hkim
göndrir. Hkim bir neç il rbistanda qalır. Lakin bu müddt
rzind heç kim ona müalic üçün müracit etmir. Nhayt, o, Mhmmd Peyğmbrin yanına glib şikaytlnir:
– Mni bura göndriblr ki, sizin adamları müalic edim. Ancaq
indiydk heç kim mn müracit etmyib ki, öhdm düşn vzifni yerin yetirim.
Peyğmbr deyir:
– Bu camaatın bir adti var: acmamış yemz, doymamış yemkdn
l çkr.
Hkim bu sözlrdn sonra adamların sağlamlığının sbbini başa
düşür. Peyğmbr tzim edib öz vtnin qayıdır.
Sdi Şirazi

Verilmiş dörd cümldn sbb-ntic laqsi il bağlı olan iki
cütü müyyn et.
 Hkim Mhmmd Peyğmbr şikaytlndi.
 Bu ölkd adamlar lazım olandan artıq yemirdilr.
 Hkim heç kim müracit etmirdi.
 Burada yaşayanlar sağlam idi.
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TAMAHKAR AĞA İLƏ ÇOBAN
(rəvayət)
Keçmiş zamanlarda varlı bir kişi
yaşayırdı. Bu kişinin böyük qoyun
sürüsü, bir də təmizürəkli bir
çobanı vardı. Bu çoban hər gün
qoyunları sağıb südünü ağasına aparırdı. Ağası isə həmin
südə su qatıb bazarda
satdırırdı.
Çoban çalışırdı ki, ağasını bu işdən çəkindirsin.
Deyirdi ki, camaatı aldatmaq olmaz, günahdır. Amma
xeyri yox idi. Acgözlük ağanın gözünü tutmuşdu.
Bir gün qoyunlar dərədə otlayırdı. Çoban isə təpənin başında
yapıncısını yerə sərib oturmuşdu. Hava qəfildən tutuldu, qara buludlar göyün üzünü aldı. Bir yağış başladı ki, gəl görəsən. Dərədə sellərsular oynadı, bütün qoyunlar da suda boğulub öldü.
Çoban qoyun sahibinin yanına getdi. Kişi çobanın əliboş gəldiyini
görüb təəccübləndi, soruşdu:
– Bəs süd hanı?
Çoban dedi:
– Ay ağa, sənə nə qədər dedim ki, südə su qatma, camaatı aldatma,
axırı yaxşı olmaz, amma sözümə qulaq asmadın. İndi camaata süd
əvəzinə satdığın o sular bir yerə cəm olub hücuma keçdi və sənin
bütün qoyunlarını apardı.
Sürünün sahibi nə qədər dizinə-başına döysə də, artıq gec idi. Atalar demişkən: ...
Şüurlu oxu
1

Mtni bitkin hisslr böl. Hisslri mzmuna uyğun başlıqla
adlandır. Hekay xritsi trtib edrk mtni danış.
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Düşün və cavab ver
2 Mtnin sonuncu cümlsini hansı atalar sözü il bitirrdin?
3 Snc, ağanın süd su qatmasının sbbi n idi?

Dil qaydaları
4 Sözlrdn cüml düzlt.

tamahının, ağa, oldu, qurbanı
QAYDALAR

CÜMLƏ ÜZVLƏRİ

Cümlni yaradan sözlr v söz birlşmlri cüml üzvlri
adlanır. Hr bir cüml üzvü müyyn suala cavab verir. Msln:
Qocaman şair biz şeirlrini oxudu.
Bu cümld beş cüml üzvü var: 1) Qocaman (hansı?), 2) şair
(kim?), 3) biz (kim?), 4) şeirlrini (nyi?), 5) oxudu (n etdi?).

5

Sözlri uyğunlaşdıraraq cümllr qur. Hr bir cüml üzvünün
hansı suala cavab verdiyini müyyn et.
alışqan
külk
göylr
hazırladı.
Şn
oğlan
ağacları
ucaldı.
Güclü
mahnı
drslrini
yıxdı.

6

Hansı cümld n? sualına cavab vern cüml üzvü söz birlşmsi
il ifad olunub?
A) Şhrimiz gündn-gün gözllşir.
B) Qatar stansiyada dayandı.
C) Şeypurun ssi trafa yayıldı.

7

El cüml qur ki, orada cüml üzvlri
1) kim? haraya? n etdi? suallarına cavab versin;
2) kim? nec? n etdi? suallarına cavab versin;
3) kim? nec? kimdir? suallarına cavab versin;
4) kim? nyi? nec? n etdi? suallarına cavab versin.
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ATA SÖZÜNÜN QİYMƏTİ
Varlı bir tacirin üç oğlu vardı. Tacir kiçik oğlunu daha çox istəyirdi. Böyük
qardaşlar paxıllıq edib deyirdilər: “Görəsən, niyə atamız onu bizdən çox
istəyir? Onun nəyi bizdən artıqdır?”
Çox çəkmədi ki, tacir böyük oğullarının narazılığından xəbər tutdu. Qərara gəldi ki, hər üç oğlunu sınağa çəksin.
Tacirin alma boyda çox qiymətli bir cavahiri vardı. Cavahirin qiyməti də
elə onun böyüklüyündə idi. Bir gün tacir hər üç oğlunu hüzuruna çağırtdırdı. Әlindəki cavahiri əvvəlcə böyük oğluna verib dedi:
– Oğlum, bu cavahirin qiyməti sənə məlumdur. İndi mən istəyirəm ki,
sən onu yerə vurub parça-parça edəsən.
Böyük oğlu cavahiri əlinə aldı. Bir əlindəki cavahirə, bir də atasına baxıb
dedi:
– Ata, mənim buna əlim gəlməz. Heyifdir axı.
Tacir: “Mərhəba, oğlum”, – deyib cavahiri ortancıl oğluna verdi:
– Al, oğlum, sən hünərini göstər. Bunu yerə vur, qırılsın!
Ortancıl oğulun da cavahiri qırmağa cəsarəti
çatmadı.
Axırda tacir cavahiri kiçik
oğluna verib qırmasını istədi.
Tacirin ağzından söz çıxan
kimi kiçik oğlu cavahiri zərblə
yerə vurub qırıq-qırıq elədi.
O biri qardaşlar kiçik qardaşın bu ağılsız hərəkətinə
heyrətləndilər. Qardaşları bu
vəziyyətdə görən tacir kiçik
oğlundan soruşdu:
– Oğlum, necə oldu ki, sən
bu cavahirin qiymətini biləbilə onu heç elədin?
Kiçik oğul ehtiramla cavab
verdi:
– Ata, o cavahir nə qədər qiymətli olsa da, sənin sözün mənim üçün
daha qiymətlidir.
Abdulla Şaiq
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Şüurlu oxu
1

Uyğunluğu müyyn et.
1) mrhba
A) alış-verişl mşğul olan şxs
2) ehtiram
B) qiymtli daş
3) tacir
C) hörmt
4) cavahir
) afrin

2

Mtnin ideyasını müyynlşdir v obrazlara münasibtini bildir.

Dil qaydaları
3

Mtnd göy rngl verilmiş cümllrd kimin haqqında danışıldığını v onun n etdiyini müyynlşdir.

QAYDALAR

CÜMLƏNİN BAŞ ÜZVLƏRİ – MÜBTƏDA, XƏBƏR

Cümld sas fikir baş üzvlr – mübtda v xbr vasitsil
ifad olunur.
Oqtay sabah Moskvadan qayıdır.
Bu cümld sas fikir iki sözl ifad olunur: Oqtay qayıdır.
“Oqtay” – mübtdadır. Mübtda cümld kimin v ya nyin
haqqında danışıldığını bildirir. “Qayıdır” – xbrdir. Xbr –
haqqında danışılan varlığın n etdiyini, kim v ya n olduğunu
bildirir.
4

Verilmiş ifadlri cümllrd mübtda vzifsind işlt.
vtni müdafi etmk, qoca, isti, Hacı hmdin ailsi
1. … çliyi götürüb hyt düşdü.
2. … süfr başında oturmuşdu.
3. … turistlri lap ldn salmışdı.
4. … müqdds borcumuzdur.

