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Bu dərslik sizə Azər aycan dö ləti tərə indən ir dərs ilində isti adə 

üçün erilir.  , dərs ili müddətində nəzərdə tutulmuş ilikləri qazanmaq üçün 

sizə eti arlı dost ə yardımçı olacaq. 

nanırıq ki, siz də u dərsliyə məhə ətlə yanaşacaq, onu 

zədələnmələrdən qoruyacaq, təmiz ə səliqəli saxlayacaqsınız ki, nö əti dərs 

ilində digər məktə li yoldaşınız  ondan sizin kimi rahat isti adə edə ilsin. 

Sizə təhsildə u urlar arzulayırıq
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Azər aycan espu likası əhsil azirliyi
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Bu nəşr reati e ommons Attri ution on ommercial ShareAlike .  nternational 
lisenziyası  BY SA .  ilə 

saytında əlçatandır. Bu nəşrin məzmunundan isti adə edərkən
sözügedən lisenziyanın şərtlərini qə ul etmiş olursunuz

stinad zamanı nəşrin müəlli lər inin adı göstərilməlidir.

əşrdən kommersiya məqsədilə isti adə qada andır.

örəmə nəşrlər ori inal nəşrin lisenziya şərtlərilə yayılmalıdır. 

Bu nəşrlə a lı irad ə təkli lərinizi  
2 17   ə  

elektron ün anlarına göndərməyiniz xahiş olunur. 
məkdaşlı ınız üçün ə əlcədən təşəkkür edirik
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mumi təhsil müəssisələrinin 
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ci sini ləri üçün 
Azər aycan dili ənni üzrə dərslik 
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Yenə e ə əli oş qayıtdı.
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Se diyiniz na ıllar haqqında
danışın.

a ılı oxuma ı, yoxsa dinləməyi 
xoşlayırsınız  a a ınızı 
əsaslandırın.

a ıllarda sizi ən çox cəl  edən
nədir
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Səhəri gün hməd hey anları da götürü  mey ə yı ma a getdi. Az 
getdi, çox getdi, ir hündür da ın aşına çatdı. Birdən qa a ına üç di  
çıxdı. lə qaçmaq istəyirdi ki, di lər onu saxladı

– y o lan, qorxma. gər izə kömək 
etsən, səninlə işimiz olmaz. Biz uçan xalça 
ə sehrli üzük tapmışıq. alçanın üstündə 

otursan, səni istədiyin yerə aparar. 
zükdən nə dilək istəsən, yerinə yetirər. 

Bu iki əşyanı üç di  arasında ölə ilmirik. 
nları ölüşdürməkdə izə kömək elə.

hməd ir qədər ikirləşi  dedi
– Yaxşı, siz həmin əşyaları mənim 

yanımda qoyun. Mən da ın aşından üç 
daş atım, siz dalınca qaçın. im daşı 
götürü  irinci gəlsə, xalça onun olsun. 
kinci gələn üzüyü götürsün. Axırda gələn 

də öz əxtindən küssün.

i lər razılaşdılar. hməd üç yekə 
daşı da  aşa ı yu arladı. i lər daşların 
ardınca qaçdılar. i lər aralanan kimi 

hməd üzüyü arma ına taxdı, iti, pişiyi 
də xalçanın üstündə oturdu  dedi

– y sehrli xalça, izi öz e imizə apar.
 alça o dəqiqə göyə qalxı  onları 

e lərinə gətirdi. hməd e lərinə çatan 
kimi üzünü üzüyə tutu  dedi
      – y sehrli üzük, səndən elə ir imarət 
istəyirəm ki, ir kərpici qızıldan, ir 
kərpici gümüşdən olsun. zü də o qədər 
hündür olsun ki, aşı uludlara çatsın.
      hməd ir də gördü ki, onun 
istədiyindən də qəşəng ir imarət hazır 
oldu. 

2
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 qəssa
 dilək 

əxtindən küsmək
yu arlamaq
imarət

•   •

71-с   •  

      

  

      

       

Biri ar idi, iri yox idi, ir nənənin hməd adlı nə əsi ar idi. ənə 
cora  toxuyu  satar, pulu nə əsinə erərdi ki, gedi  çörək alsın. 

Bir gün hməd azara gedəndə gördü ki, ir iti döyürlər. , çörək
pulunu eri  iti aldı. ənə hmədin çörəksiz qayıtmasından narazı qalsa 
da, ir söz demədi. Yenə ir cüt cora  satı  pulunu nə əsinə erdi. Bazara 
gələn hməd gördü ki, ir qəssa  ət yemək istəyən pişiyi döyür. 
Çörəkpulunu eri  pişiyi aldı. Həmin gün onlar ac susuz yatdılar.
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•   •

a ılçılar na ıla aşlamazdan ə əl məzəli, ritmik ir mətn söyləyirlər. Bu mətn 
 adlanır. Qara əllini dinləyicilərin diqqətini cəl  etmək üçün söyləyirlər. 

Siz də qara əllilər əz ərləyin ə na ıl danışarkən onlardan isti adə edin.
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   – Bu ir sirdir, amma sən a zı ütö  adama oxşayırsan, sənə deyə 
ilərəm. ə əmin sehrli üzüyü ar. Hər nə istəsən, o dəqiqə hazır olur.  

Bu yaşıl xalça da sehrlidir. stündə oturu  desən ki, məni ilan yerə apar, 
o dəqiqə adamı həmin yerə çatdırır. 
     Gecə hamı şirin yuxuda ikən qarı oyandı. hmədin arma ındakı 
üzüyü asta asta çıxardı. Sehrli xalçanın üstündə oturu  dedi
    – y xalça, məni padşahımın yanına apar. 
    Qarının a zından söz çıxan kimi xalça göyə qalxdı. Qarı gözünü yumu
açınca özünü padşahın yanında gördü. 

zünü sehrli üzüyə tutu  dedi
    – hmədin imarəti padşahımın olsun

  

raliça Mən i A caya pislik etmək istəyir.A ca ə cırtdanlar

   •   •

a ıllarda           
nlar na ıl qəhrəmanlarına mən i o razlarla mü arizə aparmaqda kömək edirlər.

     
  

eyirxah işlər görürlər. 
alımlarla mü arizə aparırlar.

 

     
  

Qəhrəmanlara pislik edirlər. 
Adətən, xarici görünüşləri qorxunc olur.  

     ndi sizə kimdən deyim, kimdən danışım, qonşu ölkənin padşahın
dan. Padşaha xə ər çatdı ki, qonşu ölkədə ir e  ar ki, padşahın sarayı 
onun yanında tö ləyə oxşayır. Padşah əmr etdi ki, ir küpəgirən qarı 
tapı  gətirsinlər. Padşahın adamları dünyanın ən hiyləgər qarısını tapı  
gətirdilər. Qarı, nə qarı, üzünə axanda adamı ahimə asır  alt doda ı 
yer süpürür, üst doda ı göy. Padşah küpəgirən qarıya axı  dedi
     – Gərək gedi  həmin e i tapasan, sirrini 
öyrənəsən. lə edəsən ki, mənim olsun.  
    Qarı mindi küpün içinə, qalxdı göyə. Hər 
yeri dö r elədi, hmədin e ini tapdı. əndin 
kənarında yerə endi. hmədin e inin qa a

ına gəldi. Gördü ki, hmədin nənəsi 
pəncərədən axır. Yalandan yerə yıxılı  

aşladı u uldama a. hmədin nənəsinin 
ona yazı ı gəldi. üpəgirən qarını e ə 
gətirdi, ona çay çörək erdi, gecə də e ində 
qonaq elədi. üpəgirən qarı yerini 
rahatlayı  söh ətə aşladı
   – ə gözəl e iniz ar  Bunu necə tikmisiniz    

        

      
  

•   •

 ahimə asmaq
 a zı ütö

•
•

 

a  Qəri ə tanışlıq      Axmaq di lər      c  eyirxahlıq

 

       

A  Çörəkpulunu eri  hey anları 
     almaq düzgün hərəkət idi  

B  i ləri aldadı  xalça ilə üzüyü 
     ələ keçirmək yaxşı hərəkət idi
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Siçan padşahın sinəsinə çıxı  ya aşca quyru unun ucunu onun 
urnuna saldı. Padşah asqırdı, üzük a zından çıxı  yerə düşdü.
 tlə pişik üzüyü götürdülər. alçanın üstündə oturu  hmədin yanına 

qayıtdılar. hməd üzüyü arma ına taxı  imarətini geri istədi. Həmin 
gündən itlə pişik imarətin dörd ir tərə ini qorudular.

 hməd nənəsinə dedi
– ənə, gördünmü, yaxşılıq itməz. Mən axtilə itlə pişiyə yaxşılıq 

eləmişəm, indi də onlar ə əzini çıxdılar.

         

    
   

    
   

   
  

 
    

    

    
     

        
   

    
   
   
      
         

 •   •

ənə   cora    toxuyur.

 

lə u axt pişik gördü ki, di arın di indən ir siçan çıxır. ez atılı  siçanı 
tutdu. Siçan pişiyə yal ardı ki, onu yeməsin. Pişik dedi

 – Bir şərtim ar, yerinə yetirsən, səni uraxaram. Bax, padşahın 
a zında ir üzük ar. Gərək onu çıxarı  mənə erəsən. 

        

1 11

3        
    

hməd yuxudan ayılı  gördü ki, nə xalça 
ar, nə üzük, nə də ki qarı. ənəsi ilə köhnə 

e lərində cırıq həsirin üstündə yatı lar. 
aha nə etmək olardı  hmədlə nənəsi 

ə əlki kimi cora  toxuyu  satmaqla 
dolandılar.  

Bir gün hmədin iti pişiyə dedi

 

– hməd izi ölümdən qurtarı , gərək iz də ona çətin gündə kömək 
edək. züyü, xalçanı tapı  geri qaytaraq.  

tlə pişik üç gün, üç gecə yol getdilər. Axır ki, padşahın ölkəsinə çatdılar. 

Gəli  imarəti tapdılar. Gizlicə içəri keçdilər. Axtara axtara gəli  padşahın 

ota ına çıxdılar. Gördülər ki, padşah yatı , nə əs aldıqca a zından işıq 

çıxır.  Başa düşdülər ki, sehrli üzük padşahın dilinin altındadır. Uçan xalça 

da taxtın yanında yerə salınmışdı. Başladılar ikirləşməyə  necə eləsinlər 

ki, üzüyü padşahın a zından çıxarsınlar
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Padşah xeyli düşündü. lunu di lə döyüşə 
göndərmək istəmirdi. akin düşündü ki, di  geri 
qayıdı  camaata zərər erər. na görə də ikrini 
dəyişdi. lunu ir dəstə qoşunla yola saldı. 
Məlikməmməd altdan geyini  üstdən qı ıllandı, 
üstdən geyini  altdan qı ıllandı, di lə döyüşə 
getdi.
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Məlikməmməd qoşunu ilə az getdi, üz getdi, dərə təpə düz getdi. 
i in ayaq izləri onu ir quyunun yanına gətiri  çıxardı. Quyunun 

a zına ir dəyirmandaşı qoyulmuşdu.
Qoşundan ir igid irəli çıxı  

Məlikməmmədə dedi
–  zin er, quyuya mən düşüm, sənə xə ər gətirim.
Həmin igidin elinə kəndir a layı  quyuya salladılar. Bir az 

keçməmiş quyudan səs eşidildi
–  Ay aman, yandım  Çəkin məni yuxarı

nu tez quyudan çıxardılar. Quyuya kimi salladılarsa, yarı yolda “yan
dım” deyə qışqırdı. Axırda Məlikməmməd kəndiri elinə a layı  dedi

 
 

Məlikməmməd ir də ə güc 
erməklə daşı götürü  kənara atdı.

– Məni quyuya sallayın, amma nə qədər “yandım” desəm, ipi 
çəkməyin. 
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  Hamam hamam içində,
 əl ir saman içində.
 ə ə dəlləklik eylər
 öhnə hamam içində.
 Qarışqa şıllaq atdı,
 ə ənin udu atdı.
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Biri ar idi, iri yox idi, ir pad
şahın a ında sehrli alma a acı 
ar idi. im onun mey əsindən 

yesəydi, ca anlaşardı.
 

Bu a ac üç gündən ir ar erərdi. Padşah həmin gün sü h tezdən alma 
dərmək üçün a a gedərdi. Amma axardı ki, alma nə gəzir  Alma 
çoxdan dərili . or peşman geri qayıdardı. 

Bir gün padşah o lu Məlikməmmədi yanına ça ırı  dedi
– Belə də iş olar  Mən padşah ola ola a ımdakı almadan yeyə 

ilmirəm. Gərək almanı o urlayanı tapasan.
Məlikməmməd ox kamanını götürü  a a yollandı. Alma a acının 

keşiyini çəkməyə aşladı. Gecə keçdi, sü hə yaxın ir nərilti, ir gurultu 
eşitdi ki, gəl görəsən. Bir də axdı, ir di  gəlir, oyu minarə kimi, adam 

axanda a rı yarılır. lə ilirsən, da  qopu  gəlir. Məlikməmməd a acın 
arxasında gizləndi. 

– Aha, deməli, almanı o urlayan di  imiş, – deyə öz özünə pıçıldadı.
i  yaxınlaşanda Məlikməmməd yayı çəki  oxu atdı. x di i yaraladı. 

i  nərə çəkə çəkə qaçı  canını qurtardı. 
Məlikməmməd almaları ir qa a yı ı  atası üçün apardı. Padşah 

almaları görü  çox se indi.
Məlikməmməd üzünü atasına tutu  dedi
– Ata, mən di i yaralamışam. Bilirəm ki, yenidən qayıdacaq. zin er, 

camaata zərər erməmiş mən onu tapım.
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 Məlikməmməd di in canını aldıqdan 
sonra qızla irlikdə quyudan çıxmaq 
üçün yol axtardı. 

Bir az gedəndən sonra onların qarşı
sına hündür ir a ac çıxdı. Baxdılar ki, 
a aca ir ə daha dırmaşır.  emə, u 
a acda ümrüd quşunun yu ası ar 
imiş. daha da onun alalarını yemək 
istəyirmiş. Məlikməmməd tez qılıncını 
çəki  ə daha ilə uruşdu. ümrüd 
quşunun alalarını xilas etdi. lə u axt 
ümrüd quşu özünü alalarına yetirdi. 
zünü Məlikməmmədə tutu  dedi
– Sən mənim alalarımı xilas etdin. 

Bu yaxşılı ın ə əzində nə istəyirsən
– Bizə kömək elə, işıqlı dünyaya çıxaq.
Quş onları qanadlarının üstünə alı  

ha aya qalxdı. Bir xeyli gedi , nəhayət, 
işıqlı dünyaya çatdılar. ümrüd quşu 
onları yerə endirdi. ələklərindən irini 
Məlikməmmədə eri  dedi

 – Çətinə düşən kimi u lələyi yandır. 
Həmin an sənə köməyə gələrəm.

