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İZAHAT VƏRƏQƏSİ
Xalqımızın mədəni irsinə yenidən yaranmış maraq, xüsusən də
musiqiçilərin bu məsələyə münasibəti hal-hazırda xüsusi aktuallıq
kəsb edir. İndiki zəmanədə etnik şüurun fəallaşması, öz milli mədəni
irsinə bəslənən diqqət bunu təsdiqləyir. Məhz buna görə də ənənəvi
xalq mədəniyyəti əsaslarının, mədəni məkanın minillik qavranılma
təcrübəsinin və onun gələcək nəsillərə ötürülməsi mexanizmlərinin
dərk olunması olduqca önəmlidir. Həmin istiqamətdə qanuna tam
uyğun olaraq pedaqoji fikir fəallaşır, həmin problematika üzrə təhsiltərbiyə məsələlərinin effektiv həll yolları axtarılır. Bu sırada duran
ilk önəmli məsələlərdən biri – milli musiqi təhsilinin islahatı və
layihələşdirilməsidir ki, burada çoxsəviyyəli tədris-tərbiyə
prosesində uzun müddət ərzində tam şəxsiyyətin formalaşdırılmasına
yönəldilən varislik prinsipləri nəzərdə tutulmalıdır.
Əsas problemin bu cür qoyuluşu zamanı musiqi təhsili ocaqlarının
təhsil sahəsində mütəxəssisləri formalaşdıran, bir kadr kimi hazırlaşdıran struktur olaraq qarşıya qoyduğu ən yeni məsələlər, sözsüz ki,
musiqi təhsili sisteminin əvvəlki mərhələlərində sınaqdan keçirilmiş
yeni, eksperimental təhsil metodlarına əsaslanmalıdır. Bu istiqamətdə
aparılacaq axtarışlar zamanı müasir təhsil təcrübəsinin milli musiqi
mədəniyyətimizin çoxəsrlik ənənələri ilə qovuşmasına arxalanma
nəzərdə tutulur. Xüsusilə də, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi
Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyasında uzun illər
boyu tələbələrin gələcək pedaqoqlar kimi yetişdirilməsi sahəsində
müasir musiqi mədəniyyətinin bütün tələblərinə cavab verən zəmin
və şərait yaradılmışdır. Bu zəmin tədris, tərbiyə və folklor kimi
komponentlərin bütöv bir tədrisi-metodiki prosesdə birləşdirilməsinə
əsaslanıb, həmin prosesdə yaranan məsələ və problemlərin eksperimental, yaradıcı surətdə həll olunmasını nəzərdə tutur.
Nəzəri biliklərin qavranılması şagirdlərin xüsusi və ümumi fortepiano, orkestr və xalq çalğı alətləri, kamera ansamblı və akkompanement siniflərində ifa etdikləri Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinə
dair tərtib etdikləri referat və annotasiyalarda ən geniş tətbiqini tapır.
Bu biliklərin mənimsənilməsi məqsədilə tətbiq olunan ən önəmli
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üsullardan biri də – 1983-cü ildən etibarən məktəb-studiyanın müntəzəm olaraq keçirdiyi elmi-ifaçılıq konfransları və müsabiqələridir,
eləcə də «Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri tədris repertuarında»
devizli festivallardır.
Şagirdlərin dərrakə fəallığının və yaradıcı təfəkkürünün bu planda
formalaşdırılmasının vacib aspekti kollokviumlardır ki, məktəb-studiyada tədris ilində iki dəfə keçirilir. Kollokviumlar müxtəlif fənlərin
öyrənilməsindən qavranılan biliklərin cəmləşdirilməsi məqsədini
daşıyır və müxtəlif fənlərə, ümummədəni hazırlığa dair məsələlərlə
yanaşı, Azərbaycan ladlarına aid sualları da daxil edir.
Azərbaycanın xalq musiqi mədəniyyəti ənənələrinin öyrənilməsində görkəmli Azərbaycan klassiki Üzeyir Hacıbəylinin elmi irsi əsas
tədris materialı rolunu oynayır. Onun «Azərbaycan xalq musiqisinin
əsasları» adlı elmi əsəri nəinki hər bir Azərbaycan bəstəkarının, həm
də Azərbaycan musiqisini öyrənən hər bir musiqiçinin stolüstü kitabıdır. Üzeyir Hacıbəylinin bu nəzəri əsəri öz böyük praktiki əhəmiyyətini bu günədək itirmir. Həmin kitabda Azərbaycan xalq musiqisinin lad sisteminin bütün zənginliyi mütəşəkkil elmi formada, aydın
və anlaşıqlı şəkildə sistemləşdirilmiş, Azərbaycan xalq musiqi dilinin
lad strukturunun qanunlarının kamil şəkildə anlanılıb qavranılması öz
əksini tapmışdır.
Məktəb-studiyanın bazası əsasında Bakı Musiqi Akademiyasının
nəşrə hazırladığı proqramın əsas məqsədi – musiqi məktəb şagirdlərinin öz milli köklərinə, Azərbaycan xalq sənətinin əsaslarına maraq
oyadılması, milli musiqi eşitmə qabiliyyəti və təfəkkürü sahəsində
gen yaddaşının bərpası və fəallaşdırılmasıdır. Azərbaycan xalq musiqi mədəniyyəti ənənələrinin öyrənilməsi üzrə aparılan işin bir hissəsi
olaraq, ladların nəzəri öyrənilməsi müxtəlif üsullarla öz təcrübi tətbiqini tapır.
Bu proqram boy atan musiqiçilər nəslinin musiqi tərbiyəsi və təhsili qarşısında duran bir sıra konkret məsələləri həll etmək, xüsusən
də Azərbaycan ladlarının kiçik siniflərdən başlayaraq öyrənilməsi
üçün əlverişli şəraitin yaradılması məqsədini irəli sürür.
Hazırkı proqram, şübhəsiz ki, respublikamızın musiqi məktəblərinin gündəlik tədrisində faydalı metodiki əsas ola bilər.
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Ümumiyyətlə, gənc musiqiçilərin təhsilinin bütün mərhələlərində
«folklor komponentinin» daxil edilməsi məktəb-studiyanın eksperimental fəaliyyətində pozitiv təcrübə kimi özünü göstərir. Məktəbstudiyanın musiqi təhsili proqramları öz strukturu, istiqaməti və məzmunu etibarı ilə komplekslidir. Proqramların kompleksliyi musiqi
mədəniyyətinin ayrıca istiqamətlərinin məhdud öyrənilməsinin qarşısını almaqla yanaşı, eləcə də onun xalq musiqi mədəniyyəti ilə birləşməsi zamanı bütövlülüyünü təbliğ edir.
Beləliklə, təhsil məzmunu ilə eksperimental işin metodiki təminatının sıx vəhdəti, eləcə də gələcək professional pedaqoqların hazırlanmasında varisliyin həyata keşirilməsi Bakı Musiqi Akademiyası
və onun eksperimental bazası olan Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyasının birgə fəaliyyəti üçün başlıca məqsəddir.
Hazırkı «Üzeyir Hacıbəylinin elmi sistemi əsasında milli lad
təfəkkürünün inkişafı proqramı» bütün ixtisaslar üzrə nəzərdə
tutulmuşdur. Artıq tədrisin I sinfindən XI sinifinə qədər daxil olunan
«Azərbaycan ladları» fənni şagirdlərin bizim xalq musiqimizi
mənimsəməsi üçün böyük təkan olacaq.
Muğam və aşıq musiqisinin ifa edilməsinin çətinliyi ilə əlaqədar
olaraq müəllimlər imkan daxilində sinifdə canlı ifaçıların iştirakı ilə
və ya stereo disklərinə yazılmış muğam və aşıq havalarını müntəzəm
olaraq şagirdlərə dinlətdirməli və mövzu ilə əlaqədar geniş izahat
verməlidirlər.
Tədris prosesində müəllimlər izah etdikləri mövzuları əyani ilyustrasiyalarla müşayiət etdirməli və hər dərsdə qısa sorğu aparmalıdırlar. Tədris ilinin sonunda fənn üzrə imtahan keçirilir.
Fənnin tədrisi mərhələsində xalq yaradıcılığının məhsulu olan
əsərlər haqqında şagirdlərin aldıqları biliklər onlara xalq əsərlərinin
daha geniş və daha dərin öyrənilməsində, eləcə də xalq
yaradıcılığının yüksək bədii nümunələrinə estetik qiymət verilməsində yaxından köməklik göstərir.
Hazırkı «Üzeyir Hacibəylinin elmi sistemi əsasında milli lad
təfəkkürünün inkişafı proqramı» musiqi və incəsənət məktəblərinin I
– XI sinif şagirdləri və musiqi kolleclərinin I – IV kurs tələbələri
üçün nəzərdə tutulub.
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MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN
KURSUN MƏZMUNU
Baxın:
1. Üzeyir Hacıbəyli. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları / layihənin rəhbəri –
Fərhad Bədəlbəyli, layihənin koordinatoru: О. Аbasquliyev, elmi redaktor:
Т. Мəmmədov, redaktor və metodik tövsiyələrin tərtibçisi: C. Həsənova,
məsləhətçi: R. Zöhrabov. – Bakı: Apostrof, 2010. – 176 s.
Kitabın elektron versiyası: http://musbook.musigi-dunya.az/az/l_rehberinden.html.
2. Üzeyir Hacıbəyli. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları: musiqi məktəbləri və
texnikumları üçün “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”, “Solfecio”, “Xor sinfi”
“İmprovizasiya və bəstələmə”, “İxtisas aləti” və “Ümumi fortepiano” fənlərində
Azərbaycan ladlarının öyrənilməsinə dair adaptasiya olunmuş dərs vəsaiti / tərtibçi
– Tərlan Seyidov. – Bakı: E. L., 2010. – 48 s.
Dərs vəsaitinin elektron versiyası: www.baku-art.az.

