
3918 Ərəb dili 300 sual 

1. Sual: Ərəb dilində neçə şəmsiyyə samiti olduğunu təyin edin.  

 مافِي  18  +14  25  10

2. Sual: Qadın cinsində olan variantı təyin edin.   

سٌ   ُمَعلَِّمةٌ   ُمَعلِّمٌ   إْقتِصادٌ   طالِبٌ   +   ُمَدرِّ

3. Sual: Uzun saitli sözlərin variantını təyin edin.   

 أْزَمةٌ   ُمَعلِّمٌ    +   َدارٌ   َدْفتَرُ   قَلَمٌ 

4. Sual: Müəyyənlikdə olan sözlərin variantını təyin edin.  

 بَلَدٌ   قَلَمٌ   ِكتابٌ   َجِريَدةٌ   +  ألَجِريَدة 

5. Sual: Düzqün müzəkkər ( kişi cinsi ) cəm şəkilçisini müəyyənləşdirin.  

 مافِي  ـــتَانِ   ــــَانِ  +  ـــُونَ   ــــَاتٌ  

6. Sual: Ərəb dilində neçə uzun sait olduğunu təyin edin.  

10  25 14 18 3 + 

7. Sual: İsimlərin müəyyənliyi nə ilə ifadə olunur ? 

  ٌ ً   +  ألْ  ــــ َ  ـــــٍ  ـــــ  ةٌـ

8. Sual: Uzun saitli sözlərin variantını təyin edin.  

 ِشْرَكةٌ   َمْدَرَسةٌ  َمَجلَّةٌ   َوَرقَةٌ  + َداٌرَكبِيرٌ  

9. Sual: Qadın cinsində olan variantı təyin edin.  

 َصِغيرٌ  بابٌ   ِكتابٌ   ُمَعلِّمٌ  +   ُمَعلَِّمةٌ  

10. Sual:  ََماَكتَب felin formasını təyin edin.   

keçmiş zaman inkar +  indiki zaman inkar  əmr forması  inkarlı 

əmr  

indiki gələcək zaman 

11. Sual:  ُيَْكتُب felin zamanını təyin edin.   

keçmiş zaman   indiki zaman + əmr forması  inkarlı əmr   məsdər 

forması 



 

12. Sual:  َُدَرْستfelin zamanını təyin edin.  

 keçmiş zaman + indiki zaman  əmr forması  inkarlı əmr  məsdər 

forması 

13. Sual:  ُيَْكتُب= felin zamanını təyin edin.  

 keçmiş zaman inkar +  indiki zaman inkar  əmr forması 

 məsdər forması   inkarlı əmr 

14. Sual: َمْنِھَي؟sualın düzgün cavabını təyin edin.   

 أْنتِطالِبَةٌ  +ِھيَطالِبَةٌ  نَْحنُطBُبٌ  أْنتُْمطBُبٌ   ھَُوطالِبٌ 

15. Sual: Ərəb dilində neçə hal var ?  

1    2    5   4   3+ 

16. Sual:  ُس    .verilən sözün halını təyin edin أْلُمَدرِّ

Adlıq halda +  Yiyəlik halda   Təsirlik halda  Yiyəlik Təsirlik hal  

düzgün cavab yoxdur. 

17. Sual:  ِفِيألجاِمَعة verilən sözün halını təyin edin.  

Yiyəlik hal + Adlıq hal  Təsirlik hal   Yiyəlik Təsirlik hal  düzgün cavab 

yoxdur. 

18. Sual: Seçilmiş sözə verilmiş sualı göstərin.  ِنَأْذھَبُألٮَألُسوقKأ 

 + َمتَى بَِكمْ  لِماَذا َكمْ  أْينَ  

19. Sual: İsimlərin müəyyənliyi nə ilə ifadə olunur?  

 + ألِ   ـَانِ   ةٌ   ــــٍ   اًـــــً  

20. Sual: Müəyyənlikdə olan sözlərin variantını təyin edin.   

سُ   أْحَمرُ   َجِريَدةٌ  ِكتابٌ  سُ   ُمَدرِّ  + ألُمَدرِّ

21. Sual: Sinonim sözlərdən olan variantı təyin edin.  

َسةٌ  بابٌَوَرقَةٌ  َدْفتٌَرِكتابٌ   َسةٌ   +  َدْفتٌَرُكرَّ  َمْدَرَسةٌ  ِكتابٌُكرَّ

22. Sual: Sinonim sözlərdən olan variantı təyin edin.   



َسةٌ  قَلٌَمِكتابٌ  ِكتابٌَدْفتَرٌ    ُكتُبٌ  َمَجلَّةٌَجِريَدةٌ   +  َدْفتٌَرُكرَّ

 

23. Sual: Cümlənin növünü təyin edin.  ٌْنتَطالِبOَْھ 

feli cümlə  ismi cümlə  mürəkkəb cümlə  sual cümləsi + düzgün cavab 

yoxdur 

24. Sual: Cümlənin növünü təyin edin.  ٌألَمقالَةَُجِديَدة 

feli cümlə  ismi cümlə + mürəkkəb cümlə  sual cümləsi düzgün 

cavab yoxdur 

25. Sual:  ْأْكتُب felin formasını təyin edin.  

 inkarlı əmr  keçmiş zaman   əmr forması + məsdər forması  indiki 

zaman  

forması 

26. Sual: َمْنھَُو؟sualın düzgün cavabını təyin edin.  

 نَْحنُطBُبٌ  + ھَُوطالِبٌ   طالِباتٌ  أْنتُْمطQُبٌ  ِھيَطالِبَةٌ  

27. Sual:  َِوالِدانsöz hansı halda verilib.  

 Yiyəlik Təsirlik halda   Adlıq halda + Yiyəlik halda  Təsirlik halda 

 düzgün cavab yoxdur. 

28. Sual: Verilmiş misallardan düzqün cəmi seçin.  

 ُمًعلَِّمتَانِ   ُمَعلَِّمانِ   ُمَعلَِّمةٌ   ُمَعلِّمٌ  + ُمَعلُِّمونَ  

29. Sual: Verilmiş misallardan sınıq cəmi seçin.  

 َجِريَدةٌ   ِكتابانِ   + ُكتُبٌ   َكتَبَ   ِكتابٌ  

30. Sual: Təsniyədə olan sözlərin variantını təyin edin.  

 إْحتِكارٌ   أمٌّ   أبٌ  +  َوالَِدانِ   َوالٌِد◌ٌ  

31. Sual: Təsniyə ilə olan sözlərin variantını təyin edin.  

 َشاِحنَةٌ   طالِبٌ  + ِكتاباَنِ   ِكتابٌ   ةٌ َجِريدَ  

32. Sual: Daxili cəmdə verilmiş variantı təyin edin.  

 طالِبَةٌ   طالِبَتانِ   طالِبانِ   طالِبٌ  + طBُبٌ  



33. Sual: Verilmiş misallardan sınıq cəmi seçin.  

ُسونَ   َساتٌ  ُمَدرِّ  + طBُبٌ   طالِبٌ   طُالِبَةٌ  ُمَدرِّ

 

34. Sual: Daxili cəmdə verilmiş variantı təyin edin.  

 ِكتابٌ  + طBُبٌ   طالِبَانِ   طالِبَةٌ   طالِبٌ  

35. Sual: Verilmiş misallardan düzqün cəmi seçin.  

اَسةٌ    + ُمَعلِّمونَ   ُمَعلَِّمةٌ   ُمَعلَِّمةٌ   ُمَعلِّمٌ   ُكرَّ

36. Sual: Verilmiş misallardan sınıq cəmi seçin.  

ُسونَ   سٌ  ُمَدرِّ َسةٌ  + ُمَدرِّ سانِ   ُكتُبٌ   ُمَدرِّ  ُمَدرِّ

37. Sual:  ٌُكتُبٌَشيِّقَة birləşmənin növünü təyin edin.   

uzlaşan təyini söz birləşməsi +  uzlaşmayan təyini söz birləşməsi  

qarışıq təyini söz birləşməsi  Izafət   Ismi birləşmə 

38. Sual:  ٌُكتُبsözün formasını təyin edin.  

 təsniyə düzgün cəm  təkdə   sınıq cəm +  مافِي 

39. Sual:  َِمقالَتَانsözün formasını təyin edin.  

 cəm  təsniyə + təkdə   sınıq cəm  َمافِي 

40. Sual: II şəxs cəmdə kişi cinsində verilən şəxs əvəzliyini təyin edin.  

 +  أْنتُمْ  ِھيَ  أْنتَ  ھُمْ  أنــا

41. Sual: Verilmiş misallardan uzlaşmayan təyini söz birləşməsini seçin.  

 أناطالِبَةٌ   ألطالِبَةُ   ِكتابٌ  ِكتابٌَجِديدٌ   + ِكتابُألطالِبَةِ  

42. Sual: Verilmiş misallardan uzlaşan təyini söz birləşməsini seçin.  

 أْقتِصاُدألبَلَدِ   َجِديدٌ   ِكتابٌ   +  ِكتابٌَجِديدٌ  ِكتابُألطالِبَةِ  

43. Sual: Verilmiş söz birləşmələrinin düzqün variantın seçin. Dövlət İqtisad 

Universiteti.  

