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Sual: Quruçay mәdәniyyәtinin birinci inkişaf mәrhәlәsi әhatә edir: (Çәki: 1)
Erkәn Aşelә qәdәrki dövrü.
Mustye dövrünü.
Üst Aşelә qәdәrki dövrü.
Aşelә qәdәrki dövrü.
Son Aşel mәrhәlәsini.
Sual: Quruçay mәdәniyyәtinin ikinci inkişaf mәrhәlәsi әhatә edir: (Çәki: 1)
Mustye
Üst paleolit

Erkәn vә orta Aşel
Son Aşel
Mezolit
Sual: Hansı dövrdә icma ağsaqqalları şurası cәmiyyәtin hәyatında mühüm rol oynayırdı:
(Çәki: 1)
Alt Paleolit.
Üst Paleolit.
Neolit.
Eneolitdә.
Mezolitdә.
Sual: Tәrkibinә aşqarlar (sürmә, mәrgümüş, nikel, qalay) qatılmış әrinti adlanırdı: (Çәki:
1)
Sink.
Mis külcәsi.
Tunc.
Dәmir filizi.
Platin.
Sual: Azәrbaycan әrazisindә mәskunlaşan әn qәdim tayfaları göstәrin? (Çәki: 1)
Albanlar, mannalılar, utilәr.
Lullubәy, kuti, turukki, su.
Atropotenlәr, kadusilәr, midiyalılar.
Xәzәrlәr, hunlar, sәlcuqlar.
Kassitlәr, sabirlәr, qarqarlar.
Sual: Daş dövrünün axırıncı mәrhәlәsi neolit dövründә: (Çәki: 1)
İnsanlar daşı cilalamış, ovçuluq әsas peşәyә çevrilmiş, ölülәr evin döşәmәsi altında
dәfn edilirdi.
İnsanlar Ön Asiya ilә ünsiyyәtdә olmuş, metal әmәk alәtlәrini mübadilә etmiş, daşı
deşmәyi öyrәnmişlәr.
İnsanlar qәbilә icması şәraitindә yaşamış,ana xaqanlığı hökm sürmüşdür.
Qәbilә icması şәraitindә yaşamış, yaylaq maldarlığı genişlәnmiş, ana xaqanlığı
hakim mövqe tutmuşdur.
Toxa әkinçiliyi genişlәnmiş, ana xaqanlığı hökm sürmüş, boyalı qablar istehsal
olunmuşdur.
Sual: Toxa әkinçiliyi xış әkinçiliyi ilә әvәz olunur (Çәki: 1)
eneolit dövründә
orta tunc dövründә
neolit dövründә
ilk tunc dövründә
son tunc dövründә

Sual: Azәrbaycan tarixi hansı qaynaqlar,mәnbәlәr әsasında öyrәnilir? (Çәki: 1)
qәbir abidәlәri, qayaüstü abidәlәr vә yazılı abidәlәr
heyvan vә bitki qalıqları, qayaüstü rәsmlәr, qәbir abidәlәri, yaşayış yerlәri
arxeoloji vә yazılı abidәlәr
fauna vә flora qalıqları
qәdim yaşayış yerlәri vә qәbir abidәlәri
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Sual: Qәdim daş dövrü ilә orta daş dövrünün oxşar cәhәtlәri: (Çәki: 1)
Hәr ikisindә әmәk alәtlәrinin daşdan hazırlanması.
Mәnimsәmә tәsәrrüfatından istehsal tәsәrrüfatına keçidin başlanması.
Hәr ikisindә toxa әkinçiliyinin mövcud olması.
Ox vә kamanın kәşfi, әmәk alәtlәrinin daşdan hazırlanması.
Qobustandan tapılmış әmәk alәtlәri әsasında öyrәnilmәsi.
Sual: Mezolit dövründә: (Çәki: 1)
Ox vә kaman kәşf olunub, әkinçilik әsas peşәyә çevrilib.
İnsanlar heyvanları uzaq mәsafәdәn ovlaya bilib, istehsal tәsәrrüfatı formalaşıb.
Tәbiәtin hazır mәhsullarını mәnimsәmәkdәn onların istehsalına keçidin әsası
qoyulmuşdur.
İnsanlar daşı deşmәyi bacarmış, maldarlıq әsas peşәyә çevrilmişdi.
Ox vә kamandan istifadә olunub, insanlar oturaq hәyata keçmişlәr.
Sual: Eneolit dövründә qәdim tayfaların hәyat tәrzinә mühüm tәsir göstәrmişdir: (Çәki: 1)
Saxsı qablar hazırlamaq üçün gilin tәrkibinә saman qatılması.
Metalişlәmәnin vә metallurgiyanın meydana gәlmәsi vә inkişafı.
Qan qohumluğu vә insanların daha geniş әraziyә yayılması.
Qoşa nigaha әsaslanan ailәlәrin yaranması, daşın cilalanmağa başlanması.
Mis emalına başlanması, әkinçilikdә xışın üstünlük tәşkil etmәsi.
Sual: Әkinçilik vә maldarlıqla yanaşı, Eneolit әhalisi: (Çәki: 1)
Misi emal etmiş, toxa әkinçiliyini inkişaf etdirmiş, toxuculuğun әsasını qoymuş,
maldarlığı әsas peşәyә çevirmişdir.
Ön Asiya ilә әlaqә yaratmış, maldarlığı әsas peşәyә çevirmiş, әrzağın bir qismi
balıqçılıq vasitәsilә tәmin edilirdi.
Әmәk alәtlәrini tәkmillәşdirmiş, xışdan istifadә etmiş,әrzağa olan tәlәbatı bütünlüklә
istehsalla tәmin edirdi.

Әrzağa olan tәlәbatın bir qismini ovçuluq vә balıqçılıq vasitәsilә tәmin edirdi.
Toxa әkinçiliyini inkişaf etdirmiş, tuncdan bәzәk әşyaları düzәltmiş, oxradan dәfn
zamanı istifadә etmişdir.
Sual: Azәrbaycan üst paleolit dövründә: (Çәki: 1)
Әmәk alәtlәrindәn geniş istifadә edildi, әkinçilik әsas peşәyә çevrildi.
әkinçiliyin inkişafı tәkmillәşdi, müasir insan tipi formalaşdı.
maldarlıq әsas peşәyә çevrildi, ibtidai icma quruluşunun ilkin mәrhәlәsi yarandı.
Müasir insan tipinin formalaşması başa çatmış vә ibtidai icma quruluşunun ilkin
mәrhәlәsi yaranmışdı.
insanlar әmәk alәtlәrini tәkmillәşdirmәklә daha geniş әraziyә yayılmışlar.
Sual: Azәrbaycanda Eneolit dövründә: (Çәki: 1)
misdәn geniş istifadә edilmәklә, әmәk alәtlәri tәkmillәşdirilmişdi.
qoşanigahlı ailәlәrin meydana çıxması ilә, misdәn hazırlanmış alәtlәr daş alәtlәri
istehsaldan çıxartdı.
qoşanigahlı ailәlәrin meydana çıxması vә möhkәmlәnmәsi istehsal vasitәlәri
üzәrindә irәliyә doğru mühüm addım idi.
tunc әmәk alәtlәrindәn geniş istifadә edildi, sәnәtkarlıq әsas peşәyә çevrildi.
daşdan hazırlanmış әmәk alәtlәri üstünlük tәşkil etdi, maldarlıq әsas peşәyә
çevrildi.
Sual: Erkәn Tunc dövründә yaylaq maldarlığının tәşәkkülündә mühüm rol oynamışdı:
(Çәki: 1)
Әkinçiliyin maldarlıqdan ayrılması vә tәsәrrüfatın bәzi sahәlәrindә dәmirdәn istifadә
olunması.
Maldarlıq mәhsullarının saxlanılması üçün saxsı qabların istehsalının
genişlәndirilmәsi.
Әsası hәlә Eniolit dövründә qoyulmuş atçılığın sürәtlә inkişafı.
KürAraz mәdәniyyәtinә uyğun olaraq, tuncla bәrabәr dәmir alәtlәrdәn istifadә.
İnsanların daha mәhsuldar olan çay vadilәrindә mәskunlaşmaları.
Sual: Azәrbaycan әrazisindә ibtidai icma qurulusunun tәşәkkülü başlamışdır: (Çәki: 1)
Orta Aşel dövründәn
Orta poeolit mәrhәlәsindәn
Quruçay mәdәniyyәti dövründәn
Üst Asel mәrhәlәsindәn
Daş dövrünün әn qәdim mәrhәlәsindәn
Sual: Quruçay mәdәniyyәtinin ikinci inkişaf mәrhәlәsı әhatә edir: (Çәki: 1)
Erkәn vә orta asel dövrünü
Mustye mәdәniyyәt dövrünü
Orta vә son asel dövrünü
Üst poleolit dövrünü
Son asel mәrhәlәsini

Sual: Üst poleolit dövründә Azәrbaycan әrazisindә: (Çәki: 1)
insanlar daha geniş әraziyә yayılmış, Qobustanda ibtidai incәsәnәtin әsası
qoyulmuşdur
Bütün әmәk alәtlәri daşdan hazırlanmış, gil qablar düzәltmәyi insanlar sadә şәkildә
öyrәnmişlәr
İnsanlar II Kültәpdә vә Qobustan әrazisindә “Firuz” düşәrgәsindә yaşamışlar
İbtidai icma qurulusunun ilkin pillәsi yaranmışdır
Totem, ovsun, heyvanlara sitayiş kimi dini tәsәvvür formaları da tәşәkkül tapmışdı
Sual: Pallolitin son mәrhәlәsindә: (Çәki: 1)
iqlim mülayimlәşmiş, bitki vә heyvanat alәmindә yaşayış ücün әlverişli dәyişikliklәr
baş vermişdir
daşdan hazırlanmış alәtlәr üstünlük tәşkil etmiş, cay daşlarından düzәldilmiş
mikrolitlәrdәn dә istifadә olunmuşdur
Qurucayın sakinlәri Azıx mağarasında mәskunlaşmağa başlamışlar
Qobustan әrazisindә yaşamış ibtidai әkincilik vә incәsәnәtlә mәşğul olmuşlar
tәbiәtin hazır mәhsullarını mәnimsәmәkdәn olanların bilavasitә istehsalına kecidin
әsasını qoymuşlar
Sual: Pallolit dövründәn fәrqli olaraq neolit dövründә: (Çәki: 1)
ictehlak tәsәrrüfatı yaranmış, insan ilk dәfә metalla tanış olmuşdur
әhali oturaq hәyata kecmiş, insanlar daş alәtlәri cilalamağı vә deşmәyi öyrәnmişlәr
toxa әkinciliyi xiş әkinciliyini әvәz etmişdir
әhali ortaq hәyata kecmiş, bütün ev heyvanlarının әhillәşdirilmәsi başa catmışdır
sәnәtkarlıq meydana gәlmiş, metaldan istifadә edilmişdir
Sual: Epiqarfik abidәlәr: (Çәki: 1)
Daş, qala divarı üzәrindә hәkk olunan yazıdan ibarәtdir
Piktoqrafik işarәlәrin olduğu abidә növüdür
Antik dövrә aid abidә növüdür
mixi yazılar hәkk olunmuş abidәlәrdir
Pәhlәvi dilindә yazı hәkk olunmuş abidәlәrdir
Sual: Erkәn orta әsrlәrdә Azәrbaycan( Aturpatakan) canişini otururdu: (Çәki: 1)
Dәrbәnddә
Qәzvindә
Zәncanda
Qazakada
Şizdә
Sual: Әrәb qaynaqları hansı әrazilәri “Yuxarı Azәrbaycan” adlandırırdılar? (Çәki: 1)
Azәrbaycanın Dәrbәndә qәdәrki әrazilәrini
Araz çayından şimala doğru әrazilәrini
Cәnubdakı Qәzvin vә Zәncana qәdәrki әrazilәrini
Qәrbdә İrәvan vә Göyçә mahalı әrazilәrini

Araz çayından şimala doğru Tiflisә qәdәrki әrazilәri
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Sual: II Sarqonun yürüşü zamanı Mannalılar assur çarının qoşununu tәmin etmәli idilәr
(Çәki: 1)
At, qoşqu vasitәsi ilә.
İsti geyimlә.
Әrzaqla.
Döyüşçülәrlә.
Silahla.
Sual: E.ә . 36 – cı ildә Parfiyaya qarşı başlayan yürüşә rәhbәrlik etmiş Roma sәrkәrdәsi:
(Çәki: 1)
Pompey.
Antoni.
Lukul.
Antiox.
Pont.
Sual: Qaynaqlarda Aratta ilә әlaqәdar adı çәkilәn, onun mühafizәkarı hesab olunan
ilahә: (Çәki: 1)
İnanna,
İştar,
Osiris,
Amon,
Lama,
Sual: Manna hökmdarlarının xarici siyasәtdә Assuriyaya meyilli siyasәti: (Çәki: 1)
Mannanın daxili müstәqilliyi qorundu, feodal özbaşınalığına son qoyuldu.
Urartu hökmdarı II Sarqonun işğal etdiyi torpaqlar e.ә 745ci ildә geri qaytarıldı.
Assuriyanın xәzinәsinә xәrac vaxtlıvaxtında gәtirildi,әnәnәvi mәbәd tikintisinә
başlandı.
Ön Asiyanın bu qüdrәtli dövlәtini Mannanın havadarına çevirmişdi.
744cü ildә Urartuya hücum edәn İranzu itirilmiş Manna torpaqlarını geri aldı.
Sual: Adәrbayqan Sәlәvkilәrdәn asılı vәziyyәtә düşüb: (Çәki: 1)

e.ә.190cı ildә
e.ә.148ci ildә
e.ә. 220ciildә
53cü ildә
e.ә. 65ci ildә
Sual: Roma senatının xüsusi qәrarı ilә Şәrqә göndәrildi: (Çәki: 1)
Pompey
Antoni
Yuli Sezar
Lisini Lukul
Oktavian Avqust
Sual: Urartu hökümdarı I Rusa işğalcılıq siyasәtini hәyata keçirmәk mәqsәdiylә: (Çәki: 1)
Manna ilә sәrhәd olan qәrb torpaqlarında bir neçә qolla inşa etdirdi
Assuriyanın siyasi dağınıqlığından istifadә edәrәk Mannaya yürtüş etdi
II Sarqonla ittifaqa girәrәk Mazamiyya vilayәtini işğal etdi
Mannanın Zikirtu vilayәtinin canişini vә başqa şәhәrlәr ilә sazişә girdi
Babilistanla Mannaya qarşı müharibә aparmaq ücün ittifaq yaratdı
Sual: Mannanın Gilzan, Zamua, Messi, Qızılbunda vilayәtlәri assurlara vergi kimi
göndәrirdilәr: (Çәki: 1)
iribuynuzlu malqara
döyüş atları
ticarәt karvanları ücün dәvәvlәr
doğuş atlari
döyüş arabaları
Sual: Midiya skiflәrin hakimiyyәti altına düşdü: (Çәki: 1)
eradan әvvәl 694672ci illәrdә
eradan әvvәl 630614cü illәrdә
eradan әvvәl 712680cı illәrdә
eradan әvvәl 620605ci illәrdә
eradan әvvәl 653625ciillәrdә
Sual: Skitlәrin Midiya ilә әlaqәdar fәaliyyәtindәn, onların mannalılar ilә ünsiyyәtindәn
bәhs edir: (Çәki: 1)
Heradot, Strobon
Strobon, Urartu mixi yazıları
Heradot, Manna mixi yazıları
Heradot, assur mixi yazilari
Plini, Ptolomey
Sual: Mәnbәlәrdә adı çәkilәn ilk Manna hökmdarı (Çәki: 1)
Udaki

İranzu
Uduri
Ualli
Dayakku
Sual: II Sarqonun şәrәfinә abidә qoydurmuş Manna hökmdarı: (Çәki: 1)
Ullusun
Erisinni
Ualli
İranzu
Ahşeri
Sual: XocalıGәdәbәy arxeoloji mәdәniyyәtinin әhatә etdiyi dövr? (Çәki: 1)
E.ә. XIVVIII әsrlәr
E.ә. II minillikI minilliyin әvvәllәri
E.ә. XVVII әsrlәr
E.ә. XIVVII әsrlәr
E.ә. II minilliyin sonu
Sual: Paleolitin son mәrhәlәsi әhatә edir? (Çәki: 1)
e.ә.10040cı minilliklәr
eramızdan 4030 min il әvvәldәn – e.ә 12 –ci minilliyәdәk
e.ә. 108 minilliklәr
e.ә.64 minilliklәr
e.ә. 53 minilliklәr
Sual: Azәrbaycanda son Tunc vә ilk Dәmir dövrü әhatә edir? (Çәki: 1)
e.ә. XXXIX әsrlәr
e.ә. XVIIXVII әsrlәr
e.ә.XVIXV әsrlәr
e.ә.XIVVIII әsrlәr
e.ә. VIII әsrlәr
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Sual: Herodotun mәlumatına görә: (Çәki: 1)
I Daranın zamanında Әhәmәni dövlәtinin әrazisi quzeydә Kür çayına dәk uzanırdı.

Skitlәr Urmiya gölünün şәrqindә vә şimalında mәskәn salmışlar.
I Daranın zamanında Әhmәni dövlәtinin әrazisi şәrqdә Araz çayınadәk olan әrazini
әhatә edirdik.
Skitlәr Asiyadan qaçan kimmerlәri izlәyәrәk Midiyaya soxuldular.
Skitlәrin Urmiya sahilindә yerli tayfaların әkinçilik vә sәnәtkarlıq vәrdilәrinin
formalaşmasına güclü tәsiri olmuşdur.
Sual: E.ә. 713 – cü ildә II Sarqonu Mannada hәdiyyәlәrlә qarşılayan Ullusunu, Sarqon
ölkәdәn çıxan kimi: (Çәki: 1)
Assuriyanın siyasi üstünlüyünü tanımaqdan imtina etdi, Babilistanla Assuriyaya
qarşı ittifaq yaratdı.
Assuriyanın siyasi müstәqilliyini tanımaqdan imtina etdi, Mannada öz hakimiyyәtini
güclәndirdi.
Mannanın Assuriyaya bac vermәsini dayandırdı, Midiya ilә yaxınlaşdı.
Müstәqilliyini möhkәmlәndirdi, Midiyadakı torpaqları tutmaqla Sarqona kömәk etdi.
Manna ilә Assuriya arasında bağlanmış müqavilәyә qarşı üsyan qaldırdı.
Sual: E. ә. I әsrin sonlarında iberlәrin albanlar ilә münasibәtlәrinin müharibә şәkli
almasına sәbәb: (Çәki: 1)
Parfiya ilә Romanın ön Qafqazda işğalçılıq siyasәti.
Ön Qafqazda ağalıq siyasәti.
Albaniyanın e.ә. 35–ci ildә iberlәrin Armeniya vә Parfiya ilә mübarizәsinә qoşulması
ilә.
Albaniya ilә Romanın yaxınlıq әlaqәlәri saxlamaları.
Romanın xalqları, bir birinә qarşı qoymaq siyasәti.
Sual: Azәrbaycan әrazisindә kadusilәri tabe etmәk üçün hәrbi sәfәrә göndәrilәn II Kir:
(Çәki: 1)
2002 – ci il 17 noyabr.
Kadusilәrlә birlәşәrәk, e. ә. 605–ci ildә Assuriyanı mәğlub etmişdi.
Kadusilәrlә sazişә girmiş vә onların kömәyi ilә Astiaqa qalib gәlmişdi.
Kadusilәrlә Astiaq arasında birlik yaratmaqla Mannaya qarşı mübarizә aparmışlar.
Astiaqla kadusilәrin birlәşmiş qüvvәlәrini skiflәrә qarşı mübarizәyә qaldırdı.
Sual: Fars tayfaları birlәşib Midiyaya qarşı müharibәyә başlayır vә nәticәdә: (Çәki: 1)
e.ә. 550ciildә fars qoşunları Midiyanın paytaxtı Ekbatan şәhәrini tuturlar, II Kir
Әhәmәnilәr dövlәtinin әsasını qoydu.
e.ә. 550ci ildә fars qoşunları Midiyanın paytaxtı Ekbatanı tuturlar, I Kambiz özünü
Midiya padşahı elan edir.
Fars qoşunları II Kirin rәhbәrliyi ilә Kiaksarı mәğlub edir, özünü Midiya padşahı elan
edir.
e.ә. 550cı ildә Midiya hökmdarı Astiaq II Kiri mәğlub edir, fars tayfalarını özünә
tabe edir.
fars tayfalarının rәhbәri II Kir Midiya hökmdarı Kiaksarı mәğlub edir, onunla
müqavilә bağlayır.

Sual: Assurların hәrbi müdaxilәlәri Manna hökmdarlarını: (Çәki: 1)
Ölkәnin tәsәrrüfat hәyatını, әkinçiliyi, maldarlığı vә sәnәtkarlığı inkişaf etdirmәyә
sövq etdirirdi.
Ölkәni vahid mәrkәzdә birlәşdirmәyә vadar edirdi.
ölkәdә assurlara qarşı mübarizә aparmaq üçün ordu yaratmağa mәcbur edirdi.
assur dövlәti ilә sülh bağlamağa vadar edirdi
ölkәni vahid mәrkәzdә birlәşdirmәyә, Assuriyanı әsarәt altına almağa vadar edirdi.
Sual: İsgәndәrin vәfatından sonra onun varislәri diadoxlar arasında hakimiyyәt uğrunda
mübarizә gedәn zaman: (Çәki: 1)
Albaniya Parfiya dövlәtinin hakimiyyәti altında idi, Roma ilә düşmәnçilik
münasibәtlәri saxlayırdı.
Albaniya Roma ilә dostluq münasibәtlәri saxlayır, Selevkilәrә qarşı müharibә aparır,
ölkәni yerli hökmdarlar idarә edirdi.
Albaniyada müstәqil dövlәt fәaliyyәt göstәrirdi.
Albaniyda Hakimiyyәt yerli hökmdarların әlindә cәmlәnmişdir, feodalizm cәmiyyәti
inkişaf edir, Romaya qarşı mübarizә aparılırdı.
Hakimiyyәt Albaniyada artıq yerli hökmdarların әlindә cәmlәnmişdi, feodalizmin ilkin
әlamәtlәri meydana çıxmışdı.
Sual: E.ә. VII әsrin birinci rübündә Qafqazdan gәlmiş kimmerskitsak tayfa birlәşmәlәri
mәskunlaşmişlar: (Çәki: 1)
Manna dövlәtinin şimalı vә şimali şәrqindә.
Mannanın qәrb vә cәnubqәrb vilayәtlәrindә.
Xәzәr dәnizinin şәrq vә cәnubşәrqindә.
Urmiya gölünün şimal vә qәrb hissәsindә.
Urartu dövlәtinin şimal vә şimalşәrqindә.
Sual: Mülahizәlәrә görә albanlar Qavqamel döyüşündә: (Çәki: 1)
Atropatın rәhbәrliyi altında Ktesfon şәhәrini müdafiә edirdi.
Kozisin yaratmış olduğu kәşfiyyat qruplarında fәal iştirak etmışlәr.
Müstәqil yox, muzdlu sifәtilә Midiya ordusunun tәrkibindә çıxış edirdilәr.
İsgәndәrin tәrәfinә keçәrәk Alban dövlәrinin yaradılması prossesini sürәtlәndirdilәr.
Ölkәnin cәnub sәrhәdlәrini qoruyan ordunun әsasını tәşkil etmişdi.
Sual: E.ә. 547ci ildә baş vermişdir: (Çәki: 1)
Kiçik Asiyaya hücum edәn II Kir geri qayıdarkәn massagetlәrin hökmdarı Tomriz
tәrәfindәn öldürüldü.
II Kambiz Yunanıstanla müharibәdә mәğlub oldu, yeni qüvvә toplamaqla Misirin
işğalına başlayır.
II Kir Kiçik Asiyaya hücum edir vә Lidiya hökmdarı Krezi mәğlubiyyәtә uğradır.
II Kirin oğlu II Kambiz Lidiyanı süquta uğratdıqdan sonra asanlıqla Misiri işğal etdi.
II Kir orduda vә vergi sistemindә islahat keçirdi, dövlәti daha da möhkәmlәndirdi.
Sual: Assur meyilli xarici siyasәt Manna dövlәtini (Çәki: 1)
Assur ağalığını möhkәmlәndirdi, xәracın xәzinәyә vaxtında göndәrilmәsi tәmin

edildi
Assur qoşunları Manna әrazisindә yerlәşdirildi, onun müdafiәsi möhkәmlәndirildi
Urartu işğallarından xilas etmiş vә ölkәnini vahid mәrkәzdә birlәşdirilmәsi üçün
şәrait yaratmışdı
II Sarqonun eradan әvvәl 716cı ildәki yürüşü zamanı ona itaәt göstәrmәyә mәcbur
etdi
Urartu hökmdarı II Sardorinin eradan әvvәl 750ci ildәki hücumunun qarşısını
almağa kömәk etdi
Sual: Cancal döyüşündәn sonra: (Çәki: 1)
Atropat eradan әvvәl 328ci ildә satrap tәyin edildi
Albaniya әrazisindә Әhәmәnilәrә kömәk ücün dәstәlәr yaradıldı
III Dara kecmiş müttәfiqlәrindәn mәhrum oldu vә hec bir tayfa onun kömәyinә
gәlmәdi
Atropat Midiyalı Bariaksı üsyançı kimi Makedoniyalı İskәndәrә vermәkdәn imtina
etdi
Kadusilәr, albanlar, saksinlәr vә midiyalılar III Daranın әtrafında birlәşdilәr
Sual: İskәndәrin vәfatından sonar onun varislәri diadoxlar arasında hakimiyyәt uğrunda
mübarizә gedәn zaman Albaniyada: (Çәki: 1)
Zәrdüşt dini hakim dinә cevrildi
Müstәqil dövlәt fәaliyyәt göstәriridi
Әhәminilәr sülalasinin hakimiyyәtinә son qoyuldu
Zәrdöşt dini qәbul etmәyәn әhalidәn gezit vergisi alınırdı
Sasanilәr tәrәfinbdәn 262ci ildә Albaniya әrazisi işğal olundu
Sual: Eneolit dövründә Azәrbaycanda: (Çәki: 1)
Atdan qoşqu vasitәsi kimi istifadә edilib, ev heyvanlarının yeni növlәrinin
әhillәşdirilmәsinә başlanıb
Cәnub hissәdә İkiçayarası ilә sıx iqtisadi, social vә mәdәni әlaqәlәr movcud olub
Hәm ictimaisosial, hәm iqtisadi, hәm dә mәdәni hәyatda mühüm dәyişikliklәr vә
irәlilәyişlәr baş vermişdi
Xaçmaz rayonunda Sәrkәrtәpә yaşayış yerindә ibadәt evi vә misin әridilmәsi üçün
kürә tapılmışdı
Mis emalı genişlәnmiş, bununla әlaqәdar XocalıGәdәbәy mәdәniyyәti yaranmışdır
Sual: Naxçıvan mәdәniyyәti: (Çәki: 1)
Erkәn Tunc dövründә formalaşmış, son Tunc vә ilk Dәmir dövründә yüksәk inkişaf
sәviyyәsinә çatmışdı
Son Tunc dövründә formalaşıb vә inkişaf etmişdi
Orta Tunc dövründә formalaşmış, son Tunc vә ilk Dәmir dövründә yüksәk inkişaf
sәviyyәsinә çatmışdı
E.ә. XIV әsrdә yaranmış vә ilk Dәmir dövründә formalaşmışdı
KürAraz mәdәniyyәtindәn fәrqli olaraq orta Tunc dövründә formalaşıb mükәmmәl
inkişaf sәviyyәsinә çatmışdı

Sual: Strabonun mәlumatlarına görә Albaniya (Çәki: 1)
Qәrbdә İberiya ilә, cәnubqәrbdә Adәrbayqan ilә hәmsәrhәd idi
Şimalda İberiya şimalqәrbdә isә Dağıstanla ilә hәmsәrhәd idi
Cәnub şәrqdә İberiya ilә, cәnubda Aderbayqan ilә hәmsәrhәd idi
Sarmatiya ilә cәnubqәrbdә , İberiya ilә şimalda hәmsәrhәd idi
Düzgun cavab yoxdur
Sual: Strabonun mәlumatlarına görә Albaniya (Çәki: 1)
Düzgun cavab yoxdur
Cәnubda İberiya ilә, qәrbdә isә Adәrbayqan ilә hәmsәrhәd idi
Şimalda İberiya ilә, cәnubda isә Aderbayqan ilә hәmsәrhәd idi
Sarmatiya ilә cәnubqәrbdә , İberiya ilә şimalda hәmsәrhәd idi
Qәrbdә Sarmatiya ilә cәnubda isә Aderbayqan ilә hәmsәrhәd idi
Sual: Suriya qaynaqlarına görә Albaniya әrazisi orta әsrlәrdә necә adlandırılırdı (Çәki: 1)
Aran
Aqvan
Alovan
Arran
Alpan
Sual: Erkәn orta әsrlәrdә әrәb mәnbәlәrindә Albaniya әrazisi necә adlandırılırdı (Çәki: 1)
Arran
Ağvan
Alban
Aran
Aqvan
Sual: Erkәn orta әsrlәrdә Albaniyanın әrazisi gürcü qaynaqlarında necә adlandırılırdı
(Çәki: 1)
Rani
Arani
Alrani
Aqvan
Albani
Sual: Antik müәllif Pompey Troq albanların hansı әrazidәn gәldiklәrini söylәyirdi 1) Albus
dağlarından 2) Fessaliyadan 3) Kilikiyadad 4) Şimali Yunanistandan 5) Samur
bölgәsindәn (Çәki: 1)
2;4
1;5
2;3
2;1
3;4