5

Verilmiş sözlri cümllrd xbr vzifsind işlt.
gözldir, yaşayır, ölkdir
1. Hindistan münbit torpaqlı, gözl tbit malik tropik ... .
2. Dağkeçisi dağlarda v qayalıqlarda ... .
3. Şirvanın tbiti ilin hr fslind ... .
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DƏNİZ QORXUSU
Bir şah öz qulu ilə gəmiyə minmişdi. Bu qul ömründə dəniz səfərində
olmamışdı. O, qorxudan əsməyə və ucadan ağlamağa başladı.
Gəmidəkilər nə qədər çalışdılarsa, onu sakitləşdirə bilmədilər. Qulun
bu halını görən şahın kefi pozuldu.
Gəmidə bir adam var idi. O, vəziyyəti belə gördükdə dedi:
– İcazə versəniz, mən onu sakitləşdirə bilərəm.
Hökmdar dedi:
– Bizə böyük iltifat göstərmiş olarsınız.
Bu adam əmr etdi ki, qulu dənizə atsınlar. Qulu
dənizə tulladılar. Qul bir neçə dəfə suya
batıb-çıxdı. Sonra onu saçlarından
tutub gəmiyə dartdılar. Qul gəmiyə
çıxan kimi dinməz-söyləməz bir
küncdə oturdu. Onun bu hərəkəti
şaha qəribə gəldi. Bunun
səbəbini həmin müdrik adamdan soruşdu:
Kişi cavab verdi:
– Bu qul dənizdə batmaq
qorxusunu keçirməmişdi.
Ona görə də gəmidəki
rahatlığın qədrini bilmirdi.
Çətinliyə düşməyən sakitliyin qədrini bilməz.
Sədi Şirazi

Sözlük
İltifat – xeyirxahlıq, yaxşılıq

Söz ehtiyatı
1 “Kefi pozuldu” ifadsind “pozuldu” sözünü hansı sözlrl vz et-

sk, ksmnalı ifad alınar?
2 “İltifat göstrmk” ifadsinin mnasını izah et.
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ATA NƏSİHƏTİ
Biri övladına verdi nəsihət:
– Ağıllı sözlərə eylə sən diqqət!
Gücsüz uşaqları incitmə, bala,
Sən də bir güclüdən çəkərsən bəla.
Olsan xalqa ziyan verən canavar,
Gün gələr, səni də pələng parçalar.
Vardı uşaqlıqda qolumda qüvvət,
Acizlər çəkirdi məndən əziyyət.
Bir gün bir güclüdən yumruq yedim mən,
Bir də zəifləri incitmədim mən.
Sədi Şirazi
Söz ehtiyatı
1

Lüğtdn istifad edrk “aciz” sözünün mnasını izah et. Bu
sözü cümld işlt.

2

Şeird göy rngl verilmiş cümlni öz sözlrinl izah et.

3

“Güclüdn yumruq yemk” ifadsini nec başa düşürsn?

Şüurlu oxu
4

Şeird oğulun hansı hrkti atanın xoşuna glmir?

5

İnsana aid olan hansı mnfi xüsusiyytlr mtnd öz ksini
tapmışdır?

6

Oxuduğun hansı mtnlr mzmun v ideya chtdn bu şeir
uyğundur?

Şifahi nitq
7

Şeiri nsr çevirrk öz sözlrinl danış.
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Dil qaydaları
8

“Sn d bir güclüdn çkrsn bla” cümlsind mübtda v
xbri müyynlşdir. Digr sözlri bir-biri il laqlndirrk
hmin sözlr suallar ver.

QAYDALAR

CÜMLƏNİN İKİNCİDƏRƏCƏLİ ÜZVLƏRİ

İkincidrcli üzvlr baş üzvlrl ifad olunmuş fikri genişlndirir v tamamlayır. Bu cüml üzvlri mübtda v xbri
müxtlif chtdn izah edir.
Balaca Smd 1918-ci ild müllimlr seminariyasına daxil
oldu.
Bu cümld Smd (mübtda) v daxil oldu (xbr) sas fikri
ifad edn baş cüml üzvlridir. Qalan sözlr v söz birlşmlri
cümlnin ikincidrcli üzvlridir.
9

Mübtda v xbrdn ibart olan cümllri sözlr artırmaqla
genişlndir.
Gülnar tmizldi. Baba oturdu.
Qatar yaxınlaşdı. Qoyun mlyir.

10

“Ekskursiya maraqlı keçdi” cümlsind ikincidrcli cüml
üzvü hansıdır?
A) ekskursiya
B) maraqlı
C) keçdi

11

“Faiq kitabı maraqla oxudu” cümlsind ikincidrcli üzvlr
hansı suallara cavab verir?

12

Hansı cümld ikincidrcli cüml üzvü yoxdur?
A) Polis sndlri tlb etdi.
B) Axşam yola düşdük.
C) Qalib glnlr tltif olundular.

13

“Göld iki yaşılbaş ördk üzürdü” cümlsind xbri izah edn
ikincidrcli cüml üzvü hansıdır?
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QARABATDAQ VƏ XƏRÇƏNG
(təmsil)
Bir qarabatdaq quşu var idi. Yemi ancaq balıqlar idi. Bu quş göl qırağında özünə yuva salmışdı. Hər gün göldən istədiyi qədər balıq tutur,
yeyir, xoş güzəran keçirirdi.
Aylar dolandı, illər keçdi, qarabatdaq qocaldı. Artıq ova çıxa bilmirdi.
Öz-özünə dedi: “Belə getsə, acından öləcəyəm. Gərək bir çarə tapım”.
Nəhayət, qarabatdağın ağlına bir fikir gəldi. Gedib gölün qırağında
bikef halda oturdu. Bir xərçəng quşun bu halını görüb ona yaxınlaşdı,
soruşdu:
– Nə olub sənə, niyə belə qəmlisən?
– Necə qəmli olmayım? Hər gün bir-iki balıq tutub yeyir, bununla dolanırdım. Amma indicə burdan iki balıqçı keçirdi. Onların söhbətini eşitdim. Biri o birinə dedi: “Bu göldə balıq çoxdur, gəl onları ovlayaq”. O biri
də razılaşdı. Qərara gəldilər ki, sabahdan gəlib gölə
atsınlar. Uzun
sözün qısası, xərçəng qardaş, bir azdan balıqçılar bu göldəki bütün balıqları ovlayıb aparacaqlar. Mən də yeməyə bir şey tapmayıb acından
öləcəyəm.

Xərçəng dərhal gedib bu əhvalatı balıqlara danışdı. Balıqlar o saat qarabatdağın yanına cumdular. Başlarını sudan çıxarıb hamısı bir ağızdan
dilləndi:
– Sən bizim dərdimizi bilirsənsə, deməli, dərmanımızı da bilirsən. Bir
tədbir tök ki, nə biz balıqçılara yem olaq, nə də sən acından öləsən.
– Yalnız bir çıxış yolu var. Mən hər gün sizin beş-altınızı öz dimdiyimdə
başqa bir gölə daşıyım. O göl buradan o qədər də uzaqda deyil. O gölə
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hələ heç bir balıqçının ayağı dəyməyib.
Balıqlar quşun dediklərinə çox sevinib onun təklifi ilə razılaşdılar.
Beləcə, hər gün quş bir neçə balığı götürüb aparır, onları yaxınlıqdakı
təpənin üstündə rahat-rahat yeyirdi. Hər dəfə də balıqları yeyib qurtarandan sonra öz-özünə deyirdi: “Düşmənin
dilinə inanıb ona etibar
edənin axırı belə olar”.
Bu minvalla bir neçə gün keçdi. Xərçəng qərara aldı ki, artıq o da
quşun dediyi gölə köçsün. Quş xərçəngi dalına alıb təpəyə sarı uçmağa
başladı. Xərçəng arif idi, uzaqdan təpədəki balıq sür-sümüyünü görəndə
işin nə yerdə olduğunu anladı. Cəld quşun boğazından yapışdı və bərk
sıxmağa başladı. Quş huşunu itirib yerə düşdü, o saat da canı çıxdı.
Xərçəng gölə qayıdıb hər şeyi qalan balıqlara danışdı. Sağ qalmış
balıqlar çox sevindilər. Onları ölümdən qurtardığı üçün xərçəngə
təşəkkür etdilər. Xərçəng isə əvəzində belə dedi:
– Hiylə və kələyin ömrü çox çəkməz. Yaxşı deyiblər: ...

Söz ehtiyatı
1

Mavi boşluğun yerin hansı söz uyğun glir?
A) güll
B) tor
C) daş

2

hrayı boşluğun yerin hansı söz uyğun glmir?
A) acı
B) yağlı
C) şirin

3

Altından xtt çkilmiş “arif” sözünü hansı sözl vz etmk olar?

Şüurlu oxu
4

Mtnin son cümlsini tamamla.
A) “Ağacı qurd içindn yeyr”.
B) “Başqasına quyu qazan özü düşr”.
C) “Vaxtsız banlayan xoruzun başını ksrlr”.

