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Bu il biz sizinlə daha maraqlı 
layihələr üzə rində işləyəcək, 
araşdırmalar apa racağıq.

Adım Lətifədir. 
Bu bölmədəki layihəni 
icra etməkdə mən sizə 
yardımçı olacağam.



Şeirlərdə ifadə olunan 
fikirlərə münasibət 

bildirin.

LAYİHƏ:
Öncə Vətəndir!

♦    Sizcə, layihə nə üçün “Öncə Vətəndir!” adlandırıl
mışdır?

♦    “Öncə Vətən” ifadəsi sizdə hansı təəssüratı yaradır?
♦    Layihəni icra etmək üçün nə etməlisiniz?
♦    Necə bilirsiniz, Vətən tərbiyəsi haradan başlanır?
♦    Vətəni qarışqarış gəzmək üçün haradan başlamaq 

lazımdır?
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Vətəni sevmək azdır,
Onu qorumaq gərək.
Vətənim demək azdır,
Vətənin olmaq gərək.

Övlad gərək vətənə,
Vətəndir yol, deyirlər…
Ona qurban gedənə
Əsil oğul deyirlər…

O keçməz əldən-ələ,
O, əbədi diləkdir.
Qara tikanı belə
Yenə Vətən deməkdir…



Siz hansı şeirlə 
dostlarınızın sıra

sına qoşul maq 
istərdiniz? 
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Mətnləri öyrəndikcə 
açar cümlələr seçin. 

 Bu cümlələr sizə 
layihəni icra et
məkdə yar dımçı 

olacaqdır.

Qeyrətli, gözəl qızları,
Mərd, igid oğlanları,
Yurd sevən cavanları,
Vətən üçün candan keçər.

Hər qarışı, hər torpağı, hər daşı,
Özümdən əzizdir mənə vətənin.
Firavan günləri, hər bir xoş anı,
Qoy gəlsin həmişə önə vətənin.
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tərbiyəsi
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VURĞU

ORFOQRAFİYA

Necə yazılmalıdır:  
1, yoxsa 2 “y” ilə?

cəmiyyət – cəmiyət
valideyyin – valideyn
məsuliyyət – məsuliyət
keyfiyyət – keyfiyət

ORFOEPİYA

Hansı tələffüz forması 
düzgündür?

[möhkəmliy] – [möhkəmlix']
[gözdüyən] – [gözliyən]    
[gərəyli ] – [gərəx'li]  
[dəyərlər] – [dəyərrər]

coğrafiya
 şəxsiyyət
sülhsevər
respublika

Bizim 
vətəndaş kimi bö -

yüməyimizdə ailə və cə mi...ə-  
tin rolu böyükdür. Vətən haq qında 

ilk məlumatı biz valide...nlərimizdən alı-
rıq. Ailədə bizə əxlaqi-mənəvi keyfi...ətlər, 

fiziki möhkəmlik, davranış qaydaları öyrədir, 
tər biyə verirlər. Tərbiyənin əsas məqsədi kamil 

şəxsiyyət, vətəndaş yetişdirməkdir. Vətən daş tər-
biyə etmək dövlətinin inkişa fına çalışan, onun məna-
feyini gözləyən, təh lükəsizliyi üçün məsuli...ət daşı-
yan insan yetişdirmək de məkdir.

İnsan fərd kimi doğulur, tərbiyə və təhsil alır, 
vətəndaş kimi fəaliyyət göstərir. Əsil və təndaş 
dedikdə gərəkli fəaliyyəti ilə vətənə, dövlətə 

xidmət edən, böyük mənəvi dəyər lərə ma-
lik olan insan nəzərdə tutulur.



13

Dostlarınızın fikirləri ilə razısınızmı? Onların fikirlərinə nə əlavə etmək istərdiniz?

Dostlar, 
biz vətənin tari xi-

ni, coğrafiyasını, mədəniy yə-
tini, milli adət-ənənələrini dərindən 

bil məli, vətəni sevməli, məsuliyyətli, vic-
danlı, mü bariz olmalıyıq. Yaxşını pisdən ayır-

malı, hə qiqətə, ədalətə inanmalı, böyüklərə, kiçik-
lərə, ailə üzvlərinə hörmət etməliyik. Bunlar müs bət 

insani keyfiyyətlər hesab edilir və vətən daşlıq tərbiyə-
sinin mahiyyətini əks etdirir.  

Xalqımız sülhsevərdir, müha ri bə lərin olma sını istə-
mir. Ancaq sər vətli və bərəkətli tor pa ğımız daim diq-
qəti çəkmiş, bədxahlar bi zim tor paqların hesabına öz 
ərazi lərini genişlən dir mək istəmişlər. Buna görə də 
Azər bay can Res pub li ka sında gənclərin hər bi-

vətən pərvər ruhda bö yü məsinə xüsusi diqqət 
yetirilir.

1    Hikmətli fikirlərdən biri mətnin məzmununa uyğundur:
A) Xalqın, vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir. (Heydər Əliyev)
B) Özünü vətəndaş zənn edən bir kəs

Vətənin dərdinə yad qala bilməz! (N.A.Nekrasov)
C) Mən Vətəni canım kimi sevirəm. (A.Səhhət)
D) Vətən borclu deyil, biz borcluyuq Vətənə. (B.Vahabzadə)
E) Vətəndaş ailədə yetişir.

2    Bu fikirlərdən biri birinci abzasda vardır:
A) Vətəndaş yalnız ailədə formalaşır.
B) Cəmiyyət də vətəndaşın yetişməsində böyük rol oynayır.
C) Sülhsevər xalqımız müharibələrin olmasını istəmir.
D) Hər bir insan yaxşını pisdən ayırmağı bacarmalıdır.
E) Ölkəmizdə vətənpərvərlik tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirilir.

3    Mətnə əsasən demək olar:
A) Uşaq ailənin güzgüsüdür.
B) Uşaq tərbiyəni yalnız ailədə alır.
C) Vətəninin tarixini bilən, onu sevən, vicdanlı, mübariz şəxs vətəndaşdır!
D) Bir ölkədə yaşayan bütün şəxslər vətəndaşdır.
E) Vətənini sevməyən ailəsini də sevə bilməz.



4    Verilmiş izahları mətndə altından xətt çəkilmiş sözlərin ardıcıllığına uyğun düzün.

1. haqq və düzgünlük prinsiplərinə riayət
2. dözümlülük, iradəlilik, qüvvətlilik
3. xalqlar arasında sülh olmasını istəyən şəxs  
4. doğrudan olmuş və ya olan hadisə, əhvalat

5    Sözlərin əks mənasını yazın.

gərəkli möhkəmlik həqiqət müsbət

? ? ? ?

   Sizcə, bu sözləri şəkil vasitəsilə göstərmək olarmı? Niyə belə hesab 
edirsiniz?

6   Ahəng nədir? Nümunələr əsasında ahəngin nə olduğunu izah edin.

7    Tələffüz zamanı mədəniyyət, tarix, coğrafiya, milli, məqsəd, valideyn, res
publika sözlərinin hansında ahəngdarlıq müşahidə olunur? Səbəbini izah edin.

8   Mətnin (səh. 13) son abzasında ahəng qanununa tabe olan sözləri seçib yazın.

9    Mətndə (səh. 12–13) göy rəngdə verilmiş sözlərdən sonra vergülün qoyulma 
səbəbini izah edin.

10    Mətndən (səh. 12–13) cəm isimləri seçin. Mətndə qırmızı rəngdə verilmiş sözlərin 
cəmdə işlənməsinə nə ehtiyac vardır?

11    Altından xətt çəkilmiş sözləri ahəng qanununa tabe olan elə sözlərlə əvəz edin 
ki, cüm lənin məzmunu dəyişməsin.

1. Kənd əhalisi qəhrəman əsgərini qarşılamaq üçün yola çıxdı. 
2. Hər tərəfdən sevinc sədaları eşidildi. 3. Muzeydəki antik ekspo-
natlar çoxunun marağına səbəb oldu. 4. Ana övladının qalibiyyətlə 
qayıtmasını arzulayırdı.

Ahəng qanunu

Sözlərdə qalın və ya incə saitlərin bir-birini izləməsinə ahəng qanunu deyilir.

Məsələn:  tərbiyə, təhsil, vətən, meşə, qızıl, müsbət, torpaq, keyfiyyət, 
bulaq, qanun və s.

Bu sözlərdə ahəng qanunu vardır. Çünki sözlərdə ya qalın, ya da incə saitlər 
işlənmişdir. Tərbiyə, vətən, meşə və s. sözlərdə yalnız incə saitlər; torpaq, qızıl 
və s. sözlərdə yalnız qalın saitlər vardır.
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12    Mətnin son abzasında 2 və 3cü cümlələr arasında rabitə yaratmaq üçün bir 
neçə cümlə yazın.

13    Vətən sevgisi necə yaranır? mövzusunda inşa 
(təqdimat da ola bilər) yazın.

✓   İlk növbədə, çatdırmaq istədiyiniz əsas fikri müəyyən edin.
✓   Yazınızın planını hazırlayın.
✓   Yazınızda aşağıdakı məsələlərə münasibət bildirin və  

nü mu nələrlə əsaslandırın.
♦ Vətən nədir?
♦  Ailədə verilən vətənpərvərlik tərbiyəsi;
♦ Məktəbdə verilən vətənpərvərlik tərbiyəsi.

İNŞA YAZMAQ ÜÇÜN:

Təqdimat hazırla
yarsınızsa, şəkillər

dən (foto və ya rəsm 
işi) istifadə edə 

bilərsiniz.

QEYD:
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Layihəni icra etmək 
üçün “Ailə və vətən 

tərbiyəsi” mətnindən 
nə öyrəndiniz?



ANANIN ÖYÜDÜ
(ixtisarla)

ORFOEPİYA

Düzgün tələffüzü deyin.
zəfərlə – […]
vüqarla – […]

ORFOQRAFİYA

Fərqləndirilmiş sözlər k, 
yoxsa g ilə yazılmalıdır?

VURĞU

vüqarla

zəfərlə

əsgər

Geyib əs...ər paltarını, silahlandı qəhrəman,  
Onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi.
Dayan! – deyib yaxın gəldi, öpdü onun alnından
Yay gününün xoş səhəri, bir də dağlar küləyi.
– Ana! Getdim, salamat qal! – deyib öpdü qarını.
Ana igid balasına açdı öz qollarını,
Üz-gözündən öpə-öpə bağrına basdı onu,
Ana yurdun bu qəhrəman, bu namuslu oğlunu.  
Dedi: “Oğlum, göz bəbəyim, sən ey ömür çiçəyim!
Tarixlərin şahididir mənim bu ağ birçəyim.
Görürəm ki, qəhrəmansan, sənə halaldır südüm.
Qulağında yaxşı qalsın mənim sənə öyüdüm:
Biz sənsiz də dolanarıq, uğur olsun yoluna,
Qılıncını çalan zaman qüvvət gəlsin qoluna!
Sən düşmənin qabağında igid tərpən vüqarla,
Tüfən...ini təmiz saxla, atını da tumarla!
Öz yerində olsun gərək igidin yar-yarağı,
Hər gün yeni bir zəfərlə gəlsin onun sorağı.
İgid balam! Hərçənd ki öz ananam mən sənin,
Çörəyilə böyümüsən bizim ana Vətənin.
Bizim ellər Koroğlular, Xətailər yurdudur,
Hər nəfəri güllə batmaz, top dağıtmaz ordudur.
... Payız vaxtı bağçamızın heyvaları dəyəndə,
Şaftalılar şirələnib budağını əyəndə
Göndərərəm sovqatını – sənin də öz payını,
Sən də artır öz əlinlə zəfərlərin sayını!
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Şəkli təsvir edin.  
Sizcə, onun məzmunla  

bağlı lığı varmı?  
Bu bağlılığı nədə 

görürsünüz?

Belə bir hadisənin 
şahidi olmuşsu nuzmu? 
Hansı hissləri keçir miş

siniz?

Əs...ər artıq yola düşdü, dağ tərpəndi yerindən;
Günəş yaydı şöləsini Vətənin göylərindən.
Ana baxdı öz oğluna, su da səpdi dalınca...

Şair qəlbi bu səhnədən ilhamını alınca,
– Yaşa, – dedi, – ey qəhrəman! Yaşa, – dedi, – ey Vətən!
Sonra şair dodaqları öpdü ana əlindən.

Səməd Vurğun



Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci il sentyabrın 
27-dən başlayan növbəti hərbi təca vüzünə cavab 
olaraq, Azərbaycan xalqı işğal altındakı torpaqları-
mızın azad edilməsi məqsə dilə Vətən müharibəsinə 
başlamışdır.

Haqq və Şərəf işimiz olan, Azərbaycan Res pub likası-
nın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğ runda gedən 
mübarizədə qəhrəmanlıq göstə rən əsgər və zabitləri-
miz, arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız, bütöv-
lükdə xalqımız əzm və iradə, bir yumruq kimi birlik və 
həmrəylik nü mayiş etdirərək düşmənə sarsıdıcı 
zərbələr endirmişdir.

Azərbaycan Ordusunun zəfər yürüşünə dözə bilməyən 
düşmən təxribatlara əl ataraq, gü nahsız mülki insanları 
hədəfə almaqla müha ribə cinayətləri törətmişdir.

Həmvətənlərimizin bir çoxu şəhid olmuş, itkin düşmüş, 
yaralanaraq sağlamlığını itirmişdir. Tor paqlarımız qəh-
rə man şəhidlərimizin, əsgər və zabitlərimizin, qazilə-
rimizin qanı və canı baha sına işğaldan azad edilmişdir. 
Müzəffər Ordu muzun bu gün yazdığı tarix sabah daha 
da güclü inkişaf edəcək, çiçəklənəcək Azərbay can 
üçün möhkəm bünövrədir. Bu, eyni za man da, regi-
onda dayanıqlı və uzunmüddətli sülhü, əmin-amanlığı 
və təhlükəsizliyi təmin edən mühüm amildir.

Azərbaycan hər zaman mübariz oğul və qız ları nın 
şücaətini yüksək qiymətləndirir, bütün şəhid lərimizin 
ruhuna ehtiram göstərir, xatirə sini uca tutur. Vətən 
müharibəsində qəhrəman ca sına dö yüşmüş, Azərbay-
can Bayrağını işğal dan azad edilən torpaqlarımızda 
dalğa lan dırmış, ölkəmi zin ərazi bütövlüyü yolunda 
canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şə-
hid lərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq, Azər baycan 
Res publikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq qə rara alıram:

1.  Hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respubli kasında 
Anım Günü kimi qeyd edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 dekabr 2020-ci il

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA  
ANIM GÜNÜNÜN TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA  
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN

SƏRƏNCAMI

18

Nə üçün 27 Sentyabr 
Anım Günü hesab edilir?

Sualı cavablandır maq üçün 
Anım Gününün təsis edil-
məsi ilə bağlı Prezident 

İlham Əliyevin sərəncamı 
ilə tanış olun.

Təsəvvür edin ki, sizə Anım Günü ilə 
bağlı tədbir ha zır la maq tapşırıl mışdır. 

♦  Həmin tədbiri necə hazırla yar dı
nız? 

♦  Tədbirə hansı adı verərdiniz?
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TƏQDİMAT HAZIRLAMAQ ÜÇÜN:

♦  İlk növbədə, təqdimatınız üçün ad seçin. 
(Məsələn: “Vətən bizik”)

♦  Təqdimat vasitəsilə çatdırmaq istədiyiniz əsas fikri 
müəyyən edin.

♦  Əsas fikri çatdırmaq üçün məlumat toplayın.
♦  Dərslikdə öyrəndiyiniz mətnlərdən sizə lazım olan 

informasiyanı seçin.
♦  Təqdimatınıza əlavə etmək üçün şəkillər toplayın. 

♦  Anım Günü ilə bağlı təq di mat da hazırlaya bilərsiniz.

 Şəkil əsasında inşa yazın.

✓  Yazılarınızın düzgünlüyünə və oxucu ma ra
ğına səbəb olacağına əmin olduqdan sonra 
onu sosial şəbəkədə yerləşdirin. Fikirlərinizi 
yaşıdlarınızla bölüşün.



1    Müharibə nədir? Şeirdən müharibə haqqında hansı məlumatları almaq olar?

2    27 sentyabr 2020ci ildə baş vermiş hadisələr haqqında danışın. Həmin hadisə
ləri “Ananın öyüdü” şeiri ilə necə əlaqələndirmək olar?

3    “Ailə və Vətən tərbiyəsi” mətni ilə “Ananın öyüdü” şeiri arasında məzmun baxı
mından bir əlaqə gördünüzmü? Sizcə, bu hansı əlaqədir?

4    Şeir əsasında cədvəli tamamlayın. 

...

ANANIN OĞLUNDAN 
TƏLƏBİ

...

ANANIN OĞLUNA 
TÖVSİYƏSİ

...

ANANIN OĞLU İLƏ  
BAĞLI ARZULARI

5    Ana və oğul obrazlarının xüsusiyyətlərini yazın.

Mənim 
nəzərimdə

6    Şeirə əsasən cümlələri tamamlayın. 

Vətən ...

Azərbaycan əsgəri ...

Azərbaycan ordusu ...

Şeirdə təqdim olunur.

7    Azərbaycan əsgərinin gücü, mərdliyi, qəhrəmanlığı hansı misralarda ifadə olunur? 

8    Mətnə əsasən Ana əsil Azərbaycan vətəndaşıdır hökmünü təsdiq edin.

9    Şeirin tərkib hissələrini və tərkib hissələrə uyğun hadisələri müəyyən edin.

10    Anım sözünün ifadə etdiyi mənanı izah edin.

11    Aşağıda verilənlər şeirdəki hansı sözlərin sinonimi ola bilər?

gül – ? qəlb – ? xəbər – ? güc – ?
nəsihət – ? qalibiyyət – ? zaman – ? işıq – ?

12    Bağrına basmaq və yola düşmək ifadələrini bir sözlə əvəz edin.

13    Qalibiyyət və qabiliyyət sözlərini cümlədə işlətməklə fərqləndirin. 
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Ana Oğul



Ahəng qanununa tabe olmayan sözlər

Dilimizdə elə sözlər var ki, onlarda həm qalın, həm incə saitlər işlənir. Belə söz-
lərə ahəng qanununa tabe olmayan sözlər deyilir. 

Məsələn:  qəhrəman, övlad, sinonim, izah, qalibiyyət, işıq, insan, həyat, vüsal, 
ədəbiyyat, telefon, inkişaf, işarə və s.

15    Buraxılmış hərfləri əlavə etməklə sözləri 
köçürün.

ç...kic, d..vlət, p..ncərə, k...nsert, k...
llek tiv, q...hrəman, p...ema, g...rçək

  Hansı sözlər ahəng qanununa tabe deyil?

16    “Ananın öyüdü” şeirinin 89 misrasında 
işlə nən söz ləri qruplaşdırmaqda dostları
nıza kömək edin.

14    Şeirin son misrasında (səh. 17) ahəng qanununa tabe olan sözləri seçin. Hansı 
söz kə narda qaldı? Nə üçün belə hesab edirsiniz?

19    Aşağıdakı mövzulardan birini seçməklə inşa və ya 
esse hazırlayın.

♦   “Ananın öyüdü” şeirində ana obrazına münasibətim
♦  “Ananın öyüdü” şeirində oğul obrazına münasibətim
♦  “Ananın öyüdü” şeirində Azərbaycan əsgəri obrazı

Seçdiyiniz mövzuda inşa yazmaq üçün TƏLİMAT

1. Şeiri bir daha diqqətlə oxuyun.
2.  Ana (oğul, əsgər) obrazına, onların 

sözlərinə, təsvirinə xüsusi diqqət yetirin.
3.  Şeirə əsasən onların xüsusiyyətlərini qeyd edin.
4. Təsvir olunan hadisəyə münasibət bildirin.
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17    Şeiri nəsrə çevirib yazın.

18    Təxəyyülünüz əsasında şeirin ardını sonra baş verə biləcək hadisələrlə ta mam
layın. Aşağıdakı cümlələrdən istifadə edin. Anaya və oğula ad da qoya bilərsiniz.

...Ağır döyüşlər gedirdi. Əsgərlərimiz qələbə dalınca qələbə çalırdı.

İnşanın həcmi: 

3032 cümlə

Ahəng qanu-
nuna tabe 
olan sözlər

Ahəng qanu-
nuna tabe olmayan sözlər



Bir qarış TORPAQ

ORFOEPİYA

Düzgün tələffüzü seçin.

[zəhmli] – [zəhimli]
[itgi] – [itki]

ORFOQRAFİYA

Göy rəngdə verilmiş söz
lərdə nöqtələrin yerinə 
mötərizədəki hərflərdən 
hansı yazılmalıdır?

VURĞU

zəhmli

əzəmətli

səbirsizliklə

1  Mətni obrazların səs tonuna və emosiyalarına uyğun şəkildə oxuyun.
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Bunun üçün:

♦  İlk növbədə, hər biriniz səssizcə mətni oxuyun.
♦  Hadisələrlə tanış olun.
♦  Sonra situasiyaya uyğun səs tonunu gözləməklə mətni səsli oxuyun.

(Q,g)...eniş zalın yuxarı başında 
əzə mətli bir şah taxtı qoyulmuşdu. 
Öz tax tında əyləşmiş Cavanşir şah 
çox möh təşəm görünürdü. Ətrafın-
dakı əyanlar böyük səbir sizliklə onun 
danışmasını gözləyirdilər.

Şah taxtından qalxdı və gur səslə 
danışmağa başladı:

– Bu döyüşdə mütləq qalib gə l-
məli yik! Əsirlikdə olan bütün həm-
vətənlə rimiz azad edilməlidir! Bunu 
et mək bor cumuzdur! Yaralı əsgərlə-
ri miz düş mən əlinə keçməməlidir! 
Torpa(ğ,q)...larımız dan düşməni qov-
ma lıyıq!

Vəzir dilləndi:
– Şah sağ olsun, müharibəni da-

vam etdirsək, çox itkimiz olacaq. 
Düşünürəm ki, torpaqlarımızdan bir 
qarış versək, heç nə olmaz. Əvəzində 
qalan əhalimiz sağ qalar. Heç olmasa, 
onları xilas edə bilərik.
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11    Mətn üçün açar sözlər seçin və seçiminizi izah edin.

12    Bunlardan biri mətndə işlənmiş qarış sözünün mənasını ifadə edir: 
• Anası Gülgəzin qarışmış saçlarını güclə daradı. 
•  Açıq əlin baş barmağından çeçələ barmağına qədər olan məsafəyə 

qa rış deyilir.
• Ulduz həvəslə söhbətə qarışdı.
• Sən mənim işimə qarışma.

13    Sıranı nümunəyə əsasən tamamlayın.

cılız kiçik susmaq möhtəşəm

əzəmətli səbirsiz

  Verilən sözlər hansı nitq hissəsidir?

14    Mətndə qoşa nöqtə və tire işarələrinin işlənmə səbəbini izah edin.

15    Mətndə (səh. 22) altından xətt çəkilmiş cümlədə məzmunu saxlamaqla hansı söz
ləri əvəz etmək olar? 

16    Mətnlə bağlı fikirlərdən hansılar düzdür?
1. Mətndə böyük hərflə verilmiş bütün sözlər xüsusi isimlərdir.
2. Mətndə yalnız ümumi isimlər işlənmişdir.
3. Birinci abzasda işlənmiş sifətlər Cavanşir şaha aiddir. 
4. Mətndə yüksək hiss-həyəcanla deyilmiş cümlələr də vardır.
5. Ahəng qanununa tabe sözlərlə yanaşı, tabe olmayanlar da vardır.
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Biz bu Vətənin adıyıq.

MÜZAKİRƏ

8    Mətn (səh. 20–21) əsasında sxemi tamamlayın.

Mətndə əsas obraz 
hansıdır?

Mətn hansı xüsusiy-
yətləri tərbiyə edir?

Mətndə ifadə olu-
nan əsas fikir hansıdır?

9    Hadisələri III şəxsin dilindən danışın.

10    Mətndəki hadisələri müasir dövrlə əlaqələndirin və müqayisələr aparın. Ali Baş 
Koman danımızın qələbənin təmin edilməsində rolu haqqında danışın.



18    Verilmiş sözlərə çı4 (çi, çu, çü) şəkilçilərindən 
uyğun olanını artırın.

dəniz, odun, üzüm, neft, xalça, gül, taxıl

19    Verilmiş sözlərə lar (lər) şəkilçilərindən uyğun 
olanını artırın.

zal, səs, söz, torpaq, qalib, əl, etiraz, Cavanşir

20    Mətndən ixtiyari bir abzas seçin və şəkilçilərin artırıl
masına diqqət yetirin. Ahəng qanunu gözlənilibmi? 
Fikirlərinizi sübut edin.

Ahəng qanununa uyğun olaraq sözə şəkilçilərin artırılması

Ahəng qanunu sözün kökü ilə şəkilçi arasındakı əlaqəni nizamlayır. Bu o demək-
dir ki, sözə şəkilçi artırarkən onun kökündə işlənən saitlərə baxmaq lazımdır.

li  dəyərli
lər  dəyərlər
siz  dəyərsiz

dəyər +

dan  torpaqdan
lı  torpaqlı
ın  torpağın

torpaq +

♦  Əgər sözdə incə saitlər 
varsa, artırılan şəkilçi də 
mütləq incə saitli olmalıdır.

♦  Əgər sözdə qalın saitlər 
varsa, artırılan şəkilçi də 
qalın saitli olmalıdır.

♦  Əgər  sözdə həm incə, həm 
də qalın sait varsa, şəkilçi 
sözün son hecasındakı saitə 
uyğun artırılır.

Məsələn:

Məsələn:

Məsələn:

dəftər+lər, vərəq+lər, əzəmət+li, döz+üm+lü və s.

sus+maq, bax+anda, bulaq+dan və s.

21    Təxəyyülünüz əsasında mətnin ardını yazın. Bunun üçün 
plan tərtib edin.

22    “Cavanşir obrazına münasibətim” mövzusunda inşa yazın.

17    Verilmiş hökmlər ətrafında müzakirə aparın və fikrinizi əsaslandırmağa çalışın.
  Sizcə, döyüş sözünə da, yoxsa də şəkilçisi artırılmalıdır?
  Ayaq sözünə lar, yoxsa lər şəkilçisi artırılmalıdır? 

səma + dan  səmadan

iradə + li  iradəli

hadisə + lər  hadisələr

VƏTƏNİ SEVMƏK 
AİLƏDƏ ÖYRƏDİLİR.

İVƏƏVƏTƏTƏNPNPNPƏRƏRƏRVƏVƏV RLRLR İKİK TTTƏRƏRƏ BİBİBİYƏYƏY SİSİVƏTƏT NPƏƏRVƏRLİK TƏVƏV ƏTƏNPƏRƏRVƏRLİK TƏR İ İVƏTƏT PNPƏRVƏV RLİK TƏRBİYƏSİVƏV TƏT NPƏRƏ ƏVƏRLİK TƏRBİYƏSİƏNP RƏRVƏRLR İK TƏRBİYƏSİVƏ LİK TƏRBİYƏSİVVƏTƏNNPƏR ƏƏRLİVƏƏTƏNPƏ Ə İKVƏƏTƏNPPƏRVƏVƏRLİK TƏ İ İVƏTƏT NPƏRVƏV RLLİK TƏVƏVƏTƏ PNPƏR ƏVƏRLİK TƏRRBİYƏSİSVƏTƏ PNPƏRVƏRLR TƏR İYƏSİSVƏ ƏTƏNPƏRƏRVƏRLR İK TƏRƏ BİYƏƏSİSƏVƏTƏ PNPƏR ƏR YƏSVƏTƏNPN ƏRRVƏV RLLİK TƏRBİYƏSİSİƏNP RƏRVƏ K T RƏ BİYƏƏSİPƏRVƏVƏRLLİKİK TƏRBİYƏSİRRLVƏRL K TƏR YƏƏSİSİYƏSİSİ---
NİNİNİN NNN ƏSƏSƏ ASASASIII İAİAİAİLLLL ƏƏƏƏ AAATATATA A-A-AANANANAN  İİNİN İNİN NN ƏSAAS İNİNN ƏSƏSASI AİA L Ə ATATA AANANNİNİNN SƏSASA I AİA L Ə AATAT A-ANAƏS SASII AİL Ə ATA AANAN  Ə ATATA AANAN  ANANA İİNİNNİN N Ə İNİN ATNİNN SƏSƏSASASA I AİL ƏƏ ATAA ANNİNN ƏSAS AİLL Ə ATAA ANNİNİNN ƏSƏ SASII AİA L ƏƏ ATA A-ANANİN ƏSƏ ASI AİLL ƏƏ TA-ANANİN ƏSƏSƏ ASASI AİL Ə AATAA-AANAN  ƏS SASI AİL Ə ATAT -ANANASI AİAİL ƏƏ A ATA ANANA SSI A Ə ATA AANAATA AANANANA ANAANANA AA

TƏTƏTƏTƏTƏTƏTƏRƏRƏRƏRƏRƏRƏRƏFİFİFİFİFİFİNDDNDNDNDNDNDƏƏƏƏƏƏ QQQQOYOYOYOYOYULULULULURURURUR.QQOYULURURİTƏƏRƏFİNTƏT RƏFİNDN Ə QOYOYULTƏRƏRƏFİFİ DNDN Ə QQOYO LULURUTƏT RƏFİNDN Ə Q YOYULU URR.ƏRƏFİFİNDN Ə QOYOYULU RURİİTƏƏ Ə İ QƏ ƏƏƏ ƏN OTƏTƏRƏFİ DDNDƏ QQOYOTƏRƏFİNDNDƏ QOYTƏT RƏRƏFFİ DNDNDN ƏƏ QQOYYOYOYULULLU URRDTƏ ƏRƏFFİ DNDDN Ə QOYULU URƏTƏRƏR FİFİ DNDN ƏƏ QQ YOYOYULULUU URURUTƏT RƏR F DNDƏ UL RUƏƏTƏRƏR Fİ DNDƏƏ QQOYOYO UL RURR Fİ DNDƏ Q YYULU RUƏRƏFFİ DNDƏƏ QQOYOOYOYULUU URRURUQOY LULURRUUQQO LURR.

VƏVƏVƏTTƏTƏTƏNİNİNİNNN N HHH QAQAQARIRIIŞŞIŞI ŞRIŞIIQARRIŞIŞIQQAARRIŞŞIİ QQAARIŞIIIŞIIƏ NİN H QQARRIŞŞI VƏTƏNİN H QQARRIIŞ  VƏTƏNİNN HH QA ŞVƏTƏNİNN HHVƏTƏNİİN HHVƏTƏNNİNVƏTƏVƏVƏTƏ ŞŞIŞQA ŞŞIARIŞIIQARRIŞIQAARRIŞIIIIQQAARRIŞŞIQQQAQARIRIIŞIŞŞIQQAARIIŞIŞŞŞIŞİİ H QQARRIŞİNİN HH QQAARIIŞŞŞŞIINİN H QQA IŞIƏNNİNN HH QQAARIRIŞŞIŞI İNN QQAR ŞIƏƏNİİN H QQARRIŞVƏƏTƏƏNİNN HH QAQAR ŞŞVƏƏTƏƏNİN H QQA ŞŞVƏƏTTƏƏNNİİN HH QVVƏƏTTƏNNİNN HHVVƏƏTƏƏNİİN HHHV ƏƏNİVƏƏTƏTƏNNİN N HHVƏƏTTƏNNİNN VVƏƏTƏTƏNNİVVƏƏTTƏVƏT NVƏƏVVƏVƏƏ
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MÜƏLLİM
(ixtisarla)

Birləşmək başlanğıc, birliyi da
vam etdirmək inkişaf, birlikdə 
çalışmaq müvəffəqiyyətdir.

   (Amerika atalar sözü)

Müharibədə yalnız 
silah gücünə qalib 
gəlmək olar.

DEBAT
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Ə 55
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Vətən müharibəsində əsgər 
olmayan da dö yüşdü. Müx təlif 
peşə sahibləri qələbəni təmin 

etmək üçün əlin dən gələni əsir-
gəmədi. Müəllim də, hə kim də, 

bəstəkar da, şair də,  
fəhlə də...

Düzdür. Atalar deyib ki, 
tək əldən səs çıxmaz. 

Xalqın bütün nüma yən-
dələ rinin Ali Baş Ko  man-

danı mız və ordu ətra-
fında birliyi qələ bəmizi 

tə min etdi.
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1    Cümləni tamamlayın.

Şeirdə müəllim ... bənzədilir.

  Bənzətmələrin səbəbini izah edin. Siz hansı bənzətmələrdən istifadə 
edərdiniz? 

2    Sxem əsasında danışın.

Məktəb Sizə görə ...Şairə görə ...

  Fikirlərinizi faktla və ya yaşamış olduğunuz hər hansı bir hadisə ilə sübut 
edin.

3    Şeirdəki əsas fikri müəyyən edin.

4    Şeirə əsasən müəllimi bir cümlə ilə xarakterizə edin.

  Mənim fikrimcə, şeirdə təsvir olunan müəllim ...

ORFOEPİYA

Düz olanı seçin.
[üstün] – [üsdün]

[rənk] – [rəng]
[şekil] – [şəkil]

ORFOQRAFİYA

Kursivlə verilmiş söz
lərdə mötərizədəki 
samitlərdən biri, yoxsa 
ikisi yazılmalıdır?

VURĞU

körpə

qırışsız

düşüncə

5    Mənə şəkil verən, rəng verənimsən misrasında şəkil və rəng sözləri hansı 
mənada işlənmişdir?

Müəllim! Gözəldən gözəldir bu söz –
Körpə könüllərdə məşəl yandıran!
Hələ yazılmamış, hələ qırışsız, 
Hamar beyinləri cilalandıran.

Müəllim! Tez durub gec yatanımsan,
Bu gün, sabahımı yaradanımsan!
Mən bir toxum idim, sabahım – si(r)di,
Mənə şəkil verən, rəng verənimsən.
Məni bu dünyaya anam gətirdi,
Məni bitirənim, yetirənimsən.

Müəllim düşüncə güllərimizi

Əqillə suvaran bir bağban oldu.

Endirdi yerlərə atamız bizi,

Müəllim göylərə qaldıran oldu.

Elmə güvəndinsə, bil ki, cənnətin

Qapısı üzünə açılacaqdır.

Məktəbi hər şeydən üstün millətin

Hər yerdə, hər işdə zəfəri ha(q)dır.

Bəxtiyar Vahabzadə

   Şeiri ifadəli oxuyun.



6    Bitirmək sözünü aşağıdakı mənalarda cümlədə işlədin.

7    Şeirdə əksmənalı sözləri müəyyən edin. Sizcə, müəllif bu sözlərdən niyə istifadə 
etmişdir? Bu sözlər hansı obrazın xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə kömək edir?

8    Şeirdə məşəl sözü hansı mənada işlənmişdir?

9    Sifətlərə ahəng qanununa uyğun isimlər artırın.

Bitirmək

göyərtmək axıra çatdırmaq

yerinə yetirmək

yetişdirməktamamlamaq

  Sizcə, mətndə bitirmək sözü 
hansı mənada işlənmişdir?

yaraşıqlı

daxili qorxaq qabaqcıl

gözəl maraqlı həyətdəki çalışqan

oğlan, şagird, kitab, hekayə, şeir, roman, söhbət, hadisə, insan, əhvalat, hərə kət, 
zənginlik, xüsusiyyət, uşaq, aləm, tələbə, yoldaş, mübahisə, idarə, təşkilat, bilik
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Nümunə: işlərbilik

söhbətuçuş

uşaqhərəkət

Dünənki



Tərcümeyi-hal əməli yazı növüdür. Bu yazı nö -
vün dən işə qəbul edilərkən, rəh bər vəzifəyə irəli 
çəkilərkən, müka fat təqdim edilərkən istifadə 
olunur. Şəxs özü haqqında ətraflı məlumat verir.

Hesab edin ki, sizdən özü nüz 
haqqında ətraflı məlu mat 
yazmağı istəyiblər. Bu halda 
siz tərcümeyihal yazmalısınız.
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Tərcümeyi-halda aşağıdakı 
məlumatlar göstərilir:

1. şəxsin adı, soyadı, atasının adı
2. şəxsin doğulduğu il, ay, gün 
3. oxuduğu (işlədiyi) yerlər
4.  faktlar (ailəsi, mükafatları, 

nailiyyətləri və s. haqqında) 
♦  Tərcümeyihal şəxsin öz əli ilə 

yazılmalı və imzalanmalıdır.
♦  Sonda tərcümeyihalın yazıldığı 

tarix (il, ay, gün) göstərilməlidir.

Tərcümeyihala nümunə

TƏRCÜMEYİ-HAL

Mən, Əliyeva Ləman Uğur qızı 2008-ci ildə Bakı şəhərində 
ana dan olmuşam. 2014-cü ildə Bakı şəhərindəki 190 nömrəli 
məktəbin birinci sinfinə qəbul edilmişəm.

Hazırda həmin məktəbin 7-ci sinfində oxuyuram.

Anam –  Əliyeva Lalə Qabil qızı bağça müəllimidir.
Atam –  Əliyev Uğur İlkin oğlu sürücüdür. 
Bacım –   Əliyeva Röya Uğur qızı Pedaqoji Universite tin 

I kurs tələ bəsidir.
Qardaşım –   Əliyev Yusif Uğur oğlu 190 nömrəli məktə bin 

11-ci sinif şagirdidir.

“Gənc rəssamlar” dərnəyinin üzvüyəm. 2019-cu ildə 
“Lütf i Zadə adına Məktəblilərarası V Məntiq Olimpiadası”nda 
iştirak etmiş, III dərəcəli diplomla təltif edilmişəm.

İmza: Əliyeva Ləman 

15 oktyabr 2022-ci il

doğulduğu il, ay, 
gün

nailiyyətləri 
haqqında

ailəsi haqqında

oxuduğu yer

imza

imzatarix

şəxsin soy adı, 
adı, atasının adı
doğulduğu il, ay, 
gün

oxuduğu yer

ailəsi haqqında

nailiyyətləri 
haqqında

imza



Vidadi Daşkəsənin Gurbulaq kəndində do ğul-
muşdu. Kiçik yaşlarından riyaziyyatçı ol mağı 
arzu edirdi. Müəlliminin yaşıl lövhədə ağ 
təbaşirlə yazdığı düsturlar, məsələ və misal la rın 
sadə yolla həlli ona o qədər maraqlı gəlirdi ki... 
O da lövhədə müəllimi kimi yazmaq, çətin misal-
ların bir andaca həllini tapmağı arzu edirdi.

Getdikcə qəlbində dərin kök salan bu istək 
onu Riyaziyyat fakültəsinə apardı. Yaxşı qiy mət-
lərlə oxudu. Getdiyi yerdə qala da bilərdi. Lakin 
yurda bağlılıq onu doğma Gurbulaq kən dinə qay-
tardı. Əlinə çanta alıb getdiyi kənd məktəbində 
riyaziyyat müəllimi kimi dərs deməyə başladı.

10    “Qəhrəman müəllimlər” mövzusunda esse (inşa, hekayə, təqdimat) yazın.

♦  Seçdiyiniz qəhrəman haqqında ümumi 
məlumat;

♦  Onu digərlərindən fərqləndirən cəhət;

♦  Müəllimşəhid obrazı;

♦  Hadisələrə münasibətiniz. 

PLAN:

“Müəllim həm də bir qəhrəmandır” 

MÜZAKİRƏ

1.  Şəhid müəllimlər haqqında məlu
mat toplayın.

2. Onların həyat tarixçəsini öyrənin.

3.  Öyrəndiyiniz məlumatlar əsasında 
maraqlı süjetlər düşünün.

İstiqamət:

Esse yazmaq üçün
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GİRİŞ HİSSƏ

Vidadinin anadan olduğu yer, 
arzuları, maraq dairəsi, riya-
ziyyat fakültəsində oxuması, 
öz kəndlərində müəllim kimi 
fəaliyyətə başlaması

TƏLİMAT:
✓  Mətnin tərkib hissələrinin ardı-

cıl lığını izləyin.

✓  Hadisələri tərkib hissələrin 
tələblərinə uyğun hazırlayın.

Esseyə nümunə:



Arzusu yerinə yetmişdi. Müəllimi kimi löv-
hədə yazıb-pozur, şagirdlərini öyrədir, riyaziy-
yatı onlara sevdirməyə çalışırdı. Təkcə riya ziy-
yatı deyil, həm də Vətəni sevməyi, onu qorumağı 
da öyrədirdi: “Torpağı əkib-becərmə səniz, onu 
qorumağa dəyməz. Qorumasanız, əkib-becər məyə 
dəyməz”.

Bir gün isə... Bəli, o gün gəlmişdi. Vətən öz 
oğullarını səfərbər etdi. Ali Baş Komandanın 
“İrəli!” əmrini eşidən Vidadi müəllim hərbi ko-
mis sarlığa yollandı. “Öncə Vətən!” deyib torpa-
ğını qorumaq, ərazi bütövlüyünü təmin etmək 
üçün cəbhəyə yollandı. Cəbrayıl istiqamətində 
gedən döyüşlərdə iştirak etdi. Döyüşə-döyüşə 
Şuşaya qədər gedib çıxdı. 

...Müharibənin bitməsinə bir neçə saat qal-
mış Vidadi İsrafilov ağır yaralandı. Onu xilas 
etmək mümkün olmadı. Vidadi şəhidlik zirvə-
sinə ucaldı.

Qəhrəmanları tanıdıqca, haqqında yazıları 
oxuyub filmlərə baxdıqca başa düşürəm ki, 
Vidadi müəllim kimi neçə-neçə müəllimin, gən-
cin odun-alovun içinə ürəklə atılması məhz 
Vətənə olan sevgidir. Vətəni tanıdan, ucaldan 
onun mərd, igid oğullarıdır. Qələmini silahla 
əvəz edən, yurdu üçün canından keçən hər kəs 
biz şagirdlərə örnəkdir. Yaxşı ki, bu Vətənin 
mərd oğulları var! Bu Vətən üçün canından 
keçməyə hazır olanlar var! 

Bizim xoşbəxt və sakit yaşamağımız, Azər-
baycan bayrağının zirvələrdə dalğalanması 
üçün canını fəda edənlər həmişə yaddaşlarda, 
qəlblərdə qalacaq, unudulmayacaq!

Vidadinin arzularının həyata 
keçməsi, vətəndaş kimi öz və-
zifə borclarını yerinə yetir məsi, 

Vətən qarşısında bor cun 
layiqincə yerinə yetiril məsi, 
şəhidlik zirvəsinə ucalması

 Hadisələrə və fərdə 
münasibət, fikirlərin 
ümumiləşdirilməsi.

ƏSAS HİSSƏ

NƏTİCƏ

Mətn əsasında hansı faktları müəyyən 
etdiniz? 

Faktlar əsasında azərbaycanlı müəllim, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin sərəncamı əsasında  
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif olunmuş 
Vidadi İsrafilov haqqında 7-8 cümlədən  

ibarət mətn tərtib edin.

VƏTƏNİ SEVMƏK 
AİLƏDƏ ÖYRƏDİLİR.
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ORFOQRAFİYA

Mətndə mötə rizədəki 
qırmızı rəngli hərflərdən 
hansı yazılmalıdır?

İnamın QƏLƏBƏSİ
I 

B
Ö
L
M

Ə 66

Musiqini dinləyərkən düşünün:

 Uvertüra sizə nə təlqin edir?
  Musiqini dinləyərkən hansı 

hissləri keçirdiniz?
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ORFOEPİYA

Düzgün tələffüzü deyin.

başqa – […]
Şərq – […]

VURĞU

opera

rəngli

qətiyyətlə

“Koroğlu” operasından uvertüranı dinləyin.



oxu dan  
ƏVVƏL

Adına əsasən 
mətndə nədən  

danışılacağı 
barədə fikir  

yürüdün.

oxudan 
SONRA

Fikirləriniz  
düzgün  
oldumu?

1   Mətni oxuyarkən mötərizədəki sözlərdən uyğun olanını seçin.

Üzeyir dərin (fikrə, yoxsa düşüncəyə) getmişdi. Əlinin səsi onu 
düşüncə lər dən ayırdı:

– Üzeyir, nə fikrə getmisən? Tez ol, gəl. 
Əyninə qəhvəyi rəngli tələbə p(ə,e)ncəyi geymiş, be linə en siz 

k(ə,e)mər bağlamış, ba şında sadə papaq olan qarabuğ dayı oğlan 
dedi:

– Bilirsiniz, nə düşünürəm? Bilmək istəyirəm ki, nə üçün 
indiyə qədər Şərqdə opera olmayıb?

Əli gülümsündü:
– Darıxma, çox çəkməz ki, Şərqin operası da, opera ya zan 

b(ə,e)stəkarı da yaranar. 
Üzeyirin (yaddaşında, yoxsa xəyalında) bir vaxtlar Şu şada 

gör düyü bir səhnə canlandı. Hisslərini yoldaşları ilə bölüşdü:
– Nədənsə hər dəfə opera deyəndə uşaq vaxtı Şuşada gör dü-

yüm “M(ə,e)cnun Leylinin qəbri üstündə” səhnəsi gəlib durur 
gözlərimin önündə. Həmin səhnə bütöv bir ope radır. Əgər tama-
şaya hazırlansa, rus və Avropa ope raları ilə bir cərgədə durar. 

Bu dəfə Zülfüqar söhbətə qarışdı:
– Görürəm, ür(ə,e)yindən opera yazmaq ke çir, Üze yir. Bu, ağır 

işdir. Sən başqalarına baxma. Onlarda operanın yazıl ması üçün 
zə min olub. Kiməsə arxalanıblar, kiməsə güvə nib lər. Sən kimə 
gü və nəcəksən?

