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GĠRĠġ 

 

Dünya sivilizasıyasında bəĢər tarixinin ən böyük və dəyərli nailiyyətlərindən 

biri yazı və əlifbanın kəĢf edilməsidir. Bundan sonra artıq insanlar düĢündüyü 

fikirləri və danıĢdığı sözləri yazıda ifadə etməyə nail olmuĢlar. Digər tərəfdən 

bəĢəriyyət əsrlərlə ərsəyə gətirdiyi bütün elm sahələrini, tarixini, adət-ənənələrini 

və ədəbi-bədii əsərlərini dünyanın müxtəlif ölkələrində göstərmək imkanı əldə 

etmiĢdir. Ġndi bunun nə dərəcədə əhəmiyyətli olmasını anlamaq çətin deyildir. 

Azərbaycan xalqının da yazı mədəniyyəti çox qədimlərə gedir. Deyilənlərə 

görə bizim ġumerlər vaxtında əlifbamız olmuĢdur. Lakin təəssüflər olsun ki, bu 

günə qədər tam Ģəkildə bizim əlimizə gəlib çatmamıĢdır. Əsas etibariylə 

Azərbaycan xalqının eski yazısı ərəb əlifbasıyla özünü göstərir. Bu da VII əsrdə 

Ġslam dininin yaranması və yayılması, ərəblərin istilaları nəticəsində öz dil, din, 

adət-ənənə, ədəbiyyat, elm və s. bütün Afrika, Yaxın və Orta ġərq, hətda  

Avropaya qədər yayılması ilə bağlıdır. Azərbaycan da istina deyildi. Beləliklə, biz 

də yarı xoĢ, yarı zor ərəb əlifbasını qəbul etməli olduq. Uzun illər, daha doğrusu 13 

əsr (VII-XX) bu əlifbanın təsiri altında qaldıq. 

Heç kəsə sirr deyil ki, bizim böyük Ģair və yazıçılarımız bu əlifbadan istifadə 

edərək öz əsərlərini ərəb əlifbası ilə yazmaqla bərabər, ərəb və fars dilindən də 

istifadə etmiĢlər. Bununla da dilimizə külli miqdarda ərəb-fars sözləri keçmiĢdir. 

Bunun bir tərəfi ziyanlı olsa da, digər tərəfi dilimizin zənginliyi baxımından 

faydalıdır. Orta əsrin ən böyük Ģairləri ƏbuÜla Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi, Xaqani 

ġirvani, Nizami Gəncəvi, Nəsimi, Füzulidən ta C. Məmmədquluzadə, Sabirə 

qədərki sənətkarlar ərəb və fars dilindən və bu əlifbadan bəhrələnmiĢlər. Ġndi əziz 

oxucular, əgər biz adları çəkilən dahilərimizi ədəbiyyatımızdan silsək, onda biz 

ədəbiyyatımızla yetim qalarıq... Sırf əlifba nöqteyi-nəzərincə məsələyə yanaĢsaq 

görərik ki, ərəb əlifbası ilə Azərbaycan əlifbası arasında xeyli uyğunsuzluqlar 
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mövcuddur.  Ərəb əlifbasında 28 hərf olduğu halda, Azərbaycan əlifbasında 32 

hərf vardır. Fars dilində də 32 hərf mövcuddur. KeçmiĢ alimlər vəziyyətdən çıxıĢ 

yolu olaraq ərəb əlifbasında olmayan p, ç, j, ghərflərinə komponentlər tapmıĢlar ki, 

bu da lüğət tərkibində olan sözlərin itməməsinə zəmin yaratmıĢdır. 

Sait səslərə gəlincə burada vəziyyət bir qədər qəlizdir. Belə ki, ərəb 

əlifbasında 6 sait səs olduğu halda, dilimizdə 9 sait səs mövcuddur. Ərəb və fars 

dillərində sait səslər iki qrupa bölünür: 

1. Uzun saitlər : a, u, i 

2. Qısa saitlər : ə, e, o 

Qısa saitlər də hərəkələrlə ifadə olunduğundan onlar yazıda ancaq sözlərin 

əvvəlində “ا”əlif hərfi ilə yazılır, sözlərin ortasında hərəkələr bir qayda olaraq 

yazılmır, lakin oxuda nəzərdə tutulur. Bu da müəyyən çətinlik yaradır. Digər 

tərəfdən Azərbaycan dilində olan qalan 3 sait səs ü, ö, ı yenə komponent Ģəklində 

düzəldilmə zərurətində qalmıĢdır. 

Ü yazmaq üçün sözün əvvəlində “ا” əlif hərfini yazıb, onun yanına “vav”ّ hərfini 

əlavə edib üzərinə “həmzə” ءiĢarəsini qoymaq lazımdır, sözün ortası və axırında 

əlifsiz yazılaraq bu Ģəkli alır ؤ. Eyni ilə bu hal “ö”hərfinə də Ģamil edilir ki, bu da 

oxu zamanı çətinlik törədir. “ı”hərfini ifadə etmək üçün isə təbii ki, dilimizdə bu 

hərf sözlərin əvvəlində gəlmir. Sözün orta və axırında farscadan götürülmüĢ 

formadan “i” hərfinə aid Ģəkildə yazılır: 

i axırda   ı, i ortada  

 ي     ی

Bu da bir çətinlik yaradır. 

Ümumiyyətlə, əlifba reforması çox çətin, ağrılı-acılı bir prosesdir. Azərbaycan 

xalqı 4 dəfə bu reformanı keçmiĢdir: 

1. Ərəb əlifbası 

2. Latın əlifbası 
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3. Kiril əlifbası 

4. Latın əlifbası 

Əlbətdə, dilimizə daha uyğun latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasııdır. Ancaq 

onu demək lazımdır ki, ərəb və kiril əlifbası bizim ana dilimizə yabançıdır. Ərəb 

əlifbasının bəzi çətinliklərini göstərdik. Kiril əlifbası da dilimizin yazılıĢ qaydasına 

uyğun deyil. Misal olaraq: kiĢmiĢ, piĢik, keĢniĢ sözlərinin yazılıĢına nəzər salmaq 

kifayətdir. Vaxtilə hörmətli Ģairimiz Əli Nəzmi Məmmədov belə demiĢdir: 

“Dil var ikən, gəlin lisan deməyək, 

Döndərib farscaya zəban deməyək. 

Hər kəsin var dili, ağzı, sözü, 

Ağıza and içək, dəhan deməyək. 

Ərəbi göndərək öz evlərinə, 

Farsla rusa da qal bizdə mehman deməyək.” 

Zaqafqaziyada bizimlə bərabər yaĢayan gürcü və ermənilərin əlifbaları 

özlərindən baĢqa heç kəsə lazım olmasa da dilin dəyiĢikliyə uğraması baxımında 

çox vacibdir. Lakin türklər demiĢkən: “olacaq artıq olmuĢ”. Bununla bərabər 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bizim 13 əsr yazılmıĢ tarix və ədəbiyyatımızın qızıl 

dövrünü unuda bilmərik. 

Əlifba reformaları nəticəsində Azərbaycan əhalisinin yalnız 10 faizi indi 

ərəb əlifbasını bilir, 40 faizi kiril əlifbasını bilir, qalan 50 faizi də latın qrafikalı 

Azərbaycan əlifbasına bələddir. Lakin gəncləri təĢkil edən bu 50 faiz də nə ərəb, nə 

də kiril əlifbasını oxuya bilir. Elə uçurum da burdan baĢlayır. Bizim bu dərslik 

kitabını yazmaqda məqsədimiz qismən də olsa bu çətinliyi aradan qaldırmaqdır ki, 

heç olmasa filologiya təhsili alan gələcək müəllimlər 13 əsrlik bu gözəl 

ədəbiyyatımızı tədris edərkən çətinlik çəkməsinlər. 
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Eski Azərbaycan əlifbasından söhbət açarkən öncə onu demək lazımdır ki, 

bu söz əski – cındır, parça kəsiyi deyil, eski – qədim, köhnə, keçmiĢ deməkdir. Bu, 

türk əlifbasının yazılıĢının bizə bəxĢ etdiyi yanlıĢlıqdır. Gəlin bir neçə misalla bunu 

izah etməyə çalıĢaq:Türkiyə türkcəsində bu “e” hərfi həm “e” və həm də 

“ə”saitini ifadə edə bilir. Misallar: el- el - əl, eski – eski – əski. Dünyalarca 

tanınmıĢ müğənnimiz RəĢid Behbudovun repertuarından bir türk mahnısına baxsaq 

kifayət edər: 

Yabançı olduq Ģimdi 

Yadık bir- birimizə 

Ġstesen gel dönelim, 

Eski günlerimize. 

Göründüyü kimi müğənni doğru tələffüz etmiĢdir. Təbii ki, keçmiĢ, qədim, 

köhnə günlərimizə dönək, kim cındır, parça kəsiyi gününə qayıdar? 

Yeri gəlmiĢkən onu göstərməyi özümüzə borc bilirik ki, eski əlifba haqqında 

iki kitab yazılmıĢdır. Onlardan birincisi hələ müsavat dövründə Mirzə Abbas 

Abbaszadə tərəfindən yazılmıĢdır. Bu dərslik o zamanın ibtidai siniflər üçün 

nəzərdə tutulmuĢdur. Lakin bugun onu yenidən bərpa edib ali məktəblərdə tədris 

etmək metodiki cəhətdən uyğun deyil. Dərslik ancaq əlifbanın öyrədilməsi kursunu 

əhatə edir. Misal olaraq “a” hərfini bilmək üçün alma Ģəklindən istifadə 

olunmuĢdur. Ancaq onu da deyək ki, ilk kitab kimi qiymətlidir. 