Sual: Hansı antik müәllifә görә albanlar özlәrini әfsanәvi Yasonun nәsli ilә bağlayırdılar
(Çәki: 1)
Yuli Solin
Pompey Troq
Arrian
Ammian Marsellin
Favstos Buzand
Sual: Albanları әn ucqar vә namәlum xalqlar cәrgәsinә daxil edir: (Çәki: 1)
Tit Livi
Pompey Troq
Plutarx
Arrian
Yuli Solin
Sual: Qәdim mәnbәlәrdә “saf әnәnәlәr ölkәsi “adlanır (Çәki: 1)
Aratta
Şumer
Atropatena
Akkad
Manna
Sual: Xırda hökmdarları mәrkәzi Lullubum dövlәtinә tabe etdi vә Qaynaqlarda “Lullu
bölkәsinin padşahalr padşahı adıını aldı (Çәki: 1)
İmmaşqun
Annubanini
Satuni
Laharab
Sual: Tarixdә mәlum olan ilk beynәlxalq müqavilә: (Çәki: 1)
Elam dövlәti ilә akkadlar arasında bağlanır
Kuti hökmdarı ilә assurlar arasında bağlanır
Kutilәrlә lulubilәr arasında bağlanır
Assuriya ilә Manna arasında bağlanır
Akkad hökmdarı Naramsuenlә Kuti hökmdarı Elulumeş arasında bağlanır
Sual: Selevkilәr dövründә tәrtib edilmiş sәnәddә Tirikanın mәğlubiyyәt sәbәbi: (Çәki: 1)
Ayın tutulması
Tәbii fәlakәtlәrin baş vermәsi
Günәş tutulması
İkiçayrası әhalisinin üsyan qaldırması
Tirikanın ordusunun zәif olması
Sual: III Tiqlatpalasar Mazamua vilayәtini tutduqdan sonra apardığı köçürmә siyasәti
nәticәsindә: (Çәki: 1)

kutilәri, sanqibutilәri, budilәri, naqabilәri, sanqillәri başqa әrazidә mәskunlaşdırdı
kutilәri, sovdelәri, buştuları, budilәri, naqabilәri, sanqillәri başqa әrazidә
mәskunlaşdırdı
lulluları, kutilәri, turukkilәri, müklәri, buştuları, budilәri başqa әrazidә mәskunlaşdırdı
naqabilәri, sanqillәri, lulluları, kutilәri, turukkilәri, buştuları başqa әrazidә
mәskunlaşdırdı
samilәri, kassilәri, elamları, naqabilәri, sanqillәri, buştuları, budilәri başqa әrazidә
mәskunlaşdırdı
Sual: I Rusanın fitnәsinә uyaraq Ullusunun hakimiyyәtinә tabelikdәn çıxan Manna
canişini: (Çәki: 1)
Dayakku
Ursa
Metatti
Baqdatti
İtti
Sual: Manna Hökmdarı Ullusunun dövründә mәrkәzi hakimiyyәtdәn ayrılmağa cәhd
göstәrәn canişinliklәr: 1) Andia 2) Zikertu 3) Karalla 4) Alabria 5) Surikaş 6) Qizilbunda
(Çәki: 1)
2;3
1;4;5
1;2;3;4;5
1;2
1;3;6
Sual: I Kir Assuriya hökmdarı Aşşurbanipala qarşı ittifaqa girir: (Çәki: 1)
Elam dövlәti ilә
Urartu dövlәti ilә
kadusilәrlә
Lidiya dövlәti ilә
Babilistanla
Sual: Hakimiyәti әlә keçirәn kimi I Dara ilk növbәdә yürüşlәr tәşkil edir : (Çәki: 1)
skitsak tayfalarına qarşı
hurri tayfalarına qarşı
Elama qarşı
Saqartiyaya qarşı
Hirkaniyaya qarşı
Sual: Qavqamela döyüşündә kaspi dәstәlәrinә başçılıq edirdi: (Çәki: 1)
Fradat
Atropat
Ariobarzan
Skunxa
Madi

Sual: İlk dәfә “alban” adı qaynaqlarda işlәdilmәyә başlamışdır: (Çәki: 1)
e.ә.Ie.I әsrdә
II әsrdә
e.ә IV әsrdә
e.ә.VIII әsrdә
e.ә.V әsrdә
Sual: Ön Qafqazdan başqa Cәnubda Anadolu yaylası, Şimalda Çeçenİnquş vә Şimali
Osetiyaya qәdәr olan әrazilәrdә hansı mәdәniyyәtin izlәrinә tәsadüf olunmuşdur? (Çәki:
1)
Talış  Muğan
Kültәpә
Xocalı – Gәdәbәy
Kür – Araz
Naxçıvan

BÖLMӘ: 0301
Ad

0301

Suallardan

13

Maksimal faiz

13

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Qaraqoyunlu Cahanşahın Şeyx Cüneydәn dövlәtin әrazisini tәrk etmәyi tәlәb
etmәsinin sәbәbi: (Çәki: 1)
Onun şiyә tәriqәtini Qaraqoyunlu әrazisindә geniş yaydığından ehtiyat etdiyi üçün.
Şeyx Cüneydin Şirvanşahlarla ittifaq yaratdığı üçün.
Ağqoyunlu Uzun Hәsәnlә Qaraqoyunlulara qarşı ittifaq yaratdığı üçün.
Şeyx Cüneydin qüvvәtlәnmәsindәn ehtiyatlandığı üçün.
Sәfәvilәrin Qaraqoyunlulara qarşı torpaq iddiaları irәli sürdüyü üçün.
Sual: Әrәb әsarәti dövründә Azәrbaycanda torpaq mülkiyyәtinin әsas formalarını
göstәrin. (Çәki: 1)
Divani, mülk, tiyul, vәqf.
Soyurqal, icma, vәqf, incu, xass.
Divani, mülk, ikta, vәqf, icma.
Soyurqal, tiyul, icma.
Divani, mülk, tiyul, vәqf, icma.
Sual: Azәrbaycan tarixinin qәdim dövrünün öyrәnbilmәsinә nә vaxtdan başlanmışdır?
(Çәki: 1)

XVIII әsrdәn başlanmış, lakin ardıcıl öyrәnilmәmişdir
XIX әsrdәn başlanmış, lakin tәdqiqatlar ardıcıl aparılmamışdır
XX әsrin әvvәllәrindәn planlı şәkildә
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin yaradılması ilә
A.Bakıxanovun “Gülüstaniİrәm” әsәrinin yazılması ilә
Sual: Albaniyada Mehramilәr sülalәsinin hökmdarlığı başlayır: (Çәki: 1)
VI әsrin sonlarından.
VII әsrin ortalarından.
VII әsrin әvvәllәrindәn.
VI әsrin sonuVII әsrin әvvәllәrindәn.
VII әsrin sonuVIII әsrin әvvәllәrindәn.
Sual: Hansı xәlifәnin zamanında verginin miqdarı suvarma texnikasından asilı olaraq
mәhsulun dörddә birindәn yarısına qәdәr müәyyәn edildi? (Çәki: 1)
Xәlifә Osmanın.
Xәlifә ӘlMәnsurun.
Xәlifә Mehdinin.
Xәlifә Müaviyyәnin.
Xәlifә Әliibn әbu Talibin.
Sual: Hansı Sasani hökmdarının ölümündәn sonra Albaniya müstәqil xarici siyasәt
yürütmüşdür : (Çәki: 1)
I Yezdәgirdin
I Şapurun
II Şapurun
II Yezdegirdin
Balaşın
Sual: 628 – ci ilin payızında Albaniya hansı dövlәtin hakimiyyәtini qәbul etdi : (Çәki: 1)
Bizansın
Türk xaqanlığının
Sasanilәrin
Mehranilәrin
Әrәblәrin
Sual: Xilafәtin hakimiyyәti illәrindә Azәrbaycanda paytaxt şәhәr adlanırdı : (Çәki: 1)
Tәbriz
Arran
Marağa
Şamaxı
Bәrdә
Sual: Sasani hökmdarı I Xosrov Әnuşirәvanın apardığı hәrbi inzibati idarә bölgüsünә
әsasәn Albaniya hansı canişinliyә ( kustaka ) aid edildi : (Çәki: 1)

şimal
cәnub
qәrb
şәrq
cәnub – şәrq
Sual: 748 – ci ildә Beylәqanda baş vermiş üsyana kim rәhbәrlik edirdi : (Çәki: 1)
Vard ibn Sәfyan
İbbәn ibn Mәnsur
Hatib ibn Sәdәqi
İsma әl – Kürdi
Әbu İmran
Sual: Mәnbәlәrdә “saf әnәnәlәr ölkәsi” adlandırılan dövlәt qurumu: (Çәki: 1)
Manna
Midiya
Kuti
Aratta
Lullubi
Sual: Aratta dövlәt qurumu meydana çıxıb? (Çәki: 1)
e.ә.VI minillikdә
e.ә.VIV minilliklәrdә
e.ә.IV minilliyin ikinci yarısında
e.ә.III minilliyin birinci yarısında
e.ә.II minillik vә e.ә.I minilliyin әvvәlindә
Sual: Assur qaynaqlarında Manna adı ilk dәfә yad edilir? (Çәki: 1)
e.ә.XXIII әsrdә
e.ә.II minillikdә
e.ә.843cü ildә
e.ә.769cu ildә
e.ә.VII әsrdә
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Naxçıvanı, sonra isә Gәncәni tutdu.
Dәrbәndi, Qәbәlәni işğal edib, Bәrdәyә yaxınlaşdı.
Utini, Sakasyeni vә Beylәqanı tutdu.
Paytakaranı, sonra isә Şәkini tutdu.
Sakaşeni, sonra isә Girdimanı vә Çolanı tutdu.
Sual: Bizansla İran arasında 629cu ildә bağlanmış sülh müqavilәsinә әsasәn: (Çәki: 1)
İberiya bütövlükdә, Albaniyanın isә şәrq hissәsi Bizansa, qәrbi isә Sasanilәrә qalır.
Pont çayı sәrhәd olmaqla Cәnubi Qafqaz Bizansla İran arasında bölüşdürülür.
Albaniya Sasanilәrin hakimiyyәti altında qaldı
II Xosrov işğal etdiyi İberiya әrazisindәn imtina edir.
İşğal olunmuş Naxçıvan vә Gәncә bütövlükdә Bizansın ixtiyarında qalır.
Sual: Әrәb ağalığı dövründә Albaniya vә Atropatenanın vahid dövlәt tәrkibindә olmasının
nә kimi әhәmiyyәti olmuşdur? (Çәki: 1)
Feodal münasibәtlәrinin meydana gәlib, inkişaf etmәsinә şәrait yaratdı.
Ölkәnin şimalında Dәrbәnd Sәddi çәkildi, xәzәrlәrin hücumlarının qarşısı alındı.
Ölkәnin şimal vә cәnub әyalәtlәrinin iqtisadi vә mәdәni cәhәtdәn daha da
yaxınlaşması üçün şәrait yarandı.
Natural tәsәrrüfatın mövqeyi zәiflәdi, Zәrdüşt din xadimlәri vergidәn azad oldular.
Vahid dövlәtin yaranması ilә nәticәlәndi.
Sual: Әsarәtә alınmış xalqların tәzyiqi vә әrәb cәmiyyәti daxilindә mübarizәnin
kәskinlәşmәsi nәticәsindә: (Çәki: 1)
725ci ildә Azәrbaycanda әhali,malqara vә torpaqlar siyahıya alındı.
752ci ildә Şәmkirdә Әrәb ağalığına qarşı üsyan baş verdi.
Xürrәmilәr hәrәkatı baş verdi vә Әrәb xilafәtinin siyasi dayaqlarını sarsıtdı.
Әmәvilәr sülalәsinin hakimiyyәtinә son qoyuldu,Abbasilәr sülalәsi hakimiyyәt başına
gәldi.
Vәqf vә iqta torpaq mülkiyyәt formalarının sahәsi genişlәndirilmiş oldu.
Sual: Xidmәtә görә iqta hansı torpaqlardan verilirdi: (Çәki: 1)
Vәqf torpaqlarından, bәzәn dә icma torpaqlarından.
Әsasәn müharibәlәr zamanı әlә keçirilmiş torpaqlardan.
Boş qalmış bayrat, icma vә sahibi ölmüş, vәrәsәlik hüququ olmayan torpaqlardan.
Divan torpağından, bәzi hallarda hәrbiçilәrә vәqf torpağından.
Sahibi ölüb boş qalmış vә icma torpaqlarından.
Sual: Әli ibn Әbu Talib vergilәrin toplanmasına dair әdalәtli göstәriş verib әsas diqqәti
yönәltmişdi: (Çәki: 1)
Toplanan vergilәrin miqdar sasanilәrdә oluğundan az olmalı vә naiblәr tәrәfindәn
toplanılmasına.
Xәracı yığmağa deyil torpağı sәmәrәli şәkildә әkibbecәrmәyә.
Toplanan xәracın mәhsulla deyil,pulla ödәnilmәsinә.
Vergilәrin ümumi torpaq sahәsinә görә deyil, toplanan mәhsuldan alınmasına.
Suvarılan әkin sahәlәrdәn ödәnilәn vergilәrin miqdarına.

Sual: Әmәvilәr sülalәsinin hakimiyyәti dövründә Azәrbaycanın cәnub sәrhәddi hansı
şәhәrdә qurtarırdı : (Çәki: 1)
Zәncanda
Hәmәdanda
Marağada
İsfahanda
Kaşanda
Sual: Azәrbaycanda islamın yayılması prosesi hansı әrazilәrdә daha erkәn baş vermişdi
: (Çәki: 1)
Kür vә Araz çayları boyunda , Qarabağda , Xәzәr sahilindә
Naxçıvanda , Mildә , Muğanda , Qarabağda
Muğanda , Mildә , Xәzәr sahilindә , Kür vә Araz çayları boyunda
Arranda , Dәrbәnddә , Muğanda , Naxçıvanda
Qәbәlәdә ,Qarabağda , Xәzәr sahilindә
Sual: Azәrbaycan әrazisindә xilafәtin әsas dayağı hesab olunurdu : (Çәki: 1)
yerli feodallar vә hәrbiçilәr
әrәb әyanları vә silahlı qüvvәlәr
mövlalar vә әrәb әyanları
feodallar vә silahlı qüvvәlәr
әmirlәr vә yerli әyanlar
Sual: 808 – ci ildә әrәblәrә qarşı baş vermiş İsfahan üsyanına hansı şәhәrlәrdәn ciddi
dәstәk gәlmişdi : (Çәki: 1)
Qumdan , Hәmәdan , Kaşandan
Qәzvindәn, Kirmandan ,Yәzddәn
Reydәn, Zәncandan , Urmiyadan
Mәrәnddәn ,Әhәrdәn , Xorasandan
Reydәn , Hәmәdandan, Girәdәn
Sual: Xәlifә iqtası” torpaq mülkiyyәt formaları içәrisindә hansı növә şamil edilirdi: (Çәki:
1)
xәlifә torpağı
bağışlanan iqta
icarә edilәn iqta
divan torpağı
icma torpaqları
Sual: V әsrin sonuVI әsrin әvvәllәrindә Albaniyada xristianlıq. (Çәki: 1)
әhaliyә zorla qәbul etdirildi
geniş yayılır
lәğv olunur
tәqib olunur

dәrin kök salır
Sual: 603cü ildә alban katalikosu Vironun üsyan qaldırmasının sәbәblәri: (Çәki: 1)
Bizansa yaxınlaşmaq mәqsәdilә
II Xosrovun onu katalikos rütbәsindәn mәhrum etmәsi
Xristian kilsә mәrkәzinin Bәrdә şәhәrinә köçürülmәsi
Albaniyada xristianlığın tәqib edilmәsi
Xәzәrlәrin hücumlarının qarşısını almaq üçün
Sual: E.ә.II әsrdә Albaniya hökmdarı Aranın idarә etdiyi әrazi (Çәki: 1)
Araz çayından İberiya sәhәddinә kimi
Araz çayından Göyçә gölü hövzәsinәdәk
KürAraz qovşağından Qafqaz dağәtәklәrinәdәk әrazini
Kürün sol sahil әrazilәri
Araz çayından Xәzәr dәnizinә kimi
Sual: Albaniya vilayәtlәrini vahid mәrkәzdә birlәşdirәn Albaniya hökmdarı (Çәki: 1)
I Vaçaqan
Mömin III Vaçaqan
Sanatürk
Urnayr
I Vaçe
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Sual: İsfahanda xürrәmilәrin әrәblәrә qarşı güclü üsyanı başladı? (Çәki: 1)
778ci ildә
822ci ildә
816cı ildә
796cı ildә
808ci ildә
Sual: Azәrbaycanda xristianlığın hansı qolu daha çox yayılmışdı? (Çәki: 1)
nestorian
xalkedon
pravoslav
monofizit

katolık
Sual: Albaniyada Mehranilәr sülalәsinin hakimiyyәti başlayır? (Çәki: 1)
VIII әsrdәn
VI әsrin II yarısından
VII әsrin II yarısından
VI әsrin әvvәlindәn
VII әsrin әvvәlindәn
Sual: Әrәb işğalçılarına qarşı mübarizә aparmış Albaniya hökmdarı kim idi: (Çәki: 1)
III Yezdәgird
Cavanşir
Mehran
Urnayr
II Vace
Sual: Mәntiqi ardıcıllığı müәyyәn edin: 1) Cavanşir. 2) VarazTrdat. 3) . . . (Çәki: 1)
İsfәndiyar ibn Fәrruxzad
Xosrov Pәrviz
Şeruyә
II Yezdәgird
Әbu Dulәf
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Sual: Müharibәdә Şәddadi Әbülhәsәn Lәşkәriyә gücü çatmayan Salari hökmdarı
İbrahim ibn Mәrzüban: (Çәki: 1)
Mosul hakimindәn kömәk almaqla Şәddadilәri yenidәn güclәnmәsinә imkan
vermәdi.
Dәbil әrazisindә mövqe tutaraq,Şirvanşahların kömәyindәn istifadә edәrәk qalib
gәldi.
Onunla müqavilә bağladı vә Şәddadilәr dövlәtini rәsmәn tanımağa mәcbur oldu.
Yeni qüvvә toplayana qәdәr onun Dәbil әrazisindә mәskunlaşmasına razılıq
vermәyә mәcbur oldu.
Şimalda Araz çayına qәdәr olan torpaqları yandırmaqla yararsız hala salmış oldu.
Sual: 859 – cu ildә Mәhәmmәd ibn Yәzid Gәncәni bәrpa etdirib öz iqamәtgahını buraya

köçürmәklә: (Çәki: 1)
Әrәblәrlә mübarizә güclәndi, Mәzyәdilәrin mövqeyi zәiflәdi.
Feodal dağınqlığı artdı, әkinçilik vә sәnәtkarlıq tәnәzzül etdi.
Mәzyәdilәrin müstәqilliyi artdı, onlar Azәrbaycanda daha da möhkәmlәndilәr.
Mәzyәdilәrin müstәqilliyi artdı, Bәrdәni, Qәbәlәni vә Dәrbәndi öz әtrafında
birlәşdirdilәr.
Qәbәlә, Bәrdә, Şabran vә sonra Dәrbәndi öz dövlәtlәrinә birlәşdirdilәr.
Sual: Salari hökmdarı Mәrzuban ibn Mәhәmmәdin zamanında toplanan vergilәr: (Çәki:
1)
Cizyә vә ölkәnin tacir vә sәnәtkarlarından toplanan xәrac vergisi.
Torpaq vergisi olan xәrac vә müsәlmanlardan alınan zәkat.
Daşınmaz әmlakdan zәkat, daşınmaz әmlakdan xüms.
Torpaq vә әmlak vergisi asılı ölkәlәrin hakimlәrindәn alınan illik xәrac
Torpaq vergisi xәrac, cizyә, tacir vә sәnәtkarlardan alınan bac
Sual: Salari höhmdarı Mәrzuban ibn Mәhәmmәdin 948ci ildә yürüş zamanı mәğlub olub
әsir düşmәsi nәticәsindә: (Çәki: 1)
Sacilәr dövlәtinin hakimi Deysәm Zәncanda, Azәrbaycanın vә Әrmәniyyәnin bir
hissәsindә hakimiyyәtini bәrpa etdi.
Mosul hakimi Azәrbaycanın cәnubunda Salmas şәhәrinә basqın etdi.
Bundan istifadә edәn ruslar Bәrdә şәhәrini işğal edib dağıtdılar.
Hakimiyyәt uğrunda gedәn mübarizәdә oğlu İbrahim әmisi Vәhsudanı mәğlub
edәrәk hakimiyyәtә gәldi.
Mәhәmmәd ibn Şәddad ölkәnin şimal hissәsini işğal edәrәk mәrkәzi Gәncә olan
Şәddadilәr dövlәtini yaratdı.
Sual: Sәlcuq sultanı Mәlikşahın öz sәrkәrdәsi Buğanı qoçunla Gәncәyә göndәrmәsinә
sәbәb: (Çәki: 1)
Araz çay üzәrindә Xudafәrin körpüsünü saldırıb şimalla canubu birlәşdirdiyi üçün.
Şirvanşahla qohum olub sәlcuqlar üçün tәhlükә yaratmışdı.
Şәddadilәrin daxili müstәqilliyini özlәri üçün tәhlükә hesab edirdilәr.
Bizansla Şәddadilәr arasında yaradılmış ittifaqdan qorxaraq.
Rәvvadi, Şirvanşahlar dövlәtlәri ilә Şәddadilәrin ittifaqından ehtiyat edirdi.
Sual: Rәvvadi hakimi Әbülheycanın 987ci ildә Әrmәniyyәyә hücumu nәticәsindә: (Çәki:
1)
Gürcüstanla ittifaqı pozuldu,cәnub şәrq torpaqları tabe edildi.
Bizansla әlaqәsini kәsdi, 40 min dinar mәblәğindә bac aldı.
Müqavimәtә rast gәlәrәk geri qayıdıb, Xoy vә Urmu feodallarını özünә tabe etdi.
Onu özünә tabe edib әhali üzәrinә vergi qoydu vә xәrac aldı.
Cәnubşәrq әyalәtlәrini işğal etdi,qәnimәt әlә keçirmәklә geri qayıtdı.
Sual: İqtisadi vә siyasi qüdrәtini itirmiş Eldәnizlәr dövlәti zamanında 12231225ci illәrdә
Azәrbaycana işğalçı sәfәrlәr etmiş dövlәtlәri ardıcıl olaraq göstәrin. (Çәki: 1)
Monqollar, Xarәzmşahlar, Qıpçaqlar

Gürcülәr, Monqollar, Xarәzmşahlar
Qıpçaqlar, Gürcülәr, Xarәzmşahlar
Xәzәrilәr, Qıpçaqlar, Teymurilәr
Qıpçaqlar, Gürcülәr, Monqollar
Sual: Mәzyәdilәr sülalәsinin hakimiyyәtinin ilk dövründә Şirvanşahların sәrhәdlәri. (Çәki:
1)
Cәnubda Araz çayı, Şimalda Quba vә Samur çayı, qәrbdә Şamaxı, şәrqdә Xәzәr
dәnizi ilә
Cәnubda Kür çayı, şimalda Dağıstan, Quba vә Samur çayı, qәrbdә Gәncә, şәrqdә
Xәzәr dәnizi ilә.
Cәnubda Araz çayı, Şimalda Dәrbәnd vә Terek çayı, qәrbdә Göyçay vә Şәki,
şәrqdә Xәzәr dәnizi ilә.
Cәnubda Kür çayı, şimalda Quba vә Samur çayı, Bәrdә, şәrqdә Xәzәr dәnizi ilә.
Cәnubda Kür çayı, şimalda Dәrbәnd vә Samur çayı, qәrbdә Göyçay vә Şәki, şәrqdә
Xәzәr dәnizi ilә.
Sual: 1174cü ilin yayında Eldәnizin Gürcüstana növbәti yürüşü zamanı: (Çәki: 1)
Gürcüstan qoşunları mәğlub olaraq Dәbil vә әtraf әrazilәri tәrk etdilәr.
Şәmsәddin Eldәnizin qoşunları mәğlub olsalar da. dövlәtin sәrhәdlәrindә dәyişiklik
baş vermәdi.
Üstünlüyü әlә alan gürcülәr Gәncәyә qәdәr olan әrazilәri qarәt etdilәr.
Ciddi müqavimәtә rast kәlәrәk geri qayıtmalı oldu.
Taun xәstәliyi orduya xeyli tәlәfat versә dә o, Naxçıvana böyük qәnimәtlә qayıtdı.
Sual: Şirvanşah I Axsıtanın atasının yeritmiş olduğu xarici siyasәtindә hansı dәyişikliyi
etdi? (Çәki: 1)
Şәddadilәrlә dostluq münasibәti saxladı
Sәlcuq türklәri ilә dostluq münasibәtlәrini bәrpa etdi
Qıpçaqtürklәri ilә sülh müqavilәsi imzaladı
Eldәnizlәr dövlәti ilә bağlanmış müqavilәni lәğv etdi
Sәlcuq türklәri ilә münasibәtlәri pozdu
Sual: Dәrbәnd İqta sәklindә İraq hakimiyyәtinә bağışlandı: (Çәki: 1)
Sultan Alp Arslanın zamanında
Sultan Mahmudun dövründә
III Mәmcöhrün vaxtında
Sultan Sәncәrin zamanında
Sultan Mәlikşahın döbründә
Sual: Sәddadilәr dövlәti süqut edәn zaman: (Çәki: 1)
Şirvanşahların hücumuna mәruz qalmışdı
Gürcüstan birlәşmiş qüvvәlәri Gәncәni isğal etdilәr
Mәlikşah Gәncәyә öz әmirini tәyin etdi
Sәddadi hәkumdarı III Fәzlin öldürüldü
Şirvanşahlar Sәlcuqlardan asıli vәziyyәtә düşdü

Sual: Öz dәstәsi ilә qoşun hissәlәri cәkildikdәn sonar döyüş meydanlarında, yurdlarda
qalıb itkin düşmüş, azmış adamları, malqaranı vә әşyaları toplayıb sahiblәrinә
catdırmalı idi: (Çәki: 1)
Qol әmirlәri öz dәstәsi ilә
Qorcubaşı öz kicik dәstәsi ilә
Bәlarğuçi öz dәstәsi ilә
Basakların atlı dәstәsi
Eşikağasının xüsusi atlı bölümü
Sual: Şәmsәddin Eldәniz Sultan Mәsudun asılılığından xilas oldu: (Çәki: 1)
Sultan II Toğrulun ölümündәn sonar
Sәlcuq Sahzadәlәri arasında gedәn mübarizәdәn istifadә edәrәk
1161ci ildә gürcü çarı III Georgini mәğlub etdikdәn sonar
İraq sultanlığının mәğlub edilmәsindәn istifadә edәrәk
İraq sultanlığının mәğlub edilmәsindәn istifadә edәrәk
Cahan Pәhlәvanı hacib, Qızıl Arslanı isә Sultan ordusunun baş sәrkәrdәsi tәyin
edәrәk
Sual: Atabәylәr dövlәtinin siyasi hәyatında әsas rol oynayırdı (Çәki: 1)
Hökmdar nәslindәn olan şahzadәlәr vә sülalayә yaxın olan iri feodallar
Aranın Eldәnizә sadiq olan әsas iri mülki feodalları
Müharibәlәrdә qәhramanlıq göstәrmiş, inanılmış vә sülalәyә yaxın olan sәrkәrdәlәr
İqta sahibi olan iri hәrbi feodallar vә ali tәbәqәdәn olan müsәlman ruhanilәri
Qızıl Arslan, Cahan Pәhlәvan, İnanc vә digәr şahzadәlәr
Sual: Atabәylәr dövlәtindә üşr deyilәn onda bir vergisi toplanırdı (Çәki: 1)
xass torpaqlarından vә iqta sahiblәrindәn
mülki feodallardan vә iri ticarәtlәrdәn
xristian dininә xidmәt edәn iri vә orta feodallardan
icma torpaqlarindan vә iqta sahiblәrindәn
müharibәlәr zamanı әlә kecirilmiş torpaqlardan
Sual: Qaraulda dayanan hәrbi vә ya mülki dәstәni, yaxuda rәsmi şәxslәr vә onların
atlarını yemlә tәmin etmәk üçün alınan vergi: (Çәki: 1)
ulafa.
әlәf.
nüzl.
tәhz.
çopbaşı.
Sual: Saları hökmdarı Mәrzubanın oğlu İbrahimin hakimiyyәti dövrünә aiddir (Çәki: 1)
Әminamanlıq şәraitindә ölkәdә iqtisadiyyatın bütün sahәlәrindә canlanma başladı
Azәrbaycandan vә onun tabeliyindә olan ölkәlәrdәn vergilәr hesabına topladığı illik

mәdaxil qızılla üç milyon manata çatırdı
Xәzәr dәnizindә ticarәt gәmilәrinin hәrәkәti genişlәndirildı
Dәrbәnddә baş vermiş üsyan amansızlıqla yatırıldı
Mәzyәdilәr, Dәrbәnd vә Gәncә vilayәti Salarilәr dövlәtinin tәrkibindәn çıxdı
Sual: Sasani şahın II Şapurun hakimiyyәti illәrindә: (Çәki: 1)
Urnayr bir müttәfiq kimi ona qoşulmuş, xristianlığın yayılmasında II Şapura kömәk
etmişdi
387ci il müqavilәsinin bağlanmasında Urnayr II Şapurun sәlahiyyәtli nümayәndәsi
olmuşdu
Armeniya romalılar vә farslar arasında bölüşdürüldü
Köçәrilәrin hücumlarının qarşısını almaq üçün Dәrbәnd sәddi çәkildi
Albaniyanın әrazisi sasanilәr tәrәfindәn işğal olundu
Sual: Düzgün variantı müәyyәn edin: (Çәki: 1)
Sacilәr dövlәtindә sәnәtkarlardan alınırdı haqq deyikәn vergi
Sasanilәr dövründә Albaniyada әhalidәn alınan әn ağır torpaq vergisi idi cizyә
Әmәvilәr sülalәsinә qәdәr birinci dörd xәlifәnin dövründә vergilәr xeyli yüngül idi
Atabәylәr dövlәti süqut etdi monqolların ikinci yürüşü nәticәsindә
Ağqoyunlu dövlәti mәrkәzlәşdirilmiş dövlәtә çevrildi Uzun Hәsәnin zamznında
Sual: Bağışlanan (xüsusi) iqta verilirdi: (Çәki: 1)
Din uğrunda mübarizlәrә, müqәddәs yerlәrdә çalışanlara , şәhidlәrrin ailәlәrinә
Şairlәrә, xüsusi istedadlı şәxslәrә vә dövlәt qarşısında böyük xidmәtlәri olan
adamlara
Şairlәrә, memarlara, orduda xidmәt edәnlәrә vә din uğrunda şәhid olanların
ailәlәrinә
Hökmdarın razılığı ilә dövlәt mәmurlarına, baş sәrkәrdәlәrә vә mirzәlәrә
Dövlәtә xidmәtdә fәrqlәnәnlәrә, şairlәrә vә xәlifәnin şәxsi mirzәlәrinә
Sual: Albaniyada sasanilәrin birinci mәrzbanlığının başlanmasından neçә il sonra
mәzdәkilәr hәrәkatı başladı? (Çәki: 1)
28 il
31 il
18 il
43 il
13 il
Sual: Muğanı işğal edәn әrәblәrin 642ci ildә bağladığı müqavilәyә görә: (Çәki: 1)
17 yaşına qәdәr olan uşaqlar cizyә vergisindәn azad olundular
Әhalinin bütün әmlakı, malqarası siyahıya alındı
Müqavilәnin şәrtlәrini qәbul edәnlәrin әmlakı, dini, әminamanlığı qorunurdu
Albaniya Әrәblәrdәn başqa heç bir dövlәtlә әlaqә saxlaya bilmәzdi
Yerli әhali Bizansa qarşı müharibәdә әrәblәrә kömәk etmәli idi

Sual: Әrәblәrin Bәrdәyә yürüşü nәticәsindә: (Çәki: 1)
Şәhәr talan edildi
Әhali xәzәrlәrdәn kömәk alaraq müqavimәt göstәrdilәr
Әbәblәr Bәrdәyә daxil ola bilmәdilәr
Bәrdә әhalisi dә xәrac vә cizyә vermәk şәrti ilә әrәblәrlә müqavilә bağladı
II Bәlәncәr döyüşünә qәdәr Bәrdә müdafiә olundu
Sual: Cavanşirin birinci dәfә Şam şәhәrinә gedәrәk әrәblәrdәn vassal asıllığını qәbul
etmәsindәn neçә il sonra әrәblәr Albaniyanın müstәqilliyinә son qiydular? (Çәki: 1)
38 il
35 il
48 il
51 il
45 il
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Sual: Monqol әsarәti dövründә Muğanda çağrılmış qurultayda Ön Qafqaz әrazisi
bölündü: (Çәki: 1)
Xan tәrәfindәn idarә olunan 4 ulusluğa.
Hülakü xan tәrәfindәn 5 ulusluğa.
86 bahadur tәrәfindәn idarә olunan әyalәtlәrә.
Canişinlәr tәrәfindәn idarә olunan 100 mahala.
110 nәfәr monqol noyonu arasında .
Sual: Qazan xan yeni islahatlar keçirmәklә: (Çәki: 1)
Dövlәtin gәlirini artırmaq, orduda xidmәt edәn sәrkәrdәlәrә vә әsgәrlәrә daha çox
torpaq sahәsi vermәyә çalışırdı.
Әhalinin istismarını nizama salmaq vә dövlәt gәlirlәrinin mütamadi axınını tәmin
etmәk mәqsәdini güdürdü.
Müvәqqәti olaraq iqtisadiyyatı vә hakimiyyәti möhkәmlәtmәk, Qızıl Orda xanlarının
hücumlarına son qoymağa çalışırdı.
Vahid pul sistemi tәtbiq etmәklә qonşu dövlәtlәrlә ticarәt әlaqәlәrini
möhkәmlәndirmәyә çalışırdı.
İslam dinini yaymaq.
Sual: Hülakü vә Abaqa xanın zamanında: (Çәki: 1)
Zaqafqaziya әrazisi bütövlükdә işğal olunmaqla Qızıl Orda xanlığından ayrıldı.

