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Mövzu:Say.Sayın mənaca növləri 

Plan: 

6.1.Say bir nitq hissəsi kimi; 

6.2.Sayın mənaca növləri:miqdar sayları; 

6.3.Müəyyənlik bildirən miqdar sayları; 

6.4.Qeyri-müəyyənlik bildirən miqdar sayları; 

6.5.Kəsr sayları; 

6.6.Sıra sayları; 

6.7.Sayların orfoqrafiyası. 

6.1.Say bir nitq hissəsi kimi 

Əşyanın miqdarını və sırasını bildirən sözlərə say deyilir. 

Say bir qrup sözdən ibarət olub,öz daxili məzmununa görə əşyanın miqdar və ya 

sırasını bildirir.Miqdar bildirənlərin xüsusi morfoloji əlaməti yoxdur.Sıra sayları xüsusi 

şəkilçi vasitəsilə miqdar saylarından düzəlir.Miqdar sayları quruluşca sadə,düzəltmə və 

tərkibi olur.Saylar əşya bildirən sözlərlə bağlı olub,əşyanın miqdarını konkret 

şəkildə,qeyri-müəyyən və ya kəsrlə ifadə edir.Cümlədə əsas sintaktik vəzifəsi 

təyindir.Substantiv və mücərrəd formada mübtəda,tamamlıq və xəbər vəzifəsində 

işlənir.Adverbiallaşdıqda zərflik olur. 

Lüğəvi mənasına,əşyanın miqdar və ya sırasını bildirməsinə görə say əşya adı 

bildirən isimlərdən,əşyaya məxsus əlamət,keyfiyyət bildirən sözlərdən fərqlənərək xüsusi 

bir söz qrupu təşkil edir. 

Saylar yanaşma əlaqəsi ilə isimlərdən əvvəl işlənərək onun miqdarını,sırasını 

bildirdikdə cümlədə təyin vəzifəsində çıxış edir.Məs.:Məndən işıq alır,min kənd,min 

şəhər.(S.V);Altıncı oğluna İmam Cəfər Sadığın adını qoydu.(Elçin) 

İsimləşərək mənsubiyyət,hal,xəbərlik şəkilçiləri qəbul edə bilir,tərkib daxilində 

olmadıqda cümlədə cümlədə mübtəda ,tamamlıq,xəbər vəzifələrində işlənir. 

Mübtəda vəzifəsində:Üçümüz də fikirli görünürdük,üçümüz də papiroslarımızı 

yandırdıq.(M.İ) 

Tamamlıq vəzifəsində:Çoxlarından balaca olsa da,Ümid ləvərə deyildir.(E.M) 



Xəbər vəzifəsindəSinifdəki oğlanların sayı on beşdir. 

Say isimdən əvvəl gəldikdə dəyişməz,hallanmaz. 

6.2.Sayın mənaca növləri:miqdar sayları 

Sayın iki məna növü var: 

1.Miqdar sayları;2.Sıra sayları. 

Miqdar sayları əşyanın miqdarını bildirir və nə qədər? neçə? suallarına cavab 

verir.Miqdar sayının üç növü var: 

1.Müəyyənlik bildirən miqdar sayları; 

2.Qeyri-müəyyənlik bildirən miqdar sayları; 

3.Kəsr saylar. 

6.3.Müəyyənlik bildirən miqdar sayları 

Miqdar saylarının bu növü əşyanın müəyyən,konkret miqdarını bildirir.Müəyyənlik 

bildirən miqdar sayları 1-dən başlayaraq sonsuzluğa doğru artır və ya sonsuzluqdan 1-ə 

doğru azalır. 

Müəyyənlik bildirən miqdar sayları sadə (əsli) və tərkibi olmaqla quruluşca iki növə 

ayrılır. 

Müəyyənlik bildirən sadə miqdar sayları bir morfemdən ibarətdir.Dilimizdə 

müəyyənlik bildirən 22 sadə miqdar sayı var:bir,iki,üç,dörd,beş,altı,yeddi,səkkiz,doqquz, 

on,iyirmi,otuz,qırx,əlli,altmış,yetmiş,səksən,doxsan,yüz,min,milyon,milyard .Bunlardan 20-

si xalis Azərbaycan sözü,son 2-si alınma sözdür. 

Sadə sayların birləşməsindən tərkibi saylar əmələ gəlir.Bu 22 sayın müxtəlif şəkildə 

birləşməsi yolu ilə dildə hər cür kəmiyyəti ifadə etmək olur.Müəyyənlik bildirən sadə 

sayların tərkibi say kimi birləşməsinin 10-dan 100-ə qədər bir üsulu,1000-dən yuxarı 

başqa üsulu var. 