Ali məktəb tələbələri üçün 1993-cü ildə Samət Əlizadənin yazdığı əski 

Azərbaycan yazısı dərslik kitabıdır. Buna da birmənalı yanaĢmaq olmaz. ġəxsən 

mən hər yazılan bir dərslik kitabına çox müsbət yanaĢıram. Samət müəllim 

Azərbaycan dili barədə xeyli məlumat vermiĢ, dərsliyi fəsillərə bölmüĢ, yazı 

növləri haqqında bilgi yaratmıĢ və kitabın sonunda ərəb və fars sözlərinin lüğət 

vasitəsiylə yazılıĢ qaydalarını, Azərbaycan dilində iĢlənmə prinsiplərini 

göstərməyə nail olmuĢdur. Lakin bununla bərabər nöqsanlar və çatıĢmayan 
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cəhətlər də yox deyildir. Belə ki, dərslik kiril əlifbası ilə yazılıb ki, indiki tələbələr 

də nə ərəb əlifbasını, nə də kiril əlifbasını oxuya bilir. Bu dərsi tədris edən 

müəllimlər də sırf ixtisaçı deyillər. Fikrimizcə bunu ədəbiyyatçı deyil, ĢərqĢünas 

tədris etməlidir. Hərflərin əksəriyyəti 4 Ģəkilli kimi göstərilir. Misal olaraq:  

Hərf əvvəldə Ortada Axırda ayrılıqda 

 ة ـب ـبـ بـ be = b = ة

Əslində professor T. Rüstəmova və mən bu tipli hərfləri 2 Ģəkildə veririk: 

əvvəldə=ortada   axırda=ayrılıqda 

ـ   ة     ب

Bu ona görədir ki, ərəb əlifbasındakı birdən çox forması olan hərflər birləĢir, 

ancaq təkĢəkilli hərflər özündən sonra gələn hərflərlə birləĢmir.  

Məsələn: ثجغ  - bəbir – bəbr   ;   تبة  تتtab – təb 

Ġndi soruĢulur  sözün əvvəlində gələn “b” hərfi ilə ortada gələn eyni cür, 

sözün axırındakı və ayrıca yazılan arasında fərq yoxdursa, onu 4 Ģəkildə 

göstərməyə heç bir lüzum yoxdur, yaxud 9 təkĢəkilli hərf var ki, bunlardan 7-si 

özündən sonra gələn hərflərlə birləĢməz, ancaq 2 hərf istisnalıq təĢkil edir. 

Misallar:اراد      ًْس      صس       داسا       آسصّ     ثشاثش      ثذ 

Göründüyü kimi:ا   د   ر   س  ص   س   ژ ّ 

Bu hərfləri 2 Ģəkilli kimi göstərmək doğru deyil. Əlbətdə, əlifba mövzusu 

keçilərkən bunların hamısı müfəssəl olaraq izah ediləcəkdir. Bütün bu göstərilənlər 

nəzər alınmaqla və müasir zəmanəmizdə ġərqin Qərbə və Qərbin də ġərqə 

inteqrasiyasını nəzərə alaraq “Eski Azərbaycan yazısı” adlı dərsliyin ərsəyə 

gəlməyinə bir ehtiyac hissi və zərurətin olduğunu dərk etdik. Bu iĢdə əməyi olan 

hər kəsə minnətdarlığmı bildirirəm.Əziz oxucular, təklif və iradlarınızı Gəncə 

Dövlət Universitetinin Xarici Dillər fakültəsinə bildirməyinizi sizdən xahiĢ edirik. 

Öncədən Sizə təĢəkkür edirik! 

Müəllif 
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I FƏSĠL 

ƏRƏB ƏLĠFBASI HAQQINDA ÜMUMĠ MƏLUMAT.  

ƏRƏB ƏLĠFBASININ ARDICIL OLARAQ ÖYRƏNĠġ QAYDALARI. 

Dünyanın ən qədim yazı və əlifbalarından biri ərəb əlifbasıdır. Ərəb əlifbası 

zərgər dəqiqliyi tələb edən bir əlifbadır. Bu əlifba yazısı sağdan sola yazılır. 

Rəqəmlər isə soldan sağa yazılır:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

0987654321 

Ərəb əlifbasında nöqtənin əhəmiyyəti böyük rol oynayır. Hərflərin yazılıĢ 

qaydaları 4 cürdür: 

1. TəkĢəkilli hərflər     9 ədəd 

2. ĠkiĢəkilli həflər      19 ədəd 

3. ÜçĢəkilli hərflər      1 ədəd 

4. DördĢəkillihəflər    3 ədəd 

Cəmi 32 hərf 

Eski Azərbaycan əlifbasında nuni-səğir deyilən bir hərf də əlavə edilmiĢdir ki, bəzi 

sözlərin sonunda yazılaraq “n” hərfini ifadə edir. Bu hərf əsas etibariyləhərfiylə 

yazılıb  nun=  ى = n kimi tələffüz edilir. 

Hərflər, 

səslər 

əvvəldə ortada Farsca adı ərəbcə adı 

ə   ا   َ  Zəbər Fəthə  اً

e   ا   َ  zir Kəsrə 

o   ا   َ  piĢ Zəmmə 
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Cədvəldən göründüyü kimi bu qısa saitləri ifadə etmək üçün sözlərin əvvəlində 

ərəb əlifbasının birinci hərfi  “ا” əlifdən istifadə edilir. Lakin ortada əlifsiz yazılıb 

hər hansı bir samit səsin üstünə və altına qoyulur. Əlifba bəhsini bitirənə qədər biz 

bu hərəkələri qoyacağıq. Lakin göz alıĢandan sonra bu hərəkələr yazılmayacaq, 

ancaq oxu zamanı tələffüz edilməlidir. Bax, oxucu ilə tələbənin fərasəti özünün 

göstərməlidir. Biz dərsləri hissələrə ayırıb öz bildiyimiz metodla təklif edə bilərik. 

Ancaq mənimsəmə qabiliyyətini nəzərə alaraq bu iĢi müəllim və tələbələrin öz 

öhdəsinə buraxırıq. Ərəb əlifbasını bilmək bizim borcumuzdur. 

Uzun saitlər 

Uzun saitlər a, u, i bir qayda olaraq yazıda özünün göstərir. Onları aĢağıdakı kimi 

səciyyələndirmək olar: 

o =   ا  e ا  =    ə = اَ    

Əlif  ا = a, e, ə, o  özündən sonra gələn hərflərlə birləĢməz. 

a آ=   u= اّ    i = ای        

uzun saitlərin yazılıĢ qaydası belədir: 

Ortada, axırda, ayrıca əvvəldə  

 A آ ا

 U اّ ّ

axırda, ayrıca ortada əvvəldə  

 Ġ اي ي ی

 

Qeyd etmək lazımdır ki,ی = ye = i, yhərfi həm i saitini, həm d y samitini bildirir. 

Fərq yalnız  əlifdədir. 

 



10 
 

axırda, ayrıca əvvəldə ,ortada  

 Y” kimi“ ي ی

 

TapĢırıq 1. Sait səslərin hərəsindən 1 sətir yazıb yadda saxlayın. 

Samit səslər 

Əslində ərəb əlifbasındakı hərflər bir-birinin oxĢarıdır. AĢağıdakı hərflərə nəzər 

salmaq kifayətdir: 

B =ة         P =پT =  تS = ث 

Yadda saxlayaq ki, 2, 3, 4 Ģəkilli hərflər özündən əvvəl və sonra gələn hərflərlə 

bitiĢik yazılır. Yuxarıda göstərilən bu samit səslərin yazılıĢ forması 2 cürdür. Ərəb 

əlifbasında böyük-kiçik hərf yoxdur. Gəlin cədvələ nəzər salaq. 

axırda, ayrıca əvvəldə ,ortada 

 ثــجـ ة

 تــتـ ت

 پــپـ پ

 ثــثـ ث

 

Ġndi isə 5 təkĢəkilli oxĢar  hərflərdən bəhs edək: 

Bu hərflər özündən sonra gələn hərflərlə bitiĢməz. 

D =dal =د 

Z = zal = ر    

R = re = س    

Z = ze = ص    
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J = je = ژ    

Keçdiyimiz hərflərə aid misallara diqqət yetirək: 

ع، تبع، ث ض، ثبػ، اّػ، یْػ، صّػ،  آة، ثب، ثبثب،ثبة، ت ت، تبة، ث ت، ص ع، ا ػ، صاعا، آػاص، آط ع، آعاػ، ث غاث غ، ػ 

 یبع، ً ی، آعی، ػیجب، ا ژص ع، صاص، ص عػی، ص عصپبع، تْپ، حبثت، 

 

TapĢırıq 1. VerilmiĢ sözlərdən istifadə edib hərəsindən bir sətir yazın. 

TapĢırıq 2.Sozlərdən istifadə etməklə cümlələr qurun. 

axırda, ayrıca əvvəldə , ortada  

 h = he حــحـ ح

 c = cim جــجـ ج

 x = xe خـ ـخـ خ

 ç = çe چــچـ چ

 

ج غ تغ، سبًَ، ت شت، جْػ، جْعاة، س  پ، تبعیز، دبع، چ  ْاص، جْجَ، ثیجب، چبًَ، چ  جغ، ج   دبجی،  ج 

TapĢırıq 1. Sözlərin hərəsindən bir sətir yazın. 

axırda, ayrıca əvvəldə , ortada  

 s = sin عـ ـغـ ط

 Ģ = Ģin ؽــؾـ ػ

   

   

 

Bu ikiĢəkilli hərflər bir qayda olaraq diĢli çapda, diĢsiz yazıda iĢlədilir. 

ج ض كبص، صاف، صاصاف، كیغ، ث ل غ، ؿیٌی، ؿ   ؿبعا، ؿ ؾ، ث ؾ، ؿ غصاع، ص عؽ، آف، ك غاة، ث ت، ك ت، ك غ، ع 
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ّ عصی  .ثبثب كبص اّلضّ. ؿ غصاع ك غثت ایچضی. ؿبعا ص عؽ 

TapĢırıq 1.Sözlərin hərəsindən bir sətir yazın. 

TapĢırıq 2.Özünüzdən 3 cümlə qurub yazın. 

axırda, ayrıca əvvəldə , ortada  

 n = nun نــنـ ى

 l = lam لــلـ ل

 m = mim مــمـ م

   

 

ي، عاؿن، ً ن،  لج غ، ؿ وت، ه  للبص، ص  ى، ل ت، ل جبؽ، هبل، ث لج ل، ص العا، ص  ض ع، ث ض ى، ًبص ع، تبعػ  ًب، ًبى، آى، ثٌ 

ٌؼ ل  ػ هـتبى، ؿ الم، ؿ الهت، ثبصام، ت وبم، هغص، هبع، ه 

Qeyd: yadda saxlamaq lazımdır ki, لhərfi ا  əlifləbirləĢdikdə bu Ģəkli alır: 

Yazıda            ل ا                çapda    ال         olur. 