Məlikməmməd ümrüd quşu ilə 
sa ollaşı  saraya yollandı. Padşah  
o lunu görü  çox se indi. Məlikməm
mədlə gözəl qıza qırx gün, qırx gecə toy 
elədi.
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 işıqlı dünya 
 lələk
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•

•   •

Məlikməmmədi quyuya endirdilər.  “yandım” deyə qışqırsa da, yuxarı 
çəkmədilər. Aşa ı endikcə isti də azalırdı. Axır ki, quyunun di inə çatdı. 

tra a axı  gördü ki, ir yol gedir. Həmin yol ilə gedi  ir ota a çatdı. 
ta ın qapısını açdı, içində ir ayrı qapı gördü, o qapını da açı  aşqa ota a 

girdi.  
Beləcə, Məlikməmməd qırx qapı açdı. 

Qırxıncı otaqda gözəl ir qız əyləşmişdi. 
i  onun yanında yatırdı. Qız Məlikməm

mədi görcək dedi
– y ca an, kimsən  Qaç gizlən. i  

yaralanı , acıqlıdır.

i  yuxudan oyanı  dedi
– Adam adam iyi gəlir, ya lı adam iyi 

gəlir.
Məlikməmməd yerindən şir kimi atılı  

di lə güləşməyə aşladı. Bunlar qırx gün, 
qırx gecə güləşdilər. Axırda Məlikməm
məd ir nərə çəkdi, di i qaldırı  yerə 
urdu.

Məlikməmməd dedi
– i dən qorxan di dən etər olsun.

 oturu  di in oyanma ını gözləməyə 
aşladı.

        
    

  
  
  

 

         
   
  
   

 

 
 

5-   •  1-с   •  

 dəyirmandaşı 
 nərə çəkmək
 etər

•
•
•

•   • Ъ

Ъ

Ъ



        
       

 Məlikməmməd di in canını aldıqdan 
sonra qızla irlikdə quyudan çıxmaq 
üçün yol axtardı. 

Bir az gedəndən sonra onların qarşı
sına hündür ir a ac çıxdı. Baxdılar ki, 
a aca ir ə daha dırmaşır.  emə, u 
a acda ümrüd quşunun yu ası ar 
imiş. daha da onun alalarını yemək 
istəyirmiş. Məlikməmməd tez qılıncını 
çəki  ə daha ilə uruşdu. ümrüd 
quşunun alalarını xilas etdi. lə u axt 
ümrüd quşu özünü alalarına yetirdi. 
zünü Məlikməmmədə tutu  dedi
– Sən mənim alalarımı xilas etdin. 

Bu yaxşılı ın ə əzində nə istəyirsən
– Bizə kömək elə, işıqlı dünyaya çıxaq.
Quş onları qanadlarının üstünə alı  

ha aya qalxdı. Bir xeyli gedi , nəhayət, 
işıqlı dünyaya çatdılar. ümrüd quşu 
onları yerə endirdi. ələklərindən irini 
Məlikməmmədə eri  dedi

 – Çətinə düşən kimi u lələyi yandır. 
Həmin an sənə köməyə gələrəm.

Məlikməmməd ümrüd quşu ilə 
sa ollaşı  saraya yollandı. Padşah  
o lunu görü  çox se indi. Məlikməm
mədlə gözəl qıza qırx gün, qırx gecə toy 
elədi.

      
      

14 15

 işıqlı dünya 
 lələk

•
•

•   •

Məlikməmmədi quyuya endirdilər.  “yandım” deyə qışqırsa da, yuxarı 
çəkmədilər. Aşa ı endikcə isti də azalırdı. Axır ki, quyunun di inə çatdı. 

tra a axı  gördü ki, ir yol gedir. Həmin yol ilə gedi  ir ota a çatdı. 
ta ın qapısını açdı, içində ir ayrı qapı gördü, o qapını da açı  aşqa ota a 

girdi.  
Beləcə, Məlikməmməd qırx qapı açdı. 

Qırxıncı otaqda gözəl ir qız əyləşmişdi. 
i  onun yanında yatırdı. Qız Məlikməm

mədi görcək dedi
– y ca an, kimsən  Qaç gizlən. i  

yaralanı , acıqlıdır.

i  yuxudan oyanı  dedi
– Adam adam iyi gəlir, ya lı adam iyi 

gəlir.
Məlikməmməd yerindən şir kimi atılı  

di lə güləşməyə aşladı. Bunlar qırx gün, 
qırx gecə güləşdilər. Axırda Məlikməm
məd ir nərə çəkdi, di i qaldırı  yerə 
urdu.

Məlikməmməd dedi
– i dən qorxan di dən etər olsun.

 oturu  di in oyanma ını gözləməyə 
aşladı.

        
    

  
  
  

 

         
   
  
   

 

 
 

5-   •  1-с   •  

 dəyirmandaşı 
 nərə çəkmək
 etər

•
•
•

•   • Ъ

Ъ

Ъ



        

Mişa ə Saşa adlı iki dost ar idi. nlar ir
likdə əylənməyi se irdilər. Həmişə nə haq
dasa söh ət edirdilər. zü də onların söh

əti qeyri adi olurdu. lə il yarışa gir
mişdilər  kim daha çox uyduracaq. 

Bu gün də Mişa adəti üzrə söh ətə 
aşladı   
– Bir də ə dənizdə üzürdüm, akula mənə 

hücum etdi. Mən ona ir yumruq urdum, 
paart...  da mənim aşımdan dişlədi.

– Uydurursan  Bax aşın yerindədir. Bəs 
deyirsən akula dişləyi

Mişa gülü  dedi
–  Yerində yeni aş yaranı .
“Hə, yaxşı uydurdu”, – deyə Saşa düşün

dü. ndi nö ə onun idi. 
– Bir də ə küçə ilə gedirdim. Hər tərə  

maşınla dolu idi. Birdən aya ımın altında ir 
a to us qaldı, əzik üzük oldu.

– zərəm, axı o, oyuncaq a to us idi     – 
deyə Saşa əllərini ir irinə uru  qəhqəhə 
çəkdi.

– Ha ha ha  cə  uydurdun  Heç 
inandırıcı deyil. Sən a to usu necə əzə 

ilərsən
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a  Giriş            Əsas hissə                    Sonl q
 

          

          

          

          

          

kim    neçə   nə    nə etdi  

kim    kim ilə        nə etdi  

kim    haraya        nə etdi  
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Saşa ə Mişa raya aş çəkmək istədilər. Yolüstü dondurma almaq 
qərarına gəldilər. Pulları ir dondurmaya çatdı. qorgilin e inə çatanda ra 
pəncərədən axırdı. nun ke i yox idi. Mişa dondurmanı ona uzatdı

– Al, sənin üçün almışıq.
– Bəs siz  zünüz yemək istəmirsiniz
– Biz çox yemişik, düz ir edrə.

 

ra gülümsünü  dedi
– Siz həmişə uydurursunuz. Bir edrə 

dondurma yemək olmaz, o azınız a rıyar.
Saşa əli ilə göstəri  dedi
– lar, izim edrəmiz çox alaca idi, ax 

u oyda.
Uşaqlar onun sözlərinə doyunca güldülər. 

1 12-с   •  

        

       
        
      

Söh ətin şirin yerində qor onlara yaxınlaşdı. Başını yelləyi  dedi
– Heç yaxşı iş görmürsünüz. Adam yalan danışmaz.
– Biz pis iş görmürük ki  Heç kimi aldatmırıq, sadəcə, uydururuq. lə il 

na ıl danışırıq.
– a ıl  cə  məş ələ tapmısınız.
– Sən elə ilirsən na ıl uydurmaq asandır  Birini uydur görək.
qor çox düşündü

– eeee... Aaaaa... Bir də ə məni it dişləyi . Baxın, izi də qalı .
Uşaqlar qorun qoluna axı  dedilər
– o rudan ha, izi də qalı . Bu ki na ıl olmadı.
qor mızıldandı

– Siz oş oşuna uydurursunuz. Bu uydurmaların heç kimə aydası 
yoxdur. Mən isə elə uydururam ki, mənə xeyri dəysin.

– ecə yəni xeyri dəysin
– ünən atamla anam e də yox idi, ra da yatmışdı. Mən ir qa  

mürə əni yedim. Anam soruşanda dedim ki, ra yeyi . Bax mən indi 
uradayam. ra isə cəzalıdır, oynama a çıxa ilməz.
– ecə  Sənin ə əzinə alaca acın cəza çəkir  
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Mişa çox düşünmədi
– 

– 

– 
– 
– 

– 
 

Bilirsən, ir də ə mən Aya uçmuşdum.
 Aya  ə ilə uçmuşdun

Yaxşı, sən Ayda nə gördün

Bax görürsən  Uydurursan. Aya uçmusan, 
amma heç nə görməmisən  iyə

–
l əttə, raketlə. Aya nə ilə uçurlar  Guya özün 

ilmirsən

Heç nə.

Axı gecə idi. Hər tərə  qaranlıq idi. Bir də mən 
yuxuda uçmuşam. Sonra da geri qayıtmışam.
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Başqa irinin qələmini yerə atdı. Sin ə 
çaxnaşma düşdü. Hamı ir irini günahlan
dırı  müəllimə şikayət edirdi. 

lkin o ki ar dəcəllik etdi. nu nə görür, nə 
də eşidirdilər. Bəli, indi lkin tam sər əst idi. 
stədiyini edə ilərdi. 

, məktə dən çıxı  yaxındakı ma azaya 
getdi. Bir dondurma götürü  satıcıya 
yaxınlaşdı. Pulu ona uzadı  dedi

– əhmət olmasa, dondurmanın pulunu 
çıxın. 

Satıcı ona ikir ermirdi. z işində idi. 
lkin özünü itirdi. ə edəcəyini ilmirdi.  

z özünə düşündü  “ ondurmanı götürü  
pulunu ödəmədən gedim  Yox, yaxşı deyil. 
Axı u, o urluq sayılır. ə olsun ki, məni heç 
kim görmür”. , dondurmanı yerinə qoyu  

ma azadan çıxdı.

   lkin a lama a aşladı  “Mən daha görünməz olmaq istəmirəm. 
stəyirəm ki, anam məni görsün, yoldaşlarım mənimlə oynasın, müəllim 

məndən dərsi soruşsun...”
     

    lkin məktə ə qayıtdı. ərslər artıq qurtarmışdı. , dostları ilə
oynamaq istədi. Amma heç kim lkini görmür, ona ikir ermirdi. , məyus 
halda e ə getdi. Mət əxdə anasına yaxınlaşdı. Anası isə ona ikir 
ermədən yemək işirirdi.
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çaxnaşma 
dəcəllik  
ödəmək

•   •
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 gün lkin dərsə hazırlıqsız gəlmişdi. , öz
özünə düşündü  “ ə olaydı, görünməz olaydım. 
Müəllim məndən dərs soruşmayaydı”.

ərs aşlandı. Müəllim uşaqların adını çəkir, 
dərsə gəlməyənləri urnalda qeyd edirdi. z 
adını eşidəndə lkin ya aşca  “Buradayam”,        
– deyə dilləndi. Uşaqlar ətra a oylandılar. 
– Görəsən, lkinə nə olu  ki, dərsə gəlməyi  – 
deyə müəllim urnalda nə isə qeyd etdi.

lkin se incindən atılı düşdü  “ ho  eyəsən, mən, do rudan da, 
görünməz olmuşam”. , sini də gəzi  qızlardan irinin saçını dartdı. 
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alın qapısının açar yerindən axanda gözəl 
ir a  gördü. “ aş mən indi o a da olaydım ” – 

deyə Alisa düşündü. Amma qapı a lı idi. Həm 
də o qədər kiçik idi ki, Alisa oradan keçə 

ilməzdi. 
, ətra a oylandı. ənardakı masanın üstünə 

alaca qızıl açar ə ir də şüşə qoyulmuşdu. 
üşənin üstündə “ ç məni ” yazılmışdı. Alisa 

ondan ir azca içdi. Sürətlə alacalaşma a 
aşladı. ndi o qədər alaca idi ki, əli stola 

çatmırdı...  
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•   •

•  – əsər haqqında ikir, 

   münasi ət i adə edən yazıdır.

R s yazı ısı Noso n
əyal ərəs lər  əsəri haqqında 

RƏY

   
   

   
   

    

   

   
   

     
    

   

   
   

   
  

  
   

   
   

  

   

•  •

əy yazaca ınız mətnin adı 
nədir  Müəlli i kimdir

xudu unuz mətndə 
nədən danışılır

 

Hansı hadisə o raz  
xoşunuza gəldi  ə üçün   

Hansı hadisə o raz  
xoşunuza gəlmədi  ə üçün   

Bu mətni neçə ulduzla 
qiymətləndirirsiniz   

                      
                 

 

        

         5

  

sti yay günü idi. Alisa acısı ilə a acın altında oturu  dincəlirdi. Birdən 
yaxınlıqdan qaça qaça ir do şan keçdi.  dayanmadan deyirdi

– Aman Allah, mən gecikirəm.
Bu, Alisaya çox maraqlı gəldi. o şan yu asına girən kimi Alisa da onun 

dalınca düşdü. Qarşısına geniş ir zal çıxdı. 
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Biri ar idi, iri yox idi, ir kişinin üç o lu ar idi. , o ullarına məsləhət 
eri  deyərdi
– Çalışın, hər şeyi dərindən öyrənəsiniz. Belə olsa, hər ir çətinliyin 

öhdəsindən gələrsiniz.
Bir gün qardaşlar yı ışı  sə ərə çıxdılar. Az getdilər, üz getdilər, dərə

təpə düz getdilər. Gəli  ir şəhərə çatdılar. incəlmək üçün yolun 
 

 

        
   

     

1

3  

kənarında oturdular.  lə u axt 
gördülər ki, ir atlı gəlir. Həmin atlı 
ətra a oylanır, nə isə axtarırdı. 

Böyük qardaş atlıdan soruşdu
– eyəsən, nə isə axtarırsan
– Bəli
– Axtardı ın də ədirmi
– ə ədir. 

rtancıl qardaş söh ətə qarışdı
– ə ənin sol gözü kor idimi
– Bəli  or idi.

çüncü qardaş soruşdu
– ə ənin yanında ir uşaq ə 

ir nə ər də öyük adam ar 
idimi  

 

atası Alisanı özü ilə işə aparardı. Balaca qız üis ilə dostlaşmışdı. üis alaca 
dostuna maraqlı na ıllar danışırdı. Alim u na ılları çox zaman özündən 
uydururdu. Həmin alaca qızcı az üis errolun məşhur na ılındakı Alisa 
idi.

eyilənə görə, ngiltərə kraliçası u na ılı həddən artıq əyənmişdi. , 
müəlli in ütün əsərlərini alı  gətirməyi əmr etmişdi. akin u kita ların 
hamısının riyaziyyata aid oldu unu görəndə çox təəccü lənmişdi.