5

Sbb-ntic laqlrini müyynlşdirrk cümllri tamamla.
1. Qarabatdaq quşu göl knarında yuva salmışdı, çünki ...
2. ... ona gör d qarabatdaq quşu hiyly l atdı.
3. ... ona gör d xrçng quşun czasını verdi.
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SİÇAN VƏ DƏVƏ
Keçmiş zamanlarda bir siçanla dəvə
dost olmuşdular. Siçan özündənrazı
və lovğanın biri, dəvə isə ağıllı və
müdrik idi. Günlərin bir günü siçan
dəvəyə dedi:
– Artıq buralarda yaşamaq məni
bezdirdi. Gəl yaşamaq üçün başqa yer
seçək. Mən hər tərəfi beş barmağım kimi
tanıyıram. Sənə bələdçilik edə bilərəm.
Dəvə dostunun xətrinə dəyməmək üçün
razılaşdı. Siçan qabaqda, dəvə də onun arxasınca yola düşdülər. Az getdilər, üz getdilər,
dərə, təpə, düz getdilər, axırda gəlib kiçik bir
çayın kənarına çatdılar. Siçan qorxa-qorxa dedi:
– Mən bu çaydan keçə bilmərəm.
Dəvə gülümsünərək dedi:
– Niyə? Bu ki çox balaca
bir çaydır, nədən qorxursan?
– Yox, yox. Bu çay sənə balaca gəlir, amma
biz siçanlara onun suyu nəhəng dərya kimi
görünür.
– Axı sən dedin ki, mənə bələdçilik edəcəksən.
Ona görə də gərək qabağa özün düşəsən.
Siçan nə deyəcəyini bilmədi. Utandığından
başını aşağı salıb qıpqırmızı qızardı. Yersiz lovğalıq etdiyi üçün
özünü qınadı:
– Artıq bələdçilikdən əl çəkirəm. Söz verirəm ki, bundan sonra ...
Cəlaləddin Rumi
Söz ehtiyatı
1

Lüğtdn istifad edrk “özündnrazı”, “müdrik”, “bldçi”
sözlrinin mnasını müyyn et v cümld işlt.
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Şüurlu oxu
2

Mtnin sonunda nöqtlrin yerin hansı ifad uyğun glir?
A) ayağımı yorğanıma gör uzadacağam.
B) sninl dostluq etmycym.
C) yurdumu trk etmycym.

3

Siçanın shvi nd idi?

4

Bu tmsili 2-ci sinifd oxuduğun “Tülkü v dv” tmsili il müqayis et. Snc, ny gör dv tmsillrd müdrik qhrman
kimi göstrilir?

Dil qaydaları
5

“Lovğa siçan müdrik dvnin sözlrindn qıpqırmızı qızardı”
cümlsind vvl baş, sonra ikincidrcli cüml üzvlrini seç.
Onların cümldki yerin fikir ver.

QAYDALAR

CÜMLƏDƏ SÖZ SIRASI

Cüml üzvlri cümld müyyn ardıcıllıqla düzülür. Adtn,
mübtda cümlnin vvlind, xbr sonunda glir. lamt bildirn sözlr aid olduqları sözdn vvl glir; msln:
Balaca Leyla rngbrng kpnklr tccübl baxırdı.
6

7

Sözlrin ardıcıllığını brpa edrk cümllri oxu.
1. istidn yaşıl saraldı otlar
2. şiddtli kökündn külk iri qopardı ağacı.
Şeir parçalarındakı misraları söz sırasını brpa etmkl nsr
çevir.
Snin ana qucağında
Qonaq glib el qış,
Elm, thsil alırıq biz.
Soyumuşdur havalar.
Aydınlaşır şüurumuz,
Ağ geyinmiş hr trf
Qlm tutur llrimiz.
Dayanmadan yağır qar.
jdr Ağayev
Tofiq Mütllibov
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KÖHNƏ DƏRS
Bir dəfə Rəhman müəllim keçmiş şagirdi Sadiqlə qarşılaşdı. Sadiq
yaxşı şagird olmuşdu. Rəhman müəllim şagirdinin iş-gücü ilə maraqlandı. Sadiq öz üst-başına işarə edərək utana-utana dedi:
– Kasıblığın üzü qara olsun, müəllim. Bəxtim yoxdur. Hansı işdən yapışıramsa, sona çatdıra bilmirəm.
Müəllim gülümsünüb dedi:
– Sadiq, gəlsənə köhnə günləri yad edək?
Şagird birdən-birə canlandı. Üzündə uşaqlıq illərinin qızartısı yarandı.
Müəllim dedi:
– “Bədən üzvləri” dərsimiz yadındadır?
– Onu yaddan çıxarmaq olar?
Müəllim dedi:
– Әllər nə üçündür?
– İşləmək üçün.
– Bəs ayaqlar?
– İş-güc dalınca getmək üçün!
– Bəs ürək nə etməlidir?
– Qurub-yaratmaq üçün bədən üzvlərini
ruhlandırmalıdır.
– Baş nə üçündür?
– Düşünüb ağıllı işlər görmək üçün.
– Dərslərimizi yaxşı yadda saxlamısan.
İndi ona əməl etmək vaxtıdır.
Şagird ustadının nə demək istədiyini başa düşdü.
Zahid Xəlil

Sözlük
Ustad – elm v ya snt sahsind drin bilik v bacarığa malik olan
şxs, müllim

Şüurlu oxu
1 N üçün Sadiqin lindn bir iş glmirdi? Doğrudanmı, o, bxtsiz

idi?
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2

Mtnin sonuncu cümlsini açıqla. Şagird nyi başa düşdü?
A) Ustadına kc baxanın gözlrin qan damar.
B) mlsiz ağıldan fayda yoxdur.
C) Adamın geyimin baxıb qiymt verirlr.

Şifahi nitq
3

Mtnd adı çkilmiş bdn üzvlrinin rolu ndn ibartdir?

4

Mtndki dialoqu shnlşdirin.

5

Hansı srlr, sasn, dialoqdan ibart olur?
A) şeirlr
B) nsr srlri
C) dram srlri

6

Şkil sasında kiçik bir hekay qur. Mktbli il yol polisinin birbirin nec müracit etdiklrini göstr.
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TACİR VƏ DOSTU
(“Kəlilə və Dimnə”dən)
1-ci hissə

Bir tacir səfərə hazırlaşır. Satmaq üçün aldığı bir neçə pud dəmiri
gətirib yaxın bir dostuna tapşırır ki,
səfərdən qayıdana kimi saxlasın.
Tacir səfərə gedəndən sonra dostu
dəmiri satır, pulu da gizlədir.
Aradan bir müddət keçir.
Tacir səfərdən qayıdıb
dostunun evinə gəlir və
dəmiri istəyir. Dostu
deyir:
– Doğrusu, sən gedəndən sonra siçanlar
dadanıb dəmirin hamısını
yeyib qurtardı.
Tacir deyir:
– Daha nə etmək olar?!
Di salamat qal. Yolum
uzaqdı.
Tacirin dostu işin beləcə asan həll olunduğunu görüb dil-ağız
etməyə başlayır:
– Qal, bir gün qonağım ol, sabah gedərsən.
Tacir deyir:
– Qala bilmərəm. Sabah yenə gələrəm.
2-ci hissə
Tacir evdən çıxanda yolda dostunun oğluna rast gəlir. Uşağı aparıb
etibarlı bir yerdə gizlədir. Səhərisi yenə də dostunun evinə gəlir. Tacir
dostunun bərk əl-ayağa düşdüyünü görüb soruşur ki, nə olub?
Dostu deyir:
– Uşaq dünəndən itib.
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Tacir deyir:
– Dünən mən sizdən çıxanda qaraquş bir oğlan uşağını caynağında aparırdı.
Tacirin dostu deyir:
– Heç qaraquş o boyda uşağı apara bilər? Bu boyda yalan olar?
Tacir deyir:
– Siçanları dəmir yeyən bir ölkədə qaraquşlar uşağı apara bilər.
Tacir uşağı gizlətdiyi yerdən çıxarıb gətirir. Dostu tutduğu işdən
peşman olub dəmirin pulunu verir.
Sözlük

Pud – qdimd istifad olunmuş ölçü vahidi, txminn 16 kiloqrama brabr ağırlıq ölçüsü
Söz ehtiyatı
1

Mtnd göy rngl verilmiş ifadlrin mnasını müyynlşdir
v başqa ifadlrl vz et.
Şüurlu oxu

2

Mtnin hisslrin başlıq ver.

3

Sbb-ntic laqlrini müyynlşdirrk cümllri tamamla.
1. Tacir dmiri dostuna verdi, çünki ...
2. ... , ona gör d tacirin dostu dmiri satdı.
3. Tacir dostunun uşağını gizltdi, çünki ...
4. Tacirin dostu dmirin pulunu tacir verdi, çünki ...

4

Mtnin hisslrin uyğun plan tut v plan sasında mtni nql et.

5

Mtnin ideyasına uyğun gln atalar sözünü müyynlşdir.
A) Dmiri isti-isti döyrlr.
B) mant xyant olmaz.
C) Sonrakı peşmançılıq fayda vermz.
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Şifahi nitq
6

Oxuduğun mtnl “Qarabatdaq v xrçng” mtnini müqayis
et. Mtnlrin növü, ideya v mövzusu baxımından oxşar v
frqli chtlri müyynlşdir.