BİRİNCİ SİNİF

“Rast” ladının səsqatarı və tam kadansları.
İKİNCİ SİNİF

“Şur” ladının səsqatarı və tam kadansları.
“Segah” ladının səsqatarı və tam kadansları.
ÜÇÜNCÜ SİNİF

“Şüştər” ladının səsqatarı və tam kadansları.
“Çahargah” ladının səsqatarı və tam kadansları.
DÖRDÜNCÜ SİNİF

“Bayatı-Şiraz” ladının səsqatarı və tam kadansları.
“Hümayun” ladının səsqatarı.
BEŞİNCİ SİNİF

“Rast” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların “Mayeyi-Rast” şöbəsi.
“Şur” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların “Mayeyi-Şur” şöbəsi.
ALTINCI SİNİF

“Segah” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların “Mayeyi-Segah” şöbəsi.
“Şüştər” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların “Mayeyi-Şüştər” şöbəsi.
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YEDDİNCİ SİNİF

“Çahargah” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları, həmin
ladda bəstələnən melodiyaların “Mayeyi-Çahargah” şöbəsi.
“Bayatı-Şiraz” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları, həmin
ladda bəstələnən melodiyaların “Mayeyi-Bayatı-Şiraz” şöbəsi.
“Hümayun” ladının səsqatarı və həmin ladda bəstələnən
melodiyaların “Mayeyi-Hümayun” şöbəsi.
SƏKKİZİNCİ SİNİF

“Rast” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların
“Mayeyi-Rast”, “Hüseyni”, “Vilayəti”, “Əraq”, “Gərayi” şöbələri.
“Şur” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların
“Mayeyi-Şur”, “Zəmin-xara”, “Şur-Şahnaz”, “Hicaz”,
“Bayatı-kürd”, “Səmayi-şəms”, “Nişibi-fəraz” şöbələri.
DOQQUZUNCU SİNİF

“Segah” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların
“Mayeyi-Segah”, “Şikəsteyi-fars”, “Mübərriqə”, “Əraq” şöbələri.
“Şüştər” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların
“Mayeyi-Şüştər”, “Tərkib” şöbələri.
ONUNCU SİNİF

“Çahargah” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların
“Mayeyi-Çahargah”, “Bəstə-Nigar”, “Manəndi-müxalif”,
“Hasar”, “Müxalif”, “Mənsuriyyə” şöbələri.
“Bayatı-Şiraz” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların
“Mayeyi-Bayatı-Şiraz”, “Bayatı-İsfahan”, “Hüzzal” şöbələri.
ON BİRİNCİ SİNİF

“Hümayun” ladının səsqatarı, həmin ladda bəstələnən
melodiyaların “Mayeyi-Hümayun”, “Tərkib” şöbələri.
Bütün keçilmiş materialların təkrarı.
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MUSİQİ KOLLECLƏRİ ÜÇÜN
KURSUN MƏZMUNU
BİRİNCİ KURS

“Rast” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların
“Mayeyi-Rast”, “Hüseyni”, “Vilayəti”, ”Əraq”, “Gərayi” şöbələri.
“Şur” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların
“Mayeyi-Şur”, “Zəmin-xara”, “Şur-Şahnaz”, “Hicaz”,
“Bayatı-kürd”, “Səmayi-şəms”, “Nişibi-fəraz” şöbələri.
İKİNCİ KURS

“Segah” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların
“Mayeyi-Segah”, “Şikəsteyi-fars”, “Mübərriqə”, “Əraq” şöbələri.
“Şüştər” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların
“Mayeyi-Şüştər”, “Tərkib” şöbələri.
ÜÇÜNCÜ KURS

“Çahargah” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların
“Mayeyi-Çahargah”, “Bəstə-Nigar”, “Manəndi-müxalif”,
“Hasar”, “Müxalif”, “Mənsuriyyə” şöbələri.
“Bayatı-Şiraz” ladının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladda bəstələnən melodiyaların
“Mayeyi-Bayatı-Şiraz”, “Bayatı-İsfahan”, ”Hüzzal” şöbələri.
DÖRDÜNCÜ KURS