Nuni səğir = n  = ى    bu hərf biz azərbaycanlılar tərəfindən artırılmıĢdır. Ġsmin 

yiyəlik halının son hərfi bununla yazılır. Misallar:ؿئیک، اًّْک، ثًْْک، آعػًّْک 

TapĢırıq 1.VerilmiĢ sözlərdən istifadə etməklə özünüzdən bir neçə söz əlavə edib 

yazın. 

ّ   “vav” hərfinin ifadə vasitələri. 

Bu hərf təkĢəkilli olsa da aĢağıdakı xüsusiyyətləri ifadə edir: 

1. “V” kimi səslənir: ّلی، ّاع ص، صیْاع 

2. “U” səsini verir:لیوْ، ًْع، صّع 

3.  Hərəkəsiz ayrıca “və” bağlayıcısı olur: آًبع ّ هي، ایلي ّ ص عؽ   

4.  Üzərimə 4 həmzə iĢarəsi qoyularsa, bu zaman “o” və “u” hərflərini əvəz 

edir: صّػ، اّػّم، اّعّف، صّى 
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Qeyd:  ّhərfi sözlərin əvvəlində o, u, ü, ö səslərini ifadə edirsə ا əliflə yazılır. اّ،  

 اّچ، اّػ، اّعا

TapĢırıq 1.  ّVav hərfinin bütün ifadə vasitələrinə cümlələr qurub ərəb əlifbası ilə 

yazın. 

axırda, ayrıca əvvəldə , ortada  

ىک  k = kaf کــکـ 

 q, g = gaf گــگـ گ

 

غ عگ غ، اگ  ًگ، ک و ک، ا ک، گیالؽ، ػ  م، ک تبة، پبک، ا عص ک، ص کت غ، گ غص ف، كبگ غص، ػ   کغین، ا کغ 

Qeyd 1: ک və گhərflərindən sonra qalın saitlər gələrsə, onlar qalın “k”  və “q” kimi 

tələffüz olunur. 

Qeyd 2:ک və گhərfləri ل  hərfi ا     əliflə birləĢdikdə aĢağıdakı kimi olur: کب، گب، کل، گل

لضی   گ العا عا کل کبع گبػ گ   

Qeyd 3: Çapdaکhərfi belə də yazıla bilir: ىeyni ilənuni səğir kimi: ،ک ا عصک، ث ؼ 

ک  کْل ک، ا کو ک، گْع 

TapĢırıq 1. Gəldi, getdi felləri ilə 5 cümlə qurub ərəb əlifbasıyla yazın. 

axırda, ayrıca əvvəldə , ortada  

 f = fe فـ ـفـ ؾ

 ğ = ğaf قــقـ ق

 

گ،  ض، ت لٌ  كت غ، هٌ  ل ن، ص  ف، ك غهبى، ً ل غ، ه ضین، هبین، هبكن، ثلوبة، ك غم، ك  كبل، كبهیل، كْتجبل، ص ف، ع 

م، ه ل ؾ، ه لوبػ،  ع   ه ل ن، ا للجب، كبعؿیّ 

TapĢırıq 1. VerilmiĢ cümlələri ərəb əlifbası ilə yazın. 

1. Atam iki gündən sonra gəldi. 
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2. Rafət dərsdən getdi. 

3. Qar ağ rəngdədir. 

4. Biz futbol oynadıq. 

5.  Dəftər və qələm stolun üstündədir. 

 

H =  ha = ٍ 

Ayrıca axırda ortada əvvəldə 

 ُـ ـِـ ـَ ٍ

    

 

Yadınıza salaq ki, biz   ح = he hərfini keçmiĢik. Ərəb və fars dillərindən bir hərfin 

bir neçə ifadə vasitəsi ola bilər. Qəribə də burasıdır ki, mövcud olan 2 cür h, 2 cür 

ğ, 2 cür t, 3 cür s, və 4 cür z hərflərinin hansının hardayazılmasının xüsusi bir 

qanunu yoxdur. Bunları acaq dilimizə keçən ərəb və fars sözlərinin yazılıĢından 

əxz edib əzbərləmək yolu ilə yadda saxlamaq olar. 

Ərəb əlifbasının ən cətin yazılıĢ hərfi də “ha”dır ki, onun da 4 forması vardır. 

Əlavə olaraq çap və yazı formaları bir - birindən fərqlənir. Bu hərfin ona görə 4 

forması var ki, bunları bir-biri ilə əvəz etmək olmaz. Çünki hər formanın öz yazılıĢ 

qaydası mövcuddur. 

 

ٍ َ، ص  غام، ه  هبى، هِْیی، ًَ، ُبصی، ثِ  غ  بع، هِ  ض ؽ، ثِ   ٌِ غّػ، ه   ُ غ، هبُغ، ُ ن، ك ِغ، ثِ 

Bəzən “H” ilə “A”-nın birləĢməsi əlyazısında bu Ģəkildə olur: ُب 

Qeyd: Bəzən sözlərin axırında yazılan ha hərfi ٍdilimizdə ə-e saitini əvəz edir. 

Misallar: ٍغٍ، تبع ج   ًَ، صیْاع، پ غصٍ، اللَ، ك ِال، پ غّاًَ، پٌ 

Əslində bir qayda olaraq ərəb və fars dillərində hərəkələr sözlərin sonunda 

gəlmədiyindən “ha” hərfindən burada istisna kimi istifadə olunur. 
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TapĢırıq 1. VerilmiĢ cümlələri ərəb əlifbası ilə yazın. Ha və he hərflərini düzgün 

yazmağa çalıĢın. 

1. Hadı Həmidin qardaĢıdır. 

2. Hava nə isti, nə də soyuqdur. 

3. Bəhram Ġran Ģahıdır. 

 

? = Eyn = ع 

Ğ = Ğeyn = ؽ 

 

Ayrıca axırda ortada əvvəldə 

 عـ ـعـ ـع ع

 ؼـ ـؽـ ـػ ؽ

 

لبى ت، ا عه  ـغاكیب، تیؾ، ثبؽ، صاؽ، ثبؿجبى، لـ  ٌچَ، ؿ الم، ج   ؿٌی، ؿ 

 :eyn hərfinin aĢağıdakı xüsusiyyətləri vardır  ع

1. Özündən sonra gələn sait səsə yazılaraq qüvvət verir, lakin tələffüz 

edilmir: ػبل ن ػبعف ػیـی 

2. Bəzi sözlərin sonunda yazılır, ancaq tələffüz edilmir: كبع  جوغ، ص 

3. Bu hərf ərəb dilindən keçdiyi üçün apostrofu ifadə edir. لْم، كؼغ ؼٌب، ه   ه 

4. “Ə” səsini bildirir: ػ غة، ػلی، ػکؾ   

5. “E” kimi səslənir :ػلن، ػیت 

6. “Ü” kimi oxunur: ػٌْاى، ػوْهی، ػوغ 

TapĢırıq 1. Azərbaycan dilində iĢlədilən  ع hərfli 10 söz tapıb yazın. 

T = ta = ٍ 

Z = za = ظ 
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axırda, ayrıca əvvəldə , ortada  

 ٍ = T = ta طـ ـطـ ٍ

 ظ = Z = za ظــظـ ظ

 

Bu iki hərf təkĢəkilli olsa da özündən əvvəlki və sonrakı hərflərlə istisna olaraq 

bitiĢik yazılır. ،ل ت، ٍبه ت، ظبل ن ٍ ، ْ، ك وَ  بم، اٍ  ُ غ، ٍ جل، ه طج ز، ك غٍ، اٍ  ٍٍْی، ٍبّّؽ، ٍب

ن   ً ظ غ، ً وطَ، ًبظغ، ً ظن، ً ظبهی، دبك ع، ًبظ 

Beləliklə, təkĢəkilli hərflər 9 ədəddir: ط ظ + ّ    ژ  ص  ا د ر س  

      2   +        7     =   9 

Onlardan 7-si özündən sonra gələn hərflərlə birləĢməz, son 2 hərf isə bir qayda 

olaraq həm özündən əvvəlki, həm də özündən sonrakı hərflərlə bitiĢik yazılır. 

TapĢırıq 1. Mətnlərdə keçdiyiniz sözləri əzbərləyin, yazılıĢlarını yadda saxlayın. 

 

S = sad = م 

Z = zad = ى 

axırda, ayrıca əvvəldə , ortada  

 م = S = sad فــقـ ؿ                

 ى = Z = zad ضــضـ ك

 

Beləliklə, əlifbacədvəliniyekunlaĢdırırıq. Bizəaydınolurki; 

1. 9 təkĢəkillihərf : ا  ص  ط  ع  ػ  ژ  ّ ٍ  ظ        

2. 18 oxĢarhərf : ة ت پ  ث د چ ح ر ؽ  ف ع ؽ ف م ک گ   

3. 5 bənzərsizhərf: ل م ى ٍ ی       

4. 17 nöqtəlivə 15 nöqtəsizhərfvardır. 
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TapĢırıq 1. 20 Azərbaycan feli tapıb onları ərəb əlifbası ilə yazın. Bu sizin əlifbanı 

necə mənimsəməyinizingöstəricisidir. 