Monqolların torpaq vә vergi siyasәti nisbәtәn müәyyәnlәşdi vә mәrkәzi idarә sistemi
yarandı.
Torpaq islahatı keçirildi, kәndli torpağa tәhkim edilmәklә qismәn dә olsa da
tәsәrrüfatda dirçәliş baş verdi.
Cәnubi Qafqaz Ali Monqol xaqanı tәrәfindәn tәyin edilmiş canişinlәr vasitәsi ilә idarә
olundu.
Mövcud vergilәrlә yanaşı qopçur vә tamğa vergilәri tәtbiq olundu.
Sual: Hülakilәr dövlәtindә üstünlük verilirdi (Çәki: 1)
dövlәtin tәsәrrüfat idarәetmә sisteminә
dövlәtin inzibatiidarәetmә mәhkәmә sisteminә
divanvergi siyasәti sisteminә
dövlәt torpaq mülkiyyәt formalarının idarә olunması sisteminә
dövlәtin hәrbi idarә sisteminә
Sual: Hülakülәr dövlәti getdikcә tәnәzzülә uğradı vә müxtәlif hissәlәrә parcalandı: (Çәki:
1)
Әbu Sәidin ölümüilә
Mәlik Әşrәfin ölümü ilә
Mәhәmmәd xanın zamanında
Hәsәn Çobanın ölümündәn sonra
Canibәyin 1357ci ildә Azәrbaycana yürüşü nәticәsindә
Sual: Hülakilәr sәltәnәtini mühafizә etmәk bәhanәsi ilә aparılan mübarizәlәrdә iştirak
edәn feodal qruplarına aid deyil? (Çәki: 1)
Çobanilәr
Şirvanşahlar
Qaraqoyunlular
Xorasan әmirlәri
Cәlairilәr
Sual: Monqollar dövründә yeni yaranan vergi forması? (Çәki: 1)
Uc
Bәhrә
Xәrac
Malcәhәt
Tamğa
Sual: Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixindә XXI әsrlәrin yadigarı olan vә şifahi xalq
yaradıcılığının ana dilindә qәlәmә alınmış hәlәlik ilk әn böyük әdәbi abidәsidir: (Çәki: 1)
“ Koroğlu” dastanı
”Әsli vә Kәrәm” dastanı
“Aşıq Qәrib” dastanı
“Şah İsmayıl” dastanı
“ Dәdә Qorqud” dastanı
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Sual: Hülakülәr dövlәtinin tәnәzzülә uğraması vә parçalanmasından istifadә edәn
Şirvanşahlar: (Çәki: 1)
Qızıl Orda xanlığı ilә әlaqә yaratdılar, ticarәt әlaqәlәri bәrpa olundu.
Xarәzmşahlar dövlәtinin hökmranlığını qәbul etmәli oldular.
Cәlairi Şeyx Üveysә qarşı üsyan qaldırdılar.
Yenidәn müstәqillik әldә etdilәr.
Şimaldan Qızıl Orda xanı Toxdamışın, cәnubdan Teymurun hücumuna mәruz qaldı.
Sual: Monqolların iqtisadi siyasәti: (Çәki: 1)
Әkin sahәlәrinin genişlәnmәsinә, vergilәrin artmasına sәbәb oldu.
Köçәri monqolların oturaq hәyata keçmәsinә, dinar vә cao adlanan kağız pul
kәsilmәsinә şәrait yaratdı.
Qopçur vergisinin tәtbiqini,suvarılan torpaqların hәcminin genişlәnmәsini hәyata
keçirdi.
Ölkәnin ayrıayrı әyalәtlәri ilә әlaqәni güclәndirdi, tәsәrrüfat dağınıqlığını aradan
qaldırdı, tamğa vergisini tәtbiq etdi.
Әkin sahәlәrinin azalmasına vә kәndlilәrin hәyat sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә
sәbәb oldu.
Sual: Hülakü xan oturaq әhalinin istismarı vә yerli feodalların sıxışdırılması nәticәsindә
nail oldu: (Çәki: 1)
Ölkәnin şimal sәrhәdlәrini möhkәmlәndirdi, xәzәrlәrin hücumlarının qarşısı alındı.
1258ci ildә Abbasilәr sülalәsinin varlığına son qoyaraq dövlәt yaratdı.
Qızıl Orda xanlarının 1268ci ildәki hücumunun qarşısını ala bildi.
Tezliklә iqtisadi cәhәtdәn qüvvәtlәnmiş vә mәrkәzlәşdirilmiş dövlәt tәşkil etdi.
Şirvanşahlar dövlәtini özündәn asılı vәziyyәtә sala bildi.
Sual: 1318ci ildә Xorasanda әmir Yasavur mәrkәzi hakimiyyәtә qarşı çıxdığı zaman:
(Çәki: 1)
Misir qoşunları cәnubdan qızıl ordalılar isә şimaldan hücuma keçdilәr.
Şimalından hücuma keçәn qıbçaqlar Qәbәlәni vә digәr әrazilәri qarәt etdilәr.
Bundan istifadә edәn gürcülәr Gәncәyә hücum edәrәk, şәhәri viran qoydular.
Gürcü çarı IV David qızını Şirvanşahın oğlu III Mәniçöhrә verәrәk qohum oldu.
Qızıl Orda xanları hücum edәrәk Naxçıvanı vә Gәncәni talan etdilәr.

Sual: Monqolların hakimiyyәti illәrindә Muğanda çağırılmış qurultayda hansı qәrar qәbul
edildi? (Çәki: 1)
Ön Qafqazda әkin sahәlәrinin örüş yerlәrinә çevrilmәsi
Ön Qafqaz әrazilәrinin monqol noyonları arasında bölüşdürülmәsi
100.000 sәnәtkarın Qaraqoruma aparılması
Zәbt olunmuş әrazilәrin incu vә divan torpaqlarına çevrilmәsi
Ordunun ön sıralarında istifadә edilmәsi üçün gәnc әsirlәrdәn hәrbi qüvvә tәşkil
edilmәsi.
Sual: Şirvanşah II Axsitan, II Fәrruxzad vә KeyQubadın idarәçiliyindә oxşarlıq: (Çәki: 1)
Monqollara bac vermәklә Şirvanşahlar dövlәtini müstәqil idarә etmәlәri, tamğa
vergisininin ödәnilmәsini tәmin etmәlәri.
Gürcüstanla qohumluq әlaqәlәri yaratmaları, dostluq münasibәtlәrini
genişlәndirmәlәri.
Şirvanşahlar Cәlairlәrin vassalına çevrildilәr.
Şirvan әrazisinә girә bilmәyәn Cәlairlәr müharibәni dayandırmağa mәcbur oldular.
Şirvanşahlar Hülakülәrin vassalları kimi fәaliyyәt göstәrirdi.
Sual: Hülakülәr dövlәtinin tәnәzzülә uğraması vә parçalanmasından istifadә edәn
Şirvanşahlar: (Çәki: 1)
Şirvanşah KeyQubad vә Keykavus Qәbәlә, Bәrdә vә Sәkinin torpaqlarını tabe
etdilәr.
Gürcüstanla nigah diplomatiyası әsasında Şirvanşah III Mәnuçöhr sәrhәdlәri
möhkәmlәndirdi.
Kәsranilәrin son nümayәndәsi Hüşәngin ölümündәn sonra I İbrahim Dәrbәndini
hakimiyyәtә gәtirdilәr.
1338ciildә yenidәn müstәqillik әldә etdilәr.
1373cü ildә Hüşәng Cәlairlәrdәn asılılığı qәbul etdi.
Sual: Qazan xan baş vermiş bütün ixtişaşları yatıra bildi, mәrkәzi dövlәt
möhkәmlәndirildi: (Çәki: 1)
1303cü ildә islahatlar kecirilmәklә
kәndlilәri torpağa tәhkim etmәklә
yerli feodallara arxalanaraq
köçәri monqol әyanlarının kömәyi ilә
mübarizә şәraitindә vergi islahatını hәyata kecirmәklә
Sual: Azәrbaycanda hәrbi feodal mütlәqiyyәt üsulidarәsi olan dövlәt (Çәki: 1)
Şirvanşahlar
Hülakilәr
Rәvvadilәr
Atabәylәr
Sәddadilәr
Sual: Monqol ağalığı zamanında tәsәrrüfatda kәndli әmәyi әvәzinә әsirlәrin, qulların
әmәyindәn geniş istifadә olması: (Çәki: 1)

әkin sahәlәrini azalmasına vә vergilәrin artmasına sәbәb oldu
iqtisadi tәnәzzülә gәtirib cıxardı
Xoyda, Mәrәnddә vә Naxçıvanda 1316cı ildә üsyanların baş vermәsinә sәbәb oldu
1231ci ildә Gәncәdә üsyanın bas vermәsinә sәbәb oldu:
kәndli iqtişaşları genişlәndi vә hakimiyyәt uğrunda mühafizә güclәndi
Sual: Xorasan vә İraqıӘcәmi tutan monqollar: (Çәki: 1)
1220ci ildә İran әrazisini işğal etdilәr
1219cu ildә Xarәzm şahlar dövlәtini süquta uğratdılar
1220  ci ildә Azәrbaycana yürüş etdilәr
1239cu ildә Dәrbәndi tutmaqla Azәrbaycanın işğalını başa çatdırdılar
1235ci ildә Gәncәni işğal etdilәr
Sual: Qazan xanın rabitә sahәsindә keçirdiyi islahata aid deyil? (Çәki: 1)
Yamlara әmir tәyin olundu vә onlar lazımi qәdәr qulluqçularla vә atlarla tәmin oldu
Bütün әsas yollarda hәr 3 fәrsәxdәn bir rabitә dayanacaqları – «yamlar» yaradıldı
Elçilәrin vә yam işçilәrinin yerli әhalidәn vәsait alması qәrarı qәbul edildi
Qazan xan mövcud yarlıqları vә paydzaları lәğv etdi
Yollarda karvansaralar tikildi vә müsafirlәrin rәiyyәtin evindә qalmaları qadağan
olundu
Sual: Keyxatu xan xәzinәnin daha da boşalmasının qarşısını almaq mәqsәdilә hansı
tәdbiri gördü? (Çәki: 1)
Orduda nizamintizam yaratdı
Çao adlanan pul tәdavülә buraxdı
Әhali üzәrinә ağır vergilәr qoydu
Feodalların özbaşınalığına son qoydu
Әhali siyahıya alındı
Sual: IXXI әsrlәrdә Azәrbaycanda hökmdara vә onun sülalәsinә mәnsub torpaqlar
adlanırdı? (Çәki: 1)
Tiyul
Әmlakı xasse
Divanı
Mülk
İcma
Sual: Atabәylәr dövlәtindә tac torpaqları mәnsub idi? (Çәki: 1)
Şahın vә ya hökmdarın ailәsinә vә sülalә üzvlәrinә
Xәzinәyә
Şәhәr hakimlәrinә
İri feodallara vә әmirlәrә
Xeyriyyә tәşkilatlarına vә rühanilәrә
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Sual: Hansı Şirvanşah (Kәsranilәr) Cәlairilәrә qarşı üsyan qaldırdı? (Çәki: 1)
Keyqubad.
Kavus.
Huşәng.
Axsitan.
Xәlilullah.
Sual: Şirvanşah Hüşәngin siyasәti: (Çәki: 1)
Ölkә daxilindә feodal dağınıqlığını aradan qaldırdı, ticarәti inkişaf etdirdi.
Vergilәrin toplanmasında qayda yaratdı, feodal özbaşınalığına son qoydu.
Sәnәtkar, tacir vә xırda feodallardan toplanan vergilәrin miqdarını azaltdı.
Gürcülәrin hücumlarına son qoydu, feodalların narazılığı artdı.
Tәkcә xalq kütlәlәrinin deyil , feodalların da xeyli hissәsinin narazılığına sәbәb oldu.
Sual: Qara Mәhәmmәd Cәlairlәrlә mövcud ziddiyyәti aradan qaldırmaq mәqsәdi ilә;
(Çәki: 1)
Cәlairi Sültan Әhmәdin qoşunlarının Çapaqçurda qәlәbә qazanmasına kömәk etdi.
Köçәri әyanları Cәlairilәrlә yaxınlaşdırmaq üçün onlara soyurqal torpaqlar payladı.
Öz qızını Cәlaırı dövlәtinin başçısı Sultan Әhmәdә әrә verәrәk qohum oldu.
Sәfәvilәrlә olan qonşuluq münasibәtlәrini pozaraq,Cәlairilәrә kömәk etdi.
Sәfәvilәrlә olan ticarәt әlaqәlәrini pozdu.
Sual: Ağqoyunlu tayfa birlәşmәsinin möhkәmlәnmәsi әleyhinә çıxan qüvvәlәrә qarşı
mübarizәdә daha çox fәallıq göstәrdi: (Çәki: 1)
Rüstәm Mirzә.
Yaqub Mirzә.
Uzun Hәsәn.
Gödәk Әhmәd.
Әlvәnd Mirzә.
Sual: Qaraqoyunlu Cahanşahın hakimiyyәtinin ilk dövrü üçün xarakterik idi: (Çәki: 1)
Vergi islahatı keçirdi, nәticәdә kәndlilәrin vәziyyәti nisbәtәn yaxşılaşdı.
Ağqoyunlu dövlәtinә qarşı Teymurilәrlә ittifaqa girmәsi.
Dövlәtin Teymurilәrdәn vassal asılılığında olması.
Şirvanşahları özündәn asılı vәziyyәtә salması.
Azәrbaycanı Qarabağ,Tәbriz, İrәvan vә Şirvan әrazi vahidliyinә bölmәsi.

Sual: Ağqoyunlu dövlәtinin әrazisini göstәrin. (Çәki: 1)
Diyarbәkir.
Cәnubi Azәrbaycan, Şirvan, Dağıstan, Diyarbәkir.
Şimali Azәrbaycan, Qәrbi Gürcüstan, Ermәnistan, Kürdüstan.
Cәnubi Azәrbaycan, Kürdüstan, Ermәnistan, Qәrbi İran, İraq, Diyarbәkir.
Cәnubi Azәrbaycan.
Sual: Sәfәvi – Osmanlı müharibәlәrinin әsas sәbәblәrini göstәrin. (Çәki: 1)
Xam ipәk istehsalını vә ticarәt yollarını әlә keçirmәk.
Avropa dövlәtlәrini Osmanlı hücumundan qorumaq.
Qara dәnizә çıxmaq.
Sünni tәriqәtini yaymaq.
Şiәliyә qarşı mübarizә aparmaq.
Sual: “Әhsәn әtTәvarix” әsәrinin müәllifi: (Çәki: 1)
Fәzlullah Rәşidәddin
Hәsәn bәy Rumlu
Xondәmir
Şәrәf xan Bitlisi
Nizamәlmülk
Sual: Teymur Şirvan qoşunları ilә birlikdә Toxtamışın hәrbi qüvvәlәrini mәğlub etdikdәn
necә il әvvәl Midiya ilә Lidiya arasında müqavilә imzaladı? (Çәki: 1)
1893
876
1935
1980
810
Sual: 1484cü ildә Maku şәhәrinin Cәnubşәrqindә yerlәşәn Sofi kәndindә baş verәn
kәndli hәrәkatına rәhbәrlik edirdi: (Çәki: 1)
Ağqoyunlu Әlvәnd Mirzә
Qaraqoyunlu Topal Әhmәd
Qaraqoyunlu Hәsәnәli
Ağqoyunlu Uğurlu Әhmәd
Qaraqoyunlu Pirbudaq
Sual: Azәrbaycanda yerli feodallarınvassalların köçәri monqol әyanlarından asıllığını
güclәndirmәk siyasәti yeridәn monqol canişini: (Çәki: 1)
Molor noyon
Arpa xan
Arqun ağa
Hәsәn xan
Toğa Teymur
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Sual: Ağqoyunlu Uzun Hәsәnin II Mәhmәdә mәktub göndәrib istәdiyi torpaqlar: (Çәki: 1)
Konya, Trabzon.
Trabzon, Hәlәb.
Kapadokya, Trabzon.
Kapadokya, Şәrqi Anadolu.
Qaraman, Kayseri.
Sual: Teymurun ölümündәn sonra Gәncәdә, Şәkidә, Qarabağda, Tәbrizdә, Marağada
xalq ixtişaşları gedişindә yaranmış vәziyyәt: (Çәki: 1)
Gürcü hakimi IV David ölkәsini müstәqil etdi, Şirvanşahların Bәrdә әtrafındakı
torpaqlarını işğal etmәyә imkan verir.
I İbrahimin qoşunları Kür çayını keçmәyә, Әrdәbili, Tәbrizi, Marağanı tutmağa imkan
verir.
I İbrahimin qoşununa Kür çayını keçmәyә, Gәncәnin, Qarbağın xeyli hissәsini
tutmağa imkan verir.
Şirvanşah, Gürcüstan vә Şәki hakimliyinin qoşunlarının vahid ittifaqda birlәşmәsinә
imkan veirir.
I İbrahim qoşunlarının Araz çayını keçәrәk Cәnubi Azәrbaycanı tutmağa imkan
verir.
Sual: Qaraqoyunlu Cahanşahın daxili siyasәtinin әsas xüsusiyyәtlәrindәn biri: (Çәki: 1)
Onun tәdbirlәrindәki mütәrәqqi cәhәtlәrin yalnız feodal sinfinin mәnafeyinә
uyğunlaşdırılması idi.
Kәndli vә tacirlәrin mәnafeyinin müdafiә edilmәsindә, vergilәrin azaldılması idi.
Hürufilik tәliminә hörmәtlә yanaşıb vә ona üstünlük vermәsi.
Vergilәrin toplanmasında mәhsulla ödәmәyә üstünlük vermәsi.
Tacir vә sәnәtkarların vәziyyәtini yaxşılaşdırmaq üçün tamğa vergisini lәğv etmәyә
çalışması.
Sual: Avropa ölkәlәrinin iki türk dövlәtinin yaxınlaşmasına mane olduqlarını, onların
arasında ziddiyyәt salmağa çalışdıqlarını düzgün qiymәtlәndirmәyәn Ağqoyunlu Uzun
Hәsәn: (Çәki: 1)
Avropa ölkәlәri ilә әlaqәlәrini Misir vasitәsi ilә genişlәndirmәyә çalışırdı.
Türkiyәsiz Avropa ölkәlәri ilә bilavasitә ticarәt әlaqәlәrini möhkәmlәndirmәyә
çalışırdı.
Uzun Hәsәnin dәvәti ilә Venesiya hökumәti 1465ci ildә Ağqoyunlu dövlәtinә bir
neçә diplomat göndәrdi.

1473cü ildә Neapol krallığına öz elçilәrini göndәrdi.
Avropa ölkәlәrindәn alınacaq silahların tez gәtirilmәsinә ciddi çalışmırdı.
Sual: Cәlairilәr dövlәtinin әrazisinin bir müddәt Sultan Әhmәdi vә qardaşı Bәyazid
tәrәfindәn şәrikli idarә olunması nә ilә әlaqәdar idi? (Çәki: 1)
Şirvanşah Hüşәngin qardaşlar arasında danışıqlar aparması
Calairi SultanӘhmәdin qardaşı Sultan Hüseynә qarşı çıxması
Bağdad әmirlәrinin Bәyazidi Tәbrizdә padşah elan etmәsi
Sultan Әhmәdin ara çәkişmәlәrinә son qoymaq istәmәsi
Şiraz hakimi Şeyx Şüca, qaraqoyunlu Bayram xacә vә Qara Mәhәmmәdә qarşı
birgә mübarizә aparmaq istәyi
Sual: Әmir Teymurun Azәrbaycana yürüşlәri zamanı ona qarşı çıxan Tәbriz hakimi kim
idi? (Çәki: 1)
Şәmsәddin Tuğrayi
Әmir Vәli
Sultan Әhmәd
Әmir Altun
Mәlik Tahir
Sual: 1364cü ildә Calairi Şeyx Üveysә qarşı mübarizәyә qalxan vә Azәrbaycanı
birlәşdirmәk naminә iki dәfә Tәbrizә yürüş edәn Şirvan hökmdarı? (Çәki: 1)
Şirvanşah KeyQubad
Kavus
I İbrahim
Huşәng
III Fәrruxzad
Sual: Ağqoyunlu dövlәtindә feodalların müqavimәtini qıran Uzun Hәsәn: (Çәki: 1)
Möhkәm iqtisadisosial bAza yaratdı, vergidәn yayınmaların qarşısını aldı,
mәrkәzlәşdirilmiş dövlәt yaratdı.
Feodaların xeyrinә bәzi güzәştlәrә getmәyә mәcbur oldu.
Feodalların hüquqları mәhdudlaşdırıldı, mәrkәzlәşdirilmiş dövlәt yaratdı.
Feodallara çoxlu soyurqal payladı, tacirlәri bac vergisi ödәmәkdәn Azad etdi.
Vergi islahatı keçirdi, feodalları silah saxlamaqdan mәhrum etdi.
Sual: Ağqoyunlu dövlәtinin Osmanlı imperatorluğuna qarşı hәrbisiyasi birlik yaratdığı
ölkәlәr: (Çәki: 1)
Rusiya, Böyük Britaniya, Fransa, Vatikan vә Macarıstan krallığı.
Venesiya Respublikası, Vatikan, Neapol krallığı, Rusiya, Polşa vә Kıbrıs (Kipr)
krallığı.
Venesiya Respublikası, Vatikan, Neapol krallığı, Macarıstan vә Kıbrıs (Kipr) krallığı.
Rusiya, Polşa, Neapol krallığı, Macarıstan vә Kıbrıs (Kipr) krallığı.
Venesiya respublikası, Rusiya, Polşa, Macarıstan vә Kıbrıs (Kipr) krallığı.