 + جاِمَعةُأVْقتِصاِدألُحُكوِميَّةِ   طالِبُألجاِمَعةِ  جاِمَعةُأVْقتِصادِ  

 ُكلِّيَةُأVْقتِصادِ   طالِبَةُألجاِمَعةِ  



44. Sual: Birləşmənin növünü müəyyənləşdirin.  ٌِكتابٌَجِديد 

 izafət birləşməsi  uzlaşan təyini söz birləşməsi +  feli birləşmə  

 ismi birləşmə  düzgün cavab yoxdur 

45. Sual: Birləşmənin növünü müəyyənləşdirin.  ُاَِخلِيَّة  ألَمَشاِكOُلدَّ

 izafət birləşməsi uzlaşan təyini söz birləşməsi+  feli birləşmə 

 ismi birləşmə düzgün cavab yoxdur 

46. Sual: Verilmiş söz birləşmələrinin düzqün variantın seçin. Maliyyə böhranı  

 َعْولََمةٌ  أْستِْثَماَراتٌ   ْحتَِكاٌراِ   أْزَمةٌأْقتِصاِديَّةٌ   + أْزَمةٌمالِيَّةٌ  

47. Sual: Verilmiş söz birləşmələrinin düzqün variantın seçin. “ Beynəlxalq 

Münasibətlər” fakültəsi.  

 ُكلِّيَةُأVْقتِصادِ  ُكلِّيَةٌَكبِيَرةٌ  جاِمَعةٌَكبِيَرةٌ   + ُكلِّيَةُألَعBقاتِألَدْولِيَّةِ  جاِمَعةُأVْقتِصادِ  

48. Sual: Hansı variantda ancaq şəxs əvəzliyi olduğunu təyin edin.   

 ھَِذهِ  ِعْندَ  تِْلكَ   ھََذا + أنَا

49. Sual: Hansı variantda ancaq işarə əvəzliyi olduğunu təyin edin.  

 فِي أْنتِ   + ھَِذهِ  نَْحنُ  أْنتَ  

50. Sual: Hansı variantın ancaq işarə əvəzliyi olduğunu təyin edin.  

 لِماَذا َكمْ  + ھََذاھَِذهِ  نَْحنُأْنتَ   ھَُوِھيَ  

51. Sual: Hansı variantın ancaq şəzs əvəzliyi olduğunu təyin edin.  

 َمتَى أْينَ  ھَِذهِ  ھََذا  + نَْحنُ  

52. Sual: Hansı variantın ancaq işarə əvəzliyi olduğunu təyin edin.  

 أْنتُمْ   نَْحنُ   ھَُوِھيَ   أَنَاأَْنتَ  + ھََذاھَِذهِ  

53. Sual: Təsirlik halın əlamətini təyin edin.   

un ٌ ً  ən  ــــٍ  in  ـــ ِ   +ـــ ِ  ـــُـ  i ـــ

54. Sual:  َ◌َأْلَمْدَرَسة sözün halını təyin edin.   

Təsirlik hal + Adlıq hal Yiyəlik hal  Yiyəlik Təsirlik hal  düzgün cavab 

yoxdur. 



55. Sual: Ön qoşmalardan sonra söz hansı halda olur.  

 Adlıq hal Yiyəlik hal + Təsirlik hal  Adlıq Yiyəlik hal düzgün cavab 

yoxdur 

56. Sual: Təsirli feldən sonra sözlər hansı halda olur.  

 Adlıq hal  Yiyəlik hal  Təsirlik hal + Adlıq Yiyəlik hal Yiyəlik 

Təsirlik hal  

57. Sual: I şəxs cəmdə şəxs əvəzliyini təyin edin.  

 +  نَْحنُ  ھُمْ  ِھيَ  ھُوَ  أنــا 

58. Sual: III şəxs təkdə, qadın cinsində verilən şəxs əvəzliyini təyin edin.  

 أْنتُمْ   نَْحنُ   +  ِھيَ  ھُوَ   أنــا 

59. Sual: II şəxs təkdə kişi cinsində verilən şəxs əvəzliyini təyin edin.  

 ھُمْ    أْنتُمْ   نَْحنُ   + أْنتَ    أنــا 

60. Sual:  ُيِّقُ  ألِكتاب   .birləşmədə şəmsiyyə samitini təyin edin ألشَّ

 مافِي أ ك + ش أل 

61. Sual:  ٌألطَّالِبَُمْشُغول şəmsiyyə samitini təyin edin.  

 مافِي + ط ب م أل 

62. Sual:  ٌِكتاب təsniyə formasını təyin edin.  

 + ِكتابانِ  تَْكتُبُ  أْكتُبْ  ُكتُبٌ   َكتَبَ  

63. Sual:  ٌطالِبَة təsniyə formasını təyin edin.  

 مافِي  طالِباتٌ   طالِبٌ   طBُبٌ  + طالِبَتَانِ  

64. Sual:  ٌُمَعلَِّمة təsniyə formasını təyin edin.  

 مافِي  ُمَعلِّماتٌ  + ُمَعلَِّمتَانِ  ُمَعلِّمٌ  ُمَعلِّمونَ  

65. Sual: Bitişən əvəzlikli sözü seçin.   

 َمافِي  َجاِمعاتٌ  + َجاِمَعتُنا  ألجاِمَعةُ  َجاِمَعةٌ 

66. Sual: Bitişən əvəzlikli sözü seçin.  

 ُكتُبٌ   ِكتابَانِ  ُكتُبٌ   ِكتابٌ   + ِكتابِي 



67. Sual: Bitişən əvəzlikli sözü seşin.  

 َسيَّاَرةٌ  ِكتابٌ  + ِكتابُُكمْ  ِھيَطالِبَةٌ  ھُْمطBُبٌ  

68. Sual: Fəthə ( ' ) hansı saiti bildirir.  

 ə +  i  u un ən 

 

69. Sual: Kəsrə( ِ~ ) hansı saiti bildirir.  

 ə   i + u  un  ən 

70. Sual: Damma (~ُ ) hansı saiti bildirir.   

ə  i   u  +  un  ən 

71. Sual: Həmzəni təyin edin.  

 ◌ٌ   اِلَئ  فَ   اَلْ  +  ء 

72. Sual:  ٌأْزرار sözün uzun saitini təyin edin.  

 cavab yoxdur  أزْ  + ا ر ز 

73. Sual:  ُأْلباب sözünün qeyri-müəyyən formasını təyin edin.  

 مـــافي دارٌ   أْبوابٌ  +   بابٌ  أبٌ  

74. Sual:  ٌدار sözünün müəyyənliyini təyin edin.  

 cavab yoxdur دارانِ   + ألدَّارُ   دارَ  ُدورٌ  

75. Sual: َمْنأْنَت؟ sualın cavabını təyin edin  

 cavab yoxdur  نَْحنُطBَُّبٌ   ِھيَطالِبَةٌ   ھَُوطالِبٌ  + أناطالِبٌ  

76. Sual: َمْنلَْيلى؟ sualın cavabını təyin edin  

 أْحَمدُ   ِكتابٌ   + لَْيلٮطالِبَةٌ  نَْحنُطBَُّب ھَُوُمراد 

77. Sual:  ٌِعْلم sözün cəmini təyin edin.  

 مـــافي  قَلَمٌ   َدْفتَرٌ   ٍكتابٌ   + ُعلومٌ  

78. Sual:  ٌَعْقد sözün cəmini təyin edin.   

 مـــافي  ُكتُبٌ   + ُعقُودٌ   جاِمَعةٌ  جاِمعاتٌ 



79. Sual:  ٌس   .düzgün cəmini təyin edin ُمَدرِّ

سونَ   َدْرسٌ   َمْدَرَسةٌ   كاتِبٌ   جاِمَعةٌ    + ُمَدرِّ

80. Sual:  ٌَسة   .düzgün cəmini təyin edin ُمَدرِّ

ساتٌ    عالِمانِ     ِعْلمٌ     عالِمٌ   كاتِبٌ   + ُمَدرِّ

 