Ərəb əlifbasının bəzi fonetik qaydaları 

 TəĢdid iĢarəsi. Ərəb mənĢəli sözlərdə əgər 2 eyni samit səs yan-yanaا   .1

gəlirsə onlardan biri yazılır, ikincisi isə təĢdid iĢarəsiylə əvəz edilir. TəĢdid 

iĢarəsi hərflərin üstündə yazılır. Nümunələr:ّؿبم جّبع، ع  ن، ج  ُـّ هّی، ت ج  ّضی، ت غ  ل، ج  َّّ  ا

الً، .Tənvin iĢarəsi. Ərəb mənĢəli sözlərin sonunda yazılaraq “ən”oxunurا   .2 ّّ ا 

ؼٌبً  ّضاً، ه  ؿوبً، ج   ت وغیجبً، ع 

ٓ ا   .3 Əlif məqsur (qısa əlif) Ərəb dilindən keçən bəzi sözlərin sonu i =  ٓ   ilə 

yazılsa da, a – اkimi tələffüz edilir. هْؿی، ػیـی، هؼٌی، ک جغی، یذیی، ا ػلی       

4. Oxunmayan   vavّ(vavemədule) Fars dilindən dilimizə keçən sözlərin 

bəzilərində xe ر    iləاəlif arasında vavّhərfi yazılır, lakin tələffüz 

edilmir:ضٍ    سْاة ُ ق   سبع    سْاع   سْاًٌ   سْا

 həmzə iĢarəsi.Ərəb dilindən Azərbaycan dilinə keçən sözlərdə aĢağıdakıء  .5

hallarda iĢlədilir: 

a)  أ əlif üzərinə qoyularaq çox nadir hallarda ع eyn hərfini(apostrofu) əvəz 

edir: ت بهیي، تبحیغ     

b) bəzi sözlərin sonunda yazılaraq oxunmur: ا هال، اًلبء، ًیبء     

c)  bir çıxıntı ilə yazılır:ؿئْال، هـئلَ، صائی، عئیؾ 

d)  Bu hal Azərbaycan sözlərində də özünün göstərir:  َّئغ، ائل، ًئجَ، گئج 

e)  izafət söz birləĢmələrində “ye”  ٓ  kimi səslənir: ي     صیْاًَ، هذغا، پغّاًَ ه   

TapĢırıq 1. Fonetik qaydaları əks etdirən 10 cümlə qurun. 

TapĢırıq 2. Ərəb əlifbasını və onun yazı qaydalarını daima təkrar edin. 

 اثجذ حغجی

Əbcədhesabı 



18 
 

 کلوي

kələmən 

 حطی

hotti 

 ُْص

həvvəz 

 اثجذ

əbcəd 

 ضظػ

zəzəğ 

 ثخز

səxz 

 لشؽت

qərəĢət 

 ععفـ

səfs 

 

 

Qeyd edək ki, bu sözlərin heç bir mənası yoxdur. Ancaq 28 ərəb əlifbasının 

hərəsinin özünə görə rəqəm ifadəsi var. Bu hesab əsasən, baĢqalarının 

bilməməsi üçün maliyyə, ticarət və görüĢ vaxtlarını təyin etmək üçün 

iĢlədilmiĢdir. Gəlin ərəb əlifbasının ifadə etdiyi rəqəmlərə nəzər salaq: 

ث  – 611 ف  – 31  ک  – 91   5 –  ّ ا  – 0   

ر  – 511 م  – 21  ل  – 81  ػ  – 4  ة  – 9   

ط  – 411 م  – 011  م  – 71  ح  – 3  د  – 8   

ى  – 311 ع  – 911  ى  – 61   2 –  ٍ ص  – 7   

ظ  – 211 ف  – 811  ؽ  – 51  ی  – 01   6 –  ٍ  

ؽ  – 0111 ت  – 711  ع  – 41     

 

TapĢırıq 1. Əzbərləyin. Özünüzdən rəqəmlər yazıb hərflərlə ifadə edin. 
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II FƏSĠL 

OXU MATERĠALLARI 

 لموبًذاى ثیش حکبیَ

:ثیش گْى لموبًذاى عْسّؽذّالس  

عي ادثی کیوذى اّیشًویغي؟-  

.دٍ دی ادثغیضلشدى-  

 یئٌَ عْسّؽذّالس کَ ًْجَ یعٌی ادثغضلشدى؟

 .جْاة ّئشدی کَ هي اًالسیک حشکت لشیٌَ ثبخیت عکغیٌی اتذین-

 هال ًقشالذیٌیک خْسجیٌی 

 :اّصّى لالؼیٌیک اّعتًْذى اًٌّْک خْسجیٌی اّؼْسالیشالس هال جوبعتَ دٍ یش ثیش گْى هالًیک

 اگش خْسجیٌی ّئیشهغٌیض گْسّى ًَ ادٍ جین؟

 خْسجیٌی هالیب لبیتبسیشالس

اًّذا اسّادا : ثیشی فْسّؽْس؟ هال اگش خْسجیي تبپیلوبعبیذی اّ صهبى ًَ ادجیذیي؟ هال جْاة ّیشیش

 .ثْ حبدثَ ُبهیٌیک گْلْؽًَْ عجت اّدّس. خْسجیي تیکغیي دّیجکذین کٌَِ کلیوذى یٌی ثیش

 

 ایکی سعبهیک هغبثمَ عی

 .ایکی سعبم اّص اساالسیٌذا ؽشط کغیشلش کَ گْسک کیویک اثشی داُب یبخؾیذیش

ثیشیٌجی گئذیت ایکیٌجیٌیک سعن ایؾیٌَ ثبخیش گْسّس کَ ثبؼذا چکیلي گْل اّ لذس گْصلذیش کَ ثلجل لش 

 .اّصسیٌَ لًْوبق ایغتیشلشاًْى جبًلی عبییش 

ثظ سعن اثشی : ثْ دـعَ ایکیٌجی گلیت یْلذاؽیٌیک ایؾیٌی ایلَ تبًیؼ اّلوبق ایغتیش ّ فْسّؽْس

ثبؽب دّؽْس کَ . سعبم چشدٍ ًی چکٌذٍ گْسّس دیْاسدیش. ُبًی؟ جْاة ّئشیش اّ پشدٍ ًیک اسخبعیٌذادیش

 .ذادیتاگش اّ ثلجل لشی الذاتویؾذیغب یْلذاؽی اًّیک اّصًّی ال
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 هالًیک اّصّى لْالؼی

کْی –عحش هال ایلَ آسّادی ُبی . ثیش گْجَ هالًیک طْیلَ عیٌذى اًْک اّالؼیٌی اّؼْسالیشالس

 :هالیب تغلی ّئشى لًْؾْالسداى ثیشی دٍ یش. عغَ لًْؾْالس تْپالؽیشالس. عبلیشالس

 هال گئجَ کین دسّاصٍ ًی آچیك لْیْة؟

 .ٌذٍ دیش کَ اّؼشّیب ؽشائظ یبساتویغبىآ کیؾی گٌبٍ ع. هال جْاة ّئشیش هي

 ثظ کین طْلٌِیک لبپیغیٌی آچیك لْیْة؟: ایکیٌجیذٍ ییش

 .آی اسّاد عٌیک گٌبُیي دیش کَ اّؼشّیب یْل آچویغبى. هالًیک آسّادی دٍ ییش، هي

ایلَ اّچًْجْلًْؾْ دٍ ییش کَ گٌبٍ اّالؼیک اّصًّذٍ دیش کَ یبد آدام اًْ آپبساًذا ُبی کْی عبالیذی هال 

 .آسّادی کوک اتویَ گلیذی

 آخش هال دٍ ییش کَ ُیچ اّؼشّ ًْک گٌبُی یْخذّس؟

 

 ـیضیکب عبلوی ّ لبپیچی

دًیض دٍ عبلن لبیمچی دى . ثیش گْى عبلن اعتشاحت اّچْى دًیض دٍ گضهَ یَ ثیش لبیك کشایَ ادیش

 فْسّؽْس؟ عیض علویٌذى خجشداسعیض؟

 .لبیمچی جْاة ّئشیش کَ خیش

 شا لبیمچی عبلن دى عْال ادیش عیض اّصهک علویٌی ثیلیشعیٌیض؟ثیش ـذسدى فًْ

لبیمچی دٍ ییش کَ ثْ حبلذٍ هٌین اتگیوذى ثشگ یبپیؼ کَ عیضی طْـبًذاى خالؿ ادٍ . عبلن دٍ ییش خیش

 .ثیلین

 

 تیوْس لٌگ ّ هال ًقش الذیي

ثیش ـخش تخت دٍ اّتْسّة هال ایچشی داخل اّالًذا گْسّس کَ . اهیش تیوْس ثیش گْى هالًی یبًیٌب چیمیشیش

 .ثبؽب دّؽْس کَ ثْ حکوذاسدیش

 .تیوْس تئض هالًیک عْصًّْ کغیش، هي ُلَ دًیبًی تْتوبهیؾبم! دٍ ییش، ای لجلَ عبلن

 .هال دٍ ییش ای ثْسداکیالسک ثبؽیٌیي تبجی
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 عي ًَ ثیلیشعي کَ ثْسداکیالس هٌی تبج کیوی لجْل ادیش؟. تیوْس یئٌَ هال ًی داًیؾوبؼب لْیوْس

هال عالجغیض لبلیت دٍ ییش کَ ًَ اّعبى ًَ ثْ، ثظ اًّذا ًییَ گلیت ثْ جوبعتلَ اتْسهْسعبى کَ گْسک 

 عي ًَ دٍ هک ایغتَ ییشعي؟

 .اهیش تیوْس گْلْة هالًی هکبـبتالًذیشیش

 

 آتبالس عْصلشی

 .تک الذى عظ چیخوبص.1

 .داهب گْل اّالس-داهب.2

 .اکوغي ثیچوضعي.3

 .ٍ تبًیحمیمی دّعتی داس گًْذ.4

 .ُئچ ّلت ائلذى اّصاق دّؽوَ.5

 .ال تْتوبق علی دى لبلیت. 6

 .ایشی یْک گذیت هٌضلَ چیخوبص.7

 .حلْا دٍ هکلَ آؼیض ؽیشیي اّلوبص.8

 .آلبج ثبس ّئشًذٍ ثبؽیٌی آؽبؼی دیکش.9

 .ُش جبیی عْصّى هشجبیی جْاثی اّالس.11

 

 آرسثبیجبى    فوذ ّّسؼْى

 ائل ثیلیش کَ عي هٌین عي

 یْسدّم یْام هغکٌین عي

 آًبم، دّؼوب ّطٌین عي

 آیشیالسهی کًْْل جبًذاى؟

 !آرسثبیجبى، آرسثبیجبى
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 کش

 ثیشجَ داهال فْدّس یشاّصًذٍ کش

 ثبخغبى ثْ دًیبًیک خشیطَ عیٌَ

 ثظ ًییَ للجین دٍ عوبى دّیًْْس

 هي لْالق آعذیمجب کشیک عغیٌَ؟

 

 هؾفك

 اداهَ اّلذى هبیَ گشکذیش

 ایَ گشکذیشآًبعیض اّؽبلب د

 ُش یئتي چیخیت هیذاًَ ؽبعشم

 .آداهیک اّصًّذٍ حیب گشکذیش

 