Üzeyir öz fikrini bildirdi:
– Mən öz hisslərimi, düşüncələrimi sizinlə bö lüş mək istəyir dim, 

Zülfüqar. Əgər lazım gələrsə, arxa da tapmaq olar, dayaq da*.
– Kimdir o arxa?! Kimdir o dayaq?!
– Xalqdır o arxa. Birlikdə xalqın öz yaratdıq larını özünə qay-

tar saq, ondan opera da hasil olar, başqa şeylər də*. 
İnam və qətiyyətlə deyilən bu sözlərdə xalqını ürək dən sevən, 

onun gələcəyinə böyük ümid bəs ləyən həssas qəlbli bir insanın 
(ürək, yoxsa könül) döyüntüləri duyulurdu*. Onun b(e,ə)y  nində 
yeni-yeni fikirlər yaranırdı: “Nəsə, föv qəladə bir iş görmə liyəm, 
nəsə?!”*

Möhbəddin Səməd
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   Videosüjet mətnlə necə əlaqələnir?

   Üzeyir Hacıbəyli hansı sənətin sahibi idi?

   Hüseynqulu Sarabski hansı peşənin sahibi idi?

   Baxdığınız videosüjet sizdə sual doğuran hansı məqamlara aydınlıq gətirdi?

BAXDIĞINIZ SÜJET ƏSASINDA 
SUALLARI CAVABLANDIRIN



2    Mətnə əsasən Üzeyiri xarakterizə edin. Mətndəki hansı cümlələr onun əsil 
vətəndaş olduğunu sübut edir? Üzeyir əsil vətəndaşdır fikrini mətn əsasında 
təsdiqləyin.

3    Üzeyir hansı fövqəladə iş görməyi planlaşdırırdı? O, planlaşdırdığı işi həyata 
keçirə bildimi? Fikirlərinizi əsaslandırın.
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5    Mətnin tərkib hissələrini və tərkib hissələrdə nədən bəhs edildiyini müəyyən 
edin. Sizcə, tərkib hissələr arasında əlaqə varmı? 

6    Aşağıdakı fikirlərdən hansı düzdür?
• Mətnin əsas hissəsində Şərqdə opera sənətinin olmamasından danışılır.
• Mətnin nəticə hissəsində Üzeyirin qarşısına məqsəd qoymasından danışılır.

4    Atalar sözlərini bərpa edin, mətnin ideyasına uyğun gələni müəyyənləşdirin. 
Həmin atalar sözünü şərh edin.

 �Sağ və sol sütun dakı ifadələri uy ğun-
laşdı rıb atalar sözlə rini bərpa edin.

1 a

c

e

b

d

2

3

4

5

Nə 
əkərsən,

həyatın 
qüvvəsidir.

olmaz ölkə 
vətəndaşı.

sel gücü.

mənzilin 
ora.

onu 
biçərsən.

Niyyətin 
hara,

El gücü,

Vətən daşı 
olmayan

dan

İnam



10    Opera sözünün mənasını izah edin.

11    Sıranı ifadə etdiyi məna baxımından mətnin son abzasından götürülmüş uyğun 
sözlə tamamlayın.

qeyri-adi ?

12    Mətndə göy rəngdə verilmiş sözü xəyal və fikir sözlərindən hansı ilə əvəz 
etmək olar?     

13    Bu dəfə Zülfüqar söhbətə qarışdı cümləsində altından xətt çəkilmiş ifadəni 
hansı sözlə əvəz etmək olar?

♦ danışdı  ♦ fikir bildirdi  ♦ söhbət açmaq

♦ söhbət etmək ♦ münasibət bildirdi

14    Musiqi sahəsi ilə bağlı 67 termin müəyyənləşdirib izahını verin.
Nümunə:  ariya –  operanın tərkibində orkestrin müşayiəti ilə ifa 

olunan bitkin, vokal əsər növü

MÜZAKİRƏ

Müəllim kimi fəaliyyət göstərən Üzeyir 
Hacıbəyli niyə bəstəkarlıq sənətini seçir? 

Bəstəkar və ya müəllim olmaq istəyirsi-
nizmi? Niyə?

• Mətnin giriş hissəsində Şərqdə opera sənətinin olmamasından danışılır.
•  Mətnin əsas hissəsində Şuşada “Məcnun Leylinin qəbri üstündə” 

səhnəsinin tamaşaya qoyulması diqqətə çatdırılır.

7    Aşağıdakılardan hansı mətndən götürülmüş faktdır?
• Şuşada tamaşaların səhnələşdirilməsi
• Üzeyirin öz hisslərini dostları ilə bölüşməsi
• Zülfüqarla dostluq etməsi
• Üzeyirin opera yazmaq istəyi

8    Azərbaycan ədəbiyyatı mövzuları və musiqi motivlərindən istifadə 
etməklə opera yazmağı düşünür cümləsini hansı cümlədən sonra əlavə 
etmək olar?

9    Vətən müharibəsi dövründə yaranmış mahnılar xalqın qələbəyə ina
mının və vətənpərvərliyinin göstəricisidir fikrini nümunələr əsasında təs
diqləyin.

3535



19    Nöqtələrin yerinə buraxılmış hərfləri əlavə edin.

Üzeyir... uşaqlığı Şuşa şəhərin... keçmişdir. Natəvanla tanışlığın 
gənc Üzeyirin inkişafın... böyük təsiri olmuşdur. O, gənc yaşlarında 
muğam ifaçılığı dərsləri almış və Azərbaycan xalq musiqi alətlərində 
çalmağı öyrənmişdir.

Mədrəsə... və ikiillik rus-tatar məktəbini bitirən Üzeyir 1899–
1904-üncü illərdə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsilini davam 
etdirmişdir. Burada o, skripka, violonçel və nəfəs alətlərində ifa 

ə  sinfə
in  sinfin
i  sinfi

sinif

Məsələn:

şəklin, fəsli, nəslim, fikrim, cismin, ömrümüz, ağlın və s.

15    Mətndə altından xətt çəkilmiş sözü şəkilçisiz yazın. Nə müşahidə etdiniz?

16    Ağıl, fəsil, ömür, isim sözlərinə ın4, a2, ı4 şəkilçilərini artırın. Söz kökündə baş 
verən dəyişik liyi müşahidə edin.

17    Altından xətt çəkilmiş sözlərin yazılışına diqqət yetirin.

1. Torpaqdan gözəl ətir qalxırdı. Qızılgüllərin ətri bütün bağçaya yayıl-
mışdı. 2.Muzeydəki şəkil diqqətimi cəlb etdi. Şəklin arxasında onun çəkil-
diyi tarix yazılmışdı. 3. Sözlər sətirdən sətrə hecalarla keçirilir. 4. Nəsil 
ağacını araşdırmısınızmı? Onların nəsli böyükdür.

 Hansı nəticəyə gəldiniz?

18    Mötərizədə verilmiş sözlərə şəkilçilər artırıb yazın. Əmələ gələn dəyişikliyi izah 
edin.

1. Göz işlədikcə uzanan meşələrdə baharın (ətir) duyulurdu. 2. Müəllim 
ayaq üstə dayanıb (sinif) göz gəzdirdi. 3. Əsərin ikinci (fəsil) daha çox 
xoşuma gəldi. 4. (İsim) müxtəlif kateqoriyaları vardır. 5. Dostun (eyib) 
üzünə söylərlər. 6. Anasının sözləri Dürdanənin (ağıl) batdı. 7. Planetlər 
göy (cisim). 

Söz kökündə saitin düşməsi

Dilimizdə elə sözlər var ki, onlara saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda ikinci hecada 
sait düşür.

İsim, şəkil, sinif, fəsil, nəsil, cisim, fikir, ömür, ağıl belə sözlərdir.
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20    Üzeyir Hacıbəyli haqqında təqdimat hazırlayın (esse də yaza bilərsiniz). 
Təqdimatınızda onun vətəndaşlıq mövqeyinə münasibət bildirin.

21    “Bəstəkar kimdir?” mövzusunda esse yazın. 
Bəstəkarlıq sənətinə münasibətinizi bildirin.

etməyi öyrənmişdi. Seminariyanı bitirdik... sonra Hadrut və Bakı mək təb-
lərində müəllim kimi çalışmışdır. 

22 yaşında isə ilk operasını yazmışdır. 

 Müəllimlər sözünə nə üçün lar deyil, lər şəkilçisi artırılmışdır?

  Altından xətt çəkilmiş cümlədə sifətləri müəyyən edib, onların əlamət və ya keyfiy
yət bildirdiyini deyin.

 İkinci abzasda sayın yazılışında hansı səhvə yol verilmişdir?

♦ Təqdimat (esse) üçün ad düşünün.
♦ Təqdimatınızı müəyyən etdiyiniz ada uyğun yazın.
♦ Epiqrafdan istifadə edin.
♦ Bəstəkar haqqında yığcam məlumat verin.
♦  Təqdimatınızda mətnin tərkib hissələrinin əlaqələn

məsinə diqqət yetirin.
♦ Təqdimatınıza şəkillər əlavə edin.

PLAN

1.  Mövzu üzrə məlumat 
toplayın.

2.  Məlumatları təhlil edib 
lazım olanı seçin.

3.  Sahəyə aid sözlərdən 
(terminlərdən) istifadə 
edin.

PLAN

VƏTƏNİ SEVMƏK 
AİLƏDƏ ÖYRƏDİLİR.

İVƏƏVƏTƏTƏNPNPNPƏRƏRƏRVƏVƏV RLRLR İKİK TTTƏRƏRƏ BİBİBİYƏYƏY SİSİVƏTƏT NPƏƏRVƏRLİK TƏVƏV ƏTƏNPƏRƏRVƏRLİK TƏR İ İVƏTƏT PNPƏRVƏV RLİK TƏRBİYƏSİVƏV TƏT NPƏRƏ ƏVƏRLİK TƏRBİYƏSİƏNP RƏRVƏRLR İK TƏRBİYƏSİVƏ LİK TƏRBİYƏSİVVƏTƏNNPƏR ƏƏRLİVƏƏTƏNPƏ Ə İKVƏƏTƏNPPƏRVƏVƏRLİK TƏ İ İVƏTƏT NPƏRVƏV RLLİK TƏVƏVƏTƏ PNPƏR ƏVƏRLİK TƏRRBİYƏSİSVƏTƏ PNPƏRVƏRLR TƏR İYƏSİSVƏ ƏTƏNPƏRƏRVƏRLR İK TƏRƏ BİYƏƏSİSƏVƏTƏ PNPƏR ƏR YƏSVƏTƏNPN ƏRRVƏV RLLİK TƏRBİYƏSİSİƏNP RƏRVƏ K T RƏ BİYƏƏSİPƏRVƏVƏRLLİKİK TƏRBİYƏSİRRLVƏRL K TƏR YƏƏSİSİYƏSİSİ---
NİNİNİN NNN ƏSƏSƏ ASASASIII İAİAİAİLLLL ƏƏƏƏ AAATATATA A-A-AANANANAN  İİNİN İNİN NN ƏSAAS İNİNN ƏSƏSASI AİA L Ə ATATA AANANNİNİNN SƏSASA I AİA L Ə AATAT A-ANAƏS SASII AİL Ə ATA AANAN  Ə ATATA AANAN  ANANA İİNİNNİN N Ə İNİN ATNİNN SƏSƏSASASA I AİL ƏƏ ATAA ANNİNN ƏSAS AİLL Ə ATAA ANNİNİNN ƏSƏ SASII AİA L ƏƏ ATA A-ANANİN ƏSƏ ASI AİLL ƏƏ TA-ANANİN ƏSƏSƏ ASASI AİL Ə AATAA-AANAN  ƏS SASI AİL Ə ATAT -ANANASI AİAİL ƏƏ A ATA ANANA SSI A Ə ATA AANAATA AANANANA ANAANANA AA

TƏTƏTƏTƏTƏTƏTƏRƏRƏRƏRƏRƏRƏRƏFİFİFİFİFİFİNDDNDNDNDNDNDƏƏƏƏƏƏ QQQQOYOYOYOYOYULULULULURURURUR.QQOYULURURİTƏƏRƏFİNTƏT RƏFİNDN Ə QOYOYULTƏRƏRƏFİFİ DNDN Ə QQOYO LULURUTƏT RƏFİNDN Ə Q YOYULU URR.ƏRƏFİFİNDN Ə QOYOYULU RURİİTƏƏ Ə İ QƏ ƏƏƏ ƏN OTƏTƏRƏFİ DDNDƏ QQOYOTƏRƏFİNDNDƏ QOYTƏT RƏRƏFFİ DNDNDN ƏƏ QQOYYOYOYULULLU URRDTƏ ƏRƏFFİ DNDDN Ə QOYULU URƏTƏRƏR FİFİ DNDN ƏƏ QQ YOYOYULULUU URURUTƏT RƏR F DNDƏ UL RUƏƏTƏRƏR Fİ DNDƏƏ QQOYOYO UL RURR Fİ DNDƏ Q YYULU RUƏRƏFFİ DNDƏƏ QQOYOOYOYULUU URRURUQOY LULURRUUQQO LURR.

VƏVƏVƏTTƏTƏTƏNNİNİNİNNN N HHH QAQAARIRIŞŞIŞI ŞIRRIŞIIQAQARRIŞIQQARIŞIŞITƏ İN HH QAARRIŞIƏTƏNİN HH QQARRIŞŞI VƏTƏNİNN HH QAR ŞVƏTƏNİNN HHVƏTƏNİNN HHVƏTƏNİİN VƏTƏVƏTƏVƏTƏ A IŞIA ŞIIRIŞŞIRRIŞIQAARIIŞIIIQQARR ŞŞIQQQQAARIRIŞŞIIQQARIŞŞIIŞŞŞIŞİ H QAQARRIŞİİN HH QQARRIŞŞŞŞIİNN HH QAA ŞINNİNN HH QQARIIŞŞII NN AAR ŞINİNN H QAARR ŞIƏTTƏNNİNN HH QAARR ŞŞƏTTƏNNİNN HH QQAR ŞŞVVƏƏTƏTƏNNİNN HH QVVƏTTƏƏNİNN HHVVƏƏTƏƏNİN HHHV ƏƏNİNVVƏƏTƏTƏNİNN HHVƏƏTTƏNNİNNVVƏƏTƏƏNNİVVƏTƏVVƏƏTTƏVƏƏTVƏVƏVƏƏVƏ

Təqdimatınızda söz
lərin düzgün yazı lı

şına, cümlə lərin düz
gün qurulmasına 

diqqət yetirin.

QEYD:
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DAN ULDUZU 
görünəndə (ixtisarla)

1    Mətn nə üçün “Həyəcanlı günlər” adlandırılmışdır? ____________

2    Bu fikirlərdən biri mətndə yoxdur:

A) Baş həkim xəstəxanaya gecə saatlarında gəlir.
B) Uşağa ilk yardımı növbətçi həkim göstərir.
C) Uşaq sonralar respublikanın tanınmış neftçisi olur.
D) Xəstə uşağın 14 yaşı var idi.
E) Növbətçi həkim uşağın vəziyyəti haqqında məlumat verir.

3    Baş həkimin xüsusiyyətlərini qeyd edin. ____________

4    Mətndəki hansı cümlə Ana oğluna mükəmməl tərbiyə vermişdir 
fikrini təsdiq edir? ____________

5    Mətndəki əsas fikir nədir? ____________

I 
B
Ö
L
M

Ə 77

ORFOEPİYA

Hansı düzdür?
[qarannıq] – [qarannıx]
[şəfək']  – [şəfəq]
[əsgərlə] – [əsgərnən]

ORFOQRAFİYA

Göy rəngdə verilmiş 
sözlər bitişik, yoxsa ayrı 
yazılmalıdır?

VURĞU

şüa

addım

güclə 

güclü

hətta

Zemfira

Zemfira başını qaldırdı, gözlərini güclə açdı. 
Günəş göz?qamaşdırıcı şüa larla şəfəq saçırdı. O, 
əvvəlcə heç bir şey görmədi. Öz-özünə: “Necə 
olursa-olsun, dur maq lazımdır”, – deyə əllərini 
yerə dayadı. Zemfira güclə yerindən tər pəndi. 
Kürəklərindəki ağrı, qulaqla rındakı uğultu onu 
dəhşətə gətirmişdi. O heç bir şey, hətta öz səsini 
belə eşitmirdi. Bir neçə addım get mişdi ki, yeni-
dən yerə sərildi , ağrıdan inildədi. Göz yaşları 
üzünün tozuna qarışdı.
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oxudan 
ƏVVƏL

♦ Dan ulduzu görünən-
də nə ola bilər?   

♦ “Mətndə həkimlərin 
fədakarlığından danışı-
lır” fikrini təsdiq edən  

2 hökm söyləyin.

Dinlədiyiniz “Həyəcanlı günlər” mətni əsasında sualları cavablandırın.



6    Mətnə əsasən cədvəli tamamlayın. 

Giriş hissə Əsas hissə Nəticə

1.  Baş həkimin xəstə-
xanaya gəlişi

2. ...... 
3. .......

1. ....
2. ....  
3.  Ananın hə kimə 

min nət darlığı

1. ...
2. ... 
3. ... 

7    Xəstəxanadan evə buraxılarkən oğlan gülü kimə təqdim edir?
1. Qönçə xanıma 2. Növbətçi həkimə
3. Tibb bacısına

8    Xəstəxananın baş həkimi Qönçə xanım iti addım larla 
dəhlizdən keçib öz otağına tərəf getdi cüm ləsində iti 
sözünü hansı sözlə əvəz etmək olar? 

9    Bunlardan biri vəd sözünün izahıdır: 

 verdiyi sözü unutmaq
 verdiyi sözü tutmaq
 andına sadiq qalmaq 

10    Cümləni öz düşüncələriniz əsasında tamamlayın.

Mən düşünürəm ki, həkim ...

Fikrini toplaya bilmirdi: Niyə bu günə düşüb? Bu nə əhvalatdır? 
...Birdən hər şeyi xatırladı. Bu, səhər tezdənin əhvalatı idi – dan ulduzu 

görünən vaxtın. Yanıb-sönən ulduz sanki nəyə isə işarə edir, hərbi hissəni baş 
verəcək hansısa hadisədən xəbərdar edirdi. Sərin yel əsirdi. Zemfira tələsir, ya-
ralıların taleyi haqqında düşünürdü: “Görəsən, xəstəxanaya yetişə bilə cək lər-
mi?” Zemfira bir əsgərlə yaralıları daşıyır, maşınlarla yola salırdılar1. 

O, qarnından yaralanmış kapitanı qolundan tutub güclə aparırdı2. Yara lı nın 
vəziyyəti çox ağır idi, hər bir addımı onun sancısını artırırdı. Ancaq Zemfira 
yorğun və gücsüz olsa da, onu atıb getməyi ağlına belə gətir mirdi3. O özünü ələ 
alıb zorla ayağa qalxdı, yaralını sürüməyə başladı.

Birdən hava həyəcanı siqnalı eşidildi. Qulaq?batırıcı gurultu qopdu. Bəs sonra 
nə oldu? Niyə o, tək qaldı? Hə... Hə... Xatırladı. Kiçik dərədə yerləşən tibb mən-
təqəsində gözündən yaralanmış yaşlı bir əsgər qalmışdı. Zemfira onun köməyinə 
atıldı. Lakin irəliləməyə imkan tapmadı. Yenidən gurultu qopdu. O, döşündə ağrı 
hiss etdi, yerə yıxıldı, hər şey qaranlığa qərq oldu...

Süleyman Vəliyev

�

2

3
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Zemfiranın bu sualını necə cavablandırardınız?



1    Mətn əsasında təxminlərinizi bildirin:
 Sizcə, Zemfira kim idi?
 Hadisələr hansı dönəmdə baş verir?

2    Bu cümlələri mətndə nömrələnmiş hansı abzasa artırmaq olar?
Birdən Zemfiranın başı gicəlləndi. Hər ikisi yerə yıxıldı. Kapitana elə 
gəldi ki, qız onu daha qoruya bilməyəcəkdir. Hətta onu acıladı da.

3   Cədvəli tamamlayın.

Zemfiranın xarakterik 
xüsusiyyətləri Fikri təsdiqləyən cümlə

4    Dinlədiyiniz mətnlə oxuduğunuz mətni məzmun baxımından müqayisə edin. 
Hansı oxşar cəhətləri müəyyən edə bildiniz?

6    “Dan ulduzu görünəndə” mətninə 
əsasən demək olar: ... 

5    Hər iki mətndə obrazlarla bağlı hansı vacib məqamı vurğulaya bilərsiniz? Sxemi 
tamamlamaqla sualınıza cavab yazın.

QÖNÇƏ XANIM ZEMFİRA Fəaliyyət göstərdikləri 
məkan və zaman

. . .

. . .
. . .
. . .

Qönçə xanım ...
Zemfira ...

İSTİQAMƏT: 

♦ Cavabların sayı 4 və ya 5 ola bilər.

♦  Cavablardan biri düz, qalanları yanlış ola bilər 
(yaxud əksinə).

♦ Cavablardan dördü düz, biri yanlış ola bilər.
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 Cümləyə əsasən test tərtib edin.

 Sizcə, nə demək 
olar? Cavab olaraq 

hansı variantları 
yazardınız?
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7    Mətni oxuyarkən durğu işarələrinə, fasilələrə diqqət yetirdinizmi? Sizcə, mətni 
birnəfəsə və fasilələrlə oxumaq arasında bir fərq varmı? 

8    Seçiminiz əsasında hər hansı bir abzası əvvəlcə birnəfəsə, sonra fasilələrlə oxu yun. 
Fərq oldumu? Hansı daha yaxşıdır? Fasilə ilə oxuduqda nə müşahidə etdiniz?

  Sizcə, o hansı nitq hissə
sinə aid söz lərdən daha 
çox istifadə edəcək? 
Niyə?   

  Bəs öz adını əvəz etmək 
üçün hansı sözdən isti
fadə edə bilər?

9    Əgər “Dan ulduzu görünəndə” mətnindəki Zemfira özü haqqında danışsa idi, 
hansı sözlərdən istifadə edərdi? Həmin sözləri yazın.

Fasilə

Oxuyarkən və ya danışarkən lazımi yerdə fasilələr etmək vacibdir. Düzgün 
fasilələr nitqin aydın olmasına kömək edir. Fasilələrə diqqət yetirilməzsə, fikir 
aydın başa düşülməz, oxu, danışıq və ya nitq söz yığınına bənzəyər.

Bəs nə zaman fasilə etməyi  necə müəyyən edə bilərsiniz? Fasilələrin uzunluğu 
nə qədər olmalıdır?

♦ İlk növbədə, durğu işarələrinə diqqət yetirmək lazımdır. Məsələn:

O, / əvvəlcə bir şey görmədi.

♦  Yeni fikrə keçmək üçün fasilə edilməlidir. Bu, yeni fikri gözləməyə, fikrin 
dəyişdiyini anlamağa və növbəti fikri daha aydın başa düşməyə imkan verir.

... O özünü ələ alıb zorla ayağa qalxdı, yaralını sürüməyə başladı. // 
(abzasın son cümləsi)

... Birdən hava həyəcanı siqnalı eşidildi. (yeni abzasın ilk cümləsi) 

♦  Suala cavab verməyə imkan verən fasilələr

Oxu və ya şifahi nitq zamanı sual yaranırsa, o cavablandırılmalıdır. Yerində veril-
məyən və cavablandırılmayan sual öz əhəmiyyətini itirir.

??

??

??

Mən, 
ZEMFİRA



14    Zemfira dərin fikrə getmişdi. Əsgərin səsi onu düşüncələrdən ayırdı 
cüm lələrində onu sözü Zemfira, yoxsa əsgər sözünün yerinə işlənmişdir?

15    Əgər həmin cümlələr Zemfira dərin fikrə getmişdi. Əsgərin səsi Zemfiranı 
düşüncələrdən ayırdı şəklində işlənsə, nə dəyişər?

Əvəzlik

Dilimizdə elə sözlər var ki, onlar əsas nitq hissələrinin yerində işlənir və onu 
əvəz edir. Belə sözlərə əvəzlik deyilir.

Mən, biz, onlar, heç kim, heç nə, o, bu, kim?, nə?, necə?, nə zaman?, öz, 
bütün, kimsə, hamı, elə, belə və s. sözlər əvəzlik hesab edilir.

Əvəzliklər şəxs, əşya, əlamət, say və hərəkəti əvəz edə bilir.

Mən, sən, o, biz, siz, onlar, heç kim, hamı əvəzlikləri şəxs anlayışını ifadə edir və 
cümlədə digər sözlərlə əlaqəyə girir, şəkilçi qəbul edir. Məsələn,

bizim kitabımız, sizin tapşırığınız, onlardan qayıdarkən, sənin vətənin, 
hamıdan sonra və s.

Əvəzliklər yersiz təkrarların qarşısını almağa kömək edir.

16    Mətndə altından xətt çəkilmiş sözlər hansı sözləri əvəz etmişdir? Necə bilirsiniz, 
bu əvəzetmə çətinlik yaradırmı? Niyə belə hesab edirsiniz?

10    Sizcə, dan ulduzu ifadəsi mətn üçün açar söz ola bilərmi? Niyə? Siz hansı söz 
və ifadələri mətn üçün açar söz təklif edirsiniz?

11    Aşağıdakılardan hansı saçmaq sözünün mətndə işlənən mənasına uyğun gəlir:
• Saçan ətrafa o nur şöləsini 
Anadır, bəsləyir öz körpəsini. (M.Dilbazi)

• Yenə arabir saçma sözlər söyləyirdi. (A.Şaiq)
• Güllərin ətri otların ətrinə qarışıb ətrafa saçılmaqda idi. (T.Ş.Simurq)
• Çal saçlarını əli ilə daradı. 
• Cavanların arasından kostyumlu, lak çəkmə geymiş saçlı bir oğlan çıxdı.

12    Mətndə çərçivəyə alınmış sözü daha uyğun ifadə ilə əvəz edin.

13    Mətndə altından xətt çəkilmiş cümlədə yaralı sözünü xəstə sözü ilə əvəz etmək 
olarmı? Sizcə, nə dəyişər?
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18    Mətnin ardını elə yazın ki, nikbin sonluqla tamamlansın.

VƏTƏNİ SEVMƏK 
AİLƏDƏ ÖYRƏDİLİR.

İVƏƏVƏTƏTƏNPNPNPƏRƏRƏRVƏVƏV RLRLR İKİK TTTƏRƏRƏ BİBİBİYƏYƏY SİSİVƏTƏT NPƏƏRVƏRLİK TƏVƏV ƏTƏNPƏRƏRVƏRLİK TƏR İ İVƏTƏT PNPƏRVƏV RLİK TƏRBİYƏSİVƏV TƏT NPƏRƏ ƏVƏRLİK TƏRBİYƏSİƏNP RƏRVƏRLR İK TƏRBİYƏSİVƏ LİK TƏRBİYƏSİVVƏTƏNNPƏR ƏƏRLİVƏƏTƏNPƏ Ə İKVƏƏTƏNPPƏRVƏVƏRLİK TƏ İ İVƏTƏT NPƏRVƏV RLLİK TƏVƏVƏTƏ PNPƏR ƏVƏRLİK TƏRRBİYƏSİSVƏTƏ PNPƏRVƏRLR TƏR İYƏSİSVƏ ƏTƏNPƏRƏRVƏRLR İK TƏRƏ BİYƏƏSİSƏVƏTƏ PNPƏR ƏR YƏSVƏTƏNPN ƏRRVƏV RLLİK TƏRBİYƏSİSİƏNP RƏRVƏ K T RƏ BİYƏƏSİPƏRVƏVƏRLLİKİK TƏRBİYƏSİRRLVƏRL K TƏR YƏƏSİSİYƏSİSİ---
NİNİNİN NNN ƏSƏSƏ ASASASIII İAİAİAİLLLL ƏƏƏƏ AAATATATA A-A-AANANANAN  İİNİN İNİN NN ƏSAAS İNİNN ƏSƏSASI AİA L Ə ATATA AANANNİNİNN SƏSASA I AİA L Ə AATAT A-ANAƏS SASII AİL Ə ATA AANAN  Ə ATATA AANAN  ANANA İİNİNNİN N Ə İNİN ATNİNN SƏSƏSASASA I AİL ƏƏ ATAA ANNİNN ƏSAS AİLL Ə ATAA ANNİNİNN ƏSƏ SASII AİA L ƏƏ ATA A-ANANİN ƏSƏ ASI AİLL ƏƏ TA-ANANİN ƏSƏSƏ ASASI AİL Ə AATAA-AANAN  ƏS SASI AİL Ə ATAT -ANANASI AİAİL ƏƏ A ATA ANANA SSI A Ə ATA AANAATA AANANANA ANAANANA AA

TƏTƏTƏTƏTƏTƏTƏRƏRƏRƏRƏRƏRƏRƏFİFİFİFİFİFİNDDNDNDNDNDNDƏƏƏƏƏƏ QQQQOYOYOYOYOYULULULULURURURUR.QQOYULURURİTƏƏRƏFİNTƏT RƏFİNDN Ə QOYOYULTƏRƏRƏFİFİ DNDN Ə QQOYO LULURUTƏT RƏFİNDN Ə Q YOYULU URR.ƏRƏFİFİNDN Ə QOYOYULU RURİİTƏƏ Ə İ QƏ ƏƏƏ ƏN OTƏTƏRƏFİ DDNDƏ QQOYOTƏRƏFİNDNDƏ QOYTƏT RƏRƏFFİ DNDNDN ƏƏ QQOYYOYOYULULLU URRDTƏ ƏRƏFFİ DNDDN Ə QOYULU URƏTƏRƏR FİFİ DNDN ƏƏ QQ YOYOYULULUU URURUTƏT RƏR F DNDƏ UL RUƏƏTƏRƏR Fİ DNDƏƏ QQOYOYO UL RURR Fİ DNDƏ Q YYULU RUƏRƏFFİ DNDƏƏ QQOYOOYOYULUU URRURUQOY LULURRUUQQO LURR.

VƏVƏVƏTTƏTƏTƏNNİNİNİNNN N HHH QAQAARIRIŞŞIŞI ŞIRRIŞIIQAQARRIŞIQQARIŞIŞITƏ İN HH QAARRIŞIƏTƏNİN HH QQARRIŞŞI VƏTƏNİNN HH QAR ŞVƏTƏNİNN HHVƏTƏNİNN HHVƏTƏNİİN VƏTƏVƏTƏVƏTƏ A IŞIA ŞIIRIŞŞIRRIŞIQAARIIŞIIIQQARR ŞŞIQQQQAARIRIŞŞIIQQARIŞŞIIŞŞŞIŞİ H QAQARRIŞİİN HH QQARRIŞŞŞŞIİNN HH QAA ŞINNİNN HH QQARIIŞŞII NN AAR ŞINİNN H QAARR ŞIƏTTƏNNİNN HH QAARR ŞŞƏTTƏNNİNN HH QQAR ŞŞVVƏƏTƏTƏNNİNN HH QVVƏTTƏƏNİNN HHVVƏƏTƏƏNİN HHHV ƏƏNİNVVƏƏTƏTƏNİNN HHVƏƏTTƏNNİNNVVƏƏTƏƏNNİVVƏTƏVVƏƏTTƏVƏƏTVƏVƏVƏƏVƏ

XXXXAALQLQQININNN TTTTAALALALEEE HAHAHAHAAMMIMIMIMII--XAXALQIN TXALQINXALQIN TAALEXALQIN TAALLE -XALQIN TTAALLE HAHAXALQIN TTAALE HHAAMIQIN TAALLE HHAMMITTALLEE HHAAMIAALLEE HAAMMI--HAAMIMIMIXAXAXXAALQXXALQXXAALQQINXXALQINNXAXALQQINN TAALXXALLQINN TTAALXXAALQLQINN TTALLEXXAALQQINN TAALEXAXAALLQIIN TTALLE HAXAALQQINN TTALL HHAXXAALQIN TTAALEE HAAMMXAAL EALLQINN TTALLE HQQINN TTTAALALEE HAAAMMMIMQINN TAALE HAAMMMIN TTAALLE HHHAHAAMMMIMTTAALLE HHAMMITALALE HAAAAMMI---H -HHAHAAMIMI-HAAAMMIMMIIIMII

19    Hər hansı bir obyekt və ya hadisə seçin. Obyekt və ya hadisədən aldığınız təəs
sü rat əsasında inşa (esse) yazın.

Obyekt Vətən, torpaq, yurd, yaxud hər 
hansı bir ərazi (şəhər, rayon, kənd, 
qəsəbə), tarixi abidə və s. ola bilər.

Hadisə yuxarıda sadalanan obyektlərlə 
bağlı hər hansı bir hadisə, tarixi hadisə, 

şəxslə bağlı əhvalat və s. ola bilər.

İSTİQAMƏT:

17    Cümlələrdə altından xətt çəkilmiş sözləri uyğun əvəzliklərlə əvəz edin.

hamı nə zaman

mən kim həmin

onlar siz

1.   Uşaqlar bəstəkarın ev-muzeyini ziyarət etdilər. 2.   Kim tamaşaya bax-
maq istəyir? 3.   Böyüklər də, kiçiklər də Azərbaycanın dövlət himni ifa 
ediləndə ayağa qalxdı. 4.   Fikrət Əmirov, Qara Qarayev kimi bəstəkarlar 
Ü.Hacıbəylinin davamçılarıdır. 5.   Yusif və Yunis, tamaşaya baxmağa gedə-
cəksiniz? 6.   “O olmasın, bu olsun” operettası 1910-cu ildə yazılmışdır. 
“O olmasın, bu olsun” tamaşasının premyerası 25 aprel 1911-ci ildə Bakıda 
indiki M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet 
Teatrında baş tutdu.

 Özünüz də belə nümunələr düşünün.
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TƏLİMAT:
1.  Seçdiyiniz obyekt və ya hadisə haqqında 

düşünün.

2. Məlumat toplayın və emal edin.

3.  Obyekt və ya hadisənin qəlbinizdə yaratdığı 
hissləri təsvir edin.

4.  Yazınızı zənginləşdirmək üçün atalar sözləri, 
bayatı və hikmətli kəlamlardan istifadə edin.



AZƏRBAYCAN

VURĞU

ürəkli 

əyilməyən

azadlıq

ORFOEPİYA

Düzgün tələffüzü deyin.
açıq – […]
işıq – […]
azadlıq – […]

ORFOQRAFİYA

Göy rəngdə verilmiş 
sözlər necə yazılmalıdır? 
Bitişik, yoxsa defislə?

I 
B
Ö
L
M

Ə 88
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Od ürəkli, od nəfəsli diyarımsan,
Ocağına canım qurban, Azərbaycan!
Əzilsən də, əyilməyən vüqarımsan,
Bu çağına canım qurban, Azərbaycan!

Savaşlardan alnı?açıq çıxan zaman
Tarixlərə bağışladın neçə qurban.
Hər qonşuda bir parçası əsir qalan
Torpağına canım qurban, Azərbaycan!

Neçə gizli sərvət yatır qucağında,
Neçə ölkə od aparır ocağından.

Azadlığın al rəmzi var bayrağında,
Bayrağına canım qurban, Azərbaycan!

Hər uğurun gələcəyə bir yol açır,
Hər dost elə xoş niyyətin işıq saçır.
Hər millətə, hər məzhəbə isti, açıq
Qucağına canım qurban, Azərbaycan!

Başım üstdə məğrur?məğrur dalğalanan
Bayrağına canım qurban, Azərbaycan!
Ruhuma büt, cismim üçün vətən olan
Torpağına canım qurban, Azərbaycan!

Nəriman Həsənzadə

♦  Şeiri intonasiya ilə oxuyun.

♦  Fasilələrə və düzgün tələffüzə diqqət yetirin.
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3    Şeiri bəyəndinizmi? Səbəbini izah edin. Diqqətinizi daha çox nə çəkdi? Şeir 
sizdə hansı hissləri oyatdı? 

4    Şair tərənnüm üçün nəyi əsas obyekt kimi seçmişdir?

1. vətəni 2. milləti
3. təbii 

sərvətləri

5    Şeirdəki əsas fikri müəyyən edin.

6   Şair seçdiyi obyektə necə münasibət bəsləyir?

7    Xalqımıza məxsus tolerantlıq, digər xalqlara hörmətlə yanaşma hansı 
misralarda öz əksini tapmışdır?

8    Azərbaycanın dünəni və bu günü şeirdə necə təqdim olunur?

9    Əsir və əsr sözlərini ifadə etdiyi məna baxımından fərqləndirin. Həmin sözləri 
cümlədə işlədin.

10    II bənddə işlənən parça sözünün izahına aşağıdakılardan hansı uyğun deyil?

• Buruqların dörd bir tərəfində kağız və taxta parçaları gözə dəyirdi.   
• O, İlyas Əfəndiyevin “Söyüdlü arx” romanından bir parça oxudu.  
• Qadın bir parça çörəyi kağıza bükdü. 
• İri, işləməli sandıq parçalarla dolu idi.
• İri güzgü yerə düşdü və parçaparça oldu.  

11    Sıranı yaxınmənalı sözlərlə tamamlayın.

vüqar ?

12    “Azərbaycan dünənim, bu günüm, sabahım!” adlı təqdimat hazırlayın.

Təqdimat hazırlamaq üçün:

 plan tərtib edin. 

 konkret bir mövzu (tarix, abidələr, memarlıq və s.) seçə bilərsiniz.

1    “Azərbaycan” mahnısını musiqi sədaları altında dinləyərkən 
hansı hissləri yaşadınız?

2    Oxuyarkən və dinləyərkən hisslərinizdə, düşüncələrinizdə fərq 
oldumu?



Sildik yaddaşımızdan ən idbar xəyanəti,
Ən rüsvayçı ləkəni qoparıb atdıq yenə!

Yenə doğur al günəş otuz il əvvəlkitək –
Otuz il əvvəlkitək açılır yenə səhər.  
Şuşam – əbədi dünyam! Qayıdışın mübarək!
Haqqımızdır bu həyat! Haqqımızdır bu zəfər!

Qayıdışın mübarək... bu söz, bu iki kəlmə
Nəğmə kimi səslənir dodaqlarda bu axşam. 
Otuz ilin yükünü atıb çiyinlərimdən
Gözlərindən öpürəm sənin, qəhrəman Şuşam!

Sənsiz keçən otuz il saçımızı ağartdı,
Saraltdı bu ayrılıq gözümüzün kökünü.
Quşlar səsini qısıb qəlbimizə sığındı,
Əydi kürəyimizi otuz ilin duz yükü...

Əl yoxdusa, nə sayaq qucasan kainatı,
Səs yoxdusa, gecələr necə dua edək biz?!    
Otuz ilin yükünü çiyinlərindən atıb  
Böyük zəfərə doğru getdi igidlərimiz...

Torpaq – oğul qoxulu, Vətən – ana ətirli,
Otuz ilin qürubu çevrildi dan yerinə!

Nigar Həsənzadə

QAYIDIŞIN MÜBARƏK!
I 
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(ixtisarla)

1. Şeirdə nədən danışılır?

2.  Müəllif hansı hissləri yaşayır və 
bunları oxu cuya necə çatdırır? Bu 
hissləri siz də yaşadınızmı?

3.  “Otuz il əvvəlkitək yenə açılır 
səhər” misrasını necə başa 
düşürsünüz? Bu misra vasitəsilə 
sizə hansı fikirlər aşılanır?

4.  Şeirin adını bəyəndinizmi? Müəl lif 
şeirini niyə belə adlandırmışdır? 

♦ Şeiri oxuyarkən fasilələrə 
diqqət yetirin.

Rəssam Elturan Avalov

“Qəhrəman Şuşam” mövzu
sunda yığcam esse yazın.
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Rus dilindən tərcümə edəni N.Qarayev



  Məktubun yazılma səbəblərini göstərin.

  Mətndə Azərbaycan əsgəri necə təqdim edilir?

  “Qayıdışın mübarək!” şeiri ilə “Salam, əsgər” mət
nini məzmun baxımından müqayisə edin və fikir
lə  ri nizi ümumiləşdirib nəticə çıxarın.

SALAM, ƏSGƏR!
(ixtisarla)

Salam, əsgər! Sən bu gün bir millətin, dövlətin tarixini yazırsan – Şərəf tari-
xini! Sən son 100 ilin qalibisən! Torpaq sənin qələbənlə Vətən, Yurd olur!

Cadar-cadar olmuş torpaq zəfərinlə dirçələcək, özünə gələcək. Oyanıb sənə: 
“Axır ki, gəldin!” – deyərək salamını alacaq, salam verəcək.

Sən şanlı, qalib ordunun əsgərisən: millətə, dövlətə Qələbə sevincini bəxş edən-
sən. Sən millətin qürurunu özünə qaytardın. Sənin sayəndə başımızı dik tutub 
gəzə bildik, mənim əziz əsgərim! Sən ədaləti bərpa edənsən. Başqa ölkənin torpa-
ğını zəbt etmirsən, kimsənin torpağında gözün yoxdur. Öz torpağını işğalçıdan 
azad edirsən, öz torpağını qoru yursan.

Var ol, əsgər! Hamının indi gözü səndədir: atan, anan, bacın, kiçik qardaşın 
sənə arxalanır. Millət, dövlət sənə güvənir, etibar edir. Sən Vətəni qoruyursan, 
güclüsən, rəşadətlisən. Sən işğalçıya kim olduğunu döyüş meydanında göstərdin. 
Əzminlə, mübarizliyinlə istənilən yeri ala biləcəyindən qorxan düşmən geri çəkilir. 

Bilirəm ki, silahsıza, dinc əhaliyə güllə atmayacaqsan. Çünki sən Azərbaycan 
əsgərisən. Yaşadığın bu günlər həyatının ən yaddaqalan günləri ola caq. Bütöv-
ləşən Vətəni qoruduqca daha böyük sevgi ilə sevə cəksən. İnsan qoruduqlarını 
daha çox sevir.

Əsgərimizə bu qədər sevgini, inamı görməmişdim. Bunu döyüşünlə, qələbənlə 
qa  zan dın. Hamımızın doğmasına çevrildin. Ölkənin sevimlisi olmaq böyük xoş-
bəxt likdir. 

Hər dəfə işğaldan azad etdiyin yerlərə Azərbaycan bayrağını san canda xalqın 
üzündəki sevinci, yəqin, təsəv vür edirsən. Bu xalq o sancılan bayraq-

larla özünə gəlir, qələbə sevincinin necə şirin oldu ğunu duyur, sənə 
bir ağız dan: “Var ol, AFƏRİN, mənim ağıllı balam!” – deyir.

Sən milləti məğlub vətəndaş adından xilas etdin. Qələbə 
sevinci ilə evinə, ailənə sağ-salamat qayıt. Sən bu dövlətə hələ 

çox lazımsan. Döyüş əzmin, mübarizliyin gələcək nəsillərə nü-
munə olacaq. Sən artıq bir ailənin, bir elin yox, xalqın se-

vim li sisən, xalqın qəhrəmanısan.
Var ol, mənim igid balam!

Zəfərin mübarək, Azərbaycan əsgəri!

Rəfail Tağızadə
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LAYİHƏNİN YEKUNU
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VƏTƏNİ SEVMƏK 
AİLƏDƏ ÖYRƏDİLİR.
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seçə bildinizmi? Həmin 
cümlə nə oldu? 

 Hər mətndən çıxan 
cümlələrdən istifadə  

edə bilərsiniz.

BÖLMƏNİN ƏVVƏLİNDƏ 
VERİL MİŞ SUALLARI 
CAVABLANDIRIN:

♦   Bölmə nə üçün “Vətənim Azər-
baycan” adlandırılmışdır?

♦   “Vətən tərbiyəsi haradan 
başlanır?” sualına cavab tapa 
bildinizmi? Cavabınız nə oldu?

♦   Vətənin şanlı tarixini qarış-qarış 
gəzdikcə nələri öyrəndiniz? 

♦   Bu öyrənmənin və öyrəndikləri-
nizin sizə təsiri necə oldu?

♦   Özünüz üçün hansı nəticəni 
çıxardınız?

Bölmədən nə 
öyrəndiniz?



1    Öyrəndikləriniz əsasında “Öncə Vətən” mövzusunda hekayə (esse) hazırlayın.   

Əgər hekayə yazacaqsınızsa:

♦  Həyat hadisəsi düşünün.

♦  Seçdiyiniz hadisə real həyatdan və ya 
oxuduğunuz bədii əsərdən götürülə bilər.

♦  Obrazlar yaradın və onları adlandırın.

♦  Hadisələrin ardıcıllığına və yığcamlığına 
diqqət yetirin.

HEKAYƏNİN İDEYASI:

♦   Vətənin kiçicik bir daşı da 
müqəddəsdir.

♦   Vətənin hər qarışı vətəndir.

♦   Vətənim olmasa, övladı da 
olmaz.

Bunlar nümunə üçün 
verilmişdir. Heka yə niz 

üçün ideyanı da özünüz 
düşünə bilərsiniz.

QEYD:
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Sözlərin düzgün yazılışına, durğu işarələrindən düzgün istifadəyə diqqət yetirin.

TƏLİMAT:
✓ Hekayənizin mövzusu ilə bağlı əlavə məlumat toplayın.

✓  Məlumatları hekayənizə olduğu kimi daxil etməyin. Sadəcə, 
onlardan istifadə edin.

✓ Obrazların xarici görkəminin təsvirini unutmayın.

✓ Onların dialoqunun canlı və təbii olmasına çalışın.

✓ Yeri gəldikcə abzasa və ya mövzuya uyğun rəsm də çəkə bilərsiniz. 



II
BÖLMƏ

BİZ VƏTƏNİN 
SABAHIYIQ

1. LAYİHƏ: “BİZ VƏTƏNİN SABAHIYIQ”

2. PEŞƏLƏR NECƏ YARANIB?

3. AİLƏM VƏ PEŞƏ

4. PLANLAŞDIRMA

5. DİPLOMSUZ MÜHƏNDİS

6. BALACA AŞPAZ

7. KÖHNƏ ARABA

8. SÜRÜCÜ

9. SƏRHƏDƏ GEDƏN YOL



Adım 
Hüseyndir.