Sual: Şirvanşah I İbrahim bu vә ya digәr işğalçının hakimiyyәtini qәbul etmәyә mәcbur
olduqda belә (Çәki: 1)
Mütlәl düşmәnlә razılığa gәlib sülh bağlamağa çalışırdı
Digәr işğalçı dövlәtıәrin kömәyindәn istıfadә edirdi
Şirvanın müstәqilliyini qoruyub saxlamağa çalışırdı
Toxtamışa qarşı Teymurun qüvvәlәrindәn istifadә edirdi
İşğalçı dövlәtlәrin daha güclüsü ilә sülh müqavilәci bağlayırdı
Sual: Teymurla Toxtamışın әdavәtindәn istifadә edәn Cәlairi әmirlәri Şәbli vә şah Әli:
(Çәki: 1)
Tәbrizi zәbt etdilәr.
Qara Mәhәmmәdlә birlikdә Kürdüstan vә Xorasanı işğal etdilәr
Azәrbaycanın cәnub әyalәtlәrini qarәt etdilәr
Çapaqçur dәrәsindә Teymurun qoşunlarına ağır zәrbә endirdilәr
Qaraqoyunlularla daha sıx ittifaq yaratdılar
Sual: 1406cı ildә Tәbrizdә möhkәmlәnәn Sultan Әhmәd birinci növbәdә: (Çәki: 1)
Tәbriz әhalisindәn toplanan vergilәrin azaldılması haqqında fәrman Verdi
Misir dövlәti ilә diplomatic әlaqә yaratmaq ücün elçi göndәrdi
Әlincә qalasının bәrpa edilmәsi barәdә fәrman verdi
Qara Mәhәmmәdin Çapaqçur döyüşündә qәlәbә qazanması üçün böyük süvari
qoşun göndәrdi
Әmir Teymura qarşı Qara Yusiflә birgә mübarizә aparmaq üçün müqavilә imzalandı
Sual: Diyarbәkiri mәrkәz secdi, öz adına pul kәsdirdi, feodal cıxışlarını yatırdı vә bir sıra
tәdbirlәr hәyata kecirmәklә Ağqoyunlu tayfa ittifaqını xeyli möhkәmlәndirdi: (Çәki: 1)
Uzun Hәsәn
Bayandur tayfalarından olan Pәhlәvan bәy
Qara Yuluq Osmanbәy
Әli bәy
Cahangir bәy
Sual: XIV әsrin II yarısında Tәbriz şәhәri uğrunda mübarizәnin ciddi şәkil almasının әsas
sәbәbi nә idi? (Çәki: 1)
Tәsәrrüfatın yaxşı inkişaf etmәsi
Ticarәt yolları üzәrindә yerlәşmәsi
Tәbrizin әlә keçirilmәsinin Azәrbaycanı tutmaq üçün әsas meyar olması
Tәbrizin Hülaki dövlәtinin paytaxtı olması
Tәbriz әhalisinin müqavimәt göstәrmәsi
Sual: Әlincә qalasının süqutunun sәbәbi: (Çәki: 1)
Daxili çәkişmәlәr
Xalq üsyanı
Toxtamışın yürüşü
Qara Yusifin Әlincә qalasına soxulması
Cәlairilәrin yürüşü
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Sual: Sәfәvilәr dövlәtindә XVI әsrin 3050ci illәri üçün xarakterikdir: (Çәki: 1)
Sultan I Sәlimin işğalçı yürüşlәri.
Tamğa vergisinin lәğvi.
I Süleymanın işğalçı yürüşlәri .
I Tәhmasibin hakimiyyәtә gәlmәsi.
II Xәlilullahın hakimiyyәt başına gәlmәsi.
Sual: I Şah Abbas Sәfәvi ingilis tacirlәrinә ölkәnin әrazisindә sәrbәst ticarәt etmәk
hüququ verәn fәrman imzaladı: (Çәki: 1)
1603cu ildә
1587cu ildә
1590cu ildә
1616cı ildә
1625cu ildә
Sual: Şah İsmayılın “Azәrbaycanın açarı” fәxri titulu verdiyi vәziri: (Çәki: 1)
Mövlana Şәmsәddin Gilani
Yeqan bәy Tәkәli
Şәmsәddin Zәkәriyyә Keçәçi
Hüseyn bәy Lәlә
Hüseyn xan Şamlu
Sual: Sәfәvilәr dövlәtinin mәrkәzi Tәbrizdәn İsfahana köçürülür, dövlәtin mahiyyәti
dәyişir: (Çәki: 1)
II Tәhmasibin zamanında
15011587ci illәrdә
Sәfәvilәrin tarixinin dördüncü dövründә
Mәhәmmәd Xüdavәndinin hakimiyyәti dövründә
I Tәhmasibin zamanında
Sual: Şeyx Heydәr Ağqoyunlu Uzun Hәsәnin oğlu Yaqub padşahla razılığa gәldikdәn
conra Dağıstana vә Şirvana yürüş etdi: (Çәki: 1)
1488ci ildә
1486cı ildә

1479cu ildә
1483cü ildә
1477ci ildә
Sual: İsmayıl Әlvәnd Mirzә üzәrindә qәlәbә ilә: (Çәki: 1)
İrana sahib oldu
Әcәm İraqına yiyәlәndi
Azәrbaycana sahib oldu
Әcәb İraqını әlә kecirdi
Kürdüstanı özünә tabe etdi
Sual: Sәfәvilәr Osmanlı imperiyasına qarşı birgә cıxış etmәk ücün Venesiya ilә
danışıqlar aparırdılar: (Çәki: 1)
1510cu ildә
1507ci ildә
1512ci ildә
1508ci ildә
1505ci ildә
Sual: Şirvanşah II İbrahim nә vaxtdan özünü tamamilә Sәfәvilәrdәn asılı hesab etdi?
(Çәki: 1)
1504cü ildә
1518ci ildәn
1547ci ildәn
1500cü ildәn
1517ci ildәn
Sual: Sәfәvilәr dövlәti ilә Osmanlı dövlәti arasında bağlanan İstanbul müqavilәsindәn
necә il әvvәl Atabәylәr dövlәti süquta uğramışdı? (Çәki: 1)
365
454
355
375
340
Sual: Sәfәvilәr dövlәtinin әrazisi iki hissәyә bölünürdü: (Çәki: 1)
Bәylәrbәyiklәrә vә mallara
Dünyavi feodallara vә dini feodallara
Şiә tәriqәtinin tәrәfdarlarına vә şünnü tәriqәtinin tәrәfdarlarına
Xass vә mülk әyalәtlәrinә
Divan vә xass vilayәtlәrinә
Sual: 1501ci il Şәrur döyüşünün nәticәsi: (Çәki: 1)
Qızılbaşlar Şirvanşahlara qalib gәldilәr
Qızılbaşlar Ağqoyunlu Muradı mәğlubiyyәtә uğratdılar

Qızılbaşlar Şeybanilәri әzdilәr
Sәfәvilәr Osmanlılara qalib gәldilәr
Qızılbaşlar Ağqoyunlu Әlvәnd Mirzәyә qalib gәldilәr
Sual: Azәrbaycanda özbaşınalıq, çapqınçılıq, oğurluq çoxaldı, xalq kütlәlәrinin feodal
sinfinә vә monqol istilaçılarına qarşı mübarizәsi artdı: (Çәki: 1)
Qazan xanın torpaq islahatı nәticәsindә
Qazan xanın vergi islahatı nәticәsindә
Keyxatu xanın pul islahatı nәticәsindә
Kәndlilәrin torpağa tәhkim edilmәsi ilә
Azәrbaycan әrazisinin 110 monqol noyonu arasında bölünmәsi nәticәsindә
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Sual: Çaldıran döyüşünün nәticәsi olaraq Osmanlı imperiyası: (Çәki: 1)
Әrzurum şәhәrinә, Qәrbi Ermәnistana , Qәrbi Anadoluya vә Bağdada yiyәlәndi.
Qәrbi Gürcüstan, Әrzurum, Tәbriz vә Bağdada yiyәlәndi.
Әrzurum şәhәri ilә birlikdә Qәrbi Anadolu vә Şimali Mesopotomiyaya yiyәlәndi.
Şimali Mesopotomiya, Mәrәndә, Salmasa, Anadoluya yiyәlәndi.
Tәbriz, Xorasan, İsfahan vilayәtlәrinә vә Әrzurma yiyәlәndi.
Sual: Şah I Tәhmasibin 1526ci il tarixli fәrmanının mәzmunundan aydın olur ki, (Çәki: 1)
Osmanlı qoşunlarına ciddi müqavimәt göstәrmiş Ordubad şәhәrinin әhalisi
vergilәrdәn azad edilmişdir
Vaxtı ilә atasının tәrbiyәçisi olmuş Hüseyn bәy Şamlı vәkil vәzifәsinә tәyin
edilmişdir
Sәnәtkarlardan vә tacirlәrdәn alınan tamğa vergisini lәğv etmişdir.
Әrdәbil şәhәrindә yunşal toxuyanların böyük emalatxanası olmuşdur.
Bir sıra vergilәrin lәğvi vә xalqın güzәranını yaxşılaşdırmaq üçün bәzi islahatlar
keçirmişdir.
Sual: I Tәhmasibin ölümündәn sonra ölkәdәki vәziyyәt necә idi? (Çәki: 1)
Ölkәdә ikihakimiyyәtlilik yarandı.
Ölkәdә feodal çәkişmәlәri başlandı.
Mәhәmmәd Xudabәndә qardaşlarına qalib gәlәrәk hakimiyyәti әlә keçirdi.
Hakimiyyәt uğrunda gedәn çәkişmәlәrdәn istifadә edәn Osmanlı ordusu Sәfәvi
dövlәtinin sәrhәdini keçdi.

Şirvanda mәrkәzi hakimiyyәtә qarşı yeni üsyan baş verdi.
Sual: Sәfәvilәr Azәrbaycanda vә Şәrq ölkәlәrindә yaranmış ağır vәziyyәtin sәbәbini
görürdülәr: (Çәki: 1)
Hürufiliyin Azәrbaycanda vә Şәrq ölkәlәrindә yayıla bilmәmәsindә.
XIVXV әsrlәrdә bu yerlәrdә hökm sürәn sünnülükdә, sünnüliyin hakim tutduğu
dövlәtlәr guya qeyriqanuni dövlәtlәrdir.
Bu zaman Azәrbaycan vә Şәrq ölkәlәrindә şiyәliyin geniş yayılmasına baxmayaraq
dövlәt hakimiyyәtindәn imtina edilmәsindә.
Abbasilәr sülalәsinin hakimiyyәtinә son qoyulduqdan sonra yaranmış feodal
dağınıqlığı vә siyasi pәrakәndәlikdә.
Siyasi dağınıqlıqda, feodal pәrakәndәliyindә vә natural tәsәrrüfatın hakim mövqe
tutmasında.
Sual: 1516cı il Qoçhisar döyüşü nәticәsindә: (Çәki: 1)
Sәfәvilәr mәğlub oldular, türklәr Qәrbi Anadoluya vә Şimali Mesopotomiyaya
yiyәlәndi.
Türklәr qәlәbә qazandı, Diyarbәkir, Әrzurum vә Xorasana sahib oldular.
Qәlәbә qazanan Sәfәvilәr cәnubda Bağdad da daxil olmaqla Әrәb İraqını әlә
keçirdi.
Sәfәvilәr döyüşdә itki versәlәr dә türklәri ölkә әrazisinә buraxmadılar.
Şimalda Xarput vә Bitlisdәn Rakkiyә qәdәr cәnubda isә Mosul türklәrin әlinә keçdi.
Sual: Çaldıran döyüşündәn sonra Sәfәvilәrin Avropa dövlәtlәri ilә әlaqәlәrinin
genişlәnmәsinә sәbәb: (Çәki: 1)
Azәrbaycan ipәyinin Avropa bAzarlarına çıxarılmasına mane olmaq.
Osmanlı imperiyasının işğalçılıq siyasәtinin Polşa, Macarıstan vә İtaliya üçün dә
tәhlükә törәtmәsi.
Polşa, Macarıstan, Almaniya vә İtaliyadan odlu silah alması.
Qәrblә ticarәtdә Osmanlı dövlәtinә ağır kömrük rüsumu ödәmәkdәn azad olmaq
üçün.
Hindistandan gәtirilmiş bәzәk vә zinәt mәhsullarını Avropa bazarına çıxarmaq üçün.
Sual: 15711573cü illәr Tәbriz üsyanını amansızlıqla yatıran I Tәhmasib. (Çәki: 1)
şәhәr әhalisi üzәrinә ağır vergilәr qoydu, ödәnilmәyәn vergilәrin toplanmasını tәlәb
etdi.
şәhәr sәnәtkarlarından toplanan tamğa vergisini lәğv etdi.
şәhәr sәnәtkarlarından alınmalı verginin mәblәğini şәhәr әhalisinә bağışladı. Tәbrizi
bütün divan vergilәrindәn azad etdi.
Tәbrizi bütün mәhsul vergisindәn azad etdi, tamğa vergisini müvәqqәti olaraq lәğv
etdi.
üsyançıların 100 nәfәrini Şimal sәrhәd bölgәsinә sürgün etdi, tamğa vergisini tәtbiq
etdi.
Sual: Sultan Süleymanın Azәrbaycana üçüncü yürüşü zamanı Şah I Tәhmasib. (Çәki: 1)
Böyük qüvvә topladı, paytaxtda möhkәmlәndi, Şamaxıdan gәtirilmiş ordunu
Osmanlı sәrhәddindә yerlәşdirdi.

Paytaxtı tәrk edәrәk şәrqә çәkildi vә qoşun toplamaq üçün Әhәr çayı sahilindә
gözlәmәli oldu.
Naxçıvana gәldi, Tәbriz istiqamәtindә böyük qüvvә topladı, Venesiya ilә danışıqlar
apardı.
Avropa dövlәtlәrindәn aldığı silahla ordunu tәmin etdi, paytaxtı Tәbrizdәn Qәzvinә
köçürtdü.
Paytaxtı Tәbrizdәn Qәzvinә köçürtdü, Türkiyә sәrhәdlәrindәn tutmuş Tәbrizә qәdәr
bütün yerlәr xarabazara çevrildi.
Sual: 1590 ci il Sәfәvilәrlә Osmanlılar arasında bağlanmış İstanbul müqavilәsinә
әsasәn: (Çәki: 1)
Tәbriz, Marağa, Әrdәbil vә Qәrbi Gürcüstan Osmanlı dövlәtinin ixtiyarına keçdi.
Şәrqi Anadolu torpaqlatı vә Şimali Mesopotomiya Sәfәvilәrin ixtiyarından çıxdı.
Şirvan, Qarabağ, Tәbriz, Sәrab, Marağa vә onların qәrbindә yerlәşәn digәr
torpaqlar Türkiyәyә verildi.
Tәbriz, Talış vә İpәk yoluna nәzarәt Osmanlı dövlәtinin tabeliyinә keçdi.
Mazandaran, Xorasan, İsvahan vә Mәrv torpaqları Sәfәvilәrin tabeliyindә qaldı.
Sual: Sәfәvi Seyxlәri tәbliğ edirdilәr: (Çәki: 1)
Şәriәtin nәzәrdә tutmadığı vergi vә mükәllәfiyyәtlәrin lәğv olunması üçün
hakimiyyәt, hökmdarların ağalığına son qoymaq lazımdır
Sünnilәrin hakimiyyәtinә son qoymaqla vә mövcud vergilәrin formalaşmasına şiyә
tәriqәtinә xidmәt edәn ruhanilәr nәzarәt etmәlidirlәr
Can vergisinin toplanmasına vә vәqf torpaqlarının paylanmasına Sәfәvi Şeyxlәri
rәhbәrlik etmәlidirlәr
Dövlәtdә bütün dini idarәlәrә ancaq Sәfәvi Şeyxlәri rәhbәrlik etmәlidir
Sәfәvi Şeyxlәri vә din xadimlәri bütün vergilәrdәn azad olmalıdırlar
Sual: Çaldıran döyüşü baş vermişdi? (Çәki: 1)
1510cu ildә
1514cü ildә
1518ci ildә
1534cü ildә
1508ci ildә
Sual: Caldıran döyüşünün nәticәsi olaraq: (Çәki: 1)
Qәrbi Gürcüstan Osmanlıların, Şәrqi Gürcüstan Sәfәvılәrin ixtiyarında qaldı
Quriya, Menqreliya, İmeriya әrazilәrinә Osmanlılar yiyәlәndı
Türkiyә Әrzurum şәhәri ilә birlikdә Qәrbi Anadolu bә Şimali Mesopotamiyaya
yiyәlәndi. Bağdad daxil olmaqla Әrәb İraqı qızılbaşların әlindә qaldı
Sәfәvilәr dövlәti mәğlub olaraq Qәrbi Gürcüstan torpaqlarını itirdi.
Osmanlılar qәlәbә qazandılar, Sәfәvılәr Tiflisә qәdәr olan torpaqları itirdilәr
Sual: Mәrkәzi hakimiyyәti möhkәmlәndirmәk ücün I Tәhmasibin qәtiyyәtli addmı oldu:
(Çәki: 1)
Tamğa vergisinin lәğv edilmәsi

Şirvanşahlar dövlәtinin Sәfәvilәr dövlәtinә irlәşdirilmәsi
Şәki hakimiyyәtinin Sәfavilәrә tabe edilmәsi
Hüseyn xanın ölümü ilә qızılbaş tayfalarının on illik fәaliyyәtinә son qoyulub, Qazı
Cahan xan Qәzvininin vәkil tәyin edilmәsi
1555ci ildә Amasiya sülh müqavilәcinin bağlanması
Sual: 1547ci ildә Şirvanda Sәfәvilәrә qarşı qiyam yatırıldıqdan sonra: (Çәki: 1)
Şirvanşahların çәrik adlanan ordusunda olan sәrkәrdәlәr qızılbaşlarla әvәz olundu
KartliKaxetiyanın Şirvana qarşı işğalçı yürüşlәrinә son qoyuldu
Şahın oğlu İsmayıl Mirzә (II İsmayıl) Şirvana bәylәrbәyi tәyin edildi
Osmanlı Sultanı Süleymanın Azәrbaycana IV yürüşünә imkan yaratdı
Şәki hakimliyi bundan nәticә cıxararaq Sәfәvilәrә tabe oldu
Sual: 1590ci il İstanbul sülhünә görә: (Çәki: 1)
Qarabağ, Şirvan, Luristan vә Әrdәbil Osmanlı dövlәtinә verildi
Kürdәn cәnubda olan bütün Azәrbaycan torpaqları Osmanl dövlәtinin ixtiyarına
kecdi
İrәvan mahalı, Qarabağ vә Şirvan Osmanlıların tabeciliyinә kecdi
Azәrbaycandan әlavә nәinki Ermәnistan, Gürcüstan, habelә İranın qәrb vilayәtlәri
Türkiyәyә verildi
Osmanlı dövlәti Qarabağ, İrәvan mahalı Şirvan әyalәtindәn әl cәkdi
Sual: Şәfavi dövlәtindә İran etnik ünsürlәrinin güclәndirilmәsi yolunda növbәti adıım
oldu: (Çәki: 1)
Osmanlılara qarçı mübarizәdә İran әhalisin gücündәn geniş istifadә olunması
Sәfәvilәrin sarayında fars dilindәn geniş istifadә olunması
Paytaxtın Qәzvindәn İsfahana köçürülmәsi
Sәfәvilәrin itirilmiş әrazisini geri qaytarmaq vә sarsılmış qüdrәtini bәrpa etmәk
İran körfәzi vasitәsi ilә Avropa ölkәlәrindәn silah alması
Sual: 1590cı ildә İstanbulda SәfәviTürkiyә dövlәtlәri arasında imzalanan sülh
müqavilәlәrinin әsasını tәşkil edirdi: (Çәki: 1)
Sәfәvilәlin tәklif etdiyi kimi “vergi toplanması” tәşkil edirdi
Osmanlıların tәlәb etdiyi kimi “idarәetmә hüququ” tәşkil edirdi
Hәr iki dövlәtin marağina uyğun olaraq “kömrük rüsumlarının toplanması hüququ”
tәşkil edirdi
Vasitәci dövlәtlәrin sülhün şәrtlәrinә әmәl olunmasına nәzarәt etmәlәri әsas
sayılırdı.
1555ci il müqavilәsinin şәrtlәrinә әmәl olunması әsas olaraq qalırdı
Sual: I Şah Abbasın hakimiyyәti dövrünә aid deyildir: (Çәki: 1)
“Böyük sürgün” adlanan siyasәtin hәyata keçirilmәsi
Tüfәngçilәr adlanan yeni qoşun növünün yaradılması
Osmanlı dövlәti ilә İstanbul müqavilәsinin bağlanması
Şirvan vә Şәkinin Sәfәvi dövlәtinә birlәşdirilmәsi
Hәrbi islahat nәticәsindә müxtәlif dәrәcәli qoşun növü yaratması

Sual: Sәfәvilәrә qarşı “müqәddәs müharibә ” elan edәn Osmanlı sultanı idi : (Çәki: 1)
Sultan Sәlim
Sultan Süleyman
II Murad
I Bәyazid
IV Murad
Sual: Sәfәvilәr dövründә verilәn tiyul torpaq mülkiyyәt formasının xüsusiyyәtlәri hansı
bәnddә düzgün әks olunmuşdur? (Çәki: 1)
tiyul torpagından gәlәn gәlir qoşunun ehtiyaclarının ödәnilmәsinә xәrclәnirdi
tiyul torpağı şәrtsiz sahiblik hesab edilir, nәsildәn nәsilә keçmirdi
tiyul sahibi dövlәtә xidmәt edir, gәlirin müәyyәn hissәsini özünә götürürdü
tiyul hәrbi әyanlara verilirdi, gәlirin böyük hissәsi şah sarayının saxlanılmasına sәrf
olunurdu
tiyul sahibi xәzinәyә vergi ödәmәyә mәcbur edilirdi
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Sual: Zülfüqar xan Qaramanlının Şirvanın hakimi olduğu dövrdә Şirvanın vәziri
olmuşdur: (Çәki: 1)
Hacı Mәhәmmәd Riza Fәdәvi.
Çiraq Sultan Ustaclı.
Heydәr bәy Apisin.
Mәhәmmәd Saleh bәy.
Mәhәmmәd Şәmsәddinli.
Sual: 1724cü il İstanbul müqavilәsinә görә Türkiyә: (Çәki: 1)
Ermәnistanın,Gürcüstanın Sәrq hissәsi vә Cәnubi Azәrbaycan Türkiyәyә verildi.
Cәnubi Qafqaz Kür çayı sәrhәd olmaqla Rusiya ilә Osmanlı arasında bölündü.
Menqeriya, Quriya, Kartli, Meshi, Azәrbaycanın Kürdәn cәnubda olan torpaqları
Türkiyәnin ixtiyarına keçdi.
Ermәnistan,Gürcüstan vә Xәzәrsahili istisna olmaqla, bütün Azәrbaycan әrazisi
Türkiyәyә verildi.
Türkiyә tutmuş olduğu torpaqları, Azәrbaycanın Xәzәrsahili torpaqlarını geri
qaytarmağı öhdәsinә götürdü.

Sual: İrәvan, Gәncә, Tiflis, Şamaxı, Şirvan әyalәtlәri vә Dağıstan Türkiyәyә verildi, Araz
çayı iki dövlәt arasında sәrhәd olmalı idi: Bu şәrtlәrin hansı sülh müqavilәsinә aid
olduğunu müәyyәn edin: (Çәki: 1)
İstanbul.
QәsriŞirin.
Bağdad.
Kirmanşah.
Nabur.
Sual: Sәfәvilәr dövlәtindә qoşunun xәrci ödәnilirdi: (Çәki: 1)
iri feodallardan toplanan vergilәrin hesabına
tiyul vә icma torpaqlarından toplanan vergilәrin hesabına
әsasәn müharibәlәr zamanı әlә keçirilmiş qәnimәtin hesabına
divan vә vәqf torpaqlarından alınan vergilәr vasitәsilә
bәylәrbәylәrin gәlirinin bir hissәsi ilә
Sual: Sәfәvi dövlәtinin әrazisi iki hissәyә bölünürdü: (Çәki: 1)
Şimal vә cәnub torpaqlarına
divan vә vәqf torpaqlarına
divan vә xass vilayәtlәrinә
Şәrq vә qәrb әyalәtlәrinә
dövlәt vә icma torpaqlarına
Sual: Sәfәvilәrin dövründә ÇuxurSәddә Naxçıvanda vә digәr yerlәrdә iki il әrzindә hәrbi
qulluqçulara donluq verilmәdiyindәn qacar vә bayat tayfalarının üsyanı oldu: (Çәki: 1)
1653cü ildә
1712ci ildә
1696cı ildә
1726cı ildә
1677ci ildә
Sual: Rusiya 1723cü il Peterburq müqavilәsi şәrtlәrinin tәsdiq edilmәsinә, Dәrbәnd,
Bakı, Salyan, Lәnkәran, Rәst, Әnzәlinin diplomatik yolla Rusiyaya birlәşdirilmәsi faktını
qәbul edilmәsinә nail oldu: (Çәki: 1)
Rast müqavilәsilә
Mobir sazişinә әsasәn
Kirman şah müqavilәsilә
İstanbul müqavilәsilә
Gәncә müqavilәsilә
Sual: Türkiyәnin Ön Qafqazın daxili işlәrinә qarışması üçün bәhanә oldu: (Çәki: 1)
I Pyotrun Dәrbәndә daxil olması
Sәfәvi elcisi İsmayıl bәyin Peterburqla müqavilә imzalaması
Qazqumuxlu Surxay xanın kömәk ücün Türkiyәyә getmәsi
II Tәhmasibin Sәfәvilәr dövlәtindә hakimiyyәt başına gәlmәsi
Hacı Davudun Türkiyәyә müraciәti

Sual: Şah I Tәhmasibin sarayında qulluq etmiş, onun yürüşlәrinin iştirakçısı olmuş tarixçi:
(Çәki: 1)
Fәzli İsfahani
İsgәndәr bәy Münşi
Sadiq bәy Әfşar
Әliqulu Xalxali
Hәsәn bәy Rumlu
Sual: Şah I Abbasın Sәfәvi sarayında divan katibi olmuş tarixçisi: (Çәki: 1)
Hәsәn bәy Rumlu
İsgәndәr bәy Münşi
Mirzә Abdulla Әfәndi
Yusif Qarabaği
Mövlana Rәcәbәli Vahid Tәbrizi
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Sual: 1724cü ildә Osmanlı qoşunlarının Mәrәnd qalasını mühasirәsi zamanı nә baş
verdi? (Çәki: 1)
Mәrәndlilәr müqavimәt göstәrәrәk qalanın içәrisinә çәkildilәr.
Mәrәndlilәrin bir hissәsi qalanı tәrk edәrәk Tәbrizә qaçdılar.
Qala uğrunda mübarizәdә әhali ağır itki verdi
Osmanlıılar mәrәndlilәrin müqavimәtini sındıra bilmәdi
Osmanlı türklәri ağır itki verdilәr.
Sual: 1735ci ildә Krım xanının Qafqazda hәrbi yürüşü? (Çәki: 1)
Nadirqulu xanın tam qәlәbәsi ilә nәticәlәndi
Şirvan bәylәrbәyi Әli xanın qoşunları.tәrәfindәn saxlandı
Kaxetiya çarı Teymurazın dәstәsi tәrәfindәn Ön Qafqazdan tamamilә qovulması ilә
nәticәlәndi
Şirvan hakimi Mehdiqulu xanın qüvvәlәri tәrәfindәn mәğlubiyyәtә uğradıldı
Qafqazın qәrbindә hәrbi әmәliyyatların dayandırılmasına sәbәb oldu
Sual: I Abbas Qarabağı әlә keçirәnә qәdәr (Çәki: 1)
Ziyadoğlu nәslindәn Hüseyn xan Qacarı bura bәylәrbәyi tәyin etmişdi.
Gürcüstanla olan sәrhәdә Şirvan elatlarından ibarәt olan qoşun topladı.

“Böyük sürgün” siyasәtinә әsasәn Qarabağa 15 min әkinçi ailәsı köçürdü.
Culfadan, Naxçıvandan buraya sәnәtkar tacirlәri köçürmüşdü.
Şahın әmri ilә 20 min әhali İrana köçürüldü.
Sual: Nadir şah Azәrbaycandan getmәzdәn әvvәl özünü mümkün ola bilәcәk
üsyanlardan qorumaq mәqsәdilә. (Çәki: 1)
Şirvana, Qarabağa, Tәbrizә vә Çuxursәd bәylәrbәyliyinә özünün etibar etdiyi
ordunu yerlәşdirdi.
Gәncәni, Şamaxını, Bәrdәni, Çuxursәd bәylәrbәyliyini birlәşdirdi vә qardaşı İbrahim
xanı ora başçı tәyin etdi.
Naxçıvan, Tәbriz, Şirvan Çuxursәd xanlığında birlәşdirildi vә idarәçiliyi qardaşı
İbrahim xana tapşırıldı.
Şirvan, Qarabağ, Tәbriz, Çuxursәd bәylәrbәyliklәrini birlәşdirәrәk mәrkәzi Tәbriz
olmaqla inzibati bölgü yaratdı.
Naxçıvan, Gәncә, Qarabağ, Çuxursәd bәylәrbәyliklәrini birlәşdirәrәk mәrkәzi Tәbriz
olan inzibati bölgü yaratdı.
Sual: Sәfәvilәr dövlәtinin ağır xәrclәrini vergilәrn hesabına ödәyәcәyinә ümid edәn sah
hökumәti 16991702ci illәrdә hansı tәdbirlәri gördu? (Çәki: 1)
Hәmin dövrdә İsfahan, Tәbriz, Dәrbәnd, Ordubad vә digәr әyalәtlәrdә, lәğv
olunmuş vergilәri yenidәn bәrpa etdi
Bu illәrdә Azәrbaycanın bütün şәhәrlәrindә tacir vә sәnәtkarlardan alınan vergilәrin
miqdarını artırdı
Hәmin müddәtdә әhalinin tәkcә özü deyil әmlakı da siyahıya alındı. Ötәn üç ilin
vergilәrinin yeni qayda ilә toplanması.qәrara alındı
Qarabağ, Şirvan, GuxurSәdd vә Tәbriz bәylәrbәyliklәrindә tacir vә sәnәtkarlardan
toplanan vergilәrin miqdarını artırdı
Dövlәt mәmurlarına sәrf olunan ümumi vәsait yarıbayarı azaldıldı
Sual: Sәfәvilәrin hakimiyyәtinin ilk dövründә vәkil vәzifәsi (Çәki: 1)
Dini dünyavi mәsәlәlәrin hәllindә Şahın tam sәlahiyyәtli müavini hesab edilirdi
Dini mәsәlәlәr üzrә Şahın tam sәlahiyyәtli müavini hesab edilirdi
Dünyәvi mәsәlәlәr üzrә Şahın tam sәlahiyyәtli müavini hesab edilirdi
Vәzirdәn sonra sәlahiyyәtli şәxs hesab edilirdi
Mülki bürokratiyanın әyanlarının başçısı idi
Sual: XV әsrin ortalarından sonrakı dövrdә Sәfәvilәrin şiә mәzhәbinә qoşulmasının
sәbәbi: (Çәki: 1)
İqtisadi vәziyyәtlәrinin ağırlaşması
Siyasi mübarizә meydanına çıxmaları
Әrdәbilin müstәqilliyi uğrunda mübarizәyә başlamaları
Osmanlı dövlәti ilә münasibәtlәrin pislәşmәsi
Ağqoyunlularla yaxınlaşmaları
Sual: Şah I İsmayılın fәthlәrinin xronoloji ardıcıllığını müәyyәn edin: 1. İsfahan 2. Şiraz 3.
Xorasan 4. İraqiӘrәb (Çәki: 1)

4, 1, 3, 2
1, 2, 4, 3
1, 2, 3, 4
2, 1, 4, 3
2, 1, 3, 4
Sual: Sultan I Süleymanın Azәrbaycana ikinci yürüşü zamanı Şah I Tәhmasibin hәyata
keçirdiyi tәdbirlәrә aid deyil: (Çәki: 1)
Tәbriz şәhәrinin әtrafında xәndәklәr qazıldı vә su ilә dolduruldu
Әhali paytaxtdan köçürüldü
Azәrbaycanın cәnub vilayәtlәrindә yaşayan tayfalar Fars vilayәtinә vә İraqi Әcәmә
köçürüldülәr
Suvarma kanalları vә kәhrizlәr torpaqla dolduruldu
Taxıl vә әkin sahәlәri yandırıldı
Sual: Sultan I Süleymanın Azәrbaycana üçüncü yürüşünә aiddir: (Çәki: 1)
Şirvanşahlar dövlәti bәrpa edildi
Şirvanşahlar dövlәti süquta uğradı
Tәbrizdә әhali osmanlılara qarşı üsyan qaldırdı
Müstәqil Şәki hakimliyi lәğv edildi
Tәbriz әhalisi Sәfәvilәrә qarşı üsyan qaldırdı
Sual: Sәfәvi dövlәtindә mövcud olan Ali mәclisә aiddir: (Çәki: 1)
şәriәt qaydalarına әmәl edilmәsinә nәzarәt edәn dövlәt qurumu idi
qanunvericilik fәaliyyәti ilә mәşğul olan ali hakimiyyәt orqanı idi
xarici siyasәt mәsәlәlәrinә baxan dövlәt qurumu idi
mәşvәrәtçi sәsә malik dövlәt qurumu idi
dövlәt tәhlükәsizliyi mәsәlәlәrini hәll edәn hәrbiinzibati orqan idi
Sual: Qorçibaşı rәhbәrlik edirdi: (Çәki: 1)
Azәrbaycan tayfalarının döyüşçülәrindәn ibarәt olan piyadalara
müxtәlif tayfalardan toplanan şahın mühafizә dәstәsinә
sәrhәd qoşunlarına
üsyanları yatırmaq üçün tәşkil edilәn xüsusi hәrbi dәstәyә
Azәrbaycan tayfalarının döyüşçülәrindәn ibarәt olan xüsusi hәrbi dәstәyә
Sual: Abdulla xan Ustaclını “Şirvan kralı” adlandırmışdı: (Çәki: 1)
Hindli tacirlәri
Türk sәyyahı
Rus sәyyahı
Avropa sәyyahı
Әfqanlar
Sual: Sәfәvilәr dövründә soyurqal: (Çәki: 1)
lәğv edildi