81. Sual:  ٌِكتاب sınıq cəmini təyi edin.  

 ُمَعلِّمٌ   كاتِبٌ    جاِمَعةٌ    ِكتابانِ   + ُكتُبٌ  

82. Sual:  ٌَمقَالَة düzgün cəmini təyin edin.  

ـــي ما ھَِذهِ    ھََذا +  َمقَا=تٌ    َمقَالَتانِ   ف

83. Sual:  ٌطالِب sınıq cəmini təyi edin.  

 تِْلكَ  َذلِكَ    ھَؤ=ءِ  +  طBَُّبٌ     طالِبَةٌ  

84. Sual:  ٌطالِبَة düzgün cəmini təyin edin.  

ـــي ما  طالِبَتانِ    طالِبانِ  +  طالِبٌ     طالِباتٌ    ف

85. Sual:  ٌَعْقد təsniyəni təyin edin.   

 ُعقُودٌ   نَْحنُ    طَلَبٌ  +  َعْقَدانِ    ُكتُبٌ 

86. Sual:  ٌَشيِّق təsniyəni təyin edin.  

ـــي ما  َعْقَدانِ   + َشيِّقانِ   َشيِّقونَ     َشيِّقَةٌ    ف

87. Sual:  ٌَمقَالَة təsniyəni təyin edin.   

ـــي ما  جاِمَعةٌ    َدْفتَرٌ   ِكتابٌ   + َمقَالَتانِ   ف

88. Sual:  ٌعالِم təsniyəni təyin edin.  

  ُمَعلِّمٌ   ُعلَماءُ   + عالِمانِ    َعلِمَ     ِعْلمٌ  

89. Sual:  ٌُمَعلم təsniyəni təyin edin.  

 ِكتابٌ    َشيِّقَةٌ     َشيِّقٌ   + ُمَعلَِّمانِ     ُمَعلَِّمةٌ  

90. Sual:  ٌُمَعلَِّمة təsniyəni təyin edin.  

 +ُمَعلَِّمتَانِ    ُمَعلَِّمةٌ     ُمَعلِّمٌ    عالِمٌ     ِعْلمٌ  



91. Sual: Şəmsiyyə samitini təyin edin.  

 ج  ع  ق  ي  + ت 

92. Sual: Şəmsiyyə samitini təyin edin.  

 خ  ج  + ث  ب  ع 

 

93. Sual: Cümlənin növünü təyin edin.  ًيَْكتُبُأْحَمُدَمقالَة 

 feli cümlə +  ismi cümlə   mürəkkəb cümlə  nəqli cümlə sual 

çümləsi 

94. Sual: Cümlənin növünü təyin edin.  ٌأْسَرتُناَكبِيَرة 

 feli cümlə  ismi cümlə + mürəkkəb cümlə  sual cümləsi  nəgli 

çümlə  

95. Sual: Cümlənin növünü təyin edin.  َْكْمطالِباًفِيَصفُِّكم 

 feli cümlə  ismi cümlə   mürəkkəb cümlə sual cümləsi + nəgli 

çümlə 

96. Sual: Sual cümləsi hansı sırada verilmişdir?  

 مافِي  َذھَْبنا  + َمتَٮتَْذھَبُ   ھَُويَْذھَبُ  ھَُوَذھَبَ  

97. Sual: “İki maraqlı kitab” – birləşməsinin düzgün variantınıtəyin edin.  

 ھَِذِھُكتُبٌ   ھََذاِكتابٌ   + ِكتابانَِشيِّقانِ  ِكتابٌَشيِّقٌ  ُكتُبٌَشيِّقَةٌ  

98. Sual: «İqtisadi blokada» - düzgün tərcüməni təyin edin.  

 مافِي + ِحصاٌراِْقتِصاِديٌّ   اِْقتِصاِديٌّ   أْزَمةٌ   ِحصارٌ  

99. Sual: «İqtisadi böhran» - düzgün tərcüməni təyin edin.  

 مافِي  مالِيَّةٌ   أْزَمةٌ   ِحصارٌ  + أْزَمةٌاِْقتِصاِديَّةٌ  

100. «Maliyyə böhranı» - düzgün tərcüməni təyin edin.  

 مافِي  أْزَمةٌاِْقتِصاِديَّةٌ   + أْزَمةٌمالِيَّةٌ  اِْقتِصاِديٌّ   ِحصارٌ  

101. Sual:  ٌأْزَمةٌاِْقتِصاِديَّة – birləşmənin növünü təyin edin.  

 uzlaşan təyini söz birləşməsi +  uzlaşmayan təyini söz birləşməsi  

 qarışıq təyini söz birləşməsi   ismi birləşmə  



 düzgün cavab yoxdur. 

102. Sual:  ٌأْزَمةٌمالِيَّة – birləşmənin növünü təyin edin.  

 uzlaşmayan təyini söz birləşməsi  uzlaşan təyini söz birləşməsi + 

 qarışıq təyini söz birləşməsi  ismi birləşmə  düzgün cavab 

yoxdur. 

103. Sual: Biz universitet tələbəsiyik – düzgün tərcüməni təyin edin.  

 أْنتُْمطBَُّبٌ  ھُْمطBَُّبٌ  ھَُوطالِبٌ  أناطBَُّبُألجاِمَعةِ   + نَْحنُطBَُّبُألجاِمَعةِ  

104. Sual: Şəmsiyyə samitini təyin edin.  

 ع  + ط  خ ح ج 

105. Sual: Şəmsiyyə samitini təyin edin.  

 ب ق ف ه + د 

106. Sual: Şəmsiyyə samitini təyin edin.   

 و م ك ق + ذ

107. Sual: Şəmsiyyə samitini təyin edin.  

 ء ي + ر ق ف 

108. Sual: Şəmsiyyə samitini təyin edin.  

 ا ق ب ى + س 

109. Sual: Şəxs əvəzliyini təyin edin.  

 تِْلكَ  َذلِكَ  ھَِذهِ  ھََذا + أنــا 

110. Sual: Şəxs əvəzliyini təyin edin.  

 تِْلكَ  َذلِكَ  ھَِذهِ   + أْنتَ  ھََذا 

111. Sual: Şəxs əvəzliyini təyin edin.   

 تِْلكَ   َذلِكَ   + أْنتِ  ھَذا ھَِذهِ 

112. Sual: Şəxs əvəzliyini təyin edin.  

 ھَُؤ=ءِ  + ھُوَ   تِْلكَ   َذلِكَ  ھَِذهِ  

113. Sual: Şəxs əvəzliyini təyin edin.  



 +ِھيَ  تِْلكَ  َذلِكَ  ھَِذهِ  ھَُؤ=ءِ  

114. Sual: Şəxs əvəzliyini təyin edin.  

 ھَِذهِ  تِْلكَ  َذلِكَ  ھََذا  + نَْحنُ  

115. Sual: İşarə əvəzliyini təyin edin.  

 أْنتُم أْنتَ  ِھيَ  ھُوَ  + ھََذا 

 

