
Test: 0534#01#Q15#01 turk xalqlar tarixi 

 

 

 

1.Müasir tarixşünaslıqda türk xalqlarının dövlətçilik tarixi göstərilən dövlətlərdən hansı ilə başlanır? 
 Qərbi Hun dövləti 

 Xəzər xaqanlığı 

 ))Şərqi Hun dövləti 

 Osmanlı dövləti 

 Ağ Hun dövləti 

 

 

2.Türk xalqlarının tarixinin öyrənilməsində mühüm yer tutan amillərdən biri səhv göstərilib:  

 ))Rozetta yazılı abidəsi 

 Şumer yazıları 

 Run əlifbası 

 Uyğur əlifbası 

 Ərəb əlifbası 

 

 

3.Türklərə aid olanlardan biri səhvdir: 

  Orxon-Yenisey abidələri 

 ”Balbal”daş heykəlləri 

 ))Bütlərə inam 

 Run əlifbası 

 ”Göy Tanrı”ya inam 

 

 

4.Çin mənbələrinin əhatə etdiyi tarixi dövr: 

  E.ə. II minillikdən XIV əsrədək 



 E.ə. III minillikdən XV əsrədək 

 E.ə. III minillikdən XIV əsrədək 

 ))E.ə. I minillikdən XIV əsrədək 

 I-XV əsrlər 

 

 

5.Avropalılar “türk” adını necə qəbul edirdilər? 

  Barbar tayfalar kimi 

 Mərkəzi Asiyanın döyüşkən tayfaları kimi 

 Orta Asiyada köçəri tayfaları kimi 

 Orta Asiyada döyüşkən tayfalar kimi 

 ))Mərkəzi Asiyanın köçəri tayfaları kimi 

 

 

6.Türklərin köç etmələrinə şərait yaradırdı: 1.türklərin sayca artması 2.daxili gərginlik 3.təsərrüfatlarının 
genişlənməsi 4.baş verən quraqlıq 5.iqlim üəraiti  

 1,2,3  

 1,5  

 1,2,3,4  

 ))1,3,4  

 2,4,5 

 

 

7.Türk xalqlarının tarixi hansı dövlət istisna olmaqla dünya oxucularının diqqətindən kənarda qalmışdır? 
 Qazaxıstan 

 İran 

 Özbəkistan 

 Bolqarıstan 

 ))Türkiyə 

 



 

8.XIV-XV əsrlərdə türk xalqlarının tarixi ilə məşğul olmuşdur:  

 ))Faruk Sümer 

 Kemal Anadol 

 Enver Könükçü 

 Bahəddin Ögəl 

 Rəfiq Özdək 

 

 

 

 

 

9.”Balbal” adlanan daş heykəllər hansı əraziyə aiddir? 

  Sibir 

 Monqolustan 

 Qərbi Hun dövləti 

 Qazaxıstan və Altay 

 ))Mərkəzi və Orta Asiya 

 

 

10.Biri səhvdir: 

  1932-ci ildə Mərkəzi Asiya və Qərbi Sibir xalqları haqqında rus mənbələri külliyyat şəklində çap 
olunmuşdur 

 1961-ci ildə Alma-Atada Qazaxıstanın XVI-XVIII əsrlər tarixinə aid sənədlər və materiallar 
külliyyatı nəşr olunmuşdur 

 Bizanslı Menandr VI əsr “Tarix” əsərinin müəllifidir 

 ))Orxon-Yenisey abidəsi Osmanlı dövlətinin adı ilə bağlıdır 

 1893-cü ildə Orxon-Yenisey run yazılarının oxunması başlanır 

 

 



11.Göstərilənlər hansı müəllifə aiddir:”Onun əsərlərində Eftalitlər,I və II Türk xaqanlıqları,Türkəş və 
Uyğur xaqanlıqları haqqında ətraflı bəhs olunur” 

  ))Lev Qumilyov 

 Yaqut Həməvi 

 Mahmud Qaşqarlı 

 V.Bartold 

 V.Kraçkovski 

 

 

12.Türklərin ən qədim dini etiqadları barədə məlumat əldə edilmişdir:  

 Mərkəzi Avropada aparılan qazıntılar nəticəsində 

 Mərkəzi Asiyada aparılan qazıntılar nəticəsində 

 ))Orta Asiyada,Qafqazda,Kiçik Asiyada,Sibirdə aparılan qazıntılar nəticəsində 

 Mərkəzi Avropa,Qafqazda,Sibirdə və Orta Asiyada aparılan qazıntılar nəticəsində 

 Mərkəzi Asiya və Orta Asiyada aparılan qazıntılar nəticəsində 

 

 

13.Məhəmməd Nərşahi:  

 Qaraxanilər dövləti haqqında ətraflı məlumat vermişdir 

 ))Buxaranın tarixinə aid əsər yazmışdır 

 Türk xalqlarını iki yerə ayırır 

 Mərkəzi Asiya haqqında məlumat vermişdir 

 Qazaxıstan haqqında məlumat vermişdir 

 

 

14.Türklərin əsl istəyi idi:  

 Yeni ərazilər ələ keçirmək və ərazilərini genişləndirmək 

 ))Azad və müstəqil olmaq 

 İqtisadi əlaqələri gücləndirmək 

 Qonşuluq əlaqələrini möhkəmləndirmək 



 Öz hakimiyyətlərini yaymaq 

 

 

15.Sakları Yunanlar necə adlandırırlar?  

 işquz 

 aşquz 

 ))skit 

 kimmer 

 massaget 

 

 

16.E.ə. VII əsrdən-II əsrədək Şimali Qafqaz çöllərinin sahibləri idilər: 

  kimmerlər 

 sarmatlar 

 massagetlər 

 skitlər 

 ))saklar 

 

 

17.Əhəmənilər dövləti sak və massagetləri tabe etmişdir  

 ))e.ə. 517-ci ildə 

 e.ə. 637-ci ildə 

 e.ə. 524-cü ildə 

 e.ə. 567-ci ildə 

 e.ə. 673-cü ildə 

 

 

18.İşğal olunmuş əraziləri canişinliklərə bölmüşdür: 

  III Dara 

 Kir 



 ))I Dara 

 Bess 

 Makedoniyalı İsgəndər 

 

 

19.Qədim hunlara aid deyil: 

  Çin mənbələrində hynon-nu adlanmaları 

 Orxon və Selenqa çayları arasındakı ərazidə yaşamaları 

 Ovçuluq 

 Çinlə müharibələr 

 ))Heroqlif yazıları 

 

 

20.E.ə. VI-IV əsrlərdə Mərkəzi Asiyada mövcud olmamış vahə dövlət: 

 Baktriya 

 Margiana 

 Xarəzm 

 Soqdiana 

 ))Mancur 

 

 

21.Tümən tanhunun hakimiyyətə gəlməsindən neçə il sonra Mete hakimiyyətə gəlmişdir?  

 15  

 12  

 ))11  

 17  

 10 

 

 

22.E.ə. IV əsrdə Mərkəzi Asiya hücumuna məruz qalmışdır:  



 Əhəmənilərin 

 Sasanilərin 

 Hunların 

 ))Makedoniyanın  

 Parfiyanın 

 

 

23.Makedoniyalı İsgəndərin imperiyası parçalandıqdan sonra Mərkəzi Asiya tərkibinə daxil oldu: 

  Mauriya dövlətinin 

 ))Selevkilərin 

 Romanın 

 Sasanilərin 

 Əhəmənilərin 

 

 

24.Spitamen üsyanının məğlub olmasının səbəblərindən biri: 

  ))Xəyanət 

 Selevkilərin hücumu 

 Əhalinin qiyamı 

 Romanın köməyə gəlməməsi 

 Parfiyanın xəyanəti 

 

 

25.Hansı Mərkəzi Asiyadakı vahə dövlət deyil:  

 Parfiya 

 Xarəzm 

 Baktriya 

 Soqdiana 

 ))Əhəmənilər 

 



 

26.Yunan və İran mənbələrində Sak adı nə vaxtdan çəkilir? 

  E.ə. I minillikdə 

 E.ə. IV əsrdən 

 ))E.ə. VI əsrdən 

 E.ə. VII əsrdən 

 E.ə. II minillikdən 

 

 

27.Skitlərin Avropa istiqamətində köçünə səbəb? 

  ))Şimal-şərqdən təzyiqlər 

 Təsərrüfat əlaqələrini genişləndirmək 

 Daxili çəkişmələr 

 Ticarət əlaqələri 

 Cənub-qərbdən edilən təzyiqlər 

 

 

28.Əhəmənilər dövləti şərq istiqamətində hərəkətə başladı:  

 Makadeniyanın işğalından sonra 

 ))Kiçik Asiyada yunan şəhər dövlətlərini,Babili,Misiri işğal etdikdən sonra 

 Mərkəzi Asiyanın işğalından sonra 

 Türk torpaqlarını və Misiri işğal etdikdən sonra 

 Sarmatları,Makedoniyanı,Bizansı və Misiri işğal etdikdən sonra 

 

 

29.Usunları müasir qırğızların əcdadları hesab edirdi:  

 Herodot 

 Dion Kassi 

 Strabon 

 Lev Qumilyov 



 ))N.Aristov 

 

 

30.Teoman tanhuya aid deyil: 

  Çinə hücum 

 Böyük Hun dövlətinin qurulması 

 Ordunun qüvvətlənməsi 

 ))Çinin tamamilə işğal edilməsi 

 Mete tərəfindən öldürülməsi 

 

 

31.Mərkəzi Asiyada Makedoniyalı İsgəndərə qarşı baş verən üsyana rəhbərlik edirdi:  

 Siraq 

 mete 

 ))Spitamen 

 Arşaq 

 Saqun 

 

 

32.Hunlarla çinlilər arasında münaqişə yarandı:  

 ))”Böyük ipək yolu”na görə 

 Bambuka görə 

 irriqasiya sistemlərinə görə 

 Bəngüdaşlara görə 

 Göytürklərə görə 

 

 

33.Böyük Hun imperatorluğunun dağılmasından sonra Hun tayfalarının qərbə doğru hərəkəti ilə: 

 Sasani imperiyası dağıldı 

 ))”Xalqların böyük köçü” başladı 



 Böyük ipək yolu Çinin nəzarətindən çıxdı 

 Bizans dövləti süqut etdi 

 Roma imperiyası iki hissəyə parçalaandı 

 

 

34.“Xalqların böyük köçü”zamanı hunlar: 

  Çində möhkəmləndilər 

 ))Böyük Çin səddindən Fransaya qədər hərəkət etdilər 

 Bizans dövlətinə son qoydular 

 Qərbi Roma imperiyasına son qoydular 

 İspaniyada möhkəmləndilər 

 

 

35.Mərkəzi Asiyada,Altay və Böyük Çin ərazisində yaşayan türk qəbilələri Jujan dövlətinin əsarəti altına 
düşdü: 

  Qərbi Hun dövlətinin dağılmasından sonra 

 Avar xaqanlığının parçalanmasından sonra 

 ))Böyük Hun dövlətinin dağılmasından sonra 

 ”Xalqların böyük köçü”nün başlanmasından sonra 

 Telas tayfalarının qiyamından sonra 

 

 

 

 

 

36.Mərkəzi Asiyada yaşayan etnoslar Çin mənbələrində necə adlanır? 1.sak 2.türk 3.usun 4.skif 5.kimmer 
6.massaget  

 1,2,3  

 ))1,3,6  

 2,4,6  



 1,5,6  

 2,5,6 

 

 

37.Göstərilənlər kimlərə aiddir? 1.türk tayfalarıdır 2.Sır-Dərya ilə Amu-Dərya arasında yaşamışdır 
3.saklar onlardan şərqdə idi  

 skitlərə 

 usunlara 

 ))massagetlərə 

 sarmatlara 

 hunlara 

 

 

38.Xronoloji ardıcıllığı tapın 1.I Dara skitlərin üzərinə hücum etdi 2.Əhəməni imperiyası süqut etdi 
3.İsgəndər Orta Asiyaya daxil oldu 4.Baktriya Selevkilər dövlətindən ayrıldı 5.İsgəndər Orta Asiyanın 
işğalını başa çatdırdı  

 1,2,5,4,3  

 1,4,2,3,5  

 4,5,1,2,3  

 2,3,4,5,1  

 ))1,2,3,5,4 

 

 

39.Müstəqil sarmat tayfalarını göstərin: 

  ))alanlar,siraklar,roksolanlar 

 alanlar,saklar,kimmerlər 

 kimmerlər.massagetlər 

 massagetlet,hunlar 

 siraklar,alanlar,kimmerlər 

 

 



40.Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1.Çində vətəndaş müharibəsi başladı 2.Mete xan vəfat etdi 3.Kiyok xan 
Çinə hücum etdi 4.Hun dövləti iki yerə parçalandı 5.Hun dövlətinin yaranması  

 1,2,3,4,5  

 3,2,1,4,5  

 ))5,1,2,3,4  

 1.5,3.2.4  

 5.4.3.1.2 

 

 

41.Türk tayfalarının yeni torpaqlara köç etməsinin səbəbləri: 1.Yeni otlaqq sahələri əldə etmək 2.Digər 
tayfalarla birləşmək 3.Yadelli işğalını aradan qaldırmaq 4.Ara müharibələri gücləndirmək  

 3,4  

 1,2  

 2,4  

 ))1,3  

 2,3 

 

 

 

 

 

42.Qərb Hunları ilk növbədə məğlub etdilər?  

 çinliləri 

 yueciləri 

 bizanslıları 

 ))alanları 

 farsları 

 

 

43.“Atanarix sədləri” qurulmuşdur:  



 Hunlar tərəfindən  

 Çinlilər tərəfindən 

 ))Vestqotlar tərəfindən 

 Alanlar tərəfindən 

 Xəzərlər tərəfindən 

 

 

44.Atilla Konstans müqaviləsini bağladı: 

  ))Bizansla  

 Roma ilə 

 Ostqotlarla 

 Vestqotlarla  

 Sasanilərlə 

 

 

45.VIII əsrdə iudaizmi qəbul etmiş dövlət: 

  Jujan 

 I Göytürk 

 ))Xəzər xaqanlığı 

 Qərbi Hun 

 Avar 

 

 

46.Dunay Bulqar dövlətinin qurucusu  

 Qubrat xaqan 

 ))Asparux xan 

 Almış xan 

 Obadi xan 

 Boqoris xan 

 



 

47.X əsrdə islamı qəbul etmiş türk dövləti:  

 Xəzər xaqanlığı 

 Dunay Bulqar dövləti 

 ))Volqa Bulqar dövləti 

 Uyğur dövləti 

 Avar dövləti 

 

 

48.İdil Bulqar dövlətinə son qoydu: 

  Slavyanlar 

 ))Monqollar 

 Ərəblər 

 Xəzərlər 

 Qıpçaqlar 

 

 

49.Xristianlığı qəbul etmiş Dunay Bulqar hökümdarı:  

 Krum xan 

 ))Boqoris xan 

 Omurtaq xan 

 Bağı xan 

 Asparux xan 

 

 

 

50.Rua 422-ci ildə yürüş etdi:  

 İran ərazisinə 

 ))Bizans ərazisinə 

 Ağ hunların ərazisinə 



 Göytürk dövlətinə 

 Hindistana 

 

 

51.Konstans müqavilələrinə müvafiq illəri göstərin:  

 435;448 

 425;476 

 ))434;447 

 465;478 

 674;876 

 

 

52.Hansı Konstans müqaviləsinə aiddir? 