şiә ruhanilәrinin vә inzibati bürokratiyanın ixtiyarında olan xırda yaşayış
mәntәqәlәrinә çevrildi
yalnız müridlәrә verilirdi
vәqf torpaqlarına birlәşdirildi
elm vә incәsәnәt xadimlәrinә verilirdi
Sual: Sәfәvi dövlәtinin Portuqaliya ilә münasibәtlәrinin gәrginlәşmәsinin sәbәbi: (Çәki: 1)
Portuqaliyanın Hörmüzü әlә keçirәrәk Sәfәvilәrin Hind okeanına çıxışını kәsmәsi
Osmanlı imperatorluğu ilә müharibәdә Portuqaliyanın iştirak etmәmәsi
Portuqaliyanın Osmanlı dövlәti ilә sazişә girmәsi
Portuqaliyalı rahiblәrin Sәfәvi dövlәti әrazisindә missionerlik fәaliyyәti ilә mәşğul
olması
Portuqaliyanın odlu silah hazırlamaq üçün Sәfәvi dövlәtinә mütәxәssislәr
göndәrmәmәsi
Sual: 1505ci ildә Şah İsmayılın Venesiya dojuna yazdığı mәktubda mәqsәdi? (Çәki: 1)
VolqaXәzәr yolundan birgә istifadә haqqında razılıq әldә etmәk
Avropadan odlu silah hazırlayan mütәxәssislәr dәvәt etmәk
Avropa tacirlәrinә gömrüksüz ticarәt hüququ vermәk
Portuqaliya vә İspaniyaya qarşı hәrbi ittifaq yaratmaq
Venesiya vә Qәrb dövlәtlәri ilә hәrbi siyasi ittifaq yaratmaq
Sual: Sәfәvilәrin Avropa dövlәtlәri ilә Osmanlıya qarşı ittifaqının baş tutmamasının
sәbәbi: (Çәki: 1)
Sәfәvi diplomatlarının sәriştәsizliyi
Misirin Osmanlı dövlәti tәrәfindәn işğalı
Avropa dövlәtlәrinin Osmanlı imperiyasından ehtiyat etmәlәri
Avropa dövlәtlәrinin mәnafelәrinin toqquşması
Osmanlı imperiyasının Moskva knyazlığı ilә ittifaqından Avropa dövlәtlәrinin ehtiyat
etmәlәri
Sual: Şah I Abbasın qızılbaş әmirlәrinә qarşı gördüyü tәdbirlәrdә başlıca mәqsәd idi:
(Çәki: 1)
xәzinәni doldurmaq
Sәfәvi dövlәtini İran dövlәtinә çevirmәk
mәrkәzi hakimiyyәti möhkәmlәndirmәk
anasının qatillәrindәn qisas almaq
şiә tәbliğatını dayandırmaq
Sual: Şah I Abbasın Osmanlı imperatorluğuna qarşı müharibәyә başlamasında maraqlı
olan dövlәtlәrә aid deyil: 1. İspaniya 2. Yaponiya 3. Rusiya 4. Almaniya 5. Çin (Çәki: 1)
3, 5
1, 3
4, 5
2, 4
2, 5

Sual: I Şah Abbasın hakimiyyәti dövrünә aid deyildir: (Çәki: 1)
Şirvan vә Şәkinin Sәfәvi dövlәtinә birlәşdirilmәsi
Tüfәngçilәr adlanan yeni qoşun növünün yaradılması
Osmanlı dövlәti ilә İstanbul müqavilәsinin bağlanması
“Böyük sürgün” adlanan siyasәtin hәyata keçirilmәsi
Hörmüzün portuqallardan geri alınması
Sual: Sәfәvi hakimiyyәtinin ilk dövründә vәkil vәzifәsi: (Çәki: 1)
Dünyәvi mәsәlәlәr üzrә Şahın müavini
Dini mәsәlәlәr üzrә Şahın müavini
Dini vә dünyәvi mәsәlәlәrin hәllindә Şahın tam sәlahiyyәtli müavini hesab edilirdi
Vәzirdәn sonra sәlahiyyәtli şәxs
Mülki bürokratiya әyanlarının başçısı
Sual: 1521ci ildә Qızılbaşların Gürcüstana üçüncü yürüşü nә ilә әlaqәdar oldu: (Çәki: 1)
Kaxetiya әrazisindә Sәfәvilәrә qarşı başlanmış üsyan
Kaxetiya hakiminin xәrac vermәkdәn imtina etmәsi
Kaxetiya hakiminin Kartliyә hücumu
Kartli çarının Şirvana yürüşü
Kaxetiya çarı Lәvәnd xanın Şәkiyә hücumu
Sual: 1578ci ildә Şirvanı Osmanlılar әlә keçirdikdәn sonra: (Çәki: 1)
Şirvan Vassa alılılığını qәbul etdi
Müstәqil Şirvan dövlәti yaradıldı
Şamaxı vә Dәrbәnd bәylәr bәyliklәrinә bölündü
Şirvanın hakim Sülalәsi buraya hakim tәyin edildi
Mövcud hәobiinzibati idarә üsulu saxlanıldı
Sual: 1548ci il yürüşündә I Süleymanı müşayәt edirdi: (Çәki: 1)
Alqas Mirzә, İsmayıl Mirzә
Әlqas Mirzә
Ülamә bәy
Әlqas Mirzә, Ülamә bәy
Ülamә bәy, İsmayıl Mirzә
Sual: 1554cü ildә Sultan I Süleyman Naxçıvanı işğal etsә dә tezliklә Әrzuruma geri
çәkilmәsinin sәbәbi: (Çәki: 1)
Osmanlıda hakimiyyәtә qarşı başlamış üsyan
Naxçıvanda üsyan baş vermәsi
Qızılbaş qoşununun yaxınlaşması
Osmanlı ordusunun mәğlubiyyәti
әrzağa ciddi ehtiyacın yaranması

Sual: I şah Abbası hakimiyyәtә gәtirәn qızılbaş tayfalar: (Çәki: 1)
Fars tayfaları
Tәkәli vә rumlu tayfaları
Şamlı vә rumlu tayfaları
İran etnik qrupları
Ustaclı vә Şamlı tayfalarından olan Xorasan qrupu
Sual: Sәfәvi dövlәtinin İngiltәrә ilә әlaqәlәrinin tәşәkkül tapmasında mühüm rol oynadı:
(Çәki: 1)
masonlar
“Ost Hind şirkәti”
xristian rahiblәr
“Moskva şirkәti”
sәyyahlar
Sual: XVI әsrin II yarısında hansı Azәrbaycan şәhәri beynәlxalq ipәk ticarәtinin iri
mәkәzlәrindәn hesab edilirdi? (Çәki: 1)
Qәbәlә
Şabran
Şamaxı
Culfa
Bakı
Sual: 1578ci ildә osmanlıların Azәrbaycana hücumu zamanı türklәr hansı şәhәri әlә
keçirmәklә Şimali Azәrbaycana faktiki olaraq sahib oldular : (Çәki: 1)
Şәki
Şirvan
Quba
Naxçıvan
Bakı
Sual: Sәfәvilәr dövlәti inzibati cәhәtdәn bölünmüşdü: (Çәki: 1)
әyalәtlәrә
bәylәrbәyliklәrә
sultanlıqlara
vilayәtlәrә
mahallara
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Sual: Şirvan, Gәncә,Qarabağ vә Naxçıvan xanlıqlarında daha çox yayılmışdı: (Çәki: 1)
Üzümçülük.
Çәltikçilik.
Tütünçülük.
Pambıqçılıq.
Bostançılıq.
Sual: Xanlıqlar dövründә xan vә feodalların mәnafeyi keşiyindә duran mәhkәmә idarәlәri
necә adlanırdı? (Çәki: 1)
Әyalәt, mahal vә şәhәr mәhkәmәlәri.
Divan, şәriәt vә әsnaf mәhkәmәlәri.
Şәriәt, әyalәt vә vә şәhәr mәhkәmәlәi.
Divan, hәrbi vә sәhra mәhkәmәlәri.
Әsnaf, әyalәt vә hәrbi mәhkәmәlәr.
Sual: Azәrbaycan xanlıqlarının yaranmasının әsas sәbәblәrini göstәrin. (Çәki: 1)
İran dövlәtinin zәiflәmәsi.
Azәrbaycanın müstәqillik әldә etmәsi.
Natural tәsәrrüfatın mövcud olması siyasi pәrakәndәliyin hökm sürmәsi.
Rusiyanın tәcavüzü.
Ticarәt әlaqәlәrinin genişlәnmәsi.
Sual: Ağamәhәmmәd şah Qacarın Şuşanı işğal etmәsindәn neçә il әvvәl xürrәmilәr
böyük strateji әhәmiyyәtә malik olan Hәmәdan şәhәrini tutdular? (Çәki: 1)
895.
983.
947.
967.
893.
Sual: XVIII әsrin әvvәlindә Salyan üçün xarakterik idi (Çәki: 1)
Mәhәmmәd Sәid xan tәrәfindәn idarә olunurdu
Şәkili Hacı Çәlәbi xan tәrәfindәn idarә olunmuşdu
Nadir şahın ölümü ilә әlaqәdar müstәqil xanlığa cevrilmişdi
Quba xanlığından, asıl vәziyyәtdә idi
Xanlıqda iri miqyaslı ixtişaşlar başlamışdı
Sual: Şirvan , Gәncә, Qarabağ vә Naxçıvan xanlıqlarında daha çox yayılmıçdı: (Çәki: 1)
Üzümçülük.
Çәltikçilik.
Tütünçülük.
Pambıqçılq.

Bostançılıq.
Sual: XVIII әsrin II yarısnda Şirvandakı ara müharibәlәrinin tәsvirinә müxәmmәs hәsr
etmişdir: (Çәki: 1)
Әbdülrәzzaq bәy.
Ağa Mәsihi
Şakir Şirvani.
Xәstә Qasım.
Molla Vәli Vidadi.
Sual: Şәki xanlığı üçün “Dәsturürәmәl” adlanan xüsusi qanunnamә yazmışdı: (Çәki: 1)
Sәlim xan.
Hacı Çәlәbi xan.
Ağakişi bәy.
Hüseyn xan.
Mәhәmmәdhәsәn xan.
Sual: Qarabağ bәylәrbәyliyi Osmanlı Türkiyәsi tәrәfindәn zәbt edildi: (Çәki: 1)
1698ci ildә
1724cü ildә
1712ci ildә
1732ci ildә
1727ci ildә
Sual: XVII XVIII әsrlәrin hüdudlarında vergi islahatı keçirmiş Sәfәvi şahı: (Çәki: 1)
Şah Hüseyn
Şah Sәfi
Şah II Tәhmasib
Şah II Abbas
Şah Süleyman
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Sual: Şәki xanı Çәlәbi ilә 1751 – ci ildә çoxlu qoşunu olmasına baxmayaraq, mәğlub
olan çar TeymurAz vә İrakli: (Çәki: 1)
İtirdiklәri vәsaiti bәrpa etmәk üçün 1751 – ci ilin oktyabr ayında Şamaxıya hücum
etdilәr.

1752 – ci ildә Çar – Balakәn әrazisini işğal etdilәr.
1752 – ciildә Şәkidәn zәif, lakin,zәngin olanGәncә xanlığını әlә keçirmәyi qәrara
aldılar.
İravan xanlığı ilә ittifaq yaradaraq 1751 – ci ildә Naxçıvan xanlığı üzәrinә hücuma
keçmәyi qәrara aldı.
Geri qayıdaraq ölkәnin tәsәrrüfat hәyatını yaxşılaşdırmağı qәrara aldılar.
Sual: Hacı Çәlәbinin Azәrbaycan torpaqlarını birlәşdirә bilmәmәsinin sәbәbi: (Çәki: 1)
Birlәşmәni tәmin etmәk üçün kifayәt qәdәr ordunun olmaması.
Gürcü çarı TeymurAz vә oğlu II İraklinin maneçilik törәtmәsi.
Ölkәdә siyasi birlәşmә üçün iqtisadi әsas olmadığına görә.
Urmiyalı Fәtәli xanın Qarabağ xanlığına aramsız yürüşlәrinә görә.
Quba xanlığı tәrәfindәn Dәrbәnd, Salyan vә Cavad әrazilәrinin tutulmasına görә.
Sual: 1768ci ildә Qubalı Fәtәli xanla Şәki xanı Hüseyn xan arasında baş vermiş döyüş
nәticәsindә: (Çәki: 1)
Hüseyn xan qәlәbә qazanıb,Salyanın,Şamaxının bir hissәsini Şәkiyә birlәşdirdi.
Qalib gәlәn Fәtәli xan Hüseyn xanın Ağsuya tәyin etdiyi hakimi vә vergi yığanları
qovdu.
Tәrәflәr arasında sülh әldә olundu vә Şamaxı әrazisı Quba ilә Şәki arasında
bölündü.
Qәlәbә çalan Hüseyn xan Әrәş, Qәbәlә vә İlisu sultanlıqlarını Şәkiyә birlәşdirdi.
Qubalı Fәtәli xan mәğlub oldu, Dәrbәnd vә Şamaxı әrazilәrini itirdi.
Sual: İbrahim xan Rübdәrinin idarә üsulundan nArazı olan Salyan feodalları: (Çәki: 1)
Qarabağ xanlığına qarşı geniş miqyaslı mübarizәyә başladılar.
Şәki xanı Hacı Çәlәbi ilә әlaqә yaradaraq xanlığın müstәqilliyinә nail oldular.
Dәrbәnd xanlığından kömәk alaraq Rübdәrinin hakimiyyәtini devirdilәr.
Şamaxı xanı Mәmmәd Sәidә arxalanaraq,Rübdәriyә qarşı açıq mübarizәyә
başladılar.
Qubaxanlığı ilә gizli әlaqә yaratdılar vә Rübdәrinin hakimiyyәtdәn götürülüb başqası
ilә әvәz olunmasını xahiş etdilәr.
Sual: Mәhәmmәd Hüseyn xanın qәddarlığından nArazı olan dәrbәndlilәr: (Çәki: 1)
Qubalı Fәtәli xanın hakimiyyәtini qәbul etmәyә meyl göstәrirdilәr.
Dağıstan feodallarından kömәk alaraq 1768ci ildә müstәqil xanlığa çevrildi.
Mәhәmmә Hüseyn xanın hakimiyyәtini devirdilәr.
Müşkür, NiyAzabad vә Rustov әyalәtlәrindәn kömәk alaraq müstәqil oldular.
Xanın xәzinәsinә vergi ödәmәkdәn imtina etdilәr.
Sual: Xanlıqların әmәlә gәlmәsinin siyasi, ictimai vә iqtisadi sәbәblәrinә daxildir. (Çәki:
1)
Feodal dağınıqlığı, tayfaların hakimiyyәt uğrunda mübarizәsi, tәsәrrüfatlar arasında
iqtisadi әlaqәlәrin geniş olması.
Nadir ölümü, feodal ara mühüribәlәrinin genişlәnmәsi, ticarәtin inkişafı.
Nadir şahın ölümü feodal ara müharibәlәri ölkә daxilindә iqtisadi әlaqәlәrin zәifliyi vә

natural tәsәrrüfatın hökmranlığı.
Nadir şahın ölümü, Rusiyanın vә Osmanlı dövlәtlәrinin qәfil hücumları.
Mәrkәzi hakimiyyәtin zәiflәmәsi, Osmanlı hücumları, Hacı Çәlәbinin başçılığı ilә
üsyanın baş vermәsi.
Sual: Mәğlubiyyәtdәn sonra Kartli vә Kaxetiya çarları Hacı Çәlәbidәn intiqam almaq
üçün ikinci dәfә qüvvә topladılar, lakin bu qüvvәni Hacı Çәlәbiyә qarşı deyil: (Çәki: 1)
Şuşa qalasında möhkәmlәnmiş Pәnahәli xanın 1753cü ildә Gürcüstana qәfil
hücümunu dәf etmәk üçün istifadә etdilәr.
1752ci ildә cәnubqәrbdәn Azad xanın başçılığı ilә Urmiya hakimi Fәtәli xan
Әfşarın qoşunlarının Gürcüstana hücumunu dәf etmәk üçün sәrf etdilәr.
Gәncә xanı Cavad xanın Qazax, Şәmşәddil vә Borçalı әyalәtlәrini Gürcüstandan
geri almaq üçün tәşkil etdiyi yürüşün qarşısını almaq üçün istifadә etdilәr.
Hacı Çәlәbinin Gürcüstana yürüşü zamanı 1752ci ildә Qazax,Şәmşәddil vә
Borçalıda baş vermiş vermiş üsyanları yatırmağa sәrf etdilәr.
Gәncә xanlığında siyasi dağınıqlıqdan istifadә edәn gürcü çarı II İrakli buraya
yürüşü zamanı hәmin qüvvәdәn istifadә etdi.
Sual: Azәrbaycandan vә İran şahlığına tabe olmayan Şәki xanlığının yaranması (Çәki: 1)
Nadir Şahın yaratmış olduğu dövlәtin iqtisadi vә siyasi cәhәtdәn zәiflәdiyini göstәrdi
İran dövlәtindә natural tәsәrrüfatın hakim mövqe tutduğunu sübut etdi
Azәrbaycanın siyasi suverenliyinin vә dövlәt әnәnәlәrinin bәrpası demәk idi
Şәki vә Dağistan әhalisinin daha böyük gücә malik olduğunu sübut etdi
Sәfәvilәr dövlәtindә mövcud olan pәrakәndәliyin nәticәsi idi
Sual: XVII әsrdә Azәrbaycanda mövcud olmuş torpaq mülkiyyәt formaları: (Çәki: 1)
Divan, xalisә, tiyul, vәqf, mülk, camaat
İncu, dastakert, divan, vәqf, tiyul, camaat
İqta, dastakert, divan, xalisә, mülk, tiyul
Divan, inci, dastakert, vәqf, mülk, iqta
Xalisә, divan, dastakert, incu, xalisә, vәqf
Sual: XVII әsrdә Azәrbaycanda hakim zümrәyә daxil idilәr: (Çәki: 1)
Ali ruhanilәr, mülki әyanlar, yasavullar, elatlar
Qızılbaş әyanlar, yasavullar, kәndxudalar, elatlar
Qızılbaş әyanlar, ali şiә ruhanilәr, mülki әyanlar, qәdim oturaq әyanlar
Mülki әyanlar, maaflar, qızılbaş әyanlar, rәncbәrlәr
Yerli әyanlar, maaflar, qızılbaşlar, kәndlilәr
Sual: XVII әsrdә Azәrbaycanda şah xәzinәsi әsasәn hansı tәbәqәdәn alınan vergi
hesabına dolurdu: (Çәki: 1)
Maldarlıqla mәşğul olan elatlardan
Sәnәtkarlardan
Varlı әyanlardan
Tacirlәrdәn

Kәndlilәrdәn
Sual: 1677ci ildә Çuxursәd bәylәrbәyliyindә baş vermiş üsyanın sәbәbi: (Çәki: 1)
Osmanlı hәrbiinzibati qurumlarının zülmü
Şah Sultan Hüseyin tәrәfindәn istismarın şiddәtlәndirilmәsi
Bәylәrbәyliyin acınacaqlı vәziyyәtә düşmәsi
Әsgәrlәrә mәvacib verilmәmәsi
Ağır vergilәr qoyulması
Sual: 1732ci il Rәşt müqavilәsinin şәrtlәrinә aid deyil: (Çәki: 1)
Kürdәn cәnubda olan Xәzәryanı bölgәlәrin Sәfәvi dövlәtinә qaytarılması
Әfqanların İran әrazisini tәrk etmәsi
Sәfәvi dövlәtinin osmanlıları Xәzәryanı bölgәlәrә buraxmamağı öz öhdәsinә
götürmәsi
Sәfәvi dövlәti daxilindә rus tacirlәri üçün güzәştli şәrtlәrin nәzәrdә tutulması
Azәrbaycanın Kürdәn şimalda yerlәşәn Xәzәryanı әyalәtlәrinin rusların әlindә
qalması
Sual: I Şah Abbas ingilis tacirlәrinә ölkәnin әrazisindә sәrbәst ticarәt etmәk hüququ
verdi: (Çәki: 1)
1616cı ildә
1620ci ildә
1622ci ildә
1225ci ildә
1228ci ildә
Sual: J.Şardenә görә Sәfәvilәr dövründә hansı Süni Suvarma Sularından istifadә
olunurdu: (Çәki: 1)
çay suyu, bulaq suyu
çay suyu, bulaq suyu, quyu suyu vә kәhriz suyu
çay suyu, kәhriz suyu
bulaq suyu, vә quyu suyu
su kanalları
Sual: Nadirqulu xan türk qoşunları üzәrindә ilk böyük qәlәbәni qazandı: (Çәki: 1)
Marağada
Әrdәbildә
Tәbrizdә
İrәvanda
Qarabağda
Sual: Nadir şahın hakimiyyәti dövründә: (Çәki: 1)
Azәrbaycan adı altında vahid inzibati bölgü yaradıldı
Keçmiş inzibati bölgü saxlandı
Şirvan bәylәr bәyliyi lәğv edildi

Qarabağ bәylәr bәyliyi lәğv edildi
CuxurSәd bәylәr bәyliyi lәğv edildi
Sual: 1724cü ildә Osmanlı Türkiyәsi tәrәfindәn zәbt edildi? (Çәki: 1)
İrәvan bәylәrbәyliyi
Qarabağ bәylәrbәyliyi
Tәbriz bәylәrbәyliyi
ÇuxurSәәd bәylәrbәyliyi
Azәrbaycan bәylәrbәyliyi
Sual: Nadir şahın dövründә öz çiçәklәnmә dövrünü keçirirdi ? (Çәki: 1)
CarBalakәn camaatlığı
Şәki hakimliyi
Şirvan bәylәrbәyliyi
Qarabağ mәlikliklәri
Tabasaran hakimliyi

BÖLMӘ: 1001
Ad

1001

Suallardan

10

Maksimal faiz

10

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Hacı Çәlәbinin Şәkinin әrazisini genişlәndirәrәk Әrәş vә Qәbәlә mahallarını da
özunә tabe etmәsi haqqında әtraflı mәlumat verirdi : (Çәki: 1)
M.F. Axundov
F.Köçәrli
A. Bakıxanov
Hacı Zeynalabdin Şirvani
Molla Pәnah Vaqif
Sual: 1755 – ci ildә Hacı Çәlәbi Şirvana hücumu zamanı hansı xanlıqların birlәşmiş
qüvvәlәrinә mәglub oldu ? (Çәki: 1)
Şamaxı vә Quba
Qarabag vә Gәncә
Şamaxı vә Әrdәbil
Gәncә vә Şamaxı
Quba vә Qarabağ
Sual: 1724 – cü ildәn Osmanlı Türkiyәsi tәrәfindәn zәbt edilәn Qarabağ bәylәrbәyliyinin
mәrkәzi hansı şәhәr idi ? (Çәki: 1)

Şuşa
Gәncә
İrәvan
Zәngәzur
Qafan
Sual: Quba xanı Fәtәli xan 1769 – cu ildә lazım olduqda ona qoşun vermәyi qәbul edәn
müqavilәni hansı xanlıqla baglamışdı ? (Çәki: 1)
Qarabag
Naxçıvan
Lәnkәran
Şamaxı
Әrdәbil
Sual: Quba vә Şәki xanlığının birlәşmiş qüvvәlәri neçәnci ildә Şirvan әrazisinә hücuma
keçdilәr ? (Çәki: 1)
1766
1767
1769
1762
1760
Sual: İbrahimxәlil xanın Xoy sәfәri neçәnci ildә hәyata keçirilmişdi? (Çәki: 1)
1789
1790
1792
1785
1788
Sual: Quba xanı Fәtәli xanın müqavilә ilә müvәqqәti olaraq himayәsinә götürdüyü xanlıq
necә adlanırdı? (Çәki: 1)
Şәki
Şamaxı
Dәrbәnd
Salyan
Әrdәbil
Sual: 1787 – ci ildә Quba xanlığı tәrәfindәn Peterburqa göndәrilәn elçi heyyәtinә kim
rәhbәrlik edirdi? (Çәki: 1)
Şeyx Әli Şirazi
Mirzә bәy Cavanşir
Mirzә Sadiq Mәmmәdvәliyev
Fәrhad xan Qaramanlı
Sadiq bәy Әfşar

Sual: Quba xanı Fәtәli xan gürcü çarı II İrakli ilә birlikdә neçәnci ildә Gәncәyә hucum
etdi? (Çәki: 1)
1787
1780
1788
1792
1789
Sual: Qubalı Fәtәli xanın 1784 – cü ildә Qarabağ vә Cәnubi Azәrbaycan xanlıqlarına
yürüşü zamanı ona dәstәk verәn xanlıq: (Çәki: 1)
Bakı xanı
Cavad xanı
Şamaxı xanı
Dәrbәnd xanı
Şәki xanı

BÖLMӘ: 1002
Ad

1002

Suallardan

16

Maksimal faiz

16

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Lәnkәran qalasının ruslar tәrәfindәn alınmasından sonra ingilis mәslәhәtçilәri:
(Çәki: 1)
İran şahına 1814cü ildә İngiltәrә hökumәtilә müqavilә imzalamağı mәslәhәt
gördülәr.
İran qoşunlarının әsas hissәsini Abbas Mirzәnin rәhbәrliyi ilә Aslandüz әrazisinә
göndәrmәyә tәhrik etdilәr.
İmzalanmış Gülüstan müqavilәsini tanımamağa çalışırdılar.
Rus qoşunlarının İranın içәrilәrinә doğru irәlilәmәsindәn qorxuya düşәrәk şahı.sülh
bağlamağa tәhrik etdilәr.
İran şahına bir müttәfiq kimi ingilis ordusunsun kömәyindәn istifadә etmәyi mәslәhәt
gördülәr.
Sual: Çar Georgi ilә Gәncә xanı Cavad xan arasında ixtilaf düşdü: (Çәki: 1)
Sisianovun Cavad xan göndәrdiyi notaya görә.
Cavad xanın Sisianovun mәktubuna sәrt cavab verdiyinә görә.
İran şahzadәsi Abbas Mirzәnin Gәncә xanlığına kömәk göstәrdiyi üçün
Gürcüstan Rusiya dövlәtinin himayәsinә keçәrkәnŞәmşәddilә görә.
Dağıstandan Gәncәyә gәlәn kömәyi xanlığın әrazisinә buraxmadığı üçün.
Sual: İkinci Rusİran müharibәsindә Gәncә yaxınlığında İran qoşunlarının mәğlubiyyәti:

(Çәki: 1)
Azәrbaycan torpaqlarının bәzi yerlәrini әlә keçirmiş qaçqın xanların da
müqәddәratını hәll etdi.
Gәncәnin işğalı başa çatdırıldı.
Pәrakәdә vәziyyәtdә olan rus ordusunun Şuşa qalasında toplanmasına sәbәb oldu.
Şamaxıdakı rus qoşunlarının Lәnkәran üzәrinә hücum etmәsinә imkan yaratdı.
Mir Hәsәn xanın Lәnkәran xanlığında üsyan qaldırmasına imkan verdi.
Sual: Türkmәnçay müqavilәsinin şәrtlәrinә aid olmayanı göstәrin. (Çәki: 1)
Xәzәr dәnizindә yalnız rus donanmasının saxlanılması
İrәvan vә Naxçıvan xanlıqları Rusiyanın tәrkibinә qatıldı.
Iran Rusiyaya 20 milyon manat tәzminat vermәli idi.
Rusiyanın qoşunları Azәrbaycanın cәnub torpaqlarından çıxarılmalı idi.
Rusiya qoşunları Azәrbaycanın cәnub torpaqlarından çıxarıldı. İrandanQafqaza
gedişgәliş qadağan edildi.
Sual: Gәncә xanı Cavad xanın dövründә: (Çәki: 1)
Rus generalı Qulyakov öldürüldü
Abbas Mirzә danışıqlar üçün Gәncә xanlığına elçilik göndәrdi
Qarabağ xanı Pәnahәli xanla qohum oldu
Qazax,Şәmkir,Şәmsәddil vә başqa yerlә Gәncә xanlığına daxil edildi
II İraklı vә Burnaşev Gәncәyә hücum etdilәr
Sual: İkinci Rusiyaİran müharibәsndә Gәncә yaxınlığında İran qoşunlarının mәğlubiyyәti
(Çәki: 1)
Azәrbaycan torpaqlarının bәzi yerlәrini әlә keçirmiş qaçqın xanların da
müqәddәratını hәll etdi
Gәncәnin işğalı başa çatdırıldı
pәrakәndә vәziyyәtdә olan rus ordusunun Şuşa qalasında toplanmasına sәbәb oldu
Şamaxıdakı rus qoşunlarının Lәnkәran üzәrinә hücum etmәsinә imkan yaratdı
Mir Hәsәn xanın Lәnkәran yaxınlığında üsyan qaldırmasına imkan verdi
Sual: İbrahimxәlil xan öz tәsirini hansı xanlıqlar üzәrindә saxlayırdı ? (Çәki: 1)
Marağa, Qaradağ, Xoy , Quba
Qaradağ, Әrdәbil, Naxçıvan, Gәncә
Şirvan , Şәki , Tәbriz, İrәvan
Qarabağ, Naxçıvan , Xoy, Әrdәbil
Sual: İbrahimxәlil xanın Gürcüstanla münasibәtlәri hansı bәnddә düzgün әks olunub?
(Çәki: 1)
Qarabağ xanı Gürcüstana sәfәrlәr tәşkil edir , әrazinin işğalına çalışırdı
İbrahimxәlil xan Qarabağı gürcü çarlarının hücumlarından qorumağa çalışırdı
İbrahimxәlil xan gürcü çarları ilә dostluq edir, hәtta bu çarlıqla müqavilә bağla mışdı
Qarabağ vә Gurcüstan arasında hәrbi ittifaq mövcud idi
Gürcü çarı II İrakli İbrahimxәlil xana qarşı digәr xanlıqlarla sazişә girmişdi