       

Axı haradan iləydi ki, əyəndiyi 
na ılın müəlli i riyaziyyatçı alimdir. 
üis errol uşaqlıqdan qeyri adi riyazi 
acarıqları ilə seçilirdi. nun yaratdı ı 

“ errol diaqramı”ndan indiyə kimi 
u urla isti adə edilir. Bu diaqramda 
arlıqlar xüsusiyyətlərinə görə qrup

laşdırılır.  

 
       
       
    
        

       

       

 üis errol “Alisa möcüzələr diyarında”na ılının müəl
li idir. nun dostunun Alisa adlı alaca qızı ar imiş. Bəzən 
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üç ucaq üç ucaq olmayan
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• 

ləpir 
kamal

•   •Padşah qardaşlardan soruşdu
– Bəs də ə haqqındakı məlumatları necə ildiniz
– Yol üstündə öyük ləpirdən ildik ki, uradan 

də ə keçi . Bu ləpirin yanında iki ayaq izi ar idi  iri 

      
    

    
    
     

öyük, digəri kiçik. Bu izlərdən anladıq ki, də ənin yanında iki nə ər də 
olu . Yolun yalnız sa  tərə indəki otlar yeyilmişdi. eməli, də ə sol tərə i 
görməyi . 

Padşah qardaşların a lına heyran oldu. nlara dedi
 – Bu gündən mənim sarayımda yaşayarsınız, ölkəmizin çətin 

günlərində a lınız, zəkanızla mənə kömək edərsiniz.
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Padşah qardaşları yoxlamaq istədi. əzirin qula ına nə isə dedi. 
Qardaşlar gördülər ki, iki xidmətçi saraydan çıxı  padşahın nar a ına 
tərə  getdi. Bir azdan xidmətçilər əllərində sandıq içəri girdilər.   

– apın görək, u sandı ın içində nə ar  – deyə padşah soruşdu.
– Bu sandı ın içində girdə ir şey ar, – öyük qardaş dedi.
– , nardır, – deyə ortancıl qardaş dilləndi. 
– Həm də kaldır, – deyə kiçik qardaş əla ə etdi.
Sandıqda, həqiqətən də, ir dənə kal nar ar idi. Padşahın 

heyrətləndiyini görən qardaşlardan iri elə izah etdi  
– Sandı ı iki nə ər gətirsə də, yüngül oldu u ilinirdi. nu yerə 

qoyanda hiss etdik ki, içində nə isə diyirləndi. Sandı ı nar a ından gətir
dikləri üçün düşündük ki, içindəki nardır. Bu əsildə isə nar hələ yetişməz. 

eməli, nar kaldır.

 

 

Atlı qardaşlardan şü hələndi. Qəzə lə soruşdu
– Aha, demək, mənim də əm sizdədir. eyin görüm, də əmi harada 

gizlətmisiniz  Ailəmin aşına nə iş gəli
Qardaşlar and aman elədilər ki, də əni görməyi lər, amma atlı    

onlara inanmadı. Səs küyə camaat yı ışdı. Qardaşları tutu  padşahın 
yanına gətirdilər. 

Padşah əh alatı dinlədikdən sonra qardaşlara dedi
– Siz də ənin ütün əlamətlərini saymısınız, deməli, onu görmüsünüz. 

Bəs nə üçün günahınızı oynunuza almırsınız
– Padşah sa  olsun, urada təəccü lü heç nə yoxdur. Biz uşaqlıqdan 

müşahidə etməyə, hər şeyi dərindən öyrənməyə alışmışıq. A lımızı
kamalımızı işlədi  işin nə yerdə oldu unu anlayırıq.   
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Biri ar idi, iri yox idi, ir acgöz xan ar idi. , ətra dakı kəndləri talan 
eləyir, əhalinin ar dö lətini əlindən alırdı. akin yaxınlıqda yerləşən ir 
kəndi ələ keçirə ilmirdi. əndin dünyagörmüş qocaları xanın planlarını 
alt üst edirdilər.

Bir gün xan əzir əkilini ça ırı  kəndi tutmaq üçün məsləhət istədi. 
əzir dedi
 – ə qədər ki u kəndin a saqqalları ar, oranı tutmaq çətin olacaq. 

Gəl ə əlcə onları aradan götürək, sonrası asandır.

          3

 

an hiyləyə əl atdı. nun adamları ir
ir qocaların e inə gedi  dedilər   
– an ir məsələdə çətinliyə düşü . 

Məsləhətləşmək üçün sizi saraya ça ırır.
Qocalar əlacsız saraya getdilər. nları 

tutu  zindana saldılar. 
an çaparına üç alma eri  dedi

– Bu almaların iri uilki, iri keçənilki, o 
iri isə inişilkidir. Almaları kəndin 

camaatına erin. gər onların neçə illik 
oldu unu ilməsələr, kəndi təslim etsinlər. 

Çapar xanın şərtini camaata çatdırdı. 
nlar çox düşünsələr də, almaların sirrini 

aça ilmədilər.  
ndi isə sizə kimdən deyim, kimdən 

xə ər erim, u kənddə yaşayan Mahmud 
adlı ir o landan. Mahmud alaca olsa da, 
a ılda, ərasətdə ona çatan yox idi. Həmin 
gecə Mahmud da xanın sualına ca a  
tapmaq üçün səhərəcən ikirləşdi. Səhəri 
gün xanla görüşmək üçün yola çıxdı. 

an hüzuruna gələn adamın alaca ir 
uşaq oldu unu görü  təəccü ləndi, amma 

ir söz demədi.
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Yolda də ə ləpirlərini 

  

Buradan də ə keçi .
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Böyük ə kiçik ayaq izlərini

Yolun ir tərə ində yeyilmiş otları

Sandı ın içində diyirlənən əşyanı

idmətçilərin nar a ına getməyini

   •   •

  

      

   
• qaçdı • görür • deyəcək

   
• qaçmadı • görmür • deməyəcək
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Bu şəhərdə axtilə sgəndərə dərs 
demiş ir alim yaşayırmış. z şagirdini 
yaxşı tanıyan alim ilirdi ki, sgəndər 
şəhəri yerləyeksan edəcək. o ma 
şəhərini xilas etmək üçün o, sgəndə
rin düşərgəsinə yollanır.   

Uzaqdan keçmiş müəllimini görən 
sgəndər onun gəlişinin məqsədini 
aşa düşür ə qışqırır

Alim sgəndərə yaxınlaşı  yüksək 
səslə deyir

Bu sözlərdən sonra sgəndər öz 
ordusuna geri çəkilmək əmri erir.

– Müəllim, and içirəm ki, u də ə 
sənin dediklərin keçməyəcək, mən 
sənin xahişinə əməl etməyəcəyəm.

– sgəndər, səndən xahiş edirəm, u 
şəhəri tut ə yerlə yeksan et.
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•
• 
• 
• 
•

daşı daş üstə qoymamaq
 mühasirə 
sərkərdə
ta e olmaq
düşərgə 

 yerlə yeksan etmək

•   •

Qədim zamanlarda sgəndər adlı məşhur ir sərkərdə armış. , ir çox 
ölkələri əth edi miş. Heç ir xalq onun hücumları qarşısında da am 
gətirə ilmirmiş. əsurluqda sgəndərə tay olan yox imiş. 

ir gün s əndər nö əti şəhəri mühasirəyə alır. Amma şəhərin 
camaatı ona ta e olmur. s əndər şəhərin yaxınlı ında düşərgə quru  
hücuma hazırlaşır. öyüşçülərə tapşırır ki, şəhəri tutandan sonra daşı daş 
üstə qoymasınlar  şəhər camaatının əlindən çox hirsli imiş.

Böyük 
sərkərdənin ir xasiyyəti də armış  əgər and içi  söz erdisə, u sözünün 
üstündə mütləq durarmış.

B g
 g

. ,

Mahmud ir qa  su istədi. , almaları 
suya saldı. Almanın iri o dəqiqə suyun 
di inə çökdü. kinci alma suyun orta
sında qaldı, üçüncüsü isə suyun üzünə 
çıxdı. Mahmud almaları göstəri  dedi

 – Builki alma çox şirəli oldu u üçün o 
dəqiqə qa ın di inə çökdü. Bu, keçən
ilki almadır  ir az şirəsi çəkili  deyə 
suyun ortasında qalı . çüncü alma isə 
inişilin mey əsidir, şirəsi tamam çəkili , 
ona görə də suyun üzünə çıxı .

Mahmudun düz ca a ları qarşısında 
aciz qalan xan kəndin qocalarını zin
dandan azad elədi. nların kəndlərinə 
toxunmayaca ına söz erdi.

Beləliklə, alaca Mahmud öz a lı ə 
təd iri ilə kəndlərini xilas etdi. 
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talan etmək 
hüzuruna gəlmək
aradan götürmək
ərasət

inişil
təslim etmək
çapar
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Bir gün na ıl olsam əgər,
Bir nənənin ürəyindən
Az gedərəm, üz gedərəm,

ərə, təpə düz gedərəm,
Balaların gözlərinə
Yuxu olu  dolaram mən.

ərələrdən sel kimi, 
əpələrdən yel kimi 
eçərəm hey, keçərəm.

Bir axarsan, Məlikməmməd,
Bir də axarsan, eçələm.
Qoruyaram alaları

alımlardan, ac di lərdən,
üpəgirən qarılardan.
əyallardan gerçəklərə

Yol açaram, iz salaram.
Göydən düşən almalardan
Hər na ılda pay alaram.

 

        
      

   -      
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1  Qız qalası harada yerləşir  əkildə Qız 

qalasının ətra ındakı insanlar hansı 

ayramı qeyd edirlər

2  “Mu am üçlüyü” i adəsini eşitmisinizmi  

Bu üçlüyə hansı musiqi alətləri daxildir

3  “ əhidlər xiya anı” haqqında nə 

ilirsiniz   nsanlar nə üçün uranı ziyarət 

edirlər   
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llər keçir. lkənin hökmdarı 
dəyişir. Yeni hökmdar lo manı 

ətənə qaytarma a çalışır.                  
, lo manın yanına elçilər gön

dərir. akin lo man elçilərə rədd 
ca a ı erir.

Hökmdar lo mana çoxlu hə
diyyələr göndərir ə məktu  
yazı  geri qayıtmasını istəyir. 
akin lo man hökmdarın hədiy

yələrini qə ul etmir. Məktu una 
isə rədd ca a ı erir.  

i ə  qr lar:     
     

i ə  qr lar:     

 

     
   

• Siz xalqımıza çox gərəklisiniz, ona görə də ...
• Sizə söz erirəm ki, ...

Uzaq ölkələrin irində məşhur ir həkim ar idi. Çox xeyirxah ə müdrik 
oldu una görə hamı ona lo man deyərdi. 

lkənin hökmdarı çox ədalətsiz idi. Hamı onun zülmündən şikayət 
edirdi. o man da u zülmə dözməyi  ir gün ölkəni tərk etdi.

• • • müdrik ədalətsiz yo şan

•   •

       2

        

nadkar şah lo manı ətənə gətirmək üçün çarə axtarır. Bu xə ər 
ölkəyə yayılır. Hərə ir təkli  erir.  

Bir gün ir ço an hökmdarın yanına gəli  deyir  
    – Mən lo manı ətənə qaytararam. 

    – ç gün keçir, do rudan da, lo man 
ətənə qayıdır. ah u xə əri eşidi  

qəzə lənir. ərhal lo manı saraya 
ça ırtdırı  deyir  

– Bu necə işdir  Mənim elçilərimi 
saymadın, hədiyyələrimə məhəl 
qoymadın  Amma ir ço anın sözü ilə 
qayıtdın

o man hökmdarı təmkinlə dinləyir. 
Sonra ci indən ir yo şan çıxarı  deyir  

– Mənə əxşiş, hədiyyə lazım deyil. 
Məni ətənə ax u yo şan qaytardı. 
Mən ço anın gətirdiyi yo şanı 
iyləyəndə gözümün önündə ətən 
torpa ı canlandı. rəyim sızladı, göz 
yaşımı saxlaya ilmədim. na görə də 
ətənə döndüm.

  

       

      
  

təmkinlə 
məhəl qoymamaq 

əxşiş 
ürəyi sızlamaq

• 
• 
• 
• 

•   •

• • • • lo man zülm elçi rədd

      

   
• Mənim sizə öyük hörmətim ar, amma ...
• ə ətiniz üçün təşəkkür edirəm, lakin ...  

Ъ

Ъ
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dərir. akin lo man elçilərə rədd 
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diyyələr göndərir ə məktu  
yazı  geri qayıtmasını istəyir. 
akin lo man hökmdarın hədiy
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isə rədd ca a ı erir.  

i ə  qr lar:     
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• Siz xalqımıza çox gərəklisiniz, ona görə də ...
• Sizə söz erirəm ki, ...
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• • • müdrik ədalətsiz yo şan

•   •

       2

        

nadkar şah lo manı ətənə gətirmək üçün çarə axtarır. Bu xə ər 
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təmkinlə 
məhəl qoymamaq 

əxşiş 
ürəyi sızlamaq

• 
• 
• 
• 

•   •

• • • • lo man zülm elçi rədd

      

   
• Mənim sizə öyük hörmətim ar, amma ...
• ə ətiniz üçün təşəkkür edirəm, lakin ...  
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•   •  • 

• . “Mətn nə haqdadır ” sualına 
ca a  erərkən iz mətnin mö zusunu 
müəyyən edirik.

“ o ma yurdun yo şanı” mətni  
mö zusundadır.   

    
   
   
    

3         
 
   

eçmiş zamanlarda gözəl tə iəti olan ir mahal ardı. Bu mahalda 
cəsur ə zəhmətkeş insanlar yaşayırdılar. Mahalın müdrik ir aşçısı 
ardı. Hamı ona Böyük ata deyirdi. Böyük ata çalışırdı ki, həmişə sülh, 

əmin amanlıq olsun. , igidlərinə deyərdi  
– a anızı insanlarla yox, da la daşla edin, igidlərim. Baş yarmayın, 

qaya yarın, yol çəkin da lara. Qan axıtmayın, tər axıdın, məhsul yetiş
dirin. Qoy ətənimiz çiçəklənsin.

Bir gün düşmən ordusu u ellərə hücum etdi. Böyük ata qan düşməsin 
deyə düşmənin elçilərinə ir kisə qızıl eri  yola saldı. 

Səhər tezdən elçilər yenidən gəldilər. Bu də ə Böyük atanın döyüş 
atını tələ  etdilər. gidlər hiddətləndilər. Böyük ata onları sakitləşdirdi

– Mənim döyüş atımı onlara erin, təki ölüm itim olmasın.
rtəsi gün elçilər yenə göründülər. nlardan iri uca səslə dedi  

– lunu aparma a gəlmişik.  izim orduda xidmət edəcək. 
lə il atanın ürəyinə ox dəydi. , qəm dəryasına atdı. 