10-dan 100-ə qədər əvvəlcə onluqlar,sonra təkliklər işlənir:on beş,iyirmi altı,otuz 

səkkiz,qırx beş,əlli üç və s.100-dən yuxarı əvvəlcə təklik,sonra yüzlük və ya minlik ,sonra 

onluq və təklik işlənir:iki yüz əlli beş,iki min üç yüz altmış iki. 

Tərkibi saylar yanaşma üsulu ilə yaranır.Belə saylar ona görə mürəkkəb deyil,tərkibi 

say hesab olunur ki,mürəkkəb söz hüduduna sığmır.Digər tərəfdən,bunların sabit modeli 

yoxdur:onluqlar bir cür,yüzdən yuxarı olan say sözləri başqa cür əlaqələnir və sonda 

onluqlar təkrar olunur. 



Müəyyənlik bildirən miqdar sayları isimlərdən əvvəl işləndikdə sayla isim arasında 

numerativ (ədədi) sözlər işlənə bilir:cüt,baş,dəst,parça,nəfər,dənə,ədəd,tikə,nüsxə,cild, 

qatar,qətrə,top,göz,parça  və s.Bu sözlər bir qədər müstəqilliyini itirmiş sözlərdən ibarət 

olsa da,əksəriyyəti müstəqil isim kimi də işlənir. 

6.4.Qeyri-müəyyənlik bildirən miqdar sayları 

Miqdar saylarının bu növü əşyanın qeyri-müəyyən miqdarını bildirir.Əşyanın 

miqdarını bildirən bu saylar müəyyənlik bildirən miqdar saylarından fərqli,xüsusi lüğəvi 

vahidlərdir.Bunlar başlıca olaraq ,az,çox,xeyli,bir az,bir qədər,o qədər,filan qədər 

sözlərindən ibarətdir. 

Qeyri-müəyyənlik bildirən saylardan az,çox,xeyli sözləri daha çox intensiv 

işlənməkdədir. 

Miqdar saylarının bu növü quruluşca sadə,düzəltmə və mürəkkəb olur.Sadələri 

azdır,az,çox,xeyli sözlərindən ibarətdir. 

Qeyri-müəyyənlik bildirən düzəltmə miqdar sayları konkret miqdar saylarının üzərinə 

-larla,lərlə;-larca,-lərcə şəkilçilərini artırmaqla düzəlir:onlarla adam,yüzlərlə kişi,onlarca 

qadın,yüzlərcə uşaq və s. 

Qeyri-müəyyənlik bildirən mürəkkəb miqdar sayları bir sözünün az,çox,xeyli,neçə 

sözləri ilə,o,bu filan,bir sözlərinə qədər qoşmasının artırılması ilə düzəlir:bir az,bir çox,bir 

neçə,bir qədər,filan qədər və s. 

Qeyri-müəyyənlik bildirən saylardan sonra gələn isim adətən təkdə olur.Lakin növ 

müxtəlifliyi ilə bağlı cəmlənə əd bilər:Öz-özünə o qədər suallar verirdi ki.(Ə.R) 

Sayın bu növü cümlədə təyin vəzifəsində işlənir.Məs.:O gördü ki,beş-altı cavan 

oğlandı,hərəsi bir müsiqi sazlayır.(İ.Ə) 

6.5.Kəsr sayları 

Miqdar sayının bu növü tamın,ədədin hissəsini bildirir. 

Kəsr sayları müəyyənlik,konkretlik bildirən miqdar saylarından düzəlir.Çoxluq 

bildirən hər hansı bir sayın yerlik hal şəkilçisini qəbul edərək,azlıq bildirən bir sayla birgə 

işlənməsi yolu ilə yaranır;məs.: altıda beş,beşdə bir,üçdə iki və s. 

Kəsr sayları mürəkkəb quruluşa malikdir və substantiv saydır.Odur ki daha çox başqa 

sözlərlə birləşərək mübtəda,tamamlıq və xəbər vəzifəsində işlənir:Məhsulun üçdə biri 

bizimdir.Biz məhsulun üçdə birini sata bildik. 

6.6.Sıra sayları 



Sıra sayı şəxsin,əşyanın,hadisənin sırasını bildirir və neçənci? hansı? suallarına cavab 

verir.Sıra sayları miqdar saylarının üzərinə -ıncı,-inci,-uncu,-üncü şəkilçisinin artırılması 

ilə düzəlir.Məs.:altıncı,birinci,onuncu,on üçüncü və s. 