Sual: Bakı xanlığının Quba xanlığı üçün әsas әhәmiyyәti nәdәn ibarәt idi ? (Çәki: 1)
Strateji cәhәtdәn mühüm әhәmiyyәt daşıması
Qubanın iqtisadi әlaqәlәrinin inkişafına şәrait yaratması
öz tәhlükәsizliyini tәmin etmәk
hәrbi siyasi vәziyyәtini möhkәmlәndirmәk
cәnub xanlıqlarını әlә keçirmәk üçün mühüm hәrәkәt meydanı idi
Sual: Hansı xanlıqların әhalisi Quba xanı Fәtәli xanın himayәsinә sığınmaq istәyirdilәr?
(Çәki: 1)
Әrdәbil, Meşkin, Qaradağ
Bakı, Dәrbәnd, Şәki
Tәbriz, Әrdәbil, Gәncә
Naxçıvan, Xoy, Qaradağ
Qarabağ, Sәrab, Urmiya
Sual: Quba xanı Fәtәli xanın Qarabağa hücumu neçәnci ildә hәyata keçirilmişdi? (Çәki:
1)
1780  1781
1783  1784
1774  1775
1784  1785
1772  1774
Sual: Quba xanlığı İrana vә Osmanlı Türkiyәsinә qarşı birgә mübarizә aparmaq üçün
hansı ölkә ilә ittifaqa girdi? (Çәki: 1)
Bakı xanlığı ilә
Gürcüstan çarlığı ilә
Naxçıvan xanlığı ilә
Qarabağ xanlığı ilә
Xoy xanlığı ilә
Sual: Şeyx Әli xanın dövründә hansı xanlıqlar Quba xanlığının asılılığından çıxdılar?
(Çәki: 1)
Naxçıvan, Sәrab,Şamaxı
Qarabağ,Әrdәbil, Bakı
Şәki, Bakı, Şamaxı
Salyan, Meşkin,Әrdәbil
Qaradağ, Şәki, Dәrbәnd
Sual: Hansı xanlığın Quba xanlığına birlәşdirilmәsi ilә Şimal Şәrqi Azәrbaycan
torpaqlarının birlәşdirilmәsi tamamlandı? (Çәki: 1)
Cavad xanlığı
Talış xanlığı
Şәki xanlığı
Dәrbәnd xanlığı

Bakı xanlığı
Sual: XVIII әsrin II yarısında tiyul torpaqlarının mәzmununda hansı dәyişiklik baş
vermişdi? (Çәki: 1)
dini idarәlәrin ixtiyarına keçmişdi
yalnız dövlәtin ixtiyarında idi
qeyrirәsmi olaraq nәsildәnnәsilә keçirdi
xan vә onun ailә üzvlәrinә mәnsub idi
irsi bәylәrin tam mülkünә çevrildi
Sual: Qubalı Fәtәli xan İrana vә Osmanlı Türkiyәsinә qarşı mübarizә aparmaq üçün
ittifaqa girmişdi? (Çәki: 1)
Rusiya dövlәti ilә
Gürcüstan çarlığı ilә
Qarabağ xanlığı ilә
Dağıstan hakimlәri ilә
Gәncә xanlığı ilә

BÖLMӘ: 1101
Ad

1101

Suallardan

16

Maksimal faiz

16

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Mәntiqi ardıcıllığı müәyyәn edin: 1. Mirzә Camal. 2.Kәrim Ağa Fateh. 3. ... (Çәki: 1)
Mirzә Cәfәr Topçubaşov
Hacı Zeynalabdin Şirazi.
Mirzә Kazımbәy.
Әbdül Hәmid.
Hacı Zeynalabdin Şirvani.
Sual: Bakı, Tiflis vә İrәvan quberniyaları hesabına yaradılmışdı: (Çәki: 1)
Zaqatala dairәsi.
Dәrbәnd quberniyası.
Yelizavetpol quberniyası.
CarBalakәn dairәsi.
Zәngәzur qәzası.
Sual: Çar hökumәti 1846 cı il dә bәy vә ağaların hüquqları barәsindә fәrman vermәklә:
(Çәki: 1)
Vergi sisteminin qaydaya salınması üçün pul vergisinin tәtbiqinә hazırlıq gördü.

Onların torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәt hüququnu tәsdiq etdi vә kәndlidәn
toplanan verginin 50 % ә qәdәrinin pulla alınmasına imkan verdi.
XIX әsrin 30cu illәrindә müsadirә olunmuş mülkәdar torpaqlarının sahiblәrinә
qaytarılmasını rәsmilәşdirdi.
Bәzi güzәştlәrә getmәklә Azәrbaycan feodalları ilә münasibәtlәrini möhkәmlәtmişdi.
Bәy vә ağaların icma torpaqlarından mövsümü istifadә etmәk hüquqları bәrpa
olundu.
Sual: XIX әsrin 30 cu illәrindә Azәrbaycanda baş verәn üsyanların sәciyyәvi cәhәtlәrini
göstәrin. (Çәki: 1)
Müstәmlәkәçiliyә vә feodal zülmünә qarşı mübarizә.
Tәhkimçilik hüququnun lәğv edilmәsi.
Vergilәrin azaldılması.
Feodallar әleyhinә.
Bәylәrin hüuqlarının mәhdudlaşdırılması.
Sual: Uyğunluq gözlәnilmişdir: (Çәki: 1)
İngiltәrә vә İran arasında hәrbi әmәkdaşlıq haqqında müqavilә imzalandı1801ci
ildә
Talış xanlığının içğalı başa çatdıAslandüz döyüşü ilә
ruslar tәrәfindәn Quba xanlığının işğalı başa çatdırıldı1806cı ildә
Qarabağa soxulan İran ordusu Şahbulağı tutmusdu1812ciildә
Bakı xanlığını işğal ertdiSisianov
Sual: 1801ci ildә Şәrqi Gürcüstan ilә birlikdә Rusiyaya birlәşdirildi. (Çәki: 1)
Bakı xanlığı
Gәncә xanlığı
CarBalakәn camaatlığı
Qazax vә Şәmsәdil sultanlıqları
Şәki xanlığı
Sual: 1805ci ildә Rusiyaya birlәşdirilәn әrazi (Çәki: 1)
CarBalakәn
Cәncә xanlığı
Dәrbәnd
Quba xanlığı
Şәki xanlığı
Sual: Kürәkçay müqavilәsinә görә Rusiyaya birlәşdirәn xanlıqlar (Çәki: 1)
Gәncә, Bakı
Dәrbәnd, Şәki
Qarabağ, Dәrbәnd
Şәki, İrәvan
Qarabağ, Şәki

Sual: 1805ci il 25 dekabrda Rusiyaya birlәşdirilmiş xanlıq: (Çәki: 1)
Şirvan xanlığı
Bakı xanlığı
Quba xanlığı
Şәki xanlığı
Qarabağ xanlığı
Sual: Napoleonun Rusiya hücumundan istifadә edәn İran ordusu Şahbulağı tutdu (Çәki:
1)
1803cü ildә
1807ci ildә
1810cu ildә
1805ci ildә
1812ci ildә
Sual: 1804cü ilә aiddir: (Çәki: 1)
“Andlı öhdәlik” imzalanması
Gәncә xanlığının lәğv edilmәsi
Kürәkçay müqavilәsinin bağlanması
Aslandüz döyüşü
Türkmәnçay müqavilәsi
Sual: 1804cü il 3 yanvarda işğal edildi: (Çәki: 1)
Gәncә
Bakı
Dәrbәnd
Şәmsәddil
Şuşa
Sual: I Rusiyaİran müharibәsinin sonunda bağlanmış müqavilә: (Çәki: 1)
Türkmәnçay
Kürәkçay
Buxarest
Gümrü
Gülüstan
Sual: 1806ci ildә hansı әrazilәrdә ruslara qarşı baş vermiş üsyanlar yatırıldı? 1. Çar
Balakәndә 2. Lәnkәranda 3. İrәvanda 4. Şәkidә (Çәki: 1)
1,2
1,3
3,4
2,3
1,4
Sual: 1806cı ildә hansı xanlıq lәğv edildi? (Çәki: 1)

Dәrbәnd
Qarabağ
Şirvan
Gәncә
Bakı
Sual: Gülüstan müqavilәsindәn neçә il sonra Türkmәnçay müqavilәsi bağlandı? (Çәki: 1)
15
12
20
11
14
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Sual: Çar hökümәtinin Cәnubi Qafqazda1840cı il inzibati islahatına görә: (Çәki: 1)
Cәnubi Qafqaz Tiflis, Kutais, Şamaxı vә Dәrbәnd quberniyalarına bölündü.
İslahata әsasәn Şamaxı quberniyasına Şuşa, Nuxa, Bakı vә Lәnkәran qәzaları daxil
idi.
Cәnubi Qafqaz mәrkәzi şәhәri Tiflis olan Gürcüstan – İmeretiya quberniyasına
vәbaş şәhәri Şamaxı olan Kaspi vilayәtinә bölünmüşdü.
Cәnubi Qafqaz mәrkәzi şәhәri Tiflis olan Gürcüstan – İmeretiya quberniyasına,
Quba qәzası vә Dәrbәnd quberniyasına bölündü.
Cәnubi Qafqaz Tiflis, Kutais, Şamaxı vә Dәrbәnd quberniyalarına bölünmüşdü.
Sual: 1846 – cı ildә Ön Qafqazın inzibati bölgüsündә dәyişiklik nәticәsindә: (Çәki: 1)
Ön Qafqaz Tiflis, Kutais, Quriya, Şamaxı, Quba vә Dәrbәnd quberniyasına bölündü.
Ön Qafqaz Tiflis,Kutais,Şamaxı vә Dәrbәnd quberniyalarına bölündü.
Tiflis quberniyasına,baş şәhәri Şamaxı olan Kaspi vilayәtlәrinә bölündü.
Tiflis, Şamaxı quberniyalarına, Bakı, Quba vә Lәnkәran qәzalarına bölündü.
Bakı, Tiflis, Şamaxı quberniyaları hesabına mәrkәzi Yelizavetpol şәhәri olan
Yelizavetpol quberniyası yaradıldı.
Sual: Türkmәnçay müqavilәsindәn sonra Azәrbaycanın Rusiya vә İranla
ticarәtәlaqәlәrinin genişlәnmәsinә sәbәb: (Çәki: 1)
Türkiyә ilә münasibәtlәrin gәrginlәşmәsi, Rusiya vә İranda geniş satış bAzarının
olması.
Rusiya vә İranda neft vә neft mәhsullarına vә ipәyә tәlәbatın çox olması.

Rusiya ilә Qafqaz arasında,digәr tәrәfdәn İranla aparılan ticarәt üzәrindә gömrük
haqqının az olması.
Türkmәnçay müqavilәsinә әsasәn Rusiya vә İranın başqa ölkәlәrlә ticarәt apara
bilmәmәsi
Yaxın mәsafәdә yerlәşdiklәri vә Azәbaycan mallarına tәlәbatın geniş olması ilә.
Sual: İşğaldan sonra keçmiş xanlıqlar vә sultanlıqlar bölündüyü әyalәtlәr: (Çәki: 1)
Şamaxı, Gәncә, Bakı, Quba, Cavad vә Salyan.
İrәvan, Bakı, Şәki, Quba, Talış vә Qarabağ.
Bakı, Quba, Şәki, Şirvan ,Qarabağ vә Talış.
Bakı, Naxçıvan, Şәki, Qarabağ, Şirvan vә Talış.
Bakı, Quba, İrәvan, Şәki, Qarabağ vә Lәnkәran.
Sual: 1846cı il dekabr tarixli çar fәrmanı ilә: (Çәki: 1)
Bәy vә ağalara kәndlilәrin bir yerdәn başqa yerә getmәlәrinә imkan verildi.
Bәy vә ağaların torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәt hüqüqu tәsdiq edildi.
Kәndlilәrdәn toplanan vergilәrin bütünlüklә pulla ödәnilmәsini tәsdiq etdi.
Quba qәzası vә Zaqatala dairәsindәn başqa,bütün Azәrbaycanda bәy vә ağaların
xüsusi mülkiyyәt hüququ tәsdiq edildi.
15 yaşından yuxarı kişi cinsindәn olan şәxslәrә 3 desyatinә qәdәr torpaq verildi.
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Sual: Bankә balıq vәtәkәlәrindә baş vermiş tәtilindәn neçә il sonra “Müştәrәk müqavilә”
imzalanmışdır? (Çәki: 1)
14.
5.
16.
11.
8.
Sual: 1878ci il şәhәr islahatına görә bәlәdiyyә üzvlәri seçkilәrindә iştirak edә bilmәzdilәr
(Çәki: 1)
daimi iş yeri vә yaşayış yeri olmayan şәxslәr vә yaşı 25dәn aşağı olan fәhlәlәr
vergi ödәmәyәn fәhlәlәr,qulluqçular vә ziyalılar
qadınlar vә әmlakı olmayan fәhlәlәr vә sәnәtkarlar
tәlәbәlәr, hәrbçilәr, qadınlar vә әmlakı olmayan sәnәtkarlar

Sual: Bankә balıq vәtәgәlәrindә baş vermiş tәtildәn neçә il әvvәl Bakı neft sәnayesindә
iltizam sistemi lәğv edildi? (Çәki: 1)
24 il
26 il
18 il
23 il
21 il
Sual: “Әkinçi” qәzetinin nәşr olunmasından neçә il әvvәl Qarabağ xanı İbrahim Xәlil xan
Peterburqa elçilәr göndәrәrәk Rusiyaya münasibәtini bildirdi? (Çәki: 1)
70 il
79 il
82 il
93 il
86 il
Sual: Şimali Azәrbaycanda komendant idarә üsulu zamanı mövcud olmuş dairәlәr (Çәki:
1)
Bakı vә Quba
Şәki vә Qarabağ
Talış vә CarBalakәn
CarBalakәn vә Yelizavetpol
Qazax vә Şәmşәdil
Sual: 1830cu il CarBalakәn üsyanının nәticәsidir (Çәki: 1)
Tәhkimçilik lәğv edildi
Mәğlub oldu
Hәrbi idarә lәğv edildi
Keşkәl torpaq sahibliyi lәğv edildi
Komendant idarә üsulu lәğv edildi
Sual: 1847ci il “Kәndli әsasnamәlәri”nә aid deyil: (Çәki: 1)
Kәndlilәr üzәrindә polis vә mәhkәmә hüququnun sahibkarlara verilmәsi
Sahibkar torpaqlarında yaşayan kәndlilәrә başqa sahibkarların yanına köçmәsi
hüququnun verilmәsi
“Ali müsәlman silki ”nin lәğvi
Kәndlilәrin çöpbaşı vergisini ödәmәlәrinin nәzәrdә tutulması
15 yaşına çatmış hәr bir kәndliyә 5 desyatindәn az olmayaraq yararlı torpaq
sahәsinin ayrılması
Sual: 1853cü ildә dövlәt kәndlilәrinin hansı hüququ lәğv edildi (Çәki: 1)
İcmada yaşamaq
Muzdlu әmәkdәn istifadә etmәk
Torpağa sahib çıxmaq
Bir kәnddәn başqa kәndә köçmәk

Birgә әmәk fәaliyyәti
Sual: Qafqaz әyalәtlәri bir inzibati idarәdә  Qafqaz canişinliyindә birlәşdirildi (Çәki: 1)
1840cı ildә
1830cu ildә
1844cü ildә
1850ci ildә
1834cü ildә
Sual: 18191826 – cı illәrdә keçmiş xanlıq vә sultanlıqlar çevrildi: (Çәki: 1)
Mahallara
Kәndlәrә
Әyalәt vә dairәlәrә
Nahiyәlәrә
Qәzalara
Sual: 1843cü ildә tәcrübә ipәkçilik mәktәbi öz fәaliyyәtinә başladı: (Çәki: 1)
Qubada
Şәkidә
Lәnkәranda
Şamaxıda
Bakıda
Sual: Şimali Azәrbaycanda komendant idarәçiliyi dövründә mәhkәmәlәrә sәdrlik edirdi
(Çәki: 1)
Qafqazın baş hakimi
Komendatlar
Bәy vә Ağalar
Onbaşı vә yasovullar
Naiblәr
Sual: XIX yüzilliyin birinci yarısında Şimali Azәrbaycanda әn böyük üsyan baş verdi:
(Çәki: 1)
Şәkidә
Qubada
Gәncәdә
Bakıda
Şamaxıda
Sual: XIX әsrin 3040cı illәrindә mövcud olan distansiyaları müәyyәn edin: (Çәki: 1)
Bakı vә Şәki
Yelizavetpol vә Quba
CarBalakәn vә Şirvan
Şirvan vә Quba

Qazax vә Şәmşәdil
Sual: Aşağıdakı Quberniyalardan hansı daha әvvәl yaradılmışdı? (Çәki: 1)
Bakı
Şamaxı
Gәncә
İrәvan
Naxçıvan
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Sual: Azәrbaycanda XIX yüzilliyin 5060cı illәri üçün xarakterikdir: (Çәki: 1)
Tәhkimçilik hüququnun lәğv edilmәsi, kapitalist münasibәtlәrinin inkişafı.
Feodal sosialiqtisadi münasibәtlәrinin süquta uğraması vә kapitalist
münasibәtlәrinin inkişafı.
“Әkinçi” qәzetinin nәşrә başlaması, Milli teatrın әsasının qoyulması.
Feodal zülmünә qarşı mübarizәnin genişlәnmәsi vә qaçaqçılıq hәrәkatına
çevrilmәsi.
Sahibkar kәndlilәrinә başqa sahibkarın yanına köçmәk hüququnun verilmәsi.
Sual: 1870ci il “Әsasnamә”sindә nәzәrdә tutulurdu: (Çәki: 1)
Kәndli öz mәhsulunun 1/10 hissәsini malcәhәt kimi torpaq sahibinә vermәli idi.
Mәhsulun 2/3 hissәsinin malcәhәt kimi toroaq sahibinә vermәli idi.
Quba qәzası vә Gәncә quberniyasından başqa bütün Azәrbaycanda biyarın
tamamilә lәğvi.
Quba qәzası vә Zaqatala dairәsindә kәndlilәrin biyar mükәllәfiyyәtlәrinin lәğvi
Kәndlilәrdәn toplanacaq vergilәrin miqdarı 1847ci il “Әsasnamә”lәrindә nәzәrdә
tutulduğundan 2 dәfә çox idi.
Sual: Kәnd tәsәrrüfatında muzdlu әmәyin tәtbiqi: (Çәki: 1)
Kәnd tәsәrrüfatında feodal müasibәtlәrinin inkişafını göstәrәn әsas әlamәtdir.
Bu sahәdә kapitalizmin inkişafının başlıca göstәricisidir.
Bu sahәdә tütün vә pambıq әkinini sürәtlәndirdi, feodal münasibәtlәrini
tәkmillәşdirdi.
Kәnd tәsәrrüfatı ilә sәnaye arasında olan әlaqәlәri möhkәmlәndirdi.
Kәnddә әkin sahәlәri artırıldı,әmәk alәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsini genişlәndirdi.

Sual: Bakı quberniyasının tәrkibinә daxil idi: (Çәki: 1)
Quba, Salyan, Şamaxı vә Dәrbәnd qәzaları.
Bakı, Quba, Dәrbәnd, Şamaxı vә Cavad qәzaları.
Bakı, Lәnkәran, Dәrbәnd vә Salyan qәzaları.
Bakı, Lәnkәran, Quba vә Şamaxı qәzaları.
Dәrbәnd, Salyan, Şamaxı vә Lәnkәran qәzaları.
Sual: XIX әsrin II yarısında Azәrbaycanda kapitalist sәnayesinin inkişafı (Çәki: 1)
Neft istehsalının artmasına,ixrac olunan mәhsul üzәrinә qoyulan kömrük rüsumu
azaldı.
Kapitalist cәmiyyәtinin siniflәri olan burjuaziya vә fәhlә sinfinin tәşәkkülünә şәrait
yaratdı.
BakıTiflis dәmiryolunun tikintisini tez başa çatdırmaq üçün fәhlәlәrin sayı artırıldı.
İran vә Türkiyәdәn Bakiya işlәmәyә gәlәn kәsbikarların işçi qüvvәsini daha da
ucuzlaşdırdı
Canişinlik sisteminin lәğv olunmasına şәrait yaratdı.
Sual: XIX yüzilliyin II yarısında Azәrbaycanda müstәmlәkә zülmünә qarşı,torpağın
suverenliyi uğrunda mübarizә üçün çox vacib amillәrdәn biri idi: (Çәki: 1)
Ağır sәnaye sahәlәrindә çalışan milli ıxtisaslı fәhlәlәrin sayının çox olması.
Kәnd tәsәrrüfatında kapitalist müәssisәlәrinin şәbәkәlәrinin genişlәndirilmәsi.
Çoxlu sayda qәzet vә jurnalların çap olunub әhali arasında yayilması.
Milli şüurun formalaşması.
QeyriAzәrbaycanlı fәhlәlәr arasında milli adәtәnәnәlәrin geniş tәbliği.
Sual: Azәrbaycanda kәndlinin bir feodalın yanından digәrinin yanına getmәsi hansı
qanunla qeyrişәrtsiz oldu? (Çәki: 1)
1861ci ildә Rusiyada tәhkimçilik hüququnu lәğv edәn qanunla
1870ci il 14 may әsasnamәsi ilә
1847ci il kәndli әsasnamәsi ilә
19121913cü il qanunları ilә
1865ci il kәnd cәmiyyәtlәri haqqında qanunla
Sual: XIX әsrin II yarısında Azәrbaycanda kapitalist sәnayesinin inkişafı: (Çәki: 1)
neft istehsalının artmasına, ixrac olunan mәhsul üzәrinә qoyulan kömrük rüsumunu
azaltdı
İran vә Türkiyәdәn Bakıya işlәmәyә gәlәn kәsbkarların işçi qüvvәsini daha da
ucuzlaşdırdı
BakıTiflis dәmiryolunun tikintisinin tez başa çatdırmaq üçün fәhlәlәrin sayı artırıldı
yeni kapitalist cәmiyyәtinin siniflәri olan burjuaziya vә fәhlә sinfinin nәşәkkülünә
şәrait yaratdı
canişinlik sisteminin lәğv olunmasına şәrait yaratdı
Sual: 18461847ci illәr aqrar qanunları mülkiyyәt hüquqlarının bәrpasına
istiqamәtlәnmişdi: (Çәki: 1)
Kәndlilәrin

Elatların
Maldarların
Bәy vә Ağaların
Yerli әhalinin
Sual: 1852ci ildә Şimali Azәrbaycanda tәtbiq edilәn yeni vergi sisteminә әsasәn dövlәt
kәndlilәri: (Çәki: 1)
"Hәyat vergisi" ödәmәli idilәr
Vergilәri xәzinәyә pulla ödәmәli idilәr
Bütün vergi vә mükәllәfiyyәtlәrdәn azad idilәr
Vergilәri mәhsulla ödәmәli idilәr
Çöpbaşı ödәmәli idilәr
Sual: 1846cı il 6 dekabr reskriptinә görә: (Çәki: 1)
Tәhkimçiliyin lәğvi
Bәy vә ağaların torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәt hüququ tәşkil edildi
Dövlәt kәndlilәr vergilәrdәn azad edildi
Sahibkar kәndlilәr vergilәrdәn azad edildi
Hәr bir kәndliyә 5 desyatin torpaq payıın verildi
Sual: 1847ci ildә “Kәndli Әsasnamәlәri”nә görә: (Çәki: 1)
Kәndlilәr malcәhәt ödәmәli idilәr
Dövlәt kәndlisi tәbәqәsi lәğv olundu
Bәylәr kәnd cәmiyyәtlәrindәn uzaqlaşdırıldı
Mәhsulun 1/5ni malcәhәt kimi verirdilәr
Sahibkar kәndlilәrinin bir yerdәn digәr yerә köçmәk hüququ lәğv olundu
Sual: 1838ci il üsyanı zamanı kimlәrin kömәyi ilә Şәki üsyançılar tәrәfindәn tutuldu:
(Çәki: 1)
Dağlıların
Osetinlәrin
Dağıstanlıların
Gürcülәrin
Kürdlәrin
Sual: Bütün kәnd camaatının ildә 2 gün hamılıqla tәhkim olduğu bәy üçün işlәmәsi
nәzәrdә tutulurdu: (Çәki: 1)
1840cı il inzibati islahatına görә
1852ci ildә tәtbiq edilmiş yeni vergi sisteminә görә
1870ci il 14 may islahatına görә
1846cı il dekabrın 6da verilmiş fәrmana görә
1847ci il “Kәndli әsasnamәlәrinә” görә
Sual: XIX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan Bәylәrinin irsi mülkiyyәtindә olan torpaqlar
adlanırdı: (Çәki: 1)

Vәqf
Soyurqal
Mülk
İqta
Xırda mәlik
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Sual: Tәmәrgüzlәşmә prossesindә ölkәnin daxili bazarlarında ağ neft satışının 75%ni öz
әlindә cәmlәşdirmişdi: (Çәki: 1)
“Rotşıld”.
“Nobel qardaşları”.
“Oyl”.
“Şell”.
“Nobm Azut”.
Sual: Şimali Azәrbaycanda torpaq pulu vergisinin töycü ilә әvәz edildiyi il: (Çәki: 1)
1904cı il.
1905ci il.
1913cü il.
1901ci il.
1912ci il.
Sual: 1912ci il aqrar qanunu şamil edilmәdi: (Çәki: 1)
Quba qәzasına.
Bakı quberniyasına.
Zaqatala dairәsinә.
İrәvan quberniyasına.
Yelizavetpol quberniyasına.
Sual: Generalleytenant Ә.Şıxlınski hәrb sәnәtinә,xüsusilә yenilik gәtirdi: (Çәki: 1)
Süvari qoşunun düzülüşünә.
Topçuluğa.
Hәrbi topoqrafiyaya.
Hәrbi kәşfiyyat işinә.
Tәyyarәçilikdә “Taran” üsuluna.