 آلوبص گْلًْگًْْ ّّسّة داؽالسا

 چیخذیمجب داؽالسداى چْسٍ ییک عٌیي

 دًیبی ُی دّیْة ُی دّؽًْوَ یَ

 ثیش ًؽوَ دٍ اّلذّلجب گشییي عٌیک

 یٌی عْصلش ثْالجبق-ؽبعش یٌی

 !کبئٌبت اّلذّلجب ؽعش اّالجبق

 

 فبثش

 ثِبس
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 گل ا یبص گًْلشی-گل

 ایلیي عضیض گًْلشی

 داؼذا اسیت لبسالسی

 ثبؼذا اسیت لبسالسی

 آلبجالس آچغیي چیچک

 .لچک –یبپبؼی لچک 

 

 ؽبعشم

 ؽبعشم چًْکی ّظیفن ثْدّس اؽعبس یبصین

 .دّصّ دّص، ایشیٌی ایشی گْجٌی تبس یبصین

 ًییَ ثظ ثْیلَ ثشلذیشعي آ لبسٍ گْصًّْ

 گْسّسعي اّصًّْ؟یْخغب ثْ آییٌَ دٍ ایشی 

 عججب هي کَ فذالت یْلًْْ آصهبییشام

 .ُلَ گْس دّکلشیویي دّسدٍ دٍ ثیشیي یبصهبییشام

 

 حغیي عبسؾ

 

 هٌذى یئٌی ؽعش خجش آالى دّعت

 ثظ یبصیي گلوَ عی ؽعش دییلوی؟

 چیخبًذا عیشیٌَ چْلذى چوٌیي

 اّصًَّ گْلوَ عی ؽعش دیلوی؟
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 کین دٍ ییش ؽعشیک هیذاًی داسدیش

 .گْسًّویي ثیش اللَ صاسدیشفًْْ 

 ًَ لذس حیبت ّاس ؽعش دٍ ّاسدیش

 حیبتیک هعٌی عی ؽعش دیلوی؟

 

 آلچبال اّجبالًالسی-الچبال

 .اّجبال اًي گْسهْؽن-اّجبال

 

 هحوذ ـضْلی

 ؽت ُجشاى یبًبس جبًین

 .تْکش لبى چؾن گشیبًین

 اّیبداس خلمی اـؽبًن

 لبسا ثختین اّیبًوبصهی؟

 

 دگلذین هي عٌَ هبئل

 اتذیي عملوی صائل عي

 هٌَ تعي ایلَ یي ؼبـل

 هٌی گْسجک اّعبًوبصهی؟

 

 ـضْلی سیٌذ ؽیذادیش

 .ُویؾَ خلمَ سّعْادیش

 فْسّى کَ ثْ ًَ عْدادیش
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 ثْ عْداداى اّعبًوبصهی؟

 

 فوذ ّّسؼْى

 ؽبعش ًَ تئض لْجبلیذى عي؟

 ًعوت عَ دٍ گْصل ؽعش

 ؽبعش اّالى ؼن دٍ یئیش

 عوش کچیش ثْ عبدتلَ

 ثیش ععبدتلَاّؼْسلْ 

 گْسى هٌی ًذیش دییش

 عبچالسیٌب دّؽي ثْ دى

 ؽبعش ًَ تئض لْجبلذیي عي؟

 ایلش اّتذّ دیشیین هي

 عبچ آؼبسدی لیکي ًَ ؼن

 الیوذٍ دیش ُلَ للن

 ثیلیشم کَ دٍ هَ یَ جک

 ثیش عْگیلین ثیش دٍ ّطي

 ؽبعش ًَ تئض لْجبلذیي عي؟

 

 آتب ًقیحتی

یبًیٌب چبؼیشیش ّ اًالسا ثیش عْپْسگَ ّئشیت عیٌذیشهبالسیٌی ثیش گْى لْجب ثیش کیؾی اّالدالسیٌی 

 .خْاُؼ ائذیش

آخیشدا کیؾی اّصّ عْپْسگَ ًی آلیت چْپلشیٌی . اّالدالس ًَ لذس چبلیؾیشالسعَ دٍ اًْ عیٌذیشا ثیلویشلش

 :فًْشا اصًّْ اّالدالسیٌب تْتْة دئیش. ثیش ثیش عیٌذسیت لْستبسیش
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اًجبق ایشیلغبًیض عیضی تئض . دٍ اّلغبًیض ُئچ کظ عیضی عیٌذیشا ثیلوضعیض دٍ ثْ عْپشگَ کیوی ثیش یش

 .هحْ ادسلش

 

 ًظبهی گٌجْی دى ثیش ًئچَ ؼضل

 آی اّصلْ ًگبسین کوَ هِوبى اّالجبلغبى؟

 ثیش عْیلَ کیویي ؽبًیٌَ ؽبیبى اّالجبلغبى؟

 ؽبُلیك چتشی ّاس ثبؽیي اّعتًْذٍ ثْ آخؾبم،

 اّالجبلغبى؟عٌجش چتشیٌلَ کیوَ علطبى 

 ؽکش دگوَ سم هي عٌَ، اًّذاى دا ؽیشیي عي،

 دلجش ًئجَ ثیش ثختَ ّسدٍ جبى اّالجبلغبى؟

 ظلوت گئجَ، عي ًْسلْ چشاغ، پیؼ گْصٍ گلوَ،

 ای آة حیبت، عي کیوَ جبًبى اّالجبلغبى؟

 گئتذیي ًئجَ ثظ تبة ائلَ عیي ُجشٍ ًظبهی،

 اّ خغتَ ایکي عي کیوَ دسهبى اّالجبلغبى؟

 

 ُْعی عْهشّهْ عْى اًَ یْتشدی، ّفلیي

 ُجشاى ؼویٌیي خٌجشیٌی لبًَ یئتشدی،

 کشّاًغشادیش ؼولی کًْْل عؾك یْلًْذا،

 ثْ ؼن یبتبؼی کشّاًی کشّاًَ یئتشدی

 عوشّهْى گیغی سّصگبسیي دالؽبالسیٌذا،

 .ثْػ اصّثي عبحل عوبًَ یئتشدی-ثْػ

 تْسداى لْستبساى لْػ کَ، لبیتوبص تْسٍ ثیش دٍ،

 وْسی کین یئٌیذى جبًَ یئتشدی؟گئچویظ ع



27 
 

 ثیلغیي ًیَ ثیض ثیلوَ هیؾیک لذسیٌی ّفلیي،

 .چًْکَ ثیضی ثخت ثیشثبؽب احغبًَ یئتشدی

 

 ُش گیجن اّلذّ کذس ؼقَ ـالکت عٌغیض

 !ُش ًفظ چکذین ُذس، گئتذی اّ عبعت عٌغیض

 عٌیي اّل جلت ائلیَ یي ّفلیٌَ آًذ ایچذین ایٌبى،

 !ب طبلت عٌغیضُجشیٌَ یبًذی جبًین، یْخ داُ

 ثبؽمب ثیش یبسی ًئجَ آختبسین ای ًبصلی هلک،

 !یْخ یبسا طبلت عٌغیض: ثیلیشم، عي دٍ دئذیي

 عي هٌین للجیوَ حبکن، عٌَ لْل الذّ گًْْل،

 !عي عضیضعي، هي اّجْص ثیش ُئچن، آـت، عٌغیض

 ًَ گْصگن ّاس آسایین هي عٌی، ثختین دٍ کی یْخ،

 !جغبست عٌغیضًَ دٍ ثیش لبچوبؼب ّاس هٌذٍ 

 عي ًظبهی دى اگش آسخبییي اّلغبى دا گْلْم،

 !گًْذّص آساییت الوبدی ساحت عٌغیض –گئجَ 

 

 عبؽمن، اهشیٌی ّئش عبؽك ًبالًَ گْلْم،

 یبًیٌب هي گلین عمل ایلَ، یب دیْاًَ گْلْم،

 عئْیشم للت ایلَ جبًین کیوی جبًبًیوی هي،

 .اّلَ سم، یب یئغتَ سم عي کیوی خبًبًَ گْلْم

 عٌَ دّعت الوبؼیوب جولَ ؽِش دؽوي الْلت،

 .هٌی عفْ ایلَ، ثبخیت ثیش ثئلَ دؽوبًَ گْلْم
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 ُبسدا گْسعن عٌی، صلفًْذى اّپْة یبلْاساسام،

 .عبؽمن، عبؽمَ یْخذّس یبصی، دیْاى گْلْم

 عٌغیضم، عٌذى اّصاق کیوغَ ًی دّؽْى دئوشم،

 .یئتویَ ثیش ال عٌَ، یْخ فجش دٍ ُجشاًَ گْلْم

 

 گْصل ایتلشی، ایغْگلی جبًبى، حغٌْى

 الوْػ ثْتْى عبلوذٍ عٌیي ؽبًیٌَ ؽبیبى،

 گل ائیلَ ًْاصػ، هٌَ ّئش ثْعَ لجیٌذى،

 .چًْکَ گْصلین ثْعَ عیذیش عبؽمَ احغبى

 آلذین ثْ جْاثی، –عْسدّم کَ کًْْل ُبسدادیش 

 .ُئچ عْسهب، تبپیلوبص اًّْ آختبسعب دا اًغبى

 بؽیوی تْکذّم،سحن ائیلَ دئیت عئل کیوی گْص ی

 !گل لبًین ایلَ ال یْهب، ای آـت دّساى

 اًقبـیي اگش ّاسعب، عْیلَ ثْ ًظبهی،

 عئلَ ًئجَ سـتبس ائلَ عیٌؿ ای هَ تبثبى؟

 

 هغتمل آرسثبیجبى سعپْثلیکبعی

ایلذٍ آرسثبیجبى اّص هغتمل اکتیٌی لجْل  1918. ؽشلذٍ ایلک دـعَ آرسثبیجبى دهکشاتیک دّلت لْسدّ

 23اهب ثْ هغتملیک ! ثیش کشٍ یْکغلي ثبیشاق، ثیش داُب ائٌوض: هحوذ اهیي سعْلضادٍ ثئلَ دئویؾذیش. ائتذی