“Hümayun” ladının səsqatarı, həmin ladda bəstələnən
melodiyaların “Mayeyi-Hümayun”, “Tərkib” şöbələri.
Əlavə ladlar:
“Çahargah” (ikinci növ), “Şahnaz”, “Sarənc”
ladlarının səsqatarı, tam və yarım kadansları,
həmin ladlarda bəstələnən melodiyalar.
Bütün keçilmiş materialların təkrarı.
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AZƏRBAYCAN LADLARINDA MUSİQİ ƏSƏRLƏRİNİN
TƏKLİF OLUNAN SİYAHISI
RAST
Xalq musiqisi
Mahnılar: “Aman nənə”, “Ay Dilbər”, “Ceyran sevgilim”, “Çaloyna”, “Əlində sazın qurbanı”, “Küsmüşəm səndən”, “Mən gedirəm
Zəngilana”, “Məni dövri fələk qoymuş”, “Sona xanım”, “Sürməli
qız”, “Süsən sünbül”, “Şəfəq sökülərkən”, “Yar gəlir”.
Rəqslər: “Azərbaycan”, “Brilyant”, “Darçını”, “Əsgəranı”.
Şifahi ənənəvi professional musiqi
Aşıq havaları: “Azaflı dübeyti”, “Baş müxəmməs”, “Baş sarıtel”,
“Çoban bayatı”, “Duraxanı”, “İncəgülü”, “Laçını”, “Mixəyi”, “Orta
müxəmməs”, “Paşa köçdü”, “Şəhrəbanı”, “Urfanı” (rast – şur)
“Vaqif gözəlləməsi”, “Yanıq Kərəmi.
Təsniflər: “Rast”, “Vilayəti”, “Əraq”, “Mahur”, “Bayatı-Qacar”,
“Dügah”, “Qatar”.
Rənglər: “Rast” (“Mayeyi-rast”, “Huseyni”, “Vilayəti”, “Əraq”,
“Qərayi”), “Mahur-hindi”, “Mahur”, “Orta mahur”, “Bayatı-Qacar”,
“Dügah“, “Qatar”.
Muğamlar: “Rast”, “Mahur-hindi”, “Orta mahur”, “Bayatı-Qacar”,
“Dügah”, “Qatar”.
Zərbi muğamlar: “Heyratı”.
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri
Opera, balet və musiqili komediyalar:
Üzeyir Hacıbəyli
“Leyli və Məcnun” operasından:
Müqəddimə (rast – şur – rast).
“Şəbi-hicran” xoru.
I şəkil: Orkestr girişi.
III şəkil: Orkestr girişi (rast – şüştər – rast).
Qonaqların xoru və rəqs.
IV şəkil: Ərəblərin xoru “Söylə bir görək”.
Nofəlin xor ilə səhnəsi (“Heyratı” zərbi muğamı
əsasında).
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“Koroğlu” operasından:
Uvertüradan repriza və koda.
I pərdə: Rövşənin ariozosu “Təngə gəldik yox tavan”.
V pərdə: Xalqın xoru “Hər bir yerdən, dağdan, daşdan”.
III pərdə: Rəqs.
Xalqın xoru (sonuncu səhnə).
“Arşın mal alan” musiqili komediyasından:
Əsgərin mahnısı “Arşın mal alan”.
Qızların xoru.
Cahan xalanın mahnısı “Çadramı sallam başıma”.
“O olmasın, bu olsun” musiqili komediyasından:
Rüstəm bəylə Məşədi İbadın dueti.
Qаrа Qarayev
“Yeddi gözəl” baletindən:
I pərdə: Ayişə və Bəhramın adajiosu.
Xarəzm gözəlinin rəqsi.
Hind gözəlinin rəqsi.
Mənzər və Bəhramın döyüş rəqsi.
Simfonik musiqi:
Qаrа Qarayev
“Leyli və Məcnun” simfonik poemasından:
Köməkçi mövzu.
Fikrət Əmirov
“Azərbaycan kapriççiosu”.
Niyazi
“Rast“ simfonik muğamı.
Tofiq Bakıxanov
“Dügah” simfonik muğamı.
Cavanşir Quliyev
Simfonik orkestr və zurna üçün uvertüra.
Vokal musiqi:
Üzeyir Hacıbəyli
“Milli marş” (rast–şur–rast). “Döyüşçülər marşı”. “Ey Vətən!” xoru.
Niyazi
“Arzu” romansı.
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ŞUR
Xalq musiqisi
Mahnılar: “A dağlar”, “Ahu kimi”, “Alma”, “Ay qadası”, “Bazarda
alma”, “Bülbülün geydiyi sarı”, “Çıxdı günəş”, “Dəli ceyran”, ”Gəl,
gəl ahu balası”, “Güləbatın”, “Gülə-gülə”, “Qarabağın maralı”,
“Qara qaşın vəsməsi”, “Qara tellər”, “Qalalıyam”, “Nəzr
eyləmişəm”, “Sarı gəlin”, “Səhər-səhər yaz çağı”, “Səndən mənə yar
olmaz”, “Şuşa ceyranı”, “Yadıma sən düşəndə”, “Yaylıq”.
Rəqslər: “Atlanma”, “Bakı”, “Cıdır”, “Qəhrəmani”, “Qızılgül”,
“Üçayaq yallı”.
Şifahi ənənəvi professional musiqi
Aşıq havaları: “Aşıq arazbarısı”, “Bayramı”, “Cəngi Koroğlu”,
“Dübeyti”, “Gilənar”, “Göyçə gülü”, “Güllü qafiyə”, “Heydəri”,
“Qəhrəmanı”, “Mina gəraylı”, “Mirzəcanı”, “Misri Koroğlu”,
“Sultanı”, “Təbl-cəngi Koroğlu”.
Təsniflər: “Şur”, “Şur-Şahnaz”, “Hicaz”, “Sarənc”, “Dilkəş”,
“Bayatı-Kürd”, “Rəhab”, “Kürd-Şahnaz”, “Mani”, “Dəşti”.
Rənglər: “Şur” (”Şur dəramədi”, “Mayeyi-Şur”, “Şur-Şahnaz”,
“Hicaz”), Kürd Şahnaz”, “Nəva”, “Şahnaz”, “Bayatı-kürd”, “Rəhab”.
Muğamlar: “Şur”, “Şahnaz”, “Bayatı-kürd”, “Nəva”, “Rəhab”.
Zərbi muğamlar: “Arazbarı”, “Mani”, “Səmayi-şəms”, “Osmanı”.
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri
Opera və musiqili komediyalar:
Üzeyir Hacıbəyli
“Leyli və Məcnun” operasından:
II şəkil: Ərəblərin xoru “Vermə, vermə”.
V şəkil: Leyli və İbn-Səlamın dueti.
“Koroğlu” operasından:
Uvertüra.
III pərdə: “Çənlibel” xoru (şur – rast).
“Arşın mal alan” musiqili komediyasından:
Müqəddimə.
Gülçöhrənin ariyası “Aşiq oldum” (şur – segah – şur).
Fikrət Əmirov
“Sevil” operasından: Sevilin ariozosu. Sevilin laylası.
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Simfonik və kamera-instrumental musiqi:
Fikrət Əmirov
“Şur” və“Kürd-Ovşarı” simfonik muğamları.
Soltan Hacıbəyov
“Karvan” simfonik lövhəsi.
Üzeyir Hacıbəyli
«Aşıqsayağı» triosu.
Cavanşir Quliyev
Violin və saz üçün sonata.
Vokal musiqi:
Üzeyir Hacıbəyli
Azərbaycan SSRİ-nin himni.
“Şəfqət bacısı” və “Yaxşı yol” mahnıları.
Asəf Zeynallı
“Ölkəm” romansı (rast – şur – segah – şur).
SEGAH
Xalq musiqisi
Mahnılar: “Anacan”, “Bəri bax”, “Ceyran bala”, “Evləri var xanaxana”, “Xumar oldum”, “Kəklik”, “Qaçaq Nəbi”, “Muleyli”,
“Naxçıvan”, “Ninni”, “O xal nə xaldır”, “O sürməli gözlərin”, “Sarı
bülbül”, “Sona bülbüllər”, “Şuşanın dağları”, “Uca dağlar başında”,
“Yar bizə qonaq gələcək”.
Rəqslər: “Cığcığa”, “Cüt bacı” (segah – rast), “Qəşəngi”,
“Qıtqılıda”, “Lətifə” (segah – rast), “Mirzəyi”, “Tərəkəmə”,
“Vağzalı”.
Şifahi ənənəvi professional musiqi
Aşıq havaları: “Rübai Koroğlu”.
Təsniflər: “Segah”, “Şikəsteyi-fars”, “Mübərriqə”, “Zabul”.
Rənglər: “Segah” (“Mayeyi-Segah”, “Şikəsteyi-fars”, “Mübərriqə”),
“Segah-Zabul”, “Mirzə Hüseyn Segahı”, “Xaric Segah”.
Muğamlar: “Segah”, “Zabul-Segah”, “Mirzə Hüseyn Segahı”, “Xaric
Segah”.
Zərbi muğamlar: “Qarabağ şikəstəsi”, “Kəsmə şikəstə”, “Şirvan
şikəstəsi”.
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Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri
Opera və musiqili komediyalar:
Üzeyir Hacıbəyli