Şifahi nitq
7

Cümlnin sonunda hansı durğu işarlri olmalıdır?
1. Azrbaycan dilind doqquz sait ss var
2. Srgi hamının xoşuna gldi
3. Snin n çox sevdiyin kitab hansıdır

QAYDALAR

DURĞU İŞARƏLƏRİ

Mətni düzgün oxumaq və yazmaq üçün durğu işarələrinin rolunu
bilmək lazımdır. Cümlənin sonunda qoyulan durğu işarələri bunlardır: nöqtə (.), sual işarəsi (?), nida işarəsi (!), üç nöqtə (...).
Nəqli cümlənin sonunda nöqtə, sual cümləsinin sonunda sual
işarəsi, sevinc, qəzəb, həyəcan bildirən cümlələrin sonunda isə nida
işarəsi qoyulur. Məsələn: Bir aydan sonra yay tətilinə buraxılırıq.
Məktəbin təmiri nə vaxt qurtaracaq? Ah, nə gözəl çiçəklərdir!
Cümlə yarımçıq qaldıqda sonunda üç nöqtə qoyulur. Məsələn:
– Birdən canavar mənə tərəf baxıb...
– Yaxşı, bəsdir uydurdun.
8

Hr bir cümlnin sonunda buraxılmış durğu işarsini
müyyn et.
1. Atalar n kiblr, oğullar onu biçiblr
2. Arzularımız n zaman çin olacaq
3. Yaşasın müstqil Azrbaycan Respublikası
4. Ad günün kimlri çağırmısan
5. ziz dostum, ad günün mübark
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DAHA MƏNƏ EHTİYAC YOXDUR
Bağdad xəlifəsi bir gün Bəhlul Danəndəni yanına çağırıb deyir:
– Ay qardaş, istəyirəm sənə bir vəzifə verim.
Bəhlul Danəndə deyir:
– Məni elə vəzifəyə qoy ki, işimi özgəsi görməsin.
Xəlifə deyir:
– Onda bu gündən səni bazara nəzarətçi qoyuram. Hər gün gedərsən
bazara, qayda-qanun yaradarsan, qoymazsan bir kimsə bir başqasını
aldatsın. Çəkiyə, haqq-hesaba nəzarət edərsən.
Elə həmin gün Bəhlul Danəndə gəlir bazara. Görür ki, bir uşaq qəssabdan ət istədi. Qəssab uşağı aldadıb əti yarım kiloqram əskik çəkdi. Uşaq
əti alıb gedən kimi bir it qəssabın qabağından bir budu götürüb qaçdı.
Bəhlul bu hadisəni görən kimi qayıdır evinə. Düz bir həftə işə çıxmır.
Xəlifəyə xəbər çatdırırlar ki, bəs
sənin təzə təyin elədiyin darğa
bazara bir həftədir ayaq basmır.
Xəlifə Bəhlulu çağırtdırıb deyir:
– Qardaş, bəs mən sənə vəzifə
verdim ki, bazarda qayda-qanun
yaradasan, amma sən çəkilib oturmusan evdə. Belə niyə?
Bəhlul bazarda gördüyü əhvalatı xəlifəyə danışıb axırda deyir:
– Orda mənsiz də qayda-qanun
yaradan var, daha mənə ehtiyac
yoxdur.
Bəhlul Danəndə lətifələrindən

Sözlük

Bağdad – İraqın paytaxtı
Xlif – dini rhbr, müslmanların başçısı, hökmdar
Darğa – keçmişd bazara nzart edn adam
Şüurlu oxu
Mtnin sonunda “qayda-qanun yaradan var” deynd Bhlul
Dannd nyi nzrd tuturdu?
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7-ci bölmə

ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR

1

Verilmiş xüsusiyytlrdn hansı mtnlrd danışıldığını
müyynlşdir.
zhmtkeşlik
“Ata sözünün qiymti”
hmrylik
“Siçan v dv”
tamahkarlıq
“Krpicksn qocanın hekayti”
böyüy hörmt
“Güc birlikddir”
lovğalıq
“Tamahkar ağa il çoban”

2

Cümllrin baş v ikincidrcli üzvlrini müyyn et.
1. Londondan gln tyyar axşamüstü şhrimiz çatdı.
2. ox çalışmaq glck nailiyytlrin sasıdır.
3. Qdim adt-nnlri yaşatmaq hr birimizin borcudur.

3

Verilmiş sözlri müvafiq söz birlşmlrin lav et.
qırıq, maraqlı, dünn, hvsl, hyat
... mktbdn qayıdanda
pncrnin ... şüşsi
qocaların ... tcrübsi
iki ... kitab
bağçada ... işlmk

4

Dftrind üç cüml yaz v bu cümllrd mübtda v xbri
müyynlşdir.

5

Verilmiş mtni ifadli oxu v buraxılmış durğu işarlrini
lav edrk dftrind yaz.
– Slim, sn niy hmiş mktbdn bel gec qayıdırsan
– Lift gör
– Niy, işlmir ki
– İşlyir Amma orada yazılıb: “Dörd nfr üçün nzrd tutulub” Buna gör d daha dörd nfrin glmsini gözlmli oluram
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PEŞƏLƏR NECƏ YARANIB
Qədim zamanlarda insanlar indiki kimi yaşamırdılar. Onlar təbiətdəki nemətlərlə kifayətlənirdilər.
Ovçular vəhşi heyvanları ovlayır, qadınlar meşədə,
çəməndə bitən yeməli otlar, meyvələr yığırdılar.
Onlar, əsasən, mağaralarda yaşayırdılar.
Sonra insanlar özlərinə taxtadan, daşdan evlər
tikməyə başladılar. Qamış və taxtadan sadə mebellər, parçadan paltar, dəridən ayaqqabı, xəzdən
kürk düzəltməyi öyrəndilər. Torpağı şumlayıb taxıl
əkməyə, buğdadan un üyüdüb çörək bişirməyə
başladılar.
Әvvəllər hər bir ailə ona lazım olan bütün işləri
özü görürdü. Lakin sonra onlar öz aralarında bu
işləri bölüşdürdülər. Hər kəs daha yaxşı bacardığı
bir işi görürdü. Dəmirçilər dəmiri döyməklə müxtəlif
alət və əşyalar hazırlayır, dərzilər … tikir, dulusçular … düzəldirdilər. Sonra məhsullarını bir-biri ilə
dəyişirdilər.
Müəyyən bir işi görən sənətkarlar çoxlu əşya
hazırlayır, onları bazarda sataraq pul əldə edirdilər. Bu pula başqa sənətkarların hazırladığı əşya
və ərzaqları alırdılar.
Beləliklə, peşələr, sənətlər və sənətkarlar yarandı.
Rafiq İsmayılov

Sözlük
Dulusçu – gildn saxsı qab hazırlayan usta

Şüurl u ox u
1

Göy rngl verilmiş cümld nöqtlrin yerin hansı sözlr
uyğun glir?
A) papaq, xncr
B) paltar, dolça
C) paltar, mebel
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Şif ahi ni t q
2

Mtnd hansı peşlrin adları çkilib? Bu peşlr haqqında daha
n bilirsn?

Dil qay da ları
3

Doğru, yoxsa yanlış?
1. Sslri eşidir, hrflri görürük.
2. Sait sslr ağız boşluğundan srbst çıxır.
3. Samit sslri işar edn 27 hrf var.
4. Samitlrin iki növü var: kar v dodaqlanan.
5. Dilimizd doqquz sait ss var.
6. “E” – inc, dodaqlanan saitdir.
7. “D” samitinin kar qarşılığı “t” samitidir.
8. “H” samitinin cingiltili qarşılığı “x” samitidir.
9. “Smni” sözünd bütün saitlr incdir.

4

Dördündn biri frqlidir.
SAİTLR

5

SAMİTLR

1

2

3

4

1

2

3

4

A
İ
O

I
U
U

Ü
E
Ö

O
Ö
Ә

Ç
F
S

B
D
Q

V
Ş
P

J
X
T

Deyilnlr hansı sözlr aiddir?
A) tütk
B) Novruz
1. Yalnız dodaqlanan saitlr var
2. Yalnız dodaqlanmayan saitlr var
3. Hm dodaqlanan, hm d
dodaqlanmayan saitlr var
4. Yalnız cingiltili samitlr var
5. Yalnız kar samitlr var