سصّعْ ُویؾَ خلمیویضیي هغتملیک ا. ثًْب ثبخوبیبساق ثْ دّسدٍ چْخ ثْیْک ایؾلش گْسّلذّ -آی چکذی

اگش ثْ آخیش صهبًذا عوْم هلی . ایلذٍ یٌیذى هغتملییویضی الذٍ ائتذیک 991للجیٌذٍ یبؽویؾذیش، ثیض 

حبضشدا اًْى یْلًْْ جٌبة . لیذسیویض حیذس علی یْ کوک ائتوغیذی، ثلکَ آرسثبیجبى دّلتی دٍ یْخ ایذی

لذستلی دّلتذیش ّ اّ دًیب همیبعلی علن، دیي، هذًیت،  ایٌذی آرسثبیجبى. الِبم علی یْ الیمٌجَ داّام ائذیش



29 
 

ُش ثیش آرسثبیجبى ّطٌذاؽی دا اّلکَ هیضیي چیچکلي . ایذهبى، هْعیمی عبحَ عیٌذٍ ائْ فبحجلگی ائذیش

 .هَ عی اّچْى چبلیؾوبلیذیش

 

IIIFƏSĠL 

ƏRƏBVƏ FARS SÖZLƏRĠNĠN DOĞRU ORFOQRAFĠK YAZILIġI VƏ 

ƏLĠFBA SIRASIYLA TƏRTĠBĠ 

A 

Abid (ə) ػبثض 

Aqibət (ə) ػبهجت 

Aqil (ə) ػبهل 

Adətən (ə)  ًػبصتب 

Adil (ə) ػبصل 

Azər (f) آطع 

Aid (ə) ػبیض 

Ayin (f) آییي 

Ayna (f) ٌَآئی 

Akif (ə) ػبکق 

Aləm (ə) ػبلن 

Alicənab (ə) ػبلیجٌبة 

Amil (ə) ػبهل 

Arif (ə) ػبعف 

Asiman (f) آؿوبى 
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Axır (ə) آسغ 

Aciz (ə) ػبجؼ 

AĢiq (ə) ػبكن 

AĢkar (f) آكکبع 

AĢina (f) آكٌب 

AĢura (ə) ػبكْعا 

 

 

 

B 

Badam (f) ثبصام 

Bərəkallah (ə) ثبعک اللّۀ 

Batin (ə) ثبٍي 

Beynəlmiləl (ə) ثیي الولل 

Beynəlxalq (ə) ثیي الشلن 

Baqqal (ə) ثوبل 

Bədahətən (ə) ثضاُتي 

Bədii (ə) ثضیؼی 

Bədxah (f) ٍثضسْا 

Bəzən (ə)  ًثؼٌب 

Bəzi (ə) ثؼٌی 

Bəyaz (ə) ثیبى 
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Bələdiyyə (ə) َثلضی 

Bəraət (ə) ثغائت 

Bəsit (ə) َثـی 

Bətn (ə) ثطي 

Bəhs (ə) ثذج 

Biqeyrət (f,ə) ثیـیغت 

Biyaban (ə) ثیبثبى 

Bikef (ə) ثیکق 

Bigüman (f) ثیگوبى 

Bilavasitə (ə) َثالّاؿط 

Billur (ə) ثلْع 

Büsat (ə) ٍثـب 

Bismillah (ə) ثـن اللۀ 

Bülbül (f) ثلجل 

Biruzə (ə) ٍثغّػ 

Bürc (ə) ثغد 

V 

Vaqe (ə) ّاهغ 

Vaqiə (ə) َّاهؼ 

Vaiz (ə) ّاػع 

Valideyn (ə) ّالضیي 

Varis (ə) ّاعث 
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Vasil (ə) ّاهل 

Vahid (ə) ّادض 

Vacib (ə) ّاجت 

Vəd (ə) ّػض 

Vəlvələ (ə) َّلْل 

Vəliəhd (ə) ّلی ػذض 

Vərəsə (ə) َّعح 

Vəsait (ə) َّؿبئ 

Vəsiyyət (ə) ّهییت 

Vəsf (ə) ّهق 

Vicdan (ə) ّجضاى 

Vüsal (ə) ّهبل 

Vüsət (ə) ّؿؼت 

 

 

 

Q 

Qazi (ə) ؿبًی 

Qabil (ə) ؿبثل 

Qayib (ə) ؿبیت 

Qayə (ə) َؿبی 

Qalib (ə) ؿبلت 
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Qasid (ə) هبهض 

Qasim (ə) هبؿن 

Qafiyə (ə) َهبكی 

Qafil (ə) ؿبكل 

Qeybət (ə) ؿیجت 

Qeyrət (ə) ؿیغت 

Qəbz (ə) هجي 

Qəddar (ə) ؿّضاع 

Qədəh (ə) هضح 

Qəza (ə) هٌب 

Qəzəb (ə) ؿٌت 

Qəzəl (ə) ؿؼل 

Qəzənfər (ə) ؿٌٌلغ 

Qəlb (f) هلت 

Qala (ə) َهل 

Qələbə (ə) َؿلج 

Qəm (ə) ؿن 

Qəmzə (ə) ٍؿوؼ 

Qənaətkar (f,ə) هٌبػتکبع 

Qənim (ə) ؿٌین 

Qənimət (ə) ؿٌیوت 

Qərq (ə) ؿغم 
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Qərib (ə) ؿغیت 

Qəsidə (ə) ٍهویض 

Qət (ə) هطغ 

Qəflət (ə) ؿللت 

Qaffar (ə) ؿلّبع 

Qiblə (ə) َهجل 

Qibtə (ə) َؿجت 

Qisas (ə) هوبم 

Qitə (ə) َهط 

Qubar (ə) ؿجبع 

Qürbət (ə) ؿغثت 

Qürub (ə) ؿغّة 

Qüsur (ə) هـْع 

Qütb (ə) هطت 

Qıfıl (ə) هلل 

 

D 

Daim (ə) صائن 

Dair (ə) صائغ 

Dairə (ə) ٍصائغ 

Darəlfünun (ə) صاعاللٌْى 

Daxil (ə) صاسل 



35 
 

Dabbağ (ə) صثّبؽ 

Dava (ə) صػْا 

Dəllal (ə) صاّلل 

Dəstmal (f) صؿتوبل 

Dilarə (f) ٍصالع 

Dilbər (f) صلجغ 

Dildar (f) صلضاع 

DilĢad (f) صللبص 

Dövlət (ə) صّلت 

 

E 

Edam (ə) اػضام 

Ezam  (ə) اػؼام 

Eyb (ə) ػیت 

Eymən (ə)  ًػیوب 

Elan (ə) اػالى 

Elm (ə) ػلن 

Emal (ə) اػوبل 

Etibar (ə) اػتجبع 

Etiqad (ə) اػتوبص 

Etimad (ə) اػتوبص 

Etina (ə) اػتیٌب 
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Etiraf (f) اػتغاف 

Ehkam (ə) ادکبم 

Ehsan (ə) ادـبى 

Ehtiyatkar (ə) ادتیبٍکبع 

EĢq (ə) ػلن 

 

Ə 

Əbülfət (ə) اثْاللتخ 

Əql, ağıl(ə) ػول 

Ədalət (ə) ػضالت 

Ədəd (ə) ػضص 

Əza (ə) اػٌب 

Əzəmət (ə) اػٌوت 

Əyan (ə) اػیبى 

Əyani (ə) ػیبًی 

ƏyyaĢ (ə) ػیبف 

Əks (ə) ػکؾ 

Əksəriyyət (ə) ػکـغیت 

Əlamət (ə) ػالهت 

Əlehdar (ə,f) ػلیِضاع 

Əməl (ə) ػول 

Əmmamə (ə) َػوبه 
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Əmsal (ə) ػوخبل 

Əmtəə (ə) َاهتؼ 

Əmud (ə) ػوْص 

Ənam (ə) اًؼبم 

Ənbər (ə) ػٌجغ 

Ənənə (ə) ٌَػٌؼ 

Ərəb (ə) ػغة 

Ərz (ə) ػغى 

Ərsə (ə) َػغه 

Əruz (ə) ػغّى 

Əsa (ə) ػوب 

Əsatir (ə) اؿبٍیغ 

Əsil (ə) اهیل 

Əsr (ə) ػوغ 

Ətalət (ə) ػطبلت 

Ətayə (ə) َػطبی 

Ətir (ə) ػطغ 

Ətlas (ə) اٍالؽ 

Əfv (ə) ْػل 

Əfi (ə) اكؼی 

Əhd (ə) ػِض 

Əhəd (ə) ادض 
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Əcayib (ə) ػجبئت 

Əcəb (ə) ػجت 

 

Z 

Zabit (ə) ًَبث 

Zay (ə) ًَبی 

Zakir (ə) طاکغ 

Zahir (ə) ظبُغ 

Zəbt (ə) ًَج 

Zəka (ə) طکب 

Zəlil (ə) طلیل 

Zəmanət (ə) ًوبًت 

Zarafat (ə) ظغاكت 

Zərb (ə) ًغة 

Zərif (ə) ظغیق 

Zərurət (ə) ًغّعت 

Zərf (ə) ظغف 

Zəfər (ə) ظلغ 

Ziya (ə) ًیب 

Zillət (ə) طلت 

Zülmət (ə) ظلوت 
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Ġ 

Ġanə (ə) ًَاػب 

ĠaĢə (ə) َاػبك 

Ġbadət (ə) ػجبصت 

Ġbarə (ə) ٍػجبع 

Ġbarət (ə) ػجبعت 

Ġbrətamiz (ə,f) ػجغتبهیؼ 

Ġbtida (ə) اثتضا 

Ġqamət (ə) اهبهت 

Ġqbal (ə) اهجبل 

Ġqlim(ə) اهلن 

Ġqrar (ə) اهغاع 

Ġqtibas (ə) اهتجبؽ 

Ġqtidar (ə) اهتضاع 

Ġqtisad (ə) اهتوبص 

ĠğtiĢaĢ اؿتلبف 

Ġdarə (ə) ٍاصاع 

Ġdbar (ə) اصثبع 

Ġddia (ə) اّصػب 

Ġdrak (ə) اصعاک 

Ġzafət (ə) اًبكت 

Ġzah (ə) ایٌبح 
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Ġzdiham (ə) اطصدبم 