116. Sual: İşarə əvəzliyini təyin edin.   

 ھُمْ  أْنتَ  ِھيَ  + ھَِذهِ  أْنتُنَّ 

117. Sual: İşarə əvəzliyini təyin edin.  

 ِھيَ  ھُمْ  + َذلِكَ  نَْحنُ  ھُنَّ  

118. Sual: İşarə əvəzliyini təyin edin.  

 أنــا + تِْلكَ  أْنتَ  أْنتِ  نَْحنُ  

119. Sual: İşarə əvəzliyini təyin edin.  

 +ھَُؤ=ءِ  ھُمْ  أْنتِ  أنِتَ  نَْحنُ  

120. Sual: İşarə əvəzliyini təyin edin.  

 ھُمْ  أْنتِ  أْنتَ  أنــا + اُو=ئِكَ  

121. Sual:  ُِمِديُرألَمْصَرف birləşmənin növünü təyin edin.  

 uzlaşan təyini söz birləşməsi  uzlaşmayan təyini söz birləşməsi + 

 qarışıq təyini söz birləşməsi  feli birləşmə   cavab yoxdur 

122. Sual:  ِبابُألُغْرفَة birləşmənin növünü təyin edin.  

 uzlaşan təyini söz birləşməsi  uzlaşmayan təyini söz birləşməsi + 

 qarışıq təyini söz birləşməsi  feli birləşmə  cavab yoxdur 

123. Sual:  ٌِكتابٌَجِديد birləşmənin növünü təyin edin.   

uzlaşan təyini söz birləşməsi+  uzlaşmayan təyini söz birləşməsi 

 qarışıq təyini söz birləşməsi  feli birləşmə   cavab yoxdur 



124. Sual:  ٌِكتابٌَشيِّق birləşmənin növünü təyin edin.  

 uzlaşan təyini söz birləşməsi+  uzlaşmayan təyini söz birləşməsi 

 qarışıq təyini söz birləşməsi feli birləşmə  cavab yoxdur 

125. Sual:  ُأْلِكتابُألشَّيِّق birləşmənin növünü təyin edin.  

 uzlaşan təyini söz birləşməsi +  uzlaşmayan təyini söz birləşməsi 

 qarışıq təyini söz birləşməsi feli birləşmə  cavab yoxdur 

126. Sual:  ُيِّقَة   .birləşmənin növünü təyin edin ألَمقالَةُألشَّ

 uzlaşan təyini söz birləşməsi +  uzlaşmayan təyini söz birləşməsi 

 qarışıq təyini söz birləşməsi  feli birləşmə   cavab yoxdur 

127. Sual:  ٌطالِبٌَجِديد birləşmənin növünü təyin edin.  

 uzlaşan təyini söz birləşməsi+  uzlaşmayan təyini söz birləşməsi 

 qarışıq təyini söz birləşməsi feli birləşmə   cavab yoxdur 

128. Sual:  ٌطالِبَةٌَجِديَدة birləşmənin növünü təyin edin.  

 uzlaşan təyini söz birləşməsi+  uzlaşmayan təyini söz birləşməsi 

 qarışıq təyini söz birləşməsi feli birləşmə   cavab yoxdur 

129. Sual:  ِطالِبانَِجِديَدان birləşmənin növünü təyin edin.  

 uzlaşan təyini söz birləşməsi+  uzlaşmayan təyini söz birləşməsi 

 qarışıq təyini söz birləşməsi feli birləşmə  cavab yoxdur 

130. Sual:  ِطالِبَتانَِجِديَدتان birləşmənin növünü təyin edin.   

uzlaşan təyini söz birləşməsi+ uzlaşmayan təyini söz birləşməsi 

 qarışıq təyini söz birləşməsi  feli birləşmə  cavab yoxdur 

131. Sual:  ٌَعْرٌضَوطَلَب sözün tərcüməsini təyin edin.  

 təklif   tələb   tələb-təklif +  bazar   sənaye 

132. Sual:  ٌُسوق sözünün tərcüməsini təyin edin.  

 tələb    bazar + sənaye   məktəb  vergi 



133. Sual:  ًٌصْنُدوق sözünün tərcüməsini təyin edin.  

 fond +  sənaye maliyyə  k/təsərrüfatı  dost 

134. Sual:  ٌَمْصَرف sözün tərcüməsini təyin edin.   

təsərrüfat  bank + fond   dostluq   sənaye 

135. Sual:  ٌجاِمَعة sözün tərcüməsini təyin edin.  

 universitet +  məscid paytaxt   çalışqan   enmə 

136. Sual:  ٌآَذْربَْيجانُجْمھُوريَّةٌَكبيَرة cümlənin tərcüməsini təyin edin.  

 Azərbaycan respublikadır  Azərbaycan ölkədir 

 Azərbaycan böyük respublikadır + Bakı paytaxtdır cavab yoxdur 

137. Sual:  َِّةَمِدينَةباكوعاِصَمةُألُجْمھُوِري tərcüməni təyin edin.  

 Bakı şəhəri   Respublikanın paytaxtı Respublikanın paytaxtı Bakı 

şəhəridir + 

 Mən Bakıda yaşayıram   cavab yoxdur 

138. Sual:  ٌِحصار sözün tərcüməsini təyin edin.  

 blokada +  kitab  paytaxt   çalışqan   pay 

139. Sual: لُجْمُركِ ُرْسُمأ sözün tərcüməsini təyin edin.  

 kömrük blokada pay    kömrük rüsumu +   respublika 

140. Sual:  ٌة    .sözün tərcüməsini təyin edin ِحصَّ

kömrük   blokada pay +  kömrük rüsumu   respublika 

141. Sual: Hansı variantın ancaq sual sözləri olduğunu təyin edin.  

 أنَا  + َمتَىَ   نَْحنُ  ِھيَ  ھُوَ  

142. Sual: Ön qoşmaları variantını təyin edin.  

 + فِي َكمْ  لِماَذاَ  َمتَى أْينَ  

143. Sual: Sual sözləri variantını təyin edin.  

 مافِي أمامَ  + أْينَ  أنــا َعلىَ  

144. Sual: Ön qoşmaları variantını təyin edin.  



 نَْحنُ  ھََذا َذلِكَ  ھَلْ   + َوَراءَ  

145. Sual: Sual cümləsinin düzqün cavabini təyin edin. أْينَتَتََعلَُّم؟ 

 نَْدُرسُ   أْدُرسُ   ألُسوقِ  + فِيألجاِمَعةِ  َمَعَصِديقِي 

146. Sual:  ٌألطَّالِبَُمْشُغول şəmsiyyə samitini təyin edin.  

 مافِي  + ط ب م  أل 

 

147. Sual:  ٌِكتاب təsniyə formasını təyin edin.  

 + ِكتابانِ  تَْكتُبُ  أْكتُبْ  ُكتُبٌ   َكتَبَ  

148. Sual:  ٌطالِبَة təsniyə formasını təyin edin.  

 مافِي  طالِباتٌ   طالِبٌ   طBُبٌ   + طالِبَتَانِ  

149. Sual:  ٌُمَعلَِّمة təsniyə formasını təyin edin.  

 مافِي ُمَعلِّماتٌ  + ُمَعلَِّمتَانِ  ُمَعلِّمٌ  ُمَعلِّمونَ  

150. Sual: Şəmsiyyə samiti olan variantı təyin edin.  

 ف ك + س ب م 

151. Sual:  ٌس   .sözün sinonimini təyin edin ُمَدرِّ

 َمْعلومٌ  عالِمٌ  ِعْلمٌ   + ُمَعلِّمٌ   َدَرسَ  

152. Sual:  ٌُمَعلَِّمة sözün sinonimini təyin edin.  

َسةٌ  عالِمٌ  ِعْلمٌ    َمْعلومٌ   َدْرسٌ  + ُمَدرِّ

153. Sual:  ِمٌ عال cəmi təyin edin.   

 مافِي عالِمٌ   َمْعلومٌ  ِعْلمٌ   + ُعلَماءُ 

154. Sual: ھََذا işarə əvəzliyinin qadın cinsini təyin edin.  

 + ھَِذهِ  تِْلكَ  َذلِكَ   أؤ=ئِكَ   ھَُؤ=ءِ  

155. Sual: «Mən Bakıda yaşayıram» - tərcüməni təyin edin.   

 أناأْذھَبُالٮألجاِمَعةِ  نَْحنُنَْسُكنُفِيآَذْربَْيجان + أناساِكنٌفِيباكو

 مافِي  أْينَتَْسُكنأْنتَ  



156. Sual: Sual cümləsini təyini edin.   

 أْنتُْمطBَُّبٌ  نَْحنُطBَُّبٌ  ِھيَطالِبَةٌ  ھَُوطالِبٌ  +طالِبٌھَْلھُوَ 

157. Sual: sual cümləsini təyini edin.  

 =أْقَرأُ  أْقَرا نَْكتُبُألَمقالَة اِمَعةِ أْذھَبُألٮألج  +تَْذھَبُألٮَأْينَ  

 

 

158. Sual: Verilmiş söz birləşməsinin düzqün variantın seçin. Azərbaycan 

Respublikasının paytaxtı.   

 عاِصَمةُُجْمھُوِريَِّةآَذْربَْيجانَ  ُجْمھُوِريَّةُآَذْربَْيجانَ   عاِصَمةٌَكبيَِرةٌ   عاِصَمةٌَجِميلَةٌ 