  Roma Qalliyanı hunlara verirdi 

 ))Bizans hunlara vergi verməli idi 

 Hunlar sasanilərə vergi verməli idi 

 Hunlar Avropadan çəkilməli idi 

 Bizans tamamilə Romadan asılı vəziyyətə düşürdü 

 

 

53.679-cu ildə Bizans ordusu üzərində qələbə qazandı: 

  Qubrat xan 

 Obadi xan 

 Boqoris xan  

 Bayan xan 

 ))Asparux xan 

 

 

54.681-ci ildə bulqarlarla müqavilə bağlayan Bizans: 

  Balkan yarımadasında möhkəmləndi 



 ))Vergi verməyə başladı 

 Hərbi qüvvələrin sayını artırdı 

 Avarları məğlub etdi 

 Hun hücumlarının qarşısını aldı 

 

 

55.626-cı ildə Konstantinopolu mühasirəyə aldılar:  

 Xəzərlər 

 Dunay bulqarları 

 ))Avarlar 

 Qərb hunları 

 Ağ hunlar 

 

 

56.Avarların hakimiyyətinə son qoymuşdur:  

 Atilla 

 Asparux 

 II İrakli 

 ))Böyük Karl 

 Boqoris 

 

57.Qərbi Hun imperiyasının zəifləməsinin səbəbləri: 1.”Xalqların böyük köçü”nün başlanması 2.Atillanın 
ölümü 3.Ölkənin rəsmi olaraq 2 hissəyə bölünməsi 4..Ölkədəki hakimiyyətin Atillanın övladları arasında 
bölünməsi 5.Bizansın aramsız hücumları  

 1,2  

 2.5  

 3,5  

 1,4  

 ))2,4 

 



 

58.Xəzər xaqanlığının paytaxtı olmuş şəhərlər: 1.Səməndər 2.Blyar 3.İdil 4.Sarkel 5.Pliska 

  1,3  

 4.5  

 2.3  

 1.2  

 ))3.5 

 

 

59.Xəzər xaqanlığı hansı dövlətlərlə nikah diplomatiyasına girmişdir? 1.Bizans 2.Qərbi Hun 3.Albaniya 
4.Ərəb xilafəti 5.Avar dövləti  

 1,2  

 4,5  

 2,3  

 2,5  

 ))1,3 

 

 

60.Xəzər xaqanlığının süqutunun səbəbləri: 1.Daxili çəkişmələr 2.Sasanilərin hücumu 3.Kiyev 
knyazlığının fasiləsiz hücumu 4.Xalqların böyük köçünün başlanması 5.Albamların hücumu  

 1,3  

 4,5  

 2,3  

 1,5  

 ))2,4 

 

 

61.Bizans Dunay Bulqar dövlətini zəiflətmək və daxildən parçalamaq üçün: 

  Hunlarla ittifaq bağladı 

 Franklarla müharibəyə başladı 



 ))Xristianlaşma və slavyanlaşma amilindən istifadə etməyə başladı 

 Avarlarla ittifaq başladı 

 Balkan ərazisini ələ keçirdi 

 

 

62.Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1.Asparux xanın Bizansla müqavilə bağlaması 2.Böyük Bulqar xaqanlığının 
parçalanması 3.Dunay Bulqar dövlətinin yaranması 4.Dunay Bulqar dövlətində xristianlığın rəsmi şəkildə 
qəbul edilməsi  

 1.2,3,4  

 4,3,2,1  

 1,2,4,3  

 3,4,2,1  

 ))2,3,1,4 

 

 

63.Cənubi Qafqazda Avarlarla bağlı yaşayış məntəqə adları: 1.Abakel ; 2.Avaran ; 3.Abaran ; 4.Abadel ; 
5.Abari  

 1,2,3  

 2,3,4  

 ))2,3,5  

 1,3,4  

 3,4,5  

 

 

 

 

 

64.Hunların tarixdə neçə dövlət qurumu mövcud olmuşdur?  

 5 

 7 

 ))3 



 6 

 9 

 

 

65.I Göytürk dövlətinin paytaxtı: 

  Mihrəvan 

 ))Ötükən 

 Balasaqun 

 Qaraqorum 

 İdil 

 

 

66.VII əsrdə meydana gəlmişdir:  

 I Göytürk dövləti 

 ))II Göytürk dövləti 

 Jujan dövləti 

 Qərbi Hun dövləti 

 Samanilər dövləti 

 

 

67.II Göytürk dövləti neçə il mövcud olmuşdur?  

 38  

 24  

 17  

 54  

 ))62 

 

 

68.I Göytürk dövləti yarandıqdan neçə il sonra parçalanmışdır?  

 50  



 ))36  

 17  

 73  

 37 

 

 

69.Bilgə xaqanın ölümündən neçə il sonra II Göytürk dövləti süqut etdi:  

 20  

 80  

 9  

 15  

 ))10 

 

 

70.658-659-cu ildə Çin tərəfindən məğlub edildi: 

  Şərqi Göytürk dövləti 

 ))Qərbi Göytürk dövləti 

 Qara xanın qüvvələri 

 Kür Şad üsyançı dəstələri 

 İltərəs xaqanın ordusu 

 

 

71.”Xion” etnonimi ilk dəfə olaraq qeyd olunur: 

 ))IV əsrdə 

 V əsrdə 

 VIII əsrdə 

 E.ə. V əsrdə 

 E.ə. VI əsrdə 

 

 



72.Çin hakimiyyətinə qarşı baş vermiş üsyana rəhbərlik edirdi: 

  ))Kür Şad 

 Tonyukuk 

 Jujan 

 Teyşon 

 Avarlar 

 

 

73.İltərəs xaqana aid deyil:  

 II Göytürk dövlətinin qurulması 

 ))Kür Şad üsyanının yatırılması 

 Tonyukukun baş vəzir təyin edilməsi 

 Ordunun qüvvətləndirilməsi 

 Çinli qızlarla evlənmə ənənəsinin aradan qaldırılması 

 

 

74.I Göytürk və İran Sasani ittifaqı nəticəsində hansı dövlətə son qoyuldu?  

 Avar  

 Bulqar  

 ))Eftalit  

 Tsin  

 Mancur 

 

 

 

 

75.Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1.II Göytürk dövlətinin dağılması 2.Göytüürklərin jujanlar üzərindəki 
qələbəsi 3.I Göytürk dövlətinin iki hissəyə parçalanması 4.Uyğur dövlətinin yaranması 

           ))   2,3,1,4  

 1,2,3,4  



 4,3,2,1  

 1,4,3,2  

 3,4,2,1 

 

 

76.I Göytürk dövlətinin dağılmasının səbəbi: 1.Sasanilərin hücumu 2.Daxili ziddiyyətlər 3.Monqolların 
aramsız hücumu 4.Hakimiyyət uğrunda mübarizə 5.”Xalqların böyük köçü”nün başlanması  

 1,2  

 4,5  

 2.3  

 1,5  

 ))2,4 

 

 

77.Uyğunsuz bəndi tapın: 

  VII əsrin əvvəllərində Şərqi Göytürk dövləti böhran keçirirdi 

 Daxili ziddiyyətlər və hakimiyyət uğrunda mübarizələr nəticəsində I Göytürk dövləti iki hissəyə 
parçalandı 

 734-cü ildə Bilgə xaqan sui-qəsd nəticəsində öldürüldü 

 731-ci ildə Gül Tigin doqquz oğuzlarla döyüşdə öldürüldü 

 ))II Göytürk dövləti 654-cü ildə süqut etdi 

 

 

78.Uyğunsuz bəndi tapın: 

  Göytürklərin əsas məşğuliyyəti maldarlıq idi 

 Göytürklər arasında ən çox dəmirçilik peşəsi yayılmışdı 

 Göytürklərdə bütün azad kişilər döyüşçü hesab olunurdu 

 Göytürk dövlətlərində vilayətlər tiginlər tərəfindən idarə edilirdi 

 ))II Göytürk dövlətinin qurucusu Qapağan xaqan hesab olunur 

 



 

79.Eyni ilə aiddir: 1.II Göytürk dövlətinin süqutu 2.Şərqi Göytürk dövlətinin yaranması 3.I Göytürk 
dövlətinin yaranması 4.Qərbi Göytürk dövlətinin yaranması 

  ))2,4  

 1,4  

 2,3  

 3.4  

 1.3 

 

80.Qaraxanlı dövlətinin əsasını qoymuşdur: 

  ))Satuk Buqra xan 

 Bumın xaqan 

 Qapağan xaqan 

 Eltəris xan 

 Musa Bəydaş 

 

 

81.“Şərqin və Qərbin hökümdarı” elan edilmiş Səlcuq sultanı: 

  Çağrı bəy 

 ))I Toğrul 

 Alp Arslan 

 I Məlikşah 

 İbrahim Yınal 

 

 

82.Oğuz dövləti eyni zamanda adlanırdı: 

  İdil dövləti 

 ))Yabqu dövləti 

 Jujan dövləti 

 Selenqa dövləti 



 Aşina dövləti 

 

 

83.X əsrdən etibarən oğuzlar adlanmağa başladılar: 

  Çağataylar 

 Peçeneqlər 

 Xəzərlər 

 ))Türkmənlər 

 Tatarlar 

 

 

84.Oğuz dövlətinin mərkəzi şəhəri: 

  Bəlx  

 Balasaqun 

 ))Yenikənd 

 Ötükən 

 Səmərqənd 

 

 

85.1017-ci ildə Sultan Mahmud işğal etdi: 

  Reyi 

 Həmədanı 

 Ürgənci 

 ))Xarəzmi 

 Mərvi 

 

 

 

 

86.Qərbi Qaraxanlı dövlətinin varlığına son qoydu:  



 I Göytürk dövləti 

 II Göytürk dövləti 

 ))Xarəzmşahlar dövləti 

 Teymurilər 

 Qızıl Orda dövləti 

 

 

87.Malazgird vuruşmasının nəticəsi:  

 ))Bizans qoşunları məğlub oldu 

 Qəznəvilər qalib gəldi 

 Qaraxanilər məğlub oldu 

 Monqollar qalib gəldi 

 Bizans qoşunları qalib gəldi 

 

 

88.Oğuz dövlətində əsilzadə təbəqəsinə verilən ad:  

 ))Yınal 

 Noyon 

 Bahadur 

 Baskak 

 Naib 

 

 

89.Oğuz dövlətinə aid deyil:  

 X əsrdə meydana gəlmişdi 

 950-ci ildə islamın qəbul edilməsi 

 ))1040-cı ildə süqut etməsi 

 Hökümdarın qeyri-məhdud hakimiyyətə malik olması 

 Daxili çəkişmələr nəticəsində süqut etməsi 

 



 

90.Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1.Malazgird döyüşü 2.Səlcuqların Bağdada daxil olması 3.Nizamiyyə 
mədrəsəsinin açılması 4.Dəndənəkan döyüşü 5.Səlcuq dövlətinin yaranması  

 1,2,3,4,5  

 5,4,1,3,2  

 3,4,5,1,2  

 2,4,5,1,3  

 ))5,4,2,3,1 

 

 

91.Səlcuq yürüşləri nəticəsində varlığına son qoyulmuş dövlətlər: 1.Büveyhilər 2.Salarilər 3.Şəddadilər 
4.Rəvvadilər 5.Şirvanşahlar 6.Bizans 

 ))1,3,4  

 3,4,5  

 4,5,6  

 2,5,6  

 1,3,5 

 

 

92.Səlcuq imperiyasının süqutunun səbəbləri: 1.Ara müharibələr 2.Monqol hücumları 3.Canişinlərin 
rolunun zəifləməsi 4.Əyalət hakimlərinin müstəqilləşməsi 5.Bizansın hücumları 6.Xəlifənin dövlət 
işlərinə qarışması  

 ))1.4,6  

 2,3,4  

 3,5,6  

 2,5,6  

 3,4,5 

 

 

93.Oğuz dövlətinin dağılma səbəbləri: 1.Xəzərlərin hücumu 2.Daxili çəkişmələr 3.Qıpçaqların hücumları 
4.Monqolların hücumları  

 3,4  



 1,2  

 2,4  

 1,3  

 ))2,3 

 

 

94.Uyğun variantı seçin: 1.Oğuz sözü-“boylar” deməkdir 2.X əsrin ortaları-Oğuz dövlətinin yaranması 
3.Oğuz dövləti-Çağatay ulusu adlanırdı 4.950-ci il-Oğuz dövlətinin süqutu 

 3,4  

 ))1,2  

 2,3  

 1,3  

 1.4 

 

 

95.1017-1029-cu illərdə Sultan Mahmud tərəfindən işğal olundu: 1.Ürgənc ; 2.Xarəzm ; 3.Bəlx ; 4.Mərv ; 
5.Rey 

  1,2,3  

 1,3,4  

 ))2,3,5  

 1,3,5  

 2,3,4 

 

 

96.Ələddin Təkhiş tabeliyinə keçirdi: 1.Karlukları; 2.Kanqlıları; 3.Qıpçaqları; 4.Qırğızları ; 
5.Qarakitayları  

 1,2,3  

 ))2,3,5  

 1,3,5  

 2,3,4  

 1,3,4 



 

 

97.Monqollar Buxaraya hücum etdilər:  

 ))1220-ci ildə 

 1230-cu ildə 

 1225-ci ildə 

 1221-ci ildə 

 1222-ci ildə 

 

 

98.Monqollarin yürüşü zamanı xərac verib işğaldan qurtaran şəhər?  

 Mərənd 

 Sərab 

 Şamaxı 

 ))Təbriz 

 Ordubad 

 

 

99.Çingiz xanın ölümündən sonra onun yaratdığı dövlət bölündü:  

 Canişinliklərə 

 Bəylərbəyiliklərə 

 ))Uluslara 

 Vilayətlərə 

 Satraplıqlara 

 

 

100.Qaraqorum qurultayı çağrıldı:  

 1229-cu ildə Cuci tərəfindən 

 ))1229-cu ildə Ugedey tərəfindən 

 1234-cü ildə Toli tərəfindən 



 1237-ci ildə Çingiz xan tərəfindən 

 1221-ci ildə Cuci tərəfindən 

 

 

101.Rusiyanın Polşada uğurları hansı dövlətləri narahat etdi? 