Ġzzət (ə) ػّؼت 

Ġztirab (ə) اًطغاة 

Ġzhar (ə) اظِبع 

Ġkram (ə) اکغام 

Ġkrah (ə) ٍاکغا 

Ġlahi (ə) االُی 

Ġltizam (ə) التؼام 

Ġltimas (ə) التوبؽ 

Ġltifat (ə) التلبت 

Ġltihab (ə) التذبة 

Ġlham (ə) الِبم 

Ġmam (ə) اهبم 

Ġmtahan (ə) اهتذبى 

Ġmtina (ə) اهتٌبع 

Ġnadkar (ə) ػٌبصکبع 

Ġnqilab (ə) اًوالة 

Ġnzibat (ə) اًٌجبت 

Ġnkar (ə) اًکبع 

ĠnkiĢaf (ə) اًکلبف 

Ġnsaniyyət (ə) اًـبًیت 

Ġntibah (ə) ٍاًتجب 
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Ġntixab (ə) اًتشبة 

Ġntihar (ə) اًتِبع 

Ġnhisar (ə) اًذوبع 

Ġncil (ə) اًجیل 

ĠnĢa (ə) اًلب 

Ġrq (ə) ػغم 

Ġrs (ə) اعث 

Ġrtica (ə) اعتجبع 

Ġsbat (ə) احجبت 

Ġsa (ə) ػیـی 

Ġslam (ə) اؿالم 

Ġslah (ə) اهالح 

Ġsim (ə) اؿن 

Ġsmət (ə) ػووت 

Ġsnad (ə) اؿٌبص 

Ġsrar (ə) اهغاع 

Ġsraf (ə) اهغاف 

Ġstefa (ə) اؿتؼلب 

Ġstehkam (ə) اهتذکبم 

Ġstehlak (ə) اؿتِبلک 

Ġstiarə (ə) ٍاؿتؼبع 

Ġstiqamət (ə) اؿتوبهت 
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Ġstiqlaliyyət (ə) اؿتواللیت 

Ġstiqraz (ə) اؿتوغاى 

Ġstinad (ə) اؿتٌبص 

Ġstintaq (ə) اؿتٌطبم 

Ġstismar (ə) اؿتـوبع 

Ġstisna (ə) اؿتـٌب 

Ġstifadə (ə) ٍاؿتلبص 

Ġtaət (ə) اٍبػت 

Ġttifaq (ə) اتلبم 

Ġthaf (ə) اتذبف 

Ġfadə (ə) ٍاكبص 

Ġflas (ə) اكالؽ 

Ġfrat (ə) ٍاكغا 

Ġfritə (ə) َػلغیت 

Ġftixar (ə) اكتشبع 

ĠfĢa (ə) اكلب 

Ġxrac (ə) اسغاد 

Ġxtiyar (ə) استیبع 

Ġxtilaf (ə) استالف 

Ġxtira (ə) استغاع 

Ġxtisar (ə) اجتوبع 

Ġxtisas (ə) استوبم 



43 
 

Ġcbar (ə) اججبع 

Ġcmal (ə) اجوبل 

Ġcra (ə) اجغا 

ĠĢarə (ə) ٍاكبع 

ĠĢvə (ə) ٍْػل 

ĠĢğal (ə) اكـبل 

ĠĢrət (ə) ػلغت 

ĠĢtirak (ə) اكتغاک 

 

 

 

Y 

Yadigar (f) یبصگبع 

Yunis (ə) یًْؾ 

Yusif (ə) یْؿق 

 

K 

Kamil (ə) کبهل 

Kasa (f) َکبؿ 

Katibə (ə) َکبتج 

Kafir (ə) کبكغ 

Kahin (ə) کبُي 
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Kamal (ə) کوبل 

Kaman (f) کوبى 

Kəmiyyət (ə) کویت 

Kərəm (ə) کغم 

 Kəfən(ə) کلي 

KirayəneĢin (f) کغایَ ًلیي 

Kitab (ə) کتبة 

Küll (ə)  ّکل 

Külliyyat (ə) کلیبت 

Külfət (ə) کللت 

Kündə (f) ٍکٌض 

Kürsü (ə) کغؿی 

Kütlə (ə) َکتل 

Küfr (ə) کلغ 

 

 

 

G 

Gəda (f) گضا 

Girdab (f) گغصاة 

Gövhər (f) گُْغ 

Güzəran (f) گظعاى 



45 
 

GüzəĢt (f) گظكت 

Gülab (f) گالة 

Gülzar (f) گلؼاع 

Gülnaz (f) گلٌبػ 

Gülnar (f) گلٌبع 

Gülüstan (f) گلـتبى 

GülĢən (f) گللي 

Güman (f) گوبى 

Gümrah (f) ٍگوغا 

Günah (f) ٍگٌب 

 

L 

Lazım (ə) الػم 

Lacivərd (f) الجْعص 

Ləvazimat (ə) لْاػهبت 

Ləzzət (ə) لظت 

Ləziz (ə) لظیظ 

Lənət (ə) لؼٌت 

Lətafət (ə) لطبكت 

Lətif (ə) لطیق 

Lətifə (ə) َلطیل 

Lüğət (ə) لـت 
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Lüzum (ə) لؼّم 

Lütf (ə) لطق 

Lütfəli (ə) لطلؼلی 

 

M 

Maddə (ə) ٍهبص 

Mail (ə) هبئل 

Maye (ə) هبیغ 

Malik (ə) هبلک 

Mahir (ə) هبُغ 

Meyvə (ə) ٍْهی 

Meymun (ə) هیوْى 

Meyxanə (ə) ًَهیشب 

Məhvər (ə) هذْع 

Mehdi (ə) هِضی 

Möhnət (ə) هذٌت 

Mehriban (f) هِغثبى 

Maarif (ə) هؼبعف 

MaaĢ (ə) هؼبف 

Məddah (ə) هضاح 

Mədh (ə) هضح 

Məzmun (ə) هٌوْى 
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Məzun (ə) هأطّى 

Məzuniyyət (ə) هأطًّیت 

MəiĢət (ə) هؼیلت 

Mələk (ə) هلک 

Məmur (ə) هأهْع 

Mənbə (ə) هٌجغ 

Mənəvi (ə) هؼٌْی 

Mənsəb (ə) هٌوت 

Mənsub (ə) هٌوْة 

Mənsur (ə) هٌخْع 

Məntiq (ə) هٌطن 

MənĢə هٌلأ 

Mərsiyə (ə) َهغحی 

Məruz (ə) هؼغّى 

Mərhəba (ə) هغدجب 

Mərhələ (ə) َهغدل 

Mərhəmət (ə) هغدوت 

Məsdər (ə) هوضع 

Məsləhət (ə) هولذت 

Məsnəvi (ə) هخٌْی 

Məsud (ə) هـؼْص 

Məsul (ə) هـؼل 
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Məsum (ə) هؼوْم 

Mətləb (ə) هطلت 

Məxəz (ə) هأسظ 

Məxsus (ə) هشوْم 

Məhəbbət (ə) هذجت 

Məhəllə (ə) َهذل 

Məhəmməd (ə) هذوض 

Məhz (ə) هذي 

Məhkum (ə) هذکْم 

Mahmud (ə) هذوْص 

Məhrəm (ə) هذغم 

Mərhum (ə) هغدْم 

Məhrum (ə) هذغّم 

Məcmuə (ə) َهجوْػ 

MəĢuqə (ə) َهؼلْه 

Mizrab (ə) هٌغاة 

Millət (ə) هلت 

Miras (ə) هیغاث 

Misal (ə) هخبل 

Misqal (ə) هخوبل 

Misra (ə) هوغاع 

Misri (ə) هوغی 
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Mövqe, vaxt (ə) َهْه 

Mövzu (ə) هًْْع 

Mövcudiyyət (ə) هْجْصثت 

Mömin (ə) هؤهیي 

Mötəbər (ə) هؼتجغ 

Muğamat (ə) هوبهبت 

Müasir (ə) هؼبهغ 

Mübaliğə (ə) َهجبلـ 

Mübarək (ə) هجبعک 

Mübahisə (ə) َهجبدخ 

Mübtəla (ə) هجتال 

Müvəkkil (ə) هْکل 

Müqabil (ə) هوبثل 

Müqəvva (ə) هوْی 

Müqəddəmə (ə) َهوضه 

Müqəddərat (ə) هوضعات 

Müqəddəs (ə) هوضؽ 

Müqəssir (ə) هووغ 

Müdaxilə (ə) َهضاسل 

Müddəa (ə) هضػب 

Müdrik (ə) هضعیک 

Müəzzin (ə) هؤطى 
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Müəllim (ə) هؼلن 

Müəllif (ə) هؤلق 

Müəmma (ə) هؼوب 

Müəssisə (ə) َهؤؿ 

Məəttəl (ə) هؼطل 

Müzəffər (ə) هٌلغ 

Müyəssər (ə) هیـغ 

Mükalimə (ə) َهکبلو 

Mükafat (ə) هکبكبت 

MünaqiĢə (ə) َهٌبهل 

Mündəricə (ə) َهٌضعج 

Münəccim (ə) هٌجن 

Müntəzəm (ə) هٌتظن 

Murad (ə) هغاص 

Müraciət (ə) هغاجؼت 

Mürəkkəb (ə) هغکت 

Mürsəl (ə) هغؿل 

Müsafir (ə) هـبكغ 

Mehman (ə) هِوبى 

Müsahib (ə) هوبدت 

Müsbət (ə) هخجت 

Müstəbid (ə) هـتجض 
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Müstəqil (ə) هـتول 

Müstəsna (ə) هـتخٌی 

Mütaliə (ə) َهطبلؼ 

Mütəkkə (ə) َهتک 

Mütəfəkkir (ə) هتلکغ 

MütəĢəkkil (ə) هتلکل 

Müti (ə) هطیغ 

Mütləq (ə) هطلن 

Mühafizə (ə) هذبكظغ 

Məhərrəm (ə) هذّغم 

Mühit (ə) َهذی 

MüĢayiət (ə) هلبیؼت 

MüĢtərək (ə) هلتغک 

MüĢtəri (ə) هلتغی 

MüĢfiq (ə) هللین 

 

N 

Nadir (ə) ًبصع 

Nadürüst (f) ًبصعؿت 

Nazim (ə) ًبظن 

Nail (ə) ًبئل 

Namaz (ə) ًبهبػ 
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Namizəd (f) ًبهؼص 