Sual: 19121913 cü illәr aqrar qanunlarının sәciyyәvi cәhәtlәrini göstәrin. (Çәki: 1)
Feodal istismarı lәğv olundu.
Biyar lәğv olundu.
Torpaq üzәrindә dövlәt mülkiyyәtinin xüsusi çәkisi artdı.
Kәnddә sinfi tәbәqәlәşmә vә kapitalist münasibәtlәrinin inkişafı sürәtlәndi.
Torpaqlar millilәşdirilib kәndlilәrin istifadәsinә verildi.
Sual: Azәrbaycanda sahibkar kәndlilәr neçәnci ildәn mükәllәfiyәt daşımaqdan azad
oldu? (Çәki: 1)
1908.
1910.
1912.
1909.
1913.
Sual: Qalakәnddә misi saflaşdıran zavod 1906ci ildә öz istehsalını dayandırmışdı:
(Çәki: 1)
Rusiyada 1905ci ildә burjuademokratik inqilabının baş vermәsi ilә
Azәrbaycanda ermәnimüsәlman qırğınının baş vermәsi ilә
XX әsrin әvvәllәrindә Moskvada bu növ zavodlar inşa edildiyinә görә
XX әsrin әvvәllәrindә Avropa ölkәlәrindәn Rusiyaya gәtirilәn misin daha ucuz
olması ilә
Azәrbaycandan aparılan saflaşdırılmış mis üçün daha çox gömrük rüsumu
alındığına görә
Sual: Hökumәt “Cәnubi Qafqazda dövlәt kәndlilәrinin torpaq quruluşu haqqında” qanun
verdi (Çәki: 1)
1914cü il 15 iyunda
1912ci ildә
1901ci ildә
1913cü ildә
1900cu ildә
Sual: “Cәnubi Qafqazın beş quberniyasında pay torpaqlarını müәyyәnlәşdirmәk vә
torpaq quruluşu işini aparmaq qaydası haqqında” әsasnamә qәbul edildi: (Çәki: 1)
1903cü ildә
1913cü ildә
1900cü il 1 mayda
1912ci ildә
1870ci ildә
Sual: Birinci dünya müharibәsi illәrindә döyüşlәrdә göstәrdiyi qәhrәmanlığa görә Rus
hökumәti tәrәfindәn Müqәddәs Georgi ordeninin bütün dörd dәrәcәsinә layiq görülmüş
Azәrbaycanlı: (Çәki: 1)
Qalib Vәkilov
Tәrlan Әliyarbәyov

İbrahim ağa Vәkilov
Hüseyn xan Naxçıvanski
Sәmәd bәy Mehmandarov
Sual: Bakı vә Tiflis şәhәri arasında birbaşa teleqraf xәtti çәkilmişdi: (Çәki: 1)
1901ci ildә
1906cı ildә
1909cu ildә
1912ci ildә
1914cü ildә
Sual: Çar hökumәti quberniya mәrkәzini Bakı şәhәrinә köçürmüşdü: (Çәki: 1)
1859cu ildә zәrzәlә baş vermişdәn sonra.
1878ci ildә şәhәr islahatının keçirilmәsi ilә.
Bakı şәhәrinin iri liman şәhәrinә çevrilmәsi ilә әlaqәdar
Dәrbәnd quberniyasının lәğv edilib Bakı quberniyasının yaradılması nәticәsindә.
Bakı şәhәrinin neft sәnayesi şәhәrinә çevrilmәsi nәticәsindә
Sual: Almaniyada tәhsil almış, oradaca elmlәr doktoru dәrәcәsini almış Azәrbaycanlı
alim: (Çәki: 1)
S.M.Qәnizadә
H.Mahmudbәyov
F.Köçәrli
N.Vәzirov
M.Xanlarov
Sual: Şimali Azәrbaycanda tәhkimçilik hüququnu lәğv edәn “Әsasnamә” nin qәbul
olunmasından neçә il әvvәl İbrahimxәlil xan ailәsi ilә birlikdә qәtlә yetirildi? (Çәki: 1)
67 il
59 il
64 il
72 il
62 il
Sual: Neftverәn torpaqlar qruplara bölünüb müzaidә yolu ilә ayrıayrı kapital sahiblәrinә
uzun müddәtli icarәyә verildi: (Çәki: 1)
1864cü ildә Balaxanı neft mәdәnlәrindә işlәyәn fәhlәlәri mәcburi әmәkdәn azad
etmәklә
1878ci il Şәhәr “Әsasnamә”sinin qәbul edilmәsi ilә
Çar Rusiyası 1828ci ildә Şimali Azәrbaycanın işğalını başa çatdırmaqla
1883cü ildә Bakı  Tiflis dәmiryolunun çәkilmәsi ilә neftә tәlәbatın artmasından
sonra
1872ci ildә netf sәnayesindә iltizam sisteminin lәğv edilmәsi ilә
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Sual: 19121913cü illәr aqrar qanunların әhәmiyyәti: (Çәki: 1)
Bu qanunlar Azәrbaycanda kәndlilәrlә mülkәdarlar arasında ziddiyyәtlәri
kәskinlәşdirdi.
Bu qanunlar Azәrbaycan kәndindә ictimai tәbәqәlәşmәni vә elәcә dә kapitalist
münasibәtlәrinin inkişafını sürәtlәndirdi.
Pambıq vә ipәk istehsalının artmasına, toxuculuğun inkişaf etdirilmәsinәtәkan verdi.
Bu qanunlara görә kәndlilәrә pay torpaqlarını almaq üçün borc pul verildi.
Sahibkar kәndlilәrini şәxsi asılılığdan azad olması prosesini sürәtlәndirirdi.
Sual: 1906 – cı ilin sonu – 1907 – ci ilin әvvәllәrindә İkinci Dumaya seçilәn Azәrbaycanlı
deputatlar: (Çәki: 1)
Ә. M. Topçubaşov, F. Xoyski, X. Xasmәmmәdov, İ. Tağıyev, M. Mahmudov.
İ. Tağıyev , İ. Ziyadxanov, M. Ә. Rәsulzadә, M. Hacınski, N. Yusifbәyli.
F. Xoyski, X. Xasmәmmәdov, İ. Tağıyev, M. Mahmudov, Z. Zeynalov.
Ә. Muradxanlov, M. Әliyev, Ә. Topçubaşov, X. Xasmәmmәdov, F. Xoyski.
İ. Tağıyev, N. Yusifbәyli, M. Hacınski, M. Mahmudov, Ә. Qarayev.
Sual: XX әsrin әvvәllәrindә milli hәrәkatın әsas hәrәkatverici qüvvәsi kimlәr idi? (Çәki: 1)
Milli burjuaziya vә ziyalılar.
Fәhlә sinfi vә onun siyasi tәşkilatları.
Varlı kәndli tәbәqәsi vә ruhanilәr.
Yoxsul kәndlilәr vә şәhәr әhalisi.
Dumaya seçilmiş deputatlar.
Sual: Kütlәlәrin tәzyiqi altında car 1905ci il 17 oktyabr manifestindә: (Çәki: 1)
Kәndlilәrdәn toplanan mәhsul vergisi qismәn, qapan pulu tamamilә lәğv olundu.
Söz, mәtbuat, yığıncaq, ittifaq azadlığı, ictimaisiyasi partiyalar, tәşkilatlar
yaratmağa icazә verdi.
Ancaq neft sәnaye sahәlәrindә işlәyәn fәhlәlәrin әmәk haqqı qismәn artırıldı.
Cәnubi Qafqazda canişinlik sisteminin yenidәn yaradılması.
Müştәrәk müqavilәdә fәhlәlәr üçün nәzәrdә tutulmuş bәzi güzәştlәrin lәğvi.
Sual: XX әsrin әvvәllәrindә Rusiyanın toxuculuq sәnayesi,metallurgiya zavodları vә
dәmir yolları: (Çәki: 1)
Azәrbaycan әhalisini böhran illәrindә zәruri mәhsula olan tәlәbatını ödәyirdi
Әsasәn Bakının neft yanacağı ilә işlәyirdi.
Azәrbaycanın ucuz ipәyi vә pambığı hesabına onların tәlәbatları tәmin olunurdu.

Azәrbaycan vasitәsi ilә Orta Asiya әrazisini özünün satış bazarına çevirmişdi.
Düzgün cavab yoxdur
Sual: Simens qardaşları” cәmiyyәtinin Daşkәsәndә istehsal etdiyi kobaltı satdığı ölkәlәr:
(Çәki: 1)
Fransa, İtaliya, Almaniya.
AvstriyaMacarıstan, İspaniya, Fransa.
Almaniya, İsveç, Norveç.
İsveç, Portuqaliya, Fransa.
Norveç, Almaniya, Polşa.
Sual: 1905ci ildә Qafqaz canişini VorontsovDaşkov tәrәfindәn hazırlanan “Qafqazda
kәndli işinin nizama salınması haqqında Qeydlәr”dә nәzәrdә tutulurdu: (Çәki: 1)
Sahibkar kәndlilәrinin torpaq pulu vermәkdәn azad edilmәsini
Rusiyada olduğu kimi Azәrbaycan kәndlisinә dә torpağı almaq üçün borc pul
verilmәsini.
Sahibkar kәndlilәrindәn fәrqli olaraq dövlәt kәndlilәrinin daha çox torpaq almasını.
Bütün toplanan vergilәrin pulla ödәnilmәsini.
Azәrbaycana kәsbkarlığa gәlmiş kәndlilәrdәn toplanan vergilәrin miqdarının
artırılmasını.
Sual: Generalleytenant Hüseyn xan Naxçivanskinin xidmәt etdiyi qoşun bölmәsi: (Çәki:
1)
Ağır hәrbi artilleriya.
Quru qoşunlarının sәrhәd bölmәsi.
Hәrbi hava qüvvәlәri.
Süvari qoşunları birlәşmәsi.
Quru qoşunları kәşfiyyat hissәsi.
Sual: Azәrbaycanda I Dövlәt Dumasına Azәrbaycandan seçilәn deputatlar. (Çәki: 1)
M.Әliyev, Ә.Haqverdiyev, İ. Ziyadxanov, Ә. Muradxanov vә Ә.Topçubaşov.
M.Әliyev, Ә.Haqverdiyev, M.Ә.Rәsulzadә, Ә.Topçubaşov, N.Nәrimanov vә
F.Xoyski.
X.bahadurov, Ә.Topçubaşov, M.Ә.Rәsulzadә, D.Bünyadzadә, M.Hacınski vә
X.Xasmәmmәdov.
X.Xasmәmmәdov, İ.Ziyadxanlı, M.Cәfәrov, H.Z.Tağıyev, F.Xoyski vә N.Nәrimanov.
N.Nәrimanov, M.Ә.Rәsulzadә, X.Xasmәmmәdov, X.Bahadurov vә Ә.Muradxanov.
Sual: 1639cu il Qәsri Şirin sülh müqavilәsinә görә: (Çәki: 1)
1612ci il sülhünün şәrtlәrini tәsdiq edәn sülh müqavilәsi imzalandı vә XVIII әsrin
birinci rübünә qәdәr qüvvәdә qaldı.
Sәfәvilәr Van vә Qars qalalarına sahib oldular, Axalsıka hücum etmәyәcәklәrinә
tәminat verdilәr.
Osmanlılar Xәzәryanı bölgәlәrә sahib oldular.
Sәfәvilәr Mәrvi, Xorasanı Osmanlılara vermәyi öhdәsinә götürdü.
Osmanlılar 20 il müddәtindә Sәfәvilәr üzәrinә hücum etmәyәcәklәrinә tәminat

verdilәr.
Sual: 1912ci il 20 dekabr tarixli qanunu nәzәrdә tuturdu. (Çәki: 1)
Dövlәt kәndlilәrinin istifadәsindә olan pay torpaqlarının onların şәxsi mülkiyyәtinә
keçmәsini.
Dövlәt kәndlilәrinә icma torpaqlarından nәsli istifadә hüququnun verilmәsi.
Zaqatala dairәsinin kәndlilәrinә әlavә pay torpaqlarının verilmәsi.
Xәzinә torpaqlarının icma üzvlәri arasında bölüşdürülmәsi vә onlara otlaq vә
meşәlәrdәn pay ayrılmasını.
Sahibkar kәndlilәrin pay torpaqlarının mәcburi surәtdә satın alınması.
Sual: 19011913cü illәrdә Azәrbaycanda neft hasilatının 33%dәn çox azalması ilә:
(Çәki: 1)
Azәrbaycanın dövlәt büdcәsi 17% azalmışdı
Rusiya dünya neft istehsalındakı birinciliyini itirdi
Rotşild şirkәti gәlirinin 50%ni itirdi
Rusiya vә dünya bazarında neftin qiymәti 1,5 dәfә artmışdı
Bakıda başlanan tәtillәrin qarşısını almaq üçün çar hökumәti Müsavat partiyasının
fәaliyyәtini qadağan etdi
Sual: Birinci dünya müharibәsi әrәfәsindә Bakı neftini әlә keçirmәk uğrunda rәqabәt
güclәnmişdi: (Çәki: 1)
Almaniya, Rusiya vә Yunanıstan inhisarları arasında
Rusiya, ABŞ vә İsveç inhisarları arasında
Fransa, İsveç vә ABŞ şirkәtlәri arasında
Rusiya, İtaliya vә İngiltәrә şirkәtlәri arasında
İngiltәrә, Fransa vә Almaniya inhisarları arasında
Sual: Azәrbaycan müәllimlәrinin birinci qurultayının çağrılmasından neçә il әvvәl Tiflisdә
“Tatar xәbәrlәri” qәzeti çıxmağa başlamışdı? (Çәki: 1)
93 il
26 il
31 il
74 il
68 il
Sual: 1870 ci il 14 may islahatı ilә: (Çәki: 1)
Zaqatala dairәsindәn başqa Azәrbaycanın bütün әrazilәrindә tәhkimçilik hüququ
lәğv olundu
Kәndlilәrdәn yığılacaq vergilәr 1847ci il “Әsasnamә”lәrindә nәzәrdә tutulduğu kimi
qaldı
Azәrbaycanda mәhkәmәlәr Rusiyadakı kimi seçilmirdi, komendatlar tәrәfindәn tәyin
olunurdu
Quba qәzası vә Zaqatala dairәsindә kәndlilәr ancaq mәhsul vә can vergisindәn
azad oldular
Balaxanıda neft mәdәnlәrindә mәcburi әmәk lәğv olundu

Sual: Bakıda H.Z. Tağıyevin qızlar mәktәbini açmasından neçә il әvvәl Qori müәllimlәr
semnariyasının Azәrbaycan şöbәsi fәaliyyәtә başlamışdı? (Çәki: 1)
23 il
26 il
19 il
21 il
17 il
Sual: 1870ci il islahatından sonra: (Çәki: 1)
Sahibkar kәndlilәrinin istifadәsindә olan torpaqlar bәylәrin mülkiyyәtindә qaldı
15 yaşından yuxarı kәndlilәrә 3 desyatin torpaq sahәsi verildi
Dövlәt kәndlilәrinin istifadәsindә olan torpağın müsadirәsi dayandırıldı
Bakı quberniyasında kәndlilәrin ödәyә bilmәdiyi vergilәrin 30 faizi bağışlandı
“Nobel qardaşları” şirkәtinin Bakı neft sәnayesindә mövqe tutmasına icazә verildi
Sual: Şәhәr islahatının Bakı şәhәrinә tәtbiq edilmәsindәn neçә il sonra –Cәbrayıl vә
Cavanşir qәzaları yaradılmışdı? (Çәki: 1)
9 il
12 il
7 il
5 il
6 il
Sual: XIX әsrin ikinci yarısında çarizmin Qafqazda hәyata keçirdiyi islahatlar yalnız bir
mәqsәd güdürdü: (Çәki: 1)
Bakıda neft istehsalını genişlәndirib, neftin Rusiyaya daşınmasına nail olmaq
Yerlәrdә müstәmlәkә hakimiyyәtini möhkәmlәndirmәk
Azәrbaycan әrazisini inzibati cәhәtdәn 8 әyalәtә, 2 dairәyә vә 2 distansiyaya
bölmәk
Ermәnilәri Cәnubi Azәrbaycan, İran vә Türkiyәdәn Şimali Azәrbaycana köçürmәk
Şimali Azәrbaycana köçürülmüş ermәnilәri 6 il, rusları isә 8 il müddәtinә vergilәrdәn
azad etmәk
Sual: Uyğunluq pozulmamışdır: (Çәki: 1)
Neft sәnayesindә iltizam sistemi lәğv edildi: – 1873 – cü ildә
Şәhәr islahatı 1878ci ildә tәtbiq edilmişdi:  Gәncә şәhәrinә
1870 ci 14 may “Әsasnamә”si 1877ci ildә tәtbiq olundu Quba qәzasına
1870 – ci il 14 may “Әsasnamә”si 1877ci ildә tәtbiq olunduZaqatala dairәsinә
İrәvan quberniyası yaradılmışdı: 1859cu ildә
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Sual: Azәrbaycan Xalq Cumhuriyyәtinin Hәrbi Nazirliyi tәsis edildi, hökumәtin fәrmanı ilә
hәrbi sәfәrbәrlik başlandı (Çәki: 1)
1918ci ilin iyununda
1919cu ilin martında
1918ci ilin dekabrında
1918ci ilin sentyabrında
1918ci ilin avqustunda
Sual: 1918ci il noyabrın 16da: (Çәki: 1)
ermәnilәrin Qarabağa ilk hücumu başlandı
Azәrbaycan hökumәti “Azәrbaycan parlamentinin yaradılması haqqında” qanun
qәbul etdi
Azәrbaycan hökumәti “Paris konfransına gedәcәk nümayәndә heyәtinin” tәrkibini
tәsdiq etdi
Milli Şura beş aylıq fasilәdәn sonra yenidәn fәaliyyәtә başladı.
Fәtәli xan Xoyskinin rәhbәrliyi ilә üçüncü hökumәt kabineti tәşkil edildi
Sual: Azәrbaycan Cümhuriyyәti Milli Ordusunun qәrargahı yenidәn Bakıya qaytarıldı:
(Çәki: 1)
1918ci ilin mayında
1918ci ilin sentyabrında
1919cu ilin yazında
1918ci ilin sonunda
1919cu ilin payızında
Sual: “Difai” partiyasının şöbәlәrinin әn böyüyü harada yerlәşirdi? (Çәki: 1)
Naxçıvanda
Şuşada
Gәncәdә
Bakıda
İrәvanda
Sual: 1908  ci ildә bağlanmış “Difai” tәşkilatının üzvlәri hansı partiyanın sıralarına
qoşuldular? (Çәki: 1)
Müdafiә
Qeyrәt
Musavat
Hümmәt
Kadet

Sual: Bakıda milli eser tәşkilatı olan “ İttifaq” partiyası yaradılmışdı: (Çәki: 1)
1905 ci ildә
1904 ci ildә
1903 ci ildә
1902 ci ildә
1900 ci ildә
Sual: Birinci Dünya müharibәsindә Qәrb cәbhәsindә suvari dviziyaya komandanlıq
edirdi: (Çәki: 1)
Әliağa Şıxlinski
Hüseyn xan Naxçıvanski
İbrahim ağa Vәkilov
Sәmәd ağa Mehmandarov
Teymur Novruzov
Sual: XX әsrin әvvәllәrindә Nuxada fәaliyyәt göstәrәn ilk tәnbәki fabriki mәxsus
olmuşdur? (Çәki: 1)
H. Z. Tağıyevә
M. H. Dadanova
S.Lәtifova
M. Babayevә
İ. Nağıyevә
Sual: Şimali Azәrbaycanda torpaq pulu vergisi neçәnci ildәn etibarәn töycü ilә әvәz
edilmişdi? (Çәki: 1)
1901
1905
1904
1912
1913
Sual: ”Azәrbaycan sәhnәsinin zinәti” adlandırılan aktyor: (Çәki: 1)
C. Zeynalov
H.Әrәblinski
H.Sarabski
M.Әliyev
Sidqi Ruhulla
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Sual: Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtindә qanunverici hakimiyyәt vә icraedici hakimiyyәt
mәxsus idi: (Çәki: 1)
Müsavat partiyasının Mәrkәzi komitәsi vә müvәqqәti hökümәtә.
Parlamentә vә hökümәtә.
Parlamentә vә Milli Şuraya.
Hökümәtә vә Bakı Sovetinә.
Milli Şuraya vә hökümәtә.
Sual: Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti dövründә dövlәt qulluğunda işlәyәn parlament
üzvü: (Çәki: 1)
Әmlakına görә rüsum ödәmәli idi.
Parlamentin razılığı ilә ticarәt fәaliyyәti ilә mәşğul ola bilәrdi.
İki vәzifәdәn birini seçib parlamentin rәyasәt heyәtinә bildirmәli idi.
Eyni zamanda elmi, pedoqoji işlә mәşğul ola bilәrdi.
Ancaq müharibә zamanı Hәrbi nazirlikdә rәhbәr vәzifәyә cәlb oluna bilәrdi.
Sual: Azәrbaycan Milli Hökumәtinin 1918ci il 27 avqust tarixli fәrmanında nәzәrdә
tutulurdu: (Çәki: 1)
Azәrbaycan türk dilinin dövlәt dili elan edilmәsi.
Ticarәt vә daxili bazarı dirçәltmәk mәqsәdi ilә azad ticarәtin yaradılması.
Dövlәt bayrağının vә gerbinin yaradılması.
Xәzәr dәniz donanmasının yaradılması.
Mәktәblәrin millilәşdirilmәsi.
Sual: 1920ci ilin yanvarında: (Çәki: 1)
Azәrbaycan nümayәndәlәrini ABŞ prezidenti V.Vilson qәbul etdi
Amerikanın tәqdimatı ilә V.Haskel Ermәnistana ali komissar tәyin edildi.
İngilis hökumәti öz qoşunlarını Cәnubi Qafqazdan çıxartdı.
Versal Ali Şurası Azәrbaycanı müstәqil dövlәt kimi tanıdı.
Azәrbaycan parlamenti Fransada, İtaliyada,Litvada,Ukraynada diplomatik
nümayәndәlik tәsis etmәk haqqında qanun qәbul etdi.
Sual: 1917ci ilin noyabrında tәrkibindә Azәrbaycan türklәrinin dә tәmsil edildiyi Cәnubi
Qafqaz Komissarlığı tәsis edildikdә: (Çәki: 1)
Onun qәrarı ilә Qafqaz cәbhәsindәn qayıdan rus әsgәr vә zabitlәri Bakı Sovetinin
sәrәncamına verildi
Әrzincan danışıqlarının başlanması üçün real şәrait yarandı
Bakı Sovetinә keçirilәn seçkilәrdә bolşeviklәr 65 deputat yeri әldә etdilәr
Bakı onun sәlahiyyәtlәrindәn kәnarda.qalan yeganә şәhәr idi.
Bakıda çar Rusiyasının mövqeyi möhkәmlәnmәklә Bakı neftinin Rusiyaya
daşınması daha da sürәtlәndirildi
Sual: 1918ci ilin iyulunda Sovet Rusiyasından effektli yardım ala bilmәyәn Bakı XKS

cәbhәdә vәziyyәt ağırlaşdıqda: (Çәki: 1)
Qafqaz cәbhәsindәn qayıtmış rus sәgәrlәrinin vә elәcә dә XI Ordunun kömәyinә
arxalanırdı
Kürdәmiri, Salyan, Hacıqabulu vә Gәncәni işğal etmәklә sabitliyә ümid bәslәyirdi
Çar Rusiyasının Gürcüstandakı silahlı qüvvәlәrinin iki tәlim görmüş alayını Bakıya
gәtirdi
Tiflisdә saxlanılan, tәrkibi әsasәn ermәnilәrdәn ibarәt olan hәrbi dәstәnin kömәk
üçün Bakıya göndәrilmәsini rus hökumәtindәn tәlәb etdi
Moskvanın diplomatik yardımına vә İranda olan rus hәrbi dәstәlәrindәn birinin
başçısı L.Biçeraxovun kömәyinә ümid bәslәyirdi.
Sual: Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtindә 1918ci il 26 dekabrda yaradılmış hökumәtin
xarici siyasәtindә ilk addımı oldu: (Çәki: 1)
Osmanlı dövlәti ilә hәrbi vә iqtisadi әmәkdaşlıq haqda müqavilәlәrin imzalanması
Paris sülh konfransına göndәrilәcәk nümayәndә heyәtinin tәrkibini vә statusunu
müәyyәn etmәk
müttәfiqlәrin qoşunlarının Bakıya daxil olduğu zaman ilk danışıqların aparılması
Azәrbaycan hökumәtinin teleqramla ABŞ prezideneti Vudro Vilsona müraciәti
Ә.Topçubaşov Azәrbaycan hökumәti adından Mudros barışığının
Sual: Birinci dünya müharibәsi әrәfәsindә Azәrbaycan neftini әlә keçirmәk uğrunda
mübarizә aparan dövlәtlәr ? (Çәki: 1)
Rusiya, İsveç, Almaniya
Amerika, Fransa, Rusiya
İngiltәrә, Fransa, Almaniya
Hollandiya, İsveç, Norveç
İngiltәrә, Portuqaliya, İspaniya
Sual: XX әsrin әvvәllәrindә ipәk emalı sәnayesi Şimali Azәrbaycanın hansı bölgәlәrindә
geniş yayılmışdı? (Çәki: 1)
Quba , Qusar , Mәrkәzi Aran , Zaqatala
Şamaxı, Bakı, Gәncә, Quba
Naxçıvan, Şәki, Nuxa –Zaqatala , Qarabağ
Gәncә, Qazax, Bakı , Quba
Naxçıvan, Gәncә, Şәmkir, Ordubad
Sual: 1905 – ci ildә hazırlanmış “Qafqazda kәndli işinin nizama salınması haqqında
Qeydlәr ” dә nәzәrdә tutulurdu? (Çәki: 1)
sahibkar kәndlilәrin torpaqla birlikdә azad edilmәsi
kәndlәrә 5 desyatin pay torpağı verilmәsi
sahibkar kәndlilәrin torpaq pulu vermәkdәn azad edilmәsi
dövlәt kәndlilәrin bir yerdәn başqa yerә keçmәsinin qadağan edilmәsi
toprpaq vergisinin natura әvәzinә pulla әvәz edilmәsi
Sual: Rusiya federativ quruluşunda Azәrbaycana ilk dәfә muxtariyyәt verilmәsini tәlәb
edәn partiya idi: (Çәki: 1)

Difai
Qeyrәt
Müdafiә
Musavat
Kadet
Sual: “Difai” partiyasının yaranmasını zәruri etmişdi: (Çәki: 1)
Qarabağda , Naxçıvanda vә İrәvanda baş vermiş qırğınlar
17 oktyabr manifesti
Azәrbaycana muxtariyyәt tәlәbi
milli burjuaziya vә ziyalıların tәlәblәri
”Müdafiә” partiyasının bağlanması
Sual: 1917 – ci ildә mitinqlәrdә “Yaşasın, Azәrbaycan muxtariyyәti” şüarı ilә çıxış
etmişdi: (Çәki: 1)
“Hümmәt” tәşkilatı
“Difai” partiyası
“Müdafiә” tәşkilatı
“Әdalәt” tәşkilatı
“Federalistlәrin türk partiyası”
Sual: Fәaliyyәti Azәrbaycanın Qәrb qәzalarını ,elәcә dә Borçalı әrazisini әhatә edәn
partiya? (Çәki: 1)
Müdafiә
Difai
Musavat
Hümmәt
Qeyrәt
Sual: 1916 – ci ildә formalaşmış partiya : (Çәki: 1)
Müdafiә
Birlik
İttihad
Әdalәt
Qeyrәt
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Sual: Azәrbaycanda yeni iqtisadi siyasәtә nә vaxt keçildi. (Çәki: 1)
1920.
1925.
1921.
1923.
1929.
Sual: Azәrbaycan SSRin birinci Konstitusiyası nә vaxt qәbul edildi? (Çәki: 1)
1938
1927
1920
1921
1924
Sual: Azәrbaycan SSR MİK DQMVnin yaranması haqqında dekret verdi: (Çәki: 1)
1920ci il mayda
1920ci il noyabrda
1920ci il iyulda
1922ci il apreldә
1923cü il iyulda
Sual: Kommunist partiyası qolçomaq adlandırdığı varlı kәnd tәsәrrüfatçılarını sıxışdırmaq
siyasәtindәn onları bir tәbәqә kimi lәğv etmәk siyasәtinә keçdi. (Çәki: 1)
1931ci il.
1930 cu ilin sonu.
1929cu ilin sonu.
1932 ci ilin әvvәli.
1933 cü ilin әvvәli
Sual: Azәrbaycan SSRdә әrzaq vergisi pulla ödәnilәn vahid kәnd tәsәrrüfatı vergisi ilә
әvәz olundu: (Çәki: 1)
1923cü ildә
1921ci ildә
1920ci ildә
1922ci ildә
1924cü ildә
Sual: Mәntiqi ardıcıllığı müәyyәn edin: 1. Cabbar Qaryağdı 2. Keçәçi Mәhәmmәd 3. 
 (Çәki: 1)
Şuşalı Sәfәr
Mir Mövsüm Nәvvab
Sidqi Ruhulla
Hacı Hüsü
Mirzәağa Әliyev

Sual: 19371938ci illәr repressiyalarına mәruz qalmış Azәrbaycan ziyalısını müәyyәn
edin vә sıranı tamamlayın: 1. Әhmәd Cavad 2. Hüseyn Cavid 3.  (Çәki: 1)
Sәmәd Vurğun
Mikayıl Abdullayev
Ülvi Rәcәb
Mәlik Mәhәrrәmov
Әzim Әzimzadә
Sual: İkinci dünya müharibәsi zamanı SSRİ Ali Baş Komandanlığı Azәrbaycan SSRdә
hәrbi vәziyyәt elan etdi: (Çәki: 1)
iyun 1941
yanvar 1940
noyabr 1941
sentyabr 1942
sentyabr 1939
Sual: 1934cü ildә fәaliyyәtә başlayan gizli “Azәrbaycan Milli Tәşkilatı”nın başında
dururdu: (Çәki: 1)
R.Axundov
M.Müşfiq
B.Talıblı
M.Qasımov
Ә.Xanbulaq
Sual: “Türkiyә casusu” kimi damğalanmış azәrbaycanlı akademik: (Çәki: 1)
H.Hüseynov
M.Arif
M.Rәfili
M.İbrahimov
M.Dadaşzadә
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Sual: Azәrbaycanda yeni iqtisadi siyasәtә keçildi. (Çәki: 1)
1918 ci ilin yazında.
1930 cu ilin payızında.
1922 ilin yayında.

1920 ci ilin yayında.
1921 ci ilin yazında.
Sual: XX әsrin 20 – 30 – cu illәrindә Azәrbaycanda sәnayelәşdirmәnin başlıca mәqsәdi:
(Çәki: 1)
Neft hasilatını, emalını vә Rusiyaya daşınmasını sürәtlәndirmәk.
Neft hasilatını, emalını sürәtlәndirib Azәrbaycan әhalisinin vәziyyәtini
yaxşılaşdırmaq.
Dәnizdә neft çıxarılmasını genişlәndirib, ölkәdә netfә olan tәlәbatı ödәmәk.
Çıxarılan neftin vaxtında vә itkisiz Bakı – Batum neft kәmәri vasitәsi ilә daşınmasına
nail olmaq.
Nefti sәnaye üsulu ilә çıxarmaq, Balaxanı, Suraxanı, Bibiheybәt rayonlarını
birlәşdirәn neft kәmәrini yenidәn qurmaq.
Sual: 1920 – ci il aprel işğalı әrәfәsindә Azәrbaycanın siyasi hәyatında әn ciddi hadisә:
(Çәki: 1)
Әn ciddi hadisә ermәnilәrin Bakıda soyqırım törәtmәsi.
Rusiya ilә Bakı bolşeviklәrinin, ermәnilәrin düşmәnçilik aparması.
Qafqaz cәbhәsindәn qayıdan rus әsgәrlәrinin Bakı Sovetinin sәrәncamına keçmәsi.
I dünya müharibәsinin yekunu olaraq türk qoşunlarının Bakını tәrk etmәsi.
Hökümәt böhranının yaranması.
Sual: Aşağıdakı tәdbirlәrdәn hansı “Hәrbi kommunizm” siyasәti dövrünә aiddir? (Çәki: 1)
Yeni iqtisadi siyasәt.
“QOELRO” planı.
Әrzaq sapalağı .
Planlı tәsәrrüfata keçid.
Sәnayelәşdirmә vә kollektivlәşdirmә.
Sual: Azәrbaycan SSRdә әrzaq vergisi pulla ödәnilәn vahid kәnd tәsәrrüfatı vergisi ilә
әvәz olunmuşdu? (Çәki: 1)
1924.
1920.
1922.
1921.
1923.
Sual: Azәrbaycan İnqilabi Komitәsinin torpaq haqqında dekretindә nәzәrdә tutulurdu:
(Çәki: 1)
Әrzaq vergisinin әrzaq sapalağı ilә әvәz olunması.
Kәndlilәrin artıq taxılının dövlәt tәrәfindәn baha qiymәtә alınması.
Vergi alınması müqabilindә torpağın kәndlilәrin istifadәsinә verilmәsini.
Kәndlilәrә suvarılan sahәlәrdә 3 desyatin torpaq verilmәsini.
Kәndlәrdә otlaq sahәlәrindәn istifadә üçün toplanan verginin lәğv olunmasını.