  Osmanlı,İran 

 ))İngiltərə,Fransa 

 İspaniya,Almaniya 

 İtaliya,İngiltərə 

 İran,İngiltərə 

 

 

102.Əmir Teymur tərəfindən məğlub edilmiş Qızıl Orda hökmdarı:  

 Əhməd xan 

 Cani bəy 

 Bərəkə xan 

 Batı xan 

 ))Toxtamış xan 

 

 

103.Kulikovo döyüşündən neçə il sonra Toxtamış Moskvanı ələ keçirmişdir?  

 20 

 18 

 15 

 5 

 ))2 

 

 

 

 



 

104.Uyğurları mərkəzi hakimiyyətə tabe etdikdən sonra monqollar: 

  Paytaxtı köçürdülər 

 Mərkəzi Asiyaya hücum etdilər 

 ))Çinə hücum etdilər 

 Səmərqəndi işğal etdilər 

 Orta Asiyaya hücum etdilər 

 

 

105.İşğal edilmə ardıcıllığını göstərin: 

  Xocənd,Buxara,Səmərqənd,Ürgənc 

 ))Buxara,Səmərqənd,Xocənd,Ürgənc 

 Səmərqənd,Buxara,Xocənd,Ürgənc 

 Ürgənc,Səmərqənd,Buxara,Xocənd 

 Ürgənc,Buxara,Xocənd,Səmərqənd 

 

 

106.Qazan xan öz siyasətində:  

 Yerli feodallarla əlaqə yaratmırdı 

 Xarici feodallara güvənirdi 

 ))Yerli feodallarla əlaqəni möhkəmləndirirdi 

 Mərkəzi hakimiyyətə arxalanırdı 

 Daha çox öz qüvvəsinə üstünlük verirdi 

 

 

107.1239;1240;1242-ci illərə uyğun hadisələri ardıcıllıqla göstərin 

  ))Monqollar Krımı işğal etdilər;Kiyevə daxil oldular;Volqa sahillərinə qayıtdılar 

 Monqollar Kiyevə daxil oldular;Krımı işğal etdilər;Volqa sahillərinə qayıtdılar 

 Monqollar Volqa sahillərinə qayıtdılar;Krımı işğal etdilər;Kiyevə daxil oldular 

 Monqollar Volqa sahillərinə qayıtdılar;Kiyevə daxil oldular;Krımı işğal etdilər 



 Monqollar Kiyevə daxil oldular;Volqa sahillərinə qayıtdılar;Krımı işğal etdilər 

 

 

108.Krım xanlığı ilə Rusiya arasında münasibətlərin pisləşməsinə səbəb oldu:  

 Osmanlı dövlətinin süqutu 

 Krım xanlığınının vergini gec verməsi 

 Osmanlı ilə müqavilə 

 Hakimiyyət uğrunda mübarizə 

 ))Kazan və Həştərxan xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğalı 

 

 

109.Rusiya ilə Kazan xanlığı arasında bağlanmış müqavilələr:  

 1456 və 1459-cu illərdə 

 1469 və 1470-ci illər 

 ))1469 və 1478-ci illər 

 1453 və 1459-cu illər 

 1436 və 1490-cı illər 

 

 

110.Qızıl Orda hökmdarı Toxtamış: 1.Əmir Teymuru məğlub etdi 2.Kulikova döyüşündə məğlub oldu 
3.Moskvanı ələ keçirdi 4.Terek döyüşündə məğlub oldu 5.“Uqra görüşündə” qalib gəldi 6.Krım xanlığını 
özünə birləşdirdi  

 ))3,4 

 1,2 

 5,6 

 3,6 

 1,4 

 

 

111.Qızıl Ordanın parçalanması nəticəsində yaranmışdır: 1.Kazan xanlığı 2.Hülakülər dövləti 3.Həştərxan 
xanlığı 4.Teymurilər dövləti 5.Krım xanlığı 6.Cəlarilər dövləti 



  1,4,6  

 2,3,4 

 3,4,6 

 ))1,3,5 

 2,4,5 

 

 

112.Əhməd xanın 1480-cı ildə Rusiyaya yürüşü nə üçün uğursuzluqla nəticələndi? 1.Teymurilərin Qızıl 
Ordaya hücumu. 2.Soyuqların düşməsi 3.Polşa kralının yardım edə bilməməsi 4.Orduda baş verən qiyam. 
5.Krım xanının xəyanəti  

 4,5 

 ))2,3  

 1,3 

 2,4  

 1,5 

 

 

113.1371 – ci il Çirmən döyüşünün nəticəsi:  

 Osmanlılar Bizansa qalib gəldi. 

 Osmanlı ordusu Bolqarıstanı ələ keçirdi. 

 Serbiya Osmanlı ordusunu məğlub etdi. 

 ))Serbiya Osmanlı tərəfindən məğlub edildi. 

 Qaraman bəyliyi Osmanlıya birləşdirildi. 

 

 

114.İlk dəfə sultan titulu qəbul etmiş Osmanlı hökmdarı:  

 I Osman  

 Orxan Qazi 

 I Bəyazid 

 ))I Murad 



 II Murad 

 

 

115.Yeniçəri adlanır: 

  Baş vəzir 

 Vergi məmuru 

 ))Dövlət xəzinəsi hesabına saxlanan nizami piyada qoşun 

 Din xadimi 

 Osmanlı feodalı 

 

 

116.XV əsrdə Osmanlı dövlətinin ərazisində gömrüksüz ticarət hüququ əldə etdilər:  

 ))Venesiyalılar 

 Serblər 

 Bizanslılar 

 Fransızlar 

 Ruslar 

 

 

117.XIV əsrdə Balkan yarımadasında Osmanlının əsas rəqibi:  

 Albaniya 

 Moreya 

 Yunanıstan 

 Bolqaristan 

 ))Serbiya 

 

 

 

 

 



118.Orxan Qazinin dövrünə aiddir: 1.Osmanlı dövlətinin qurulması 2.Ölkənin vilayətlərə və dairələrə 
bölünməsi 3.Yassıçəmən döyüşü 4.Bursanın fəth edilməsi 5.Söyüdlü və Domancanın Bizansdan geri 
alınması  

 1,2 

 4,5 

 1,3 

 ))2,4 

 2,3 

 

 

119.Orxan Qazi tərəfindən fəth edilmiş ərazilər: 1.İznik 2.Söyüdlü 3.Domanca 4.Gelibolu 5.İzmit 
6.Bizans  

 1,2,3 

 4,5,6 

 3,4,6 

 2,4,5 

 ))1,4,5 

 

 

120.I Muradın dövründə baş vermiş döyüşlər: 1.Çimən 2.II Kosova 3.Ankara 4.I Kosova 5.Yenişəhər 
6.Niqbolu 

  1,2 

 4,5 

 5,6 

 1,5 

 ))1,4 

 

 

121.Ankara döyüşünə aiddir: 1,Əmir Teymurun qələbəsi 2.I Bəyazidin qələbəsi 3.Anadolu bəyliklərinin 
xəyanəti 4.I Muradın məğlub olması 

  1,4 

 ))1,3  



 1,2 

 2,4 

 3,4 

 

 

122.Fateh II Mehmete aiddir: 1.Ankara döyüşü 2.Konstantinopolun fəthi 3.I Kosova döyüşü 
4.Balkanlarda ilk Osmanlı fəthlərinin başlanması 5.Venesiya ilə sülh müqaviləsinin bağlanması  

 2,4 

 1,3 

 4,5 

 1,2 

 ))2,5 

 

 

123.Sultan Süleymanın Vyananın mühasirəsini dayandırmasının səbəbi: 1.Serblərin qiyam qaldırması 
2.Mövsümün əlverişsiz olması 3.Bizansın xəyanəti 4.Hərbi ehtiyatların tükənməsi 5.Krım xanlığının 
kömək etməməsi  

 2,5 

 1,3 

 4,5 

 3,4 

 ))2,4 

 

 

124.Osmanlı – Venesiya müqaviləsinə aiddir: 1.Egey dənizindəki adalar Osmanlıya verildi 2.Osmanlı 
Balkan yarımadasını Bizansa qaytardı 3.Venesiya hər il Osmanlıya borc verməyə başladı 4.Osmanlı 
Konstantinopolu Venesiyaya qaytardı 5.Krit və Korfu adaları Venesiyaya qalır və venesiyalılarOsmanlı 
ərazisində gömrüksüz ticarətə nail olurdular 6.Afina və Kəfə Venesiyanın ərazisinə birləşdirildi 

  ))1,3,5 

 1,2,3 

 4,5,6 

 2,4,6 



 3,4,6 

 

125.Hansı feodal dövləti Teymurun asılılığını qəbul edərək müstəqilliyini qoruyub saxladı? 

  Şəddadilər dövləti 

 Rəvvadilər dövləti 

 Sacilər dövləti 

 Salarilər dövləti 

 ))Şirvanşahlar dövləti 

 

 

126.Azərbaycanın cənub vilayətlərinin idarəsi tapşırılmışdı? 

  İbrahim Dərbəndiyə 

 ))Miranşaha 

 Fərrux Yasara 

 II Xəlilullaha 

 Əmir Əliyə 

 

 

127.Sərdrud döyüşünün nəticəsində:  

 ƏmirTeymur məğlub oldu 

 Anadolu həmişəlik türk torpağına çevrildi 

 Mərkəzi Avropa Çingiz xana tabe oldu 

 Əlincə qalası təslim oldu 

 ))Teymurilərin Azərbaycanda hökmranlığına son qoyuldu 

 

 

128.Mavərənnəhr bölgəsi uzun müddət kimin idarəsi altında olmuşdur? 

  Şahruxun 

 Əbu Səidin 

 ))Uluq bəyin 



 Qara Yusifin 

 Miranşahın 

 

 

129.Teymurilər dövlətinin varlığına son qoydular? 

  Səlcuq dövləti 

 Osmanlı dövləti 

 Kiyev knyazlığı 

 Qazaxlar 

 ))Özbəklər 

 

 

130.Bütün Mavərənnəhr bölgəsini vahid bir hakimiyyət altında birləşdirə bildi:  

 Şeybani xan 

 Şah İsmayıl Xətayi 

 ))Abdulla xan 

 Uzun Həsən 

 Əbu Səid 

 

 

131.Krım xanlığının paytaxtı: 

  Təknə 

 Perekon 

 Anapa 

 ))Baxçasaray 

 Kalka 

 

 

 

132.Teymur gənc yaşlarından başlayaraq mübarizəyə başladı: 



  Toxtamışla birləşərək 

 Çingiz xanla birləşərək 

 ))Əmir Hüseynlə birləşərək 

 Miranşahla birləşərək 

 Xəlil mirzə ilə birləşərək 

 

 

133.Əmir Teymurun İran üzərinə hücum etməsi üçün əlverişli şərait yaratdı: 

  Xarəzmin işğalı 

 Monqolustanın işğalı 

 ))Xorasanın işğalı 

 Azərbaycanın işğalı 

 Mərkəzi Asiyanın işğalı 

 

 

134.Əmir Teymurun Təbrizdən geri qayıtmasına səbəb?  

 Əlverişsiz şərait 

 Silah çatışmazlığı 

 Mərkəzi Asiyada baş verən çıxışlar 

 ))Orta Asiyada baş verən çıxışlar 

 Oğlanları arasında baş verən hakimiyyət davası 

 

 

135.Səmərqəndə qayıdan Teymur hara yürüş etmək qərarına gəldi? 

  Azərbaycana 

 Çinə 

 ))Hindistana 

 Qaraqoruma 

 Əlincəyə 

 



 

136.Cahanşah Teymurilərin asılılığından çıxdı: 

  Teymurun ölümündən sonra 

 ))Şahruxun ölümündən sonra 

 Sərdrud döyüşünün nəticəsində 

 Otluqbeli döyüşündən sonra 

 Malatya döyüşünün nəticəsində 

 

 

136.Qazaxıstan ərazisində xanlıqlar yaranmağa başladı: 

  XIII əsrin əvvəllərində 

 XVI əsrin sonlarında 

 XVII əsrin II yarısında 

 ))XV əsrin II yarısinda 

 XIV əsrin əvvəllərində 

 

 

137.1365-ci il Daşkənd döyüşünün nəticəsi: 

  Monqollar məğlub oldu 

 Sərbədarilər Buxarada möhkəmləndilər 

 ))Teymur və müttəfiüi əmir Hüseyn məğlub oldu 

 Sərbədarilər hərəkatına son qoyuldu 

 Teymurilər dövləti yarandı 

 

 

138.Orta Asiya xanlıqlarından ən böyüyü hansı idi? 

  Buxara 

 Xivə 

 ))Kokand  

 Zərəfşan 



 Əndincan 

 

 

139.Əsasən hansı amil Orta Asiyanı Rusiya və İngiltərə arasında mübarizə meydanına çevirmişdi? 

  Hərbi 

 Siyasi 

 Dini 

 Mədəni  

 ))İqtisadi  

 

 

140.Çar Rusiyasının XIX əsrdə Orta Asiyada qəti işğallara başlaması:  

 1864 

 1865 

 1866 

 1867 

 ))1868 

 

 

141.1867-ci il “Əsasnamə”sinə görə Türküstan  

 vahid şəkildə Rus imperiyasının tərkibinə daxil edilirdi 

 ayrı-ayrı camaatlıqlara parçalanırdı 

 öz idarəetmə sistemini saxlayırdı 

 ))vilayətlərə, qəzalara və nahiyələrə bölünürdü  

 mahallara bölünürdü  

 

 

142.1867-ci il “Əsasnamə”sində general-qubernatora verilən səlahiyyətlər sırasına daxil deyildi:  

 Qonşu ölkələrlə diplomatik əlaqələr qurmaq 

 Əhalidən alınan verginin miqdarını müəyyən etmək 



 ))Qonşu ölkələrlə müharibə etmək, sülh bağlamaq  

 Rus vətəndaşlığının verilməsi  

 Büdcə üzrə vəsaitin xərclənməsini həyata keçirmək 

 

 

143.1861-ci il və 1891-ci il “Əsasnamə”lərinə aid deyil: 

  ))Nəsli zadəganların nümayəndələri qazaxların idarə olunmasında imtiyazlar əldə etdilər 

 Bu “Əsasnamə”lər qazax xalqının həyat və məişətində dəyişiklik etdi 

 Sultanlar qazaxların idarə olunmasında rəhbər mövqelərini itirdilər 

 Vilayətlər qəzalara, qəzalar isə volost və aullara bölündü 

 Vilayət və qəzalarda hökumət idarələrinə və məhkəmələrə rus məmurları başçılıq edirdilər 

 

 

144.XIX əsrin birinci yarısında Qazaxıstanda daxili və xarici ticarətin inkşafına nə mane olurdu? 
1.Əhalinin əksəriyyətinin köçəri və yarımköçəri həyat tərzi keçirməsi. 2.Əlverişli yolların olmaması. 
3.Ölkə ərazisinin genişliyi. 4.Rusiyadan gətirilmiş ucuz mallarla rəqabət apara bilməməsi.  