+ 

 عاِصَمةُألُجْمھُوِريَّةِ  

159. Sual: Verilən sualların düzqün cavabını təyin edin. ھَْلَوالُِدَكيَْعَمُل؟  

 لِماَذا َكمْ  أْينَ  بِ   + نََعمْ 

160. Sual: Verilən sualların düzqün cavabını təyin edin. أْينَتَتََعلَُّمأْنَت؟ 

 طالِبٌ  طَالِبَةٌ  ُغْرفَةٌ  بَْيتُ   +ألجاِمَعِةفِي 

161. Sual: Sual sözləri variantını təyin edin.  

 مافِي طاللِبَةٌِھيَ  أناطالِبٌ  فِيالَمْدَرَسةِ  + أْينَتَْدُرسُ 

162. Sual: Cümlədə neçə ön qoşmadan istifadə 

edilmişdir? ِجاِمَعتُناَواقَِعةٌفِيَوَسِطألَمِدينَة 

 1+ 2 3 4 5 

163. Sual: Sual cümləsinin düzqün cavabını təyin edin. ھَْلَوالُِدَكيَْعَمُل؟ 

 َمنْ  َكمْ  لِماَذا + نََعمْ  أْينَ  

164. Sual: Hansı variantın ancaq sual sözləri olduğunu təyin edin.  

 َمافِي فِي + أْينَ  َوَراءَ  أَمامَ  

165. Sual: Verilən sualın düzqün cavabını təyin edin ْنَتَتََعلَُّم؟أَي 

 َمْنتَتََعلَّمُ  نَْعَملُ   يَْعَملُ   ألِكتابُ  + ألجاِمَعِةفِي 

166. Sual: ماھَِذِه؟sualın düzgün cavabını təyin edin.  



 بَْيتٌ   َمْكتَبٌ   ھََذاقَلَمٌ  ھََذاِكتابٌ  + ھَِذِھَمَجلَّةٌ  

167. Sual: ماھََذا؟sualın düzgün cavabını təyin edin.  

تٌ   َمَجلَّتانِ   َمَجلَّةٌ   + َمْكتَبٌھََذا  َجِريَدةٌ   َّBَمَج 

168. Sual: ٌب؟Bُأْينَطsualın düzgün cavabını təyin edin.   

 مافِي َجلَسَ  أَكلَ  َذھَبَ  +ألجاِمَعِةفِي

169. Sual:  ُ؟أْينََوَرقاتٌبَْيضاء sualın düzgün cavabını təyin edin.  

 أْينَ   قَةٌ َورَ   +ألطَِّولَِةَعلَى  بَْيضاءُ   َوَرقاتٌ 

170. Sual:  ٌَعالِم cəm formasını təyin edin.  

 َمْعلومٌ  ُمَعلِّمٌ   عالِمانِ   +ُعلََماءُ  ِعْلمٌ  

171. Sual: َمْنھَؤ=ِءألبَنُوَن؟sualın cavabını təyin edin.  

 ِكتابانِ  ھَِذِھُكتُبٌ  َذلَِكِكتابٌ   +طBَُّبُألجاِمَعِةھَؤ=ءِ  ھََذاِكتابٌ  

172. Sual: َماذاتَاُْكُل؟sualın cavabını təyin edin.  

 ِمْنَضَدةٌ   + تُفَّاحٌ  ُكتُبٌ   جاِمَعةٌ   َمْدَرَسةٌ  

173. Sual: ماَذاَعلٮَألطَّاِولَِة؟sualın düzgün cavabını təyin edin.  

 + طالِبَةٌ   طBَُّبٌ  ُكتُبٌ   َمْدَرَسةٌ   جاِمَعةٌ  

174. Sual: Verilmiş söz birləşməsinin düzqün variantın seçin. “ Beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlər” fakültəsi.   

ُكلِّيَتُناَكبِيَرةٌ   َجاِمَعتُناَكبِيَرةٌ  +ُشُؤونِأKْقتِصاِدألَدْولِيُِّكلِّيَةُ  ُكلِّيَةُأVْقتِصادِ 
 ھَِذِھجاِمَعةٌ  

175. Sual: Sual cümləsi hansı sırada verilmişdir?  

يBتَْعَمل  كَ  ِھيََمْشُغولَ  اُمِّ  َمافِي ھَُوَمْشُغولٌ  + اَْينَتَْعَمBُُمُّ

176. Sual: Cümlədə neçə ön qoşmadan istifadə edilmişdir? 

 يَْدُرُسفِيأَْلجاِمَعِةَكثِيٌرِمنَأَلطBُبِ 

 1 2+ 3 4 5 

177. Sual: Cümlədəki nöqtələrin yerində hansı sual sözünü işlətmək olar? 

 ألسَّاَعةُأKَن؟

 َعلَى َمتَى + َكمْ  أَْينَ  بَِكمْ  



178. Sual:  ِرأْيتُطالِبَْين sözünün halını təyin edin.  

 Adlıq hal  Yiyəlik hal  Təsirlik hal+ Adlıq Yiyəlik hal düzgün cavab 

yoxdur 

179. Sual:  ٌَّبBُنَْحنُط..... cümləni tamamlayın.  

 ُمْجتَِھَدتَانِ  ُمْجتَِھدانِ  +ُمْجتَِھُدونَ   ُمْجتَِھَدةٌ   ُمْجتَِھدٌ 

180. Sual: ... ألقَْوَسْينَِكلِماتَجِديَدة nöqtələrin yerinə uyğun ön qoşmanı seçin.  

 بَِكمْ  َكمْ  ِمنْ  + بَْينَ  بِ  

181. Sual: «Biz II kursda oxuyuruq» - düzgün tərcüməni təyin edin.   

 مافِي نَْحنُنَْدُرسُ   ھَُويَْدُرُسفِيألجاِمَعة  + ألثَّانيألَصفِّفِينَْدُرُسنَْحنُ  أناأْدُرس

182. Sual: «Universitetimiz Bakının mərkəzində yerləşir» - tərcüməni təyin 

edin.  

 +باكوَوَسِطفِيواقَِعةٌجاِمَعتُنا  أناأْدُرُسفِيألجاِمَعةِ   جاِمَعتُناَكبيَرةٌ  

 ھُْميَْدُرُسونَفِيألجاِمَعةِ   يألجاِمَعةِ نَْحنُنَْدُرُسفِ  

183. Sual: «Qeyri hökümət təşkilatları» - düzgün tərcüməni təyin edin.  

 أْزَمةٌاِْقتِصاِديَّةٌ  +ألُحكوِميَّةَُغْيُرألُمنَظَّماتُ  أْزَمةٌمالِيَّةٌ  ألُمنَظَّماتُ  

َدةألِجْنِسيّات   َشِركاتُُمتََعدِّ

184. Sual:  َِدةألِجْنِسيَّات   .düzgün tərcüməni təyin edin َشِركاتُُمتََعدِّ

 Maliyyə böhranı  Transmilli şirkətlər+ İqtisadi böhran 

 Qeyri hökümət təşkilatları İqtisadi böhran 

185. Sual: طالِبٌأنا tərcüməni təyin edin.  

 Biz tələbəyik  Onlar tələbədir  Tələbələr çalışqandır  Çalışqan 

tələbələr   

Mən tələbəyəm + 

186. Sual:  ٌَّبBُنَْحنُط - tərcüməni təyin edin.   

Biz tələbəyik + Onlar tələbədir Tələbələr çalışqandır  

 Çalışqan tələbələr  Mən tələbəyəm 

187. Sual:  ََّبُُمْجتَِھدونBُّألط tərcüməni təyin edin.  



 Biz tələbəyik   Onlar tələbədir Tələbələr çalışqandır + 

 Çalışqan tələbələr   Mən tələbəyəm 

188. Sual:  َّْبٌھُمBُط tərcüməni təyin edin.  

 Biz tələbəyik   Onlar tələbədir  Tələbələr çalışqandır+ 

 Çalışqan tələbələr   Mən tələbəyəm 

189. Sual:  ِأناداِرٌسفيألجاِمَعة tərcüməni təyin edin.  

 Mən universitetdə oxuyuram+  Universitet böyükdür Böyük 

universitet 

 Yeni universitet Universitet şəhərin mərkəzində yerləşir 

 

190. Sual:  َُكبيَرةٌألجاِمَعة tərcüməni təyin edin.   

Mən universitetdə oxuyuram Universitet böyükdür + Böyük universitet  

 Yeni universitet Universitet şəhərin mərkəzində yerləşir 

191. Sual:  ٌَكبيَرةٌجاِمَعة tərcüməni təyin edin.   

Mən universitetdə oxuyuram  Universitet böyükdür Böyük universitet + 

 Yeni universitet Universitet şəhərin mərkəzində yerləşir 

192. Sual:  ٌَجِديَدةٌجاِمَعة tərcüməni təyin edin.   

Mən universitetdə oxuyuram   Universitet böyükdür Böyük universitet 

 Yeni universitet + Universitet şəhərin mərkəzində yerləşir 

193. Sual:  ِألجاِمَغةُواقَِعةٌفيَوَسِطألَمِدينَة tərcüməni təyin edin.   

Mən universitetdə oxuyuram Universitet böyükdür Böyük universitet 

 Yeni universitet Universitet şəhərin mərkəzində yerləşir + 

194. Sual: باكوَكثِيٌرِمنَألَجِمعاتِفي tərcüməni təyin edin.   

Bakıda çoxlu universitetlər var +  Bakıda çoxlu məktəblər var 

 Bakıda çoxlu məscidlər var   Bakıda çoxlu kinoteatrlar var 

 Bakıda çoxlu evlər var 



195. Sual: باكوَكثِيٌرِمنَألَمَداِرِسفي tərcüməni təyin edin.  

 Bakıda çoxlu universitetlər var  Bakıda çoxlu məktəblər var + 

 Bakıda çoxlu məscidlər var  Bakıda çoxlu kinoteatrlar var 

 Bakıda çoxlu evlər var 

196. Sual:  ِنَألَمساِجدِ فيباكوَكثِيٌرم tərcüməni təyin edin.  

 Bakıda çoxlu universitetlər var   Bakıda çoxlu məktəblər var 

 Bakıda çoxlu məscidlər var +  Bakıda çoxlu kinoteatrlar var 

 Bakıda çoxlu evlər var 

 

197. Sual:  َينِمافيباكوَكثِيٌرِمن    .tərcüməni təyin edin ُدوِرألسِّ

Bakıda çoxlu universitetlər var  Bakıda çoxlu məktəblər var 

 Bakıda çoxlu məscidlər var   Bakıda çoxlu kinoteatrlar var+ 

 Bakıda çoxlu evlər var 

198. Sual:  ِفيباكوَكثِيُرِمنَألبُيوت tərcüməni təyin edin.  

 Bakıda çoxlu universitetlər var  Bakıda çoxlu məktəblər var 

 Bakıda çoxlu məscidlər var  Bakıda çoxlu kinoteatrlar var 

 Bakıda çoxlu evlər var + 

199. Sual:  ٍأيَّةُثَْوَرة tərcüməni təyin edin   

inqlab inqlablar hansı inqlab+ hansı ölkə  yeni inqlab 

200. Sual: بِيُعالَعَرب   tərcüməni təyin edin ألرَّ

 Liviyada inqlab  Ərəb baharı+ Ərəb ölkələri yeni inqlab 

 hansı inqlab 

201. Sual:  ٌثَْوَرةٌَجِديَدة tərcüməni təyin edin   

Liviyada inqlab  Ərəb baharı   Ərəb ölkələri yeni inqlab+ 

 hansı inqlab 



202. Sual:  ُالبُْلدانُألَعَربِيَّة tərcüməni təyin edin.   

Liviyada inqlab  Ərəb baharı   Ərəb ölkələri+ yeni inqlab 

 hansı inqlab 

203. Sual: Aşağıdaki fellərin hansının indiki-gələcək zamanda inkar 

olduqunu təyin edin.  