Bu bölmədəki layihəni icra 
etməkdə mən sizə yardımçı 

olacağam. Sizinlə birlikdə peşələ-
rin tarixini araşdıracaq, uğurlu 

peşə sahibi olmaq üçün planlaşdırıl-
manın aparıl masını, seçdiyin 
sənətdə uğur qazanmaq üçün 

nə etməli oldu ğunuzu öy-
rənəcəksiniz.

Unutmayın ki, bu gün çıxdığınız hər 
pillə  sabahkı həyatınızın təməlidir.

Vilhelm Rayx
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LAYİHƏ:
Biz Vətənin sabahıyıqII

 B
Ö
L
M

Ə 11
♦  Sizcə, layihə nə üçün “Biz Vətənin sabahıyıq” adlanır?

♦  “Vətənin sabahı” dedikdə nə başa düşürsünüz?

♦  “Vətənin sabahı” olmaq üçün nə etmək lazımdır?

Mən də mühəndis olub,
Hər yerə yol çəkəcəm.
Şuşada – Qarabağda,
Neçə körpü tikəcəm.

Mən idmanı seçirəm,
Şahmatadır marağım.
Bayrağımla birlikdə
Ucalsın səs-sorağım.

Mən sürücü görürəm
Böyüyəndə özümü.

Yeni “Zəfər yolu”nda,
Deyəcəyəm sözümü!
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Dünya mətbəximizdən
Götürür öz payını.
Aşpaz olub onların
Artıracam sayını.

Mən sərhədçi olacam:
Vətənin keşiyində!
Qoy rahatca uyusun 
Körpələr beşiyində!

Siz gələcəkdə 
hansı peşənin 
sahibi olmaq 

istərdiniz?

Dostlarınızın seçimlərinə 
münasibət bildirin. Onlar nə 
üçün bu peşələri seçmişlər?

Qurban Təbiətoğlu

♦  Seçdiyiniz peşənin üstünlükləri, çətinliyi, 
fay daları haqqında məlumatlısınızmı?

♦  Araşdırma aparmısınızmı? 



♦   Seçdiyin peşə haqqında fikirlərini, düşüncələrini ətrafındakı insanlara çatdıra bilmisənmi?

♦   Arzu etdiyin peşənin məzmunu, əmək şəraiti, əməkhaqqı və karyera imkanları haq qında 
hansı məlumatlara maliksən?

♦   Arzusunda olduğun peşəyə yiyələnmək üçün nə edirsən?

♦   Seçəcəyin peşə və ixtisas yönümündə bacarıq və qabiliyyətini sınamısanmı? Bunlar 
seçəcəyin peşənin tələblərinə uyğun gəlirmi?

♦   Ən yüksək qiymətləndirdiyin qabiliyyətin nədir?

♦   Fiziki imkanların və sağlamlıq vəziyyətin seçdiyin peşənin tələblərinə  uyğun gəlirmi?

♦   Seçdiyin peşənin cəmiyyət və insanlar üçün faydalı və lazımlı olmasını əsaslandır.

Mətnlərlə 
tanış olun;

Mətnlər vasitəsilə sizə 
çatdırılacaq əsas 
fikirləri müəyyən edin;

Qabiliyyət və 
bacarıq larınızı 

müəyyən edin;
Özünüzü görmək istə di yiniz 
peşə haqqında danışın.

Maraq dairənizi 
müəyyənləşdirin;

Xarakterinizin və xüsu
siyyət lə rinizin maraq 
dairənizə uyğun gəl diyini 
müəyyən edin;

1

Sizə maraqlı olan pe şə
lər haqqında danışın;

2

3

4

5

6

7

Layihəni icra etmək və sualları 
ətraflı cavablandırmaq üçün:

Müzakirələr zamanı aşağıdakıları diqqət mərkəzində saxlayın:

BİZ VƏTƏNİN SABAHIYIQ
adlı layihənin icrası üçün sizə nə etmək lazımdır?
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valideynlərimin 
münasibəti və 

məsləhəti

özümün 
münasibəti 

?

? ?

dostlarımın 
münasibəti və 
məsləhəti

müəllimlərimin 
münasibəti və 

məsləhəti

sinif rəhbə ri
min münasibəti 

və məsləhəti

Seçdiyim 

PEŞƏ
və

1

2 3

4

5
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8

Peşələr haqqında 
məlumat əldə et

dikdən sonra təq di
mat hazırlayın.

 Daha kimlərdən məs
lə hət almaq istərdiniz?  

Nə üçün? 
Onlardan hansı 

məsləhəti eşit mək 
istərdiniz?

 Sizcə, seçdiyiniz 
peşə ilə bağlı sizə nə 

məsləhət verə  
bilərlər?
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Təqdimat hazırlamaq üçün:

♦   Peşə və sənət sahələrinin nə zaman meydana 
gəldiyini araşdırın.

♦   Peşələrin yaranmasını zəruri edən səbəbləri 
araşdırın. 

♦   Fikirlərinizi faktlarla təsdiq edin.

♦   Təqdimatınıza şəkillər əlavə edin.



P E Ş Ə  N Ə D İ R ?

İnsanın 
məşğul 

olduğu iş

Peşə elə bir 
sahədir ki,  
in san dan  

...

Peşə 
nədir?
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Peşənin sirlərinə 
necə və harada 

yiyələn mək olar?

Yəqin ki, 

peşəyə sahib 

olmaq üçün 
...

♦   Müəllim, valideyn və şagirdlər arasındakı dialoqu genişləndirin. Dialoqla bağlı fikirlərinizi 
bildirin. Siz müəllimin suallarına necə cavab verərdiniz? Natamam cümlələri tamamlayın.



Sizcə, müəllim fik -
rini necə tamam-

laya caq?

Siz bu gün şagirdsiniz. Ancaq məktəb illəri tez 
ke çəcək və siz peşə seçimi qarşısında qalacaq sı-
nız. Peşənin düzgün seçilməsi insanın həya tında 
əhə miyyətli və vacib məsələdir. Düzgün peşə seçi-
min dən sizin və vətənin taleyi asılıdır.

Sizcə, nə üçün 
müəllim şagirdlərə 
“Düzgün peşə seçi-
mindən sizin və 

vətənin taleyi ası-
lıdır” deyir? Siz bu 
fikirlə razısınızmı?

Əgər bu gün “Mən kim 
olacağam?” sualı üzə-

rində düşünsəniz, təd ri-
cən seçdiyiniz sahə nin 

incəliklə rinə bələd 
olsanız, ...

ARRARAARARTTTTT EEEEEŞƏŞƏƏŞƏŞƏƏŞƏŞŞŞ  AARAARRTTT EEŞƏƏARRA T E ƏƏŞƏRRARARTTT EŞƏƏARRA TT EŞƏƏŞƏARA TT EŞƏŞƏARA TTARTRART EŞƏƏAAA T EŞƏŞƏARART EEŞƏARARTT EŞƏRARTT EEEŞƏŞƏƏƏARA TT ŞƏARA T EEŞƏE ƏŞƏEŞƏƏ ŞƏŞŞ
SEESESES ÇMÇMÇMÇÇ ƏKƏƏƏKƏK AXAXAXXAXAXTITITIDIIDIIDIDIRRRR.SES ÇMMSES ÇMMƏKƏƏ AXX DIRSEÇMÇMÇ ƏK AXXTITTIDIRSE MÇ ƏKƏ AXTIT DID RESESS MÇMÇ KƏK XAXXTITT DID RESEEÇMƏKƏƏ AXTIT DIID RÇÇÇ AXAXXTIT DIR.RÇÇ  V R.SES ÇSESEÇMMƏƏKSE MÇ ƏSESESES MÇMÇMÇMƏKƏƏ XXAXAXAXTITITIDIDDID RRSESEÇMÇMÇMÇ ƏƏ XXAXAXTITTT DIRSESEEÇMÇ ƏKƏ AXTITIDIRRESEÇMƏK AXT DIDID RSES MÇMMƏK AXAXTIDIDIRSEÇ T D RSES ÇMƏKƏ XXAXAXTITITITT DIDID RSESEÇMƏKƏ AX ITIT DIDIRRÇÇÇÇ ƏK AXXAXTITIDIDIR.Ç AXTIDID R.ÇÇ TIDIDIR.RÇ TI .R.
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Qədimdə insanların paltarsız gəzməsi soyuq hava
larda qorunmaq kimi zərurətlər …. peşəsinin inkişafına 
səbəb olub. Bu məqsədlə insanlar təbiətin onlara ver
diyi nemətlərdən: …. istifadə ediblər. 500 min il əvvələ 
aid …. nümunələrinin Afrikadan tapıl ması bu peşənin 
qədimliyini göstərir.

Müasir dövrdə bu sahə necə inkişaf etmişdir?

II
 B

Ö
L
M

Ə 22 PEŞƏLƏR
necə yaranıb?

... dünyanın ən qədim peşələ rin dən biri
dir. İnsanlar hə yatda yaşamaq, qidalanmaq 
üçün bu işlə məş ğul olublar. Məşğuliy yətlə rini 
icra etmək üçün müxtəlif alətlər düzəldiblər. 

Bir müddət sonra isə bu işlə xü susi 
şəxslər məşğul olmağa başla yıb və be lə liklə, 
ən qədim peşələr dən olan ... formalaşıb.
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Verilmiş məlumatları oxuyun. Yoldaş
larınızla mü zakirə aparıb onların əsa
sında nöqtələrin yerinə məlumatı 
ümu miləşdirən peşə adlarını yazın.

Qədim peşələr haqqında nə 
bilirsiniz? Sizcə, onlardan hansı 

müasir dövrə qədər gəlib çıxmışdır?  
Hazırda bu peşələrdən hansılar 

aktuallığını itirməyib?

A

1

B



… qədim sənət növlərindən biridir. Ma
ğara divarlarına çəkilmiş … bu peşənin 
qədim tarixə malik olduğunu göstərir. 

Bu sahənin ilk “yaradıcısı” neandertal
lar hesab olunur. 

Tarixə düşən qədim rəsmlərin nean
dertal insan tərəfindən çəkildiyi deyilir.

İnsanlar hələ qədim zamanlardan …. və 
…. məşğul olublar. Onlar, əsasən, dənli  
bitkilər əkmiş, ovlanmış heyvanları əhliləş
dirmiş və təsərrüfatda onlardan istifadə 
etmişlər. 13 min il əvvəl qədim Mesopo ta
miyada formalaşan bu peşə hazırda məş
hur biznes sahəsinə çevrilib.

Texniki vasitələrin inkişafı bu sahəyə, sizcə, 
hansı müsbət dəyişikliklər gətirmişdir? Fer-
merlərlə bağlı hansı məlumata maliksiniz?

Azərbaycanda bu sənətin ilk qədim 
nümunələri haqqında nə bilirsiniz? Belə 
nümunələrə harada rast gəlmisiniz?
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Dünyanın ən qədim peşələrindən biri … . 
Tarixi qədim olan bu sahənin qə dim Meso
potamiyada yaranması söylə ni lir. Əv vəllər 
köçəri həyat tərzi sürən insanlar ilk dəfə bu 
bölgədə daimi yaşayış yerləri inşa etmişlər. 
Onlar əv vəl cə budaq və ağac kötüklə rin dən, 
sonra isə digər materi allardan istifadə etmişlər.

2   Məlumatlara əsasən demək olar:
♦  İnsanlar hər zaman axtarışda 

olmuşlar.
♦  İnsanlar inkişaflarını təmin et mək 

üçün daim çalışmışlar.
♦  İnsanlar hər zaman yeniliklərə 

can atmış, onu öyrənib tətbiq 
etməyə çalışmışlar.

C D

E

Bu sahənin qu ru cu luq işlə rində rolunu necə 
izah edər diniz?



4   Sizcə, peşələrin inkişafı və təkmilləş məsi üçün insanda hansı bacarıqların olması 
vacibdir? Fikirlərinizi əsaslan dırın. 
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3   Oxuduqlarınız və bildikləriniz əsa sında “Peşələr: qədimdən bu günə” adlı inkişaf xəritəsi 
hazırlayın. Xəritədə bir sahənin digər sahələrə başlanğıc verdiyini əsaslandırın.

Qədim insanlar bu təsvirlər vasi
təsilə adətənənələri, həyat tərzi, 
məş ğu liy yətləri, düşüncələri haq
qında məlu mat vermişlər.

PEŞƏLƏR: QƏDİMDƏN BU GÜNƏ

Bu təsvirlər və onların öyrə
nil məsi başlanğıc vermişdir: 

Sizcə, 10 ildən sonra yazı 
hansı formada həyata 

keçiriləcək?

Sizcə, 10 ildən sonra bu 
sahə lərə ehtiyac olacaqmı?

YazıRəssamlıqMemarlıq

Gəmiqaya təsvirləri



5     Bir anlıq təsəvvür edin ki, keçmişdəsi niz. Qədim insanlar dan birisiniz. Hansı sahə 
ilə məşğul olardınız? Keçmişdən gətirdiyinizi gələcəkdə necə dəyişərdiniz və 
necə tətbiq edərdiniz?

İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda qurucu
luq işləri aparmaq üçün hansı peşə adamlarına 
ehtiyac vardır? Niyə belə hesab edirsiniz?

MÜZAKİRƏ

6161

Keçmişdən 
gələcəyə nəyi 
gətirərdiniz? 

Təsəvvür edin ki, 10 ildən sonra seçdiyiniz 
peşə aktual deyil. Yeni sahələr yaranmışdır. 
Sizcə, hansı sahələr yarana bilər? Təxəyyü-
lünüz əsasında onlardan birini müəyyən 
edib (təklif də edə bilərsiniz) esse yazın.

•  Esse yazarkən şəkildən də istifadə edə 
bilərsiniz.

6    Şəkildə gördüklərinizi təsvir edin. 
Kim nə işlə məşğul olur? Bu təsvir 
sizə qədim insanların həyat tərzi 
barədə hansı məlumatları verir?



AİLƏM VƏ PEŞƏ 
AraşdırmaII

 B
Ö
L
M

Ə 33

BU MƏNƏM
Salam! Mənim adım Yunisdir. Mənim 12 yaşım var. 7ci sinifdə oxuyu ram. 
Ailəm 4 nəfərdən ibarətdir: atam, anam, qardaşım (bacım) və mən. Mən hələ 
ki, şa gir dəm. Ancaq gələcək fəaliyyətim üçün seçim etməliyəm. İndidən kim 
olacağımı müəyyənləşdirməliyəm. Ona görə də valideynlərimdən onla rın 
peşələri, niyə məhz bu sahəni seçdiklərini öyrənmək qərarına gəldim.

Peşələrin tarixini öyrəndikdən sonra bu qərara gəldim ki, ailəmin 
niyə məhz bu peşəni seçdiyini, həmin peşələrin vacibliyi və 
əhəmiyyətini, onların maraqlarına uyğunluğunu araşdırım. 

•  Araşdırmam üçün şəkilli təqdimat formasını (forma 
seçməkdə sərbəstsiniz) seçdim.

•  Plan tərtib etdim.
•  Təqdimat hazırladım (təqdimatı müxtəlif sxemlər, şəkillər, 

maraqlı məlumatlarla zənginləşdirmək olar).

Siz də mənim kimi ailənizlə bağlı araşdırma aparıb təqdimat 
hazırlayın.

Peşələr müxtə
lifdir. Onların 
hər biri vacib 
və əhəmiy
yətlidir.

2 MƏQSƏD
♦ Ailəm haqqında ümumi məlumat
♦  Valideynlərimin peşəsi haqqında məlumat
♦ Onların öz peşələrini seçmə səbəbi
♦ Onların öz peşələrinə olan marağı 
♦  Müxtəlif peşələrə maraq oyatmaq, hörmət 

və məhəbbətlə yanaşmağı göstərmək
♦  Peşələrin mənəvi və etik normaların tərbiyə 

edilməsində rolunu göstərmək
♦  İnsan öz peşəsinə yiyələnmək üçün hansı 

xarakterə malik olmalıdır?

1

3
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Təqdimata nümunə:



Babam İmran İsrafilov uzun müd
dət sərhədçi olub, vətənimizin sər
hədlərini qoruyub. O hər bir işində 
dəqiq, məsuliyyətli və ayıqdır.

Nənəm Şəfiqə İsrafilova məktəbdə 
biologiya müəllimidir. O, şagirdlə
rinə qayğı ilə yanaşır, fənnini hə
vəslə onlara öyrədir. Nənəm çox 
savadlıdır. O, peşəsini çox sevir.

Babam Sabir Ağayev elek trik 
mühəndisidir. O, işində təhlükə
sizlik qaydalarına dəqiqliklə 
əməl edir. İnsanların işıqsız qal
masına razı olmur.

Nənəm Nəcibə Ağayeva 
xəstəxanada həkimdir. O, insan
ların sağlamlığının qayğısına qa
lır. Nənəm xəstələrinə qayğı ilə 
yanaşır, onları müalicə edir.

Atam Fərid İsrafilov baş dizaynerdir. O, istehsal 
olunan məh sulların reklam edilməsi ilə məşğul 
olur. Atamın işi araşdırma tələb edən çox ma  raqlı, 
yaradıcı və əhəmiyyətli bir işdir. İnsanlar reklam 
vasitəsilə yeni məhsullar, onların key fiyyəti, tər
kibi, qiyməti və s. haqqında məlumat əldə edirlər. 

Anam Jalə İsrafilova mühasibdir. O, insanların əməkhaqqını 
hesab layır. Anamın işi dəqiqlik və məsuliyyət tələb edir.

Məktəbli qardaşım Yusif gələcəkdə mühəndis olacaq. 

Ailəmizdə müxtəlif peşələr var: dizayner, mü əllim, 
mühəndis, mühasib, sərhədçi, həkim... Bu peşələrin 
hər biri vacib və əhəmiyyətlidir. Əsas odur ki, hər biri 
öz peşəsini sevir. Bir xüsusiyyəti də müəyyən etdim ki, 
onların xarakterləri seçdiyi peşəyə uyğun gəlir.

Mən kim olacağımı hələ müəyyənləşdirməmişəm....

5 6

4

7
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Dövlət yol polisinin işi:
–  yol hərəkəti qaydalarının 

düzgün yerinə yetirilməsinə 
nəzarət edir;

–  nəqliyyat və piyadaların küçə 
hərəkətlərini nizamlayır;

–  yolnəqliyyat hadisələrində 
sürücülərə, sərnişinlərə, pi
yadalara və zərərçəkənlərə 
kömək göstərir.

Yol polisinin əmək şəraiti 
və iş yeri:
–  ilin bütün fəsillərində, 

hər cür hava şəraitində 
açıq hava və yollar.

Yol polisi bilməlidir:
–  yol hərəkəti normativ

lərini və qaydalarını;
–  hərəkətin təhlükəsiz

liyinin təmin olunması 
qaydalarını.

Hazırlayacağınız təqdimat əsasında aşağıdakı suallara cavab tapmağa çalışın. 
 Peşələrin mənəvi və etik normaların tərbiyə edilməsində rolu nədir?
 İnsan öz peşəsinə yiyələnmək üçün hansı xarakterə malik olmalıdır?

Öz dünyagörüşünüzə, maraqlarınıza uyğun olan peşəni seçmək üçün özünüz 
üçün yol xəritəsi hazırlayın.

2    Təkcə insan peşələri seçmir, peşə lər də in san
ları “seçir” ifadəsini necə başa düşürsünüz?

3

21

MÜZAKİRƏ

Sənət insanı zəhmətə alışdı rır. Zəh mət isə əxlaq 
və sağlamlı ğın açarıdır. (Abdulla Şaiq)

DÖVLƏT YOL POLİSİ

1    Fateh yol polisi olmaq istəyir. O, seçdiyi ixtisasla bağlı aşağıdakıları müəyyənləş
dirir və özü üçün yol xəritəsi hazırlayır. 

♦ Nümunədən istifadə edərək seçəcəyiniz peşə ilə bağlı fikirlərinizi bildirin.  



Yol polisi bacarmalıdır:
–  nəqliyyat vasitələrini 

idarə etməyi;
–  müxtəlif xarakterli insan

larla ünsiyyət yaratmağı;
–  ekstremal situasiyalarda 

tez qərar qəbul edə bil
məyi.

Yol polisi yiyələnməlidir:

– yüksək fiziki hazırlığa;
–  diqqəti bir neçə obyekt 

üzərinə paylaya bilmək 
qabiliyyətinə;

– güclü yaddaşa.

Dövlət yol polisinin zəruri 
peşə keyfiyyətləri:

– güclü fiziki hazırlıq;
–  hadisə və proseslərə tez 

reaksiya verə bilmək;
– cəldlik;
– çeviklik;
–  diqqəti bir neçə obyekt 

üzərinə paylaya bilmək;
– soyuqqanlılıq;
–  görmə yaddaşına malik 

olmaq.

Tibbi əks göstərici:

– fiziki zəiflik;
– boyun kiçik olması;
–  görmə və eşitmə orqanla

rının zəif olması;
– əsəbilik;
–  hafizə və yaddaşın qeyri 

mütəşəkkilliyi.

4

5

6

7
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* Mən çox sevirəm:

A. oyun oynamağı
B. konstruktorlarla oynamağı
C. ev işlərində kömək etməyi
D. mütaliə etməyi
E. əl işləri düzəltməyi 

* Mən sevmirəm:

A. dəftərdə yazı yazmağı
B. işsiz oturmağı 
C. riyaziyyat dərsini
D. çertyoj çəkməyi
E. rəsm çəkməyi

* Asudə vaxtlarımda:

A. nə isə düzəldirəm.
B. anamla (atamla) yemək hazırlayıram.
C. intellektual verilişlərə baxıram.
D. fotolar çəkirəm.
E. şeir yazıram.

* Mənim sevimli məşğuliyyətim:

A. riyaziyyat
B. fiziki tərbiyə  
C. hekayə oxumaq
D. musiqi ilə məşğul olmaq
E. rəsm çəkmək

İnsanın görəcəyi  
iş maraqlı və zövqve rici 

olmalıdır. 

Bəs siz necə düşünürsünüz? 
Siz kim olmaq istəyirsiniz? 

Nə ilə məşğul olmaq sizə xoş 
gəlir? Hansı peşə sahəsini 

seçmək istəyirsiniz?

Bunu müəyyən 
etmək üçün 

suallara cavab 
ver.

Seçməkdə çətin
lik çəkirsinizsə, 

təqdim etdiyimiz 
SORĞU sizə yar

dım edə bilər.
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♦  Peşəni seçərkən nəyə diqqət yetirməlisiniz? 
Seçilən sahə haqqında nə üçün ətraflı məlu
mata malik olmaq lazımdır?

MƏN  KİM OLMAQ  İSTƏYİRƏM
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İndi hesabla: hansı hərf daha çox alındı?

A hərf i
Mühəndis, mühasib, iqtisadçı, hüquqşünas

B hərf i
Həkim, xilasedici, polis, idmançı

C hərf i
Tarixçi, yazıçı, tərcüməçi, jurnalist, sürücü

D hərf i
Yazıçı, musiqiçi, fotoqraf, konstruktor 

E hərf i
Rəssam, aktyor, şair, astronom

* Mənim xoşuma gəlir:

A. gəlir və xərclərimi hesablamaq
B. heyvanlara qulluq etmək
C. xarici dil öyrənmək
D. fantaziyalar qurmaq
E. ulduzları müşahidə etmək

* Mən istərdim ki ...

A. nəsə icad edim.
B. kimisə xilas edim.
C. maşın sürüm.
D. musiqiçi olum.
E. aktyor olum.

under construction
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Dostlarınızın xəyallarını, arzu və istək
lərini cümlə şəklində təqdim edin.

Sizcə, onlar seçdikləri peşə ilə hansı 
fay da ları vermiş olacaqlar? 
Fikirlərinizi fakt larla əsaslandırın. 

Nəticə ilə razısınızmı? Niyə?



PLANLAŞDIRMA
ORFOEPİYA

məqsəd – […]
dəqiqliklə – […]

VURĞU

məqsəd

dəqiqliklə
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Yəqin ki, hər birinizin ürəyində bir arzu yatır: bir sənət və ya peşə sahibi kimi 

uğurlu insan olmaq, faydalı olmaq, nəyi isə yaratmaq, nə isə qurmaq və ya yenisini 
yaratmaq... Hər birimiz uğur qazanmaq istəyirik. Amma bəzən nə etmək və hara-
dan başlamaq lazım olduğunu bilmirik.

?

?

?

?

MƏQSƏD

Məqsədə çatmağın yolu təkcə 
(çox, xeyli) çalışmaqda deyil, həm 
də ona doğru də qiqliklə irəliləmək-
dən keçir. Uğurun ən (böyük, yük
sək) zirvəsinə çatan insan lar ay dın 
və ardı cıl fəaliyyət planı (hazırla
yan, quran) insan lardır. 

Sxemi 
tamamlayın  
və şərh edin.

♦      Sizcə, insan ancaq düşün məklə məqsədlərinə çata bilərmi?
♦      Uğur qazanmaq üçün nə etmək lazımdır?

Mətni oxuyarkən mötə ri zədəki 
sözlərdən uyğun olanını seçin.

Sizcə, pillələri qalxmaq üçün 
insana nə lazımdır?

Uğurun ilkin şərti 
məqsədi düzgün 
müəyyən ləşdir-

məkdir.

İkinci əsas şərt məq-
sədə çatmaq üçün 

aydın fəaliy yət planı 
hazır lamaqdır. Bu bütün 

sahələrdə belədir.



Ərizənin strukturu:

♦    Vərəqin yuxarı sağ tərəfində ərizənin 
ünvanlandığı şəxs, təşkilat və s. adı göstərilir.

♦    Yenə həmin hissədə ərizəni yazan şəxsin 
adı, soyadı, atasının adı, lazım gəldikdə, 
yaşadığı ünvan göstərilir.

♦    Vərəqin ortasında böyük hərflə ərizə sözü 
yazılır.

♦    Məzmun hissəsində ərizə yazanın fikirləri 
bildirilir.

♦    Sonda tarix və imza yazılır.
♦    Ərizəyə rəhbər şəxs tərəfindən dərkə nar 

qoyulur və icrası üçün müvafiq tapşırıq verilir.

Ərizə ərəb sözü olub, demək, 
çatdırmaq, müraciət etmək 
mənalarına uyğun gəlir.əməli yazı növüdür. Onun vasi

təsilə bir adam və ya bir liyin 
istəyi, fikir və şikayətləri müxtəlif 
orqanlara çatdırılır. 

Ərizəyə verilən tələblər:

•    Ərizənin başlığı, yəni kimə  
və kimdən yazılması dəqiq 
olmalıdır.

•    Ərizənin məzmunu qısa, 
faktlar konkret olmalıdır.

•    Ərizəni ərizəçi öz xətti ilə 
yazmalıdır.

•    Ərizənin sonunda tarix (gün, 
ay, il) yazılmalı, ərizəçinin 
şəxsi imzası qoyulmalıdır.

Ə R İ Z Ə

Xahiş edirəm, məni rəhbəri olduğunuz məktəbə Azərbaycan dili 

müəllimi vəzifəsinə qəbul edəsiniz.

İmza:  Əliyeva L.T.

26.08.2022ci il

__________ nömrəli məktəbin 

direktoru Nigar Vahabovaya 

_________ ünvanda yaşayan 

Əliyeva Lalə Tahir qızı tərəfindən
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ƏRİZƏ

Dərkənar 
(razılıq və ya 
imtina) burada 

qoyulur.

Təsəvvür edin ki, seçdiyiniz peşəyə yiyələnmisiniz. İşə düzəlmək üçün siz müvafiq 
sənəd növündən istifadə etməlisiniz. Bu sənəd ərizə adlanır.

ƏRİZƏYƏ NÜMUNƏ

 Özünüz də müxtəlif möv zuda 
ərizə hazırlayın.
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4    Yol sözünü aşağıdakı mənada cümlələrdə işlədin.
• gedişgəliş üçün ayrılmış hissə
• nəqliyyatın hərəkəti üçün ayrılmış hissə
• səfər, səyahət
• bir şeyi əldə etmək üçün üsul  

���Mətndə tünd şriftlə verilmiş söz bu mənalardan hansına uyğundur?

5    Sözləri məna baxımından qruplaşdırın.
ardıcıl,  istək, hazırlamaq,  müvəffəqiyyət, irəliləmək, sistemli, arzu, uğur, 
düzəltmək, yüksəlmək, yerimək.

6    Dəqiqliklə irəliləmək ifadəsinin mənasını izah edin. Həmin ifadəni özünüzə aid 
hər hansı bir hadisə ilə əlaqələndirib cümlədə işlədin.

7    Plan və planlaşdırma sözlərinin mənasını izah edin.

1    Seçdiyiniz peşəyə sahib olmaq üçün ataca  
ğınız addımların planını tərtib və təq dim edin. 

Mən belə qərara gəldim ki, 

 İlk növbədə, ... düzgün müəyyənləşdirəcəyəm.
 ...
 Daha sonra ....
 ... 

2    Uğur insana nə üçün lazımdır?

3    Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaqda hər hansı bir çətinliyiniz olubmu? Onu 
kiminləsə bölüşmüsünüzmü? Yoxsa “Mən bunun öhdəsindən gələcəyəm, zamanla 
hər şey həll olunacaq” deyib çətinliyi aradan qaldırmısınız? Əgər problemi həll et
misinizsə, həlli yollarını sxem şəklində təqdim edin. Yoldaşlarınızla müzakirə aparın.

Problemim Həll yolu (yolları)

NəticəSəbəbi

Həllində kömək 
edən şəxs (şəxslər)

8    Mətndəki hansı sözləri həm də xüsusi isim kimi işlətmək olar? Sözləri cümlədə 
işlətməklə fikrinizi əsaslandırın.

9    Mətndə (səh. 68) hansı cümlələrin əvvəlinə müraciət bildirən söz artırmaq olar? 
Niyə belə hesab edirsiniz?

10    1ci abzasın 1ci cümləsində fərqləndirilmiş ifadələr arasında vergülün işlənmə 
səbəbini izah edin.

Mən belə qərara  
gəldim ki,



11    Verilmiş sözlərə mətndən seçməklə uyğun sözlər artırın.

 tutmaq  keçmək 

 qazanmaq  çatmaq

12    Buraxılmış hərfləri əlavə etməklə sözləri köçürün və müvafiq şəkilçilər artırın..

V...tən, ç...rək, k...tab, kəpən...k, t...rpaq, s...nət, x...yal, ç...çək, uğ...r, 
əsg...r 

���Hansı sözlər ahəng qanununa tabe deyil?  

13    Mətndən əvəzlikləri seçin, onların hansı nitq hissəsinin yerində işləndiyini deyin. 

Nümunə:

Yəqin ki, hər birinizin ürəyində bir arzu yatır.

ismin yerində işlənmişdir

Həmin sözün yerinə insan, uşaq sözləri işlənə bilər.

14    Mətni oxuyun, tapşırıqları yerinə yetirin. 
♦���1ci abzasda nöqtələrin yerinə buraxılmış saitləri əlavə edin.

♦���2ci abzasda nöqtələrin yerinə buraxılmış samitləri əlavə edin.

♦���2ci abzasın son cümləsində ahəng qanununa tabe sözləri seçin.

♦���Mötərizənin əvəzinə hamı, biz, bizə, o, bu əvəzliklərindən uyğun olanı artırın.

İstir...hət günü idi. (...) q...rara almışdıq ki, bazar günü məktəbin qar-
şısında görüşüb Güllü nənəgilə gedək. Yoldaşlarımızın hamısı vaxtında gəlib 
çıxdı. Biz yola düşdük.

Güllü nənə kəndimizin ən qocaman sakinidir. Qızlar Güllü nənənin  
ota...ını səli...əyə saldı, çay dəmlədi, süfrə saldı. Biz isə həyətini təmizlədik, 
su daşıyıb ağacları suladıq. Daha sonra biz Güllü nənənin ətrafında toplaşdıq. 
(..) (...) keç mişdən, tariximizdən, ədə biyyatımızdan mara...lı məlumatlar 
verdi. Biz (...) söh bətdən çox şey öy rəndik. Güllü nənənin şəklini çəkdik. 
Çünki məktəbdə “Maraqlı şəxslər” rubrikası hazırlamalı idik.

����Uşaqların Güllü nənəgilə gəlməkdə məqsədi nə idi?

����Sizcə, onlar məqsədlərinə çatdılarmı? Nə üçün?

����“Güllü  nənəgildə bir gün” mətni üçün plan tərtib edin.

15    Təsəvvür edin ki, nə isə yaratmaq, 
nə isə hazırlamaq, ya xud səfərə çıx
maq istəyir si niz. Nəzərdə tutdu ğu
nuz fəaliyyətin məq sədini göstə rin 
və planını hazır layın.
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ORFOEPİYA

Hansı düzdür?

[Muxtarov] – [Muxdarov]
[ixdira] – [ixtira] 
[iste:dad] – [isde:dad]

ORFOQRAFİYA

Göy rəngdə verilmiş söz-
lər necə yazılmalıdır?

mesenat – messenat
sirini – sirrini
xeyriyyəçi – xeyriyəçi

VURĞU

ancaq

sahibkar

konteyner
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Murtuza Muxtarov Azərbaycan tarixinə neft 
milyonçusu və me...enat kimi daxil olmuş-
dur. Onun ali texniki təhsili yox idi. Ancaq 
neft maqnatları içərisində neft yataqlarının 
si...ini və qazma işlərini Muxtarov kimi də rin-
dən bilən ikinci bir sahibkar, bəlkə də, çətin 
tapılardı. O, qazma avadanlığını təkmil ləşdir-
miş, Abşeronda ilk dəfə olaraq 1100 met rlik 
quyu qazdırmışdır. 

�oxu dan 
ƏVVƏL

Diplomsuz mühən-
dis dedikdə nə 

başa düşürsünüz?

Diplomsuz MÜHƏNDİS
II

 B
Ö
L
M

Ə 55



Neft milyonçusu 1917-ci ildə ilk dəfə taxtayonan 
dəzgah da ixtira etmişdir. Hazırda bu dəzgah Sankt-
Peterburqdakı Dağ-Mədən İnstitutunda saxlanılır. 

Murtuza Muxtarov neft sənayesi tarixində “Diplom-
suz neft mühəndisi” kimi şöhrət tapmışdır. Öz-özünə 
öyrənən bu istedadlı ixtiraçı 1895-ici ildə dünyada 
“ilk”ə imza atır: metal ştanqlarla zərbəqazıma dəz-
ga hını quraşdırır və bunun üçün dövlət patenti alır. 
Muxtarov bu ixtirasına “Bakı qazıma sistemi” adı 
vermişdir. İxtira etdiyi qazma aləti isə bütün dün yada 
“Muxtarov” adı ilə tanındı və bir çox ölkəyə ixrac 
edildi.

Murtuza 1890-nıncı ildə “Podrat qazma” kontoru ya-
ratmışdı. Bu, Bakının Balaxanı, Suraxanı, Ramana 
və Sabunçu rayonlarında neft quyularının qazılma-
sında böyük rol oynamışdır. Belə ki o quyuların əksə-
riyyəti “Podrat qazma” kontoru tərəfindən qazılmışdı. 
Murtuza Muxtarovun adına avadanlıqları olan kon-
tey nerlər var idi.

Murtuza Muxtarov da neft hesabına varlananlardan 
biridir. Ancaq onun adı daha çox Bakıda neftçıxa rılma 
texnologiyasının inkişafı ilə bağlıdır. 

Milyonçu xeyri...əçiliklə də məşğul olmuşdur. O bizə...

2

3

4

5

6

oxu dan 
SONRA

Məlumat topla-
yıb mətni davam 

etdirin.

Murtuza Muxtarov

   Videosüjet mətnlə necə əlaqələnir?

   Murtuza Muxtarov kim idi?

   Baxdığınız videosüjet sizdə sual doğuran hansı məqamlara aydınlıq gətirdi?

SÜJET ƏSASINDA FAKTLARI SEÇİN 
VƏ SUALLARI CAVABLANDIRIN
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3    Sizcə, yalnız diqqətli olmaq hər hansısa bir işin öhdəsindən layiqincə gəlməyə im
kan verirmi? Fikrinizi mətndən istifadə etməklə və ya öz müşahidələrinizlə əsas
landırın. 

4    Sizcə, M.Muxtarovun hansı xüsusiyyəti onun ixtirasına kömək olmuşdur? 

5    Sxemi mətnə və düşüncələrinizə əsasən tamamlayın.

MURTUZA MUXTAROV

Mətndə təqdimi Mənim fikrimcə, ...

2    Verilmiş abzası hansı cümlədən sonra yerləşdirmək olar? Niyə belə hesab 
edirsiniz?

1    Mətndə abzasların ardıcıllığını bərpa edin. Sizcə, ardıcıllıq nəyə əsasən bərpa 
edilməlidir?

Məşhur neftçi usta Piri Quliyev deyirdi 
ki, bir dəfə Murtuza bağa ge dəndə qəfl ə-
tən faytonu saxlatdırır, yaxınlıqda qazı lan 
buruğun ustasını yanına çağırtdırır. O, us -
taya deyir: “Qazmanı saxla, qəza baş verə 
bilər, borular boş-boşuna fırlanır”. Usta 
təəccüblə soruşur: “Nədən bilirsən?” Mur-
tuza “alətlərin səsindən” cavabını verir. 
Qazmanı dayandırıb yox layanda görürlər 
ki, doğrudan da, borular, Murtuza deyən 
kimi, boş yerə fırlanırmış.

Maşınların səsindən, balta və boruların 
ahəngindən, avadanlığın gurultusundan, 
quyunun dərin qatlarında vəziyyəti müəy-
yənləşdirmək insandan peşəkarlıq, fəra sət 
və vərdiş tələb edir.



9    İzahlardan hansı mətndə işlənmiş yataq sözünə aiddir?
A) yatmaq üçün yorğandöşək salınmış yer
B) bir şeyin çox olduğu yer
C) faydalı qazıntılar olan yer
D) qoyunquzu saxlanılan yer

10    Verilmiş sözlərin mənasını izah edin.

ixtira qazmaixtiraçı qazmaçı

milyonxeyriyyə milyonçuxeyriyyəçi

 Özünüz də belə nümunələr yaradın. 
 Necə bilirsiniz, hər sözə çı4 şəkilçisi artırmaq olarmı?

11    Mətnə əsasən M.Muxtarovu əlamət və keyfiyyət bildirən bir neçə sözlə xarakte
rizə edin. Həmin sözlərdən birikisini cümlədə işlədin.
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6    M.Muxtarovun gördüyü işlər onun Vətəninə sevgisini, məhəbbətini büruzə ve
rirmi? Vətəndaşlıq borcu yiyələndiyimiz peşələrdə, göstərdiyimiz xidmətlərdə öz 
əksini tapmalıdırmı? Niyə belə düşünürsünüz? Fikirlərinizi nümunələrlə əsaslan
dırın.

7    Verilmiş fikirlərdən hansı mətnin 3cü abzasında vardır?
A) M.Muxtarovun ixtiraları bir çox ölkələrdə saxlanılır.
B) Neft hesabına varlanan Muxtarov qazma avadanlığını təkmilləşdirmişdir.
C) İxtirasına “Bakı qazıma sistemi” adı vermişdir.
D) İxtira etdiyi qazma aləti SanktPeterburqda “Muxtarov” adı ilə tanındı.
E)  “Podrat qazma” kontoru bir çox neft quyularının qazılmasında böyük rol 

oynamışdır.

8    Aşağıdakı fikirlərdən hansı mətnin ümumi məzmununu ifadə edir?
A) Ən yüksəyə çatmaq istəyirsənsə, ən aşağıdan başlamalısan.   
B) İnsanın əsil dəyəri onun zəhməti ilə ölçülür.
C) Yaşamaq fəaliyyət göstərmək deməkdir.
D) Böyük adamlar öz istəklərinə zəhmət və əziyyət sayəsində çatırlar.
E) Çalış, öz xalqının işinə yara.

12    Mətndə verilmiş sayların yazılışında hansı səhvə yol verilmişdir? Həmin sayları 
düzgün yazın.

13    Mətndə altından xətt çəkilmiş cümlələrdə o, bu əvəzliyindən sonra vergülün 
işlənibişlənməməsinə diqqət yetirin.



15    Cümlələri elə dəyişin ki, o, bu əvəzliyindən sonra vergül qoyula bilsin.

Nümunə:
Bu çiçək çəməndə bitir.  – Bu, çəməndə bitən çiçəkdir.

1. O uşaq qonşu binada yaşayır. 2. Bu pencək atamındır. 3. O şöbədə 
könüllü kimi çalışır. 4. Bu Vətən sənindir. 5. O maşın səhərdən burada 
dayanıb. 6. Bu qəhrəmanlar Vətən üçün canlarından keçiblər.

 Hansı cümləni dəyişsəniz də, vergül qoyulmadı? Niyə?

16    Altından xətt çəkilmiş sözləri uyğun əvəzliklərlə əvəz edin. Əvəzliklərə sual verin. 
Sizcə, onların hansından sonra vergül işarəsi işlənməlidir? 

Qədim akkad dilində “napatum” sözündən götürülmüş neft “iylə-
nən”, “alovlanan” deməkdir. Neft karbohidrogenlərin və müxtəlif üzvi 
birləş mələrin mürəkkəb qarışığıdır. Neft Yer kürəsində ən mühüm təbii 
enerji ehtiyatlarından sayılır. Yer kürəsindəki 800 palçıq vulka nının da 
çoxu Azərbaycandadır. Palçıq vulkanları neft və təbii qaz yataqları ilə 
əlaqədardır. Dünyada ilk dəfə olaraq 1847-ci ildə Bibiheybətdə, sonra 
isə Balaxanıda neft quyuları qazılmışdı. Neft quyuları texnikanın tət-
biqi ilə qazılmışdır.
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O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi

1.  O, bu əvəzlikləri kim? sualına cavab verdikdə və ondan sonra isim, sifət, say, 
zərf gələrsə, vergül qoyulmalıdır. Məsələn:

O, şəhərdə yaşayır. O, ağıllı və bacarıqlı oğlandır. O, birinci sinfi əla qiy
mətlərlə bitirdi. Bu, çoxdan oxuduğum kitablardan biridir.

2.  O, bu əvəzlikləri kim? sualına cavab verdikdə ondan sonra əvəzlik, feil və kö-
məkçi nitq hissələri gələrsə, vergül qoyulmur. Məsələn:

Bu mənim kitabımdır. O da altıncı sinifdə oxuyur. O oxuyur.

3.  O, bu əvəzlikləri hansı? sualına cavab verdikdə ondan sonra vergül qoyulmur. 
Məsələn:

O qız mənim rəfiqəmdir. Bu kitab çox maraqlıdır. Biz bu binada  
yaşayırıq.

14    Cümlələrdə işlənmiş o, bu əvəzliklərinin hansından sonra vergül işlənməlidir?
1. – Harada olursan? – Bax o evdə. 

2. Qız güldü:
– Mən də... Amma adət etmişəm. Dalanın o başındakı evdir.

3. O yalan danışmağa adət etməmişdi. 

4.  1139-cu ildə Gəncədə zəlzələ baş verir. Bu Göygöl kimi gözəl bir 
göl yaradır.



18    “Diqqətin möcüzəsi” adlı esse yazın. (20 cümlədən ibarət)

17    Verilmiş cümlələrdə altından xətt çəkilmiş sözləri əvəzliklərlə əvəz edin.

1. Bakı elə bil dərin yuxuya dalmışdır. Lakin Bakı yatmır. Bakı sa-
kinlərinin ürəkləri vətənpərvərlik alovu ilə yanır.

2. Teymur yalnız səhərə yaxın oyandı. Teymur başında dözülməz 
ağrı hiss edib inildədi.

3. Uzaqdan ayaq səsləri eşidildi. Kimsə arxadan Teymura çatmağa 
çalışırdı. Qızın tuflilərinin taqqıltısı gecəyə qəribə səs salmışdı.

4. Hacı Zeynalabdin Tağıyev özünü ticarətdə və yüngül sənayedə də 
sınayır. Hər ikisində qabiliyyəti ilə uğur qazanır. Hacı Bakı neftini Xə -
zər dənizi və Qafqaz dəmir yolu vasitəsilə ixrac edən ən böyük sahib-
karlardan idi.

5. Qız məktəbinin açılmasına yerli ruhanilər mane olurdular. Ruha-
nilər qızlara təhsil vermək təklifindən qəzəblənir və camaatı ayağa 
qaldırırdılar. Hacının xalq arasında nüfuzu və ətrafındakı adamların 
Hacını mühafizə etməsi bu bədxahlığın baş tutmasına imkan vermədi.

 Hansı əvəzlikdən sonra durğu işarəsinin işlənməsinə ehtiyac yarandı?
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♦  Diqqətin nə olduğunu öyrənin.

♦  Diqqət hansı “möcüzə”lər 
yarada bilər?

♦  Fikrinizi əsaslandırmaq üçün 
mətnə istinad edin.

♦  Rast gəldiyiniz hadisələrdən 
istifadə edə bilərsiniz.

♦  Yekun nəticə

PLAN:

Mətnin tərkib hissələri arasında 
əlaqələnməyə diqqət yetirin.
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ORFOEPİYA

Düzgün tələffüzü deyin.
aşbaz – […]
xörək – […]
restoran – […]

ORFOQRAFİYA

Göy rəngdə verilmiş söz-
lərdə nöqtələrin yerinə “d”, 
yoxsa “t” hərfi yazılmalıdır?

VURĞU

həvəslə

texnoloq

Yəqin, bəziniz “hə”, bəziləriniz “yox” 
deyə cəksiniz. Çoxunuz isə: “əlbət...ə, 
anam, nə nəm çox dadlı yeməklər bişi-
rir”, – deyəcəksiniz. 

Mənim anam hər gün bizə dadlı ye-
məklər bişirir. Mən onun xüsusi həvəslə 
bişirdiyi ye məkləri çox sevirəm. Mən 
də istəyirəm ki, anam kimi dadlı yemək 
bişirim. Bir dəfə kartof qızartmaq is tə-
dim. Amma yandı. 

Sən demə, yemək bişirmək heç də 
asan iş deyil! 