Nasir (ə) ًبحغ 

Natamam (f) ًبتوبم 

Natiq (ə) ًبٍن 

Nemət (ə) ًؼوت 

Naqqal (ə) ًوبل 

Nəzarət (ə) ًظبعت 

Nəzər (ə) ًظغ 

Nəzm (ə) ًظن 

Nal (ə) ًؼل 

Nəsib (ə) ًویت 

Nəsr (ə) ًـغ 

NəĢət (ə) ًلبئت 

Nizami (ə) ًظبهی 

Niyaz (f) ًیبػ 

Nigar (f) ًگبع 

Nifaq (ə) ًلبم 

Növ (ə) ًْع 

Nümunə (ə) ًًَْو 

Nüsrət (ə) ًوغت 

Nüsxə (ə) ًَـش 

Nüfuz (ə) ًلْط 
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P 

Para (f) پبعا 

PərəstiĢ (f) پغؿتق 

PeĢə (f) َپل 

PüĢk (f) پلک 

Püxtə (f) َپشت 

 

R 

Rabitə (ə) َعاثط 

Razi (ə) عاًی 

Rəqqasə (ə) َعهبه 

Rəzalət (ə) عطالت 

Rəiyyət (ə) عػیت 

Rəis (ə) عئیؾ 

Rəy (ə) عای 

Rəna (ə) عػٌب 

Rəhm (ə) عدن 

Riayət (ə) عػبیت 

Rizvan (ə) عًْاى 

Riyazi (ə) عیبًی 

Rüb (ə) عثغ 
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Rübai (ə) عثبػی 

 

S 

Sabir (ə) هبثغ 

Sabit (ə) حبثت 

Sadiq (ə) هبصم 

Saat (ə) ؿبػت 

Saib (ə) هبئت 

Saleh (ə) هبلخ 

Samit (ə) هبهت 

Saniyə (ə) َحبًی 

Saf (ə) هبف 

Sahib (ə) هبدت 

Sahil (ə) هبدل 

Sehr, səhər (ə) ؿذغ 

Sabah (ə) هجبح 

Səbr (ə) هجغ 

Savab (ə) هْاة 

Səda (ə) هضا 

Sədəf (ə) هضف 

Səy (ə) ؿؼی 

Sayad (ə) هبیبص 
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Səlahiyyət (ə) هالدیت 

Səma (ə) ؿوب 

Səməd (ə) هوض 

Səmərə (ə) ٍحوغ 

Səmimi (ə) هویوی 

Səmt (ə) ؿوت 

Sənaye (ə) َهٌبی 

Sərraf (ə) هغاف 

Sərf (ə) هغف 

Səthi (ə) ؿطذی 

Səf, sıra (ə) هق 

Sipər, qalxan (f) ؿپغ 

SifariĢ (ə) ؿلبعف 

Sultan (ə) ؿلطبى 

Surət (ə) هْعت 

Sübh (ə) هجخ 

Süqut (ə) ٍْؿو 

Sükut (ə) ؿکْت 

Sülalə (ə) َؿالل 

Süst (f) ؿـت 

Süxur (ə) هشْع 

T 
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Tabe (ə) تبثغ 

Tayfa (ə) ٍَبئل 

Tale (ə) ٍَبل 

Tas (ə) ٍبؽ 

Tahir (ə) ٍبُغ 

Tabaq (ə) ٍجن 

Təbəə (ə) َتجؼ 

Təvazökar (ə,f) تْاًؼکبع 

Təqaüd (ə) توبػض 

Təqib (ə) تؼویت 

Təəssüb (ə) تؼوت 

Təəssürat (ə) تبحغات 

Təzad (ə) تٌبص 

Təzahür (ə) تظبُغ 

Təziyə (ə) َتؼؼی 

Təzim (ə) تؼظین 

Təzyiq (ə) تٌیین 

Təzkirə (ə) ٍتظکغ 

Təyyarə (ə) ٍٍیبع 

Təkamül (ə) تکبهل 

Təkzib (ə) تکظیت 

Təkid (ə) تبکیض 
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Tələb (ə) ٍلت 

Tələt (ə) ٍلؼت 

Tələffüz (ə) تللع 

Təltif (ə) تلطیق 

TamaĢa (f) توبكب 

Təmin (ə) تویي 

Təmsil (ə) توـیل 

Tənəffüs (ə) تٌلؾ 

Tənzim(ə) تٌظین 

Tənzif (ə) تٌظیق 

Təravət (ə) ٍغاّت 

Tərənnüm (ə) تغًن 

Tərəf (ə) ٍغف 

Tərz (ə) ٍغػ 

Təriqət (ə) ٍغیوت 

Təsəvvür (ə) توْع 

Təsir (ə) تبحیغ 

Təsis (ə) تبؿؾ 

Tətbiq (ə) تطجین 

Təfəkkür (ə) تلکغ 

Təfərrüat (ə) تلغػبت 

Təxəyyül (ə) تشیل 
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Təxəllüs (ə) تشلن 

Təhsil (ə) تذویل 

Təcəssüm (ə) تجـن 

Təcil (ə) تبجیل 

TəĢəbbüs (ə) تلجؾ 

TəĢəkkür (ə) تلکغ 

Tilsim (ə) ٍلـن 

Timsal (ə) توخبل 

 

U 

Ud (ə) ػْص 

Ustad (ə) اؿتبص 

 

Ü 

Üzvi (ə) ػٌْی 

Ünsür (ə)Üzr (ə) ػظع 

Üzürxah  (ə,f) ٍػظعسْا 

Ülvi (ə) ػلْی 

Ümdə (ə) ٍػوض 

Ümumən (ə)  ًػوْهب 

Ünvan (ə) ػٌْاى 

Ünsür (ə) ػٌوغ 
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Üsyan (ə) ػویبى 

Üsul (ə) اهْل 

Üfüq (ə) اكن 

 

F 

Fazil (ə) كبًل 

Faiq (ə) كبئن 

Fayda (ə) ٍكبیض 

Fail (ə) كبػل 

Fateh (ə) كبتخ 

Fatimə (ə) َكبٍو 

Feyz (ə) كیي 

Feil (ə) كؼل 

Fəza (ə) كٌب 

Fəzail (ə) كٌبئل 

Fəzl (ə) كٌل 

Fəna (ə) كٌب 

Fərəh (ə) كغح 

Fərziyyə (ə) َكغًی 

Fəsil (ə) كول 

Fitri (ə) كطغی 

Füzuli (ə) كٌْلی 
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Fürsət (ə) كغهت 

Fəxr (ə) كشغ 

Fəxrəddin (ə) كشغالضیي 

 

X 

Xar (f) سْاع 

Xassə (ə) َسبه 

Xatir (ə) سبٍغ 

Xeyirxah (ə,f) ٍسیغسْا 

Xəbis (ə) سجیج 

Xalat (ə) سلؼت 

Xətt(ə) َس 

Xəttat (ə) ٍسطب 

Xislət (ə) سولت 

 

H 

Hakim (ə) دبکن 

Haram (ə) دغام 

Hasil (ə) دبهل 

Hatəm (ə) دبتن 

Hafiz (ə) دبكع 

Hacı (ə) دبجی 
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Heyvan (ə) دیْاى 

Heyət (ə) ُیئت 

Heysiyyət (ə) دیخیت 

Hədə (ə) ٍدض 

Həzin (ə) دؼیي 

Həya (ə) دیب 

Həkim (ə) دکین 

Həlimə (ə) دلین 

Hamam (ə) دوبم 

Hammal (ə) دوبل 

Həmrəy (ə) ُوغای 

Həris (ə) دغین 

Həsr (ə) دوغ 

Hikmət (ə) دکوت 

Hirs (ə) دغم 

Hasar (ə) دوبع 

Hiss (ə)  ّدؾ 

Hissə (ə) َدّو 

Hökmran (ə,f) دکوغاى 

Hüzn (ə) دؼى 

Hüzur (ə) دٌْع 

Hürufi (ə) دغّكی 
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C 

Cazibə (ə) َجبطث 

Cahan (f) جِبى 

Cəm (ə) جوغ 

Cild (ə) جلض 

 

 

ġ 

ġair (ə) كبػغ 

ġaiq (ə) كبئن 

ġeir (ə) كؼغ 

ġərh (ə) كغح 

ġikayətnamə (ə,f) َكکبیتٌبه 

ġüa (ə) كؼبع 

ġüar (ə) كؼبع 

ġükür (ə) كکغ 
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NƏTĠCƏ 

Nəticə etibarilə respublikamızın bütün ali məktəblərində, onların filologiya 

fakültələrində 45 saatlıq bir müddət ərzində bir semestrlik tədris olunan “Eski 

Azərbaycan əlifbası” mövzusuna olan ehtiyacı ödəmiĢ olduq. Kitab Ģəklində dərc 

edilən bu dərslik giriĢ və 3 fəsildən ibarətdir.  

GiriĢdə çalıĢıb ərəb əlifba və yazısı barədə müfəssəl məlumat vermiĢik. 

I fəsildə əlifba və onun yazılıĢ qaydaları haqqında kifayət qədər məlumat verilib 

əyani surətdə göstərilir. 

II fəsildə oxu materiallarına (Ģeir və mətnlərə) yer ayrılmıĢdır. 

III fəsildə ərəb və fars sözlərinin lüğət Ģəklində yazılıĢ qaydaları verilmiĢdir ki, bu 

da dilimizdə iĢlədilən yabançı kəlmələrin doğru-düzgün yazılıĢı deməkdir. Lakin, 

əziz tələbələr və oxucular, ancaq 45 saatlıq dərs üçün zəngin ənənələrə malik olan 

ərəb və fars sözlərini və 13 əsrlik möhtəĢəm ərəb əlifbası ilə yazılmıĢ bir xəzinəsi 

tam dərk etmək mümkün deyildir. Bunun üçün hər bir kəs üçün müasir 

dövrümüzdə geniĢ imkanlar açılmıĢdır. Zəngin kitabxanalar, internet səhifələri, 

kompüter və sənin Ģəxsi mütaliən köməyinə gələ bilər. Sizə bu yolda uğurlar 

arzulayıram! 

Ehtiramla, müəllif 
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