“Leyli və Məcnun” operasından:
I şəkil: Xor (segah – çahargah).
Leyli və Məcnunun dueti.
V şəkil: Məcnunun şikayəti.
“Koroğlu” operasından:
Uvertüradan əsas mövzu.
I pərdə: Nigarın ariyası “Rövşəndir məni yaşadan”
(segah – rast – segah).
III pərdə: Koroğlunun ariyası (segah – bayatı-şiraz).
IV pərdə: Təlxəyin mahnısı (segah – çahargah).
“Arşın mal alan” musiqili komediyasından:
Əsgərin ariyası “Nalədəndir ney kimi”.
Gülçöhrənin ariyası “Pərişan zülfü”.
Gülçöhrənin etirafı “Məni saldı yaman dərdə”.
Asyanın mahnısı “Gözəlim, yar gözəlim”.
Asyanın rəqsi.
Süleymanın mahnısı “Nədir sənin dərdin”.
Tellinin mahnısı “Yar o yanda, sən bu yanda”.
Soltan bəyin kupletləri “Sən dul, mən dul”.
Fikrət Əmirov
“Sevil” operasından: Atakişinin kupletləri.
Simfonik musiqi:
Vasif Adıgözəlov
“Segah” simfonik muğamı.
Vokal musiqi:
Üzeyir Hacıbəyli
“Sənsiz” musiqili qəzəli. “Qaragöz” mahnısı.
Vasif Adıgözəlov
“Qərənfil“ musiqili qəzəli.
Cahangir Cahangirov
“Ana” mahnısı.
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ŞÜŞTƏR
Xalq musiqisi
Mahnılar: “Aman kəklik əlindən”, “Araxçının məndədir”, “Ay
Sona”, “Beşik başında”, “Girdim yarın bağçasına”, “Gözəlim
sənsən”, “Gül bağçalar”, “Mərənddən aşdım”.
Rəqslər: “Almazı”, “Dağ çiçəyi”, “Uzundərə”, “Yüz bir”.
Şifahi ənənəvi professional musiqi
Aşıq havaları: “Mansırı”.
Təsniflər: “Şüştər”.
Rənglər: “Şüştər” (“Şüştər dəramədi”, “Mayeyi-Şüştər”, “Tərkib”).
Muğamlar: “Şüştər”.
Zərbi muğamlar: “Heydəri”, “Ovşarı”.
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri
Opera və musiqili komediyalar:
Üzeyir Hacıbəyli
“Leyli və Məcnun” operasından:
III şəkil: Xor “Məcnun, Məcnun”.
III şəkil: Leyli və İbn Səlamın dueti (şüştər – hümayun).
VI şəkil: Orkestr girişi və xor.
“Arşın mal alan” musiqili komediyasından:
Gülçöhrənin naləsi “Hicran dərdi”.
Gülçöhrənin ariyası “Bülbülü zarən”.
“O olmasın, bu olsun” musiqili komediyasından:
Məşədi İbadın mahnısı “Mən nə qədər, nə qədər”
Fikrət Əmirov
“Sevil” operasından:
Uvertüra – Proloq (şüştər – şur), Sevilin leytmövzusu.
Sevilin ariyası (orkestr girişi – hümayun, voкal partiya –
şüştər).
Simfonik musiqi:
Qara Qarayev
“Leyli və Məcnun” simfonik poemasından: Əsas mövzu.
Vokal musiqi:
Üzeyir Hacıbəyli
“Sevgili canan” musiqili qəzəli.
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ÇAHARGAH
Xalq musiqisi
Mahnılar: “Budur, bir cüt qara göz”, “Gəl, gəl ay ellər gözəli”.
Rəqslər: “Şələxo”.
Şifahi ənənəvi professional musiqi
Təsniflər: “Çahargah“, “Bəstə-Nigar”, “Hasar”, “Müxalif”.
Rənglər: “Çahargah” (“Mayeyi-Çahargah”, “Müxalif”, “Hasar”,
“Bəstə-Nigar”).
Muğamlar: “Çahargah”.
Zərbi muğamlar: “Mənsuriyyə”.
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri
Opera və balet musiqisi:
Üzeyir Hacıbəyli
“Leyli və Məcnun” operasından: Məcnunun atasının ariyası.
“Koroğlu” operasından: kəndlilərin xoru “Bu gözəl təbiət”.
Müslüm Maqomayev
“Şah İsmayıl” operasından: Uvertüra. Aslan şahın ariyası.
Cahangir Cahangirov
“Azad” operasından: “Çahargah” xoru.
Qara Qarayev
“Yeddi gözəl” baletindən: Vals.
Əfrasiyab Bədəlbəyli
“Qız qalası” baletindən: Giriş.
İnstrumental musiqi:
Üzeyir Hacıbəyli
“Cəngi” pyesi (f-no və orkestr üçün işləyəni – İsmayıl Hacıbəyov).
“Çahargah fantaziyası”. Xalg çalğı alətləri orkestri üçün.
Asəf Zeynallı
“Çahargah” fortepiano pyesi.
Cövdət Hacıyev
“Sülh uğrunda” simfonik poemasından: Giriş mövzu.
Vokal musiqi:
Tofiq Quliyev
“Bəxtəvər oldum“ musiqili qəzəli.
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BAYATI-ŞİRAZ
Xalq musiqisi
Mahnılar: “Aman ovçu”, “Küçələrə su səpmişəm”, “Qubanın ağ
alması”, “Laçın”, “Onu demə zalım yar”.
Rəqslər: “Qazağı”, “Nəlbəki”.
Şifahi ənənəvi professional musiqi
Təsniflər: “Bayatı-Şiraz”, “Bayatı-İsfahan”.
Rənglər: “Bayatı-Şiraz” (“Mayeyi-Bayatı-Şiraz”, “Bayatı-İsfahan”,
“Hüzzal”).
Muğamlar: “Bayatı-Şiraz”.
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri
Opera və balet musiqisi:
Üzeyir Hacıbəyli
“Leyli və Məcnun” operasından:
IV şəkil: Orkestr girişi.
Qızların pərdəarxası xoru “Bu gələn yara bənzər”.
“Koroğlu” operasından:
II pərdə: Nigarın ariyası “Hanı o günlərim”.
Fikrət Əmirov
“Sevil” operasından:
I pərdə: Balaşın mahnısı “Dilbər, o gözlərin”.
II pərdə: Balaşın mahnısı “Gör nə günlərə
qaldın” (bayatı-şiraz – çahargah).
III pərdə: Balaşın ariozosu “Ağla, gözüm,
ağla” (bayatı-şiraz – şüştər).
Əfrasiyab Bədəlbəyli
“Qız qalası” baletindən: Gülyanaq ilə Poladın adajiosu.
Qara Qarayev
“Yeddi gözəl” baletindən: Ayişənin rəqsi.
Simfonik musiqi:
Fikrət Əmirov
“Gülüstan Bayatı-Şiraz” simfonik muğamı.
Süleyman Ələsgərov
“Bayatı-Şiraz” simfonik muğamı.
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Kamera-instrumental musiqi:
Asəf Zeynallı
“Muğamsayağı”. Violin və fortepiano üçün pyes.
Nazim Əliverdibəyov
“Bayatı-Şiraz” xor muğamı (orqan üçün işləmə).
Vokal musiqi:
Üzeyir Hacıbəyli
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni.
Tofiq Quliyev
“Bakı haqqında mahnı”.
HÜMAYUN
Şifahi ənənəvi professional musiqi
Təsniflər: “Hümayun”.
Rənglər: “Hümayun” (“Hümayun dəramədi”, “Mayeyi-Hümayun”,
“Tərkib”).
Muğamlar: “Hümayun”.
Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri
Opera və balet musiqisi:
Üzeyir Hacıbəyli
“Leyli və Məcnun” operasından:
II şəkil: Orkestr epizodu (hümayun – şüştər).
Fikrət Əmirov
“Sevil” operasından: Sevilin ariyası (orkestr girişi –
hümayun, voкal partiya – şüştər).
Qara Qarayev
“Yeddi gözəl” baletindən: Gözəllər gözəlinin rəqsi.
Arif Məlikov
“Məhəbbət əfsanəsi” baletindən:
Fərhad və Şirinin adajiosu.
Məhminəbanunun monoloqu və Türk qızlarının rəqsi
Simfonik musiqi:
Cahangir Cahangirov
“Arazın o tayında” vokal-simfonik poeması.
Tofiq Bakıxanov
“Hümayun” simfonik muğamı.
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ƏLAVƏ
TESTLƏR
(tərtibçi – professor Cəmilə Həsənova)