  

     
    

• . Müəlli in oxucuya çatdırmaq 
istədiyi əsas ikir ideya adlanır. 
“ o ma yurdun yo şanı” mətninin ideyası

     

Ъ

       

     

        

      

       

     

    
     

    
     

  
 
   

Mətndə  təs ir olunan  
əsas hadisələr onun 
məzmununu təşkil edir. 

•   •

      
          

Ъ Amma özünü ələ alı  dedi  
– öyüşə qalxsaq, çoxlu igidlərimiz məh  ola ilər. nlar mənim ir 

o lumdan əskik deyillər. 
lçilər Böyük atanın o lunu apardılar. 

Hamı elə düşündü ki, daha düşmən əl 
çəkdi, sakitlik yarandı. Ancaq elə 
olmadı.

Səhər elçilər yenə Böyük atanın yanına 
gəldilər. lin a saqqalı hirsini cilo layı  
soruşdu  

– aha nə istəyirsiniz  
lçilərdən iri dedi  

– Mahalınızdan ir parça torpaq istə
yirik. rada məskən salaca ıq.

Hamının nəzəri Böyük ataya dikildi. 
nun gözləri qəzə dən alışı yandı. 

Aya a qalxaraq qışqırdı  
– Haydı, igidlərim  orpaq mənim yox, 

xalqındır. üşmənə aman erməyin

mahal

hiddətlənmək

qəm dəryasına atmaq

özünü ələ almaq

aman erməmək

hirsini cilo lamaq

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•   •
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5         
    
    

•   •   

  – ata a aların söylədiyi müdrik ikirlərdir. ikrimizi daha aydın, 
təsirli çatdırmaq üçün atalar sözlərindən isti adə edirik. 
  

        

          

       
       
      
       

             

                      

       

        

        

•   •  

Mətndə o razın dilindən deyilən sözlər ir çox hallarda dırnaq içərisində yazılır. 
Məsələn           

  

      
        

  

səngər
pilot
sərhəd
xaki

• 
• 
• 
• 

•   •

  

      
      

     
    

   

      
       

      

      

    
  

     
   

aylasında anam mənə 
Belə demiş dönə dönə
“Bir anan mən, iri ətən, 
Yadda saxla unları sən. 

anın kimi se  ətəni, 
 əsləmiş, o ul, səni

Bayra ını möhkəm saxla, 
Sərhədini tez tez yoxla. 

Qəhrəman ol, o ul, sən də
Qoru izi öyüyəndə”.
Gözəl ətən, gözəl ətən, 

eşiyində durmuşam mən.
 

• 
• 
• 
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Bəşirlə alənin atası za it idi. nların 
ailəsi hər i şəhərcikdə yaşayırdı. 

Bir gün Bəşir küçədə elosiped 
sürürdü. Birdən elosipedin zənciri 
yerindən çıxdı. Bəşir nə qədər çalışsa da, 
onu yerinə sala ilmədi. Bu zaman ir 
əsgər ona yaxınlaşdı. ez ir zamanda 
elosipedi təmir etdi. nlar tanış oldular. 
sgərin adı y az idi. Məlum oldu ki, 
y azın komandiri Bəşirin atasıdır. 

 gündən Bəşirlə y az dostlaşdılar. 
y az hər də ə alaca dostunu görəndə  

ona zara atyana hər i salam erirdi. 
Bəzən də Bəşirlə aləni şokolada qonaq 
edirdi.

 

Bir gün uşaqlar xə ər tutdular ki, sa ah y azın do um günüdür. na 
sürpriz etmək istədilər. Çox ikirləşsələr də, ir qərara gələ ilmirdilər. 

lə u axt təlimdən qayıdan y azı gördülər. nun üst aşı toz torpa a 
atmışdı. Birdən alə se incək qışqırdı  
– apdım, tapdım  Gəl onun paltarlarını yuyaq.  
Bəşir alə ilə razılaşdı. Birlikdə plan qurdular. 

Səhər erkən “Qalx” əmri eriləndə y az da ütün əsgərlər kimi 
oyanı  cəld paltarlarını geyinmək istədi. Bu zaman təəccü dən yerində 
donu qaldı  paltarları tamam yaş idi. Ancaq çarə yox idi. Birtəhər 

  

•   •

  

k mandir

ş k lad

el siped

o

o o

o

k mandir

ş k lad

el siped

a

a a

a

geyini  sırada dayandı. omandir y azın gecikdiyini 
görü  ota ına ça ırdı. y az içəri girən kimi komandir 
hirslə soruşdu

– Bu nə üst aşdır  Çaya yıxılmışdın  
– züm də ilmirəm, komandir.
– nda cəzanı çəkəcəksən   

        
      

         
    

7     
       

– Ata, onu cəzalandırma, günah izdədir. 
Bəşirin atası ə y az una təəccü lən

dilər. omandir soruşdu
–  Siz etmisiniz  ə üçün
– Bu gün y az əminin ad günüdür.
– ə olsun  
– Biz y az əmini tə rik etmək üçün onun 

paltarlarını yuduq.
omandir gülməkdən özünü güclə saxladı. 

y azın üstündən su damcılayırdı. , əlini 
y azın çiyninə qoyu  dedi  
– Səni tə rik edirəm. Axşam izə qonaq 

gələrsən. 
– Baş üstə, komandir

Uşaqlar kənarda dayanı  “Qalx” əmrini yerinə yetirən əsgərləri izləyir
dilər. nlar əsgərlərin sırasında y azı görməyi  həyəcanlandılar. 

nlar y azın cəzalanaca ını təxmin etmişdilər. Gizlicə onun arxasınca 
komandirin ota ına getdilər. 

Uşaqlar dəhlizdə gizləni  söh ətə qulaq asırdılar. Birdən Bəşir cəsa
rətini toplayı  atasının ota ına girdi

Ъ

• 
• 
• 
• 

 komandir
 sürpriz
 təlim
 hər i salam

•   •

Ъ

Ъ
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   Bəşirin atası uşaqlara sarı çe rili  dedi  
– Sizə isə əsgərə göstərdiyiniz qay ıya görə 

hər i hissə adından təşəkkür edirəm  
Uşaqlar təəccü lə komandirin üzünə axdılar. 

Bu onların həyatda aldıqları ilk rəsmi təşəkkür idi.
 

        
   
    
   
  
    

 

 

      
   

       
   

   .

       
       
      
      

Ъ

  

• 
• 

 təmsil etmək
 rəsmi

•   •

1        

Sürəyyanın  yaş ar idi. , sakit qız idi. Həyətdə oynayan uşaqlara 
qarışmazdı. cik quru  gəlinciyi ilə oynayır, onunla söh ət edirdi

– u ulu, nahar axtıdır, əllərini yu, gəl otur, yeməyini ye. 
Sonra səsini ir az nazildi  u ulunun da ə əzinə danışırdı
– Mən hələ acmamışam.
– Bax ha, axtlı axtında yeməsən, cu ulu qalarsan. 
Bütün günü onların yanında ir a  göyərçin də olurdu. Sürəyya onu 

Bəyaz ça ırırdı. , ey ana qonur, saatlarla Sürəyya ilə u uluya tamaşa 
edir, qızcı az da ona su, dən erirdi.

Sürəyyagil A damda yaşayırdı. Son 
günlər düşmən uranı tez tez atəşə 
tuturdu. Hər də ə atılan güllə səsindən 
Sürəyya ərk qorxur, tez tələsik e ciyini 
yı ışdırı  anası ilə zirzəmiyə düşürdü. 

 Aylı ir yay gecəsi idi. də hamı 
yatmışdı. Birdən gurultu səsi hamını 
oyatdı. ta ın pəncərəsi çilik çilik oldu. 
Sürəyya yerindən dik atılı  anasına tərə  
qaçdı. Birlikdə həyətə çıxdılar. lə u axt 
qonşuları maşını saxlayı  onları səslədi  

– ez olun, maşına minin. Buradan  
çıxmaq lazımdır.   

Sürəyya  qayıdı  gəlinciyini götürmək istəsə də, macal tapmadı. 

nlar Bərdədə yaşayan xalasıgilə gəldilər. Hamı kimi Sürəyya da ütün 

gecəni yata ilmədi. Axı necə yataydı  , Bəyaz ilə u ulunu düşmən

lərin əlində qoyu  gəlmişdi. lə hey “ u ulu” deyi  gözünün yaşını 

axıdır, xalasının erdiyi gəlinciyə yaxın durmurdu.
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   Bəşirin atası uşaqlara sarı çe rili  dedi  
– Sizə isə əsgərə göstərdiyiniz qay ıya görə 
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Sürəyyagilin e i tamamilə da ılmışdı, təkcə ey an qalmışdı. u ulu 
daşların arasında toz torpaq içində idi. Birdən haradansa Bəyaz uçu  
gəldi. y anın məhəccərinə qondu. u uluya axı  kədərlə dilləndi   

– ək qalmısan, u ulu
– Hə, özüm də çox darıxıram. 
– Mən də. ap ürəyim partlayır. Görəsən, Sürəyya qayıdı  gələr
– Yox, Bəyaz. Bura düşmənlərlə doludur axı...
– Bəs onda neyləyək

•  məhəccər

•   •

– Sənin ki qanadların ar  Mən uça 
ilsəydim, ir dəqiqə də urada qalmazdım. 
– üz deyirsən. Mən Sürəyyanın hara 

getdiyini gördüm. Gəl səni də alım 
dimdiyimə, gedək Sürəyyanın yanına.

Bəyaz uçu  u ulunun yanına qondu. 
nu dimdiyinə alı  qanadlandı. Yandırılmış 

kəndlərin üstü ilə uçurdular. Hər tərə dən 
urula urula tüstü qalxırdı. Bəyaz o ulur

du. Amma ar gücünü toplayı  yoluna da am 
edirdi. Gecikmək olmazdı, ir azdan ha a 
qaralacaqdı. 

Uzaqda Sürəyyanın getdiyi kənd görü
nürdü...
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... üz  il keçmişdi.   gün idi ki, A dam 

azad edilmişdi. Sürəyyanın tele onuna zəng 
gəldi

– Alo, salam.
– Salam.
– Sürəyya xanımdır
– Bəli, eşidirəm sizi.
– Sürəyya xanım, sa ah urnalistlərdən i a

rət nümayəndə heyəti düşməndən azad 
olunmuş A dam şəhərinə yollanacaq. Sizi də 
onların arasında görmək istəyirik  Alo, alo, 
Sürəyya xanım   

Sürəyya a layırdı  Azadlı a qo uşmuş yurduna sə ər edəcəkdi. 
ətən u runda gedən  günlük sa aşın hər anını həyəcan ə qürurla 

izləmişdi. Hər yeni kənd, şəhər azad olunanda paltar dola ında 
gizlətdiyi qutunu açır, u ulunu çıxardı  sinəsinə sıxır ə deyirdi

– Se in, uppulu, torpaqlarımız azad olunur. 
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Sürəyya sü h tezdən durmuşdu. aha do rusu,  se indiyindən ütün 
gecəni gözünə yuxu getməmişdi. Uşaqları da erkən oyanmışdılar. lu 
soruşdu

– Ana, izi də aparacaqsan
– Yox, o lum. Sizi A dam a adlaşandan sonra aparaca am. Mənimlə, 

ilirsiniz, kim gedəcək
Qızı irəli atıldı
– Mən gedəcəyəm,  hə,  ana  Mən ahindən öyüyəm.
– Yox, radə. Siz e də qalacaqsınız.
Sürəyya dola a yaxınlaşdı. u ulunu çıxartdı ə dedi
– Mənimlə u ulu gedəcək. A damdan irlikdə çıxmışıq, irlikdə 

də dönəcəyik
                                               

Səhər tezdən a to us Bakıdan A dama do ru yola düşdü. Bir neçə 
saat sonra urnalistlər A dama çatdılar. Yol oyu da ılmış e ləri, ucsuz

ucaqsız xara alıqları gördükcə hamının gözləri yaşarırdı. Amma qali  
ordunun azad etdiyi A damın görüşünə getmək hər kəsə qürur erirdi. 

Sürəyya gözlərini pəncərələrdən çəkmir, həsrətlə e lərini axtarırdı. 
Ara ir qula ına ələdçinin sözləri çatırdı

– Burada A dam Çörək muzeyi ar idi...
– Qa aqda A damın məşhur Çay e i ucalırdı... 
– Bu yerə a damlılar marət deyərdilər. Burada an qızı ata an 

yaşayı .
Sürəyya an qızının adını eşitcək e lərinin yerini xatırladı. ləri 

marətin yaxınlı ında yerləşirdi. Həyəcanlı səslə qışqırdı  
– imiz  Baxın, izim e imiz  Saxlayın. ahiş edirəm   
A to us dayandı. Sürəyya a to usdan 

düşü  həyətlərinə qaçdı. 
Se inc göz yaşları içərisində gəlinciyini 

sinəsinə sıxı  pıçıldadı
– Bax, u ulu, ura izim e imizdir  

Sənin, mənim, Bəyazın  
        

• •  qürur   ələdçi

•   •

         

Mətndəki əsas hadisələr  adlandırılır. Mətnin planı 
yarım aşlıqlar əsasında tərti  olunur. 

•   •
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ngiltərə kraliçası Yeliza eta at hə əskarıdır. 
dur ki öz ad günündə cıdır yarışı təşkil etmişdi. 

Yarışda dünyanın hər tərə indən gətirilən atlar 
iştirak edirdi. Bu yarışda Azər aycanı “ aman” 
adlı at təmsil edirdi. ıdırda atı sürmək məşhur 
okey liyə tapşırılmışdı.

Yarış aşladı. Yeliza eta hündür yerdə əyləşi  
yarışı izləyirdi. Milli geyimdə olan azər aycanlı 
okey ə onun atı hər kəsin, xüsusilə 

  

Yeliza etanın diqqətini çəkmişdi. 
aman yarışa aşlayan kimi çox az ir axtda digər atları ə 

maneələri keçdi. əhayət, iniş xəttinə çatdı. ıdır meydanındakı 
insanlar, həmçinin Yeliza eta aya a qalxı  azər aycanlı okeyi ə onun 
atını alqışladılar. Yeliza eta yanında oturan köməkçisinə tapşırdı  

– Mən indiyə qədər elə yaraşıqlı ə sürətli at görmədim. Atın sahi i 
nə qədər pul istəsə, erin. Ъ

5          
      

Mən sülhə səs erirəm Mən sülhə səs erirəm,
Milyonlardan iritək. Qədim a idələri
Qoy ir daha ordular Yerləyeksan etməsin

z üzə dayanmasın. oplar ir an içində.

Mən sülhə səs erirəm, Mən sülhə səs erirəm, 
Bom aların səsindən A saçlı anaların
Beşikdəki körpələr Gözləri yaşla dolu
Hıçqırı  oyanmasın. Qəl i darda qalmasın.