Bu şəkilçi saitlə qurtaran saylara artırıldıqda ilk saitini itirir: altı-ncı,yeddi-nci və s. 

Sıra sayları neçənci? sualı ilə yanaşı,hansı? sualına da cavab verir və cümlədə təyin 

vəzifəsində işlənir. 

Sıra sayını düzəldən şəkilçilər əvvəl,axır,son sözlərinə də artırıla bilir və bu sözlərdən 

sıra sayı düzəldir:əvvəlinci,sonuncu,axırıncı.Müəyyənlik bildirən miqdar saylarından 

düzələn sıra sayları ilə bunların mənasında müəyyən dərəcə fərq var:bunların mənasında 

konkretlik nisbətən azdır. 

Sıra sayları düzəltmə saylardır.Sadə saylardan düzəldiyi kimi (üçüncü, birinci, 

altıncı),tərkibi saylardan da düzəlir (on birinci,yüz iyirmi ikinci). 

6.7.Sayların orfoqrafiyası 

1.Miqdar sayları həm hərflərlə,həm də rəqəmlərlə yazılır:iyirmi dörd  ̶  24,yüz qırx 

bir  ̶  141,iki yüz on iki  ̶  212 və s. 

2.Tərkibi sayların tərəfləri ayrı yazılır:əlli beş,səksən dörd,min yüz əlli altı və 

s.Tərkibi sayların bir hissəsi hərflərlə,bir hissəsi rəqəmlə yazıla bilər:200 min,550 min və 

s. 

3.Şəkilçilər miqdar saylarının son sözünə artırılır:iyirmi dörddən  ̶  24-dən,on ikini   ̶ 

12-ni və s. 

4.Saylar müasir dilimizdə iki cür  ̶  həm ərəb rəqəmləri ilə (1,3,12,15),həm də rum 

rəqəmləri ilə (V,X) yazılır. 

5.Ərəb rəqəmləri daha çox miqdar saylarını bildirir.Sıra sayı kimi işləndikdə onlardan 

sonra –ıncı,-inci,-uncu,-üncü şəkilçisi yazılır:6-cı,1-ci,10-cu,3-cü və s. 

Bu cür yazılışda –ıncı şəkilçisinin –in hissəsi nəzərə alınmır. 

Ərəb rəqəmlərindən aşağıdakı hallarda sıra sayı kimi istifadə etmək olar: 

5.1.Rəqəmlər yazılır,nöqtə qoyulur.Sıra ilə gələn sözlərin baş hərfi böyük yazılır: 

1.Əli Əhmdov. 

2.Həsən Kərimov. 

5.2.Rəqəmlər yazılır,tire işarəsi qoyulur,xüsusi ad deyilsə,sözlər kiçik hərflə başlanır: 



1 ̶  isim 

2 ̶  sifət 

5.3.Rəqəmlər mötərizəyə alınır,sözlər xüsusi ad deyilsə,kiçik hərflə başlanır: 

1) mübtəda 

2) xəbər 

6.Rum rəqəmləri sıra saylarını bildirir.Onlardan sonra heç bir şəkilçi işlənməz: V 

sinif,VII sıra,IX sinif və s. 

Rum rəqəmləri aşağıdakılardan ibarətdir: I - 1;V- 5;X - 10;L -50;C -100;D - 500;M - 

1000 

6.1.Kiçik rəqəm böyük rəqəmdən sonra işləndikdə toplanır və toplama zamanı bi 

rəqəm üç dəfədən artıq işlənə bilməz: 

VI – 6;VII – 7;VIII – 8;LX – 60;LXX – 70;LXXX – 80;DC – 600;DCCC – 800  

6.2.Kiçik rəqəm böyükdən əvvəl işləndikdə böyükdən çıxılır: 

IV = 4 (5-1=4);IX =9 (10-1=9);XL =40 (50-10=40);MCMLXIX =1969 

(M→1000+CM=900+LX=60+IX =9) 

Kiçik rəqəm böyükdən əvvəl yalnız bir dəfə işlənə bilər.Məsələn: 3 yazmaq üçün I 

rəqəmi üç dəfə təkrar olunur:III. 

4 yazmaq üçün 5-dən bir çıxılır:IV. 

30 yazmaq üçün X rəqəmi üç dəfə təkrar olunur:XXX. 

40 yazmaq üçün 50-dən on çıxılır:XL. 
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