Bu qərara gəlmişəm ki, aşpaz olum. 
Aşpa zın kim olduğunu, yəqin ki, hamı-
nız bilir siniz. Aşpazın sənə...i yemək 
hazırla maqdır. Biz mək təb yeməkxana-
sında, kafelərdə, res to ran larda onların 
hazırladığı xörəkləri yeyirik.

Balaca, yaxu... böyük ailə üçün bir qazanda plov dəmləmək və ya bir tava kar-
tof qızartmaq asan ola bilər. Amma 100 və daha artıq adam üçün iri qazanlarda 
dadlı yemək bişirmək çox çətindir.

Deməli, digər peşələr kimi, aşpazlıq sənətinin sirlərini də yaxşı öyrənmək la-
zımdır. O za man onun hazır ladığı yemək də hamınınkından yaxşı və dadlı olacaq.

Sizcə, kimlər aşpaz işləyə bilər?  
Yəqin, bişir məyi sevən və bacaran  

hər kəs deyəcəksiniz.

Balaca
AŞPAZ
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Adım Ləmandır.  
Sizə bir sualım 

var:  
Necə bilirsiniz, 

yemək bişirmək 
asandırmı?



Aşpaz-texnoloqlar

təkcə xörək hazırlamırlar. 
Elələri var ki, tort, piroq, 
paxlava və digər müxtəlif 
növ şirniyyatlar hazırlayır. 
Onlara aşpazşirniyyatçılar 
deyilir.

həm bişirir, həm də bişir-
diklərini müxtəlif cür bə-
zəyir, müxtəlif şəklə salır.

Aşpaz-kulinarlar

AŞPAZlar

məhsulun keyfiyyətinə 
cavabdehdirlər.
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Qədim yunanların təbabət 
tan rısı Asklepinin dadlı ye-
məklər hazırla yan aşpazı 
Kulina adla nırdı. Deyi lənə 
görə, kulinariya sözü onun 
adından götürül müşdür.

•  Sizcə, Ləman bu suala necə cavab verəcək? 
•  Bəs təcrübəli aşpaz bu suala necə cavab verər?

Aşpazlığa aid məlum ilk 
kitab e.ə. 40-cı ildə romalı 
Aspi tərəfindən yazılmışdır.

Əgər mənə “Nə üçün 
məhz aşpaz lıq sənə
tini seçdin?” sualını 

ver səniz, onda 
deyərəm ki, ...



1    Mətn əsasında bu fikrə gəlmək olur:
A) Ləman bacarıqlı aşpazdır.
B) Çoxlu sayda insanlar üçün yemək hazırlamaq heç də asan iş deyil.
C) Aşpaztexnoloqlar bişirməklə yanaşı, yeməklərə gözəl bəzəklər vururlar.
D) Digərlərindən fərqli olaraq, aşpazlıq sənəti asandır.
E) Aşpazlar ancaq yemək bişirirlər.

2    Klasteri tamamlayın.

zəhməti qiymətləndirir.?

??

L Ə M A N   

 

3    Ləmanı “Xörək bişirmək elə də asan deyilmiş!” deməyə məcbur edən nədir?

4    Mətnə əsasən aşağıdakı hökmləri təsdiq və ya inkar edin.

 Ləmanın anası bacarıqlıdır.
 Gördüyü işə məsuliyyət və diqqətlə yanaşır.
 Restoranda aşpaz işləyir.

5    Cümləni tamamlayın.
“Balaca aşpaz” mətni əsasında bu nəticəyə gəldim ki, ...
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MÜZAKİRƏ

“Aşpazın səhvi yüzlərlə insana ziyan 
vura bilər”.

6    Yemək, qazan sözlərini fərqli mənalarda cümlədə işlədin. Qurduğunuz cümlə
lərə əsasən sözlərin hansı nitq hissələrinə aid olduğunu deyin. 

7    Sıranı tamamlayın.

MÜXTƏLİF

ÇƏTİN

fərqli

?

eyni

?

8    Sxemi yaxın mənalı sözlərlə tamamlayın.

dadlı ? asan ?

9    Nöqtələrin yerinə hansı sözləri yazmaq olar?

Plov dəmləmək,  ... dəmləmək,  ... dəmləmək 



81

10    Uyğunluğu müəyyənləşdirin.

AŞBAZ

AŞPAZ

yemək bişirən adam

aşı (plovu) çox sevən adam

12   Əvəzliklərlə isimləri əlaqələndirin. Artırdığınız şəkilçilərə diqqət yetirin. 

13    “Balaca aşpaz” mətnindən istifadə etməklə mən və sən əvəzliyinə uyğun sözləri 
seçib yazın. 

11    Mətndə Ləman sözünü hansı əvəzlik əvəz etmişdir? Bu əvəzetmə nə üçündür? 

Əşya ilə şəxs arasında mənsubluq

İsim və əvəzliklərin belə əlaqələnməsi əşya ilə şəxs arasında mənsubluğu bil di-
rir. Yəni əşya, anlayış və ya hadisənin neçənci şəxsə aid olduğunu bildirir. 
Belə əlaqələnmə təkcə əşya ilə şəxs arasında (sənin dəftərin) deyil, şəxs-şəxs 
(ananın bacısı, Nigarın qardaşı), həm də əşya ilə əşya (kitabın cildi, yarpa
ğın rəngi) arasında olur. 

Mən() Vətən() Biz() Vətən()
Sən() Vətən() Siz() Vətən()
O() Vətən() Onlar() Vətən()

Nümunə: 
Mənim kitabım Bizim kitabımız   
Sənin kitabın Sizin kitabınız
Onun kitabı Onların kitabı

14    Sağ və sol sütunda verilmiş sözlərə müvafiq şəkilçilər artırmaqla onları əlaqələn
dirin. Əmələ gələn ifadələrin izahını verin.

mən biz

sən siz

o onlar

vəzifə küçə

öhdəlik adət

ölkə qolbaq

 Birləşmələrdən bir neçəsini cümlədə işlədin.



MƏN  BALACA  AŞPAZAM

♦  İlk növbədə, televerilişin 
məqsədini müəyyən edin.

♦ Verilişin ssenarisini hazırlayın.

♦  Ssenaridən asılı olaraq onun 
müddə tini təyin edin.  
(2030 dəq. aralığında)

♦  Verilişin aparıcı və 
iştirakçılarını müəy yən edin.

♦  Zaman və məkanı müəyyən 
edin.

İstiqamət:

1.   Verilişdə iştirakçıya vermək  
üçün suallar tərtib edin.

2.   Sualların yığcam və məzmunlu 
ol ma sına çalışın.

3.   Mövzu ilə bağlı özünüz də 
məlu matlı olun.

4.   Yeri gəldikcə auditoriyaya mü
raciət edin və onları müzaki
rəyə cəlb edin.

PLAN

15    Dostlarınızla birlikdə “Mən balaca aşpazam” adlı (Ad təxminidir. Fərqli və daha 
maraqlı ad düşünə bilərsiniz.) televeriliş hazırlayın.
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16    Mətnləri oxuyub sualları cavablandırın.

17    “Azərbaycan mətbəxi” adlı təqdimat hazırlayın.

Ən gözəl milli adətənənələrimizdən biri süfrə 
mədəniyyətidir. Süfrə salınıb yemək gətiri lər
kən əməl etməli olduğumuz adətlər var: ailənin 
hamılıqla süfrə arxasında yığışması, böyü yün 
yuxarı başda əyləşməsi, hər kəsin öz yerini 
bilməsi, yemək mədəniyyəti və s. Bu, ailədə 
tərbiyənin, səmimiyyətin, doğmalıq hissinin, 
həm də süfrə mədəniyyətinin göstəricisidir. 

Ailədə səmimiyyət olandan sonra yeyilən 
yemək də ləzzətli olur.

  Sizcə, süfrə mədəniyyəti dedikdə nə 
nəzərdə tutulur?

Elə hesab edin ki, valideyn
ləri nizlə birlikdə onların dəvət 
edil diyi yeməkdəsiniz. Süfrə 
gö zəl tərtib edilmişdir. Siz hansı 
süfrə mədəniyyəti qaydalarına 
riayət etməlisiniz? 

Həmin qaydaları tərtib edin.

  Sizcə, süfrə mədə niy yətini 
nə poza bilər?

PEPEŞƏƏŞƏŞ İİNSNSANANA LAALARIRIR NN BİBİBİLİLİL KK VƏVƏVƏ İPEŞƏŞ İNSANLARIN BİLPEP ŞƏ İİNSANA LARIN BİLİK VƏEPEŞƏ İNSN NANLAL RIN BİLİK VƏPEŞƏŞƏ İ SNSANLALARIN BİLİK VƏ Ş  İ ALARIN BİLİK VƏ LA N BİLİK VƏ İİPEŞƏ İNS RIEPEŞƏ İNS N BPEP ŞƏ İİNS NANLARIN BİLİKKPEŞƏ İNSAN ALARR N BİLİPEŞƏŞ İ SNSANLAARIN BİİLİK VƏƏPEŞƏ İNSANLA ƏPE ƏŞƏ İNSSANA LARIR N BİLİKK VƏEPEŞƏ İNSN ANL IN BİLİL K VƏƏPE ƏŞƏ İNS NANLARIR NN BİLİKK VƏ AŞŞ LA IRIN BİL VƏ LARIN N BİBİLİK VƏ RIN Bİ VƏ 
BABABACACACARIIRIR ĞĞĞ ƏƏƏƏSASASASLLSLS ANANANARARARARAQAQAQAQ BABA ĞBAACAC RIĞĞABA ACAC RIR Ğ Ə ASASLANARA AQAQABA ACARIR Ğ ƏSAS SL NANARAQA  ƏƏSASLANA RARAQQ S NANARA AQA  AQQ BA ĞB ĞĞBAB CCCA ĞBA ANABACACAC IRIR ĞĞ ƏƏSAASASLSLANA ARARAQBAACAACC R Ğ ƏƏSASLAN RARAQBABACACCARIĞ ƏSAASLS AN RARAQBA ACARIĞ ƏSASLANAR QAACARIR ĞĞ ƏƏSAS SLANA ARAQA  ƏSASL NAN RAQQƏSASASLS ANARARAQQ ƏSSASLANARAQAAQAQAQQAQQ

.MƏMƏMƏMƏMMƏMƏŞĞŞĞŞĞŞĞŞĞŞĞŞĞULULULULULUL OOOOO UQUQUQUQLALALALARIRIRIRI SSSSAHHAHAHƏDƏDƏDƏDİİRİRİRİR.D RİR..ĞĞMƏƏŞĞUL OOMƏM ŞĞŞĞUL O UQQLAMƏŞĞŞ UL O QUQLAL RIRI SAHƏDƏ İRMƏM ĞŞĞULU OO UQ ALARIRI S HAHƏDƏ İRİRƏƏŞĞUL O UQLAL RI SSAHA DƏDİRARI SSAH DƏDİR.ĞĞMƏMƏ ĞŞĞŞĞUUL OMƏM ŞĞULU O RI SMƏM ĞĞŞĞULU OĞULULU RI SƏMƏŞĞŞĞUL O UQLALARI SSAHHAHƏDƏƏ İİRƏŞĞU O QQLALLARI S HHA ƏDƏ İMƏMƏM ŞĞULUL OO UQUQ ALARIRI SSSSAHAHAH DƏDƏ İRİRMMƏMM ŞĞULU OO UQLAL RI S HAHƏDDİ .MƏMMƏŞĞŞĞŞ ULUL OO QUQUQQ ALARIRI SSAHAHAA ƏDƏDƏ İRİRMMƏŞĞŞ UU O UQLAL AH DƏ İRALARRIR SSAHH DƏDİR.AR SAHA Ə İRRI S ƏDDİRİRİR..DDİR.RIRI Ə R.

ARARARTTITITIQQQ Q PEPEPEEŞƏŞƏŞƏŞ ÇÇÇÇMMƏMƏƏKKK KMƏƏKÇÇMƏƏKKÇÇMMƏƏKKEŞŞƏ ÇMƏƏKKQ PEŞŞƏ ÇÇMƏƏƏK RTIQ PEŞŞƏƏ ÇMMƏARTIQ PEEŞƏƏ ÇARTIQ PEEŞƏƏ ÇÇARTIQ PPEEŞŞƏARTIQQ ŞŞARTIARTIQ KKKKMƏKMƏƏKÇMMƏƏKKÇÇMMƏKKÇÇÇÇMMƏƏƏKKKÇÇMMƏƏKKKKKKKŞƏ ÇMƏƏKEŞŞƏƏ ÇÇMMƏƏKKKEŞŞƏ ÇM KPPEEŞŞƏƏ ÇÇMMƏƏKKK PEE ÇMƏKPPEŞŞƏ ÇMƏƏKTTIQQ PEEŞƏƏ ÇMMƏƏƏTTIQQ PEEŞŞƏ ÇMMƏARRTTIQQ PPEŞƏŞƏ ÇAARTTIQQ PPEEŞƏ ÇAARRTIQQ PPEŞƏŞƏƏ ÇÇA QQ PP ÇARRTITIQ PPEEŞŞŞƏŞARRTTIQ PEEŞƏAARRTIIQQ Q PEŞAARTTIQ ŞARRTTIQARRTAARARRAR
VVAVAVAVAXXTXTXTT ..VVAVVAAXXXTTTVVVAAXTVVAAXVVAVAAXVVAV

OLLOLOLMAMAMAQQQ,Q, AFAFAFLILILI AAARARARAŞDŞDŞDŞDIRIRIRIRMAAMAMAA Ş IRMAMAŞŞ RRIRRMAMAAŞ IRMAŞŞ
APAPAPAPAPAPAPAAAAAA QQQQ QQ LALALALAZIZIZIZIMDMDMDMDIRRIRIR.AAZIMDIRIR..AAPA AAPA Q LAL ZIZIMDM IRPAPAA QQ ALAZIZIMDIRIRAPA Q LALAZIMDMDIRPPAA Q ALAZIZIMDMDIR.APAA AAPAAAAPA A Q LALAZIZ MDMDIRIRAPAA QQ LALL ZIMDDIRIRPAPAA QQ ALAZIZIMDMDMDDM IRAPAA Q ALAZI DMDIRAPAPA QQQQ ALAZIZIMDMDMDMD RIRIRPAPA Q LALLA MDIRAPA QQ ALAL ZIZZ MDMDIRLAL Z DMD RALAZIZZZIMDMD RIR..AAZI DMD RR..AAZIZ DIR.

YAYARARAR NAANANN PRPROBOBO LELEMİMİM MMÜƏÜƏÜƏYYYYƏNƏNƏNYYARAANAN LEMİ MYARAR ANANN PROBO LEMİ MÜƏYYƏNYAY RARANANN PROBOBLEMİ MÜƏYYƏNAYA ARANANAN RPROBBLEL Mİ MÜƏYYƏNN PROBO ELEMİ MÜƏYYƏNYYƏNYAARANA MİYARAANAN PR LE İYAYARAR NAAN PROOBLEMİ MÜƏYYYARA ANAN PROBLELE ÜƏYA ARANAN PRPROB EL Mİ MÜƏÜ YYƏNƏNAYARA ANAN PR BL ƏNYAY RANAN N PRROBO LEMİM MÜƏYYY ƏNYA ARANANN PRPROB Mİ M ƏÜƏYYƏƏARANANAN PROBO LEMİMİ MÜƏYYYƏNLEEN OBLEMİM MÜƏƏ ƏNNLEMİ MMÜƏÜ YYƏNYYƏN
LƏLƏLƏŞDŞDŞDİİRİRMƏMƏMƏKKK İİNİNSASASANDNDNDNDANANAN PPPEŞEŞEŞEŞƏƏ-ƏLƏƏŞDİ İLƏL ŞDŞ İRMƏMƏ İLƏŞDŞ RİRMƏKK İNİ ASANDN AN PEŞƏƏƏŞD RİRMƏM KK İN ASANDAN PEŞƏ-ƏŞ İNSASANDANA P ŞEŞƏƏ-EŞƏƏP ŞŞƏLƏ İ MƏL MƏLƏLƏŞDDİ İƏLƏLLƏŞDDŞ İRİRMƏMƏƏK İNSAASANDN AN PPEŞEŞƏƏ DŞDŞ İRMƏK İNSANDAN PEŞEŞƏƏLƏ DŞDŞ İRİ MƏKK İNİNSANDNDAN P ŞEŞƏ-ƏŞDİRİ MƏK NİNSANDN A PEŞŞ MƏMƏK İNSASAND NAN PPEŞƏ-ƏŞ İN ASANDAN PEŞƏƏ-ASANDAN PPEŞEŞƏƏK İNSAA EŞƏD ŞƏƏƏƏŞƏŞ

KAAKAKAKAKKARLRLRLRLRLRLIQIQIQIQIQIQ VVVVVƏƏƏƏ Ə VƏVƏVƏVƏRDDRDRDİŞİŞİŞİŞ TTTTƏLƏLƏLƏBƏBƏBƏB EEEEDİDİDİDİRRR.R.KAK RL Ə İAKARLR IQ VVƏ VƏƏ İKAKA LRLIQI VƏƏ VƏV DRDİŞ TƏLLƏBƏ İKARLR IQ VƏ VƏV DRDİŞİ TƏLƏ ƏB EEDİD RKARLIQIQ VVƏ Ə ƏVƏRDR ŞİŞ TTƏLƏ ƏB EEDİİRRƏ ŞİŞ TƏLƏBƏ EDİDİRŞ İR.KA VƏRDKAKKAAKARLR IQIQ VƏ VVƏ İKK RL QIQ VƏ VƏVKAKARLRLIQII VVƏƏ VƏV RDDRDİŞ TƏƏL İQIQ VƏ ƏƏLKARLR IQ VƏ ƏƏVƏRDR ŞİŞ TT LƏLƏ BƏBƏB EEDİDİD RRRLIQ VƏ VƏV RDDİŞİİŞ T LƏLƏB EDDİRKAKAK RLR QIQ VVƏƏ ƏVƏVƏV RDRDİŞ TTƏLLƏLƏBƏBBƏB EDİD RRKK RAKAK RL Q VƏƏ ƏƏVƏRDR İŞİ TƏL BƏB EDİİRLRLIQIQ VƏ ƏVƏ DRDRDD ŞİŞ TT LƏLƏ ƏBƏBƏƏ EEEDİD RRƏ ŞİİŞ ƏB EDİD RŞ DİR.Ş RR...

Çox dadlı idi. Hələ yeyirəm.

Xoşuma gəlmədi. Növbəti yeməyi 
gözləyirəm.

Yemək yeyəndən sonra çəngəl-bıçağı necə 
qoydu ğunuza diqqət yetirmisinizmi?

 Sizcə, çəngəlbıçağın belə qoyulması  
süfrə mədəniyyəti hesab edilirmi?

Mən doydum.



Köhnə ARABA

Uğur haqqında 
danışarkən, ilk növbədə, 
ağlınıza kim və nə gəlir? 
Bu insanların uğura nə 

üçün və necə nail 
olması, yəqin ki, sizi də 

düşündürüb. 

Mətndə mötərizədə 
verilmiş sözlərdən hansı 
düzgün yazılmışdır?

ORFOQRAFİYA

Veril miş sözləri düzgün 
tələffüz edin.

əntiq – [...]
antikvar – [...]
pop korn – [...]

ORFOEPİYA

Dennis Kopsel satıcılığa olan 
sev gisini, tarixə və əntiq şey-
lərə olan (maraqını, marağını) 
özündə cəmlə yən bir peşə ilə 
(məşğul, məşqul) olmağı arzu-
la yırdı. Amma bununla belə 
hələ də özünü heç bir sahədə 
görə bilmirdi. Bir gün o çox 
köhnə, sınıq, antikvar bir pop
korn araba sına rast gəldi. Bu 
araba onun həyatında böyük 
bir dəyişikliyə səbəb oldu.

Bu popkorn arabası, bəlkə 
də, əksəriyyətimiz üçün, sa dəcə, 
köh  nə, lazımsız bir əşya kimi 
gö  rü nərdi. Lakin Dennis bu köh -
nə arabada çoxunun gözündən 
qaçırdığı nəsə gör müşdü.

Elə isə uğurlu 
şəxs lərdən biri 
ilə tanış olaq.
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Dennis Kopsel Miluoki şəhə-
rinin “Popkorn kralı” hesab olu-
nur. 

Onu bil ki, sən də Dennis Kopsel 
kimi ağıllı iş görə bilərsən. Bilir-
sən, necə? Dennis başa düşdü ki, 
əziyyət çəkməyən insan heç vaxt 
uğur qazana bilməz. 

Miluoki ABŞ-ın şimalında, Vis-
kon siya şta tında yerləşir. Miçi-
qan gölünün sah ilində yerləşən 
liman şəhəridir. Əsası 31 yan-
var 1846-cı ildə qoyulmuşdur.
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1    Cümləni necə tamamlayardınız?  
Uyğun vari ant lardan birini seçin.

İnsan zəhmət çəkərsə, ...

1. bütün qapılar onun üzünə açılar.
2. həmişə qalib olar.
3. az düşünər.
4. uğur əldə edə bilər.
5. çox danışar.

   Necə düşünürsünüz, xarab pop korn 
arabası Dennisin həyatını dəyişəcək
dimi? 

   Sizcə, bu dəyişiklik necə baş verə
cəkdi?

MİLUOKİ



3    Mətnə əsasən Dennis Kopseli xarakterizə edən xüsusiyyətləri deyin. Fikrinizi 
əsaslandırın.

4    Satıcı olmaq istərdinizmi? Niyə?

5    Satıcı olmaq üçün hansı xüsusiyyətlərə malik olmaq lazımdır?

6    Fikirlərinizdə dəyişikliyə səbəb olan nəsə və ya kimsə olubmu? Onu bölüşmək 
istərdinizmi?

7    Qırıq və incik sözlərindən hansı birini mətndəki sınıq sözü ilə əvəz etmək olar? 

8    Araba və fayton sözlərini fərqləndirin.

9    Əziyyət və zəhmət sözləri yaxınmənalı söz hesab edilə bilərmi? Niyə?

10    Mətndə fərqləndirilmiş cümlələrin hansında:
•  vergül işarəsi olmamalıdır;
•  vergül işarəsi səhv işlənmişdir;
•  vergül işarəsi düzgün işlənmişdir.

11    Mətndə altından xətt çəkilmiş sözlərə sual verməyə çalışın.

2    Necə bilirsiniz, ətrafı nızda sizi 
əhatə edən hansı im kanlar var? 
İki fikir bizim tərəfimizdən veril
miş dir. Ardını siz yazın. Sual işa
rələri nin yerinə nə yazardınız?

Dost  
qazanmaq

Layihələrdə iştirak etmək

?

?

?
?
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Feil

Əsas nitq hissələrindən biri feildir. Feil hərəkət bildirir və nə etdi?, nə edir?, nə 
edəcək? suallarından birinə cavab olur. 

Məsələn:  Oxudu, baxdı, yazdı, aldı – nə etdi?; oxuyur, baxır, yazır, alır –  
nə edir?; oxuyacaq, baxacaq, yazacaq, alacaq – nə edəcək?

Feil, adətən, cümlənin sonunda işlənir və fikri tamamlayır. 

Məsələn:  Mən 7-ci sinifdə oxuyuram. Televizorda maraqlı verilişə baxıram. 



13    Marketdə və ya hər hansı bir mağazada alışveriş etmisinizmi? Bu zaman diqqəti
nizi çəkən satıcı olubmu? Həmin satıcı haqqında yığcam esse yazın.

14    “Əgər mən satıcı olsa idim, 
müştəriyə xidməti belə təş-
kil edərdim” mövzusunda 
təqdimat hazırlayın.

12   Verilmiş mətndən feilləri seçin, onlara sual verin. 

Jozefina Koçrane evində teztez ziyafətlər verirdi. Qab yumaq üçün xüsusi xid mətçilər saxla
yırdı. Ancaq Jozefina üçün dəyərli olan bu qab lar hər dəfə yuyu landa sınırdı. O, qabsınmanın 
qarşısını almaq üçün xüsusi aparat lazım olduğunu düşü nürdü. Ancaq heç kim onun istədi yini 
ixtira edə bilmədi. Nəhayət, bunu özü etdi. Jozefina əvvəlcə qabqacaqlarının ölçülərini götürdü. 
Daha sonra onlar üçün bölmələri düzəltdi. Bölmələrin hər biri qablara, fincanlara uyğun şəkildə 
hazırlandı. Bölmələr mis qazan içərisində bir təkər içinə yer ləşdirildi. Mühərrik isti sabunlu suyu 
qazanın dibindən yuxarıya fışqırdır. Su qabqacaqların üzərinə düşür və təkəri fırladırdı. 

Qısa müddətdə Koçrane restoranlardan, otellərdən qabyuyan maşın düzəltməsi üçün xeyli 
təklif aldı. O, hazırladığı maşının patentini aldı və işini daha da böyütdü.

Esse yazmaq üçün 
nümunə kimi verilmiş 
plandan istifadə edin.

1. Satıcının işlədiyi məkan
1-2 cümlə

2. Satıcının xarici görkəmi
3-4 cümlə

3.  Satıcının diqqətçəkən xü
susiyyətləri

2-3 cümlə

4. Sizin ona münasibətiniz
2-3 cümlə

PLAN:
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  Marketdə satıcı işləmək 

üçün nə etməlisiniz?

  Bu mətnlə “Köhnə araba” mətni ara sında məzmun baxımından hansı oxşarlığı görürsünüz?



ORFOEPİYA

Düzgün tələffüzü deyin.
ehtiyatsızlıq – […]
asfalt  – […]
ustad  – […]

ORFOQRAFİYA

Göy rəngdə verilmiş söz-
lərdə nöqtələrin yerinə “k”, 
yoxsa “y” hərfi yazılmalıdır?

VURĞU

mütəmadi

sıldırım

tərəfdar

SÜRÜCÜ

Yəqin ki, çoxu nuz vaxtı gəl dikdə 
maşın sürmək həvəsin dəsiniz. 

Bəs sürücü olmaq istə yə niniz 
varmı? Sürücü maşını idarə 

etmək üçün hansı keyfiy-
yətlərə malik olmalıdır? 

Bəlkə də, bu barədə 
düşün mə misiniz. 

Gəlin mətni oxuyaq 
və nəticə çıxaraq.

Mütəmadi olaraq sürücünün işinə göz 
qoyan Mustafa ləzzət alırdı: “Möhkəm əsəbləri 
var. Yox, görünür, işinin ustasıdır. Yəqin, elə 
bunun üçün onu bu çətin yola göndərirlər. 
Sevdim işini, qar daş! Yaman vuruldum. Sənin 
kimi mən də öz işimin ustası ola bilsəydim!.. 
Sənin kimi! Nə artıq, nə əski(k,y)... Ustam o 
irəli deyirdi, çox fəhmli görürəm səni, bala. 
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Dostlar, yəqin 

ki, gündəlik olaraq 
ictimai nəqliyyatdan istifadə 

edirsiniz. Məktəbə gedib-gəlir-
siniz. İctimai nəqliyyatı idarə 

edən sürücülərə diqqət yetirmi-
sinizmi? Sizcə, onlar təhlükə-

siz liyiniz üçün məsu liyyət 
daşıyırlarmı?



Belə getsə, ustad neftçi ola caqsan. Nə deyirəm, usta, ağzın fal olsun. Ancaq, ay 
usta, usta olmaq asandır bəyəm? Bununçün nə qədər öyrənmək, görüb götürmək 
lazımdır. Bəs öyrən də... Əl-qolunu tutan ki, yoxdur...”.

Mustafa nə qədər vaxt keçir diyini bilmədi. Bir də gördü ki, sürücü sürəti lap 
azaltmışdır. Avtobus sıldırımın böy rün dən salınmış yolda idi. Mustafa aşağıya 
baxdı. Adamın gözləri qaralırdı. Bir balaca ehtiyatsızlıq böyük fəlakətə səbəb ola 
bilərdi. Aynada sürücünün üzündəki gərginli(k,y) aydın görünürdü. 

Sürücünün hamı yadındadır, hamı onun gözləri qa bağındadır. Hamı. İşindən 
razı olanlar da, olmayanlar da. Tərəfdarları da, əleyhdarları da. Hamı. O bu saat 
ancaq bu adamları sağ-salamat mənzillərinə apar maq barəsində düşünür. Aparır, 
aparacaq! Hər kəsi öz yerinə çatdırmayınca, sükan arxasında bax beləcə gər-
ginliklə oturacaq, daim irəli ba xacaq, sükan dan əl çəkməyəcəkdir. Zarafat deyil. 
Axı o, insanları aparıb-gətirir. İnsan ları! İnsanların həyatı ilə oynamaq olmaz!

“Yox, sürücülü(k,y) çətin sənət dir. Cavabdehliyi böyükdür. Bir ba-
laca olmadı belə, oldu elə, gəl də, işin içindən çıx görüm, necə 

çıxırsan!.. Adam belənçiyinə rast gələndə sürü cülərə 
hörməti çoxalır... Yox, öyrənəcəyəm sürücülüyü. 

Qoy bir artıq sənətim də olsun. Nə zərəri. Ba-
xırsan ki, bir sənət adama azlıq eliyir...”

Sürücü sürəti artırırdı. Mustafa 
pəncərədən boy landı. Qorxulu sıl-

dırım arxada qalmışdı.

Gülhüseyn Hüseynoğlu
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Şəkli təsvir edin. 
Təsvirlərinizi 
mətnin hansı 

hissəsinə əlavə 
edə bilərsiniz?

Təsəvvür edin ki, sizə 
şəkildə təsvir olunan yola 

yol nişanları qoymaq tapşırılıb. 
Hansı yol nişanlarından istifadə etməyi təklif edirsiniz?

İPUCU: 
Bunun üçün yola diqqətlə baxın. Yol nişanlarını xatırlayın və yola “düzün”.



1    Mətnə əsasən Mustafa haqqında demək olar:
A) Özünə qarşı tələbkardır.
B) Sürücünün gərgin olmaması üçün əlindən gələni edir.
C) Sənətini dəyişib sürücü olmaq istəyir.
D) Sıldırımlı yollardan keçərkən sürücüyə məsləhət verir.
E) Sürücünün üzü aynada aydın görünürdü.

2    Mustafa hansı peşənin sahibidir?

3    Mustafada sürücülük peşəsinə maraq oyadan nədir?

4    Mətnə əsasən sürücü:
1. işinin peşəkarıdır.  4. məsuliyyətlidir.
2. çox təcrübəlidir.  5. söhbətcildir.
3. sürücülük sənətinə yeni yiyələndiyi üçün gərgindir.

5    Fikirlərdən biri mətndə yoxdur:
A) Sürücü avtobusda daşıdığı insanların həyatına cavabdehdir.
B) Avtobusdakı mübahisə onun gərginliyinə səbəb olmuşdu.
C) Sıldırımlı yolu keçərkən sürücü sürəti azaldır. 
D) Ustası Mustafanın diqqətli və bacarıqlı olduğunu düşünür.
E) Avtobus uzaq yol gedir.

6    Mətnə əsasən cədvəli tamamlayın.

Müşahidə etdiyim müsbət keyfiyyətlər

Sürücüdə Mustafada
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1    Mətnin tərkib hissələrini müəyyən edin.

2    Sürücü öz fəaliyyətini təmin etmək üçün nə etməlidir? ____________

3    Sürücü olmaq üçün bu sahəni seçən şəxs hansı xüsusiyyətlərə ma-
lik olmalıdır:

Müəllimin oxusundan əvvəl təxminlərim Müəllimin oxusundan sonra cavablarım

. . . . . .

4    Aşağıdakı hökmlərdən birini seçib cavabınızı əsaslandırın.

•��Sürücülük peşəsini seçən şəxs ömürlük bu işi görməlidir.
•��Sürücü öz üzərində işləməklə inkişaf edə bilər. 

5    Mətnə əsasən demək olar. Biri yanlışdır:

A) Sürücülük məsuliyyətli peşədir.
B) Sürücülüyə daimi tələbat olacaqdır.
C) Sürücü işləmək üçün xüsusi peşə məktəblərini bitirmək lazımdır.

Dinlədiyiniz mətn əsasında sualları cavablandırın.



11    Uyğunluğu müəyyən edin.

göz qoymaq göz qabağında olmaq gözləri qaralmaq1

diqqət mərkəzində olmaqqorxmaq diqqət yetirmək

2 3

ba c

12    Sürət və surət sözlərini məna baxımından fərqləndirin.

13    “Tərəfdar və əleyhdar sözləri əksmənalıdır” hökmünü təsdiqləyin.

17    “Sürücülük məsuliyyətli peşədir” mövzusunda inşa yazın.

14   Cümlələrə əsasən o əvəzliyindən sonra vergülün işlənmə qaydasını izah edin.
1. O, aşağıya baxdı. 2. O bu saat ancaq bu adamları sağ-salamat mən zil-

lə rinə aparmaq barəsində düşünür.

15   Mətndə əksər cümlələrin sonunda nida işarəsi qoyulmuşdur. Niyə?

16   Mətndə qırmızı rəngdə verilmiş sözlər niyə defislə yazılmışdır?
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7    Sürücünün peşəkarlığı hansı cümlələrdə öz əksini tapmışdır?

8    Mətn vasitəsilə çatdırılan əsas fikri müəyyən edin.

9    Necə bilirsiniz, 10 ildən sonra sürücüyə ehtiyac olacaqmı? Fikirlərinizi necə əsas
lan dırarsınız?

10    Təsəvvür edin ki, balaca bir dəftərçəniz var. Onun hər səhifəsinə bir müsbət key
fiyyət yazmalısınız. Mətndən istifadə etməklə hansı sözləri seçərdiniz? 

D) Sənayenin müxtəlif sahələrində sürücüyə tələbat vardır.
E) Sürücü yol hərəkəti qaydalarını mükəmməl bilməlidir.

6    Yalnız sürücülük diqqət tələb edir fikrini ya təsdiq, ya da 
inkar edin. Fikrinizi əsaslandırın. 

7    Mətnə əsasən uyğunluğu müəyyən edin.

1. Sürücü malik olmalıdır
a. ixtisasını təkmilləşdirmək
b. iradə
c. hisslərini cilovlamaq
d. xarici dilləri öyrənmək
e. diqqət
f. maraqlı insanlarla tanış olmaq
g. diqqəti vaxtında cəmləşdirmək

2. Sürücü edə bilər

8    Mətnə əsasən cümlələri tamamlayın.

1. ... , əmək bazarında sürücü peşəsinə tələbat artır.
2. Hər bir sürücünün vəzifəsinə, ... .
3. ... müvafiq ixtisaslara yiyələnən şəxsdir.
4. Ali təhsil aldıqdan sonra ... .



ORFOEPİYA

Hansı düzgündür?
[kolluq] – [kollux]
[qamışlıx] – [qamışdıx]
[sərhəd] – [sərhət]

VURĞU

sakitcə 
naməlum 

geoloq
dərhal

Bir?dəfə Rafiqlə Hüseyn axşam tərəfi sərhəd postundan qayıdanda sıx kol luq-
ların arasında iki nəfər naməlum adam gördülər. Onlar oturub siqaret çəkir, öz 
aralarında sakitcə nəsə danışırdılar. Uşaqlar bu yad adamları görərkən özlərini itir
mədilər. Onlarla salamlaşdılar. 

Bir?qədər getdikdən sonra Rafiq gözü ilə Hüseynə işarə etdi. Sonra qəfildən 
ufuldaya-ufuldaya yerə oturdu və ucadan dedi:

– Gör tikan ayağıma necə batdı!
Hüseyn dərhal Rafiqin fikrini başa düşərək dilləndi:
– Sən qal, bir az dincəl, mən tələsirəm, gərək tez gedəm. 
Ancaq bir qədər aralanmışdı ki, naməlum adamlardan birinin Rafiqə yaxın laş-

dığını gördü. Yad adam Rafiqdən soruşdu:
– Oğlum, sən bu aralarda qazıntı aparan geoloqları görməmisən ki?
Rafiq heç kəsə rast gəlmədiyini bildirdi. Yad adam xahiş etdi ki, qarşıdakı dağa 

tərəf gedən yolu onlara göstərsin. 
Rafiq axsaya-axsaya bir neçə addım irəliyə gedib bərkdən dedi:

SƏRHƏDƏ GEDƏN 
YOL

ORFOQRAFİYA

Göy rəngdə verilmiş 
sözlər bitişik, yoxsa ayrı 
yazılmalıdır?
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1    Mətnin adı məzmuna uyğundurmu? Niyə belə hesab edirsiniz? Əgər bu adla razı 
deyilsinizsə, hansını təklif edirsiniz?

2    Sərhəd nədir? Onun qorunması nə üçün vacibdir?  Sərhədi kimlər qoruyur?

3    Hüseyn və Rafiq sərhədçi deyildi. Lakin onlar sərhədi qorumağa yardım edirlər. 
Bu onların hansı xüsusiyyətindən irəli gəlirdi? Siz belə bir hadisə ilə qarşılaşsa 
idiniz, necə hərəkət edərdiniz?

4    Sizcə, Hüseyn və Rafiq öz xüsusiyyətlərini necə təqdim edər?

MƏN, HÜSEYN MƏN, RAFİQ

5    Yad adamları xarakterizə edin.

6    Sualları cavablandırın.
 Əgər sərhədçi olsa idin, onlara nə deyərdin?
 Əgər müstəntiq olsa idin, onlara nə deyərdin?
 Əgər dövlət ittihamçısı olsa idin, onlara nə deyərdin?

DİSKUSSİYA

Əgər mən sərhədçi olsa idim, ...

���Diskussiya əsasında ilk cümləsi verilmiş 
mətni davam etdirin.
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– Baş üstə, əmican, gəlin sizi yola salım, yoxsa bu kolluqların, qamışlıqların içə-
risində itərsiniz. 

Bu sözləri eşidən Hüseyn geri döndü. Adama yaxınlaşıb dedi:
– Əmican, onun ayağı yaralıdır. İcazə versəydiniz, sizi yola mən çıxarardım. 
– Gəl, oğlum, gəl. Gəl göstər yolu.
Onlar söhbət edə-edə göz işlədikcə uzanan dar cığıra çıxdılar. 
Rafiq dedi:
– Bax bu cığır düz o dağa gedir. 
Kök kişi minnətdarlıqla:
– Çox sağ ol, qiyamət oğlansan. Yoldaşın da çox yaxşı uşaqdır. 
Raf iqgil onlardan ayrılıb cəld kəsmə yola çıxdılar. Rafiq yoldaşına dedi:
– Hüseyn, mən bu ağacın üstündən onları güdəcəyəm. Sən tez özünü gözətçi 

postuna çatdır. De ki, iki nəfər naməlum adam görmüşük. Onlar zastavaya gedən 
yolla irəliləyirlər. 

...Bir azdan sonra naməlum adamlar tutuldular.

... ...



8    Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

9    Mətndəki qiyamət sözü hansı mənada işlənmişdir? Həmin sözü fərqli məna larda 
cümlədə işlədin.

10    Mətndə tünd şriftlə verilmiş sözləri hansı sözlərlə əvəz etsəniz, daha doğru olar?
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Sözün İfadə etdİyİ 
mənanı DEYİn.

Söz bİrləşməsİnİ 
cümlədə İşlədİn.

Həmİn sözü  
cümlədə İşlədİn.

7     Sxemi tamamlayın.

•••

•••
•••

Şəklİ bİr sözlə 
İfadə edİn.

Söz bİrləşməsİ yaradın.

•••

Sözün tələffüzünü 
səsləndİrİn.

Hansı nİtq hİssəsİ  
olduğunu deyİn.

•••

•••

•••

sıx kipboş

tez dərhal?

yad ??

? axşam?
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11   Mətndə altından xətt çəkilmiş sözlərə sual verin. Həmin sözlərin hansı nitq 
hissəsinə aid olduğunu müəyyən etməyə çalışın.

12   Mətndən zərfləri seçib aid olduğu sözlə birlikdə yazın. Həmin sözlərə sual verin. 
Nümunə: tez (nə zaman?) gəlmək

13   Mətndə kursivlə verilmiş cümlələrə müvafiq zərflər artırın. Zərfləri hansı sözlərin 
yanına artırdınız?

Zərf

Dilimizdə elə sözlər var ki, onlar hərəkətin necəliyini, zamanını, miqdarını, yerini 
və s. bildirir. Belə sözlərə zərf deyilir. Zərflər necə?, nə cür?, nə zaman?, ha rada?, 
nə qədər? və s. suallardan birinə cavab olur. 

Məsələn:  Ata axşam (nə zaman?) qayıtdı. O, tez-tez (necə?) irəliləyirdi. 
Adamlar çox (nə qədər?) çalışdılar.

14    Hekayənin ardını yazın.

15    “Azərbaycanın sərhədləri” mövzusunda təqdimat hazırlayın.

♦  Sərhədçilər tərəfindən yad adamların tutulması

♦ Yad adamların araşdırılması

♦  Yad adamların niyyətinin bəlli olması (təxəyyülünüzə əsasən yazın)

♦  Uşaqlara təşəkkür elan edilməsi

PLAN:

 Təqdimatınıza müvafiq şəkillər əlavə edin.

♦  Azərbaycanın xəritəsinə diqqətlə baxın.

♦ Sərhədləri müəyyən edin.

♦  Müəyyən etdikləriniz əsasında yığcam 
mətn tərtib edin. Mətnin məz munlu və 
məlumat xarakterli olmasına çalışın.

PLAN: SİSİSİSİSİS ZCCZCZZCZCƏƏƏƏƏ URRURURADADAAADADADDADAAA AASSİ B ASİS ZZCCZ ƏƏ BİSİS ZCCƏƏƏ URRADA AİİSİİZCCZ Ə URADDA ASİS CCCZCƏƏƏ URADAASİSİ CZCZ ƏƏ URADDADAZCƏƏ URADDDAASİ CƏİS ZCCƏƏSİZCSİS ZCZ Ə URAADADAAİS ZCƏ URADAASİSİ CZCƏ URADDAASİZZZ Ə URRADAİSİZCZCƏ URRADDAASİSİZCZCƏƏ URADAASİ CZCƏƏ RRURADDADA AAZCZ Ə ADAİSİSS ZCƏ URURADARAD B A
NƏNƏNƏ YYYAZAZAAZZAZ AAAAALILILILIDIDDIDID R??R?R?RƏNƏNƏ YYAZA AAL DINƏ YYAZAAAZ AALIL DIR?RNƏƏ YYAZ AA ILLIDID ?R?NƏƏN YAZA AALIL DID R?ƏNƏ Y ZAZ AAALILL DID R??ALIL DIID R?R??NNNNƏƏN YYYAZA AƏNƏ YAZ AAƏNƏ YYAZAZA AALIDIDIRRYAZNƏ YA AALIDIDIRƏNƏNƏNƏ YYYYAZAZA AAAAALILLIDIDDID R?R?RRƏƏN YYYYAAAA AAALILLL DI ?R?ƏNƏƏ YAZA ALILIDIR?R?ƏNƏ YAZ ALIDIDIDIR?NƏN YYAZ AALIDIR?NƏ L DD R?AAALILLILL DIDIDI ?R?RAALIL DIIR?R?R?DIR??R??



LAYİHƏNİN YEKUNU

NİZAMİ GƏNCƏVİ “LEYLİ VƏ MƏCNUN” 
POEMASINDA OĞLU MƏHƏMMƏDƏ 

AŞAĞIDAKI SƏTİRLƏRLƏ NƏSİHƏT EDİR:

Həm həkim, həm fəqih olsan sən əgər,
Hamının yanında adın yüksələr.
Həyat da, ölüm də qul olar sana,
Səadət və şöhrət düşər payına.

Bir elm 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.

���Sizcə, şair nə üçün 
oğluna həkim olmağı 

məsləhət görür?

���Uğurlu sənət adamı 
olmaq üçün oğluna 

hansı tövsiyə ləri  
verir?

Bölmədəki mətnlərlə tanış olduqdan, müzakirələr 
apar dıqdan sonra fikirlərinizi ümumiləşdirin. Aşa
ğı dakı plan əsasında dialoq qurub tamaşa kimi 
təqdim edin. 

♦   Dialoq üçün ad düşünün (Məsələn, “Biz 
Vətənin sabahıyıq”, “Hansı peşə lazımdır?”)

♦   Dialoqun iştirakçısı olacaq müxtəlif peşə 
sahiblərindən obrazlar seçin.

♦   Seçdiyiniz personajlar üçün sözlər düşünün. 

  Dialoq vasitəsilə çatdırılacaq əsas fikri 
müəyyən edin.

  Hadisələri elə qurun ki, əsas fikrin 
açılmasına xidmət etsin.

♦   Dialoqun yığcam olmasına çalışın.
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Qurduğunuz dialoq əsasında 
tamaşa hazırlayarkən 

Nizaminin peşə və sənətlə 
bağlı aforizmlərindən, müvafiq 
atalar sözlərindən istifadə edə 

bilərsiniz.

Dialoqu təqdim edərkən:

•   mimika və jestlərdən düzgün istifadə edin.
•   sözləri düzgün tələffüz edin.
•   sözlərin vurğusunu düzgün deyin.
•   intonasiyaya diqqət yetirin.



III
BÖLMƏ

SAĞLAM VƏ  
TƏH LÜ KƏSİZ 
GƏLƏCƏK 

1.  LAYİHƏ: “SAĞLAM VƏ  
TƏHLÜKƏSİZ GƏLƏCƏK”

2. YALAN

3. MƏTN

4. DİNAMİT

5. YOL

6. İKİ KƏND

7. BİZİM PLANET



Əziz dostlarımız! 

Bu bölmədə siz sağlam və təhlükə
siz həyat haqqında mətn lərlə, həm 
də bizim fikirlərimizlə tanış ola
caq sınız. Sağlam həyat nədir?, 
Təhlükəsiz həyat nədir?, Təhlü kə
siz həyatın olması üçün nə etmə
liyik? suallarına birlikdə cavab 
axtaracağıq.

Adım Əminədir.  