C) kainat
A
A

B
B

C
C

A
A
A

B
B
B

C
C
C
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AYAQDÖYMƏ
Musiqi alətləri üç növə ayrılır: zərb alətləri,
nəfəs alətləri və simli alətlər. Qədimdən bəri
Azərbaycanda hər üç növdə musiqi alətləri geniş
yayılmışdır. Zərb alətlərinin kökü hətta ibtidai
insanların yaşadığı dövrə gedib çıxır. Bu dövrdə
insanlar müəyyən vasitələrlə ritmlər yaradırdılar. Belə vasitələrdən biri də ayaqdöymə idi.
Ayaqdöymə ritmlərini yaratmaq üçün
əcdadlarımız qazılmış quyunun üzərinə
quru ağac döşəyirmişlər. Ağacın üstünü
isə tarım çəkilmiş heyvan dəriləri ilə
örtürmüşlər. Sonra onun üzərinə çıxıb
ayaqları ilə döyəcləyirmişlər. Bu zaman çeşidli səslər çıxırmış. Həmin
səslər ilk musiqi ritmləri idi. Alimlər güman edirlər ki, ilk zərb alətləri belə
yaranmışdır.
Azərbaycanda ilk zərb alətlərindən biri qavaldaşdır. Qobustanda yerləşən qavaldaş iri bir qaya parçasıdır. Onu əl, ayaq, yaxud hər hansı əşya ilə döyəclədikdə ətrafa musiqili səslər yayılır. Qədim zərb alətlərimiz
arasında böyük nağaranın, qoşanağaranın, dəfin adlarını çəkmək olar.
Onların hər biri fərqli səslərə malikdir.
Dilrüba Cəfərova

Şüurl u ox u
1

“Ayaqdöym” sözü mtnd hansı mnada işlnmişdir?
A) Ritm yaratmağın bir vasitsi
B) Ayaqqabının sürtrk ayaqda açdığı yara
C) Dflrl eyni yer getmk

2 Ayaqdöym zamanı qazılmış quyunun üzri n il örtülürdü?
3 Snc, hansı növdn olan musiqi altlri daha qdimdir?

A) zrb altlri
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B) nfs altlri

C) simli altlr

Düş ün v ə cavab ver
4 Ayaqdöym hansı növ musiqi altlrinin ilk nümunsi sayıla bilr?
5 Hansı zrb altlrini tanıyırsan?

Dil qay da ları
6

“Ayaqdöym” sözü hansı nitq hisslrinin birlşmsindn
yaranıb?

7

Nöqtlrin yerin hansı hrf olmalıdır?

8

A

B

A. Vtn uğrunda hlak olmuş adam
B. Hadisni gözü il görmüş adam

ş...hid

ş...hid

A. Mhkm zamanı hökm çıxaran şxs
B. İnsanları müalic edn adam

h...kim h...kim

A. mk faliyytinin bir növü, peş
B. Bir şeyi tsdiq edn rsmi kağız

sn...

sn...

A. Hrktin tezliyi
B. Zahiri görünüş, şkil

s...rt

s...rt

Hansı söz birhecalıdır?
A. “Bli” sözü il ksmnalı söz
B. “Şr” sözü il ksmnalı söz

9

Dördündn biri frqlidir.
A) ehti...at

B) kşfi...at

C) tövsi...

) ehti...ac

A) a...bar

B) z...bil

C) ş...b

) pa...bıq

A) n...rani

B) m...bariz

C) m...bark

) n...mun

A) Ş...kuf

B) F...zuli

C) F...ruz

) V...sal
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QOBUSTAN
Qobustan xalqımızın ən qədim tarixi abidəsidir. Onun yaşı 15 min ildən
çoxdur. Qobustan qayalarında çəkilən rəsmlərdə əcdadlarımızın həyatı,
gün-güzəranı və düşüncələri əks olunmuşdur. Bir-birinin əlindən tutub
yallı gedən insan rəsmləri daha çox diqqəti cəlb edir. Yallı birliyimizin
simvoludur. Әcdadlarımız bununla demək istəyirdilər ki, əl-ələ versək,
heç kim bizə qalib gələ bilməz.
Qobustan qayalarına çəkilmiş rəsmlər bizə qədim tariximiz haqqında çoxlu
məlumat verir. Məsələn, bu rəsmlərdən
görünür ki, min illər əvvəl Azərbaycanda
qadınlar kişilərlə bərabər ova gedərmişlər. Qədim insanlar qamışdan qayıqlar düzəldər, bundan balıq ovunda
istifadə edərmişlər.
Rəsmlərdə müxtəlif heyvanlar da təsvir olunub: öküz, maral, ce y ran,
dağkeçisi, şir, keçi. Deməli, əcdadlarımız daha çox bu heyvanların ətini
yeyər, dərisini isə geyim üçün istifadə edərmişlər.

Ümumiyyətlə, Qobustan qayaüstü rəsmlərinin sayı 4000-dən çoxdur.
Onlar öz bənzərsizliyi ilə ölkəmizə gələn böyük alimlərin, çoxsaylı
turistlərin də məşhur marağına səbəb olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, bu
gün Qobustanı “açıq səma altında muzey” adlandırırlar.
Qobustanın daha bir möcüzəsi qavaldaşdır. Qavaldaş əcdadlarımızın
ilk “çalğı aləti” olmuşdur. Bu daşlardan qeyri-adi səslər çıxır. Ulularımız
ilk musiqi əsərlərini qavaldaşdan çıxan səslər üzərində bəstələmiş, onun
sədaları altında rəqs etmişlər.
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Qobustan qayaları yalnız daşların üstünə çəkilmiş rəsmlərlə məşhur
deyil. Burada həm də çoxlu mağara tapılmışdır. Həmin mağaralar
əcdadlarımızın ilk yaşayış məskənləri olmuşdur. Qobustan qayalarında
ulularımıza aid çoxlu ov və əmək aləti, məişət əşyası da aşkar edilmişdir.
Bizim borcumuz xalqımızın ən qədim mədəni abidəsi olan Qobustan
qayaüstü rəsmlərini göz bəbəyi kimi qorumaq, onu bütün dünyada
tanıtmaqdır.
Zahid Xəlil
Söz eht iyat ı
1

1-ci abzasda “simvoludur” sözünü hansı sözl vz etmk olar?

Şüurlu o xu
2

Hansı rngl verilmiş sözlrin yeri dyişik düşüb?

3

Qobustan haqqında deyilnlrdn uyğun glnini seç.
A) Miniatür rsmlr toplusudur.
B) Qdim diyarımızın daş kitabsidir.
C) Nsli ksilmiş heyvanların mskni olub.

4

Qobustan qayalarındakı rsmlr sasn, qdimd bu razid yaşayan insanların hyat v mşğuliyyti haqqında n demk olar?

Dil qayd al arı
5

Hansı sözlrin birlşmsindn yaranan mürkkb söz defisl
yazılır?
A) ss, sda
B) isti, ot
C) toz, soran

6 Hansı mürkkb söz yaxınmnalı sözlrin birlşmsindn yaranıb?

A) qeyri-adi

B) qavaldaş

C) gün-güzran

7 Sözlri dftrin köçür, eyni qalın saitli sözlrin altından bir, eyni

inc saitli sözlrin altından iki xtt çk.
trkm, ulduz, qatar, klm, qırmızı, üzük, qlm, oxlov,
tutuquşu, uçurum, xncr, davakar, msdr, qılınc, cüyür,
mntq, srhd, alma, düzgün, tamaşa, qaya, şhr, mk
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“YALLI” RƏQSİ
Qayada bir şəkil var,
Yallı gedir adamlar.
Nələr düşür gör yada:
Әn çətin zamanda da
İnsan gülüb-oynamış,
Canda musiqi eşqi
Qayır-qayır qaynamış.
Nə gözəldir silsilə,
Hamı verib əl-ələ.
Oğlan necə yaraşır
Yanındakı gözələ.
Onlar yağan şimşəyi,
Çaxan qarı dinləyib,
Səmada qaqqıldaşan
Durnaları dinləyib.
Duyublar hay salanda
Ağ köpüklü dalğalar.
Təbiətin özündə
Musiqi var, şərqi var.
Onlar zövqü, sevinci
Bir-birinə bəxş edib,
İlk rəssam ilk yallını
İlk qayaya nəqş edib.
Xəlil Rza
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Söz ehtiya tı
1

Lüğtin kömyi il “silsil” sözünün
mnasını izah et v bu sözü cümld
işlt.

2

Hansı söz shv izah olunub? Lüğtin
kömyi il hmin sözü düzgün izah et.
1) bxş edib – hdiyy verib
2) nqş edib – nağıl danışıb

Şü u rlu oxu
3

Hansı bndd göy rngl verilmiş sözlrin yeri dyişik düşüb?

4

Şeirdn hansı nticy glmk olar?
A) Dünyanın ilk rssamı Azrbaycanda
olub.
B) “Yallı” rqsi Azrbaycanda çox qdim zamanlardan mövcud olub.
C) Dünyanın n qdim qayaları Azrbaycandadır.

Düşün və cavab ver
5

Şair quşların, şimşyin, dnizin ssini musiqiy, nğmy bnzdir. Bs sn tbitin hansı sslrini bu siyahıya lav edrdin?

6

Tbitd eşitdiyin sslri xatırla v onları frqlndirmy çalış.
Msln, sakit axan çayın v gur selin sslrini tsvvür et. Bu
sslr snd hansı tssüratlar yaradır?

Söz e hti yatı
7

Uyğunluğu müyyn et.