 ))2,3  

 1,2  

 3,4  

 1,4  

 2,4 

 

 

 

145.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. Orenburq hərbi qubernatoru general V.Perovskinin Xivəyə 
yürüşü II. Orenburq qubrnatoru general V.Perovskinin Sırdərya çayı sahilindəki Kokand qalasını ələ 
keçirməsi III. Qazaxıstanın Kiçik və Orta juz ərazilərəinin rusiyaya birləşdirilməsi  

 ))III; I; II  

 I; II; III 

 III; II; I 

 II; I; III 



 I; III; II 

 

 

146.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. Çar hökumətinin Kokand xanlığının Rusiya imperiyasına 
birləşdirilməsi haqqında fərmanı II. İngilis casuslarının Buxara şəhərinin planını tərtib etmələri III. 
Peterburqda İngiltərə – Rusiya sazişinin imzalanması  

 I; II; III 

 ))II; I; III  

 II; III; I 

 I; III; II 

 III; II; I 

 

 

147.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. Skobelovun başçılığı altında rus qoşunlarının Axal-Təkin 
düzənliyini tutması II. Xivə xanlığının mərkəzinin rus qoşunları tərəfindən işğal edilməsi III. Mərv 
şəhərinin ruslar tərəfdən işğalı  

 III; II; I 

 ))II; I; III  

 II; III; I 

 I; II; III 

 I; III; II 

 

 

148.XIX əsrdə İngiltərənin diplomatik təzyiq yolu ilə Rusiyanı Orta Asiyanın işğalından çəkindirməyə 
çalışmasından neçə il sonra İngiltərə ilə Rusiya arasında İrandan Pamirə qədər olan sərhəd xəttinə dair 
saziş imzalandı?  

 20 

 ))30 

 45 

 25 

 33 

 



 

149.Orta Asiya xalqlarına qarşı Rusiya tərəfdən həyata keçirilən hərbi əməliyyatların XIX əsrin 60 – 70-
ci illərdəki düzgün xronologiyasını seçin: I. Xivə xanlığına qarşı hərbi yürüşlər II. Buxara xanlığına qarşı 
hərbi yürüşlər III. Kokand xanlğına qarşı hərbi yürüşlər 

  ))III; II; I  

 III; I; II 

 II; I; III 

 I; III; II 

 I; II; III 

 

 

150.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. Xivə şəhərinin ruslara təslim olması II. Rusiyanın Kokand və 
Buxara xanlıqları ilə sülh müqaviləsi bağlaması III. Türküstan general-qubernatorluğunun yaradılması 
 II; III; I 

 I; II; III 

 II; I; III 

 III; I; II  

 ))III; II; I  

 

 

151.Hansı sənəd qazax torpaqlarının müstəmləkəyə çevrilməsi üçün hüquqi əsas yaradırdı? 

  1867-ci il “Əsasnamə”si  

 ))1868-ci il “Əsasnamə”si  

 1891-ci il “Əsasnamə”si 

 1886-ci il “Əsasnamə”si 

 Çarın müvafiq fərmanı 

 

 

151.Qazaxıstanda XIX əsrin I yarısında vahid və mərkəzləşdirilmiş dövlət yaratmağa mane olurdu? 
1.Feodal patriarxal qaydalarının hökmranlığı 2.Əhalinin əksəriyyətinin oturaq həyat tərzi keçirməsi. 
3.Juzlar arasında iqtisadi əlaqələrin zəifliyi. 4.Əhalinin əksəriyyətinin köçəri və yarımköçəri həyat tərzi 
keçirməsi 5.Qonşu xalqların ərazi iddiaları  

 ))1,3,4  



 1,2,4  

 2,4,5  

 1,2,3  

 1,3.5 

 

 

152.XIX əsrin I yarısında Rusiyanın Orta Asiya ilə iqtisadi əlaqələri möhkəmləndirm ək və 
genişləndirmək üçün gördüyü tədbirlər? 1.Gömrük haqqının minimuma endirilməsi 2.maldarlıq 
məhsulları və mal-qara istehsalının genişləndirilməsi 3.ticarət yollarının mühafizə olunması 4.tacirlərə 
müəyyən imtiyaz və üstünlük verilməsi 5.yerli məhsulların ixracını dayandırmaq  

 ))1,3,4  

 2,3,4  

 1,3,5  

 1,2,3  

 1,2,4 

 

 

153.1839-40-cı illərdə V.Perovskinin Xivəyə yürüşü nəticəsində Xivə xanlığı ilə əldə olunmuş razılığa 
əsasən: 1.Xivə xanı Rusiyaya qarşı düşmənçilik hərəkətlərinə yol verməməyi 2.Rus mallarına qoyulan 
gömrüyü 5 faizə qədər azaltmaq 3.Ölkədə sabitlik yaratmağı 4.Ölkənin iqtisadi cəhətdən inkşafına yardım 
etməyi 5.ticarət karvanlarına hücum etməməyə razılıq verirdi 

  ))1,2,5  

 1,3,5  

 2,4,5  

 1,2,3  

 2,3,4 

 

 

154.Ingiltərə XIX əsrin I yarısında istəyirdi: 1.Yaxın və Orta Şərqdə iqtisadi üstünlüynü möhkəmlətmək. 
2.Orta Asiyanı Rusiyaya qarşı əməliyyat meydanına çevirmək 3. Yaxın və Orta Şərqdə rusların rəqabətini 
qırmaq 4.Orta Asiya ilə iqtisadi əlaqələrə diqqət yetirməmək. 5. Yaxın və Orta Şərqdə Rusiya ilə 
əməkdaşlıq. 6.Orta Asiyadan geri çəkilmək  

 ))1,2,3  



 2,3,4  

 1,3,5  

 2,4,6  

 3,4,6 

 

 

155.Uyğun variantı göstərin: 1.Orenburq general qubernatoru Perovskinin Xivə xanlığına hücuma 
keçməsi. 2.İngilis Hökumətinin çar hökumətinə bitərəf zona yaratmaq haqqında təklif verməsi 3.Xivə 
xanlığının rus qoşunları tərəfindən tutulması. 4.Kokand xanlığını Rusiya imperiyasına birləşdirilməsi 
haqqında fərman verilməsi. 5.Skobelovun başçılığı altında Axal-Təkin düzənliyinin tutulması. 6. 
Skobelovun başçılığı ilə Mərv şəhərinin tutulması. a-1881 d-1884 b-1869 e-1839 c-1873 f-1876 
 ))1-e,2-b,3-c,4-f,5-a,6-d 

 1-b,2-a,3-c,4-d,5-e,6-f 

 1-c,2-a,3-b,4-f,5-e,6-d 

 1-e,2-f,3-d,4-b,5-a,6-c 

 1-d,2-e,3-c,4-a,5-b,6-f 

 

 

156.1885-ci ilin sentyabrında Peterburqda İngiltərə-Rusiya sazişinə görə: 1.Rusiya-Əfqanıstan sərhədi 
müəyyən olundu. 2.İngiltərə-Rusiya sərhədi müəyyən olundu. 3.İngiltərə Türkmən torpaqları üzərində 
rusiyanın hüququnu qəbul etdi. 4.Rusiya Əfqanıstanın daxili işlərinə qarışmamaq öhdəliyini götürdü. 
5.İngiltərə Əfqanıstanın daxili işlərinə qarışmamaq öhdəliyini götürdü  

 ))1,3,4  

 1,3,5  

 2,3,4  

 1,2,5  

 2,3,5  

 

 

157.Uyğun variantı seçin: 1.Daşkəndin general Çernyayevin qoşunlarına təslim olması 2. Türküstan 
general qubernatorluğunun yaradılması 3.Səmərqəndin təslim olması 4.Krasnovodsk şəhərinin təməlinin 
qoyulması 5.Qazaxıstanda Şimali Qırğızıstan sərhəddində Kastek istehkamının yaradılması a-1859 d-
1867 b-1865 e-1869 c-1868  

 ))1-b,2-d,3-c,4-e,5-a 



 1-a,2-b,3-d,4-e,5-c 

 1-c,2-a,3-b,4-d,5-e 

 1-e,2-c,3-b,4-a,5-d 

 1-d,2-e,3-a,4-b,5-c 

 

 

158.Uyğun variantı seçin: 1.General-qubernatora böyük səlahiyyətlər verildi 2.Bütün qazax torpaqları 
dövlət mülkiyyəti elan edildi. 3.Torpaqdan istifadə və vergi qaydaları müəyyənləşdirildi 4.Ölkənin idarə 
edilməsi haqqında a-1886-cı il əsasnamə c-1867-ci il əsasnamə b-1868-ci il əsasnamə d-1891-ci il 
əsasnamə  

 ))1-c,2-b,3-d,4-a 

 1-a,2-d,3-c,4-b 

 1-b,2-a,3-d,4-c 

 1-d,2-c,3-a,4-b 

 1-c,2-d,3-a,4-b 

 

159.Nə zaman Rusiyada “Təhkimçilik asılılığından çıxmış kəndlilər haqqında Əsasnamə” verildi? 

 ))1866-cı ildə 

 1861-ci ildə  

 1859-cu ildə  

 1867-ci ildə 

 1868-ci ildə 

 

 

160.Türk xalqları yaşayan ərazilərdə nə üçün feodal münasibətlərinin ləğv edilməsi 1913-cü ilədək 
uzandı?  

 Kəndlilər feodal münasibətlərinin ləğvində maraqlı deyildilər 

 ))Torpağı satın almaq üçün ağır şərtlər qoyulmuşdu  

 Kəndlilərə qeyri-məhsuldar torpaqlar təklif olunurdu  

 Mülkədarlar feodal münasibətlərinin ləğvinə mane olurdular 

 Çar Rusiyasında islahatların ləngiməsi 



 

 

161.Məhkəmə islahatı haqqında “Əsasnamə” nə zaman təsdiq edildi?  

 1870-ci ildə  

 1866-cı ildə 

 1861-ci ildə 

 1874-cü ildə 

 ))1864-cü ildə  

 

 

162.Sibirin kənd təsərrüfatı ilk növbədə mərkəzi Rusiya quberniyalarından nə ilə fərqlənirdi?  

 Məhsuldar torpaqların azlığı 

 ))Mülkədar torpaq sahibliyinin olmaması  

 Əhalinin sıxlığı 

 Təhkimçiliyin ləğvi 

 Ağır sosial şərait 

 

 

163.Krım və Kuban tatarlarının osmanlı dövlətinin asılılığından çıxması və Krım və Kuban torpaqlarının 
Rusiya birləşdirilməsi.Uyğun variantı seçin: 

 ))1774,1783 

 1774,1802 

 1783,1802 

 1783,1884 

 1884,1802 

 

 

164.Fəhlələr nizamnamə fərmanları üzrə müəyyən edilən pay torpağından imtina etmək,becərdikləri 
torpağın onların öz əllərində qalmasını istədilər?  

 ))1863  



 1861  

 1870  

 1871  

 1887 

 

 

165.Təhkimçilik hüququnun ləğv edilməsi nəticəsində keçirilməyən islahat?  

 ))dini  

 məhkəmə  

 şəhər  

 hərbi  

 maarif 

 

 

166.1874-cü il Rusiyada hərbi mükəlləfiyyət haqqında nizamnaməyə görə quru qoşunlarnıda və 
donanmada hərbi xidmət müddətini uyğun olaraq göstərin? 

  ))6 il həqiqi qulluq-9 il ehtiyat qulluq 7 il həqiqi-3 il ehtiyat  

 5 il həqiqi-8 il ehtiyat 6 il həqiqi-2 il ehtiyat  

 7 il həqiqi-10 il ehtiyat 8 il həqiqi-4 il ehtiyat  

 3- il həqiqi-5 il ehtiyat 7-il həqiqi-3 il ehtiyat  

 5 il həqiqi-3 il ehtiyat 6 il həqiqi-9 il ehtiyat  

 

 

 

 

 

167.1774-cü il Kiçik Qaynarca sülhü ilə hansı qalalar Rusiyanın əlinə keçdi?  

 Azov və Kuban  

 Kerç və Kuban 

 Azov və Yeniqala 



 ))Kerç və Yeniqala  

 Kuban və Yeniqala 

 

 

168.“Kiselyov islahatı” nəyi nəzərdə tuturdu?  

 ))Dövlət torpaqlarında kəndlilərin kartof əkməyə məcbur edilməsini  

 Kəndlilərin pay torpaqlarından zorla çıxarlmasını 

 Torpaqdan istifadəyə görə vergilərin artırılmasını 

 Sudan istifadəyə görə vergilərin artırılmasını 

 Vergilərin buğdayla ödənməsini 

 

 

169.“Kartof qiyamları” nəyə qarşı yöməlmişdi?  

 Torpaqdan istifadəyə görə vergilərin artırılmasına 

 Vergilərin buğdayla ödənməsina 

 )) “Kiselyov islahatı”-na  

 Sudan istifadəyə görə vergilərin artırılmasına 

 Kəndlilərin pay torpaqlarından zorla çıxarlmasına 

 

 

170.Rusiyanın mərkəzi rayonları ilə yanaşı Volqaboyu, Krım və Uralboyunu da əhatə edən, şərab iltizam 
sisteminə qarşı yönəlmiş hərəkat nə zaman baş vermişdir?  

 1850-ci illərin I yarısında 

 ))1859-cu ilin I yarısında  

 1860-cı illərdə  

 1870-ci illərin axırları 

 1870-ci illərin əvvəlləri 

 

 

171.Zemstvo idarələri nə zaman yaradıldı? 



  XIX əsrin 70-ci illərində 

 XIX əsrin 80-ci illərində 

 ))XIX əsrin 60-cı illərində  

 XX əsrin əvvəllərində  

 XIX əsrin 50-ci illərində 

 

 

172.Nə zaman “Quberniya və qəza zemstvo idarələri haqqında” qanun verilmişdi?  

 1866-cı ildə  

 1861-ci ildə 

 ))1864-cü ildə  

 1913-cü ildə 

 1863-cü ildə 

 

 

173.Rusiyada hərbi mükəlləfiyyət haqqında nizamnamə təsdiq edildi: 

  1864-cü ildə  

 ))1874-cü ildə  

 1866-cı ildə 

 1861-ci ildə 

 1870-ci ildə 

 

 

174.Aşağıdakılr aiddir: 1.Dövlət kəndliləri üçün yerli idarəetmə orqanları yaradıldı 2.Dövlət kəndliləri 
dövlət mülkləri nazirliyinin sərəncamına verildi 3.islahatın məqsədi dövlət gəlirlərini artırmaq idi 
4.İslahatın məqsədi mülkədarlara kəndliləri necə idarə etmək lazım olduğunu göstərmək idi  

 ))Kiselyov islahatına 

 Təhkimçilik asılılığından çıxmış kəndlilər haqqında əsasnaməyə 

 Quberniya və qəza zemstvo idarələri haqqında qanuna 

 Şəhər əsasnaməsinə 



 məhkəmə islahatı haqqında əsasnaməyə 

 

 

175.1864-cü il yanvarın 1-də “Quberniya və qəza zemstvo idarələri haqqında “qanuna görə”?  