Bu bölmədə sizə 
mən bələdçilik 

edəcəyəm.
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11
İnsanın yaxşı həyatını təmin edən 
amillərdən biri də ekoloji vəziyyət, 
sağlamlıq və təbiətin, ətraf mühi
tin qorunmasıdır.

   (İlham Əliyev)

İnsanların dünyada yaxşı 
həyat yaşaması və fəaliyyət 

göstərməsi üçün bir çox amil
lərin yerində olması vacibdir. 
Bunların ən başlıcası insan

ların sağlamlığıdır. 

Dünya firavan yaşar,
Həyat çağlayar, daşar.
Bülbüllər nəğmə qoşar,
Söz sözə dayaq olsa.

Əvəz Mahmud

LAYİHƏ:
Sağlam və təhlükəsiz gələcək

Sizcə, sağlamlıq nədir? 
“Sağ lam lıq üç bu cağı” 
qursa idiniz, onun təpə
lə rində hansı əsas amil
ləri vurğulayardınız? 
Sağlamlı ğın qo  run ması 
yalnız insanın özündən 
asılı dırmı? 

Sağlamlığı qoru maq 
üçün, ilk növ bədə, 
nədən başla malıyıq?
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♦  Təhlükəsizlik dedikdə nə 
başa düşürsünüz? 

♦  Təhlükə siz mühitdə yaşa
maq üçün nə etmək 
lazımdır? 

♦  Təhlükəsiz yaşamaq üçün 
bizə nə lazımdır?

♦  Təhlükəsiz və sağlam həya
tın olması, təhlükəsizliyin 
təmin edil məsində sizin 
rolunuz nədir?

  Sağlam həyat nədir? Sağlam yaşamaq 
üçün nə etmək lazımdır? 

Dünyanın uşaqları!
Gəlin əl-ələ verək!

Ən hündür bir zirvədə
Sülh bayrağı yüksəldək!

Sağlam və 
təhlükəsiz 

həyat

* * *
ölkəmdə * * *

ailəmdə

* * *
məktəbimdə

* * *
dünyamızda

* * *

yaşadığım 
yerdə
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22 YALAN

1    Mətni adlandırın.

2    Mətnə əsasən Fikrətin və Rasimin 
xüsusiy yətlərini sadalayın.

FİKRƏT RASİM

3    Kim düzgün hərəkət etmir?

Rasim, çünki... 
Fikrət, çünki...  

4    Sizcə, Rasim kitabı Fikrətə çatdıra 
bilməsə idi, nə baş verərdi?

5    Mətnə əsasən demək olar. Biri yan-
lışdır:

A) Nənə nəvəsi üçün narahat olur.
B) Fikrət məsuliyyətli şagirddir.
C) Rüstəm məsuliyyətsizdir.
D) Rüstəm verdiyi sözə əməl edir.
E) Rüstəm daha diqqətli olmalı idi.

6    Mətndə hansı suala cavab yoxdur?

A)  Mətndə neçənci sinif şagird lərin-
dən danışılır?

B)  Rasim ev tapşırığını niyə öz ki ta bın-
dan istifadə edərək həll edə bilmir?

Yanğın – maddi ziyan vuran, insanların həya tına 
və sağlamlığına, habelə təbiətə zərər yetirən 
nəzarətsiz yanmadır;

Maddə 7. Yanğın təhlükəsizliyi sahəsində 
vətən daşların hüquq və vəzifələri

Yanğın təhlükəsizliyi sahəsində vətəndaşların 
aşağıdakı hüquqları vardır:

1) yanğın zamanı həyatının, sağlamlığının və əm-
lakının müdafiəsi;

2) yanğının vurduğu ziyanın Azərbaycan Res-
publikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutul-
muş qaydada ödənilməsi;

3) sağlamlığına və əmlakına ziyan vurmuş yanğı-
nın səbəblərinin müəyyənləşdirilməsində işti-
rakı;

4) yanğın təhlükəsizliyi məsələlərinə dair məlu-
mat almaq.

Yanğın təhlükəsizliyi sahəsində vətəndaşların 
aşağıdakı vəzifələri vardır:

1) yanğın təhlükəsizliyi normalarına, standartla-
rına və qaydalarına ciddi riayət etmək;

2) öz mülkiyyətində (istifadəsində) olan binalarda 
və tikililərdə, nəqliyyat vasitələrində yanğın 
təh lükəsizliyi qaydalarına riayət etmək və 
Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra ha-
kimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi siyahılara uy-
ğun ola raq ilkin yanğınsöndürmə vasitələri və 
yanğına qarşı inventar saxlamaq;

3) yanğın aşkar etdikdə bu barədə dərhal yan-
ğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək;

4) yanğından mühafizə bölməsi gələnədək 
adamları, əmlakı xilas etmək və yanğını sön-
dürmək üçün mümkün tədbirlər görmək;

5) yanğının söndürülməsində yanğından müha-
fizə bölmələrinə kömək göstərmək;

Dinlədiyiniz mətn əsasında sualları cavablandırın.

“YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

QANUNUQANUN
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C)  Rasimin nənəsi niyə ona mane 
olmağa çalışdı?

D)  Fikrətgilin ailəsi neçə nəfərdən 
ibarət idi?

7    Fikrət, bu gün riyaziyyat kitabını 
mənə ver, tapşırığımı həll edib, ax
şam qayta raram cümləsinə hansı 

nitq etiket lə rini artırmaq olar?

8    Mətndəki əsas fikri müəyyən edin. 

9    Atalar sözlərindən hansı mətnin 
ideyasına uy  ğundur?

A) Güc birlikdədir.
B) Dost dosta tən gərək.
C)  Hər kəs vicdanı qarşısında mə-

su liyyətlidir.
D) Yalan ayaq tutar, yeriməz.
E) Dost yaman gündə tanınar.

10   Mətnin sonluğunu təxəyyülü nüzə 
əsa sən tamamlayın.

6) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra haki-
miyyəti orqanının və onun müvafiq qurumları-
nın vəzifəli şəxslərinin göstərişlərini, qərarlarını 
və digər qanuni tələblərini yerinə yetirmək;

7) onlara məxsus istehsal, təsərrüfat, yaşayış və 
başqa bina və tikililərdə yanğın təhlükəsizliyi 
tələblərinə riayət olunmasına nəzarət etmək 
və bu tələblərin pozulmasının qarşısını almaq 
məqsədilə müayinələr və yoxlamalar aparmaq 
üçün Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının və onun bölmələrinin və-
zifəli şəxslərinə Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada 
imkan yaratmaq.

Maddə 18. Yanğınların söndürülməsi

Yanğından mühafizə bölmələri yanğınları sön
dürmək və onların ləğvində iştirak etmək üçün 
şərtsiz qaydada yola düşürlər.

Yanğından mühafizə bölmələrinin çağırılması 
üçün yaşayış məntəqələrinin telefon şəbəkələ
rində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
nömrə müəyyən edilir.

Yanğınlar söndürülərkən insanların təhlükəsizli
yinin təmin olunması, əmlakın xilası üçün zəruri 
hərəkətlər edilir, o cümlədən:

1) yanğınların və onların təhlükəli təzahürlərinin 
yayıldığı (yayılması ehtimalının olduğu) yerlərə 
girilir;

2) yanğınların yayılmasına mane olan və ləğvini 
təmin edən şərait yaradılır;

3) rabitə və nəqliyyat vasitələrindən, avadanlıq-
lardan və digər texniki vasitələrdən əvəzsiz 
olaraq istifadə olunur;

4) yanğın yerlərinə giriş məhdudlaşdırılır və ya 
qadağan edilir, habelə oraya bitişik ərazilərdə 
nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti məhdud-
laşdırılır və ya qadağan edilir;

5) yanğın yerlərindən adamlar və əmlak köçürü-
lür.

Heydər ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 iyun 1997-ci il



Aydıngil beş?mərtəbəli yeni binada yaşa-
yırdılar. Aydının anası işə tələsirdi. Ütünü taxıb 
tez?tələsik paltarını ütülədi. Paltarını və palto-
sunu geyib tez pilləkən lərlə həyətə endi. Həyətdə 
nə isə yadına düşdü. Aşağıdan yuxarı oğlunu 
səslədi:

– Aydın! 
Aydın ayna?bənd eyvanda oyuncaqları ilə 

oynayırdı. Başı oynamağa çox qarışdığından 
ana sının səsini eşitmirdi. 

Anası Aydını ikinci dəfə çağıranda o, 
balkona çıxdı

Nə deyirsən ana
Aydın nənənə deyərsən ki, mətbəxda 

ütüyə baxsın. Deyə sən, yadım dan çıxıb, elek-
trik cə rəyanından ayırmamışam

Yaxşı, deyərəm Ana olar, mən həyətə 
düşüm

VURĞU

yanğın
yanğınsöndürmə

ORFOQRAFİYA

Göy rəngli sözlər bitişik, de
fislə, yoxsa ayrı yazılmalıdır?

ORFOEPİYA

Düzgün tələffüzü deyin.

beşmərtəbəli – [...]
oyuncaq – [...]
pilləkən – [...]
yanğınsöndürmə – [...]

İcazəni alan Aydın tez içəri girdi, oyuncaqlarının yanına yüyürdü. Onların 
içəri sin dən uzun dəstəkli əl?arabasını götürüb həyətə çıxdı. Anası hələ də onu 
gözləyirdi. O, tez pillələri endi.

– Aydın, nənənə dedinmi?
– Hə, ana, dedim.
Ana arxayın olub işə getdi. Aydının başı bu dəfə də həyətdə oy namağa qarışdı.
Bir?azdan nənəsi əlində zənbil həyətə endi. O, bazara mey və?tərəvəz almaq 

üçün gedirdi. Aydına tapşırdı ki, həyətdən bayıra çıxmasın, tez qayıdacaqdır. Nə-
nəsi gedəndən sonra yadına düşdü ki, anasının sözlərini ona deməmişdir. Amma 
artıq nə etmək olardı?! Nənə getmişdi. O, bir saatdan sonra qayıtdı. Həyətə girən 
kimi zənbildən portağal çıxarıb Aydına verdi. Sonra dolu zənbillə dördüncü mər-
təbəyə qalxdı. Aydın yenə ona heç bir söz demədi. 

Nənə mənzilin qapısını açıb içəri girəndə tüstüdən nəfəsi daraldı. O özünü itirdi. 
Tez qonaq və yataq otağına baxdı. Sonra mətbəxin qapısını açdı. Stolun üstü od 
tutub yanırdı. Nənə bunu görən kimi çığır maq istədi. Ancaq səsi çıxmadı. 
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•   Sizcə, hadisələr necə davam edəcək? Aydın nənə-
sinə kömək edə biləcəkmi?

•   Nənəyə başqa kim yardım edə bilər? 

•   Sizcə, Aydın nə edəcək? 

•   Belə hadisə ilə qarşılaşsa idiniz, siz nə edərdiniz? 

•   İlk olaraq, hansı addımı atardınız?



Nənə tez qonşuya yüyürdü. Onlar yanğın?söndürmə məntəqəsinə zəng vur-
dular. Qonşulardan biri anaya da zəng etdi. Sonra odu söndürməyə başladılar. Ən 
qorxulusu qaz?borusu idi. Əgər o, qızıb partlasa idi, ................... . 

Bir azdan yanğın?söndürən maşınlar da gəldi. İki qırmızı maşın həyətdə daya nan 
kimi anasının tapşırığı təkrar Aydının yadına düşdü. Aydın qorxa?qorxa başını 
qal dırıb yuxarıya baxdı. Tez oturduğu yerdən qalxıb binaya doğru getdi. O, nənə sini 
başdan?ayağa su içində gördü. Qoca nənə özünü danlaya?danlaya otaq ları gəzirdi.

Sizcə, nə baş verə bilərdi?Müəllimin oxu sun dan 
ƏVVƏL

Müəllimin oxu sun dan 
SONRA

•   Sizcə, nənə nə üçün özünü danlayırdı? 

•   Sizin fikrinizcə, əsil günahkar kimdir? 

•   Niyə belə düşünürsünüz? 

Necə bilirsiniz, 
mətnin adı ilə şəkil 

arasında əlaqə 
varmı?

Şəkil əsasında 
yığcam mətn tərtib   
edin və uyğun his-
səyə əlavə edin.
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1    Necə bilirsiniz, Aydın bu hərəkəti qəsdən etdi, yoxsa, həqiqətən, unutqan idi? 
Sizcə, unutqanlıq nəyə səbəb ola bilər?

2    Müzakirə edin: Sizcə, kim günahkardır?

3    Mətnə əsasən ana, nənə və Aydını xarakterizə edin.

Obrazlar

Ana

Nənə

Aydın

Bəyəndiyim cəhət Bəyənmədiyim cəhət Əsaslandırma

4    Atalar sözlərindən hansı mətnin məzmununa uyğundur?
A) Yalançının evi yandı, heç kəs ona inanmadı.
B) Tələsən təndirə düşər.
C) Sonrakı peşmançılıq fayda verməz. 
D) Qoca evin sütunudur. 
E) Ana bala ucundan canını oda yaxar.

5    Mətnə aid iki sual tərtib edin. Suallardan biri ana, digəri Aydınla bağlı olsun.

1. ..................................  2. ..................................

6    Mətndə hansı məlumatlar yoxdur?
A) Aydıngil bina evində yaşayırdılar.
B) Onlar nənəsi ilə birlikdə yaşayırdılar.
C) Aydının oyuncaqları çox idi. 
D) Aydın məktəblidir. 
E) Qonşular yanğının söndürülməsində yaxından iştirak etdilər.

7    Dinləmə mətnindəki Rasim obrazı ilə “Yalan” mətnindəki Aydın obrazının  
xüsu siy yətlərini xarakterizə edin.
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AYDIN

 Hansı nəticəyə 
gəldiniz?

RASİM
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Zarafatla olsa da, 
özündən böyük insanları, 

ümumiy yətlə, ətrafı aldat maq 
olarmı? Mətnə əsasən “Aydın 

yalançıdır” demək olarmı? 

Siz nə vaxtsa yalan danışmısınızmı?

Danışdığınız yalan nə ilə bağlı olub? 
Nə ilə nəticələnib? 

Fikirlərinizi dostlarınızla 
bölüşmək istərdinizmi?

8    Mətn üçün açar sözlər seçin və seçimlərinizin mətn üçün düzgün olduğunu 
əsaslandırın.

9    Aşağıdakılardan hansı yalan sözünə əksmənalı olar? Sözləri cümlədə işlətməklə 
cavabı tapın.

10    Mətndə tünd şriftlə verilmiş sözü hansı sözlə əvəz etmək olar?
A) bağırmaq       B) hayqırmaq        C) danışmaq      D) qışqırmaq

11    Mətndə kursivlə verilmiş sözləri hansı ifadə ilə əvəz etsək, cümlənin mənası 
dəyişməz?

enmək səsləmək

yadına düşmək yüyürmək

yaddan çıxmaq çıxarmaq

Yalan

doğru

dürüst

dəqiq

düzgün

həqiqət
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Köməkçi nitq hissələri

Dilimizdə elə sözlər var ki, onlar: 
♦ müstəqil məna ifadə etmir.

♦ suala cavab vermir.
♦ şəkilçi qəbul etmir.  

Məsələn: üçün, və, amma, lakin, əgər, axı, çünki, yəni, ilə və s. bu kimi sözlər 
suala cavab vermir, ayrılıqda heç bir məna ifadə etmir.

Belə sözlər köməkçi nitq hissələri adlanır. Qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər 
və nidalar köməkçi nitq hissələri hesab edilir.

14    Mətndə çərçivəyə alınmış hissədə durğu işarələrini bərpa edin. 
Həmin hissədə hansı cümlələrdəki bütün sözlər ahəng qanununa 
tabedir? Hansı sözə şəkilçi düzgün artırılma mış dır? Niyə belə 
hesab edirsiniz?

12    Aydını utandırmaq üçün hansı sözlərdən istifadə edərdiniz? Sizcə, həmin sözlər 
hansı nitq hissəsinə aid olar? Seçdiyiniz sözlərin əks mənasını yazın.

13    Son abzasda qoca sözünü hansı sözlə əvəz etsəniz, daha düzgün olar? 
Ümumiyyətlə, bu sözü dəyişmək lazımdırmı? Hansı hallarda qoca sözündən 
istifadə olunur?

17    Mətndə (səh. 104) altından xətt çəkilmiş sözlərə sual verin. Nə müşahidə etdiniz?

18    Mətnin son abzasından köməkçi nitq hissələrini seçin.

15    Əsas nitq hissələrinin xüsusiyyətlərini yadınıza salın.

16    3, 4 və 6cı abzasdakı sözləri aşağıdakı cədvələ əsasən qruplaşdırın.

isim sifət say əvəzlik

 Hansı nitq hissəsinə aid sözlər daha çoxdur?

Əsas nitq 
hissələri: 

...
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20    Üçün, ilə, və, daha, da, də, amma, lakin, həm, əgər, həmçinin köməkçi söz
lərini cümlədə işlədin.

21    Altından xətt çəkilmiş sözləri sual verməklə fərqləndirin. Suala cavab veməyən 
sözləri cümlədən çıxarsanız, nə baş verər?

1. Aydın binaya doğru qaçdı. Doğru sözə zaval yoxdur.

2. Sən kimi axtarırsan? O evə kimi mənimlə getdi.

3.  Görünür, dərsə yaxşı hazırlaşmamısan. Uzaqdan qarlı dağlar 
görünür.

4. Qoy həmişə Vətənimiz var olsun! Səbətləri mətbəxə qoy.

5. Sarı rəngi xoşlayıram. Uşaqlar məktəbə sarı gedirdilər.

19    Mətni oxuyun, köməkçi nitq hissələrini seçin. Cümləni köməkçi nitq hissələri olma
dan oxuyun. Nə müşahidə etdiniz? Onların cümlədəki rolunu müəyyən etməyə 
çalışın.

Son günlər respublikamızın ərazisində havaların isti və quraq keç-
məsi ilə əlaqədar meşələrdə və meşə fonduna daxil olmayan ərazilərdə 
yanğın başvermə təhlükəsi artmışdır. Bu təhlükənin qarşısının alınması 
üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mərkəzi və yerli qurumları 
bütün səylərini birləşdirməklə yerli müəssisələrdə zəruri avadanlıqlarla 
təchiz olunmuş növbətçilik təşkil etmişdir. Lakin vətəndaşlıq borcunu 
başa düşməyən bəzi şəxslər və torpaq mülkiyyətçiləri bu vacib məsə-
ləyə biganə qalmaqla yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etməməkdə 
davam edirlər. Belə şəxslərin məsuliyyətsizliyinin nəticəsidir ki, 13 avqust 
2010-cu il tarixdə saat 17:00 radələrində Şahdağ Milli Parkının Qəbələ 
rayonundakı meşə ərazisində yanğın hadisəsi baş vermişdir.

Yanğının başvermə səbəbi hələlik tam müəyyənləşdirilməsə də, onun 
meşədə moruq yığan yeniyetmə gənclərin ehtiyatsızlığından baş verdiyi 
ehtimal olunur. Yanğın 4 hektar ərazini əhatə etmişdir.

(Azərbaycan Respublikası Ekologiya və  
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 

14 avqust 2010cu il məlumatı)

22    “Evdə yanğın təhlükəsizliyi” adlı qaydalar 
toplusu tərtib edin. Yazınızda əsas və 
köməkçi nitq hissələrindən istifadə edin.

23    Necə bilirsiniz, “Yalan” mətnindəki Aydından 
baş vermiş hadisə ilə bağlı hansı sənəd 
yazılması tələb olunmalıdır? Aydın bu sə 
nədi kimin adına yazmalıdır? Həmin sənədi 
tərtib edin.

HƏHHƏHƏHƏHƏH RRRR BİBİBİBİBİB RİRRİRİRİMİMİMİMİ İZİZİZ NN SASASASAAASAĞLĞLĞLĞLĞLĞLĞ AMAMA VVVƏƏƏƏ İ İİ İİ İHƏƏHƏƏR BBİRİMİZİİZ N S ĞĞHƏƏR BİRİR MİZİNN SAĞL MAM VVƏHƏƏH RR BİB RİR MİMİZİN SASAS ĞLAMM VVVVƏƏHƏR BİB Rİ İMİM ZİZ N SAA LĞLAM VVƏƏƏMİZİNN SA LĞLAMAM VVƏVƏƏ Əİİİ İİ İİ İ İHƏHƏR BİBİRİR MİMM Zİ ĞHƏR BİRİR MİZİZ Ğ AƏHƏRR BİB İRİMİM ZİNN SAĞLAM VƏƏƏƏHƏR BİBİB RİR MİZİN S ĞLAMA VVƏƏHƏR BİB RİMİMİZİZ NNNN SAAĞLĞLĞ AMA VƏHƏHH R BİRİM ZİZ N VƏHƏRR BİB RİRİMİM ZİZİNNNN SASA LLĞLAMAMA VƏHƏƏR BİB R MİZİ SAĞLAMM VVƏƏR BİB RİMİM ZİNNN SASAS ĞL MAMA VƏNZİN ASAĞLĞLA VVƏS Ğ MAM VVƏƏ VƏƏ
TƏTƏTƏTT HLHLLHLHLÜKÜKÜKKÜKÜKƏSƏSƏSƏSƏƏ İİZİZİZZZ MMMMÜHÜHÜHÜHÜ İTİİTİTİTDƏƏDƏƏDƏD YYYYYYAAAA-AAA  ƏƏTƏ ÜÜƏTƏHLH KÜKƏSİİ ÜÜ İTƏTƏT LLHLÜKƏSİZZ MMÜH TİTDƏD YYAATƏTƏ LHLÜKKƏSƏSƏ İZİZ MÜHÜÜH Tİ DƏ YYAAKÜKƏSƏSİZ MMÜHHÜ TİTDƏDƏ YAA-A  M HHÜHÜÜ İTİT ƏDƏ YYA  YYAA  TƏT ÜTƏTƏTƏƏTT H ÜÜ İ ÜÜ İTƏT Ü İƏƏTƏT HLHLHLHLH ÜKƏSƏƏSİZİZ MMMMÜHÜ İTDƏDƏ YYTƏHLH ÜKƏSİZ MMÜHÜ TDƏ YTƏTƏ LHLHLÜKÜKƏS ZİZ M HÜHİTİTDƏ YYYAAAAATƏHLÜKƏS ZZİZ M HÜHİT ƏDƏ YAƏ LHLH ÜKÜKƏSƏ İZ MMÜHİTDƏDƏ YA-AA  ÜKƏSİZ M HHÜÜHİTİTDƏ YA-AASƏSƏ İZİZ MMÜHÜHİT ƏDƏ YYA-AA  ƏSİZ MM HÜHHİTDƏ YAAADDƏ YYAAYAAA  
ŞAAŞAŞAŞAMAMAMAMAQQQQ HÜÜHÜH QUQUQUQUQUQUQUMUMUMUZZZ VAVAVARR.R.UMUM ZZ AVAR.ŞŞAAA ÜÜŞAAAAAA AMMAM Q HÜQŞA AMAQ ÜÜHÜQUQUUQUMUUZZ VVAŞAŞ AMAQQ HÜQUQQ UQU UMUZZ AVARRAŞAMAQQ HÜHH QUQUQUQ UUMUZZ VARRŞ Q ÜQU UQUQ MUUZZ VAVVVARŞ ÜÜQÜŞAAAŞ MAM QQ HÜHMAQ QUQUAŞAŞŞ MAM Q ÜHÜQUQUQU UQUQQ MUMUMUM ZZZ VVAAMAMAQ ÜHÜHÜQUQUQUQ UMUMUZZ VVAAŞAŞAŞ MAM QQQ ÜHÜHHHÜQUQUU UQUMUMUZZZ VAV RRQQŞAMAM Q HÜH QUQUQ MUZ VARRAAŞAŞŞ AMAMAMAM QQQ ÜÜÜHÜQUQUQQ MUMUZZ AVAV RRŞAMAM Q ÜHÜQU UQU UZ VARŞ MAQQ HÜQUQUQUQQ MUZ AVARRRŞ ÜÜÜQUQU UUQUQ UUZZ AVARŞŞŞŞ UQUQ MUM Z VAVAR.RUMUZ VAR.UMM VAR.
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33 ...
ORFOEPİYA

Necə tələffüz edilməlidir?
göbələk  – [...]
təəccüb – [...]
cığır – [...]

VURĞU

naməlum
cığır

meşəbəyi

ORFOQRAFİYA

Yazılışa diqqət yetirin.
meşəbəyi
naməlum

cığır

3    Uyğunluğu müəyyənləşdirin.

Samir və Ləmanın meşəyə gəzməyə çıxması, 
naməlum adamın izlərini görmələri, meşədə azmaları

Ailənin göbələk yığmaq üçün meşəyə gəlməsi, 
meşəbəyinin evində qalması

Xeyirxah iş görməyin faydası

Giriş hissə

Əsas hissə

Nəticə

1    Mətni oxuduqdan sonra onu adlandırın.

2    Mətni oxuyarkən mötərizədəki sözlər
dən uyğun olanını seçin.
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Meşəyə göbələk yığmağa gəl miş 
bir ailə meşəbəyinin evində (qal
malı, gecə lə məli) oldu. Sə hər tez-
dən Sa mir və kiçik bacısı Ləman 
meşəni gəz məyə çıx dı lar. Meşədə 
(ensiz, na zik) bir cığır gördü-
lər. Bu, naməlum bir adamın 
(güclə, zorla) se çi lən və nə 
vaxtsa aç dığı bir cığır idi. 
Qardaş lar cığırdan kənara 
çıxmamağa çalı şır dılar. 

Naməlum adamın keçdiyi 
yer lərdə ot yenidən qalxmışdı. 
Onun keçdiyi yolu yal nız müx-
təlif nişanə lərdən mü əyyən 

4    Təxəyyülünüzə əsasən naməlum adamın xarici görkəmini təsvir edin.



etmək olurdu. Adam ağac dan yonularaq düzəldilmiş su 
par çını bulağın yanından asmışdı. Su içmək istəyən (yolçu, 
dilənçi) bu parçla bu lağın təmiz suyundan içə bilərdi. 

Naməlum adam enli bir arxın üstündən uzun bir 
ağac uzat mışdı. Yoldan keçən adamlar üst-başlarını 
islatmadan həmin ağacın üstü ilə rahat keçib gedə 
bilər dilər. O, güclü küləyin sındırdığı və yolu kə sən 
bö yük bir palıd budağını da kənara çək mişdi. 

Samir evə qayıtmağa tələsirdi, me şənin 
dərinliklərinə getmək istə mirdi. O, me  şə bəyinin daxmasına tez çatmaq 
üçün kəsə yol seçdi. Ləman və Samir (xeyli, uzun) yol getdilər, lakin 
meşəbəyinin evinə gedib çatmadılar. Onlar, deyə sən, azmışdılar.

Meşədəki bürküdən təngimiş və tər ləmiş Ləmanın diqqətini birdən 
ağaclar dakı işarələr cəlb etdi. Sevincindən üzü güldü.

Samir soruşdu:
– Ləman, nə olub, niyə belə gülürsən?
Ləman gözlərini mənalı-mənalı qıydı:
– Sən heç nə görmürsən? Bir bax, biz dən əvvəl buradan 

xeyir xah bir adam keçib gedib. Gör burada nə qədər işarə 
qoyub! Bu adam nə qədər xeyirxah iş gö rüb. Həm də 
başqalarına xeyirxah iş  lər görməyi öyrədib. 

Samir təəccübdən donub yerində qaldı. O, bir az 
ayaq saxladı, öz-özünə dü şündü: “Gör bacım necə 
də diqqət lidir! Mən heç onları görmədim”. 

Samir böyük bir məhəbbətlə Ləmanı diqqətlə 
süzdü, onu bağrına ba  sıb, üzündən öpdü. Bir 
qədər Lə manın üzünə baxdı, sonra Ləma
nın ya dında həmişəlik qalan bu sözləri 
bacısına dedi:

– Ləman, insan gərək həyat yolunu da 
bax belə keçsin. Özündən sonra xalq üçün 
faydalı olan xeyirxah işlər qoyub getsin. 

5    Sxem əsasında danışın.

MƏTNƏ GÖRƏ MƏNƏ GÖRƏNAMƏLUM 
ADAM

6    Mətnə əsasən cədvəli tamamlayın. 
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Hadisə:

Mətnin mövzusu:

Mətnin ideyası:

Hekayədəki obrazlar:

Hadisələrin məkanı:

Hadisələrin zamanı:

... ...

...

...

...

...



7    Ləmanın hansı xüsusiyyəti vəziyyətdən çıxış yolu tapmağa kömək edir? Bu xüsu
siyyətinə görə Ləmanın hansı peşə sahibi ola biləcəyini təxmin edə bilərsinizmi?

8    Mətnə əsasən müəyyən etmək olar:
A) Səmimilik və mehribanlıq nədir? D) Xeyirxahlıq nədir?
B) Düzlük nədir?   E) Diqqət və xeyirxahlıq nədir?
C) Diqqət nədir?

9   Mətnin 3cü abzasında hansı fikir yanlışdır? Fikrinizi əsaslandırın.

10    Mətndən hansı faktları seçə bildiniz?
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Söz 
birləşməsi Cümlə Mətn 

(2-3 cümlə)Söz

Sizcə,  
xeyirxahlıq nədir? 

Xeyirxahlıq etmisinizmi? 

Nə üçün yaxşı işlər görmək 
lazımdır? 

Nə zamansa etdiyiniz xeyirxah-
lıq sizə geri qayıdıbmı? 

Fikirlərinizi bölüşmək 
istərdinizmi?

11    Göbələk, meşəbəyi, palıd, bulaq sözlərini sxemə uyğun işləyin.

Nümunə: 

çiçək meşə çiçək ləri, 
ətirli çiçəklər

Meşə çiçəkləri  
gözəl idi.

Meşə çiçəkləri necə də gözəl görünürdü. 
Onlar necə də ətirli idilər. Bu çiçəklər  

meşəyə gözəllik verirdi.



12    I abzasda hansı söz səhv işlənmişdir? Həmin sözü uyğun ifadə ilə əvəz edin.

13    Mətndə işlənmiş süzmək sözünü aşağıdakı mənalarda cümlədə işlədin.

♦ mayeni təmizləmək üçün süzgəcdən keçirmək
♦ nəyi isə sudan ayırmaq
♦ mayeni tökmək
♦ rəqs etmək
♦ kimi isə nəzərdən keçirmək
♦ sakitcə uçmaq

14    Bunlardan biri parç sözünün izahıdır:

♦ fincan ♦ butulka ♦ bir hissə  ♦ stəkan ♦ suqabı

15    Mətndə peşə bildirən hansı sözə rast gəldiniz? Bu sözü cümlədə elə işlədin ki, 
həmin peşə sahibinin gördüyü işi bildirsin.
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16    Mətnin sonunda fərqləndirilmiş cümlələrdə lazımsız təkrarları yığışdırın, onları 
müvafiq sözlərlə əvəz edin. Hansı nitq hissəsinə aid sözlərdən istifadə etmiş 
oldunuz?

17    Mətndə altından xətt çəkilmiş cümlələrdə o, bu əvəzliyindən sonra vergülün 
düzgün işləndiyini əsaslandırın.

18    Mətnin 4cü və son abzasında işlənmiş sözləri aşağıdakı kimi qruplaşdırın.

Əsas nitq hissələri Köməkçi nitq hissələri Çünki

19    Mətndə nöqtələrin yerinə uyğun sözlər artırın. 

milyard, üzrə, belə ki, bitki, mövsümündə,  
ətraf,  çətir, temperatur, görəsən,  
nə üçün, şüalar, və, kölgəlik, isə

Dünya ... meşə örtüyünün sahəsi 4 ... hek-
tardır. Meşənin əsas xüsusiyyəti ... örtüyü nün 
altında formalaşan mikroiqlimdir. Meşənin 
mikroiqlimi ... mühitin iqlimindən fərqlidir.  
... açıq ərazilərdən fərqli olaraq, meşədə qış 
... havanın ... 3–5  °C yüksək olur. İsti yay 
günlərində ..., əksinə, temperatur bir neçə 
dərəcə aşağı enir. ..., bu ... belədir? Ağacla rın 
... günəş ... qarşısını kəsərək ... əmələ gəti rir 
... güclü küləklərin qarşısını alır. 

HƏHHƏHƏHƏHƏRR R BİBİBİBİBİRİRRİRİ İMİMİM ZİZİZİNNNN SASASASAAAS ĞĞLĞLĞLĞLĞĞLAMMAM VVVƏƏƏ Əİİ İ İHƏH R BBİRİRİMİMMİZZİ ĞƏHƏHƏƏR BBİRİMİZİİZ N SAĞLĞLA ƏHƏƏR İBİRİR MİZİNN SAĞL MAM VVƏHƏƏH RR BİRİR MİMİZİN SASAS ĞLAMM VVVVƏİİM ZİZ N SAA LĞLAM VVƏƏƏN SA LĞLAMA VVƏİ İ İİHƏƏRR İBİBİRİR MİZİİİ ĞĞHƏR BİBİRİR MİZİ ĞĞHƏHƏR BİBİRİR MİM ZİNN SASAĞLLHƏR BİRİR MİZİZ N SAĞLAMƏHƏRR Bİ İRİMİM ZİNN SAĞLAM VVVƏƏƏƏHƏR BİBİBB RİR MİZİN ĞLAA VVƏƏHƏR BİB RİMİMİZİNNN SAAĞLĞLĞ AMA VƏHƏHH R BİRİM ZİZ N VƏİBİRİR MİZİZİNNNN SASA LLĞLAMAMA VƏMİZ SAĞLAMM VVZ NN SASAS ĞLAMMA VƏNNN ASA LĞLAM VƏ
TƏƏTƏƏTƏTƏT HLLHLHLHLH ÜKÜKÜKKÜKÜKƏSƏSƏSƏSƏSƏƏ İZİZİZİZ MMMMÜÜHÜHÜHÜHİTİTİTİTİ DƏƏƏDƏƏDƏƏDƏ YYYYYYYA-AA-A-AAATTƏ Ü İTƏƏTƏHLÜKÜKƏ İ Ü İƏTƏHLH ÜKÜKƏSS Zİİ MÜHÜ İTDTƏTƏT LLHLÜKƏSİZZZ MMÜH TİTDƏD YYALHLÜKKƏSƏSƏ İZZ MMÜHÜÜHİTİ DƏ YYYAA- MMÜHHÜ TİTDƏDƏ YAAA  YA  T ÜTƏT ÜÜTƏƏT HLH ÜK İ Ü İİTT ÜKÜK İ ÜƏTƏTƏƏTT HLHLÜKÜKƏSİZ MÜHÜHİTƏT MÜHİƏƏTƏT HLHLHLHLH ÜKƏƏSƏSİZİZ MMMMÜHÜ İTDƏDƏ YATƏHLH ÜKƏSİZ MMÜHÜ TDƏ YAAƏ LHLHLÜKÜKƏS ZİZ M HÜHİTİTDƏ YYYYA-AAAA  HLÜKƏS ZİZ MÜHÜHİ ƏƏDƏ A-KƏSİZ MMÜHİTDƏDƏ YA-AA- MMM HÜHÜÜHİTİ DƏ YYYAAAM T ƏDƏ YAAA  MMM YAAAYA  
ŞAŞAŞAŞAŞ MAMAMAMAMAQQQQ HÜHÜHÜH QUUQUQ QUQUQUQUMUUMUMUZZZ VAAVAVARRR.RZ AR.ŞŞŞ ÜŞAAŞŞAAMAQQ ÜHÜQAAŞAAAA AMAQQ HÜQUQ QUUQ MUMUMUŞA AMAQ ÜÜHÜQU UQQ UMUZZ VAV RŞAŞ AMAAQQQ HÜQUQQ UQU UMUZ VAVAARAŞAMAQQQ HÜQUQ QUQ UUMUZZ VARRUQ MUUZ VAVV R.ÜÜÜŞAŞAŞ MAAQQ ÜHÜAMAAQ HÜQU MUAAŞAŞ MAM QQ HÜH QUUQ QUQMAQQ QUAŞAŞ MAQ ÜHÜ UUQUQU UQUQQ UMUMUMUM ZZZ AVAV RRAAMMAQ ÜHÜHH UQUQUQQ UMUMUZ AVAVARAAŞAŞAŞ MAAMM QQQQ HÜHHH QUQUQUQUMUMUZZ VAAV RQQŞAMAQQ HÜH QUQUQ MUZ VARRAAŞAŞŞ AMAMAMAM QQQ ÜÜÜH UQUUQUQQ MUMUZZ AVAV RRŞAMAQ ÜHÜQUQUQ UZ AVARŞ QUQ MUZ VAVAR.RR.UU UUZZ AVARMU VAAR.RU VARUMM VAR.
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ORFOEPİYA

Düzgün tələffüzü deyin.
məşhur  – [...]
növbə  –[...]
inşaat  –[...]
kəşf  –[...]
vəsait  –[...]

VURĞU

ittiham
cinayətkar
milyonlarla
hərbçilər

mina

ORFOQRAFİYA

Necə yazılmalıdır: 
1, yoxsa 2 “y” ilə?
vəsiyyət  – vəsiyət
bəşəriyyət  – bəşəriyət
ədəbiyyat  – ədəbiyat
nailiyyət  – nailiyət

İlk dəfə mina qurğusu yaratmış ixtiraçı Emmanuel Nobelin dörd oğlu var idi. 
Onlardan biri də gələcəyin məşhur ixtiraçısı və biznesmeni Alfred Nobel idi. 
Robert Nobel isə Bakı neft sənayesinin yatırımında iştirak edən ilk əcnə-
bidir. Partlayıcı maddələrlə məşğul olan bu kimyaçılar ailəsi daim təhlükəli 
təcrü bələr keçirməli olurdu. Bu təcrübələrdən birində Alfredin kiçik qardaşı 
həlak olur. 

Məqaləni oxuyan Nobel fikrə getdi: “Mən elmdə böyük ixtira etdim. Amma 
belə çıxır ki, tarixin yaddaşında cinayətkar kimi qalacağam”. 

Alfred Nobel dünya tarixində, ilk növbədə, dinamitin ixtirası ilə yadda qal-
mışdır. Dinamitin əsasını güclü dağıdıcı qüvvəyə malik olan nitroqliserin 
təşkil edir. Onu kəşf edərkən A.Nobel dinamitin, ilk növbədə, inşaatda, yol-

�

2

3

1    Məzmuna əsasən mətndəki abzasların 
ardıcıllığını düzün. Bunun üçün:
 Əvvəlcə mətni axıra qədər səssiz oxuyun.

 Oxuduqca qeydlər götürün.

  Lazımi qeydlər götürmək üçün hər 
abzasdakı fikri müəyyən edin.

 Sonra hadisələri ardıcıl düzün.

 Abzasların ardıcıllığı alındımı?

BƏLƏDCİ

DİnamİtDİnamİtDİnamİt
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2    Mətndən hansı faktlar əldə etdiniz? Əldə etdiyiniz faktlar sizə nə öyrətdi?

3    Dağıdıcı gücə malik olan nitroqliserini kəşf etməkdə Nobelin məqsədi nə idi?
A) odlu silah düzəltmək
B) inşaatda yolların salınmasında tətbiq olunma 
C) müharibə edən ölkələrin partlayıcı maddəyə olan tələbatı
D) məşhur və milyonçu olmaq istəyi
E) heç bir məqsəd yox idi. Bu, sadəcə, bir ixtira idi.

4    Hansı hadisə A.Nobelin həyatında və fikirlərində dönüş yaratdı?

la rın salınmasında tətbiq olunacağını dü-
şünürdü. Lakin az sonra bu maddə hərb-
çi lərin əlində dağıdıcı bir silaha çevrildi və 
müharibələrdə milyonlarla insanın ölü-
münə səbəb oldu. Nobel bir çox ölkə lərdə 
dinamitin istehsalı üzrə zavod lar qurdu 
və dünyanın ən zəngin adam larından bi-
rinə çevrildi. 

Günlərin bir günü artıq yaşa dolmuş A. No -
bel qəzetdə özünün ölümü haq qında bir 
məqalə oxudu. Əslində, vəfat edən onun 
qardaşlarından biri idi. Nobel qar daşla rı nı 
səhv salan məqalə müəllifi öl müş zənn et-
diyi Alfred Nobelin ünva nına kəskin it ti-
hamlar irəli sürür, onu mühari bə lərin 
daha dağıdıcı olma sında günahlan dırırdı. 

Bunu düşünən Nobel öz adına fond təsis 
etdi. Dinamitin ixtirasından əldə etdiyi 
zən gin sərvəti bu fonda bağışladı. Ölü-
münə yaxın vəsi…ət etdi ki, hər il bəşə-
ri…ət üçün böyük xidmətlər gös tərmiş ən 
dəyərli insanlara bu fonddan mükafat tə-
yin etsinlər. O vaxtdan bu vəsait hesa bına 
hər il fizika, kimya, təbabət, ədəbi…at 
üzrə ən yeni naili…ətlərə, həmçinin sülhü 
möh kəmləndirmək sahəsində fəali…ətə 
görə dünyanın müxtəlif öl kələrindən olan 
xadimlər Nobel mükafatı alırlar.
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5
Alfred Nobel

Nobel mükafatı



5    Sxem əsasında danışın.
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6    İnsanlar A.Nobeli günahlandırmaqda haqlı idimi? Fikrinizi əsaslandırın.

7    “Nobel mükafatı” kimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur? Biri yanlışdır.

1. müxtəlif elm sahələrində yenilik edən adamlar üçün
2. bəşəriyyətə xeyir verən insanlar üçün
3. sülhü təbliğ edən adamlar üçün
4. Nobel qardaşlarının varisləri üçün
5. ədəbiyyat sahəsində yeniliklərə imza atan şəxslər üçün

8    Aşağıdakı sualların hansına mətndə cavab yoxdur?
A) A.Nobel hansı elm sahəsini təmsil edən ailədə doğulmuşdur?
B) Nobel mükafatı hansı elm sahəsinin alimləri üçün nəzərdə tutulmuşdur?
C) Emmanuel Nobelin neçə oğlu vardı?
D) Nobel mükafatının məbləği nə qədər idi?
E) Hansı hadisə Nobeli düşünməyə və fikirlərində dönüş etməyə vadar edir?

9    Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Mina qurğusunu kəşf edən 
2. Dinamit qurğusunu kəşf edən
3. Bakı neft sənayesinin inkişafına yardım edən.

a. Alfred Nobel
b. Emmanuel Nobel
c. Robert Nobel

10    Azərbaycanda hansı fondlar vardır? Bu fondların fəaliyyəti barədə nə bilirsiniz?

ALFRED NOBEL

XEYRİYYƏÇİ  
NOBEL

“DAĞIDICI” 
NOBEL

İXTİRAÇI  
NOBEL

1 2 3

a

b

c

��Əgər sxemdəki yazıların yerini dəyişsəniz, əvvəlcə hansı sözü yazarsınız? Niyə?



12    Kontekstə əsasən fond sözünün mənasını izah edin.

13    Sözləri mənaları ilə uyğunlaşdırın.

təsis etmək təyin etmək tətbiq etmək

1. müəyyən etmək, 
aydınlaşdırmaq

2. vəzifə tapşırmaq

həyata keçirmək əsasını, təməlini 
qoymaq

1 2 3

Mətndə bu sözün hansı mənası işlənmişdir?

15    “Müharibəsiz və təhlükəsiz həyat” 
mövzusunda inşa yazın. 
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11    İttifaq və ittiham sözlərinin mənalarını müəyyən edin.

birinə qarşı irəli sürülən günah, təqsir

1. ayrıayrı şəxslərin, qrupların, cəmiyyətin və s. birləşməsi
2. birlikdə hərəkət etmək

ittifaq

ittiham

Özünüzü bir anlıq Alfred Nobelin yerində təsəvvür edin. 
Təsəvvür edin ki, hansısa bir kəşfiniz və ya ixtiranız cəmiy-
yətə ziyan gətirmişdir. Sizdən izahat tələb olunur. Nə ya-
zardınız? Kəşfinizin əhəmiyyətini necə izah edərdiniz?