1. Üzeyir Hacıbəylinin “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”
əsəri ilk dəfə neçənci ildə nəşr olunmuşdur: a) 1935-ci ildə.
b) 1945-ci ildə. c) 1950-ci ildə. d) 1957-ci ildə. e) 1965-ci ildə.
2. Azərbaycan xalq musiqisində əsas ladlar bunlardır: a) rast, şur,
segah, rahab, nəva, şüştər, hümayun. b) rast, şur, bayatı-şiraz,
şahnaz, çahargah, şüştər, sarənc. c) rast, şur, segah, şüştər, çahargah,
bayatı-şiraz, hümayun. d) rast, şur, segah, çahargah, sarənc, şahnaz,
hümayun. e) rast, şur, segah, zabul, çahargah, şüştər, bayatı-şiraz.
3. 1 – 1 – ½ ton formullu tetraxord hansı Azərbaycan ladlarının
qurulmasında istifadə olunur: a) rast və bayatı-şiraz. b) rast və şur.
c) rast və segah. d) rast və çahargah. e) rast və şüştər.
4. 1 – 1 – 1/2 formullu tetraxordun hansı üsulla birləşməsindən
rast ladı əmələ gəlir: a) qovuşuq üsulla. b) orta üsulla. c) orta
yarımton vasitəsilə. d) orta ton vasitəsilə. e) iki üsulla.
5. 1 – 1/2 – 1 formullu tetraxordun hansı üsulla birləşməsindən şur
ladı əmələ gəlir: a) ayrı üsulla. b) orta yarımton vasitəsilə.
c) qovuşuq üsulla. d) orta ton vasitəsilə. e) qarışıq üsulla.
6. Segah ladının quruluşu aşağıdakı qaydaya əsaslanır:
a) 1/2 – 1 – 1 formullu üç bərabər tetraxordun qovuşuq üsulla
birləşməsi. b) 1 – 1/2 – 1 formullu üç bərabər tetraxordun
qovuşuq üsulla birləşməsi. c) 1 – 1 – ½ formullu üç bərabər
tetraxordun qovuşuq üsulla birləşməsi. d) 1/2 – 1 – 1 formullu üç
bərabər tetraxordun ayrı üsulla birləşməsi. e) 1/2 – 1½ – 1/2
formullu üç bərabər tetraxordun qovuşuq üsulla birləşməsi.
28