 ))Bütün silklərin nümayəndələrindən ibarət olmalı, yerli işlərin idarəsi zemstvo idarələrinin 
imtiyazına verilmişdir 

  İdarələr burjua nümayəndlərindən ibarət olmalı vergi verən əhali seçkilərdə iştrak edə bilməzdi 

  İdarələr bütün silk nümayəndələrindən ibarət olmalı,yalnız imtiyazlı silkə aid olanların seçki 
hüququ vardır. 

  yalnız imtiyazlı silkə aid olanların seçki hüququ var idi,yerli işlərin idarəsi Zemstvo idarələrinin 
ixtiyarına verilmişdi. 

 Heç bir cavab düzgün deyil 

 

 

176.1870-ci il 16 iyun “Şəhər əsasnaməsinə”aid deyil?  

 ))Yalniz imtiyazlı silkə mənsub şəxslər seçkilərdə iştirak edə bilərdi 

 Volqaboyu,Sibir və Krım şəhərlərində daha məhdud şəkildə tətbiq olundu 

 Bütünlüklə yarımçıq və məhdud keçirildi 

 Şəhər təsərrüfatının inkşafı üçün əlverişli şərait yaratdı 

 Şəhər özünü idarəetmə orqanlarında tatar,başqırd,çuvaş, və b.rus olmayan xalqlar az təmsil 
olunurdu. 

 

 

177.1864-cü il noyabrın 20-də təsdiq edilmiş məhkəmə islahatı haqqında “Əsasnamə” tətbiq edilmədi? 
 ))Orta Asiyada,Sibirdə,Ufa ,Orenburq,Həştərxanda 

 Kiçik Asiyada,Kozanda,Ufa,Orenburq,Həştərxan 

 Yaxın Şərqdə,Orta Asiyada,Kozanda,Ufa,Orenburq 

 Kiçik Asiyada,Ufa,Orenburq,Həştərxan,Kozanda 

 Orta Asiyada,Xivədə,Sibirdə,Ufada,Orenburqda 

 

 

 



 

 

178.Nə zaman Krım və Kuban torpaqları Rusiyaya birləşdirildi?  

 1787  

 1774 

 1802 

 ))1783 

 1891 

 

 

179.Silksiz şəhər idarəsi orqanları yaradılmasını nəzərdə tutan “Şəhər əsasnamə”si nə zaman qəbul 
edilmişdir? 

  1874-cü ildə  

 1866-cı ildə 

 1861-ci ildə 

 ))1870-ci ildə 

 1864-cü ildə 

 

 

180.Hansı “Əsasnamə”yə görə Rusiyada ibtidai xalq məktəbləri ictimai müəssisələr və xüsusi şəxslər 
tərəfindən hökumət orqanlarının icazəsi ilə açıla bilərdi? 

  1866-cı il  

 ))1864-cü il  

 1861-ci il 

 1874-cü il 

 1870-ci il 

 

 

181.Hansı “Əsasnamə” Rusiyada məktəb şəbəkəsinin genişlənməsinə səbəb oldu? 

  1861-ci il  



 1866-cı il 

 ))1864-cü il  

 1874-cü il 

 1870-ci il 

 

 

182.XIX əsrin II yarısında Çar Rusiyasının hansı şəhərlərində ali qadın kursları açıldı? I. Moskva II. 
Astana III. Kazan IV. Peterburq V. Həştərxan 

  I; III; V 

 ))I; III; IV  

 II; IV; V 

 I; IV; V 

 II; III; IV 

 

 

183.1861-ci il fevralın 19da “Təhkimçilik asılılığından çıxmış kəndlilər haqqında əsasnamə”nin əsasını 
təşkil edir? 1.Kəndlilərin şəxsən azad edilməsi 2.Ucqarların iqtisadi inkşafını sürətləndirmək 3.Krımda 
sosial iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdırmaq 4.Pay torpaqlarının kəndlilər tərəfindən satın alınması 5.Kəndli 
idarəsi təşkili haqqında məsələ 

  ))1,4,5  

 1,2,3  

 2,3,4  

 1,4,5  

 2,3,5 

 

 

184.Uyğun variantı göstərin: 1.Odessa açıq liman elan olundu. 2.Şərab iltizamı sisteminə qarşı yönəlmiş 
hərəkat 3.Türk xalqları yaşayan ərazilərdə feodal münasibətlərinin ləğv olunması 4.Zemstvo idarələrinin 
maliyyə vəsaitini xeyli məhdudlaşdıran qanun 5. Zemstvo idarələrinin qubernatorlardan icazəsiz öz qərar 
və hesabatını nəşr etdirməyi qadağan edən qanun. 6.Hər bir quberniyada xalq məktəbləri müfəttişi 
vəzifəsi təyin olundu. a-1869 c-1867 e-1859 b-1866 d-1913 f-1794  

 ))1-f,2-e,3-d,4-b,5-c,6-a 

 1-a,2-b,3-c,4-e,5-d,6-f 



 1-e,2-c,3-d,4-a,5-b,6-f 

 1-a,2-c,3-b,4-d,5-e,6-f 

 1-f,2-a,3-b,4-c,5-e,6-d 

 

 

 

 

 

185.Yeniçərilər nə üçün “Nizami-Cədid” islahatlarına qarşı çıxdılar?  

 ))Yeniçəri ordusunun məhv edilməsindən ehtiyat edirdlər  

 İslahatlar yeniçərilərin ordudakı mövqeyini zəiflədirdi 

 İslahatlar Osmalı dövlətinin mənafelərinə uyğun gəlmirdi 

 Ordunun qərb dövlətlərindən asılılığı güclənirdi 

 İslahatlarda boşluqlar var idi 

 

 

186.1806-cı ildə Osmanlı dövlətinin Rusiyaya müharibə elan etməsinin səbəbi:  

 ))Rus qoşunlarının Valaxiya və Moldovanı tutması  

 Krımda rus qoşunları tərəfdən yerli əhaliyə divan tutulması 

 Rus hərbi gəmilərinin Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək cəhdi 

 1805-il müqaviləsinin şərtlərinə əməl olunmaması 

 Osmanlıda hakimiyyət dəyişikliyi 

 

 

187.Buxarest sülhünün şərtlərindən biri kimi götürülə bilməz: 

  Bessarabiyanın Rusiyaya keçməsi 

 Osmanlı dövləti Rusiyanın Qafqazdakı işğallarını tanıması 

 ))Bosfor və Dardanel boğazlarının birgə mühafizəsinə dair razılıq  

 Serbiyaya isə özünüidarə hüququ verilməsi  

 Moldova və Valaxiyanın Osmanlı dövlətinə qalması 



 

 

188.Rusiya ilə Osmanlı arasında bağlanmış müqavilələr: I. Ədirnə II. Navarin III. Paris IV. Buxarest 
 II; III 

 ))I; IV  

 I; II 

 III; IV 

 I; III 

 

 

189.Ədirnə müqaviləsinə aid deyil: 

  Yunanıstanın müstəqillik əldə etməsi 

 Rus tacirlərinin Qara dəniz boğazlarından sərbəst keçməsi 

 Serbiyaya daxili müstəqillik verilməsi 

 ))Krımın Osmanlıdan ayrılması  

 Valaxiya və Moldavaya muxtariyyət verilməsi 

 

 

190.San-Stefano sülh müqaviləsinə aid deyil: 

 Rumıniya müstəqil oldu 

 ))Bessarabiyanın cənub hissəsi Osmanlıya verildi  

 Bolqarıstanın şimal hissəsi müstəqil oldu 

 Qars və Bessarabiya Rusiyaya verildi 

 Çernoqoriya və Serbiyanın müstəqilliyi Osmanlı tərəfindən tanındı 

 

 

191.Berlin konqresinin qərarına aid deyil:  

 Bolqarıstanın üç hissəyə parçalanması 

 Bosniya və Hersoqovinanın idarəsinin Avstriyaya verilməsi 

 Qars, Batum, Ərdəhanın Rusiyaya verilməsi 



 Serbiya, Rumıniya və Çernoqriyanın müstəqil olması 

 ))Osmanlının tamamilə Balkanlardan çıxarılması  

 

 

192.1806-cı il Osmanlı – Rusiya müharibəsinin başlanmasına təsir edən əsas amil:  

 Yunanıstan üsyanı 

 Rus ordusunun Krımı tutması 

 Rusiyanın Balkanlara hücumu 

 ))Rus qoşunlarının Moldova və Valaxiyanın tutması  

 Rus qoşunlarının şərq Anadolunu tutması 

 

 

193.II Balkan müharibəsinin nəticəsində Osmanlı: 

  Balkanlarda bütün torpaqlarını itirdi 

 Serbiyada möhkəmləndi 

 ))Ədirnə və onun ətrafndakı əraziləri geri qaytardı  

 Albaniyada möhkəmləndi 

 Yunanıstana istiqlaliyyət verdi 

 

 

194.Nizami-cədid islahatında nəzərdə tutulmuşdur: 

  ))torpaq sahibliyini tənzimləmək,ordu və donanmanı yenidən qurmaq 

 Torpaq sahibliyini tənzimləmək, manifaktutra istehsalını azaltmaq 

 torpaq sahibliyini ləğv etmək,ordunu yenidən qurmaq 

 Manifaktura istehsalını ləğv etmək,torpaq sahibliyini tənzimləmək 

 Donanmanı yenidən qurmaq, silah istehsalını dayandırmaq 

 

 

195.Aşağıdakilar hansı sülh muqaviləsine aiddir: 1.Rusiya Dunayin deltasındakı adalari,Kuban çayının 
mənsəbindən müqəddəs Nikolay körpüsünədək Qara dəniz sahillərini,Axalsıxı və Axalkalakini tutdu 



2.Rusiya 33 mln təzminat alırdi 3.Qara dəniz boğazlarında Rusiyanın və Xarici ölkələrin ticarət 
gəmilərinin azad gediş-gəlişinə təminat verdi 4.Osmanli Cənubi Qafqazın Rusiya terefinden işğalını 
tanıdı 5.Moldoviya,Valaxiya və Serbiyanin Muxtariyyəti təsdiq olundu  

 ))Ədirnə  

 Akkeman  

 Peterburq  

 Buxarest  

 Tilzit 

 

 

196.1833-cü il Türkiyə ilə Rusiya arasında imzalanmiş Unkər-İskələ müqaviləsinin gizli maddəsinə gore: 
 ))Turkiyəni Rusiyaya yardim göstərmək öhdəçiliyindən azad edir 

 Turkiyə Rusiyaya yardim göstərməyi öz üzərinə götürür ,rus hərbi gəmilərini Osmanli 
boğazlarindan keçirməyə icazə verilirdi  

 Hər iki tərəf razılaşdırılmış siyaset yeritməyi öz üzərinə götürür,Türkiyə Rusiyaya yardim etməyi 
öz üzərinə götürür 

  Rusiya Türkiyəyə yardim gostərmə öhdəçiliyindən azad edilir,Rus gəmilərinə Osmanlı 
Boğazlarından kecməyə icazə verilir 

 Rus qoşunları Turkiyədə qalmalı,Türkiyə boğazlari rus qoşunları üçün bağlanırdı 

 

 

197.Aşağıdakı bəndlər hansı sülh müqaviləsinə aiddir: 1.Rusiya bessarabiyanın bir hissəsini Moldoviyaya 
verdi 2.Rusiya Dunay çayının mənsəbi ilə birlikdə Qara dənizdə hərbi donanma saxlamaq hüququnu itirdi 
3.Turkiyə xristianlarina və Dunay knyazlıqlarına himayəçilik böyük dövlətlərə həvalə edildi 4.Rusiya 
Qarsı Turkiyəyə qaytardi 5.Muttəfiqlər işğal etdikləri şəhərlərdən çıxarıldı  

 ))1856-Paris  

 1812-Buxarest 

 1833-Kütahiya 

 1829-Ədirnə 

 1833-Ünkər-İskələ 

 

 

198.Aşağıdakılar aiddir: 1.Yeni Konstitusiya elan olundu 2.Osmanlı Konstitusiyalı monarxiya elan 
olundu 3.İki palatalı parlament nəzərdə tutuldu 4.İslam dövlət dini elan olundu 



  ))1876 İstanbul konfransına 

 1812 Buxarest sülhünə 

 1833 Ünkər-İskələ sülhünə 

 1856 Paris sülhünə 

 1829 Ədirnə sülhünə 

 

 

199.I Balkan müharibəsinə görə 1912-ci ildə Osmanlıya müharibə elan etmiş dövlətləri ardıcıllıqla yazın: 
 ))Çernoqoriya,Bolqarıstan,Serbiya,Yunanıstan 

 Yunanıstan,Serbiya,Bolqarıstan, Çernoqoriya 

 Bolqarıstan, Çernoqoriya,Serbiya,Yunanıstan 

 Serbiya,Yunanıstan,Bolqarıstan, Çernoqoriya 

 Çernoqoriya,Yunanıstan,Bolqarıstan,Serbiya 

 

 

200.III Səlimin (1789-1807) “Nizami-Cədid”(Yeni quruluş) adlanan islahatlarında əsas diqqət nəyə 
yönəlmişdi? I. Təhsil səviyyəsinin qaldırılması II. Torpaq sahibliyini tənzimləmək III. Ordu və 
donanmanı Avropa qaydasında yenidən qurmaq IV. Əsasən hərbi məqsədlər üçün manufaktura istehsalını 
genişləndirmək V. Səhiyyənin Avropadakı səviyyəyə çatdırmaq  

 I; III; V 

 ))II; III; IV  

 II; IV; V 

 I; III;IV 

 III; IV; V 

 

 

201.Tilzit sülh müqaviləsinin şərtlərindən biri kimi götürülə bilməz:  

 ))I Aleksandr Türkiyə barəsində Fransaya hərəkət sərbəstliyi verdi  

 Napaleon I Aleksandrı Rusiyanın kontinental sistemə daxil olmağa vadar etdi 

 Napaleon I Aleksandrı Rusiyanın İngiltərə ilə diplomatik münasibətləri kəsməyə də razı saldı 

 Rusiya Qərbi Avropada Napaleonun hərəkət sərbəstliyini təsdiq etdi 



 Napaleon İsveç barəsində Rusiyanın hərəkət sərbəstliyini tanıdı 

 

 

202.Xronoloji ardıcılığı tapın: I. Ədirnə sülhünün bağlanması II. Navarin dəniz döyüşü III. Buxarest 
sülhünün bağlanması IV. Təzminat hərəkatının başlanması V. “İttihad və tərəqqi” cəmiyyətinin yaranması  

 V; III; II; I; IV 

 IV; II; III; I; V 

 ))III; II; I; IV; V  

 II; I; V; IV; III  

 I; V; IV; III; II 

 

 