İNİNİNİNİNSAAAASASASAS NNNNN ANANANNANNANANNCACACACACAC QQQQ Q Q AAAXŞXŞŞXŞXŞXŞŞXŞIIIII İŞİŞİŞİŞŞŞLƏLƏƏƏLƏL RRRR RİİNİNSİNİ SAASAN ANNCNNİNNSANNN ANA CAAC QQNİNNİ SASANN NANCACAC QQQQ AAAXŞX İİNNNİN ASAS NN ANA CACCCAQQ AXŞXŞX I İŞİŞN ANA CAAC QQQQQQ A ŞXŞI İŞLƏLƏL RNCACAQQQ AAXŞX II ŞİŞLLƏƏRAQQQ Q AXŞXŞIIII ŞİŞLLƏƏLL RRŞŞ ŞİŞ ƏLƏƏLƏRŞŞİİNİNİ ANNNİNİNİ SASAAASASS NNNNN ANNNNİNSAN ANNİNİN AASAS N ANNA CACAC QQNİNS CAQNİN ASASANN ANA CAAC QQ AX İNİN ASAS N NA AQ AX İNİNİ ASANNN ANANCAACAQQ AAXŞŞI İŞİCCCCCNİNİ S N ANAA ACACAQ AXŞŞI İŞAASAS NNN NNANANAA ACACCC QQ AAXŞŞX I ŞİŞLƏƏL RRN NA CAC QQQ A ŞXŞI ŞLƏLƏLL RRNANA CAC QQ A ŞXŞŞXŞI ŞİŞŞLƏƏƏRRAN ACAC II ŞLƏL RAACAAQQ AXŞXŞX I Şİ LƏƏL RŞI ŞŞLƏƏƏƏRAA ŞXŞX ŞİŞLƏƏRRŞŞ ŞŞ ƏƏLƏRŞŞŞLƏƏƏRR 

HƏHHƏHƏHƏHƏH RRR BİBBİBİBİRİRRİRİRİMİİMİMİM İZİZİNNN SASASSASAAASAĞLĞĞLĞLĞLĞLĞLĞ AMMAMA VVVƏƏƏƏİHƏH R BBİRİRİ İMİZİZ ĞƏƏHƏƏR BBİRİMİZİZ N SAĞĞL ƏHƏƏR BİRİRİMİZİNN SAS ĞL MAM VVƏHƏƏH RR BİB RİR MİMİZİZ N SASAS ĞLAMM VVVVƏBİB RİMİM ZİZİN SAA LĞLAM VVƏƏƏNN SA LĞLAMAM VVƏİİİHƏR İİBB İİ İ İHƏR İB İ İ İHƏHƏR BİB RİR MİMMM ZİNN SSASAĞLHƏR BİRİR MİZİZ N SAĞLAMƏHƏRR BİB İRİMİM ZİNN SAS ĞLAM VVƏƏƏƏHƏR BİBBB RİR MİZİN S ĞLAMA VVƏƏHƏR BİB RİMİMİZİNNN SAAĞLĞLĞ AMA VƏHƏHH R BİRİM ZİZ N VƏHƏRR BİB RİRİMİM ZİZİNNNN SASSSA LLĞLAMAMA VƏBİRR MİZİ SAĞLAMM VVƏMİZİNNN SASSAĞL MAMA VƏNN SASA LĞLA ƏƏƏ
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ŞAŞAŞAŞAŞ MAAMAMAMAQQQ Q ÜHÜHÜH QUQUQUQUQUQUQUMUMUMUZZ Z VAVAVARRR.RMU AR.ÜŞAAŞŞAAMAQQ ÜHÜAŞAAA AMMAM Q HÜQQUQQUŞA AMAQ ÜÜHÜQUQUUQ MUUZZ VAV RŞAŞ AMAAQQQ HÜQUQQ UQU UMUM ZZ VAVARRAŞAMAQQ HÜÜQUQUQUQ UUMUZZ VARRŞ UQUMUUZZ VAVVAR.ÜÜÜÜŞAŞAŞ MAQQ ÜÜAMAQ ÜQUAŞAŞ MAM QQ HÜH QQMAQ QUAŞAŞ MAM Q ÜHÜQUQU UQUQQ MUMUUMUMUZZZ VAV RAAMAMAQ ÜHÜHÜH UQUQUQUQ UMUMUZZZ AVAVARAAŞAŞAŞ MAAMM QQQQ HÜHÜHÜHÜQUQUU UQUMUMUM ZZZ VAV RRQQŞAMAM Q HÜH QUQUQ MUZ VARRAAŞAŞŞ AMAMAMAM QQQ ÜÜÜHÜQUQUQQ MUMUZZ AVAV RRŞAMAM Q ÜHÜQU UQU Z VARRŞ Q QUQUQ MUZ VAVARRRŞ UUQU UUZZ AVARQUMUM Z VAVAR.RQUM AR.UMM VAR.

14    İrəli sürmək ifadəsini müxtəlif mənalarda cümlədə işlədin.

♦   Müharibə nədir?
♦   Təhlükə nədir?
♦   Müharibə və təhlükələrin yaran

ma sına səbəb nədir?
♦   Müharibəsiz həyat nədir?
♦   Təhlükəsiz həyat nədir?
♦   Müharibəsiz və təhlükəsiz həyat 

üçün nə etmək lazımdır?
♦   Nəticə

PLAN:
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55 YOL 

ORFOEPİYA

Necə tələffüz edilməlidir?
istiqanlı  – [...]
uzaqgörən  – [...]
hökmdar  – [...]
maneə  – [...]

VURĞU

uzaqgörən
istiqanlı

əməksevər
maneə

ORFOQRAFİYA

Sözlərin yazılışına diqqət 
yetirin. Hansı səhvdir?

əməksevər
vətən pərvər
uzaqgörən

Bir məmləkətdə əməksevər, xeyirxah və ədalətli bir hökmdar var idi. Bu 
hökmdar vətənini çox sevirdi. Daim xalqı üçün faydalı işlər görər, hər zaman 
insanların rahatlığından ötrü çalışardı. Vətənpərvər, istiqanlı və fədakar olan bu 
hökmdar hamının hörmətini qazanmışdı. 

Bir gün hökmdar öz sarayından şəhərin ən ucqar nöqtəsinə qədər geniş bir 
yol saldırmaq qərarına gəlir. Ona görə də vəzirlərinə tapşırıq verir. Tezliklə tap-
şırıq yerinə yetirildi. Əyri-üyrü yolların yerində geniş və rahat bir yol salındı. 

Hamıya xəbər verildi ki, sabah günortadan sonra yol istifadəyə veriləcək. Uzaq-
görən hökmdar yolu insanların istifadəsinə verməzdən əvvəl bir yarış keçirə cə-
yini elan etdi. Yolu əvvəldən axıra kimi ən gözəl keçən insan mükafat landırı la-
caqdı. Hökmdar bildirdi ki, hər kəs bu yarışda iştirak edə bilər.

Ertəsi gün insanlar hökmdar sarayının qarşısına yığışdılar. Bir çoxları gözəl 
faytonda gəlmiş, ən bahalı paltarlarını geymişdilər. Kəhər atların bəzəkli yəhər ləri 
üzərində oturmuş gənclər yarışın başlanmasını intizarla gözləyirdilər. Nəhayət, 
yola çıxmaq işarəsi verildi. Hamı qalib olmaq ümidi ilə yola çıxdı. Yolun sonunda 
– şəhərin çıxacağındakı yüksəklikdə hökmdar öz yaxın əyanları ilə əyləşib yarış 
iştirakçılarını izləyirdi. O gəlib çatanları salamlayır və hər kəsdən soruşurdu:

– Yol necədir?
Yolçuların bir çoxu eyni sözləri deyirdi:
– Hökmdar sağ olsun, yol geniş və hamardır, lakin bəzi yerlərdə yığılmış daş 

və çınqıl qalıqları hərəkət etməyimizə mane olurdu.

oxudan 
ƏVVƏL

Sizcə, mətndə nədən danışılacaq? Bunun üçün mətnin adına 
diqqət yetirin. Yol dedikdə ilk anda nə düşündünüz?



Nəhayət, hamı gəlib keçdi. Qalibi müəyyən et-
mək vaxtı idi. Əyanlar maraqla hökmdara baxır-
dılar. Lakin ondan səs çıxmırdı. Birdən yolda bir 
atlı da göründü. Hökmdar dilləndi:

– Gəlin onu da gözləyək.
Nəhayət, sonuncu atlı gəlib çıxdı. Uca boylu bu 

adam yorğun görünürdü. Üst-başı toz-torpaq 

içində idi. Əlində balaca bir kisə atdan 

düşüb hökmdarın qarşı sın  da hörmətlə 
baş əydi. Hökmdar soruşdu:

– Niyə belə gecikmisən? 
–   Bağışlayın, gec gəlməyimin sə-

bəbi var. Yolla irəlilədikcə qarşıma 
çıxan daş və çınqıl parçalarını kə-
nara atır, yolu təmizləməyə çalışır-
dım. Bu qızıl kisəsini həmin daş qalaq-
larının birinin altından tapdım. Bu 
qızıllar, yəqin ki, sizə çatmalıdır.

Bunu deyib yolçu əlindəki qızıl dolu 
kisəni hökmdara uzatdı. Hökmdar gülüm-
səyərək bu gözü tox gəncə cavab verdi:

– O qızılların sahibi sənsən!
Gənc qara qaşlarını qaldırıb təəccüblə dedi:
– Hökmdar sağ olsun, mənim heç vaxt bu 

qədər sərvətim olmayıb.
– İndi isə var. Əlindəki qızıllar yoldan ən gözəl 

keçən insan üçün elan etdiyim mükafat dır. Bu qı -
zılları mənim göstəri şimlə daş qalaq ları nın altına 
qoymuş du lar. Mənim fikrimcə, yoldan ən gözəl ke -
çən insan arxasınca gələnlər üçün yoldakı mane ə-
ləri aradan qaldıran insan dır. Bunu sən et din. De-
məli, yarışın qa  libi sən sən. Mükafat da sənə çatır.

119119

   Yol nə üçün çəkilməlidir?

   Yol nə üçün mədəniyyət hesab edilir?

   İsmayıl nə üçün yolçəkən olmaq istəyir?

VİDEO ƏSASINDA SUALLARI 
CAVABLANDIRIN:

oxudan 
SONRA

Fikirləriniz düzgün oldumu? Hansı hadisə 
sizin üçün yeni oldu? Mətnin “Yol” adlan
dırıl ması ilə razısınızmı?
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1    Hökmdarın yol çəkdirməkdə məqsədi nə idi?

2    Hökmdar nə üçün əvvəlcədən yolda qızıl gizlətdiyini heç kimə demir? Bu onun 
hansı məqsədindən irəli gəlirdi?

3    Sxem əsasında hökmdar və gənc obrazını müqayisə edin.

Hökmdar

? ??

?

? ?

? ?

Gənc?

Oxşar cəhətlər

4    Mətn vasitəsilə hansı fikir çatdırılır? Müəyyən etdiyiniz fikri “Yol” mətni əsasında 
təsdiq edin. Mətndən hansı dəyərləri, insani keyfiyyətləri öyrəndiniz?

5    Atalar sözlərindən hansı birbaşa, hansı dolayı yolla mətnin ideyasına uyğundur?

Dostluğun birinci şərti etibardır.

Doğru yalanı qovar.

Düzlük xoşbəxtliyin açarıdır.

Yalan söz üz qızardar.

Ağıl yaşda olmaz, başda olar.

a

c

b

d

e

6    Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasından götürülmüş aforizmi mətnin 
ide yası ilə müqayisə edin. Oxşarlıq gördünüzmü? Həmin oxşarlığı sxem vasitəsilə 
təq dim edin.

Dünyanın işini yaxşı düşün sən,
Nə əksən, onu da sən biçəcəksən.
Yaxşı iş də görsən, pis iş də, inan,
Unutmaz onları bu qoca dövran. 

Mətndə

Aforizmdə

7    “Yol” mətni ilə 110cu səhifədə verilmiş mətni məzmun baxımından müqayisə 
edin. Oxşarlıq gördünüzmü?

Fərqli cəhətlər Fərqli cəhətlər
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8    Aşağıdakı cümlələrdə işlənmiş parça sözündən hansının mə nası mətndə istifadə 
edilmiş parça sözü ilə eynidir?

• Anar bir parça çörəyi pəncərənin kənarına qoyaraq toyuqları səslədi. 

•  Sifarişi hazırlamaq üçün beş top parçadan iştifadə olundu.

• Buruqların dörd tərəfində dəmir və taxta parçaları gözə dəyirdi.

• Məktəbin divar qəzetində şairlərin əsərlərindən parçalar verilirdi.

9    Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

tənbələmək
sevər

zəh
mətkeş ?istiqanlı ?

?fədakar ? ?? ?

♦  “Yoldan ən gözəl keçən insan arxasınca 
gələnlər üçün yoldakı maneələri aradan 
qaldıran insandır”. 

♦  II Qarabağ müharibəsi ilə bağlı hansı mə qamları ve
ril miş cümlənin ideyası ilə əla qələndirə bilərsiniz?

MÜZAKİRƏ

Sözün İfadə etdİyİ 
mənanı DEYİn.

Söz bİrləşməsİnİ 
cümlədə İşlədİn.

Həmİn sözü  
cümlədə İşlədİn.

•••

•••

•••

Şəklİ bİr sözlə 
İfadə edİn.

Söz bİrləşməsİ yaradın.

•••

Sözün tələffüzünü 
DEYİn.

•••
•••

10    Sxemdə verilənləri tamamlayın.

Hansı nİtq hİssəsİ  
olduğunu deyİn.

•••
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14    Qoşmaların işləndiyi bir neçə cümlə qurun.

15    Mətnin son abzasından qoşmaları seçin, onların yazılışına diqqət yetirin.

16    Mətndə nöqtələrin yerinə uyğun qoşmaları  artırın. Onların yazılışına diqqət yetirin.

sonra, ilə, dək, əvvəl, üçün

Bir gün tısbağa dovşanın qabağını tutub dedi:
– Mən səndən də bərk qaça bilərəm. Qıvraq ayaqlarına güvənib bizi 

çox zəif bilmə. Bərk qaçmağınla öyünmə.

11    Mətndə nə üçün sifətlər çox işlənmişdir? Bu sifətlərin əlamət və ya keyfiyyət bil
dir di yini deyin.

12    “Mətndə isimlər çoxluq təşkil edir” hökmünü mətn əsasında təsdiq edin.

13    Mətndə göy rənglə verilmiş sözləri aid olduğu sözlə birlikdə seçib yazın. Sözlərin 
yaratdığı məna çalarına diqqət yetirin.

Qoşma

Qoşmalar köməkçi nitq hissələridir. Onlar ayrılıqda məna ifadə etmədiyi üçün 
heç bir suala cavab vermir.

Qoşmalar qoşulduğu sözlə birlikdə suala cavab verir.

Məsələn:
Anası Lətifə üçün (kimin üçün?) şəkilli kitablar aldı.
O, dostunu evə qədər (haraya qədər?) ötürdü.
Böyüyəndə mən də atam kimi (kim kimi?) fotoqraf olmaq istəyirəm.

Qoşmalardan nə əvvəl, nə də sonra vergül işarəsi qoyulmur.

Qoşmalar, adətən, qoşulduğu sözdən ayrı yazılır. Ancaq bir qisim qoşmalar var 
ki, onlar sözə bitişik yazılır. tək, –dək, –can, –cən, –ilə qoş ma ları buna misaldır.

Məsələn: Təyyarə quştək uçurdu.
O, kitabxanayadək mənimlə birgə getdi.
Nənəsi şəhərədək nəvəsi ilə getdi.
Dağ yolunacan hər yer lalələrlə dolu idi.
Kəndəcən avtobus sürətini qaldırmadı.

İlə qoşması sözə həm bitişik, həm də ayrı yazılır.

Məsələn: Rəna ilə çoxdan dostuq.
Aygünlə tədbirdə tanış olmuşduq.

Qoşmaların yazılışı
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18    “Vətənpərvər Prezidentim” mövzusunda esse (inşa) yazın. Təqdimat da hazırlaya 
bilərsiniz. 

♦  Giriş hissədə mövzu barədə ümumi mə lu
mat verin.

♦  Əsas hissədə mövzu ətrafında danışın.
♦  Nəticə hissədə haqqında danışdığınız 

məsələyə münasibət bildirin.
♦  Təqdimatınızda fotoşəkillərdən istifadə 

edin.

İSTİQAMƏT:

Dovşan istehza ... tısbağaya baxıb dedi:
– Get işin... məşğul ol. Sən mənim... yarışa bilməzsən.
Tısbağa əl çəkmədi:
– Gəl görünən o qoşa ağaca... qaçaq. Baxarsan, mən səndən ... ora 

ça ta cağam.
Yarış başlandı. Tısbağa var gücü ilə irəliləməyə başladı. Özünə arxa yın 

olan dovşan bir ağacın kölgəsində uzanıb dincəlməyə başladı: “Bir az ... 
qaçıb ora çataram”.

Tısbağa dovşanın xasiyyətini bildiyi ... qalib gəldi.

17    Nöqtələrin yerinə uyğun şəkilçilər artırın. Həmin sözlərin qoşmalarla əlaqələnmə
sinə diqqət yetirin.

1. Dağlar... doğru hava sərinləyirdi. 2. Dərs... sonra uşaqlarla gəz-
məyə getdik. 3. Mən... tərəf gələnləri dərhal tanıdım. 4. Yusif... qə-
dər bunların hamısı yerinə yetirilib. 5. Anar ev... qədər mənimlə 
getdi. 6. Nənə bir saat... sonra qayıtdı.

TƏLİMAT:

✓   İlk növbədə, prezidentin hansı fəaliyyəti barədə 
yazmaq istədiyinizi müəyyən edin.

✓   Həmin sahədəki fəaliyyəti ilə bağlı məlumat toplayın.
✓   Topladığınız məlumatları emal edin.
✓   Yazınızın (təqdimatınızın) planını hazırlayın.

İNNİNİNİNSASASASASASASANNNN SƏSƏSƏSƏHVHVHVHVİNİNİNNDƏƏDƏDƏDƏNNNNNN NƏNNƏNƏNƏNN TİTİTİCƏCƏCƏ İİNİNSAAN İNİNSASANN SƏƏHVHVH İN İİNSANNN SƏƏ VHVİNDƏNN NƏN TİCƏİNİ SASAN ƏƏSƏƏƏƏHVHH İNDƏDƏN NƏƏTİT CCƏCNN ASANN SƏƏS VHVH İNİNDƏNN NƏN TİCCƏCƏC  ANN SƏS VHH İNDƏN NƏNNƏTİCƏCƏ TİCCCƏC  İİN İİİNİİİNSASAN SƏSƏHVVİN İİNSSANN SƏS HV İİN ASANN ƏSƏHVVİNİ DDƏD N NƏ İİVİNİNİ SANN S HVİNDƏƏD NN İİİNİNİ SANN SƏSƏƏHV NİNDƏDƏN NƏNƏTİTİCƏƏCƏİN ASANN SƏSƏHVH İNDƏDƏN NƏƏTİCƏİNSASAN ƏSƏHVH İN ƏƏDƏNN NƏNƏTİT CƏ SƏƏS HVH ND N NƏTİTT CƏAASANN SƏHVİNDƏDƏN NƏTİTİCƏC  H NDƏN NƏN TİCƏƏ TİCCƏƏ 
ÇIÇIÇIÇIÇ XAAXARMRMRMAĞĞAAĞAĞIIIII BAABABABACACACAACC RMRMRMRMAALALALALIDDIDIDIRIRIRIR.ÇÇIXA ĞĞIÇIÇ XAX MRM ĞAĞI BAACCAARMÇÇIÇ XAXXARM ĞAĞAĞĞI BAAACACAACC RMR LALIDÇIÇÇ XAA MRMR AĞII BABACAA MMRRMAL DIDIRIÇÇÇ XA MRM ĞAĞI BACAAC RMMR ALA ID RIRÇ XAXA M ĞAĞI ABA ACAARMMRR LAA IDDIRRMMRMAALA IDIR.ÇÇIXA ĞĞÇIXXARM ĞIÇIXAAXARMRMAĞA I BABACÇIXAARMAĞI BAÇIÇ AXARMR AĞAĞA II BABACACARMALALIDAĞI BAAAÇIÇ XA MRMAĞI BA ACAA MRMM LA IDIÇIÇÇ XAXAX RMRMRMR AĞAĞA II BABACACACA MRMRMRMALALALA IDIDIRRRÇÇ XARMRMAĞA A ACACARMRRR AL DID RÇIÇÇ AXARMRMAĞAĞI BABAB CAC RMRMAL DIDIRIRRÇI AXARMAĞI BABACARMALA IDIRÇ XARMAĞA II BABACACARMMALA IDIRRXA R A IDACACARMRMRMR ALAA DID RRIRR..MRMR ALAA IDIID R.DIDIR.
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66 İKİ KƏND

ORFOEPİYA

Hansı tələffüz səhvdir?
[bitgi] 

[qonaq]
[maldarrıx]

VURĞU

mənbə
dəyişiklik
xoşbəxt

ORFOQRAFİYA

Göy rəngdə verilmiş söz
lərdə hansı hərf yazılma
lıdır?

124

Bir vax(t,d)lar dərin və coş(q,ğ)un bir çay var idi. Nə vaxtsa o, kiçik çay kimi 
mənbəyini uca dağlardan götürmüşdü. Otlaqlar boyunca aşağıya axan kiçik çay 
sahilində otlayan qoyun, keçi və inək sürülərindən zövq alırdı. Daha sonra kiçik 
çay öz yolunda suyunu ağaclara, bitkilərə və heyvanlara verərək yolunu böyük 
meşədən saldı. Başqa kiçik çaylar və axarlar da ona birləşdi.

Nəhayət, meşədən böyük, dərin bir çay çıxdı, düzənliyə çatdı. Çay tarlalar və 
çəmənliklər boyunca axdı. Onun suları həm də bir çox balıq və çayda yaşayan 
digər canlılar üçün məskən oldu. Getdiyi uzun yolda çay bir çox xeyirxah işlər 
görərək dənizlə rastlaşdı və ona qarışdı. 

Çayın yuxarı hissəsində mal-qara otarmaqla, ovçuluq etməklə, meyvə yığ maqla 
məşğul olan bir kən(d,t) var idi. Onun sakinləri xoşbəxt idi. Çayın aşağı hissə-
sində gününü tarlalarını əkib-becərməklə, gah maldarlıqla, gah da çayda balıq 
tutmaqla keçirən başqa bir kənd də var idi. Amma hərdən meşəyə ov dalınca da 

gedirdilər. Onlar da çox xoşbəxt idilər. Bu kəndlər öz aralarında 
ticarət edir, bir-birinə qonaq gedirdi. Beləliklə, bu iki kənd 

sülh və əmin-amanlı(q,x)la yaşayırdı. 
Bir dəfə yuxarı kəndin camaatı suyun 

yolunu kəsmək qərarına gəldi. Onlar 
dedilər: 

Şəkli 1015 cümlə ilə 
elə təsvir edin ki, 
uyğun bildiyiniz 

abzasa əlavə edə 
biləsiniz.
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Dinlədiyiniz “Söyüd” təm sili 
əsasında sualları cavablandırın.

1    Söyüd nə üçün məhv olur?

2    Söyüd ağacını və yuxarı kəndi müqayisə edin.

3    Buradakı söyüd və digər ağacları insanlara bənzət
sək, hansı nəticəyə gələrik?

4    Söyüd ağacını bir sözlə xarakterizə edin. Bu söz 
hansı nitq hissəsinə aid oldu?

5    “Cəmiyyətdən ayrı düşən şəxs yaşaya bilməz” fikri 
ilə razısınızmı? Niyə? 

– Əgər biz çaydan daha çox istifadə etsək, mal-qaranı artırar, ağacların sayını 
artırıb çoxlu evlər tikə bilərik. Biz daha varlı olub, daha yaxşı yaşaya bilərik.

Kəndlilər bu fikirlə razılaşdılar və balaca bir axar saxlamaqla çayın qarşısına 
bənd çəkdilər.

Dəyişikliklər aşağı kənddə çox tez nəzərə çarpdı. Onların tarlalarına və otlaq-
la rına çatan su çox az oldu. Məhsul get-gedə azaldı. Camaatın dolanışığı çətinləşdi. 

Kəndlər arasındakı əlaqə dayandı. Onlar daha bir-birlərinə qonaq getmirdilər. 
Aşağı kənd camaatının çoxu daha yaxşı yaşayış məskəni axtarmaq üçün başqa 
yerlərə köçdü. Digərləri, kəndin daha yaşlı sakinləri yuxarı kəndin camaatı ilə 
birləşdi. Beləliklə, sülh, mehribanlıq və dostluq hər iki kənddən itdi.

Şəkil mətnin hansı 
hissəsinə uyğundur?  

Niyə belə hesab edir siniz? 
Fikirlərinizi mətnə əsasən 

təsdiqləyin (və ya inkar 
edin).
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1    Sxem əsasında hər iki kəndi təhlil edin.

Problem
Problemi yaradan 

kənd

Problemin həlliProblemin həlli yolu 
ilə razısınızmı?

Aşağı kənd cama
atının yerində olsa 

idiniz, nə edərdiniz?

2    Sxem əsasında danışın.

itirdikləriqazandıqları

Aşağı kənd

Yuxarı kənd

Sizcə, yuxarı kənd aşağı 
kəndin hansı hüquqlarını po 

zur? İnsan hüquqlarının po zul
ması nə ilə nəticələnə bilər?

Fikirlərinizi müşahidə 
etdiyiniz, şahidi oldu ğunuz 

hadisə və ya əhvalatla 
əsaslandıra bilərsiniz.

MÜZAKİRƏ

Dostluq və səmimiyyət təhlükəsiz həyatın 
başlanğıcıdır.



6    Mətn üçün xoşbəxtlik və bədbəxtlik açar sözlər ola bilərmi? Nə üçün belə 
hesab edirsiniz?

7    Mətndə altından xətt çəkilmiş cümlədəki feili hansı ilə əvəz etsəniz, daha düzgün 
olar?

8    Sözlərin əks mənasını yazın.

azalmaq ?birləşmək ?

sağlamlıq ? həyat ?

9    Sözləri mənaları ilə uyğunlaşdırın.

çayın dənizə, gölə və ya başqa çaya töküldüyü yer

yeraltı suların çıxdığı yer

bir yerdə yurd salıb yaşayanlar

kiminsə və ya nəyinsə olduğu yer

Sakin

Mənsəb

Məskən

Mənbə
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3    Mətn əsasında səbəbnəticə əlaqələrini göstərin. Cədvəli elə tərtib edin ki, 
ideyanı müəyyənləşdirə biləsiniz.

1.
2.
3. 

1.
2.
3.

SƏBƏB NƏTİCƏ İDEYA

4    Mətnə əsasən sxemi tamamlayın və əsas fikri müəyyən edin. 

Mətndə tənqid olunur:Mətndə təbliğ olunur:

5    Mətnin adını dəyişmək təklif olunsa idi, necə dəyişərdiniz? Fikrinizi əsaslandırın.



12    Bağlayıcıları seçin.

1. Gözətçi gözlədi. Gördü ki, at Bəkilindir. 2. Bir zamanlar səhrada 
ətrafa sərinlik və kölgə yayan bir ağac vardı. 3. Amma bunların 
heç birini etmək olmaz, çünki hamısı zərərdir, dərslərə mane olur. 
(M.İbrahimov) 4. Mən artıq nə futbola gedir, nə də başqa oyunlara 
maraq göstərirdim. (M.İbrahimov) 5. Mən səni oğulluğa götür məklə 
hünər etmədim, çünki yaxşılığa yaxşılıq etdim. (S.S.Axundov)  
6. Xəstələnmişdi, ona görə də tədbirdə iştirak edə bilmədi.

13    Hər hansı bir mətndən bağlayıcıları seçin, onlardan əvvəl və sonra durğu 
işarələrinin işlənməsinə diqqət yetirin.

14    Nöqtələrin yerinə uyğun bağlayıcıları artırın. Durğu işarələrinin işlənməsinə diq
qət yetirin.

ancaq, ki, və, da, də, gah, gah da

1. O çinar ağacının başı göylərə dəyirdi … bütün yer üzünə yuxarıdan 
aşağı baxırdı. (Elçin) 2. Fikirləşirəm …, uşaqlar bu gözəlliyi bir-iki 
dəfə görürlər. (S.Zaman) 3. … günlər bir-birini əvəz etdikcə gedir, ağac-
lar çiçək açmaq bilmirdi. 4. Mən …, Səfa … çox sevindik. (M. İbra hi mov) 
5. … duman qalxır, … gün çıxırdı.
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10    Cümlələr arasında nə fərq var?
♦ Bir vaxtlar dərin və coşqun bir çay var idi.

♦ Bir vaxtlar dərin, coşqun bir çay var idi.

11    Mətnin II abzasında köməkçi nitq hissələrini seçib yazın. 

Bağlayıcılar

Dilimizdə işlənən köməkçi nitq hissələrindən biri də bağlayıcılardır. Bağlayıcılar 
sözləri və cümlələri bir-birinə bağlamağa xidmət edir.

Ki, və, amma, ancaq, lakin, həm, həm də, da, də, əgər, ya, ya da, gah, gah da, 
çünki, ona görə də və s. dilimizdə çox işlənən bağlayıcılardır.

Məsələn:
Biz bilirdik ki, əvvəlaxır səmimiyyət qalib gələcək.

Əgər bir şey bilirsənsə, bizə də de. 

Gah yağış, gah da qar yağırdı. 

Bağlayıcılar, adətən, söz və cümlələrdən ayrı yazılır.



15    Cümlələri oxuyun, lazım gələn yerlərdə 
vergüldən istifadə edin.

1. Külək bu xışıltını eşitdi və qəzəb-
ləndi. (Elçin) 2. Eyvanın o kün cünü 
külək tutmurdu amma bayaqdan yer-
göy titrəyirdi. 3. Balaca qaranquş o 
qədər qorxmuşdu ki ürək döyüntü-
sünü eşidirdi.(Elçin) 4. Ağaclar eləcə 
çılpaq qaldı: nə çiçək açdı nə də ki 
tumurcuqlandı. (S.Zaman)

Bağlayıcılarda durğu işarələrinin işlənməsi

Bağlayıcılardan həm əvvəl, həm də sonra vergül işarəsindən istifadə olunur.

1. Və bağlayıcısından nə əvvəl, nə sonra vergül qoyulur.

Çaylar və göllər sərvətimizdir.

2. Ki bağlayıcısından sonra vergül qoyulur.
Müəllimi bilirdi ki, o nə qədər  fərasətli uşaqdır.

3. Amma, ancaq, lakin, çünki, əgər bağlayıcılarından əvvəl vergül qoyulur.
Yazını oxudum, amma heç nə başa düşmədim.

Qayıdacağını bilirdim, çünki gedəndə sağollaşmamışdı.

4.  Təkrarlanan da, də, həm, həm də, gah, gah da bağlayıcılarından əvvəl vergül 
qoyulur.

Həm quşlar, həm də həşəratlar sünbülə böyük ziyan vururdu.

16    Cümləni tamamlayıb kiçik mətn tərtib edin.
İnsan hüquqlarının pozulmaması 
üçün … .

  Mətni yazmaq üçün, ilk növbədə, plan 
tərtib edin.

17    “İki kənd” hekayəsinin sonunu fərqli şə
kildə yazın.
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Aşağı kənd yuxarı kəndin 
bənd salmasına etiraz 

edir. Və … .

İSTİQAMƏT:
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ORFOEPİYA

12 və 13cü bəndlərdə 
tələffüz formasında veril
miş sözləri seçin.

VURĞU

Mətndə altından xətt çə
kilmiş sözlə rin vurğusunu 
mü əyyən edin.

ORFOQRAFİYA

Bənövşəyi rəngdə veril miş 
söz lərin düzgün və ya səhv 
yazıldığını əsaslandırın.

(ixtisarla)

Meteor selini keçib sürətlə
Lacivərd göylərə insan saldı iz.
Baxıb ucalıqdan Yerə heyrətlə,
Dedi: – Nə gözəldir planetimiz!

Gözünə işıqlar dəydi birinci,
İşıqlar – qırmızı, yaşıl, ağ, sarı.
Hərəsi bir yaqut, zümrüd, bir inci,
Süzdü gözdolusu bu işıqları.

Gözünə silsilə dağlar göründü
Karvana düzülmüş dəvələr kimi.
Dağların döşündən duman süründü
Təzə iməkləyən nəvələr kimi.

Göründü insana dənizlər, göllər
Yeni qalaylanmış tava kimi ağ,
Göründü arpalı, buğdalı çöllər, –
Sanki zəfərandır Yerdə bir tabaq.

BİZİM PLANET



Şeiri şərti olaraq 2 hissəyə 
bölün, hər hissədə nədən 
danışıldığını deyin.

• Kosmosdan Yerə baxış
• İnsanın Yerdə gördükləri

İnsan bir qürurla süzdü bunları,
Süzdü ulduzların bərabərindən.
Dedi: – Nə gözəldir bizim Yer şarı!
Baxdı, köks ötürdü insan dərindən.

Birdən çöhrəsini bürüdü kədər,
Dolandı başına onun kosmos da.
Qorxdu, bu gözəllik məhv ola bilər,
İynə batmış kimi partlar bu “kos” da!

İnsan bilirdi ki, Yer kürəsində,
Qucağı doludur arsenalların.
Ölüm qorxusu var buz nəfəsində,
Qarımış, qartımış generalların.

Səmadan görünən zümrüd meşənin,
Qoynunda torpaq var – insan bilirdi.
Düzlərə çiçək yox, raket döşənib,
Raketlər danışar – insan bilirdi.

Bilirdi, neytron, atom haçandır,
Yatır yuvasında bir ilan kimi.
Töküb zəhərini sıçrayacaqdır,
O, “qış yuxusu”ndan ayılan kimi.

Bilirdi, altında qayıqlar üzür,
Qalaylı tavaya bənzər dənizin.
Bilirdi, od yüklü təyyarə süzür,
Lacivərd qoynunda göylərimizin.

Bunları görmüşdü insan min kərə,
O, Yerdən gəlmişdi, burda uçsa da.
Bilirdi, yenə də dönəcək Yerə,
Ulduz aləmində qanad açsa da.

Kimsəsiz qoynundan uçan daşların,
İnsan var səsiylə qışqırdı birdən:
– Ey Yer kürəsinin vətəndaşları,
Kosmosdan seyr etdim bu torpağı mən!

Necə də sakitdir meşə, dəniz, dağ!
Kaş bu ucalıqdan görəydiniz siz.
Gəlin onu belə sakit saxlayaq,
Nə qədər gözəldir planetimiz!

Əliağa Kürçaylı
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1    Tarlada yanğın baş verməsinin səbə-

bi nə idi?

A)  Yanğın günün istisindən baş ver-
mişdi.

B)  Yanğın kiminsə ehtiyatsız hərəkəti 
ucbatından baş vermişdi.

C)  Traktorun benzini yerə axdığı üçün 
yanğın baş vermişdi.

D)  Küləyin gətirdiyi qığılcım yanğına 
səbəb olmuşdu.

E)  Kiminsə qaladığı kiçik ocaq yanğı-
nın səbəbi idi.

2    Yanğını ilk dəfə kim görür?

1. Arif 2. Bəxtiyar 3. Qədir

3    Yanğını söndürmək üçün atılan ad-

dımları ardıcıl düzün.

1.  Alovun qarşısını kəsmək üçün iki 
tərəfdə şırım açmaları

2. Alovun qarşısının alınması
3.  Arif və Bəxtiyarın dərhal traktoru 

işə salmaları
4. Şırım açmaq üçün gəldikləri qərar

A) 1,2,4,3 B) 2,3,4,1 C) 4,3,1,2
D) 3,2,1,4 E) 4,3,2,1

Dinlədiyiniz “Taxıl zəmisi” mətni əsasında sualları cavablandırın:
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Necə bilirsiniz, diqqətsizlik və la
qeyd lik ucbatından baş vermiş yan
ğın dövlətə, xalqa ziyan vura bilərmi?

•   Elə isə növbəti mətnlə 
tanış olaq.

Bölmənin əvvəlində  
“Yalan” mətnindən 

öyrəndiniz ki, yalan, unut
qanlıq, diq qətsizlik bir ailə nin, 

eləcə də bir binanın 
sakinlərinə ziyan verə bilərdi. 

Vaxtında tədbir görülməsə 
idi, hətta insan həyatına son 

da qoya bilərdi.



4    Sizcə, mətndə neçə fakt vardır? Hə -

min faktları seçib yazın.

Fakt Əsaslandırma

5    Mətnə əsasən Arif və Bəxtiyarı 

xarakterizə edib sxemi tamamlayın.

fədakarlıq

?

??

?

6    Mətnin əsas hissəsinə aid olan hadi-
sə ləri 5 cümlə ilə təqdim edin.

1. ... 2. ... 3. ...

4. ... 5. ...

7    Mətnə əsasən elə üç səbəb-nəticə əla-
qəsi göstərin ki, əsas fikri müəyyən 
etməyə kömək etsin.

Səbəb Nəticə

8    Mətnə əsasən cədvəli tamamlayın və 
əsas fikri müəyyən edin.

Mətndə təb
liğ olunur

Mətndə tən
qid olunur Əsas fikir

9    Verilmiş hissələri əlaqələndirməklə atalar 
sözlərini tamamlayın və mətndəki əsas 
fikrə uyğun olanları seçin.

1) Əmanətə

2) El gücü

3) Yüz ölç

4) Ağıl yaşda deyil,

5) Elm

a) bir biç.

b) ağlın çırağıdır.

c) xəyanət olmaz.

d) başdadır.

e) sel gücü.

10    Cümləni tamamlayın.

Əgər taxıl zəmisi yansa idi, ...

1. ... 2. ... 3. ... 4. ...
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2    130–131ci səhifələrdəki şəkillər məzmunla nə dərəcədə uyğunlaşır?

3    Mətnə əsasən cədvəli tamamlayın.

silsilə dağlar dəvə karvanına
Dağların sakitliyinin 

pozulmamasına çağırış

Bənzədilən obyekt  Bənzədilir Məqsəd

4    Şairin Yer planeti ilə bağlı hansı arzuları var? Siz də həmin arzulara şəriksinizmi?

MÜZAKİRƏ

Sağlam həyat tərzi üçün təhlükə tö rə
dən mənbələr və çıxış yolları nədir?
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5    Şair Yerdə hansı təhlükələrin olduğunu deyir? Sizcə, o bunları niyə dilə gətirir? 
İnsanları ayıq salmaq, yoxsa qan tökməkdən zövq alan cəlladları durdurmaq 
üçün? O nə üçün nüvə silahlarına “Yox!” deyir?

6    “Dinamit” mətnində A.Nobelə qarşı irəli sürülən ittihamları xatırlayın. Bu ittiham
lar “Bizim planet” şeirinin müəllifinin etirazları ilə səsləşirmi?

Planetimiz 

təhlükəsiz 

olsun.

1    Sağlam həyat üçün planetimizin təhlükəsiz olması nə dərəcədə əhəmiyyətlidir?
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8    “Bizim planet” şeirinin hər bəndində ifadə olunmuş fikri müəyyən edərək şeirin 
ideyasını tapın.

7    “Bizim planet”, “İki kənd” və “Taxıl zəmisi” mətni üçün məzmun baxımından oxşar 
və fərqli cəhətləri müəyyən edin.

“Taxıl 
zəmisi”

“Bizim 
planet”

“İki kənd”

9    Əgər hər bəndin rəsmini çəkmiş olsa idiniz, hansı sözü şəkliniz üçün obyekt 
seçərdiniz?

Şeirin 
mövzusu

Şeirin 
ideyası

1ci bənddəki 
fikir

4cü bənddəki 
fikir

5ci bənddəki 
fikir

13cü bənddəki 
fikir

. . .

İnsan Yer 
kürəsinə 
yuxarıdan 

baxdıqda onu 
rəngarəng 

görür.

İnsan Yer 
kürəsinin 

gözəlliyindən 
qürur duyur.



11    Sözlərin mənalarını düzgün müəyyən edin.

Kosmos

Planet

günəş sisteminə daxil olan göy 
cisimləri

dünya, aləm; göy cisimləri arasında 
mövcud olan genişlik

12    Meteor, neytron, atom sözlərinin mənasını izah edin. Siz bunun üçün hansı lü
ğətə müraciət etməlisiniz?

13    Yer sözünün hansı mənası mətndəkinə uyğun gəlir?

A) bir işin, hadisənin baş verdiyi məkan 
B) bir adamın cəmiyyətdə tutduğu mövqe
C) üzərində sakin olduğumuz məkan
D) əkin məqsədilə istifadə olunan sahələr
E) kino, teatr və digər yerlərdə oturacaq

14    İzahları verilmiş sözləri şeirdən tapın.

10    Bunlardan biri arsenal sözünün izahıdır:

planetimizin bitki örtüyünün inkişaf etdiyi üst qat

Yer kürəsi üzərindən kainatın görünən hissəsi

gecələr göydə parıldayan, nöqtə kimi görünən  
göy cismi

?

?

?

asan əzilən,  
kövrək material

silah anbarı, silah 
saxlanılan yer

Yerin kosmosdan 
görünən hissəsi

1.

3.

2.
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19    “Yer kürəsində sağlam və təhlükəsiz həyatı pozan amillər” mövzusunda təqdimat 
hazırlayın.

15    “Bizim planet” şeirinin 1ci bəndində hansı söz iki mənada işlənə bilər? Cümlədə 
işlətməklə onları fərqlən dirin.

16    Şeirin 2ci bəndində hansı sözlər həm də xüsusi isim kimi işlənə bilər? Niyə? 

17    Şeirin 9 və 11ci bəndlərində o əvəzliyi hansı sözləri əvəz etmişdir? Əvəz edilən 
sözlər hansı nitq hissəsidir?

O (bu) əvəzliyinin  
işləndiyi cümlə

O (bu) əvəzliyinin  
əvəz etdiyi söz

Əvəz edilən sözün  
aid olduğu nitq hissəsi

18    Köməkçi nitq hissələri hansı bəndlərdə işlənmişdir? Onların həmin bəndlərdəki 
funk siyasını izah edin.
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Təqdimat hazırlamaq üçün:

•  Sağlam və təhlükəsiz həyat 
ifadəsinin mənasını 
aydınlaşdırın.

•  Sağlam həyatı pozan amilləri 
müəyyən edin.

•  Təhlükəsiz həyatı pozan 
amilləri müəyyən edin.

•  Sağlam və təhlükəsiz həyatı 
təmin edən təkliflər verin.



LAYİHƏNİN YEKUNU
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Ən birinci hansı  

ARZUNUN  həyata 
keçməsini istəyərdin?1

Səni ən çox nə  

SEVİNDİRİR?2
Ən çox kimə YARDIM 

etmək istəyərdin?3

Anana ən çox necə 

MÜRACİƏT 
edirsən?5

Özünlə ən çox QÜRUR 

DUYDUĞUN  anlar hansı 
vaxtlardır?6

Səni ən çox nə 

MƏYUS  edir?8
Təbiətlə bağlı hansı 
hadisə səni daha çox 
TƏƏCCÜBLƏNDİRİR?7 Bu gün UNUTMAQ 

istədiyin bir hadisə 
varmı?9

Əgər bir KİTAB 
YAZSA  idin, bu 
hansı mövzuda olardı?4

Özümüzü yenidən tanıyaq



Bir alimin dediyi kəlamda sağlamlıq və təhlükə siz liyin 
dövlət üçün nə qədər vacib olması vurğu lanmışdır:
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Yaşadığımız cəmiyyətdə sağlamlığın və təhlükəsizliyin təmin edilməsi özü müzdən 
asılıdır. Təkcə özümüzü deyil, hamını düşünsək, gələcəkdə daha firavan və sağlam 

şəkildə yaşaya bilərik.

 Siz bu fikirlərlə razısınızmı?

  Cəmiyyətin sağlamlığı və təhlükəsizliyi onun 
gələcəyinin təminatçısıdırmı?

  Gələcəyimizi xoşbəxt və firavan et mək üçün 
daha nələri diqqətdə saxlama lıyıq?

Xalqın sağlamlığı, təhlükəsizliyi, əslində, 
bir dövlətin güvəndiyi bütün xoşbəxtlik və 
gücün əsasını təşkil edir”.

Bölməni yekunlaşdırmaq üçün

“Sağlam və təhlükəsiz 
Azərbaycan üçün” başlıqlı

• plakat • bülleten
• buklet  • broşür
• açıqca • divar qəzeti 
və s. hazırlayın. 

Təqdimat formasını seçməkdə sərbəst siniz.

Seçdiyiniz formaları Misrosoft Publisher 
proqramından və digər uyğun bildiyiniz 
proqramlardan istifadə etməklə hazırlaya 
bilərsiniz.



IV
BÖLMƏ

AİLƏDƏ  
EKOLOGİYA

1. LAYİHƏ: “PLANETİMİZ GƏLƏCƏKDƏ”

2. ARAŞDIRMA: EKOLOGİYA AİLƏDƏ

3. SINMIŞ BUDAQ

4. SEYRANIN GÖYƏRÇİNLƏRİ

5. TƏBİƏT ÖZÜ ÖZÜNÜ TƏNZİMLƏYİR

6. HEKAYƏ YAZMAQ: YAŞIL PLANET

7. HAQQIN SƏSİ



Adım 
İradədir. 

Bu bölmədə sizinlə pla-
netin təhlükəsizliyi barədə 

araşdırmalar və müzakirələr  
aparacağıq. Hazırsınızmı? Elə isə 
irəli... Ekologiyanın nə olduğunu 
bilirsinizmi? Ailədə heç ekolo-

logiya, ekoloji problemlərlə 
bağlı müzakirələriniz 

olubmu? 



♦    Layihənin adına münasibət bildirin. Bu ad sizə nə deyir? 
♦    Bu layihəni icra etmək üçün nə etməlisiniz?
♦    Yaşadığımız planetin gələcəyini necə təsəvvür edirsiniz?
♦    Hansı ekoloji problemlər haqqında məlumatlısınız?
♦    Ekoloji problemlər dedikdə nə nəzərdə tutulur?

11
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LAYİHƏ:
Planetimiz gələcəkdə

Ətraf mühitin hansı 
problemləri insanlar 

üçün daha təhlükəlidir?

Şəkildə gördüklərinizi 
təsvir edin. Bu şəkil 

sizə nə deyir?

Planetimiz dedikdə nə 
başa düşürsünüz?
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Siz ətraf mühitə və onun 
sağlamlığına təsir edən 

qərarların qəbulu prosesində 
necə iştirak edə bilərsiniz?
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•  Şeirin bəndlərində ifadə olu
nan fi  kir lərə münasibət bildirin. 

•  Siz təbiətlə bağlı hansı şeiri bu 
sıraya daxil etmək istərdiniz?

Bizə əl verdi ki, imdada çataq,
Yıxılan bir kəsin qolundan tutaq.
Bizə ağıl verdi – vicdanlı, mətin,
Dərk edək dərdini bəşəriyyətin.

Təbiət – o böyük ağ saçlı ata,
Bizi bəxş edəndə bu kainata,
Can verdi, qan verdi, qeyrət verdi o,
Bizə insaf verdi, mürvət verdi o.

Çöllərdə ceyranlar dəstəylə gedir,
Dənizdə ləpələr qolqola verir.
Yeddi qardaş ulduz – işıqlı, iri,
Hələ bircə dəfə küsməyib biri.



Araşdırma:

EKOLOGİYA AİLƏDƏ

•   Uşağa yaşadığı yerə, bitkilərə, güllərə, ev 
heyvanlarına qayğı ilə yanaşmaq 
vərdişləri aşılamaq

•   Suyun, qida məhsullarının qənaətlə 
istifadə edilməsini öyrətmək

•   Uşaqlara lazımsız əşyalara ikinci dəfə 
“həyat” vermək bacarığı aşılamaq
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22
Ailədə ekoloji tərbiyə çox vacibdir.  