Yaxınmnalı sözlr
1) qlb
2) peş
3) qovun
4) dalğa
5) cüt
6) yığıncaq
7) tqsirkar

A) lp
B) iclas
C) snt
) könül
D) günahkar
E) qoşa
) yemiş

ksmnalı sözlr
1) sevinc
2) sülh
3) sad
4) yer
5) dost
6) kasıb
7) başlanğıc

A) mürkkb
B) varlı
C) kdr
) son
D) göy
E) müharib
) düşmn

8

Cümllrd altından xtt çkilmiş sözlri yaxınmnalı sözlrl
vz edrk oxu.
Külk sdikc dalğalar sahili döyclyirdi.
Dnizd güclü fırtına başlandı.
içklrin lçklri pncrdn günş sarı uzanmışdı.
Ağca xanım başına glni Qaraca qıza danışdı.
Qatı ağ tüstü burula-burula smaya qalxdı.
Qarı ocağı alışdırmaq üçün xeyli llşdi.

9

“Dolu” sözünün mnalarını açıqla. Onlardan hansının ksmnalı qarşılığı var?
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GƏNCƏ DARVAZASI
Gəncə Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Onun 2500 yaşı
var. Min il əvvəl bu şəhər düşməndən qorunmaq üçün qala di varları ilə
əhatə olunmuşdu. O dövrdə usta İbrahim adlı bir şəxs Gəncə qalası
üçün böyük darvaza hazırlamışdı. Qalanın darvazası üzərində milli
naxışlar həkk edilmişdi. Darvazanın ağırlığı bir neçə ton idi.

Təxminən 900 il əvvəl Gəncədə dəhşətli zəlzələ baş verdi. Zəlzələ
nəticəsində şəhər dağıldı, yüz minlərlə insan dağıntılar altında qalıb
həlak oldu. Zəlzələ zamanı Gəncə yaxınlığındakı Kəpəz dağı uçub Ağsu
çayının qarşısını kəsdi. Beləliklə, Göygöl əmələ gəldi. Bu göl indi də
Azərbaycan təbiətinin nadir incisi sayılır. Həmin zəlzələ nəticəsində
Gəncə darvazası da aşdı.
Gəncənin dağıldığını görən gürcü çarı dərhal qoşununu topladı. O,
çoxdan idi ki, Gəncəni tutmaq, şəhəri talamaq istəyirdi. Amma cürət eləmirdi. Biləndə ki camaatın başı zəlzələyə qarışıb, şəhərə hücum etdi.
Gəncəyə girən gürcü çarı başını itirmiş şəhəri taladıqdan sonra Gəncə darvazasına göz qoydu. Amma darvaza çox ağır olduğundan onu öz
ölkəsinə necə aparacağını bilmirdi. Odur ki şəhərin sağ qalmış sakinlərinin çoxunu əsir götürdü. Әsirləri darvazanı Gürcüstana daşımağa
məcbur etdi. Hazırda Gəncə darvazasının bir tayı bu ölkədə saxlanılır.
Gülşən Orucova
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Şüurl u oxu
1

Mtnd bu suala cavab yoxdur:
A) Göygöl n zaman ml glib?
B) Zlzl zamanı Gncnin hakimi kim idi?
C) Gnc qalası n zaman inşa edilmişdir?

2

Doğru, yoxsa yanlış?
1. Gnc darvazasını usta İbrahim hazırlamışdı.
2. Gnc darvazasının aşmasına sbb ustaların shvi oldu.
3. Gnc darvazası gürcü çarına hdiyy üçün hazırlanmışdı.
4. Göygöl zlzl nticsind yarandı.

3

Gürcülr Gnc darvazasını aparmaq üçün n etdilr?

Söz e hti yatı
4

Kral, çar, padşah sözlrinin hr birini hansı sözl vz etmk
olar?

Araşd ırma
5

Araşdırma apar v düzgün fikri seç.
1. Gnc zlzlsi zamanı böyük şair Nizami d hlak oldu.
2. Nizami Gncvi zlzldn bir neç il sonra anadan oldu.
3. Gürcülr trfindn sir götürüln gnclilr arasında Nizami
Gncvi d var idi.

Dil qay daları
6

Göy rngl verilmiş sözlrin hamısına aiddir:
A) İndiki zamanda işlnmiş feildir.
B) Mcazi mnalı feildir.
C) II şxs aid feildir.

7

-lar, -lr hissciyinin yazılışı v deyilişi frqli olan sözlri seç v
düzgün tlffüz et.
naxışlar, mlumatlar, minlrl, dağıntılar, qalanların,
ölnlr, sakinlr, sirlr
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ŞİRVANŞAHLAR SARAYI
Şirvanşahlar sarayı Azərbaycanın
möhtəşəm memarlıq abidələrindən
biridir. Әvvəllər Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı Şamaxı idi. Sonradan
paytaxt Bakıya köçürüldü. Bundan
sonra sarayın inşası başlandı. Tikinti
işləri 30 il davam etdi. Şirvanşahlar
sarayının əsas hissəsi Memar Әli adlı
bir sənətkar tərəfindən tikilmişdir.
Saray iki mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbədə 27, ikinci mərtəbədə
isə 25 otaq var. Şirvanşahlar sarayına divanxana, türbə, məscid, ovdan
və hamam daxildir. Divanxanada şah rəsmi qəbul mərasimləri keçirirdi.
Divanxanaya daxil olan yerdə, qapının üstündə Quranın 10 surəsindən
ibarət yazı var. Ovdan su saxlamaq üçün tikilən quyu, yeraltı hovuzdur.
Alimlər müəyyənləşdiriblər ki, saraydakı ovdan 500 ton su tuturmuş.
Hamamxana isə təmizlik məbədi hesab olunurdu. Hamama gələn su
yerin altından çıxırdı. Suyu ağ nefti yandırmaqla qızdırırdılar. Hamamxananın divarları çox gözəl naxışlarla bəzədilmişdi.
Şirvanşahlar sarayının daş divarları üzərində oyma üsulu ilə çoxlu
maraqlı yazı var. Bu yazılar Şirvanşahlar sarayının xalqımızın milli memarlıq nümunəsi olduğunu təsdiq edir. Onu qorumaq və gələcək nəsillərə saxlamaq isə hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Axı hər bir xalqın
böyüklüyü, ilk növbədə, onun mədəni irsinin zənginliyi ilə ölçülür.
Dilrüba Cəfərova

Söz lü k
Divanxana – mhkm binası; padşahın qbul otağı
Türb – mzar üzrind qurulmuş tikili, mqbr
Ovdan – suyu saxlamaq üçün yeraltı hovuz

Söz e ht i yat ı
1-ci abzasdakı “inşa” sözünün mnasını izah et.
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2500 YAŞLI XALÇA
Azərbaycan mədəniyyətinin ən qədim nümunələrindən biri xalçalarımızdır. Alimlər sübut etmişlər ki, Azərbaycan xalçaçılığının yaşı 5 min ildən
çoxdur. Xalça – divara vurmaq, yaxud ayaq altına
sərmək üçün bəzəkli ev əşyası kimi meydana gəlmişdir. O, ipək və ya yun saplardan toxunur.
Lakin əsrlər keçdikcə xalçanın əhəmiyyəti də
artmışdır. Müasir dövrümüzdə xalça yalnız məişət
əşyası kimi deyil, həm də mədəniyyət nümunəsi
kimi qiymətləndirilir. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyanın ən məşhur muzeylərində Azərbaycan xalçaları nadir sənət inciləri kimi qorunub saxlanılır.
Әn qədim Azərbaycan xalçalarından biri
Bərdə xalısıdır. Onu rus alimləri 100 il əvvəl
Qarabağda apardıqları qazıntı işləri zamanı
tapmışlar. 2500 yaşı olan Bərdə xalısı qədim
zamanlardan bu ərazidə yaşayan türk tayfalarına məxsus olmuşdur. Xalçanın üzərində
rəngbərəng naxışlarla yanaşı, at və maral
təsvirləri maraq doğurur.
Hazırda Bərdə xalısı Rusiyanın ən məşhur
muzeyi olan Ermitajda, şüşə arxasında saxlanılır. Alimləri heyrətləndirən isə xalçanın günümüzədək necə salamat
qalmasıdır. Sən demə, xalının basdırıldığı yerə su sızmış, sonradan su
buz bağlamışdır. Xalı həmin buzun içində qaldığından aradan min illər
keçsə də, hətta rəngini belə dəyişmədən dövrümüzə gəlib çatmışdır.
Zahid Xəlil