203.1878-ci il San-Stefano sülh müqavləsinə əsasən: I. Bolqarıstanın şimal hissəsinin müstəqil dövlət 
elan edildi II. Yunanıstana istiqlaliyyət verildi III. Çernoqoriya və Serbiyanın müstəqilliyi Osmanlı 
tərəfindən tanındı IV. Qars Osmanlıya qaytarıldı V. Rumıniya müstəqil dövlətə çevrildi VI. Krım 
rusiyaya birləşdirildi  

 IV;V; VI 

 ))I; III; V  

 I; II; III  

 III; IV; V 

 II; IV; VI 

 

 

204.1812-ci il Buxarest sülh müqaviləsinə əsasən: I. Bessarabiya Rusiyaya verildi II. Boğazlara nəzarət 
Rusiyanın ixtiyarında qaldı III. Dunay çayında rus gəmilərinin gediş-gəlişi təsdiq edildi IV. Krım 
Rusiyaya keçdi V. Moldaviya və Valaxiya Osmanlıya qaldı  

 I; II; III 

 ))I; III; V  

 II; III; IV 

 III; IV; V 

 II; IV; V 

 



 

205.1913-cü il London sülh müqaviləsinə əsasən: I. Yunanıstan müstəqil oldu II. Albaniya müstəqil 
knyazlıq oldu III. Osmanlı Balkanlarda və Egey dənizindəki torpaqlardan əl çəkdi IV. Serbiya dövləti 
müstəqil oldu V. Bolqarıstan üç hissəyə parçalandı  

 I; V 

 III; IV 

 I;II 

 II; V 

 ))II; III  

 

 

206.1805-ci il Rusiya-Osmanlı müqaviləsinə görə: 1.Qara dəniz boğazlarını Rusiya və Türkiyə birlikdə 
qorumalı idi. 2.Moldaviya və Valaxiya Rusiyaya verildi 3.Fransaya birlikdə müharibə elan etməli idilər. 
4.Rus hərbi gəmilərini Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ təsdiq edildi  

 ))1,4  

 2,4  

 3,4  

 1,3  

 2,3 

 

 

207.1807-ci il Tilzit sülhünə görə: 1.Valaxiya və Moldava Osmanlıya qaytarıldı. 2.Napoleon İsveç və 
Türkiyə barəsində Rusiyaya hərəkət sərbəstliyi verdi. 3.I Aleksandr Avropada Napoleona hərəkət 
sərbəstliyi verdi. 4.I Aleksandr İngiltərə ilə Diplomatik münasibət yaratdı. 

  ))2,3  

 1,3  

 2,4  

 1,2  

 1,4 

 

 

208.1812-ci il Buxarest sülhünə görə: 1.Moldaviya və Valaxiya Rusiyada qaldi 2.Bessarabiya Rusiyaya 
keçdi 3.Osmanlı Rusiyanın Qafqazdakı işğallarını tanıdı. 4.Bessarabiya Osmanlıya keçdi 5.Serbiyaya 



özünü idarə hüququ verildi 6.Napoleon İsveç və Türkiyə barəsində Rusiyaya hərəkət sərbəstliyi verdi. 
7.Moldaviya va Valaxiya Osmanlı dövlətinə qaldı  

 ))2,3,5,7  

 1,2,6,7  

 2,3,4,5 

 3,4,6,7  

 1,3,5,7 

 

 

209.Xronoloji ardıcıllığı göstərin: 1.III Səlim ordunun Avropa qaydasında qurulması haqqında sərəncam 
verdi 2.Buxarest sülhü 3.Rus qoşunlarının Valaxiya və Moldovanı tutması 4.Moreyada yunanların üsyanı 
5.Kütahya sülhü 6.Misir qoşununun Suriyani ələ kecirməsi 7.Yunanıstanın istiqlaliyyəti elan edildi 
 ))1,3,2,4,7,6,5  

 5,6,7,4,2,3,1  

 2,3,4,1,5,6,7 

 7,5,6,2,3,1,4  

 6,5,7,2,4,1,3 

 

 

210.1908-ci il iyunun 9-10-da imzalanmış Revel sazişinə görə: 1.Makedoniya türklərdən alınmalı və 
Rusiya ilə İngiltərənin himayısində müstəqil olmalı idi 2.Ərəb ölkələri İngiltərəyə verilməli idi 3.Ərəb 
ölkələri Rusiyaya verilməli idi 4.Anadolunun şərqi Rusiyaya verilməli idi 5.Balkanlar Rusiyaya verilməli 
idi  

 ))1,2,4  

 1,3,5  

 1,2,3  

 2,3,5  

 2,3,4 

 

 

211.1913-cü il mayın 30-da Londonda Balkan dövlətləri ilə Osmanlı arasında imzalanmış sülh 
müqaviləsinə görə: 1.Türkiyə Albaniya və Egey adalarının sərhədini müəyyən etməyi böyük dövlətlərin 
öhdəsinə verdi 2.Krit Yunanıstana,Ədirnə Osmanlıya keçdi 3.Ədirnə Bolqarıstana keçdi. 4.Yüz minlərlə 



türk bütün var yoxlarını qoyaraq İstanbula və Anadoluya qayıtdılar 5. Yüz minlərlə türk bütün var 
yoxlarını qoyaraq İstanbulu və Anadolunu tərk etdilər 

  ))1,3,4  

 2,3,4  

 1,2,5  

 3,4,5  

 1,3,5 

 

 

 

 

 

212.“Dildə, fikirdə, işdə birlik” şüarı kimə məxsusdur?  

 Yusif Akçuraya 

 Zəki Validi Toğana 

  Ziya Göyalpa 

 ))İsmayıl bəy Qaspıralıya  

 Əli bəy Hüseynzadəyə 

 

 

213.1904-cü il rus-yapon müharibısində məğlubiyyətinin nəticələrindən biri kimi verilə bilməz:  

 ))Milli ucqarlarda azadlıq hərəkatlarını səngidir  

 II Nikolay xalq qarşısında öz nüfuzunu itirir 

 İqtisadi quruluşu pozulur 

 Fəhlələrin az olan əmək haqqı daha da azalır 

 Bahalıq artır, vergilər yüksəlir 

 

 

214.II Nikolayın vicdan, söz, ittifaqlar və yığıncaq azadlığı vəd edən manifesti imzalanmasından neçə il 
sonra Semipalatinskdə qazaxların ikinci qurultaylarını keçirdi?  



 4 

 2 

 3 

 ))1 

 5 

 

 

215.III Dövlət Dumasında Zaqafqaziya müsəlmanlarının yeganə nümayəndəsi kim idi?  

 Əlimərdan bəy Topçubaşov 

 İsmayıl bəy Ziyadxanov 

 ))Xəlil bəy Xasməmmədov  

 Fətəli xan Xoyski  

 Əlibəy Hüseynzadə 

 

 

216.Rus xalqının 1917-ci il inqilabından həllini gözlədiyi məsələlərdən biri kimi verilə bilməz: 
 Rusiyanın I dünya müharibəsindən çıxaraq sülh əldə etməsi və gizli müqavilələrin ləğvi 

 Təhkimçiliyin ləğv edilməsi  

 Müəssislər məclisinin tezliklə toplanması 

 Ölkənin hər yerində bərbad və dağınıq olan istehsalın yenidən təşkil edilməsi 

 Rus əsarətində olan millətlərin hüquq və azadlıqlarını əldə etməsi 

 

 

217.Qara dənizdə “Potyomkin”zirehli gəmisində matrosların üsyanı?  

 ))1905 iyun 14-ü 

 1904 iyul 15-i 

 1905 iyul 4-ü 

 1903 avqustun 2-i 

 1904 iyun 14-ü 

 



 

218.Harada dövlət dumasına seçkilər keçirilmədi?  

 ))Sibir və Yakutiyada 

 Yeddisu və Səmərqənddə 

 Türküstan və Azərbaycanda 

 Sırdərya və Səmərqənddə 

 Sibir və Yeddisuda 

 

 

219.II Dumanın I Dumadan fərqi? 

  ))Daha sol və müxalifətçi idi 

 Daha sağ və radikal idi 

 Daha sol və radikal idi 

 Radikal duma idi 

 Demokratik duma idi 

 

 

220.II Dumanın buraxılmasına səbəb:  

 )) Guya sosial demokrat Ozolun evində çar rejimini devirmək üçün hazırlanmış sui-qəsd planı ələ 
keçirilmişdir 

 Daha sol və müxalifətçi olduğu üçün 

 Stolıpin ilə razılığa gəldiyi üçün 

 İnqilabda məğlub olduğu üçün 

 Əhalinin istəy ilə 

 

 

221.III Dumaya seçilmiş həmyerlimiz:  

 ))X.Xasməmmədov 

 Ə.Topçubaşov 

 İ.Ziyadxanov 



 Fətəli xan Xoyski 

 Mustafa Mahmudov 

 

 

222.IV Dövlət Dumasında Müsəlman fraksiyasında Azərbaycandan olan deputat?  

 ))M.Cəfərov 

 S.Maksudov 

 M.Mahmudov 

 İ.Ziyadxanov 

 X.Xasməmmədov 

 

 

223.Dəşkənd əsgər deputatları soveti nə vaxt yaranmışdır?  

 ))1917 mart 5-i 

 1917 mart 3-ü 

 1916 mart 5-i 

 1905 mart 1-i 

 1916 mart 9-u 

 

 

224.Orta Asiyada gizli sosial-demokrat təşkilatları yaranmağa başladı  

 XIX əsrin axırlarında 

 1905-1906-cı illərdə 

 1900-1901-ci illərdə 

 ))1902-1903-cü illərdə  

 XX əsrin II onilliyində 

 

 



225.1905-ci ildə: I. Orta Asiyada gizli sosial-demokrat təşkilatları yaranmağa başladı II. Rus-yapon 
müharibəsi başladı III. Petroqrad qanlı hadisələri baş verdi IV. Orta Asiya və Volqaboyunda kütləvi 
kəndli hərəkatı başladı 

  I; II 

 ))III; IV  

 I; III 

 II; IV 

 I; IV 

 

 

226.1905-ci ildə baş verməmişdir: 

  ))Krasnavodskda yükdaşıyan fəhlələrin tətili  

 Moskva-Kazan dəmiryolunda tətil 

 Qara dənizdə “Potyomkin” zirehli gəmisində matrosların üsyanı 

 Sevastopolda sosial-demokrat təşkilatlarının yığıncağı 

 Orta Asiya və Volqaboyunda kütləvi kəndli hərəkatının başlaması 

 

 

227.Nijni-Novqorodda Ümumrusiya müsəlmanlarının birinci qurultayı keçirilməsindən neçə il sonra 
Peterburqda “Rusiya Müsəlmanları İttifaqı”nın ikinci qurultayı baş tutdu?  

 3 

 2 

 ))1 

 4 

 5 

 

 

228.Rusiyanın hansı bölgələrində I Dövlət Dumasına seçkilər keçirilmədi? I. Ufa II. Orenburq III. Sibir 
IV. Ural V. Yakutiya  

 I; II; V 

 ))III; V  



 I; II; III 

 III; IV; V 

 II; III 

 

 

229.Azərbaycandan II Dumaya seçilən deputatlar: I. Ə.Topçubaşov II. X.Xasməmmədov III. F.X.Xoyski 
IV. İ.Ziyadxanov 

  I; III  

 ))II; IV 

 II; III  

 III; IV 

 I; IV 

 

 

230.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. II Nikolayın “Kəndli torpaq sahibliyinə dair” qanun layihəsini 
təsdiq etməsi II. III Dumanın açılması III. Rusiyada pay torpaqlarına malik olmaq hüququna aid 
qanunların ilkin qaydada işlənib hazırlanması üçün “Xüsusi müşavirə”nin çağırılması  

 III; I; II  

 I; II; III 

 I; III; II 

 II; III; I 

 ))III; II; I 

 

 

231.Xronoloji ardıcılığı tamamlayın: 1.II Nikolayın manifest imzalaması 2.Ümumrusiya müsəlmanlarının 
I qurultayı 3.Qazaxların I ümumqazax qurultayı 4.Semipalatanskidə qazaxların II ümumqazax qurultayı 
5. “Rusiya müsəlmanları ittifaqı”nın ikinci qurultayı 6. “Rusiya müsəlmanları ittifaqı”nın üçüncü 
qurultayı 

  ))2,1,3,5,4,6  

 1,3,4,2,5,6 

 2,5,3,1,4,6  

 6,5,4,3,1,2 



 3,2,4,1,5,6 

 

 

232.Uyğun variantı göstərin: 1.Kəndli torpaq bankının fəaliyətə başlaması 2.Kəndlilərin öz icma 
torpaqlarından istifadə etməsində dəyişiklik haqqında qərar 3.II Nikolay “Kəndli torpaq sahibliyinə dair” 
qanun layihəsini təsdiq edti 4.Çar hökuməti yer quruluş komissiyaları yaratdı a-1910 iyun 14 b-1906 mart 
4 c-1905 noyabr 3 d-1906 yanvar 25 

  ))1-c,2-d,3-a,4-b 

 1-b,2-a,3-d,4-c 

 1-d,2-a,3-c,4-b 

 1-b,2-a,3-d,4-c 

 1-c,2-b,3-a,4-d 

 

 

233.1921-ci ilə aid döyüşlər: I. I İnönü II. Sakarya III. Montre IV. Mudanya V. Səədabad  

 I; V 

 III; IV 

 ))I; II  

 II; III 

 IV;V 

 

 

234.Ankarada Türkiyə Böyük Millət Məclisi açılışı:  

 1921  

 1919 

 ))1920 

 1918 

 1922 

 

 

235.1921-ci il Ankara müqaviləsi nəyi nəzərdə tuturdu? 



  ))Türkiyənin cənub şəhərlərinin işğaldan azad olunmasını  

 Naxçıvana Azərbaycan daxilində muxtariyyət verilməsini 

 İngilislərin Egey dənizi adalarından çıxarılmasını 

 Yunanların İzmirdən çıxarılmasını 

 Batumun Sovet Gürcüstanına, Gümrünün isə Sovet Ermənistanına verilməsini 

 

 

236.II dünya müharibəsinin sonlarına doğru nə üçün Türkiyə - SSRİ münasibətləri soyuqlaşdı?  