Bu tərbiyənin istiqamətləri  
aşağıdakılardır:
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1. Ekologiya nədir?

2. Ekoloji problem nədir?

3. Ekoloji mədəniyyət nədir?

A) ekoloji biliklərin sistemi
B)  təbiətə məsuliyyətli və qayğıkeş 

münasibət
C) Planetin taleyi ilə bağlı qayğı
D) cavabım yoxdur
E) digər

4.  Mənim ailədə ekoloji tərbiyə alma-
ğım vacibdirmi?

A) Bəli, vacibdir.
B)  Ekoloji tərbiyə məktəbdə forma-

laş dırılmalıdır.
C)  Cavab verməkdə çətinlik çə-

kirəm.

5.  Ailədə ekoloji tərbiyə necə olma-
lıdır?

A)  Ekoloji mövzuda söhbət aparıl-
ma lıdır.

B)  Ailədə birlikdə təmizlik işləri apa-
rırıq.

C)  Uşaqlarla birlikdə evdə və bağ-
çada güllər, çiçəklər əkirik.

D) Ev bitkilərinə qulluq edirik.
E) Heç biri ilə məşğul olmuruq.

6.  Parklarda, bulvarda əkilmiş çiçək-
ləri dərməmək üçün mənə nə de-
mi siniz? 

7.  Ağacların qırılması ekoloji prob-
lem lər yarada bilərmi?

8.  Hərəmiz bir ağac əksək, problem 
həll oluna bilərmi?

SORĞU ÜÇÜN SUALLARA NÜMUNƏ:



•   Valideynlərinizin arasında peşəsi ekoloq 
olan oldumu?

•   Ekoloq, sizcə, kimdir?

•   Onun əsas işi nədir?

•   Ailədə sizinlə ekoloji mövzuda söhbət 
aparılırmı? 

•   Bu söhbətlər hansısa bir problemin həl
linə kömək edibmi?

Siz artıq ailənizin peşəsi, onların bu 
peşəyə olan marağı, həvəsi ilə bağlı 

araşdırma apardınız.
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Mən başa düşdüm ki, ... . 

Eko loq ... . Valideyn lərimin 

cavabla rın dan an la dım ki, 

... . Yer kürə  si ... . Əgər hər 

biri miz ... . Pla ne ti mizin ... . 

Əgər ətraf mühiti qoru saq, 

... .

Valideynlərinizin cavab la rını 
ümu mi ləşdirib aşa ğı  da verilmiş 
cümlələr dən isti fadə etməklə 
yığ cam mətn tərtib edin.

Bunu bilmək üçün 
fəaliy yətə başlayaq.

PLPLLPLLPPLLANANAANANAANETETEETTİMİMİMİMİMİZİİZİZİZİNİNİİNNİ GGGGƏLƏLLƏLLƏLƏ ƏCƏCƏCƏCCƏCCƏYƏYƏYƏ İNİNİNİİİİ PLP ANN İİ İİ İ GLPL NANET MMİMİZİZİN G İ İPLANETEE MİMİZ Nİ GƏLLƏCƏ ƏYİ İİLPLP ANANET MMMMİMMİZİ İN GGƏLƏ ƏCƏ ƏƏYYİNİ İLP NANETT MMİMİZ NİN G LƏLƏCƏCƏ ƏYİNNİNİNİNANETETİMM ZİİZİN GƏL CƏCCƏYƏ İNİNİİƏYİNİNNNİ P İ İ İPLP İ İPLLANANETETİM ZİZİN İ İPLL NANETT MİZ İPL NANETE İMİMİZİNİN GGGƏLƏƏC İ İİNPLANEETE İZİN GGƏLƏLƏ İPLPP ANETETİMİMMİZİN GGƏLƏ CƏCƏYƏYİNİNİİPLANANETE MİMİM ZİZİN GGƏƏ ƏCCƏ ƏYYİNLPLANA ET MİMİZİZİN GƏLƏLƏ CƏCƏ ƏYYƏ İNİETET MİM ZZİN G LƏCƏYYYİNİLANNANETETİMİZİN GGƏLƏ ƏC YƏYİNNİİ N GƏLƏƏCƏCƏYİNİİƏYYİNNN
BİBİBİRLRLR KİİKİKİKDƏDƏDƏƏƏDƏD DDDDDÜÜŞÜŞÜŞŞÜÜŞÜNÜNÜNÜNÜNƏKƏƏKƏKƏK.İBİ İİ ÜÜÜ ÜÜBİ LRLİKDƏD DDÜŞÜ ÜNƏBİB RL KİKDƏDDD DDDÜŞŞÜÜÜ ÜNÜ ƏKƏKBİBİRLRLR İKDƏDƏ DDÜŞÜNÜÜNƏKBİ LR KİK ƏDƏD DDÜŞŞÜ ÜNNÜ ƏKƏ .BİB LİKDƏD DDÜŞŞÜNNÜÜÜ ƏƏKƏŞÜNNÜNƏƏKƏ .İİ İ Üİ İ ÜBİBİRLRLİKİKDƏ DÜŞÜBİB RLİKDƏ DÜŞÜÜBİBİRL KİKDƏD DDÜŞÜ ÜNƏKƏKİKDƏ DDDBİ LRLİKDƏ D ŞÜ NÜNÜNƏKƏBİB RLRLRR İKİKİKDƏDƏ DDÜŞŞÜŞÜ NÜNÜNÜN KƏKƏKƏƏBB RLRRLR İKİK D ŞÜŞÜNÜÜÜ ƏKBİBİRLRR KİK ƏDƏD DDÜŞÜ ÜNÜNƏK.BİB RLİK ƏDƏ DDÜŞÜNƏKƏBİRLİK ƏD DDÜŞÜŞÜNNƏKƏBİ Ü ƏKŞŞÜŞÜŞÜNÜNÜNÜÜ ƏKƏƏ .ŞŞ NÜNÜ KƏKƏKƏ ..ŞŞ Ə ..

 Siz özünüz də istədiyiniz, fikrinizdə 
tut du ğunuz cümlələri artıra bilərsiniz.

 Fikirlərinizi Azərbaycan təbiəti ilə 
əlaqələndirə bilərsiniz.



1    Bu fikirlərdən biri mətndə yoxdur:

A) İnsan gözəlliyi qorumalıdır.
B) Aslan müəllim uşaqları tərbiyələndirir.
C) Aslan müəllimin oğlanı danlamaması onun ağlamağına səbəb olur.
D) Canlıya məhəbbət təbiətə məhəbbətdir.
E) Yasəmən ağacında sərçə yuva qurmuşdu.

2    Cəfər ağacda quşun yuva saldığını deyir, dostu onu görmək üçün həm kolu 

qırır, həm də quşun yuvasını dağıdır. Sizcə, hansı günahkardır? Fikrinizi 

əsaslandırın. ______________ 
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33 SINMIŞ BUDAQ

Dinlədiyiniz “Yasəmən ağacı” mətni əsasında sualları cavablandırın.

(ixtisarla)

4    Mətndə təsvir edilən hadisələr hansı fəsildə baş verir? 

Fəsil Təsdiqləyən cümlələr

Hə  

Yox 

•   Oğlan quşun yuvasını 
bilərəkdən dağıdır. 

•  Oğlan quşun yuvasını 
bilməyərək dağıdır. 

çünki ...

3    Düzgün hesab etdiyiniz hökmlərdən birini seçib fikrinizi yazın və cümləni ta-

mamlayın.
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5    Mətnə əsasən səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyən edin.

Səbəb Nəticə

6    Biz dünyaya onu daha da gözəlləşdirmək  

üçün gəlmişik. Biz onun gözəlliklərini məhv  

etmək üçün doğulmamışıq! sözlərini  

kim deyir? 

A) Cəfər 
B) Aslan müəllim
C) Cəfərin dostu  
D) Müəllif
E) Uşaqlardan biri

7    Aslan müəllimi xarakterizə edin.

Aslan 
müəllim

8    Yazıçı ağacın bir budağının qırılması, bir quş yuvasının dağılması  

ilə nəyə etiraz edir? 

9    Mətndəki əsas fikri müəyyən edin. 

10    Hikmətli fikirlərdən biri mətndəki fikrə uyğundur:

1.  Xoşbəxtliyin birinci şərti təbiətlə insanın vəhdəti, yəni açıq səma, 
günəş şüaları altında, təmiz havada insanın torpaqla, çiçəklərlə, hey-
vanlarla ünsiyyətidir.  
(Lev Tolstoy)

2.  Sevgi təbiətin ikinci günəşidir. (Corc Çapmen)
3.  İnsan təbiətdən öyrənir, ağıla dolur, zənginləşir, təzələnir, təmizlənir. 

(Heydər Əliyev)
4. Təbiəti qorumaq vətəni qorumaq deməkdir.
5. Ağaclar təbiətin şah əsəridir.
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ORFOEPİYA

Hansı düzdür?
[təbiət] – [təbiyət] – [təbyət]
[budaxları] – [budaqları] – 
[budağları]

VURĞU

ətirli
dözməmək

təbiət

ORFOQRAFİYA

Mötərizədə verilmiş hərf
lərdən hansı yazılmalıdır?

Atanın bir bağı vardı, sanki cənnət misalı,
Alma, armud, heyva, narı, a(q,ğ) zo(q,ğ)alı, (q,g)avalı.
Kənarlara əkmiş idi xoş ətirli çiçəklər,
Yaz ayında uçuşardı bu bağda kəpənəklər.
...Bir gün ata işdən gəlmiş, halı yorğun, pərişan,
Dedi: Bir az bağda gəzim, dincələrəm bircə an.
Gəzişərkən bağ boyunca birdən gördü oğlunu.
Oğlu qırır budaqları, yığaraq almaları.
Ata o an  oğlunu çağıraraq yanına,
Dedi: – Niyə qəsd edirsən bu ağacın canına?
O da canlı sayılır, bunu bilirsən axı,
Canının bir parçasıdır onun qolu, budağı.
Sən budağı qıran zaman için-için sızıldar!
Bax budaqdan axan yaşa, onun da göz yaşı var!
Fərz elə ki, həmin o qol ağacın yox, sənindir.
Zədələnsə, dözərsənmi ağrısına bircə gün?!
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Yox, dözməzsən! Bəs budağı sındırırsan nə üçün?
Bir budağın qırılması  quruması deməkdir,
Qol-budaqsız ağac söylə, daha nəyə gərəkdir?
Sındıraraq qol-budaqlı bir ağacı qurutma,
Ağac ana təbiətin bir hissəsi, unutma.
Təbiətsiz yoxdur inan, bu dünyanın mənası,
Təbiətlə gözəlləşir insanların dünyası.
Yadda saxla! Bir ağacı zədələsən sən əgər,
Demək ki, bu dünyamızda xəstələnər bir nəfər.
Oğlu dedi: Düz deyirsən, etdim böyük bir xəta,
Bağışla, bir daha olmaz, bir də etmərəm, ata.
Qoruyaram hər ağacı, hər gülü, hər çiçəyi,
Qoy döyünsün sevinc ilə təbiətin ürəyi!

Zaur İlhamoğlu

Şəklə münasibət bildirin. Şəkil 
məzmunu əks etdirirmi? Siz 

rəssam olsa idiniz, şəkli necə 
təqdim edərdiniz? Hansı 
rənglərdən çox istifadə  

edərdiniz?
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1    Cədvəli davam etdirin, tamamlayın və adlandırın.

Ata əziyyət və zəhmət çəkdi. ...
Bağda müxtəlif kəpənəklər uçurdu.

2    Ata ilə Aslan müəllim obrazlarını müqayisə edin. Hər ikisinin verdiyi nəsihətdə 
diqqəti çəkən nədir?

Ata Aslan müəllim

3    Mətnə əsasən demək olar:

1. Oğlan hərəkətindən utanır.

2. Ata yorğunluğunu çıxarmaq üçün bağa gəzməyə çıxmaq istəyir.

3. Bağda bir neçə meyvə ağacı olur.

4.  Ata planeti qorumaq üçün ağacların qorunmasının vacibliyini 
vurğulayır.

5. Oğlan səhvini anlayır. 

4    Bu suallardan birinə mətndə cavab yoxdur:

A) Oğul nə üçün hərəkətindən utanır?

B) Ata hansı hadisənin şahidi olur?

C)  Ata nə üçün baş vermiş hadisəni oğlunun sınmış qolu ilə 
müqayisə edir?

D) Bağda nə üçün alma ağacları çox idi?  

E) Ağac niyə quruyur?

5    Sxem əsasında ailə üzvlərinizin təbiətə olan münasibətini yazın.

ATAM

BACIM

ANAM

AİLƏMMƏN

QARDAŞIM



Çünki ...

151

6    Mətn əsasında “Təbiətdə davranış qaydaları” adlı rubrika hazırlayın.

Nümunə:

Ağacın  
qol-budağını qırmayın!

1.  Budaqlar yarpaqları ilə birlikdə 
ağac ların həyatında mühüm rol 
oynayır.

2.  Yarpaqlar bitkilərin nəfəs 
almasına yardım edir. 

3.  Havanı oksigenlə zənginləşdirir.

4.  Tozu özündə saxlayır.

MÜZAKİRƏ

Meşələr planetin ağ ciyərləridir.

İxtiraçı və elektrik mühəndisi Nikola Tesla 1898ci 
ildə cəmi bir kiloqram çəkisi olan mühərrik ya radır. 
O bu cihazın öz ətrafında yerləşən binaları dağıda 
biləcəyini başa düşür. Alim silkələnmə tezliklərinin 
zamanını elə tənzimləmişdi ki, hər bir kiçik vibrasiya 
dalğalara daha böyük enerji əlavə edirdi. Kifayət 
qədər həcmdə olan bu kiçik dalğa lar hətta ən 
böyük binanı belə kiçik parçalara ayıra bilərdi. Öz 
ixtirasının potensial təhlükələrini görən Tesla onu 
çəkiclə dağıdır.

Planetimizin gələcəyi haqqında 
proqnoz verməkdən çəkinməyin. 

Unutmayın ki, verəcəyiniz proqnoz, 
təklif və s. hansısa bir problemin 

həllinə yardım edə bilər.
Səhviniz də ola bilər. Amma səhvləri 

görüb düzəltmək daha yaxşıdır.
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7    Xəta etmək, qəsd etmək sözlərinin ifadə etdiyi mənaları müəyyən edin.

8    Oğulun dediyi bağışla sözü mətndə hansı mənada işlənmişdir? Həmin sözü 
fərqli mənada cümlədə işlədin.

9    Uyğunluğu müəyyənləşdirin.

budaq

kök

ağac

yarpaq

bitkilərin torpaq altında olan, suyu soran və onları qidalı 
maddələrlə qidalandıran yarpaqsız hissəsi

ağac və kolların gövdələrindən ayrılan hər bir qol, şaxə

ağac və bitkilərin yastı və cinslərinə görə müxtəlif şəkildə 
olan yaşıl rəngli tənəffüs orqanı

budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki

10    Mətndə altından xətt çəkilmiş sözlərin arasında vergülün işlənmə səbəbini izah edin.

11    Qırmızı rəngli cümlələrdə o və bu əvəzliklərindən sonra vergül niyə işlənməmişdir? 

12    Mətndə göy rəngdə verilmiş sözlərə sual verin. Sual verə bildinizmi? Səbəbini 
izah edin. Həmin sözlərin cümlənin qurulma sında rolunu izah edin.

13    “Sınmış budaq” mətnindən ədatları seçin. Fikrinizi əsaslandırın. Mətndə daha 
hansı köməkçi nitq hissələri işlənmişdir?

Ədat

Köməkçi nitq hissələrindən biri də ədatlardır. Ədatlar sözlərin, cümlələrin məna-
sını gücləndirməyə xidmət edir. 

Cümlələri oxuyun və müqayisə edin.

Lap qapının yanında alabula pişik oturmuşdu. 

Qapının yanında alabula pişik oturmuşdu.

Ən, lap, daha, bircə, hə, bəli, yox, xeyr, qoy və s. sözlər ədatdır.

Bəli (hə), xeyr (yox) sözlərini çıxmaq şərtilə digər ədatlardan əvvəl və sonra 
vergül qoyulmur.

– Yeddinci sinifdə oxuyursan? 

– Bəli, yeddinci sinifdə oxuyuram.

–Xeyr, altıncı sinifdə oxuyuram.



14    Göy rəngdə verilmiş sözlərin hansı nitq hissəsinə aid olduğunu deyin. Həmin 
sözlərə sual verin. 

1. Qoy bütün uşaqlar xoşbəxt olsun. Kitabı stolun üstünə qoy.

2. Gəl birlikdə deyək, gülək, şənlənək. Sabah bizə gəl.

3.  Ağ kəpənək düz qırmızı çiçəyin üstünə qondu. Uşaqlar düz danı-
şırdı. Düz söz əyrisini kəsər.

15    Mətndən ədatları seçin.

Səfər kişi nəvəsi ilə evə qayıdanda ağacların kəsilərək lap yolun 
kənarında üst-üstə qalaqlandığını görüb ayaq saxladı. Hətta dərin-
dən köksünü də ötürdü. Daha da irəliyə gəldi. Məlum oldu ki, kəsi-
lən ağaclar qışda istilik olmayan ərazilərə odun tədarükü kimi satı-
lır. Təbiət vurğunu olduğu üçün ağacların kəsilməsini heç qəbul edə 
bilmirdi. Murad əlini kəsilmiş ağaca sürtdü. Ağacın kəsilmiş hissə-
sindən süzülən şirə onun əlinə yayıldı. Üzünü babasına tutaraq:

– Baba, bu nədi?

Səfər kişi bir qədər gec cavab verdi:

– Ağacın göz yaşlarıdı. Kəsilən hər bir ağac üsyan edərək göz 
yaşı axıdır. İnsanın göz yaşları olduğu kimi, ağacların da göz yaş-
ları var. Təbiətə bu cür ziyan vurmaq günah sayılır.

  Siz bu cür hadisə ilə qarşılaşmışsınızmı? Belə halda bu hadisəni hara bil
dirmisiniz?

İnsanın səhhətində 
problem olduqda 103 
təcili xidmətinə zəng 
edir. Təbiətin də təcili 

yardımı olduğunu 
bilirsinizmi? 

Unutmayın ki,  
qanunsuz bir ağacın 
kəsildiyini gördükdə  
 –  

təbiətin təcili yardımına 
zəng etməlisiniz.
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17    “Sınmış budaq” şeirini nəsr şəklində yazın.

18    “Mən və təbiət” mövzusunda inşa yazın. İnşanın həcmi: 50–60 cümlə.

1. Şəkildə nə təsvir olunmuşdur?
2. Şəkil vasitəsilə hansı fikir çatdırılır?
3. Sən nə düşünürsən?
4. Planeti təhlükədən qorumaq üçün nə etmək lazımdır?

Təqdimatı hazırlamaq üçün nümunə kimi verilmiş  
plandan istifadə edə bilərsiniz:

16    “Planetimizi qoruyaq” adlı 
təqdimat hazırlayın. 

Təqdimatınızın məzmunlu, 
orfoqrafik və cümlə 

quruluşu baxımından 
düzgün yazıldığına əmin 

olduqdan sonra onu sosial 
şəbəkələrdə yerləşdirin. 

Hamını planetin 
qorunmasına çağırın.



MARAQLI RUBRİKA
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Seçim əsasında “Dekorativ bitkilər”, “Qeyriadi güllər” və s. mövzularda inşa yaza və 
ya şəkilli təqdimat hazırlaya bilərsiniz.

•  “Ən.... Ən... Ən...” başlıqlı rubrikada bitkilərin həyatı ilə bağlı 
maraqlı faktları toplayıb qruplaşdıra bilərsiniz.

Sizcə, “Ən...” başlığı altında topladığınız bitkilərin (ağac ların, kolların) 
təbiətə, ətraf mühitə faydası nədir?

Sizcə, bu gülü qənaətcil adlandır
maq olarmı?

Namibiyada yetişən bu bitki 400–
1500 il yaşaya bilir. Hündürlüyü  
2 metri keçməyən Velviçia Mira-
bilisin eni 8 metrə qədər çatır. 
Quraq iqlimə boyun əymə yən 
bitki yağış suyu olmadan 5 il sağ 
qala bilir. Belə ki kökü torpağın 
dərinliklərinə çatan Velviçia Mi-
rabilis ehtiyacı olan suyu yer altı 
su yataqlarından əldə edir.

Vətəni İndoneziya olan bu bitkinin çiçə yi nin 
eni 1 metrə çatır. 7–11 kq ağır lığında çiçəyə 
sahib bitki, əsasən, tro pik meşə lərdə yeti-
şir. Bitkinin 3 ilə açan çiçək lə ri nin ömrü 
cəmi 2–4 sut kadır. İylən miş ət qoxusu ilə 
ətrafdakı böcəkləri cəlb edən Rafflesiya 
Arnoldi bununla toxumlarını ətrafa yayır.
Sumatra adasının sakinləri bu güldən dər-
man kimi istifadə edirlər.

VELVIÇIA MIRABILIS

RAFFLESIYA ARNOLDI

Dünyanın ən dözümlü bitkisi

Dünyanın ən böyük çiçəyi
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44 Seyranın GÖYƏRÇİNLƏRİ

Havalar birdən-birə soyudu. Yəqin ki, bu il qış sərt olacaqdı. Tez-tez xəzri əsir, 
yağış, arabir sulu qar yağırdı. Quşlar uçub getmiş, şəhərdə bircə sərçələr qal-
mışdı. Onlar Seyrangilin yaşadığı evin damında oturub civildəşir, yeməyə nəsə 
axtarırdılar.

Seyran anasının evdə olmadığından istifadə edib pəncərinin bir tayını açdı, 
pəncərənin kənarına bir ovuc yarma tökdü. Pusquda durdu. (Fikri, fikiri) bu idi 
ki, sərçələr eyvana dolan kimi pəncərəni örtsün və onları tutub saxlasın. Lakin 
sərçələr, deyəsən, çox bic idi. Yarmanı götürən kimi özlərini çölə atırdılar.

ORFOEPİYA

Necə tələffüz edilməlidir?
göyçək

ağappaq
tənəffüs

VURĞU

göyərçin
ağappaq
Seyrangil

ORFOQRAFİYA

Mətndə mötərizədə ve ril-
miş sözlərin hansı yazı lış 
variantı düzgündür?

•   Sizcə, Seyran bunu nə üçün etdi? Bu hərəkət 
onun hansı xüsusiyyətindən irəli gəlirdi?

•   Sizcə, sərçələr nə edəcək?

•   Necə bilirsiniz, Səfər Seyrana nə deyəcək?

Seyranın dostu Səfər bunu görüb onlara qalxdı və dedi:
– ... 

Sonra sözünə davam etdi:
– Gəl sənə bir cüt göyərçin bağışlayım. Həm göyçəkdir, həm də dünyanın hər 

yerində onu sevirlər. Göyərçin sülh quşudur. Anam deyir ki, hansı evdə göyərçin 
yuva salıb, bala çıxarsa, o evə xoşbəxtlik gələr.

Seyranın razılığını alan Səftər ona iki göyərçin gətirdi. İkisi də ağ idi. Göyər çin-
lərdən biri tamamilə ağappaq olduğu halda, digərinin boynuna elə bil sarı halqa 
salınmışdı.

– Ana, bax gör necə gözəldir, necə yaraşıqlıdır! – deyə Seyran böyük bir hə-
vəslə anasının qolundan tutub göyərçinlərə tərəf apardı. 

(ixtisarla)
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Seyran bir dəfə atasını da göyərçinlərin yanına çəkdi:
– Ata, gör necə maraqlı quşlardır!
Atası, görünür, Seyranın quş saxlamasından narazı idi:
– Axı bunların nə (xeyiri, xeyri)? Bunlarla məşğul olmaq boş yerə vaxt keçir-

məkdir.
– Yox, ata, – deyə Seyran atasını inandırmaq istədi, – məncə, göyərçin çox fay-

dalı, həm də maraqlı  quşdur. 
Seyran göyərçinlərin növlərindən, onların xeyrindən danışdıqca atası hey rətlə 

ona baxırdı:
– Bunları haradan bilirsən? 
Seyran quşlar haqqında oxuduğu kitabları atasına göstərdi. Atası Seyranı nə 

təriflədi, nə də danladı.
Bu söhbətdən bir müddət keçdi. Bir gün üçüncü dərsdən sonra tənəffüs za manı 

Seyran məktəbin dəhlizində yoldaşları ilə söhbət edirdi. Birdən atasını yavaş-
yavaş pilləkənlərlə yuxarıya doğru qalxan gördü. O, qaşqabaqlı olmasa da, fikirli 
görünürdü. Seyran tez onu qarşıladı.

Atası: “Məni direktorun otağına apar!” – dedi.

•   Sizcə, hadisələr necə davam edəcək?

•   Hadisələrin ardını yazmaq üçün plandan istifadə edin.

– Xeyr, – deyə müəllim qətiyyətlə təsdiq etdi, – inşallah, göyərçinlərin qanad-
larında Seyran çox uzaqlara uçacaq!

Zəng çalındı. Seyran (sinifə, sinfə) qaçdı. İndi onun bütün narahat duyğuları və 
həyəcanları sevincə, çalışmaq həvəsinə çevrilmişdi.

Mirzə İbrahimov

1. Direktorun məktəbdə olmaması
2. Atanın direktor müavini ilə dəhlizdə qarşılaşması 
3. Atanın Seyranın təlimtərbiyəsi ilə maraqlanması
4.  Direktor müavininin Seyran haqqında müsbət fikirləri
5.  Məktəbdə “Quşları sevin” adlı guşənin yaradılmasının Seyrana tap şırılması
6. Atanın sevinci

PLAN:

Mətnin ardını yaz dıqda yeri gəl
dikcə nəhayət, görünür, deməli 
sözlə rindən istifadə edin.

İSTİQAMƏT:
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1    Sizcə, ata quşlara laqeyd idimi? Onun bu biganəliyi nədən irəli gəlirdi? Hansı 
hadisə atanın fikrini dəyişdirdi?

2    Mətnə əsasən ata haqqında demək olar:
1. Əslində, quşlara laqeyd deyil.
2. Övladına dərsdən başqa, hər şeyi qadağan edir.
3. Övladının taleyi üçün narahatdır.
4. Oğlunun fikirləri ilə razılaşmır.
5. Məktəbdə eşitdiyi sözlər onu arxayın salır.

4    Mətnə əsasən  Seyran  haqqında demək olar:

1. Səliqəlidir. 4. Atası ona inanır.

3. Dərslərini o qədər də yaxşı oxumur.

6.  Müəllimlərinin 
sevimlisidir.

2. Yaradıcıdır. 5. Çalışqandır.

 

 
  

 
 

 
  

SE
YR

A
N

Atasının nəzərində

Müəllimlərinin nəzərində

Sənin fikrincə

3    Sxem əsasında danışın.
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5    Seyran hansı yanlış hərəkətə yol verir? Sizcə, həmin hərəkətin nəticəsi nə ola 
bilərdi?

6    Bu suallardan birinə mətndə cavab tapmaq olar:
A) Göyərçin faydalı quşdur?
B) Göyərçinin hansı faydaları var?
C) Atanı məktəbə nə üçün çağırmışdılar?
D) Göyərçin nə üçün sülh quşu hesab edilir?
E) Ana nə üçün Seyrana göyərçin bağışladı?

7    Mətnin giriş hissəsi ilə bağlı fikirlərdən hansı doğrudur?
A) Əsərin mövzusu bu hissədə açılır.
B) Seyranın ailəsi haqqında məlumat verilir.
C)  Giriş hissədə hadisələrin baş verdiyi zaman və məkan haqqında 

məlumat verilir.
D) Giriş hissə ideya üçün zəmin yaradır.
E) Seyranın quşlara marağı haqqında məlumat verilir.

8    Mətnə əsasən verilmiş hökmləri əsas və nəticə hissəyə aid edin.

9    Keçirmək feilini aşağıdakı mənalarda cümlədə işlədin.
♦ söndürmək

♦ yolu keçməyə kömək etmək

♦ taxmaq, geyindirmək

Seyranın sərçələri tutmaq istəyi Göyərçinin sülh quşu olması

Dostu Səfərin bağışladığı göyər-
çinləri valideynlərinə göstərməsi

Göyərçinlərin xarici görkəmi-
nin təsviri

Atanın məktəbə getməsi
Atanın quşların saxlanması 
ilə bağlı etirazı

Seyranın yeni arzu və istəkləri
Müavinin Seyran haqqında 
yüksək fikirləri

b. e.

a. d.

c. ə.

ç. f.

ƏSAS HİSSƏ NƏTİCƏ
... ...



13    Modal sözləri seçib fikrinizi əsaslandırın.

1. Nəhayət, həsrətlə görmək istədiyimiz bu tarixi şəhərə qədəm qoyuruq. 
(M.İbrahimov) 2. Deyəsən, sən onu tanıyırsan. 3. Qələbəni qazanmaqda, 
sözsüz ki, həmrəyliyin böyük rolu oldu. 4. Əlbəttə, mən valideynlərimə 
çox arxayınam.

160

Modal sözlər

Dilimizdə elə sözlər var ki, deyilən fikrə münasibət bildirir. Belə sözlərə modal 
sözlər deyilir. Modal sözlər də suala cavab verməyən köməkçi nitq hissəsidir.

Nəhayət, deməli, deyəsən, görünür, sanki, elə bil, bəlkə, təəssüf, əlbəttə, 
doğrudan, yəqin, beləliklə, məncə, səncə və s. sözlər modal sözlər hesab edilir.

Məsələn:

1. Yəqin, Seyran gələcəkdə zooloq olacaqdır.

2. Bəlkə, bu gün bizə gələsən?

3. Nəhayət, şanlı ordumuz düşmən üzərində parlaq qələbə çaldı.

Modal sözlər cümlənin əvvəlində işləndikdə ondan sonra vergül işarəsi qoyulur. 
Cümlənin ortasında işləndikdə hər iki tərəfdən vergüllə ayrılır.

Mən, görünür, bunu diqqətdə saxlaya bilməmişəm.

Modal söz cümlənin sonunda işləndikdə ondan əvvəl vergül işarəsi qoyulur.

O, tədbirə gəlməyəcəyini əvvəldən bildirmişdi, deyəsən.

12    Mətndə altından xətt çəkilmiş sözlərə sual verin. Onlara sual vermək oldumu? 
Sizcə, nə üçün mətndə belə sözlərdən istifadə olunur?

10    Sözlərin ifadə etdiyi mənaları müəyyən edin. Həmin sözləri cümlədə işlədin.

...

...

...

1. Tərifləmək

2. Danlamaq

3. Arxayın salmaq

a)

b)

c)

11    Mətndə tünd şriftlə verilmiş hansı sözlər eyni mənanı ifadə edir?



14    Mətndə altından xətt çəkilmiş cümlədə o əvəzliyindən sonra vergül işlənmə
məsinin 2 sə bə bini göstərin.

15    Aşağıdakı cümlələrdə vergül işarəsini düzgün qoyun və fikrinizi əsaslandırın.

• Bu məsələnin həlli asandır məncə.  

• Bəlkə yağış yağacaq?

• Bəhramı bir ceyran yamanca yordu; 

 Nəhayət bir keçid başında vurdu. (A.Şaiq)
• Deməli bu yazını yazdığını etiraf edirsən?

• Mən əlbəttə onu tanıyırdım.

• Beləliklə layihəni yekunlaşdırıb təqdim etdik.

16    Cümlələrə müvafiq modal sözlər artırın.

doğrudan da, nəhayət, təəssüf ki, deyəsən, əlbəttə, sanki

1. Yay tətili yetişdi. 2. Bu uşağın 6 yaşı var. 3. İnsan gücü tükənməzdir.  
4. Mən gələ bilməyəcəyəm. 5. Bu çətinliyin öhdəsindən birgə gələcəyik. 
6. Hər yer yaşıl rəngə bürünmüşdü. 

17    Altından xətt çəkilmiş sözlərə sual verməklə onları fərqləndirin.

• Deməli, atam bu gün də gəlməyəcək? Mən bu sözləri ona deməliyəm. 

•  Görəsən, təbiət özü özünü necə tənzimləyir? May ayının əvvəllərində 
təbiətin gözəlliyini gərək özün gəlib görəsən.

•  Deyəsən, Teymur əhvalatdan xəbər tutmuşdu. Şahidi olduğun əhvalatı 
gərək müəllimə deyəsən.

18    Verilmiş sözlərdən istifadə etməklə 
dialoq qurun. Durğu işarələrindən 
düzgün istifadə edin.

Təbiət, quşlar, deməli, bitkilər, canlı, 
biz, lazım olan, bir parça, zərər verici, 
qorumaq, dərman bitkiləri, əlbəttə, 
qır maq olmaz, yaşatmaq, quş dən
liyi, torpaq, su, dən, doğrudan da.
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♦  Dialoq qurmaq üçün mövzu düşünün.
♦  Mövzu ilə bağlı məlumat toplayın.
♦  Sizə lazım olan faktları toplayın.
♦  Nümunə üçün verilmiş sözlərdən 

istifadə edin.
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ORFOEPİYA

Necə tələffüz edilməlidir?
park

hektar

VURĞU

nəhayət
təxminən

ORFOQRAFİYA

Tünd şriftlə verilmiş söz lə-
rin yazılışına diqqət yetirin.

  Bu fikirlə razısınızmı?

TƏBİƏT özü özünü tənzimləyir

DEBAT

Təbiətdə hər şey bir
biri ilə əlaqəlidir.

Necə 
düşünürsünüz, 
parkda nə baş 

verəcəkdi?

Yelloustondakı park 1872-ci ildə Milli Park elan 
edilmişdir. Bütün dünyada ilk olan bu parkın ərazisi 
təxminən 900 min hektardır. Park 1978-ci ildə 
UNESCO Ümumdünya İrsi siyahısına daxil edilmişdir.

XX əsrin 20-ci illərində parkdakı bütün canavar-
lara qarşı mübarizəyə başla yırlar. Səbəb sadə idi: 
canavarlar yırtıcıdır, maral, ceyran və digər canlıları 
məhv edir. 

Nəhayət, canavarların kökü kəsilir. Artıq maral-
lar üçün təhlükə yox idi. Onlar rahat gəzir və otla-
yır dılar. Amma…

162



Onlar çoxaldıqca bitkiləri yeyərək tü-
kə dirdi. Marallar yamaclardakı otları və 
cavan ağacları elə gəmirirdilər ki, park 
səhraya dönmə təhlükəsi ilə üzləşdi. Həm 
də sanitar-canavarlar olmadı ğın dan ma-
ral lar xəstələnir və cılızlaşırdı. Artıq iri 
buynuzlu marallardan əsər-əlamət qalma-
mışdı. 

Maralların sayı həddən çox artmışdı. 
İnsanlar nə qədər bu artımı nizamla maq 
istəsələr də, uğurlu olmamışdılar.  

Sizcə, vəziyyətdən çıxış yolu necə tapıldı?

1. Bu dəfə maralların kökünü kəsdilər.
2. Canavarları yenidən parka qaytardılar.
3. Parkda xeyli ağac əkdilər.
4. Meşəyə çoxlu pələng və şir buraxdılar.

Sizcə, hansı 
cavab variantı 
düzgündür?

   Gördüyünüz süjet əsasında mətn tərtib edin. Abzaslar 
arasındakı əlaqəyə diqqət yetirin.

   Mətni tərtib etmək üçün plan da hazırlaya bilərsiniz.

BAXDIĞINIZ SÜJET ƏSASINDA 
TAPŞIRIĞI İCRA EDİN
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•  Mətndə hansı faktlara rast gəldiniz?

  Canavarlar, onların həyat tərzi haq
qında məlumat toplayın. Mətndəki 
faktların düzgünlüyünü təsdiq edin.



4    Aşağıdakı sözlərin ifadə etdiyi mənanı müəyyən edin.

Elan edilmək Daxil edilmək Məhv edilmək

5    Kökü kəsildi ifadəsini iki fərqli mənada cümlədə işlədin.

6    Verilmiş feilləri uyğun sözlərlə birləşdirin.

1) gəzmək

2) otlamaq

3) qaytarmaq

4) kəsilmək

söz, dağ, yuxarı, aşağı, rabitə, 
çəmən, geri, dost, yemək, əlaqə, 

güclə, çöl, meşə, iştaha, park, 
qurban, ət, mal-qara

1    Mətnin adına münasibət bildirin. Həqiqətənmi, təbiət özü özünü tənzimləyir?

2    Mətnə əsasən səbəbnəticə əlaqələrini müəyyən edin və cədvəli tamamlayın.

Hadisələrin səbəbi Hadisələrin nəticəsi

3    Təsəvvür edin ki, bir canavar balası (digər heyvan, hətta quş da ola bilər) sürü
sündən ayrı düşmüş və yaralanmışdır. Siz onu xilas etmisiniz və böyütmüsünüz. 
Onun haqqında tapıldığı gündən bu günə kimi olan dövrü əhatə edən mətn tərtib 
etməlisiniz. 

  Sizcə, bu tərcümeyihal hesab edilirmi?

7    •  “İnsan və meşə” mövzusunda dialoq 
hazırlayın.

•  Bunun üçün meşənin cavabındakı son 
cümləni  oxuyun.

164



8    Təbiətə ziyan vuranlar haqqında 
şikayət ərizəsi yazın. Sizcə, bu 
ərizə kimə yazılmalıdır?

Təsəvvür edin ki, insan meşə ilə dialoqa girir. Meşə özünün məhv 
edilməsində insanları təqsirkar bilir. İnsan bunları inkar edir.
Sizcə, insan öz fikrini sübut etmək üçün hansı arqument lər 

gətirəcək? İnsanların me şədən istifadəsini necə əsaslandıracaq?

Meşə deyir:
– Meşədə ziyanvericilər olmur. Həşəratlar və quşlar ağacları parçalayır, qidalı maddələrin 
torpağa düşməsini, yəni maddələr mübadiləsini təmin edir. Əgər ağaclar çürüməsəydi, məhv 
olmasaydı, torpaqda canlı bitkilər üçün qida maddələri olmazdı. Göbələklər qocalmış və 
qurumuş ağacların parçalanmasını sürətləndirir. Onlar özləri də digər canlılar üçün qiy mətli 
qidadır. Ziyanverici adı ilə onları məhv etmək parçalanmanı zəiflətmək, torpağın qeyrimünbit 
olması, quşların və heyvanların qidasız qalması deməkdir. Bitki və ağacların tozlan masını da 
quşlar və həşəratlar həyata keçirir. Deməli, meşədə ziyanverici yoxdur. Gördüyün kimi, təbiət 
özü özünü tənzimləyir.

Unutmayın ki, meşənin 
son sözləri budur:

Bu məzmunda ərizəni yazmaq üçün:

   İlk növbədə, hadisə düşünün 
(qonşunun həyətdəki tək ağacı kəs
məsi, pişiklərin və itlərin inci dilməsi, 
qanunsuz ov edilməsi və s.).

   Həmin hadisəni yığcam şəkildə 
yazın.

   Ərizəni yazmaqda məqsədinizi 
göstərin.

   Ərizə yazmaq üçün ona verilən 
tələblərə riayət edin.
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66 YAŞIL PLANET

Biz sizə “Yaşıl planet” adlı hekayə 
yazmağı təklif edirik. Hekayə 

yazmaq çətin olarsa, təqdimat da 
hazırlaya bilərsiniz.

Hekayəni yazmaqda əsas məqsədimiz budur:
•  yaşıdlarımızın təbiətin qorunması ilə bağlı məsələlər 

ətrafında düşünməsi 
• mövzu ilə bağlı təkliflər verməsi

Hekayədə ön plana çəkilməsi vacib olan məsələlər:
• havanın təmizliyinin, içməli su ehtiyatının qorunması 
• torpağın ona ziyan verən tullantılardan qorunması 
• biomüxtəlifliyin qorunması
• meşələrin qorunması
• təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə

166

Əlbəttə ki, bir hekayədə 
(təqdimatda) bütün bu 
məsələlərə münasibət 
bildirmək olmaz. Təklif 
edirik ki, qruplara bölü
nüb seçdiyiniz mövzu 
üzərində işləyəsiniz.
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Mövzu: Təbiət, sağlamlıq, təhlükəsizliyin təmini, planetin qorunması

Ad:   YAŞIL PLANET  
 (Təxminidir. Özünüz istədiyiniz adı seçə bilərsiniz.)

İdeya:   Təbiətin qorunması planetin təhlükəsizliyidir.  
(Təxminidir. Özünüz ideya müəyyən edə bilərsiniz.)

PLAN:

✓   Hadisə düşünün.
✓   Obrazlar yaradın.
✓   Obrazların dialoquna diqqət 

yetirin.
✓   İdeyanı müəyyən edəcək 

hadisələr düşünün.
✓   Hadisələrin tərkib hissələrə 

uyğunluğuna diqqət yetirin.
✓   Hekayənin yığcam olmasına 

çalışın.

♦  Əsas nitq hissələrindən istifadə

♦  Köməkçi nitq hissələrindən 
istifadə

♦  Müraciət bildirən sözlərdən 
istifadə

♦  Təkrarçılığın olmaması üçün 
əvəzliklərdən istifadə

♦  Sözlərin düzgün yazılışına 
diqqət

♦  Durğu işarələrindən düzgün 
istifadəyə diqqət

İSTİQAMƏT:

Hekayənizi müzakirə etdikdən 
sonra sosial şəbəkədə yer ləş
dirin. Dostlarınızı, yaşıdlarınızı 
müzakirəyə cəlb edin.

İstəsəniz,  
klip də çəkə 

bilərsiniz.
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HAQQIN SƏSİ
(ixtisarla)

IV
 B

Ö
L
M

Ə

77

Mətni oxu duq-
dan ƏVVƏL

Şeirin adına müna
sibət bildirin. Sizcə, 
şeir nə üçün belə 
adlandırılmışdır?

Bir bax ətrafına, gör dünya nədir?
Sonu görünməyən bir xəzinədir.
Nə zəngin yaranmış ana təbiət,
Torpaqda səxavət, suda səxavət.

Almalı, armudlu bu bağlar sənin,
Səadət qaynaqlı bulaqlar sənin.
Gör dünya səninçin nələr saxlayır:
Daşlar öz bağrında gövhər saxlayır.

Sənindir ağ saçlı şəlalələr də,
Gözləri al çanaq, tər lalələr də.
Sağımız, solumuz gümüşdür, zərdir,
Dünyanın sərvəti dünya qədərdir.

Tamah cilovunu biz yığsaq əgər,
Bu sərvət, bu nemət hamıya yetər.
Yalnız əmək görək, halal bir əmək,
Zəhmət haləsilə əhatələnək!

ORFOEPİYA

Hansı sözün tələffüzünü 
müəyyən etmək çətin oldu?

ORFOQRAFİYA

Mətndə hansı sözün yazılışı 
sizin üçün yeni oldu?

VURĞU

Sözləri düzgün vurğu 
ilə oxuyun.
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oxu dan 
SONRA

Sizdə yeni fikirlər 
yarandımı?

Gözəldir arxlarda şırıldayan su,
Gözəldir baharın bağ çiçəkləri,
Sevgili nəfəsi – dağ çiçəkləri!
Zəmilər qoynunda xəyala dalmaq,
Çörəyin ətrini sünbüldən almaq!

Dalıb üfüqlərin sonsuzluğuna,
Qışqırmaq bu eşqi bütün cahana.
– İnsan Yer üzünün dürdanəsidir,
İnsanın Vətəni Yer kürəsidir.

Qalxaq ulduzlara, aylara qalxaq,
Dünyaya uca bir zirvədən baxaq.
Kainat insanın uçuş meydanı,
İnsan – kainatın zəka tərlanı.

Bizim qəlblərimiz birləşsə əgər,
İnsan hər ulduzdan parlaq görünər!
Birləşsə cahanda milyard ürəklər,
Bütün arzulara yetişər bəşər!

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar

• Şəkli təsvir edin. Sizcə, təsviriniz 
şeirin ilk misrasındakı “Dünya nədir?” 

sualına cavab olarmı?

• Zirvədə olmusunuzmu? Oradan ətrafı, 
doğma yurdu müşahidə etmisinizmi?  

Nə hiss etmisiniz?
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1    Şeir kimə müraciətlə yazılmışdır və bu müraciətində onu narahat edən hansı 
məsələləri dilə gətirir?

2    Sxem əsasında danışın.

Şeirdə ?? şairin 
çağırışları

şairin 
etirazları

3    M.Şəhriyar insanları nədən uzaq olmağa çağırır?

4    Şeirdə ifadə olunan əsas fikir hansıdır? Sizcə, bu fikir hansı misralarda daha çox 
ifadə olunmuşdur?

5    Şeirə əsasən demək olar. Biri yanlışdır:
A) Şair insanı hər şeydən yüksək tutur.
B) İnsanı yaradılmışların ən üstünü hesab edir.
C) İnsanı sünbül əkməyə çağırır.
D) İnsanı Yer kürəsini qorumağa çağırır.
E) İnsanı təbiətdən zövq almağa çağırır.

Siz “Bizim planet” şeiri ilə tanış olmuşdunuz. “Haqqın səsi” şeirini də oxudunuz. 
Müxtəlif zaman və məkanlarda yaşamasına baxmayaraq, hər iki şairi 

qürurlandıran və narahat edən məsələlər hansılardır?

Şəkilləri təsvir edin. Şəkildə nə təsvir olunmuşdur? Bu şəkillərin şeirlərlə bağlılığı varmı?
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6    “Sınmış budaq” mətnindəki ata obrazının dedikləri ilə Şəhriyarın tövsiyələrini 
müqayisə edin.

Ata

? ??

?

? ?

? ?

Şəhriyar?

7    Şeirə əsasən Şəhriyarın xüsusiyyətlərini yazın.