Mən sülhə səs erirəm, Mən sülhə səs erirəm, –
Böyük kəndlər, şəhərlər a an qızlar, gəlinlər

iran olu  qalmasın Baxı axı  yollara
üstü duman içində. ntizarda qalmasın.  
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Yeliza etanın köməkçisi linin yanına gəldi. 
Atın qiymətini soruşdu. edi ki, kraliça onu 
almaq istəyir. li dedi  

– Bu atın  yaşı ar. Qara a  atıdır. At Azər
aycan xalqı üçün igidlik, dostluq, sədaqət 

rəmzidir. Biz onu sata ilmərik. Ancaq kraliçanı 
tə rik etmək üçün gətirdiyimiz xalça ilə əra ər 
atı da hədiyyə edərik. 

aman kraliçanın ən se imli atı olur. nun 
tapşırı ına əsasən mehtərlər ata xüsusi qulluq 
edirdilər. Hətta kraliça öz saçlarını atın yalma
nının qızılı rəngində oyamışdı.    

ö əti cıdır yarışı keçiriləcəkdi. raliça 
amanın yarışa qatılması üçün ölkənin ən 

məşhur okeylərini gətizdirir. Ancaq heç kim 
amanı ram edə ilmir. raliça ərk qəzə lənir. 
– Məgər u ölkədə amanı idarə edə iləcək 

okey yoxdurmu
amanın elə etməsinin sə ə ini heç kim 

izah edə ilmirdi. Gələn aytarlar “at sa
lamdır” deyi  gedirdilər.  Bir gün aytarlardan 

iri  atın xəstəliyinin sə ə ini elə izah etdi  
– At ətən həsrəti çəkir.
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köhlən xi ətini çəkmək• • 

•   •

Günlər keçdi, aylar ötdü,
Qara a ın köhləninə
Qışda kişmiş,
Yazda yaşıl ot erdilər.
Səhər səhər 
Çəmənlərdə gəzdirdilər.

 yemədi, o içmədi.
Arıqladı o gün əgün.

i ətini çəkirdi at ah ula ın,
ıdır düzün.
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Günlər keçdi, aylar ötdü,
Qara a ın köhləninə
Qışda kişmiş,
Yazda yaşıl ot erdilər.
Səhər səhər 
Çəmənlərdə gəzdirdilər.

 yemədi, o içmədi.
Arıqladı o gün əgün.

i ətini çəkirdi at ah ula ın,
ıdır düzün.
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– Hə, düz demirəm  çərişəhəri kökündən uçuru da ıtmaq lazımdır.
Aydın ikirli ikirli dilləndi
– lə hamısını  Qız qalasını, ir anşahlar sarayını da  
Altay duruxdu, ancaq sözünü geri götürmək 

istəmədi. kisi də əl qollarını ata ata mü ahisə 
edirdilər. Hətta səs küyə gələn atalarını elə gör
mürdülər.  

       

     
       
    
   

         

       
 
 
 
 

      
         

 

Altayın atası da müzakirəyə qoşuldu  
– Qədimdə paytaxtımız Bakı yalnız 

çərişəhərdən i arət olu . nu əhatə edən qala 
di arları şəhərimizi yadellilərdən qoruyu . 
çərişəhərdə hər ir e , küçə keçmişimizdən ir 

yadigardır. i ardan asılmış o xalçanı 
görürsünüzmü   izə nənə a alarımızdan 
qalı . na görə də izim üçün do ma ə əzizdir... 

  .      

      

    
     
     
         

       

3

 

Altay ilk də ə idi ki, təzə e lərini görürdü. , içəri girən kimi ey ana 
qaçı  ətra a nəzər saldı

– h, nə gözəldir  ənizkənarı ul ar, attraksionlar, hündür inalar, 
geniş küçələr, ma azalar...  Buradan hər yan görünür.                         

Altay u təzə, yaraşıqlı mənzili çox se irdi. 
Amma köhnə məhəllə yoldaşları, ən çox da 
dostu Aydın üçün darıxırdı. nlar çərişəhər
də qonşu idilər. üçə o qədər dar idi ki, üz

əüz pəncərədən ir iri ilə söh ət edirdilər.  
Birdən qapının zəngi çalındı. Gələn 

Aydıngilin ailəsi idi.
Altay Aydını ey ana aparı  şəhəri 

göstərdi
– Görürsən, necə gözəldir  çərişəhərdə o 

dar küçələr, köhnə e lər lap adamı 
darıxdırırdı. Ancaq urada müasir inalar, 
geniş park ar.

Aydın duruxdu, amma dinmədi. Altay yenə 
soruşdu  Ъ

Ъ
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lə söz ə i adələr ar ki, onları müəyyən məqamlarda işlədirik. 
Məsələn  Salamlaşar ən:     

 Təşə r dər ən:     
 ahiş dər ən:    
 Tə ri  dər ən:   

 •   •

       -   

  

    

    

   

   

     

 

  

  

    

   

  

o ruz ayramı Azər aycanın milli ayramıdır. o ruz ayramı yaz əs
linin gəlişinə ir ay qalmış qeyd olunma a aşlayır. Belə ki, hər hə tənin 
çərşən ə axşamı nö ə ilə Su, d, Yel, orpaq çərşən ələri keçirilir. 

lk çərşən ə Su çərşən əsidir. Həmin gün hamı səhər tezdən ulaq 

Bu cür nəzakətli i adələr ətra dakılara xoş təsir a ışlayır.

Ъ

 

      

Məqam Nəza ə li i adə

5

aşına gedir, əl üzünü yuyur, suyun üstündən atlanır. 
d çərşən əsində, adətə görə, insanlar tonqal qalayı  

üstündən tullanırlar. Bununla ütün pis günlərin geridə 
qalmasını arzulayırlar. 

        

        

        

        

  

       

      

 

       

Bilik Günü Bayraq Günü Yeni il Qur an ayramıo ruz ayramı
agirdlərin adı, 

soyadı

  

P

P

P
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Yel çərşən əsində əsən isti küləklər yazın 
gəlişindən xə ər erir.

Axırıncı çərşən ə orpaq çərşən əsidir. 
Həmin gün ütün e lərdə ayram sü rəsi 
açılır, cür əcür yeməklər, əsasən, aş, pax
la a, şəkər ura, qo al, adam ura ə s. 

işirilir, ayram xonçası əzənir. 
osa, eçəl u ayramın rəmzi o raz

larıdır. nlar ayram axşamı insanları öz 
oyunları, nə mələri ilə şənləndirirlər.                                                                                



-   •  3-    •  
5554

lə söz ə i adələr ar ki, onları müəyyən məqamlarda işlədirik. 
Məsələn  Salamlaşar ən:     

 Təşə r dər ən:     
 ahiş dər ən:    
 Tə ri  dər ən:   

 •   •

       -   

  

    

    

   

   

     

 

  

  

    

   

  

o ruz ayramı Azər aycanın milli ayramıdır. o ruz ayramı yaz əs
linin gəlişinə ir ay qalmış qeyd olunma a aşlayır. Belə ki, hər hə tənin 
çərşən ə axşamı nö ə ilə Su, d, Yel, orpaq çərşən ələri keçirilir. 

lk çərşən ə Su çərşən əsidir. Həmin gün hamı səhər tezdən ulaq 

Bu cür nəzakətli i adələr ətra dakılara xoş təsir a ışlayır.

Ъ

 

      

Məqam Nəza ə li i adə

5

aşına gedir, əl üzünü yuyur, suyun üstündən atlanır. 
d çərşən əsində, adətə görə, insanlar tonqal qalayı  

üstündən tullanırlar. Bununla ütün pis günlərin geridə 
qalmasını arzulayırlar. 

        

        

        

        

  

       

      

 

       

Bilik Günü Bayraq Günü Yeni il Qur an ayramıo ruz ayramı
agirdlərin adı, 

soyadı

  

P

P

P

Ъ

     

     

 

4

 

 

Yel çərşən əsində əsən isti küləklər yazın 
gəlişindən xə ər erir.

Axırıncı çərşən ə orpaq çərşən əsidir. 
Həmin gün ütün e lərdə ayram sü rəsi 
açılır, cür əcür yeməklər, əsasən, aş, pax
la a, şəkər ura, qo al, adam ura ə s. 

işirilir, ayram xonçası əzənir. 
osa, eçəl u ayramın rəmzi o raz

larıdır. nlar ayram axşamı insanları öz 
oyunları, nə mələri ilə şənləndirirlər.                                                                                



5

       

Azər aycan xalqının ən qədim milli 
dəyərlərindən iri də xalçadır. alça – 
di ara urmaq, yaxud ayaqaltına sərmək 
üçün əzəkli e  əşyasıdır. Hər ir xalçanın 
üstündəki naxışlar həmin xalqın milli 
mədəniyyətinin ir nümunəsidir. 

  

             

      

        

          

        

       
   

        
         

   

Bu gün dünyanın məşhur muzeylərində Azər aycan xalçaları nadir 
sənət əsəri kimi qorunu  saxlanılır.  ünyanın ən qədim xalçası da elə 
Azər aycana məxsusdur. Bu xalça ərdəli toxucuların əl işidir. nlar 
xalını toxuyarkən tə ii itkilərdən alınmış rənglərdən isti adə etmişlər. 

na görə də aradan min illər keçsə də, rəngini dəyişmədən dö rümüzə 
gəli  çatmışdır. Bərdə xalçası hazırda usiyanın ən məşhur muzeylərinin 

irində şüşə arxasında saxlanılır.
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Bilirsənmi, qədim insan
ecə xə ər çatdırarmış
a da olsa, a da olsa,

Ya sə ərdə, yolda olsa
a araya ura ura,
caqları qura qura,

Göyərçinlər uçuraraq
Hay salarmış yerə göyə,
Ça ırarmış o, köməyə
“ ,

,
ə ,

lanları deyərsiniz”

Atlılar, ay atlılar
Atları qanadlılar

limizə ged rsiniz
.

 

  

ünsiyyət in ormasiya  hay salmaq• • • 

•      
•     -    

Poçt quruldu, məktu ları dəstə dəstə
Poçtalyonlar daşıdılar dostdan dosta.

aşıdılar 
Çatdırdılar xə ərləri.
Qəzet, urnal çıxardılar daha sonra,
eleqramlar urulurdu ora ura.

“Alo” deyi  tele onlar ça ıranda
Məsa ələr lap qısaldı ircə anda.
Uzaqlarla yaranırdı əlaqələr,

yayılırdı artıq xə ər.
A qaraydı yarananda,

əngli ilə ə əzləndi tez zamanda.
n nəhayət, internetin gəldi,

Son xə ərlər hər yeniləndi.
ndi artıq min min e də məskən salır,
nsan o lu hər xə əri ondan alır.

se incləri, kədərləri,
 

  

acı, şirin 

adiodan 
tele izor  

əsri 
saniyə 

      
  

        
 

     
  

     

   

 “Alo” deyi  tele onlar ça ıranda
  Məsa ələr lap qısaldı ircə anda.

  

çt poçtalyon  teleqram  kanal  urnal  qəzet  internet  əsr• •  •  •  •  •  •  •   po
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 Çatdırdılar   xə ərləri       
  

A ı, şirin      ormasını, rən ini,
dadını, l s n
 

        
. a ın qar ar idi.
. olların arasından tülkünün göründü.
. həkim xəstəyə yaxınlaşdı.

 

aşında 
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Baş 
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Polad qılıncın qırılmasın, igid

Boz atın üdrəməsin, o ul  

•   •

•  – xoş arzu, niyyət i adə edir
      

1-с   •   

Biri armış, iri yoxmuş. Çox qədim zamanlarda uz elində alaca 
ir o lan yaşayırmış.   
Bir gün alaca o lan çəmənlikdə oynayırdı. Birdən o, da ın aşında 

yanan ir ocaq gördü. caq o qədər gur yanırdı ki, o anın dörd ir 
yanından görünürdü. Uşaq axdı ki, oca ı görən hamı se inir, şadlanır.

Balaca o lan a asının yanına qaçdı, təəccü lə soruşdu  
–
– u

ı yerlərdə 
a qalayırlar. 

Beləcə, şənlik xə əri ütün uz elinə yayılır. Hamı kecini
i

 Ba a, ay a a, u ocaq niyə yanır, camaat niyə elə se inir  
 limizin adəti udur, ala. limizdə igidləri, xat nları şənliyə, toya 

ça ıranda uca da ın aşında ir tonqal qalay rlar. Başqa u 
alo u görü  or da da tonqal 

  geyini  
şənliyə gəl r. Gəl hazırlaşaq, iz də elin şənliyinə qatılaq.

a ıl dili yüyrək olar, deyərlər. Bu hadisədən xeyli 
axt keçir. Bir gün alaca o lan görür ki, da ın aşında 

yenə ocaq qalanı . Qaça qaça a asının yanına gedir
Ba a, ay a a, ax  ocaq qalayı lar. eyəsən yenə 

şənlik ar.
ul ala, görürsən, orada iki tonqal ar. Bu deməkdir ki, elin a

şında təhlükə ar. üşmən yurdumuza asqın edi  ndi gid
toplanı qoruyacaqlar  . 

U aq görür ki, el o anın a ir əkləri 
alqı larla igidləri yola salırlar.

– , , 

– o 
 . i  o ullarımız 

 elimizi , ala
ş do rudan da, a saqqalları, ç
ş döyüşə 

Ъ

Ъ

Ъ

 •   •

Sözün ir neçə mənası ola ilər. nun mənasını izah etmək üçün
işləndiyi cümləyə diqqət yetirmək lazımdır

söz
   

   

cümlə
  

 

məna
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aman su kimi ax  ke di. uz elind n düşmə
nin aya ı kəsilmiş, gözəl günlər geri .
Bizim alaca da xeyli öyümü dü. Bir gün yenə 
da aşında ocaq gördü. Amma  üç ocaq 
qalanm d . z tutdu a asına

Ay a a, indi də da ın aşında üç ocaq yanır. 
Bunun mənası nədir  

 ul, torpa ın yurd, ətən olması üçün iki 
şərt lazımdır. Biri odur ki, gərək u torpa ı 
düşməndən qoruyasan. Biri də odur ki, torpa ı 
əki ecərəsən. orpa ı qoruya ilmiriksə, əki

ecərməyə dəyməz. ki ecərmiriksə, qoru
ma a dəyməz. a ın aşında gördüyün o üç ocaq 
da insanları əkin içinə səsləyir. anrı onların 
qoluna qü ət ersin. orpa ımız ərəkətli olsun  

ı ç ə
 qayıtmışdı

ş o, 
ın indi

ış ı  
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paytaxt sərkərdə ölkə şəhər 
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 Bu hadisə çox qədimdə aş eri .  dö rdə 
Yunanıstan ə ran arasında mühari ə gedirdi. 
ran ordusu Yunanıstanın paytaxtı A inaya do ru 

irəliləyirdi. A inanı idarə edən a saqqal ir 
yerə yı ışı  məsləhətləşdilər.

 a saqqal dedi
– ran qoşunları Mara on şəhərinə yaxınlaşı . 