 ))Türkiyə müharibəyə qatılmaqdan imtina edirdi  

 Türkiyənin SSRİ-yə qarşı torpaq iddiaları var idi 

 Türkiyə Almaniya tərəfdən müharibəyə qoşulmuşdu 

 Türkiyə Yaponiya ilə siyasi-diplomatik əlaqələrini genişləndirmişdi 

 Türkiyə 1925-ci il müqaviləsinin şərtlərini pozurdu 

 

 

237.Aşağıdakılar hansı müqaviləyə aiddir: 1.Başqası tərəfindən zorla qəbul etdirilən hər hansı müqaviləni 
tanımayacaqlar 2.Rusiya bildirdi ki,TBMM tərəfindən tanınmayan beynəlxalq rəsmi sənədlərin heç birini 
tanımayacaq 3.Gümrü müqaviləsi ləğv edilmiş,Gümrü Ermenistana qaytarılmışdır 4.Batumi Gürcüstana 
verilmişdir 5.Türkiyənin beynəlxalq vəziyyətində əsaslı dönüş yaranmışdır 

  ))1921 mart 16.Moskva müqaviləsi 

 1920 avqust 10.Sevr müqaviləsi 

 1921 oktyabr 21.Ankara müqaviləsi 

 1921 oktyabr 13.Qars müqaviləsi 

 1922 oktyabr 11.Mudanya müqaviləsi 

 

 

238.1921-ci il oktyabrın 13-də Cənubi Qafqaz respublikaları ilə imzalanmış Qars müqaviləsinə görə? 
1.Cənubi Qafqaz Antanta dövlətləri arasında bölünməli 2.Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində 
muxtariyyət verilməli 3.Hərbi əsirlər,qaçqınlar və müharibə ilə əlaqədar cinayət edənlərin azad edilməsi 
4.Boğazlar üstündə sərbəst nəzarət qoyulmuşdur  

 ))2,3  

 1,2  



 2,4  

 1,4  

 3,4 

 

 

239.Türkiyə tərəfindən qalib gəlinmiş döyüşləri göstərin? 1.I İnönü 2.Borodino 3.II İnönü 4.Sakarya 
5.Mudanya  

 ))1,3,4  

 2,4,5  

 2,3,4  

 1,2,3  

 2,3,5 

 

 

240.Aşağıdakılar hansı sülh müqaviləsinə aiddir? 1.Hərbi əməliyyatlar dayandırıldı 2.Ədirnə də daxil 
olmaqla Şərqi Frakiya yunanlar tərəfindən tərk edildi 

  ))Mudanya  

 Lozanna  

 London  

 Qars  

 Moskva 

 

 

241.Kasablanka konfransında nəzərdə tutulmuşdur?  

 ))Türkiyənin müharibəyə qoşulması 

 Türkiyənin müharibədən çıxması 

 Şərq cəbhəsinin açılması 

 Hərbi əməliyyatların dayandırılması 

 Boğazlar məsələsinin həlli 

 



 

242.Kiprdə müstəqil respublika yaradılmasına qərar verən sazişlər? 

  ))Sürix və London  

 Qars və Gümrü 

 Sürix və Gümrü 

 Lozanna və London 

 Sürix və Qars 

 

 

243.Prezidentlərin hakimiyyətdə olma ardıcılığını göstərin? 1.Kenan Evren 2.Cəlal Bayar 3.Turqut Özal 
4.Camal Gürsəl  

 ))2,4,1,3  

 1,3,4,2  

 3,2,1,4  

 3,1,4,2  

 2,4,3,1 

 

244.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. Sivas Konqresi II. Ərzurum Konqresi III. İstanbulun Antanta 
dövlətləri tərəfdən işğalı 

  II; III; I  

 I; II; III 

 I; III; II 

 ))II; I; III  

 III; II; I 

 

 

245.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. Gümrü müqaviləsi II. Türkiyə – Rusiya Moskva sülh 
müqaviləsi III. TBMM-in qərarı ilə sultanlığın ləğv edilməsi 

  I; III; II  

 ))I; II; III  

 II; I; III 



 II; III; I 

 III; I; II 

 

 

246.I İnönü, II İnönü və Sakarya döyüşləri üçün ortaq cəhətlər: I. İngilislərə qarşı olmuşdur II. Türklərin 
qələbəsi ilə başa çatmışdır III. Şərqi Anadoluda baş vermişdir IV. Fransızlar məğlub olmuşdur V. Eyni 
ildə baş vermişdir VI. Qərb cəbhəsində baş vermişdir 

             II; IV; V  

 I; III; IV 

 ))II; V; VI  

 III; IV; VI 

 I; III; V 

 

 

247.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. Türkiyənin respublika elan edilməsi II. Lozanna konfransı III. 
Türkiyədə yeni vətəndaşlıq və cinayət kodeksinin qüvvəyə minməsi IV. Türkiyədə ərəb əlifbasından latın 
əlifbasına keçid  

 II; III; I; IV  

 III; II; I; IV 

 IV; III; II; I 

 III; IV; II; I 

 ))II; I; III; IV  

 

 

248.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. Qara dəniz boğazlarının rejiminə dair Montre konvensiyası 
imzalanması II. SSRİ ilə Türkiyə arasında üç il müddətinə hücum etməmək və bitərəflik haqqında 
müqavilə bağlanması III. Türkiyənin Millətlər Cəmiyyətinə üzv olması  

 II; I; III  

 ))II; III; I  

 III; I; II 

 III; II; I 

 I; II; III  



 

 

249.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. Demokratik Partiyanın Türkiyədə seçkilərdə qalib gəlməsi II. 
Türkiyənin NATO-ya daxil olması III. Türkiyənin Bağdad paktını imzalaması  

 I; III; II  

 ))I; II; III  

 II; I; III 

 II; III; I 

 III; I; II 

 

 

250.Uyğun variantı göstərin: 1.İstanbulun Antanta dövlətləri tərəfindən işğalı 2.Sevr müqaviləsi 
3.Sarıqamışın geri alınması 4.Qarsın geri alınması 5.Mustafa Kamalın Sovet Rusiyasına qarşılıqlı əlaqələr 
qurulması ilə bağlı müraciəti a-1920 aprel 26 b-1920 mart 16 c-1920 avqust 10 d-1920 sentyabr 29 e-
1920 oktyabr 30  

 ))1-b,2-c,3-d,4-e,5-a 

 1-c,2-d,3-a,4-b,5-e 

 1-a,2-e,3-d,4-c,5-b 

 1-e,2-b,3-a,4-d,5-c 

 1-d,2-a,3-b,4-e,5-d  

 

 

251.Uyğun variantı göstərin: 1.I İnönü döyüşü 2.II İnönü döyüşü 3.Mudanya sülhü 4.Sakarya döyüşü 
5.London konfransı 6.TBMM özünü buraxması a-1921sentyabr 13 b-1921 mart 23 c-1921 fevral 21 d-
1921 yanvar 10 e-1923 aprel 1 g-1922 oktyabr 11 

  ))1-d,2-b,3-g,4-a,5-c,6-e 

 1-a,2-c,3-e,4-g,5-b,6-d 

 1-e,2-c,3-a,4-g,5-b,6-d 

 1-d,2-b,3-g,4-e,5-c,6-a 

 1-b,2-g,3-c,4-a,5-e,6-d 

 

 



252.Xronoloji ardıcılığı tamamlayın: 1.Lozanna sülh konfransının ikinci sessiyasının öz işinə başlaması 
2.İzimirin yunanlardan azad edilməsi 3.TBMM-nin qərarı ilə sultanlığın ləğvi 4.Lozanna sülh müqaviləsi 
 ))2,3,1,4  

 1,2,3,4  

 4,2,3,1  

 2,3,1,4  

 4,1,2,3 

 

 

253.Uyğun variantı göstərin: 1.Türkiyədə dünyəvilik prinspinin konstitusiyaya daxil edilməsi 2.Türkiyədə 
şəriətə əsaslanan məcəllənin əvəzinə yeni vətəndaşlıq və cinayət kodeksi qüvvəyə mindi 3.Türkiyədə ərəb 
əlifbası latın əlifbası ilə əvəz olundu 4.Türkiyədə universitet islahatı 5.Aşar vergisinin ləğvi a-1928 b-
1926 c-1925 d-1937 e-1933  

 ))1-d,2-b,3-a,4-e,5-c 

 1-b,2-a,3-e,4-d,5-c 

 1-c,2-e,3-a,4-b,5-d 

 1-c,2-d,3-e,4-a,5-b 

 1-a,2-e,3-d,4-c,5-b 

 

 

254.Xronoloji ardıcılığı tamamlayın: 1.Türkiyənin diplomatik əlaqələri kəsərək Yaponiya və Almaniyaya 
müharibə elan etməsi 2.Türkiyənin Millətlər Cəmiyyətinə üzv olması 3.Montre konfransı 4.Torpaq 
islahatı 5.Krım konfransı 6.Tehran konfransı 

  ))2,3,6,5,1,4  

 1,4,3,2,5,6  

 4,1,5,6,3,2  

 6,5,2,3,4,1  

 2,4,6,1,3,5 

 

 

255.Uyğun variantı göstərin: 1.Türkiyə Sənaye İnkişaf Bankı 2.Bağdad paktının üzvləri həmin blokun 
Mərkəz Müqavilə Təşkilatı (SENTO)adlandırılması qərarına gəldilər 3.Türkiyənin NATO-ya daxil olması 
4.İsgəndərun metallurgiya kombinatı 5.Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin yaranması 6.Türkiyə-ABŞ 



“Qarşılıqlı anlaşma haqqında memorandum”imzalanması a-1982 b-1983 c-1952 d-1977 e-1959 g-1950 
 ))1-g,2-e,3-c,4-d,5-b,6-a 

 1-a,2-c,3-d,4-e,5-g,6-b 

 1-e,2-c,3-b,4-a,5-d,6-g 

 1-a,2-b,3-d,4-c,5-e,6-g 

 1-b,2-g,3-e,4-d,5-c,6-a 

 

 

 

 

 

256.ZSFSR-ə daxil olmayanı göstərin: 

  Azərbaycan SSR  

 ))Belorusiya SSR  

 Gürcüstan SSR 

 Ermənistan SSR 

 Dördü də daxil idi 

 

 

257.Mühacir Azərbaycan hökumətininin başçısı kim olmuşdur?  

 ))Fətəlibəyli Düdəginski  

 Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 

 Fətəli Xan Xoyski 

 Əlimərdan bəy Topçubaşov 

 Səid Şamil 

 

 

258.Ən böyük qaz kəməri olan Buxara-Ural xətti hansı ölkənin qazını Ural müəssisələrinə çatdırırdı? 
 Qazaxıstan 

 Qırğızıstan 



 ))Özbəkistan  

 Tacikistan 

 Türkmənistan 

 

 

259.Kollektivləşdirmə:  

 ))Fərdi kəndli təsərrüfatı dövlət idarəçiliyinə keçirdi 

 Kəndlilərin vəziyyəti yaxşilaşırdı 

 Könüllülük əsasında keçirilmişdir 

 1928-ci ildə həyata keçirilmişdir 

 Kəndlilər istehsal vasitələri ilə təmin olunmurdu 

 

 

260.İ.Stalin başda olmaqla fövqəladə səlahiyyətə malik Dövlət Müdafiə Komitəsi nə vaxt yaradıldı? 

  ))1941 iyun 30-u  

 1941 iyun 22-i  

 1940 dekabr 18-i  

 1939 sentyabt 1-i  

 1939 sentyabr 3-ü 

 

 

261.1943-cü ilin payızında Almaniya hökumətinin köməyi ilə Berlində yaradılmış Azərbaycan 
hökumətinə kim rəhbərlik edirdi? 

  ))Fətəli bəy Dudənginski 

 M.Ə.Rəsulzadə 

 Səid Şamil 

 X.Xasməmmədov 

 Ə.Topçubaşov 

 

 



262.1954-cü ildə niyə Krım Ukraynaya verildi?  

 ))Ukraynanın Rusiyaya birləşdirilməsinin 300 illiyi ilə əlaqədar 

 Kollektivləşdirmə ilə əlaqədar 

 Sənayeləşdirmə ilə əlaqədar 

 1954-cü il fərmanına görə 

 1952-ci il fərmanına görə 

 

 

263.1957-ci ilin 9 yanvar tarixində SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət heyətinin qərarı ilə hansı xalqların milli 
muxtariyyəti bərpa olundu?  

 ))balkar,kalmık,qaraçay 

 qazax,türkmən,krım 

 balkar,qazax,qırğız 

 özbək,kalmık,krım 

 qaraçay,türkmən,kalmık 

 

 

264.SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti nə vaxt ahıska türklərinə Gürcüstanın digər xalqları ilə bərabər 
hüquqlar verən fərman verdi?  

 ))1968 mayın 30-u 

 1956 aprelin 28-i 

 1953 fevralın 21-i 

 1961 yanvarın 10-u 

 1979 iyunun 5-i 

 

 

 

 

 

265.İkinci dünya meharibəsində neçə nəfər azərbaycanlı Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq 
görülmüşdür? 



  176 min 

 30 

 ))121 

 200 

 5 min 

 

 

266.SSRİ-də mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi hansı dövrdən başlayır?  

 Stalinin ölümündən sonrakı dövrdənn 

 ))XX əsrin 80-ci illərindən  

 II dünya müharibəsi dövründən 

 II dünya müharibəsindən əvvəlki dövrdən 

 Xruşşovun hakimiyyətə gəlişindən öncəki dövrdən 

 

 

267.Krım MSSR ləğv edilməsindən neçə il sonra Krım vilayəti Ukraynaya verildi?  

 6 

 20 

 34 

 15 

 ))9 

 

 

268.SSRİ Elmlər Akademiyasının Sibir Şöbəsi yaradılmasının məqsədi: 

 ))Sibirin və Uzaq Şərqin məhsuldar qüvvələrini sürətlə inkişaf etdirmək  

 Aerokosmik sənayedə irəliləyişə nail olmaq 

 Yerli xalqları bu yolla mərkəzi hakimiyyətə tabe etmək 

 Şimal-buzlu okeanının təbii ehtiyatlarını mənimsəmək 

 Ucqarlarla mərkəzin əlaqəsini intensivləşdirmək 

 



 

269.SSRİ Elmlər Akademiyasının Sibir Şöbəsinin yaradılmasından neçə il sonra Qərbi Sibirdə neft və qaz 
yataqları kəşf olundu? 