Şüurlu o xu
Düzgün fikri seç.
A) Bir çox muzeylrd xalçalardan mişt şyası kimi istifad
olunur.
B) Xalçalar ipk v ya yun saplardan toxunur.
C) Müasir dövrd xalçalar yalnız snt sri kimi qiymtlidir.
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BUTA
Buta Azərbaycan xalçalarında və milli geyimlərimizdə ən çox istifadə olunan naxışlardan
biridir. Maraqlıdır ki, xalq arasında üz-üzə əks
olunmuş butalara “sevgili buta”, arxa-arxaya
dayanmış butalara isə “küsülü buta” deyilir. Butanın yaranma tarixi və mənası ilə bağlı alimlər
müxtəlif fikirlər söyləyirlər.
“Buta” sözünün başqa bir mənası da “qönçə”dir. Həqiqətən, bir çox xalça naxışları kimi,
buta da qönçəni, gül ləçəyini xatırladır.
Bəzi tədqiqatçılar alov diliminə bənzədiyinə görə
butanı od, alov rəmzi kimi qəbul edirlər. Digərləri isə butanı tovuz quşunun
təsviri ilə bağlayırlar. Doğrudan da, qədim xalçalarımızda bu quşun təsvirinə tez-tez rast gəlmək olar. Güman etmək olar ki, sonradan tovuzun
rəsmi sadələşdirilmiş və buta ilə əvəz edilmişdir.
Belə bir fikir də var ki, buta 9 rəqəmindən yaranmışdır. Bu rəqəmi istənilən başqa rəqəmə vurduqda alınmış ədədin rəqəmlərinin cəmi doqquza bərabər olur: 9x3=27 (2+7=9), 9x7=63 (6+3=9) və s. Doqquz
yeganə belə rəqəmdir, buna görə də bir çoxları onu müqəddəs rəqəm
hesab edirlər.
Hazırda üzərində buta təsviri olan yüzlərcə Azərbaycan xalçası dünyanın məşhur muzeylərinin salonlarını bəzəyir.
Rafiq İsmayılov

Şüurl u ox u
1

Mtnd bel bir fikir yoxdur:
A) Buta 9 rqminin bdiilşdirilmiş formasıdır.
B) Buta alov dilimin bnzdiyindn od, alov rmzi sayılır.
C) Buta naxışı banan meyvsinin formasından götürülüb.
) Buta naxışı gül lçyini xatırladır.

2

“Xalı” sözünd hr df bir hrf dyişmkl “buta” sözü yarat.
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BALABAN
Azərbaycan nəfəs alətlərindən biri də balabandır. Bu
alətin adı “bala” (kiçik) və “ban” (xoruz səsi) sözləri ilə
bağlıdır və “kiçik, erkən ban” mənasına uyğun gəlir.
Balabanın əsas hissəsi (korpusu) ərik, qoz, tut və
ya armud ağacından hazırlanır. Onun uzunluğu
28-30 sm olur. Alətin üst hissəsində səkkiz dəlik
açılır. Korpusun baş hissəsinə qarğıdan hazırlanmış
müştük taxılır. Müştüyün üzərinə keçirilmiş xamıt
vasitəsilə alətin səs ucalığı nizamlanır.
İfaçı aləti səsləndirmək üçün dərindən nəfəs alaraq havanı müştüyün içərisinə üfürür. Beləliklə, balaban səslənir.
Ona görə də müştüyə “səs oyadıcısı” da deyirlər. Әslində,
müştüyü balabandan ayırıb ayrıca da səsləndirmək olar. Lakin bu, hələ melodiya deyil. Melodiyanı səsləndirmək üçün
ifaçı barmaqları ilə balabandakı dəlikləri açıb-yumur. Beləliklə, müştükdən gələn avaz müxtəlif maneələrə rast gələrək
melodiyanı – musiqi səslərinin ahəngini yaradır.
Balabanda çox zaman aşıq havaları müşayiət olunur. Balabançı bəzən uzun müddət fasilə vermədən balabanı səsləndirir.
Deməli, ifaçının ağız boşluğunda həmişə hava olmalıdır. Buna
görə də balaban çalmaq ifaçıdan xüsusi ustalıq tələb edir.
Məcnun Kərimovun
“Azərbaycan musiqi alətləri” kitabından
Sözlük
Qarğı – rütubtli yerlrd bitn, içiboş gövdli, buğumlu bitki,
qamış
Şüurlu o xu
Mtnd hansı mlumat yoxdur?
A) Balabanın hazırlanma texnologiyası
B) Balabanın yaranma tarixi
C) Balabanda ifa trzi
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QƏDİM KİTABLAR
Müasir dövrümüzdə kitablar mətbəələrdə
çap maşınları vasitəsilə çoxaldılır. Qədimdə
isə bu iş əl əməyi ilə başa gəlirdi. Xüsusi peşə sahibləri var idi ki, kitabların üzünü köçürməklə məşğul olurdular. Bu adamlara
xəttat deyirdilər. Xəttatlıq geniş yayılmış
sənət növlərindən biri idi. Qədimdə yazılmış
bir çox əsərlərin bu günə gəlib çatmasında
xəttatların böyük rolu olub. Belə kitablar indi
əlyazma kitablar adlandırılır.
Bəzi kitabların yaradılmasında xəttatla yanaşı, miniatürçü rəssam da
işləyirdi. Belə kitablar nadir incəsənət əsərinə çevrilirdi. Onlardan bəziləri
bu gün muzeylərin bəzəyinə çevrilmişdir. Məsələn, Nizami Gəncəvinin
“Xəmsə”sinin əlyazmalarından biri hazırda London muzeyində saxlanılır.
Ustad xəttatlar və miniatürçülər böyük hörmət sahibi idilər. Onların
əməyi şahlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilirdi. Lakin əlyazma kitabların ərsəyə gəlməsi çox böyük zaman tələb edirdi. Bəzən xəttat bir kitab
üzərində on-on beş il işləyirdi.
Rafiq İsmayılov

Söz lü k
Xms – beşlik, beş srdn ibart külliyyat

Söz eht iy at ı
1

Lüğtin kömyi il “xttat” v “miniatürçü” sözlrini izah et.

Araş dı rma
2

Sultan Mhmmd v Nizami Gncvi haqqında araşdırma
apararaq lav mlumat topla v tqdim et.

Dil qay dalar ı
3

“Ayaqdöym” v “lyazma” sözlrinin trkibini müyyn et.
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KİTAB
İnsanlar çəkdi zəhmət,
Günü günə qatdılar;
Dünyada gözəl nemət –
Kitabı yaratdılar.
Neməti təbiətin
Gün kimi işıq saçdı.
Həyatda hər sənətin
Sirrini bizə açdı.
O hər zaman cavandır,
Yaşı ötsə də mini,
Bizə neçə zamandır
Öyrədir Nizamini.

Durub iki qəhrəman
Dolabda qoşa-qoşa.
Baxır cürətli Cırtdan
Cəsarətli Qavroşa.

Çevrilib çox dillərə,
Sanki sirdir hər biri,
Yol tapıb könüllərə
O sevdirdi Sabiri.

Kitab sanki bir quşdur,
Mizin üstə qonmuşdur.
Kitaba salsan meyil,
Səndən ayrılan deyil.
Xanımana Əlibəyli

Sözlük
Dolab – evin divarında düzldilmiş rf, şkaf
Miz – iş masası, stol

Şüurlu oxu
1

Şeirin hansı bndind misraların qafiylnmsi frqlidir?

2

Şeird hansı şairlrin adları çkilir?

3

Ardıcıllığı davam etdir:
Cırtdan, Qavroş, ...

4

“Qhrman” sözü şeird hansı mnada işlnmişdir?
A) igid
B) mrd
C) obraz
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Şif ahi nit q
5

İkinci sinifd oxuduğun “Kitab” şeirini xatırla. Hr iki şeirdki
fikirlri ümumilşdirrk kitablardan daha nlri öyrndiyini
de.

Dil qay dalar ı
6

7

Doğru, yoxsa yanlış?
1. Mlumat almaq üçün söylniln cüml nqli cümldir.
2. Tapşırıq, göstriş bildirn cüml mr cümlsidir.
3. Xahiş bildirn cüml sual cümlsidir.
4. Sual cümlsinin trkibind sual bildirn söz olmaya bilr.
5. Cüml üzvü söz birlşmsi il d ifad oluna bilr.
6. Mübtda yalnız isiml ifad oluna bilr.
7. Xbr müxtlif nitq hisslri il ifad oluna bilr.
8. Cümlnin ikincidrcli üzvlri n zaman? harada? nec?
v s. suallara cavab verir.
Feillrin düzgün formasını tyin etmkl cümllri oxu.
1. Bu şeir on il bundan vvl Mmmd Araz trfindn yaz...
2. Mn d öz evimi hmin ustalara tik... istyirm.
3. Onun daima daxili bir hycan keç... hiss edirdim.
4. Birdn Fridnin qara gözlrind qığılcım parla...