7. 1/2 – 1½ – 1/2
formullu tetraxordun hansı üsulla
birləşməsindən çahargah ladı əmələ gəlir:
a) qovuşuq üsulla. b) ayrı üsulla. c) orta yarımton vasitəsilə.
d) orta ton vasitəsilə. e) qovuşuq və ayrı üsulla.
8. 1 – 1 – ½ formullu tetraxordun hansı üsulla birləşməsindən
bayatı-şiraz ladı əmələ gəlir: a) ayrı üsulla. b) orta yarımton
vasitəsilə. c) qovuşuq üsulla. d) orta ton vasitəsilə. e) qarışıq üsulla.
9. Şüştər ladının quruluşu aşağıdakı qaydaya əsaslanır:
a) 1/2 – 1 – 1 formullu üç bərabər tetraxordun qovuşuq üsulla
birləşməsi. b) 1 – 1/2 – 1 formullu üç bərabər tetraxordun qovuşuq
üsulla birləşməsi. c) 1 – 1 – 1/2 formullu iki bərabər tetraxordun
orta yarımton vasitəsilə birləşməsi. d) 1/2 – 1 – ½ formullu iki
bərabər tetraxordun ayrı üsulla birləşməsi. e) 1/2 – 1½ – 1/2
formullu üç bərabər tetraxordun iki üsulla birləşməsi.
10. Hansı ladlar xalis kvarta quruluşludur:
a) rast, şur, segah. b) rast, çahargah, şüştər. c) rast, şur, bayatışiraz. d) rast, segah, çahargah. e) rast, şur, şüştər.
11. Bu lad xalis kvinta quruluşludur:
a) şur. b) şüştər. c) bayatı-şiraz. d) hümayun. e) segah.
12. Bayatı-şiraz ladının quruluşu aşağıdakı qaydaya əsaslanır:
a) 1/2 – 1 – 1 formullu üç bərabər tetraxordun qovuşuq üsulla
birləşməsi. b) 1 – 1/2 – 1 formullu üç bərabər tetraxordun qovuşuq
üsulla birləşməsi. c) 1 – 1 – ½ formullu iki bərabər tetraxordun
orta yarımton vasitəsilə birləşməsi. d) 1/2 – 1 – 1/2 formullu iki
bərabər tetraxordun ayrı üsulla birləşməsi. e) 1/2 – 1½ – ½
formullu üç bərabər tetraxordun iki üsulla birləşməsi.
13. Rast ladının quruluşu aşağıdakı qaydaya əsaslanır:
a) 1/2 – 1 – 1 formullu üç bərabər tetraxordun qovuşuq üsulla
birləşməsi. b) 1 – 1/2 – 1 formullu üç bərabər tetraxordun qovuşuq
üsulla birləşməsi. c) 1 – 1 – ½ formullu üç bərabər tetraxordun
qovuşuq üsulla birləşməsi. d) 1/2 – 1 – 1 formullu üç bərabər
tetraxordun ayrı üsulla birləşməsi. e) 1/2 – 1½ – 1/2 formullu üç
bərabər tetraxordun qovuşuq üsulla birləşməsi.
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14. Şur ladının quruluşu aşağıdakı qaydaya əsaslanır:
a) 1/2 – 1 – 1 formullu üç bərabər tetraxordun qovuşuq üsulla
birləşməsi. b) 1 – ½ – 1 formullu üç bərabər tetraxordun qovuşuq
üsulla birləşməsi. c) 1 – 1 – 1/2 formullu üç bərabər tetraxordun
qovuşuq üsulla birləşməsi. d) 1/2 – 1 – 1 formullu üç bərabər
tetraxordun ayrı üsulla birləşməsi. e) 1/2 – 1½ – 1/2 formullu üç
bərabər tetraxordun qovuşuq üsulla birləşməsi.
15. 1/2 – 1½ – 1/2 ton formullu tetraxord hansı Azərbaycan
ladının quruluşunda istifadə olunur:
a) bayatı-şiraz. b) şur. c) segah. d) çahargah. e) şüştər.
16. Rast ladına əsaslanan melodiya ardıcıl olaraq aşağıdakı
şöbələrdən ibarətdir: a) “Mayeyi-rast”, “Hüseyni”, “Vilayəti”,
“Əraq”, “Gərayi”. b) “Şikəsteyi-fars”, “Mübərriqə”, “Manəndimüxalif”, “Əraq”. c) “Mayeyi-rast”, “Hüseyni”, “Şikəsteyi-fars”,
“Əraq”. d) “Hüseyni”, “Şur-şahnaz”, “Şikəsteyi-fars”, “Vilayəti”,
“Əraq-Gərayi”. e) “Mayeyi-rast”, “Mahur-hindi”, “Bayatı-Qacar”,
“Əraq”.
17. Şur ladına əsaslanan melodiya ardıcıl olaraq aşağıdakı
şöbələrdən ibarətdir: a) “Mayeyi-şur”, “Zəmin-xara”, “Şur-şahnaz”,
“Əraq”, “Səmayi-şəms”. b) “Sarənc”, “Hasar”, “Müxalif”,
“Mənsuriyyə”, “Səmayi-şəms”, “Nişibi-fəraz”. c) “Mayə”, “Şahnaz”,
“Şikəsteyi-fars”,
“Hicaz”,
“Səmayi-şəms”,
“Nişibi-fəraz”.
d) “Mayeyi-şur”, “Zəmin-xara”, “Şur-şahnaz”, “Hicaz”, “Bayatıkürd”, “Səmayi-şəms”, “Nişibi-fəraz”. e) “Mayeyi-şur”, “Nəva”,
“Bayatı-kürd”, “Sarənc”, “Səmayi-şəms”.
18. Segah ladına əsaslanan melodiya ardıcıl olaraq aşağıdakı
şöbələrdən ibarətdir: a) “Mayeyi-segah”, “Şikəsteyi-fars”, “Əraq”,
“Zil Segah”. b) “Manəndi-müxalif” “Şikəsteyi-fars”, “Mübərriqə”,
“Əraq”. c) “Mayeyi-segah”, “Şikəsteyi-fars”, “Mübərriqə”, “Əraq”.
d) “Mayeyi-segah”, “Şikəsteyi-fars”, “Mübərriqə”, “Bayatı-Qacar”,
“Dilruba”. e) “Mayeyi-segah”, “Zabul”, “Bayatı-türk”, “Manəndimüxalif”, “Sarənc”.
30