 نَظَرَ  + =أْكتُبُ  َذھَْبتُ  َجلَسَ  َكتَبَ  

204. Sual: Fellərin keçmiş zamanın təyin edin.  

 يَْكتُبُ   نَْكتُبُ   تَْكتُبُ   أْكتُبُ   + َكتَْبنا 

205. Sual: Felin keçmiş zamanını təyin edin.  

 نَْدُرسُ  + َدَرْستُ   يَْدُرسُ   تَْدُرسُ   أْدُرسُ 

206. Sual: Feli cümlə hansı sırada verilmişdir?  

 نَْحنُطOُبٌ  ِھيَطالِبَةٌ  ألِكتابَُجِديدٌ  ھَُوطالِبٌ   + انَاأْكتُبَُمقالَةً  

207. Sual: Feli cümlənin xəbəri hansı zamanda işlənmişdir?  ِأنَاأْدُرُسفِيألَجاِمَعة 

 indiki zamanda +  keçmiş zamanda  qəti keçmiş zamanda 

 gələcək zamanda   düzgün cavab yoxdur  

208. Sual: Aşağıdaki fellərin hansının indiki-qələcək zamanda inkar 

olduqunu təyin edin.  

 تَْبناكَ   َذھَْبنا  َذھَبَ  + =أْذھَبُ   أْذھَبُ  

209. Sual: İndiki zamanda verilmiş inkarlı feli təyin edin.  

 +أْدُرُسB  نَْدُرسُ   أْدُرسُ   َدَرْستُ   َدَرْسنَا 

210. Sual: Keçmiş zamanda verilmiş inkarlı feli təyin edın.  

 يَْكتُبُ   َكتَْبنا +َكتَْبتُما  نَْكتُبُ   أْكتُبُ  

211. Sual: İndiki zamanda verilmiş inkarlı feli təyin edin.  

 Bَمافِي  َدَرْسنا  َدَرْستُ   أْدُرسُ  +أْدُرُس 

212. Sual: Keçmiş zamanda verilmiş inkarlı feli təyin edin.  

 يَْكتُبُ  َكتَْبتُ  +َكتَْبتَُما نَْكتُبُ  أْكتُبُ  



213. Sual: Fellərin keçmiş zamanın təyin edin.  

 فِي =أْكتُبُ   + َكتَْبتُ   نَْكتُبُ   أَْكتُبُ  

214. Sual: Feli cümlənin xəbəri hansı zamanda işlənmişdir?  َأْحَمُديَْكتُبُألتَْمِرين  

indiki zamanda + keçmiş zamanda  gələcək zamanda  qəti keçmiş zamanda 

düzgün cavab yoxdur 

215. Sual: Fellərin keçmiş zamanını təyin edin.  

 أْكتُبُ   يَْذھَبُ   نَْذھَبُ   أَْذھَبُ  + َذھَْبتُ  

216. Sual:  ٌس    .cəm formasını təyin edin ُمَدرِّ

سانِ   َمْدَرَسةٌ  ُسونَ   َمْدَرَسةٌ   ُمَدرِّ َستَانِ   + ُمَدرِّ  ُمَدرِّ

 

217. Sual:  ٌِغناء cəm formasını təyin edin.  

 مافِي  ِغناءٌ   + أْغنِيَةٌ   َغنِيَّةٌ   َغنِيٌّ  

Sual:  ُأْسَود hansı cinsdə olduğunu təyin edin.  

kişi cinsində +  qadın cinsində  hər 2 cinsdə  Adlıq halda  مافِي 

218. Sual:  َُسْوَداء hansı cinsdə olduğunu təyin edin.  

kişi cinsində  qadın cinsində+ hər 2 cinsdə  Adlıq halda   مافِي 

219. Sual:  ِصاِدبَلَِدناَمقالَتِيَعْنأْقت cümlədə neçə ön qoşması var.  

 1 +  2    3  4 5 

220. Sual: Verilmiş cümlələrin ərəb dilində düzgün variantını seçin. 

Birazdan sabahki dərslərimi təkrar edəcəm.   

 ِكُرُدُروِسي=أَذا  َذاَكْرتُُدُروِسي  + بَْعَدقَلِيلٍساَُذاِكُرُدُروِسيلِْلَغدِ   أَذاِكَرُدُروِسي

 ماَذاَكْرتُ  

221. Sual: Feli cümlə hansı sırada verilmişdir?  

سٌ  َمْنأْنتَ    أْلِكتابَُجِديدٌ   أَْلِكتابُأَْلَجِديدُ   + أَنَاأَْكتُبَُمقَالَةً  ھَُوُمَدرِّ

222. Sual: “Bu onun kitabıdır” cümləsinin düzgün tərcüməsini seçin.  

 يَْكتُبُ   نَْكتُبُ   تَْكتُبُ   ِكتابُنا + ِكتابُھُھََذا 



223. Sual: “Bu bizim kitabımızdır” cümləsinin düzgün tərcüməsini təyin 

edin.  

 يَْكتُبُ  أْكتُبُ  ھََذاِكتابُنا +ِكتابُناھََذا ِكتابُهُ  

224. Sual: «Dörd kitab» - düzgün variantı təyin edin.  

 ةٌ أْربَعَ  +أْربََعةُُكتُبٍ  ُكتُبٌ  ِكتابانِ  ِكتابٌ  

225. Sual: «On maşın» - düzgün variantı təyin edin.  

 مافِي  +َسيَّاراتٍَعَشرُ  َسيَّاراتٌ  َسيَّاَرتانِ   َسيَّاَرةٌ  

226. Sual: « 5 otaq » düzgün variantı təyin edin.  

 مافِي  ُغْرفَتَانِ   +ُغَرفٍَخْمسُ   ُغَرفٌ   ُغْرفَةٌ 

227. Sual: “2 tələbə” - düzgün variantı təyin edin.  

 مافِي + طالِبانِ   طالِبَاتٌ   طBُبٌ  طالِبَةٌ  

228. Sual:  ُھََذاقَلٌَمأْحَمر cəmdə olan variantı təyin edin.  

 مافِي  َحْمراءُ  + ھَِذِھأْقBٌمَحْمراءُ  قَلٌَمأْحَمرُ   ھََذاقَلَمٌ  

229. Sual:  ٌھََذاٍكتاب cəmdə olan variantı təyin edin.  

 ھَؤ=ءِ  ُكتُبٌ  كاتِبٌ  ھَِذهِ  + ُكتُبٌھَِذهِ  

230. Sual:  ٌھََذاِكتاب. təsniyədə olan variantı təyin edin.  

 + ِكتابانِھََذانِ   أؤ=ئِكَ  ھَؤ=ءِ  ھَتان ھََذانِ  

231. Sual:  ٌھَِذِھَوَرقَة. təsniyədə olan variantı təyin edin.  

 مافِي  َوَرقاتٌ   َوَرقَتانِ  ھََذانِ   + َوَرقَتانِھَتَانِ  

232. Sual:  ِھََذان işarə əvəzliyinin təkini təyin edin.  

 ھَِذهِ  + ھََذا ھَتانِ  ھََذانِ  ھَؤ=ءِ  

233. Sual:  ِھَتان işarə əvəzliyini təkini təyin edin.  

 ھَؤ=ءِ  ھََذانِ  + ھَِذهِ  َذلِكَ  ھََذا 

234. Sual: “Yaşıl kitab” – düzgün tərcüməni təyin edin.  

 أْسَمرُ  أْسَودُ   أْزَرقُ  ِكتابٌأْحَمرُ  +أْخَضُرِكتابٌ  

235. Sual: «Göy kitab» - düzgün tərcüməni təyin edin.  



 أْسَمرُ  أْسَودُ   + أْزَرقُِكتابٌ  ِكتابٌأْحَمرُ  ِكتابٌأْخَضرُ  

236. Sual:  ٌطالِب sözün qadın cinsini təyin edin. bura  ++++++++++ 

 طالِباتٌ   طالِبَتَانِ   طالِبانِ   طBَُّبٌ   طالِبَةٌ 

237. Sual:  ٌطالِبَة sözün kişi cinsini təyin edin.   

 طالِبَاتٌ   طالِبٌ   طالِبَتَانِ   طالِبانِ   طBَُّبٌ 

238. Sual:  ٌطالِب sözün təsniyə formasını təyin edin.  

 مـــافي  طالِباتٌ   طالِبَةٌ   طالِبانِ   طBَُّبٌ  

239. Sual:  ٌطالِب sözün cəm formasını təyin edin.  

 مـــافي  طالِبَةٌ   طُ�َّبٌ   طالِبَتانِ   طالِبانِ  

 