Mara onla A ina arasında cəmi  km məsa ə ar. 
nlar Mara onu alsalar, ir günə paytaxta çata 
ilərlər. 
Bu yerdə  a saqqal aya a qalxdı
– ranlılar şəhərə girsələr, heç kimə aman 

erməyəcəklər. Gəlin A inadakı qadın ə uşaqları 
şəhərdən çıxaraq. nları da larda gizlədək.

a saqqal təkli  etdi
– Gəlin iranlıları duz çörəklə qarşılayaq, onlara aş əyək. nda 

rəhmə gələrlər, heç kimə toxunmazlar.
Yunan ordusunun sərkərdəsi Miltiad u sözlərdən hiddətləndi. Söz

alı  danışma a aşladı
– Biz ran ordusu ilə döyüşə girməliyik. And içirəm ki, son damla 

qanımıza qədər uruşaca ıq, düşməni paytaxta uraxmayaca ıq.
Hamı Miltiadı alqışladı. Amma a saqqallar şərt qoydular
– ç gün ərzində səndən xə ər çıxmasa, iz qadınları ə uşaqları

 şəhərdən çıxaraca ıq.

  

 

  

Yunanıstan         A ina          Mara on          
 
        

    Miltiad 1 2 3 4

        

 

1-с   •   

Ъ

Ъ

Ъ



 7-   •  
32

4

aman su kimi ax  ke di. uz elind n düşmə
nin aya ı kəsilmiş, gözəl günlər geri .
Bizim alaca da xeyli öyümü dü. Bir gün yenə 
da aşında ocaq gördü. Amma  üç ocaq 
qalanm d . z tutdu a asına

Ay a a, indi də da ın aşında üç ocaq yanır. 
Bunun mənası nədir  

 ul, torpa ın yurd, ətən olması üçün iki 
şərt lazımdır. Biri odur ki, gərək u torpa ı 
düşməndən qoruyasan. Biri də odur ki, torpa ı 
əki ecərəsən. orpa ı qoruya ilmiriksə, əki

ecərməyə dəyməz. ki ecərmiriksə, qoru
ma a dəyməz. a ın aşında gördüyün o üç ocaq 
da insanları əkin içinə səsləyir. anrı onların 
qoluna qü ət ersin. orpa ımız ərəkətli olsun  

ı ç ə
 qayıtmışdı

ş o, 
ın indi

ış ı  
– 

–

       

 

                  

    
     

   

     
     

 

    
    

  

   
   

    
     

   

paytaxt sərkərdə ölkə şəhər 

3-   1-   

2-   4-   

5       

 

 Bu hadisə çox qədimdə aş eri .  dö rdə 
Yunanıstan ə ran arasında mühari ə gedirdi. 
ran ordusu Yunanıstanın paytaxtı A inaya do ru 

irəliləyirdi. A inanı idarə edən a saqqal ir 
yerə yı ışı  məsləhətləşdilər.

 a saqqal dedi
– ran qoşunları Mara on şəhərinə yaxınlaşı . 

Mara onla A ina arasında cəmi  km məsa ə ar. 
nlar Mara onu alsalar, ir günə paytaxta çata 
ilərlər. 
Bu yerdə  a saqqal aya a qalxdı
– ranlılar şəhərə girsələr, heç kimə aman 

erməyəcəklər. Gəlin A inadakı qadın ə uşaqları 
şəhərdən çıxaraq. nları da larda gizlədək.

a saqqal təkli  etdi
– Gəlin iranlıları duz çörəklə qarşılayaq, onlara aş əyək. nda 

rəhmə gələrlər, heç kimə toxunmazlar.
Yunan ordusunun sərkərdəsi Miltiad u sözlərdən hiddətləndi. Söz

alı  danışma a aşladı
– Biz ran ordusu ilə döyüşə girməliyik. And içirəm ki, son damla 

qanımıza qədər uruşaca ıq, düşməni paytaxta uraxmayaca ıq.
Hamı Miltiadı alqışladı. Amma a saqqallar şərt qoydular
– ç gün ərzində səndən xə ər çıxmasa, iz qadınları ə uşaqları

 şəhərdən çıxaraca ıq.

  

 

  

Yunanıstan         A ina          Mara on          
 
        

    Miltiad 1 2 3 4

        

 

1-с   •   

Ъ

Ъ

Ъ



 7-   •  
54

• Bəzi say ildirən sözlərə   
   hissəciyi artırdıqda arlı ın sıradakı 
   yeri ildirilir.

ın ı

-   •   •

Bu hissəcik ahəng qanununa uy un
olaraq dəyişir. Məsələn  

ın ı  in i  n  n

Bu sözləri rəqəmlə də i adə etmək 
olur. Bu zaman  hissəciyi qısal
dılır  ı. ümunə  
              , , , .
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üstələmək
cəng ara ası
 dirəmək
 ir göz qırpımında
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 həlak olmaq
təslim olmaq
rəngi a armaq

çüncü gün yetişdi. Sü h tezdən 
Mara on yaxınlı ındakı çöldə qız ın 
döyüş aşladı. əlcə ran döyüşçüləri 
yunanları ox ya ışına tutdular. Atılan 
oxlar az qala Günəşin qa a ını tuturdu. 

Sonra qılınc döyüşü aşladı. Yunanlar 
düşməni üstələyirdilər. əsur Miltiad 
cəng ara asında döyüş meydanının 
sa ından giri  solundan çıxırdı. akin 
iranlılar həddən artıq çox idilər. Həlak 
olan ir nə ərin yerinə eşi gəlirdi.

əhayət, Miltiad qərara gəldi ki, ilanın 
aşını əzsin. Buna görə də ran ordusu

nun aşçısını axtardı. 
ran sərkərdəsi öyük ir ilin üstündə 

oturu  döyüşü seyr edirdi. Miltiad cəng 
ara asını düz onun üstünə sürdü. ilə 
çatanda düşmənin üstünə tullandı. Bir 
göz qırpımında xəncərini çıxarı  
sərkərdənin o azına dirədi ə qışqırdı

 

 

– öyüşçülərinə de ki, silahı yerə qoysunlar. Yoxsa o azını üzərəm.
Sərkərdənin rəngi a ardı. , döyüşçülərinə təslim olmaq əmrini erdi. 

Beləliklə, yunan əsgərləri düşmən üzərində qələ ə çaldılar.
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Artıq axşam düşmüşdü. Bu gün A ina a saqqallarına xə ər çatdırmaq 
axtı idi. Miltiad döyüşçüləri aşına yı ı  dedi

– Bilirəm, a ır döyüşdən sonra hamınız yorulmusunuz. Amma u 
gecə iz A inaya qələ ə xə ərini çatdırmalıyıq. im unu edə ilər

Gənc ir əsgər irəli çıxdı
– Mən yaxşı qaçıram. züm də limpiya oyunlarının qali i olmuşam. 

Qoy u xə əri mən çatdırım.
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Gənc əsgər qaça qaça Mara ondan 
çıxı  A inaya tərə  üz tutdu...

A inada qadın ə uşaqları şəhərdən 
çıxarma a hazırlaşırdılar. Qala 
gözətçiləri intizarla Mara ona gedən 
yola axırdılar. Birdən Ayın zəi  
işı ında kimsə göründü.  qaça qaça 
şəhərə yaxınlaşırdı. Gözətçilərdən iri 
diqqətlə axı  qışqırdı

– Bu ki yunan əsgəridir. Mara ona 
döyüşməyə getmişdi.

Hamı qala qapısından çıxı  əsgəri 
qarşılama a getdi. nlar yaxınlaşanda 
əsgər özünü saxlaya ilməyi  diz üstə 
çökdü. Bütün gücünü toplayı  üç 
kəlmə deyə ildi

– Biz qələ ə çaldıq

 2

eçmiş zamanlarda ir həkim ə alim ardı. nlar ütün çiçəklərin, 
otların sirrini ilirdilər. Alim dərman itkilərini tapı  gətirər, həkim  
onlardan məlhəm hazırlayardı. 

Bu məmləkətin Simnar xan adlı ir zalım hökmdarı ar idi. 
, da lardan gələn çayların qarşısını kəsdirmişdi. amaat ir içim suya 

görə Simnar xana oyun əyməli olurdu.
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səməni

Günlərin irində həkim yeni ir dərman 
düzəltdi. ərman daşı əridi  suya çe irir, ətra ı 
canlandırırdı. Bu dərmanın sora ı Simnar xana 
çatdı.  öz adamları ilə həkimin e inə gəldi ki, 
dərmanın sirrini öyrənsin. Həkim sirri erməyə razı 
olmadı. Simnar xanın adamları həkimin qarşısına 
iki qa  qoydular. Qa ların irində qızıl, o irində 
isə qandal ar idi.

Amma həkim hədiyyələrə axaraq aşını uladı. 
Heç ir sirr ermədi. Bunu görən zalım xan həkimi 
Qanlı qayadakı zindana saldırdı. 

Simnar xan dedi
– Həkim, unlara ax, irini seç  

•    
•     
•        

 

  

• məlhəm
 
• zindan 
• qandal
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ənddə heç kim həkimin yerini ilmirdi. ənd camaatı çox narahat
idi. Alim a a həkimin şagirdini yanına ça ırı  dedi

– lşən, həkim heç axt izə ir xə ər qoymamış e dən çıxmazdı. 
Gəl gedək, onun e inə axaq.

nlar həkim a anın e inə yollandılar. də hər şey alt üst idi. Alim 
a a ilə lşən həkimdən ir nişanə tapmaq üçün hər yerə axdılar. 
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Bu əh alat keçən yay olmuşdu. Bir gün atam 
söz erdi ki, hə təsonu məni Qo ustana 
səyahətə aparacaq. Bazar gününü intizarla 
gözləyirdim. əhayət, həmin gün yetişdi. Biz 
a to usa mini  yola düşdük. 

2

 

ərmanların yı ıldı ı rə də ir qutu tapdılar. 
lşən qutunu açdı. Qutunun içində nar, sim, 

qanlı daş ə qı ıl ar idi. lşən qutunun 
içindəkilərə axı  heç nə aşa düşmədi. Alim 

a a gülümsədi
– Həqiqətən, həkim a a a ıllı ə təd irli 

imiş. , yerini izə qa aqcadan ildiri .   
lşən xəncərini tez elinə a ladı. ənd 

camaatına xə ər erdi. 

•  •

ə ecə
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• • • nişanə sim təd irli 
  

  

• Bir çox ad ildirən sözlərə  hissəciyi artırmaqla əlamət ildirən söz yaratmaq 
   olur. Bu hissəcik ahəng qanununa uy un olaraq dəyişir  
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Ъ A to usda atam gülümsəyərək dedi
– Qarşıda səni çox maraqlı gəzinti gözləyir.  

Qo ustan qayalarında sirli hekayələrlə tanış olacaqsan. 
Maraq məni ürüdü. A to usdan düşü  atamla 

Qo ustan qayalı ına tərə  yollandıq. Burada yaşayış 
yox idi. Amma çoxlu turistlər ardı. nlar qayaların 
şəklini çəkirdilər. 

iqqətlə ətra a axdım. Maraqlı ir şey görmədim  
– Ata, unlar ki adicə qayadır. Bəs hanı maraqlı 

hekayələr
Atam gülümsədi
– ra ax, qayaların üzərində həkk olunmuş şəkilləri 

görürsən
– Hə, nə olsun ki  – deyə soruşdum.
Atam dedi
– Qədim insanlar öz ikirlərini şəkillərlə i adə 

edirdilər. Qayalarda çəkilmiş rəsmlər keçmişimizdən 
xə ər erir. ndi iz o şəkillərə axaraq keçmişdəki 
insanların  yaşayışı, məş uliyyəti haqqında məlumat 
ala ilərik.

Yaxınlıqdakı qayanın üstünə axdım. Burada o  edən 
insanlar təs ir olunmuşdu. Yuxarıda isə qayıqda 
oturmuş alıqçıların rəsmi ar idi. z özümə 
düşündüm

igər tərə də isə əl ələ tutmuş insan rəsmləri 
diqqətimi cəl  etdi. nları atama göstəri  dedim

– Ata, ax. lə il yallı gedirlər.
Atam dedi
– 

Qayaların üstü şəkillərlə dolu idi. Anlama a 
çalışdıqca u şəkillər, do rudan da, maraqlı  
hekayəyə çe rilirdi.

Atam haqlı imiş. əkilli qayalar keçmişdən 
u günə maraqlı hekayələr daşıyır.

 “Görünür, qədim insanlar o a gedirmişlər. 
Həm də qayıqla dənizə çıxı  alıq tuturmuşlar”. 

Qədimdə o u u urlu keçən insanlar rəqs edi  
əylənirmişlər.
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Çox qədimdə insanlar qaya üzərində 
rəsm çəkməklə öz ikirlərini i adə 
edirdilər. akin u şəkillər ikirləri geniş 
ə aydın izah etməyə imkan ermirdi. 
nsanlar çalışırdılar ki, dedikləri ütün söz 
ə cümlələri yazıda oldu u kimi əks 

etdirsinlər. 
Günlərin ir günü ir tacir aşqa ir 

şəhərdə alış eriş edirdi. , ir dükan 
sahi i ilə elə ir razılı a gəldi  satdı ı 
malın pulunu ir aydan sonra alacaqdı. 
Amma tacir qorxurdu ki, u adam onu 
aldatsın, malın pulunu erməsin. 

 ütün gecəni ikirləşdi, axırda a lına 
maraqlı ir ikir gəldi. acir danışarkən 
tələ üz etdiyi hər ir səs üçün ir işarə 
düşünü  tapdı. , kəş  etdiyi işarələr 
asitəsilə razılaşmanın ütün şərtlərini 
ir dəri üzərinə yazdı. Bu yazını dükan 

sahi inə göstəri  işarələrin mənasını ona 
aşa saldı. nlar razılı a gəldilər. 

      
   

     

Sonradan u işarələri hər  adlandırdılar. aman keçdikcə aşqa 
adamlar da hər lərdən isti adə etməklə yazı yazma a aşladılar.

Beləliklə, hər lər  danışıq səslərinin yazıda işarəsi yarandı. Hər xalq 
öz əli asını yaratdı. nlardan iri də latın əli ası idi. ndi ir çox xalqlar 
latın əli asından isti adə edirlər. Müasir Azər aycan əli ası da latın 
əli ası əsasında yaradılmışdır.

        Daş  
d z      

     
        

 

 

 

 •   •

Sözləri əli a sırası ilə düzərkən sözün yalnız ilk hər i deyil, sonrakı hər lər də 
nəzərə alınır.
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– ihad, yatırsan  – deyə ata qapını açdı. 
ihad yataqda uzanı  kita  oxuyurdu.