19. Çahargah ladına əsaslanan melodiya ardıcıl olaraq aşağıdakı
şöbələrdən ibarətdir: a) “Mayeyi-çahargah”, “Bəstə Nigar”, “Hasar”,
Mənsuriyyə”, “Hüzzal”. b) “Manəndi-müxalif”, “Şikəsteyi-fars”,
“Mübərriqə”, “Hasar”, “Mənsuriyyə”. c) “Mayeyi-çahargah”, “Bəstə
Nigar”, “Manəndi-müxalif”, “Hasar”, “Müxalif”, “Mənsuriyyə”.
d) “Mayeyi-çahargah”, “Şikəsteyi-fars”, “Mübərriqə”, “Müxalif”.
e) “Mayeyi-çahargah”, “Bəstə Nigar”, “Manəndi-müxalif”,
“Hüzzal”, “Müxalif”.
20. Şüştər ladına əsaslanan melodiya ardıcıl olaraq aşağıdakı
şöbələrdən ibarətdir:
a) “Mayeyi-şüştər”, “Tərkib”, “Mayeyi-şüştər”. b) “Mayə”, “Feili”,
“Tərkib”, “Məsnəvi”. c) “Mayeyi-şüştər”, “Şikəsteyi-fars”, “Muyə”,
“Mövləvi”. d) “Mayeyi-şüştər”, “Şikəsteyi-fars”, “Mübərriqə”,
“Tərkib”. e) “Şüştər”, “Zabul”, “Hümayun”.
21. Bayatı-Şiraz ladına əsaslanan melodiya ardıcıl olaraq
aşağıdakı şöbələrdən ibarətdir: a) “Mayeyi-Bayatı-Şiraz”, “Bayatıİsfahan”, “Şikəsteyi-fars”, “Dilruba”. b) “Mayeyi-Bayatı-Şiraz”,
“Bayatı-İsfahan”, “Hüzzal”, “Bayatı-Şiraz”, “Bayatı-İsfahan”.
c) “Mayə”, “Nişibi-fəraz”, “Bayatı-İsfahan”. d) “Mayə”, “Şikəsteyifars”, “Mübərriqə”, “Bayatı-Qacar”, “Dilruba”. e) “Mayeyi-BayatıŞiraz”, “Nişibi-fəraz”, “Bayatı-türk”, “Xocəstə”, “Xavəran”.
22. Hümayun ladına əsaslanan melodiya ardıcıl olaraq aşağıdakı
şöbələrdən ibarətdir: a) “Mayeyi-hümayun”, “Tərkib”, “Mayeyihümayun”. b) “Mayeyi-hümayun”, “Şüştər”, “Tərkib”, “Bidad”.
c) “Mayeyi-hümayun”, “Feili”,
“Tərkib”,
“Şikəsteyi-fars”.
d) “Mayə”, “Bidad”, “Məsnəvi”, “Mövləvi”, “Dilruba”. e) “Mayə”,
“Şüştər”, “Tərkib”, “Şikəsteyi-fars”, “Bidad”.
23. Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan” musiqili
komediyasından Əsgərin ariyası hansı ladda bəstələnib:
a) çahargah. b) rast. c) segah. d) şur. e) bayatı-şiraz.
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24. Bu zərbi muğamlar şur ladına əsaslanır: a) “Heyratı”,
“Səmayi-şəms”.
b) “Səmayi-şəms”, “Mani”, “Arazbarı”.
c) “Arazbarı”, “Mənsuriyyə”, “Ovşarı”. d) “Ovşarı”, “Heydəri”,
“Qarabağ şikəstəsi”. e) “Arazbarı”, “Ovşarı”, “Kəsmə şikəstə”.
25. “Rast” ailəsinə aid muğamlar bunlardır:
a) “Mahur hindi”, “Orta Mahur”, “Bayatı-Qacar”. b) “Rəhab”,
“Dügah”, “Nəva”. c) “Qatar”, “Bayatı-kürd”, “Heyratı”. d) “Rast”,
“Dilkəş”, “Vilayəti”. e) “Əraq”, “Şahnaz”, “Kabili”.
26. “Şur” ailəsinə aid muğamlar bunlardır:
a) “Şahnaz”, “Bayatı-kürd”, “Nəva”. b) “Rəhab”, “Şur”, “Dügah”.
c) “Dilkeş”, “Dəşti”, “Qatar”. d)“Nəva”, “Hicaz”, “Hasar”. e) “Əbuəta”, “Dügah”, “Nəva”.
27. “Segah” ailəsinə aid muğamlar bunlardır: a) “Rəhab”,
“Sarənc”, “Şahnaz”. b) “Şikəsteyi-fars”, “Çoban bayatı”, “Əraq”.
c) “Orta segah”, “Zabul Segah”, “Mirzə Hüseyn segahı”. d)“Dilkeş”,
“Dilruba”, “Xocəstə”. e)“Haşım Segah”, “Yalxın Segahı”, “Sarənc”.
28. Bu xalq mahnıları rast ladına əsaslanır: a) “Əlində sazın
qurbanı”, “Çal-oyna”, “Ay Dilbər”. b) “Bəri bax”, “Qara tellər”,
“Qalalıyam”. c) “Gözəlim sənsən”, “Anacan”, “Süsən sünbül”.
d) “Səndən mənə yar olmaz”, “Çıxdı günəş”, “Sona xanım”.
e) “Sona bülbüllər”, “Qarabağın maralı”, “Şəfəq sökülərkən”.
29. Bu xalq mahnıları şur ladına əsaslanır:
a) “Ahu kimi”, “Səhər-səhər yaz çağı”, “Ceyran bala”. b) “Sarı
gəlin”, “Qarabağın maralı”, “Naxçıvan”. c) “Qaragilə”, “Güləbatın”,
“Ay qadası”. d)“Sürməli qız”, “Küsmüşəm səndən”, “Bülbülün
geydiyi sarı”. e) “Sona xanım”, “Şuşa ceyranı”, “Ahu kimi”.
30. Bu xalq mahnıları bayatı-şiraz ladına əsaslanır: a) “Onu demə
zalım yar”, “Gəl, gəl ahu balası”, “Uca dağlar başında”. b) “Laçın”,
“Dəli ceyran”, “Sona bülbüllər”. c) “Ay qadası”, “Sarı gəlin”,
“Xumar oldum”.
d) “Çıxdı günəş”, “Muleyli”, “Anacan”.
e) “Qubanın ağ alması”, “Aman ovçu”, “Küçələrə su səpmişəm”.
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31. Bu xalq rəqsləri segah ladına əsaslanır:
a) “Vağzalı”, “Tərəkəmə”, “Qıtqılıda”. b) “Qəşəngi”, “Bağdaduru”,
“Bakı”. c) “Cığcığa”, “Turacı”, “Lalə”. d) “Mirzəyi”, “Darçını”,
“Gülgəz”. e) “Azərbaycan”, “Brilyant”, “Qızılgül”.
32. Hansı aşıq havaları rast ladındadır:
a) “Vaqif gözəlləməsi”, “Baş müxəmməs”.
b) “Şəhrəbanı”, “İncəgülü”, “Laçını”.
c) “Duraxanı”, “Mina gəraylı”, “Orta müxəmməs”.
d) “Urfanı”, “Azaflı dübeyti”, “Baş sarıtel”.
e) “Paşa köçdü”, “Heydəri”, “Mansırı”.
33. Hansı aşıq havası segah ladındadır:
a) “Naxçıvanı”. b) “Yanıq Kərəmi”. c) “Rübai Koroğlu”. d) “Cəngi
Koroğlu”. e) “Çoban bayatı”.
34. Şur ladına əsaslanan aşıq havaları bunlardır:
a) “Göyçə gülü”, “Bayramı”, “Duraxanı”. b) “Qəhrəmanı”, “Misri
Koroğlu”, “Təbl-cəngi Koroğlu”. c) “Baş müxəmməs”, “Sultanı”,
“Urfanı”. d) “Şəhrəbanı”, “Dübeyti”, “Azaflı dübeyti”. e) “Mixəyi”,
“Aşıq arazbarısı”, “Baş sarıtel”.
35. Bu aşıq havası şüştər ladındadır: a) “Mixəyi”. b) “Gilənar”.
c) “Mirzəcanı”. d) “Mansırı”. e) “Güllü qafiyə”.
36. Segah ladında qurulan xalq mahnıları bunlardır:
a) “Ninni”, “Bəri bax”, “Evləri var xana-xana”. b) “Sarı bülbül”,
“Yaylıq”, “Gülə-gülə”. c) “Şuşanın dağları”, “Alma”, “Bağa
girdim üzümə”. d) “O xal nə xaldır”, “Yar bizə qonaq gələcək”,
“Ceyran sevgilim”. e) “O sürməli gözlərin”, “Qalalıyam”, “Aman
nənə”.
37. Ardıcıl olaraq rast, şur, segah ladlanna əsaslanan xalq
rəqslərini göstərin:
a)“Turacı”, “Yüz bir”, “Tərəkəmə”. b) “Gülgəz”, “Qəhrəmanı”,
“Azərbaycan”. c) “Brilyant”, “Şələxo”, “Mirzəyi”. d) “Darçını”,
“Qızılgül”, “Vağzalı”. e) “Cıdır”, “Lalə”, “Uzundərə”.
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38. Ardıcıl olaraq rast, şur, segah ladlanna əsaslanan xalq
mahnılarını göstərin:
a) “Qarabağın maralı”, “Ay Dilbər”, “Şuşanın dağları”. b) “Sona
xanım”, “Güləbatın”, “Sona bülbüllər”. c) “Sarı gəlin”, “Bülbülün
geydiyi sarı”, “Sarı bülbül”. d) “Çıxdı günəş”, “Çal-oyna”, “Almanı
atdım xarala”. e) “Qaragilə”, “Şuşa ceyranı”, “Süsən sünbül”.
39. Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasından
“Şəbi-hicran” xoru hansı lada əsaslanır:
a) rast. b) şur. c) segah. d) bayatı-şiraz. e) şüştər.
40. Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasından Nofəlin
xor ilə səhnəsi hansı lad və zərbi muğam əsasında qurulmuşdur:
a) şur – “Osmanı”. b) çahargah – “Mənsuriyyə”. c) rast – “Heyratı”.
d) şur – “Arazbarı”. e) şüştər – “Heydəri”.
41. Üzeyir Hacıbəyli “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”
əsərində Orta əsrlərdə Yaxın Şərq xalqları musiqisinin inkişafında
böyük xidmətləri olan bu azərbaycanlı alimlərin adını çəkmişdir:
a) Səfiəddin Urməvi, Əbdülqadir Marağayi. b) Mir Möhsün Hacı
Seyid Əhməd oğlu Qarabaği. c) Əbu Əli Sina, Əbu Nəsr Fərabi.
d) Pifaqor, Aristotel, Gizevetter. e) Əl-Kindi, Fərabi, Avitsenna.
42. Aşağıdakı muğam adları Orta əsrlərdə mövcud olmuş 12
klassik muğamlar sırasına aiddir:
a) Üşşaq, Nəva, Busəlik, Hümayun, Şüştər. b) Rast, Əraq,
İsfahan, Zirəfkənd, Büzürk. c) Hicaz, Hasar, Çahargah, Bayatıİsfahan, Novruz. d) Mayə, Səlmək, Zirəfkənd, Şahnaz, Güvaşt.
e) Rəhavi, Hüseyni, Zəngulə, Gərdaniyyə.
43. Orta əsrlərə aid avazlar bunlardır: a) Şahnaz, Mayə, Zirəfkənd,
Zəngulə, Gərdaniyyə. b) Mayə, Səlmək, Novruz, Gərdaniyyə,
Busəlik. c) Mayə, Üşşaq, Nəva, Busəlik, Rəhavi, Hüseyni, Səlmək.
d) Şahnaz, Mayə, Səlmək, Novruz, Gərdaniyyə, Güvaşt.
e) Gərdaniyyə, Güvaşt, Nəva, Rəhavi, Hüseyni, Zəngulə.
44. Bütün Yaxın Şərq xalqlarında Orta əsrlərdən bu günədək öz
adını və mayə ucalığını qoruyub saxlamış muğam hansıdır:
a) “Hümayun”. b) “Şur”. c) “Nəva”. d) “Rəhab”. e) “Rast”.
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45. Bu xalq rəqsləri rast ladına əsaslanır:
a) “Turacı”, “Uzundərə”, “Qıtqılıda”. b) “Darçını”, “Gülgəz”,
“Qazağı”. c) “Azərbaycan”, “Darçını”, “Brilyant”. d) “Atlanma”,
“Yüz bir”, “Vağzalı”. e) “Şələxo”, “Cığcığa”, “Tərəkəmə”.
46. Bu xalq
a) “Nəlbəki”,
“Mirzəyi”. c)
“Qəşəngi”. e)