240. Sual:  ٌطالِبَة sözün cəm formasını təyin edin.\ 

 طالِبَانِ  

 طالِبَتانِ  

 طالِبٌ  

 طالِباتٌ  

 مـــافي 

241. Sual:  ٌّأي sözün cinsini təyin edin.   

qadın cinsi 

 kişi cinsi + 

 cəmdə 

 təsniyədə 

 cavab yoxdur 

 

242. Sual:  ٌأيَّة sözünün cinsini təyin edin.   

qadın cinsi+ 



 kişi cinsi 

 cəmdə 

 təsniyədə 

 cavab yoxdur 

 

243. Sual: müəyyənlikdə verilən sözü təyin edin.  

 بابٌ 

 يَْومٌ 

 جاِمَعةٌ 

 َشاِرعٌ 

 َھَذا

244. Sual: müəyyənlikdə verilən sözü təyin edin.  

 َمْدَرَسةٌ 

 جاِمَعةٌ 

 يَْومٌ 

 ُھوَ 

 شاِرعٌ 

245. Sual: müəyyənlikdə verilən sözü təyin edin.   

 أ�نَ 

 ِكتابٌ 

 قَلَمٌ 

 َدْفتَرٌ 

 َمْدَرَسة

246. Sual:  ٌباِرد sözünün müəyyənlikdə olan variantını təyin edin.  

 دارٌ   ُدورٌ 



 َوْردٌ 

 ٍكتابٌ 

 ألباِردُ 

247. Sual:  ٌباِرد sözünün qadın cinsini təyin edin.   

 باِرَدةٌ 

 بَْردٌ 

 ألباِردُ 

 ألبَْردُ 

 مـــافي

 

248. Sual:  ٌبَلَد sözün təsniyə formasını təyin edin  

 بُْلدانٌ 

 بBِدٌ 

 بَلَدانِ 

 بَْلَدةٌ 

 مـــافي

 

249. Sual:  ٌَولَد sözün cəmini təyin edin   

 أْو�دٌ 

 َولَدانِ 

 والَِدةٌ 

 والِدٌ 

 مـــافي

250. Sual:  ٌَولَد sözün təsniyəsini təyin edin   

 أْو=دٌ 



 والِدٌ 

 والَِدةٌ 

 َولَدانِ 

 مـــافي

 

251. Sual:  ٌيَْوم sözün cəmini təyin edin   

 أْغنِيَةٌ 

 أيَّامٌ 

 ُكتُبٌ 

 جاِمعاتٌ 

 َمَداِرسُ 

 

252. Sual:  ٌَصِغير sözün tərcüməsini təyin edin.   

yeni  kiçik + böyük  zəngin az 

253. Sual:  ٌأْزَمةٌمالِيَّة tərcüməni təyin edin.  

siyasi böhran iqtisadi böhran  maliyyə böhranı +  yeni böhran 

 vergi 

254. Sual:  ٌأْزَمةٌاِْقتِصاِديَّة tərcüməni təyin edin.  

siyasi böhran iqtisadi böhran + maliyyə böhranı  yeni böhran   vergi 

255. Sual:  ٌِكتاب sözün kök hərflərini təyin edin.  

 َكتَبَ 

 َدَرسَ 

 نَظَرَ 

 قََرأ

cavab yoxdur 



256. Sual:  ٌجاِمَعة sözün kök hərflərini təyin edin. 

 َدَرسَ 

 نَظَرَ 

 قََرأ

 َجمعَ 

cavab yoxdur 

 

257. Sual:  ٌعالِم kök hərflərini təyin edin.  

 َمْعلومٌ 

 ُمَعلٍّمٌ 

 َعلِمَ 

 ُمَعلَِّمةٌ 

cavab yoxdur 

258. Sual:  ٌس   .kök hərflərini təyin edin ُمَدرٍّ

 داِرسٌ 

 داِرسانِ 

 َمْدَرَسةٌ 

 َدَرسَ 

 داِرَسةٌ 

259. Sual:  ٌداِرس sözün kök hərflərini təyin edin.   

 داِرسونَ 

 َمْدَرَسةٌ 

 َدَرسَ 

 داِرَسةٌ 

 داِرسانِ 



260. Sual:  ٌَكبِيَرة sözün kök hərflərini təyin edin.   

 َكبُرَ 

 ٍكبارٌ 

 أْكبَرُ 

 َكبيرٌ 

 مـــافي

 

261. Sual:  ٌُعْملَة sözün tərcüməsini təyin edin.  

Valyuta+ əmtəə  sənaye  kontrakt  böhran 

262. Sual:  ٌُعْملَة sözün kök hərflərini təyin edin   

 عاِملٌ 

 عاِملَةٌ 

الٌ   ُعمَّ

 َعملَ 

 مـــافي

 

263. Sual: Cümlənin növünü təyin edin.  ًَكتَبَألطالِبَُمقَالَة  

feli cümlə+ ismi cümlə  mürəkkəb cümlə  sual cümləsi  mübtəda budag 

cümləsi  

 

264. Sual: Verilən sualın düzqün cavabını təyin edin. أْينَتَْدُرُسأْنَت؟  

 اِلٮَألجاِمَعةِ 

 فِيألجاِمَعةِ 

 أْكتُبُ 

 نَْكتُبُ 



 تَْدُرسُ 

265. Sual: Verilən sualın düzqün cavabını təyin edin.اِلَٮَأَْينَتَْذھَُب؟  

 اِلٮَألجاِمَعةِ 

 فِيألجاِمَعةِ 

 َمَعألجاِمَعةِ 

 لَدٮَألجاِمَعةِ 

 مافِي

266. Sual: Düzqün cümləni seçin.  ٌَجاِمَعتُناَكبِيَرة  

Onların universiteti şəhərin mərkəzində yerləşir. 

Sizin universitetiniz də şəhərin mərkəzindədi? 

Universitetimiz böyükdür.+ 

Universitetimizdə çoxlu fakültələr var  

maliyyə böhrahi  

 

267. Sual: أْينَتَْذھَبُأْنَت؟felin zamanını təyin edin.   

indiki zaman + 

keçmiş zaman  

gələcək zaman  

keçmiş zaman inkar  

 مافِي

268. Sual:  ُِمنَألَصفِّ  (َخَرجَ ) نَْحن mötərizədə verilən felin düzgün zamanını təyin 

edin.   

 َخَرْجتُ 

 َخَرجَ 

 َخَرْجنا



 َخَرجوا

 َخَرَجتْ 

 

269. Sual:  ٌطالِبَة (.... ) nöqtələrin yerinə uyğun işarə əvəzliyini təyin edin.  

 ھََذا

 َھِذهِ 

 ھَؤ=ءِ 

 أؤ=ئِكَ 

 َذلِكَ 

270. Sual:  ٌطالِب (...) nöqtələrin yerinə uyğun işarə əvəzliyini təyin edin.  

 ھَِذهِ 

 َھَذا

 تِْلكَ 

 ھَؤ=ءِ 

 أؤ=ئِكَ 

271. Sual: فِيألِعشاءُ.... َماذا nöqtələrin yerinə cümlədə feli təyin edin.   

 ماذا

 فِي

 تاُْكلُ 

 ألِعشاء

 مافِي

 

272. Sual:  َألطَّعام يتُِعدُّ   .cümlədə bitişən əvəzlikli sözü seçin أمِّ

 تُِعدُّ 

 ألطَّعام



 أمِّي

 أمٌّ 

 مـــافي

273. Sual: أناأَساِعُدألَْيھا .cümlənin mübtədasını təyin edin.   

 ألَْيھا

 ساَعدَ 

 أليَ 

 أنــا

 مافِي

274. Sual: نََساْذھَبُألٮألُسوقKأ cümlədə ... َُساْذھَب sözü hansı zamanda işlənib.   

indiki  keçmiş gələcək+ indiki zaman inkarda  مـــافي 

 

275. Sual:  ٌِكتاب sözün kök hərflərini təyin edin.  

 ِكتابٌ 

 أْكتُبْ 

 َكتَب

 كاتِبٌ 

 َمْكتوب

 

276. Sual: Nöqtələrin yerinə verilmiş sözlərdən düzqün olan variantı seşin: 

 يَْدُرُسفِيألجاِمَعةِ .... أِخي

 َكبِيَرةٌ 

 ألَكبيرُ 

 َصِغيَرةٌ 

 ِھيَ 



 ھُوَ 

277. Sual: Nöqtələrin yerinə verilmiş sözlərdən düzqün olan variantı seşin: 

 .... أْختِي

 َكبِيَرةٌ  تَْدُرسُ 

 َصِغيَرةٌ 

 ألَصِغيَرةُ 

 ھُوَ 

 ِھيَ 

278. Sual: Verilmiş cümlələrin ərəb dilində düzgün variantını seçin. Bacım 

orta məktəbdə oxuyur.   