ŞƏHRİYARIN xüsusiyyətləri

Məhəmmədhüseyn 
Şəhriyar

Fərqli cəhətlər Fərqli cəhətlərOxşar cəhətlər

   Əgər Şəhriyar üçün tərcümeyihal yazsa idiniz, 
hansı məlumatlardan istifadə edərdiniz?

8    Hər iki şeir üçün oxşar cəhətləri müəyyən edək və nəticə əldə edək.

“Bizim planet” şeiri “Haqqın səsi” şeiri İfadə olunan fikir

Bir bax ətrafına, gör dünya nədir?
Sonu görünməyən bir xəzinədir.

Baxıb ucalıqdan Yerə heyrətlə
Dedi: Nə gözəldir planetimiz!

Yer planeti yaşamaq 
üçün ən gözəl məkandır.

Bizim qəlblərimiz birləşsə əgər,
İnsan hər ulduzdan parlaq görünər! ? ?

? ? ?
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13    Mətndən götürülmüş sözlərin mənasını yazın və cümlədə işlədin.

arx

şəlalə

bulaq

10    Mətn üçün açar sözlər seçin və seçiminizi əsaslandırın. 

11    Şeirdən istifadə etməklə dünya sözünün sinonimlər cərgəsini müəyyən edin.

dünya ?

12    Şeirdə altından xətt çəkilmiş sözlərin ifadə etdiyi mənanı izah edin. Sonra həmin 
sözləri fərqli mənada cümlədə işlədin.

9    Mətnin məzmununu danışmaq üçün plan tərtib edin.

Bir bax ətrafına, gör dünya nədir?
Sonu görünməyən bir xəzinədir.

...

Mətndə verilmişdir

  Məzmunu danışarkən hadisələri III şəxsin dilindən verin.

PLAN:
♦ Şeirdə nədən danışılır?
♦ Kimə müraciət olunur və kim müraciət edir?   
♦ Hadisələrin ardıcıllığına diqqət yetirin.
♦ Hadisələri bir cümlə ilə ifadə edin.

Nümunə:

...

...

...

...

...

...

...

Şair insanları diqqətli olmağa, 
dünyanı öyrənməyə çağırır.  

O, dünyanı xəzinəyə bənzədir.

...

III şəxsin dilindən:
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14    Şeirin bir neçə bəndindən istifadə etməklə aşağıdakı cədvəli tamamlayın.

qoşma bağlayıcı ədat modal söz feil əvəzlik zərf

 Hansı sözlərə rast gəlmədiniz? Nə üçün?

15    Cümlələrə uyğun gələn sözləri artırın.

əgər, üçün, qoy, nəhayət, doğru, axı, və

1. ... həmişə sülh olsun. 2. Bütün bu gözəllik sənin ... yaradılmışdır.  
3. ... qə ləbə xəbərini eşitdik. 4. Dostlar sevinclə məktəbə ... yürüdülər. 
5. ... yaxşı çalışarıqsa, uğur əldə edərik. 6. ... biz bu barədə lazımi 
yer lərə məlumat vermişdik. 7. Güclü qar yağdı ... ətrafda gözəl bir 
mən zərə yarandı.

  Özünüz də belə nümunələr düşünün.

16    “Pəncərədə yaşıl aləm” möv
zusunda esse və ya inşa yazın.
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İİİBİBBİBİRLRLRLRLRLİİKİKKİKİKDƏDƏDƏD ÜŞÜŞÜŞÜŞÜÜŞÜÜNÜNÜNÜNƏKƏKƏK.Ü ÜÜ ƏKİ İİKDDƏ ÜŞŞÜÜNNƏKBBİRLİKKDDƏ ÜŞŞŞŞÜÜNƏKBİRLLİİİKKDƏD ÜÜŞÜNNƏƏKƏBİİRRLLİKKDDƏ ÜŞŞÜÜNNƏK.BİİRLRLİKKKKDƏDƏD ÜŞŞÜNÜNƏKƏK..BİRLRLİKK ŞŞÜÜ ÜÜÜÜÜ Ü Əİ İİ Ə ÜŞÜNÜNNƏKƏKİ ÜŞÜNƏKKBİBİRRLİKDƏDƏ ÜŞÜŞÜNNƏKKÜŞÜBİ LRLİKDDƏD ÜŞÜNNƏKBBİBİRLRLRLİKİKİKKDDƏDƏDƏ ÜŞÜŞÜÜNÜNNNƏƏKƏKBİRLLİİKKKDDƏ ŞÜNÜNÜNÜNƏƏKBBİRLLİİKDƏ ÜŞÜÜNNNƏKƏKƏK.BİRRRLİKDƏ ÜŞÜNƏKK.BİRLRLİKDƏDƏ ÜÜŞÜNNNƏƏK..B R K NNƏK.BİRLRLİKİKKKKDDDƏ ŞŞBBBİRLLİKK Ş
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DƏDƏDƏDƏƏ TTTTƏBƏBBƏBƏBİİƏİƏİƏƏ ZZZZZİYYİYİYAANANDIDIDIRRR..İ Zİ DIRƏBİƏƏ ZİYYANANDIRDƏƏ TƏBBİƏƏ Z YYİYYAANDIRDDƏ TƏƏBİƏƏ ZZİYANANDID RDƏ TTƏƏBBBİƏİƏ ZZİYİYANNDIR..DƏDƏ TTƏƏBBƏBBİƏİƏ ZZİYANNDDIDƏ TTƏB Zİ RZİ AN RRİƏ ZİYYAANNDDIRRƏİƏ ZİYANDDIRDƏƏ TTƏBİƏƏ ZZİYİYAANDDIRZİYADƏ TƏBƏ İƏƏ ZİYANNDIRDDƏDƏƏƏ TTTTƏƏƏBƏBBİƏİƏƏ ZZİYİYYAANANNDIDID RRRDDƏD TƏƏBBBİƏƏƏ YYYANANAN IRRDDƏ TƏƏBİƏ ZİYİYANNNDDIR.DƏ TTTƏBİƏ ZZİYANDDIR.DƏ TTƏƏBBİƏƏ ZZİYAANA DIRDƏ T B NNDIDDƏƏ TTTƏƏBƏBBBİƏİƏDƏƏDƏDƏ TƏƏBDD

TƏTƏTƏTƏT İİBİBİBİBBİBİƏTƏTƏƏTƏTƏƏTİNİNİNNİNNN QQQQQORORORORO MAMAMAMASSISISISINDNNDNDNDNDNDAAAAA HƏƏHƏH RRRRTƏ İ İ ORTƏT BİƏTT NİNİN QQORƏTƏT BİBİƏTƏ İN QQQORO MASSINDDAA HƏH RƏTƏBİ TƏTİNİN QQOR MASISINDN A HƏƏHH RRƏƏBİBB ƏT NİN QOROO MAM SINDNDN A HƏƏRRRMASISINDDA ƏHH RƏRRTƏ İ İTƏT İ İTƏT BİƏTƏTİNİN QQƏTƏBİƏT NİN MATƏTƏTƏTƏBİƏT NİN QQQOR MAMASINDATƏBİ TƏTİNN QQORO MAMASISINDATƏTƏBBİƏTƏ İN QQORO MAMAMAM SIS NDNDN AA HƏRƏ NN QQOR ASINDAAA HƏRƏƏTƏBİBB TƏTƏƏ İNİN QOR MAM SINDA HƏH RƏ O MASS RTƏTTƏƏ İN QQOROR MA ISINDNDA HƏRRMAASIS NDA HƏHƏRAA A A HƏHƏRƏRR
BİİBİBİB RR CAACANLNLINNNINIIIII OLOLOLOLUUUU VAAVAAVAVARDRDRDRDIRIRIRIR.İBİB R CAANLNBİB R CA LNLININI OOLOLO UU VAARRBİR ACAANLN INNII OOLUU VAVV DRD RBİBBBBB R CAA LNLININI OLLO UU VAVAV RD RIR.İBİİR CAAC NLN NINI OOLUUU VAVARDRDIR.OLUU VAAVARDIR.DDIR.İİBİRR CAANLN R VABİR CACANLININ RBİR CACANLLN ININII OOL VANLINBİR CANLN ININ ROOOL VABİBİRRR ACACACANLNLNLN ININI OLLOLO UUU VAVVAV RDRDRB R AANLLNLN I LOLO UUUU VARDBİR CACA LNLINI I OLUU VAV RDDIRIRRBİR CAC NLINI OLU VAVAVARDIRBİBB RR CANLNN NINI OLOLU VAVARDIRR.R ACA U A DN LLOLOLUUUUU VAVAVA DRDIRIRLOLO UU VAVAVARDRDDIVARDDIR.DII .

ĞAĞAĞAAĞAĞAĞA ACACAACACLALALALA ORORORORO UMUMUMUMMUMMAQAQAQAQA  ĞAĞAĞ QĞAĞA AC ALALAAĞĞACAA LAL ORUMMAQQAĞA ACLAALA ORO UUMAQAQĞAĞACA ALA RORUMUMU AQĞAĞACA AALAA ORUMMMAQAAQ ĞĞĞĞĞAĞAĞACACLAAĞAĞACLAĞAĞ CACA LAL OORUUMAĞAA A ORORUĞAĞACCACLA ORORUMMAQAQĞAĞACAC ALA OROR MU AQAĞA ACLALA ORORO MUMUMU AQQAACA ALA RUMAQQQĞAĞAĞAĞACA LA ORO UMAQ ORUUO UMUMAQ AQ 
PLPLPLP ANANANETETETETİİİİİ QQQQQ UUUUMAMAMMAMAQDQQDDQDQ IRIRIRIR..PL İİPLP AN TETİİ Q UUMAQPLP ANETE İİİ QQQ UUUMAM DQDIRPL NANA ETİ QQ UU AAMAMAQD RIRPL NAN TETİ Q UUUMAAM QDQDIRLPLANNA ETİ Q UUUMAAMMM QDDQ IRRMAAM QDQ IR..R.PL İPLP İPLPLANANETETE İ QPLANA ETİ QPLANA ETETİİ QQ UUMAM QDQD RETİ QPL NANETİ UUU AMA DQD RPLPLP ANANA ETETETE İİ QQ UUU AMAMAMAM DQDQQQDIRIRLL NNNETEET UU AMAMM QD RIRPLANANAN TETİ Q UMAMAQDDIRIRPLANA ETİ Q UMAQDQQ IRPLPLANANETE İ QQ UUMAAM QDQ IRL NAN M Q IRUUMAMAMAMM QDQQ IRIR.MAAMAM DQDQQ IRIIR.RIR.RR

TƏTƏTƏTƏƏBİBİBBİBBİB ƏƏTƏTƏTƏƏTT ÜÜÜÜÜ ÖÖÖÖÖZÜZÜÜZÜZÜ ÜNÜNÜÜNÜNÜÜÜÜÜ ÜÜ ÖÖ ÜÜÜNÜÜİ ÜÜ ÖÖÖZÜZ NNÜÜTƏBBİƏƏT Ü ÖZÜZÜNNNÜNTƏƏBİƏT Ü ÖÖÖZZZZÜNÜTƏBBİBİƏƏT Ü ÖÖÖZZÜÜNNÜTƏƏBİB ƏT Ü ÖÖZÜÜNÜT ÜÜÜ ÖÖ Ü ÜÜÜ Ö Ü Üİİİ ÜÜ ÖZÜÜNÜÜİ ÖZÜNNÜƏBİƏT Ü ÖÖZZÜNÜNÜBİƏTT Ü ÜÜNNÜTƏTƏBBİƏTƏT Ü ÖZÜZÜZ NNÜTƏƏBB ƏTT Ü ÖÖZÜZÜNÜNÜTƏƏBİƏƏTT Ü ÖÖZZÜNÜÜTƏBİƏ Ü ÖÖZZÜÜTTƏBİƏTT Ü ÖZÜÜNNÜÜÜİB ƏTTƏBBT
TƏTƏTƏTƏNZNZNZN LƏLƏƏLƏLƏLƏƏ İYİYİYİYİRR.İİTƏNZ LƏYYİRRTƏƏNNZZ LƏƏYİYİY RTƏTƏƏNZ LƏLƏYİRRTTTƏƏNNZN LƏƏYYİR.TTƏƏƏNNZ LƏƏYİR.TTƏƏ İİZ LƏYİYİRRRZ LƏYİRTƏNZZ LƏƏYYİRRƏYİTƏTƏNZN LƏYİRRTƏTTƏTƏNNZNZ LƏƏYYİYİRRRTƏƏƏƏNZNZ YYİRTƏTƏNZ LƏƏYYİR..TƏNZ LƏƏYİR.TTƏNNZ LƏƏYİRR.Ə .TƏTƏTƏƏƏNNNZTƏƏƏ

PLAN:

♦  Pəncərədə yaşıl aləm ifadəsinin 
mənasını aydınlaşdırın.

♦  “Yaşıl aləm”in təsvirini verin.

♦  “Yaşıl aləm”in qorunması üçün 
təkliflər verin.

♦  Fikirlərinizi arqument (sübut) 
gətirməklə əsaslandırın.

♦  Fikirlərinizi “Haqqın səsi” əsərində 
ifadə olunan fikirlərlə əlaqələn
dirin.

♦  Fikirlərinizi ümumiləşdirin.
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Hər vaxt təbiəti gətirək yada,
O bizi duyğusuz, ruhsuz sanmasın.
Yollar uzansa da, yollar artsa da,
Meşələr pozulub yaralanmasın.

(Hüseyn Arif)

Yaşıllığa, meşələrə qarşı “hücum” 
insana və insanlığa qarşı ən ağır 
müharibədir. Biz ağlımız, zəkamız 
və bacarığımızla bu “müharibə”nin 
qarşısını ala bilərik. Biz təbiətin 
nizamını pozan, onun qədrini 
bilməyən, korlayan adamlara qarşı 
mübarizə aparmalı, təbiətimizi və 
onun gözəlliyini mühafizə etməliyik.

Gecələr 
kompüterinizi 

söndürün.

Tullantıları 
təkrar emal 

edin.

Ətrafı  
zibilləməyin.

Floresan 
lampalardan 

istifadə edin.

Piyada gəzin. 
Velosipeddən 
istifadə edin.

Pilləkənlərlə 
qalxın.

Kağızların hər 
iki tərəfini 

istifadə edin.

Suya qənaət  
edin.

İşığı 
söndürün.

Meyvə və 
tərəvəzdən 

istifadə edin.

Duş və 
vanna qəbul 

edərkən 
suya qənaət 

edin.

Ağac əkin.

Canlıları 
məhv et 

məyin!

Pla
neti unutma! O

 sənin yaşadığın y
er

di
r!

���Planeti qorumaq üçün 
nə etmək lazımdır?

���Şəkil əsasında danışın. 
Hökmləri şərh edin.
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İAİAİAAİAİAİA LƏLƏLƏLƏƏL DƏDƏDƏDƏDƏ BBBBİƏƏİƏİƏİ TƏTTƏTƏTƏTƏ DDDDƏƏƏİAİA LƏ TƏBAİA LƏL ƏDƏDƏ İAİLƏƏLL DƏD BİƏTƏƏT DƏƏAİA LƏDƏDƏDƏDD BBİƏTƏƏ DDƏƏAİLƏL DƏƏD BİƏTƏƏTƏ DƏAİ ƏLƏ ƏDƏƏ BİƏTƏ DDƏƏİİİAİA ƏLƏDƏD İAİLƏƏDƏ İAİAİLƏLƏDƏD BBİƏTƏƏAİ ƏLƏ Ə BBİƏTƏTAİ ƏLƏDƏDD BBİƏİƏTƏT DDƏƏAİAİLƏLƏ ƏDƏD BB ƏİƏTƏƏ DDƏAİA LƏDƏDƏ BBBİƏƏİƏ ƏTƏTƏT DDƏƏLƏLƏ ƏDƏ TƏ DƏƏƏAİAİAA LƏLƏDƏ BİƏİ TƏ DƏƏ BİƏTƏƏƏ DƏƏ
MƏMƏMƏHƏHƏH BBBBBBBBBBƏƏƏƏƏƏ ÖÖÖÖYRRYRYRYRƏDƏDƏDƏDƏ İİİLLİLİ İİRİRİRİR..MƏ ÖÖMƏMM ƏHƏBBB Ə ÖYRY ƏƏ İ İMƏMƏM HƏ BBBBBBƏƏ ÖÖ RYRY ƏDİLİLİRMƏƏHƏHƏH BBƏƏ ÖYYRRƏDƏƏƏ İLİRİRMƏM ƏH BBB Ə ÖÖYRYR DƏDƏ İLİ İRƏƏ Ə BBBƏ ÖÖYRRYRYRƏDƏDİLİ İRRRRƏDƏDİLİR..MƏ ÖMMƏHƏBBMƏƏM HƏƏHƏBBB Ə Ö İ İMƏƏHƏBBƏ İ İİMƏMƏ ƏHƏBBBBƏ ÖÖYRY ƏDDİLİLİƏBBMƏ ƏHƏBB ÖYRYY ƏƏDİLİ İƏMƏM ƏHƏHƏHH BBBBB ƏƏ ÖÖÖ RRYRYRY ƏDƏDƏDƏD LİLİLİRİMƏMƏ ƏHƏHƏH BB Ö RYRYRƏDƏ İL RİRƏMƏHƏHH BBB Ə ÖYRƏDƏ İLLİRİR.ƏMƏHƏBBƏƏ ÖYRƏDDDİLİRMƏHƏHƏBBƏƏ ÖÖYRYRƏDƏDİLİRƏ Ə R D İRÖ RRYRYRYRƏDƏDƏ İLİRİR.RRRƏDƏDƏ İLİLİRİİRİ .

PLPLPLANANANNETETETETEETE İMMİMİMMİMİİZİİZİZZİ GGGGƏLƏLƏLƏLƏLƏCƏCCƏCƏCƏYƏYYƏYƏYƏYYİİNİNİNİNİNİİİİİ İİ ƏCƏYƏYİNNİİİ İ İ GGƏƏLƏLƏCCƏYƏYİİNİANETTİMMİZ GƏLLƏCCCCƏYİNİPLLANANETTİMİZ GGƏƏLƏLLLƏCƏYƏYİİNİPPPLLANETETTİİMİZ GƏƏLLƏCCƏƏYİNPLPLANNEETE İMİZ GƏƏƏLƏ ƏCƏCƏYPPLPLP A İ İİNİƏL İNNİİİİİ İ İ GGƏLƏ ƏCƏCƏYƏYİNİİ İ ƏLƏCƏ ƏƏYİNİETTİMİZİ GƏLLƏCCƏƏYİNİTİMMİZ GƏ ƏCCƏYİNİPLPLANANEETİMMİZİZ GƏLLƏƏCƏ ƏYİNİNNİİİPLANANETT MMİZ GƏƏLLƏCƏCƏƏYİNİPLAANNETETET MİMİ İZİZZ GƏLƏLƏCƏYYİNLAANA ETİM GƏƏLƏCƏPLPLANETİMİZZ GƏLƏCCƏƏYƏYƏYTTİMİZİN ƏPLANEETPLPPLA
İİİBİBBİBİRLRLRLRLRLİİKİKKİKİKDƏDƏDƏD ÜŞÜŞÜŞÜŞÜÜŞÜÜNÜNÜNÜNƏKƏKƏK.Ü ÜÜ ƏKİ İİKDDƏ ÜŞŞÜÜNNƏKBİBİRLİKKDƏDƏ ÜŞŞŞŞÜÜNƏKBİRLLİİİKKDƏD ÜÜŞÜNNƏƏKƏBİİRRLLİKKDDƏ ÜŞŞÜÜNNƏK.BİİRLRLİKKKKDƏDƏD ÜŞŞÜNÜ ƏKƏK.BİRLRLİK ŞŞÜÜ Ü KÜÜÜÜ Ü ƏKİ İİ Ə ÜŞÜNÜNNƏKƏKİ ÜŞÜNƏKKBİBİRRLİKDƏDƏ ÜŞÜŞÜNNƏKƏKÜŞÜBİ LRLİKDDƏD ÜŞÜNNƏKBBİBİRLRLRLİKİKİKKDDƏDƏDƏ ÜŞÜŞÜNÜNÜNNNƏƏKƏKBİRLLİİKKKDDƏ ŞÜNÜNÜNÜNƏƏƏKBBİRLLİKİKDƏ ÜŞÜÜNNNƏKƏKƏK.BİRRRLİKDƏ ÜŞÜNƏKK.BİRLRLİKDƏDƏ ÜÜŞÜNNNƏƏK..B R K ƏK.BİRLRLİKİKKKKDDDƏ ŞŞBBİBİRLLİKK Ş

BİBİBİRRR BUBUBUUUDAADADADADDAD ĞĞĞĞIĞIĞIĞINNNN ZƏZƏZƏZƏZƏDƏDƏDƏDƏƏLƏLƏƏLƏLƏNMNMMNMNMMMƏƏSƏSƏSƏSİİİİİN ƏNNMƏSSİİ ĞĞ ZƏDƏDƏƏLƏNMƏƏSİİİ BUDDAAĞIN ZƏƏDƏƏLƏƏƏƏNMƏSSİİBİRRR BUBUDAAĞINN ZƏDƏƏDƏƏLLƏNMNMƏƏSSİBİBİRRR BUDADADAĞĞIN ZƏZƏDƏƏLƏƏNNMƏƏBİB RR BUUDDAD ĞIN ZƏDDƏD LƏƏNNMBİRR B İƏƏSİDƏ ƏSSSİİİ Ğ ZƏDƏDƏLƏƏNMNMƏSİİ Ğ ƏDƏLƏNNMƏSİİ DAAĞINNN ZƏƏDƏƏLƏƏNNMƏSİİZƏİİ DAĞIINN ZƏD ƏƏNMƏSSİBBİBİRR BUBUDDAAĞIĞINN ZƏDƏƏƏLƏLLƏNMƏSƏSƏSİİB RR BUUDADAĞIĞINN ZƏDDƏƏLƏLƏNMNMƏSBİR BBUUDDAAĞĞIN ZƏDƏDƏLƏNMMƏSB R BUB DAĞ N ZƏDDƏLLƏBİB RR BBUDAĞIINN ZƏDƏLƏƏNMNMƏADAĞIN Z DBİR BUDDBBİRR B
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1.  Şəkildən istifadə etməklə 
onun istəklərini nəzərə alın.

2. Hadisələr düşünün.

3.  Planetin var olması üçün 
təkliflər verin.

PLAN:

♦  Yer kürəsi ilə dialoq qurun. 

– Salam, Yer kürəsi.
– Salam. Biz sənin sakinlərinik.

Yer kürəsi:
– Salam, dostlar.
– ...
– ....

Yer kürəsi:
– Unutmayın ki, hər bir insan planetimizin gözəlləş
mə sində və sağlam olma sında, sağlam və təhlü kə
siz həyatın təmin edilməsində fəal rol oynaya bilər.

Gənc dostlarım! Biz təbiətimizin sa
hibiyik. Təbiət bizim üçün böyük həyat 
mənbəyi, həm də saysızhesabsız xə
zinələri olan yerdir. Bu xəzinə həm 
qorunmalı, həm də tədqiq edilməlidir. 

Balıqların təmiz suya ehtiyacı var – 
su anbarlarımızı qoruyacağıq. Meşə lər
 də, çöllərdə, dağlarda müxtəlif qiymətli 
heyvanlar var. Meşələrimizi, çölləri mizi, 
dağlarımızı qoruyacağıq.

Balıq – su, quş – hava, heyvan – 
meşə, çöl, dağlar. Bir insana bir vətən 
lazımdır. Təbiəti qorumaq isə vətəni 
qorumaq deməkdir.

  Dostunuzun fikri ilə razısınızmı? Siz 
bura hansı fikirləri əlavə edərsiniz?
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LÜĞƏT

Anım günü – hər hansı tarixi hadisə ilə bağlı keçirilən gün
bağrına basmaq – qoynuna sıxmaq, qucaqlamaq
bədxah – başqasının pisliyini istəyən, heç kəsin yaxşılığını istəməyən
cilalamaq – yaxşılaşdırmaq, parıldatmaq, təkmilləşdirmək
dayaq – arxa, kömək
davranış qaydaları – davranma tərzi, hərə kət, rəftar qaydaları 
düstur – qanun, qayda, əsas, üsul
düşüncə – düşünmə nəticəsində hasil olan qənaət; anlaq, şüur, dərrakə
əbədi – daimi, həmişəlik
əyanlar – ölkənin yuxarı təbəqələrinə mənsub olan mötəbər və yaşlı adamlar
əzəmətli – böyük, möhtəşəm
fərd – ayrıca adam, şəxsiyyət
fərqində olmaq – fərqli cəhətlərini görmək
fövqəladə – qeyriadi, adətdənxaric, görünməmiş, eşidilməmiş
gurultu – bir şeyin hərəkətindən və ya düşməsindən hasil olan çox bərk, qarışıq səs
haqq – doğru, düz, düzgün, həqiqi
halal – zəhmətlə, namusla, təmiz əməklə, qanuni yolla qazanılmış, əldə edilmiş
hamar – kələkötür olmayan, düz, rahat
hasil olmaq – nəticə kimi ortaya çıxmaq, ələ gəlmək 
hava həyəcan siqnalı – havadan təhlükə olduğunu, düşmənin gəldiyini bildirən siqnal
idbar – çirkin, eybəcər
kamil – nöqsansız, qüsursuz, mükəmməl
qabiliyyət – istedad, fitri zəka
qalib – üstün gələn, qələbə çalan
qalibiyyət – döyüşdə, müharibədə, mübarizədə, yarışda üstünlük, müvəffəqiyyət, qalib 

gəlmə, qələbə
qaratikan – çəpər üçün istifadə edilən tikanlı kol bitkisi
qarış – çox kiçik 
mənafe – bir kəsin, bir şeyin rifahını təşkil edən, onun xeyrinə olan, ehtiyac və tələblərinə 

xidmət edən şey 
mənəvi dəyərlər – insanın mənəvi keyfiyyətləri
məzhəb – məslək, əqidə 
misqal – təxminən 4,26 qrama bərabər köhnə çəki vahidi

I bölmə 



177

möhkəmlik – bərklik, davamlılıq, dözümlülük, qüvvətlilik
möhtəşəm – öz əzəməti, böyüklüyü ilə insanı valeh edən
öyüd – nəsihət
rüsvayçılıq – rəzalət, biabırçılıq, eyib gətirən şey
səfərbər etmək – hər hansı bir vacib işi həyata keçirmək üçün insanları, maddi vasitələri 

fəal bir hala gətirmək
səhnələşdirmə – hər hansı ədəbi əsəri teatrda və ya kinoda göstərmək üçün uyğunlaşdır

maq
sovqat – pay, hədiyyə, bəxşiş
sülhsevər – sülh tərəfdarı, sülh pərvər
tamaşa – baxıb seyr etmək
təlqin etmək – bir şeyi anladıb inandırmaq, beyninə yeritmək, qəbul etdirmək
uğultu – qulağa gələn sürəkli, gurultulu, boğuq səs
uvertüra – operanın, baletin və s.nin müqəddiməsi
vətəndaş – müəyyən bir dövlət əhalisinə mənsub olub, öz dövlətinin qanunları ilə müəyyən 

edilmiş bütün tələbləri yerinə yetirməyə borclu olan şəxs
vətənpərvər – öz vətənini sevən, öz xalqına və vətəninə sadiq və onların mənafeyi yolunda 

canından keçməyə hazır olan
vüqarla – əzəmətlə, başını dik tutaraq
yar-yaraq – silah
zəfər – qalibiyyət, qələbə
zəhmli – çox ciddi, acıqlı, dəhşətləndirən
zəmin olmaq – bir şeyin, hadisənin cərəyan etdiyi əsas şərait, mühit, vəziyyət, imkan

II bölmə
aşbaz – böyük bir boşqabla aş yeyən adam
aşpaz – yemək bişirən adam
antikvar – qədimi
ardıcıl – arası kəsilmədən, birbirinin ardınca
bədxahlıq – başqasının pisliyini, yamanlığını istəmə; qərəzkarlıq
boru – dəmirdən, çuqundan, saxsıdan, şüşədən və s.dən düzəldilən uzunsov lülə şəklində 

içiboş cisim
bölgə – müəyyən əlamətə görə seçilən ərazi sahəsi
cavabdehlik – öz hərəkət və işləri üçün cavab vermə, onların nəticələri üçün məsuliyyəti öz 

üzərinə götürmə
cığır – gedişgəlişdən əmələ gələn ensiz, dar yol
əhliləşdirmək – vəhşi heyvanı ələ öyrətmək 
əntiq – qiymətli, dəyərli, nadir tapılan, çox gö  zəl, görünməmiş, hamının marağına səbəb 

olan
ərizə – bir arzu və ya xahiş ifadə edən məktub, yazılı müraciət



fərasət – dərhal anlama, başa düşmə, dərk etmə, qavrama bacarığı, ayıqlıq
gəlir – əldə edilən qazanc
xərc – işlənən, sərf olunan pul
idxal etmək – daxil etmə, daxil edilmə, bir öl  kəyə başqa ölkələrdən gətirilən mal, məhsulat
ixrac etmək – satış üçün xarici bazarlara göndərmək
köçəri həyat – bir yerdə qərar tutmayaraq həyat sürmə
qazanmaq – əldə etmək, nail olmaq
qazma avadanlığı – quyu qazmaya məxsus avadanlıq
qocaman – yaşlı, çox yaşayıb yaratmış, təcrübə qazanmış
liman – okean, dəniz və daxili su hövzələrinin sahilində gəmilərin durması və yük vurulub bo

şaldılması üçün təchiz olunan məntəqə 
maqnat – mülkədar, iri sənaye və maliyyə kapitalisti
memarlıq – binaları layihələndirmə, tikmə və bədii cəhətdən tərtib etmə sənəti
mesenat – himayədarlıq edən, yardım gös tərən
məşğuliyyət – vaxt keçirmə, bir şeylə məşğul olma
mətbəx – xörək bişirmək üçün peçi, pilətəsi və s. ləvazimatı olan yer, otaq
mühəndis – texnikanın hər hansı sahəsində ali təhsil almış mütəxəssis
mühərrik – hər hansı enerjini mexaniki enerjiyə çevirən maşın, bir şeyi hərəkətə gətirən ma

şın, motor
mütaliə etmək – kitab, qəzet, jurnal və s. oxumaq
mütəmadi – sürəkli, araverməyən, davamlı, daimi surətdə baş verib gedən
neandertal – 250 min il öncə yaşamış qədim insan 
normativ – hər hansı bir işin görülməsi, icrası üçün götürülən normalar göstəricisi
patent – ixtiraçının ixtirasını təsdiq edən şəhadətnamə, sənəd
peşə – sənət, iş, məşğuliyyət
piyada – miniklə yox, öz ayaqları ilə gedən adam
plan – bir işin nə qaydada, nə kimi ardıcıllıqla yerinə yetiriləcəyini və s. qabaqcadan nəzərdə 

tutan tədbirlər sistemi
planlaşdırma – hər hansı bir tədbirin, işin və s.nin gedişi, inkişaf etdirilməsi planını tərtib etmək
potensial – üzə çıxa bilən, mümkün ola bilən, tezgec özünü göstərə bilən; gizli şəkildə qala 

bilən
rəssamlıq – rəssam sənəti, rəssam peşəsi
ruhani – din xadimi
sənət – iş, peşə, məşğuliyyət
sərhədçi – dövlət sərhədini mühafizə edən, onu qoruyan əsgər
sərnişin – müxtəlif nəqliyyat vasitələrində hərəkət edən insanlar
sıldırım – dik, uca, uçurum
situasiya – vəziyyət, şərait, hadisələrin gedişi
təkmilləşdirmək – daha yaxşı, daha mükəmməl hala gətirmək 
tutmaq – əli və ya əlləri ilə bir şeydən yapışmaq
yazı – savad, yazıpozu, yazma qabiliyyəti
yüngül sənaye – çox işlənən mallar hazırlayan sənaye
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zastava – dövlət sərhədinin müəyyən sahəsini mühafizə edən hərbi hissə, habelə bu hissə
nin yerləşdiyi yer, məntəqə

zərərçəkən – ziyan görən, zərərə məruz qalan
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III bölmə 
arsenal – burada silah anbarı, silah saxlanılan yer
atom – kimyəvi elementin nüvədən və elek trondan ibarət ən kiçik hissəsi
avadanlıq – bir iş üçün lazım olan təchizat və ləvazimat
aynabənd – şüşəli balkon, şüşəbənd, pəncərələri çox böyük olan otaq
bağırmaq – bərk qışqırmaq, çığırmaq
bürkü – nəfəs almağı çətinləşdirən hava, boğanaq hava
coşqun – coşmuş halda olan, güclü, şiddətli
çağlamaq – qaynamaq, coşmaq
çətir – günəşdən, yağışdan qorunmaq üçün əllə baş üstündə tutulan günlük; yağmurluq
dağıdıcı – dağıdan, dağıtmağa qadir olan
dəyərli – qiymətli, ləyaqətli, əhəmiyyətli
doğru – düzgün, düz, haqq
dolanışıq – yaşama şəraiti, güzəran, yaşayış
duruxmaq – fikrə getmək, düşünmək
düzənlik – düzən, düzəngah
ehtiyatsızlıq – ehtiyat gözləməmə, qarşıya çıxa biləcək təhlükəni və s.ni qabaqcadan nəzərə 

alıb heç bir tədbir görməmə
əcnəbi – başqa xalqa, millətə mənsub olan; xarici 
əməksevər – əməyi, zəhməti, işləməyi sevmə, çalışqanlıq
əmin-amanlıq – sakitlik, asayiş, bir yerdə qayda və nizamın hökm sürdüyü hal
əmlak – birinin sahib olduğu pula dəyər şeylərin, varın, malın və mülkün məcmusu
firavan – çox, bol, çoxlu, varlı, bolluq
fond – hər hansı məqsəd üçün ayrılan pul və ya maddi vəsait
hayqırmaq – qışqırmaq, bağırmaq, hay salmaq
xadim – xidmət edən, xidmətçi, ictimai fəaliyyət sahəsində özünü göstərmiş
xeyirxah – başqasının və hamının yaxşılığını istəyən
ixtiraçı – bir şeyi ixtira edən adam
inşaat – tikinti, tikinti işləri
istehza – ələ salma, rişxənd etmə, masqaraya qoyma 
istiqanlı – çox ünsiyyətli, adamayovuşan, mehriban
ittifaq – ayrıayrı şəxslərin, qrupların, cəmiyyətlərin, siniflərin sıx birləşməsi, rabitəsi
ittiham – birinə qarşı irəli sürülən günah, təqsir, suç
kəsə – ən yaxın, ən qısa
kəskin – çox güclü, şiddətli, təsiredici



qalaq – bir yerə qalanmış, üstüstə yığılmış, yığın halında olan şey; yığın, topa
qalay – tezəriyən yumşaq, gümüşü ağ metal 
qışqırmaq – bərkdən çığırmaq, bağırmaq
qıvraq – sağlam, möhkəm, gümrah
quraq – yağmursuz, quru, rütubətsiz
quraqlıq – havaların isti keçməsi ilə bərabər, uzun müddət yağış yağmaması üzündən tor

paqda rütubətin çatmaması və bunun nəticəsində əkin və bitkilərin tamamilə, ya qismən 
quruyub tələf olması

qurğu – bir yerdə qurulmuş mexanizm
qürrələnmək – əsassız və boş bir şeyə arxalanaraq qürurlanmaq, lovğalanmaq
lacivərd – tündmavi rəngli qiymətli daş
mehribanlıq – münasibətdə xoşluq, səmimilik, dostluq münasibəti
meşəbəyi – meşələrə nəzarət edən işçi
meşə örtüyü – meşədə qalın bitki qatı
meteor – Yer atmosferində sürətlə hərəkət edən kosmik mənşəli qızmar cisim
məna – bir şeyin ağılla dərk edilən daxili mən tiqi məzmunu, mahiyyəti
mənbə – yeraltı suların çıxdığı yer
mənsəb – çayın dənizə, gölə və ya başqa çaya töküldüyü yer
məskən – insanın yaşadığı yer
mikroiqlim – kiçik sahənin, yerin xüsusiyyətlərindən asılı olan iqlimi
mina – torpağın, suyun səthinə və ya altına qoyulan, partlayıcı maddəsi olan mərmi
mühafizə – hücumdan, təhlükədən, zərbədən qorunma
mülkiyyətçi – mülkiyyət sahibi, yiyəsi
müstəqil – başqalarından asılı olmayan
naməlum – məlum olmayan, tanınmayan
neytron – atomun nüvəsinin tərkibinə daxil olan elektrik yükündən məhrum hissəcik
nəzərə çarpmaq – maraq oyatmaq, nəzərdiqqəti cəlb etmək
nişanə – əsər, əlamət, iz
parç – tayqulp, qulplu su qabı
sağlamlıq – orqanizmin sağlam vəziyyəti
sakin – bir yerdə yurd salıb yaşayan, həmin yerin əhalisindən olan
səhra – susuz və bitkisiz geniş çöl
səmimilik – açıqürəklilik, səmimi münasibət
sərvət – var, dövlət
söyüd – adətən, sulaq yerlərdə bitən, ensiz yarpaqları olan ağac
süzmək – qanad çalmadan sakitsakit, səssiz uçmaq
tabaq – enli taxtadan oyulmuş ağacdan hazırlanan dayaz, girdə, ya uzunsov qab 
tarixin yaddaşı – heç vaxt unudulmamaq, həmişə yadda qalmaq üçün 
təbabət – xəstəliklər, onların müalicəsi və qarşısının alınması haqqındakı elmlərin məcmusu; 

tibb
təchiz – lazımi şeyləri tədarük etmə, hazırlayıb vermə, təmin etmə
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təhlükəsizlik – heç bir təhlükə olmadığı hal, vəziyyət, şərait
təhlükəli təcrübə – təhlükəsi olan sınaq
təqsirkar – səbəbkar 
təngimək – sıxılmaq, nəfəsi çətinləşmək, ürəyi sıxılmaq
təsis etmək – əsasını, təməlini qoymaq, yaratmaq 
təşviq – bir işi görmək üçün dilə tutmaq, hə  vəsləndirmək
tətbiq etmək – həyata keçirmək, icra etmək
təyin etmək – müəyyən etmək, aydınlaşdırmaq
təzahür – üzə çıxma, özünü göstərmə
yalan – aldatmaq məqsədilə deyilən əsilsiz söz
yanğından mühafizə – yanğının təsirindən qoruma
yaşamaq hüququ – davam etmək, var olmaq mövcud olmaq haqqı
yüyürmək – qaçmaq, qoşaraq getmək, qaçaqaça getmək
zənbil – içinə şey qoymaq üçün çubuqdan, qarğıdan və s.dən hörülmüş qab
zənn etmək – güman etmək, ehtimal etmək, düşünmək
zirvə – dağın ən yüksək nöqtəsi, təpəsi
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IV bölmə
ağac – budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki
arx – tarlaya, bostana və s.yə su axıtmaq üçün açılan yol
arxayın salmaq – xatircam etmək, əmin etmək, qəlbən rahat etmək
bəxş etmək – bağışlamaq, vermək 
bic – çoxbilmiş, tədbirli, zirək, hiyləgər
budaq – ağac və kolların gövdələrindən ayrılan hər bir qol, şaxə 
bulaq – yerin altından sızıb çıxan sərin, soyuq su mənbəyi
cənnət – son dərəcə gözəl, mənzərəli, ürək açan yer
cilovda saxlamaq – əldə saxlamaq, əlqol açmağa qoymamaq, itaətdə saxlamaq
danlamaq – töhmət etmək, məzəmmət etmək 
dərdə dəva – birini düşmüş olduğu ağır vəziyyətdən, iztirabdan, dərddən qurtarmaq üçün 

çarə tapmaq
dərinlik – bir şeyin üzərindən ta dibinə, yaxud aşağıya doğru gedən istiqamətdəki nöqtəsinə 

qədər olan məsafə
dərk etmək – anlamaq, başa düşmək
döyünmək – qorxudan, həyəcandan, fərəhdən və başqa səbəblərdən teztez vurmaq, çırpınmaq
dürdanə – inci (mirvari) dənəsi
ekoloq – fəaliyyəti flora və faunanın vəziyyətini təhlil etmək, habelə insan fəaliyyətinin ətraf 

mühitə mənfi təsirini azaltma yollarını tapmaq məqsədi daşıyan mütəxəssis
ekoloji – ekologiyaya aid, ekologiyaya məxsus
ekoloji mədəniyyət – insanda ətraf mühitə qarşı şüurlu münasibət, ona ehtiyatla yanaşmaq, 

zənginliklərinin qorunması, təbii resurslarından səmərəli (ağılla) istifadə 



elektrik mühəndisi – elektrik, elektronika və elektromaqnetizmdən istifadə edən avadanlıqla
rın, cihazların və sistemlərin öyrənilməsi, layihələndirilməsi və tətbiqi ilə məşğul olan 
mütəxəssis

eroziya – torpağın, Yer qabığının axar sular, buz və ya külək təsiri ilə dağılması prosesi 
etiraf etmək – öz qüsurunu, günahını, təqsirini qəbul etmək, boynuna almaq, təsdiq etmək
fayda – xeyir, mənfəət
gövhər – qiymətli daş, cəvahir
göyərçin – iri çinədanlı, göyboz rəngli quş
gözəlləşdirmək – daha da gözəl etmək
günah – cəzalanmalı hərəkət, təqsir
xeyir – fayda, mənfəət
xəcalət çəkmək – çox utanmaq, çox sıxılmaq, həya etmək, ar etmək, utanıbqızarmaq
xəta etmək – səhv, yanlışlıq etmək 
imdad – kömək, yardım, darda qalmış bir adamın köməyinə yetişmə 
kainat – planetlərin, ulduzların, səma cisimlərinin, qalaktikanın aid edildiyi məkan
kol – torpaqdan qolbudaq şəklində ayrılan alçaq, ağacaoxşar bitki
kök – bitkilərin torpaq altında olan, suyu soran və onları qidalı maddələrlə qidalandıran yar

paqsız hissəsi
köksünü ötürmək – dərindən nəfəs almaq (fikirdən, qəmdən, qüssədən və s. hisslərdən)
kürə – Yer kürəsi, üzərində sakin olduğumuz planet
qalaqlanmaq – qalaq vurulmaq, komalanmaq, bir yerə toplanmaq, üstüstə yığılmaq
qarşılamaq – qabağına çıxmaq, qarşısına çıxmaq, görüşünə çıxmaq
qərq etmək – batırmaq, boğmaq, bir şeyin çoxluğunu ifadə etmək 
qəsdən – bilərək, biləbilə, müəyyən məqsədlə
qəsd etmək – yaralamaq, zərər vermək üçün edilən təşəbbüs, görülən iş
qırılmaq – sınmaq, qopmaq, parçalanmaq
qol-budaqsız – böyük şaxələri, budaqları olmayan
maddələr mübadiləsi – canlı orqanizmlərdə maddələrin xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqə  

şəraitində həzm olunması ilə bağlı olan proseslərin məcmusu
məsuliyyət – məsul olma, cavabdehlik
mətin – bərk, möhkəm, sarsılmaz
mühərrik – hər hansı enerjini mexaniki enerjiyə çevirən maşın
münbit – məhsuldar, bərəkətli
mürvət – rəhm, insaf, mərhəmət
nəfəs almaq – ciyərlərlə havanı içəri alıb buraxma
nizamlamaq – nizama salmaq, qaydaya salmaq, müəyyən sistemlə düzmək
parçalanma – parçaparça olmaq, tikətikə olmaq
peyda olmaq – zahir olmaq, aşkara çıxmaq, görünmək
pərişan – dağınıq, qatmaqarışıq, nizamsız
proqnoz – əldə olunan elmi dəlillərə əsasən hər hansı bir hadisənin gələcək inkişafı və nəti

cəsi haqqında fikir söyləmə
pusquda durmaq – dayanıb adamı və ya ovu pusma, güdmə, gözləmə
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səxavət – əliaçıq, comərdlik, genişürəklilik
səmərə – fayda, mənfəət, xeyir
sərçə – tükləri qəhvəyiboza çalar, adətən, yaşayış binalarının yaxınlığında yaşayan kiçik quş
sınmış – qırılmış, zədələnmiş
sızıldamaq – yüngülcə ağrımaq, sızı vermək
silkələnmək – atılıbdüşmək, yırğalanmaq
su yataqları – çayın axdığı yer səthində əmələ gətirdiyi çuxur
şəlalə – çay yatağında sıldırım qayadan tökülən güclü su axını
tamah – acgözlük, hərislik
tezlik – tez vaxt, az zaman
tədarük – bir şeyi qabaqcadan hazırlama
tənzimləmək – nizama salmaq, qaydaya salmaq
tərifləmək – tərif etmək, vəsf etmək 
toxum – ali bitkilərin, adətən, mayalanmadan sonra inkişaf edən və maya ilə qabıqdan ibarət 

olan rüşeymi; tum
tozlanma – tozlama aparmaq
üfüq – göyün yer və ya su səthi ilə bitişik kimi görünən xətti
ünsiyyət – qarşılıqlı münasibət, əlaqə
vəhdət – birlik, bütövlük
vibrasiya – müxtəlif formalı elastik cisimlərin mexaniki rəqsi, titrəyiş 
vicdan – öz hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hissi, təmiz ürək hissi
yamac – dağın, təpənin ən yüksək nöqtəsindən aşağıya maili səthi
yarma – bir şeyi zərbə ilə vuraraq ortadan uzununa bölmək
yarpaq – ağac və bitkilərin yastı və cinslərinə görə müxtəlif şəkildə olan yaşıl rəngli tənəffüs 

orqanı
yasəmən ağacı – ağ, qırmızı və bənövşəyi rəngdə ətirli salxımvari çiçəklər açan kol
zədələnmək – bir şeyə toxunmaq və ya bir şeyə dəymək nəticəsində bir yeri əzilmək, zədə 

dəymək
zənginləşdirmək – zəngin etmək, çoxalmaq, daha da artırmaq
zərərverici – kənd, meşə, anbar təsərrüfatına, habelə məişətdə insanlara zərər verən həşə

rat, heyvan
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