Sual: 1922ci il dekabrın 30da Birinci Sovetlәr qurultayında yenidәn köhnә Rusiya
imperiyasını SSRİ adı ilә bәrpa edәn Lenin: (Çәki: 1)
Azәrbaycanın Rusiyanın xammal bazasına çevrilmәsinә, kәnd tәsәrrüfatının
yüksәlişinә nail oldu
Yerlәrdә xanbәy torpaqlarını әvәzsiz olaraq kәndlilәrә verilmәsinә nail oldu.
yerlәrdәki hakimiyyәti daha da zәiflәtmiş vә onların mәrkәzdәn asılılığını, elәcә dә
birbirindәn asılılığını artırmışdır.
yerlәrdәki hakimiyyәti sosialdemokratlara verdi, onların birbirindәn asılılığını bәrpa
etdi.
yerlәrdәki ixtisaslı kadrlara hörmәtlә yanaşır, mәrkәzdәn asılılığı elәcә dә bir
birindәn asılığı azaltmışdı.
Sual: 1921ci il mayın 6da Bakıda keçirilәn Azәrbaycan SSR birinci sovetlәr
qurultayında: (Çәki: 1)
M.C.Bağırov Azәrbaycan Fövqәladә Komissiyasının sәdri tәyin edildi
Azәrbaycan SSR Müvәqqәti İnqilab Komitәsi yaradıldı
Azәrbaycan SSRnin birinci Konstitusiyası qәbul olundu
Azәrbaycan Neft sәnayesinin Moskvaya tabe edilmәsi qәrara alındı
ZSFSRin yaradılması haqqında qәrar qәbul olundu
Sual: Naxçıvan Muxtar Sovet Respublikası elan olunmasından neçә il әvvәl ruslar
tәrәfindәn Naxçıvan xanlığı işğal olundu? (Çәki: 1)
94 il
97 il
111 il
95 il
102 il
Sual: 1917ci ilin aprelindә «Açıq söz» qәzetinin nәşrinә 25 min manat vәsait vermişdi:
(Çәki: 1)
H.Z.Tağıyev
Ş.Әsәdullayev
M.Muxtarovni
M.Nağıyev
H.Ağayev
Sual: Cәnubi Azәrbaycan lıların birlәşdirәn «Әdalәt» tәşkilatı «Hümmәt»dәn ayrıldı:
(Çәki: 1)
1912ci ildә
1913cü ildә
1915ci ildә
1917ci ildә
1918ci ildә
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1%

Sual: Türkmәnçay müqavilәsindәn sonra Tәbriz әyalәtindә nizami qoşun hissәsinin
başçısı necә adlanırdı: (Çәki: 1)
Әmirnizam.
Әmir.
Sahibidivan.
Әmirәl ümәra
Sәdrәzәm.
Sual: 1907ci il ingilis rus sazişi İran hökumәti tәrәfindәn rәsmәn qәbul edildi: (Çәki: 1)
1910cu ildә.
1909cu ildә.
1908ci ildә.
1912ci ildә.
1911ci ildә.
Sual: Tәbrizdә ilk teatr binasının tikilmәsini İranda tәnbәki üsyanının baş vermәsindәn
neçә il ayırır? (Çәki: 1)
18.
24.
13.
32.
25.
Sual: Cәnubi Azәrbaycanda inqilabi döyüşlәrin әfsanәvi qәhrәmanına çevrilmiş
Sәttarxan anadan olmuşdur: (Çәki: 1)
Urmiyada.
Әrdәbildә.
Qaradağda.
Tehranda.
Tәbrizdә.
Sual: İranda Mәhәmmәdәli şahın devrildiyini, Sultan Әhmәdin şah elan olunduğunu
bildirdi: (Çәki: 1)
“Gizli mәrkәz”.
“Әyalәt әncümәni”.
“Ali mәclis”.
“Әncümәn”.
“Hәrbi şura”.

Sual: 1920 ci il Tәbriz üsyanı necә xarakter daşıyırdı? (Çәki: 1)
Demokratik hәrәkat.
Vәtәndaş müharibәsi.
Konstitusiyalı monarxiya uğrunda mübarizә.
Milli Azadlıq hәrәkatı.
Xalq hәrәkatı.
Sual: Cәnubi Azәrbaycanda Sәttarxanın başçılığı altında milli – Azadlıq hәrәkatının başa
çatmasından neçә il sonra Milli mәclis Seyid Cәfәr Pişәvәrinin başçılığı ilә Milli hökumәt
yaratdı? (Çәki: 1)
40
35
39
41
34
Sual: Azәrbaycan (Cәnubi) Demokratik Partiyasının Bakı tәşkilatı “Azәrbaycan” adlı
siyasi, ictimai, әdәbi qәzetin nәşrinә başlamışdı: (Çәki: 1)
1919cu ildә
1943cü ildә
1920ci ildә
1946cı ildә
1918ci ildә
Sual: Alman kapitalistlәri Tәbrizdә “Fars xalça şirkәti” tәsis etdi: (Çәki: 1)
1895ci ildә
1901ci ildә
1906cı ildә
1909 cu ildә
1912cı ildә
Sual: RSFSR vә Azәrbaycan SSR arasında hәrbi iqtisadi ittifaq haqqında müqavilә
bağlandı? (Çәki: 1)
1922ci il oktyabrın 25dә
1921ci il dekabrın 14dә
1925ci il sentyabrın 20dә
1923ci il iyulun 10da
1920ci il sentyabrın 30da
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Sual: Babilәr hәrәkatı zamanı Babin müddәalarında: (Çәki: 1)
Kәndlәrdәn toplanan vergilәrin miqdarını azaltmaq, tacirlәrdәn daha çox vergi
toplamaq tәlәbi irәli sürüldü.
Ticarәtә vә tacirlәrә xüsusi yer verilir, onların mәnafeyi ilә әlaqәdar aydın tәlәblәr
irәli sürülürdü.
İri tacirlәrin üzәrinә ağır vergi qoymaq vә onların xarici ticarәtdә mövqeyini azaltmaq
tәlәbi göstәrilir.
Ruhanilәrin, feodalların vә tacirlәrin mövqeyini sarsıtmaq tәlәbi irәli sürülürdü.
Mәhkәmәlәrdә hakimlәrin xalq tәrәfindәn seçilmәsi tәlәbi irәli sürülürdü.
Sual: Cәnubi Azәrbaycanda 19171920ci illәr milliAzadlıq hәrәkatına hansı siyasi orqan
rәhbәrlik edirdi? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Әyalәt Komitәsi.
Azәrbaycan Demokrat Partiyası.
İran Demokrat Partiyasının Әyalәt Komitәsi.
Milli hökumәt.
Azadlıq partiyası.
Sual: Cәnubi Azәrbaycan, xüsusilә Tәbriz: (Çәki: 1)
İran ordusunu әlli faizdәn çox canlı qüvvә ilә tәmin edirdi.
Dövlәt xәzinәsinә toplanan verginin yarıdan çoxunu ödәyirdi.
Müharibә zamanı dağıdıldığı üçün mәhsul vergisini ödәmәkdәn 15 il müddәtindә
azad edildi.
Dövlәtin xarici siyasәtindә mühüm rol oynayırdı.
Ölkәdә seçki hüququndan mәhrum edilmişdi.
Sual: XX әsrin әvvәllәrindә Cәnubi Azәrbaycanda cәmiyyәtin narazı qrupları içәrisindә
yeni yaranmaqda olan burjuaziya : (Çәki: 1)
Xüsusi mülkiyyәtinin toxunulmazlığının hüquqi cәhәtdәn tәmin olunmasına, vahid
daxili bazar yaranmasına çalışırdı.
Kömrük rüsumlarının Azaldılmasına,bazarlarda qiymәtlәrin yüksәldilmәsinә
çalışırdı.
Xarici kapitalın ölkәyә daxil olmasına,borckredit banklarında ödәnilәcәk faizlәrin
artırılmasına qarşı mübarizә aparırdı.
Sәnaye müәssisәlәrinin yaradılmasının qarşısını almaq üçün kütlәvi nümayişlәr
törәdirdı.
Şimali Azәrbaycana işlәmәk üçün kәsbkarlığa gedәnlәrin qarşısını almağa çalışırdı.
Sual: 1917ci ilin avqustunda Tәbrizdә açılan İDPnin әyalәt komitәsinin konfransı: (Çәki:
1)
Azәrbaycan Demokratik Partiyasını müstәqil elan etdi, Xiyabani başda olmaqla
onun Mәrkәzi Komitәsini seçdi.

İran şahının istefa vermәsi ilә Azәrbaycana muxtariyyәt verilmәsini tәlәb etdi.
Cәnubi Azәrbaycanda inqilabi hәrәkata mane olan bütün xarici qüvvәlәrin İrandan
çıxarılması tәlәbini irәli sürdü.
İşğalçı rus ordusunun İrandan çıxarılması üçün Sultan Әhmәd şaha müraciәt etdi.
İnqilabi demokratik hәrәkata rәhbәrlik etmәk üçün “Fövqalәdә şura”yaratdı.
Sual: Ş.M.Xiyabaninin rәhbәrlik etdiyi üsyanın hәrәkәtverici qüvvәsini tәşkil edirdi: (Çәki:
1)
İstehsaldan әli çıxmış fәhlәlәr,şahdan narazı olan hәrbiçilәr vә kәndlilәr.
Emalatxanalarda çalışan sәnәtkarlar, fәhlәlәr, yoxsullar vә xırda tacirlәr.
Sәnәtkarlar, kәndlilәr, şahdan narazı olan din xadimlәri vә müflislәşmiş feodallar.
Vergilәri ödәyә bilmәyәn tacirlәr, sәnәtkarlar vә әhalinin әsasını tәşkil edәn
kәndlilәr.
İxtisara salınmış jandarm bölmәlәri, sәnәtkarlar, xırda tacirlәr vә kәndlilәr.
Sual: Babın yeni yaradılacaq cәmiyyәtdә istәdiklәri vә görüşlәrindә ayrıca dәstәklәnәn
tәbәqә hansı idi? (Çәki: 1)
İnsanlar arasında bәrabәrlik, әdalәt, şәxsiyyәt toxunulmazlığı yaratmaq istәdiyini
bildirir, görüşlәrindә ticarәtә vә tacirlәrә ayrıca yer verilir, onların mәnafeyi
dәstәklәnirdi.
insanlar arasında bәrabәrlik, әdalәt, şәxsiyyәt toxunulmazlığı, seçkilәrdә iştirak
etmәyi, vergidәn azad olmağı istәdiyini bildirir, әsasәn kәndlilәri dәstәklәyirdi
İnsanlar arasında bәrabәrlik, әdalәt, şәxsiyyәt toxunulmazlığı yaratmaq istәdiyini
bildirir, kәndlilәr vә sәnәtkarlar müdafiә edilir, dәstәklәnirdi.
İnsanlar arasında sülh, әminamanlıq, bәrabәrlik yaratmaq istәdiyi bildirilir, din
xadimlәri vә sәnәtkarlar müdafiә olunur, dәstәklәnirdi.
Hakim sinfә qarşı nifrәt, istismar olunan kütlәyә hörmәt istәyi bildirilir, sәnәtkarlar vә
din xadimlәri dәstәklәnirdi.
Sual: Cәnubi Azәrbaycanın ticarәt әlaqәlәrinin şimala yönәlmәsinә şәrait yaradan daha
mühüm bir amil: (Çәki: 1)
Cәnubi Azәrbaycandan gәtirilәn mәhsulların keyfiyyәtinin daha da yaxşı olması
Çar  Rusiyasının Avropa mallarının Qafqaza daxil olmasını mәhdudlaşdırması
Şimali Azәrbaycandan başqa onun satış bazarının olmaması
Rusiya vә Avropa tacirlәrinin bu mәhsullara olan tәlәbatının artması
satış bazarlarının yaxın vә tәlәbatın geniş olması
Sual: Tehranın rәsmi dairәlәri tәrәfindәn fәdailәri tәrksilah etmәk mәqsәdilә: (Çәki: 1)
1814cü il sazişinә görә ingilis qoşunlarını 1910cu ilin fevralında Tehranda
yerlәşdirdi
Culfadan İrana daxil olan rus qoşunlarının kömәyindәn sәmәrәli istifadә etdi
İran hökumәti Tehranda inqilab әleyhinә “Әncümәne mәxfi (Gizli әncümәn)” yaratdı
1911ci ilin fevralında Sәttar xana Tәbrizdә suiqәsd hazırladılar
Sәttar xan vә Bağır xanı 1910cu ilin martın 11dә paytaxta dәvәt etdilәr
Sual: Z. Tağıyevin daimi sәdri olduğu xeyriyyә cәmiyyәti olmuşdur? (Çәki: 1)

Sәadәt
Nicat
NәşriMaarif
İşıq
Xeyriyyә
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Sual: 19411945ci illәr müharibәsi zamanı yenidәn respublikada kompleklәşdirilmiş Milli
diviziya: (Çәki: 1)
416.
223.
402.
77.
271.
Sual: Berlindә Reyxstaqın alınmasında böyük әsgәri rәşadә göstәrib Sovet İttifaqı
Qәhrәmanı adını almış Azәrbaycanlı: (Çәki: 1)
M.Mәhәrrәmov.
M.Abdullayev.
Z.Bünyadov.
A.Vәzirov.
Y.Sadıqov.
Sual: Mәrkәzin Bakını Azәrbaycanın tәrkibindәn çıxarıb müstәqil inzibati vahid kimi
birbaşa Moskvaya tabe etmәk planını pozdu: (Çәki: 1)
V.Axundov.
İ.Mustafayev.
M.C.Bağırov.
N.Nәrimanov.
K.Bağırov.
Sual: Azәrbaycan SSR Ali Sovetinin Rәyasәt Heyәtinin 1969cu il 7 may tarixli qәrarı ilә
sәrhәd rayonlarında 2 min hekdardan çox Azәrbaycan torpağının Ermәnistana verilmәsi
planını pozdu: (Çәki: 1)
K.Bağırov.
İ.Mustafayev.
H.Әliyev.

M.C.Bağırov.
V.Axundov.
Sual: Cәnubi Azәrbaycanda 19451946 cı illәr milli – Azadlıq hәrәkatının әsas yekunu
(21 Azәr hәrәkatı) nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
Vәtәndaş müharibәsinә son qoyuldu.
İngilis imperialistlәrinin ağalığına son qoyuldu.
Milli hökümәt tәşkil olundu.
Feodal zülmünü aradan qaldırdı.
Milli mәclis yaradıldı.
Sual: Ukraynanın cәnub rayonlarının, Kişinyovun azad olunmasında, YassıKişinyov
әmәliyyatında fәrqlәnmiş Azәrbaycan milli diviziyası: (Çәki: 1)
223
416
271
402
77
Sual: Mәhkәmә quruculuğu, mülki cinayәt vә mәhkәmә mәcәllәlәrinin qәbulu
respublikanın öz ixtiyarına verildi: (Çәki: 1)
1961ci ildә
1991ci ildә
1956cı ildә
1963cü ildә
1978ci ildә
Sual: Sovet imperiyası dövründә idealizmdә, fanatizmdә, xan vә bәylәri müdafiә etmәklә
günahlandırıldı: (Çәki: 1)
M.M.Kazımbәy
A.A.Bakıxanov
Molla Pәnah Vaqif
Heydәr Hüseynov
Y.V.Cәmәnzәminli
Sual: 1945ci ildә tәşkil olunmuş Azәrbaycan SSR Elmlәr Akademiyasının ilk prezidenti
oldu: (Çәki: 1)
Y.Mәmmәdәliyev
Y.Mәmmәdәliyev
M.Topçubaşov
H.Hüseynov
Z.Xәlilov
M.Mirqasımov
Sual: Siyasi mәhbuslar saxlanılan düşәrgәlәrә rәhbәıiik edәn İslah Әmәk Düşәrgәlәri

Baş İdarәsi  “QULAK” lәğv edildi: (Çәki: 1)
1948ci ildә
1964cü ildә
1953cü ildә
1956cı ildә
1961 ci ildә
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Sual: 1941cı ildә Krımın müdafiәsi zamanı Ağ Manay rayonundakı döyüçdә şәxsi
heyәtinin çoxunu itirmiş Azәrbaycan diviziyası: (Çәki: 1)
271.
402.
223.
416.
77.
Sual: Almaniya hökumәti Bakı neftini әlә keçirmәyi qiymәtlәndirirdi: (Çәki: 1)
Qәrblә Sәrqin bәrabәr inkişaf edәcәk plana tabe edilmәsi kimi.
Şәrqdә istilaçılıq siyasәtini reallaşdırmağın mühüm amili kimi.
SSRİ dövlәtinin varlığına son qoyulması kimi.
Bakı neftinә sahib olmaqla Avropanı ucuz yanacaqla tәmin edәcәyinә inanırdı.
Bütün Qafqazın sahibi vә şәrqdә hegemon dövlәt olacağı kimi.
Sual: İkinci dünya müharibәsi illәrindә Azәrbaycanda yaradılmış milli diviziyaları göstәrin.
(Çәki: 1)
402ci, 223cü, 416cı, 229cu, 312ci
416cı, 317ci, 402ci, 223cü, 23cü
402ci, 223cü, 416cı, 271ci, 77ci.
416cı, 227ci, 396cı, 312ci, 229cu
229cu, 396cı, 416cı, 223cü, 77ci
Sual: Azәrbaycan SSRdә 19481953cü illәrdә heç bir könüllülük prinsipi nәzәrә
alınmadan: (Çәki: 1)
iyirmi minә qәdәr Azәrbaycanlı oğlan vә qız Qazaxıstanda xam torpaqlara işlәmәyә
göndәrildi
respublika әrazisindә kәndlilәrin bütövlükdә kolxozlara cәlb olunması başa çatdırıldı
Mildә, Muğanda bu әraziyә rusların köçürülmәsi nәticәsindә yerli әhalinin torpaqları

әllәrindәn alındı
Pişәvәrinin rәhbәrliyi ilә başlamış azadlıq hәrәkatının sağ qalan üzvlәri sovet
Azәrbaycanına köçürüldü
Ermәnistan SSR dәn 100 mindәn çox azәrbaycanlı zorla Azәrbaycan SSRyә
köçmәyә mәcbur edildi
Sual: Rozenberqin “Qafqazın idarә olunması planı”na aid olanı müәyyәn edin: (Çәki: 1)
1941 –ci ilin qışına qәdәr alman ordusu Arxangelsk – Hәştәrxan xәttinә çıxmalı
idilәr
İlk zamanlar Azәrbaycanda idarәedici orqan  komissarlıq yaradılmalı vә o,
iqamәtgahı Tiflisdә yerlәşәcәk Qafqaz reyxkomissarlığına tabe edilmәli idi
Yusif Mәmmәdәliyev tәrәfındәn kәşf olunmuş yüksәk oktanlı benzinin Bakıdan
daşınması qısa zamanda tәmin olunmalı idi
“ Edelveys” planınn Azәrbaycanda tәtbiqinә 1943cü ilin mayında başlanmalı idi
Bakı şәhәri Almaniyanın әsas yanacaq bazasına çevrilmәli idi
Sual: Azәrbaycanda 1941ci ilin avqust vә oktyabr aylarında tәşkil olunmuş diviziyalar:
(Çәki: 1)
402ci, 77ci
223cü, 416cı
402ci,223cü
271ci,223cü
223cü, 77ci
Sual: SSRİ Nazirlәr Sovetinin 1947  ci il 23 dekabr tarixli qәrarının mahiyyәti: (Çәki: 1)
DQMV  dә yaşayan ermәnilәrә xüsusi statusun verilmәsi
İkinci Dünya müharibәsindә әsir düşüb xalq düşmәni adlandırılmış şәxslәrin azad
edilmәsi
ErmәnistanSSR  dәn kolxozçuların vә başqa azәrbaycanlı әhalinin Azәrbaycan
SSR  in Kür  Araz ovalığına köçürülmәsi
DQMV  nin Ermәnistana birlәşdirilmәsi
Azәrbaycanda yaşayan ennәnilәrә vә digәr azlıqda qalan xalqlara öz ana dillәrindә
orta mәktәb açmaq hüququnun verilmәsi
Sual: 1988ci il 4 deabrda “Azadlıq” meydanında keçirilәn mitinq: (Çәki: 1)
Ermәnistandan didәrgin salınmış Azәrbaycan türklәrinin Dqağlıq Qarabağa
köçürülmәsi haqda qәrar qәbul etdi
Azәrbaycanm SSRİ  nin tәrkibindәn çıxmasmı sәruri saydı
Azәrbaycanm sәrhәd bölgәlәrindә ermәnilәrin fitnәkarlığmm qarşısını almaq üçün
könüllü birlәşmәlәr yaratdı
Azәrbaycan Kommunis Partiyasmm buraxılmasmı tәlәb etdi
Xalq hәrәkatmın birinci  kortәbii mәrhәlәsinin zirvәsi idi
Sual: 1908ci il iyunun 23dә şahın göstәrişi ilә mәclisi tap atәşinә tutdu: (Çәki: 1)
M.Hüseyn Haşimi
Rәhim xan

daşnak Yefrem
rus polkovniki Lyaxov
Kiçik xan
Sual: Çarizm Cәnubi Azәrbaycana qoşun yeritdi: (Çәki: 1)
1909cı ilin fevralında
1909cu ilin martında
1909cu ilin aprelindә
1909cu ilin mayında
1909cu ilin iyununda

BÖLMӘ: 1801
Ad

1801

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Bakı – Tiblisi – Ceyhan neft kәmәri istifadәyә verilmişdi: (Çәki: 1)
aprel – 2006.
sentyabr – 2004.
iyun– 2006.
iyul – 2005.
avqust – 2006.
Sual: Aәzrbaycan Respublikası Avropa Şurasına üzv qәbul edildi: (Çәki: 1)
2001 ci il 17 noyabr.
2000 – ci il 12 yanvar.
2001 – ci il 26 yanvar.
2002 – ci il 14 iyun.
2002 – ci il 17 noyabr.
Sual: Azәrbaycanın Milli Qәhrәmanı fәxri adı tәsis olunmuşdur. (Çәki: 1)
1992 oktyabr.
1991 noyabr.
1993 iyun.
1993 oktyabr.
1992 mart.
Sual: “Azәrbaycan SSR in suverenliyi” haqqında Konstitusiya Qanunu nә vaxt qәbul
edildi? (Çәki: 1)
20 yanvar 1990.

15 iyul 1989.
23 sentyabr 1989.
20 dekabr 1989.
18 may 1990.
Sual: “Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Müstәqilliyi ” haqqında konstitusiya aktı nә
vaxt qәbul edildi? (Çәki: 1)
18 oktyabr 1991.
30 avqust 1991.
19 avqust 1991.
8 centyabr 1991.
18 may 1990.
Sual: Azәrbaycan Respublikası BMT – yә nә vaxt qәbul edildi? (Çәki: 1)
2 mart 1992.
18 may 1990.
19 avqust 1991.
18 oktyabr 1991.
15 iyul 1989.
Sual: Manatmilli valyuta Azәrbaycan Respublikası әrazisindә yeganә ödәniş vasitәsi
elan olundu: (Çәki: 1)
1993cü ilin sonlarında
1992ci ilin avqustunda
1995ci ilin әvvәllәrindә
1995ci ilin dekabrında
1994cü ilin әvvәllәrindә

BÖLMӘ: 1802
Ad

1802

Suallardan

8

Maksimal faiz

8

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: 1996 cı il 16 iyulunda qәbul olunan “ Torpaq islahatı haqqında” qanuna görә:
(Çәki: 1)
Kolxoz vә sovxozlar lәğv olundu, torpaqlar dövlәtin ixtiyarında qaldı.
Kәndlilәrә 0,5, fәhlә vә qulluqçulara isә 0,25 ha. torpaq verildi.
Kәnd tәsәrrüfatında çalışan sahibkarlara istifadә üçün texniki avadanlıqlar verildi.
Torpaq sosial әdalәt prinsipinә әsasәn, pulsuz kәnddә yaşayan vәtәndaşların
xüsusi mülkiyyәtinә verildi.
Әkinçiliklә mәşğul olan sahibkarlara әvәssiz olaraq hәr hektara görә 40 manat

yanacaq pulu ödәnildi.
Sual: 1993cü il 29 iyulda BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәbul etdiyi 853 saylı qәtnamәnin
mәzmunu: (Çәki: 1)
Azәrbaycan Respublikasının ATӘMin Yeni Avropa üçün Paris xartiyasına
qoşulması.
Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә dair ATӘTin rolunun müәyyәnlәşdirilmәsi.
İşğal olunmuş, Kәlbәcәr rayonunun ermәnilәr tәrәfindәn qeyrişәrtsiz azad
olunması.
Azәrbaycana qarşı Ermәnistanın tәcavüzkar siyasәtinin pislәnmәsi.
Ermәnilәr tәrәfindәn işğal olunmuş Şuşa şәhәrinin qeyri şәrtsiz boşaldılmasını.
Sual: Dağlıq Qarabağın Azәrbaycanın tabeçiliyindәn çıxmasında növbәti addım oldu.
(Çәki: 1)
Mәrkәzi hakimiyyәtin ermәnilәrә himayәdarlıq etmәsi.
Xankәndindә yerlәşәn 366cı alayın hәrbi әmәliyyatları nәticәsindә.
Ermәnistan Kommunist Partiyası Mәrkәzi Komitәsinin qәrarı.
vilayәt rәhbәrliyinin 1989cu il avqustun 25dә Ermәnistana tabe xüsusi idarә
Komitәsinә verilmәsi.
Vilayәtin rәhbәrliyinin 1989 cu il yanvarın 12 dә Moskvaya tabe xüsusi idarә
Komitәsinә verilmәsi.
Sual: Mart soyqırımından neçә il sonra Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
H.Ә.Әliyev "Azәrbaycanlıların soyqırımı haqqında" fәrman imzalamışdır? (Çәki: 1)
78 il
81 il
83 il
79 il
80 il
Sual: Bakıda “әsrin müqavilәsi” imzalandıqdan neçә il sonra müqavilә üzrә ilkin neftin
hasilatına başlandı? (Çәki: 1)
12 il
3 il
8 il
6 il
5 il
Sual: 1976ci ildә Azәrbaycanın üçrәngli bayrağını qaldıraraq sovet hökumәtinә qarşı
mübarizә aparan tәşkilat adlanırdı? (Çәki: 1)
Azәrbaycan Milli Demokrat İttifaqı
Müdafiә tәşkilatı
Azәrbaycan Federalistlәr İttifaqı
Cәmiyyәti Xeyriyyә
Milli Azadlıq hәrәkatı

Sual: Azәrbaycanda tәhsilinin rus dilindә aparılmasına geniş yer verәn qanun verildi?
(Çәki: 1)
1968ci ildә
1972ci ildә
1959cu ildә
1945ci ildә
1952ci ildә
Sual: Azәrbaycan ziyalılarından tәşkil olunan “Milli Azadlıq Qәrargahı” yaradıldı: (Çәki: 1)
1965ci il oktyabrın 30da
1962ci il dekabrın 17dә
1969ci il iuylun 31dә
1963cü il avqustun 18dә
1968ci il yanvarın 15dә

BÖLMӘ: 1901
Ad
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Suallardan

6
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6

Sualları qarışdırmaq
Suallar tәqdim etmәk

1%

Sual: Azәrbaycan Respublikası Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinә daxil oldu: (Çәki: 1)
1993cü il sentyabrın 24dә
1994cü il oktyabrın 15dә
1995ci il dekabrın 5dә
1996ci il noyabrın 23dә
1992cü il yanvarın 18dә
Sual: Azәrbaycan Respublikasında latın qrafikalı әlifbanın bәrpa edilmәsi haqqında
qanun nә zaman verildi? (Çәki: 1)
2001ci il avqustun 18dә
1991ci il dekabrın 24dә
1992ci il martın 2dә
2000ci il sentyabrın 23dә
1995ci ilin noyabrın 12dә
Sual: Azәrbaycan Respublikasında ölüm hökmünün lәğv olunması haqqında qanun
verildi? (Çәki: 1)
1998ci ilin fevralında
1996cı ilin dekabrında
1997ci ilin sentyabrında

1995ci ilin oktyabrında
1992ci ilin martında
Sual: Azәrbaycanda ilk dәfә bәlәdiyyә seçkilәri keçirildi: (Çәki: 1)
1999cu ildә
1998ci ildә
2000ci ildә
2001ci ildә
1997ci ildә
Sual: “Әsrin müqavilәsi”nә әsasәn ilkin neftin hasilatına nә vaxt başlanıldı: (Çәki: 1)
1995ci il iyunun 15dә
1997ci il noyabrın 12dә
1998ci il aprelin 2dә
1999ci il oktyabrın 16da
1994cü il sentyabrın 20dә
Sual: Azәrbaycan Respublika DQMVnin statusunu lәğv etdi: (Çәki: 1)
1989cu ildә
1990cı ildә
1991ci ildә
1992ci ildә
1993cü ildә