– Al, lçinlə danış, – ata tele onun dəstəyini ihada uzatdı. 
lçin ihadın əmisi o lu idi. ç yaş öyük olsa da, onların söh əti 

tuturdu. Amma indi gecə axtı idi. Bir az hal əh al tutu  sa ollaşdılar. 
ihad tele onu atasına qaytardı. 
Ata otaqdan çıxanda ihad onu səslədi
– Ata, necə olur ki, mən urada tele onla danışıram, lçin şəhərin o 

aşında səsimi eşidir
– ihad, unu aşa düşmək üçün hələ çox oxumalısan.
– h, həmişə elə deyirsən. xuyuram da. Gör neçə kita  oxumuşam.
– Yaxşı, qulaq as. Qədimdə insanlar daha çox işıq asitəsilə məlumat 

ötürürdülər. Axı gecə axtı işı ı lap uzaqdan görmək olur. 

Məsələn, mayak kimi. Sonra alimlər 
kəş  etdilər ki, naqillər asitəsilə çox 
uzaqlara səs siqnalı da ötürmək müm
kündür. 

– ele on elə yarandı
– Yox, u hələ tele on deyildi. Bunun 

adı teleqra  idi. eleqra da uzun ə qısa 
səs siqnallarından isti adə edirdilər. 
Məsələn, a, aaa. 

– Bunun nə mənası ar axı  Bu cür 
necə məlumat ötürmək olar  

– Həəə, ax unun çox maraqlı ta
rixçəsi ar. əxminən  il ə əl Ame
rikada Morze adında ir adam yaşa
yırdı. , uzun ə qısa səs siqnallarından 
isti adə edi  əli a yaratdı. 

– əmi iki siqnaldan  ecə
– ihad, artıq gecdir. kimiz də 

yorulmuşuq. Sa ah da am edərik. Yat, 
mənim alam. Gecən xeyrə qalsın

Ata işı ı söndürü  otaqdan çıxdı.
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Hər e in gərəyidir
Sirli, sehrli ekran.
Uşaq, öyük demədən
Se ir onu hər axan.   

ino, xə ər, musiqi...
rda daha nələr ar

Gecə, gündüz demədən
Hər ir dildə danışar.   
Bir düyməyə asarsan,   
Buyur, ax, cizgi ilmi.   

 iri düyməsində  
ardır ir aşqa sirri   

   
ənəm deyir, ə əllər      
kranı a qaraydı, 
ə u qədər kanallar,    
ə erilişlər ardı.  

Bəlkə, illər sonra da 
Mən deyəcəm unları, 
Bəlkə, ci ə sı acaq 
Gələcəyin ekranı.

 

3

       
 

 

2

ihadın gözləri yumulurdu.  artıq yuxulayırdı. Birdən qonşu otaqdan 
taqqıltı ə qəri ə siqnal səsləri eşidildi. 

ihad çarpayıdan qalxı  ota ın qapısını açdı. Qarşısına öyük ir otaq 
çıxdı. ta ın ir küncündə masanın arxasında ir kişi oturu  işləyirdi. 
Bu, uzunsaqqallı, yaşlı ir adam idi. ihad ona yaxınlaşdı

– Ba ışlayın, siz kimsiniz
– Mən .. Samuel Morze. Bəs sən kimsən
– Mənim adım ihaddır. əna  Morze, 

mən eşitmişəm ki, siz iki siqnalın köməyi ilə 
əli a yaratmısınız. Bunu necə etmisiniz

əna  Morze ota ın o iri küncünü 
göstərdi

–  masanın üstündəki cihazı görürsən  
eç onun yanına.

ihad cihazın yanına getdi. əna  Morze öz masasının üstündəki 
cihazda düymələri taqqıldatma a aşladı. Bu zaman qəri ə səslər 
eşidilirdi – uzun ə qısa ciyilti səsləri. ihadın qarşısındakı cihazda da 
həmin səslər təkrar olunurdu. yni zamanda cihazdan ka ız lent 
çıxırdı. entin üzərində nöqtə ə tire işarələri ar idi.

əna  Morze ihada yaxınlaşdı
– Görürsən, u cihaz qısa səsləri nöqtəyə, uzun səsləri tireyə çe irir. 

Bu işarələrin müxtəli  cür irləşməsi danışıq səslərini i adə edir. Bax 
urada mən sənə salam göndərmişəm  

ihad se inclə qışqırdı
– Ura  Mən hər şeyi aşa düşdüm.

– ihad... ihad... yan, ala.
ihad gözlərini açdı. Başının üstündə atası ilə anası dayanı  

narahatlıqla ona axırdılar. ihad çaşqın halda dilləndi  
– Bəs cəna  Morze hanı ..

  

 •  •  •  cihaz  çaşqın ciyilti
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Amma unun üçün ə əlcə sər əst 
oxuma ı, yazma ı öyrənməlisən.  
Seymur məni maraqla dinləyirdi. 

min idim ki, undan sonra o, dərs
lərini daha hə əslə öyrənəcək...

•      
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izgi ilmlərinə axıram. 
əkil çəkirəm.
arici dil öyrənirəm.
yun oynayıram.

          
         

P

 

Musiqiyə qulaq asıram.
ostlarımla ünsiyyət saxlayıram. 

Mö zu üzrə araşdırma aparıram.
sti adə etmirəm.

 

    

  

kömək eləyim.
nları ota a də ət etdim. ompüteri qoşu  internetə girdim. Bir 

azdan monitorda əri ə xala göründü. Seymur se incindən az qaldı 
kompüteri qucaqlasın. Son günlərdə məktə də, həyətdə aşına gələn 
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– l əttə. ompüter öyük ir aləmdir. nun içində, ilirsən, nə qə

dər məlumat ar.  sənə dərslərində də kömək edə ilər. stəsən, əzi 
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soruşdum.

ənəsi çarəsiz halda dilləndi
– A ala, anası iki gündür, işi ilə a lı 

aşqa ölkəyə gedi . Gedəndə də Sey
mura dedi ki, internetə giri  onunla əlaqə 
saxlayacaq. ndi uşaq neçə saatdır, 
kompüterin qa a ında oturu  ki, əs 
anam hanı  Mənim də aşım çıxmır ki, 

  

. Ura, tele izorda izim məktə i göstərirlər

. Uşaqlar tele izorda cizgi ilmi izlədilər.

. ele izorun səsini azaldın.

. Hansı erilişə axma ı se irsən
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Buludlarda ay atır,
Ulduzlar ir ir yatır.

 zümrüdgözlü mayak
əryada qalır oyaq.

Birdən qopsa ırtına,
ülək əssə hər yana,

Gəmini alsa duman,
Mayaka gəlir güman.

dur köməyə çatan,
nu se ir kapitan.
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“Afərin sənə, təmizkar bir uşaq 

olduğuna çox sevindim. 

İmza: “N” planetindən gəlmiş uzaylı dostun.
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öhnəlmiş əşyalarınızla nə edirsiniz
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arama tırtıl
ipəkqurdu ipək
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Bu hadisə çox qədimdə Çində aş er
mişdir. Bir gün Çin hökmdarının xanımı tut 
a acının altında oturu  çay içirdi. Birdən 
onun incanına a  rəngli kiçik ir şey düşür. 

anım arma ını salı  onu çıxarmaq 
istədikdə dırnaqları nazik sapa ilişir. ahzadə 
xanım dartdıqca sap uzanır. Məlum olur ki, 

u, ipəkqurdunun hördüyü arama imiş. 
Bu hadisədən sonra çinlilər aramadan 

ipək sap ə parça əldə etməyə aşladılar.
Bəs ipəkqurdu aramanı necə hörür
pəkqurdu kəpənəyin ir nö üdür. , kiçik 

yumurtalar qoymaqla çoxalır. Bu yumurta
lardan alaca qurdlar – tırtıllar əmələ gəlir. 
ırtıl tut yarpa ı ilə qidalanır.  öz ətra ına 
arama hörməyə aşlayır. Barama hazır 

olanda tırtıl onun içərisində kəpənəyə 
çe rilir ə uçu gedir.  

nsanlar aramanı açı  ipək sap hazırlayır
lar. Bu sapdan ipək parça toxunur. 
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Arıyam, zəhmətkeşəm,
Bal, mum çəkməkdir peşəm.
Səhər güllər açınca,
Gözəl qoxu saçınca
Uçaram göy yamaca,
Çiçək açmış a aca,
Ya çəmənə, meşəyə,
Qonaram hər çiçəyə.

irəsini çəkərəm,
Pətəyimə tökərəm.
Çalışaram doqquz ay,
Hamı məndən alar pay.
Balımdan qoy yesinlər,
Mənə “sa  ol” desinlər.
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mum nektar
şan neştər
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Adil hər il o ruz ayramını öyük sə irsizliklə gözləyirdi. Bu ayramda 
ən çox xoşuna gələn adət isə yumurta döyüşdürmək idi. Bu il qərara gəldi 
ki, o ruz yumurtalarının rənglənməsi ilə özü məş ul olsun. 
Soyuducudan dörd ədəd yumurta götürdü. nları masanın üstünə düzdü. 
Çantasından rəngli oyalarını ə ırçasını çıxarı  işə aşladı. 

lə u axt nənəsi ota a daxil oldu.   

o ruz yumurtası üçün tə ii oyadan isti adə etmək lazımdır.
– ənə, əs mən tə ii oyanı haradan alım  
– Yemək üçün isti adə etdiyimiz u itkilərə ax  so an, çu undur, 

zə əran, göyərti. Gör nə gözəl rəngləri ar. Yumurtanı oyamaq üçün 
onların rəngindən isti adə edirlər. stəyirsən, yumurtaları ir yerdə 

oyayaq, a ıllı ala. 
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Həmin gün Adil özü üçün ir şeyi kəş  etdi  ən 
gözəl rənglər ana tə iətin izə əxş etdiyi 

    

– A ala, sən nə edirsən  – deyə nənə 
təəccü lə soruşdu.

– Yumurta oyayıram, nənəcan. ki gündən 
sonra ayramdır.

– Adil, yumurtanı elə oyamazlar. Axı sonra 
onu işiri  yeməli olacaqsan. Bu oya isə 
zəhərlidir, mənim alam, sa lamlı a ziyandır.

  •   •

ialoqlarda çox zaman müraciət ildirən sözlər işlədilir. Bu sözlər
cümlənin ə əlində, ortasında ə ya sonunda gələ ilər. Məsələn
     –     
     –    
     –  
Müraciət ildirən sözlər cümlədə digər sözlərdən ergüllə ayrılır.

-   •    
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Məktu  müxtəli  məqsədlərlə yazıla ilər
– məlumat ermək ə ya almaq üçün
– xahiş etmək üçün
– tə rik etmək üçün
– təşəkkür etmək üçün  
– duy ularını i adə etmək üçün ə s. 

•  • agah olmaq odlu silah

•   •
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•     
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 ziz alalar
Bilin ə agah olun ki, Yer üzündə ütün canlılar 

mənim alalarımdır. na görə də mənə Ana ə iət 
deyirlər.

Siz, yəqin ki, hər səhər güzgüyə axırsınız ə ora
da özünüzü görürsünüz. Mən də tez tez güzgüyə 

axıram. Bilirsiniz orada nələr görürəm  Meşədə 
gəzən hey anları, göydə qanad çalan quşları, suda 
üzən alıqları, yer altında yu a quran qarışqaları... 

Bəli, unlar hamısı mənəm – Ana ə iət.
Yer üzündəki ütün canlılar öyük ir ailədir. 

Ancaq son axtlar ir çox hey anlar, quşlar mənə 
şikayət edirlər. eyirlər ki, insanlar izi incidirlər – 
a acları kəsir, odlu silahlarla hey anları öldürür, 
suları çirkləndiri  alıqları məh  edirlər.

la ilsin, u insanlar ilmirlər ki, həmin canlılar 
onların acı qardaşlarıdır. Bəlkə də, onlar elə 
düşünürlər ki, Ana ə iət çox öyükdür. Bir neçə 
canlını öldürməklə heç nə olmaz. lə deyil

Baxın, sizin arma ınıza kiçik ir tikan atanda çox 
a rıdır, eləmi  Yer üzündə ir insan kiçik qarışqa 
yu asını da ıdanda mənim ədənim də elə a rıyır.

nsanları aşa salın. eyin ki, mən onların e iyəm. Adam yaşadı ı e i çirklən
dirməz, acı qardaşını incitməz. Çünki u e dən aşqası yoxdur ə o həmişə sizin 
olacaq. 
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içik şəhərlərin irində Aydın adlı ir o lan yaşayırdı. , şirniyyatı çox 
xoşlayırdı. Ancaq yediyi dondurma ə şokoladların ka ızını hər zaman 
yerə atırdı. 

Bir gün Aydın kon et yeyə yeyə küçə ilə gedirdi. 
Bu zaman uludların üstü ilə uçan ir yadplanetli 
onu gördü. Aydın həmişəki kimi kon et ka ızlarını 
yerə atırdı. 

Yadplanetli unu görü  çox təəccü ləndi  
“Məgər Yer insanların e i deyilmi  nsan da öz 
e ini çirkləndirərmi ”  qərara aldı ki, u o lana 
dərs ersin.

Yadplanetli uludların arasından Yerə endi. 
Aydının atdı ı ka ızları toplama a aşladı. Bir gün 
ərzində o qədər zi il yı dı ki, özü də çaş aş qaldı.

a ızları ir tor aya yı an yadplanetli Aydının 
e inə yollandı. or anı onun çarpayısına oşaltdı 
ə üstünü səliqə ilə örtdü. 

 

...Ъ

Yatmaq axtı gələndə çarpayısının örtüyünü qaldıran Aydın gözlərinə 
inanmadı. Yata ı zi illə dolu idi. Bütün günü sa a sola atdı ı ka ızların 
hamısı urada idi. Gün ərzində ka ızları hara gəldi atma ı gözünün 
önündə canlandı. , gecəyarısına kimi çarpayısını təmizləməklə məş ul 
oldu. 

Səhəri gün Aydın kon et ka ızlarını 
yalnız zi il qutusuna atdı. ostlarından 
da xahiş etdi ki, yerə zi il atmasınlar. 

Axşam  həyəcanla çarpayısına 
yaxınlaşdı ə ya aş ya aş örtüyü qal
dırdı. Yataq tərtəmiz idi. Yastı ının üzə
rində isə ir məktu  ar idi. Məktu u 
oxuyanda ona hər şey  oldu.

Aydın

aydın

 
       

   
 

   
  

                                     
                                     
                                     
                                    
                                   

   

 

Afərin sənə, təmizkar bir uşaq 

olduğuna çox sevindim. 

İmza: “N” planetindən gəlmiş dostun.
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içik şəhərlərin irində Aydın adlı ir o lan yaşayırdı. , şirniyyatı çox 
xoşlayırdı. Ancaq yediyi dondurma ə şokoladların ka ızını hər zaman 
yerə atırdı. 

Bir gün Aydın kon et yeyə yeyə küçə ilə gedirdi. 
Bu zaman uludların üstü ilə uçan ir yadplanetli 
onu gördü. Aydın həmişəki kimi kon et ka ızlarını 
yerə atırdı. 

Yadplanetli unu görü  çox təəccü ləndi  
“Məgər Yer insanların e i deyilmi  nsan da öz 
e ini çirkləndirərmi ”  qərara aldı ki, u o lana 
dərs ersin.