8

Verilmiş sözlri düzgün birlşdirmkl cümllr qur.
Ehtiyat

baldan

kəsməz

Bala

qarşılıqlı

yaraşığıdır

İgid

igidin

şirindir

Yaxşılıq

basdığını

olur
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HOP-HOP
Azərbaycanda ilk jurnalı görkəmli ədibimiz Cəlil Məmmədquluzadə
nəşr etdirmişdir. Bu jurnalın adı “Molla Nəsrəddin” idi.
Bir dəfə jurnalın əməkdaşı Ömər Faiq Nemanzadə redaksiyada oturub
işləyirdi. Bir uşaq içəri girib ona bir məktub verdi və qaçıb getdi. Zərfin
içindəki şeir idi. Mirzə Cəlil gələndə Ömər Faiq həmin məktubu ona verdi.
Mirzə Cəlil şeiri öz jurnalında dərc etdi. Amma əsərin altında müəllifin
adı yox idi.
Günlərin bir günü həmin uşaq yenə də
məktub gətirdi. Özü də gözləməyib qaçdı. Ömər Faiq nə qədər çağırdısa, uşaq
geri qayıtmadı. Məktubun içindən bu
dəfə də imzasız şeir çıxdı. Bu şeir də
xoşlarına gəldi. Jurnalda çap etmək
istədilər, amma yenə də müəllifin adı
yox idi. Onda Mirzə Cəlil dedi:
– Ömər Faiq, sən heç hop-hop quşu
görmüsən? Meşədə yaşayan bu quş
oxuduqca sanki “hop-hop” deyir. Başqa
bir quş ona cavab verir: “Hop-hop”. Amma
quşlar görünmür. Bu şair də həmin quşa oxşayır. Şeirləri gözəldir, amma
özü görünmür. Gəl bu şeirin altından həmin quşun adını yazaq: “Hop-hop”.
Belə də etdilər. Çox sonralar bu şeirləri bir yerə toplayıb çap edəndə
də adını belə qoydular: “Hophopnamə”, yəni Hop-hopun məktubları. İndi
hamı bilir ki, bu şairin adı Mirzə Әləkbər Sabirdir.
Zahid Xəlil
Sözlük

dib – yazıçı, şair, dbi srlr yazan
Redaksiya – qzet, jurnalın çapa hazırlandığı iş yeri

Düş ün və cavab v er
1

2

“Hop-hop” Mirz lkbr Sabirin
A) lqbidir
B) txllüsüdür

C) sl adıdır

Snc, Mirz lkbr Sabir n üçün öz şeirlrini imzasız yazırdı?
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XALQIN MALINI XALQA SATMAZLAR
Xalq mahnıları Azərbaycan xalqının mədəni irsinin
ən dəyərli nümunələridir. Adından da göründüyü
kimi, xalq mahnılarının ayrıca
yoxdur.
Onlar əsrlər boyu yaranmış, dildən-dilə keçmiş və
bu günədək gəlib çatmışdır. Xalq mahnılarının yaşamasında və təkmilləşməsində ustad xanəndələrin böyük rolu olmuşdur.
Belə xanəndələrdən biri də Cabbar Qaryağdıoğludur. Cabbar Qaryağdıoğlu Şuşada anadan olmuşdur. O, xalq mahnılarımızın və muğamlarımızın
ən mahir bilicilərindən idi. 83 il ömür sürmüş böyük sənətkar camaat arasında “Cabbar əmi” kimi məşhur idi. 500-dən çox mahnının toplanıb
yazıya alınmasında Cabbar əminin misilsiz rolu olmuşdur.
Bir dəfə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli Cabbar əmini özünün iş yerinə
dəvət edir. Salam-kalamdan sonra deyir:
– Cabbar əmi, sən bu qədər xalq mahnısını itib-batmağa qoymadın.
Sənin köməyinlə biz onların həm musiqisini, həm də sözlərini toplamışıq.
İndi hökümət sənin bu əməyini qiymətləndirmək istəyir.
– Nə qiymət? – deyə Cabbar Qaryağdıoğlu təəccüblə soruşur.
– Böyük bir şey deyil, – deyə Üzeyir bəy cavab verir, – istəyirik sənə
zəhmət haqqı verək.
Böyük bəstəkarımız sözünü bitirməmiş Cabbar əmi əsəbi şəkildə
ayağa qalxır. Narazı halda deyir:
– Canım, eyib deyil? Bəs
el-oba mənə nə deyər? 60 ildir mən bu mahnıları xalqdan
öyrənirəm. Onların sayəsində
azdan-çoxdan şan-şöhrətə
çatmışam. İndi deyirsiniz, bu
mahnıları təzədən xalqa satım? Belə iş olar? Üzeyir bəy,
incimə, bu, xalqın malını oğurlamaqdır. Mən buna heç vaxt
razı olmaram.
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Üzeyir bəy çox deyir ki, Cabbar əmi, hökumətin verdiyi pul sənin halal
haqqındır, amma Qaryağdıoğlu heç cür razı olmur. Qapıya tərəf gedir,
otaqdan çıxmazdan əvvəl geri çevrilir, üzünü dahi bəstəkara tutub deyir:
– Nə vaxt istəsəniz, çağırın gəlim, hansı mahnının sözü, musiqisi lazımdır, mən oxuyum, siz yazın. Amma xahiş edirəm, bir də pul məsələsinə
görə məni bura çağırmayın.
Firidun Şuşinski

Şü urlu ox u
1

Mtnin 1-ci abzasında mavi boşluğun yerin hansı söz
yazılmalıdır?

2

Mtnd Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında hansı mlumat yoxdur?
A) Anadan olduğu şhr
B) Gnc müğnnilrin yetişmsind xidmtlri
C) Xalq mahnılarının qorunub saxlanmasında rolu

3

Mtn sasn, Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında demk olar:
A) Öz snti il xalqa tmnnasız xidmt etmişdir.
B) Ü.Hacıbylinin doğma misi olmuşdur.
C) ox varlı olduğuna gör puldan imtina etmişdir.

Şif ahi nit q
4

Üzeyir Hacıbyli haqqında oxuduğun mtnlri xatırla. Bu
şxsiyyt haqqında n dey bilrsn?

Dil qay daları
5

Qırmızı rngl verilmiş sözlrdn hansı shv yazılmışdır?

6

Nöqtlrin yerin müvafiq hrflri lav edrk dftrin yaz.
y...şik, ç...lçıraq, tra...vay, st...kan, tap...aca, v...ğzal,
Qa...qaz, us..a, az...q, b...llur, daş...ın, yaylı...
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ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR

8-ci bölm
1

“Türb”, “mdni irs”, “tarixi abid”, “buta”, “yallı” söz v
ifadlrini cümllrd işlt.

2

Boş xanalara müvafiq cingiltili samitlr lav et v dahi
Azrbaycan şairinin adını tap.
1
2
3
4
5 6
7

i

a

i





i

1) kar qarşılığı olmayan samit;
2) “s” samitinin cingiltili qarşılığı;
3) kar qarşılığı olmayan samit;
4) “k” samitinin cingiltili qarşılığı;
5) kar qarşılığı olmayan samit;
6) “ç” samitinin cingiltili qarşılığı;
7) “f” samitinin cingiltili qarşılığı.
3

Tlffüz forması verilmiş sözlri orfoqrafik qaydalara uyğun
dftrin yaz.
[şakalat], [labarant], [yo:şan], [nö:b]

4

Nümuny uyğun olaraq ifadlri dftrind yaz v hansı
sözlrin hqiqi, hansıların mcazi mnada işlndiyini
müyyn et.
 yüngül xasiyyt, yüngül çanta;
 acı bibr, acı söz;
 polad boru, polad bilklr;
 qara xbr, qara qlm;
 böyük yazıçı, böyük şhr.

Nümun:
söhbt (mcazi mnada)
şirin
alma (hqiqi mnada)
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5

Uyğunluğu müyyn edrk alınmış mürkkb sözlri dftrind yaz.
yorğan
uşaq
meş
cüc
oğul
tez
toyuq
by
gec
döşk

6 Hansı şair v yazıçılarımızın adlarında ümumi isim kimi işln

biln sözlr var?

Hikmt Ziya, Seyran Sxavt, Ramiz Rövşn, Sabit Rhman,
Mmmd Aslan, Abbas Shht, Xlil Rza, Aşıq lsgr
7

“Oxumaq” v “şagird” sözlrini cümllrd vvlc mübtda,
sonra xbr kimi işlt.

8

Cümllrd söz birlşmlrini v onların sualını müyyn et.
1. Uşaqlar “Cırtdan” nağılını maraqla dinlyirdilr.
2. Azrbaycan sgri qlb bayrağını Şuşada ucaldacaq.
3. Qarabağ azad olanda qlb tonqalları yandıracağıq.
4. O, masanın arxasında yerini rahatladı.
5. ox yaşayan çox bilmz, çox gzn çox bilr.

9

Verilmiş cümllri ikincidrcli üzvlr artırmaqla genişlndir.
Tbit canlanır. Qapı döyüldü. Tamaşaçılar alqışladılar.
Şhidlr unudulmur. Buludlar göründü. Qoca söykndi.
Xst zarıdı. Crrah geyindi. Müllim daxil oldu.
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