 تَْدُرُسأْختِيفِيألَمْدَرَسةِ 

 تَْدُرُسأْختِي

 أِخييَْدُرسُ 

 نَْحنُنَْدُرسُ 

 أناأْدُرسُ 

279. Sual: Verilmiş cümlələrin ərəb dilində düzgün variantını seçin. Mən 

riyaziyyat, xarici dillər, cögrafiya, dünya iqtisadiyyatını və s. öyrənirəm.   

ياَضةِ   أتََعلَُّمألرِّ

 أْدُرُسألُجْغرافِيا

 أناأْدُرُسأللغاتِأ=جنَبِيَّةَ 

َوِ@@ْجنَبِيَّةِ   أناأتََعلَُّمألِرياَضةَوأللَغاتِأ@ْجنَبِيَّةََوألُجْغرافِياَوأْقتِصاِدألدُّ

 نَْحنُنَتََعلَُّمتاِريخبَلَِدنا

 

280. Sual: Verilmiş cümlələrin ərəb dilində düzgün variantını seçin. Kiçik 

qardaşım uşaq bağcasına qedir.   

 أِخيألَصِغيُريَْذَھبُألٮََرْوَضِةأ@ْطفالِ 



 أْختِيألَكبِيَرةُتَْذھَبُ 

 أِخيألَكبيُريَْذھَبُألٮَألَمْدَرَسةِ 

 أْختِيألَصِغيَرةُ 

 ھَُويَْدُرسُ 

 

281. Sual: Düzgün cümləni seçin.  ِلَمائَِدةVَاتٍفِيأليَْومِ  3 نَْحنُنَْجتَِمُعَحْو   َمرَّ

Onlar yemək üçün iki dəfə süfrəyə yığışır. 

Biz gündə 3 dəfə süfrə başına yeməyə yığışırıq.+ 

Siz gündə necə dəfə yeyirsiniz ? 

Biz gündə 3 dəfə yığışacaqıq. 

Biz bəzən süfrə başına yıgışırıg 

 

 

282. Sual: Düzgün cümləni seçin.  ًأْخُرُجِمنَألبَْيتِفِيألسَّاَعِةألثَّاِمنَِةَصبَاحا  

7-də evdən cıxıram. 

8-in yarısında evdən cıxıram. 

8:50-də evdən cıxıram. 

səhər saat 8 də evdən cıxıram. + 

Mən evdən geç cıxıram 

283. Sual: Düzgün cümləni seçin.  ً◌ًأْستَْيقَظُِمنَألنَْوِمفِيألساَعِةألسابَِعِةَصباحا  

Səhər saat 7-də yuxudan dururam.+ 

Səhər saat 6-da yuxudan dururam. 

Səhər saat 7:30-da yuxudan dururam. 

Saat 8-də yuxudan dururam. 

Saat 9-da yuxudan dururam 



 

284. Sual: Düzgün cümləni seçin. ألطَعاَمَوأناأَساِعُدألَْيھا يتُِعدُّ  أمِّ

Mən yemək hazırlayıram. 

Biz anamla yemək hazırlayırıq. 

Anam yemək hazırlayır,məndə ona kömək edirəm. + 

Atam yemək hazırlayanda mən ona kömək edirəm. 

Anam yemək hazırlayır 

285. Sual: Düzgün cümləni seçin.  َةٌ جاِمَعتُناَكبِير  

Onların universiteti şəhərin mərkəzində yerləşir. 

Sizin universitetiniz də şəhərin mərkəzindədi? 

Universitetimiz böyükdür.+ 

Universitetimizdə çoxlu fakültələr var. 

Universitetiniz böyükdürmmü  

286. Sual: Düzgün cümləni seçin.  ٌباُكوَمِدينَةٌَجِميلَةٌَوَكبِيَرة  

Ölkəmin paytaxtı Bakı şəhəridir. 

Respublikanın paytaxtı Bakı şəhəridir. 

Mən Bakıda yaşayıram. 

Bakı gözəl və böyük şəhərdir+ 

Biz Bakıda yaşayırıq 

 

287. Sual: Düzgün cümləni seçin.  ِأْخُرُجِمنَألبَْيتِفِيألَساَعِةألثاِمنَة  

7-də evdən cıxıram. 

8-in yarısında evdən cıxıram. 

8:50-də evdən cıxıram. 

8 tamamda evdən cıxıram.+ 



Evdən gec çıxıram 

 

288. Sual: Düzgün cümləni seçin. عاِصَمةُألُجْمھُوِريَِّةَمِدينَةُباُكو  

Ölkəmin paytaxtı Bakı şəhəridir. 

Respublikanın paytaxtı Bakı şəhəridir.+ 

Mən Bakıda yaşayıram. 

Bakı gözəl və böyük şəhərdir. 

Bakı böyükdür 

 

289. Sual: Düzgün cümləni seçin. أناأَذاِكُرُدُروِسي  

Onlar yemək üçün iki dəfə süfrəyə yığışır. 

Mən dərslərimi təkrar edirəm+ 

Biz gündə 3 dəfə süfrə başına yeməyə yığışırıq. 

Siz gündə necə dəfə yeyirsiniz ? 

Biz gündə 2 dəfə süfrə başına yığışacaqıq 

290. Sual: Düzgün cümləni seçin.  َألطَعام   أنااُِعدُّ

Mən yemək hazırlayıram.+ 

Biz anamla yemək hazırlayırıq. 

Anam yemək hazırlayır, məndə ona kömək edirəm. 

Anam yemək hazırlayanda mən ona kömək edirəm 

Biz yemək hazırlayırıg 

 

291. Sual: Düzqün cümləni seçin.  ِجاِمَعتُناَواقَِعةٌفِيَوَسِطألَمِدينَة  

Onların universiteti şəhərin mərkəzində yerləşir. 

Sizin universitetiniz də şəhərin mərkəzindədi? 



Universitetimiz böyükdür. 

Universitetimizdə çoxlu fakültələr var. 

Universitetimiz şəhərin mərkəzində yerləşir + 

 

292. Sual: Verilmiş cümlənin ərəb dilində düzgün variantını seçin. 

Birazdan sabahki dərslərimi təkrar edəcəm.   

 اَُذاِكُرُدُروِسيُ 

 + بَْعَدقَلِيلٍَساَذاِكُرُدُروِسيلِْلَغد

 َذاَكْرتُُدُروِسي

 ماَذاَكْرتُُدُروِسي

 ْرتُ َذاكَ 

293. Sual:  ُْحَمرVقَلَِميأ birləşmənin növünu təyin edin.   

uzlaşan təyini söz birləşməsi + 

uzlaşmayan təyini söz birləşməsi  

ismi birləşmə  

feli birləşmə 

 مافِي

 

294. Sual:  ُْصفَرVقَلَُمَكأ birləşmənin növünu təyin edin.   

uzlaşan təyini söz birləşməsi + 

uzlaşmayan təyini söz birləşməsi  

ismi birləşmə 

feli birləşmə 

 مافِي

 

295. Sual:  ُِرْخَصةُألقِياَدة birləşmənin növünu təyin edin.   



uzlaşmayan təyini söz birləşməsi + 

uzlaşan təyini söz birləşməsi  

ismi birləşmə  

feli birləşmə 

 مافِي

 

296. Sual: لَْونَُحقِيبَتي birləşmənin növünu təyin edin.   

uzlaşmayan təyini söz birləşməsi + 

uzlaşan təyini söz birləşməsi  

ismi birləşmə  

feli birləşmə 

 مافِي

 

297. Sual:  ٌُمْجتَِھَدة sözün kök hərflərini təyin edin.   

 ُمْجتَِھدٌ 

 َجَھدَ 

 ُمْجتَِھدونَ 

 ُمْجتَِھدانِ 

 مافِي

 

298. Sual:  ٌِمْحفَظَة sözün kök hərflərini təyin edin.   

 َحفِظَ 

 حافِظٌ 

 ِمْحفَظٌ 

 ِمْحفَظَتانِ 



 مافِي

 

299. Sual:  ُأْذھَب sözün kök hərflərini təyin edin.  

 تَْذھَبُ 

 نَْذھَبُ 

 يَْذھَبُ 

 أْذھَبُ 

 َذَھبَ 

 

300. Sual:  َنَْحنُنَْدُرُسأللَُّغةَألَعَربِيَّة cümlənin növünü təyin edin.   

feli cümlə + 

ismi cümlə  

sual cümlə  

tabeli mürəkkəb cümlə  

 مافِي

 