Yadplanetli uludların arasından Yerə endi. 
Aydının atdı ı ka ızları toplama a aşladı. Bir gün 
ərzində o qədər zi il yı dı ki, özü də çaş aş qaldı.

a ızları ir tor aya yı an yadplanetli Aydının 
e inə yollandı. or anı onun çarpayısına oşaltdı 
ə üstünü səliqə ilə örtdü. 
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Yatmaq axtı gələndə çarpayısının örtüyünü qaldıran Aydın gözlərinə 
inanmadı. Yata ı zi illə dolu idi. Bütün günü sa a sola atdı ı ka ızların 
hamısı urada idi. Gün ərzində ka ızları hara gəldi atma ı gözünün 
önündə canlandı. , gecəyarısına kimi çarpayısını təmizləməklə məş ul 
oldu. 

Səhəri gün Aydın kon et ka ızlarını 
yalnız zi il qutusuna atdı. ostlarından 
da xahiş etdi ki, yerə zi il atmasınlar. 

Axşam  həyəcanla çarpayısına 
yaxınlaşdı ə ya aş ya aş örtüyü qal
dırdı. Yataq tərtəmiz idi. Yastı ının üzə
rində isə ir məktu  ar idi. Məktu u 
oxuyanda ona hər şey  oldu.

Aydın

aydın
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Anar müəllim şagirdlərin ən se imli 
müəllimi idi.  çox mehri an ə sadə adam idi. Uşaqlar üçün yalnız 
müəllim yox, həm də dost idi. Bir gün Anar müəllim məktə ə 
elosipedlə gəldi. Bunu görən uşaqlar təəccü lə soruşdular
– Müəllim, maşınınız xara  olu  
– Yox, sadəcə, qərar ermişəm ki, undan sonra maşını mümkün 

qədər az sürüm. 

5

Maşınlar ha anı çirkləndirir. Mən isə tə iəti qorumaq istəyirəm. 
– ə iəti qorumaq  Siz unu necə edəcəksiniz  – deyərək onlar 

müəllimin arxasınca həyəcanla sin ə qaçdılar. 
– slində, u, çətin deyil. Siz də edə ilərsiniz. eyin görüm, tə iətə 

necə qay ı göstərmək olar  Siz dedikcə mən lö hədə yazaca am. 
Ayxan yerindən dedi

       •   •

lə sözlər ar ki, əzən öyük, əzən isə kiçik hər lə yazılır. Məsələn
   Lalənin   
      lalədir.  

 sözü insan adı ildirdikdə öyük, gül adı ildirdikdə kiçik hər lə yazılır.

•  •

.  artıq ikinci sin i itirir.    . ostluqda  gərəkdir.

       

  
      
 

– 
Aynur da söh ətə qarışdı  
–  şitmişəm ki, quşlar onları yem 

ili  yeyirlər. Saqqız onların dimdiklərinə yapışır ə quşlar ölürlər.
Azad ir az ikirləşi  dilləndi     
– 

Se inc dilləndi  
– 
Anar müəllim gülümsəyi  dedi
– Bəli, siz artıq “ ə iəti se ənlər” komandası yaratdınız  ndi u 

komandanı genişləndirmək axtıdır. Bunun üçün isə aşqalarına 
nümunə göstərməliyik.

agirdlər çox se indilər. Həmin andan tə iəti qorumaq üçün təd irlər 
planı hazırlama a aşladılar.

Mən undan sonra lazımsız ka ızları zi il qutusuna ataca am.

Mən də yerə saqqız atmayaca am.

Mən də tərimin ütün səhi ələrini isti adə etməmiş yenisinə 
aşlamayaca am.

ənəm gülləri sulayanda mən də kömək edəcəyəm.
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əd irin adı axt craçılar

Bir gün səhər uşaqlar məktə in həyə
tində toplaşmışdılar. Bu zaman məktə in 
direktoru Sa ir müəllim elosipedlə mək
tə  həyətinə daxil oldu. Uşaqlar gözlərinə 
inanmadılar.

Aynur se inclə qışqırdı  
– Ura  irektorumuz da komandamıza 

qoşulur.
Uşaqların se incini görən Sa ir müəllim 

gülümsədi
– Hə, uşaqlar, məni də qə ul edirsiniz
– l əttə  – uşaqlar ir a ızdan qışqır

dılar.

Anar müəllimin ə şagirdlərinin arzusu gerçəkləşirdi. nların əaliy

yəti hər kəsin diqqətini çəkməyə aşlamışdı. igər sini ləri də  u 

əaliyyətə qoşma ın axtı çatmışdı. agirdlər sini lərinə çatan kimi 

plakatlar hazırlama a aşladılar. Qısa axt ərzində ütün məktə  

“ ə iəti se ənlər” komandasına qoşuldu.                                                       
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Plakat tərti  edərkən aşa ıdakılara diqqət etməliyik

     

     

      

        

     
        
      

5 İyun
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edəcə m
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yazacam

edəcəm

TƏBİƏTİ SEVƏNLƏR 

KOMANDASINA QOŞULUN!

TƏMİZLİK 

FESTİVALI

YER KÜRƏSİ 

GÜNÜ
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ürən yeni əşyalar alma ı xoşlayır.  istəyir ki, 
ütün əşyaları təzə olsun – geyimi, oyuncaqları, 
elosipedi... Bir əşyası azacıq köhnələn kimi 

yaxınlıqdakı gölə tullayır ə dərhal yenisini alır. 
ürən həmin göldə axt keçirməyi çox xoşlayır. 

ez tez ora alıq tutma a gedir. slində, neçə 
axtdır ki, göldə alıq yoxa çıxı . Ancaq u, 
ürənin ecinə deyil. Qayıqda oturu  əlində tilo  

suya axmaq ona ləzzət erir. 
Bir də ə ürən həmişəki kimi qarma ı suya atı  

gözləyirdi. Birdən qarmaq nəyəsə ilişdi. Bu nə 
idisə, çox a ır ir şey idi. ürən tilo u dartdıqca 
qayıq ləngər ururdu.  həyəcanlandı

– Aha, deyəsən, öyük alıq tutmuşam  
, tilo u çəkdi. Suyun üzünə dəhşətli ir arlıq 

çıxdı. ay, u nədir  ürən indiyə kimi elə 
qorxulu şey görməmişdi.

– ömək edin  cinnə

       

, a arları acardı ı qədər sürətlə çəkməyə aşladı. akin əcinnə 
onun qarma ına ilişmişdi. ə qədər uzaqlaşma a çalışırdısa, əcinnə 
dalınca gəlirdi.

Qorxunc əcinnə onu sahilə qədər təqi  etdi. Qayı ı sahilə çatan kimi 
qaçı  kolların arxasında gizləndi. lləri ilə aşını tutdu, gözlərini 
yumdu ə yerə çöm əldi. ar gücü ilə qışqırı  dostlarını səslədi

– Yastıda an .. Çəpgöz .. iy ciy ..

  

•  •   •  •   •  •   • tilo  qarmaq əcinnə ləngər urmaq təqi  etmək  çöm əlmək a ar

•   •

...Ъ

...Ъ

      
       
   
       

 

 

...Ъ

     

      

ostları səs eşidi  təlaşla gölə yaxınlaşdılar. Amma kolun dalında 
gizlənmiş ürəni görmədilər.

Bu nə səs küy idi
Çəpgöz do şan dilləndi  

eyəsən, kimsə izi ça ırırdı.
iy ciy siçan ciyildədi

Hə, ürənin səsinə oxşayırdı.
Birdən onlar gölün sahilində köhnə 

əşyalar qala ı gördülər.

 Yastıda an ayı dedi
– 

– 

– 

2
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• mətnin ə əlində                  • mətnin sonunda 

Yastıda an dedi
Bu nərdi anı ir alaca təmir etsəm, işimə yarayar  

Çəpgöz dilləndi
 ho, u çətirə ax  emək olar, təzədir.
iy ciy ciyildədi
Gör urada nə qədər stul ar. ndi ütün ailəmlə irlikdə masa 

arxasında otura iləcəyəm.
Bu axt ürən gizləndiyi yerdən aşını uzadı  axdı. ostlarını görü  

onları xə ərdar etmək üçün sahilə qaçdı
htiyatlı olun  rada əcinnə ar

– .

–

– 

– 

     
 

       
   

   

     

    

     

       
   

 

       

        
 

lə e  yoxdur ki, orada müxtəli  parçalardan köhnə geyimlər, yataq 
örtükləri olmasın. Çox zaman iz onları lazımsız əşya kimi atırıq.

Amma yüz illər öncə qadınlar köhnəlmiş ə ya kiçik ölçüdə qalmış 
parçaları atmırdılar. Müxtəli  rəngli kiçik parçaları ir irinə tikməklə  
müxtəli  əşyalar hazırlayırdılar. 

Bir zamanlar qadınlar unu qənaət məqsədilə edirdilər. aman 
keçdikcə u məş uliyyət ir sənət nö ü kimi inkişa  etməyə aşladı. 

, sahilə çatı  ətra a oylandı. eyəsən, əcinnə 
getmişdi. 

iy ciy ona dedi
Bax, iz çoxlu əşyalar tapmışıq  stul, çaydan, 

çətir... nları təmir edəcəyik. Sənin üçün də əzi 
əşyalar saxlamışıq. 

ürən təəccü dən donu qaldı
Aaaa, unlar mənim köhnə əşyalarımdır
, ikirli ikirli əşyalardan irini götürdü.
Hm, mənim ir ikrim ar, – deyi  işə aşladı.
, köhnə əşyalarından çərpələng, ara a, hətta 

alaca qayıq düzəltdi. ürənin ixtiralarını görən 
hər kəsin a zı açıq qalmışdı. 

Artıq ürən köhnəlmiş əşyalarını atmır, 
onlardan yeni əşyalar hazırlayır.

– 

– 

– 
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ida cümlələrində çox zaman hiss, həyəcan ildirən sözlər işlənir. 
Bu sözlərdən sonra ergül ə ya nida işarəsi qoyulur.
Məsələn     

“ ” heyranlıq, “ ” təəssü  hissini i adə edir.

Ah,      
                    Paho!     
Ah Paho

 

 

 

...Ъ

...Ъ

• 
•  
•  

qalaq 
yaramaq
a zı açıq qalmaq

•   •

-   •    



3-с   •  

      
• mətnin ə əlində                  • mətnin sonunda 

Yastıda an dedi
Bu nərdi anı ir alaca təmir etsəm, işimə yarayar  

Çəpgöz dilləndi
 ho, u çətirə ax  emək olar, təzədir.
iy ciy ciyildədi
Gör urada nə qədər stul ar. ndi ütün ailəmlə irlikdə masa 

arxasında otura iləcəyəm.
Bu axt ürən gizləndiyi yerdən aşını uzadı  axdı. ostlarını görü  

onları xə ərdar etmək üçün sahilə qaçdı
htiyatlı olun  rada əcinnə ar

– .

–

– 

– 

     
 

       
   

   

     

    

     

       
   

 

       

        
 

lə e  yoxdur ki, orada müxtəli  parçalardan köhnə geyimlər, yataq 
örtükləri olmasın. Çox zaman iz onları lazımsız əşya kimi atırıq.

Amma yüz illər öncə qadınlar köhnəlmiş ə ya kiçik ölçüdə qalmış 
parçaları atmırdılar. Müxtəli  rəngli kiçik parçaları ir irinə tikməklə  
müxtəli  əşyalar hazırlayırdılar. 

Bir zamanlar qadınlar unu qənaət məqsədilə edirdilər. aman 
keçdikcə u məş uliyyət ir sənət nö ü kimi inkişa  etməyə aşladı. 

, sahilə çatı  ətra a oylandı. eyəsən, əcinnə 
getmişdi. 

iy ciy ona dedi
Bax, iz çoxlu əşyalar tapmışıq  stul, çaydan, 

çətir... nları təmir edəcəyik. Sənin üçün də əzi 
əşyalar saxlamışıq. 

ürən təəccü dən donu qaldı
Aaaa, unlar mənim köhnə əşyalarımdır
, ikirli ikirli əşyalardan irini götürdü.
Hm, mənim ir ikrim ar, – deyi  işə aşladı.
, köhnə əşyalarından çərpələng, ara a, hətta 

alaca qayıq düzəltdi. ürənin ixtiralarını görən 
hər kəsin a zı açıq qalmışdı. 

Artıq ürən köhnəlmiş əşyalarını atmır, 
onlardan yeni əşyalar hazırlayır.

– 

– 

– 
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   •   •

ida cümlələrində çox zaman hiss, həyəcan ildirən sözlər işlənir. 
Bu sözlərdən sonra ergül ə ya nida işarəsi qoyulur.
Məsələn     

“ ” heyranlıq, “ ” təəssü  hissini i adə edir.

Ah,      
                    Paho!     
Ah Paho
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qalaq 
yaramaq
a zı açıq qalmaq

•   •

-   •    
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Hazırlanma qaydası: 
     

  

      
    

     
 

 •  • 

Həmin sənət nümunəsini “qurama” 
adlandırdılar. Sənətkarlar müxtəli  
naxışlardan isti adə edərək çox gözəl 
quramalar yaradırdılar. 
    Hazırda qurama ir çox ölkələrdə 
geniş yayılmış sənət nö üdür. Azər

aycanda qurama sənətinin qədim 
tarixi ar. Bu sahədə mahir sənətkar
larımız çalışır. Quramadan müxtəli  
məişət əşyalarının – yor an döşək 
üzünün, pərdələrin, çantaların, ge
yimlərin hazırlanmasında isti adə 
olunur.  Bu nö  tikmələrdə həndəsi 
naxışlardan çox isti adə edilir. 
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Lazım olan əşyalar:   
   

• 
• 
• 

qurama 

tikmə
məişət 

•   •
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Ana qızları ilə azara getmişdi. Ana dedi
Saçımı darama a ir daraq alım.

Qızlar tez dilləndilər
ç alaca daraq da izə al.

Ana dedi
ara ımı, güzgümü qoyma a 

ir çanta alım.
Qızlar dedilər

ç dənə alacasını da izə al.
Ana dedi

öşəməni silməyə ir şotka alım. 
 Qızların heç irindən səs çıxmadı.
                                         

        
 

ormadadrəng ölçü
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Bu dərslik sizə Azər aycan dö ləti tərə indən ir dərs ilində isti adə 

üçün erilir.  , dərs ili müddətində nəzərdə tutulmuş ilikləri qazanmaq üçün 

sizə eti arlı dost ə yardımçı olacaq. 

nanırıq ki, siz də u dərsliyə məhə ətlə yanaşacaq, onu 

zədələnmələrdən qoruyacaq, təmiz ə səliqəli saxlayacaqsınız ki, nö əti dərs 

ilində digər məktə li yoldaşınız  ondan sizin kimi rahat isti adə edə ilsin. 

Sizə təhsildə u urlar arzulayırıq
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