  4 

 10 

 12 

 ))7 

 15 

 

 

270.Xronoloji ardıcılığı tamamlayın: 1.Nursultan Nazarbayev Qazaxıstan KP MK.nin I katibi seçildi 
2.T.Usubalıyevin hakimiyyətə gəlməsi 3.Daşkənddə etnik zəmində iğtişaş 4.Krım MSSR ləğv edildi 
 ))4,2,3,1  

 1,2,3,4  

 2,1,3,4  

 3,1,2,4  

 1,4,3,2 

 

 

 

271.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. Başqırdıstan Sovet Muxtar Respublikasının elan olunması II. 
RSFSR-in tərkibində Türküstan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası yaradılması III. Çuvaş muxtar 
vilayəti yaradılması  

 II; III; I  

 ))II; I; III  

 III; I; II 

 III; II; I 

 I; II; III 

 

 

272.SSRİ-də sənayeləşdirmənin ənənəvi sənayeləşdirmədən fərqi nə idi? I. Muzdlu əməyə üstünlük 
verilməsi II. Ağır sənayenin inkişafının önə çəkilməsi III. İstehsal vasitələri istehsalından başlanması IV. 
Zəruri maddi və maliyyə vəsaitlərinin bolluğu 



            II; IV  

 ))II; III  

 I; III 

 I; IV 

 I; II 

 

 

273.Faşist Almaniyası 1942-ci ilin yayında həyata keçirəcəyi məqsədlərdən biri kimi verilə bilməz: 

  ))Moskva və Peterburqu təslim almaq  

 Cənubda sovet qoşunlarını darmada-ğın etmək 

 Volqa sahillərinə çıxmaq 

 Stalinqradı və Həştərxanı işğal etmək 

 Qafqaz rayonunu tutmaq 

 

 

274.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. Qırğızıstan Demokratik Hərəkatının yaranması II. Nursultan 
Nazarbayevin Qazaxıstan KP MK-ın birinci katibi seçilməsi III. Ruslaşma və sovetləşmə siyasətinə qarşı 
ilk etiraz aksiyası – minlərlə qazaxlı tələbənin Alma-Atada mitinq keçirməsi  

 III; I; II  

 ))III; II; I  

 II; I; III 

 II; III; I 

 I; II; III 

 

 

Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin I. Daşkənddə xüsusən gənclərin iştirakı ilə milli hərəkat xarakterli 
275.mitinq keçirilməsi II. Ş.Rəşidovun istintaq gedişində dünyasını dəyişməsi III. “Vilayət, mahal, 
regional-inzibati məsələlərin həllinin müttəfiq respublikalara verilməsi” barədə fərman imzalanması 

  III; I; II  

 ))III; II; I  

 I; III; II 



 II; III; I 

 II; I; III 

 

 

276.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. Türkmənistan SSR hökumətinin qərarı ilə respublikada rus dili 
ilə yanaşı, türkmən dilinin də rəsmi status alması II. Krım MSSR ləğv edilməsi III. Stalinin ölümü  

 II; I; III  

 ))II; III; I  

 I; II; III 

 I; III; II 

 III; II; I 

 

 

277.Uyğun variantı seçin: 1.Türküstan Muxtar SSR yarandı 2.Başqırdıstan Sovet Muxtar Respublikası 
elan olundu 3.Tatatrıstan MSSR 4.Xarəzm respublikası 5.Buxara respublikası a-1923 b-1924 c-1918 d-
1919 e-1920  

 ))1-c,2-d,3-e,4-a,5-b 

 1-b,2-c,3-a,4-e,5-d 

 1-a,2-e,3-d,4-b,5-c 

 1-b,2-a,3-e,4-d,5-c 

 1-d,2-e,3-a,4-c,5-b 

 

 

278.Sadalananlar harda baş vermişdir: 1.Özbək xalqı Özbəkistan SSR-də,türkmən xalqı Türkmənistan 
SSR-də birləşdi. 2.Qırğızlar RSFSR tərkbində Qara qırğız muxtar vilayətində birləşdi. 3.Əvvəlki 
Qırğızıstan MSSR Qazaxıstan MSSR adlandırıldı. 4.Qaraqalpaqlar Qazaxıstan MSSR tərkibində 
Qaraqalpaq muxtar vilayətini təşkil etdi. 5.Buxara və Xarəzm SSR,Türküstan MSSR ləğv olundu  

 ))SSRİ MİK-nin ikinci sessiyasında 

 SSRİ-nin III sovetlər qurultayında 

 SSRİ-nin I sovetlər qurultayında 

 SSRİ MİK-nin üçüncü sessiyasında 

 SSRİ-nin II sovetlər qurultayında 



 

 

279.1925-ci ildə irəli sürülmüş sənayeləşmənin gedişində yol verilmiş səhvlərə aiddir? 1.Yüngül 
sənayenin inkişafı çox sürətlə gedirdi 2.Ağır sənayenin inkişafı çox sürətlə aparılırdı. 3.SSR-nin totalitar 
dövlət kimi formalaşmasına şəraitt yaratdı. 4.Əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırdı 5.SSRİ-nin 
müstəmləkəçilik siyasətini daha da gücləndirmişdir  

 ))2,3,5  

 1,3,5  

 2,3,4  

 1,3,4  

 1,2,3  

 

 

 

 

 

280.Türkiyə – Azərbaycan iqtisadi əlaqələrində Azərbaycan üçün müsbət amil olaraq aşağıdakılardan biri 
qeyd oluna bilməz:  

 ))Türkiyənin təbii ehtiyatlarından Azərbaycanlı iş adamları maksimum yararlana bilirlər 

 Türkiyə şirkətlərinin geniş fəaliyyətinin investisiyanın ümumi həcmini artırır 

 Türkiyə şirkətlərinin Azərbaycan iqtisadiyyatında iştirakı iqtisadi sahələrin dünya standartları 
səviyyəsində qurulmasına, iş yerlərinin sayının artmasına və Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına 
inteqrasiyasına kömək edir 

 Türkiyənin Azərbaycanda öz şirkətlərinin mənafelərini qoruması elə Azər-baycan iqtisadiyyatının 
qorunması deməkdir 

 Türkiyənin Azərbaycandakı iqtisadi maraqları bu dövlətin siyasi maraq-larının dayaq 
elementlərindəndir ki, bu da Türkiyənin Azərbaycana siyasi dəstəyini artırır 

 

 

281.Azərbaycan prezidenti İ.Əliyevin Türkiyəyə ilk rəsmi səfərndən neçə il sonra Türkiyə prezidenti 
Ə.N.Sezər Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur?  

 5 

 ))3 



 1 

 6 

 7 

 

 

282.Sürix protokolları haqda yanlış fikri göstərin: 

  ))Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliyə doğru atılmış addım olmuşdur  

 Türkiyə və Ermənistan arasında imzalanmışdır 

 2009-cu ildə imzalanmışdır 

 Azərbaycan – Türkiyə münasibətlərinə soyuqluq yaratmışdır 

 Azərbaycanın ciddi etirazına səbəb olmuşdur 

 

 

283.Müstəqilliyinin ilk illərində Özbəkistan – Azərbaycan münasibətlərinin ciddi böhran vəziyyətində 
olmasının səbəbləri sırasında verilə bilməz:  

 ))Özbəkistanın Qarabağ münaqişəsində Ermənistana dəstək nümayiş etdirməsi  

 Özbəkistan müxalifətinin liderlərinin Azərbaycanda qəbul edilməsi 

 Özbəkistan müxalifətinin liderlərinin Türkiyəyə getməsinə kömək göstərilməsi 

 Azərbaycan rəhbərliyinin Özbəkistanın daxili işlərinə müdaxiləsi 

 Azərbaycan hökumətinin Özbəkistanın daxili siyasi problemlərinə münasibət bildirməsi 

 

 

284.Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinə münasibətdə Özbəkistanın mövqeyi: I. Mövcud sərhədlərin 
toxunulmazlığı prinsipi II. Ermənistana açıq dəstək verilməsi III. Ərazi bütövlüyü prinsipinin üstün 
tutulması IV. Ermənistanla diplomatik əlaqələrin kəsilməsi V. Münaqişənin həllində zor işlədilməsinin 
yolverilməzliyi prinsipi VI. Xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi  

 I; II; VI  

 II; III; V 

 ))I; III; V  

 III; IV; V 

 II; V; VI 



 

 

285.Hansı türk dövlət başçısı Ermənistana səfəri zamanı “erməni soyqırımı” abidəsini ziyarət etmişdir? 
 ))Qırğızıstan prezidenti Ə.Akayev  

 Qazaxıstan prezidenti N.Nazarbayev 

 Özbəkistan prezidenti İ.Kərimov 

 Türkmənistan prezidenti S.Niyazov 

 Heç bir türk dövlət başçısı buna yol verməmişdir 

 

 

286.Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinə münasibətdə Türkmənistanın mövqeyi: (yalnız biri 
doğrudur)  

 ))Ermənistana münasibətdə ehtiyatlı hərəkət edir  

 Orta Asiyanın digər türk dövlətlərinin mövqeyindən kəskin surətdə fərqlənir 

 Ermənistana açıq dəstək nümayiş etdirir 

 Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyır 

 Münaqişənin həllini Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməsində görür 

 

 

287.Türk dövlət başçılarının Zirvə toplantılarının keçirilməsi təşəbbüsü kimə məxsusdur?  

 H.Əliyevə 

 N.Nazarbayevə 

 ))S.Dəmirələ  

 T.Özala  

 İ.Kərimova 

 

 

288.Türk dövlət başçılarının II Zirvə toplantısı nə üçün Bakıda keçirilə bilmədi?  

 ))Rusiya etiraz etdi  

 Yetərincə iştirakçı dövlət qatılmadı 



 Azərbaycan müharibə şəraitində olduğu üçün toplantını qəbul edə bilmədi 

 Orta Asiya dövlətləri buna maraq göstərmədilər 

 Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi 

 

 

289.düzgün ardıcılığını göstərin? 1.H.Əliyev 2.A.Mütəllibov 3.Ə.Əliyev  

 ))2,3,1 

 1,2,3 

 3,2,1 

 1,3,2 

 2,1,3 

 

 

290.TÜRKSOY-a daxil olan ölkələri seçin? 1.Tuva 2.İngiltərə 3.Tatarıstan 4.Cənubi Kipr 5.Xakasiya 
6.Monqolustan 

  ))1,3,5  

 1,2,3  

 2,4,6  

 2,4,5  

 1,3,4 

 

291.Türk respublikaları ilə münasibətləri nizamlamaq məqsədi ilə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi yanında 
Xüsusi İdarə yaradılmasından neçə il sonra Azərbaycan presidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə prezident 
kimi ilk rəsmi səfəri baş tutdu? 

  3 

 1 

 ))2 

 4 

 5 

 

 



292.“Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi 
haqqında” bəyannamə: 

  ))1997-ci ild Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Türkiyəyə rəsmi səfəri zamanı imzalandı  

 1994-cü ildə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Türkiyədə I rəsmi səfərdə olarkən imzalandı 

 1995-ci ildə Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl Azərbaycanda rəsmi səfərdə olarkən imzalandı 

 Turqut Özalın Azərbaycana səfəri zamanı imzalandı 

 Əbülfəz Elçibəyin Türkiyəyə səfəri zamanı imzalandı 

 

 

293.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. Azərbaycan və Qazaxıstan arasında “Strateji əməkdaşlıq və 
tərəfdaşlıq haqqında” sazişin imzalanması II. İlham Əliyevin Qazaxıstana rəsmi səfəri III. Heydər 
Əliyevin Qazaxıstana rəsmi səfəri  

 III; I; II  

 ))III; II; I  

 I; III; II 

 I; II; III 

 II; III; I 

 

 

294.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. Aşqabadda MDB üzvü olan dövlət başçılarının görüşündə 
Azərbaycan prezidenti H.Əliyev Qırğızıstan prezidenti Ə.Akayevlə görüşü II. Azərbaycan prezidenti 
H.Əliyevin Qırğızıstana rəsmi səfəri III. Qırğızıstan prezidenti Ə.Akayevin Azərbaycana rəsmi səfəri  

 I; III; II  

 ))I; II; III  

 III; II; I 

 III; I; II 

 II; III; I 

 

 

295.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: I. TÜRKSOY təşkilatının əsasının qoyulması II. Türk dövlət 
başçılarının 9-cu Naxçıvan Zirvə toplantısı III. Türk Parlament Assambleyasının yaradılması  

 I; II; III  



 ))I; III; II  

 II; I; III 

 II; III; I 

 I; III; II 

 

 

296.Uyğun variantı göstərin: 1.A.Mütəllibovun Türkiyəyə rəsmi səfəri 2. S.Dəmirəlin Azərbaycana baş 
nazir kimi rəsmi səfəri 3.Ə.Əliyevin Türkiyəyə rəsmi səfəri 4.T.Özalın Azərbaycana rəsmi səfəri 
5.H.Əliyevin Türkiyəyə ilk rəsmi səfəri 6. S.Dəmirəlin prezident kimi Azərbaycana rəsmi səfəri a-1994 
fevralın 8-i b-1992 noyabrın 1-i c-1992 may d-1993 aprelin 12-14-ü e-1992 yanvarın 13-ü g-1995 dekabr 
 ))1-e,2-c,3-b,4-d,5-a,6-g 

 1-a,2-e,3-c,4-b,5-g,6-d 

 1-b,2-e,3-a,4-c,5-d,6-g 

 1-g,2-a,3-d,4-b,5-c,6-e 

 1-d,2-g,3-b,4-c,5-e,6-a 

 

 

297.Xronoloji ardıcılığı göstərin: 1.Türkiyənin XİN-yi Rusiyanın Ermənistana qanunsuz olaraq silah 
göndərməsi barədə bəyanat verdi 2.Türkiyənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mustafa Aksunun 
jurnalistlərə bəyanatı 3.Yüksək səviyyəli Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının qurulması 4.Sürix protokolu 
5.Azərbaycanın Türkiyədə diplomatik missiyasının fəaliyyətə başlaması  

 ))5,2,1,4,3  

 3,1,2,4,5  

 1,2,4,3,5  

 3,4,1,2,5  

 5,4,2,1,3 

 

 

298.Türk dövlət və topluqlarının ənənəvi “Dostluq, qardaşlıq və işbirliyi”nin on birinci qurultayında 
İlham Əliyevin diqqət yetirilməsi vacib saydığı məsələlərin bəziləri: 1.Ümumtürk tarixinin yazılması 
2.Erməni lobbisinə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi 3.Aİ-na bənzər ortaq türk bazarının yaradılması 
4.BTC.nin Türkiyə və Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini təmin etməsi 5.Avropa Parlamentinə oxşar 
ümumtürk məclisinin qurulması 

  ))1,2,4  



 2,3,4  

 1,3,5  

 2,3,5  

 1,2,3 

 

 

 

299.Xronoloji ardıcılığı göstərin: 1.Türkiyənin XİN-yi Rusiyanın Ermənistana qanunsuz olaraq silah 
göndərməsi barədə bəyanat verdi 2.Türkiyənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mustafa Aksunun 
jurnalistlərə bəyanatı 3.Yüksək səviyyəli Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının qurulması 4.Sürix protokolu 
5.Azərbaycanın Türkiyədə diplomatik missiyasının fəaliyyətə başlaması  

 ))5,2,1,4,3  

 3,1,2,4,5  

 1,2,4,3,5  

 3,4,1,2,5  

 5,4,2,1,3 

 

 

300..Türk dövlət və topluqlarının ənənəvi “Dostluq, qardaşlıq və işbirliyi”nin on birinci qurultayında 
İlham Əliyevin diqqət yetirilməsi vacib saydığı məsələlərin bəziləri: 1.Ümumtürk tarixinin yazılması 
2.Erməni lobbisinə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi 3.Aİ-na bənzər ortaq türk bazarının yaradılması 
4.BTC.nin Türkiyə və Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini təmin etməsi 5.Avropa Parlamentinə oxşar 
ümumtürk məclisinin qurulması 

  ))1,2,4  

 2,3,4  

 1,3,5  

 2,3,5  

 1,2,3 

 