rəqsləri şur ladına əsaslanır:
“Bakı”, “Bağdaduru”. b) “Lalə”, “Dağ çiçəyi”,
“Qızılgül”, “Qəhrəmanı”, “Cıdır”. d) “Almazı”,
“Qaradağlı”, “Lətifə”.

47. Şüştər ladına əsaslanan xalq mahnıları bunlardır: a) “Gözəlim
sənsən”, “Gül bağçalar”, “Girdim yarın bağçasına”. b) “Beşik
başında”, “Ceyran bala”, “Budur, bir cüt qara göz”. c) “Araxçının
məndədir”, “Küçələrə su səpmişəm”, “Aman ovçu”. d) “Aman təklik
əlindən”, “Mərənddən aşdım”, “O sürməli gözlərin”. e) “Göydə
ulduz əllidir”, “Gəl, gəl ay ellər gözəli”, “Uca dağlar başında”.
48. Hansı Azərbaycan ladının mayəsi səssırasının IV pilləsində
olmur: a) segah. b) çahargah. c) şüştər. d) şur. e) hümayun.
49. Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasından “Çənlibel”
xorunun mövzusu hansı lad əsasında bəstələnmişdir:
a) rast. b) şur. c) segah. d) çahargah. e) şüştər.
50. Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının uvertürasının
kompozisiya quruluşunda ardıcıl olaraq hansı beş laddan
istifadə olunmuşdur:
a) şur, çahargah, bayatı-şiraz, segah, rast. b) şur, segah, çahargah,
şüştər, rast. c) rast, şur, segah, bayatı-şiraz, çahargah. d) şur,
segah, bayatı-şiraz, rast, çahargah. e) şur, segah, bayatı-şiraz,
çahargah, rast.
TESTLƏRİN DÜZGÜN CAVABLARI
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Bədəlbəyli Fərhad, Seyidov Tərlan.
Üzeyir Hacibəylinin elmi sistemi əsasında milli lad təfəkkürünün
inkişafı proqramı: musiqi və incəsənət məktəblərinin şagirdləri,
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“İxtisas aləti” və “Ümumi fortepiano” fənləri kursuna əlavə. – Bakı:
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